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تحقيق

ّ
المشفى الوطني في جبلة :حقًا قام
رغم ضخامة االعتداء
اإلرهابي الذي استهدفه
ّ
قبل أقل من أسبوعين،
ُيفاجئ المشفى الوطني
في جبلة زائريه بسرعة
استعادته العافية.
وبالتزامن مع مواصلة
العمل الطبي فيه ،شارفت
الورش ّ
ُ
الفنية على استكمال
تأهيل كل ما ّ
تهدم
جبلة ــ صهيب عنجريني

ُ
ّ
الالذقية وجبلة ليست
املسافة بني
طــويـلــة 25 .كـيـلــومـتـرًا نقطعها ّفي
ّ
ّ
أقــل مــن نصف ساعة تخلله توقف
لم يستغرق سوى دقائق معدودات
عـ ـن ـ َـد ح ــاج ــز واح ـ ـ ــد فـ ــي مـنـتـصــف
املـســافــة تـقــريـبــا .قـبـ ّـل االن ـطــاق إلــى
املدينة ،التي لم تجف دمــاء شهداء
ت ـف ـج ـيــرات ـهــا األخـ ـي ــرة ب ـع ــد ،كـ ــان ال
ب ـ ـ ّـد مـ ــن ال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى اص ـط ـح ــاب
الـ ــوثـ ــائـ ــق والـ ـثـ ـب ــوت ـ ّـي ــات الـ ــازمـ ــة:
الـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـشـ ـخـ ـص ـ ّـي ــة ،ال ـب ـط ــاق ــة
ّ
ّ
الرسمية
الصحفية ،أوراق االعتماد
ـام...
مــن ِقبل املجلس
الوطني لــإعـ ّ
ّ
األمنية املتوقعة
إلــخ .فالتشديدات
تـ ـجـ ـع ــل كـ ـ ــل مـ ـ ــا س ـ ـبـ ــق ض ـ ـ ـ ّ
ـروري ـ ـ ــا.
االزدح ــام عند مــدخــل املــديـنــة يبدو
ّ
كافيًا التخاذ قرار بمغادرة الحافلة
ودخ ــول املــديـنــة سـيـرًا على األق ــدام.
ّ
امل ـفــاجــأة األول ــى أن امل ـشــاة ق ــادرون
بالحاجز م ــرور الـكــرام.
على امل ــرور
ّ
ّ
سيارة أجرة ستتكفل بالوصول إلى
ّ
املشفى الــوطـنــي فــي أق ــل مــن خمس

دقائق ،فاملدينة صغيرة وشوارعها
ال تـ ـشـ ـه ــد ّ أي ازدح ـ ـ ـ ـ ـ ــام .املـ ـف ــاج ــأة
الثانية كــنــا على مــوعــد معها عند
مــدخــل املـشـ ّفــى ،حـيــث ت ـكـ ّـرر املشهد
السابق :نتلفت بحثًا عن أحد يسأل
عن هويتنا ،أو سبب وجــودنــا هنا
فــا نـعـثــر! خـطــوات قليلة نقطعها،
ـاب الداخلي
لنجد أنفسنا أم ــام الـ ّبـ ّ
للمشفى .لوهلة ستظن أنك قصدت
املكان الخطأ ،فليس من املعقول أن
تغيب أي إجــراء ات أمنية عن موقع
جــريـمــة إره ــاب ـ ّـي ــة حــدثــت قـبــل فـتــرة
وجيزة.

