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مشيرة إلــى تفاقم الــظــروف الصحية للسكان بسبب نقص 
الغذاء وارتفاع معدالت سوء التغذية وانعدام فرص الحصول 
على خدمات صحية مالئمة.وذكرت منظمة الصحة العالمية أن 
استمرار الصراع في اليمن أدى إلى عدم تمكن حوالي ثلثي السكان 
من الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، خاصة في المدن 

مما أدى إلى زيادة خطر اإلصابة بمرض الكوليرا.
وأوضحت أن الوكاالت المعنية بالصحة ومن أجل الحد من معدل 
اإلصابة بالكوليرا وأمراض اإلسهال المائي تسعى للوصول إلى نحو 
أربعة ماليين شخص معرض للخطر من خالل تعزيز نظام الرصد 
الوبائي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية، ودعم مختبرات الصحة 

العامة المركزية ونشر الوعي. 

الكوليرا وسبل الوقاية منها
الكوليرا أحد األوبئة التي تجتاح الدول والشعوب من دون حواجز، 
والتي تنتشر بسرعة كبيرة وتحصد الماليين، وتعتبر الهند 
الموطن األصلي لهذا الوباء، ومنها انتشرت إلى باقي أرجاء العالم 
عن طريق الحركة التجارية.تعيش بكتيريا الكوليرا في بيئة 
األنهار المالحة قليًال، والمياه الساحلية، ومن ثم يمكن أن ينتشر 
المرض في المناطق التي ال تعالج فيها مياه المجاري وإمدادات 

مياه الشرب معالجة صحية مناسبة.
ما هو ميكروب الكوليرا؟

ــد، يسببه نــوع من  الكوليرا مــرض بكتيري معٍد قصير األم
البكتيريا تسمى (فايبريو كوليرا)، يصيب الجهاز الهضمي وخاصة 
األمعاء الدقيقة، حيث يتكاثر وسطها ويفرز سمومًا تؤثر على 
عملها فيجعلها تفرز السوائل واألمالح بكميات كبيرة جدًا، بعد 
اإلصابة بإسهال واستفراغ حادين ومتكررين، مما يؤدي إلى جفاف 

في الجسم.
ولهذه البكتيريا فترة حضانة قصيرة تتراوح ما بين٨ ساعات 
إلى ٥ أيام، وإذا حصلت اإلصابه ولم يتلق المصاب العالج المناسب 

فهو عرضة للموت بعد مرور ساعات قليلة.

أعراض اإلصابة بالكوليرا
يستمر ظهور األعراض لمدة تتراوح بين ست ساعات وخمسة 
أيام من إصابة الفرد بالبكتيريا، وتختلف شدة هذه األعراض من 
مصاب إلى آخر، ففي بعض الحاالت تكون األعراض بسيطة وفي 
البعض اآلخر تكون شديدة وتهدد حياة اإلنسان، وتؤدي إلى 
فقدان كبير لسوائل الجسم، وقد يتعرض المريض للجفاف، ثم 

الوفاة خالل ساعات إذا لم يعط العالج الفعال فورًا.

وقد تظهر على مرضى الكوليرا األعراض السريرية التالية:
*اإلصابة باإلسهال المائي الشديد؛ غير المصحوب بمغص أو 
آالم في البطن، وهذا اإلسهال يكون مفاجئًا وغزيرًا، وهذا بدوره 
يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من سوائل الجسم في مدة قصيرة 
 باألمراض األخرى التي تسبب اإلسهال، ونتيجة لفقدان 

ً
مقارنة

(١٠٪) أو أكثر من سوائل الجسم يحصل الجفاف.
*تقيؤ شديد ومستمر بعد اإلسهال وال يكون القيء مصحوبا 

بالغثيان.
*يشكو المريض من تقلصات وتشنجات مؤلمة في األطراف 
أو البطن أو الصدر، وسبب هذه التشنجات والتقلصات يعود إلى 
فقدان الجسم ألمالح الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم نتيجة 

اإلسهال.
*الشعور بالعطش الشديد نتيجة اإلسهال والقيء المستمرين.

*فقدان الجسم كميات كبيرة من الماء واألمالح، وهذا يؤدي إلى 
خلل في وظيفة الكلى والفشل الكلوي.

*اإلصابة بالجفاف الحاد وانخفاض في درجة الحرارة نتيجة 
للفقدان السريع لسوائل الجسم بعد اإلسهال والقيء وهذا يؤدي 

إلى هبوط في الدورة الدموية.
*انخفاض في ضغط الدم مع عدم انتظام دقات القلب.

