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هل يمكن مواجهة جائحة كورونا 

في الحالة السورية ؟

هيثم مناع. د 1



فسي عندما تداعينا مجموعة من األطباء وعالم أنثروبولوجيا ومعالج ن
حماية»لتشكيل فريق 2020أبريل /نيسان3واقتصادي وحقوقيين  في 

يومية  لم تكن سوريا على القائمة اللمواجهة كورونا، « وقاية، معرفة
ن أهم وكاكان عدد المصابين أقل من مليون،لمنظمة الصحة العالمية،

والمتعاونين معنا من فلسطين /HTTP://SIHR.FR/COVIDE19متابعي 
لدكتور وا. وتونس وبعض المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي

ا ية لكورونمحمد وليد تامر الذي كان لديه بعد النظر للمخاطر المستقبل
.في سوريا

http://sihr.fr/covide19/


ك لكل كان موضوع كورونا، لألسف، مادة استهالفي سوريا وخارجها، 
تسع بعدغياب الشعور الجماعي بالمسؤولية األطراف التي عودتنا 

. سنوات من حروب عبثية كان ضحيتها اإلنسان السوري 
لوباء فريق يتحدث عن فشل اإلدارة األمريكية في السيطرة على ا

ويحصي عدد الضحايا في الدول الغربية،
ة على سوريا  وفريق يتهم السلطات بالكذب ويهرول إلقرار عقوبات جديد

العالم يغيب عن النظر، لألسف، حقيقة أن عدد المصابين في...إلخ
.ألف إنسان، أي قرابة عدد سكان سوريا700مليون و22قد جاوز 
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ليس لكورونا  دين أو طائفة أو قومية، وهذا الفيروس ال : قالمن قلة قليلة 
وال يبيميز بين الموالي والمعارض، بين السلمي والمقاتل، بين الغريب والقر 

خاصة وأن كل عناصريجوز بحال من األحوال تسييس كارثة عالمية بامتياز،
امل ي كالمناعة الذاتية للمجتمع والفرد، قد جرى تهشيمها على كل الجبهات وف

ومن الضروري اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة إلغالق الباب . األراضي السورية
.  على دخول هذا الوباء األراضي السورية

عد من ألن أوضاع الناس المأساوية وما آلت إليه أحوال السوريين الذين لم ي
يتطلب األمر منا جميعا االستنفارهم لمعظمهم سوى البقاء على قيد الحياة، 

لمواجهة جائحة خطيرة في وطن جريح



بح من وأصبدأت قوائم الضحايا من سوريا تردنا تباعا منذ شهرين، 
اجبها الضروري قرع ناقوس الخطر لمنظمات دولية استقالت عن أداء و 

!!(كذا)مبداعي أن نسبة اإلصابات من أقل النسب في العالفي سوريا
..  وأن هناك بلدان تعطى األولوية كون الوباء فيها قد استفحل
ون تحرك الفريق باتجاه سوريا من أجل الوقوف بوجه هذا الطاع
لجنة الحديث وتواصلنا مع المؤسسة السورية الحضارية وأعضاء ال
ي بعيد الطبية السورية في دمشق والجنوب من أجل تنظيم تحرك طب

عن أي شكل من أشكال االستعمال أو التوظيف السياسي من أجل
.  تقديم المستطاع ألهلنا السوريين دون تمييز أو تفرقة 5



اسوريطبيباطبيبة و20تداعى 2020أغسطس /في العاشر من آب

ووجهوا للعمل معا لمواجهة الهجمة الحالية للفيروس على أهلنا  

:                        الرسالة التالية لكل زمالئهم وزميالتهم داخل وخارج الوطن

نعيش معا جائحة كورونا .. نحن زمالء من أرض الوطن وخارجه

جتمعات نرى بأم أعيننا كيف ان م. العالمية والموجودة في كل البلدان

يف وفرة اقتصادية وأمن صحي لم تستطع النجاة من الجائحة فك

ووسائل أقل من الحال في وطن محاصر وإمكانيات شحيحة

.المطلوب
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العملليس قدرنا االستسالم وعلينا كأطباء سوريين دون أية صبغة أخرى

