
وجهان ملأساة مواجهة املوت

ــة فقط،  ــر األدوي ــكلة يف توف ــن املش ال تكم
فمن انعدام مستلزمات نقل الدم إىل محاليل 
ــك  ــات وكذل ــتلزمات العملي ــا ومس فحصه
أدوية التخدير واإلنعاش واملحاليل وأجهزة 
ــاة  ــم معان تتفاق ــواع األورام  أن ــخيص  تش
ــذر الحصول  ــان إىل جانب تع مرىض الرسط
عىل األدوية ومع دخول كثري من مراكز عالج 
ــبب  ــة مرحلة االنهيار بس األورام الرسطاني
الحصار الجائر فإن هذا املرض أصبح يف كل 
يوم يفتك باليمنيني ومازاد الطني بلة توقف 
ــي واملركز  ــي لإلمداد الدوائ ــج الوطن الربنام
ــع األدوية  ــالج األورام عن توزي ــي لع الوطن
املجانية للمرىض الذين لم يعد أمامهم سوى 
ــام  ــة، وأم ــوق التجاري ــا يف الس ــث عنه البح
عجز اآلالف عن دفع ثمنها فإنهم يواجهون 

املصري املحتوم.. عذاب املوت البطيء.
مأساة تتفاقم

ــورم رسطاني  ــض ب ــاة كل مري ــك مأس تل
ــاحب  ــه الش ــه ووجه ــاس بهيئت ــه الن يعرف
ــده النحيل وهو يرتدد ويتنقل من وإىل  وجس
ــة العاصمة  ــألورام يف أمان ــي ل ــز الوطن املرك

وفروعه يف املحافظات..
ــا (محمد)  ــني التقين ــا ح ــدث هذا معن ح
ــش واقعا  ــروف الحياة ليعي ــه ظ ــذي قادت ال
ــد» وعمره  ــة «محم ــان اللث ــرا مع رسط مري
ــح الفراش يعاني  ــوم 55 عاماً أصبح طري الي
ــا جعل ابنه  ــاع األلم مم ــرض ويكابد أوج امل
األصغر (إبراهيم) يتحمل مسؤولية 4 بنات 
ــة إىل والديه (األب واألم) وتكاليف  باإلضاف
ــد قادرا  ــي لم يع ــة الثمن والت ــالج باهظ الع
ــىل تأمينها بعد انقطاع األدوية من القطاع  ع
ــعارها يف الصيدليات حتى  العام وارتفاع أس
ــروف القاهرة للخروج  ــا اضطرته الظ بعد م
ــة واملدينة  ــارع والقري ــته إىل الش من مدرس

«حامًال أوجاع والده يف قلبه».
ــق لوالده إال  ــب أو صدي ــد هناك قري لم يع
ــاعدة كما يقول  ــب «إبراهيم» منه املس وطل
ــاس صعبة  ــروف الن ــف : أصبحت ظ ويضي
ــب، وعدوان  ــاع الروات ــبب انقط ــة بس للغاي
ــس يل خيار آخر غري  اآلثمني عىل اليمن، ولي

مشاركة والدي يف آالمه وأوجاعه». 
مرارة العيش

ــفى بعد  ــن) املستش ــادر (حس ــا إن يغ م
إعطاء ولده (حسام) جرعة عالج كيماوي 
ــدم (اللوكيميا) حتى يقوم  ملرض رسطان ال
ــي ال يتعرف عليه أحد من  بإخفاء وجهه لك
ــد أن ينظر  ــو ال يري ــه فه ــه أو جريان أصدقائ
ــول: منذ أربع  ــفقة.. يق إليه الناس بنظرة ش
ــنوات وأنا أجوب املستشفيات باحثاً عن  س
الشفاء البني الذي ال يتجاوز عمره العارشة 
ــارس يف  ــيل كح ــب لعم ــاء أذه ــع كل مس وم
ــود إىل منزيل  ــرشكات الخاصة ألع إحدى ال
ــة و ألجني مع  ــف كل ليل ــول منتص ــع حل م
ــاوز الـ  ــا زهيدا ال يتج ــهر مبلغ ــة كل ش نهاي
ــف ثمن  ــر نص ــذي ال يوف ــال وال ــف ري 40 أل
األدوية عالوة عىل طعام وحاجيات زوجتي 

