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 يوم من التدمري والحصارالقطاع الصحي 

اليمن  يف  الصحي  القطاع  من   %  75
سلم  ومــا  للعدوان،  الدمار  آلــة  طالته 
الحصار(  أنهكه  املبارش  التدمري  من 
صحيا  ومركزا  ومستوصفاً  مستشفى 
كليا  تدمريا  تدمريها  تم  صحية)  ووحدة 
وفق خطة تدمريية ممنهجة الهدف منها 
القضاء عىل مقومات الحياة الصحية يف 
التام  العجز  مرحلة  إىل  وإيصالها  اليمن 
اليمني  اإلنسان  ليجرب  الكيل  والفشل 
والخضوع  الخنوع  إىل  املطاف  نهاية  يف 
االستكبار  لقوى  الــتــام  واالســتــســالم 

العاملي.
العدوان  من  يــوم   1000 وبعد  اليوم 
والحصار األمريكي السعودي عىل اليمن 
الهمجية  بنفس  مستمرا  مــازال  والــذي 
خاصة يف جزئية الحصار فإن املستشفى 
الخدمات  تقديم  يتحمل  أن  يستطيع  ال 
األســاس  يف  التي  اليومية  االعتيادية 
الغرض  لهذا  املستشفيات  هذه  أسست 
اضيفت  التي  الطارئة  املهام  عن  عوضا 
وجرحى  الجبهات  جرحى  من  إليها 
اإلنسانية  املهمة  فأصبحت  املدنيني، 
واملسؤولية الصحية يف نطاق االستحالة 
وفقاً للمقاييس العامة ملثل هذه األوضاع.

مفارقات هامة

رغم هذا الوضع الصحي الذي يعانيه 
ورغم  يوم،   1000 منذ  الصحي  القطاع 
كمنظمة  العاملية  املنظمات  من  كثرياً  أن 
الدولية  العفو  ومنظمة  العاملية  الصحة 
واللجنة الدولية للصليب األحمر وهيومن 
وغريها  حدود  بال  وأطباء  ووتش  رايتس 
أصدرت عدداً من التقارير تحذر من تفاقم 
بهذه  وتندد  اليمن  يف  الصحي  الوضع 
اإلجراءات العدوانية التي أقدمت عليها 
دول التحالف إال أن هذه الدول لم تلتفت 
اإلنساني  الصحي  الوضع  إىل  ال  إطالقا 
يف اليمن وال إىل هذه التقارير التي تأتيهم 
من أرض الواقع بل استمرت يف همجيتها 
قتل  عينيها  نصب  واضعة  التدمريية 
اإلنسان اليمني بشتى الطرق واألساليب 
أسلوبها  وهذا  أمريكا  فهذه  واملمارسات، 

الذي تنتهجه.
مضاعفة األعباء

إن العنجهية األمريكية ما زالت مصممة 
الطرق  بشتى  اليمن  بأبناء  الفتك  عىل 
والبحري  الربي  (الحصار)  واألساليب، 
والجوي عىل اليمن، والتي أوصلت معظم 
والدوائية  العالجية  الصحية  القطاعات 
للغاية،  جداً  سيئ  وضع  إىل  والخدمية 

للمستلزمات  تفتقد  املستشفيات  فهذه 
خدماتها،  لتقديم  تتطلبها  التي  الطبية 
وهذه الوحدات تفتقد للمشتقات النفطية 
التي منعتها أمريكا من الدخول إىل اليمن، 
املنقذة  األدويــة  إىل  تفتقد  املراكز  وهذه 
زراعة  أو  الرسطان  مرىض  إلنقاذ  للحياة 
الكىل أو الثالسيميا أو غريها، حتى القطاع 
خاصة  توازنه  الحصار  أفقده  الخاص 
وشحة  االقتصادي  الحصار  عن  نتج  ما 
العملة األجنبية الالزمة السترياد األدوية 
واملستلزمات من الخارج، فارتفعت قيمتها 
والخدمات  األدوية  أسعار  معها  وارتفع 
اليمني  للمواطن  تقدم  التي  الصحية 
لتضاف أعباء عليه فوق األعباء األخرى 
كأعباء انقطاع الراتب عن املوظف عامة 
واملوظف يف القطاع الصحي خاصة منذ 
أكرث من 15 شهراً جراء نقل البنك املركزي 
مدينة  إىل  صنعاء  العاصمة  من  اليمني 
اليمني  املواطن  أعباء  فرتاكمت  عدن 
عاملي  صمت  ظل  يف  بعض  فوق  بعضها 
كان  التي  وأكاذيبه  سوءته  يكشف  مخز 

