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متى تصبح الخدمات الصحية نموذجية؟

(الضالع)  ..عنوان النصر
و الشجاعة والوفاء
عادل العبيدي
هكذا هي الضالع دامئا  ،وســتبقى هكذا  ،عنوانا للنرص
والشــجاعة والوفاء  ،ولن تقبل الضالع أن تسقط عنها هذه
الصفة وهــذا العنوان مهام كانــت التكاليف والتضحيات ،
فالضالع وبعنوانها ذاك قد اصبحت ملهم للنرص والشجاعة
والوفاء يف الجنوب ككل  ،وأيضا ملهم ملنطقة الخليج ولكل
دول التحالــف  ،خاصة من بعد حــرب 2015م التي تكللت
باالنتصار عىل الحويث وطرده من الجنوب .
هذه الحقيقة املالصقة للضالع عرب كل مراحلها النضالية
 ،هي التي جعلت الضالع تكرب وتزداد قيمة وأهمية يف عيون
األصدقاء واألعداء  ،ويحسبون لها ألف حساب  ،ال يستطيع
أي من كان أن ينكر حقيقتها تلــك  ،التي قد تجلت واضحة
أيام الزمن الجميل (جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية)
 ،ثم من بعد حــرب 94م العدوانية عىل الجنوب  ،وأيضا يف
صمودها االســطوري ضد العدوان الحويث العفايش  ،التي
أمامه كانت عصية قوية عىل ذلك العدوان  ،ليكون تحريرها
كأول محافظة جنوبية من الحوثة والعفاشني  ،هي البشارة
وهي األمل للجنوبني ولعاصفة الحــزم  ،وفعال كانت كذلك
فبعد انتصار الضالع فقد اســتطاع الجنــوب  ،كل الجنوب
وخالل وقت قصري فقط إحراز االنتصار والتحرر من العدوان
الحويث املؤمتري اإلخواين .
لهــذا والن الضالع فعال هــي كذلك  ،ال نســتغرب مام
نشاهده هذه األيام من تكالب كل قوى الشامل  ،التي اتفقت
وتوحدت جميعها عىل مــروع تآمري واحد ضد الجنوب
وضد اشقائنا الخليجني  ،املتمثل بتجميد القتال يف مختلف
الجبهات  ،التي اصــا قد هي مجمدة منذ اربع ســنوات ،
واالحتشاد مبيليشــياتهم نحو جبهات الضالع  ،إال ملعرفتهم
ان الضالع التــي كانت لهم فيها دروس منها تجرعوا وذاقوا
مرارة الــذل والهزمية  ،وبقيت الضالع هــي العنوان األكرب
للنرص والشجاعة والوفاء للجنوبني خاصة والخليجني عامة
 ،تأكد لهم أنه إلنجاح ملرشوعهم الفاريس الرتيك يف إلتهام
الجنوب و إلتهــام الخليج إال بكرس هيبــة الضالع واملرور
من خاللها نحو هزمية الجنــوب وعاصفة الحزم  ،ولكنهم
خابوا وخرسوا أمام إرادة وصمود وشــجاعة مقاومة أبناء
الضالع املسنودة بطريان التحالف  ،لتبقى املقاومة واأللوية
العســكرية الجنوبية والحزام األمني هــم املنترصون وهم
املسيطرون إىل اليوم عىل جبهات مريس يف الضالع والعود
يف اب .
عىل السعودية واإلمارات أن تدرك هذه الحقيقة للضالع ،
وال تبخس من قيمتهــا وأهميتها بإهاملهم يف عدم دعمهم
الدعم الســخي والكايف  ،ومثلام أدركت كل قوى الشامل أن
هزمية عاصفة الحــزم ال تكون إال باملرور من بوابة الضالع
