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العالم

على الغالف
السبب الرئيسي الذي يجعل األطفال عرضة لإلصابة بالكوليرا هو سوء التغذية (أ ف ب)

ّ
ّ
عصيًا على التوحيد بعد تالعب قوى العدوان بمصيره؟ فليراجع
من قال إن اليمن سوف يصبح
محافظات
من يشكك
بإمكانية وحدة اليمن ،واقع االنتشار المستمر والسريع لوباء الكوليرا بين ّ
ّ
البالد ،وسوف يرى أن المأساة تجمع اليمنيين اليوم ،وسوف يقف على حقيقة أخرى ،أن عدوان
آل سلمان ،وحلفائهم ،مسؤول عن هذه الفاجعة التي يذهب ضحاياها اآلالف ...ممن نجوا من
الصواريخ ومن الحروب المتواصلة

سلمان:
آل
كوليرا
ّ
طفل يمني يصاب كل  35ثانية!
رنا حربي
بـ ـع ــد نـ ـح ــو عـ ــامـ ــن و 4أش ـ ـهـ ــر مــن
الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـشـ ـ ــوائـ ـ ــي لـ ــأح ـ ـيـ ــاء
السكنية والتدمير املمنهج للبنية
التحتية ،وفــي ظــل الـحـصــار الـبــري
والـ ـبـ ـح ــري وال ـ ـجـ ــوي امل ـح ـك ــم ،ب ــات
وباء الكوليرا مسيطرًا على املشهد
اليمني ،وفارضًا نفسه كـ «اإلنجاز»
األب ـ ـ ـ ــرز الـ ـ ـ ــذي ح ـق ـق ـت ــه ال ـس ـع ــودي ــة
وتحالفها في عدوانهما على البلد
العربي األشد فقرًا.
وال ت ـخ ـت ـل ــف املـ ـنـ ـظـ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة
والـ ـجـ ـه ــات املـ ـس ــؤول ــة فـ ــي ال ـق ـط ــاع
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي ف ـ ـ ــي تـ ـقـ ـيـ ـيـ ـمـ ـه ــا لـ ـ ـل ـ ــدور
امل ـ ـ ـحـ ـ ــوري الـ ـ ـ ــذي ي ـل ـع ـب ــه الـ ـ ـع ـ ــدوان
ال ـس ـع ــودي ع ـلــى ال ـي ـمــن ،وال ـح ـصــار
امل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــروض ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـم ـ ـنـ ــع وص ـ ـ ــول
املساعدات اإلنسانية والصحية ،في
انتشار وبــاء الكوليرا ،وال ــذي وفق
ما أعلنته «اللجنة الدولية للصليب
األح ـ ـمـ ــر» أمـ ـ ــس ،أصـ ـ ــاب ح ـت ــى اآلن
 302ألــف و 488شخصًا على األقــل،
فـ ــي حـ ــن ح ـص ــد أرواح مـ ــا ال يـقــل
عــن  1713يـمـنـيــا ،وذل ــك مـنــذ أواخ ــر
نيسان املاضي.
وفـ ــي األس ــاب ـي ــع ال ـع ـش ــرة املــاض ـيــة،
سـقــط ع ـشــرات اآلالف مــن اليمنيني
ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم ت ـ ـنـ ــل مـ ـنـ ـه ــم الـ ـ ـغ ـ ــارات
الـ ـج ــوي ــة ل ـ ـطـ ــائـ ــرات ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ول ــم
تـ ـسـ ـل ــم أج ـ ـسـ ــادهـ ــم امل ـ ـحـ ــرومـ ــة مــن
أب ـس ــط م ـت ـط ـل ـبــات ال ـح ـي ــاة م ــن م ــاء
وغذاء ودواء ،ضحية التفشي «غير
ّ
امل ـس ـب ــوق» ل ـل ـكــول ـيــرا .وأكـ ـ ــد املــديــر
اإلق ـل ـي ـمــي ملـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوسـ ــط
ف ـ ــي «الـ ـصـ ـلـ ـي ــب األح ـ ـ ـمـ ـ ــر» روب ـ ـ ــرت
م ــاردي ـن ــي ،أم ــس« ،تـسـجـيــل  7آالف
إص ــاب ــة ج ــدي ــدة عـلــى األق ــل يــومـيــا»
بــالــوبــاء الـ ــذي ب ــات ي ـجــد ف ــي الـبـلــد
الــواقــف عـلــى شـفــا مـجــاعــة ويعاني

