
الوضع الصحي في اليمن في أخطر مراحله 
لم يعد هناك مخزون استراتيجي من األدوية والمستلزمات الطبية

اء الحصارعدد من المستشفيات تطلق نداء استغاثة لشحة األدوية وانعدام الوقود مراكز غسيل الكلى والكوليرا أغلقت جرَّ

«الميثاق»: الناطق الرسمي لوزارة الصحة لـ

æ ما تداعيات اغــالق تحالف الــعــدوان بقيادة 
السعودية آخر المنافذ في اليمن على الوضع الصحي 

الحرج في البالد؟
º ال شك أن إغــالق تحالف العدوان كل الممنافذ البرية 
والبحرية والجوية في بلد يستورد ٩٠ ٪ من احتياجاته 
من الخارج هو كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة وهي جريمة 
مــشــهــودة وقــد دانـــت ذلــك جميع المنظمات اإلنسانية 
والحقوقية التي تعرف ما معنى هذا الحصار الخانق تماما. 
والعجيب أن يأتي هذا من دولة جارة تقول عن نفسها إنها 
قائدة العالم اإلسالمي وأنها خادمة الحرمين الشريفين. لقد 
أدوشنا علماؤها باستمرار بترديد حديث " دخلت النار إمرأة 
في هرة حبستها الهي أطعمتها وال هي تركتها تأكل من 
حشائش األرض " وهاهم يخنقون شعبًا عريقًا شهمًا كريمًا 

تعداده ٢٨-٣٠ مليون نسمة!!
الوزارة سبق وان حذرت مرارًا وتكرارًا على لسان األخ الوزير 
من أن الوضع الصحي بعد عامين و٨ شهور يمر بحالة خطيرة 
ويوشك على االنهيار فلم يعد يوجد مخزون استراتيجي من 
األدوية والمستلزمات الطبية والمعاناة شديدة في جميع 
المحافظات ومستشفياتها ومراكزها الصحية ووحــدات 
الرعاية األولية. لقد تم استهداف النظام الصحي بشكل 
مباشر بالقصف الجوي ولدينا ٤١٤ منشأة صحية تعرضت 
للتدمير الكلي أو الجزئي. وهنالك أكثر من ٦٠ سيارة إسعاف 
خرجت عن الخدمة بسبب العدوان.. وارتقى ٨٠ شهيدًا من 
القطاع الطبي واالسعافي و٢٢٠ جريحًا.. وتعتبر وزارة 

الصحة أن قصف الكهرباء العمومية هو استهداف مباشر لكل المستشفيات 
ألن العالم كله يعرف أن الكهرباء مهمة جدا للمستشفيات على مدار ٢٤ ساعة 
الستمرار غرف العناية المركزة والغسيل الكلوي وغرف العمليات الجراحية 
وحاضنات األطفال الخدج.. فهذه جريمة أخرى بحق النظام الصحي، كما أن 
منع ٤٨ ألف موظف صحة من الحصول على مرتباتهم منذ ١٤ شهرًا بعد 
نقل البنك المركزي إلى عدن يعتبر جريمة أخرى تستهدف الكادر الصحي 
حتى يتسرب الى القطاع الخاص أو حتى للعمل في أعمال خارج الصحة لسد 
رمق أسرته من الجوع ومن الصعب جدا في ظل هذا الحصار الخانق أن تتمكن 
الوزارة من تقديم خدماتها للمواطنين وخصوصًا مرضى األمراض المزمنة 
كالسرطان والكلى والسكري والقلب وغيرها فما بالك بالجرحى وهم عشرات 
اآلالف.. لقد كنا نواجه هذا العجز خالل الفترة الماضية بما يصل وان كان قليال 
من مساعدات من خارج اليمن عبر طائرات األمم المتحدة والصليب األحمر 
وأطباء بالحدود. أما اآلن فحتى هذه الطائرات ممنوعة من الهبوط في مطار 

صنعاء الدولي أو الوصول بسفن األدوية إلى ميناء الحديدة.

