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ـدد الجزيرة العربية
و «الناصري»
الناشط «االشـتــراكــي» ،شوقي عبده،
ّ
(ت ـع ــز) ق ــال لـ ــ»األخـ ـب ــار» إن «املــوقــف
الشعبي واضــح برفضه املطلق لهذا
الـ ـ ـع ـ ــدوان الـ ـف ــاج ــر ،ولـ ـي ــس فـ ــي ذل ــك
شــك .بإمكان أي متابع أن يقف على
ح ـق ـي ـقــة ه ـ ــذا الـ ــرفـ ــض ال ـش ـع ـب ــي مــن
خـ ــال ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ــراف ـض ــة وم ــدى
االستجابة للتعبئة الشعبية ،وكذلك
قـ ـ ــوافـ ـ ــل الـ ـ ــدعـ ـ ــم الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ل ـل ـج ـيــش
والـلـجــان الشعبية ،وأي ـضــا التنديد
الشعبي عبر مختلف وسائل اإلعالم
والتواصل» ،مضيفًا إنه «ليس هناك
مــن يؤيد هــذا ال ـعــدوان إال بعض من
يـصـطـفــون م ــع ح ــزب اإلص ـ ــاح ومــن
خـ ـس ــروا مـصــالـحـهــم غ ـيــر الـشــرعـيــة
جراء اندالع ثورة الحادي والعشرين
من سبتمبر .»2014
موقف «االشتراكي» ،الرسمي ،بدا أقل
جــرأة من موقف «التنظيم الوحدوي
الشعبي الناصري» الذي ظهر أمينه
ال ـع ــام ال ـس ــاب ــق ،س ـل ـطــان ال ـع ـتــوانــي،
خـلــف هـ ــادي ف ــي الـقـمــة الـعــربـيــة في
شــرم الشيخ معلنًا تأييده للعدوان.
وب ــرغ ــم أن ب ـيــانــا صـ ــدر ع ــن األم ــان ــة
الـعــامــة ل ــ»ال ـحــزب ال ـن ــاص ــري» ،أشــار
إل ــى رفـضــه «ت ـمــدد بعض ال ـقــوى في
ال ـج ـن ــوب» (ف ــي إش ـ ــارة ال ــى «أن ـصــار
ال ـل ــه») ،فــإنــه ن ــدد ورف ــض فــي الــوقــت
ذاته العدوان على اليمن بشكل قاطع
واعتبره اعتداء على السيادة اليمنية
وانتهاكًا للمواثيق الدولية .يأتي ذلك
برغم أن أمينه العام الحالي ،عبد الله
نعمان ،ال ي ــزال عالقًا فــي السعودية
وال يجرؤ على إبداء موقف بعد.
عمومًا ،وفــي ضفة رافضي الـعــدوان،
ت ـق ــف إل ـ ــى ج ــان ــب ج ـم ــاع ــة «أنـ ـص ــار
ال ـلــه» األحـ ــزاب املتحالفة معها ومع
«امل ــؤتـ ـم ــر» .وم ــن ب ــن ت ـلــك األحـ ـ ــزاب:
«ح ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـح ـ ــق» و»ح ـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـبـ ـع ــث»
و»حـ ـ ـ ــزب اتـ ـح ــاد الـ ـق ــوى ال ـش ـع ـب ـيــة»
و»حزب األمة» ،وأحزاب أخرى أصغر.
ّ
وع ــل ــق ال ـقــائــم بــأع ـمــال األمـ ــن ال ـعــام
لـ»حزب الحق» ،محمد املنصور ،على
تلك املواقف ،الخجولة ،الصادرة عن
األحـ ــزاب الكبيرة فــي اليمن بالقول:

