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سوريا

ّ
ُ
تحقيق
والمنسية
تصلح دير ّ الزور نموذجًا للمناطق السورية المنكوبة
طاولت كثيرًا من المناطق خالل الحرب،
بامتيازً .ورغم أن حاالت الحصار َ ّ
ُ
مفروضة من مختلف األطراف ،غير أن ما تعيشه المدينة يفوق سواها
بأشواط ،ومن دون أن يحظى بتسليط الضوء الالزم

حكاية مدينة منكوبة

الحصار يفتك بدير الزور...
وأبناؤها ممنوعون من الحياة أو الرحيل
صهيب عنجريني
ّ
همي ّ
«دزيت لهل ّ
يهمه ،رماني الدهر
وأريـ ــد ي ـ ّـم ــه»« ،صـ َـبــرنــا عـلــى الـجــور
اللياليَ ،ص ْبر العبيد على املوالي»،
ّ
البكائيات الـتــي يزخر
مقطعان مــن

بها ت ــراث ديــر ال ــزور الغنائيّ .
ربما
كــانــت مـصــادفـ ًـة ّأن ه ــذا ال ـتــراث ضــمّ
ُ
دالالت
فـ ـن ــون ــا م ـ ــن ال ـ ـغ ـ ـنـ ــاء تـ ـش ــي ّ
تسمياتها بمضامينها ،مثل :النعي،
وال ـ ّـن ــدب .أو ّ
رب ـمــا ك ــان ت ــراث املدينة
ّ
ُي ـهـ ّـيــئ لـهــا مــا يـلـيــق مــن الـبـكــائــيــات

البائع ّ
سيدًا
الباعة هم سادة املوقف في ظل الحصار .كثيرة
ُ
هــي القصص الـتــي ت ــروى فــي هــذا السياق من
ّ
طرق تعامل هؤالء مع السكان .ومنها أن مراهقًا
جاء إلى السوق في أحد األيــام ومعه «كروزين
ّ
ّ
دخ ــان حـمــرا» .الـتــف الــزبــائــن مــن الــرجــال حول
املراهق الذي أعلن شروطه« :الوقوف بالطابور،
الـسـيـكــارة بـ ــ 75ل ـيــرة ،ولـكــل زب ــون سـيـكــارتــان
فقط»ّ .
لكن الزبائن تزاحموا حوله بطريقة أثارت

َ
حفيظته ،فقام بكيل الشتائم لهم ،قبل أن يعلن:
«السيكارة صــارت ب ــ 100ليرة ،وإذا ما وقفتو
مـتــل الـبـشــر م ــا ع ــاد ب ـي ــع» .ف ــي ت ـمــوز املــاضــي
حــاولــت مؤسسة التموين إجـبــار بــاعــة اللحوم
على التزام السعر النظامي 2500 :ليرة للكيلو
الواحد .فامتنع هؤالء ببساطة عن البيع ،وأغلقوا
ّ
أيام أعادوا فتحها ليبيعوا بسعر
محالهم ،وبعد ٍ
 6500ليرة ،من دون أن يعترض أحد.

ُ
لزمن شبيه بالذي تعيشه اليوم.

الخروج من «الجحيم»

َ
َ ّ
وصل ّ
محمد (اسم مستعار)
ام
قبل أي ٍ
إلـ ــى إح ـ ــدى م ـنــاطــق س ـي ـطـ ُـرة ال ــدول ــة
ّ
السورية قادمًا من املدينة املحاصرة.
ـديــة يضحكُ
أم ــام مــائــدة إف ـطــار تـقـلـيـ ّ
الـ ـش ــاب ،وي ـق ــول ل ـعــائ ـلــة ش ـق ـي ـقــه« :ال
تاكلوا ،انتظروا شوي ،أريد أن ّ
أتأمل.
م ــن زم ـ ـ ًـان م ــا ش ـفــت ك ــل هــاألص ـنــاف
مجتمعة بـمـكــان واحـ ــد» .واألص ـنــاف
ـن وزيـتــون
امل ــذك ــورة ليست س ــوى ج ـ ّ ٍ
حس الدعابة
وزيت وزعتر ومكدوس.
ّ
ُ
الـ ــذي يـتـحــلــى ب ــه ال ـش ــاب ي ـج ـعــل من
ً
امل ــآس ــي ال ـتــي يــروي ـ ّهــا مـ ــادة صالحة
ّ
للتندر ّأول األمــر ،لكنك لن تلبث بعد

