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 حاوره/ توفيق الشرعبي

حوار

تشويه صورة 
الحرس الجمهوري.. 

لمصلحة من؟
اسامة الشرعبي

مدير مستشفى القوات الخاصة لـ»الميثاق«:

قريبًا.. مركز متخصص للحاالت الحرجة يعد األول يف املنطقة

كادرنا يمني على درجة 
عالية من التأهيل

هناك تبادل 
طبي بيننا وبني 

مستشفيات خارجية

أطباء املستشفى 
امليداني 

للمعتصمني 
أساؤوا ملهنة 

الطب

قائد الحرس وجه 
بمنح الرعاية 

الكاملة للحاالت 
التي تصلنا من 
صفوف املتمردين

إل��ى أذهاننا كثير من     يتبادر 
األسئلة بعد ما نسمع ونشاهد 
عبر وسائل المشترك من حمالت تشويه 
الجمهوري  الحرس  أبطال  تستهدف 
وجميع منتسبي القوات المسلحة واألمن: 
لمصلحة من هذا التشويه؟ومن المستفيد 
الحقيقي من تحريض المجتمع على 
معسكرات الحرس الجمهوري ونقاط 
األمن والدفع بالمتطرفين واإلرهابيين 

لالعتداء عليها؟
 إن اإلجابة الكافية تحيلنا إلى قراءة 
الواقع تماما بموضوعية وتحيز كامل.. 
وإذا ما قمنا بذلك فسندرك أن هناك 
من يتربص بأمن واستقرار البالد.. 
هناك من يحرض على التمرد والخروج 
على القانون والشرعية الدستورية.. 
هناك من يعمل بكل الوسائل الممكنة 
إلى إسقاط النظام.. كما أن هناك من 
تضررت مصالحهم خاصة بعد اعتماد 
الدولة الخطط االقتصادية لإلصالحات 
المالية واإلداري���ة.. وهناك من تأثر 
نشاطهم نتيجة المراقبة والمساءلة.. 
وهناك الكثير والكثير ممن يرون في 
النظام صخرة صماء يعيقهم عن تنفيذ 
رغباتهم ومخططاتهم الجهنمية.. فعاًل 
إنها صخرة قوية تتحطم عليها كل 
المؤامرات.. هذه الصخرة الصلبة هي 
قواتنا الباسلة البطلة الممثلة بالحرس 
الحرس الجمهوري واألمن والشرطة 
والقوات المسلحة الحامية على مصالح 
الشعب والوطن والذائدة عنه من أطماع 

الطامعين..
إذن.. وم��ن خ��الل ه��ذه  المعطيات 
ندرك تمامًا السر المكنون وراء الهجمات 
تلو الهجمات التي يشنها متطرفون 
وخارجون على القانون على أبطال 
الحرس الجمهوري.. ندرك بكل وضوح  
الدواعي التي من أجلها راجت كثير من 
الشائعات المغرضة، غير أنها ومن يقف 
خلفها بدون شك ال تزيد أبناء القوات 
المسلحة واألمن وخاصة قوات الحرس 
الجمهوري إال صمودًا وثباتًا وإيمانًا 
بواجبهم الوطني و وحتمية دفاعهم 
عن الوطن وصد المؤامرات القذرة التي 

يحيكها المارقون واإلرهابيون.
  إن ترويج اإلش��اع��ات التي تحاول 
اإلساءة للدور الوطني لقوات الحرس 
الجمهوري وأبطال القوات المسلحة 
واألمن ال يخدم إال تلك القوى المتربصة 
بأمن واستقرار اليمن، ولعل أحزاب 
اللقاء المشترك وفي مقدمتها حزب 
اإلصالح وجناحه المتشدد هو من له 
مصلحة حقيقية من تشويه سمعة 
الحرس الجمهوري، لكن ألمثال أولئك 
األم���راض نقول إن مجتمعنا يدرك 
ال��دور النضالي والكفاحي لوحدات 
مكافحة اإلرهاب سواء التابعة للحرس 
الجمهوري أو األم��ن العام وغيرهم 
من حماة الوطن في محاربة القاعدة 

