10

بالمزيد من الحوار والتفاهم والعقالنية سيصل الجميع الى الوفاق والى تحقيق
تطلعات أبنائنا الشباب وكافة شرائح شعبنا في اإلصالح والتغيير نحو األفضل

االثنين 2011 / 9 / 19 :م
الموافق  / 21:شوال 1432 /هـ
العدد)1572( :

علي عبداهلل صالح
رئيس الجمهورية

شاهد على جرائم اإلصالح في المستشفى الميداني..
فني األشعة األردني بهاء شحادة في شهادته المهمة:

اإلصالح ارتكب أفظع الجرائم بحق الشباب في ساحة «التخدير»
وصلت إلى اليمن في بداية األزمة للبحث عن فرصة عمل
وعشت هذه األزمة وفي يوم ما يسمى بجمعة الكرامة كنت في
محافظة ذمار مع مجموعة من األصدقاء بهدف العزاء ونحن
خارجين من المحافظة وردت اتصاالت أن مدينة صنعاء تحترق
حرفيًا ووصلنا إلى البيت شغلت محطة «سهيل» وقرأت في
(الشريط اإلخباري) استغاثة لكل العاملين في مجال الصحة
للتوجه إلى المستشفى الميداني بهدف المساعدة اإلنسانية
فتوجهت إلى هناك على أساس العمل اإلنساني ال أكثر وال
أقل ..أول ما دخلت إلى المستشفى الميداني كان هناك رفض
لوجودي السبب أني كنت حليق الدقن والشنب رجعت ثاني
يوم وثالث يوم ..في اليوم الثالث استخدمت العقلية العنجهية
بالصوت العالي وقلت لهم أن أنا إنسان مسلم عربي عملي
جانب إنساني يجب أن ادخل إن رضيتم أم رفضتم فقام أحد
المسئولين هناك وكتب لي في البطاقة الجمهورية اليمنية
ساحة التغيير صنعاء اللجنة الطبية المستشفى الميداني
فني تخدير قام بشطبها وحط أشعه ورقم بطاقتي 950
واالسم وتوقيع األخ الموجود هي لجانب عمل فني تخدير
وقام بشطب كلمة فني تخدير طباعة وحط «أشعة عمليات»
منذ بداية دخولي المستشفى كنت أداوم فترة ثالثة أيام عمل
إنساني ومن جانب آخر متفرغ اعمل مدة ثالثة أيام ارتاح داخل
المستشفى الميداني في اليوم ساعتين وفي نهاية الثالثة
األيام اذهب البيت لتغيير مالبسي ومن ثم أعود واستمريت
على هذا الحال لمدة شهرين مابعد ما سميت «جمعة الكرامة»
بدأت اكتشف أمور كثيرة غايبة عن أعين الناس البسطاء
أعين شعب الذي ممكن أنه دخل إلى ساحة التغرير أو التغيير
وأنا استأذن من الشعب اليمني واستأذن من فخامة رئيس
الجمهورية أن أطلق عليها «ساحة التخدير» لما سيرد الحقاً..
هذه الحقائق البد أن تظهر ،فقد حاولت أن أعمل عملية توثيق
ألي خطأ طبي أالحظه أو أي استغالل للمستشفى الميداني
بشكل خاطئ أقوم بتوثيق ذلك عبر التلفون أو الكاميرا وهكذا
أي شي يقع تحت يدي أقوم بتوثيقه وآخرها ما وثقته وصول
قافلة أدوية إلى المستشفى الميداني تم إدخالها من البوابة
الرئيسية وإخراجها من الباب الخلفي لجمعية اإلصالح حينها
توجهت للمسئول الميداني ومن ثم إلى عبدالعزيز الذرحاني
أو الدكتور محمد العباهي وهو المدير وعبد العزيز الذرحاني
هو مشرف إداري داخل المستشفى فحكيت لهم على أساس
أنه ال علم لهم بذلك قلت لهم أتفضلوا شوفوا ..ولألسف تبين
لي أن هناك اتفاق لدخول األدوية وخروجها من الباب الثاني
لهذه الجهة أو لجهة اهلل اعلم هي جامعة العلوم والتكنولوجيا
للبيع اهلل اعلم  ..كما تبين لي أنه يتم استبدالها بأدوية منتهية
الصالحية وأدوية قريبة االنتهاء.
هذه جزء من عدة أسباب إضافة إلى أن هناك خالف في
وجهات نظر مشادة كالمية وصلت إلى درج��ة تهديدهم
لي وتنفيذ جزء من تهديدهم بطعني وأخذ بعض الوثائق
المتمثلة بفالشتين باإلضافة إلى هارد دسك ..تم طعني في
خاصرتي اليمنى الساعة  12.30لي ً
ال بعد ما قمت بتوثيق
الكثير من المخالفات وسأشرحها أو ًال بأول..