صمت قصير أن تعي سواد الصورة.
ق ـب ــل الـ ــدخـ ــول فـ ــي ح ــدي ــث ال ـح ـص ــار
وأه ـ ـل ـ ــه ،ن ـ ـسـ ــأل ع ـ ــن الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـت ــي
ّ
مكنت الشاب من مغادرة «الجحيم».
ّ
ف ــال ـط ــرق ال ـب ــري ــة ت ـ ــودي إل ــى مـنــاطــق
س ـي ـط ــرة «داع ـ ـ ـ ـ ــش» ،وال س ـب ـي ــل إل ــى
الخروج اآلمن ّإل ّ
جوًا ،وأبناء األحياء
ّ
السورية ال
الخاضعة لسيطرة الدولة
َ
يستطيعون املغادرة (بـ ّـرًا أو جـ ّـوًا) إال
َ
ّ
أمنية .حصل الشاب
بموجب موافقةٍ
املوافقة الالزمة مثله مثل آخرين،
على
ُ
وال ـط ــري ـق ــة لـيـســت ل ـغ ـزًا أو ت ـعــويــذة،
ث ــاث ـم ـئ ــة أل ـ ــف لـ ـي ــرة سـ ـ ّ
ـوريـ ــة (ن ـحــو
 800دوالر) كــانــت بـمـثــابــة «اف ـت ــح يا
سمسم» .يضحك الشاب ،ويوضح أنه
ّ
محظوظ ،فقد يتطلب األمر في بعض
ً
ال ـحــاالت  400أل ــف ،وانـتـظــارًا طــويــا.
ف ــي حــال ـتــه اس ـت ـغ ــرق األم ـ ــر أس ـبــوعــا
ـط مـ ــوثـ ــوق،
«أعـ ـ ـط ـ ــون ـ ــي رق ـ ـ ـ ـ َـم وس ـ ـي ـ ـ ٍ
تـ ـح ـ ّـدث ــت مـ ـع ــه ،ات ـف ـق ـن ــا ع ـل ــى امل ـب ـلــغ
ُ
وأعـطـيــتــه اسـمــي الـثــاثــي .بعد ثالثة
أيــام اتصلوا بي وقــالــوا :تعال استلم

ّ
ً
ّ
مستحقو المعونات هم الحلقة األضعف والفئة األقل استقباال للصناديق (لؤي بشارة ــ أ ف ب)

ـف« :بـعــدهــا
مــوافـقـتــك» ي ـقــول .ويـضـيـ ّ
ّ
الطيار
اتصل بــي شخص علمت أنــه
ّ
الذي سيقلني ،اتفقنا على موعد بعد
ي ــوم ــن ،وذهـ ـب ـ ُـت إل ــى امل ـك ــان امل ـحــدد.
ك ـ ــان اسـ ـم ــي مـ ــوجـ ــودًا ض ـم ــن الئ ـحــة
ع ـلــى ال ـب ــاب ،وب ـعــد ســاع ـتــن جـلـسـ ُـت
ف ــي امل ــروح ـ ّـي ــة م ــع آخ ــري ــن ،اسـتـغــرق
ّ
َ
لنجد أنفسنا في
األمر أقل من ساعة
ُ
القامشلي» .بعد ذلك تصبح الخيارات
ك ـث ـيــرة ،وأس ـلـ ُـم ـهــا شـ ــراء ت ــذك ــرة عبر
الخطوط الـســوريــة إلــى مـطــار دمشق
أو باسل األسد (الالذقية).

