تقريرالرصد الثاني عشرلتفش ي فيروس كورونا
15 -8-2020
شهريّ ّانفجارّحاالتّاإلصابةّداخلّ
يتوقّعّمسؤولوّالسّلطاتّاملحلّيّةّفيّجميعّاملناطقّالسّوريّةّ،أنّشهرّأبّوأيلول ّسيكونانّ ّ
سوريةّ،ويطلقون ّنداءاتّاستغاثةّللمساعدةّفيّاحتواءّتفش يّالفيروسّ،ومنّناحيةّ ّأخرى ّالّتفلحّإجراءاتّالعزل ّفيّكلّ ّمنّ
مناطقّالشّمالّالشّرقيّّوالغربيّّفيّالحدّّمنّانتشارّالوباءّبفعلّنسبّالفقرّالعاليةّوتوقّفّا ّلعمالّ،وندرةّالحصولّعلىّامل ّواردّ
املاليّةّوا ّإلغاثيّةّ،بينماّفيّمناطقّسيطرةّالنّظامّالسّوريّّهنالكّشبهّغيابّّإلجراءاتّالوقايةّإالّبحدودهاّالدّنياّ ّ.
يرصدّالتّقريرّالثّانيّعشرّحركةّتفش يّالفيروسّفيّمناطقّسورياّاملختلفةّوالتّدابيرّاملتّخذةّملواجهتهّ،خاللّالنّصفّالولّمنّ
شهرّآبّإلىّجانبّرصدّواقعّاالستجابةّاملدنيّةّفيهاّ .
أوال -مناطق سيطرة النظام:
كبيراّ ّجداّ ّفيّعددّاإلصاباتّبالفيروسّ ،كماّأفادتّالنباءّالواردةّمنّمناطقّالنّظامّ،
شهدّالنّصفّالول ّمنّشهرّآبّتزايداّ ّ ّ
استمرتّوزارةّالصّحّةّبتسجيلّأعدادّإصاباتّّالّيتوافقّمعّحجمّتفش يّالوباءّبحسبّاملدنيّينّ،إذّسجّلتّعددّإصاباتّ(ّ)836
ّو ّ
فيّالنّصفّالولّمنّآبّ،ليرتفعّإجماليّاملصابين/اتّإلىّ(ّ،)1593إلىّجانبّتسجيلّ(ّ)171حالةّشفاءّمنّالفيروسّليرتفعّإجماليّ
املتعافين/اتّإلىّ(ّ،)408وّ(ّ)17حالةّوفاةّمنّالفيروسّليرتفعّإجماليّالوفياتّإلىّ(ّ ّ1.)60
معظم ّالشّهادات ّالقادمةّمنّمناطقّسيطرةّالنّظام ّتفيدّبأنّدمشقّفيّمرحلةّاالنفجارّباإلصاباتّخاصّةّ ّفيّظلّ ّرفعّمعظمّ
إجراءاتّالوقايةّمنّجهةّّوعدمّالتزامّالنّاسّفيهاّمنّجهةّّثانيةّّنظراّلعدمّقدرةّالنّاسّعلىّالبقاءّفيّالبيوتّ .
سميةّوالنباءّالواردةّمنّاإلعالمّالرسميّّوالشّعبيّّعلىّعدمّاتّخاذّالحكومةّإجراءاتّحمايةّالفرقّالطّبّيّةّ،
ّ
صريحاتّالر
ّ
ّركّزتّالتّ
إذّبلغّعددّالوفياتّمنّالطباءّفيّسورياّبسببّفايروسّكوروناّ(ّ)61طبيباّّحتّىّتاريخهّمنهمّ(ّ)37طبيباّّفيّمحافظةّدمشقّ .
أهمّّاإلجراءاتّالحكوميّةّبماّيخصّّتفش يّالفيروسّ ّ:
 وزارةّالوقافّتعلنّتعليقّصلواتّالجماعةّفيّمساجدّدمشقّوريفّدمشقّابتداءّّمنّّ3آبّوملدّةّّ15يوم. وزارةّالصّحّةّتطلبّمنّالجهاتّاملعنيّةّالتّأكيدّعلىّعدمّتقديمّالراجيلّفيّالماكنّالعامّة.رّإلىّمدينةّالجالءّالرياضيّةّ ،وذلكّبسببّاالزدحامّالذيّشهدتهّاملراكزّالتيّتمّ ّتحديدهاّ
ّ
 نقلّمكانّفحصّبيّس يّآسابقاّّ،بدأّمنّتاريخّّ13آب.
يّلوباءّكوروناّيقررّتسييرّرحلتينّأسبوعيّاّمنّمطارّدمشقّالدّوليّّاعتباراّ
ّ
 الفريقّالحكوميّّاملعنيّّباستراتيجيّةّالتّصدّمنّالسّبتّاملوافقّّ22آبّّ2020إلعادةّالسّوريّينّالعالقينّفيّالخارجّمعّمراعاةّكلّّاإلجراءاتّالوقائيّةّوعلىّأنّتك ّونّ
إقامةّالقادمينّفيّفندقّإيبالّلحينّصدورّنتائجّتحليلّفحصّالكور ّوناّ(بيّس يّآر).
 -1وزارة الصحة السورية
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTA0NWMxZmYtMDJiMC00ZWU0LTllNTktZTViZjYwYThjZmUzIiwid
CI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
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 مديريةّالصّحّةّاملدرسيّةّفيّوزارةّالتّربيةّوضعتّخطّةّّمتكاملةّّللعودةّللمدارسّتتضمّنّمجموعةّّمنّالبنودّواإلجراءاتّباالشتراكّمعّوزارةّالصّحّةّ ،حيثّأن ّجزءاّ ّمنهاّخاصّ ّبالتّربيةّ(الصّحّةّاملدرسيّة)ّوجزءاّ ّخاصّاّ ّبالتّوجيهّواملناهجّ
وتقسيمّالدّوامّومواضيعّأخرىّّ ّ،2ومنّهذهّاإلجراءاتّ :
 -1تعقيمّاملدارسّبشكلّّكاملّّ ّ.