فتح مطار صنعاء
وأعتقد أن هذه المقابلة ستنشر بعد أن أعلن تحالف العدوان تخفيف 
الحصار وإعــادة فتح مطار صنعاء لطائرات اإلغاثة اإلنسانية فقط وهذا 
ماسبق أن حذرت شخصيا منه بأن إعالن تحالف العدوان األخير االغالق التام 
لكل المنافذ البرية والبحرية والجوية هو خدعة كبيرة للمجتمع الدولي ألننا 
كنا محاصرين منذ بدء العدوان في ٢٦ مارس ٢٠١٥م بنسبة ٨٥ الى ٩٠ 
٪ ماعدا طائرات األمم المتحدة إلى صنعاء وبعض السفن القليلة إلى ميناء 
الحديدة وثم أعلنوا اإلغالق ١٠٠ ٪ حتى إذا ضغط عليهم المجتمع الدولي 
واألمم المتحدة بأن يفكوا الحصار يخدعون العالم بإعالن فك الحصار عن 
مطار صنعاء وميناء الحديدة يكون التخفيف ١٠ ٪ فيعودون إلى حصارنا 
بنسبة ٩٠ ٪ كما كنا ويشكرهم العالم ويرحب بهذه الخطوة وتنطلي 

الخدعة على العالم .
والحقيقة أن ظروف الوزارة صعبة جدا حيث التوجد موازنات من وزارة 
المالية لشراء األدوية والمستلزمات الطبية والحق يقال إن المنظمات الدولية 

كالصحة العالمية واليونيسيف والصليب األحمر وأطباء بالحدود يقومون بدور 
كبير في توفير األدوية األساسية والمستلزمات بالكميات التي يستطيعون 

توفيرها وإن كانت التفي باحتياج البلد الكبيرة جدًا.
إبادة جماعية

æ ما اهداف السعودية من وراء منع دخول االدوية واللقاحات وبالذات 
الخاصة بالكوليرا وغيرها من االدوية المهمة.. وهل سيصبح الحصار 

سالحًا وقنبلة البادة اليمنيين؟
º نعم تهدف السعودية المصنفة دوليًا بأنها قاتلة األطفال إلى خنق 
الشعب اليمني وابادته قصفًا وجوعًا ومرضًا وتهدف إلى تدمير البنية التحتية 
لليمن التي ضحى الشعب خالل ٥٠ سنة بموازنات ضخمة لبناء المستشفيات 
والمدارس والطرق والجسور وكل مشاريع التنمية وتريد أيضًا أن تحول حياة 
اليمنيين إلى جحيم وتهدف لإلبادة الجماعية، فالتقارير تشير إلى أن ٢١ 
مليون يمني بحاجة إلى المساعدات اإلنسانية وان ٨ ماليين شخص يوشكون 
على الدخول في مستوى المجاعة.. ان أكثر من ٢ مليون طفل يمني يعاني من 

سوء التغذية الخفيف والمتوسط وأن نصف مليون طفل تقريبًا يعانون من 
سوء تغذية شديد ( وخيم ).. وهكذا فالسعودية المتخمة بالسمنة التي تصل 
إلى نسبة ٥٠٪ من سكانها لديهم سمنة مفرطة ( زيادة الوزن) تسعى إلى 
إبادة شعب عظيم جار لها بالجوع وسوء التغذية وتفشي األوبئة كالكوليرا 

والديفتيريا والسحايا وحمى الضنك وغير ذلك.
 يموتون يوميًا

ً
١٣٠طفال

æ ما مخاطر استمرار منع دخول االدوية من قبل تحالف العدوان.. على 
المرضى واالطفال والنساء الحوامل.. وما آثار هذه الكارثة المتوقعة؟
º استمرار الحصار والمنع بال شك سيودي بحياة آالف األطفال، فتؤكد 
التقارير الصحية وتؤيدها المنظمات األممية بأن ١٣٠ طفًال يمنيًا يموت 
يوميًا بسبب سوء تغذية وأمراض وأسباب أخرى. والشك أن الفقر والمجاعة 
تؤثر على نمو األجنة في بطون امهاتهم وقد يخرجون مشوهي الخلقة ، كما أن 
سوء التغذية لألمهات يضعفهن ويجعل مناعتهن متدنية وفريسة لألمراض 

المعدية وغير المعدية كالضغط وسكر الحمل.
٥٥٪من المرافق الصحية مغلقة

æ كم لدى اليمن مخزون من االدوية .. وكم المستشفيات المهددة 
باالغالق..؟

º بحسب المسوحات الوطنية واألممية فإن ٥٥ في 
المائة من المرافق الصحية مغلقة وان ٤٥ منها 
فقط تعمل وبقدرتها الدنيا وهــذه االرقـــام في 
نهاية ٢٠١٦م، وال شك أنها قد تدهورت أكثر 
ألن كثيرًا من موظفي الصحة البالغ عددهم ٤٨ ألفًا 
بدون مرتبات منذ ١٤ شهرًا وأن المعلومات لدينا 
في وزارة الصحة تفيد بأن الكثير منهم يغلقون المرفق الصحي ويشتغلون 
في قطف القات او أي أعمال أخرى غير الصحة لسد رمق أسرهم واطعامهم 
فهم يعانون معاناة شديدة بدون مرتبات بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن.

