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٢٢
أي ضربة "لو من املريخ" تكسر عظام النظام

أن
ﺗﻜﻮن
ﻣﺼﺎﺑﺎً
ﺑﺎﻟﺜﻮرة

ﰲ ﻛ ّـﻞ ﻣﺮة ﺗـﺘﻌﺮض ﻓـﻴﻪ واﺣـﺪة ﻣـﻦ اﳌـﻨﺎﻃـﻖ اﻟـﺘﻲ ﻳﺴـﻴﻄﺮ ﻋـﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺜﻮار ﻻﻧـﺘﻜﺎﺳـﺔ ﻧـﻘﻒ أﻣـﺎم
ـﻬﻢ ﻟﻨﺨﺘﱪ ﻣـﺎ ﺗـﺒﻘﻰ ﻣـﻦ إميـﺎﻧـﻨﺎ ﺑـﺜﻮرﺗـﻨﺎ :ﻫـﻞ ﻳـﻜﻔﻲ ﺷـﻌﻮرﻧـﺎ ﺑـﺎﻟ ّ
ـﺬل واﳌـﻮت واﺳﱰﺟﺎع
ﺳـﺆال ُﻣ ّ
اﻷﺣـﺪاث وﺗﺤـﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟـﻨﺜﺒﺖ أﻧـﻨﺎ ﻣـﺎ زﻟـﻨﺎ ﻗـﻴﺪ اﻟﺤـﻠﻢ؟ ﻫـﻞ ﻳـﻜﻔﻴﻨﺎ ﻛـﺘﺎﺑـﺔ "ﺑـﻮﺳـﺖ" ﻋﲆ اﻟـﻔﻴﺲ
ﺑﻮك أو ﺗﻐﻴري ﺻـﻮرة ﺑـﺮوﻓـﺎﻳـﻠﻨﺎ ﻟـﻨﺜﺒﺖ أﻧـﻨﺎ ﻣـﺎ زﻟـﻨﺎ ﻣـﻊ أوﻟـﺌﻚ اﳌـﻨﻜﻮﺑني ﰲ ﺧـﻨﺪق واﺣـﺪ؟ ﻫـﻞ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻌﻼً وﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة أن ﻧﺮﻓﻊ أﺻﻮاﺗﻨﺎ مبﻨﺎﺷﺪات أﻣﺎم ﻋﺎمل ﻻ ﻳﺴﻤﻊ وﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺴﻤﻊ؟
ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﻳـﺤﺼﻞ ﰲ درﻋـﺎ اﻟـﻴﻮم ﻛﺴـﻴﻨﺎرﻳـﻮ ﻗـﺎﻟـﺖ ﻋـﻨﻪ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة إﻧـﻪ ﺷـﺒﻴﻪ ﳌـﺎ ﺣـﺼﻞ ﰲ
اﻟـﻐﻮﻃـﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ ﻣـﻨﺬ أﺷﻬـﺮ ،وﻛـﺎﻧـﺖ ﻗـﺪ ﺷـﺒﻬﺖ ﻣـﺎ ﺣـﺪث ﰲ اﻟـﻐﻮﻃـﺔ مبـﺎ ﺣـﺼﻞ ﰲ ﺣـﻠﺐ ﻧـﻬﺎﻳـﺔ
 ،2016ﻣـﻊ اﻟﺘﻌﺒري ﻋـﻦ ﻗـﻠﻘﻬﺎ ﳌـﻮت آﻻف اﳌـﺪﻧﻴني وﺗﻬﺠري ﻣـﺌﺎت اﻵﻻف داﻋـﻴﺔ دامئـﺎً اﻟـﻀﺤﻴﺔ
"ﻧـﺤﻦ" ﻟـﻠﻤﻮاﻓـﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﺨـﲇ ﻋـﻦ ذاﻛﺮﺗـﻨﺎ وﻣـﻜﺎﻧـﻨﺎ وإميـﺎﻧـﻨﺎ دون أن ﻳـﻜﻮن ﻫـﻨﺎك أي ﻣـﻘﺎﺑـﻞ
ﻳـﻬﻢ ،اﳌـﻬﻢ اﻵن أن ﻧُﺨـﲇ ﺑـﻴﻮﺗـﻨﺎ ﻟـﺘﻌﻔﻴﺶ
ﺳـﻮى اﻟـﺒﻘﺎء ﻋﲆ ﻗـﻴﺪ اﻟـﺤﻴﺎة ،ﻛـﻴﻒ وأﻳـﻦ ﻻ ّ
اﻟـﻘﺎدﻣني وﻧﱰك ﺛﺄرﻧـﺎ وراءﻧـﺎ ،أﻣـﺎ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑـﺔ اﻟـﻄﺎرﺋـﺔ واﳌﺴـﺘﻤﺮة واﳌـﺴﺎﻋـﺪات واﻟـﺨﻴﺎم )ﻋﲆ أﻗـﻞ
ﺗﻘﺪﻳﺮ( وﻛﴪة اﻟﺨﺒﺰ وﻗﻄﺮات اﳌﺎء ﻓﺘﻠﻚ ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً.
ﻣـﺌﺎت اﻵﻻف ﻣـﻦ اﳌـﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺠﻨﻮﺑـﻴﺔ ﰲ ﺳـﻮرﻳـﺎ )درﻋـﺎ ورﻳـﻔﻬﺎ( ﻳـﻨﺘﻈﺮون ﻗـﺪرﻫـﻢ ﻋﲆ اﻟﺤـﺪود
اﻷردﻧـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ أُﻏـﻠﻘﺖ وﺑـﺸﻜﻞ ﺗـﺎم أﻣـﺎﻣـﻬﻢ وآﻻف ﻣـﻦ اﻟﺸـﺒﺎن واﻟـﻌﺎﺋـﻼت اﳌـﺘﺒﻘﻴﺔ ،ﻳـﻘﺒﻌﻮن
ﺗـﺤﺖ ﻗـﺼﻒ اﻷﺳـﺪ ﺣـﻠﻔﺎﺋـﻪ اﻟـﺮوس واﻹﻳـ ﺮاﻧﻴني ،ﻳـﺪاﻓـﻌﻮن مبـﺎ ﺗـﺒﻘﻰ ﻣـﻨﻬﻢ ﻋام ﺗـﺒﻘﻰ ﻣـﻦ
أرﺿـﻬﻢ ﻋـﻠّﻬﻢ ﻳـﺘﺠﻨﺒﻮن ﻣﺼرياً ﻣـﺸﺎﺑـﻬﺎً ﻣـﺤﺘﻮﻣـﺎً ﳌـﻦ ﺳـﺒﻘﻬﻢ ،وﺳـﻂ ﺗﺨ ّـﲇ اﻟـﻌﺎمل أﺟـﻤﻊ ﻋـﻨﻬﻢ
ﺧـﺎﺻـﺔ اﻷﻣـﺮﻳـﻜﺎن )اﻟـﺪاﻋـﻢ اﻟـﺮﺋﻴﴘ ﻟـﻔﺼﺎﺋـﻞ اﻟـﺠﻨﻮب( ﺑـﻌﺪ أن أرﴇ ﻧـﻈﺎم اﻷﺳـﺪ "اﻟـﻌﺪو
ِﺤﺼﺔ أﺧﺮى ﻳﻘﺘﻄﻌﻬﺎ ﻣﻦ أرض اﻟﺠﻨﻮب ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﻓﺔ أﻣﺎن ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻬﻢ.
اﻹﴎاﺋﻴﲇ" ﺑ ّ
ﻟـﻴﺲ اﳌﻮﻗـﻒ اﻟـﻐﺮيب ﻣـﺎ ُﻳـﻌ ّﻮل ﻋـﻠﻴﻪ اﻵن ،ﻣـﺎ ﻳـﺘﺒﺎدر إﱃ أذﻫـﺎﻧـﻨﺎ ﻧـﺤﻦ اﻟـﺴﻮرﻳﻮن ﺑـﻌﺪ أن ﻇﻬـﺮ
اﻟـﻴﺄس واﻟـﺒﺆس ﰲ ﻣـﻌﻈﻢ ﺧـﻄﺎﺑـﺎﺗـﻨﺎ ﻣـﻦ اﻧـﺘﺼﺎر اﻟـﺜﻮرة ﰲ درﻋـﺎ ،وﺗﻮ ّﺟـﻪ اﻟـﻨﻈﺎم إﱃ ﻗـﺘﻞ اﻟـﺜﻮرة
ﰲ ﻣﻬـﺪﻫـﺎ اﻷول اﻟـﺬي ﺧﺮﺟـﺖ ﻣـﻨﻪ وﻣـﺎ ﻳـﻌﻨﻲ ذﻟـﻚ ﻟـﻨﻈﺎم اﻷﺳـﺪ وﻣـﻮاﻟـﻴﻪ ،وﻣـﺎ ﻳﱰﻛﻪ ﻋـﻠﻴﻨﺎ
ﺗﻜﴪ ﰲ اﳌـﻌﻨﻮﻳـﺎت ﺗـﺤﺖ ﺑـﻨﺪ اﻟـﻮاﻗـﻌﻴﺔ واﻟﺘﺤـﻠﻴﻞ اﻟﺴـﻴﺎﳼ ﺑـﺄنّ ﻣـﺎ
ﻧـﺤﻦ )أﻫـﻞ اﻟـﺜﻮرة( ﻣـﻦ ّ
ﺳـﻴﺤﺪث ﻓـﻌﻼً ﻫـﻮ ﻧـﺘﻴﺠﺔ ﺣـﺘﻤﻴﺔ ﻻﺗـﻔﺎﻗـﺎت دوﻟـﻴﺔ ﺳـﻨﻜﻮن ﻧـﺤﻦ آﺧـﺮ اﳌﻌﻨﻴني ﺑـﻬﺎ وﺳـﻨﻘﺒﻞ
ﺑـﺈﻣﻼءاﺗـﻬﻢ ﻋـﻠﻴﻨﺎ أﻳّـﺎً ﺗـﻜﻦ ﻫـﺬه اﻹﻣﻼءات وﻣـﺪى إﺟـﺤﺎﻓـﻬﺎ ﺑـﺎﻟـﻮﻗـﻮف ﻣـﻊ اﻟ ّ
ـﺠﻼدﻳـﻦ واﻟـﻘﺘﻠﺔ ﰲ
وﺟﻪ ﻣﻦ أراد اﻟﺤﻴﺎة.
ﻫـﻲ اﻟـﺜﻮرة وﻧـﺤﻦ ﻣـﺼﺎﺑـﻮن ﺑـﻬﺎ دون أن ﻧـﻘﻒ ﻫـﻨﺎ ﻋﲆ ﺣـﺪود اﻟـﺠﻐﺮاﻓـﻴﺎ ،ﻣـﻨﺬ أن ﻛﴪت
ﺣـﺎﺟـﺰ اﻟـﺨﻮف وارﺗـﻔﻊ ﺻﻮﺗـﻨﺎ ﻟـﻴﻬﺎﺑـﻪ اﻟـﺠﻼد وﻳﻬـﺰ أرﻛـﺎﻧـﻪ .اﻟـﺜﻮرة ﻫـﻲ أن ﻧـﻘﻮل ﻷﻣـﻬﺎﺗـﻨﺎ ﺑـﺪون
ﻣـﻘﺪﻣـﺎت "اﺳـﺘﺸﻬﺪ اﺑـﻨﻚ اﻷﺻـﻐﺮ" وﺗـﻜﺘﻔﻲ ﺑـﺎﻟﻔﺨـﺮ ودﻣـﻮع ﻗـﻠﻴﻠﺔ .اﻟـﺜﻮرة ﻫـﻲ أن ﻧـﻌﻘّﻬﺎ
وﺗـﺤﺘﻮﻳـﻨﺎ وﻧﻜﴪﻫﺎ وﺗﻨﴫﻧﺎ وﻧـﻔﺮط ﺑـﻬﺎ وﺗـﺘﻤﺴﻚ ﺑـﻨﺎ .اﻟـﺜﻮرة ﻫـﻲ أن ﻻ ﻳـﻜﻮن ﰲ ﻗـﻠﻮﺑـﻨﺎ ﺟﺰءاً
ّإﻻ وﻳـﺘﻤﻠﻜﻪ ﺛـﺄر ﺷﺨﴢ ﺑـﺎﻟﻨﴫ وإﻗـﺎﻣـﺔ اﻟـﻌﺪل وﻣـﺤﺎﺳـﺒﺔ ّ
اﻟـﺠﻼد .ﻫـﻲ ذﻟـﻚ اﻟـﺸﻌﻮر ﺑـﺄن
ﻗـﻠﻮﺑـﻨﺎ ﻣـﻠﺘﺼﻘﺔ ﺑـﺎﻟﺴامء دون أن ﻧـﺨﻀﻊ ﻣـﺎ ﻳـﻌﺘﻤﻞ ﰲ ﺻـﺪورﻧـﺎ أي ﺳـﺒﺐ ﻣـﻨﻄﻘﻲ ﻟـﻨﺪاﻓـﻊ ﺑـﻪ
ﻋـﻦ أﻧـﻔﺴﻨﺎ .اﻟـﺜﻮرة ﻫـﻲ أوﻟـﺌﻚ اﻟﺸـﺒﺎب اﻟـﺬﻳـﻦ ﻛﴪوا اﻷﺻـﻨﺎم ورﻣـﻮﻫـﺎ أﻣـﺎم أﻋني اﻟﺠـﻤﻴﻊ
وﻣﻠﺆوا ﻗﻠﻮب اﻟﻨﺎس ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﻴﻄﺮوا ﻋﲆ ﻗﺮاﻫﻢ وﺑﻠﺪاﺗﻬﻢ.
اﻟـﺴﺆال اﳌـﻬﻢ اﻟـﻴﻮم ،ﻫـﻞ ميـﻜﻦ أن ﻧُـﺸﻔﻰ ﻣـﻦ اﻟـﺜﻮرة ،ﻻ أﻋـﺘﻘﺪ أن ذﻟـﻚ ﺑـﺎﻹﻣـﻜﺎن ﻳﻮﻣـﺎً ،وﻟﻬـﺬا
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل ﻟﺪرﻋﺎ "ﻳﺎ درﻋﺎ ..ﺣﻨﺎ ﻣﻌﺎك ﻟﻠﻤﻮت".
هيئة التحرير

عا والسيناريوهات املحتملة
در َ
فش## # # #لت امل## # # #فاوض## # # #ات ال## # # #تي
ع##قده##ا ال##روس )ح##ليف ن##ظام
األس## #د األق## #وى( م## #ع ف## #صائ## #ل
ال##جنوب ال##سوري )درع##ا وم##ا
ح ##ول ##ها( ،وت ##راوح ##ت وج ##هات
ال # # # # #ن#ظ#ر م## # # # #ع ب## # # # #دء ال#ح # # # # #م#ل#ة
ال##عسكري##ة ال##تي ت##شنها ق##وات
األس#د وح#لفاؤه#ا ع#لى امل#نطقة
م## # #نذ  19ح## # #زي## # #ران امل## # #اض## # #ي
وال## # # #تي م## # # #ا ت## # # #زال مس## # # #تمرة،
وال ## #تي س ## #يطرت ف ## #يها ق ## #وات
األس#د ع#لى م#ساح#ة ك#بيرة م#ن
ق## # # # #رى وب # # # # #ل##دات ال # # # # #ج #ن##وب
ال ## #سوري ،بحس ## #ب م ## #ا ي ## #روج
ف ## # #ي إع ## # #الم ## # #ه ،ب ## # #ني ال ## # #يأس
وان ## #تظار م ## #صير م ## #شاب ## #ه مل ## #ا
ح ##دث ف ##ي ال ##غوط ##ة الش ##رق ##ية
ق## # #بل أشه## # #ر وم## # #ا ح## # #دث ف## # #ي
م## # #دي## # #نة ح## # #لب  ،2016وب## # #ني
ال#تفاؤل وت#جنب امل#قارن#ة ال#تي
ي ## #راه ## #ا مح ## #للون س ## #ياس ## #يون
ب#عيدة ع#ن ال#واق#ع ،خ#اص#ة م#ع
رف ##ض ال ##فصائ ##ل ل ##لمفاوض ##ات
ال## #تي وص## #فوه## #ا بـ "امل## #ذل## #ة"،
واس#ترج#اع ب#عض ال#قرى ال#تي
ك#ان#ت ق#وات األس#د ق#د س#يطرت
ع ## #ليها ،وت ## #كبيده ## #م خ ## #سائ ## #ر
ك## #بيرة ف## #ي امل## #قات## #لني ،وإب## #داء
اس ##تعداده ##م للح ##رب ال ##قادم ##ة
تحت شعار "املوت وال املذلة".
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ل##يس م##ن ال##صحيح ع##قد م##قارن##ة

