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من وراء تعليق «بال حدود» عملها يف
عدن  ..معلومات وتفا�صيل هامة
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«األمناء» تقرير ّ

يف الوقت الذي كانت إجراءات
منظمة أطباء بال حدود مســتمرة
من أجل فصل مرشوعها بعدن عن
صنعاء ،كون عــدن أصبحت أكرث
أمن ًا واســتقرار ًا ومهيئة لتوسيع
عمل املنظمة.
هذا ما تشري إليه تطورات عمل
منظمــة أطباء بال حــدود بعدن
وبحســب مصادر متعددة ،أفادت
بأن املنظمــة إدارة املنظمة كانت
منهمكة يف مــروع جديد بعدن
وجعلهــا مركز ًا رئيســ ًا ؛ لكونها
أنسب منطقة يف الرشق األوسط
رئييس
مهيئة لتكــون مركز عمل
ّ
يض ّم العديد من املشاريع والربامج
بحسب خطة املنظمة.
لكــنّ اقتحام املنظمــة مؤخر ًا
من قبــل خارجني عــن القانون
واقتيادهــم جريح ومن ثم قتلــه الحق ًا ،دفع
باملنظمة لتعليق عملها حتى إشعار آخر.
«اقتحام مستشفى منظمة أطباء بال حدود،
جرمية وطنية ال تغتفر إال مبحاسبة الفاعلني
وإنزال العقوبات القانونية بهم « هذا هو لسان
حال منظمة أطباء بال حدود ،ولســان حال كل
مواطن يف الجنوب وخاصة عدن.
ذلك أقل عقــاب لردع الخارجني عن القانون
الذين اقتحموا يف  2ابريل  2019املستشــفى
الخــاص بأطباء بال حدود يف الشــيخ عثامن
واقتادوا جريح ًا ادخل قبل يومني إىل املستشفى
لـي ُـعرث عليه الحق ًا مقتو ًال بعد تصفيته بإطالق
الرصاص عليه.

قصة وأسباب االقتحام
للمستشفى حرمته واحرتامها لدى الشعوب
وأعرافها مهام كانت األسباب ،ومنظمة أطباء
بال حدود حددت مبكر ًا أنّ عملها يف عدن يلزم
كل الداخلني للمستشــفى مبنع حمل السالح
ومنع أيّ اقتحام لحرمة املستشــفى حتى من
الجهات األمنية املســؤولية ،ولو كان الجريح
اخطر املطلوبني أمني ًا.
إال أن مســلحني خارجني القانــون فقدوا
األخالق والقيم وتخلوا عن الشــعور اإلنساين
بحرمة الرصح الطبي «املستشفى» مدفوعني
بأغراض سياســية عىل األغلب لتشويه سمعة
عدن واســتقرارها ومضايقــة عمل املنظامت
الدولية ،أقدموا عىل اقتحام مستشــفى أطباء
بال حدود مؤخر ًا.
املســلحون املقتحمون ملستشفى أطباء بال
جريحا جرح يف اشــتباكات
حدود ،اختطفوا
ً
دارت حينهــا بني مجموعتني مســلحتني يف
حي املحاريق ،وبعد يومني من إسعاف الجريح
(عيل عقبه حيدره) إىل مستشــفى بال حدود
باعتباره املستشــفى الذي يعمل عىل استقبال
الحاالت الحرجة ؛ أقدم مســلحون يتبعون أحد
الفرق التي اشــتبكت مع فرقــة كان ضمنها
(عقبة) عىل اقتحــام بال حدود واقتادوا عقبة
بعد إشــهارهم بالســاح ملوظفي املستشفى
وتهديدهــم باســتخدام طقمــن كانت لدى

تقدمها املنظمة لجرحى الحرب التي أشــعلها
الحوثيون.
مل تقم ســلطات الرشعية بــأيّ إجراءات
ملساعدة أطباء بال حدود يف تنفيذ خطتها بجعل
مركز عدن مركز ًا رئيسي ًا ألسباب غامضة.
يف الوقت ذاته تفاعلــت الجهات الجنوبية
يف الحــراك الجنــويب ومــن ثــم « املجلس
االنتقايل الجنويب» مع منظمة أطباء بال حدود
وشــاركوها الكثري مــن االهتاممات مقدرين
عملها الدؤوب الذي تقــوم به والخدمات التي
تقدمها ملواطني الجنوب.