دعوة قضائية

خارج ساحة االعتصام في منطقة شارع هايل قام اشخاص
بمتابعتي ومن ثم طعني وأنا أعرفهم فهم من اللجنة األمنية
وأتمنى من اهلل أن تخلص األزمة السياسية وأرفع عليهم دعوة
وأخذ حقي ال أكثر وال أقل وما يعرف عن العمل اإلنساني هو
المساواة في تقديم الخدمة اإلنسانية لجميع األطراف هذه
النقطة كنت أثيرها داخل المستشفى الميداني كنت احكيلهم
أنا مستعد لو كان في نداء داخل التحرير أو أي منطقة مناصرة
للشرعية أو مناصرة للرئيس مستعد أذهب فواجبي إنساني
أنا ال أتدخل بالعمل السياسي فكان هناك استياء نتيجة لرأيي
وما يؤسف له داخل المستشفى الميداني هناك عدم مساواة
في تقديم الخدمة الصحية وفي تقديم الغذاء والدواء ..نوعية
الغذاء ألشخاص مناصرين لإلصالح أو المنضمين له تختلف
عن نوعية الغذاء للشباب اآلخرين باإلضافة إلى سوء المعاملة
ومن ذلك شخص اسمه حنين عنده ضعف في الملكات العقلية
لدرجة معينة كان يتم استغالله في
المسيرات وكان كلما يطلع مسيرة
يصاب برصاصة أو رصاصتين في
قدمه طبعاً وفي مرة من المرات تم
ضربه حتى انه كان يبكي إلى درجة
النحيب وطبعًا هو غير مقعد لكن
العيارات النارية وسوء العناية الطبية
كانت سبب أنه يكون عنده ضعف
بالمشي ..تابعت حالته بعد ما تم
ضربه داخل المستشفى الميداني
وبقدرة اهلل رجع يمشي على قدميه
بالمساعدة وقد منعوه من دخول
المستشفى الميداني فكنت أذهب
إل��ى خيمته خلف المنصة واج��ارح
له اصابته إلى أن مشى على رجله
وكان آخر علمي فيه أنه اصبح بصحة
وعافية إال إذا تم استغالله مرة أخرى
واهلل اعلم.
ومما الحظته ان المستشفى
الميداني -اعذروني للتعبير -هو
اشبه بمختبر فئران تجارب ،فطالب
جامعة العلوم والتكنولوجيا سنة
أولى وثانية وثالثة هم من يقومون
بمعالجة المصابين حتى أنهم كانوا
يجرون عمليات جراحية ..لدرجة
أنهم كانوا يسألون ويستفسرون
عما يقومون به أنا فني اشعة واألشد
سوءاً انه كان يعطى لهم بطاقات
بكلمة أخصائي باطنية أخصائي جراحة أنا استغربت من
هذا الموضوع دكتور وعمره صغير أخصائي إلى أن تكشف
األمر أنه كانت في عبارة عن لعبة عملية استغالل وتدريب
على أرواح بشرية مع العلم انه طالب حتى الطب لدرجة سنة
رابعة في بعض الدول ال يعملون في الطب إلى في اليمن في
المستشفى الميداني.

كشف الطبيب األردني بهاء شحادة محمد جرائم المستشفى الميداني ألحزاب اللقاء المشترك في ما يسمى ساحة التغيير..
وقال إن جمعية حزب اإلصالح كانت تقوم بتخزين األدوية التي تصلها كمساعدات بينما يقوم مستشفى العلوم والتكنولوجيا باعطاء شباب
الساحة أدوية منتهية الصالحية ...وتعرض الدكتور شحادة للطعن من قبل عناصر في حزب اإلصالح التي قامت بأخذ األدلة والوثائق التي جمعها تفضح
جرائمهم...وأكد الطبيب األردني في مقابلة أجرتها معه قناة الفضائية اليمنية أن حزب اإلصالح كان يقوم بتعذيب الشباب ويطلق الرصاص على أرجلهم
ليتهم النظام بأنه يقتل المعتصمين ..ووصف الدكتور المستشفى الميداني بأنه مختبر فئران تجارب وان كاميرات قنوات الفتنة كـ«سهيل» وغيرها لم
تكن تصور إ ّ
ال عند مجيئ بعض األطباء األكفاء الذين يتبجحون ويتهمون النظام بينما يتم تأخير بعض الحاالت حتى تموت.
«الميثاق» تعيد نشر أهم ماجاء في المقابلة لتكشف الحقيقة أمام الرأي العام..