نحو الجنــوب  ،عىل الخليجني أيضــا أن يدركوا أن الحفاظ
عىل أمنهم وانتصارهم ال يكون أيضــا إال من بوابة الضالع
نحو الشــال  ،وحتى تواصل قوات اللواء األول مقاومة يف
الضالع واللواء  33و اللــواء  82والحزام األمني انتصاراتهم
يف الداخل الشاميل التي سطر أفرادها أروع املالحم القتالية
البطوليــة يف التصدي للميليشــيات العدوانيــة الحوثية
اإلخوانية وإفشــال كل مؤامراتهم السياسية والعسكرية ،
عىل السعودية واإلمارات أن يكون دعمهم العسكري واملايل
لتلك القوات الجنوبية الباســلة موازيا لذلك الحشد الجنوين
الحويث نحو جبهات الضالع  ،التي وانتقاما من الخســائر
والهزائم التي تكبدتها يف جبهات الضالع  ،وصلت الهسترييا
بقادة تلك امليليشيات إىل رضب مدينة وقرى الضالع السكنية
بصواريخ باليستية .
عيىس مرص ،بل يلح الحاح ًا شــديد ًا عىل
أن يذكرنا بواقــع مل يعد موجود ،بل ومخالف
ملا جاءت به املبادرة الخليجية الواضحة بنودها
والتي حــددت مهام الرئيس اإلنتقايل ،وكل ما
يعتمل منذ العاصفة وحكاية استدعائها ،ليس
منصوص ًا عليــه فمهامه محدده وواضحة وال
داعي لتعريف املع ّرف.
كام أن اآللية واضحة وتقول يف مقدمتها
بالنقطــة الثالثة الفقرة (ت) ما ييل  :يشــر
مصطلــح الطرفــان إىل التحالــف الوطني
(املؤمتر الشــعبي العــام وحلفــاءه) كأحد
الطرفني ،وإىل املجلس الوطني (أحزاب اللقاء
املشــرك ورشكاؤه) .فهل اليــزال املؤمتر ذو
األغلبيــة املريحة موجود وتزعــم حلفاؤه ال
13حزبا كرتوني ًا.
اليوم الحويث هو من يتحكم ومل يكن طرفا
حينها ،.واملؤمتر تشــظى ويف صنعاء مقره
وأعضاؤه الذين يقال بأنهم ثالثة ماليني عضو.
كام أن النقطة الرابعة من آلية تنفيذ املبادرة
تنص عــى اآليت :يحل اإلتفــاق عىل املبادرة
الخليجية وآليــة تنفيذها محــل أي ترتيبات
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عبدالعزيز الدويلة
ال يخفــي عىل أحد بــأن الخدمات الطبية
املحليــة تتأرجح مــا بني الــردي والجهود
املتواضعة التي تســعى إىل انتشــال الوضع
الصحــي والبيئــي الحــايل إىل الوضــع
النموذجي ،األمر الذي يجعلنا نتســاءل عن
مصري الدعــم املايل والدوايئ الــذي تقدمه
املنظــات الدوليــة إضافة إىل مــا تقدمه
الحكومــة من موازنة ســنوية لدعم القطاع
الصحــي ولكن املشــهد والواقــع الحايل ال
يوحي ببذل أي جهود ملموسة وحقيقية يف
النهوض بالقطاع الصحي ،فمثال تجد وضعا
متشابها لكل مستشفيات قطاع الدولة وأيضا
بعض املستشــفيات الخاصة يف تدين نوعية
الخدمات الصحية املحلية ليس هذا فحسب بل
إن األمر وصل إىل أن تشخيص بعض األمراض
التقليديــة ليس دقيقا بل يــؤدي يف بعض
األحيان إىل كــوارث قاتلة حيث عندما يدخل
املريض يف حالة حرجة نتيجة التشــخيص

