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9االثنين: 

�  كانت البداية مع أ. د/ نصر حميد القدسي- رئيس مجلس 
إدارة هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي- والذي تحدث 
عن الوضع الصحي في المستشفى قائًال: الوضع صعب ألسباب 
كثيرة أوًال الوضع االقتصادي والذي تعاني منه البلد، ثانيًا موازنة 
قطاع الصحة من المالية بسيطة، ثالثًا: األزمات المتكررة التي 
تمر بها البالد وخاصة السنوات العشر األخيرة.. كل هذا أدى 
الى مشاكل في القطاع الصحي العام.. أضف الى ذلك الحصار 
الخانق المفروض على اليمن جوًا وبرًا وبحرًا وكثرة الغارات التي 
تشمل كل محافظات الجمهورية، إضافة الى مشاكل الكهرباء 
والمشتقات النفطية.. فهذه المشاكل أثرت بشكل سلبي على 
الوضع الصحي في البالد وكل عام وليس فقط في المستشفى 

الجمهوري فقط..
إنفلونزا الخنازير

�  وقال الدكتور القدسي: إن جهود هيئة المستشفى لم 
تتوقف ساعة واحــدة قبل واثناء الــعــدوان، وهــذا يرجع الى 
تواصلنا مع الجهات المختصة وحل المشاكل أوًال بأول، وكذلك 
مع المنظمات الدولية التي دائمًا ما تسعى الى دعم الهيئة ليس 
فقط في المجال الطبي والصحي، ولكن أيضًا في المجاالت االخرى 
مثل الصليب األحمر الدولي الذي قدم لنا مولدات كهربائية 
وساهم في توفير المشتقات النفطية، باإلضافة الى شبكة 
داخلية بكلفة تسعين ألف دوالر، وكذا منظمة أطباء بال حدود 
قدمت مشكورة خدمات كثيرة فيما يخص مركز الغسيل 
الكلوي واألدوية االسعافية والمستلزمات األساسية، لجرحى 
الحرب.. وبالتعاون مع هذه المنظمات والتواصل مع الجهات 
المختصة اليزال المستشفى واقفًا ويقدم خدمات شاملة وكاملة.

ات االحترازية التي قام بها المستشفى الجمهوري  وعن اإلجراء
لمواجهة انتشار انفلونزا الخنازير قال الدكتور القدسي: تم 
اكتشاف حالتين مؤكدتين ووضعهما في الحجر الصحي، 
جريت الفحوصات الطبية لها 

ُ
وهناك اشتباه في بعض الحاالت أ

وبانتظار النتائج، وأضاف: بالتواصل مع الجهات المختصة بوزارة 
الصحة تم توفير العالج والفحوصات الالزمة وعملنا غرفتي عزل 
داخل المستشفى الجمهوري، وعند االشتباه بأية حالة تحال الى 
المختص ويتم عمل الفحوصات الالزمة، وإذا تأكد الحالة يعطى 
العالج الالزم، وإذا كانت حالته تستدعي دخول المستشفى يتم 
وضعه في غرف العزل ما لم فإنه يعطى اإلرشادات والنصائح 
المهمة في هذا الموضوع، ويعود الى منزله، ويتم متابعة حالته.

حاالت كثيرة
�  الدكتورة أمة اللطيف أبو طالب تحدثت حول هذا الموضوع 
قائلة: تعرض القطاع الصحي في بالدنا لتدمير ممنهج من قبل 
العدوان السعودي، الذي يدمر كل يوم منشأة صحية في كل 

المحافظات.
وأضافت: وال تقتصر مشاكل الصحة في استهداف المنشآت 
والمباني والوحدات الصحية فقط، فنحن نعاني من نقص حاد 

في كثير من أصناف األدوية الضرورية وخاصة أدوية األمراض 
المزمنة إضافة الى نزوح الكوادر الصحية.. هذا أدى الى ضعف 
تقديم الخدمة الصحية في معظم المحافظات وتحديدًا في 