 -2تشكيلّلجنةّّفيّكلّّمحافظةّّبرئاسةّمديرّالتّربيةّوعضويةّالصّحّةّاملدرسيّةّوالبنيةّاملدرسيّةّوالشّؤونّاإلداريّةّ .
 -3القيامّبحملةّتفقدّّكاملةّّلجميعّاملدارسّوجردّكافّةّالنّواقصّوصيانةّاملرافقّالعامّةّالخارجةّعنّالخدمةّأوّاستبدالهاّ
ووضعّميزانيةّلهذهّاملواضيعّ .
 -4وضعتّالصّحةّاملدرسيّةّإجراءاتّّسريعةّّويوميّةّّفيّحالّاكتشافّحالةّكوروناّضمنّاملدرسةّ .
 -5عودةّاملدارسّفيّّ 2020-9-1يخضعّللوضعّال ّوبائيّ ّولإلمكانياتّفيّالبلدّ ،وقدّيتغيّرّتاريخّعودةّاملدارسّتبعا ّللوضعّ
الوبائيّّوتبعاّلتوصياتّوزارةّالصّحّةّ .
 -6العملّعلىّموضوعّالبيئةّاملدرسيّةّمنّخاللّوضعّمشرفّّصحّيّّفيّكلّّمدرسةّّمهمتهّاإلشرافّعلىّالوضاعّالصّحّيّةّ
والبيئةّالفيزيائيّةّوتفقدّأدواتّالتّنظيفّومياهّالشّربّواملرافقّالعامّةّوالغيابّاملرض يّفيّاملدرسةّ .
 -7أيّّإصابةّّيتمّّتأكيدهاّبالنّسبةّليّّطالبّّسيتمّّحجرهّفيّاملنزلّوإغالقّالصّفّوتعقيمهّملدّةّخمسةّأيامّّومراقبةّالطّالبّ .
ي ّمنّوزارةّالصّحّةّبالنّسبةّلإلصاباتّوإذاّتجاوزتّاإلصاباتّّ%ّ 5سيتمّ ّإغالقّاملدرسةّ
 -8سيكون ّهناكّتعريفّ ّسرير ّ
وتعقيمهاّملدّةّّ15يوماّومنّثمّّالعودةّإليهاّ .
 -9التّساهلّبمنحّاالستراحةّاملرضيّةّللطالبّوللمدرسينّواإلداريينّ .
تقول س  .ت" :أكيد مارح يطبق ش ي ياريت تأخروا املدارس كم شهرلتخف هل املوجه ويرجع ينحسراالنتشاربالنسبة إلي مارح
ابعت والدي"
منّجانبّ ّآخرّ،ازديادّحاالتّالوفاةّوعدمّقدرةّحكومةّالنّظامّالسّوريّ ّعلىّالقيامّبإجراءاتّالدّفنّوفقّالشّروطّالصّحّيّةّ
شبهّسريةّّوعدمّنشرّالنّعوةّإالّبعدّالدّفنّ،علماّإنّّالدّفنّ
ّ
الوقائيّةّالالزمةّ،تضطرّّالنّاسّإلىّالدّفنّمنّتلقاءّنفسهاّفيّظروفّّ
يتمّّدونّّجنازاتّّعامّةّّفيّالكثيرّمنّالحاالت.
الوضعّاالقتصاديّّواالجتماعيّّوآراءّالنّاسّ :
 تستمرّ ّالحالةّاالقتصاديّةّبالتّدهورّحيثّانهارتّاملشاريعّواملنشآتّالصّغيرةّ ّ،وتوقّفتّبشكلّ ّشبهّكاملّّ ،علىّسبيلّاملثالّاملطاعمّوالكفتيرياتّ،كماّانخفضّالعملّبأعمالّالبناءّإلىّأدنىّحدّ.
 ظهرتّفئةّالفقراءّالجدد؛ّوهمّالذينّكانتّحالتهمّمتوسطةّّحيثّباتواّيبيعونّمدّخراتهمّمنّذهبّّأوّعقاراتّّ،منّأجلّتأمينّقوتّيومهمّفيّظلّ ّتوقّفّأعمالهمّ.خاصّةّ ّفيّظلّ ّتأقلمّهذهّالفئةّمعّالزمةّمقارنةّمعّالنّازحينّوالطّبقاتّالتيّ
تضررتّسابقاّمنّالزمةّوذلكّبسببّتأقلمهمّمعّالوضعّ.
ّ
استمرتّالحكومةّفيّإغالقّعددّ ّمنّشركاتّالصّرافةّبحجةّتعاملهاّبشكلّ ّغيرّقانونيّ ّمعّالحواالتّالخارجيّةّممّاّأثّرّ
ّ
علىّعددّّكبيرّّمنّاملدنيّينّالذينّكانواّيعتمدونّعلىّماّيرسلهّأبنائهمّاملغتربينّفيّالخارجّ،ويسعىّالنّظامّلحصرّالشّركاتّ
-http://www.sana.sy/?p=1204335
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التيّتقومّبتحويلّالموالّإلىّسورياّ،بالشّركاتّالتيّتلتزمّبسعرّالصّرفّاملحدّدّمنّقبلّالبنكّاملركزيّّوهوّسعرّأدنىّ
بكثيرّّمنّالسّعرّالحقيقيّّللصرفّ .
تخوفّّكبيرّّفيّدمشقّوريفّدمشقّوالالذقيةّوحمصّ،منّاالنتشارّالهائلّللفايروس؛ّوالذيّتسبّبّبشكلّّ
املزاجّالعامّّالشّعبيّّ ّ:
واضحّ ّبزيادةّعددّالوفياتّفيّدمشقّوريفهاّ ّ.وهناكّيأسّ ّعامّ ّوالنّاسّلمّتعدّتخافّكورونا؛ ّنظرا ّلعدمّامتالكهمّأيّ ّقدرةّ ّعلىّ
مجابهتهّ،أبسطّالمثلةّعدمّالقدرةّعلىّشراءّكمامةّّسعرهاّّ300ليرةّّسوريّةّّ،وأيضاّّاالستهزاءّاملجتمعيّّممّنّيضعونّالكمامةّ.
