تقريرالرصد الثالث عشرلتفش ي فيروس كورونا

31-8-2020
يستمرّّمركزّاملجتمعّاملدنيّّوالدّيمقراطيةّبإصدارّتقاريرّرصدّّلتفش يّوباءّكوروناّداخلّسورياّ،إذاّيّرصّدّالتّقريرّتفش يّالوباءّ
داخلّسوريةّمعّضعفّاإلمكانياتّالتيّتساعدّعلىّمكافحتهّ،وشبهّغيابّّلإلجراءاتّالتيّتحدّّمنهّفيّمعظمّاملناطقّ .
يرصدّالتّقريرّالثّالثّعشرّحركةّتفش يّالفيروسّفيّمناطقّسورياّاملختلفة؛ّ ّوالتّدابيرّاملتّخذةّملواجهتهّ،خاللّالنّصفّالثّانيّمنّ
شهرّآبّ ّ.
ا
أول -مناطق سيطرة النظام:
شهدّالنّصفّالثّانيّمنّشهرّآبّتزايداّّفيّعددّاإلصاباتّبالفيروسّاملعلنّعنهّرسميّاّّ،حيثّسجّلتّوزارةّالصّحّةّفيّحكومةّالنّظامّالسّوريّّارتفاعّّ
عددّاإلصاباتّإلىّ(ّ)2765إصابةّّفيّحينّكانّفيّالنّصفّاألولّمنّنفسّالشّهرّيوازيّ(ّ)1172حالةّّإصابةّّ،كماّشهدّالنّصفّاألولّمنّالشّهرّتسجيلّ
(ّ)221حالةّ ّشفاءّ ّمنّالفيروسّليرتفعّإجماليّ ّاملتعافين/اتّإلى ّ(ّ،)629كماّسجّلتّالوزارةّ(ّ)52حالةّ ّوفاةّ ّمنّالفيروسّليرتفعّإجماليّ ّالوفياتّإلىّ
(ّ ّ.1)112
أماّاملتداولّبينّالنّاسّأنّّالحاالتّأكثرّبكثيرّّ،إذّيؤكدّسكّانّدمشقّأنّّاملحافظةّتشهدّنسبةّإصاباتّعاليةّّجداّّتجاوزتّاآلالفّ،كماّتداولّمواطن ّونّ
منّمحافظةّطرطوسّتسجيلّعدّةّإصاباتّّدونّذكرهاّفيّإحصائياتّوزارةّالصّحّةّالسّوريّةّ.يقول طارق.ح" :وزارة الصحة من فترة ما ذكرت أنو في
ا
إصابات بطرطوس علما أنو كثير من أهالي القرى عم يخبروا عن إصابات ووفاة بطرطوس بفيروس كورونا .متأكد أنو اإلخفاء من مديرية صحة
طرطوس"ّ .
قرارات رسمية حول كورونا:
-

أصدرت ّوزارةّالدّاخليّةّتعميماّ ّحول ّاإلجراءاتّاملتعلّقةّبالقادمينّواملغادرينّمنّوإلىّلبنانّكالتاليّ:بالنّسبةّللمغادرينّإلىّلبنانّمنّأجلّ
السّفرّعنّطريقّمطارّبيروتّويحملونّحجزّطيرانّّولديهمّتأشيرةّدخو ّلّأوّإقامةّّفيّالخارجّ،يتمّّحضورهمّقبلّ24ساعةّّكحدّّأقص ىّمنّ
موعدّالطّائرةّ،ويبرز ّونّّتحليلّ(ّ)PCRسلبيّّصادرّّعنّاملختبراتّاملعتمدةّمنّقبلّوزارةّالصّحّةّمدّتهّتقلّعنّّ96ساعةّّمنّتاريخّالسّفرّ
باستثناءّمنّهمّدونّ١2عاماّّكونهمّالّيطالبونّبالتّحليل.

-

إقرارّافتتاحّاملدراسّيومّاألحدّاملوافقّّ13أيلولّالقادمّ،وذلكّبعدّاالطّالعّعلىّالبروتوكولّالصّحّيّّاملقدّمّمنّوزارةّالتّربيةّللعامّالدّراس يّ
الجديدّبكلّّمراحلهّوآلياتّتطبيقهّللتصدّيّلوباءّكورونا.

-

وزارةّالنّقلّتدعوّاملواطنينّالسّوريّينّفيّمصرّواإلمارات ّوالكويت ّممّنّيرغبون ّفيّالعودةّإلىّسوريا؛ ّالتّسجيلّفيّالسّفاراتّالسّوريّةّفيّ
البلدانّاملذكورةّوذلكّلتنظيمّرحالتّالعودةّللمواطنين.