ال ##عشائ ##ري ##ة ال ##تي ت ##طغى ع ##لى

ب## # #ني م## # #ا ح## # #دث ف## # #ي ال## # #غوط## # #ة

ه#ذه ال#فصائ#ل ،ن#اه#يك ع#ن ن#زوح

الش##رق##ية وح##لب ب##ما يح##دث اآلن

امل#دن#يني )ب#لغ ع#دد ال#ذي#ن ن#زح#وا

ف ## #ي ال ## #جنوب ال ## #سوري ،وذل ## #ك

م##ن ال##جنوب ال##سوري م##ا ي##قارب

ب ##ال ##نظر إل ##ى ط ##بيعة ال ##فصائ ##ل

 320أل##ف م##دن##ي ب##ظروف ص##عبة

امل ##قات ##لة وال ##تي ل ##م يح ##دث ف ##يها

ع#لى الح#دود األردن#ية ب#عد رف#ض

خ ##الل س ##نوات ال ##ثورة خ ##الف ##ات

األخ## #يرة ف## #تح الح## #دود أم## #ام## #هم

ج#وه#ري#ة أو ق#تال ب#ني ال#فصائ#ل،

ل##لمرور( وه##ذا م##ا ي##شكل ب##ال##رغ##م

س#وى م#ع ت#نظيم ال#دول#ة "ج#يش

م##ن ال##حال##ة اإلن##سان##ية ال##صعبة

خ ##ال ##د" وال ##ذي ال ي ##سيطر س ##وى

ال## # #تي ي## # #عيشون## # #ها ورق## # #ة ق## # #وة

ع#لى م#ساح#ة ص#غيرة ال ت#تجاوز

ل## #لمقات## #لني ال## #ذي## #ن تح## #رروا م## #ن

 %5م## # # # #ن م # # # # #ن#اطق ال # # # # #ج#ن#وب

ع##بء امل##دن##يني واس##تهداف##هم م##ن

ال## # #سوري م## # #قاب## # #ل  %35ل## # #نظام

ق # # # # #ب#ل ق## # # # #وات األس## # # # #د ،ال## # # # #ذي

األس##د و %60ل##لجيش الح##ر ف##ي

اس ##تهدف ق ##رى ال ##جنوب ب ##أك ##ثر

امل ##نطقة .وت ##ضم ه ##ذه ال ##فصائ ##ل

م## #ن  600غ## #ارة خ## #الل ال## #عمليات

بحس#ب إح#صائ#يات أك#ثر م#ن 30

الدائرة حتى اآلن.

أل#ف م#قات#ل ف#ي ال#وق#ت ال#ذي ي#رى
ال##بعض أن األع##داد ت##زي##د ع##ن 80
أل##ف ،مجه##زي##ن ب##أس##لحة ن##وع##ية
ح ##دي ##ثة ك ##ان ##وا ق ##د ت ##لقوه ##ا م ##ن
غ#رف#ة "امل#وك" ف#ي األردن ،س#اب#قاً
ق##بل أن ت##وق##ف ال##غرف##ة دع##م ه##ذه
ال## # #فصائ## # #ل إض## # #اف## # #ة ل## # #داع## # #مني
آخ#ري#ن ،ب#اإلض#اف#ة إل#ى ال#طبيعة

فش ##ل امل ##فاوض ##ات م ##رده إل ##ى أن
ال## #فصائ## #ل وبحس## #ب ب## #يان## #ات## #ها
رف ##ضت تس ##ليم الس ##الح ال ##ثقيل
ال ##تي ت ##عده ال ##ضام ##ن ال ##حقيقي
ل##وج##وده##ا ف##ي امل##نطقة ،إض##اف##ة
إل#ى م#لف امل#عتقلني ال#ذي اش#ترط
امل##فاوض##ون م##ع ال##وف##د ال##روس##ي
في بصرى الشام
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إخ##راج ن##صفهم م##ع ب##دء دخ##ول

ع## #لى اف## #تراض أو ت## #وق## #ع ق## #يام

ب## #ال## #رغ## #م م## #ن ك## #ثاف## #ة ال## #قصف

ق ##وات روس ##ية وش ##رط ##ة م ##دن ##ية

أمريكا بتدخل عسكري".

وحدة املعارك حولها.

ل ##يس ال ##قرار األم ##ري ##كي ب ##معزل

ت ##حاول ق ##وات األس ##د أن ت ##نهي

ع## # # # #ن م## # # # #واف # # # # #ق##ة ض # # # # #م #ن #ي##ة

امل ##عرك ##ة ف ##ي ال ##جنوب ال ##سوري

"إس## # #رائ## # #يلية" للح## # #ملة ال## # #تي

ب ## # #اع ## # #تباره ## # #ا "مه ## # #د ال ## # #ثورة"

وع##لى ال##رغ##م م##ن ت##روي##ج ق##وات

ت#شنها ق#وات األس#د وح#لفاؤه#ا،

وان ## # # #طالق ## # # #تها األول ## # # #ى ،وم ## # # #ا

األس## #د مل## #صال## #حات ج## #رت ك## #ان

م##ع الته##دي##د ب##عدم وج##ود ق##وات

سيؤدي س ##قوط ##ها م ##ن ن ##تائ ##ج

أك##بره##ا م##ع ف##رق##ة ش##باب ال##سنة
)ق##ائ##ده##ا أح##مد ال##عودة(ّ ،
إال أن

إي ##ران ##ية أو م ##يليشيا ح ##زب اهلل
ب ## #ال ## #قرب م ## #ن ح ## #دوده ## #اّ ،
إال أن

ك## # #ارث## # #ية ع## # #لى ال## # #ثورة ،ورف## # #ع
م # # # # #ع#ن#وي## # # # #ات ق## # # # #وات األس## # # # #د

ال## # # #عودة ن## # # #فسه ي## # # #عتبر أح## # # #د

ه#ناك أن#باء ع#ن م#شارك#ة واس#عة

وم##وال##يه ،إض##اف##ة إل##ى ال##جان##ب

أع## # #ضاء )ال## # #لجنة امل## # #وس## # #عة(

له## # # #ذه ال## # # #قوات ف## # # #ي امل## # # #عارك

االق ##تصادي ال ##هام ب ##ال ##وص ##ول

ال ##تي رف ##ضت امل ##صال ##حات م ##ع

الجارية.

إل##ى م##عبر ن##صيب م##ع الح##دود

م## # # # #ن ق # # # # #ب##ل ق## # # # #وات األس## # # # #د
واس # # # # #ت#الم # # # # #ه#م ل#ل#مؤس # # # # #س#ات
الحكومية في املنطقة.

ال## # #وف## # #د ال## # #روس## # #ي امل## # #فاوض.
وك## #ان## #ت ال## #لجنة امل## #وس## #عة ق## #د
أص ##درت ق ##رارا ً ب ##منع ال ##تفاوض
ب##شكل ف##ردي ،وع##لى االت##فاق أن
ي # # # # #ش#م#ل ال # # # # #ج#ن#وب ال # # # # #س#وري
ب#كام#له )درع#ا –ال#قنيطرة –ري#ف
السويداء(.

ي ## #رى مح ## #للون س ## #ياس ## #يون أن
األس ## # # #د وح ## # # #ليفه ال ## # # #روس ## # # #ي
ي ## # #سعون ج ## # #اه ## # #دي ## # #ن إلت ## # #مام
ال # # # # #س#ي#ط#رة ع # # # # #ل#ى ال # # # # #ج#ن#وب
ال##سوري ق##بيل االج##تماع ال##ذي
س##يعقد ب##ني ال##رئ##يس األم##ري##كي
ت ## #رام ## #ب وال ## #رئ ## #يس ال ## #روس ## #ي

األردن ##ية وإدارت ##ه ل ##ه ،وه ##ذا م ##ا
ت ##رف ##ضه ف ##صائ ##ل ال ##ثورة ك ##بند
ل ## # # #لتفاوض وتش ## # # #ترط إدارت ## # # #ه
ب## #وج## #ود ق## #وات روس## #ية ،األم## #ر
ال#ذي ل#ن ي#فضي ألي ات#فاق ف#ي
امل##دى امل##نظور )إن أص##ر ال##وف##د
امل##فاوض ل##فصائ##ل ال##ثورة ع##لى
رأيه(.

وم## #ع أن ال## #جنوب ال## #سوري ق## #د

ب## # # # #وت## # # # #ني م## # # # #نتصف الشه## # # # #ر

دخ##ل ات##فاق##ية خ##فض ال##تصعيد
م##نذ م##نتصف ع##ام ّ ،2017
إال أن

ال ##جاري ،وه ##ذا م ##ا ي ##دف ##عه ل ##زج

ي ##صعب ال ##تكهن ب ##ما سيح ##دث

ث## # #قله ال## # #عسكري ف## # #ي امل## # #نطقة

خ ## #الل األي ## #ام ال ## #قادم ## #ة ،ول ## #كن

ال## #والي## #ات املتح## #دة )ال## #ضام## #ن

م#حاوالً ك#عادت#ه ت#قسيم امل#نطقة

امل#تتبع ل#ألح#داث س#يصل ب#ما ال

ل## #الت## #فاق ف## #ي ال## #جنوب( ي## #بدو

إل ## # #ى أج ## # #زاء وم ## # #حاص ## # #رت ## # #ها

ي##دع م##جاالً ل##لشك ،أن م##ا ح##دث

أن## #ها أع## #طت ال## #ضوء األخ## #ضر

وإج## # # # #باره## # # # #ا ع## # # # #لى ال## # # # #قبول

ف ##ي ال ##غوط ##ة وح ##لب ل ##ن ي ##تكرر

ل## # # # #روس # # # # #ي##ا وق## # # # #وات األس## # # # #د

ب#امل#صال#حة ،إال أن ح#ملته ب#اءت
ب ## #الفش ## #ل ب ## #عد  17ي ## #وم# # #ا ً م ## #ن

ف ## # # #ي درع ## # # #ا ،وأن ال ## # # #فصائ ## # # #ل
س ##تستمر ف ##ي ال ##قتال م ##ن أج ##ل

ب ## # #إدان ## # #ات خ ## # #جول ## # #ة ت ## # #خص

امل## # #عارك وم## # #حاول## # #ة ال## # #سيطرة

تحس ## #ني ش ## #روط ## #ها ،إن ق ## #بلت

اس## # #تهداف امل## # #دن## # #يني وب## # #عض

ع##لى ال##قاع##دة ال##جوي##ة وال##تي،

ال ##فصائ ##ل ب ##امل ##صال ##حات كح ##ل

ال ## #حاالت اإلن ## #سان ## #ية ،ت ## #ارك ## #ة

ب## # #سيطرت## # #ه ع## # #ليها ،يس## # #تطيع

أخ## # #ير ،ي## # #جنبها ت## # #رك امل## # #نطقة

ل ##فصائ ##ل ال ##جيش الح ##ر ات ##خاذ

ف## # #صل ال## # #قسم الش## # #رق## # #ي ع## # #ن

وال # # # # #ن##زوح ن # # # # #ح##و ال # # # # #ش #م##ال

ال ## # # #قرار الس ## # # #ليم ف ## # # #ي ك ## # # #يفية

ال#غرب#ي ف#ي ال#جنوب ال#سوري،

ال## #سوري ك## #ما ح## #دث مل## #قات## #لي

م## #واج## #هة الح## #ملة ال## #عسكري## #ة

ول ##م يس ##تطع ح ##تى اآلن ال ##تقدم
ش ##برا ً واح ##دا ً ف ##ي ه ##ذه ال ##نقطة

الغوطة.

ب## #اس## #تهداف امل## #نطقة ،واك## #تفت

ل ## # #لنظام ال ## # #سوري وأوض ## # #حت
"ب## #ضرورة أن ت## #بنوا ق## #رارات## #كم

مصطفى أبو شمس
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مـرضى السـرطان باآلالف
وعج ## # # #ز ط ## # # #بي م ## # # #ع غ ## # # #ياب
لألدوية في الشمال السوري
مشفى الهدى في قرية حور غرب حلب  -تموز  - ٢٠١٨فوكس حلب

تُ##حاول أم مح ##مد ) 50ع ##ام# #ا ً( م ##ن م ##دي ##نة األت ##ارب

ل ##لعالج بـ  20م ##ري ##ضاً ،ت ##تضمن ك ##اف ##ة األم ##راض،

ف##ي ري##ف ح##لب ال##غرب##ي )م##صاب##ة بس##رط##ان ال##دم(

ح## #صة األم## #راض الس## #رط## #ان## #ية م## #نها  30م## #ري## #ضاً
أس## #بوع## #ياً ،م## #ع وج## #ود أك## #ثر م## #ن  2000م## #ري## #ض

م##نها ،ب##عد ع##الج##ها ب##الج##رع##ات ال##كيميائ##ية ف##ي

ينتظرون دورهم في املعابر.

م#دي#نة ح#لب )ال#تي ت#سيطر ع#ليها ق#وات ال#نظام(،

مرضى الســرطان باألرقام

ت ##أم ##ني امل ##بلغ ال ##الزم إلج ##راء ال ##تحال ##يل امل ##طلوب ##ة

ت##قول" :م##ا ب##عرف إذا ب##قدر ح##لل ه##امل##رة ،ك##ان الزم
أع##مل ال##تحال##يل ب##عد الج##رع##ة ب##س م##ا ف##ي ب##ال##حال
شي".
ت## #حتاج أم مح## #مد مل## #ا ي## #عادل )100دوالر( إلج## #راء
ال##تحال##يل ب##عد ك##ل ج##رع##ة ك##يماوي##ة ت##تلقاه##ا ف##ي
م##ناطق ال##نظام ،ف##امل##شفى ال يُ##قدّم ه##ذه ال##تحال##يل،
إض## #اف## #ة إل## #ى أج## #ور ال## #نقل امل ُ## #كلفة وامل## #صاري## #ف
األخ ##رى ال ##تي ت ##حتاج ##ها شه ##ري# #ا ً ل ##لوص ##ول م ##ن
األتارب ،حيث تقيم ،إلى حلب.
ب#ينما ت#حتاج إي#مان ) (35ع#ام#ا ً م#صاب#ة بس#رط#ان
ال#ثدي ف#ي م#دي#نة ال#باب إل#ى ) 250دوالرا ً( ع#ن ك#ل
ج ##رع ##ة ك ##يماوي ##ة ت ##تلقاه ##ا ،ب ##عد إج ##رائ ##ها ل ##عملية
جراحية الستئصال الورم.

