مركزعمران للدراسات االستراتيجية
ً
ً
ً
مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي واملعرفي لسورية واملنطقة دول ــة ومجتمعـ ــا ،تـ ــرقى لتكون مـ ــرجع ــا
لترشـيد الس ــياســات ورسم االســتراتيجيات.
ً
ً
ً
تأسس املركز في تشرين الثاني/نوفمبر  2013كمؤسسة دراسات تسعى ألن تكون مرجعا أساسا ورافدا في القضية
ُ
السورية في مجاالت السياسة والتنمية واإلدارة املحليةُ ،يصـدر املـركـز دراســات وأوراق منهجيــة تساند املسيرة العمـلية
للمؤسسـات املهتمــة باملس ــتقبل السوري ،وت ــدعم آليـات اتخاذ القـرار ،وتتفاعل مـع الفـواعل عبـر منصــات متخصصة
لتحقيـق التكامــل املعلوماتي ورسـم خـارطة املش ــهد.
ّ
تعتمد دراسات املركز على تحليل الواقع بأبعاده املتراكبة ،ينتج عنه تحديد االحتياجات والتطلعات ّ
ممـ ــا يمكـن م ــن وض ــع
الخطط التي يحـقـق تنفيذها تلك االحتيـاجات.
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ً
ً
ً
تواجه منطقة شمال شرق سورية ،التي تعاني أساسا من نقص طبي حاد وقطاع صحي معتل ،تهديدا جديدا يفرضه
فيروس كورونا املستجد الذي تتوقع العديد من املنظمات احتياجه لكافة مناطق سوريةٌ ،
أمر تجاوبت معه "اإلدارة
الذاتية" بسلسلة من املناشدات واملطالبات بالدعم واملساندة ،باإلضافة إلى اعالنها عن سلسلة من اإلجراءات االحترازية
على عدة صعد؛
يتناول هذا التقرير إطاللة عامة على واقع القطاع الصحي ومدى نجاعة السياسات التي اتبعتها "اإلدارة الذاتية"؛ ويقف
على أهم االجراءات التي اتخذتها وأهم التحديات التي تواجهها.

قطاع صحي هش
تعاني مناطق شمال شرق سورية خالل حكم النظام من نقص في املستلزمات واملباني والكوادر الطبية؛ فعلى سبيل املثال
ً
وقبل الثورة في عام  2010ووفقا ملكتب االحصاء املركزي فإنه لم يتجاوز عدد األطباء في محافظة الحسكة أكثر من ()1252
ً
ً
طبيبا ،بمعدل ( )1166شخص لكل طبيب ،ولم يتجاوز عدد الصيادلة لم يتجاوز ( )690صيدالنيا ،أي بمعدل ()2116
شخص لكل صيدلي ،وضمت محافظة الحسكة آنذاك ( )32مشفى بين حكومي وخاص يتوفر فيها ( )1348سرير فقط،
أي بمعدل سرير لكل ( )1083شخص ،إضافة إلى افتقارها لوجود مركز خدمة األورام السرطانية ،وبعض األجهزة مثل
املرنان املغناطيس ي.
واآلن؛ وباستثناء املستشفى الوطني بالقامشلي؛ تسيطر "اإلدارة الذاتية" على كافة املقرات واملباني الصحية في مناطق
سيطرتها وتتولى "هيئة الصحة" إدارة املستشفيات واملراكز الطبية معتمدة على كوادر بشرية قليلة (قسم منهم موظفين
لدى حكومة النظام ،وقسم تم تدريبهم للتعامل مع الحاالت اإلسعافية والطارئة فقط) ،خاصة بعد هجرة اكثر هذه الكوادر
خارج البالد ألسباب شتى؛ وال تقدم "اإلدارة" أي خدمات سوى دفع رواتب العاملين في القطاع الصحي واللقاحات املمنوحة
ً
لها من منظمة الصحة العاملية .ويشكل الدعم الخيري املقدم من املنظمات الدولية وغير الحكومية رافدا لحاجات القطاع
الطبي والصحي إضافة إلى هبات يقدمها مغتربون أكراد في البلدان األوروبية .وبتقريرها السنوي ،أوضحت "اإلدارة الذاتية"
أنها في مجال الصحة قد أهلت وجهزت  58مستوصف و 8مشافي باإلضافة إلى فتح مركزين للزنين املغناطيس ي وتجهيز ثالث
غرف للعمليات وتجهيز بنك دم بأجهزة فحص مخبرية وتفعيل قسم الكلية بمشفى الفرات.