تقول (م.م)" :الوضع في سوريا اليوم هو األسوأ منذ عشر سنوات .فقر وخوف ودمار وعنف وحصار وفساد مستشر في جميع
القطاعات وانقطاع في الدواء والكهرباء .في الحي الذي أقطنه رجل يضرب زوجته بشكل يومي ،وفي اليوم الذي لم نسمع به
صراخها تبين أنه قتلها هي والطفلين الذين تحملهما في أحشائها"

ثانيا -مناطق الشمال الغربي:
يزدادّخطرّتفش يّفيروسّكورونا ّعلىّالشّمالّالغربيّ ّفيّسورياّمعّازديادّحاالتّاإلصابةّبالفيروسّ ،فقدّسجّلتّشبكةّاإلنذارّ
املبكّرّالتّابعةّلوحدةّالتّنسيقّوالدّعمّّ)51(ّACUحالةّإصابةّّحتّىّتاريخّّ،2020ّ/8/15وارتفعّعددّحاالتّالشّفاءّالىّ(ّ)39حالةّّ.
تركّزتّاإلصاباتّفيّكلّ ّمنّمناطق(ّ:الراعيّ،البابّ،سرمداّ،تفتنازّ،أخترينّ،عفرينّ،مخيمّبابّالسالمةّ،دارةّعزةّ،صورانّ،
إعزاز)ّ .
كماّأصدرّمنسقوّاستجابةّسورياّبياناّّعنّانتشارّالفيروسّفيّاملخيمات؛ّأكّد ّواّفيهّأنّّاملخيماتّفيّالتّوقيتّالحاليّدخلتّمرحلةّ
الخطرّبشكلّّكبيرّّبعدّتسجيلّاإلصاباتّوحذّرّمنّتوسّعهاّبشكلّّكبيرّّوعدمّالقدرةّعلىّالسّيطرةّعلىّاالنتشارّ،بسببّضعفّ
اإلمكانياتّالالزمةّملجابهةّالفيروسّ.ووضعّاملخيماتّالتيّتعانيّمنّنقصّّفيّالخدماتّواالزدحامّ ّوا ّالفتقارّملعاييرّالصّحّةّال ّوقايةّ.
وزيرّالصّحّةّفيّالحكومةّالسّوريّةّاملؤقّتةّأكّدّبتاريخّّ8/3أنهّتمّّفيّاليومينّالخيرينّظهورّحاالتّّمنّالعناقيدّاملختلفةّالجديدةّ
اّيعنيّبدءّاملرحلةّالرابعةّمنّاملرضّ ،واالنتشارّفيّاملجتمعّ .وأشارّأنهّمنّاملتوقّعّزيادةّحاالتّاإلصابةّبأعدادّ ّكبيرةّّ ّ ،وأنهّماّ
ّ
ممّ
يثيرّالخوفّأكثرّبناءّّعلىّتقاريرّحمالتّالتّوعيةّاملجتمعيّةّبأنهّالّيوجدّالتزامّّبسياسةّالتّباعدّاالجتماعيّّوعدمّاتّخاذّاإلجراءاتّ
الوقائيّةّ ّ.
الجراءات املتبعة الرسمية تلخص باآلتي:
اكزّويوزعّبعضهاّ
ّ
 إنشاءّخيمةّعز ّل ّعندّكلّ ّبابّمركزّ ّطبّيّ ّفيّالخيمةّيقومّالفريقّبتعقيمّأيديّالدّاخلين/اتّإلىّاملرالكماماتّ ّ.
ّالرئيسيّةّوالفرعيّةّاملؤدّيةّإلىّالبلدةّ ،كماّ
 فكّ ّالحجرّعنّمدينةّسرمينّحيثّقامتّفرق ّالدّفاعّاملدنيّ ّبفتحّالطّرق ّقامتّفرقّالدّفاعّاملدنيّّبتطهيرّوتعقيمّاملرافقّالعامّةّوالحيويةّللوقايةّمنّخطرّانتشارّالوباءّ.
 تمّّفيّّ7آبّتطبيقّالحجرّالصّحّيّّعلىّمنزلّّفيّبلدةّأبينّسمعانّبريفّحلبّالغربيّّلالشتباهّبحالةّإصابةّّملريضةّّقادمةّّمنّمناطقّالنّظامّ ّ.
 -الحجرّعلىّمشفىّأرمنازّ،وكادرهّالطّبّيّّمؤقّتاّ؛ّلالشتباهّبإصابةّأحدّاملرض ىّاملراجعينّللمشفىّبفيروسّكوروناّ.
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 تمّ ّوضعّأرقامّ ّتحتّالخدمةّمنّقبلّالحكومةّالسّوريّةّاملؤقّتةّمنّخاللّالتّنويهّالذيّتمّ ّإصدارهّللقاطنين/اتّفيّمخيماتّبابّالسّالمةّّ905389506723+ّ-ّ905313549826+
 أصدرتّالحكومةّالسّوريّةّاملؤقّتةّالقرارّرقمّّ 30املتضمّنّالتّدابيرّاملتّخذةّفيّشمالّغربّسوريا ّمنّأجلّالتّصدّيّلتفش يّفيروسّكوروناّ،والتيّيؤكّدونّفيهاّعلىّمجموعةّإجراءاتّّوهيّ ّ:3
م ــادّةّ:1التّأكيدّعلىّاستمرارّإغالقّنقاطّالعبورّالدّاخليّة.
م ــادّةّ:2فرضّارتداءّالكماماتّفيّالماكنّالعامّةّتحتّطائلةّاملخالفة.
م ــادّةّ:3إلزامّمرتاديّأماكنّالجلوسّفيّجميعّاملطاعمّواملقاهيّوالحدائقّالعامّةّبالتّقيّدّبقواعدّالتّباعدّاالجتماعيّّ
واملحافظةّعلىّمسافةّمترّّونصفّبينّالشخاصّفيّالسواقّواملطاعمّوالتّأكّدّمنّتطبيقّاإلجراءاتّالوقائيّةّالصّادرةّ
عنّمديرياتّالصّحّةّوالوزارةّ ّوالسّلطاتّالصّحّيّة.