ال تُ ## #وج## # #د إح## # #صائ## # #يات دق## # #يقة ل## # #عدد م## # #رض## # #ى
الس## #رط## #ان ف## #ي م## #دي## #ري## #ات ال## #صحة ف## #ي امل## #ناطق
املح## # #ررة ،ك## # #ما ال ي## # #وج## # #د أي م## # #رك## # #ز م## # #تخصص
ب#عالج#ها ،وت#كتفي امل#دي#ري#ات وامل#شاف#ي ب#تحوي#ل
امل##رض##ى ب##عد ت##شخيص امل##رض )م##ن خ##الل أط##باء
ب#دون أجه#زة( إل#ى خ#ارج امل#نطقة )ت#رك#يا –م#ناطق
النظام(.
وبحس##ب وزارة ال##صحة ) (2017ف##ي ن##ظام األس##د،
ف ## #إن  %3م ## #ن س ## #كان س ## #وري ## #ا م ## #صاب ## #ني ب ## #أورام
س ## #رط ## #ان ## #ية ،أي م ## #ا ي ## #عادل ) (800000م ## #ري ## #ض،
ي##تصدّر ه##ذه األرق##ام امل##رض##ى امل##صاب##ني بس##رط##ان
ال#دم ) 200أل#ف م#ري#ض( وس#رط#ان ال#ثدي ) 40أل#ف
م#ري#ض( ،وتؤك#د ال#وزارة أن ه#ناك  17000م#ري#ض

وي##نتظر أب##و أح##مد دوره ف##ي ال##دخ##ول إل##ى ت##رك##يا

س#رط#ان#ي ج#دي#د ف#ي س#وري#ا ،أي ب#معدل  60ح#ال#ة
ي#وم#يا ًّ .
إال أن ت#قاري#ر م#ن م#شاف#ي ال#نظام ت#وض#ح

وع##ليه االن##تظار ،بحس##ب ق##ول##ه ،إل##ى  85أس##بوع #اً

أن  120-110ح ## #ال ## #ة ي ## #وم ## #يا ً تُسج ## #ل ف ## #ي امل ## #راك ## #ز

ل ##لدخ ##ول ،ف ##ي ح ##ال س ##ارت األم ##ور ب ##شكل س ##ليم،

السرطانية %16 ،منها ألطفال مصابني.

ل##لعالج ف##ي م##كات##ب ال##دور ف##ي م##عبر ب##اب ال##هوى،

ب#عد أن ح#دّد ال#جان#ب ال#ترك#ي ع#دد ال#داخ#لني ي#وم#ياً
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وب##إج##راء ح##ساب##ي ب##سيط ف##ي ال##شمال ال##سوري،

وي##تصدر م##رض الس##رط##ان ق##ائ##مة األم##راض األك##ثر
تس ##ببا ً ف ##ي ال ##وف ##اة ب ##سوري ##ا ،إذ أن  %50.92م ##ن

يج##دون أن##فسهم أم##ام خ##يار ال##ذه##اب إل##ى م##ناطق

ال## #وف## #يات ن## #ات## #جة ع## #ن األورام ال## #خبيثة ،بحس## #ب

ال##نظام أو ت##رك##يا ،وف##ي ال##غال##ب ي##نتظرون ان##تهاء

ت#قري#ر وزارة ص#حة ال#نظام  ،2017ف#ي ال#وق#ت ال#ذي

حياتهم بدون دواء أو عالج.

كانت النسبة فيه ال تتجاوز  %5قبل عام .2011

ف## #هناك أك## #ثر م## #ن  150أل## #ف م## #ري## #ض س## #رط## #ان## #ي

وتُ##وض##ح إح##صائ##ية ق##ام ب##ها م##رك##ز ف##يري##ل ل##لدراس##ات ف##ي ب##رل##ين ل##ألرق##ام الس##رط##ان##ية ف##ي
س ##وري ##ا وب ##اق ##ي ال ##دول والنس ##ب ال ##تي ح ##ددت ##ها م ##نظمة ال ##صحة ال ##عال ##مية وفق الج ##دول
املنطقة

النسب املحددة في منظمة الصحة العاملية

سوريا

الدول املتقدمة

نسبة الوفاة

19%

54%

4.6%

نسبة اإلصابة

18%

9%

112%

نسبة الشفاء

15%

31%

67%

يُ#وض#ح الج#دول حج#م ال#كارث#ة اإلن#سان#ية ف#ي س#وري#ا ،وازدي#اد ع#دد اإلص#اب#ات بنس#بة %112
م##ع ت##راج##ع نس##ب ال##شفاء ،وزي##ادة ع##دد ال##وف##يات ب##ما ي##تجاوز ال##نصف ،ع##لى ال##رغ##م م##ن أن
ه##ذه اإلح##صائ##يات أُج##ري##ت ف##ي م##ناطق ن##ظام األس##د ح##يث ت##تو ّف##ر م##راك##ز ال##عالج واألدوي##ة
بشكل نسبي! فكيف هو الحال في مناطق املعارضة؟

أسباب زيادة األورام السرطانية
الس##رط##ان ه##و ن##مو ال##خالي##ا وان##تشاره##ا ب##شكل ال
يُ##مكن ال##تح ّكم ف##يه .وب##إم##كان ه##ذا امل##رض إص##اب##ة
ك## #ل أع## #ضاء ال## #جسم ت## #قري## #با ً .وغ## #ال## #با ً م## #ا ت## #غزو
ال ## #خالي ## #ا امل ## #تنام ## #ية ال# # #نُسج ال ## #تي ت ## #حيط ب ## #ها،
وي#مكنها أن تتس#بّب ف#ي ن#قائ#ل تظه#ر ف#ي م#واض#ع
أخ ## #رى ب ## #عيدة ع ## #ن امل ## #وض ## #ع امل ## #صاب .وي ## #مكن
ال##وق##اي##ة م##ن الس##رط##ان ب##تجنّب ال##تع ّرض ل##عوام##ل
االخ##تطار ال##شائ##عة ،م##ثل دخ##ان ال##تبغ .ك##ما يُ##مكن
ع ##الج نس ##بة ك ##بيرة م ##ن الس ##رط ##ان ##ات ع ##ن ط ##ريق
الج ##راح ##ة أو امل ##عال ##جة اإلش ##عاع ##ية أو امل ##عال ##جة
ال##كيميائ##ية ،خ##صوص #ا ً إذا ت##م ال##كشف ع##نها ف##ي
مراحل مب ّكرة.

ال#دراس#ات أس#باب زي#ادة األم#راض الس#رط#ان#ية ف#ي
سوريا إلى:
ان ## #تشار ب ## #عض األم ## #راض ال ## #تي ت ## #عتبر م ## #قدم ## #ة
لح ##دوث األورام إن ب ##قيت دون ع ##الج ك ##ال ##تهاب ##ات
ال## # #كبد واألم## # #راض ال## # #جنسية وأم## # #راض ال## # #كلية،
إض#اف#ة إل#ى ن#وع#ية ال#غذاء )ف#قد أث#بتت ال#دراس#ات
وج ##ود أغ ##ذي ##ة م ##نتهية ال ##صالح ##ية وتح ##مل م ##واد
مس##رط##نة ف##ي امل##ناطق املح##ررة ،وت##م ال##كشف ع##ن
ب ##عض ه ##ذه ال ##شحنات وإت ##الف ##ها ف ##ي م ##عبر ب ##اب
ال## #هوى وب## #اب الس## #الم## #ة ب## #عد تح## #ليلها م## #خبري # #اً
خ##اص##ة ال##فروج املج##مد وب##عض امل##علبات( ،ي##قول
ال ##طبيب م ##عن رف ##ض ذك ##ر ك ##نيته "إن ح ##صر ه ##ذه
األغ#ذي#ة أم#ر مس#تحيل ،ف#معظمها ي#أت#ي ع#ن ط#ريق
الته## #ري## #ب ،وب## #عضها ي## #أت## #ي م## #ن م## #ناطق ال## #نظام

يُج ## #مل األط ## #باء ال ## #ذي ## #ن ال ## #تقيناه ## #م وال ## #تقاري ## #ر

وتُس#تبدل ت#واري#خ ص#الح#يتها ،وال ت#قوم ال#جهات

ال ##صادرة ع ##ن م ##نظمة ال ##صحة ال ##عامل ##ية وم ##راك ##ز

املختصة بالكشف عنها أو تحليلها،
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وم##نها م##ا ي##أت##ي ع##ن ط##ريق ري امل##زروع##ات ب##مياه

وان ## #تشار ال ## #جثث وت ## #فسخها وم ## #كبات ال ## #قمام ## #ة

الصرف الصحي".

وت## # #لوث م## # #ياه الش## # #رب واخ## # #تالط## # #ها ب## # #ال## # #صرف

ك##ما أدى ت##عطل ع##دد ك##بير م##ن امل##شاف##ي وت##راج##ع
ال## #كوادر ال## #طبية األخ## #صائ## #ية إل## #ى ت## #فاق## #م ه## #ذه

ال#صحي وان#قطاع الكه#رب#اء واس#تخدام امل#ول#دات،
ب ##اإلض ##اف ##ة إل ##ى ح ##راق ##ات ال ##نفط ال ##خام وال ##وق ##ود
املس##تخدم ل##لسيارات وال##تدف##ئة وم##ا ي##نتج ع##نه م##ن

ال ##حاالت الس ##رط ##ان ##ية ال ##تي ب ##قيت دون ع ##الج ،وال
ي## #تم ال## #كشف ع## #نها ّ
إال ف## #ي م## #راح## #ل م## #تأخ## #رة م## #ن

مواد سامه نتيجة االحتراق والتكرير البدائي.

املرض لعدم إجراء الفحوص الدورية.

ي##قول ال##طبيب م##عن "غ##ال##با ً م##ا ت##نشأ ف##ي الح##روب

وت#عتبر الح#رب ال#تي ت#شنها ق#وات ال#نظام الس#بب
األه ##م الن ##تشار ه ##ذه األورام ،ب ##ما ن ##تج ع ##نها م ##ن
ت## # #لوث ف## # #ي ال## # #بيئة )ال## # #هواء وامل## # #اء واألت## # #رب## # #ة(
وال ##دخ ##ان ال ##نات ##ج ع ##ن امل ##عارك ،واس ##تخدام امل ##واد
املتفج## #رة املس## #رط## #نة واألس## #لحة ال## #كيماوي## #ة وم## #ا
تخ ## #لفه األس ## #لحة م ## #ن م ## #واد س ## #ام ## #ة ومؤكس ## #دة،

س#رط#ان#ات ج#دي#دة م#تعلقة بمخ#لفات الح#رب أه#مها
ال#درق وال#دم والج#لد ،وتظه#ر أع#راض#ها ف#ي ف#ترات
الح#قة ،وي#جب أن تج#ري م#نظمات ال#صحة م#سحاً
ط ##بيا ً ع ##لى ه ##ذه ال ##حاالت ف ##ي امل ##ناطق املح ##ررة،
ل## #تجنب ازدي## #اد ك## #بير ف## #ي األورام امل## #تفاق## #مة ق## #بل
انتشارها".

سرطان القولون

سرطان الثدي

سرطان الرئة

سرطان الدم
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اﻟـﺸـﻤـﺎل اﻟـﺴـﻮري
)ﺑـ ــﺪون أﻃ ـ ـﺒـ ــﺎء
وﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰ
ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ وﻣـﺨـﺎﺑـﺮ
ﻣﺠﻬﺰة وأدوﻳﺔ(
ق#ال#ت م#نظمة ال#يون#يسيف أن  50%م#ن
األط ##باء ال ##سوري ##ني ق ##د غ ##ادروا ال ##بالد،
ن## #اه## #يك ع## #ن األط## #باء ال## #ذي## #ن اخ## #تاروا

مشفى اعزاز شمال حلب  -تموز  - ٢٠١٨فوكس حلب

ال ## # #بقاء ف ## # #ي م ## # #ناطق ال ## # #نظام )وه ## # #م
النس## # #بة األك## # #بر( ،أو أول## # #ئك ال## # #ذي## # #ن
ت # # # # #ع#رض## # # # #وا ل # # # # #ل#ق#ت#ل أو االع # # # # #ت#ق#ال أو
االخ ## # # #تطاف وت ## # # #كاد تخ ## # # #لو م ## # # #ناطق

وي## #قتصر دور م## #دي## #ري## #ات ال## #صحة وامل## #راك## #ز وامل## #شاف## #ي
امل#وج#ودة ف#ي ال#شمال ال#سوري ،ع#لى م#تاب#عة امل#رض#ى ف#ي
امل#شاف#ي امل#توف#رة ب#ال#تعاون م#ع ب#عض الج#معيات ال#خيري#ة

ال ## #شمال ال ## #سوري )امل ## #عارض ## #ة( م ## #ن

ال##تي ت##سعى ل##تأم##ني األدوي##ة ل##بعض امل##رض##ى ،وت##حوي##ل

األط## #باء األخ## #صائ## #يني وخ## #اص## #ة ف## #ي

ب ##اق ##ي ال ##حاالت إل ##ى خ ##ارج امل ##نطقة املح ##ررة .ك ##ما يُ ##وج ##د

أم#راض ال#دم واألورام الس#رط#ان#ية ،إذ ال

م#خبَري تش#ري#ح م#رض#يّ لتح#ليل "الخ#زع ال#ورم#ية" واح#د

ي#تجاوز ع#دده#م خ#مسة أط#باء بحس#ب

م##نها م##جان##ي ف##ي م##شفى ب##اب ال##هوى إذ ت##رس##ل ال##عينات

الدكتور )معن(.

إل#ى م#شفى أن#طاك#يا ال#ترك#ي ل#تعود ب#ال#نتيجة ب#عد عش#رة

وت ##شير اإلح ##صائ ##يات إل ##ى أن  %61م ##ن

أي#ام ،واآلخ#ر ف#ي ب#لدة ال#غدف#ة ) 7ك#م ع#ن م#عرة ال#نعمان ف#ي
ريف إدلب( ويتقاضى مبلغ ) 20دوالرا ً( عن كل تحليل.

امل## #شاف## #ي وامل## #راك## #ز ال## #صحية ال## #سوري## #ة
ُدم#رت ج#زئ#يا ً أو ك#ليا ،وخ#رج ع#ن الخ#دم#ة
 59م ##شفى ك ##بيراً 378 ،م ##رك ##زا ً ص ##حياً،
بحس#ب دراس#ة م#رك#ز ف#يري#ل ال#تي أظه#رت
أي # # # # #ض#ا ً أن  %86.7م## # # # #ن ال # # # # #س#وري## # # # #ني
ي ##عيشون ت ##حت خ ##ط ال ##فقر وال يتح ##ملون
ن##فقات ال##عالج ،ف##ي ال##وق##ت ال##ذي ارت##فعت
فيه تكاليف املعيشة إلى .%1155

ك ##ما ي ##وج ##د ف ##ي م ##عرة ال ##نعمان وس ##لقني ج ##هازي )م ##ام ##و
غ#راف#يك( ل#لكشف ع#ن س#رط#ان ال#ثدي ،ي#تقاض#ى أص#حاب#هما
م##بلغ ) 18دوالرا ً( ع##ن ك##ل ص##ورة .ف##ي ال##وق##ت ال##ذي ت##صل
قيمة الصورة في مناطق النظام إلى ) 50دوالرا ً(.
ف ##يما ع ##دا ذل ##ك ال تُ ##قدم م ##دي ##ري ##ات ال ##صحة أي ش ##كل م ##ن
أش ## #كال ال ## #عالج س ## #وى ب ## #عض ال ## #تداخ ## #الت الج ## #راح ## #ية
الس## # #تئصال األورام ،ي## # #قول ال## # #طبيب )أح## # #مد ح## # #سن( "ال

األم#ر ال#ذي أك#دت#ه م#نظمة ال#صحة ال#عامل#ية

ت ## # #توف ## # #ر ف ## # #ي امل ## # #ناطق املح ## # #ررة األجه ## # #زة ال ## # #شعاع ## # #ية

ف ##ي ت ##قري ##ره ##ا ال ##سنوي ع ##ام  ،2017ب ##أن

وال ## #كيماوي ## #ة ،وال ي ## #توف ## #ر أط ## #باء م ## #ختصون وال ت ## #توف ## #ر

ه## # #ناك  11م## # #ليون س## # #وري ي## # #حتاج## # #ون

األدوي##ة" .وي##صف ال##واق##ع ال##صحي مل##رض##ى الس##رط##ان بـ

للرعاية الصحية في سوريا.