الخاطئ يطلــب من أهل املريــض نقله إىل
مستشــفى أخرى األمر الذي يزيد من نفقات
العالج وأحيانا قد يكلف املريض حياته بسبب
إسعافه من مستشــفى إىل مستشفى أخرى
وهو يف الطريق إال من رحمه ريب.
ال حظنا يف الفرتة األخرية انتشار وتفيش
أمراض غريبة مل تكن معروفة أو شــائعة يف
املايض مثل مرض حمــى الضنك أو الدفترييا
حيث تتداخــل أعراضها مع أمــراض أخرى
فيصعب عــى الطبيب تحديد التشــخيص
الدقيق وإعطاء العالج املناســب ورمبا يؤدي
هذا التشخيص إىل وفاة املريض.
ومن ضمــن الصعوبات هــو نقص يف
األجهــزة واملــواد الكيامويــة يف مختربات
املستشفيات الحكومية والتي تجدها حرصيا
يف عــدد قليل مــن املستشــفيات الخاصة
األمر الذي قد يتطلب نقــل املريض إىل هذه
املستشــفيات لعمل الفحوصات الالزمة مثل

األشــعة املقطعية التي تعتــر رضورية يف
تحديد وتشخيص مواقع املرض ...
ومن املالحــظ أيضا يف الفــرة األخرية
إن معظم املســافرين إىل الخــارج هم من
املســافرين ألغراض العالج وهذا أيضا بسبب
عدم قدرة مستشــفياتنا العامــة والخاصة
عىل معالجة هؤالء بســبب نقص واضح يف
البنية التحتية من معدات وكوادر طبية قادرة
عىل تقديم الخدمات الرضورية داخل الوطن
فتكون النتيجة زيادة نفقات العالج واالعباء
املادية كبرية عىل املرىض.
وأخريا نجد من املناسب أن ندعو الحكومة
إىل توفري كل هذه الرضوريات وأن يبدأ العمل
يف االهتامم والرعاية الكاملة مبستشــفى
الجمهوريــة وجعلهــا منوذجــا يتوفر فيه
كل الرعايــة الالزمة وخاصة إنها تســتقبل
حاالت مرضية من كل املحافظات وخصوصا
املجاورة.

َ ْ
مفهوم – ( ُالسلطة )  ... !!..مفهوم – السلطة ) !!..
فضل محسن احملالئي
هناك فــرق واضح وضوح الشــمس يف رابعة
الســلطة ) -بضم الســن
النهار بني مفهوم – ( ُ
ومفهوم – ( الســ َل ْطة  ..الص َل ْطــة ) – بفتح الالم
الس َلطة وتعريفها هي
وسكون الطاءفـــ مفهوم ُ
التأثري باســتخدام القوة عــى مجموعة األفراد أو
الجهات من خالل التحكم بإصدار القرارات النهائية
وفق ملجموعة من القواعــد القانونية و ُتع ّرف بأنها
توجيه ســلوك مجموعة من األشخاص أو جامعة
من الناس أو شــعب من خالل التأثري عليهم وفق ًا
الســلطة
لتطلعات و أحكام ترشيعية تحصل عليها ُ
الحاكمة بناء ًا عىل موقعها يف قمة الهرم السيايس
والسلطات العليات هي ثالث  ( :الترشيعية
واإلداري ُ
و التنفيذية والقضائية ) –أما – ( الص َلطة – الس َلطة
) فهي أكلة متعددة األنواع واألشكال واملذاقات فكل
سلطة لها مذاق وطعم خاص .
الس َلطة
يف ربوع وطننا الحبيب ال فرق بني – ( ُ
و الص َلطــة )  !!..حيث نرى أن هناك ســعي ًا حثيث ًا
للوصــول إليهام بكل الطرق والوســائل املرشوعة
واملمنوعة  ,سابق ًا كان يتم الوصول إليهام بروح –
( الفريق الواحــد )  – !!..حالي ًا يتم الوصول اليهام
بروح – ( املشــر الواحد )  – !!..فكل الطرق تؤدي
إىل روما .
أما تعريــف الص َلطة – (  – ) SALATAفهي من
املأكوالت الشــهية واللذيذة وهــي أصناف و أنواع
و أشكال منها عىل ســبيل املثال ال الحرص  :سلطة
الكرفس والفواكه والروبيان والجرجري والســبانخ
وامللفوف والتبولة والكافيار و سلطة – ( مييل ميلو
)  – !!..و تتألف هــذا الصلطات عاد ًة من– ( خليط
) – من الخضار والفواكه واألعشاب وزيوت وتوابل
و أجبان وبهارات وغريها من املواد الغذائية األخرى