مشفى «المفاجآت»
داخـ ـ ــل امل ـش ـف ــى تـ ـت ــوال ــى املـ ـف ــاج ــآت،
ّ
ّ
ّ
وإيجابية ،بدءًا
سلبية
وتتنوع بني
ّ
بــال ـحــالــة ال ـف ـنــيــة ال ـبــائ ـســة للمبنى
الذي ال يتجاوز حجمه حجم جناح
ً
انتهاء ّ
بآلية
في أحد املشافي ،وليس
ع ـم ــل أقـ ـس ــام ــه ،وال س ـ ّـي ـم ــا «م ـك ـتــب
الذي يعمل بطريقة أقل ما
الجودة»
ّ
ُيـقــال عنها أنـهــا فائقة االحـتــرافـ ّـيــة.
طـ ـ ــاء ال ـ ـ ـجـ ـ ــدران املـ ـت ــآك ــل واإلن ـ ـ ـ ــارة
الباهتة لم ُيفلحا في إخفاء مظاهر
ّ
الفتة :كل شيء يبدو ُمنظمًا :النظافة
ً
املحيطة بك ُ
يندر أن تالحظ مثيال لها
في مشاف ّ
عامة كثيرة ،والهدوء رغم
ٍ
واملشفى
والخارجني،
الداخلني
كثرة
ّ
يستقبل املــراج ـعــن وامل ــرض ــى كــأنــه
ّ
لم يتوقف عن العمل لحظة واحــدة.
مدير املشفى الدكتور قصي خليل،
يبدو فخورًا بعودة املشفى السريعة
إلــى الـعـمــل ،وحــريـصــا على اإلش ــارة
إلى «تكاتف الكوادر وإصرار الجميع
عـلــى ت ـ ًجــاوز املـ ًحـنــة»ُ .ي ـجــري خليل
م ـق ــارن ــة س ــري ـع ــة ب ــن حـ ــال املـشـفــى
ّ
عشية
الوطني قبل عام  2011وحاله
ح ـ ـ ــدوث االع ـ ـت ـ ــداء اإلره ـ ــاب ـ ــي «ق ـبــل
األزمـ ــة ك ــان لــديـنــا مـشـفــى م ــن ثــاث
كتل يضم  220سريرًا ويخدم قرابة

ّ
 300ألف نسمةّ ،أما بعدها فتقلصت
املساحة إلى كتلة واحــدة تحوي 55
سريرًا وتخدم نحو مليون نسمة».

«االثنين األسود»
ال حــاجــة لـتـحــريــض ذاكـ ــرة أح ــد من
كـ ـ ـ ــوادر امل ـش ـف ــى ل ـ ــرواي ـ ــة مـ ــا حـصــل
صبيحة التفجير .مع ّ
دوي التفجير
ّ
األول الـ ــذي اس ـت ـهــدف ك ـ ــاراج جبلة
اسـتـنـفــر ال ـج ـم ـيــع ،وب ـ ــدأت س ـيــارات
االس ـعــاف بنقل املـصــابــن إل ــى قسم
اإلسعاف .وفي ظل االزدحام الذي ّ
عم
القسم ،وقــع االع ـتــداء اإلرهــابــي عبر
انتحاري بـحــزام ناسف ّ
فجر نفسه
ٍ
ُ
وسط املسعفني والجرحى .بلغ عدد
ـداء املـشـفــى ثــاثــة عـشــر شهيدًا،
ش ـهـ ً
إضــافــة إلــى  54جريحًا أربـعــة منهم
ً
في حالة حرجة ،فضال عن مفقودة
واحـ ـ ــدة ل ــم ي ـت ـضــح م ـص ـيــرهــا بـعــد،
ّ
هي املمرضة كليمة عزيز .الالفت أن
ع ــددًا مــن املصابني لــم تظهر عليهم
آث ــار اإلص ــاب ــات فـ ــورًاّ ،بعضهم عــاد
ُ
إلــى منزله قبل أن تتكشف إصابته
ّ
كيميائية» ،وهو ٌ
أمر ناجم
بـ«حروق
ُ
عــن طبيعة املـ ــواد ال ـتــي اســتـخــدمــت
فـ ــي ال ـت ـف ـج ـي ــر .وه ـ ــي وفـ ـق ــا لـخـلـيــل
ّ
مشوهةّ ،
سببت تغيير
«مواد حارقة
معالم بعض الجثامني» .ال مزيد من
اإلي ـض ــاح ــات ح ــول ت ـلــك امل ـ ــواد لــدى
خليل ،فاألمر «من اختصاص األمن
الجنائي ،وفي ُعهدته».

