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كيف ن�شر احلوثيون وباء الكولريا؟

� 29ألفا و 750حالة م�شتبه �إ�صابتها بالكولريا خالل 2018

ملاذا مل تك�شف املنظمات �سبب انت�شار الكولريا؟
خاص:
“األمناء” تقرير ّ

اعرتفت مليشيا الحويث االنقالبية
؛ بأ ّنها ســبب تفيش وباء الكولريا
يف املناطق الخاضعة لسيطرتها ــ
ال س ّيام يف صنعاء ــ .
قيادة «أمانة صنعــاء» ،املعينة
من ِقبل املليشــيات املوالية إليران ؛
أصدرت تعمي ً
ام يقيض مبنع دخول
الخرضوات املرويــة مبياه املجاري
واملياه الراكــدة ؛ وذلك بعد وفاة 29
شــخص ًا بهذا الوباء خــال العام
الجاري.
يحمل التعميــم الحويث اعرتاف ًا
علني ًا مبســؤوليتها عــن كثري من
األوبئــة التي شــهدها اليمن ويف
مقدمتها الكولريا.
يف الوقت نفســه ،أفاد مصد ٌر
مبكتب الصحة العامة والســكان
باألمانة بأنّ مستشــفيات ومراكز
أمانة صنعاء املخصصــة ملعالجة
الكولريا اســتقبلت منذ بداية العام
الجاري نحو  29ألفــ ًا و 750حالة
مشتبه إصابتها.
وأظهــرت الفحوصات املخربية،
وفق املصدر ،أربعة آالف و 947حالة
سالبة بالفحص الرسيع «آر دي يت»
من إجاميل الحاالت املسجلة بكافة
مديريات األمانة.
و»الكولريا» هي أشــد األسلحة
فتكا وقتــ ً
الحوثية ً
ا ،وهي تحمل
الكثري من القصــص التي ال تنتهي
ً
مخلفة وراء
واملآيس التي ال تتوقف،
ً
مروعة ،تكشــف حجم
ذلك أرقام ًا
الكارثة اإلنســانية التــي أحدثتها
املليشيات.
وتزداد املخاوف من تفيش موجة
ثالثة من الكولــرا خاصة بالتزامن
مع هطول موسم األمطار وتدهور
الخدمــات الصحية يف البالد ،حيث
ســجلت منظمة الصحــة العاملية
ّ
 2743حالة وفاة بالكولريا من أصل
قرابة  1.4مليون إصابة منذ انتشار
الوباء يف موجتيه األوىل والثانية
يف اليمن من أبريــل  2017وحتى
نهاية عام 2018م .
وتعترب املياه امللوثة العامل األكرب
النتقال الكولريا ،وذلك بنسبة ،90%
و 10%بسبب الطعام امللوث ،حيث
تزيد حــاالت اإلصابة مــع حلول
موســم األمطار وانهيار الخدمات
األساسية ،مبا فيها أنظمة التزويد
بامليــاه الصالحــة لالســتخدام،
وشــبكات املياه واألوضاع السيئة
ألنظمة التخلــص من مياه الرصف
الصحي ،واســتخدام املياه امللوثة
للزراعــة ،وعــدم ضــان توفر
الكهرباء لتخزين الطعام.
ٌ
مســؤول يف
وا ّتـــهم مصد ٌر
مؤسســة املياه والرصف الصحي
القابعة تحت ســيطرة املليشــيات
بصنعاء  ،االنقالبيون يف انتشــار

للحصول عليها ،وهذا عزز انتشــار
الوباء لتدين مســتويات النظافة
الشــخصية ،وعدم كلــورة املياه
املستخدمة لألغراض املنزلية...هل
هذه معاملة مســلمني؟...من جهة
أخرى ،يدور تســاؤل كبري عن رس
التعتيم اإلعالمي عىل ضحايا الوباء
هذه املوجة ؛ فلم تتناولهم وســائل
إعالم الحويث هــذه املرة كام حدث
يف السابق ،هل تريد بذلك التغطية
عــى جرميتها بعــد أن عرف كثري
من اليمنيني حقيقة أسباب تفيش
الوباء مؤخــر ًا  ،والذي حصد أعىل
عــدد مــن أرواح اليمنيني بصمت
مطبق.
هل هذه معاملة مسلمين؟”.