املكملة .
و يف وطننا العجيب ويف واقعه الغريب  ,اليائس
(السلطة و الس َلطة ) !!..
والبائس أضحى ال فرق بني ُ
– أختلط علينا الحابل بالنابل و أضحت الطبخة – (
مخرضية ) – ( روث حمري ) – اليوم يتم الزحف عىل
السلطة عىل الكراع والركب و أضحت – ( مغن ً
ام
هذه ُ
– وليــس – ( مغرم ًا ) – أضحــت – ( ترشيف ) –
وليس – ( تكليف ) –لقد أضحت حق ًا س َلطة مغرية
ومغوية لكل طامع وجاشــع وجاين وداين بكل ما
تحمله الكلامت من معــانِ إنه زمن – ( الرويبضة..
والرويبضات ) .
الخليفة الراشــد عمر بن الخطــاب ريض الله
عنه عندما كلّف الصحايب الجليل سلامن الفاريس
ريض الله عنه بإمــارة البحرين رفض وقال  :قولته
املشهورة  ( :إذا استطعت أن تأكل الرتاب وال تكونن
أمري ًا عىل أثنني ففعل ) .
الخليفة الراشــد عثامن بن عفان ريض الله عنه
عندما كلّف الصحــايب الجليل – ( عبدالله ابن عمر
) – ريض الله عنه بإمــارة القضاء رفض فقال له
عثامن بن عفــان – ( ريض ) – أتعيص أمري قال :
ال ولكن بلغني إن القضاة ثالثة قايض يقيض بهوى
فهو يف النار وقــايض يقيض بجهل فهو يف النار
وقايض يجتهد فيصيب فهو كفاف ال أجر له وال وزر
عليه و إنني أسالك بالله أن تعفيني.
اليوم هناك من يلهــث وراء الوظيفة العامة و
املســؤولية ويدب إليها دبيب النمــل يف جحورها
دون مراعاة ألي مواصفــات ومقاييس ومؤهالت
وال نزاهــة و خربة علمية وعمليــة وهناك من هو
يف موقع القرار يســهل عملية ركوب الوظيفة من
أدبارها بغري وجه حــق ومن غري ذوي االختصاص

وأصحــاب الكفاءة بــل من املداهنــن والنفعيني
واالنتهازيــن والكاحتــن والطبالــن والزفانني
واملرائني وحاميل مشــاعل البخور وهؤالء هم من
يجلبون النكبات والجوائح والدمار للوطن بســبب
ســوء القرار وهذا ما أوصلنا ويوصلنا إىل الكوارث
واالنهيار .
اليوم يف واقعنا املضطرب وامللتهب أضحى فريق
السلطة فريق ســ َلطة بامتياز مع مرتبة الرشف –
ُ
أنتقــل من العمل بروح – ( الفريــق الواحد ) – !!..
إىل العمل تحت راية – ( املشــر الواحد ) !!..فريق
– ( مخ -لص ) – للوطن والدولة و الثورة والشعب
والزلط – فريق يطلق عليه اصطالح ًا فريق ( لهفنج
 ,هربنج  ,شــقفنج  ,شفطنج  ,لطشنج  ,رسطنج ,
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الهامش :
 ٧٣مثل ردفاين ( املســؤولية صعبة والجنديحــار ) – والصعبة باللهجــة العامية يف بعض
مناطق ردفــان هي أنثى الحــار الصغرية والذكر
الصغري يســمى صعب وصعبــور ويف حرضموت
الشعل واألنثى تسمى ِ
يطلق عليه ِ
الشعله .
 املراجع : كتــاب – ( نزهة النفــوس والقلوب يف لذةاملأكــول واملرشوب )– ملؤلفــه – ( موىس بن عبد
العزيز الدهمراوي ) .
 كتــاب – ( الص َلطة وحراميــة الحقوق منالزلطة وامللطة )– ملؤلفه – ( فضل محسن املحاليئ)
 كتاب – ( الســباع والضباع تنتزع اللقمة منفوهة مستحقيها الجياع ) – ملؤلفه ( فضل محسن
املحاليئ )