من انهيار شبه كامل في القطاعني
ال ـ ـص ـ ـحـ ــي واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي« ،ب ـي ـئ ــة
حاضنة».
وجاء ذلك بعد يوم من إعالن منسق
ال ـش ــؤون اإلنـســانـيــة لــأمــم املـتـحــدة
فــي الـيـمــن جيمي مــاكـغــولــدريــك ،أن
ال ـكــول ـيــرا «سـيـسـتـمــر ف ــي االنـتـشــار
ّ
وسـيـخــلــف املــزيــد مــن املـتـضــرريــن»،
ف ــي وق ــت ال ت ــزال فـيــه دول «الـعــالــم
األول» تـخـتــار الـصـمــت عـلــى جــرائــم
تـ ـح ــال ــف الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـس ـبــب
بكارثة إنسانية توصف ب ـ «األســوأ
منذ الحرب العاملية الثانية».
وف ــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،يــؤكــد
ك ـب ـي ــر جـ ــراحـ ــي «ال ـل ـج ـن ــة ال ــدول ـي ــة
ّ
للصليب األحمر» ماركو بالدان ،أن
«املستشفيات تعاني من عدم قدرتها
على استيعاب أعداد املصابني ومن
ن ـقــص كـبـيــر ف ــي األدويـ ـ ــة واألط ـب ــاء
الــذيــن اخ ـت ــاروا الـسـفــر أو االنـتـقــال
إلى مستشفيات خاصة بسبب عدم
ّ
دف ــع م ـعــاشــات ـهــم» .وي ـش ـيــر إل ــى أن
«نـظــام الــرعــايــة الصحية على شفا
االنهيار ،إذ إن  45في املئة فقط من
املرافق الطبية ال تزال تعمل».
وب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب األرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ــرسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة،
ً
شـ ـه ــدت ال ـ ـبـ ــاد ت ــدمـ ـيـ ـرًا كـ ــامـ ــا أو
ج ــزئ ـي ــا ل ـح ــوال ــى  300م ــرف ــق طـبــي
ومستشفى ،ما تــرك ،وفــق تقديرات
منظمات األم ــم املـتـحــدة« ،قــرابــة ١٥
مليون مــواطــن بــا خــدمــات الرعاية
الصحية األولية».
وف ـ ـ ــي ح ـ ــن يـ ــؤكـ ــد م ـ ــارك ـ ــو بـ ــالـ ــدان
إصــابــة «يمني واحــد مــن أصــل 250
ب ــال ـك ــول ـي ــرا» ،ت ـق ــول «م ـن ـظ ـمــة األم ــم
املـتـحــدة للطفولة» (يونيسيف) إن
ّ
الــوبــاء يـشــكــل «خ ـط ـرًا عـلــى عـشــرات
اآلالف م ـ ــن األط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى وجـ ــه
ال ـت ـح ــدي ــد» .وك ـ ــان امل ـت ـح ــدث بــاســم
الـ «يونيسف» كريستوف بوليارك،

ّ
قـ ــد أك ـ ــد ق ـب ــل أي ـ ـ ــام أن «الـ ـك ــولـ ـي ــرا،
م ـص ـح ــوب ــا بـ ـس ــوء ال ـت ـغ ــذي ــة ،خـلـقــا
أوضاعًا مميتة لألطفال» ،موضحًا
ّ
أن األطـفــال الــذيــن «تتعرض أجهزة

ينتشر المرض في  21محافظة
يمنية من أصل 22
مـ ـن ــاعـ ـتـ ـه ــم لـ ـلـ ـخـ ـط ــر بـ ـسـ ـب ــب سـ ــوء
ال ـت ـغــذيــة ،م ـعــرضــون بـشـكــل خــاص
ألمراض اإلسهال».
ووفـقــا للمنظمات الــدولـيــة املعنية،

ّ
ف ــإن الـسـبــب الــرئـيـســي ال ــذي يجعل
األطفال عرضة لإلصابة بالكوليرا
هـ ــو س ـ ــوء الـ ـتـ ـغ ــذي ــة ،الـ ـ ــذي ي ـعــانــي
م ـنــه  7مــايــن ي ـم ـنــي؛ م ــن ضمنهم
أكثر من  2.2مليون طفل تحت سن
ّ
الـخــامـســة .لـكــن بــولـيــارك يلفت إلــى
أن ــه «ف ــي ح ــن نـسـتـطـيــع أن نـعــالــج
الـ ـك ــولـ ـي ــرا ،إال أن امل ـ ــرض س ـي ـعــود
إذا استمر األطـفــال فــي شــرب املياه
املـ ـل ــوث ــة ...وب ــال ـت ــال ــي ه ـن ــاك حــاجــة
ماسة إلــى القيام باملزيد فــي مجال
مياه الصرف الصحي».
وه ـ ــذا م ــا ت ــؤك ــده م ـن ـظ ـمــة «أنـ ـق ــذوا
ً
ّ
األطفال» الدولية ،إذ تقول إن «طفال