منعت ّ
عمان
مصارفها من استقبال
تحويالت من اليمن
وم ــع ذلـ ــك ،ي ــؤك ــد ال ـع ـمــاد أن ع ــددًا
ّ
متفرجني
كبيرًا من الطلبة لم يقفوا
أمام معاناة املرضى من مواطنيهم
حـ ـي ــث سـ ــاه ـ ـمـ ــوا ف ـ ــي عـ ـم ــل ل ـج ــان
تـ ـط ــوعـ ـي ــة السـ ـتـ ـقـ ـب ــال أعـ ـ ـ ـ ــداد مــن
املـ ـحـ ـت ــاج ــن م ـن ـه ــم وفـ ـتـ ـح ــوا لـهــم
أب ـ ـ ــواب م ـن ــاز ُل ـه ــم وت ـق ــاس ــم ال ـب ـقــاء
فيها ،إلى أن تفتح ثغرة من أمل في
جــدار الحالة الصعبة القائمة اآلن.
مــن جـهـتــه ،ي ـقــول لـنــا ب ــراء شيبان

«هذه األحزاب سقطت ولم تعد أحزابًا
ك ـبــرى إال بـحـســب ال ـت ـصــور الــذهـنــي
امل ــاض ــوي ،لكنها بمحصلة املــواقــف
والسياسات الوطنية باتت صغيرة
وال تكاد الـيــوم تعدو كونها ظواهر
صوتية لألسف» .وأضاف في حديث
إلى «األخبار» إن «مواقف تلك اﻷحزاب
م ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي م ـخ ــزي ــة،
وبــالــذات حــزب اإص ــاح ال ــذي ارتكب
فضيحة سياسية كـبــرى تـنــدرج في
خانة الخيانة الوطنية الكبرى ببيانه
املؤيد للعدوان السعودي األميركي».
وك ـ ـ ـ ـ ــان «ح ـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـت ـ ـج ـ ـمـ ــع ال ـي ـم ـن ــي
ل ــإص ــاح» ق ــد أع ـل ــن ،م ـســاء أول من
أمس ،تأييده عدوان «عاصفة الحزم»
الذي تقوده السعودية إلى جانب دول
عربية ،إضافة إلى تركيا وباكستان،
وب ــدع ــم وإسـ ـن ــاد أم ـيــرك ـيــن الف ـتــن.
وبرر الحزب ،في بيان ،موقفه بالقول
إنــه إثــر «تعنت الحوثيني وانقالبهم
على الحوار واستخدام القوة لفرض
رؤيـتـهــم على الشعب اليمني وقــواه
السياسية ،حيث وصــل بهم الغرور
إل ـ ــى االن ـ ـقـ ــاب ع ـل ــى الـ ـش ــرعـ ـي ــة ...بل
(وض ـ ـعـ ــوا) األخ ال ــرئ ـي ــس (ع ـب ــد ربــه
منصور هادي) أمام خيارين ال ثالث
لهما :إما التسليم بما يريدون ،ومن ثم
دخول البالد في الحالة املأسوية التي
يعيشها الشعبان السوري والعراقي،
وإم ـ ـ ــا امل ــواجـ ـه ــة والـ ـبـ ـح ــث عـ ــن دع ــم
عـسـكــري يعيد ال ـت ــوازن واالس ـت ـقــرار
إل ــى رب ــوع الــوطــن ،مــا ك ــان أم ــام األخ
ال ــرئ ـي ــس اال اسـ ـتـ ـخ ــدام صــاحـيــاتــه
ّ
الــدسـتــوريــة» .وش ــرح الـحــزب أن ذلك
ج ــاء «اس ـت ـن ــادًا إل ــى املـ ـ ــادة ( )51من
ميثاق األمم املتحدة ،واتفاقية الدفاع
امل ـش ـت ــرك ل ـجــام ـعــة ال ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة،
واتفاقية الطائف التي تم تجديدها
ف ــي ات ـفــاق ـيــة جـ ــدة عـ ــام  2000وذل ــك
لطلب الدعم من األشـقــاء في مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي وب ـق ـي ــة ال ـ ــدول
العربية ومجلس األم ــن ،فاستجاب
األشـقــاء فــي مجلس التعاون بقيادة
خـ ـ ــادم ال ـح ــرم ــن ال ـش ــري ـف ــن لـلـطـلــب
وأطلقوا عملية عاصفة الحزم».