"الكارثة اإلنسانية"،
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ف##قد زاد ع##دد م##رض##ى الس##رط##ان

دوالرا ً( ف ##ي ال ##وق ##ت ال ##ذي ي ##بلغ

الج#معيات ال#خيري#ة ت#غطي

ف ## # #ي اآلون ## # #ة األخ ## # #يرة بنس ## # #بة

ف## #يه م## #توس## #ط دخ## #ل ال## #فرد ف## #ي
س## #وري## #ا )150دوالرا ً( !! وت## #زي## #د

جـزء مـن نفقـات العــالج

األع## # #وام امل## # #اض## # #ية ،وخ## # #اص## # #ة

ه ##ذه األرق ##ام ف ##ي أورام ك ##أخ ##رى

س ## #رط ## #ان ال ## #ثدي ع ## #ند ال ## #نساء

كسرطان نقي العظم والرئة.

ت## #فوق  %10ع## #ن س## #اب## #قتها ف## #ي

وس#رط#ان ال#رئ#ة وال#قول#ون وال#دم
واملعدة عند الرجال.

وي## # #قول ال## # #طبيب ال## # #حسن "إن
ال ## #عالج ال ## #كيماوي غ ## #ير مج# # #دٍ
وغ#ال#با ً م#ا ي#عود ال#ورم ل#الن#تشار

تنش## #ط ف## #ي ال## #شمال ال## #سوري
)ج ##معية ال ##غد ال ##خيري ##ة( ال ##تي
ت # # # # #ت#ك#ف#ل ب # # # # #ن#ف#ق#ات ع## # # # #الج 50
م## #ري## #ضا ً م## #ن أدوي## #ة وج## #رع## #ات
وم ## # #سكنات ،وج ## # #معية )األم ## # #ل

م#ن جه#ته ق#ال ال#صيدل#ي مح#مد
ال#يوس#ف "إن ك#ثيرا ً م#ن األدوي#ة

ف##ي م##ناطق أخ##رى م##ن ال##جسم

الس##رط##ان##ية ب##اه##ظة ال##ثمن ف##ي

وب##صورة أع##نف ،وي##تطلب ه##ذا

ال## # #صيدل## # #يات م## # #زورة! ف## # #ليس

األم ## #ر ق ## #درة ك ## #بيرة م ## #ن ط ## #بيب

ه ##ناك م ##خاب ##ر تح ##ليل ل ##لكشف

الج## # #راح## # #ة الس## # #تئصال ك## # #اف## # #ة

ع#نها ،ك#ما أن ب#عضها م#نخفض

ال#خالي#ا الس#رط#ان#ية وتج#ري#فها
ت ##مام# #ا ً ف ##ي ظ ##ل غ ##ياب ال ##عالج

ف#معظمها ي#حتاج إل#ى ح#اف#ظات

ال#شعاع#ي -األك#ثر ن#جاع#ة وق#درة

ل##لتبري##د ب##درج##ات م##عينة ،األم##ر

ع##لى ال##شفاء -وال##ذي ي##غيب ع##ن

ق#ام#ت م#نذ إن#شائ#ها وح#تى ع#ام

ال#ذي ت#فتقر ل#ه م#عظم ص#يدل#يات

امل ##ناطق املح ##ررة الرت ##فاع ث ##منه

املنطقة.

وت##كال##يفه ال##باه##ظة ،ك##ما ي##غيب

 2017ب#تقدي#م الخ#دم#ات لـ 4700
م## # #ري## # #ضا ً ب## # #معدل ) 60ح## # #ال## # #ة

ال ##فعال ##ية ن ##تيجة س ##وء ال ##حفظ

وت## #تكلف الج## #رع## #ة ال## #كيميائ## #ية
ال##واح##دة لس##رط##ان ال##ثدي ع##لى
س # # # # #ب#ي#ل امل # # # # #ث#ال ) 250دوالرا ً(.

ح ## #تى ع ## #ن م ## #دي ## #نة ح ## #لب ف ## #ي

مل## # #كاف## # #حة الس## # #رط## # #ان( وال## # #تي
تنتش## # #ر ف## # #روع## # #ها ف## # #ي ت## # #رك## # #يا
وال ## # # #شمال ال ## # # #سوري ،وت ## # # #قدّم
خ ##دم ##ات م ##جان ##ية م ##ن ت ##سهيل
ال ## #عبور إل ## #ى ت ## #رك ## #يا وت ## #وف ## #ير
امل ##ترج ##مني وال ##سكن ل ##لمرض ##ى
ف ##ي ت ##رك ##يا وب ##عض األدوي ##ة ،إذ

يوميا ً(.

مناطق النظام".
أطفال مصابون بالسرطان  -جمعية األمل  -املصدر صدى الشام

وي ##حتاج امل ##ري ##ض إل ##ى ج ##لسة
واح## #دة ق## #بل اس## #تئصال ال## #ورم
وإل ## # # #ى ) (10-30ج ## # # #لسة ب ## # # #عد
اس ## # # #تئصال ## # # #ه ،ك ## # # #ما ي ## # # #حتاج
امل## #ري## #ض إل## #ى أدوي## #ة خ## #اص## #ة
ي## # #زي## # #د ث## # #منها ع## # #ن ) 100دوالر
شه## #ري # #ا ً( مل## #دة خ## #مس س## #نوات
ت#جنّبا ً ل#عودة ال#ورم .وع#ليه ف#إن
م##ري##ضة س##رط##ان ال##ثدي ت##حتاج
ب ## # #الح ## # #د األدن ## # #ى إل ## # #ى )8750
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إلـى تـركيــا

س##عاد الح##دي##دي واح##دة م##ن ال##لوات##ي ال##تقيناه##ن

ي#نحصر دور امل#كتب ال#طبي ف#ي إدل#ب وري#ف ح#لب

ف##ي ت##رك##يا ت##خضع ل##لعالج ال##شعاع##ي ب##عد ع##ملية

ال ##غرب ##ي ع ##لى ت ##حوي ##ل امل ##ري ##ض إل ##ى ت ##رك ##يا ب ##عد

تج ##ري ##ف م ##ن س ##رط ##ان ال ##ثدي ق ##ال ##ت "إن ##ها ت ##دف ##ع
750دوالرا ً شه#ري#ا ً ل#لبقاء ف#ي ت#رك#يا ل#لعالج )إي#جار

امل#شاف#ي ال#ترك#ية" ،ق#بل ت#حوي#له ل#تبدأ م#عان#اة آالف

م##نزل وم##واص##الت وط##عام( ،إذ ع##ليها أن ت##تعرض
ي##وم##يا ً )ل##لجهاز ال##شعاع##ي مل##دة دق##يقة ون##صف(،

ال ##سنة ل ##دخ ##ول ##هم ،وي ##تكفل األط ##باء األت ##راك ف ##ي

ريثما تنتهي جلسات العالج.

اس##تكمال األوراق ال##الزم##ة ،وتح##ليل "الخ##زع##ة ف##ي
امل#رض#ى ف#ي ان#تظار دوره#م ال#طوي#ل ال#ذي ي#تجاوز
امل#عبر ب#قبول أو إرج#اع أي ح#ال#ة ،بحس#ب رؤي#تهم

ب## #ينما ي## #نتظر أب## #و أح## #مد دوره "ال## #ذي ل## #ن ي## #أت## #ي

وت#فري#قهم ب#ني ال#حاالت ال#ساخ#نة وال#باردة ،ويَ#عدّ

ح##تى أم##وت" ع##لى ح##د ق##ول##ه ،وه##و ل##ن يس##تطيع

األطباء السرطان من الحاالت الباردة.

ال##ذه##اب إل##ى م##ناطق ال##نظام ل##لعالج "ف##ثالث##ة م##ن

ي ##قول س ##عيد ال ##زي ##ن )م ##ري ##ض س ##رط ##ان م ##نذ س ##بع
س#نوات( "س#اب#قا ً ك#ان#ت األم#ور أبس#ط ،ك#ان م#كتب

أبنائه يقاتلون في صفوف املعارضة".
ف##ي ال##ري##ف ال##شمال##ي والش##رق##ي م##ن م##دي##نة ح##لب

ال ##دور يُ ##حول ##نا إل ##ى امل ##شاف ##ي ال ##ترك ##ية ،ول ##م ي ##كن

ي##ختلف ال##حال ع##ما ه##و ع##ليه ف##ي ال##ري##ف ال##غرب##ي
وإدل## # #ب ،إذ ل## # #م ي## # #عد األم## # #ر م## # #نوط # # #ا ً ب## # #األط## # #باء

الس#رط#ان#ية ال#تي ك#ان ل#ها أول#وي#ة ال#دخ#ول وب#أع#داد

ال#سوري#ني ،وع#ينت ال#حكوم#ة ال#ترك#ية أح#د األط#باء

ك##بيرة ت##جاوزت ف##ي ك##ثير م##ن األح##يان  100ح##ال##ة
ي ## #وم ## #ياً ،أم ## #ا ال ## #يوم وم ## #ع ت ## #خفيض ال ## #عدد ف ## #ي

األت##راك ل##تقدي##ر دخ##ول ال##حاالت إل##يها ف##ي م##شفى

األط## #باء األت## #راك ف## #ي امل## #عبر ي## #رف## #ضون ال## #حاالت

م##نتصف  ،2017وح##صره بخ##مس ح##االت ي##وم##ياً،
ب#ات ع#لى امل#ري#ض االن#تظار ألشه#ر ح#تى يس#تطيع
الدخول".

الحكمة في مدينة الباب.
م#راس#ل ف#وك#س ح#لب ح#اول ال#وص#ول إل#ى ال#طبيب
ال ##ذي ل ##م ي ##كن م ##وج ##ودا ً ألك ##ثر م ##ن مّ # #رة ،بحس ##ب
امل##ترج##م امل##عني م##ن ق##بل ال##طبيب ،وع##ند اس##تفسار

ال#زي#ن م#من ح#ال#فهم الح#ظ ب#ال#دخ#ول ّ
إال أن أش#ياء
ك#ثيرة ت#غيرت ع#ن س#اب#قتها ،ف#هو ي#قف ع#اج#زا ً ف#ي

ب## #تحوي## #لها ،وع## #رض ع## #ليه السؤال ح## #ول األورام

ك ##ل م ##رة ب ##ني ال ##عودة وال ##بقاء "إذا رج ##عت م ##ا ع ##اد

الس##رط##ان##ية أج##اب##ه امل##ترج##م "ال ت##عذب ح##ال##ك ،ف##ي

ف#يني أدخ#ل ب#ال#وق#ت املح#دد ،وم#ا ع#ندي ق#درة ع#لى

ال ##غال ##ب ال ي ##قبل ال ##طبيب ب ##دخ ##ول ه ##ذه ال ##حاالت

العيش في تركيا".

الباردة!".

امل ## # #راس ## # #ل ع ## # #ن ال ## # #حاالت ال ## # #تي ي ## # #قوم ال ## # #طبيب

وت#زدح#م امل#شاف#ي ال#ترك#ية ب#مرض#ى الس#رط#ان ع#لى
ح ##د ق ##ول أم مح ##مد ،ف ##قد اح ##تاج ##ت ألرب ##عة أشه ##ر
ل#لحصول ع#لى ب#طاق#ة ال#كيملك ،ال#تي ال يس#تطيع
ال ##سوري ##ون ال ##عالج ف ##ي امل ##شاف ##ي دون ال ##حصول
ع ##ليها ،وغ ##ال ##با ً م ##ا ي ##حتاج ال ##سوري لـ "أك ##ثر م ##ن
س#نة ل#لحصول ع#لى ال#كيملك ف#ي ب#عض ال#والي#ات
ال ##ترك ##ية" ،وال يحق ل ##هم ال ##حصول ع ##لى ال ##بطاق ##ة
في حال خرجوا من األراضي التركية!
مشفى الهدى في قرية حور غرب حلب  -تموز  - ٢٠١٨فوكس حلب
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ال ##نظام ط ##ريق وح ##يد أم ##ام
مرضى السرطان
ه#ناك أرب#عة م#راك#ز م#ختصة ف#ي
م##ناطق ال##نظام ب##عالج م##رض##ى
الس##رط##ان ب##عد أن خ##رج م##شفيا
ال ## #بيرون ## #ي )دمشق( وال ## #كندي
)حلب( عن الخدمة:
م## #شفى امل## #واس## #اة ف## #ي دمشق،

مريض بالسرطان من الغوطة  -من مواقع التواصل االجتماعي

وم ## #رك ## #ز امل ## #عال ## #جة ال ## #شعاع ## #ية
وال ## # # #كيميائ ## # # #ية ل ## # # #ألورام ف ## # # #ي

ع## # #لى األق## # #ل لتطبيق الج## # #رع## # #ة

ح##ال ت##وف##ره##ا( ،ب##اإلض##اف##ة إل##ى

م ## #شفى تش ## #ري ## #ن ب ## #ال ## #الذق ## #ية،

وال## # #عالج ،وأج## # #رة ال## # #يوم ف## # #ي

م##شاقّ ال##سفر وال##طريق وإذالل

إض#اف#ة إل#ى ق#سمني ل#ألورام ف#ي

ال # # # # #ف#ن#دق ت # # # # #ت#ج#اوز  25دوالراً

م#شفى ج#ام#عة ح#لب واب#ن رش#د

و10دوالرات ع## # #لى األق## # #ل ث## # #من

ال## # #حواج## # #ز األم## # #نية وازدح## # #ام
امل ##شاف ##يّ ،
إال أن ##ها ت ##فضل ذل ##ك

ب##إم##كان##يات ق##ليلة وب##ال أجه##زة

الطعام.

ع##ن ال##ذه##اب إل##ى ت##رك##يا ف##األم##ر

شعاعية.