معا لمواجهة هذه المصيبة 

عبر تقييم دقيق لألوضاع الصحية المتعلقة بالجائحةأوال 

محاولة تحديد االحتياجاتثانيا

ما ماذا بإمكاننا أن نفعل في مكان تواجدنا من أجل مواجهة الجائحةوثالثا

.استطعنا

االستنفار لمساعدتهمأهلنا في خطر وعلينا

أطباء سوريون لمواجهة كورونا 
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حقل اكتساب المعرفة األولية للموضوع

التشخيص الدقيق لواقع الجائحة في البالد 

؟التقييم الدقيق الحتياجات المواجهة  بشريا وماديا

؟أسباب اإلخفاق والنجاح في مختلف الدول 

؟متابعة البحوث والدراسات حول كورونا

رصد المبادرات المجتمعية وتشبيكها
8



المعلومات الدقيقة تعني تشخيصا أفضل ومواجهة أنجع
ر من عشرة فأكث. يجب التوقف عن اعتبار الوصف الدقيق لما يجري نقطة عار لهذا الطرف أو ذاك

باألمس . ناماليين مصاب في البلدان األغنى واألكثر استعدادا من الناحية النظرية لمواجهة كورو 
نحو : وريةأرسل لي المرصد السوري لحقوق اإلنسان آخر تقديراته لمناطق سيطرة الحكومة الس

شخص، األرقام التي لدى اللجنة الطبية 580بينما توفي 825إصابة مؤكدة، تعافى منها 7450

أي سوريا ك. شهيدا من الجيش األبيضوصيدالنيا طبيبا 65وتشمل ،السورية تفوق ذلك بكثير

ليس . ورونايفتقد لألساسيات لمواجهة قوية مع ك،بلد عاش أقسى حالة صراع مسلح لتسع سنوات

ساعدات طبية عيبا أن يطلب السوريون من البلدان التي أرسلت مقاتلين وجيوش لبلدنا أن ترسل م

تستثني حالة طوارئ طبيةوليس نقيصة أن تعلن . تكفيرا لجزء من خطاياهالحماية السوريين

. للمحتاج مباشرةدخول األدوية واألجهزة الطبية من أي متبرع
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فضح وتعرية ومحاسبة تجار الموت ضرورة وجودية
سرقتهاتموكيفطبيةمعوناتإرسالتجربةعنيتحدثالصوافمازن .د

عشناهاوهذاألسواقفيبيعهاثماألمنيةاألجهزةأوالفصائلقبلمن
«لتشبيحيا»و«التكفيري »أنالكبرى مصائبنامنولعل.جيداونعرفه
.ولقمتهبيتهوسرقةالمواطننهبعلىمتفقان

األدويةتجارةعلىالشامتحريروهيئة"اإلنقاذحكومة"تهيمن-•

يالتالمناطقوتشهدسورية،غربشمالفيوتهريبهاوتوزيعها،

%70بلغاألدويةأسعارفيمتزايداارتفاعا،"اإلنقاذحكومة"تديرها

؟المحاسبةمنسينجونأنهمالموتتجاريظنهل...يوما11في 10



فضح وتعرية ومحاسبة تجار الموت ضرورة وجودية

دمشقنممتوجهةالدولياألحمرللصليبطبيةقافلةالمخابراتأجهزةأوقفت-
كانلهشحنتها؟ذهبتأين.األمنغياببدعوى أيامعشرةقبلبصرى إلى

:برلينيفسوري بائعمنالشهادةهذهونرى لنسمعلغيرها،حدثمامصيرها

الهالل»والصحةهيئةوتحتكرالفراتشرق المجتمعيةالمبادراتمنعت  لماذا-
خاصة.بالجائحةيتعلقماوكلالطوارئ غرفةالسيطرة،تحت«الكردياألحمر

موجودةصحةالوزارةوأنكرديةغيرالسكانيةأغلبيتهافيقسدنفوذمناطقوأن
؟لفراتاشرق وعمومالرقةفيمدنيةمبادراتهناكوأنوالحسكةالقامشليفي
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مهمات دولية مهمات خارجية مهمات الدولة مهمات داخلية