المستشفيات الكبيرة.
كما أن الحصار أثــر على دخــول المحاليل الطبية الخاصة 

بالفحوصات وكذا المستلزمات الطبية.
ونوهت الدكتورة أمة اللطيف الى وجود حاالت كثيرة ال يمكن 
تقديم الخدمة الطبية لها في اليمن نتيجة الحصار ونزوح 
الكادر الطبي، وفي الفترة األخيرة منع طيران اليمنية من نقل 
أي مريض من اليمن للخارج، وهناك حاالت كثيرة نعجز عن 

التعامل معها اآلن.
وأكدت الدكتورة أمة اللطيف أبو طالب أن مخرجات المؤتمر 

الطبي الـــذي نظمته 
وزارة الصحة ستصل الى كل دول العالم والى كل المنظمات، 
ووجهت رسالة الى القطاع الصحي دعتهم فيها الى ضرورة تبني 
استراتيجية واضحة بكيفية تفعيل الوضع الصحي في الظروف 
الراهنة، ألن الصحة أولوية قصوى وال مجال فيها للتأجيل أو 
االنتظار الى أن تنتهي الحرب، والبد أن يعمل الجميع كفريق 
واحد لخدمة الوطن في الظروف الحالية بأقل موازنة ممكنة 
بحسب المتوافر حتى لو يتم العمل فيه تطوعًا ألن العمل 

الصحي هو في األساس عمل إنساني وليس ربحيًا.
نداء استغاثة

�  من جانبه وصف نائب مدير عام الخدمات الصحية بوزارة 
الصحة الدكتور حميد ناصر المعمري الوضع الصحي في بالدنا 
بأنه سيئ جدًا.. مؤكدًا أنه ال يوجد أدوية وال مستلزمات طبية، 
باإلضافة الى نزوح الكادر األجنبي، وتعرض مستشفياتنا للدمار 
ونفاد األدوية من المخازن، وتعطل األجهزة والمعدات وبعضها 

بحاجة الى صيانة.
وتطرق الدكتور حميد الى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة 
لتسيير األمور في هذه الظروف الصعبة والحرجة.. وبّين أن 
الوزارة توجهت الى مختلف الجهات المعنية سواء في وزارات 
المالية أو التخطيط أو الخارجية للمساعدة على ايجاد حل 
ات استغاثة ورسائل الى  للوضع الصحي، كما وجهت الوزارة نداء
المنظمات الدولية طالبت فيها بالعمل على حل االشكاليات التي 
يعانيها القطاع الصحي في اليمن.. وقال: هناك استجابة ولكنها 

ليست بالشكل المطلوب..
إحالل الكادر الطبي

�  الدكتورة رجاء المصعبي - مدير عام الرعاية الصحية- 

وصفت الوضع الصحي في بالدنا بأنه كارثي، وقالت: أطلقت 
وزارة الصحة نــداء استغاثة بعدم وجــود العديد من أصناف 
األدويــة الخاصة باألمراض المزمنة منها أدويــة الدم الوراثي 

وأدوية السرطان واألدوية الخاصة بالفشل الكلوي.
وأكدت الدكتورة رجاء أن العدوان السعودي يتعمد استهداف 
المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في مختلف أنحاء 

الجمهورية.
وأضافت: وعلى مستوى الخدمة لألسف الشديد كنا نعتمد كليًا 
على الكادر األجنبي، وهذه نقطة سوداء في حق اليمن حيث 
لدينا كوادر يمنية ابتداًء من الممرض الى االختصاصي الى طبيب 
التخدير واختصاصي المختبرات والجراحين واالستشاريين.. كل 
ات غادرت للعمل في دول الجوار بعد أن عجزت عن  هذه الكفاء

الحصول على فرصة عمل في بالدنا.
ونوهت الدكتورة رجاء الى أنه مهما قدمت وزارة الصحة من 
جهود ستكون جهودًا قاصرة، ألن المعاناة وحجم الكارثة كبيرة 