والمتطرفين.
وبما أن القاعدة تعد بموجب محللين 
سياسيين  وخبراء عسكريين الجناح 
العسكري لحركة اإلخ��وان المسلمين 
فإنه ومن هذا المنطلق  نعرف سبب 
رف��ض ح��زب اإلص��الح إدان��ة أي عمل 
إرهابي للقاعدة في اليمن بل نجده 
أحيانًا يدين وبشدة إجراءات الدولة إذا ما 
اتخذت لمواجهة أي نشاط إرهابي 

للقاعدة في اليمن.
وه��ذا ما يحتم علينا جميعًا 
االستيقاظ وإدراك مخاطرة 
ال����م����ؤام����رة ال��ت��ي 
ليمن  ا ت��س��ت��ه��دف 
وأن نكون سن�دًا 
وعونا للقوات 
لم��سلحة  ا
واألم��������ن 
وال��ح��رس 
في الدفاع 
عن الوطن 
وشرعيته 

الدستورية..

۹  تواصل صحيفة »الميثاق« تسليط أضوائها على الخدمات الطبية النوعية التابعة للحرس  
الجمهوري والقوات الخاصة والتي تبشر بقرب ميالد مدينة طبية على أرقى المستويات العالمية في 

ظل االهتمام الكبير الذي يوليه العميد الركن أحمد علي عبداهلل صالح لهذا المجال..
في هذه المساحة نلتقي الدكتور عدنان الرضي المدير العام لمستشفى القوات الخاصة الذي اطلعنا على 

الخدمات التي يقدمها المستشفى باإلضافة إلى قضايا أخرى ذات أهمية لقارئ الحوار التالي:

تتميز القوات الخاصة بمرافقة األطقم الطبية لها يف مهامها القتالية والتدريبية

على الوحدات الطبية 
التابعة للقوات املسلحة 
واألمن أن تحذو حذو 
مستشفيات الحرس

كلية الطب 
انتهكت 
حرماتها من 
قبل الفرقة

۹  هال اطلعتمونا على فكرة تأسيس مستشفى 
خاص بالقوات الخاصة؟

- في البدء أهنئ القيادة السياسية وكافة أبناء الشعب 
ومنتسبي القوات المسلحة واألمن بحلول شهر رمضان 

المبارك..
لقد كانت فكرة تأسيس مستشفى القوات الخاصة منذ 
سنوات ولكن لم تحض باهتمام بالغ إاّل منذ فترة قصيرة 
أي بعد أن لقي مستشفى )48( نجاحًا كبيرًا وشهد الجميع 
بذلك وهذا كان دافعًا لقائد الحرس الجمهوري العميد 
الركن أحمد علي عبداهلل صالح ألن يجعل من مستشفى 
القوات الخاصة نموذجًا طبيًا آخر، فكثف زياراته إلى 
المستشفى وأصدر توجيهات صريحة بتجهيز مستشفى 
القوات الخاصة ليصبح رديفًا لمستشفى )48( من حيث 

الخدمات والكادر والتجهيزات والكفاءة..
۹  هل تُرجمت تلك التوجيهات على الواقع؟

- لقد بدأنا اآلن بتأثيث المستشفى بشكل كامل، 
كما أننا استكملنا العيادات الخارجية لجميع المجاالت: 
الباطنية- السكر- العظام- جراحة المخ  الطبية- 
واألع��ص��اب- المسالك البولية- الجلدية- النفسية 
وغيرها، ونحن اآلن على وشك استكمال غرفة العمليات 
بأحدث التجهيزات، باإلضافة إلى غرفة العناية المركزة 
وبأحدث التجهيزات ومن المتوقع افتتاحها خالل الشهرين 