المستشفى الميداني
تحول إلى مسرح لصنع
االصابات وتزويرها

هناك شباب في الساحة ينتظرون
انتهاء األزمة لتقديم شهادتهم
على جرائم «اإلصالح»

استقدموا جثث ًا من
المستشفيات وأدرجوها ضمن
ضحايا مسيرة بنك الدم

طالب جامعة العلوم
والتكنولوجيا حولوا
الشباب إلى فئران تجارب

طردوني عندما اكتشفت
جرائمهم وارسلوا خلفي عصابة
ضربوني وسرقوا وثائق مهمة

أخطاء طبية بالجملة
و«قاتالت األلم» انتجت
مدمني مخدرات

السجل الطبي مزور واليمكن ألي طبيب االطالع عليه وتحرره عناصر ال عالقة لها بالطب
داخل المستشفى الميداني وطرحت هذه الفكرة لكن -لألسف
الشديد -كان ردهم :أنت اتيت تشتغل في مجال عملك ما
لك دخل ..اكتفيت بالسكوت وقررت االستمرار على أساس
أعرف ما بعد هذه األخطاء ماذا سيكون ..حتى اإلسعافات
التي تتم خارج المستشفى سيارات اإلسعاف يعمل عليها
كادر غير مؤهل نهائيًا يكفي أن تكون مناصر أو عضو في
جمعية اإلصالح وتعطى له بدله الهالل األخضر وتخرج معهم
كمسعف بالسيارة معروف إسعاف الكسور تثبيت ..في حاالت
كانت توصل يعني كسر ويزيد الكسر مصيبة انه يترك يده
تتأرجح حتى يتفتت العظم باإلضافة حسب ما الحظت أثناء
وجودي مدة شهرين داخل المستشفى الميداني كان يتم تأخير
إسعاف بعض الحاالت بشكل متعمد خصوصًا الذي تكون
حاالت اصابته خطرة ممكن تودي بحياته فيتم التأخير خارج
المستشفى الميداني ومن ذلك إصابة شخص عمره مابين
 50-45عام عندما وصل كان حي يتنفس وبقي حي لمدة
واستلم الحالة الدكتور طارق نعمان وبعدها تجمهر الطالب
حول المريض الهدف كان عملية تأخير متعمدة ..اإلصابة
ال توحي بأنها رصاصة ..صح يوجد دم على وجه المريض
لكن ال توحي إلى انها رصاصة بدأ الدكتور طارق يبحث عن
مدخل ومخرج رصاصة حاولت االقتراب وصحت يادكتور طارق
هذه باين أنها ضربة بصميل فتم إسكاتي بطريقة أو أخرى
بعد أن توفي المريض قمت بعملية
ص��ورة أشعة ل��رأس المتوفى تبين
وجود كسر غائر في الجمجمة نتيجة
ضرب في المقدمة بالجهة اليسرى
لكن ق��ام الدكتور محمد القباطي
بأخذ الصورة مني بهدف توثيق وكان
الهدف أكبر خايف من استخدامي لها
ضدهم ..بعدها قام الدكتور طارق
نعمان بطريقة ال يالحظ فيها ..غير
ملحوظة قام بفتح في منطقة الرقبة
فقد فتح جرح على أساس أن تكون
مكان خروج الدم هو المدخل ومنطقة
الرقبة هي المخرج وهي ليست اصابة
برصاصة وأنا أكون شاهد أمام اهلل
وشاهد امام أي لجنة قانونية سوا ًء
في األمم المتحدة أو غيرها وأطالب
أهل المريض الني ال اعلم اسمه برفع
دعوة قضائية وتشريح الجثة فهدفهم
ك��ان إعالميًا كما أن هناك ص��ورة
توضح عملية التدريب ..هذه الصورة
اذا عدينا عدد األيادي الموجودة دليل
على وجود أربعة أشخاص ولكن هذه
عملية تدريب تحتم عليهم ان يكون
موجود أكثر من طالب حول المريض،
بالنسبة لألخطاء كان يسمح للطالب
ان يقوم بصرف أنواع من األدوي��ة ال
يصرفها إال األخصائي ومنها أدوية
(قاتالت األلم) وهي مجموعة يعرفها
كل طبيب تعتبر دوليًا من المخدرات إذا صرفت بشكل غير
قانوني وبدون وصفة طبية كان يتم وصفها حتى من قبل
الطالب حتى انا فني األشعة كنت اكتب من هذه األدوية في
ذلك الوقت لم أكن اعرف ماهي الغاية وتبين لي أن السبب
فيه بعد سياسي كبير باستخدام هذه المهدئات أو هذه قاتالت
األلم وكان المستهدف فئة معينة من الشباب (ما بين )25-18
حدث انه صار عندهم إدمان مادة البتدين معروف عالمياً انه
من كل عشر حاالت تصاب حالة باالدمان من أول جرعة وهو ما
حدث لمجموعة من الشباب وصار عندهم إدمان وعندي صورة
ليد أحد الشباب عليها اثر من اإلدمان ويمكن عرضها على
أي طبيب يعطيك الرأي السليم ..هذا الشخص أعطوه -واهلل
اعلم -جرعة شبه قاتلة بعدها اختفى واعتقد أن المشكلة
ليس موت الشخص ولكن لماذا لم تظهر جثة لماذا لم يظهر
الشخص بحد ذاته في ذلك الوقت لم أكن أعلم البعد السياسي