يتغنى بها فيما مىض.
حجم الرتدي 

وفاة  إىل  الحال  بطبيعة  الحصار  أدى 
يف  الخدمات  لضعف  اليمنيني  آالف 
مطار  إلغالق  وأيضا  الصحية  املنشآت 
عديدة  أدوية  وصول  منع  الذي  صنعاء 
خاصة  تخزين  ظروف  تحتاج  ومحاليل 
ورسعة نقل وشحن ال يمكن أن يتم ذلك 
تتأثر  أيضاً  والذي  البحري  الشحن  عرب 
عندما  بحريا  شحنها  يتم  التي  األدوية 
موانئ  يف  طويلة  ــرتات  ف إيقافها  يتم 
جيبوتي بداعي التفتيش فال يتم إطالق 
معظمها إال وهي منتهية أو مشارفة عىل 
تلك  رأينا  كما  تالفة  حتى  أو  االنتهاء 
األدوية املقدمة كهبات من منظمات عاملية 
العاملية  الصحة  منظمة  أطلقت  وعندما 
بياناً إنسانيا يف (16 فرباير 2016م) مفاده 
ان العديد من املستشفيات يف اليمن تغلق 
واألدويــة  الوقود  نقص  بسبب  أبوابها 
تحرك  أي  نجد  لم  الصحية،  والكوادر 
دويل أو ملنظمات حقوقية وإنسانية رغم 
أن النداء هذا كان بعد حوايل 300 يوم من 
العدوان والحصار، فكيف يمكن أن نصف 
الوضع اليوم بعد ثالث أضعاف تلك املدة، 

أي 1000 يوم؟.
نتاج  صعب  وصحي  اقتصادي  وضع 
اليمن  عىل  األمريكي  للحصار  طبيعي 
ومازال هذا الحصار بنفس اآللية ونفس 
الشيطانية،  األهــداف  ونفس  املنهجية 

الضحية فيه هو (اإلنسان اليمني).
إحصائيات األلف يوم

خالل  القتل  لحصيلة  احصائيات  يف 
1000 يوم من العدوان بلغت إىل (21,812 
املدنيني  من  شهداء)   13,603 و  جريحاً 
القتل  آللة  نهائية  غري  حصيلة  وهــذه 
والربية  والبحرية  الجوية  األمريكية 
مطمئنا،  آمنا  منزله  يف  كــان  من  منهم 
كان  من  ومنهم  عمله  يف  كان  من  ومنهم 
يقود سيارته كممارسات طبيعية للحياة 
من  القتل  جاءهم  االعتيادية،  اليومية 
مستمرا  القتل  ــازال  وم األرض  ــراف  أط
هائلة  أعــداد  جانب  إىل  اللحظة،  حتى 
جراحهم  منهم  كبري  جزء  الجرحى  من 
وبعضهم  الدائمة  الرعاية  تتطلب  بالغة 
تتطلب  وبعضهم  خاصة  صحية  رعاية 
وضع  يف  الــخــارج  يف  الــعــالج  حاالتهم 
تحتية  وبنية  جــدا  صعب  اقتصادي 
والحصار  العدوان  نتيجة  مدمرة  شبه 
منذ 1000 يوم كما انه أضيف إىل القطاع 
الصحي مسئولية إضافية طارئة نتيجة 
الكاملة  العناية  يف  تتمثل  العدوان  هذا 
والشاملة للجرحى واملصابني من الجيش 
عن  ــذودون  ي الذين  الشعبية  واللجان 
حمى الوطن يف الجبهات املختلفة سواء 
الداخلية أو الخارجية، وهذا عبء إضايف 
يضاف إىل أعباء القطاع الصحي يف ظل 

الوضع الحايل.
غياب الرعاية الصحية

كما بلغت االصابات والخسائر البرشية 
خالل  الصحية  املراكز  استقبلتها  التي 
1000 يوم من العدوان ( 35415 )، حيث 
واملترضرة  املــدمــرة  الصحية  واملــرافــق 

عن  خرج  صحيا  مرفقا   (  415  ) وصلت 
مرفقا   (  216  ) بني  ما  موزعة  الخدمة 
صحيا مدمراً كليا أو جزئيا، ( 199 ) مرفقا 
الوقود  النعدام  العمل  عن  توقف  صحيا 
أن  كما  الحرب،  من  هربا  الكادر  ولنزوح 
(70) سيارة إسعاف دمرت، ونتج عن ذلك 
تعرض 15,2 مليون يمني للمرض او املوت 
عىل  الحصول  عىل  قدرتهم  عدم  بسبب 

الرعاية الصحية االساسية والعالج.
املادية  ويف تقدير أويل بلغت الخسائر 
املبارشة ( 500,000,000 ) دوالر توزعت 
املباني  يف  التحتية  البنى  خسائر  يف 
األجهزة  مجال  يف  وخسائر  واملنشآت 
يف  الخسائر  وكذلك  واملعدات  الطبية 
بالنسبة  وأما  االسعاف،  وحدات  مجال 
من  الحصيلة  فكانت  الطبي  للكادر 
واملغادرة   212 والجرحى   75 الشهداء 
 ،  3000 أي   %  70 بنسبة  االجانب  من 
واملهاجرة ( يمني)  40 % ، وأن األرضار 
يف جانب األدوية نتيجة للحصار لم يتم 
من  التالية  النسب  بدخول  اال  السماح 
بعام  مقارنة  االحتياج  إجمايل  األدويــة 
الرغم من زيادة االحتياج (  2014م عىل 
األدوية بشكل عام %25 وأدوية الرسطان 
 43% الكلوي  الغسيل  ومحاليل   20%