القادمين.
مرافقة طبية

۹  سمعنا أن القوات الخاصة تتميز عن غيرها من 
الوحدات العسكرية األخرى بخدمات طبية.. بماذا 

تميزتم؟
- التميز يتمثل بمرافقة المستشفى ألفراد القوات 
الخاصة أثناء تأديتهم لواجباتهم الوطنية بحيث اليتم 
أي تحرك سواًء أكان قتاليًا أم تدريبيًا لهم إاّل ويرافقهم 
طاقم طبي متكامل.. كما أنه يشرف على نقاط طبية 
خارج العاصمة أي في حوالي ست محافظات يغطيها 
بخدماته الطبية وقد وجه العميد الركن أحمد علي عبداهلل 
صالح بتحسين أداء هذه النقاط الطبية بحيث تتواكب مع 

نوعية الخبرة لمنتسبي القوات الخاصة..
۹  الطفرة الطبية النوعية القادمة من شعبة 
التأمين الطبي التابعة للحرس الجمهوري.. هل 
تبشرنا بإنشاء مدينة طبية تمتد خدماتها إلى 

المجتمع اليمني بشكل عام؟
الحرس  قائد  يسعى  لتي  ا لكبيرة  ا الطموحات   -

الجمهوري لتحقيقها على الواقع تبشر 
بذلك ابتداًء بمستشفى )48( وكذلك 
مستشفى القوات الخاصة باإلضافة 
وهي  لميداني  ا لمستشفى  ا ل��ى  إ
مستشفيات مكملة لبعضها البعض، 
وللعلم أن مستشفى )48( يعد أول 
نظام  ي��دخ��ل  حكومي  مستشفى 
الجودة واالعتراف الدولي ومستشفى 
القوات الخاصة جزء من ذ لك.. كما 
أن هذه المستشفيات هي الوحيدة 
في الجمهورية التي سياستها تهتم 

بحقوق المرضى قبل األطباء.
اعتراف دولي

 )48 ۹  قلت إن مستشفى )
ح��از على االع��ت��راف ال��دول��ي.. 
هل تسعون للحصول على هذا 

االعتراف؟
- بالتأكيد وسنحصل عليه إن شاء اهلل وسيكون رقمًا 
250 مستشفى على مستوى العالم يتم  اليتعدى 
االعتراف بها دوليًا واالعتراف يأتي من قبل مؤسسة 
أمريكية غير حكومية خصصت لالعتراف بالمستشفيات 
المهنية النموذجية التي تتوافر فيها شروط محددة 

عالميًا.
لهذا  عظيم  بمستقبل  كبيرة  ثقة  لديك    ۹

المستشفى.. على أي أساس تبني هذه الثقة؟
- على االهتمام الكبير والجهد المستمر من قبل قائد 
الحرس.. وأقولها بأمانة إنه يعطي هذا الجانب اهتمامًا 
أكثر منا وتعليماته وزياراته متواصلة.. وأؤكد أنه بقدر ما 
بنى جيشًا قويًا مؤهاًل سيبني كذلك خدمات طبية على 

أرقى المستويات.
وإذا كان المسئول األول بهذا القدر من االهتمام 
والطموح فبالتأكيد أننا سنكون عند مستوى المسئولية 

وسنحقق ما نصبو إليه.
كادر مؤهل

۹  هل الكادر الطبي كله يمني؟
- نعم %100.

۹  اع��ت��ق��د ج���ازم���ًا أن���ه الي��وج��د 
مستشفى ف��ي ب��الدن��ا يخلو من 

األطباء األجانب.. لماذا أنتم؟
- ب��الدن��ا تمتلك ك��ف��اءات 

ط���ب���ي���ة ن�����ادرة 

والمتخصصون والمأهلون في هذا المجال ُكُثر ويعادلون 
الكادر األجنبي، وليس من الطبيعي أن يكونوا بطالة في 
ظل االحتياج لهم وهذا ما انتهجناه في مستشفى القوات 
الخاصة.. وإذا احتجنا لخبرات أجنبية في التخصصات 

النادرة فلن نتوانى في التعاقد معها..
۹  لكن أن يكون ال��ك��ادر 100% يمني يعني 

انقطاعكم عن التبادل الطبي مع الدول األخرى؟
- نحن لدينا تبادل طبي مع مستشفيات في المملكة 
العربية السعودية وأيضًا مستشفيات عسكرية في الهند.