طرق انتشار العدوى
*مياه الشرب الملوثة بالفضالت اآلدمية التي تحتوي على 

الميكروب.
*دخول الميكروب عبر الفم عن طريق استعمال أدوات طعام 

ملوثة بالميكروب.
*يساهم الذباب أيضًا في نقل العدوى خاصة أثناء انتشار الوباء.

كيف يصاب اإلنسان ببكتيريا الكوليرا؟
تعتبر المياه الملوثة العامل األكبر النتقال البكتيريا،إذ ترجع 
نسبة٩٠٪  للمياه الملوثة، و١٠٪ للطعام الملوث، ويمكن 

إجمال أهم األسباب المؤدية لإلصابة بما يلي:
*شــرب الماء أو تناول الطعام الملوثين ببكتيريا الكوليرا 

المعدية.
ة. *التعرض لبراز المريض في المناطق الموبوء

*ينتشر المرض بسرعة في األماكن التي تنتشر فيها القاذورات 
والمخلفات، وفي األماكن التي لم تعالج فيها شبكات الصرف 

الصحي أو ماء الشرب مما يؤدي لحدوث تلوث.
*استعمال أدوات ملوثة بالميكروب.

*تناول الخضراوات المغسولة بالماء الملوث أو بمياه الصرف 

الصحي.
*السفر إلى أماكن ينتشر فيها هذا الوباء.

الوقاية من اإلصابة بالكوليرا

تتمثل أولى سبل الوقاية في النظافة، واالبتعاد عن أي مصدر 
من مصادر التلوث، ويمكن إجمال أهم الخطوات في اتباع اآلتي:

*عدم تناول األطعمة المعرضة للتلوث مثل األغذية المكشوفة 
للحشرات وخاصة الذباب.

*شرب الماء المعقم والنظيف، وفي حالة عدم توافره يمكن 
تعقيم الماء عن طريق:

١.    غلي الماء.
٢.    إضافة الكلور بنسب معينة واستخدام الماء بعد نصف 

ساعة من اإلضافة.
ــاء شفاف وتعريضه ألشعة الشمس  ٣.    وضــع الماء في إن

المباشرة لمدة ساعة.
*تجنب تناول السوائل والمرطبات والعصائر واللبن من األسواق.

*عدم شراء الثلج من األسواق.
*تجنب تناول األطعمة النيئة، خاصة األسماك أو األطعمة 
المكشوفة، أو األغذية سريعة التلف التي مر عليها وقت في الجو 

الحار مثل الخضار واألرز.
*تجنب تناول اآليس كريم من الباعة المتجولين.

*طبخ الطعام طبخًا جيدًا.
*المحافظة على النظافة العامة، وغسل اليدين جيدًا بعد 

الخروج من دورة المياه.
*العناية بالصحة العامة، وبنظافة الجسم وتعقيم المالبس 

بشكل جيد.
*استعمال القفازات عند التعامل مع األطعمة، والتخلص من 

األطعمة القديمة بشكل يومي.
*التخلص من الفضالت بطريقة صحيحة.

*التبليغ الفوري والعزل اإلجباري للمريض المصاب وعالجه 
وعدم السماح له بالخروج اإل بعد التأكد من الشفاء التام.

*إبعاد المرضى عن عملية إعداد الطعام، وخاصة أولئك الذين 
يشكون من نزالت معوية.

*حصر المخالطين ووضعهم تحت المراقبة المباشرة لمدة 
ستة أيام مع إعطائهم التطعيمات والمضادات الحيوية الالزمة 

والكشف عنهم الكتشاف حاملي الميكروب.
*يجب أن يتناول المريض أكبر كمية من السوائل عن طريق 

الفم عند توقف القيء، حتى تزول حالة الجفاف تمامًا.

٣٤٠  حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا
 فــــي اليمـن منهـا ١٨ مؤكــدة

أكثر من سبعة ماليين وستمائة ألف شخص 
يعيشون في مناطق متأثرة بالكوليرا

ثالثة ماليين نازح معرضون لخطر 
اإلصابة بالمرض

 ناشدت منظمة الصحة العالمية بتوفير دعم مالي عاجل للحيلولة دون انتشار وباء الكوليرا (اإلسهال المائي الحاد) في اليمن.

وقالت: "إن خطة مكافحة الكوليرا في اليمن تتطلب توفير أكثر من ٢٢ مليون دوالر ".. حيث إن هناك ٣٤٠ حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، منها ١٨ حالة مؤكدة 

في محافظات صنعاء وعدن وتعز والحديدة والبيضاء ولحج، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة حتى اآلن بسبب الكوليرا ".