-

وزارةّالصّحّةّبالتّعاون ّمعّوزارةّاإلعالمّومنظّمةّاألممّاملتّحدةّللطفولةّاليونيسيف؛ ّتنظمّورشةّعملّ ّللعاملينّفيّمجالّاإلعالمّالصّحّيّّ
حول ّالتّغطيةّاإلعالميّةّللقضاياّالصّحّيّةّوإرشاداتّتتعلّقّبإعدادّموادّ ّوتقاريرّعنّجائحةّكوروناّ ،واستجابةّوزارةّالصّحّةّاإلعالميّةّ
للجائحة.

-

يتابعّمجلسّمحافظةّدرعاّمبادرتهّفيّإيصالّحّصّصّّاملساعداتّالغذائيّةّللمنازلّمنعاّّللتجمعاتّالتيّتؤدّيّإلىّانتشارّالوباءّ.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTA0NWMxZmYtMDJiMC00ZWU0LTllNTktZTViZjYwYThjZmUzIiwidCI6ImY2M
TBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
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الوضع القتصادي والجتماعي وآراء الناس:
-

استمرتّأسعارّالسّلعّاألساسيّةّفيّاالرتفاعّفيّظلّّغيابّّلرقابةّالدّولةّعلىّاألسعار.
ّ

-

فيّدمشقّوريفّدمشقّ:استمرتّالحالةّاالقتصاديّةّبالتّدهورّولجأّعددّّكبيرّّمنّاملواطنينّلصاالتّالبيعّاملعتمدةّمنّاملؤسّسةّالسّوريّةّ
ّ
للتجارةّلشراءّاملوادّّاملقنّنةّاملخصّصةّلكلّّعائلةّّ،ممّاّأدّىّلحدوثّتجمعاتّّكبيرةّّوازدحامّّأمامّصاالتّالبيعّمعّعدمّمراعاةّقواعدّالحمايةّ
الشّخصيّةّوالتّباعد.

-

استمرتّالحكومةّفيّإغالقّعددّّمنّشركاتّالصّرافةّاملرخّصةّبحجّةّتعاملهاّبشكلّّغيرّقانونيّّمعّالحواالتّالخارجيّةّ،ممّاّأثّرّعلىّعددّّ
ّ
كاتّالتيّتقومّبتحويلّاألموالّ
ّ
ظامّلحصرّالشر
ّ
كبيرّّمنّاملدنيّينّالذينّكانواّيعتمدونّعلىّماّيرسلهّأبنائهمّاملغتربينّفيّالخارجّ،ويسعىّالنّ
يّ،وهوّسعرّّأدنىّبكثيرّّمنّالسّعرّالحقيقيّّللصرفّ،حيثّأنّّ
إلىّسورياّبالشركاتّالتيّتلتزمّبسعرّالصّرفّاملحدّدّمنّقبلّالبنكّاملركز ّ
ّ
ليرةّّلكلّّ
سعرّّصرفّالبنكّاملركزيّّالسّوريّّّ1256ليرةّّلكلّّدوالرّّ،بينماّسعرّالصّرفّالحقيقيّّاملتداولّفيّالسّوقّيتراوحّبينّّ2100وّّ ّ2200
دو ّالرّ.

-

عددّّكبيرّّمنّاألدويةّفّقّدّتّمنّصيدليّاتّدمشقّ،حيثّشكاّالعديدّمنّاملدنيّينّمنّعدمّتمكّنهمّمنّالحصولّعلىّاألدويةّ،ومنّا ّألدويةّ
التيّفّقّدتّبالسّوقّبعضّأدويةّالقلبّ(كمانونتراتّ،وكذلكّدواءّكوردان)ّ،كماّتداولّّعددّّكبيرّّمنّاملرض ىّخبرّفقدانّدواءّ(ليفراماكس)ّ،
وهوّعالجّّملرض ىّالصّرعّ .