ال ت#تواف#ر ال#تحال#يل ف#ي م#شفى

ت## #تبعنا رح## #لة )أم مح## #مد( م## #ن

اب## #ن رش## #د وت## #حتاج إل## #ى م## #بلغ

م##دي##نة األت##ارب ل##لحصول ع##لى

 100دوالر م ##ع ك ##ل ج ##رع ##ة ث ##مناً

الج##رع##ة ال##كيماوي##ة وال##تي روت

ل#لتحال#يل ال#الزم#ة ،وم#ثلها ب#عد

ل#نا ،ت#حتاج ال#رح#لة م#ن األت#ارب

الج ## # #رع ## # #ة إن أردت االط ## # #مئنان

ي## # #لجأ ال## # #عدي## # #د م## # #ن امل## # #رض## # #ى

إل#ى ح#لب ال#نظام أك#ثر م#ن عش#ر

ع##لى آل##ية ال##عالج ،أم##ا ال##صورة
ف## # #يزي## # #د ث## # #منها ع## # #ن  50دوالراً،

ل ##ألدوي ##ة العش ##بية ال ##تي ب ##ات ##ت
ح#الً وح#يدا ً )غ#ير ن#اج#ع( ل#عالج

امل#ن#ت#ش## # # # #رة وب # # # # #ك#ل#ف#ة  45دوالراً
ذه ##اب# #ا ً وم ##ثلها ف ##ي اإلي ##اب ،م ##ا

وت#بلغ ك#لفة ك#ل ج#لسة ش#عاع#ية

األورام ف#ي امل#ناطق املح#ررة ،م#ا

ف## # #ي امل## # #شاف## # #ي ال## # #خاص## # #ة )ال

ي#جعلهم ع#رض#ة ل#عميات ن#صب

ع## #دا اإلت## #اوات ال## #تي ت## #فرض## #ها

وج ##ود ل ##ها ف ##ي م ##شاف ##ي ح ##لب

م ## # #ن مّ # # # #دع ## # #ني ي ## # #متهنون ب ## # #يع

الحواجز األمنية.

ال ## #عام ## #ة( ب ## #ني ) (100-50دوالراً

األع## # #شاب ال## # #طبية والخ## # #لطات

حسب الحاجة.

امل## #جهول## #ة ،وي## #دف## #عون ل## #قاءه## #ا
ث##منا ً ب##اه##ظاً ،ف##ي ال##وق##ت ال##ذي

س##اع##ات ن##اه##يك ع##ن ال##حواج##ز

ع##ند ال##وص##ول إل##ى امل##شفى إن
ح ##ال ##فك الح ##ظ فس ##تجد األدوي ##ة
متوفرةّ ،
وإال عليك أن تدفع 180
دوالرا ً ث## # #منا ً للج## # #رع## # #ة ،وع## # #ليك
املبيت في حلب ألربعة أيام

ف## #ي ك## #ل م## #رة ت## #ذه## #ب أم مح## #مد
ل ##تلقي ال ##عالج ع ##ليها أن ت ##دف ##ع
م##ا ي##عادل )660دوالرا ً ع##ند ع##دم
وجود الجرعة و 480دوالرا ً في

"س ## #يكلفها أض ## #عاف امل ## #بلغ وال
ي ## #سمح ل ## #ها ب ## #مرافق ي ## #عينها،
ول ## #يس ل ## #ها م ## #كان ت ## #بيت ف ## #يه
إضافة إلى صعوبات اللغة".

ي ## # #عتمد آخ ## # #رون م ## # #نهم ع ## # #لى
امل#سكنات ري#ثما "ي#حني األج#ل"
ف ##ي ظ ##ل عج ##ز م ##نظمة ال ##صحة
ال##عامل##ية وامل##نظمات اإلن##سان##ية
وم##دي##ري##ات ال##صحة ع##ن ت##قدي##م
أي حلول لهم.
مصطفى أبوشمس
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إﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜَﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﻬﺪد
اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺴﻮري

ب## #وج## #ه ش## #اح## #ب ،أص## #فر ال## #لون ،وب## #طن م## #نتفخة

ج#اء ف#ي ب#يان ص#ادر ع#ن م#نظمة ال#صحة ال#عامل#ية

ُي## #قاب## #لك مح## #مد ال## #علي )ن## #ازح م## #ن ال## #رق## #ة( أم## #ام

ف#ي ع#ام  2015أن ه#ناك  325م#ليون ش#خص ف#ي

م ## # #حاوالً
م ## # #شفى ال ## # #حكمة ف ## # #ي م ## # #دي ## # #نة ال ## # #باب ُ

ال##عال##م م##صاب##ني ب##ال##تهاب ال##كبد  Bو Cم##نهم 71

ال#حصول ع#لى ع#الج ب#عد إص#اب#ته ب#ال#تهاب ال#كبد

م## #ليون م## #صاب ب## #ال## #تهاب ال## #كبد  Cوح## #ده ،وأك## #د
ال## #بيان أن م## #ليون ش## #خص يُ## #توفّ## #ون ع## #امل## #يا ً إث## #ر

ه## #ي ك## #ل م## #ا اس## #تطاع ال## #حصول ع## #ليه ،إذ ت## #فتقر

اإلصابة بهذا املرض.

امل ##شاف ##ي ل ##لعالج ال ##نوع ##ي ف ##ي امل ##ناطق املح ##ررة،

وف ##ي س ##وري ##ا أص ##درت وزارة ال ##صحة ت ##قري ##را ً ف ##ي

) ،(Cي##طرح أم##ام##ك ب##عض األدوي##ة وال##فيتام##ينات

بس#بب ارت#فاع ث#منها ون#درت#ها وع#دم وج#وده#ا ف#ي
ص## #يدل## #يات امل## #نطقة "ح## #تى ل## #و ال## #تقت م## #ا ع## #ندي
اش ##تري ##ها" ،ي ##قول ال ##رج ##ل ال ##ذي ح ##اول ف ##ي ال ##عام
ال##فائ##ت  2017ال##حصول ع##لى ال##دواء م##ن م##شفى
املجته ##د ف ##ي دمشق دون ج ##دوى ،ف ##بعد أن ت ##كبّد
ع#ناء ال#سفر وت#كال#يفه ك#ان ال#جواب ال#دائ#م ل#ألط#باء
"الدوا مو موجود رجاع بعد شهرين".
ح ##ال مح ##مد ال ##علي ل ##يس ب ##أف ##ضل م ##ن ح ##ال آالف
امل## #رض## #ى امل## #صاب## #ني ب## #ال## #تهاب ال## #كبد ال## #وب## #ائ## #ي
ب#أن#واع#ه ) (A.B. Cف#ي س#وري#ا ع#ام#ة وف#ي ال#ري#ف
ال ##شمال ##ي م ##نها ع ##لى وج ##ه ال ##خصوص ،وت ##فتقر
امل## #رج## #عيات ال## #صحية إلح## #صائ## #يات ح## #ول ع## #دد
اإلص#اب#ات ال#حال#ية ب#ال#تهاب ال#كبدّ ،
إال أن األط#باء
وامل#خاب#ر وب#نوك ال#دم ال#تي زرن#اه#ا أك#دت ان#تشار
ه#ذا ال#وب#اء ،وح#زّرت م#ن ت#فاق#م ان#تشاره ف#ي ح#ال
لم تُتّخذ اإلجراءات املناسبة لعالجه.

إلتـهاب الكبـــد بـاألرقــام

ال ## #عام  2012ق ## #ال ## #ت ف ## #يه إن  %1.49م ## #ن س ## #كان
س ##وري ##ا م ##صاب ##ون ب ##ال ##تهاب ال ##كبد  ،Bو%0.11
مصابون بالتهاب الكبد C
)ه ##ذه النس ##بة ل ##لذي ##ن راج ##عوا ب ##نك ال ##دم ف ##ي ع ##ام
.(2012
وف ##ي ال ##عام  ،2016ق ##ال ##ت دراس ##ة نش ##رت ##ها وك ##ال ##ة
س ##ان ##ا ال ##سوري ##ة ال ##رس ##مية ح ##ول ال ##تهاب ال ##كبد،
وت#ضمنت دراس#ة  22000ش#خصا ً ب#فئات ع#مري#ة
وم##ناطق م##ختلفة ،وج##ود  364إص##اب##ة ب##ال##تهاب
ال ## # #كبد  ، Bو 593إص ## # #اب ## # #ة ب ## # #ال ## # #نوع  ،Cم ## # #نها
 %10.55ف ##ي ح ##لب م ##ن ال ##نوع  Bو %10.14م ##ن
ال#نوع  ،Cو %4.2ف#ي إدل#ب م#ن ال#نوع  Bوأق#ل م#ن
 %1من النوع .C
وتُ#شير إح#صائ#يات وزارة ال#صحة ال#سوري#ة ،ع#بر
م##واق##ع م##قرب##ة م##ن ال##نظام ف##ي ال##عام ال##حال##ي ،ع##ن
ت## #سجيل  2500ح## #ال## #ة إص## #اب## #ة ب## #ال## #تهاب ال## #كبد
أسبوعيا ً في املشافي السورية.
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سج## #لت م ## #دي ## #ري ## #ات ال ## #صحة ف ## #ي م ## #ناطق
ّ#
ف ## #يما

ت ##صل إل ##ى ) (15-10س ##نة ،األم ##ر ال ##ذي س ##يجعلنا

امل#عارض#ة أك#ثر م#ن  2000إص#اب#ة ف#ي إدل#ب و1225

أم##ام ك##ارث##ة ح##قيقة ف##ي ال##سنوات ال##قادم##ة ،فه##ذا

إصابة في حلب بالتهاب الكبد عام .2014

امل##رض ال##وب##ائ##ي ي##نتقل ب##ال##عدوى ،وع##دم م##عرف##ة

ول## #م نس## #تطع ال## #وص## #ول إل## #ى أرق## #ام دق## #يقة ح## #ول

امل##ري##ض ب##إص##اب##ته خ##الل ف##ترة ح##ضان##ة ال##فيروس
ت## #جعله ب## #عيدا ً ع## #ن ات## #خاذ الخ## #طوات ال## #وق## #ائ## #ية

أع##داد امل##رض##ى امل##صاب##ني ب##ال##تهاب ال##كبد ف##عمدن##ا
إل#ى أخ#ذ نس#بة م#ئوي#ة م#ن ب#نوك ال#دم ف#ي امل#نطقة
واملخابر الخاصة ومراجعات األطباء املختصني:
ت#تراوح نس#بة ع#ينات ال#دم امل#صاب#ة ب#ال#تهاب ال#كبد
ف##ي ب##نك ال##دم ف##ي م##دي##نة اع##زاز  %8م##ن امل##تبرع##ني،
ف##من أص##ل  100م##تبرع ي##ت ّم إت##الف ث##مان##ية أك##ياس
دم م##صاب##ة ب##أح##د ال##نوع##ني  Bأو  Cحس##ب امل##دي##ر

ال## #الزم## #ة ،ف## #من امل## #مكن ،بحس## #ب رأي ال## #طبيب ،أن
ي##نقل امل##ري##ض ال##عدوى لج##ميع أف##راد ع##ائ##لته دون
أن يعرف.
وع ##ن ط ##ري ##قة ان ##تقال ال ##فيروس ي ##قول ال ##طبيب إن
ه ##ناك ث ##الث ##ة أن ##واع منتش ##رة م ##ن ف ##يروس ال ##كبد
الوبائي:

اإلداري ف## #ي ب## #نك ال## #دم أح## #مد ح## #سن ،ف## #ي ح## #ني

ال#نوع ) Aأب#و ص#فار( وه#و أق#ل أن#واع ال#فيروس#ات

ت##تناق##ص النس##بة ف##ي ب##نك دم م##عرة ال##نعمان إل##ى

خ#طورة ،ول#كنه وف#ي ب#عض ال#حاالت ق#د ي#قود إل#ى

 ،2%حس#ب م#وفق ف#توح م#دي#ر م#رك#ز ب#نك ال#دم ف#ي

اإلص#اب#ة بفش#ل ك#بدي ح#اد ،وخ#اص#ة ل#دى امل#سنني

مشفى املعرة املركزي.

أو األش ##خاص امل ##صاب ##ني ب ##ال ##فعل ب ##أم ##راض ف ##ي

أم##ا ال##طبيب امل##خبري مح##مد ال##راج##ح ف##ي م##دي##نة
ال##باب ف##قد ق #دّر وس##طيا ً ع##دد ح##االت ال##تهاب ال##كبد
في مخبره بـ  12حالة شهريا ً.

ال ## #كبد ،وي ## #نتقل م ## #ن خ ## #الل ت ## #ناول ط ## #عام م ## #لوّث
ب##ال##فيروس ،ك##أن ي##كون ت ّ #م ت##حضيره م##ن ش##خص
م ##صاب ل ##م يغس ##ل ي ##دي ##ه ،أو ت ##ناول غ ##ذاء م ##لوّث
ب ##براز ال ##شخص امل ##صاب ،وش ##رب امل ##ياه امل ##لوث ##ة
ب ## #ال ## #فيروس ،وال ## #تواص ## #ل ال ## #قري ## #ب م ## #ع ش ## #خص
م##صاب ب##ال##فيروس ،ح##تى ل##و ل##م ت##كن تظه##ر ع##ليه
األعراض ،واملعاشرة الجنسية.
ال## #نوع  Bوق## #د تؤدي اإلص## #اب## #ة به## #ذا ال## #نوع إل## #ى
ت## #ليّف أو فش## #ل ب## #ال## #كبد أو إل## #ى س## #رط## #ان ال## #كبد
ب##اإلض##اف##ة إل##ى م##شاك##ل ال##كلى والفش##ل ال##كلوي،
وي## #نتقل ال## #فيروس م## #ن خ## #الل :ن## #قل ال## #دم امل## #لوث،
امل## #عاش## #رة ال## #جنسية ،اس## #تعمال اإلب## #ر امل## #لوث## #ة،

أن ##واع ال ##فيروس املنتش ##رة ف ##ي ال ##شمال ال ##سوري
وطريقة انتقالها

الفيروس قد ينتقل من األم للطفل أثناء الوالدة.
ال##نوع  Cوتؤدي اإلص##اب##ة به##ذا ال##نوع إل##ى ت##ليّف

ي## #قول ال## #طبيب أس## #ام## #ة ال## #سعد )أخ## #صائ## #ي ف## #ي

ال ##كبد ،فش ##ل ال ##كبد ،س ##رط ##ان ال ##كبد ،وي ##نتقل م ##ن

أم#راض ج#هاز ال#هضم( إن ه#ذه األرق#ام غ#ير دق#يقة،

خالل :نقل الدم ،اإلبر امللوثة.

#رج## #ح وج## #ود عش## #رات اآلالف م## #ن اإلص## #اب## #ات
ويُ#ّ # #
ال##كبدي##ة ف##ي ال##شمال ال##سوري ،وذل##ك بس##بب ف##ترة
ال ##حضان ##ة له ##ذا ال ##فيروس ق ##بل أن ينش ##ط وال ##تي

ي##تطوّر ال##تهاب ال##كبد ال##فيروس##ي ض##من ن##مطني،
األول االل## # #تهاب ال## # #كبدي ال## # #حادّ ،ويح## # #دث ب## # #عد
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إص#اب#ة ال#شخص ب#ال#فيروس ألول م#رة ،وق#د ت#كون

م#ختصات( ،وأدوات ع#يادة ط#ب األس#نان )ل#م ت#عد

أع##راض##ه خ##فيفة أو ش##دي##دة .وال##نمط ال##ثان##ي ه##و
االل#تهاب امل ُ#زم#ن ،وف#يه ت#تحوّل ال#عدوى إل#ى ح#ال#ة

ه## # #ناك رق## # #اب## # #ة ص## # #حية ع## # #لى األط## # #باء م## # #ن ق## # #بل
م##دي##ري##ات ال##صحة ،وال ت##توف##ر امل ُ#عقمات ال##خاص##ة

دائمة مع الشخص تُرافقه طوال عمره.