وتزداد من يوم الى آخر.
وقالت: الحرب عــرت لنا كل شــيء.. الـــوزارة لديها خطة 
دوائية لمدة سنة واحــدة فقط ويفترض أن تكون لمدة 
خمس سنوات على األقل.. يفترض أن تكون الخطة الدوائية 
لكل مستشفى ال تقل عن سنة، ولكن- لألسف الشديد- 
معظم المستشفيات خططها الدوائية لمدة ثالثة أشهر، 
لذلك بمجرد أن مرت ثالثة أشهر على العدوان نفد مخزون 
األدوية من المستشفيات وكذا االحتياجات الطبية تدنت الى 

أقل من ٣٠٪.
ودعت قيادة وزارة الصحة الى ضرورة العمل على موضوع 
اإلحالل للكادر الطبي مع مراعاة أن يحصل الكادر اليمني على 

نفس األجر الذي كان يتقاضاه الكادر األجنبي.
الحرب تجربة

�  وفي ذات السياق قال الدكتور محمد يحيى الجماح- مدير 
عام مكتب الصحة بمحافظة ذمار: إن الوضع الصحي في ذمار 
ال يختلف عن الوضع في الجمهورية، فهو وضع حرج جدًا، 
ة األدوية الخاصة باألمراض 

ّ
ونعاني من مأساة كبيرة وخصوصًا قل

المزمنة مثل السكري والصرع وغيرهما، ونقص حاد وانعدام 
في كثير من األصناف المتعلقة بالمختبرات، لهذا معظم 

الفحوصات توقفت.
وتطرق الى مشكلة نقص المحروقات وما تمثله من عائق 
جعل مكتب الصحة بذمار غير قادر على أداء دوره بشكل كامل 

وخاصة في توصيل الخدمات الصحية للمجتمعات الريفية.
 وقال: البلد في ظل حرب ويفترض أن يتقبل الناس هذا الوضع 
وإن شاء الله غمة وتزول، ونثق أن اليمن ستتعافى ويستفيد 
الناس من هذه التجربة، التي عرت لنا الكثير من األخطاء التي 
يجب أن نتالفاها مستقبًال، وعلى رأسها عدم االعتماد على 
المنتج الخارجي وعلى االستيراد.. اليوم كل حاجاتنا األساسية 
والضرورية يتم استيرادها من الخارج، لذا علينا أن نعتمد على 

أنفسنا وخاصة في األدوية وأساسياتنا الضرورية.
منطقة عسكرية

�  الى ذلك وصف الدكتور عبداإلله العزي- مدير مكتب 
الصحة بمحافظة صعدة- الوضع الصحي في صعدة بأنه وضع 
كارثي جدًا، وأوضح أن العدو السعودي يعتبر صعدة منطقة 
عسكرية وأنه يستهدف كل شيء وليس لديه أخالقيات، فهو 
يضرب المستشفيات والمزارع والمدارس والقرى ويدمر كل 

ما يمت للحياة بصلة.
ــوه العزي الــى أن مشاكل الصحة في صعدة ال تقتصر   ون
على المنشآت فقط، بل هناك نقص شديد في الكادر الصحي 

واألدوية وسيارات االسعاف.

< يتعرض القطاع الصحي في اليمن إلى تدمير ممنهج من قبل العدوان السعودي الغاشم، ووفق آخر إحصاءات استهدف العدوان ٣٣٨ مرفقًا  
يتبــع القطاع الصحي منها ١٠٩ مستشــفيات ومســتوصفات ومراكز صحية، كما اســتهدف الكثير من الكوادر أثنــاء قيامهم بأداء واجبهم 
اإلنساني خالل ساعات العمل، حيث استشهد حوالى ٧٣ من تلك الكوادر وتعرض ٢٠٨ منهم إلصابات مختلفة، إضافة الى تدمير ٦١ سيارة إسعاف، 
ومصنعي أوكســجين. وتشــير االحصاءات األولية المتعلقة بالعدوان الســعودي على اليمن إلى أنه خلف منذ بدايته في مارس ٢٠١٥م وحتى ديســمبر 