َ
قبل الحصار

ُ
ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـفـ ــرضـ ــه ت ـن ـظ ـيــم

«داع ـ ـ ـ ــش» والـ ـ ـ ــذي أوش ـ ــك أن يــدخــل
َ
عـ ــامـ ــه ال ـ ـثـ ــانـ ــي ك ـ ـ ـ ــان أش ـ ـبـ ــه ب ـن ـك ـتــة
سمجة ّأول األم ــر .وحتى فــي الفترة
ال ـتــي سـبـقـتــه ،ف ــإن ق ــواف ــل امل ـعــونــات
ل ــم ت ـعــرف طــريـقـهــا إل ــى املــدي ـنــة كما
يـجــب ،بسبب خ ــروج معظم مناطق
الــريــف املـحـيـطــة عــن سـيـطــرة الــدولــة
ّ
ّ
االنسانية
السوري ُة .كانت املنظمات
ال ــراغـ ـب ــة ف ــي إيـ ـص ــال م ـع ــون ــات إل ــى
املــدي ـنــة تـصـطــدم ّ بـصـعــوبــات كثيرة
عـلــى رأس ـهــا ت ـعــذر التنسيق مــع كل
امل ـج ـمــوعــات امل ـس ـي ـطــرة .وف ــي معظم
ّ
األحـ ـ ـ ــوال كـ ــان الـ ـش ــرط امل ــت ـف ــق عـلـيــه
ب ــن مـعـظــم امل ـج ـمــوعــات ه ــو «إغ ــراق
ال ــري ــف ب ــامل ـع ــون ــات ،ق ـبــل إرس ـ ــال أي

تقرير

أنفلونزا الخنازير في حلب 9 :ضحايا وعدد من المصابين
أنفلونزا الخنازير ،هذا ما كان ينقص
أهــالــي مدينة حلب المحرومة
الكهرباء منذ أكثر مــن شهرين
ونصف شهر ،وحيث الحصول على
وقود التدفئة مع تدني درجات
الحرارة دون الصفر ،بات متعسرًا
على الكثير من عائالتها
حلب ــ باسل ديوب
ُ
تـســع وف ـي ــات بــاألن ـف ـلــونــزا أعـلـنــت
رسميًا في حلب ،فيما يرقد ثمانية
مرضى في غرف العناية الخاصة
ف ــي امل ـش ــاف ــي ال ـع ــام ــة وال ـخ ــاص ــة.
اإلجــراء ات التي اتخذتها الجهات
الـحـكــومـيــة يـمـكــن لـحـظـهــا بـكـثــرة
عـيـنــات امل ـف ــرزات البلعومية التي

أرسـ ـل ــت إلـ ــى امل ـخ ـب ــر امل ــرك ــزي فــي
دمشق ،لكن ذوي املرضى ،كناهدة
ب ـس ـت ــان ــي ،ي ـت ـس ــاء ل ــون ع ــن سـبــب
«عـ ــدم وجـ ــود مـخـبــر مـخـتــص في
ح ـ ـلـ ــب فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف الـ ـت ــي
ي ـص ـعــب ف ـي ـهــا ال ـن ـق ــل ،ويـسـتـهـلــك
وق ـت ــا ون ـف ـق ــات ب ــأض ـع ــاف م ــا كــان
ق ـب ــل ال ـ ـحـ ــرب» ،ف ـي ـمــا قـ ــال مـ ــروان
جـيـلــو إن «ص ــرف الـ ــدواء ال يكون
إال ب ـع ــد ت ــأك ـي ــد ن ـت ــائ ــج الـتـحـلـيــل
املخبري ،وهذا قد ّ
يعرض املريض
لخطر املوت».
من جهته ،قــال مدير صحة حلب،
ّ
محمد ح ــزوري ،إن عــدد الــوفـيــات
ل ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت «االنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــان ـ ـ ــات
التنفسية العلوية منذ أسبوعني
ب ـل ــغ ت ـس ــع حـ ـ ــاالت ت ـش ـم ــل جـمـيــع
أن ـ ـ ـ ـ ــواع األنـ ـ ـفـ ـ ـل ـ ــون ـ ــزا ،ب ـ ـمـ ــا ف ـي ـهــا
أنفلونزا الخنازير».
ّ
وأشار إلى أن «معظم الوفيات هي
ألش ـخــاص لــديـهــم أم ــراض مزمنة
تضعف مناعتهم ،كالسل الربوي
والـ ـتـ ـلـ ـي ــف ال ـ ــرئـ ـ ــوي وال ـ ـس ـ ـكـ ــري،