۹  هل هناك حاالت مرضية تستعصي على قدرات 
المستشفى في واقعه الحالي؟

- الكسور المعقدة وأم��راض القلب التي تحتاج إلى 
العناية المركزة وهذه الحاالت ننقلها إلى مستشفى )48(.
۹  متى تتوقع أن تتخلصوا من نقل مثل تلك 

الحاالت؟
- خالل ثالثة أشهر تقريبًا.

مركز متخصص
كز  ا لمر با تتميز  عية  لنو ا ت  لمستشفيا ا   ۹
المتخصصة.. هل لديكم توجه في إنشاء مراكز 

تميزكم عن غيركم؟
- هناك م��ش��روع رف��ع إل��ى قائد 
الحرس الجمهوري والقوات الخاصة 
وهو تحت الدراسة يتمثل بإنشاء 
نوعه  م��ن  فريد  مركز متخصص 
لخدمات الحاالت الحرجة والطوارئ 
وإن ش��اء اهلل سيكون ه��ذا المركز 
األول ليس على مستوى اليمن وإنما 
ن  سيكو و لمنطقة  ا ى  مستو على 
باإلضافة إلى خدميته مركزًا لتأهيل 
األطباء وسيحتوي على عدد كبير من 
أس��رّة الطوارئ ومن غرف العناية 
المركزة وغ��رف عمليات سريعة.. 
ومركز اشعاعي متكامل، وسيشمل 
على أجهزة اتصاالت حديثة وسيارات 

اسعاف كافية.
۹  من وجهة نظرك.. لماذا التكون 
الوحدات الطبية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية 
على شاكلة ال��وح��دات الطبية التابعة للحرس 

الجمهوري والقوات الخاصة؟
- بهذا الصدد أتذكر أننا كنا نقوم بزيارة لمواقع 
تتبع القوات الخاصة والحرس الجمهوري لنزودهم 
بالمستلزمات الطبية وكان هناك قوات تتبع القوات 
المسلحة وتصور أنه التوجد لديهم حتى حبة عالج 
الخاصة والحرس  القوات  للصداع.. بينما منتسبو 
الجمهوري نتابعهم في كافة المواقع سواًء داخل العاصمة 
أو خارجها ونوفر لهم كل الخدمات الطبية.. بل نوفر 

الخدمات الطبية لعائالتهم إذا كانوا في مهمة..
لذا نتمنى على بقية الوحدات الطبية التابعة للقوات 
المسلحة أن تحذو حذو شعبة التأمين الطبي للحرس 

الجمهوري في االهتمام بالكادر العسكري.
مساهمة األفراد

۹  هل تم اقرار مشروع التأمين الصحي لمنتسبي 
الحرس فقط أم لمختلف ال��وح��دات العسكرية 

واألمنية؟
- بالفعل أقر لمنتسبي الحرس الجمهوري والقوات 
الخاصة ألنهم يساهمون بشكل بسيط من مرتباتهم 
وهم راضون بتلك المساهمة ألنهم يحضون بخدمة طبية 
كاملة لهم وألسرهم واليوجد سقف محدد لعالجهم بل 
إذا استدعت الحالة المرضية السفر إلى الخارج 