ما يحتاج يا عيسى!!!
احمد عمر حسني
دســتورية أو قانونية قامئة وال يجوز الطعن
فيهام إمام مؤسسات الدولة.
خالصــة القــول أن ما يســمى بالربملان
قــد أنتهى منذ زمــن ،كــا أن ترزية عفاش
الدســتوريون ورئيســهم عفاش ،مل يخطر
ببالهم ذات يوم بأن يحصل ما حصل ،وبالتايل
مل يضعوا مادة تجيز يف حال تعرث اإلنتخابات
لظروف قاهرة سياسية او كوارث طبيعية .مل
يضعوا مادة تنص عىل ان املجلس يظل رشعيا
يف حالة تعرث اإلنتخابات لألسباب التي ذكرنا.

هذا من ناحية الدستور ،ومن ناحية املبادرة
وآليتها فقد ســلبت املؤسســات الدستورية
وهي باإلساس مؤسســات ديكورية ،سلبتها
وظيفتها.
كذلك فــان األطراف التــي وقعت املبادرة
وآليتهــا ومبعية الراعي الخليجــي قد قفزوا
عىل الواقع وحقيقة القضايا التي يعاين منها
اليمن ،.ويف مقدمتها قضية الجنوب املشتعلة
منذ عقد من الزمن عىل توقيع املبادرة .وكذلك
تجاهلوا قضية صعــدة والتي بدت لهم ثانوية

وغــر ذات اهمية ،وظهــر العكس فقد بعث
االســتيالء عىل صنعاء مرشوع مل يزل يراود
أصحابه وكان يتغلغل بسالسة يف املؤسسات
حتى  21سبتمرب 2014م.
الحــرب انتجت واقع ًا جديــدا قدميا بذات
الوقت وهو عودة الشامل والجنوب.
وللحــروب مثن وكل الحــروب يف العامل
انتجــت نهايتها اوضاع ًا غري مــا كانت عليه
قبلها.
عيىس ما يزال يتمسك بواقع غري موجود.

وبالحركة األخرية إســتحضار االرواح والنفخ
يف األشــباح ،رمبا لديه قضايا يريد متريرها
يف هذا الوضع املزري والذي مل يعد له عنوان
واضــح ،ولكن مهام بدا االمر شــهيا وممتع ًا
وفرصة ال تعوض ،عليــه أن يدرك أن الحويث
سيتجذر بقاؤه وســينفذ إنتخابات ترشيعية
كاملــة فالكثافة الســكانية لدية ولن يكتفي
بالتكميلية ملن قضوا نحبهــم .فقط .هذا من
ناحية اوىل ،ولكن أيضا ســتنفتح منذ جلسة
ســيئون نوافذ وابواب ألجنــدات عديدة ولن
يحصل اســتقرار عىل املدى املنظور والخليج
أول املتأثرين بسياســة القفز عىل املشــكلة
الحقيقة وهي فشــل الوحدة بــن الدولتني
السابقتني ،ألن مرشوع الوحدة الفاشلة كان
عبارة عن عقوبة وإنتقــام من نظام الجنوب
وتحول اإلنتقام إىل إبــادة ومصادرة لحقوق
شعب كريم لن يستســلم بسهولة ولن يفرط
بأســرداد دولته كاملة السيادة وبحلة جديدة
ال متت بصلة ملا مىض يف سابق العهد االول.
وعليه نقول ما يحتاج يا عيىس تذكرنا بهم
يا خوي بني الحني والحني.