إدانات واسعة القتحام بال حدود

املسلحني املقتحمني برضب املستشفى.

تعليق بال حدود لعملها في عدن!
عىل ضوء الجرمية التــي ارتكبتها عنارص
خارجة عن القانون ،علقت املنظمة عملها يوم
 4ابريــل  ،2019عملها احتجاج ًا عىل االنتهاك
الجسيم ،خاصة أن املقتحم سبق له وأن اقتحم
جريحا تابعً ا ملجموعته كان
املستشــفى وأخذ
ً
يخضع للعالج.
ويف بيان تعليقها ،قالــت أطباء بال حدود:
«يف صبــاح  2أبريل/نيســان  2019هدّدت
اس مستشفى أطباء بال
مجموع ٌة مســلّحة ح ّر َ
حدود لعالج اإلصابات البليغة وطواقمهالطبية،
قبل أن تدخل املبنــى وتختطف مريض ًا كان قد
أُدخل إىل املستشــفى قبــل يومني يف انتظار
خضوعه لعملية جراحيــة .وقد عُ ِث يف وقت
الحق من اليوم ذاته عــى املريض مقتو ًال يف
أحد شوارع منطقة املنصورة يف عدن».
وأضافــت« :وإزاء هذا قالــت مديرة برامج
أطباء بال حدود يف اليمن كارولني سوغان  :مل
يبق أمامنا خيار بعد هذه الحادثة سوى تعليق
استقبال املرىض حتى إشعار آخر.
كان املستشفى يعمل خالل األسابيع املاضية
بكامل طاقته ،وباألخص غرفة الطوارئ ووحدة
العناية املركزة ،وذلك جــ ّراء تصاعد العنف يف
املدينة».

معالجة  28ألف جريح في عدن
يف أبريــل  2012افتتحت منظمة أطباء بال
حدود مستشــفى لعالج اإلصابات البليغة يف
عدن ،وبقيهذا املرفق خالل حرب  2015واحد ًا
من مستشفيات قليلة عاملة يف عدن.
ووقــد أجرت منذ افتتــاح عملها يف 2012
أكــر مــن « « 30,000استشــارة يف غرفة
الطــوارئ ملرىض قدموا مــن مناطق مختلفة
مترضرة بالقتال مبا فيها محافظات أبني وتعز
والحديدة.
ونفذت املنظمــة مشــاريع وبرامج طبية
اســتفاد منها عرشات اآلالف مــن الناس عرب

مركزها يف مستشفى الصداقة.
يف عام 2015م ؛ أعلنــت منظمة أطباء بال
حدود عن معالجتها يف مستشفاها بعدن يف
 7أشــهر فقط بالفرتة بني «مارس وأغسطس
 »2015أكرث مــن « 2,800جريح حرب) .كام
أدارت يف الفرتة ذاتهــا نقطة طوارئ متقدمة
وعيادات جراحية متنقلــة يف املدينة بغرض
تأمني اســتقرارحالة جرحــى الحرب وتعزيز
فرص نجاتهم.
وعززت املنظمة عام  2018سعة مستشفى
الصداقة االســتيعابية لتصل إىل  104رسير،
ً
اســتجابة لتدفق جرحى الحرب عقب الهجوم
عىل الحديدة.
وقد أجرت فرق أطباء بال حدود يف املستشفى
خالل  2018أكرث من  6,000استشــارة طارئة
ون ّفــذت 5,400عملية جراحيــة ،عل ً
ام أنّ 90
باملائة منها كانت مرتبطة بالعنف.
وتشــر إحصائيات حديثــة من موظفني
مبنظمة أطباء بال حــدود إىل أنها عملت عىل
عالج  28ألــف حالة يف مستشــفاها مبركز
الصداقة ،وهذا رقم كبري يدل عىل الجهد والدور
الذي تلعبه املنظمة يف عملها ومساعدة الناس
والجرحى يف البقاء عىل قيد الحياة.
رقم كهذا بعدن ،يحتم عىل املجتمع الجنويب
بكله أن يقف وقفة رجل واحد ملســاندة أطباء
بال حدود ،ورفض أيّ تهديــدات تتعرض لها ،
أو اقتحامات أو تعطيل عملها الط ّبي اإلنساين
الكبري.