م ــادّةّ:4إلزامّاملوظفينّفيّالدّوائرّالحكوميّةّوالبائعينّفيّالسواقّوالبازاراتّ،والعمالّالذينّيعملونّفيّأماكنّجماعيّةّّ
(أماكنّاالزدحام)ّ،والشخاصّالقادمينّللتسوقّ،بالتّقيّدّبقواعدّالتّباعدّاالجتماعيّّبمسافةّمترّّونصف.
م ــادّةّ:5العملّعلىّتركّمسافةّّ 3أمتارّ ّبينّكلّ ّبسطةّ ّفيّأماكنّالتّسوق ّوالبازاراتّوتسليمّاملشتري ّالبضاعةّدون ّأنّ
يقومّبلمسهاّ،معّإلزامّصاحبّاملحلّّبارتداءّالقفازاتّحينّتسليمهّاملنتجاتّللزبائن.
جيلّأنشطةّالزفافّ(الحفالت)ّحتّىّإشعارّّآخر.
ّ
م ــادّةّ:6يّحظرّعقدّاالجتماعاتّوالوقفاتّالجماعيّةّ،معّالتّأكيدّعلىّتأ
اإلبالغّعنّالحاالتّاملشتبهّبهاّعلىّالخطوطّالسّاخنةّالتيّتوفّرهاّوزارةّالصّحّة.
م ــادّةّ ّ:7
م ــادّةّ:8حظرّالخ ّروجّمنّاملنازل ّملنّتجاوزتّأعمارهمّالسّتينّعاماّّ ،وملنّيعانون ّمنّأمراضّ ّمزمنةّ ّماّلمّتكنّهناكّ
حالةّّاضطراريةّ.
م ــادّةّ:9االلتزامّبالتّوصياتّالصّادرةّعنّوزارةّالصّحّةّومديرياتهاّفيماّيتعلّقّبطرقّالوقايةّمنّالعدوى.
م ــادّةّ:10عدمّمراجعةّاملراكزّالطّبّيّةّواملشافيّواملستوصفاتّإالّفيّالحاالتّالطّارئة.
م ــادّةّ:11تكليفّالجيشّالوطنيّّوقوىّالمنّالدّاخليّّبتطبيقّاإلجراءاتّاالحترازيةّالصّادرةّعنّوزارةّالصّحّة.
وارعّالرئيسيّةّوالحاراتّ،بماّفيّذلكّإغالقّ
ّ
م ــادّةّ:12اتّخاذّالتّدابيرّالالزمةّمنّقبلّاملجلسّاملحلّيّّومنفذيّالقانونّفيّالشّ
بعضّالطّرقّ،تخفيفاّوضبطاّلحركةّاملرور.
م ــادّةّ:13ستقومّوزارةّالصّحّةّفيّالحكومةّالسّوريّةّاملؤقّتةّبتأمينّالكماماتّمجاناّوعلىّدفعاتّ.
ةّحلبّالحرةّشحنةّمعقّماتّّ ّوأدويةّّمقدّمةّّمنّصندوقّاالئتمانّ ّإلعادةّإعمارّسورياّ.
ّ
 -تمّّتسليمّمديريّةّصحّ

- 3الحكومة السّوريّة المؤ ّقتة:

https://www.syriaig.net/ar/606/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%
A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA
%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B%20%D
8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8
%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%
D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%20%D9%85%D9%86
%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D
9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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يجدرّاإلشارةّعلىّالرغمّمنّاالنتشارّالواسعّلفيروسّكوروناّفيّعدّةّمناطقّفيّالشّمالّالغربيّّإالّّأنّالهاليّالّيلتزمونّّباإلجراءاتّ
ّ
مستمرةّ ّدون ّإجراءاتّ ّوقائيّةّّ.
ّ
الوقائيّةّ،فاالزدحامّموجودّ ّدون ّاتّباعّقواعدّالتّباعدّاملكانيّّ ،كماّأنّ ّحفالتّا ّلعراسّوا ّلسواق ّ
يقولّالحجّقاسمّ"إنه كان في زيارة البنه في مدينة إعزاز وخالل زيارته تمت دعوته إلى عرس وذهبوا لحضور العرس وتفاجئ أن
هناك أكثر من  500شخص في نفس الصالة غير متخذين إجراءات الوقاية ،وقال معقبا أنه لو أن املرض موجود فعال ملا كان
هذا التجمع ولكانت السلطات املحلية منعت هكذا أعراس طبعا"ّ ّ.
إضافةّّإلىّأنّّهناكّحالةّاستهتارّّعندّالكثيرينّ،يقولّّأبوّيزنّ"ّ:إنه خالل توزيع الغاثة في إحدى املناطق في ريف حلب الغربي
عندما وجه الناس بأن يقوموا بالتباعد املكاني ،وخاصة بعد اكتشاف حالة في قريتهم؛ أصبحت الناس الواقفة في الطابور
يقوموا بتقبيل بعضهم ليقهرونا او كما يقول البعض جكرفينا".