غاز األعصاب كذبة كبرى
روج لها اإلعالم السياسي
للمعارضة
رأيت طارق نعمان يحول
ضربة عصا إلى طلقة
رصاص في جسم مريض

عصير الزنداني استخدم مع
مرهم آخر إلثارة تشنجات داخلية
صورت على أنها آثار الغاز

أطباء وهميون

هذه من األخطاء التي كان من المفروض يسلط عليها
الضوء باإلضافة أنه في بعض الكفاءة المعروفة في اليمن
ال تظهر إال عند ظهور الكاميرات -لألسف الشديد -كنا ال
نعرف صورهم إلى عند ظهور الكاميرات يأتي ويتبجح بكل
كلمه معبرة أمام الكاميرا وبعدها لو استخدمت الجن لن
تجده هؤالء األشخاص كنت أتمنى أن يكون لهم دور رقابي

لهذا الموضوع لكن مع األيام انكشف لي السبب وكانوا يأتون
بحاالت تشنجات ناتج عن عملية إدمان ويتم الترويج لها على
أنها عملية اختناق بالغازات أنا أتمنى انه في القريب العاجل
نفرد موضوع الغازات ألني املك صور للقنابل التي كان رجال
األمن يتم استخدامها وشرح مفصل تقريباً عنها.

كرتهم حرق!!

بالنسبة لترويج الفكرة كانت على ثالث مراحل هي
التشنجات أي تهيئة الشباب المدمنين كانت المرحلة الثانية
عندما تكرر ظهور هؤالء الشباب على محطات التلفزيون أكثر
من مرة (حرق كرتهم) المرحلة الثانية كانت بالساعة الثالثة
والنصف فجراً حين جاء كل من المدعو الدكتور طارق نعمان
الدكتور محمد العباهي الدكتور فاكر القباطي إلى ساحة
المستشفى الميداني مع مجموعة من خمسين إلى خمسة
وسبعين شخص وعملوا على أساس أنها ندوة أو محاضرة
حول آثار وأعراض التشنجات وفي اليوم التالي الساعة الرابعة
عصراً تأتي هذه المجموعة من الشباب بأعراض من التشنجات
التي كانت تشرح على أساس انها من الغازات والمرحلة الثالثة
كانت أخطر المراحل كانت انتهاك بصريح العبارة للنفسية
البشرية لإلنسانية كانت عبارة عن عملية استخدام مواد
من اختراع مستر زنداني هذه المواد عصير يشبه عصير
الكركديه ال طعم وال رائحة يتم تجريعه للمرضى بالغصب
وبالقوة باإلضافة إلى مرهم يوضع على منطقة السرة
ويغسل جسم المريض بالعصير بعد تجريعه وإعطائه المرهم
باإلضافة إلى الشراب يحدث عند المريض حالة من التشنجات
الداخلية وحالة من الهيجان ولديّ صور لثالثة شباب يثبتون
شاب متوسط البنية وكان بالضبط أمامي هؤالء األشخاص
يجرعونهم الشراب وأتمنى متابعتهم قانونيًا ..بعد عملية
التصوير راجعت اإلخوان األربعة الذين كانوا يوزعون هذه
المادة قلت لهم يأخي حرام ورد علي حرفياً ما دخلك الموضوع
أكبر مني ومنك قلت ما نوع هذه المادة فرد هذا اختراع السيد
الزنداني ..وأتمنى القبض على األشخاص ألكون حجة أمام
اهلل وأمام الناس عليهم ال أكثر وال أقل ..استخدام مثل هذه
المادة اهلل اعلم ما أثرها الجانبي ..الشخص الموجود بالصورة
اسمه رضوان الحيمي من لحظة استخدام هذه المادة آلخر مرة
شفته فيها تقريباً حتى خروجي من الساحة وهو في حالة هزال
جسمي مستمر ..أين سيذهبون من اهلل؟!