حرب على المياه!
ّ
لعل من بني األسباب الرئيسية لتفشي الكوليرا ،استهداف الـعــدوان بشكل ممنهج
للمصادر االحتياطية لتغذية مياه الـشــرب ومـخــازن مـعــدات الحفر والتنقيب .وفي
العامني املاضيني ،تـ ّـم تدمير أكثر من  307خزانات وشبكة مياه ،إضافة إلــى مئات
اآلبــار ،األمر الذي تسبب بانقطاع املياه النظيفة والصرف
الصحي عن  14.5مليون شخص ،بينهم ما يقرب من 8
ماليني طفل ،وهو ما وصفته تقارير صحافية عدة بـ«حرب
املـيــاه» .وفــي هــذا السياق ،اتهمت منظمة «هيومن رايتس
ووتـ ــش» فــي ّأيـ ــار املــاضــي ال ــري ــاض وواش ـن ـطــن بــارتـكــاب
جريمة حــرب فــي أيـلــول املــاضــي ،وذل ــك عندما استهدف
طيران تحالف الـعــدوان مــأوى لعمال كانوا يحفرون بئرًا
في أرحب في محافظة صنعاء ،ما ّأدى إلى مقتل  6منهم
وإصــابــة  5آخــريــن .وعندما هـ ّـب سكان القرية إلغاثتهم،
قصفتهم الطائرات من جديد ،في هجوم ذهب ضحيته 31
مدنيًا ،من ضمنهم  3أطفال ،في حني أصيب أكثر من 42
شخصًا .كما تـ ّـم تدمير البئر التي جمع أهــل القرية املال
لحفرها .وجــديــر بــالــذكــر أنــه بحسب أح ــدث اإلح ـصــاءات
الرسمية ،يتجاوز عدد الضحايا املدنيني ،من قتلى وجرحى ،جـ ّـراء الـعــدوان ،ثالثني
ً
ألفًا ،فيما ُد ّمر أو تضرر أكثر من  403آالف منزل ،فضال عن مئات املنشآت األخرى.