< هل نستطيع القول ان كل االدوية واللقاحات المحتجزة في المنافذ انتهت 
صالحيتها بعد ١٥ يومًا من الحصار؟

- ليست فترة ١٥ يومًا فترة كافية النتهاء صالحية األدوية أو المستلزمات 
الطبية المحتجزة بسبب إغالق المنافذ إال إذا كانت ظروف تخزينها سيئة 

وليست وفق المعايير الدولية. 
وضع كارثي

æ ما تداعيات الحصار على الوضع الصحي في البالد بشكل عام .. 
وما دور الوزارة في العمل مع المنظمات الدولية لوقف الكارثة ..؟

º تداعيات العدوان والحصار على الوضع الصحي في اليمن بشكل عام 
ات استغاثة عاجلة ومناشدات  كارثية فهنالك عدة مستشفيات أطلقت نداء
إنسانية بسبب النقص الحاد في المشتقات النفطية وبسبب شحة األدوية وآخر 
نداء وصلني من مرضى اللوكيمياء والسرطانات من مستشفى الكويت الجامعي 
وهنالك مراكز غسيل كلوي أعلنت اإلغالق بسبب المعاناة الشديدة وشحة 
األدوية ومحاليل الغسيل الكلوي والكوليرا.. وعن دور الوزارة فهي تعمل 
يدًا بيد مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطفولة اليونيسيف والصليب 
األحمر وأطباء بالحدود وغيرها لمساعدة الشعب اليمني بقدر اإلمكان وال 
ننسى التكافل االجتماعي في اليمن ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات 
الشبابية والشعبية وكل هذا جعل الشعب اليمني قادرًا على الصمود والصبر 
والجلد وتحمل مالم يتحمله أي شعب في العالم وهذا ليس مبالغة فلم نعلم 
في التاريخ السابق والمعاصر أن شعبًا واجه كل هذه الدول منفردًا وبدون اي 
إمكانات إذا قارنا ميزان القوى بيننا وبينهم، ولكننا نستمد قوتنا من الله العزيز 

القوي الجبار «وكفى بالله وكيًال».
موظفو األمم المتحدة عالقون

æهل نجحت السعودية في منع وصول مسؤولي المنظمات الدولية 
من دخول اليمن ..؟ واين دور األمم المتحدة؟ 

º نعم تمكن تحالف العدوان خالل الـــ١٤ يومًا من الحصار التام ومنع 
طائرات األمم المتحدة من الهبوط في اليمن وهنالك كثير من الخبراء وموظفي 
األمم المتحدة عالقون خارج اليمن ويريدون العودة ألعمالهم في اليمن أو 

عالقون داخل اليمن لم يتمكنوا بعد من السفر خارج البالد!
معالجات للتخفيف من تداعيات الحصار 

æ  ما المعالجات التي تقترحها الوزارة للتخفيف من تداعيات كارثة 
الحصار..؟

º  المقترحات من الوزارة:
١- ضغط أممي جاد وحقيقي لوقف العدوان فورًا دون تأخير ألن كل يوم 
يمر زيادة يتم فيه تدمير النظام الصحي أكثر ويتسبب في وفاة أطفال 

كثيرين.
٢- فك الحصار فورًا عن جميع المطارات والموانئ والمنافذ البرية وخصوصًا 
أمام الطائرات المدنية ألن أكثر من ٩٥٠٠٠ مريض يمني بحاجة إلى السفر 
للخارج ولم يتمكنوا.. وتقديرات الوزارة أن أكثر من ١٤٠٠٠ منهم توفوا 

بأمراض خطيرة ولم يتمكنوا من السفر.
٣- إعالن األمم المتحدة مبادرة إلعمار المستشفيات والمرافق التي دمرها 

العدوان وعقد مؤتمر دولي من أجل الصحة. 
٤- السماح لطائرات األمم المتحدة وسفنها بنقل كل الكميات من األدوية 
واللقاحات وغيرها في أسرع وقت ودون المرور على جيبوتي ألن كثيرًا منها 

يتلف او يتعرض لسوء تخزين او يفقد في جيبوتي.

