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تقرير

ّ
أطفال التالسيميا يموتون في الرقة...
ومنظمة الصحة العالمية «هون ومش هون»
مأسوية
ال خالف على
ّ
الحياة في ّالرقة ،لكن
ّللمأساة وجوهًا أخرى يبدو
أنها ليست كفيلة بإثارة
حس التنديد الذي تولع به
ُ
الدولية ،كما
نظمات
الم
ً
ّ
أنها ال تبدو مغرية بالتداول
اإلعالمي دائمًا
صهيب عنجريني
الكارثة التي يعيشها األطفال املصابون
بمرض التالسيميا ( )Thalassemiaفي
ّ
الرقة ليست سوى واحدة من املصائب
البعيدة عن مساقط الضوء في الحرب
َ
ال ـس ـ ّ
ـوري ــة .وبـعــدمــا تـعــالــت فــي الـفـتــرة
األخـ ـي ــرة أص ـ ــوات ع ــدد م ــن الـنــاشـطــن
املــوجــوديــن داخ ــل املــديـنــة فــي محاولة
ل ـجــذب االن ـت ـب ــاه إل ــى ال ـق ـضـ ّـيــة ،عملت
«األخبار» على متابعة تطورات امللف،
ّ
ّ
العاملية في
الصحة
لكن مكتب منظمة
ســوريــا اسـتـجــاب لفتح املـلــف بطريقةٍ
رسمت إش ــارات استفهام كبيرة ،وأقــل
ما توصف به هو الالمباالة.

ّ
م ــع ت ـ ــأزم ال ــوض ــع األم ـن ــي ف ــي املــديـنــة،
ّ
ّ
ودخولها على خط الحرب بـقــوة .لكن
ً
عـ ــام  2014ش ـهــد تـ ـح ـ ّـوال درامــات ـي ـكـ ّـيــا
ّ
فــي عمل املنظومة الصحية بالعموم،
ُ
معالجة
ووص ـل ــت ت ـب ـعــاتــه إل ــى مــركــز
ً
التالسيميا بطبيعة ال ـحــال ،وخــاصــة
ّ
خاصة.
في ظل حاجة املركز إلى
ّ
أدويةٍ ُ
ووف ـق ــا لـنــاشـطــي مــوقــع «ال ـ ّـرق ــة تــذبــح
َ
بصمت» فقد «وصــل عدد الوفيات بني
املصابني في عام  2014إلى 42
األطفال ّ
ً
طفال» ،موثقني باالسم.

ّ
«داعش» والمنظمات:
«أخاصمك آه ...أسيبك أل»

ّ
ـدد من الناشطني ،أكد
بالتواصل مع عـ
ٍ ّ
ـؤالء ل ــ«األخ ـبــار» أن «املـعــوقــات التي
هـ َ
ـرضــت عمل املــركــز َ
بقيت فــي خانة
اعـتـ
ُ
ـول
الـصـعــوبــات الـتــي يـمـكــن إي ـجــاد حـلـ ٍ