ّ
رقةّمستمرةّ ّفيّاملجتمعّوفيّمعظمّاملناطقّ،وفيّكثيرّ ّمنّالحاالتّتنتشرّحاالتّالخطفّطلباّ ّللفّديةّأوّالقتلّ،إذّيشهدّالشّ ّارعّ
ّ
الّتزالّحاالتّالسّ
السّوريّّقصصاّّمروّعةّّعنّحاالتّقتلّّبهدفّالسّرقةّ،إلىّجانبّذلكّاليزالّالعنفّاملنزليّّقائماّ،والعديدّممّنّتمّّالتّكلّمّمعهمّعزاّاألسبابّإلىّظروفّ
الحجرّوالوضعّاالقتصاديّّاملتردّيّإلىّجانبّالثّقافةّالدّاعمةّللعنفّ .
تخوفّ ّكبيرّ ّلدىّالسّكّانّمن ّاالنتشارّالواسعّللفايروسّ ّ،واستياءّ ّعامّ ّمنّقرارّعودةّاملدارسّفيّظلّ ّاالنتشارّالكبيرّللوباءّ،تقول ّ(ج.ر) ّفيّ
هنالكّ ّ
فحاتّالرسميّة "ّ:ا
رجاء أجلوا املدارس لتفادي الكارثة التي قد تحصل ل سمح هللا في
ّ
تعليقهاّعلىّالوضعّالوبائيّّوقرارّافتتاحّاملدارسّعلىّأحدّالصّ
حال تم الفتتاح ،أعداد هائلة من التالميذ ،ووضع املدراس غير لئق ول مجهز لهكذا حالت ،حمامان أو ثالثة حمامات ملئات التالميذ ،وقلة
ا
ا
ا
املستخدمين مما ينعكس سلبا على النظافة حتى لوعينوا مشرفا صحيا ماذا سيفعل بمفرده األفضل التأجيل؛ ريثما يلتقى لقاح أوتنتهي الجائحة،
صحة تالميذنا وأهلنا هي األهم في الوقت الحالي السالمة للجميع"ّ .
كماّأنّّهنالكّاستياءّّعامّاّّمنّعدمّقدرةّالحكومةّإيصالّالخدماتّ،وتوفيرّاالحتياجاتّاألساسيّةّوضبطّاألسعارّ،يقومّ(أ.م)ّمنّمحافظةّدرعا"ّ:كل
ا
وعود الدولة كاذبة ،الكهرباء ما عادت وصلت إل ساعات قليلة جدا ،وما في رقابة على األسعار ،الدولة تركتنا للتجاريتحكمون فينا"ّ ّ
خوفّّوقلقّّمستمرّّيعيشهّالسّوريّّاليومّفيّظلّّالظّروفّالصّحّيّةّواالقتصاديّةّالسّيئة؛ّيقولّ(ص.س)ّمنّدمشق"ّ:الوضع العام خانق وقابل
هنالكّ ّ
ا
ا
لالنفجار في أي لحظة ،ضغط كبير ما نشعر به وما نعيشه ،الخدمات البسيطة األساسية باتت حلما ،ورؤية من نحب أصبحت مخاطرة ،نعيش
رعب املرض واملوت والفقروالفقد كل يوم ،ول نملك أي قدرة على التغيير".
ا
رةّقواتّسوريةّ
موزعةّّعلىّمحافظاتّالحسكةّوديرّالزورّوالرقةّوحلبّ ّوالتيّتقعّتحتّسيط ّ
ثانيا -مناطق شمال شرق سورياّ:هيّ ّ
الدّيمقراطيةّ .
 -１الحسكة
تمّ ّتسجيلّّ 304حالةّ ّإصابةّّ ،باإلضافةّإلىّتسجيلّّ 17حالةّ ّوفاةّ ّفيّمحافظةّالحسكةّ،باإلضافةّإلىّّ 98حالةّ ّشفاءّ ّموزّعةّ ّعلىّكاملّشمالّشرقّ
سورياّ،جميعهاّمعلنةّعنّطريقّصفحةّاإلدارةّالذّاتيّةّلشمالّشرقّسورياّعبرّالفيسّبوك.
أصدرتّاإلدارةّالذّاتية ّبتاريخّّ 16آب ّقراراّ ّيقض يّبالتزامّاملواطنينّبارتداءّالكماماتّوأخذّاإلجراءاتّالوقائيّةّفيّاألماكنّالعامّةّوفيّكافّةّالدّوائرّ،