حوالى ٦٩١٧ شهيدًا و١٦٢١٣ جريحًا متسببًا في إعاقة ١٤٦٠ شخصًا، منهم ٤٨٠ بإعاقة دائمة و٩٨٠ إعاقة جزئية.
كمــا ألحــق العدوان اضرارًا كبيرة في البنية التحتية للقطاع الصحي.. لمزيد مــن التفاصيل حول الوضع الصحي في بالدنا وما خلفه العدوان من إعاقة 

لمسيرة هذا القطاع صحيفة «الميثاق» التقت بعدد من الكوادر الصحية واستطلعت آراءهم حول هذا الوضع.. فإلى التفاصيل..
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مرفقًا صحيًا في اليمن ٣٣٨
شهيدًا وجريحًا من الكوادر ٢٨١قصفته السعودية

سيارات إسعاف ٦١٠الصحية خالل العدوان
ُدّمرت 

العدوان.. دّمر المستشفيات

إرهاب آل سعود األكثر هدوءًا ورعبًا

حياة ٦ ماليين عامل يمني على المحك

وهكذا بالرغم من المجازر والمآسي فإن األحزان لم تتملك الشعب 
اليمني على نحو مميت كما يعتقد البعض ألنهم يرون في الموت 
بًا بها وألن أغلبهم استشهد داخــل منازلهم  قصفًا شهادة ُمَرحَّ

المدمرة ال يحملون السالح وال دخل لهم بما يحدث.
تجاوزت أعدادهم العشرين ألفًا غادروا الحياة - دو علم مسبق- 

بأشالء ممزقة ومشتوية ودون أن يسألوا لماذا؟
هذه األرقــام للمقابر في اليمن تعد محصورة وقليلة ومتأخرة 
 بجرائم إرهاب آخر - مسكوت عنه- هو األخطر من نوعه - 

ً
مقارنة

هدوءًا ونجاحًا- ونتائجه أكثر رعبًا.
منذ مارس الماضي حكم تحالف العدوان ضد اليمن على ٥٫٥ مليون 
يمني بالموت البطيئ وبالطريقة التي تفضلها السعودية في تنفيذ 
أحكام القتل بقطع الرأس لمواطنيها وقطع أعناق مواطني اليمن 

وفي وطنهم بقطع أرزاقهم.
رغم ان اليمن أساسًا بطلة العالم في البطالة، فلطالما قتل الفراغ 
البخس طموح شبابها وأوصل بعضهم لطلب االلتحاق بأي مشروع 
انتحاري، حتى سياسيو البالد كانوا ضمن القائمة بمشاريعهم 

الصغيرة والمقززة مهما كانت المكاسب.

(تريليون و٢٠٠ مليار خسائر عشرة أشهر)
يستوعب القطاع الخاص بشقيه المنظم وغير المنظم في اليمن 
قرابة ٦ ماليين عامل  تؤكد مراكز البحوث أن كل عامل يمني فقد 
خالل االشهر العشرة الماضية حوالى ٢٠٠ ألف ريال، ألنه فقد عمله 
سواًء كليًا أو بمستوى جزئي ما يعني أن العدوان السعودي حرمهم 
الحصول على ١٢٠٠ مليار ريــال (تريليون و٢٠٠ مليار ريال) 
وساهم في قطع أرزاقهم وأرزاق أسرهم، حيث يعيل كل ١٠٠ 

عامل منهم ٤٣٩ شخصًا.
وكشف تقرير حديث صادر عن القطاع الخاص أن حوالى ٧٠٪ 
من الشركات التجارية والصناعية فقدت حوالى ٧٠٪ من أنشطتها، 