وأطفايل الثالثة.
ــعودية  ــل أن تبدأ الس ــت قب ــاف: كن  وأض
ــىل اليمن احصل عىل األدوية من  عدوانها ع
الربنامج الوطني لإلمداد الدوائي ولو بيشء 
ــد أمامي غري  ــم يع ــا اآلن ل ــة أم ــن الصعوب م

ــة والتي أصبحت تبيع  الصيدليات التجاري
ــت الكثري من  ــعار باهظة لقد بع األدوية بأس
ــا يف الديون من  ــاث املنزل وأصبحت غارق أث

اجل بقاء ابني عىل قيد الحياة. 
 معاناة وحرمان 

ــىل املرىض  ــام وهي تمر ع ــي األي ــة ه  ثقيل
وهم يعانون اآلالم الشديدة ملرض الرسطان 
ــري، كما هو حال  ــذي ال يميز بني كبري وصغ ال
ــعة أعوام  ــمرية الغييل» ذات التس الطفلة س
ــدها الضعيف ولم تعد  يفتك الرسطان بجس
ــن النظرات  ــاة إال القليل م ــك من الحي تمتل
ــا هنا وهناك وعيناها تذرفان الدموع  توزعه
ــتلقية  ــي مس ــع وه ــم والوج ــدة األل ــن ش م
ــرات والديها  ــرض وتحت نظ ــراش امل عىل ف
ــل انهيار  ــىل ابنتهما يف ظ ــني قهراً ع املكلوم

النظام الصحي والذي دمرته دول الرش.
ــمرية» التي تعاني بجانب املرض من  «س
سوء التغذية جراء عوز وفقر أرستها، ترقد يف 
مستشفى الثورة بصنعاء إىل جوار عرشات 
املرىض الذين يرتددون من محافظات يمنية 
ــدة عىل مركز عالج أمراض الرسطان بحثاً  ع
ــرض  ــف آالم امل ــل يف تخفي ــص أم ــن بصي ع

والبقاء عىل قيد الحياة.. 
عشرات اآلالف

ــرة  ــاة مري ــط ملأس ــاذج فق ــلف نم ــا س  م
ــاب  ــي مص ــف يمن ــن 30 أل ــرث م ــها أك يعيش

ــة  الصح ــة  منظم ــب  بحس ــان  بالرسط
ــم يواجه  ــار كل واحد منه ــة ص العاملي

ــامل  ــل حصار ش ــوت يف ظ ــر امل خط
ــة ويدمر القطاع  ــع دخول األدوي يمن
ــن الرسطان يف وضع  الصحي ما يمك

كهذا من قتل العديد منهم. 
ــارت يف  منظمة الصحة العاملية أش
ــار أمراض  ــر لها إىل تنامي انتش تقري
ــدر  تق ــث  حي ــن  اليم يف  ــان  الرسط
ــض  ــف مري ــاك 30 أل ــة أن هن املنظم
ــن كل عام وتقول  ــان يف اليم بالرسط
املنظمة: إنها سجلت 10 آالف حالة 

ــم يحصل  ــام 2017م ول ــدة يف ع جدي
ــكل  ــوى 40 % منهم عىل العالج بش س

ــة  العاملي ــة  الصح ــة  منظم ــب..  مناس
ــد صادمة  ــام بأنها « تع ــذه األرق وصفت ه

وكارثية تجعل اليمن يف املرتبة األوىل عربياً.
ــت منظمة  ــام 2015 كان ــا ع ــر له ويف تقري
ــدرت عدد من يصيبهم  الصحة العاملية قد ق
ــخص سنوياً  الرسطان يف اليمن بـ 20 ألف ش

فيما تصل نسبة الوفيات إىل 60 % من 
هذا العدد أي 12 ألف شخص 

يف السنة ويتماثل للشفاء 
ــن  ــني  25 - 30 % م ــا ب م

ــش  ويعي ــني  املصاب
ــام ما بني  ــرث من ع ألك

10 - 15 % ما يجعل 
ــاع  ارتف ــبة  نس
ــني  املصاب ــدد  ع
ــام  للع ــن  اليم يف 

ـــ 10 آالف  2017 ب
حالة خالل عامني 
ــؤرش  م ــر  أخط

ــق  وف ــم  العال يف 
املنظمة.