املزاجّالعامّّللسكّانّ:هناكّامتعاضّّمنّالنّاسّالستمرارّحاالتّتهريبّا ّلفرادّبينّاملناطقّ،التيّتزيدّاإلصاباتّبحسبّرأيّبعضّ
السّكّانّ،تقولّّعائشةّوهيّمنّسكّانّمدينةّدارةّعزة"ّ:إن قريبتهم جاءت عن طريق التهريب إلى مدينة دارة عزة لتزوج ابنها وبعد
أن زوجت ابنها وسلمت على الجميع في العرس وفي البازار بدأت تظهر عليها عالمات املرض ،وبعد أخذ مسحة منها تبين أنها
مصابة بالفيروس ،وهللا أحسن انويجونظامي وينحطوا بالحجرمن انهن يجوتهريب وينقلوا الوباء للناس إلي هون تقولي الناس
كانّلهّرأيّّآخرّمنّ
ّ
ناقصها ما بكفيها الفقر ،وهلق هالفيروس"ّ.أماّخالدّوهوّنازحّّمنّكفرّسجنةّمعيلّّلعائلتهّبعمرّّ15سنةّّ
الفيروسّومنّاإلجراءاتّاملتّبعةّحيثّقالّ"حجزت مسبقا في املركزالطبي في أطمة؛ وعندما ذهبت أخبرني الحارس أنه ال يمكنني
الدخول إال إذا ارتديت كمامة وقال لي روح اشتري كمامة وادخل وصراحة أنا ما معي حق الكمامة بشتغل كل النهارعلى 2000
ليرة وحق الكمامة  300أخواتي أولى فيها راح دوري وما قدرت فوت على النقطة مع أني مريض ألني ما البس كمامة أصال هني
الزم يعطونا كمامات"ّ ّ .

سيطرةّقواتّسوريةّ
ّ
ورّوالرقةّوحلبّ ّوهيّتحتّ
ّ
علىّمحافظاتّالحسكةّوديرّالز
ّ
ثالثا -مناطق شمال شرق سورياّ :موزّعةّ ّ
الدّيموقراطيةّ .
 -1الحسكةّ:
تمّّتسجيلّحالتيّوفاةّفيّمنطقتيّالقامشليّوالشّهباءّ،وّ١١إصابةّّجديدةّّبفيروسّكوروناّاملستجدّّوهمّثمانيةّذكورّّوثالثّإناثّّ،
ّإلحصائيةّهيئةّالصّحّةّفيّالجزيرةّ4بتاريخّ
متوزعينّكالتاليّ(ّ٦حاالتّّفيّالجزيرةّ،ثالثّحاالتّّفيّكوبانيّ،حالتانّفيّالشهباء)ّوفقا ّ
ّ15آبّّّ.2020ووصلّإجماليّعددّحاالتّالشّفاءّإلىّّ١٧حالةّّ ّ.ويذكرّأنّّإجماليّعددّحاالتّاإلصابةّبلغّمعّإعالنّهذهّالحاالتّ
الجديدةّّ١٨٢حالةّّوعشرّوفياتّّ.كماّتمّّتداولّأخبارّّعنّإصابتينّفيّصفوفّالهاللّالحمرّالكرديّّالعاملينّفيّمخيمّالهولّ،إالّّ
أنّالهاللّالحمرّنفىّتسجيلّإصاباتّّ .
أعلنتّهيئةّالصّحّةّفيّاإلدارةّالذّاتيّةّأنهاّتتوقّعّأنّيكونّأواخرّشهرّآب/أغسطسّالحاليّموعداّالنفجارّحاالتّاإلصابةّبفيروسّ
كوروناّفيّمناطقّشمالّشرقيّسورياّ،وبينتّأنّحظرّالتّجولّهدفهّتأخيرّموعدّاالنفجار.
 - 4اإلدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سورية.
https://www.facebook.com/smensyria/photos/a.955507237972547/1388320518024548/
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خذةّالرسميّةّ ّ:
ّ
اإلجراءاتّاملتّ
 أصدرتّاإلدارةّالذّاتيّةّلشمالّشرق ّسورياّ،بياناّأعلنتّخاللهّفرضّحظرّتجوالّ ّعامّّضمنّمناطقّنفوذهاّ،كإجراءّّملواجهةّخطرّفيروسّ“كورونا”ّاملتفش يّفيّعمومّالراض يّالسّوريّةّ .وخرجتّدورياتّ ّفيّديريك/املالكيةّتطالبّالهاليّ
منّقواتّ
ّ
بااللتزامّبالحظرّالذيّدخلّحيّزّالتّنفيذّفيّّ،2020/8/6وكانتّقدّأعلنتّاإلدارةّالذّاتيّةّأنّّ١٦ألفّعنصرّّ
المنّالدّاخليّّستتوزعّفيّمناطقّالجزيرةّملراقبةّحظرّالتّجوالّ ّ.
 قامتّاإلدارةّالذّاتيّةّبحمالتّتعقيمّ ّفيّأغلبّمدنّالجزيرةّ ّ،وأيضاّ ّباشرتّالبلديات ّفيّاملنطقة ّبحملةّتأشيرّ ّووضعّخطوطّّونقاطّّللوقوفّأمامّبراكياتّالخبزّلضمانّاالبتعادّاالجتماعيّّفيّظلّالحظرّ.كماّباشرّمكتبّالصّحّةّلبلديةّ
الشّعبّفيّديركّبحملةّتوزيعّالكماماتّالطّبّيّةّفيّسوقّاملدينةّعلىّمحالّّبيعّاللّحومّ .
 قامّمكتبّاملرأةّالتّابعّلبلديةّالشّعبّبديركّاليومّبحملةّتوزيعّبروشوراتّتوعيةّ ّمنّفيروسّكوروناّضمنّاملدينةّمضمونهاّاالبتعادّعنّاملصافحةّواملحافظةّعلىّاملسافةّاآلمنةّوالتّباعدّاالجتماعيّّملنعّانتشارّالفيروسّ،كماّتمّّتعليقّ
ّالرئيس يّّللمدينةّوذلكّمنّأجلّتوعيةّاملواطنين.
البروشوراتّفيّالماكنّالعامّةّوالسّوق ّ
 قامتّمديريّةّالنّقلّبتخصيصّوتسييرّعددّ ّمنّباصاتّالنّقلّالدّاخليّ ّضمنّاملدينة؛ ّوذلكّلخدمةّالطّلبةّفيّفترةّاالمتحاناتّ ،وتقوم ّمديريّة ّالنّقل ّوبالتّنسيق ّمع ّهيئة ّالصّحّة ّفي ّاملقاطعةّ ،ولجنة ّالصّحّة ّفي ّالبلدية ّبتعقيم ّهذهّ
ةّالزرّاعةّ،
الباصاتّوااللتزامّالتامّّباإلجراءاتّالوقائيّةّملنعّانتشارّالوباءّ،كماّوتعملّهذهّالباصاتّفقطّعلىّخطّّكلّيّ ّ
العلومّ،اآلدابّ،واالقتصادّ(الهندسةّاملدنيّة).