ومخالفةّغيرّامللتزمينّبالقرارّبمبلغّّماليّّقدرهّّ1000ليرةّّسوريّةّّماّيعادلّنصفّدوالرّّأمريكيّّ.يقولّأحدّالنّشطاءّ(ش.أ)"ّ:هنالكّالتزام بشكل جيد
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ا
من قبل األهالي في الجزيرة بارتداء الكمامات في األماكن العامة وأماكن العمل ،وخصوصا من قبل كبارالسن واألطفال ،مع مالحظة غياب اللتزام
ضمن وسائل النقل /ميكرو  /سرفيس بين املناطق ،بعد رفع الحظر".
ّوبتاريخّّ 27آب؛ ّتمّ ّرفعّالحظرّالكليّ ّعنّإقليمّالجزيرةّمعّمنعّالتّجمعاتّبكافّةّأشكالهاّ،والتزامّاملواطنينّبقرارّارتداءّالكمامةّفيّاألماكنّالعامّةّ
والتّدابير ّالوقائيّةّ .كما ّأصدرت ّهيئة ّالتّربية ّوالتّعليم ّقر ّارا ّبتأجيل ّالعامّ ّالدّراس يّ ّّ 2021-2020مع ّإغالق ّمعاهدّّ ،ومراكز ّدورات ّالتّقوية ّلغايةّ
ّ.2020/10/4يقولّّ(زّ.ح)"ّ:بالرغم من حالت اإلصابة التي كانت تعلن كل يوم إل أن السلطات ،وحتى اللحظة لم تبد أي جدية في ضبط املدن على
عكس الحظر األول الذي كان في شهر آذار/مارس ،وأعتقد أنه كان بسبب الحالة القتصادية ،هناك إلى حد ما التزام من قبل املواطنين بارتداء
ا
الكمامات ،األمرالذي ل تراه غالبا ضمن الهيئات الرسمية"ّ ّ.
وفيّإطارّاالستجابةّقامتّبلدياتّكلّّمنّديريكّوتربسبيهّوتلّّكوجرّوتلّبراكّبحمالتّتعقيمّّواسعةّّفيّأرجاءّاملدنّواملدارسّ،وقامّمكتبّاملرأةّفيّ
بلديةّالشّعبّفيّديريكّبإطالقّمبادرةّّلصنعّكماماتّّمحلّيّةّوأنتجتّأكثرّمنّّ12ألفّكمامةّّ ّ.
بالنّسبةّللوضعّاالقتصاديّّ:يقولّ(م.ص)ّ،لديهّمحلّّبقاليةّ"ّ:ازداد طلب الناس على بعض املواد وبخاصة مواد التنظيف واملعقمات والكمامات،
ا
ا
ا
فصرنا نحن أيضا نوفرها للزبائن ،لكن إذا قسنا هذا املوضوع على أنفسنا وعائالتنا فإن هذه اإلجراءات تثقل كاهلنا اقتصاديا ،فأنا مثال أستهلك
في اليوم كمامتين على األقل ،واضطررت لشراء عدة كمامات قماشية قابلة لالستعمال عدة مرات ،باإلضافة للمعقمات ،فالنوعية الجيدة مكلفة،
وكذلك صارعدد مرات غسيل الثياب واألمور األخرى أكثرمن ذي قبل ،وهو عبء إضافي للمصاريف اليومية التي هي مكلفة بطبيعة الحال"ّ .
أماّحاالتّالعنفّاملنزليّّ،تمّّتسجيلّّ17حالةّّعنفّّمنزليّّفيّدورّاملرأةّالتّابعةّلإلدارةّالذّاتيّةّ،منّهذهّالحاالتّّ3حاالتّتمّّتقديمهاّلقسمّالحمايةّ،
حيثّهيّحالةّعنفّّتحتاجّحمايةّالنّساءّ،وتمّّتقديمّّ3حاالتّللمحاكمّ،وباقيّالحاالتّهيّعبارةّّعنّشكاوّّتمّّتسجيلهاّ 2.
-