فيما توقفت ٣٠٪ عن اإلنتاج بشكل كلي.
وأشار الى أن ٨٠٪ من العمال لدى الشركات والمصانع فقدوا 
أعمالهم.. في حين خسر ١٧ ألف يمني أعمالهم لدى الشركات 

النفطية التي أجبرت على اإلغالق والمغادرة.
الى ذلك يعاني قطاع المقاوالت- الذي ُيعد المشغل األكبر للعمال 
في اليمن حيث يستوعب ٢٫٥ مليون عامل- من تراجع أنشطته في 

البناء بنسبة ٩٠٪ جراء العدوان والحصار.
وكانت دراسة لألمم المتحدة ذكرت أن العدوان تسبب في إغالق 

٩٥٪ من إجمالي الشركات العاملة في محافظات : «صنعاء، حجة، 
صعدة، تعز، عدن، وأبين»، حيث تدمر ٧٧٪ من هذه الشركات 
ما أدى إلى توقف نشاطها، وأقفلت ١٥٫٤٥٪ بسبب أضرار جزئية، 

وأقفل الباقي ألسباب أخرى.

وأشــار البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة الى أن اليمن يعتمد 
على االستيراد لتوفير ٩٠٪ من حاجاته من الغذاء لكن بسبب 
القيود المفروضة على االستيراد على يد تحالف العدوان، فإن 
 بما قبل 

ً
النسبة بلغت ١٥٪ فقط من حجم الــواردات مقارنة

األزمة، مؤكدًا أن هذا األمر أثر الى حد كبير في النشاط التجاري 
وفي تدفق البضائع الى البالد، إذ أصبحت ثالثة أرباع الشركات 
تجد صعوبة في إيجاد ما يكفي لسد حاجاتها من المؤن واللوازم 

األخرى.
في سياق متصل أكد القطاع الخاص أن الحصار الذي تفرضه دول 
التحالف بقيادة السعودية تسبب بتوقف ٥٠ مصنعًا للصناعات 
ات- حصلت عليها «الميثاق»- فإن  الغذائية الخفيفة، وطبقًا إلحصاء
طائرات العدوان السعودي استهدفت بصورة مباشرة ٢٠٣ مصانع 

ومنشآت إنتاجية منذ بداية العدوان وحتى منتصف يناير الماضي.
في حين أفــادت إحصائية صــادرة عن مؤسسة التمويل األصغر 
بأن ٤٥ ألف منشأة صغيرة توقفت أيضًا عن العمل نتيجة العدوان 

والحصار.
كهرباء

ويتفاقم الوضع االقتصادي في اليمن نتيجة انعدام المشتقات 
النفطية وانقطاع الكهرباء للشهر العاشر على التوالي، وفي هذا 
السياق كشفت وزارة الكهرباء والطاقة عن ارتفاع اجمالي قيمة 
األضرار التي لحقت بالمنظومة الكهربائية الوطنية جراء العدوان 
السعودي الى ٧٥١ مليونًا و٧١٣ ألف دوالر، شملت شبكات التوزيع 
والتوليد المستأجر ومحطات التوليد، وتتوزع األضرار والخسائر على 
مستوى الجمهورية لكنها في صعدة األكثر حيث تعرضت الشبكة 

الكهربائية فيها للتدمير بشكل كامل.

في اليمن لو ســألت ما الذي يفعله الناس منذ ٢٦ مارس ٢٠١٤م وحتى اليوم فســتأتيك اإلجابة:   
ال شــيء!! في كل يوم يموت بعضهم بقصف قنابل ذكيــة أطلقها أغبياء من الجو، ويموت بعضهم 
برصاص اخوتهم في اقتتال داخلي على األرض، فيما يسارع اآلخرون لتدارك األمر وإنقاذ الجرحى وتشييع 

جثامين من قضوا الى المثوى األخير.
وهكذا للشهر العاشر على التوالي اليزال المجتمع الدولي يدلل نظام آل سعود وعلى حساب أرض اليمن 

ودماء ٢٥ مليون نسمة.