يتم تسفيرها..
ن  أ ح����ظ����ت  ال   ۹
لمستشفى  ا

يقع داخل المعسكر.. أاّل ترى أن وصول المرضى 
إليه فيه صعوبة؟

- هذه المالحظة مطروحة في عين االعتبار منذ فترة 
وقد صدرت توجيهات قائد الحرس الجمهوري بعزل 
المستشفى عن المعسكر وقد بدأ التنفيذ من خالل إنشاء 
بوابة مستقلة بحيث يتم ادخال الكادر النسائي لمعالجة 
أسر منتسبي القوات الخاصة والتخفيف من الضغط 

الحاصل على مستشفى )48(.
۹  المعروف أن مستشفى )48( يستقبل حاالت 
من غير منتسبي الحرس.. فهل مستشفى القوات 

الخاصة يستقبل كذلك؟
- في ظل الظروف الحالية استقبلنا جرحى من األمن 
المركزي ومن قوات النجدة وغيرها من الوحدات األمنية 
والعسكرية.. بل لقد استقبلنا ح��االت من العناصر 

المسلحة الخارجة على القانون.
توجيهات إنسانية

۹  يعني عالجتم مصابين من المتمردين الذين 
يستهدفون أب��ن��اء ال��ق��وات المسلحة والحرس 

الجمهوري؟
- نعم.. ك��ان هناك اص��اب��ات من 
صفوف المتمردين ف��ي األح��داث 
األخيرة وجاءت توجيهات قائد الحرس 
بمعالجتهم واعطائهم كل االهتمام 
وقد عملنا بالتوجيهات ومنحناهم 

رعاية كاملة.
۹  الطرف اآلخ��ر يصرح في 
وسائله اإلعالمية بعكس ما 
ت  لمستشفيا ا يتهم  و ل  تقو
الحكومية بقتل الجرحى الذين 

يصلون إليها؟
- أقول لك وأنا صائم في رمضان 
ويشهد اهلل على كالمي وُأحاسب 
عليه بأن التوجيهات اإلنسانية لقائد 
الحرس كانت بمنح تلك الحاالت 
رعاية كاملة وقد وصلت إلينا حاالت 

ألشخاص وبعضهم اليتجاوز أعمارهم 
13 سنة.

۹  كيف كان شعورهم عندما عرفوا أنهم يعالجون 
في مستشفيات تابعة للحرس؟

- لقد تحدثت إلى أحدهم وقلت له: هل تعرف بأنك 
تعالج اآلن في مستشفى القوات الخاصة وبتوجيهات من 
العميد الركن أحمد علي عبداهلل صالح، فكانت ردة فعله 

مؤثرة وتندم كثيرًا وقال لقد غرروا بنا.
نفوس مريضة!!

۹  باعتبارك أحد العاملين في الحقل العسكري 
وأكثر احتكاكًا بالحرس الجمهوري والقوات الخاصة.. 
من وجهة نظرك لماذا تشن بعض القوى والوحدات 
العسكرية المنشقة حربًا إعالمية وعسكرية على 

الحرس الجمهوري؟
- لو دققت في امكانات وق��درات الحرس الجمهوري 
لوجدت أن��ه ُأهِّ��ل تأهياًل علميًا ودرّب على أحدث 
األسلحة وبأكفأ الخبرات وأصبح قوة يعتد بها، قوة 
تسر الصديق وتغضب العدو.. كل هذا أثر على بعض 
النفوس المريضة، لماذا الحرس الجمهوري يظهر بتلك 
القدرات والعتاد والكفاءات و.. و.. الخ، ولهذا هم يضمرون 
حقدًا على منتسبي الحرس الجمهوري والقوات الخاصة 
باعتبارهم الصخرة القوية التي تحطمت عليها المشاريع 

التآمرية ضد الوطن.
ولقد أثبتوا كفاءة عالية ومهارات فائقة واسقطوا 
المخطط االنقالبي وإلى جانبهم كل الشرفاء من أبناء 
ال��ق��وات المسلحة واألم��ن 

والمواطنين االحرار، لم 

يكن أمام القوى الظالمية إاّل أن تشن حملتها اإلعالمية 
التي تحركها أيادٍ خارجية ضد الحرس الجمهوري وقائده 