ديرّالزور

حتىّتاريخّّ 15آب ّكانتّاإلصاباتّقدّوصلتّإلىّ(ّ )8حاالتّ ّمؤكّدةّ ّ،ولمّيتمّ ّتسجيلّإصاباتّجديدةّبفيروسّكوروناّفيّديرّالزور ّحتّىّتاريخّّ 22آبّ،
حيثّسجّلتّ(ّ)4إصاباتّّدفعةّّواحدةّّ،ثمّّتوالىّتسجيلّاإلصاباتّليبلغّحتّىّتاريخّّ31آبّ(ّ)19إصابةّّمؤكّدةّّ،تمّّاإلعالنّعنهاّبواسطةّهيئةّالصّحّةّ
فيّاإلدارةّالذّاتيّةّلشمالّشرق ّسورياّ،لكنّلمّيردّهناكّإعالنّاإلدارةّاليوميّ ّعنّتحديدّحاالتّوفاةّّ ،أوّشفاءّ ّفيّديرّالزورّ،بلّكانّاإلعالنّيشملّ
مناطقّشمالّشرقّسورياّبالعمومّ ّ.
انيج)ّفيّالريفّالشّرقيّّ،3
ّ
ويذكرّأنّصفحةّفراتّبوستّقدّنشرتّعلىّالفيسبوكّبتاريخّّ28آبّ:تماثلّحالتينّللشفاءّفيّإقليمّديرّالزورّ(الكشكيةّوغر
وبنفسّالتّاريخّسّجّلتّحالةّوفاةّّواحدةّّفيّهجينّ،الجديرّبالذّكرّأنهّلمّيردّتسجيلّحاالتّوفاةّّبشكلّّرسميّّمنّهيئةّالصّحّةّفيّديرّالزورّأوّهيئةّ
الصّحّةّفيّشمالّشرقّسورياّ ّّ.
بتاريخّّ18آبّأصدرتّلجنةّالتّربيةّوالتّعليمّفيّديرّالزورّحزمةّتوجيهاتّّملدارسّاملنطقةّلحمايةّطالبّاملدارسّمنّجائحةّكوروناّ ّ،وهيئةّالتّربيةّ ّوالتّعليمّ
لشمالّوشرقّّسورياّأصدرتّتعميماّّبتاريخّّ29آبّيتضمّنّتأجيلّاملدارسّحتّىّتاريخّّ4تشرينّاألولّ ّ.
بالرغمّمنّتسجيلّإصاباتّّمؤكّدةّّبفيروسّكورّوناّ،إالّّأنّلجنةّالصّحّةّفيّمجلسّديرّالزورّ
لمّيتّخذّاملجلسّاملحلّيّّفيّديرّالزورّقراراّبتطبيقّالحظرّ ّ،
املدنيّّقامتّبحمالتّتعقيمّّشملتّاملبانيّ ّواملؤسّساتّال ّرسميّةّ،كماّقامتّبتوزيعّكماماتّّعلىّاملوظفينّ ّ.وعملتّعلىّتنبيهّالسّكّانّوأصحابّاملح ّالتّ
التّجاريّةّبضرورةّارتداءّالكماماتّوعدمّالتّجمّعّألكثرّمنّّ3أشخاصّّ .
يقولّأحدّالنّاشطينّامليدانيّينّ"ل يوجد التزام من قبل األهالي باإلجراءات الحترازية من ارتداء للكمامات أو التباعد الجتماعي ،حيث نجد حفالت
ا
ا
ا
األعراس واحتفالت الصلح بين العشائر ،وما يرافقها من دعوات الولئم ،وكذلك إقامة مجالس العزاء ،ونصب الخيم ،ونرى أيضا ازدحاما خانقا
عند األفران .حتى املواصالت العامة ترى  6أشخاص يجلسون في مقعد مخصص لثالث أشخاص فقط ،الجدير بالذكر أن اإلدارة املدنية