ب#ال#تهاب ال#كبد  Cإذ ي#جب أن ي#ملك ال#طبيب أدوات
خ## #اص## #ة ب## #كل م## #ري## #ض ت## #جنبا ً ل## #لعدوى( ،وم## #رك## #ز

وي ##نتقل ال ##فيروس ع ##ن ط ##ريق ال ##دم امل ##لوث ،ي ##قول
ال##دك##تور أح##مد ال##عاب##و رئ##يس امل##كتب ال##طبي ف##ي
املج ## #لس املح ## #لي مل ## #دي ## #نة ال ## #باب "ف ## #ي ف ## #ترة م ## #ن
ال ##فترات ك ##ان ال# #دّم يُ ##نقل م ##باش ##رة ل ##لمرض ##ى دون
إج ##راء ال ##تحال ##يل ال ##الزم ##ة وم ##نها ف ##يروس ال ##كبد،
وه ##ذا م ##ا أدى إل ##ى ك ##ثرة اإلص ##اب ##ات به ##ذا امل ##رض
ن##تيجة اإلم##كان##يات ال##قليلة واإله##مال ال##صحي"،
أو االت ## #صال ال ## #جنسي )س ## #اب ## #قا ً ك ## #ان ## #ت تُج ## #رى
ت#حال#يل ل#تثبيت ال#زواج ف#ي امل#حاك#م ،ل#م ي#عد ه#ذا
األم ##ر م ##وج ##ودا ً م ##ا يؤدي إل ##ى ت ##عرض ال ##زوج أو
ال ##زوج ##ة ل ##لعدوى ف ##ي ح ##ال ك ##ان أح ##ده ##ما يح ##مل

غ##سيل ال##كلية )بحس##ب إح##صائ##ية وزارة ال##صحة
ال##سوري##ة %15 ،م##ن امل##رض##ى ب##فيروس ال##كبد ج##اء
م ## #ن ال ## #عدوى ب ## #أجه ## #زة غ ## #سيل ال ## #كلية( ،وأدوات
ال ##حالق ##ة )ال ت ##توف ##ر أدوات ال ##تعقيم ف ##ي م ##حالت
ال ##حالق ##ة ع ##موم# #اً ،وال ي ##موت ال ##فيروس ب ##امل ##اء أو
ال#كول#ون#يا املس#تخدم#ة( ،وع#مّ ال األس#نان ال#جوّال#ني
وأجه## #زة ث## #قب األذن وال## #حجام## #ة .وت## #عتبر امل## #ياه
امل## #لوث## #ة ب## #ال## #صرف ال## #صحي الس## #بب ال## #رئ## #يسي
ل## #إلص## #اب## #ة ب## #فيروس ال## #كبد ،وم## #ع ان## #هيار ال## #بنى
ال## # #تحتية ن## # #تيجة ال## # #قصف ع## # #لى امل## # #ناطق ف## # #ي
ال ## #شمال ال ## #سوري وان ## #قطاع م ## #ياه ال ## #فرات ل ## #جأ

ال ##فيروس ،وت ##نقل امل ##رأة ال ##عدوى ألط ##فال ##ها خ ##الل
ف##ترة الح##مل( ،وم##ن خ##الل األدوات املُس##تعملة ف##ي

الكثير

ال## #عمليات الج## #راح## #ية )ل## #م ي## #كن ه## #ناك إج## #راءات

أث ## #بتت ك ## #ثير م ## #ن ال ## #دراس ## #ات ت ## #لوّث ## #ها ن ## #تيجة

ت## #عقيم م## #نتظمة ف## #ي امل## #شاف## #ي وال## #نقاط ال## #طبية
امل## #يدان## #ية ،ن## #ظرا ً ل## #كثرة ال## #حاالت خ## #الل امل## #عارك

اخ##تالط##ها ب##مياه ال##صرف ال##صحي )آب##ار م##دي##نة
ال#باب –ش#رق ح#لب -بنه#ر ال#ذه#ب ،واألت#ارب وأط#مه

وال## #قصف وغ## #ياب الكه## #رب## #اء وع## #دم ت## #وف## #ر أدوات

وس#راق#ب وأبّ#ني –ش#مال إدل#ب وال#ري#ف ال#غرب#ي م#ن

ال ## # #تعقيم( ،وال ## # #والدات امل ## # #نزل ## # #ية )ع ## # #ادت ه ## # #ذه

ح ##لب -بمج ##رور ال ##صرف ال ##صحي( إض ##اف ##ة إل ##ى

ال## #والدات ل## #لظهور خ## #الل س## #نوات الح## #رب ،ن## #ظراً

ت#لوّث امل#زروع#ات ن#تيجة االع#تماد ع#لى ري#ها ب#مياه
الصرف الصحي أيضا ً.

ل##عدم ت##وف##ر امل##شاف##ي .وي##قوم ب##ها م##مرض##ات غ##ير
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ال مخابــر وال أدويــة
ي##قول ال##دك##تور أح##مد ال##عاب##و إن ال##شمال ال##سوري

وت ## #توف ## #ر ف ## #ي امل ## #ناطق املح ## #ررة ب ## #عض األدوي ## #ة
ال ## #بسيطة ل ## #عالج ال ## #تهاب ال ## #كبد م ## #ن ال ## #نوع ،A
بحس## # #ب ال## # #صيدل## # #ي أح## # #مد ال## # #حام## # #د ،كش## # #راب

ي#فتقر ألجه#زة م#خبري#ة ل#لكشف ع#ن ف#يروس ال#كبد
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)ه##ناك ج##هازان ف##ي ب##نك ال##دم ف##ي إع##زاز وم##شفى

وال ت#قدّم م#شاف#ي ومس#توص#فات ال#شمال ال#سوري
أياّ ً من هذه األدوية مجانا ً للمرضى.

 Bو Cوال## # #تي ت## # #حتاج إل## # #ى ج## # #هاز  PCRأو إل## # #يزا
ال## #حكمة ف## #ي م## #دي## #نة ال## #باب( ،وي## #ضطر امل## #ري## #ض

لقاحـات إلتــهاب الكــبد

ل## #لذه## #اب إل## #ى م## #دي## #نة إع## #زاز أو م## #ناطق ال## #نظام
إلج ##راء ال ##تحال ##يل ،أم ##ا ف ##ي إدل ##ب ف ##ال وج ##ود ألي
جهاز للكشف عن الفيروس.
وت#كتفي امل#خاب#ر بحس#ب ال#طبيب امل#خبري مح#مد
ال ##راج ##ح ب ##إج ##راء م ##سحة م ##خبري ##ة )س ##ري ##عة غ ##ير
م##كلفة( كخ##طوة أول##ى ،وف##ي ح##ال ك##ان##ت ال##نتيجة
إي##جاب##ية ن##قوم ب##إج##راء ت##حال##يل إض##اف##ية ل##تأك##يد
اإلصابة.
وت#بلغ ك#لفة التح#ليل ع#بر ج#هاز  PCRف#ي ح#لب م#ا
ي ## #عادل  30دوالراً ،وي ## #حتاج امل ## #ري ## #ض إل ## #ى ه ## #ذا
التح ## #ليل ف ## #ي ك ## #ل ف ## #ترة ع ## #الج ## #ية ل ## #لتأك ## #د م ## #ن
استجابته للعالج.

ت ##توف ##ر ف ##ي م ##راك ##ز ال ##لقاح ف ##ي ال ##شمال ال ##سوري
ل## #قاح## #ات ال## #تهاب ال## #كبد م## #ن ال## #نوع  Bل## #ألط## #فال،
وال#ذي يُ#عطى ،بحس#ب امل#مرض مح#مد ،ع#لى ث#الث#ة
ج ##رع ##ات :الج ##رع ##ة األول ##ى ف ##ي الشه ##ر ال ##ثان ##ي ث ##م
ج#رع#ة ث#ان#ية ب#عد شه#ري#ن وال#ثال#ثة ب#عد س#تة أشه#ر،
وال ت##توف##ر ال##لقاح##ات ل##لبال##غني وت##توف##ر ف##ي ب##عض
امل ##شاف ##ي ل ##لكوادر ال ##طبية ال ##عام ##لة ف ##ي امل ##شفى
فقط!
وت#صل ك#لفة ال#لقاح ف#ي ال#صيدل#يات إل#ى  20دوالراً
)إن وج#دت( ،وت#حتاج ال#لقاح#ات إل#ى ط#ري#قة ح#فظ
خ#اص#ة ،وت#بري#د ب#درج#ات م#عينة ،ول#ذل#ك ت#غيب ع#ن

ال ي#وج#د ف#ي امل#ناطق املح#ررة م#راك#ز ل#عالج ال#تهاب

ص##يدل##يات امل##نطقة ل##عدم ت##وف##ر ال##ظروف امل##ناس##بة

ال## #كبد ،وت## #قتصر ع## #لى م## #ناطق ال## #نظام إذ ت## #وج## #د

القتنائها.

خ## #مسة م## #راك## #ز :م## #شفى اب## #ن ال## #نفيس )دمشق(،
م ## #شفى ح ## #مص ال ## #وط ## #ني ،م ## #شفى زاه ## #ي أزرق
)حلب( ،ومركزين في الالذقية ودير الزور.
وت ##بلغ ك ##لفة ع ##الج امل ##ري ##ض م ##ن ال ##تهاب ال ##كبد C
أك## # #ثر م## # #ن  35000دوالر ،إذ ي## # #حتاج إل## # #ى ك## # #ورس
ع ##الج ##ي م ##ن ح ##قن ) 48 (PEGASYSإب ##رة ك ##ل اب ##رة
ث#منها ) 500دوالر( ،وع#قار ) (Ribavirinب#ثمن )80
دوالرا ً( .وي##حتاج م##ري##ض ال##تهاب ال##كبد  Bإل##ى م##ا
ي## #عادل ) (675دوالر س## #نوي # #ا ً ث## #منا ً ل## #لعالج م## #دى
الحياة )ال يُشفى املصاب بالتهاب الكبد .(B
جهاز إليزا في مشفى اعزاز  -فوكس حلب
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النظـام أو تـركيــا
ال ي## #ت ّم ت## #حوي## #ل م## #رض## #ى ال## #تهاب ال## #كبد إل## #ى
ت##رك##يا ل##تلقي ال##عالج ،وذل##ك الع##تباره##ا ض##من
ال ## # #حاالت ال ## # #باردة ال ## # #تي ال ي ## # #تم إدخ ## # #ال ## # #ها
م#باش#رة ،ب#اإلض#اف#ة إل#ى أن امل#شاف#ي ال#ترك#ية ال
ت ##قوم ب ##صرف األدوي ##ة ال ##خاص ##ة به ##ذا امل ##رض
لغالء ثمنها.
ت#قول ال#سيدة م#نى م#صاب#ة ب#فيروس ال#كبد ،C
ب##عد ت##شخيص امل##رض ودخ##ول##ي إل##ى م##شفى
ك ##يليس ،ب ##عد أشه ##ر م ##ن ان ##تظار دوري ،أخ ##ذ
األط##باء ع##ينة م##ن دم##ي ،وأخ##برون##ي أن ع##ليّ
االن ##تظار لشه ##ري ##ن م ##ن أج ##ل ال ##حصول ع ##لى
ال##نتيجة ال##تي أك##دت م##رض##ي ب##ال##تهاب ال##كبد
 ،Cول ##م ي ##عطني امل ##شفى أي ع ##الج وأخ ##برن ##ي
ال ##طبيب )أن ال ##دواء غ ##ير م ##توف ##ر( .وم ##نذ ع ##ام
ت#قري#با ً وأن#ا ان#تظر ال#دواء دون ج#دوى ب#ال#رغ#م
م#ن م#راج#عتي ل#لطبيب عش#رات امل#رات ،وي#بلغ
س#عر ال#عالج ف#ي ت#رك#يا ) 70أل#ف ل#يرة ت#رك#ية =
 33500دوالرا ً(.
#وج#ه م#عظم م#رض#ى
ه#ذه امل#عوق#ات أدّت إل#ى ت ّ #
ال##تهاب ال##كبد إل##ى م##ناطق ال##نظام ل##لحصول
ع#لى ال#دواء ،ت#قول أم أح#مد )أع#طون#ي ال#دواء

م##رة واح##دة ع##ن ث##الث##ة أشه##ر ،وع##ند االن##تهاء
م ##نه راج ##عتهم ول ##كنهم اح ##تجوا ب ##عدم وج ##ود
ال#دواء" وأك#ملت ال#سيدة أن "ال#طبيب أخ#بره#ا
أن ال## # # # #دواء ال ي## # # # #أت## # # # #ي ب#س # # # # #ب#ب ال # # # # #ح#ص#ار
االق ##تصادي ع ##لى س ##وري ##ا" ،ول ##كنها ت ##حاي ##لت
ع ## # #لى األم ## # #ر ب ## # #دف ## # #ع م ## # #بلغ  100دوالر ألح ## # #د
ال#عام#لني ف#ي امل#شفى ،وزوده#ا ب#ال#دواء ل#ثالث#ة
أشهر أخرى.
"ال ## #دوا ب ## #امل ## #حسوب ## #يات وال ## #رش ## #اوى" ي ## #قول
مح#مد ال#علي ،وه#و ي#غادر م#شفى ال#حكمة ف#ي
م#دي#نة ال#باب "ب#مناط#قنا م#اف#ي ،وع#ند ال#نظام
ي## #ا ب## #امل## #صاري ي## #ا م## #اف## #ي" ،ي## #كتفي امل## #ري## #ض
ب#ال#حوق#لة ب#عد أن اس#تخدم ن#ظام األس#د ح#اج#ة
امل##رض##ة ك##وس##يلة أخ##رى م##ن وس##ائ##ل ال##ضغط
على األهالي في املناطق املحررة.
ت## #قول ال## #دك## #تورة م## #ارغ## #ري## #ت ت## #شان ،امل## #دي## #رة
ال#عام#ة مل#نظمة ال#صحة ال#عامل#ية "ل#قد ص#ار اآلن
ال##تهاب ال##كبد ال##فيروس##ي يُ##مثّل تح##دي #ا ً ك##بيراً
ل## # #لصحة ال## # #عموم## # #ية ،األم## # #ر ال## # #ذي ي## # #تطلب
اس##تجاب##ة ع##اج##لة" .ل##سان ح##ال مح##مد ال##علي
ي#جيبها ب#أن#ه ك#الم ع#لى ال#ورق ،ف#آالف ال#ناس
ت ## #موت ف ## #ي س ## #وري ## #ا دون أن يُحّ # # #رك ال ## #عال ## #م
ساكنا ً.

فريق فوكس حلب
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ﺣﻘﻮل ﺗﺘﺤﻮل ﳌﺮاعٍ ﻟﻸﻏﻨﺎم واﻟﻨﻤﻞ

في الشمال السوري

ع ## # #لى ع ## # #كس امل ## # #توق ## # #ع،
ب#إن#تاج وف#ير ل#لمحاص#يل
ال ## #زراع ## #ية ف ## #ي ال ## #شمال
ال##سوري ،ب##عد االس##تقرار
النس## # #بي ل## # #لمعارك ف## # #ي
امل#نطقة ،وط#رد داع#ش م#ن
آالف ال#هكتارات ال#زراع#ية
ف##ي ري##ف ح##لب الش##رق##ي

مزارع من الريف الشمالي لحلب  -تموز  - ٢٠١٨فوكس حلب

وإزال#ة األل#غام م#نها ،أدّى

ون## #تيجة ل## #تلك ال## #ظروف اق## #تصر

ض## # # # #ررا ً )ال # # # # #ك #م##ون وال # # # # #ع##دس

أم ##ل ال ##فالح ##ني ال ##ذي ##ن ي ##عتمدون

اله ##طول امل ##طري ب ##فترات

ع## #لى م## #حاص## #يلهم ل## #لحياة إل## #ى

وال ## #بطاط ## #ا وال ## #شعير وال ## #قمح(،
وأق ّ # #لها ض## #ررا ً األش## #جار امل## #ثمرة

م # # # # #ت#ق#ط#ع#ة )ف## # # # #ي غ # # # # #ي#ر

ت## # # # #حصيل ال## # # # #تكال## # # # #يف ال## # # # #تي

والزيتون.