المحنك.
عمل مشين

۹  أنت أحد منتسبي كلية الطب.. كيف تنظر 
إلى حال الكلية وهي ترزح تحت احتالل الوحدات 

العسكرية المنشقة؟
- وضع كلية الطب يناشد كل العقالء أينما كانوا 
بأن يقولوا كلمتهم إزاء ذلك، ألن الكلية صرح علمي 
له قدسيته العلمية ويجب أن يجرد من كل المظاهر 
المسلحة.. حتى أن القانون الدولي يمنع أن يقبض على 
المجرم داخل الحرم الجامعي فما بالك أن تحول إلى ثكنة 

عسكرية..
أنا ذهبت إلى الكلية قبل أسابيع وفتشوني تفتيشًا 
وكأنني مجرم.. يا أخي ما ذنب الطالب الذين حرموا 
عامًا كاماًل بسبب احتالل الكلية.. وللعلم هذا سيذكر في 
التاريخ أن هناك كلية طب في العالم قفزت سنة من 

دون دراسة..
۹  هم يقولون إن ما يقومون به لصالح مستقبل 

الشباب؟
- يعني تحرم الشباب الدارسين عامًا 
دراسيًا كاماًل وتقول هذا لصالحهم.. 
تقوم باحتالل جامعتهم وتخرجهم 
من محاضراتهم وتزعم أن هذا لصالح 
مستقبلهم.. هذا تصرف غير عقالني 

وكالم غير منطقي.
أساؤوا للمهنة!!

۹  لعلك تابعت ما كان يحدث في 
المستشفى الميداني للمعتصمين 
أمام الجامعة وأيضًا الشهادات التي 
كشفت حقيقة بعض األط��ب��اء وما 
ارتكبوا من أخطاء بحق اإلنسانية 
ومهنة الطب.. ما الذي يمكن أن تقوله 

في هذا الموضوع؟
- لو تعلم عظمة وهيبة مفردات 
أولئك  لتألمت على  القسم الطبي 
األطباء الذين أدوا ذلك القسم يومًا ما.. وحقيقة لم أكن 
أتوقع أن يسقط بعض زمالء المهنة إلى ذلك المستوى 
ويقدموا صورة سلبية عن الرسالة الطبية، وما أسوأ أن 
يتجرد اإلنسان من إنسانيته ومهنيته ويستخدم قدراته 
وعلمه في خدمة أشخاص أو أحزاب حتى ولو كان على 

حساب أخالقه ووطنه ومجتمعه.
۹  كلمة أخيرة تود قولها؟

- أتمنى من اهلل العلي العظيم أن يشفي قائدنا ورئيسنا 
فخامة األخ علي عبداهلل صالح- حفظه اهلل- وكافة رجاالت 
الدولة الذين اصيبوا بالحادث اإلجرامي وأن يعودوا إلى 
أرض الوطن سالمين معافين.. كما أتوجه بخالص الشكر 
والتقدير إلى العميد الركن أحمد علي عبداهلل صالح على 
اهتمامه ورعايته المتواصلة لمستشفى القوات الخاصة.. 
ولألمانة أقول: إنه يبذل جهودًا جبارة من أجل خدمة 
الوطن وال أدل على ذلك من بنائه للحرس الجمهوري 
والقوات الخاصة بحيث اصبح جيشًا قويًا يعد مفخرة لهذا 
الوطن وصمام أمان للحفاظ على مكتسباته وانجازاته، 
باإلضافة إلى سعيه الدؤوب ودعمه الالمحدود إلنشاء 

مدينة طبية متكاملة ونوعية على مستوى المنطقة..
أدعو اهلل أن يثبته على الخير وأن ينصره على المتآمرين 

واالنقالبيين..
وال أنسى أن أشيد بالجهود والتعاون المستمر معنا من 

قبل شعبة التأمين الطبي ومستشفى )48(.. فلهم 
منا الشكر والتقدير..