اإلحصاءات مأخوذة من منظمة سارة التي تعمل في مجال حماية المرأة من العنف.- https://www.facebook.com/673223026102762/posts/3300314893393549/
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ا ا
ا
الديمقراطية في إقليم ديرالزورأصدرت (بسبب الظروف األمنية التي يمربها إقليم ديرالزور) تعميما يقض ي بمنع وضع اللثام على الوجه منعا باتا،
أما النساء فقد اكتفين بلبس النقاب".
ا
قيّحينّتشير ّناشطةّ ّمدنيّةّ ّإلىّأن"ّ:موظفي املؤسسات في اإلدارة الذاتية غير ملتزمين بوضع الكمامة وغير ملتزمين بالتباعد الجتماعي ،وطبعا ل
يوجد موظفون موجهون للمراجعين بارتداء الكمامات أو منظمون للدور من أجل التباعد الجتماعي في مؤسسات اإلدارة الذاتية وعدم وضع جهاز
فحص حرارة عند املداخل"ّ ّ.
-

فيّمحافظةّالرقة:

فحةّالرسميّةّلإلدارةّالذّاتيّةّ ّ.4
ّ
تمّّتسجيلّّ22حالةّإصابةّّبكوروناّفيّالرقةّمنذّّ15آبّ،وحتّىّّ31آبّ،بحسبّماّنشرتهاّالصّ
علىّعدمّارتداءّالكماماتّمنّالجهاتّالرسميّةّ،وذلكّبسببّارتفاعّأسعارّالكماماتّبعدّالقرارّ،
ّ
وهناكّاستياءّّمنّاألهاليّحولّتعميمّفرضّغرامةّّ
وضعفّالقدرةّالشّرائيّةّلديهمّ.أماّماّتمّّمالحظتهّفيّالشّوارعّفنسبةّالسّكّانّالذينّالتزمواّبالقرارّهيّّ%30تقريباّّ،والّيوجدّرقابةّّفعليّةّّرسميّةّّملتابعةّ
التزامّاألهاليّبتنفيذّالقرارّغيرّأنهاّفرضتّعلىّالعاملينّباملطاعمّوالكافتيرياتّبلبسّالكمامةّأثناءّالعملّ .
هنالكّعدمّالتزامّّبالتّعليماتّواإلجراءاتّالصّادرةّللحدّّمنّتفش يّالوباءّ،إذّتمّّرصدّ،عدمّتطبيقّاإلجراءاتّاالحترازيةّفيّروضاتّاألطفالّ،حيثّالّ
ّ،وفيّالروضةّيرىّاالزدحامّغيرّاملقبولّبعددّّ
ّ
يوجدّالتزامّّبمراقبةّاألطفالّبماّيتعلّقّبارتداءّالكماماتّأوّالتّوعيةّوالتّنبيهّلضرورةّالتّباعدّاالجتماعيّ
كبيرّّمنّاألطفالّ،األمرّاألكثرّخطورةّّأنّالسّكّانّلمّينقطعواّعنّتأديةّالواجباتّاالجتماعيّةّسواءّبحضورّا ّألفراحّأوّمجالسّالعزاءّواملقاهيّ ّواملطاعمّ
ا
لمّتطبقّالحظرّ .يقولّ ّ(ح.ع)"ّ:في بداية انتشار فايروس كورونا في بلدان العالم وصول إلى املحافظات السورية ،تم فرض قرار حظر في محافظة
ا
الرقة ،وكان قرار الحظر شامال وحظرتجوال ملدة شهرين ،وتم تعقيم الشوارع و املؤسسات الحكومية واملدارس ،ولكن كان هذا العمل صوري أي
للتوثيق بأن املحافظة تم تعقيمها ،ول يوجد أي مبادرات تعقيم في األحياء الشعبية والقرى ،وكان الحظر يتضمن ساعات محددة لخروج األهالي
ا
ا
من الساعة  6صباحا إلى الساعة  9صباحا في هذا الوقت ل يوجد أي توعية للوقاية من الفايروس ول أي قرار ملزم بطرق الوقاية منها ارتداء
كمامة ،أو كفوف ،أو معقمات ،أو تباعد مجتمعي"ّ .
الّيوجدّالتزامّّبإلغاءّاألفراحّوخيمّالعزاءّعلىّخالفّالوضعّفيّبدايةّالحظرّكانّهناكّبعضّااللتزامّأيّّالّتّبنىّخيمّالعزاءّ،والّتّقامّا ّألفراحّفيّالصّاالتّ،
ولكنّكانتّتقامّفيّبيوتّاألهاليّ،ولكنّبعدّانتهاءّفترةّتمديدّالحظرّعادتّالصّاالتّتستقبلّا ّألفراحّوخيمّالعزاءّتّبنىّفيّالشّوارعّ .
أماّاملزاجّالعامّ ّللسكّانّ:تمّ ّرصد ّاستياءّاألهاليّمنّقرارّإغالقّاملعابرّ،فأغلبّاألهاليّوالطالب ّعالقون ّويطالبونّ ّبفتحّاملعابرّليعودواّإلى ّبيوتهمّ
وعائالتهمّ،وخاصّةّّالطّلبةّاملتواجدونّفيّكافّةّاملحافظاتّوكذلكّالطّلبةّالذينّيتواجدونّداخلّمناطقّاإلدارةّ،يطالبونّبالسّماحّلهمّفيّالسّفرّملتابعةّ
دراستهمّالجامعيّةّ .كماّأنّ ّهناكّاعتراضاّ ّمنّبعضّاألهاليّبعدّالقرارّال ّرسميّ ّبتأجيلّفتحّاملدارسّللعامّالجديدّكون ّاملعاهدّالخاصّةّفيّاملحافظةّ
الّتعودّللعملّومنّيعوضّاألطفالّعنّاالنقطاعّالطّويلّعنّالتّعليمّ .
ّ
التزالّتستقبلّالطّالبّ،فلماذاّاملدارسّالعامّةّ
ا
ثالثا -مناطق الشمال الغربي:
سجّلّمخبرّالترصّدّالوبائيّّ(ّ)80إصابةّّحتّىّتاريخّّ31آبّّ،2020و(ّ)56حالةّشفاءّّمنّالفيروسّ،وحالةّوفاةّّواحدةّّ،كماّبلغّعددّالتّحاليلّالكلّيّّالتيّ
تمّتّ(ّ)5823تحليالّّ.ويذكرّأنّّهنالكّعدداّّمنّاإلصاباتّالتيّتمّّتسجيلهاّهيّفيّواحدّمنّمخيماتّسرمداّ ّ.
اماّإجراءاتّالسّلطةّاملحلّيّةّاملتّبعةّفيّالشّمالّالغربيّ؛ّفكانتّمتعدّدةّّمنهاّفرضّالحجرّالصّحّيّّعلىّمشفىّالقدسّفيّمدينةّالداناّبريفّإدلبّ،بسببّ
وجودّحالةّّإيجابيّةّّبالفيروسّ،إلىّجانبّعقدّاجتماعّّبينّمجلسّمحافظةّحلبّووزارةّالصّحّةّفيّالحكومةّاملؤقّتةّومديريّةّالدّفاعّاملدنيّّواألمينّالعامّّ
للمحافظةّومسؤولّالقطاعّالصّحّيّ ّفيّاملحافظةّونائبهّ ،لبحثّاإلجراءاتّاملتّبعةّللحدّ ّمنّانتشارّالفيروسّ ،حيثّتمّ ّالنّقاشّحولّعمليّةّالتّنسيقّ
والتّعاون ّبينّمديريّةّالصّحّةّ ،ومديريّةّالدّفاعّاملدنيّ ّبحلبّفيّمجالّتعقيمّاملبانيّواملخيماتّ ،واألماكنّالعامّة ّواملؤسّساتّ ،والجوامعّوالجامعاتّ
واملدارسّفيّريفّحلبّالشّماليّّ.