وأدوية القلب والسكر 20% ) .
نتائج أخرى

كان أيضا من نتائج العدوان والحصار 
بسوء  املصابني  األطفال  عــدد  ارتفاع 
التغذية بشكل كبري خالل 1000 يوم عدوان 
انتشار  معدالت  ارتفعت  كما   ، وحصار 
املعدالت  عن  الوبائية  املعدية  األمــراض 
السائدة ( حمى الضنك ( 20120 ) حالة 
 ،(369056) املالريا   ،  %  30 منها  تويف 
والكولريا  اإلسهاالت   ،(4980) الحصبة 

 ،  2230 منها  تــويف  حالة   (1000000)
طفل،   (1300000) تنفسية  التهابات 

الدفترييا (300)حالة تويف منها 34 .
عىل  األمريكي  العدوان  عن  نتج  وقد 
اليمن آثار نفسية وقلق عىل األطفال أثرت 
بشكل كبري عىل نمط تفكريهم ومشاعرهم 
وقد  حولهم  بمن  وعالقتهم  وسلوكهم 
الحاالت  من  متزايدة  أعداد  تسجيل  تم 
املستشفيات  إىل  وصلت  والتي  النفسية 
أكرث من  بلغ  النفسية  واملراكز والعيادات 

(30,000) حالة.
تأثر الحياة العامة

مطار  إغــالق  أدى  الحصار  ونتيجة 
السفر  ألف مريض من  صنعاء بمنع 95 
إىل الخارج لتلقي العالج يموت منهم كل 
يوم 32 مريضاً، 700 ألف مريض بأمراض 
 – الضغط   – السكري   ) مختلفة  مزمنة 
القلب وغريها ) ال يحصلون عىل الدوية 
الوطني  للمسح  وفق   ) الحصار  جراء 

لألمراض املزمنة 2017م ).
العدوان  عن  الناجمة  ــار  اآلث وكانت 
األثر  ذات  العامة  الحياة  عىل  والحصار 
واملواطنون  حيث  الصحة  عىل  السلبي 
العدوان  بسبب  للنزوح  تعرضوا  الذين 
شخص،   (2,500,000) ــم  ــدده ع
املياه  بانعدام  املــهــددون  واألشــخــاص 
الصالحة للرشب (20.400.000) شخص، 
من  يعانون  الذين  املواطنني  عدد  وبلغ 
والحصار  العدوان  بسبب  الغذاء  انعدام 

(14,400,000) شخص.
الصمت  الدويل

أخرياً .. إن ما قامت به وما زالت تقوم به 
املتحدة  الواليات  بقيادة  التحالف  دول 
األمريكية والسعودية من مئات الجرائم يف 
اليمن وحتى اللحظة تعترب جرائم حرب 
خاصة يف الجانب الصحي منذ 26 مارس 
2015م وحتى اللحظة مئات الجرائم من 
جرائم الحرب إن اعتربنا استهداف منشأة 
صحية واحدة أو سيارة اسعاف واحدة أو 
عامل صحي واحد أو مصنع دوائي واحد 
جريمة حرب فكيف عندما نرسد للجميع 
والكوادر  املنشآت  من  مئات  وبالتوثيق 
فرتة  خالل  استهدافها  تم  التي  الصحية 

العدوان .
أنتج  والحصار  والقتل  الدمار  وهــذا 
يشهد  لم  صحية  إنسانية  معاناة  لليمن 
ذروتها  وصلت  معاناة  مثيال،  العالم  لها 
وما زالت يف تفاقم وتزايد معاناة أوجدتها 
أمريكا يف اليمن ال هدف لها وال رؤية منها 
إال انها تسعى إلبادة الشعب اليمني يف 
من  وتخاذل  الدويل  املجتمع  صمت  ظل 

األمم املتحدة وهيئاتها املختلفة.

ارتفاع معدالت 

انتشار األمراض 

الوبائية أضعافًا عن 

املعدالت السائدة

الصمت الدويل 
شجع تحالف الشر 
على ارتكاب املجازر 

والدمار بال رقيب وال 
حسيب

ــن التدمري املمنهج آللة الحرب األمريكية السعودية لكل مقومات الحياة يف اليمن وعىل رأسها أساس  ــوم م 1000 ي
ــة، ولم يكتف العدوان خالل الـ 1000  ــاع الصحي وما آلت إليه األوضاع يف جميع الجوانب الصحي ــاة يف القط الحي
يوم بتدمري البنية التحتية للقطاع الصحي يف اليمن عرب القصف املبارش والذي أخرج ما يقارب 75%  من املنظومة 
ــذي ال يتجاوز الـ 25 % عرب حصار خانق وال يستند إىل أي  ــن العمل، بل أيضا أنهك ما تبقى منها وال ــة ع الصحي
ــة كارثة إنسانية مروعة,  ــة، حصار ال إنساني جعل 52 مليون يمني عىل حاف ــة أو قانونية أو إنساني ــربرات ديني م
ــون الوضع اليوم ونحن نتكلم عن 1000 يوم من التدمري لهذه البنية وحصار ما سلم منها ؟.. املزيد يف  ــف سيك فكي
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