أصناف السرطان
ــب تقريرها األخري توضح منظمة  وبحس
ــاز  الجه ــات  رسطان أن  ــة  العاملي ــة  الصح
ــبته 8.13 %  ــل يف اليمن ما نس الهضمي تمث
يليه رسطان الفم واللثة بنسبة 7.10 % وهذا 
ــكل  نوع من الرسطان ينترش يف الحديدة بش
ــبة  ــدد اللمفاوية بنس ــاص ثم رسطان الغ خ
ــل  ــا تمث ــدي 4.10 فيم ــان الث 5.10 % ورسط

نسبة رسطان الدم 9.8 %.
ــام والحقائق مهولة  ــك أن هذه األرق والش
ــا رغم  لكنه

ــة إذا ما  ــن الحقيق ــري م ــل بكث ــا أق ضخامته
ــي بتكوينه  ــع اليمني ريف ــا أن املجتم أدركن
ــني يموتون بعيداً  ــدداً كبرياً من الريفي وأن ع
عن أروقة املستشفيات من دون أن ترصدهم 

اإلحصاءات الطبية.
تداعيات العدوان 

فاقمت األوضاع السياسية واالقتصادية 
ــذ مطلع  ــن من ــتها اليم ــي عاش ــة الت املأزوم
ــرىض الرسطان حيث  ــاة م ــام 2011 معان الع
ــن األدوية يف  ــم م ــري منه ــان كث أدت إىل حرم
املستشفيات الحكومية والتي يكلف رشاؤها 
ــعودي  ــن العدوان الس أثمانا باهظة ومع ش
ــن يف 26 مارس 2015  ــه عىل اليم ألوىل غارات
ــكل رضاوة  ــي ب ــاع الصح ــتهدافه القط واس
ــامال تدهور  ــا ش ــارا اقتصادي ــه حص وفرض
ــان بعد أن  ــرىض الرسط ــع الصحي مل الوض
ــفيات التابعة  ــت األدوية يف املستش انعدم
ــم  ــح معظ ــة وأصب ــة اليمني ــوزارة الصح ل
ــان ال يتمكنون من الحصول  مرىض الرسط
ــكل منتظم  ــم العالجية بش ــىل جرعاته ع
ــاع  ــرية يف القط ــغ كب ــف مبال ــا تكل ألنه
ــاص. لكن حتى الخدمات الطبية  الخ
ــا  ــد أغلبه ــم تع ل ــان  ــرىض الرسط مل
متوفرة لدى القطاع التجاري مما أدى 
إىل تدهور حالة املرىض الصحية وتزايد 
ــاك العديد من األدوية  حاالت الوفاة وهن
التجارية ال تزال متوفرة يف األسواق ملرض 
الرسطان تكلف يف الحد األدنى (200 دوالر) 
ــرع منها إىل (500 دوالر)  وتصل بعض الج
ــن مرحلة تدهور  ــت يعيش فيه اليم يف وق
ــراء حرب  ــة ج ــة املحلي ــاد للعمل ح
ــدوان االقتصادية بحيث  الع
الحصول  ــح  أصب
ــىل العالج  ع
ــب  صع

املنال.
انتشار متصاعد

ــة وحقوقية  ــات طبي ــر منظم ــد تقاري تؤك
ــلحة محرمة  ــتخدام العدوان قنابل وأس اس
ــبب  ــري إىل تس ــني وتش ــك باملدني ــا تفت دولي
ــرية  ــراض خط ــرش أم ــا يف ن ــة منه الكيماوي
ــد والرسطانات  ــة واملوالي ــوه األجن منها تش
ــد  ــؤرشات تزاي ــد م ــا تؤك ــو م ــا وه بأنواعه
حاالت اإلصابة بالرسطان يف اليمن منذ بدء 