 أصدرت ّأبرشية ّالسّريان ّالرثوذكسّ ،السّبت ّّ ،2020/8/15قرارا ّيقض ي ّبإغالق ّالكنائس ّأمام ّاملصلين ّبعد ّتفش يّفيروسّكوروناّفيّاملنطقة.
الزياراتّ .
 أصدرتّهيئةّالصّحّةّقراراّّيّلزمّجميعّالعياداتّواملشافيّبإجراءاتّالحمايةّوتعقيمّالماكنّوالدواتّومنعّ ّكماّقامتّبرفعّالحظرّعنّمبنىّّبحيّالربويةّجنوبيّالقامشليّ،بعدّنحوّّ10أيامّعلىّفرضهّلالشتباهّبوجودّحالةّإصابةّّ
بفيروسّكوروناّبينّأحدّسكّانها.
وأيضاّّقامتّبتحويلّقسمّالعنايةّاملشدّدةّالذيّكانّخارجاّعنّالخدمةّ،وقسمّالعياداتّالخارجيّةّفيّمشفىّالشّعبّ
فيّديريك/املالكيةّإلىّجناحّّخاصّّالستقبالّحاالتّاإلصابةّّ16سريراّللعنايةّوّ21سريراّلجناحّالحاالتّاملتوسطةّ،بعدّ
حولتّهيئةّالصّحّةّفيّإقليمّالفراتّمدرسةّ
تجهيزهماّوعزلهماّعنّبقيةّأجزاءّاملشفىّووضعهماّتحتّالخدمةّمباشرةّّ ّ.و ّ
سر ّيراّ
الشّهيدّهوكرّفيّمدينةّكوبانيّإلىّمركزّّللحجرّالصّحّيّّالستقبالّمرض ىّكوروناّ،ويحتويّاملركزّالصّحّيّّالجديدّّ ّ65
وغرفةّّللعنايةّاملشدّدةّباإلضافةّإلىّغرفةّّللتصويرّومركزّّللتحاليلّ،يتألّفّاملركزّالجديدّمنّجناحينّ،الولّللمصابينّ
بالفيروسّ،والثّانيّمخصّصّّللكادرّالطّبّيّّوالحتواءّمستلزماتّاملركزّالطّبّيّةّ .
رتّالرئاسة ّاملشتركة ّلبلديةّتربسبيه/القحطانية ّتشكيل ّلجنةّ ّفي ّناحية ّتربسبيه ّلدفن ّاملتوفينّإذا ّكان ّاملسبّبّ
ّ
قر
 ّلوفاتهمّفيروسّكوروناّولجنةّتعقيمّ.
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حّنائبّالرئاسةّاملشتركةّلهيئةّالصّحّةّفيّإقليمّالجزيرةّ،إنّّعددّاملنافسّفيّاإلقليمّغيرّكافّفيّحالّتزايدّحاالتّاإلصابةّ
ّ
كماّصر
الشّديدةّبفيروسّكوروناّفيّاملنطقة5.
ّ
الوضعّاالقتصاديّّواملزاجّالعامّّ :
ّشهدّالحظرّفيّبدايتهّاستهتاراّّفيّمعظمّاملدنّ،إالّّأنّق ّواتّالمنّ(السايش)ّقامتّبإجراءاتّّأكثرّصرامةّّإللزامّالنّاسّبالحظرّ،
عاتّالناسّأمامّبراكياتّالخبزّوموزعيّالغازّ،قبلّأنّتبادرّاإلدارةّالذّاتيّةّإلىّرسمّدوائرّتنظيمّالدّورّ
ّ
ونشرّناشطونّصوراّّلتجم
والمانّأمامها.
الّيزالّالوضعّاالقتصاديّّيؤثّرّعلىّقطاعاتّّواسعةّّمنّالسّكّانّاملحافظةّ،يقولّجّ.مّ"توقف عملي بشكل كلي بعد قرارالحظر،
ومع أن زمالئي من الحالقين يذهبون إلى البيوت ويحلقون لزبائنهم ،إال أن خوفي من الصابة يدفعني إلى عدم املغامرة ،وبالتالي
علي تحمل الخسارة"ّ .ويضيفّأّ.مّ:الذيّيعملّفيّمحلّ ّلبيعّاللبسةّ"إن بضاعته الصيفية إن لم يستطع بيعها خالل هذه
الفترة فإنه سيضطرإلى تخزينها والتعرض للخسارة ،هذا عدا عن الخسارة اليومية املتعلقة بإغالق املحل حيث يضطركذلك
لدفع اآلجارالذي يدفعه بالدوالروقيمتها  600ألف شهريا ما يعادل  300دوالر".
 -2الرقةّ:
سجّلتّمحافظةّالرقةّّ4حاالتّإصابةّّبالفيروسّ،إلىّجانبّتسجيلّحالةّوفاةّّواحدةّّلحالةّّمصابةّّفيّّ11آبّ.ماّحذاّبإصدارّ
مجلسّالرقةّاملدنيّّتعميماّّيقض يّبفرضّحجرّّصحّيّّعلىّمدينةّ"الطّبقة"ّبريفّالرقةّلربعةّعشرّيوماّ،كإجراءّّاحترازيّّلتفش يّ
الفيروسّ.تبعهّفرضّحظرّتجولّّكاملّّكإجراءّّاحترازيّّملواجهةّخطرّتفش يّفيروسّكوروناّ 6.