مستشفى سياسي

المستشفى الميداني عبارة عن مركز سياسي قبل أن يكون
مستشفى لعمل انساني والعملية السياسية تتطلب كثير من
التزوير أن يحدث عن طريق المرضى أو عن طريق استخدام
مثل هذه المواد لدرجة استغالل بعض العائالت الفقيرة توجد
صور وبالفيديو بعض األشخاص الذين قدموا ابناءهم قرباناً
لحزب اإلصالح يتم تصويرهم مقابل مبلغ معين وهذا ما
يؤسف له ..اذا انا مقبل على عملية تغيير فال أغير بالقيم
والعادات والتقاليد وفي أنفس الناس كيف يسمح لنفسه ان
يدفع مبلغ من المال لعائله فقيرة لتقوم بتقديم ابنها كمصاب
أو كجريح هذا ملحوظ جداً وليس كما شاهدتم انتم فقط
ولكن كان هناك عملية إعالمية خارجية وكان يوجد مجموعة
من المراسلين األوروبيين داخل الساحة هذه من الحاالت التي
عايشتها من ضمنهم جوليو أبو تريكو ..أتوا بطفلة عمرها
مابين  10 -8سنوات وقاموا بتخدير يدها موضعياً وفتح جرح
في يدها وإعادة خياطه على أساس أنها مصابة ومن ثم تم
تقديمها لهؤالء المراسلين على أنها مصابة من النظام أو
من عمليات العنف التي تحدث بسبب النظام هذه من األمور
التي أنا شاهدتها ولم يعلن عنها في قناة «سهيل» أو قنوات
أخرى المستشفى الميداني هو مستشفى مارستان هو مركز
لتوزيع األدوية والمخدرات مركز سياسي مركز انطالق حركات
سياسية مركز تجمعات للوعظ الديني للعمليات الجهادية
ولكن ال يطلق عليه الموضوع اإلنساني بتاتاً.
يمكن أن تستعرضوا من قناة سهيل شخصيات بارزة في
الطب موجودة عندهم يقولون انه تم استخدام غازات أعصاب
وهذه الغازات لها أعراض وآثار معينة فمث ً
ال من التشنجات

نجيب قحطان :باسندوه انقلب على النظام بعد أن كشف الرئيس فساده
شن االستاذ نجيب قحطان الشعبي هجومًا
شديد اً على «باسندوة» وكشف بان سبب
انقالبه على رئيس الجمهورية جاء بعد ان منعه
الرئيس من حضور مقيله ..وان امواله تقدر بالمليارات
وليس بالمليون.
في مقالة من جزئين بعنوان «الخونة معروفون يا
باسندوة» طالب االستاذ نجيب قحطان من باسندوة ان
يعيد له حقه اذا كان فعال تاب من السرقة واخذ اموال
الناس بالباطل..
واستغرب «قحطان» من ان يقفز باسندوه على رأس

ما يسمى بالمجلس الوطني «رغم أنه كان إلى وقت
قريب واحداً من أفسد أركان هذا النظام قبل أن يبدأ
بالتخريف ويكثر من الفساد مما دفع الرئيس أن يتخلى
عن دعوته إلى مقيله وكان هذا هو السبب الذي جعله
ينقلب على السلطة ويتحول إلى المعارضة».
وقال :أدركت أنه ال يزال كما هو منذ ربع قرن ,إنه
لم يتب وما أثر السجود الذي ظهر على جبهته فجأة
اال للخداع ليقفز إلى قيادة الشباب اليمني المكافح.
وتوعد «قحطان بكشف مزيد من االوراق في الجزء
الثاني من مقالته..

ممكن اإلنسان يبلع لسانه ويموت اختناقاً أو انه يعض على
اللسان إلى أن يقطعه استخدمت روسيا في التسعينات غاز
األعصاب الستخراج رهائن من المسرح وقتلت  %70من
الموجودين ..كنت اطرح هذه األطروحات لألسف كان يزيد
األعداء يزيد الحقد ومن المالحظ أن  %6من المشاركين في
المسيرات مخزنين لكن لماذا ال يأتي مع القات لماذا يأتي
الشاب جاهزاً للتصوير..