- https://www.facebook.com/smensyria
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كماّتمّّعقدّاجتماعّّآخرّبينّأعضاءّاملجالسّاملحلّيّةّفيّمنطقةّبزاعةّوقباسينّوالبابّنتجّعنهّمجموعةّّمنّالقراراتّ،وهيّ :
والروضاتّوالدّوراتّالتّعليميّةّالىّاألولّمنّتشرينّاألولّّ.
 -1تأجيلّجميعّالفعّاليّاتّالتعّليميّةّفيّاملدارسّاالبتدائيّةّوا ّإلعداديّةّوالثّانويّةّ ّ،
 -2استمرارّعملّجميعّاملطاعمّوأماكنّاالستراحةّومحالّّاملعجّناتّعلىّأنّيراعىّتطبيقّاملسافةّاالجتماعيّةّّ1.5بينّأماكنّالجلوسّ.
وامّالرسميّّمنّقبلّجميعّعامليّاملجلسّاملحلّيّّ،معّاتّخاذّأقص ىّحدّّمنّتطبيقّقواعدّالصّحّةّوالنّظافةّواملسافةّاالجتماعيّةّ
ّ
 -3مراعاةّالدّ
ووضعّالكمامةّوماّشابههاّمنّقواعدّ.
 -4تعقيمّأماكنّاالجتماعاتّوتهويتهاّ ،وجعلّمدّةّاالجتماعاتّقصيرةّّ ،ومراعاةّاملسافةّاالجتماعيّةّخاللّتنظيمّأماكنّالجلوسّ ،إضافةّ ّإلىّ
التّدقيقّعلىّاملشاركين/اتّعلىّتطبيقّالقواعدّالصّحّيّةّ.
 -5إيقافّجميعّأنشطةّأماكنّالتّرفيهّالعموميّةّمثلّمقاهيّا ّآلراجيلّ،وصاالتّا ّإلنترنتّواأللعابّبا ّإلضافةّللمنظّماتّإلىّاألولّمنّتشرينّا ّألولّ
لعامّّ.2020
 -6تأجيلّجميعّفعّاليّاتّواجتماعاتّاملنظّماتّاملدنيّةّ ،واملجتمعّاملحلّيّّ ،والجمعياتّوالنّقاباتّ ،بماّفيهاّالفعّاليّاتّالتّعليميّةّالتي ّتؤدّيّإلىّ
التّجمعاتّباستثناءّالضّروريةّمنهاّإلىّاألولّمنّتشرينّاألولّعامّ.2020
وامّالرسميّإلىّاألولّمنّتشرينّاألولّلعامّّ،2020والسّماحّلشخصّّواحدّّفقطّمنّاألقارب؛ّلتلبيةّ
ّ
 -7إلغاءّزياراتّاملرض ىّفيّاملشافيّأثناءّالدّ
منعّالزياراتّبشكلّّكاملّّعنّاملرض ىّفيّأقسامّالعنايةّ
ّ
وامّالرسميّّ،كماّتّ
ّ
ّالزيارةّفيّأوقاتّّمحدّدةّّخارجّأوقاتّالدّ
احتياجاتهّعلىّأنّتكون ّ
املشدّدةّ.
 -8تطبيقّالتّدابيرّالوقائيّةّبعدمّإحداثّازدحامّّ،وذلكّبتطبيقّقراراتّالحدّّاألدنىّمنّااللتزامّأثناءّعمليّاتّدفنّاملوتىّ.
واألخذّبعينّاالعتبارّبعدمّإحداثّأيّّمخاطرّّحتّىّإشعارّّآخرّ .
 -9تعليقّاستخدامّبيوتّوخيمّالتّعزيةّ ّ،
فحركةّالحدائقّومالهيّاألطفالّوحفالتّالتكريمّمستمرةّّ،يقولّأحدّالسّكّانّ"ل كورونا
ّ
عموماّّالّيوجدّالتزامّّمنّقبلّالسّكّانّباإلجراءاتّالوقائيّةّ،
ول غيرها بتخلي الناس تقعد ببيوتها خاصة بهذا الشوب الناس بدها تطلع تشم هواء في الحدائق واملسابح تبرد على حالها"ّ .
أماّخديجةّوهيّممرضةّفيّمشفىّبمدينةّعفرين ّتقولّ ّ"يستفزني كثير من الناس الذين ل يوقنون بوجود الفيروس حتى اآلن ،مرضت وطلب مني
مسحة من أجل الفيروس وخرجت النتيجة سلبية ،ولكن الذي ضايقني أني عندما حاولت حجر نفس ي وحجبها عن الناس لوقايتهم في حال كانت
ا
ا
ا
نتيجتي إيجابية ،لم استطع واستقبلت العديد من الزوار مرغمة في منزلي تحت مسمى إنهم يشقون علي طبعا وعندما كنت ل أرغب باستقبال
أحدهم /ن كنت أتعرض للسخرية من بعض الصديقات بطريقة ملاذا أنت خائفة والفيروس كذبة كذبت والناس وإلي كذبها صدقوها ،لهيك أنا عم
يستفزني هي الناس"ّّ .
ّ

ا
رابعا  -النشاط املدني في مواجهة وباء كورونا:
 -１في مناطق سيطرة النظام :بعضّاألمثلةّعلىّاملبادراتّاملدنيّةّملواجهةّكورونا.