قرار التوسيع...
على الورق

ٌ
ّ
ل ـت ـقــلــص م ـســاحــة امل ـش ـفــى ح ـك ــاي ــة طــوي ـلــة،
ّ
ّ
ملخصها ّأن قرارًا كان قد اتخذ بهدم ّاملشفى
وإعـ ـ ــادة بـنــائــه بـمــوجــب ات ـفــاقـ ّـيــة مــوق ـعــة مع
ّ
ّ
الخيرية» فــي عــام .2010
«جمعية البستان
ّ
وتقرر اإلبقاء على «مبنى الجراحات» لتقديم
الخدمات اإلسعافية والعاجلة .في شهر تموز
ّ
م ــن ع ــام  2011أكـ ــد وزيـ ــر ال ـصـ ّـحــة حينها
(ورئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء حــالـ ّـيــا) وائـ ــل الـحـلـقــي ّأن
«إنجاز أعمال الهدم وإعادة البناء في املشفى
ستنتهي في غضون  18شهرًا»ّ ،
لكن شيئًا
ّ
ّ
ل ــم يـحـصــل م ـنــذ ذل ــك ال ـح ــن وح ــت ــى عـشــيــة
ّ
اإلرهابية.
التفجيرات

«قيامة» اليوم الثالث
ف ـ ــور وق ـ ـ ــوع االعـ ـ ـت ـ ــداء ق ــام ــت إدارة
املـشـفــى ،ب ــإش ــراف مــديـ ّ
ـريــة الـصـ ّـحــة،
بإخالء املصابني األحياء وتوزيعهم
عـ ـل ــى مـ ـش ــاف ــي جـ ـبـ ـل ــة وال ـ ــاذقـ ـ ـي ـ ــة،
ُ ِّ
وسـ ــلـ ـ َـمـ ــت جـ ـث ــام ــن ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء (35
شـهـيـدًا ،هــم شـهــداء املـشـفــى ،إضافة
إلى املصابني في التفجير ّ
األول الذين
أس ـع ـفــوا إل ــى امل ـش ـفــى واس ـت ـش ـهــدوا