من واجب المنظمات 
والنقابات الطبية 
تأمين االحتياجات 
ي الوقائية للجهاز الطب
في سوريا مجانا

تأمين ما ينقص من 
أدوات طبية ومواد 
تعزيز  الحماية 
والوقاية والمناعة

رصد حاالت اإلصابة 
عطاء معلومات  وا 
دقيقة وخارطة 

ر  لإلنتشار لتحديد البؤ 
ومناطق الخطر 

السماح بدخول كل 
المساعدات الطبية 

نشر حمالت التوعية ما 
أمكن بما يتناسب مع  
قدرة الناس وأوضاعها 

على منظمة 
الصحة العالمية 
إرسال وفد لتقدير 

االحتياجات 
العاجلة

تأمين المساعدات 
للعائالت األكثر 

تضررا والتي تفتقد 
ألوليات العيش 

السماح للمبادرات 
المجتمعية للنشاط 
بحرية على صعيد 

األحياء وتوسيع خلية 
األزمة لتشمل ممثلين 
عن الجهاز الطبي 
والمجتمع المدني

مضاعفة برامج 
التوعية اإلعالمية 
بمشاركة مختصين 
وبشكل مهني 
وحوار شفاف 

وبناء
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ة المسؤولي
الجماعية

خلية األزمة 
ووزارة الصحة

الهالل 
األحمر 
السوري 

المنظمات غير 
الحكومية سورية
وعربية ودولية

كل مواطن مسؤول
كل مواطنة مسؤولة

كل سوري خارج البالد 
قادر على المشاركة

المبادرات
المجتمعية 
والمدنية 
والجمعيات



مقترحات أولية
الجهازتعرضلقد.قطاعاتهكلفيالطبيللجهازالجيدةالحمايةوسائلكلبتأمينالبدء-1

صناعاتهاالدوائيةمنبالمئة70البالدوخسرتلهسابقاللنزيفالماضيةالسنواتفيالطبي
الصحيللعزلالضروريةاإلجراءاتواتخاذوالبؤرالحمراءالنقاطتحديد-2
عاجلةوماليةطبيةمساعداتتأمينعلىالقادرينالسوريينمعالتواصل-3
ىعلالحصولعلىومساعدتهمأمكنماوالحمايةالوقايةقواعداحترامعلىالمواطنينحث-4

...خاصاألشعندالمناعةتقويةفييفيدماوكل...والفيتاميناتوالصابون والكحولالكمامات
الوقايةبارواعتالقطيعمناعةسياسةمخاطرتوضيحالشبابية،المبادراتمعاالجتماعيالتفاعل
.الفيروسيةالبؤرأماكنوتجنب..للمواجهةأساساوالحماية

باراسيتامولزنك،،dفيتامينcفيتامينمنيمكنماتأمينأيضايقترحالحليانيالياس.د-5
..وأسبرين،
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مقترحات أولية
تأتيالحتىدةللمساعتداعتالتيللدولالعاجلةباالحتياجاتقائمةوضعيقترحنزيه.د-6

.عاجلةضروريةمساعداتوتغيبأساسيةليستمواد
خارجاستخدامهايمكنالتياألوكسجينتوليدأجهزةتوفيريقترحكويفيباسلالمهندس-7

كلاتخاذةضرور معالتنفسيةللحاالتالالزمةاألكسجينجرعاتتعطيوالتيالمشافي
.الحوادثوقوعأوالسيءاالستخداملعدماالحتياطات

عملهاابعتتالتيواألماكناالكتظاظأماكنفيالصحيةوالرقابةللتوعيةمتطوعةلجان-8
(...والمعاهدالمدارسالجماعية،الورشاتالعدل،قصر)يوميبشكل

كلشجبالطبية،بالمساعداتيتاجرون الذينالموتتجارمحاسبةوطلبوتعريةفضح-9
...قانونياومالحقتهاكوروناجائحةمنسياسيةأوماليةمكاسبلتحقيقالساعيةاألطراف