ومنهم من كان خارج القطر وعاد
أخيرًا».
وحـســب دائ ــرة األمـ ــراض الـســاريــة
واملزمنة ،فإن مديرية الصحة منذ
ظـ ـه ــور م ـ ــرض أن ـف ـل ــون ــزا ال ـط ـيــور
ق ـب ــل ن ـح ــو ث ـم ــان ــي سـ ـن ــوات ت ـقــوم
بـ «إجراء ات تقليدية تبدأ بدورات
ل ـل ـع ــام ـل ــن فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـص ـحــي
ل ـل ـت ـعــامــل مـ ــع املـ ــرضـ ــى ،وت ــوزي ــع
لقاحات».
وح ـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــاج ،تـ ـق ــوم امل ــدي ــري ــة
«بتوفير معازل ومنافس عالجية

لم يصدر أي تصريح
أو تقرير رسمي عن
وزارة الصحة

للحاالت الشديدة ،وجلسات رذاذ،
وت ـقــديــم ع ـق ــار الـتــامـيـفـلــو مـجــانــا
لكل املــرضــى املحتملني ،حتى في
مشافي القطاع الخاص».
وفـ ــي م ـش ـفــى ال ـ ـ ــرازي ال ـ ــذي بــاتــت
مبانيه عـلــى قـلــة مساحتها مقار
بــديـلــة للمشافي الـحـكــومـيــة التي
سـطــا عليها املـسـلـحــون ،يضطلع
مـ ـشـ ـفـ ــى زاه ـ ـ ـ ـ ــي أزرق املـ ـخـ ـت ــص
بـ ـ ـ ــاألمـ ـ ـ ــراض الـ ـ ـس ـ ــاري ـ ــة وم ـش ـف ــى
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرازي نـ ـفـ ـس ــه بـ ـمـ ـهـ ـم ــة ت ــوف ـي ــر
املنافس واملعازل للمرضى.
ويـ ـبـ ـل ــغ سـ ـع ــر ع ـل ـب ــة ال ـت ــام ـي ـف ـل ــو
(ص ـ ـنـ ــاعـ ــة مـ ـحـ ـلـ ـي ــة)  1650ل ـي ــرة
(نـ ـ ـح ـ ــو أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة دوالرت ب ـس ـع ــر
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــي) ،تـ ـق ــدمـ ـه ــا
صيدلية املشفى مجانًا للمرضى
املراجعني واملقبولني ،وللمرضى
خ ــارج ــه ب ـعــد م ــواف ـق ــة أطـبــائـهـمــا
املختصني.
ولم يصدر هذا املوسم أي تصريح
أو تقرير رسمي عن وزارة الصحة
فــي مــا يـتـعـلــق بــاألن ـفـلــونــزا ،فيما

ش ـهــد الـ ـع ــام ق ـبــل امل ــاض ــي إعــانــا
رسميًا عن عدد اإلصابات املسجلة
وع ـ ــدد ال ــوف ـي ــات ال ـ ــذي وصـ ــل إلــى
 117حالة إصــابــة ،توفي منها 37
في عموم املحافظات.
وف ــي مـنــاطــق حـلــب ال ـتــي يسيطر
عليها املـسـلـحــون ،يــأخــذ الحديث
ع ــن األن ـف ـل ــون ــزا طــاب ـعــا سـيــاسـيــا.
ال ـ ـغ ـ ـمـ ــوض ح ـ ـ ــول م ـ ـ ــدى انـ ـتـ ـش ــار
األنفلونزا في حلب تلقفته وسائل
ّ
إعـ ــام «ال ـ ـثـ ــورة» ل ـب ــث ال ـشــائ ـعــات
وتضخيم عــدد املـصــابــن .ووصــل
األم ــر فــي بعضها إلــى حــد إرجــاع
سـبــب ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس «بـسـبــب
ق ــدوم مقاتلني حــامـلــن للفيروس
ل ـل ـق ـت ــال بـ ـج ــان ــب ال ـ ـن ـ ـظـ ــام» ،وف ــق
«مــديــر صحة حلب ال ـحــرة» ّياسر
دروي ـ ـ ــش .وهـ ــو أكـ ــد أي ـض ــا أن ـ ــه ال
ي ــوج ــد لــدي ـهــم أدوي ـ ــة أو لـقــاحــات
أو إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـخـ ـب ــري ــة ل ـك ـش ــف
اإلص ــاب ــات ،مـتـخــوفــا م ــن «انـتـقــال
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوى» م ـ ــن مـ ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة
الدولة.