وأوضحت أن أكثر من سبعة ماليين وستمائة ألف شخص يعيشون في مناطق متأثرة بالكوليرا، فيما يتعرض حوالي ثالثة ماليين نازح لخطر اإلصابة بالمرض.

فيصل الحزمي

أهم أعراض وعالمات اإلصابة بالكوليرا
يستمر ظهور األعراض لمدة تتراوح بين ست ساعات وخمسة أيام من إصابة الفرد بالبكتيريا، وتختلف شدة هذه األعراض من 
مصاب إلى آخر، ففي بعض الحاالت تكون األعراض بسيطة وفي البعض اآلخر تكون شديدة وتهدد حياة اإلنسان، وتؤدي إلى فقدان 
كبير لسوائل الجسم، وقد يتعرض المريض للجفاف، ثم الوفاة خالل ساعات إذا لم يعط العالج الفعال فورًا. وقد تظهر على مرضى 

الكوليرا األعراض السريرية التالية:
*اإلصابة باإلسهال المائي الشديد؛ غير المصحوب بمغص أو آالم في البطن، وهذا اإلسهال يكون مفاجئًا وغزيرًا ويشبه كثيرًا ماء 
 باألمراض األخرى التي تسبب 

ً
األرز المطبوخ، وهذا بدوره يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من سوائل الجسم في مدة قصيرة مقارنة

اإلسهال، ونتيجة لفقدان (١٠٪) أو أكثر من سوائل الجسم يحصل الجفاف.
تجدر اإلشارة إلى أنه ليست كل إصابة بالكوليرا تؤدي لحدوث إسهال شديد لدى كل فرد فمن بين المصابين هناك ٧٥٪ منهم ال 
تظهر عليهم األعراض، و٢٠٪  يعانون من إسهال خفيف أو متوسط، وإن ٥٪ فقط يعانون من عدوى سريرية شديدة (كوليرا 

سريرية).
*تقيؤ شديد ومستمر بعد اإلسهال وال يكون القيء مصحوبا بالغثيان.

*يشكو المريض من تقلصات وتشنجات مؤلمة في األطراف (عضالت األرجل) أو البطن أو الصدر مع مغص في البطن، وسبب هذه 
التشنجات والتقلصات يعود إلى فقدان الجسم ألمالح الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم نتيجة اإلسهال.

*الشعور بالعطش الشديد نتيجة اإلسهال والقيء المستمرين.
*فقدان الجسم كميات كبيرة من الماء واألمالح، وهذا يؤدي إلى خلل في وظيفة الكلى والفشل الكلوي.

*اإلصابة بالجفاف الحاد وانخفاض في درجة الحرارة نتيجة للفقدان السريع لسوائل الجسم بعد اإلسهال والقيء وهذا يؤدي إلى 
هبوط في الدورة الدموية.

*انخفاض في ضغط الدم مع عدم انتظام دقات القلب
arrhythmia))، في بعض الحاالت التي لم تعالج بسرعة، وقد تتطور اإلصابة مؤدية إلى حدوث صدمة عصبية أو سكتة دماغية 
shock)) وذلك نتيجة لنقص حجم الدم، وانخفاض ضغط الدم ونقص كميات األوكسجين الذي يصل إلى األنسجة،وبما يؤدي إلى الموت.

*قد يشكو بعض كبار السن من ضيق شديد في منطقة الصدر ويحدث ذلك نتيجة لزيادة لزوجة الدم، مما يؤدي إلى حدوث التصاق 
الصفائح الدموية ينتج عنه قصور في الدورة التاجية للقلب.

*قد يحدث نقص في البول نتيجة الجفاف، وقد يؤدي في بعض الحاالت إلى توقف إدرار البول.
*وقد يتعرض المصاب للصدمة وهذا يؤدي إلى الوفاة خالل٢٤ساعة إذا لم يتلق العالج المناسب.

«كيرية هادي والبنك المركزي»
محورية هادي تجسد العالقة بين مبادرة كيري التي تجاهلته وخطوة أو قرار 
النظام السعودي بنقل البنك المركزي الى عدن فهذه الخطوة تعني استعمال 
وجهي ورقة هادي سعوديًا فإما التنازل عن هادي وشرعيته ولكن مقابل مطالب 
سعودية كبيرة التعقل والتقبل وإال استعمال الوجوه االخرى الشنيعة والقبيحة 

لورقة هادي كشرعية ولمفصلية البنك المركزي. 
علينا التسليم ان عدم صرف المرتبات حتى اليوم هو مشكلة لنا ونجاح للنظام 
السعودي و «واد الشيخ» يتحرك وسيتحرك بإسناد اميركي بريطاني قوي إلجراء 

