
تحقيق10

كشف طبيب يمني وممثل منظمات طبية دولية مشارك ضمن الكادر الطبي العامل بما يسمى المستشفى الميداني المعد من قبل أحزاب المشترك   
للمعتصمين بساحة جامعة صنعاء عن فضائح وجرائم إنسانية وأخطاء طبية جسيمة ارتكبت بحق الشباب المصابين في أعمال الشغب من قبل 

)أطباء تجمع اإلخوان المسلمين(. 

كتب/ جميل الجعدبي

وأوض��ح الدكتور احمد عبدالعزيز نعمان - 
شهادة باشلر في الطب البشري من جامعة 
القرم الطبية الدولية - أن اإلج���راءات التي 
قاموا بها للتعامل مع مصابي الغازات المسيلة 
للدموع ، والتي أصر عليها استشاريو المستشفى 
الميداني والبعض من أساتذة كلية الطب في 
جامعة صنعاء والعلوم والتكنولوجيا كانت 
خاطئة وال تتوافق مع اإلجراءات الطبية المتعارف 

عليها في مثل هذه الحاالت. 
وكشف الدكتور أحمد نعمان - والناشط في 
منظمة الصليب األحمر الدولي والهالل األحمر 
اليمني- أسباب حاالت التشنجات التي كانت 
تنتاب مصابي احداث الشغب ومسيرات شباب 
المشترك ، كاشفا بذلك النقاب عن واحد من 
اخطر اسرار وسائل انقالب أحزاب المشترك 

وأشدها انتهاكا لإلنسانية . 
وفيما يمكن اعتبارها جريمة بكل المقاييس 
قبل ان تكون فضيحة سياسية هي االولى من 
نوعها في تاريخ التعددية السياسية والصراع 
الحزبي في اليمن ، فقد كشف الطبيب احمد 
عبد العزيز نعمان- في رسالة بعثها لممثل 
هيئة االمم المتحدة في اليمن - عن تجريع 

جرحى مسيرات الشغب 
سائاًل احمر سمي )عصير 
ال��زن��دان��ي( زاعمين انه 
م��س��ت��خ��ل��ص اع���ش���اب 
الم��ت��ص��اص ال��س��م��وم ، 
منتقدا بشدة تصريحات 
من  يين  د لقيا ا لبعض 
التابعين لحزب  األطباء 
اإلص��الح ح��ول استخدام 
مكافحة الشغب الغازات 
ب��أن  ( للدموع  لمسيلة  ا
هذه الغازات هي غازات 
أعصاب سامة غير آبهين 
باألخالقيات الطبية مما 
أثار الفزع وترسيخ الفكرة 

لدى عامة الناس وبخاصة المعتصمين(. 
وبعد حادثة االستاد الرياضي والتي لم يتم 
استخدام الغازات المسيلة للدموع فيها قال 
الطبيب اليمني في رسالته - التي نشرها موقع 
نيوزيمن( انه وجد مجموعة من المدعين بحدوث 

تشنجات شديدة نتيجة لغازات غير مرئية. 
وكشف الطبيب اليمني -والناشط مع منظمة 
العفو الدولية عن معجون سحري و)براءة اختراع 
( جديدة للشيخ / عبدالمجيد الزنداني تعمل 
على تشنج وتهييج الشخص وزيادة رغبته في 

مهاجمة االخرين . .مشيرا في هذا 
الصدد الى عثوره عقب حادثة االستاد الرياضي 
على حالة تشنج واحدة صادقة لمعتصم ، لكنه 
عثرعلى لصقة موضوعة على بطنه فوق السرة 
ليفاجأ الطبيب عند ازالتها بوجود مادة سوداء 
لزجة عبئت بها سرة ذلك الشخص، وقيل له إنها 
إحدى اختراعات الزنداني المتصاص السموم 
ويتم توزيعها وإعطاؤها للشباب في ساحة 

جمعية اإلصالح المجاورة للمسجد. 
ويكمل الطبيب احمد عبدالعزيز نعمان روايته 
للواقعة :)وق��د قمت مباشرة بإزالة اللصقة 

وتنظيف السرة من كل ما علق بها من المعجون 
السحري وما أن مرت دقيقة أو بعد تخليصه من 
المادة التي كانت على جسمه فإذا به يهدأ تمامًا 