العدوان.
ــاءات الصادرة عن املركز الوطني   اإلحص
ــتقبل عند  ــالج األورام تؤكد أن املركز اس لع
ــن (11) ألف  ــام 2005م أكرث م ــه يف ع افتتاح
إصابة بالرسطان، ويف عام 2006م بلغت أكرث 
من 13269 إصابة بالرسطان، ويف عام 2007م 
بلغت أكرث من 19 ألف إصابة بالرسطان وقفز 
ــى  ــام 2011م وتخط ــاً يف ع ــم إىل 22 ألف الرق
ــا  ــام 2016م فيم ــة ع ــف حال ــز 25 أل حاج
ــف حالة إصابة  ــتقبل العام املايض 30 أل اس

بمرض الرسطان.
وبحسب إحصاءات املركز الوطني لعالج 
ــع  ــني التوزي ــب ب ــة تناس ــربز عالق األورام ت
ــان  بالرسط ــة  اإلصاب ــاالت  لح ــرايف  الجغ
ــجلة وبني كثافة غارات طريان العدوان  املس
ــدة صنعاء  ــات صع ــجلت محافظ ــث س حي
وأمانة العاصمة املرتبة األوىل تليها محافظة 
تعز ثم محافظة إب ثم الحديدة وهي النسب 
األكرب من حاالت الرسطان الوافدة إىل املركز 
ــة بالرسطان،  ــني تصدرت أنواع اإلصاب يف ح
ــا  ــي وبعده الهضم ــاز  الجه ــات يف  رسطان
رسطان الغدد الليمفاوية والبلعوم األنفي.. 

ــز األورام يف  ــر صادر مرك ــار تقري فيما أش
ــتقبل من 30  ــة عدن إىل إن املركز يس محافظ
ــا بعضها إصابات  ــة إصابة يومي إىل 50 حال
ــم  ــز ل ــر إىل أن املرك ــار التقري ــدة وأش جدي
ــغيلية منذ العام  يحصل عىل أي موازنة تش
ــجل مركز  2014 وحتى هذه اللحظة.. كما س
األورام بمحافظة حرضموت 30 حالة تدخل 

يوميا إىل املركز.. 
استغاثة يف الخواء

ــات  لإلصاب ــدة  املتصاع ــام  األرق ــذه  ه  
ــي  ــات الت ــة واملحافظ ــان يف األمان بالرسط
توجد فيها مراكز عالج األورام جعلت املركز 
ــي لعالج األورام يف صنعاء يطلق نداء  الوطن
ــص الحاد يف  ــف النق ــة لوق ــتغاثة عاجل اس
تقديم الخدمة بسبب الحصار وطالب مركز 
ــداء كل هيئات ومنظمات األمم  األورام يف الن
ــع إليقاف الحصار  ــدة بالتدخل الرسي املتح

ــق  ــع تدف ــذي يمن ــن ال ــىل اليم ــروض ع املف
األدوية.

 وناشد املركز األمم املتحدة وقف التدهور 
ــان يف اليمن  ــرىض الرسط ــالج م ــاد يف ع الح
ــي وصلت  ــة الت ــورة الحال ــن خط ــذرا م مح
ــي أدت إىل وقف الخدمة  ــة والت إليها الخدم
ــان جراء  ــرىض الرسط ــة مل ــة املقدم العالجي
ــتمرار العدوان والحصار.. ليصبح املوت  اس
عند هذه الحدود الكارثية هو األقرب، بل إنه 
ــكل مريض صار  ــار «رصاصة الرحمة» ل ص
ــادر عىل رشاء  ــفر وغري ق ــادر عىل الس غري ق
ــحة الدواء  ــالج أو الوصول إليه، بفعل ش الع

وغالء ثمنه يف السوق املحلية..
إنجازات العدوان

ــية  املعيش ــروف  الظ أن  ــت:  الثاب ــل  يظ
ــي  ــعب اليمن ــها الش ــي يعيش ــية الت القاس
والنظام الخدمي الصحي املشلول، والغياب 
ــرىض  ــة مل ــة الالزم ــط األدوي ــل ألبس الكام
الرسطان يف بعض املرافق الخدمية، وغريها 
ــا أن تكون لوال  ــر الدمار، ما كان له من مظاه
العدوان والحصار اللذين أنتجا آثاراً كارثية 
ــد فتكاً باملرىض  عىل اليمنيني األصحاء وأش
ــة وبخاصة  ــوا عواقب وخيم ــن تجرع ، الذي
الفئات الضعيفة كالنساء الحوامل واملواليد 