مشاورات او حوارات تحت هذه االجواء والمشاكل الضاغطة على الطرف اآلخر.
إن نجح نقل البنك المركزي الى عدن ووفر له االستقرار وأدى دوره بحد ادنى 
من النجاح فالنظام السعودي سيظل يمارس استعماالت متعددة لهذا المفصل  

للتأثير السلبي على الواقع وعلى الطرف واالصطفاف الوطني..
إن لم ينجح أو صدق اليكون هذا المسار هو خيار النظام السعودي فقد يستعمل 
نقل البنك المركزي وورقة هادي للتهديد بانفصال أو لتفعيل شيء من ذلك وسيدفع 
بتخريجات أن ميليشيات الحوثي وصالح السبب وان الشعب في الجنوب اراد وفرض 

ذلك فوق ارادة النظام السعودي والتحالف. 
كيري وهو يستعد لترك منصب وزير خارجية اميركا بان منذ مبادرته بعد اجتماع 
الرياض ومن ثم اجتماع لندن يتعامل باعتباره المستشار االهم للنظام السعودي 
ولعله باشر مهام هذه الوظيفة منذ اجتماع الرياض على االقل ولكن دون اعالن 

ذلك أو الحديث عنه حتى تركه منصب وزير خارجية اميركا.
ولذلك بقدر ما اعلنت ماسميت مبادرة كيري بوصفه وزير خارجية اميركا فهو 
صاحب فكرة نقل البنك المركزي باعتباره المستشار الفعلي للنظام السعودي وقد 
اعد للنظام السعودي كيفية الدمج في التفعيل والتعامل بين المبادرة ونقل البنك 

ربطًا بورقة هادي.

«االمم المتحدة واستعمال ولد الشيخ..!
ته االستثنائية كمستشار للنظام السعودي وكيري دفع  في اطار تأكيد كفاء
بريطانيا كرأس حربة للمشروع االميركي البريطاني لعبة وملعوب المتصاص  رد 
الفعل العالمي إزاء جريمة القاعة الكبرى والقطع على المشروع الروسي الذي جاء 
متأخرًا يصبح ممكنًا ألميركا أو بريطانيا افشاله بالفيتو وذلك كان غير الممكن 
بعد تلك الجريمة وجاء اجتماع لندن لوزراء خارجية اميركا وبريطانيا والسعودية 

واالمارات ربطًا بهذه الوظيفة والتوظيف. 
حافظ كيري على لهجته الحادة بعد اجتماع لندن بالتأكيد على ضرورة ايقاف 
كافة العمليات القتالية في اليمن الستمرار االمتصاص لالجواء ورد الفعل فيما تم 

االيعاز لولد الشيخ ليسير في الهدنة  المسخ كما تابعنا. 
ولد الشيخ سيتحرك بالتأكيد في اطار هذا الفلك واالخطبوط الكيري لينتقل من 

حدث الهدنة المسخ الى ضرورة وحتمية مشاورات جديدة.
ضرورة وحتمية مشاورات جديدة في الكويت أو غيرها بنفس وضع وتموضع 
االطراف في حوار الكويت كمشاورات يمنية -يمنية ظاهرًا وعلنًا يالزمها مستوى 

من الحوارات غير المباشرة كما في الكويت. 
كيري سيتحول الى ضابط ايقاع الستثمار عالقاته ومستوى تأثير يظل في االمم 
المتحدة ولتحريك ولد الشيخ واستثمار توصيفه االممي بما يخلق ضغوطًا اقوى 

ات النظام السعودي. او عوامل ضاغطة جديدة لفرض سقف من شروط وامالء
اتصال كيري ليطلب من وزير خارجية روسيا في مبادرته في اليمن انما ليقول 
له لم يعد يحتاج لتقديم مشروع قرار لمجلس االمن حول اليمن الننا اصبحنا في 
قدرة تعطيله بالفيتو، وببداهة الفهم رد عليه الفروف روسيا إن صنعاء تحتاج 
لحظر طيران لحماية المدنيين اكثر من حلب التي يتحصن فيها االرهاب وتطالبون 

بفرض حظر جوي عليها لحماية المدنيين.

 مطهر االشموري

«بصمات «كيري» مستشار 
السعودية في الحالة اليمنية»

من المخجل أن يذهب النظام السعودي الذي اعترف بقصف التحالف قاعة عزاء آل 
الرويشان - ليقول: قصفنا ولكن ليس لنا عالقة!!