ويعود لحالته الطبيعية(. 
واضاف : )وحين سألته عن الشعور الذي كان 
يحس به حينها أجابني بالقول: لقد كنت أشعر 
بشيء غريب جدا يشدني من موضع السرة 
ورغبة قوية جدا لمهاجمة أي شخص وبشكل 
هستيري(. وكشف الدكتور احمد نعمان - 
وهوعضو الجالية العلمية للجراحة القلبية 
لصدرية )الشبكة( - عن قرابة )15( واقعة 
انتهاك ومخالفات قانونية وأخطاء طبية قاتلة 
جرت داخل ماسمي بالمستشفى الميداني التابع 
الحزاب المشترك منها صرف أدوية مغايرة ، 
وصرف ادوية منتهية الصالحية ،و استخدام 
مهدئات وقاتالت الم قوية دون الحاجة لذلك ، 
مشيرًا الى إخفاء السجل الطبي العام المخصص 
بالحاالت )الواردة إلى المستشفى الميداني( ، 
وتوزيع استمارات على فئة من المرضى لضمان 
حقوقهم بحيث يقدم لهم راتب شهري وعالج 

مجاني وإخفاء ذلك عن الفئة المستقلة. 
وتطرق الى التمييز بين المرضى في العالج 
ونوعية الطعام المقدم لهم وتعمد تقديم 
الطعام ب��أوق��ات متأخرة وبكميات شحيحة 
لمجموعة من األشخاص ونتج عن ذلك حاالت 

من سوء التغذية ، منوها الى االعتداء بالضرب 
والتحقير والسب والشتم لبعض المرضى والمن 

عليهم بما يقدم من عالجات مجانية. 
وفند الطبيب نعمان مزاعم روجت لها احزاب 
المشترك وح��زب االص��الح تحديدًا تحذر من 
ارسال مصابين الى مستشفيات حكومية وانه 
سيتم تعذيب المرضى وتصفيتهم قائاًل: )وهذا 
ما تبين عدم صحته الحقا من خالل مقابلتي 

لعدة حاالت.
 على سبيل المثال حالة تم إسعافها من قبل 
الهالل األحمر اليمني إلى المستشفى الجمهوري 
التعليمي والقريب من الساحة وانه تم التعامل 
مع هذه الحالة بكل إنسانية وكل مهنية طبية(.. 
مشيرًا الى وج��ود بعض المضاعفات إلحدى 
الحاالت جراء إكمالها للعالج في مكان مجهول. 

وذكر الدكتور احمد نعمان أنه تعرض لكثير 
من المضايقات في المستشفى الميداني ما 
جعله يضطر الى نصب خيمة طبية مستقلة 
واستقبال حاالت متفرقة من المرضى يعانون 
من جروح قطعية ورضوض وكدمات في مختلف 
أنحاء الجسم والناتجة عن ضرب فردي أو جماعي 
لهؤالء الشباب بأنواع مختلفة من األدوات 
كالعصي والهراوات وأعقاب البنادق والجنابي 

وأجهزة الصاعقة الكهربائية.

سلخانة مستشفى العلوم والتكنولوجيا

في اليمن بعض دارسي الطب 
جة  ر بد ظفين  كمو ن  جو يتخر
أطباء فال يلتزم الطبيب بالقسم 
الذي أقسمه عند التخرج وال يفرق 
بين أساسيات الطب وسياسات 
الحزب وال يميز بين السلعة التي 
يبيعها بائع الفحم وبين الخدمة 
التي يقدمها الطبيب ما دام أنه 
سيستلم مرتبًا في آخر الشهر 
مثل غيره من موظفي الدولة، 
كما أن المستشفيات الخاصة التي 
انتشرت في اليمن خالل السنوات 
الماضية أصبحت أكثر عددًا من 

ال��م��دارس الخاصة وعملت بعضها على سد 
احتياجاتها من األطباء والممرضين عن طريق 
استقدام جنسيات أسيوية وعربية مشكوك في 

شهاداتها وخبراتها.

الحزبية غلبت المهنية
عملت المستشفيات الخاصة الكبيرة على 
لمدة  للعمل  أطباء مشهورين  استقدام 
قصيرة جدًا )يومين أو ثالثة أيام( ويتم طلب 
تكاليف المعاينة والعمليات بالعملة الصعبة 
بل أن بعض المستشفيات )ومنها مستشفى 
العلوم والتكنولوجيا( عمل على تطبيق مبدأ 
اإلحالل بصورة مقلوبة فأصبح يقوم بإحالل 
الكادر األجنبي محل الكادر المحلي ليس على 
المستوى الطبي فقط بل اإلداري أيضًا فحين 
تدخل إلى المستشفى تجد أن عامل النظافة 
صومالي والمحاسب مصري واالستعالمات 
سورية أما المدير العام فهو أردني وبخالف 