واألطفال الصغار.
ــتهداف العدوان املبارش وغري  ــبب اس تس
املبارش للقطاع الصحي ومتطلبات خدماته 
يف مضاعفة الحاجة إىل السفر للعالج خارج 
ــب وزارة الصحة نحو  ــاك بحس اليمن، وهن
ــف مريض عىل األقل يف قائمة انتظار  مائة أل
رفع حصار العدوان عن مطار صنعاء وحده، 
ــري آالف املرىض الذين توفوا  كي ال يلقوا مص

وهم ينتظرون السفر للعالج.
ــأن 14.8 مليون يمني  ــدر تقارير دولية ب وتق
ــية  ــة األساس ــة الصحي ــرون إىل الرعاي يفتق
ــون يف مناطق  ــخص يعيش بينهم 8.8 ماليني ش
ــرضر و دمر  ــدة إىل الخدمات فيما ت ــر بش تفتق
ــاً وهناك نقص  ــا ال يقل عن 290 مرفقاً صحي م
شديد يف املواد الطبية وال يعمل سوى 40 % من 
ــدرات منخفضة  ــايل املرافق الصحية وبق إجم
ــالد كل العاملني الصحيني  للغاية كما غادر الب
ــن كانوا متواجدين يف اليمن قبل  األجانب الذي
ــم 1,200  ــغ عدده ــا والبال ــدوان عليه ــدء الع ب
ــراض الناجمة  ــن األم ــل صحي ناهيك ع عام
ــة دولياً والتي  ــلحة والقنابل املحرم ــن األس ع
ــتخدمها العدوان السعودي يف غاراته عىل  يس

اليمن.
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أدران العدوان وأورام السرطانأدران العدوان وأورام السرطان
٣٠ ألف مريض ضاعف العدوان أعدادهم وفاقم الحصار معاناتهم

تحقيق / حاشد مزقر 

مقومات بيئة آمنة لحياة صحية محصنة بأسباب وقاية وافية من المرض.. ال 
ال مراكز طبية ال تزال مزودة بمتطلبات تقديم خدمات عالجية متكاملة.. ال 
ــعار مواتية لغالبية المرضى.. ال مصادر  ــر وكفاية وأس أدوية ومحاليل متوفرة بيس
ــالج.. ال مطارات  ــات الممكن من الع ــتمرة لتأمين نفق ــل أو وظائف ورواتب مس دخ
ــفر خارج البالد في طلب العالج.. مفقودات خمس غدت تؤلف  ومنافذ مفتوحة للس
ــرات اآلالف  ــييدها لعش ــقف غرفة تعذيب وإعدام بطيء، أمعن في تش ــدران وس ج
ــعودية  ــار ظالم من 17 دولة بقيادة الس ــم وحص ــن اليمنيين وال يزال عدوان غاش م
ــات منظمات األمم  ــط إقرار بعث ــارس المقبل وس ــا الرابع في 26 م ــالن عامهم يدخ
ــاة وتفاقمها وإحجام عن  ــات دولية مدنية طبية وحقوقية بالمأس المتحدة ومنظم

إنهاء أسبابها ووقف تداعياتها ومعالجة آثارها!!
ــع للعدوان وحصاره  تلك خالصة وقفت «الثورة» على تفاصيلها، لوجه آخر بش
ــرطانية الذين تؤكد  ــن، ضحاياها مرضى األورام الس ــه المتواصلة في اليم وجرائم
ــبب العدوان وقنابله وتداعيات غاراته في تزايد أعدادهم وتسبب حربه  الوقائع تس
االقتصادية وحصاره البري والبحري والجوي في تفاقم معاناتهم.. كما يتبين فيما 

يلي:

المركز الوطني لعالج األورام 
السرطانية يسجل ارتفاعًا 

متسارعًا لإلصابات في 
سنوات العدوان

الصحة العالمية:
إصابات السرطان ارتفعت 

٣٠٪ في اليمن ويعد أخطر 
مؤشر عالميًا

حصار العدوان وحربه 
االقتصادية يوقفان 

األدوية المجانية لمرضى 
السرطان

أدوية عالج السرطان 
المتوفرة تجاريًا تتراوح 

أسعار جرعها بين ٢٠٠ – 
٥٠٠ دوالر
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