أطلقتّلجنةّاإلدارةّاملحلّيّةّوالبلدياتّوبلديةّالشّعبّفيّالرقةّحملةّّلتعقيمّوبخّّاملطهراتّواملعقّماتّفيّالماكنّالعامّةّ ّوالسواقّ
أصدرتّالرئاسةّاملشتركةّللجنةّالتربيةّوالتّعليمّفيّالطّبقةّقرارا ّيقض يّبإيقافّعملّاملعاهدّالخاصّةّوالعامّةّ
ّ
واملنتزهاتّ.كماّ ّو
والروضاتّالتّابعةّللجنةّالتربيةّضمنّاإلجراءاتّاالحترازيةّللوقايةّمنّفيروسّكوروناّوحفاظاّعلىّسالمةّالطّالبّ .
ّ
ةّفيّمجلسّالرقةّاملدنيّ ّومنظّمةّميديكال؛ ّتمّ ّافتتاحّمركزّالحجرّالصّحّيّ ّفيّحيّ ّالنّهضةّ
ّ
بالتّعاون ّوالتّنسيقّبينّلجنةّالصّحّ
يّاملركزّّ37سريراّعالجيّاّمجّهزاّبصاالتّللمرض ىّواملشتبهّبهمّباإلصابةّبفايروسّكوروناّضمنّنظامّالعزلّوالتّباعدّ
بالرقةّّ،يحتو ّ
ّ
واللبسةّالخاصّةّاملعقّمةّوحماماتّ ّمجّهزةّلكلّ ّغرفةّ ّخاصّةّ ّللمرضّضمنّكلّ ّطابقّّ ،باإلضافةّلغرفّ ّوحماماتّ ّخاصّةّ ّلذويّ
االحتياجاتّالخاصّةّوضحاياّاللغامّمبتوريّالطرافّمنّمساندّجداريةّّوحماماتّّوغرفّعزلّّ،يتألّفّالطّاقمّالطّبّيّّللمركزّمنّ
ّ 5أطباءّ ّمختصينّو20ممرضا ّوممرضةّ ّوّ 10فنّيّينّ،يعملّالطّاقمّالطّبّيّ ّفيّاملركزّالصّحّيّ ّضمنّنظامّالوردياتّّ 8ساعاتّ ّلكلّّ
 - 5نورث برسhttps://npasyria.com/?p=35809 ،
6
ي لحقوق اإلنسانhttps://www.syriahr.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF- ،
 المرصد السّور ّ%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7/391236/
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طاقمّّ،ليبقىّاملركزّفيّحالةّا ّالستجابةّليّ ّطارئّ ّوالتّعاملّمعّاالتّصاالتّللرقمّاملخصّصّ ّليّاشتباهّ ّبفيروسّكوروناّ .جوانّ
بالرقةّلالستجابةّليّّحالةّ
ةّفيّمجلسّالرقةّاملدنيّّأكّدّجاهزيةّمركزّالحجرّالصّحّيّّ ّ
ّ
الذّخيرةّاإلداريّّاملكلّفّبرئاسةّلجنةّالصّحّ
اشتباهّّأوّعزلّّ،وتمّّتخصيصّرقمّّخاصّّلالتّصالّوطاقمّّخاصّّبأخذّاملسوحّلفحصّاملشتبهّبهمّباإلصابةّعلىّمدارّّ24ساعةّ.
افتتحّمشفىّفيّناحيةّعينّعيس ىّقسماّّخاصّاّّبالحجرّالصّحّيّّكإجراءّّاحترازيّّللتعاملّمعّالحاالتّالتيّيشتبهّبإصابتهاّبفيروسّ
أسرةّّ،يشرفّعليهاّكادرّّطبّيّّمؤلّفّّمنّّ4أطباءّ،
كوروناّ،ويضمّّقسمّالحجرّالصّحّيّّفيّناحيةّعينّعيس ىّّ5غرفّّ،تحويّكالّّمنهاّّ ّ3
ّ8ممرضينّ ّ،ومخدّرّّ ّ،ومخبريّّ ّ،وسائقّّ،وّ4عمالّنظافةّّ،وعاملّاستقبالّّ،كماّعمّمّاملشفىّرقماّّخاصّاّّل ّإلبالغّعنّحاالتّا ّالشتباه.
الوضعّاالقتصاديّّفيّاملحافظةّ:التزالّاآلثارّاالقتصاديّةّلتفش يّالوباءّحاضرةّّ،وتؤثّرّعلىّقطاعاتّّكبيرةّّ،إذّأثّرّالحظرّبشكلّّ
سلبيّّعلىّالوضعّاالقتصادّللمدينةّلذاّفأغلبيةّسكّانّاملدينةّتعيشّعلىّاملهنّاليوميّةّ(عمالّاملياومة)ّ.يقولّ(أّ.خ)ّصاحبّمطعمّّ
فيّالرقة"ّ:أنا تضررت بسبب الحظر الذي فرض على املدينة وتكدس الطعام الذي كان موجودا من قبل قرار الحظر
شعبيّ ّ ّ
املفاجئ وتكبدت على خسائرفادحة النقطاع الكهرباء بشكل متقطع وحاليا ،تم حظرالسفر ،وهذا كان من أحد أسباب الضرر
الذي لحق بي لعدم استطاعتي السفرلشراء معدات للمطعم .الحظرفي الرقة حاليا جزئي ،وليس بشكل كامل فقط على السفر
واألضرارأخف بكثيرمن الحظرالشامل"ّ.يضيفّ(م.ع)"ّ:أما ما يخص قرارات الدارة فهي خطوات للحد من انتشارالفيروس،
ولكن تحتاج إلى مراجعة في بعض البنود والتشديد في البنود األخرى ،وخصوصا القرارات التي تخص املعابر مع مناطق
النظام"ّ .
 -3محافظةّديرّالزور:
بالرغمّمنّإعالنّهيئةّالصّحّةّبتسجيلّّ 8إصاباتّ ّمؤكّدةّ ّفيّديرّالزورّ ،7لكنّتمّّ
لمّيتمّ ّإصدارّأيّ ّقرارّ ّبالحظرّفيّديرّالزورّ ّ
التّأكيدّعلىّأنّّجميعّالحاالتّتخضعّللحجرّالصّحّيّّواملراقبةّالطّبّيّةّ.ولكنّتمّّتوجيهّنداءّّرسميّّللمنظّماتّالفاعلةّعلىّالرضّ
بتقديمّبعضّاملستلزماتّالوقائيّةّمنّمعقّماتّّومنظفاتّّوكفوفّّوكماماتّّ ّوأسطواناتّأكسجينّ،ومرشاتّّوبدالتّّللفرقّالطّبّيّةّ
وأجهزةّقياسّحرارةّّ .