وه ــو نــاشــط حـقــوقــي ي ـم ـنـ ّـي ،يقيم
حــالـيــا فــي الـعــاصـمــة الـبــريـطــانـيــة،
إن ـ ـ ـ ــه س ـ ـ ـعـ ـ ــى ،م ـ ـ ــع م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
ال ـن ــاش ـط ــن ال ـي ـم ـن ـي ــن هـ ـن ــاك إل ــى
مـ ـق ــابـ ـل ــة شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ن ـ ـ ّـاف ـ ــذة فــي
الحكومة البريطانية لحثها على
م ـح ــاول ــة لـلـضـغــط ع ـلــى الـحـكــومــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة كـ ــي ت ـم ـن ــح ال ـع ــال ـق ــن
ف ــي ال ـعــاص ـمــة األردنـ ـي ــة تــأش ـيــرات
دخــول إلــى أراضيها ليتمكنوا من
عبور املسافة عن طريق البر ،إذ إن
أراضي السعودية هي املسافة التي
تفصل بني األردن واليمن وال يمكن
ع ـبــورهــا م ــن دون تــأش ـيــرة دخ ــول
ُم ـس ـب ـقــة .ل ـكــن م ــع ذل ـ ــك ،ي ـب ـقــى أمــر
السفر عن طريق البر مسألة صعبة
ج ـ ـدًا ،بــال ـن ـظــر إلـ ــى ح ــال ــة املــرض ــى
الـ ــذيـ ــن لـ ــن ي ـت ـم ـك ـنــوا مـ ــن اح ـت ـمــال
مشقاته.
وف ــي الـسـيــاق نـفـســه ،ي ـقــول الـقــائــم

مستشفيات اليمن في المهداف السعودي...
بالقصف والحصار
مخاوف من كارثة
صحية في اليمن أثارتها
تداعيات العدوان
السعودي ،الذي يبدو
أنه جعل المستشفيات
هدفًا له ،سواء ّبالحصار أو
بالقصف الذي خلف أعدادًا
القتلى والجرحى في
من ّ
ازدياد مطرد
صنعاء ـ إبراهيم السراجي
ف ــي غــرفــة الـعـنــايــة امل ــرك ــزة يـقـبــع الـشــاب
اليمني محمد ( 27عامًا) الذي بترت قدمه
ج ــراء غ ــارة سعودية استهدفت شاحنة
لنقل مواد غذائية في مدينة يريم وسط
اليمن .محمد أصيب إثــر الغارة بحروق
بالغة في جسمه مع شظايا استقرت في
الــرقـبــة وال ــرأس والـظـهــر ،لكن مستشفى
ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ف ـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء الـ ـ ـ ــذي نـ ـق ــل إل ـي ــه
يعجز األط ـبــاء فيه عــن إج ــراء العمليات
الضرورية له.
وب ــات ــت مـسـتـشـفـيــات الـيـمــن ع ــاج ــزة عن
إن ـقــاذ أرواح م ـئــات الـضـحــايــا اليمنيني
جـ ــراء الـ ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي ،وي ــزي ــد على
معاناة املصابني فقد اإلمكانات الطبية
ً
ً
أص ـ ــا ،ف ــي ظ ــل األع ـ ــداد ال ـك ـب ـيــرة ،فـضــا
عن الحظر الجوي الــذي يحول دون نقل
الـضـحــايــا مــن ذوي اإلص ــاب ــات الحرجة
لتلقي العالج في الخارج.
الحاج عبد الصمد العسكري ،وهو والد
محمد ،يقول إن األطباء أخبروه أن ابنه
يحتاج عدة عمليات جراحية في الخارج،
وهذا املطلب شبه مستحيل ،إذ يستصعب
األب نقل ابنه فيما «السعودية تقصفنا
من الجو وتحاصرنا على األرض»!
و«الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة» أح ـ ــد امل ـس ـت ـش ـف ــات امل ـل ـي ـئــة
ب ــال ـج ــرح ــى ج ـ ــراء الـ ـ ـع ـ ــدوان وم ـ ــن قـبـلــه
التفجيرات االنـتـحــاريــة الـتــي استهدفت
املـصـلــن فــي الـعــاصـمــة قـبــل ب ــدء الـحــرب
الجوية بأسبوع .يقول طبيب الجراحة