وصل عدد
الوفيات بين األطفال
المصابين في عام ً
 2014إلى  42طفال

فصول المأساة
املرض (املعروف بفقر دم حوض البحر
األب ـيــض امل ـتــوســط) هــو م ــرض وراث ــي
ي ـص ـيــب األط ـ ـفـ ــال ف ــي م ــراح ــل عـمــرهــم
ّ
جيني ،ويسبب
املبكر ،ينجم عن خلل
فقر الدم املزمنُ .يصنف املرض في خانة
األم ــراض القابلة للعالج ،لكن اإلهمال
قد يؤدي إلى مضاعفات ّ
ُ
أخطرها
عدة،
ضعف في املناعة قد يــؤدي الــى املــوت.
نداءات الناشطني ّعبر مواقع التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي حـ ـ ـ ـ ــذرت م ـ ــن أن «م ــرك ــز
مـعــالـجــة الـتــاسـيـمـيــا فــي ال ـ ّـرق ــة يلفظ
أنـفــاســه األخـ ـي ــرة» .ووف ـقــا للناشطني،
فــإن املــركــز املــذكــور ُيعتبر الــرئـيـ َـس في
ّ
الشرقية ملعالجة هــذا املــرض،
املنطقة
وه ــو م ـســؤول عــن تــزويــد حــوا ُلــى 700
طفل بالعالج بشكل دائــم ،نصفهم من
ُ
ونصفهم من باقي املناطق
أبناء املدينة
ً
الـشــرقـ ّـيــة ،ع ــاوة عـلــى بـعـ ّـض الـحــاالت
التي َ
وفدت إلى محافظة الرقة حني كانت
ّ
محافظة آمنة ،وشكلت نقطة استقطاب
آلالف ال ـن ــازح ــن م ــن م ـنــاطــق الـشـمــال
الـ ـس ــوري .ك ــان امل ــرك ــز ُي ـق ـ ّـدم الـخــدمــات
الـ ـع ــاج ـ ّـي ــة امل ـ ـع ـ ـهـ ــودة ل ـ ـهـ ــذا امل ـ ــرض،
ّ
وأهمها :نقل الدم بشكل شهري للحفاظ
على خضاب الــدم (الهيموغلوبني) في
مستوياته الطبيعية ،وتقديم األدويــة
ّ
العالجية ،وأجهزة نقل الدم ومضادات
ّ
الحساسية ،وإجراء التحاليل املخبرية
ومراقبة الخضاب ونسبة الحديد لدم
األطفال املرضى...
ب ــدأت مــامــح امل ــأس ــاة مـنــذ ع ــام ،2013

ّ
ل ـه ـ ّـا ،ح ــت ــى ب ـعــد س ـي ـطــرة داع ـ ــش على
ال ــرق ــة ،قـبــل أن تـتـغـ ّـيــر ال ـح ــال ال ّح ـقــا».
وفـيـمــا كــانــت الـصـعــوبــات تـتـمــثــل ّأول
األمـ ــر ف ــي ان ـخ ـفــاض م ـخ ــزون األدوي ـ ــة،
ـات أخــرى،
وم ـخــاوف عــدم وص ــول كـمـيـ ٍ
ت ـفــاق ـمــت الح ـق ــا إلـ ــى انـ ـع ــدام األدوي ـ ــة،
وشـبــه استحالة استجالبها .وحصل
ذل ــك ب ــ«ال ـت ــزام ــن م ــع تـشــديـ ّـد التنظيم
قـبـضـتــه ع ـلــى امل ــدي ـن ــة ،وس ــن ــه قــوانــن
ُ
ّ
الدولية».
جديدة تعيق دخول املنظمات
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،قـ ــال م ـص ــدر طبي
ّ
ّ
املنظمات
محلي لـ«األخبار» إن «معظم
ّ
ّ
العاملية ع ــادت إلــى العمل داخ ــل الــرقــة
أخـ ـيـ ـرًا» .امل ـص ــدر الـ ــذي رف ــض الـكـشــف
عــن اسـمــه (خشية بطش التنظيم به)
ّ
ّ
أكـ ـ ــد أن «ال ـ ـعـ ــام ال ـح ــال ــي ش ـه ــد ع ــودة

ّ
الطبية واإلغــاثـيــة،
ع ــدد مــن املنظمات
بعد الــوصــول إلــى اتـفــاقــات مــع داعــش
لــم ُيـكـشــف عــن تفاصيلها ،باستثناء
َ
اش ـت ــراط التنظيم أن ي ـكــون العاملون
ف ــي م ــراك ــز امل ـن ـظ ـمــات م ــن أب ـن ــاء الــرقــة
ّ
املسلمني» .املصدر أوضــح أن «مشكلة
مـ ــركـ ــز ال ـت ــاس ـي ـم ـي ــا بـ ــاتـ ــت م ـع ــروف ــة
لـلـجـمـيــع داخ ـ ــل امل ــدي ـن ــة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
العاملون مع منظمة ّ
الصحة» ،مضيفًا:
«اسألوهم عن الدواء».