مرضى مستعارون

السجل الطبي في يد الشباب الذي ال يفقه شي في الطب
نهائيًا وال في أي تخصص طبي مساند فقط يجيد باللغة
العربية وكتابة أرقام التلفونات لألسف الشديد كان يمنع علينا
التعامل مع هذا السجل إذا جاءني مريض فالبد أن أسجل
اسمه ألنه انا الذي تعاملت معه وليس هذا الشخص يكون
سجل طبي منفرد إذا كنت اعمل في مستشفى حكومي أو
قطاع خاص أو مستشفى متكامل أما مستشفى ميداني أنا من
يسجل الحالة وأنا من أتابعها لكن في المستشفى الميداني
كان يمنع علينا حتى مساس هذا السجل..
من األشياء الجديرة بالذكر أنه يأتي شخص عنده فطريات
في القدم شخص عنده (ق��دم سكري) ويسجل على أنها
رصاصة ،السجل الطبي كان يتم إخفائه كل يوم والثاني يوم
يبقى بالمستشفى الميداني ويوم
يختفي إذا رجع إلى عندي المريض
شو أعطيته شو اشتغلت فكان يتم
إخفائه بصمت تام تبين ان الهدف هو
زيادة األعداد المتواجدة في السجل
الطبي وتقدم نسخة منها للمتبرعين
ونسخة م��ن ه��ذه السجالت لألمم
المتحدة األمر األخر في المستشفى
الميداني زرع الحقد في قلوب الشباب
من خ�لال أم��ور عديدة من ضمنها
استخدام خيوط جراحية كبيرة في
منطقة الوجه بحيث إذا نظر في المرآة
يزيد الحقد ويتنامى يومًا بعد يوم
رغم توافر الخيوط الجراحية الصغيرة
ولكن هناك تشويه متعمد ومقصود..
احد األشخاص وصل إلى المستشفى
الميداني كان إصبعه مقطوع جزئيًا
فقاموا باسعافه إلى مستشفى جامعة
العلوم والتكنولوجيا وقطعوا إصبعه
كليًا بهدف أو تحت مسمى أن األصبع
متهتك استعرض لكم فقط يد هذا
الشب بعد قطع إصبعه واستعرض لكم
األصبع كمان ألرى مدى تهتك حصلت
على ص��ورة اإلصبع من اح��د طالب
الذين كانوا في داخل مستشفى جامعة
العلوم والتكنولوجيا الذين قاموا
بإجراء العملية ولم يكن العظام متهتك
وتم قطع هذا األصبع بهدف زرع الحقد
بقلب هذا الشاب  ..المستشفى الميداني كان يحث بطريقة
أو أخرى على إحداث اإلصابات لدى الناس من خالل برامج تم
إنشائها منها برنامج دعم أهل الفقيد أو الشهيد باإلضافة
إلى برامج استمارة يتم إمالئها من قبل المصاب إلعطائه
راتب ضمان اجتماعية ما بعد الثورة هذه كانت األمور جزئية
تعطى للمصابين من اإلصالح إلى أن تم كشفها بشكل علني
وهذه األمور حثت العديد من الناس على إحداث اإلصابات
بشكل متعمد أحد األشخاص أكد لي أن من أطلق الرصاص
عليه هو والده وأصابه في منطقة باطن القدم ليحصل على
الدعم المادي فقط ال غير وصلت إلى أكثر من ذلك ..استغالل
األطفال سأورد لكم فيديو يظهر فيه طفل صغير تم لف يده
للدعاية اإلعالمية ال أكثر وال أقل هذه األمور كانت مدفوعة
الثمن ألهالي هؤالء األطفال ال أعمم لجزء منهم ومنهم من
جاء بتقديمهم إلى المستشفى الميداني ألنه مناصر لفكرة

اإلصالح وباإلضافة إلى الشباب الذي تكلمنا عليهم عمليات
اإلدمان كان وما زال إذا تبقى احد من المستقلين أو القادمين
ليعملوا عمل إنساني أتوقع بأنه لم يتبقى وال واحد طبعاً كانوا
موجودين كان يتم التعامل معهم بشكل منفر وال يسمح لهم
بالتعامل مع كل الحاالت أو مع كل المرضى وكان يتم استخدام
أطباء اإلصالح من المستشفيات الخاصة مقابل ثمانية آالف
ريال لكل يوم وكان يتم تسليمهم المبلغ في المستودع
أو في الصيدلية سابقًا قبل أن يخرج الصيدلية إلى الخارج
وكان المسئول عن دفع هذه النقود بشكل خفي األستاذ عبد
العزيز الذرحاني كان يقوم بدفع هذه المبالغ مقابل المناوبة
الواحدة للعاملين معهم أطباء اإلصالح الذين يتم استدعائهم
أما الطبيب المتطوع فكان يحصل على فطور غداء عشاء ال
أكثر وال أقل.