ف ـ ــي ال ـت ـف ـج ـي ــر ال ـ ـثـ ــانـ ــي) ُ واألشـ ـ ـ ــاء
ل ـل ـه ــال األح ـ ـمـ ــر ،ح ـي ــث ن ـق ـل ــوا إل ــى
املشفى الوطني ،واملشفى العسكري
فــي ال ــاذق ـ ّـي ــة .أع ـلــن املـشـفــى «خ ــارج
ال ـخــدمــة» بـعــد نـحــو ث ــاث ســاعــات،
ُ
ووضـ ـ ــع ف ــي ع ـه ــدة األم ـ ــن الـجـنــائــي
ّ
ملدة  24ساعة بغية إنجاز اإلجراءات
ال ــازم ــة .ف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي وصـلــت
ُورش م ــدي ــري ــة ال ـص ـح ــة وب ــاش ــرت
ع ـم ـل ـ ّـي ــات ت ـع ـق ـيــم املـ ـشـ ـف ــى ،وورش
ّ
عمليات
الدفاع املدني التي باشرت
ّ
تــرحـيــل األن ـق ــاض« .بـعــد ثــاثــة أي ــام
من التفجير عاد املشفى إلى العمل»،
يقول خليل ،ويضيف« :يوم الجمعة
أجــريـنــا أول عـمـلـ ّـيــة تـصــويــر طبقي
مـ ـح ــوري» .ب ـعــد ع ــودت ــه إل ــى الـعـمــل
حـ ـ ــرص ع ـ ـ ـ ٌ
ـدد مـ ــن م ـص ــاب ــي الـ ـك ــادر
التمريضي على االنتقال الستكمال
عالجهم فيه .كانت ُعال ّ
«أول مريضة
ّ
التفجيرُ ،وأصرت
تدخل املشفى بعد
ُ
ّ ُ
أل تعالج إال فيه» .املمرضة املصابة
ّ
تصر على االبتسام
بحروق وشظايا
وتـ ـق ــول ض ــاح ـك ــة« :ب ــده ــم يـخـلــولــي
ش ـظـ ّـيــة بـجـسـمــي ل ـل ــذك ــرى» .أع ـمــال
إ ُع ـ ــادة الـتــأهـيــل ف ــي قـ ّســم اإلس ـعــاف
تضرر ّ
امل ّ
بشدة ال تتوقف ،أعيد بناء
ُ
ُ
َ
الـ ـج ــدران ال ـت ــي ه ــدم ــت ،ويـسـتـكــمــل
ّ
إك ـس ــاء ال ـق ـســم .ي ــؤك ــد مــديــر املشفى
ّ
بـحـمــاســة أن تـغـيـيـرًا كـبـيـرًا سيطرأ
فــي خ ــال وق ــت قصير «إضــافــة إلــى
إع ــادة الـتــأهـيــل ،طلبنا إنـشــاء سور
ل ـل ـم ـش ـف ــى ،وت ـخ ـص ـي ـص ـنــا ب ـم ـف ــرزة
ُ
سريعًا.
أمنية ،ووعدنا بإنجاز ذلك ُ
ك ــذل ــك ن ـن ـت ـظــر وص ـ ـ ــول أرب ـ ـ ــع غـ ــرف
مـسـبـقــة ال ـص ـنــع لـتـنـضــم إلـ ــى ثــاث
ُ ّ
م ــوج ــودة ح ــال ـ ّـي ــا وت ـش ــك ــل ع ـي ــادات
ّ
خارجي ُة» .قرب مدخل قسم اإلسعاف
يستوقفنا خليل ويشير إلى مساحة
ً
تـ ُـرابـ ّـيــة قــائــا« :هـنــا س ـنــزرع ورودًا،
ونشيد نصبًا لتخليد ذكرى شهداء
املشفى».

عبد السالم في السعودية :بحث التهدئة ومصير هادي؟
عودة إلى الحوار
في
ٍ
المباشر مع الرياض ،زار
رئيس وفد «أنصار الله» إلى
المفاوضات محمد عبد
السالم الحدود السعودية
لبحث التفاهمات السابقة
في ضوء التصعيد
العسكري األخير ،إال أن
معلومات قالت إن الزيارة
تهدف إلى بحث مقترح
ّ
للحل في ظل استمرار
المراوحة في الكويت
ـت تــواصـلــت فيه عرقلة سير
فــي وق ـ ٍ
مـ ـح ــادث ــات ال ـك ــوي ــت ب ـع ــد م ـحــاولــة
وفــد الــريــاض إفـشــال تنفيذ االتفاق
ال ـ ـخـ ــاص بـ ــإطـ ــاق س ـ ـ ــراح ع ـ ــدد مــن
األسـ ـ ــرى وامل ـع ـت ـق ـلــن ب ـح ـلــول شـهــر
رم ـض ــان ،ج ــاء ت زيـ ــارة رئ ـيــس وفــد
حركة «أنصار الله» إلى املفاوضات
مـحـمــد عـبــد ال ـســام ال ـس ـعــوديــة في
ـدث مــن املـفـتــرض أن يعيد إحياء
حـ ٍ
املـ ـح ــادث ــات ال ـت ــي تـ ـق ــاوم االن ـه ـي ــار.
وتـضــاربــت املـعـلــومــات بـشــأن هــدف
ال ـ ــزي ـ ــارة الـ ـت ــي ج ـ ــرت ل ـي ــل الـجـمـعــة
إلى منطقة ظهران جنوبي اململكة،
قبل عــودة عبد الـســام إلــى صعدة،
حيث ت ــرددت أنـبــاء عــن لقائه زعيم
«أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ال ـس ـي ــد ع ـب ــد امل ـلــك