الداخلييبالتهر تجارةوتعطيلالطبيةوالمساعداتاألدويةلمرورالداخليةالحدودفتح-10
.الطبيةواألجهزةلألدوية

طبيبأيدرفيمكنهابحيثبعدعنالجامعيةللشبيبةمكثفةتدريبدوراتتنظيم-11
.الميدانفيالمواطنمعاتصالأرقامأواستقبالمركزلفتحيبادرانوممرض

للنساءغيلتشهناكيكون بحيثالمنازلفيالصنعالمحليةالكماماتتكاليفتغطية-12
مكانيةبأجر .المواطنينعلىمجاناالكماماتمنعددأكبرلتوزيعوا 
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معلومات ضرورية لكل مشارك في الحملة 

:ما يلي  COVID-19تشمل أعراض •

سعال•

(حرارة مرتفعة مستمرة)حمى 

ضيق في التنفس

آالم العضالت

إلتهاب الحلق

فقدان الذوق أو الرائحة بشكل غير مبرر

إسهال

صداع الراس

إلى مشاكل تنفسية حادة أو فشل  COVID-19في حاالت قليلة، يمكن أن يؤدي •

.كلوي أو الوفاة

إذا كنت تعاني من الحمى أو أي نوع من صعوبة التنفس مثل السعال أو ضيق •

اتف قبل التنفس ، فاتصل بطبيبك أو مقدم الرعاية الصحية واشرح أعراضك عبر اله

.الذهاب إلى عيادة الطبيب أو مركز الرعاية العاجلة أو غرفة الطوارئ
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ما الذي يتعين عليك فعله إذا كنت
مصابًا بفيروس كورونا

(COVID-19)

بالفيروسمصابًاأنكتشكأو

17



بيةالطالرعايةلتلقّيإالتخرجوالالمنزلفيالبقاءالزم

منزلكفياآلخريناألشخاصعننفسكاعزل•

أو تتوجه لمركز مختصطبيبكتزورأنقبلمسبقًااتصل•

الكمامة الشخصيةارتد  •

والعطسالسعالعندفمكغّط  •

الشخصيةالمنزليةاألدواتمشاركةتجنب•

ف• متكرربشكلبالصابونيديكنّظ 

ف• يوميًا”بكثرةالملموسة“األسطحكلنّظ 

أعراضكراقب•
18



راس، سهرات، مآتم، أع: ما أمكن وتجنب العادات االجتماعيةالمنزلفيابق
...تجمعات
:شخصيوالاالجتماعيالتباعد

.العامةاألماكنفياآلخرينمناألقلعلىمترمسافةعلىابق
.المكالماتعبروالعائلةباألصدقاءالتواصلحصر
.متاحاذلككانإنالمنزلمنالعمل
أعراض المرض يحميك ويحميهميبدون الذيناألشخاصتجنب

، ثانية على األقل20اغسل يديك بالصابون والماء بشكل متكرر ودقيق لمدة 
:خاصة

وق وأزرار بعد التواجد في األماكن العامة ولمس مقابض األبواب وعربات التس
م إذا ل. قبل تحضير الطعام.بعد استخدام الحمام.المصاعد وما إلى ذلك

.٪ كحول على األقل70يتوفر الماء والصابون ، استخدم معقم اليدين مع 
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.مغسولةتجنب مالمسة عينيك أو أنفك أو فمك ، خاصًة بيدين غير 
دم مندياًل ، إذا كنت تستخ.إذا كنت تسعل أو تعطس ، افعل ذلك في ثني مرفقك

.فتخلص منه على الفور

.ارتِد قناًعا إذا كنت تعتني بشخص يعاني من أعراض تنفسية
تكرر نظف األسطح ومقابض األبواب والهواتف واألجهزة اللوحية بشكل م

.باستخدام منظفات أو مناديل مطهرة

:إذا شعرت بالمرض ، اتبع اإلرشادات التالية

فس الشديد ابق في المنزل ما لم تكن تعاني من حالة طبية طارئة مثل ضيق التن
.أو الحمى الشديدة

.اتفاتصل بطبيبك أو مرفق الرعاية العاجلة واشرح أعراضك عبر اله 20