نقاط استفهام

غادرت المستشفى الميداني قبل شهرين حسب التسلسل
الزمني لألحداث من بداية استخدام المخدرات استخدام اختراع
الزنداني تهريب األدوية عملية اإلسعافات الخاطئة انتقاداتي
لهم بشكل مستمر قدم إلي الدكتور محمد القباطي وقال لي
اعتبر اليوم أخر يوم لك ولكنني عاندت ..ثاني يوم جاءني
محمد العباهي وطلب مني جواز سفري باإلضافة إلى شهاداتي
وأعطيته جواز سفري مع الشهادات وبقيت األوراق والوثائق
معه لمدة يوم كامل وفي اليوم الثاني قال لي انته عليك نقاط
استفهام من جهة أمنية قلت له إذا أنته ضد نظام وأنته على
أساس ثائر أي جهة أمنية استفسرت فيها حتى توصل لهذه
المعلومات فقال إن الجهة األمنية هي جهة أمنية في الساحة
واألفضل لك انه تخرج من الساحة تحت سياق التهديد بقيت
ألخر اليوم إلى الساعة ما يقارب  11.30أخذت أغراضي من
ضمنها الفالشتين والهارد دسك وخرجت من المستشفى
الميداني الحظت انه الشباب يالحقوني إلى أن وصلت شارع
هايل منطقة مظلمة كما يسمى باللهجة اليمنية (زغط)
هجموا علي الشباب وتعدوا علي بالضرب باإلضافة إلى الطعن
وأخذوا الفالشين والهارد ديسك بعدها رجعت إلى أحد األطباء
في الساحة وهو يعتبر نوعاً ما صديق قام بخياطة جرحي غبت
عن الساحة ما يقارب  14يوم ومن ثم عدت مع المستقلين إلى
الساحة متخفياً وكنت أقول لمن حولي أنني مبعوث من األمم
المتحدة لتحقيق في تعديات النظام وتعديات اإلصالح على
المستقلين ولكي اقنع الدكتور الذي انا موجود عنده ويعلم
ان هذه القصة كذب أجلت الموضوع لمدة ثالث أو أربعة أيام
وقلت له أن تواصلت مع سفير النوايا الحسنة لألمم المتحدة
ونتيجة لهذا الشيء قام بكتابة تقرير لجميع االنتهاكات
اإلنسانية التي رأيتها داخ��ل المستشفى ومن ضمنها ما
ذكرته سالفًا أثناء وجودي داخل ساحة المستقلين تبين لي
أمور كثيرة عن الجانب األمني وأتى إليّ أشخاص يطلبون
الحماية مقابل ان يعطوني معلومات هذه المعلومات في
جانب كبير منها أمني وسياسي أتمنى من اهلل أن يتم إعالنها
يوماً من األيام أو يتم التصرف مع ما وردني ك ً
ال حسب موقعه
بالضبط هناك أناس ينتظرون انتهاء األزمة أو حسب قولهم
انتهاء الثورة ليظهروا وثائق إن كانت فيديو أو صور أمور كثيرة
انتهاكات كثيرة تزوير كثير سيظهر بعد انتهاء األزمة وكان
يقول لي إنه مستعد للتصوير فيديو لكن أنا إمكانياتي كانت
ضعيفة ال توجد معي كاميرا حتى تلفوني أخذوه وقمت بأخذ
األقوال وكتبتها أم ً
ال أن أوصلها للجهة المعنية منها أمور خاصة
بجمعة الكرامة كرامة لمن ماتوا إما مغرر بهم أو مخدرين..
يوم بنك الدم كنت أنا بعدما تم طردي أقوم بزيارات متقطعة
للمستشفى الميداني ومن ضمنها يوم بنك الدم ..الذي حرف
مسار المسيرة بشكل كامل إلى مناطق تواجد رجال األمن
هي األخ��ت توتر كرمان باالتفاق مع اإلص�لاح حاليًا هم
استخدموا حجة أنها انسلخت عن التنظيم وقاموا بإقناع من
داخل الساحة بزرع قنبلة موقوتة وبفضل واحد أحد تم كشف
القنبلة الموقوتة واقتنع الموجودين داخل أنها انسلخت من
اإلصالح وهذا كذب وقامت بتحويل مسار المسيرة وكان
هناك عناصر مدسوسة داخل المسيرات هدفها التحرش
برجال األمن بالسب والشتم ورمي
الحجارة بعد ذلك وصلت الحاالت إلى
المستشفى الميداني ومن الحاالت
التي تم تصويرها ث�لاث أو أربع
حاالت إطالق رصاص من الخلف أي
من جهة المعتصمين وهذا ما أكده
لي أح��د األشخاص داخ��ل الساحة
ومن ضمن تنظيم اإلصالح وسيتم
ذكره إن شاء اهلل بعد التصريح لي
بذلك ..وأثناء تواجدي بالمستشفى
الميداني مستخدمًا اللباس اليمني
الزنة والثوب باإلضافة إلى الشال
وصلت ثالث جثث أحدها عليها أثار
عالمات تعذيب اقتربت منها وحاولت
تحريك اليد ألرى إن كان الموضوع
صحيح أو عملية تزوير وكانت الجثث
متيبسة وجامدة ودليل على أنها ميتة
على األقل منذ يومين أو ثالث يعني
ثالث جثث متيبسة ال استطيع أقول
أكثر من ذلك ماتت في وقت سابق
وأحد الجثث أقول لك أن عليها أثار
تعذيب.
تبقى كشف عملية التزوير بما
يخص الغازات عندي إثباتات على
أنه كان يتم حرق الفوارق وتنظيفها
وحذف االسم من الخارج ليقال انه
غازات مجهولة وأتمنى من الجهات
األمنية المختصة إعطائي تصريح
للكالم في الجانب األمني والسياسي
هناك مواضيع جديرة بالذكر وجديرة بأن تفتح للعلن وتعرف
للمأل حسب ما عشت باليمن هو بلد ديمقراطي أكثر البالد
ديمقراطية تنقلت فيها زرت سوريا ومصر وأنا من األردن أتمنى
من الجهات المعنية عند بث هذه الحلقة أن يتعاونوا معي بشكل
جدي وبناء لكشف حقائق أمنية وسياسية المستشفى الميداني
والخيم الطبية حتى تحت مسمى الخيم الطبية أتمنى من أي
شخص يعاني من أي مرض أن ال يتوجه إلى هناك ألنه سيتم
إعطائه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نوع من أنواع المخدرات
أصلن سبب وجود الخيم الطبية هي الجتذاب الجيران واجتذاب
العامة فرسالة لكل إنسان يمني واعي أن يقوم بسحب من
تواجد من أقاربه من داخل الساحة وأن وجدت مصحة لإلدمان أن
ال لكم وشكراً جزي ً
يضعه فيها وأخر شي شكراً جزي ً
ال الستضافت
الشعب اليمني وأتمنى أن استكمل ما بدأت.

