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تقارير

صنعاء »األمناء« خاص:
 

وجد حزب اإلصالح نفسه مرغام عىل 
الحوثية  املليشــيات  أحضان  يف  االرمتاء 
بشــكل علني بعــد أن خرجــت حكومة 
املناصفة بني الجنوب والشــامل إىل النور 
إذ  اليمنية،  الرشعيــة  عىل  هيمنته  وفقد 
اتفاق  إفشال  الســاعية إىل  أن محاوالته 
املاضية فشلت  األشهر  مدار  الرياض عىل 
عــىل األرض، وبالتــايل فــإن العنارص 
سياسيا  موقعا  لنفسها  تجد  مل  اإلخوانية 
من اإلعراب ســوى التحالــف املبارش مع 

املليشيات الحوثية اإلرهابية.
وعىل مدار األيام املاضية تواىل وصول 
عنارص مــن حزب اإلصــالح إىل صنعاء 
الحوثية  املليشــيات  الواقعة تحت هيمنة 
والتي تنطلق منها عملياتها اإلجرامية يف 
مناطق متعددة، وهو ما يشري إىل أن هناك 
تنسيقا إخوانيا حوثيا عىل مستويات أعىل 
سيظهر إىل العلن خالل األيام املقبلة، وأن 
تبني مليشيات اإلصالح مواقف رمادية من 
التحالــف العريب مل تعــد قامئة بعد، وأن 
العداء املبارش يبدو أنه ســيكون الصيغة 
الحاكمة يف عالقته مــع محور االعتدال 

العريب.
ويرى مراقبون سياسيون أن »عنارص 
اإلصالح فقدوا مناصبهم السياســية يف 
الرشعيــة اليمنيــة ومل يعد لهــم تواجد 
يذكر يف جبهات الشــامل بعد أن توغلت 
املليشيات الحوثية يف مناطق عديدة كانت 
كام  اإلخواين،  الحزب  لســيطرة  خاضعة 
أنهم فقــدوا جزءا كبريا من حضورهم يف 
االنســحاب  عىل  إرغامهم  بفعل  الجنوب 
من محافظة أبــني، وبالتايل فإنه مل يعد 
أمامهم سوى املليشيات الحوثية بحثا عن 

مكاسب جديدة من املمكن أن تُعيد للحزب 
توازنه«.

وأضافوا: »تبحث مليشــيات اإلخوان 
الحوثيني  تحالفات جديــدة مع  بناء  عن 
من أجل الدخول يف دائرة القوى املتحالفة 
مع إيــران وأخواتها وذلك بعد أن فشــل 
التقارب مــع عنارص القاعدة يف الحفاظ 
عىل الحضور اإلخواين يف الجنوب، وأدرك 
حزب اإلصالح أن التعاون مع املليشــيات 
الحوثيــة وحدهــا ليس كافيــا من أجل 

تحقيق مكاســب لها بعد أن تفتت قواها 
السياسية وفشــلت قوتها العسكرية يف 
تحقيق أي انتصــارات تذكر يف مواجهة 

القوات املسلحة الجنوبية«.
وتابعوا: »يعــد وصول عنارص تنظيم 
التحالف  يف  نكايــة  صنعاء  إىل  اإلخوان 
العريب والجنــوب، إذ أن التحالف العريب 
اســتطاع أن ينتزع شــوكة اإلصالح التي 
اليمنية طيلة  الرشعية  ظلت مهيمنة عىل 
الســنوات املاضية، كام أن الجنوب حقق 

الحزب  عىل  وسياســيا  عسكريا  انتصارا 
فإنه وجد  وبالتــايل  مرات عديــدة،  يف 
التصعيد الحويث ضد الجنوب فرصة ملزيد 
السياسية والعسكرية  املواقف  من تنسيق 

بالطبع«.
ووصل إىل مدينــة صنعاء الخاضعة 
لسيطرة مليشيا الحويث اإلرهابية، قيادي 
السياسية  )الذراع  اإلصالح  حزب  يف  بارز 
إطار  يف  اإلرهــايب(،  اإلخــوان  لتنظيم 
مسلســل عودة القيــادات اإلخوانية إىل 