افتتاح مركز رئيس في عدن
كانت منظمة أطباء بال حدود ترتب يف عدن
لفصل مركزها بعدن عــن ارتباطاته األخرى،
وجعله مركز ًا او مرشوع ًا رئيســي ًا ،مثل بقية
املشــاريع يف بقية دول العامل التي تعمل فيها
أطباء بالحدود.
والقــت ترتيبات أطبــاء بال حــدود بعدن
مضايقات كبرية ال ســيام من قبل ســلطات
مليشــيات الحويث يف صنعــاء ،التي ضيقت
كثري ًا عىل عمل أطباء بالحدود ومارست بحقها
مامرسات تطفيشيه رغم الخدمات الكبرية التي

عقب جرميــة اقتحام مستشــفى منظمة
أطباء بالحدود ،سارع النشــطاء املجتمعيني
الجنوبيني إىل إدانة الجرمية معتربينها جرمية
بحق اإلنسانية وبحق رصح طبي زاخر بالعمل
والخدمات اإلنسانية املقدمة للناس.
وزار قيادات باملجلــس االنتقايل الجنويب
ومدير أمن عدن مستشــفى املنظمة بالشيخ
عثــان ،فيــا اشــتعلت مواقــع التواصل
االجتامعــي بالتضامن الجنــويب مع املنظمة
ومطالباتهم بالقبض عىل املجرمني ،حيث عرب
سياســيني وحقوقيني وإعالميني وناشطني
ومختلف رشائح املجتمــع الجنويب بعدن ،عن
إدانتهم للجرمية ووقوفهم بالكامل مع منظمة
أطباء بال حدود .داعينهــا إىل مواصلة عملها
ويف نفس الوقت مطالبني األمن بالقبض عىل
املجرمني املقتحمني للمنظمة واملنفذين جرمية
بحق جريح مل تحدت من قبل.

أطباء بال حدود
منظمة أطباء بال حــدود ،منظمة تعمل يف
أخطر الظروف وأصعبها عىل اإلطالق ،تواجدت
يف عدن يف لحظات عنف كانت تشهدها عدن
جراء الحرب وغزو مليشيات الحوثيني لها يف
العام .2015
عملت املنظمة الدولية « أطباء بال حدود» يف
عدن من خــال طواقمها بكل تفاين يف إنقاذ
حياة اآلالف من الجرحى جراء الحرب ،وبنفس
الوقت اســتقبلت حــاالت الكولــرا واألوبئة
األخرى.
تعمل فرق أطباء بال حدود يف اليمن يف 12
صحي ًا يف
مستشفى وتدعم أكرث من  20مرفق ًا
ّ
 11محافظة هي أبني وعــدن وعمران وحجة
والحديدة وإب ولحج وصعدة وصنعاء وشبوة
وتعز ،وكانت املنظمة عىل وشك افتتاح مركزها
الرئييس مــن عدن كمرشوع منفصل عن بقية
املراكز التي تعمل بها يف اليمن.
وأعلنت املنظمة يف يناير  2019خالل تقرير
نرشتها مبوقعها عىل اإلنرتنت أنها عالجت ما
يزيد عن ( 91ألــف جريح حرب) يف الفرتة ما
بني مارس  2015وأكتوبر  2018نتيجة أحداث
العنف التي اندلعــت يف البالد ،وقالت  :إن هذا
الرقم ال يشمل الجنود فقط ؛ إمنا املدنيني أيض ًا
ممن تواجدوا قرب خطــوط الجبهات أو حتى
املستشفيات أو األسواق أو منازلهم أثناء أحداث
العنف.