الحوثي لبحث نتيجة الزيارة.
وق ــال ــت م ـع ـل ــوم ــات إن زي ـ ـ ــارة عـبــد
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام امل ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ظ ـ ـهـ ــران
ٍّ
ج ــاء ت لـبـحــث مـقـتــرح ح ــل لــأزمــة،
وال سـيـمــا الـنـقـطــة املـتـعـلـقــة بــإبـقــاء
ع ـب ــد رب ـ ــه ُ م ـن ـص ــور هـ ـ ــادي رئ ـي ـســا
مــؤقـتــا .ون ـســب املـقـتــرح إل ــى األمــن
ال ـعــام ملـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي،
ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـل ـ ـط ـ ـيـ ــف ال ـ ــزي ـ ــان ـ ــي ،ال ـ ــذي
الـ ـتـ ـق ــى بـ ــوفـ ــد صـ ـنـ ـع ــاء قـ ـب ــل أي ـ ــام
قـلـيـلــة فــي الـعــاصـمــة الـكــويـتـيــة .إال
أن ع ـب ــد الـ ـس ــام أعـ ـل ــن أن زي ــارت ــه
إل ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة جـ ـ ــاء ت بـتـنـسـيــق
م ــع األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ول ـتــرت ـيــب عـمــل
ـان (امل ـش ــرف ــة ع ـلــى ال ـت ـهــدئــة)،
ال ـل ـج ـ ً
إض ــاف ــة إل ــى االس ـت ـف ــادة م ــن عـطـلــة
األس ـ ـبـ ــوع لـ ـه ــذا الـ ـغ ــرض وم ـقــاب ـلــة
ال ـق ـي ــادات امل ـيــدان ـيــة .وأضـ ــاف عبد
ال ـســام عـبــر مــوقــع «فــايـسـبــوك» أن
زيارته هدفت إلى بحث التفاهمات
البلدين.
القائمة على الـحــدود بني ُ
وك ــان ص ــاروخ بــالـيـسـتــي قــد أطـلــق
م ــن األراضـ ـ ـ ــي ال ـي ـم ـن ـيــة ق ـب ــل أيـ ــام،
ـرق هــو
اسـ ـتـ ـه ــدف نـ ـ ـج ـ ــران ،فـ ــي خ ـ ـ ـ ٍ
األول للتهدئة الـحــدوديــة الناجمة
عن تفاهمات ميدانية بني الطرفني.
وتـ ـحـ ـفـ ـظ ــت «أنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» ً ع ـلــى
التعليق عـلــى ال ــزي ــارة مكتفية بما
أع ـل ـنــه مـحـمــد ع ـبــد الـ ـس ــام .وقــالــت
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة
لـ ـ ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» إن رئ ـ ـي ـ ــس الـ ــوفـ ــد
امل ـفــاوض «ذه ــب فـقــط لـبـحــث عــودة
االشتباكات على الحدود وتحديدًا
فــي نـجــران» ،على خلفية التصعيد
ال ـع ـس ـكــري األخ ـي ــر .وأك ـ ــدوا أن ــه في
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صـ ـع ــدة «وسـ ـيـ ـع ــود م ـ ـسـ ـ ً
ـاء (م ـس ــاء
أمـ ـ ـ ــس) إلـ ـ ــى الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
الستئناف املشاركة في املحادثات».
وك ــان ــت ال ـن ـق ــاش ــات ال ـس ـيــاس ـيــة قــد
ان ـت ـق ـل ــت م ـط ـل ــع األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي

إل ــى صـلــب الـقـضــايــا الـخــافـيــة بني
الوفدين ،في ما ُعـ ّـد تمهيدًا لبلورة
ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق س ـ ـيـ ــاسـ ــي يـ ـنـ ـه ــي ال ـ ـحـ ــرب
واألزم ــة .ومــن بــن النقاط الخالفية
الـ ـت ــي ان ـط ـل ــق ال ـب ـح ــث ف ـي ـه ــا ،ب ـقــاء
ه ـ ــادي رئ ـي ـســا لـ ـ ــ 45ي ــوم ــا م ــن دون
صـ ــاح ـ ـيـ ــات ،ثـ ــم نـ ـق ــل ص ــاح ـي ــات ــه
إلــى نــائــب الــرئـيــس بعد عــزل الـلــواء
ع ـل ــي م ـح ـس ــن األحـ ـ ـم ـ ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى تشكيل حـكــومــة تــوافـقـيــة تدير
املرحلة االنتقالية.
ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ،وم ــع ح ـل ــول شـهــر
رم ـض ــان ،امل ــوع ــد امل ـف ـتــرض لتنفيذ
اتـفــاق تـبــادل األس ــرى ،جــرى تعليق
الجلسات املشتركة للجنة املعتقلني
واألسـ ـ ــرى وامل ـخ ـف ـيــن ب ـعــدمــا غ ــادر

تصريحات ولد الشيخ بشأن جلسات المعتقلين واألسرى جاءت مناقضة للواقع (أ ف ب)

ع ــدد م ــن أع ـض ــاء وف ــد ال ــري ــاض في
ال ـلـ ـج ـن ــة ج ـل ـس ــة يـ ـ ــوم ال ـ ـسـ ـبـ ــت ،مــا
وضعه وفد صنعاء في إطار «إعاقة
ج ــدي ــدة ل ـج ـهــود ال ـس ــام وم ـحــاولــة
إف ـش ــال حـ ــوار ال ـكــويــت لـلـتـهــرب من
ال ـت ــوص ــل إل ــى إت ـف ــاق ن ـهــائــي يـقــود
لـتـبــادل م ـئــات األس ــرى مـطـلــع شهر
رمضان» ،بحسب تفاهم سابق بني
الطرفني.
وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ،غـ ــادر
عـ ـ ــز الـ ـ ــديـ ـ ــن األصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــي ومـ ـي ــرف ــت
مجلي الـكــويــت ،وهـمــا كــانــا يمثالن
وف ـ ــد ال ـ ــري ـ ــاض فـ ــي ل ـج ـن ــة األس ـ ــرى
واملـ ـعـ ـتـ ـقـ ـل ــن .وكـ ـ ـ ــان وفـ ـ ــد ص ـن ـع ــاء
ق ــد أبـ ــدى اس ـت ـع ــداده ل ـت ـبــادل 1000
أسير ومعتقل ،إال أن وفــد الرياض
أعــاق عملية التنفيذ ورفــض تقديم
إف ــادة بشأن كشوف أســرى الجيش
و»الـلـجــان الشعبية» ،وكــذلــك رفض
االعتراف بمئات األسرى واملعتقلني
لدى الجيش و»اللجان».
وك ـ ــان امل ـب ـع ــوث ال ــدول ــي اسـمــاعـيــل
ول ــد ال ـش ـيــخ ق ــد أك ــد أن املـ ـش ــاورات
شهدت «نقاشًا إيجابيًا» حول ملف
ـض
امل ـع ـت ـق ـلــن واألسـ ـ ـ ــرى ،ف ــي ت ـنــاقـ ٍ
واضح مع الواقع.
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة «األنـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــول» عــن
مـصــدر فــي وفــد الــريــاض أن تعليق
الجلسات املباشرة جرى إثر اتساع
الـ ـخ ــاف ــات بـ ــن أع ـ ـضـ ــاء ال ـط ــرف ــن،
مضيفًا أن ولد الشيخ رفع الجلسات
املـ ـب ــاش ــرة ل ـل ـج ـنــة إلت ــاح ــة ال ـفــرصــة
للجلسات غير املباشرة ردم الهوة
التي ما زالت واسعة.
(األخبار ،األناضول)