الكولريا واملتاجرة بحياة املواطنني،
قائ ً
ال« :عمدت مليشــيا الحويث إىل
تعطيل محطة معالجة مياه الرصف
الصحي شــال العاصمة صنعاء
التي تعد البؤرة الرئيســية لتفيش
وباء الكولــرا ،إذ يتجاهلون إعادة
تشغيلها رغم جاهزيتها وينقصها
فقط مادة الديزل».
يف الوقت نفسه ،أرجعت مصادر
طبيــة تــردي األوضــاع الصحية
وانتشــار األوبئــة إىل الــرّف
والالمباالة التي متارســها مليشيا
الحويث يف هذا القطاع ،سواء عرب
منع إيصال املســاعدات واملعونات
املقدمة من قبل املنظامت واملجتمع
الدويل أو االستحواذ عليها وبيعها
يف الســوق الســوداء ،كام تقوم
سياسة ميليشيا الحويث يف التعامل
مع األمــوال واملخصصــات التي
تقدمها املنظــات الدولية واملحلية
بوضعها يف املكان غري الصحيح.
وكانت منظمــة الصحة العاملية
؛ قد أعلنــت االثنني املايض  ،ارتفاع
الوفيات مبــرض الكولريا يف اليمن
إىل  291حالــة منذ بدايــة العام
بيــان لها  :إنّ
الجاري ،وقالت يف
ٍ
عدد اإلصابات باملرض الذي تشــمل
ً
إسهال مائ ًيا حادًا بلغ 147
أعراضه
ألف ًا و 927شــخص ًا منذ بداية العام
حتى  28مارس املايض.

كيف نشر الحوثيون وباء الكوليرا؟
وكتب الناشط فارس جميل مقا ًال
مطو ًال عن نرش الحوثيني للكولريا.
وقال فيها «قبل أســابيع قامت
سلطات الحوثيني بصنعاء بتوقيف
محطــة معالجــة ميــاه الرصف
الصحي يف بني الحارث ،التي تعالج
مياه الــرف الصحــي ،وتفصل
املخلفات اآلدميــة الضارة التي هي
أساس انتشــار وباء الكولريا ،قبل

أن تسمح مبرور املياه املعالجة إىل
الجهة األخــرى ،وحدث هذا مع كل
موجة للوباء منذ العــام 2017م،
وكأن األمــر مقصــود ومدبر عن
عمد ودراية وســبق إرصار ،حسب
مهندس بوزارة امليــاه ،واملنظامت
التي تعلم جيد ًا أن ذلك سبب انتشار
الوباء ،مل تكشــف هــذه الحقيقة
ألنها تستغل انتشــاره لجمع املزيد
من األموال مــن املانحني الدوليني
باســم الضحايا ...يوقفون محطة
املعالجة ،فيقوم املزارعون يف بني
الحارث وحوض صنعاء باستغالل
املياه امللوثــة الخارجة من املحطة
دون معالجة لري مــزارع الخضار
التــي تزرع (الكبــزرة والبقدونس
والجرجري) وغريها مــن الخضار
املستهلكة بشكل يومي عىل موائد
اليمنيني مبياه ملوثة ،وتتكون أول
بؤرة النتشار الوباء ،ال تحتاج بعدها
سوى لقليل من عدم العناية لتنتقل
من شــخص آلخر وتحصــد أرواح
اليمنيني بــرود وصمت ؛ فهل هذه
معاملة مسلمني؟”.
وأضاف «بعــد أن وجد املزارعون
الجهلة أو املســتغلون منهم لغياب
الدولــة أن ميــاه املجــاري متنح
مزارعهم محصو ًال رسيع ًا ومربح ًا،
قاموا بتعبئة وايتات الري من مياه
املجاري التــي تباع للري يف محيط
صنعــاء ،ومل يتدخــل الحوثيون
وســلطاتهم بأي شكل كسلطة أمر
واقع...هل هذه معاملة مسلمني؟...
فبد ًال عن القيام بواجبهم ؛ يخاطبون
املنظامت للتدخل للحــد من الوباء
وتقديــم عالجــات الكولريا لآلالف
من اليمنيني الذيــن وقعوا ضحية
هذا االستهداف املمنهج  ،ويقومون
بالرتويــج أن الوباء نتج عن طريق
اســتهداف التحالف لليمنيني بنرش
الوباء ،وألن أغلب اليمنيني يعانون
الجهــل واألمية ،وإعــام التحالف