بــأع ـمــال رئ ـيــس ال ـخ ـطــوط الـجــويــة
اليمنية ،محمد املخالفي ،إن عدد
املــواط ـنــن الـيـمـنـيــن الـعــالـقــن في
ال ـخــارج بـلــغ نـحــو  5آالف شخص
م ـن ــذ ب ــداي ــة ال ـح ـظ ــر الـ ـج ــوي عـلــى
ال ـي ـمــن ،ي ـت ــوزع ــون ع ـلــى دول مثل
م ـصــر واألردن وال ـه ـنــد ومــالـيــزيــا
وبعض الدول األوروبية ،مؤكدًا أنه
قد جــرى تقديم اقتراح إلــى الهيئة
الـعــامــة للطيران املــدنــي واألرص ــاد
ال ـجــويــة بـ ـض ــرورة ت ــواص ــل وزارة
ال ـخــارج ـيــة م ــع ال ـ ــدول ال ـت ــي تضم
اليمنيني العالقني فيها ،إلى جانب
ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع دول «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
بـ ـه ــدف الـ ـسـ ـم ــاح بـ ــأربـ ــع س ــاع ــات
يوميًا الستقبال الرحالت الجوية
م ـ ــن أج ـ ـ ــل إنـ ـ ـه ـ ــاء م ـ ـعـ ــانـ ــاة ه ـ ــؤالء
وقت ممكن ،مثلما
اليمنيني بأسرع ٍ
فعلت روسيا والهند خالل اليومني
املاضيني.

العامة في جامعة صنعاء واملدير العام
املساعد لهيئة املستشفى ،عبد اللطيف
أبو طالب ،إن املأساة تطاول املستشفيات
الـحـكــومـيــة األخـ ــرى ،وخــاصــة أن الـكــادر
األجنبي من األطباء واملمرضني قد غادر
البالد من بداية العدوان السعودي ،فيما
يـسـتـعــد م ــن ب ـقــي مـنـهــم ل ـل ـم ـغــادرة عبر
املنظمات الدولية.
هذا الوضع ،كما يقول أبو طالب ،يفرض
ً
ً
ح ـمــا ثـقـيــا عـلــى ال ـك ــادر الـيـمـنــي ال ــذي
ضاعف مناوبات عمل ،ولكنه يؤكد أنهم
في «الثورة» (أكبر مستشفى حكومي في
اليمن) قــادرون على استقبال عــدد كبير
مــن الـجــرحــى والـتـعــامــل مــع إصــابــاتـهــم،
مـحــذرًا مــن أن مـخــزون األدوي ــة لــن يكفي
مل ــدة طــويـلــة إذا ط ــال ال ـع ــدوان .وق ــدر في
ال ــوق ــت ن ـف ـســه أن ـه ــم يـمـكـنـهــم ال ـص ـمــود

نقص حاد في األدوية
بسبب الحظر والمخزون
قد ال يكفي لشهرين

حتى شهرين أو ثــاثــة «إذا لــم يــزد عدد
اإلصابات» ،خاصة أن «الشركات الطبية
املحلية ال تملك مـخــزونــا كـبـيـرًا فــي ظل
منع االستيراد».
هـ ــو األم ـ ـ ــر ن ـف ـس ــه ال ـ ـ ــذي يـ ــؤكـ ــده امل ــدي ــر
التنفيذي في شركة أدوية محلية ،ويدعى
ياسر العبسي ،إذ لم يخف مخاوفه من
تحول املأساة التي فرضها العدوان إلى
ك ــارث ــة صـحـيــة ك ـبـيــرة ف ــي ال ـي ـمــن .يـقــول
العبسي إن مـخــزون شركته والـشــركــات
األخرى ال يمكن أن يغطي الطلب املحلي
ألكـ ـث ــر م ــن ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ،وال س ـي ـمــا أن
ال ـ ـعـ ــدوان ق ــد ي ـت ـســع .وف ـ ــوق ع ــائ ــق منع
االستيراد بسبب محاصرة املوانئ ،يفيد
العبسي بــأنــه إذا سمح للسفن املحملة
بــاألدويــة بــاملــرور عبر املـنــافــذ ،فــإن قــدرة
الشركات املحلية على الشراء ضعيفة في