طبيعة هذا النظام اإلجرامي ومنذ بدء عدوانه على اليمن عدم االعتراف بارتكاب 
جرائمه واالختباء خلف التبريرات التي يسوق لها ناطقه الحربي أو التحليالت التي تتولى 
وسائله اإلعالمية الترويج لها عند كل مذبحة وجريمة ينفذها بحق المدنيين في اليمن..
اعترف النظام الوهابي االرهابي الفاشي أنه كذاب وأقر بارتكاب مذبحة قاعة العزاء ولم 
يدم أو يصمد خداعه طويًال.. فأين من قاموا بتبرير المذبحة وربطها بالداخل اليمني 

دون حياء؟!
أين محللو الدفع المسبق الذين ارتضوا أن يبيعوا ضمائرهم ومبادئهم ويبرروا للقاتل 
 لينالوا رضا القاتل االرهابي ويربحوا المزيد من 

ً
 ويسرة

ً
جرائمه ويسوقون االتهامات يمنة

األموال والسالح والمذلة والمهانة!!..
هم بال ضمير وبال مبادئ وبال أخــالق.. ولو كانوا غير ذلك لما سمحوا ألنفسهم أن 
يستبيحوا دماء األبرياء ويتاجروا بها بالتبريرات الواهية وتأليف القصص والحكايات التي 
ى لهؤالء ولمن يتولى مسؤولية القنوات الفضائية ووسائل  يخجل المشاهد من سماعها.. فأنَّ

ة والمسموعة أن يخجلوا من تسويقهم لها؟! اإلعالم المختلفة المقروء
إنهم يكذبون كما يتنفسون.. يعيشون على الكذب.. وينامون على الكذب، وأصبح 

لديهم الكذب عادة بل وظيفة يسترزقون من ورائها..!
«كذابون.. يتلونون تلوينًا مثل الثعابين.. ما حبهم لله والدين إال لمقصد دنيئ.. 

كذابون»!.
تبًا للنظام السعودي القاتل ولكل مرتزقته ومن يسّبح بحمده صباحًا ومساًء.. ولكل من 

يسمح لنفسه أن يكون دمية تحركه أدواته االجرامية ويسّوق لها!..
تبًا لهذا النظام الذي انتهج التطرف والغلو واالرهاب، وقام بفتح المدارس والكليات 
التعليمية وتخريج االرهابيين والتكفيريين، وتجار الدين والحروب وتوزيعهم على 

ة للمسلمين!! أكثر من منطقة ومكان لتعميمه وتشويه االسالم واإلساء
وا أنفسهم بأيديهم وصنعوا  تبًا للنظام السعودي وحلفائه وكل شركائه الذين عرَّ
ألنفسهم وجوهًا قبيحة يشمئز الناظر عند رؤيتها، وسقطوا هذا السقوط المخزي 
بأقوالهم وأفعالهم في آن..ال شرف لقاتل.. وال فضيلة إلرهابي، باع دينه وعروبته وتحول 
الى مجرم مأجور يقتل ويدمر ويثير الفتن ويشعل الحرائق إرضاًء ألعداء األمة وتنفيذًا 

لرغبات الشيطان األكبر!!..
ال شرف وال فضيلة للنظام السعودي الذي شتت العرب ومزق أوطانهم وحولها الى 
ساحات وميادين للقتل والسحل، ونشر فيها إرهابه وعناصره االرهابية ليمارسوا فنون 
الذبح والقتل والتنكيل التي تعلموها في مدارس وكليات آل سعود، وعلى يد علماء الشر، 
علماء الوهابية التكفيرية .. تجار الدين وصناع األحزمة الناسفة والسيارات المفخخة 

واالنتحاريين!!
أي شرف وأي فضيلة لنظام آل سعود بعد جرائمه ومذابحه التي ارتكبها بحق اليمنيين.. 
وبعد هذا الدمار الشامل الذي ألحقه بيمن الحضارة والتاريخ.. وأي بطولة سيسجلها 

التاريخ لهذا النظام قاتل األطفال والنساء والمعتدي على نواميس الحياة!..
اته وبدا عاشقًا للدماء..  ال بطولة لهذا النظام الذي سقط عنه القناع وتكشفت سوء
قاتًال للطفولة والحياة..ال بطولة وال فضيلة لنظام آل سعود الذي بدا لسان حاله اليوم 

بعد اعترافه بارتكاب مذبحة قاعة العزاء بصنعاء: 
«أعترف اآلن لكم بأنني كذاب!.. 
وقفت طول األشهر المنصرمة

 أخدعكم بالجمل المنمقة
عي أنني على صواب..   وأدَّ

... يا ناس ال تصدقوا
فإنني كذاب..»

نا ولكن.. ليس لنا عالقة!!
ْ

َصف
َ

ق
 رجاء الفضلي