يمنيًا واحدًا يصاب بالكوليرا كل 35
ثانية» .وتحذر املنظمة عبر مديرها
ّ
في اليمن غرانت بريتشارد ،من أن
«الـبــاد على حافة االنـهـيــار الكامل
إذا لم يتم التحرك سريعًا» ،مشيرة
إلى أنه خالل األسبوعني املاضيني،
«ارت ـف ــع م ـعــدل اإلص ــاب ــة بــالـكــولـيــرا
في اليمن إلى أكثر من  3أضعاف...
ّ
ويشكل من هم أقــل من  15عامًا 50
فــي املـئــة مــن ال ـحــاالت ،مقارنة ب ـ 40
في املئة األسبوع املاضي!».
وال ي ـط ــال ال ــوب ــاء م ـحــاف ـظــة يمنية
ب ـع ـي ـن ـه ــا دون غ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،إذ ب ــات ــت
رق ـع ــة ت ـف ـش ـيــه ت ـت ـســع ل ـت ـط ــال مــدنــا
وق ــرى جــديــدة لــم تستطع أن تنأى
بنفسها عن الكارثة اإلنسانية .ومن
بــن أس ـب ــاب ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء ،يشير
بعض الـخـبــراء إلــى اسـتـمــرار حركة
ّ
نزوح السكان من املناطق املشتعلة
تلك اآلمنة نسبيًا .وهذا
ميدانيًا إلى ّ
ما سبق أن حــذر منه ممثل منظمة
«أطباء بال حدود» في اليمن غسان
ّ
أبــو شـعــر ،حــن أك ــد فــي حــديــث إلــى
«األخبار» أن «املصابني الفارين من
مناطق النزاع أو الذين يتنقلون من
منطقة إلــى أخ ــرى بحثًا عــن مــراكــز
صحية ال تزال تعمل ،ينقلون معهم
امل ـ ـ ــرض ...األمـ ــر الـ ــذي ي ـســاعــد على
انتشاره في مناطق أخرى».
وينتشر املرض في  21محافظة من
أصل  ،22إذ ال تزال محافظة أرخبيل
س ـق ـط ــرى امل ـن ـط ـق ــة ال ــوحـ ـي ــدة ال ـتــي
لــم يـتــم فيها تسجيل أي إصــابــات،
ف ــي ح ــن كــانــت ح ـجــة (ش ـم ــال غــرب
اليمن) أكثر املحافظات املنكوبة مع
ارتفاع عدد الضحايا فيها إلى 325
حــالــة وف ــاة وقــرابــة  32ألــف إصــابــة،
وف ـق ــا ل ـت ـقــريــر «أط ـ ـبـ ــاء ب ــا حـ ــدود»
الصادر قبل أيام.
وكــانــت الـعــاصـمــة اليمنية صنعاء
أول م ـ ـح ـ ــاف ـ ـظ ـ ــة تـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــن «حـ ـ ــالـ ـ ــة
الطوارئ» مع تحولها إلى «مدينة
م ـن ـك ــوب ــة» ص ـح ـيــا وب ـي ـئ ـيــا بـسـبــب
تسجيلها أكبر عدد من اإلصابات.
وفي األيام القليلة املاضية ،ازدادت
ن ـس ـبــة اإلصـ ــابـ ــات ف ــي امل ـحــاف ـظــات
ال ـج ـنــوب ـيــة ،ف ـلــم ت ـس ـلــم م ــن ال ــوب ــاء
ال ـ ــذي ت ـس ـلــل إل ـي ـه ــا ،مـ ـتـ ـج ــاوزًا كــل
ال ـ ـحـ ــواجـ ــز ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـ ـحـ ــدود
الـتـقـسـيـمـيــة ال ـج ـغــراف ـيــة .وات ـخــذت
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ومـ ـنـ ـظـ ـم ــات
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع املـ ـ ــدنـ ـ ــي فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب،
كـســابـقــاتـهــا فــي املـنــاطــق الـخــارجــة
عـ ـ ــن س ـ ـي ـ ـطـ ــرة الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات املـ ــوال ـ ـيـ ــة
ل ـل ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،س ـل ـس ـلــة
مــن الـتــدابـيــر بـهــدف اح ـتــواء موجة
التفشي الثانية للوباء في أقل من
عام.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أعـلـنــت حكومة
ال ــرئـ ـي ــس ال ـي ـم ـن ــي امل ـس ـت ـق ـي ــل عـبــد
رب ــه مـنـصــور ه ــادي ،أول مــن أمــس
(األح ــد)« ،خـطــة ســريـعــة» للحد من
انتشار الكوليرا واإلسهاالت املائية
الحادة في عدن .وقال وزير الصحة
ال ـعــامــة وال ـس ـك ــان ،امل ــوال ــي ل ـهــادي،
ن ــاص ــر ب ــاع ــوم ،إن «ال ـح ـك ــوم ــة فــي
عــدن تعمل على مضاعفة الجهود
م ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـشـ ــركـ ــاء امل ـح ـل ـي ــن
والدوليني الحتواء الــوبــاء» ،معلنًا
عــن «خـطــة استجابة ستساهم في
الـتـخـفـيــف ال ـتــدري ـجــي م ــن انـتـشــار
الــوبــاء» فــي املـحــافـظــة .ولــم يتطرق
بــاعــوم إلــى طبيعة الـخـطــة ،غير أن
وزيـ ــر اإلدارة امل ـح ـل ـيــة ف ــي حـكــومــة
هــادي ،عبد الرقيب فتح ،قــال إنها
ت ـش ـم ــل «ت ـن ـف ـي ــذ مـ ـش ــاري ــع ت ـت ـع ـلــق
بشبكة املـيــاه والـنـظــافــة واإلص ــاح
البيئي وتوزيع الكلور للمنازل».
يــأتــي ذل ــك فــي وق ــت ق ـ ّـدم فـيــه مــديــر
مكتب وزارة الـصـحــة عـبــد الناصر
الوالي ،استقالته من منصبه ،بعد
خالفات مع باعوم ،ورئيس الوزراء
أحمد عبيد بن دغر .ويتهم األطباء
ومــوظ ـفــو ال ـص ـحــة ف ــي عـ ــدن ،وزي ــر
الـصـحــة ورئ ـيــس الـ ــوزراء بتعطيل
آداء املـ ـ ــرافـ ـ ــق الـ ـصـ ـحـ ـي ــة وت ـع ـي ــن
أشخاص غير مؤهلني في مناصب
ال تتناسب ومؤهالتهم.