ظل اشتراط الشركات املصدرة تحصيل
أم ــوالـ ـه ــا م ـس ـب ـقــا ،وذل ـ ــك ف ــي ظ ــل غـيــاب
العملة الصعبة وامتناع البنوك املحلية
عن فتح اعتمادات بنكية للشركات.
ال ـ ـحـ ــال ن ـف ـس ـهــا ت ـت ـك ــرر فـ ــي مـسـتـشـفــى
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء ،وهـ ـ ــو يـسـتـقـبــل
أع ــدادًا كبيرة من الجرحى إلــى حد عجز
الـعــامـلــون ه ـنــاك عــن تـقــديــم اإلسـعــافــات
للجرحى ،فيما كانت آخر الدفعات التي
نقلت إلــى ال ـخــارج املـصــابــن مــن تفجير
املسجدين ،قبل بدء العدوان ،إلى سلطنة
عمان والجمهورية اإلسالمية في إيران،
وبلغ عددهم قرابة املئة.
يـ ــوضـ ــح أح ـ ـ ــد األط ـ ـ ـبـ ـ ــاء أن اإلص ـ ــاب ـ ــات
الـ ـت ــي ي ـخ ـل ـف ـهــا الـ ـطـ ـي ــران تـ ـك ــون أخ ـطــر
مــن اإلص ــاب ــات الـنــاتـجــة مــن التفجيرات
االنتحارية أو املواجهات املسلحة ،محذرًا
مــن أن ــه إذا لــم ينته الـحـظــر ال ـجــوي فــإن
هؤالء املصابني سيكونون في حكم الذي
ينتظر املوت.
زيادة على ذلك ،يؤكد أحد املسؤولني في
مستشفى العلوم والتكنولوجيا الخاص،
الذي طلب عدم ذكر اسمه ،أن املستشفيات
أصبحت ضمن أهداف العدوان السعودي
«الــذي يريد أن يمارس الضغط ألسباب
س ـي ــاس ـي ــة وم ـ ــن أج ـ ــل م ـف ــاق ـم ــة ال ــوض ــع
الـ ـك ــارث ــي ع ـب ــر م ـن ــع ن ـق ــل ال ـج ــرح ــى إل ــى
ال ـ ـخ ـ ــارج ،وكـ ــذلـ ــك اسـ ـتـ ـه ــداف ال ـط ـي ــران
ال ـس ـع ــودي لـلـمـسـتـشـفـيــات» .ويـضـيــف:
«استهداف املستشفيات مباشرة لم يكن
من قبيل الخطأ ،فقد تكرر ذلــك أكثر من
مــرة» .وكــان «العلوم والتكنولوجيا» قد
تـعــرض للقصف وسـقـطــت عليه قــذائــف
أدت إل ـ ــى وقـ ـ ـ ــوع ع ـ ــدد م ـ ــن اإلص ـ ــاب ـ ــات
الخطيرة واملتوسطة ،وكــذلــك الـحــال مع
مستشفى  48في العاصمة الذي تعرض
للقصف أكـثــر مــن مــرة واستشهد ثالثة
م ــن ح ــراس ــه وجـ ــرح خـمـســة آخ ـ ــرون ،في
وقت أعلنت فيه منظمة الصليب األحمر
الدولية أن الرياض «منعت طائرة محملة
باألدوية واملستلزمات الطبية من الهبوط
فــي ص ـن ـعــاء» ،كــذلــك لــم تحصل املنظمة
ع ـل ــى «الـ ـضـ ـم ــان ــات ال ـك ــاف ـي ــة كـ ــي تـحــط
طائرتها في املطار» ،علمًا بأن السعودية
لــم تستجب لـنــداءات «الصليب األحمر»
حتى اآلن.
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