كل هذا فإن المستشفى حاد عن األهداف التي 
أنشئ من أجلها إنسانيًا ومجتمعيًا من خالل 
التحول الذي طرأ على سياساته مؤخرًا ففي 
البدء وبدوافع استثمارية وبعد أن زادت أعباء 
حزب »االخ��وان« التجمع اليمني لإلصالح في 
صرف بدل العالج والسفر لكوادره وعائالتهم 
إلى األردن للعالج في المستشفى اإلسالمي 
بعمان قام الحزب في مارس 2004م بإنشاء 
مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا على 
أساس أنه مشروع خيري سيقدم خدمات طبية 
بأسعار رمزية وت��م البناء على أرض كانت 
مخصصة لتوسيع سكن طالب جامعة صنعاء 
القادمين للدراسة من األرياف.. ومنذ بداية عمل 
المستشفى ظهر التوجه الربحي للقائمين عليه 
من حيث تكاليف المعالجة للعمليات التي تكاد 
تقترب من أسعار تكاليف العالج في الخارج إال 
أن األس��وأ هو التمييز الذي يطال المواطنين 
بالنسبة لالستقطاب في المستشفيات فأعضاء 
حزب التجمع اليمني لإلصالح المرسلين عن 
طريق الحزب تقدم لهم امتيازات خاصة سواًء 

في الحجز أو المعاينة أو أسعار الخدمات أو اإلحالة 
إلى األطباء االستشاريين بمبررات عدة منها أنهم 
متعاقدون في المستشفى أو أنهم متعاقدون مع 
المستشفى بعقود تأمين صحي.. في حين أن 
بقية المواطنين يحصلون على خدمات أقل أو 

إلزامهم بدفع مبالغ أكثر 
لتحسين تلك الخدمات.

مع بداية االعتصامات 
أمام بوابة جامعة صنعاء 
حولت إدارة المستشفى 
ك��ل ك��ادره��ا الطبي إلى 
قسمي الطوارئ والجراحة 
وأصبحت عملية استقبال 
الحاالت مقتصرة على ما 
يتم تحويله من مندوبين 
عن صادق األحمر الموجود 
في حي الحصبة وأطباء 
معة  لجا ا مسجد  في  ني  لميدا ا لمستشفى  ا
الجديدة بعد إغالق أقسام )النساء، ال��والدة، 
األطفال، غسيل الكلى( كما تتردد معلومات حول 
قيام إدارة المستشفى بالتعاقد مع المستشفى 
األهلي القريب منه في خط الستين للمشاركة 
في تجميع الجثث غير المعروف هوية أصحابها 
في ثالجات المستشفى الستغاللها إعالميًا في 
األحداث على أنها جثث لبعض المعتصمين 
الذين سقطوا في الساحة مع االستفادة منها 
الحقًا الستخدامها في تدريس طالب كلية 
الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا لمواد 
التشريح خاصة وأن تكاليف شراء الجثث في 

اليمن صعبة ومكلفة.
في األخير أورد لكم قصة حدثت ألحد أقاربي 
الذي يسكن بالقرب من منازل حسين األحمر 
في الحصبة خلف ش��ارع المطار، حيث نزل 
الساعة السابعة لشراء بعض األغ��راض من 
البقالة القريبة من منزله ولسوء حظه تعرض 
لحادثة اطالق نار من قبل أشخاص كانوا 
ضمن حراسات منازل حسين األحمر وقد 
اقترب المهاجمون وأخذوا من جيبه عشرين 
ألف ريال وعندما طلب منهم اسعافه إلى 
المستشفى السعودي األلماني كونه األقرب 
وألن خاله يعمل كطبيب هناك أجابه صاحب 
العصيمات )ل��وم ي��اذاك بايحبسونا في 

األلماني لكن بانوديك التكنولوجيا(.
وف��ي مستشفى العلوم والتكنولوجيا 
تبادل األشخاص حديثًا مختصرًا مع مندوب 
صادق األحمر في المستشفى وخرج بعدها 
من المستشفى ب��دون أي س��ؤال المهم 
أن المريض دخل الطوارئ وعندما حاول 
أقاربه معرفة الشخص الذي أوصله إلى 
المستشفى أجابهم موظف االستعالمات 
)المهم أبنكم بخير تعالوا استلموه وعالجوه 
في مستشفى ثان، أما اسم المسعف فأحسن 
لكم أن تنسوه ألن اسمه عند مندوب الشيخ(.