اإلجراءاتّاالحترازيةّمنّالوباءّ:
قامت ّلجنة ّالصّحّة ّالتّابعة ّملجلس ّدير ّالزور ّاملدنيّ ّبحمالت ّتعقيمّ ّشملت ّاملباني ّ ّواملؤسّسات ّال ّرسميّة ّكما ّقامت ّبتوزيعّ
انّوأصحابّاملحالتّالتّجاريّةّبضرورةّارتداءّالكماماتّوعدمّالتّجمعّلكثرّ
ّ
الكماماتّعلىّاملوظفينّ،وأيضاّّعملتّعلىّتنبيهّالسّكّ
منّّ3أشخاصّ.

 - 7اإلدارة الذّاتيّة ال ّديمقراطية،
https://www.facebook.com/smensyria/photos/a.955507237972547/1388320518024548/
https://www.facebook.com/smensyria/photos/a.955507237972547/1386593224863944/
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كسرةّبمحطةّأكسجينّبقوةّّ 20أسطوانةّ ّإلدخالهاّبالخدمةّكماّأفادّإبراهيمّأمينّاملختصّّ
ّ
كذلكّعملتّعلىّتزويدّمشفىّال
بقسمّمحطاتّالكسجينّفيّإقليمّالجزيرةّ،وهوّالفنّيّّاملختصّبالتّركيبّ ّ.وتمّّتجهيزّمبنىّالحجرّالصّحّيّّتحسّباّليّّطارئّّعمالّّ
بتعليماتّاإلدارةّاملدنيّةّبديرّالزورّ .
السواقّواملحالتّالتّجاريّةّتعملّ
ّ
لوحظّعدمّااللتزامّمنّقبلّالهاليّبتعليماتّارتداءّالكماماتّوالتّباعدّاالجتماعيّّ،كماّأنّ ّ
والزياراتّاالجتماعيّةّلمّتنقطعّ .
بشكلهاّالطّبيعيّّ ّ
رابعا -االستجابة املدنية لتفش ي الجائحة:
فيّمناطقّالنّظامّالسّوريّّ:وبشكلّّأساس يّّبدمشقّ،تمّّإطالقّمباد ّرةّّمدنيّةّّاسمهاّ(عقّمها)ّتعملّعلىّمساعدةّاملدنيّينّمنّخاللّ
تأمينّالطباءّللمرض ىّوالدويةّواملستلزماتّالطّبّيّةّالضّروريةّ،أضافةّ ّلتأمينّأسطواناتّالكسجينّ ،وأجهزةّتنظيمّالكسجينّ
استمرتّ
ّ
للمصابينّبضيقّالتّنفسّ .وأيضاّ ّفيّالسّويداءّقامتّالعديدّمنّاملنظّماتّبتوزيعّمعقّماتّ ّلليدينّعلىّالسّكّانّ .كماّ
أنشطةّالتّوعيةّبأعراضّالفيروسّ ّوآلياتّانتقالهّعلىّمواقعّالتّواصلّاالجتماعيّّ.كماّانتشرتّطلباتّأرقامّأطباءّّتعالجّأعراضّ
فايروسّكوروناّبسببّعدمّتوفّرّأماكنّفيّاملشافيّ ّ.
استمرتّاملنظّماتّفيّحمالتّالتّوعيةّمن ّأخطارّالفيروسّضمنّبرامجهاّمعّالتّأكيدّعلىّتطبيقّ
ّ
فيّمناطقّشمالّغربّسورياّ:
كماّاستمرتّفرقّالدّفاعّاملدنيّّفيّإدلبّوحلبّبعملهاّفيّتعقيمّ
ّ
إجراءاتّا ّلمنّوالسّالمةّوالوقايةّمنّالفيروسّمنّقبلّموظفيهاّ.
استمرتّجمعياتّّأخرىّبإيصالّاإلغاثةّإلىّاملنا ّزلّمعّتعقيمّا ّليديّولصقّورقياتّّعلىّكرتونةّاملعونةّ
املرافقّالعامّةّواملخيماتّ ّ.و ّ
تتضمّنّأعراضّالفيروسّوكيفيةّالوقايةّمنهّ ّ.
فيّمناطقّشمالّشرق ّسورياّ:عملتّاملنظّماتّاملدنيّةّفيّالحسكةّعلىّحمالتّتوعيةّ ّعلىّمواقعّالتّواصلّاالجتماعيّ ّبكيفيةّ
الوقاية ّمن ّالفيروسّ ،ومنظّمات ّأخرى ّاضطلعت ّبنشر ّبيانات ّاإلصابات ّوتوزعها ّفي ّمناطق ّاإلدارة ّوتحديثها ّبشكلّ ّدوريّّ،
ومنظّماتّ ّأخرى ّأطلقت ّحمالت ّتوعيةّ ّفي ّمخيم ّالهول ّوتوزيع ّبروشورات ّومعقّماتّ .وفي ّمحافظتي ّالرقة ّودير ّالزور ّقامتّ
استمرت ّحماالتّالتّوعيةّعبرّتوزيعّ
املنظّماتّالعاملةّفيّاملحافظةّبتضمينّقواعدّالتّباعدّاالجتماعيّّ /املكانيّ ّفيّأنشطتهاّ ّ ،و ّ
امّباإلجراءاتّ،
بروشوراتّّ،وإقامةّندواتّّتوعويّةّّ ّ،وبعضّاملنظّماتّقامتّبرسمّدوائرّأمانّّفيّأماكنّالتّجمعاتّ،وتشجيعّااللتز ّ
ومنعّإقامةّأنشطةّفيزيائيّةّّ.

ّ
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