برسم منظمة ّ
ّ
العالمية
الصحة

ّ
الدولية ،ملنظمة
كثير من املنظمات
مثل
ٍ
ُ
ال ـص ـ ّـح ــة ال ـع ــامل ـ ّـي ــة م ـك ـتــب قـ ـط ــري فــي
دمشق« .األخبار» تواصلت مع مسؤول
اإلع ــامُ والـتــواصــل فــي مكتب املنظمة
ك ــري ــم شـ ـك ــر ب ـح ـثــا عـ ــن إجـ ــابـ ــات عـمــا
َ
فطلب
لدينا من أسئلة واستفسارات،
إرســال بريد إلكتروني ُم ّ
فصل .احتوى
البريد ُامل َ
رسل على املعلومات املتوافرة،
وع ــدد مــن األسـئـلــة («إل ــى متى استمر
العمل بشكل ُمنتظم ،ومنذ متى توقف
إدخ ــال األدويـ ــة؟ ومــا أسـبــاب التوقف؟
ُ
«هـ ــل م ــن ُجـ ـه ــود تـ ـب ــذل مل ـعــال ـجــة هــذه
الـكــارثــة؟ كـيــف؟ مــع مــن؟ ومــا نتائجها
حتى اآلن؟» .ودخلنا فــي طــور انتظار
إجابات (من املفترص أنها متوافرة في
قاعدة بيانات أي مكتب منظمة دولية
في بلد يعيش حالة حــرب) .خالل أحد
عشر يــومــا تلت إرس ــال الـبــريــد ،أجــرت
ً
ّ
هاتفيًا باملوظف
«األخبار»  67اتصاال
ملتابعة املوضوع وتذكيره بحساسية
امللف ،من دون أن نحظى بفرصة التكلم
معه في ّ
أي من املرات .موظفون آخرون
ّ
سوريو الجنسية) نابوا عنه في
(كلهم
الرد على بعض االتصاالت .في االتصال
رقـ ــم  68ط ـل ـب ـنــا الـ ـتـ ـح ـ ّـدث إلـ ــى ممثلة
املنظمة ،أو أي مسؤول آخر ،لكن «املس
إل ـيــزاب ـيــث (هـ ــوف ،ممثلة املـنـظـمــة في
سوريا) حاليًا عندها ترابل ،واألستاذ
كــري ــم م ــو هـ ــون» وف ـق ــا لـتـعـبـيــر إح ــدى
املوظفات .ويبدو أن التلويح باإلشارة
إلى عدم تعاون مكتب املنظمة أفلح في
التحول إلى سبب جوهري للعثور على
«األس ـت ــاذ ك ــري ــم» ،ال ــذي تلقف سماعة
ّالهاتف (خالل االتصال نفسه) ليخبرنا
أنـ ــه طـلــب اإلج ــاب ــات م ــن الـعــامـلــن مع
املنظمة في الرقة ،وسيزودنا بها بعد
قليل .أما اإلجابات التي تلقيناها بعد
ســاع ـتــن ف ـك ــان ــت« :نـ ـع ــم ،ه ـن ــاك أزمـ ــة.
وهناك حاالت وفاة بني األطفال ،ال نعلم
ع ــدده ــا بــال ـض ـبــط .س ـن ـحــاول مـتــابـعــة
القضية .إذا أردتــم معلومات تفصيلية
فانتظرونا أيامًا معدودات».
وتجدر اإلشارة إلى أنه في اليوم التالي
إلرس ـ ــال األس ـئ ـلــة إل ــى مـكـتــب املـنـظـمــة،
روج ـ ــت م ــواق ــع إل ـك ـت ــرون ـ ّـي ــة ُم ـعــارضــة
معلومات ُ
مفادها أن «الوضع الصحي
ف ــي ال ــرق ــة ج ـي ــد .وم ــرك ــز الـتــاسـيـمـيــا
يتولى التعامل مــع امل ــرض» .وهــو أمر
ي ـخــالــف الـ ــواقـ ــع ،وي ـخ ــال ــف ّرد مكتب
املنظمة.