أحضان املليشيا.
وكشــف مصدر مطلع يف صنعاء عن 
وصول القيادي اإلخواين املدعو مسفر بن 
عيل شافعة  مستشار محافظ الجوف، إىل 

صنعاء مع مرافقيه.
وأضاف املصدر أن: »القيادي اإلخواين 
التقــى قيــادات يف مخابرات املليشــيا 

الحوثية املدعومة من إيران«.
وأشــار إىل أن: »ابن شافعة كان عىل 
القيادات الحوثية منذ أكرث من  اتصال مع 

ستة أشهر«.
وقبــل أســبوعني تقريبــا، عاد إىل 
صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحويث 
املدعومة مــن إيران، قياديــان يف حزب 

اإلصالح اإلخواين.
القيادي  وبحسب مصادر مطلعة فإن 
يف حزب اإلصالح محســن زياد والقيادي 
اإلخواين يف لواء الحزم مبحافظة الجوف، 
محمد عبدالله الســامعي عادا إىل صنعاء 

لالنضامم إىل صفوف املليشيات الحوثية.
الحويث  »مليشيا  أنَّ  املصادر  وأضافت 
كانت عىل اتصال مــع القيادي اإلخواين 
يف لواء الحزم السامعي منذ سقوط مدينة 

الحزم بيد الحوثيني«.
وتُضــاف هذه الخطوة إىل سلســلة 
التي  العسكرية  االنشــقاقات  من  طويلة 
أجرتها قيــادات إخوانية إرهابية، انضمت 
الحوثية، عىل نحٍو  املليشيات  إىل صفوف 

فضح خبث نوايا هذا الفصيل اإلرهايب.

كيف دفعت حكومة املنا�ضفة )االإ�ضالح( باالرمتاء يف اأح�ضان احلوثي؟

نائب مدير مستشفى األمراض النفسية والعصبية بعدن لـ«األمناء«:

بعد و�صول قياد�ت �إخو�نية بارزة �إىل �صنعاء..

مراقبون: ملي�ضيا االإخوان تبحث عن بناء حتالفات جديدة مع احلوثي

»األمناء« حاوره/ ياسر الشبوطي:
  مستشــفى األمراض النفسية 
والعصبية الكائن مبديرية الشــيخ 
الجنوبية  العاصمــة  يف  عثــامن 
عدن، يعد واحــدا من أهم الرصوح 
عىل  ليس  وذلك  الهامــة،  الصحية 
بل  وحسب  عدن  العاصمة  مستوى 
الجنوب  محافظات  مســتوى  عىل 
عامة؛ ملــا يقدمه من خدمة صحية 
النفسيني  للمرىض  نبيلة  وإنسانية 
والعقليني من املواطنني ولدوره يف 
الحاالت  هذه  من  العديد  اســتقبال 
الالزمة  العالجات  وتوفريه  املرضية 
ومتديد البعض منها إذا تطلب األمر 
رغم من شــحة اإلمكانات املتوفرة 
الهام  الصحي  الرصح  لهذا  اليسرية 

ومحدودية املوازنة التشغيلية له.
يف  العمل  طبيعة  عىل  وللتعرف 
التقينا  الهامة  الصحية  املنشأة  هذه 
نائب مدير عام مستشفى األمراض 
الشيخ  مبديرية  والعصبية  النفسية 
عثــامن الدكتور/ شــكري محمد 
مرشد، اختصايص نفيس إكلينييك، 
وســألناه عن طبيعة عمل ونشاط 
التي  املصاعب  أبرز  املستشفى وعن 

تعيق سري العمل فيها وقضايا أخرى 
هامة.. وإليكم حصيلة هذا اللقاء:

مرشــد،  محمــد  شــكري  د. 
بصفتكم نائب مدير عام مستشفى 
األمراض النفســية والعصبية نريد 
أن نعــرف منكم - بصورة موجزة - 
أبرز  وكذا  للمستشفى  العامة  املهام 
عملكم  ســري  تعيق  التي  املصاعب 