الصايغ يناشد رئاسة الوزراء اإلفراج عن مرتباته

األزمة ترفع نسبة العمالة الفائضة %200

ناشد األخ محمد يحيى الصايغ- موظف   
لتوفير  وا للبريد  لعام  ا لهيئة  ا في 
ال��ب��ري��دي- القائم بأعمال رئيس 
مجلس الوزراء بإنصافه من الظلم الذي لحق به 
والتدخل في قضية اطالق راتبه الموقوف منذ 

أكثر من سنة من قبل مدير عام هيئة البريد.
وقال الصايغ في مناشدته: ان مدير عام هيئة 
البريد قام بإيقاف راتبه بناًء على تهم كيدية 
ال أس��اس لها من الصحة، حيث أف��ادت نيابة 
االموال العامة بأمانة العاصمة في مذكرة لها 

بأنها لم توجه بإىقاف راتب الموظف محمد 
الصايغ وليس متهمًا في أية قضية وإنما تم 
استدعاؤه كشاهد في قضية منظورة لديها.. 
كما أفادت إدارة البحث الجنائي أنه ال يوجد أية 
سوابق جنائية للمذكور، وإنما تم طلبه كشاهد.
وأوضحت المناشدة أن أكثر من جهة بما فيها 
وزير االتصاالت وجهت باإلفراج عن راتبه، ولكن 
دون جدوى، وطالب الصايغ بسرعة التدخل 

إلعطائه حقوقه.
*  )الصحيفة( تحتفظ بالوثائق

الشبيبي ينجو من محاولة اغتيال
 من قبل متطرفي المشترك

نجا الشيخ محمد بن عبداهلل الشبيبي بمحافظة إب من محاولة اغتيال آثمة من قبل عناصر   
مسلحة تابعة ألحزاب اللقاء المشترك.وقال الشيخ الشبيبي: إن مسلحين من أحزاب اللقاء 
المشترك قاموا بإطالق وابل من الرصاص عليه أثناء مروره بسيارته في مفرق حبيش 
في محاولة الغتياله ما أدى إلى اصابة اثنين من مرافقيه أحدهما اصابته خطيرة.هذا وقد دان أبناء 
مديرية حبيش االعتداء اإلجرامي اآلثم.. وقالوا إن استهداف الشيخ الشبيبي يعد استهدافًا ألبناء 
حبيش كافة وأن من قام به عناصر متطرفة جبانة..مؤكدين رفضهم للفوضى والعنف وتمسكهم 

بالشرعية الدستورية..
وطالبوا الجهات األمنية بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة حتى ال يتمادى المتطرفون 

في غيهم.

 أكد نائب رئيس االتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني أن األزمة السياسية 
القائمة أثرت تأثيرا كبيرا على العمالة اليمنية في القطاعات المختلفة وانه تم تسريح 
آالف العمال من وظائفهم. وقال السنباني إن الطلب على العمالة توقف توقفا كامال 
بسبب توقف أعمال البنية التحتية واإلنشاءات في مختلف محافظات الجمهورية وهو 
ما ضاعف من أعداد العمالة الفائضة لتصل إلى أكثر من 200% عما كانت عليه قبل األزمة حسب 

التقديرات األولية.
وأشار السنباني الى أن نقابة عمال اليمن أثبتت خالل هذه األزمة أنها متماسكة وموحدة وهو 
ما يعيد لهذه المؤسسة دورها التاريخي منذ ما قبل قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين 
ودورها في المراحل المختلفة الذي لم يتأثر أو ينقاد ألي تيار سياسي ولم يستطع أي طرف شق 
هذه المؤسسة النقابية الموحدة.موضحا أن االتحاد العام لنقابات عمال اليمن الذي يضم مختلف 
الشرائح السياسية سيعمل بكل جد للخروج من األزمة وبما يجنب الوطن وأبناءه االنزالق في 

الصراعات الدموية التي ستكون عواقبها وخيمة على الجميع.
ودعا السنباني الحكومة إلى تحمل مسئولياتها تجاه المواطنين والعمل على توفير الخدمات 

األساسية وحل مختلف اإلشكاليات والمعوقات االقتصادية.

د. النعمان: جرائم 
وانتهاكات طبية صارخــة

15 خطًأ طبيًا  
في المستشفى 
الميداني

! يتوسم فيه صفات النباهة والقدرة على حفظ أسرار المهنة إلى أن جاء أبو قراط )460-  
350 قبل الميالد( وأحدث ثورة في علم الطب من خالل تعميمه هذا العلم على من 
يرغب في تعلمه مع االلتزام بأداء القسم الذي يتعهد فيه دارس الطب بالحفاظ على إنسانية 
هذه المهنة وعدم إخضاعها ألي مؤثرات شخصية أو أثنية أو دينية وهو ما تم االلتزام بجوهره 
حتى اليوم من كليات الطب في مختلف دول العالم مع التباين في الصياغات وفقًا الختالفات 

اللغة والدين بين شعوب العالم.

 »عصير الزنداني« وجرائم المستشفىالميداني!!
أم الفضــائـح..
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