استمرتّمجموعةّالشّبّانّفيّدمشقّفيّاملبادرةّاملجتمعيّةّ(عقّمها)ّ،والتيّتهدفّإلىّنشرّثقافةّالنّظافةّالعامّةّوالشّخصيّةّ،والوقايةّ ّوتوفيرّ
ّ
لوازمّالتّصدّيّالنتشارّفايروسّكوروناّوتأمينّأسطواناتّاألوكسجينّللمرض ىّاألكثرّحاجةّّ ،سرعانّماّانتشرتّعلىّمواقعّالتّواصلّ
االجتماعيّّوباتتّمقصدّالكثيرّفيّتأمينّمستلزماتهم.



ساهمتّعدّةّمنظّماتّّفيّحمالتّتعقيمّّميدانيّةّّفيّعدّةّمناطقّفيّدمشق.



فيّالسّلميةّ:تعملّإحدىّالجمعيات ّعلىّالتّباعدّالجسديّ ّفيّاألماكنّالعامّةّمثلّ:الصّ ّرافات ّ ّواملراكزّالسّوريّةّللتجارةّ،كماّتقومّبت ّوزيعّ
الكماماتّالقماشيّةّلالستعمالّالدّائمّ.كماّتعملّجمعيةّأصدقاءّسلميةّوفريقّأملّوفريقّخطوةّعلىّالتّوعيةّاملجتمعيّةّحولّوباءّكوروناّ.

كماّأّطلقتّفيّالسّلميةّمبادرةّّمحلّيّةّّلتأمينّاألدويةّاملفقودةّتقومّبهاّعدّةّتجمّعاتّّمدنيّةّّفيّسلميةّ .
 -２في مناطق شمال شرق سورية:
عملتّالعديدّمنّاملنظّماتّاملدنيّةّعلىّالتّوعيةّبوسائلّالتّواصلّاالجتماعيّّبخصوصّكوروناّ،باإلضافةّإلىّتوزيعّكماماتّّعلىّالسّكّانّفيّ
محافظةّالحسكةّ،وتوزيعّبروشوراتّتوعيةّّ ّ،وإقامةّند ّواتّّتعريفيّةّّعنّمخاطرّفيروسّكوروناّفيّديرّالزورّ،وفيّمحافظةّالرقةّأّطلقتّ
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معظمّاملنظّماتّالعاملةّفيّالرقةّمبادراتّتوعويةّ ّمتعدّدةّ؛ ّاستهدفتّمنّخاللهاّاملجتمعّاملحلّيّ ّواملخيماتّالعشوائيّةّ،تضمّنتّتوزيعّ
بروشوراتّّوكماماتّّوقفازاتّّ.أماّاملنظّماتّالتيّتعملّفيّمجالّالتّدريباتّوالجلساتّالحواريةّ،فقدّقامتّباتّخاذّالتّدابيرّالالزمةّللوقايةّ
منّالفيروسّعبرّالتّباعدّاالجتماعيّّوتوزيعّاملعقّماتّوالكماماتّعلىّاملشاركينّ .
ّ
 -３في مناطق شمال غرب سورية:
املنظّماتّالعاملةّهنالكّالتزالّتعملّعلىّنشرّالتّوعيةّفيّاملجتمعّمنّخاللّجلساتّالتّوعيةّوكيفيةّالوقايةّمنّالفيروسّ،وتعملّجاهدةّّ
للحدّّمنّالفيروسّمنّخاللّإرفاقّإرشاداتّالوقايةّوبروشوراتّالتّوعيةّعلىّالخدماتّالتيّتقدّمهاّللسكّانّ(مثلّكراتينّاإلغاثةّ،وأكياسّ
استمرتّفرق ّالدّفاعّاملدنيّ ّبحمالتّالتّطهيرّوالتّعقيمّللمرافقّالعامّةّواملخيماتّفيّريفّحلبّوفيّ
ّ
الخبز) ّتتضمّنّإرشاداتّالوقايةّ.كماّ
إدلبّ .أماّمنسقو ّاالستجابةّفقدّدع ّوا ّإلىّضرورةّفرضّالحجرّالصّحّيّ ّعلىّمدينةّالبابّ ،ودعواّاملواطنين/اتّإلىّاتّخاذّأقص ىّدرجاتّ
الحيطةّوالحذرّ،معتبرينّأنّّاألمورّبدأتّتخرجّعنّالسّيطرةّ،كماّدع ّواّجميعّاملنظّماتّاإلنسانيّةّبشكلّّعاجلّّإلىّتوفيرّالحمايةّوالدّعمّ
للفئاتّاألكثرّضعفاّّ،مثلّكبارّالسّنّّ،وذويّاالحتياجاتّالخاصّةّ،والنّساءّوالفتياتّ،والتّركيزّعلىّالتّوسّعّالسّريعّفيّتدابيرّالصّحّةّالعامّةّ
املثبّتةّضدّّفيروسّكوروناّ ّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
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