وكيف تنظرون لحلها؟
يف البدايــة أشــكر صحيفــة 
»األمناء« عــىل تفضلها للنزول إىل 
املستشــفى وتلمس أوضاعها وكذا 
الهتاممها بالشأن الصحي وبصحة 
فإن  لسؤالكم  وبالنســبة  املواطن. 
املستشــفى تعترب مستشفى مركز 
اختصــايص باألمراض النفســية 
والعصبيــة، وهي كانــت وال تزال 
تعاين من ضغط كبري يف استقبال 
النفسيني والعقليني  املرىض  حاالت 
العاصمة  مديريات  داخل  من  سواء 
عدن أو من خارجهــا، إال أننا نعمل 
ما بوســعنا ويف حدود اإلمكانيات 
املتاحة لدينا ليك نســتطيع تقديم 
املالمئة  والنفسية  الصحية  الخدمة 
وذلــك من خالل توفــري العالجات 
املناســبة لهم والعمــل عىل متديد 

بعض الحاالت النفسية 
أو العقلية التي تستلزم 
حالة  وبحســب  ذلك 

املريض.

املعوقات  أهــم  ما 
تواجهونهــا؟  التــي 
وكيف تنظرون لحلها؟

بعــض  هنــاك 
املصاعــب التي تعاين 
املستشــفى  منهــا 
املوازنة  ضعف  وأهمها 
فهي  لدينا،  املعتمــدة 
وتقــدر  محــدودة 

بـ)ثالثة ماليني ومائة وخمســون 
ألف ريال شــهريا( وهــي ال تفي 
الخاصة  باالحتياجــات واملتطلبات 
باملستشــفى، كام أن لدينا مشكلة 
الــكادر الصحــي، حيــث أن  يف 
محالني  واملوظفني  العــامل  أغلب 
للتقاعد وال يوجد لدينا البديل لكون 
التوظيــف موقف حتــى اآلن، كام 
املبنى  يف  أخرى  مشــكلة  لدينا  أن 
حيث يحتــاج إىل ترميــم وإعادة 
تأهيــل خاصة األقســام والعيادة 
توفر  عن  فضال  واإلدارة،  الخارجية 

الحوافز  مستحقات 
للطواقم  والنوبــات 
حاجة  رغم  الصحية 
املستشفى املاسة إىل 
العمل بنوبات العرص 
ورضورة  والليــل 
األطبــاء  تواجــد 
ملعاينــة املرىض بعد 
العالجات  أما  الدوام، 
تــرصف  والتــي 
للمــرىض  شــهريا 
وعــرب  املرقديــن 
الخارجية  العيــادة 
لها  املخصص  مجانا 
أربعامئة وثالثني ألف ريال، وهي ال 
تكفي، كام أن هناك أدوية يحتاجها 
عىل  يقدر  وال  مكلفة  وهي  املرىض 

رشائها املريض.

ماذا عــن دور الجهات الداعمة 
الصحية  املنظامت  مثل  للمستشفى 
اإلنســانية  اإلقليمية  أو  الدوليــة 
واملعنيــة بالصحــة النفســية أو 
التجار  املدين من  املجتمع  منظامت 
للمستشفى  واملقدمة  األشخاص  أو 

أال ميكن االستفادة منها؟

يف الواقــع نطالب بدعم الدولة 
ومنظمة الصحة العاملية واملنظامت 
الصحيــة اإلقليمية املعنية بالصحة 
النفســية ألن ما نتلقــاه من هذه 

الجهات قليل وال يفي بالغرض.

هل مثــة تعــاون بينكم وبني 
وكذا  املديرية  يف  املحلية  الســلطة 
عىل مستوى قيادة العاصمة عدن؟ 

وكيف؟
نعم هناك تعاون وتنســيق بني 
املحلية  إدارة املستشــفى والسلطة 
باملديرية يف كثــري من األمور التي 
نعاين منها كام نقدر ونشكر  دعم 
األســتاذ/ أحمد مللس وجهوده يف 
املصاعب  الثقة وحــل بعض  إعادة 

التي تواجه املستشفى.

تــودون قولها يف  أخرية  كلمة 
ختام هذا اللقاء؟

نطالــب بإعادة تفعيــل قانون 
الصحة النفسية والذي كان معموال 
به من ســابق والذي من شــأنه أن 
واألطباء  العاملــني  حقوق  يحمي 
والباحثني النفسيني يف املستشفى.

نعاين من �ضعف باملوازنة املقدرة بـ)3( مليون ريال �ضهريا وال تفي احتياجات امل�ضت�ضفى