تعمدوا تشويه الجرحى وخياطة
وجوههم بشكل مشوه إلثارة
حقدهم على النظام

أطباء «اإلصالح» يستلمون 8
آالف ريال يوميًا والمتطوعون
يحصلون على وجبات فقط
افتعلوا قضية القنبلة الموقوتة
القناع الشباب بانسالخ توكل
كرمان عن «اإلصالح»

مصدر أمني :عناصر مسلحة تابعة للمشترك
تهاجم مقر المؤتمر بالدائرة  30بتعز
قال مصدر أمني مسئول بمحافظة تعز» إن عناصر
مسلحة تابعة ألحزاب اللقاء المشترك قامت امس
باالعتداء على مقر المؤتمر الشعبي العام بالدائرة  30بمنطقة
الحصب مديرية المظفر بمدينة تعز أثناء تسييرها لمسيرة
غير مرخصة»  .وأوضح المصدر أن متظاهرين شاركوا في
المسيرة هاجموا المبنى وورم��وه بالزجاجات الحارقة من
اتجاهات مختلفة  ..مشيرا إلى قيام المشاركين في المسيرة
المسلحة بإطالق األعيرة النارية وإحراق إطارات السيارات

بالشارع المؤدي إلى مبنى إدارة المرور بالمحافظة األمر الذي
أثار الرعب والخوف في نفوس أهالي المنطقة .
وذك��ر المصدر أن األجهزة األمنية تقوم حاليا بمتابعة
العناصر التي قامت بذلك االعتداء تمهيدا لتقديمهم للعدالة
لينالوا جزاءهم الرادع  ..مؤكدا أن األجهزة األمنية لن تسمح
مطلقا بمثل تلك األعمال العبثية الخارجة عن النظام والقانون
 ،وأنها ستضرب بيد من حديد ضد كل من يعمل ويحاول
زعزعة األمن واالستقرار والسلم االجتماعي بالمحافظة .