أوان## #ه( ،وم## #راف## #قة ال # #بَ َرد
)ال ## # #حال ## # #ول ك ## # #ما يُطلق

أن##فقوه##ا ع##لى أراض##يهم )ب##ذار –
ف ## #الح ## #ة – م ## #بيدات – أس ## #مدة –
م#جترح#ني
ح#صاد – أج#رة ع#مال( ُ

ع#ليه أه#ال#ي امل#نطقة( ل#ه،
وت ##ش ّكل ال ##سيول ن ##تيجة

وم##عال##جة م##ا ح##صدوه ب##ال##تقليب

غ ## # # #زارة األم ## # # #طار ،إل ## # # #ى

وال ## # #تشميس واألدوي ## # #ة ن ## # #تيجة

أض## # # # #رار ك # # # # #ب #ي##رة ف## # # # #ي
امل## # #حاص## # #يل ال## # #زراع## # #ية،

ب#عض الح#لول )ح#صاد م#ا ت#بقى

ل##لرط##وب##ة ال##حاص##لة م##ن ت##ساق##ط
األم#طار( ،ف#ي ظ#ل عج#ز م#ن وزارة
ال## #زراع## #ة ف## #ي ال## #حكوم## #ة املؤق## #تة

وح # # # #وّل## # # #ها إل## # # #ى م## # # #راعٍ

وامل ##نظمات اإلن ##سان ##ية ،وح ##لول

ل##لماش##ية )إن ص##لحت(،
وم##كان #ا ً الن##تشار م##الي##ني

ضائعة في املجالس املحلية.

م## # #ن حش## # #رة ال## # #نمل ف## # #ي

إحصائيات وأضرار
امل ## #هندس ح ## #سن ح ## #سن ،م ## #دي ## #ر

ح## #قول ال## #قمح وال## #شعير

زراع#ة ح#لب ف#ي ال#ري#ف ال#غرب#ي،

تكس## # # #ر س## # # #وق## # # #ها
ّ#
ب## # # #عد

ق## # # # #ال إن م # # # # #ع#ظ#م امل # # # # #ح#اص # # # # #ي#ل

وت## #كدّس ح## #بوب## #ها ع## #لى

ال## #زراع## #ية ق## #د ت## #أث ّ ##رت ب## #اله## #طول
امل ##طري امل ##تأ ّ
خ##ر وب ##ال# #بَ َرد مل ##رافق

التراب.

ل#ه ،بنس#ب م#تفاوت#ة ،ك#ان أك#ثره#ا

وق#دّر م#دي#ر ال#زراع#ة نس#بة ال#ضرر
ف##ي ح##قول ال##بطاط##ا ب  %70م##ن
اإلن # # # # #ت##اج ،ن # # # # #ت #ي #ج##ة ان # # # # #ت #ش##ار
األم## # # #راض ال## # # #فطري## # # #ة وامل## # # #رض
األخ##ضر )م##رض ف##طري( األوس##ع
ان ## # #تشارا ً وال ## # #ذي ق ## # #ضى ع ## # #لى
م##واس##م ب##أك##ملها ن##تيجة ت##قلبات
ال##طقس ،أم##ا ف##ي ح##قول ال##كمون
وال ## # #عدس والج ## # #لبان ف ## # #قد ك ## # #ان
ال## #ضرر ك## #بيرا ً بنس## #بة ت## #جاوزت
 80%ف ## #ما ب ## #قي دون ح ## #صاد ل ## #م
ي#عد ص#ال#حا ً وتُرك ف#ي م#كان#ه ،أم#ا
ح#صد ف#قد ت#عرض ل#لرط#وب#ة م#ا
م#ا ُ#
أدى إل## # # #ى اس## # # #وداده وان## # # #تشار
ال ## #عفن ف ## #يه ،ك ## #ما ُف ## #قد  %50م ## #ن
م## # # #حصول ال## # # #شعير و %20م## # # #ن
ال ##قمح وذل ##ك ن ##تيجة ال# #بَ َرد ال ##ذي
ق# # # #طّع س ## # #وق س ## # #ناب ## # #ل ال ## # #قمح،
ب#اإلض#اف#ة إل#ى امل#طر ال#غزي#ر
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ال ##ذي أدى إل ##ى ت ##ساق ##ط ح ##بات

م#ن م#وس#م ال#كمون امل#حصود ق#د

ل ## # # #سوق الش ## # # #تالت إل ## # # #ى %50

ال#شعير ق#بل ح#صاده#ا ،إض#اف#ة

ت#عرض ل#لتلف ف#ي ال#وق#ت ال#ذي

ل## #لبطاط## #ا وال## #بندورة وال## #خيار

إل ## #ى ت ## #لوّن ال ## #حبة وت ## #عرض ## #ها

وص##لت النس##بة إل##ى  %100ف##ي

وال ##فليلفة وال ##باذن ##جان ،وظه ##ر

مل ## # #رض ال ## # #صدأ .ول ## # #م ت ## # #تأث ## # #ر

ال ##كمون غ ##ير امل ##حصود ،و%40

ت##عفن ف##ي س##وق ه##ذه الش##تالت

ال## # #خضار ب## # #اله## # #طول امل## # #طري

م##ن م##حصول ال##فول ،و %50م##ن

ن##تيجة ال##رط##وب##ة ال##عال##ية وخ##لل

س ##وى ب ##أض ##رار ط ##فيفة ل ##بعض

م ## #حصول الح ## #مص ،و %5م ## #ن

وض ##يفي ل ##عدم ق ##درة الش ##تالت

األم## # #راض ال## # #طفيلية ،وك## # #ذل## # #ك

م## #حصول ال## #كزب## #رة ،و %10م## #ن

ع ## # #لى ال ## # #قيام ب ## # #عملية ال ## # #نتح

األم#ر ب#النس#بة ل#ألش#جار امل#ثمرة

محصول الحبة السوداء.

)التركيب الضوئي(.

أم## #ا ف## #ي ال## #حقول "امل## #فتوح## #ة"

و %60ف## # #ي م## # #حصول ال## # #بصل

ف ## # #قد ك ## # #ان ## # #ت ح ## # #قول ال ## # #شعير

 %30م## # #نها ن## # #تيجة اإلص## # #اب## # #ة

م ## # # #تضررة بنس ## # # #بة  %50ق ## # # #بل

ب## #مرض ال## #ترب## #س غ## #ير ال## #قاب## #ل

ه ## #طول امل ## #طر األخ ## #ير ،ن ## #تيجة

ل## # #لعالج و %30ن## # #تيجة تكس## # #ر

ف##ي ال##جهة امل##قاب##لة ،ق##ال أح##مد

اح## # # #تباس امل## # # #طر ف## # # #ي أشه## # # #ر

شتالت البصل بسبب البَ َرد.

اإلب ## # # #راه ## # # #يم ،رئ ## # # #يس امل ## # # #كتب

ش#باط وآذار امل#اض#يني ،وارت#فاع

ال ##زراع ##ي ف ##ي املج ##لس املح ##لي

درج## # # #ات الح## # # #رارة ،زاد ع## # # #ليها

ب##أخ##تري##ن )ش##مال##ي ح##لب( ،إن
ال#تأث#ير ك#ان "ك#ارث#يا ً" .ف#األم#طار

 %30ب ## # # #عد اله ## # # #طول امل ## # # #طري

وال##زي##تون ال##تي ف##قدت  %20م##ن
ث##ماره##ا ،إال أن##ها اس##تفادت م##ن
األم## #طار ال## #هاط## #لة ف## #ي ن## #ضوج
الثمار املتبقية.

وال#بَ َرد ل#تصل نس#بة ال#ضرر إل#ى

أت##ت ف##ي وق##ت ج##ني امل##حصول
م##قدّرا ً م#حاص#يل ه#ذا ال#عام ف#ي
ُ

ال## # # #ضرر ف## # # #ي ح## # # #قول ال## # # #قمح

م ## #عظم األراض ## #ي بـ "ال ## #صفر"،

البعلي.

وبحس## # # #ب رئ## # # #يس امل## # # #كتب ،أن
ل#جنة م#ن امل#هندس#ني ال#زراع#يني
ت ## #م إرس ## #ال ## #هم ل ## #تقدي ## #ر حج ## #م
األض ##رار خ ##لصوا إل ##ى أن %70

 ،%80وه## # #ي ذات النس## # #بة م## # #ن

وت## # # #ضررت األش## # # #جار امل## # # #ثمرة
)ال ##زي ##تون والفس ##تق الح ##لبي(
بنس##بة  %50أي##ضاً ،إذ انتش##رت
عش ## # #رات األم ## # #راض ال ## # #فطري ## # #ة
والحش## # #ري## # #ة ف## # #يها ،م## # #ا ج## # #عل
ال ##فالح "ي ##قف ح ##ائ ##را ً ف ##ي آل ##ية
ال # # # # #ع## # #الج

وأي

األم## # # # #راض

ف## # #ي امل## # #حاص## # #يل ال## # #خضري## # #ة

س##يعال##جها ف##ي ال##بداي##ة" ،ع##لى

وص## #لت نس## #بة ال## #ضرر ن## #تيجة

ح## # # # #د ق## # # # #ول رئ # # # # #ي#س امل # # # # #ك#ت#ب

األم##راض ال##فطري##ة وكس##ر امل##طر

الزراعي.

#سم ال##ضرر
ال##دك##تور ف##اي##ز م##دي##ر زراع##ة إدل##ب قّ #

• امل ## #حاص ## #يل ال ## #تي ن ## #ضجت وع ## #لى وش ## #ك

إلى ثالثة أقسام:

ال#حصاد :ت#عرض#ت ل#لتلوّن وال#تعفن وف#قدان

• امل##حاص##يل امل##حصودة ت##ع ّرض##ت ل##لرط##وب##ة
وأدت إل## #ى اس## #وداد ال## #حبة وت## #عفّنها ،ول## #ن

السنابل ،وفقد قيمته التسويقية أيضا ً.
• امل#حاص#يل ال#تي ل#م ي#كتمل ن#موه#ا ك#ال#قمح

ت## #فلح ح## #تى ع## #مليات ال## #تقليب وال## #تهوي## #ة

واألشجار املثمرة كان التأثير طفيفا ً ّ
إال من

وال##تعري##ض ل##لشمس ف##ي إن##قاذ امل##حصول

ال # #بَ َرد ال## #ذي أدى إل## #ى ت## #ساق## #ط نس## #بة م## #ن

الذي فقد قيمته االقتصادية تسويقيا ً.

األزهار والعقد الثمرية.
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كلفة دونم من القمح

 2017إل## # #ى  300ك## # #يلو غ## # #رام # # #اً،

م ## #ناطق ال ## #نظام ح ## #ددت س ## #عر

ت# #تّبعنا م ##ع ال ّ #
#فالح أب ##و مح ##مد

ب#س # # # # #ب#ب )ن## # # # #وع # # # # #ي#ة ال # # # # #ب#ذار

ك## #يلو غ## #رام ال## #قمح ب  170ل## #يرة

واألسمدة والعناية باألرض(.

) 0.382دوالر( !!

وح# # # #دّدت وزارة ال ## # #زراع ## # #ة ف ## # #ي

وم#ع ج#ائ#حة األم#طار ف#قد ت#حوّل

ال## #حكوم## #ة املؤق## #تة س## #عر ك## #يلو

م## #عظم امل## #زارع## #ني إل## #ى ت## #أج## #ير

غ## #رام ال## #قمح ل## #عام  2018بـ 127

أراض##يهم ل##لمواش##ي ،ي##قول أب##و

ل # # # # #ي#رة ) 0.285دوالر( ل # # # # #ل#ق#م#ح

أح##مد )ي##ملك ه##كتاري##ن ون##صف

ال ##قاس ##ي ،و 125ل ##لقمح ال ##طري

ال ##هكتار ف ##ي أخ ##تري ##ن( "أج ##رت

) 0.28دوالر(.

ال#هكتار 10/دون#م بخ#مسني أل#ف

ك ## #لفة زراع ## #ة دون ## #م م ## #ن ال ## #قمح
البعلي
ي ##حتاج ال ##دون ##م ال ##واح ##د )1000
م##تر( إل##ى "ف##الح##ة" ب##قيمة )5.6
دوالر( ك ## # #ل )1دوالر=  445ل ## # #يرة
س## # # # #وري## # # # #ة( ،و ) 2.47دوالرا ً(
ل##تنعيم األرض ،ك##ما ي##حتاج ك##ل
دون#م إل#ى ) 30ك#يلو غ#رام ب#ذار(
ب # # # # #ك#ل#ف#ة ) 0.45دوالرا ً( أي م## # # # #ا
ي # # # # #ع ##ادل ) 13.5دوالرا ً( ،و )7
دوالرات( ل ##لمبيدات الحش ##ري ##ة،
و ) 26.9دوالر( س## #ماد ،و )15.7
دوالر( ح#صاد ،ك#ما ي#حتاج إل#ى
) 15دوالر( أج## #رة ع## #مال ل## #لبذار
وال ## #رش ف ## #تكون ك ## #لفة ال ## #دون ## #م
الواحد ) (86.17دوالرا ً.
وي## # #نتج ال## # #دون## # #م م## # #ن ال## # #قمح،
بحس ##ب وزارة ال ##زراع ##ة س ##اب ##قاً،
ب#معدل وس#طي  565ك#يلو غ#رام#اً

وبحس## # #بة ب## # #سيطة ف## # #إن دون## # #م
األرض ي ##أت ##ي ب ##ري ##ع ل ##لفالح م ##ا
ي # # # # #ق#ارب ) 85.5دوالرا ً( ،وه## # # # #ذا
ي ##عني خ ##سارة ال ##فالح لـ )0.67
دوالرا ً( في كل دونم.
وي # # # # #ت #س##اءل ال # # # # #ف##الح أح # # # # #م##د
ال ##عليوي ع ##ن الس ##بب ف ##ي ع ##دم
دراس##ة وزارة ال##زراع##ة ل##ألس##عار
ال#تي ي#ضعون#ها ألس#عار ال#قمح،
م##ا ي##شجع ال##فالح##ون ع##لى ب##يع
ال ## #قمح ف ## #ي ال ## #سوق ال ## #سوداء
وال#تي ت#ذه#ب غ#ال#با ً إل#ى م#ناطق

م## # #ن ال## # #قمح ف## # #ي ال## # #عام ،2012

ن## #ظام األس## #د ،م## #ضيفا ً )ي## #قتلنا

ل ## #يتراج ## #ع اإلن ## #تاج ف ## #ي ال ## #عام

ون##طعمه!( .ف##وزارة ال##زراع##ة ف##ي

ل ##يرة 112.3/دوالر ل ##ألغ ##نام" أي
ب ## #خسارة ت ## #فوق ك ## #لفة زراع ## #ته
بسبعة أضعاف.
ب## #ينما ال ت## #صلح أرض ي## #وس## #ف
م ##صطفى م ##ن ق ##ري ##ة ال ##زي ##ادي ##ة
)ش ##رق ح ##لب( ل ##لرع ##ي ف ##ترك ##ها
لحش ## # #رة ال ## # #نمل ال ## # #تي م ## # #أل ت
أرض##ه ل##تسحب وتُخ##زن ط##عام #اً
"ل## # # #سنوات ك## # # #ثيرة ق## # # #ادم## # # #ة"،
ي ##ضحك ي ##وس ##ف وه ##و ي ##خبرن ##ا
ب##أم##له أن ي##عوض م##ا ت##بقى م##ن
م## #حصول ال## #عدس ك## #لفة ال## #بذار
وال##فالح##ة ل##لعام ال##قادم ،ب##عد أن
ف#قد م#حصول ال#شعير وال#كمون
كامالً.