«داعش» يطل برأسه من برزة
ريف دمشق ــ ليث الخطيب
بظهور
فــاجــأ تنظيم «داع ــش» خصومه مــن مختلف األط ــراف،
ٍ
ـان لــه خــال أسبوعني على مقربة مــن العاصمة الـســوريــة ،في
ثـ ٍ
حي بــرزة ،شمالي شرقي دمشق ،بعدما كــان قد اقتحم مخيم
الـيــرمــوك جنوبي العاصمة بنحو مباغت فــي األول مــن الشهر
ال ـجــاري .وشـهــد أمــس مــواجـهــات عنيفة فــي بساتني حــي بــرزة
الشرقية وفي ّ
حيي تشرين والقابون بني عشرات املسلحني من
ّ
«داعش» من جهة ،واملسلحني املنخرطني في عداد تسوية برزة،
ّ
إضافة إلى مسلحي «اللواء األول» التابع لـ «الجيش الحر» و«لواء
املسلمني» و«شهداء الصالحية» من جهة ثانية .وبحسب مصدر
ّ
ّ
ميداني لـ «األخبار» ،فإن « 150مسلحًا هم من املسلحني املحليني
فــي األحـيــاء الثالثة (ب ــرزة وتشرين والـقــابــون) ،بايعوا التنظيم
سـ ّـرًا خــال األيــام املاضية ،بعد اتـصــاالت مــع زعـمــاء داعــش في
الغوطة الشرقية وفي الريف الجنوبي للعاصمة» .ولم يكد يعلن
«الداعشيون» انتماءهم الجديد ،حتى سارع املقاتلون املحليون
ّ
في برزة ،الذين كانوا قد وقعوا اتفاق تسوية مع الجيش السوري
في نهاية عام  ،2013إلى االشتباك معهم في البساتني الشرقية
ّ
مــن ال ـحــي ،فيما ش ـ ّـن مـســلـحــو «ال ـل ــواء األول» ،وبــاقــي الـحـلـفــاء،
ّ
هجومًا على مسلحي «داعش» في منطقة القابون وبساتني حي
تـشــريــن ،كــذلــك اسـتـهــدف الجيش ال ـســوري مواقعهم باملدفعية
الثقيلة والطائرات الحربية.
إل ــى ذل ــك ،أص ــدر «ال ـل ــواء األول» بـيــانــا أعـلــن فـيــه ب ــدء معركته مع
«داع ــش» بعد «ت ـجــاوزات قــام بها تنظيم الــدولــة فــي مناطق بــرزة
والقابون وحي تشرين» .إلى ذلك ،قال مصدر ّ
مقرب من «جيش
اإلسالم» لـ«األخبار»« :يلقي زعماء جيش اإلسالم اللوم على جبهة
النصرة لتسهيلها نشوء تلك املجموعة الداعشية ،فهي بتقاربها
ً
مع داعش جنوبي العاصمة طورت عالقتها مع التنظيم ،وصوال
إلى ما جرى في برزة والقابون» .وفي خطوة الفتة تخرج عن سياق
حرب «جيش االسالم» مع «املفسدين في األرض املمثلني بتنظيم
داعش» في الغوطة الشرقية ،وعلى عكس ما ّ
يروجه التنظيم عن
املعارك في برزة والقابون ،علمت «األخبار» من مصادر ميدانية
سورية ّأن «جيش االســام» أرســل تعزيزات عسكرية وأكثر من
 150مسلحًا إلى القابون ملؤازرة جماعة الشيخ يوسف ليلى التي
تقاتل إلى جانب «النصرة» و«داعش» في وجه باقي الفصائل.
أما في مخيم اليرموك ،جنوبي العاصمة ،فقد واصلت الفصائل
الـفـلـسـطـيـنـيــة تـقــدمـهــا ال ـب ـطــيء ف ــي مــواج ـهــة «داعـ ـ ــش» و«جـبـهــة
النصرة» .ففي وقت وصلت فيه «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
 القيادة العامة» و«فـتــح االنتفاضة» إلــى وســط مخيم اليرموك،عند تقاطع شارعي لوبيا واليرموك ،بعدما كانا يسيطران على
املناطق الواقعة شمالي املخيم حتى ساحة الريجة ،شهد محيط
صالح الدين اشتباكات عنيفة بني «أكناف بيت املقدس» وتنظيمي
«داعش» و«النصرة» ،في الجهة الجنوبية من املخيم.
ويقول مصدر ميداني لـ«األخبار» ّإن «املنطقة التي تسيطر عليها
الفصائل الفلسطينية مجتمعة باتت تـقــارب  %50مــن مساحة
املخيم ،فيما انزاحت خطوط التماس باالتجاه الجنوبي ،وانحصر
وجود التنظيمني في األحياء الجنوبية».