حوار 10االثنين: العدد:  
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قال الناطق الرسمي لوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالحكيم الكحالني مدير عام الترصد الوبائي ان الوضع الصحي بعد عامين و٨ شهور  
مــن العــدوان والحصار يمر بحالة خطيرة ويوشــك على االنهيار فلم يعد يوجد مخزون اســتراتيجي من األدوية والمســتلزمات الطبية والمعاناة 

شديدة في جميع المحافظات ومستشفياتها ومراكزها الصحية ووحدات الرعاية األولية.
«الميثاق» ان التحالف العربي بقيادة الســعودية اســتهداف النظام الصحي بشــكل مباشــر بالقصف الجوي وتعرضت ٤١٤ منشأة صحية للتدمير   واكد الكحالني لـ

الكلي أو الجزئي، موضحًا أن هنالك أكثر من ٦٠ سيارة إسعاف خرجت عن الخدمة بسبب العدوان. وارتقى ٨٠ شهيدًا من القطاع الطبي واالسعافي و٢٢٠ جريحًا..
تفاصيل اكثر حول الوضع الصحي في اليمن وتداعيات الحصار الجائر الذي يفرضه التحالف العربي بقيادة الســعودية على بالدنا يكشــفها الناطق الرســمي 

لوزارة الصحة مدير عام الترصد الوبائي بالوزارة الدكتور عبدالحكيم الكحالني في لقاء اجرته معه «الميثاق».. الى التفاصيل. 

لقاء/فيصل الحزمي 

السعودية تسعى لقتل الشعب 
اليمني قصفًا وجوعًا ومرضًا

٩٥ ألف مريض بحاجة
 للسفر إلى الخارج

١٤ ألف مريض توفوا لعدم 
السماح لهم بالعالج في الخارج

تجتاح اليمن الكوليرا والديفتيريا والسحايا وحمى الضنك 
عاجزون عن خدمة مْن يعانون من األمراض المستعصية وآالف الجرحى

 ٤١٤ منشأة صحية تعرضت للتدمير بغارات جوية
 يموتون يوميًا بسبب سوء التغذية والمواليد يخلقون مشوهين

ً
١٣٠ طفال

ليس لدى الوزارة موازنة لشراء األدوية

البد من ضغط أممي لوقف العدوان ورفع الحصار عن جميع المطارات والمنافذ اليمنية
٥٥٪ من المرافق الصحية مغلقة٣ ماليين طفل يعانون من سوء التغذية

حذرت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمحافظة 
الحديدة من كارثة حقيقية ستحل بالمحافظة جراء انعدام 
مادة الديزل وخروج جميع آبار ومحطات الصرف الصحي 
التابعة للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظة.
وكشف أمين المدحجي -نائب المدير العام للشؤون الفنية 
بالمؤسسة -عن خروج جميع آبار ومحطات المياه والصرف 
والمواقع األخرى التابعة للمؤسسة عن الخدمة بشكل نهائي، 
مؤكدًا أن مدينة الحديدة أصبحت بدون ماء وال صرف صحي 
لعدم توافر الديزل وانقطاع الكهرباء وتلك كارثة حقيقية".
هذا ووجه مركز الغسيل الكلوي بمحافظة الحديدة نداء 
ومناشدة للجهات المعنية بالمحافظة بسرعة التدخل إلنقاذ 

المركز من التوقف عن العمل جراء انقطاع المياه.

وأوضــح مدير مركز الغسيل الكلوي 
الدكتور أيمن كمال "أن انقطاع المياه 
عن المركز سيؤدي إلى توقف المركز عن 
استمرار تقديم خدماته لمرضى الفشل 
الكلوي، وهو ما يهدد حياتهم بالموت".

وقــال أيمن كمال " إن محطة تنقية 
وتحلية المياه التابعة للمركز والتي 
تعتمد عليها أجهزة الغسيل الكلوي 
اعتمادًا مطلقًا مهددة بالتوقف الكلي 
جــراء توقف ضــخ المياه إليها مــن قبل 
المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي 

بالمحافظة".

٥ محافظات يمنية توقف إمدادها بالمياه
أكدت تقارير دولية أن خمس محافظات يمنية توقف تزويد سكانها بالمياه 
النظيفة ألول مرة في تاريخ البالد خالل االسبوع الماضي وهي «العاصمة صنعاء 
وتعز والحديدة والبيضاء وصعدة» وذلك بسبب انعدام الوقود لتشغيل 
اء الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية على الشعب  محطات الضخ جــرَّ

اليمني.
وحذرت اللجنة الدولية للصليب األحمر من التبعات الكارثية لتفاقم أزمة 
المياه النظيفة.. وأشارت الى أن قرابة مليونين ونصف المليون ال تصلهم 
حاليًا المياه النظيفة في مدن مزدحمة ما يجعلهم عرضة لخطر تفشي كبير 

لألمراض التي تنقلها المياه.
الجدير بالذكر أن خطر انعدام المياه النظيفة سيعرض صحة عشرات 
اآلالف من السكان لألمراض كما ستتفشى األوبئة بسبب انغالق شبكات 

الصرف الصحي.

الحديدة تطلق مناشدة إنسانية