والرشعية غائب عن املشــهد ،فقد
صدق البعض هذه اإلشــاعات ،ومل
يكلفوا أنفسهم البحث عن السبب،
ومعرفــة أنّ الجامعــة هــي من
تقتلهم”.
وتابع «هل هذه معاملة مسلمني؟
ففي مستشفى الســبعني ،وصل
تدفــق املرىض املصابــن بالوباء،
إىل أن ترتاكم أجســاد املرىض يف
الطواريد ،وبد ًال من ترقيد شــخص
واحد عىل كل رسير ،وصل األمر ألن
يرقد ثالثة مرىض عىل رسير واحد.
هــذا الوبــاء وقلــة االهتامم،
أدى إىل وفــاة الطبيــب املخلص
ملهنته ووطنه محمــد عبد املغني،
عندما واصــل معالجة املرىض دون
االهتامم بنفســه بعــد أن انتقلت
إليه العــدوى من مرضــاه  ،ويف
أحد املراكــز مبنطقة نقم حيث يتم
اســتقبال حاالت الكولريا بدعم من
املنظامت الدولية ،ال مير يوم واحد
دون وفاة مريضني إىل ثالثة حسب
أحد الناجني مــن املرض...هل هذه
معاملــة مســلمني؟...ففي أمانة
العاصمة ومناطق سيطرة الحوثيني
يدفع املواطنون أعىل تعرفة كهرباء
من شــبكات القطاع الخاص التي
ميلكها قياديون يف الجامعة ،بعد
أن أوقفــوا املحطــات الحكومية،
وباعوا بعض مولداتها ألنفســهم
بأبخس مثن ،وســخروها من أجل
مصالحهم ،ليبلغ ســعر الكيلوات
الواحد ( 285ريا ًال) ،وترتفع عندما
ترتفع أسعار الوقود الذي تتحكم به
الجامعة أيض ًا”.
واســتطرد «مع غياب الكهرباء
عن أغلب املنــازل ،يصعب الحصول
عىل مياه نظيفة وبــد ًال من تعبئة
الخزانــات وتنظيفهــا وإحــكام
إغالقها ،يقــوم الســكان بتعبئة
أوعية صغرية يقــف الفقراء منهم
يف طوابري طويلة عىل مدار اليوم

وقال جميل“ :تســتمر الجامعة
يف اإليغــال بإهانة اليمنيني وليس
فقط قتلهــم ،ودليل ذلــك واضح
ويزيد وضوح ًا كل دقيقة ،فام مربر
اســتهداف الحوثيني للفنان اليمني
مالطف الحميدي الذي اشتهر طبله
يف كل أفراح اليمنيني وبراعته يف
الرضب عليه واالســتعراض الالفت
ملهارته مع تحريك شــعر رأســه
بالتزامــن مع طرق أعــواده عىل
الطبل؟...فلامذا قاموا تحديد ًا بحلق
شــعر رأســه ،أليس هذا استهداف ًا
للكرامة وإذال ًال للذات اليمينة الحرة؟
وأضاف «هــل دار بخلد مالطف
كلامت خالد الدعيس أنّ مرارة املوت
عىل أيديهم أق ّل مــرارة من البقاء
تحــت حكمهم؟...هل هذه معاملة
مسلمني؟”.
وأكمل “يقتل أوالدك يف جبهات
القتال من أجــل مرشوعه ،وينهب
أموالــك للتربع ملجهــوده الحريب،
وفوق هذا عــاده يلزمــك تقله يا
ســيدي” هكــذا برر شــيخ قبيل
تجاوز الســتني من عمره اضطراره
لحمل الســاح كمقاتل ضد جامعة
الحوثيني ،مضيف ًا “لو قدرنا نتعايش
معهم ما خرجنا للقتال آخرة العمر،
لكن هذه لغتهم وما يفهموا غريها،
مشيئة الله عىل اليمنيني» ...وقال
العجوز اليمني من محافظة حجة،
الذي يبدو أنه تجاوز الســبعني من
عمره ،لربنامــج مهمة خاصة عىل
قناة العربية ،إن ألغام عبدامللك قتلت
كل أغنامه وهن كل ثروته يف الدنيا،
وظهر يف الربنامج عرشات األطفال
املعاقني نتيجــة انفجار تلك األلغام
التي زرعتها جامعــة الحويث يف
كل مــكان مبنطقة حرض وحريان
وعاهم وما حولها دون اســتثناء؛
ليلخص رجل آخر معاملة الحوثيني
للمواطنــن بأنها «مــش معاملة
مسلمني»...فهل معاملة الحوثيني
للمواطــن اليمنــي فع ً
ال ليســت
«معاملة مسلمني»؟.