أرض اغرقت األمطار جزء منها في ريف حلب الشمالي  -تموز  - ٢٠١٨فوكس حلب
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رد ت ##رك ##ي س ##لبي وامل ##نظمات

ب ## # # #امل ## # # #عدات ال ## # # #تي ي ## # # #متلكها

وج##اء ال##رد ب##عدم وج##ود ت##أم##ني

اإلن ## # #سان ## # #ية ع ## # #لى ال ## # #حياد

)ج ##راري ##ن وخ ##زان ##ني ل ##لمبيدات

ع## #ند ال## #فالح## #ني ض## #د ال## #كوارث

وج ##هود ض ##ائ ##عة ل ##لمجال ##س

الحش ##ري ##ة وال ##فطري ##ة وب ##عض
األدوي##ة(ّ ،
إال أن ال##نتائ##ج ك##ان##ت

ال## #طبيعية "ف## #الح## #نا ال ي## #أت## #ي
ل#تسجيل م#ساح#ة أرض#ه ف#كيف

ك#ارث#ية "ك#نا ن#رش ف#ي ال#صباح

سيؤم ##ن ض ##د ال ##كوارث؟!" ك ##ان

ف## # # # #تمطر ف## # # # #ي امل## # # # #ساء ،ول## # # # #م

ال## # #رد س## # #لبيا بحس## # #ب رئ## # #يس

نس## # # #تطع ت## # # #قدي## # # #م أي ح## # # #لول

امل ## # #كتب ال ## # #زراع ## # #ي ،أم ## # #ا ع ## # #ن

للفالحني".

امل#نظمات اإلن#سان#ية ف#قد وق#فت

املحلية
ب ## # #اءت ك ## # #ل م ## # #حاوالت م ## # #كتب
ال ##زراع ##ة ف ##ي مج ##لس أخ ##تري ##ن
ب##الفش##ل ،حس##ب رئ##يس امل##كتب
ال ## #ذي أض ## #اف أن ف ## #ري ## #قه ك ## #ان
مس ## # #تنفرا ً ط ## # #يلة ت ## # #لك األي ## # #ام

ك##ما ق##ام املج##لس ب##رف##ع ت##قاري##ر
إل## #ى وزارة ال## #زراع## #ة ال## #ترك## #ية،

ع##لى ال##حياد م##ما يح##دث وك##أن
األمر ال يعنيها.

ي#حاول ال#فالح#ون زراع#ة أرض#هم ب#مواس#م وخ#ضروات ص#يفية عّ #لها ت#غطي ج#زءا ً م#ن خ#سارت#هم
وم##عان##ات##هم ال##دائ##مة ،ال##تي ل##م ي##كن اله##طول امل##طري الس##بب ال##وح##يد ف##ي ت##فاق##مها ،إذ ي##عان##ي
ال#قطاع ال#زراع#ي )امل#صدر األول ل#لدخ#ل ف#ي ال#شمال ال#سوري( م#ن ارت#فاع أس#عار امل#واد األول#ية
ال##الزم##ة ل##لزراع##ة ك##ال##سماد وال##بذار وأج##ور ال##نقل وال##عمال ،وان##خفاض س##عر ب##يع اإلن##تاج ن##تيجة
صعوبة التصدير ،وقلة الدعم في املجال الزراعي من قبل مديريات الزراعة واملنظمات املعنية.
فريق فوكس حلب
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لوحة لفنان تشكيلي تعبيرية عن الوضع بسوريا  -ااملصدر مواقع التواصل اإلجتماعي

أي ضربة "لو من املريخ" تكسر عظم النظام
ال أذك ##ر ف ##ي أع ##وام ال ##ثورة األول ##ى أن أح ##دا ً صفق

واس#تعادة ال#كرام#ة ال#عرب#ية ،إذ ل#م يح#دث ي#وم#ا ً أن
شه#دن#ا ن#حن ال#جيل الج#دي#د ق#صفا ً ع#لى إس#رائ#يل

ال##عسكري##ة ت##عال##ت م##ع أي ق##وة ت##وج##ع ال##نظام أو

م#ن أراض#ينا ال#سوري#ة س#وى م#ا ق#رأن#اه ف#ي ال#كتب

ت## #حفظ م## #ا ت## #بقى م## #ن م## #اء وج## #هه ،م## #نشور ع## #لى

م#ن م#قاالت ع#ن ح#رب تش#ري#ن "التح#ري#ري#ة" ،ح#تى

فيس#بوك ي#رح#ب ب#أي ض#رب#ة "ل#و م#ن امل#ري#خ" تكس#ر

أن ب## # # # #عضهم ذه## # # # #ب إل## # # # #ى ال## # # # #قول أن "ال## # # # #نمر"

ع#ظم ال#نظام ،وآخ#ر يمج#د ب#تصدي دف#اع#ات ال#جو
اإلي##ران##ي مؤخ##را ً ل##صواري##خ أم##يرك##ية اس##تهدف##ت

سيخ#رج#هم ف#ي ح#اف#الت خ#ضراء ك#تلك ال#تي ُ
هج#ر
ب#ها أه#لنا ف#ي ال#غوط#ة ،ل#م ي#كن ه#ناك ط#ري#قة أخ#رى

م## # # #ناطق س## # # #وري## # # #ة ،ع## # # #لى خ## # # #الف ال## # # #ضرب## # # #ات

للتعبير غير تذكيرنا بإجرامهم!.

اإلس#رائ#يلية ،ف#األخ#يرة س#ري#عة إل#ى الح#د ال#ذي ال

ل ## #م ت ## #قم ح ## #لقات ال ## #دب ## #كة أي ## #ضا ً ب ## #عد ال ## #ضرب ## #ة

ل#لضرب#ة األم#يرك#ية األول#ى ،ل#كن م#وض#ة ال#صفقات

ت ##سمح ألح ##د ب ##أن يصفق ل ##ها أو ي ##عترض ع ##ليها!
دون أن ت##سمح ب##تنظيم ح##ملة ج##دي##دة ك##تلك ال##تي
أع#قبت الته#دي#دات األم#ري#كية  2013ب#ضرب م#واق#ع
س#وري#ة )ع#لى ص#دورن#ا( ،وال#تي ك#ان ج#ل أب#طال#ها
م ##ن ال ##نساء وال ##فنان ##ات وب ##ات ##ت سخ ##ري ##ة م ##واق ##ع
ال#تواص#ل االج#تماع#ي ،ذل#ك أن "إس#رائ#يل" ت#ضرب
وال تهد ّد وال تنفع معها الصدور العارية.

اإلس## #رائ## #يلية ع## #لى غ## #رار م## #ا ح## #دث ف## #يما أس## #موه
"ال## #عدوان ال## #ثالث## #ي" ال## #ذي ق## #اده ت## #رام## #ب "األك## #ثر
ج ## #رأة م ## #ن س ## #اب ## #قه" ،ات ## #صاالت ه ## #ات ## #فية ك ## #ثيرة
ت ##بادل ##ناه ##ا للسؤال ع ##ن أم ##كنة ال ##قصف م ##ع ح ##ذر
ش ##دي ##د ل ##ئال ت ##كون الخ ##طوط م ##راق ##بة ،أم ##ي ك ##ان ##ت
ت ##وم¯ ل ##ي ب ##رأس ##ها ع ##بر م ##كامل ##ة ف ##يدي ##و ب ##عد أن
ت#علمت ل#غة اإلش#ارة "أك#ملي م#ا ل#م أس#تطع ق#ول#ه"

وف##ي م##ا ك##ان ال##نظام وإي##ران ي##تبادالن املسؤول##ية

وت#غمز ل#ي ب#أن أخ#ي ق#د أت#ى ق#بل ق#ليل يح#مل م#عه

ع ## #ن ض ## #رب م ## #واق ## #ع ف ## #ي ال ## #جوالن ،وك ## #ل م ## #نهما

ال## #خبز ،أض## #حك ل## #غري## #زة األم## #وم## #ة ف## #ي وض## #عية

ي ##تنصل م ##نها ع ##لى ط ##ري ##قته ،ك ##ان ##ت "إس ##رائ ##يل"

االس ##تنفار ق ##بل ك ##ل ض ##رب ##ة ع ##سكري ##ة وأذك ##ر ك ##يف

ت#قصف دمشق ،ه#ذه املّ #رة وج#د الش#بيحة مخ#رج#اً

أع#دّت ل#ي ق#ائ#مة م#ن ال#طلبات )اك#تبي..زي#ت وخ#بز

ع#لى وس#ائ#ل ال#تواص#ل االج#تماع#ي ب#الح#دي#ث ع#ن

وط ## #حني وس ## #كر والت ## #نسي أدوي ## #ة أب ## #وك (...ق ## #بل

امل## # #قاوم## # #ة وض## # #رب "إس## # #رائ## # #يل" ف## # #ي ج## # #والن## # #نا

الته#دي#دات ب#ال#ضرب#ة األم#ري#كية ،ص#دي#قتي ف#ي
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ح ##لب أخ ##برت ##ني ع ##لى ال ##هات ##ف أن ص ##وت ال ##رع ##د

امل##ذي##ع ف##ي ل##فظها ك##سائ##ر زم##الئ##ه _ ل##يختم ال##خبر

ج ##علها تختب¯ وأط ##فال ##ها ت ##حت ط ##اول ##ة ال ##طعام

بتخ#مني ن#قالً ع#ن ال#فضائ#ية ال#سوري#ة ):ي#بدو أن#ها

"ف##أم ال##قتيل ت##نام وأم امله##دد الت##نام" ب##ينما اك##تفى

غارة إسرائيلية.(...

صديق لي بالقول "هالخد تعود عاللطم".

ل#م ت#كن ك#لمة )ي#بدو( ب#عد م#قبول#ة ل#دى ال#سوري#ني

م ّ # #رت ف## #ي ذاك## #رت## #ي "ع## #ني ال## #صاح## #ب" م## #نطقة ل## #م

وك ## #أن األم ## #ر ي ## #نب ي ## #دي ق ## #ارئ ## #ة ف ## #نجان! ط ## #ال ## #عت
فيس## #بوك وي## #وت## #يوب ع## #لني أرى ج## #دي## #دا ً م## #رئ## #ياً،

ال#شهادة اإلع#دادي#ة ،ل#م أع#لم م#ا ال#ذي خ#طر ل#وال#دي
ال##ذه##اب ي##وم #ا ً إل##ى ت##لك امل##نطقة ل##يالً ،ك##ان اس##مها

ألص##طدم ب##أح##د ال##يوت##يوب##ر ينش##ر ف##يدي##و ي##عنون##ه
ب##أن )االن##فجار أح##د ع##الم##ات ع##لى ظ##هور امله##دي

غ ##ري ##با ً ك ##غيره ##ا م ##ن امل ##ناطق واألح ##ياء ال ##سوري ##ة.

امل## #نتظر!( ع## #ل األم## #ر ب## #ات ي## #حتاج ف## #عالً ل## #قارئ## #ة

ب##عد  12س##اع##ة ع##لى ع##ودت##نا ،ت##صدر اس##م امل##نطقة

ف#نجان! وأخ#ي ال#ذي ل#م ي#مسك ج#هاز ك#ون#ترول ق#ط
ل## #م أراه مس## #تنفرا ً ف## #ي ل## #عبة ب## #الي س## #تيشن ك## #ما

امل##نطقة فج##ر ال##يوم ال##تال##ي ع##لى زي##ارت##نا ل##تكون

أذك ## #ره ت ## #لك ال ## #ليلة ،ل ## #م ت ## #نم دمشق آن ## #ذاك ،أذك ## #ر

أولى تجاربنا املعايشة للقصف اإلسرائيلي.

ل#يلتها ح#تى ال#راب#عة أن#تظر آذان الفج#ر ،أرن#و م#ن

أن##سى اس##مها ،ف##ي  2003ك##نت أت##حضر الم##تحان

ق ## #نوات األخ ## #بار ،غ ## #ارة إس ## #رائ ## #يلية اس ## #تهدف ## #ت

 2007درس ال##قوم##ية األول ف##ي ب##هو ال##كلية ،يس##رد
امل ##حاض ##ر م ##علقات ع ##ن ض ##رب ##ة إس ##رائ ##يلية أخ ##رى
اس ##تهدف ##ت م ##بنى ق ##يد اإلن ##شاء ف ##ي دي ##ر ال ##زور،
و)حق ال ##رد( ك ##ان ##ت تج ##رب ##تي األول ##ى ف ##ي س ##ماع
م#صطلح م#شاب#ه مل#فهوم )حق ال#عودة( ال#ذي ب#قي
حق فعالً دون عودة "املهم أنو في رد".
...2013ك##ان##ت ل##يلة ص##يفية س##اخ##نة م##ملة ك##مللي
م#ن ن#زوح#ي ،ب#دا ق#اس#يون وك#أن#ه م#بتور ،ق#سم ك#بير
م#ن امل#نازل ال إن#ارة ف#يها ،ف#ال#تقنني ي#تضاع#ف ،ل#كن
ض#رب#ة إس#رائ#يل األول#ى ل#لبالد م#نذ ان#دالع ال#ثورة
أح##ال##ت ال##جبل إل##ى ب##رك##ا ٍ
ن ي##خور ،ش##ري##ط إخ##باري
ع##اج##ل ت##لو اآلخ##ر يتح##دث ع##ن ض##رب##ة إس##رائ##يلية
اس ##تهدف ##ت م ##قر ال ##فرق ##ة ال ##راب ##عة ع ##لى ق ##اس ##يون
وم#رك#ز ال#بحوث ال#علمية ف#ي ج#مراي#ا ،ال#تي أخ#طأ

صورة ألحد مواقع النظام السوري التي تم قصفها  -ااملصدر مواقع التواصل اإلجتماعي

الش#رف#ة ألرى رج#الً ي#مضي ف#ي ش#ارع اب#ن ال#عميد
ب#رك#ن ال#دي#ن ،م#تماي#الً يح#مل ع#بوت#ي م#ازوت ،ي#بدو
أن#ه ل#م ي#درك ض#رب#ة إس#رائ#يل ب#عد ،ج#لس ال#قرف#صاء
ب## #ني ال## #عبوت## #ني ي## #ضحك وي## #غني ي## #حاول إش## #عال
سيجارة بني العبوتني ،عله سكير أو فاقد لعقله!
أراح ##تني ج ##ملة ل ##صديق ق ##ال ##ها ب ##عد ال ##ضرب ##ات
األم## #ري## #كية األخ## #يرة) :ب## #تعرف## #ي؟ ل## #و ال## #نظام ع## #م
ي#قصف ك#ان#ت ال#عال#م خ#اف#ت ،ب#س ك#ون أم#ري#كا ع#م
ت##ضرب ب##يعرف##وه##ا م##ال##ح ت##قتل م##دن##يني أك##تر م##ن
ي#لي ق#تلهم ال#نظام ،وح#تى ل#و ق#تلت ن#اس ،ال#وض#ع
ع##ام##ل م##تل أغ##نية "وتفج##رت ع##بوة ن##سفت ح##يا ً ال
ي ##قطنه أح ##د م ##هم وم ##ات م ##ن ذل ##ك خ ##لق ك ##ثير ل ##كن
بفضله لم يمت أح ٌد مهم"(.
رانيا عيسى
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