وبدراسة أعدها مركز توثيق االنتهاكات في الشمال السوري بين أنه في مناطق اإلدارة الذاتية يمكن أن يصاب بفيروس
كورونا قرابة مليون شخص ،من أصل  5ماليين يسكنونها ،وسيحتاج  13ألف شخص مصاب على األقل إلى وضعهم على
أجهزة التنفس الصناعي .وقدر البحث ّ
أن هنالك بحدود  30 – 27جهاز تنفس صناعي في مختلف املراكز الصحية ،حيث
أوضح الرئيس املشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا جوان مصطفى“ :نملك اآلن  27منفس هوائي ،ونسعى إلى
تأمين منافس أخرى ليصل العدد إلى ّ ”100
وأن عدد الغرف املتوفرة بالكاد يمكن أن يصل إلى  200غرفة ،قادرة على
ً
استيعاب حتى  1500شخص فقط ،فيما وال يتوفر في مناطق اإلدارة الذاتية سوى  /28/سريرا فقط في وحدات العناية
ً
املركزة في جميع مشافي املنطقة مجتمعة ،كما ليس هناك سوى طبيبين اثنين مدربين على كيفية التعامل مع أجهزة
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ّ
التنفس ،ما “سيؤدي إلى كارثة إنسانية مع انتشار الفايروس في ظل اإلمكانيات املتوفرة” أي ّ
إن قدرة االستيعاب قد تشمل
ً
فقط  ،% 5كما أن الخطوة الكبيرة تأتي من أن الفيروس سيكون سريعا في التفش ي خاصة في املخيمات وعددها  15مخيم
وحوالي  35مركز إيواء مؤقت يقطن بها ما يصل إلى  110ألف.
ّ
وحذرت هيئة الصحة في بيان لها من نقص حاد في التجهيزات األساسية واألدوية لعالج املصابين ،بينها الفحوص املخبرية
للكشف عن الفيروس وعليه فإن جميع العينات ترسل إلى مختبرات لتحليلها ،وهو ما يجعل اإلدارة الذاتية تعتمد على
الحكومة السورية ،األمر الذي يؤكد أن قطاع الصحة في اإلدارة الذاتية ال يزال يفتقر ملقومات التأهيل والفاعلية سواء
على املستوى الفني او البشري.

مناشدات وإجراءات احرتازية
ناشدت "اإلدارة الذاتية" املنظمات اإلنسانية وجميع الجهات املعنية وحكومة إقليم كردستان العراق بضرورة تقديمها
املساعدة ملنع انتشار فيروس "كورونا املستجد"؛ كما ناشد مدير مشفى السالم في القامشلي ،منظمة الصحة العاملية
التابعة لألمم املتحدة ،لتقديم املساعدة للمشافي الخاصة في املنطقة ملواجهة احتماالت تفش ي فيروس "كورونا ،وبناء على
ً
ذلك قدم التحالف الدولي ضد داعش – وفقا للمركز اإلعالمي لقوات سوريا الديمقراطية -كميات من األدوية واملعدات
الطبية ملشافي الحسكة والشدادي  ،كما أنه تم االعالن عن مساعدة طبية من التحالف لشرق الفرات بقيمة  1.2مليون
دوالر.
ً
مؤخرا؛ أعلنت اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سورية إيقاف حمالت التجنيد اإلجباري "واجب الدفاع الذاتي" ،في املناطق
ً
التي تقع تحت إدارتها ،مدة ثالثة أشهر .وقالت اإلدارة الذاتية في بيان ،أنه "بدأ إيقاف الحمالت فعليا ،منذ  5نيسان ،2020
ً
ليستمر حتى  5تموز ،2020وذلك حرصا على سالمة املواطنين من انتشار وباء كورونا.
كما بينت الرئاسة املشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا في بيان لها إنه "تمدد قرار حظر التجوال املفرو
ً
ً
ً
بالقرار رقم ( )29تاريخ  20250/3/ 19لـ ( )15يوما بدءا من  2020/4/7ولغاية  2020/4/21ضمنا ،وبدأت جوالت
الضابطة في أرجاء القامشلي قرار الحظر ،وتم انتشار القوات الخاصة في عامودا لضمان حظر التجوال ؛ وقد تم تسجيل
عدة تجاوزات في عامودا لعدم االلتزام بحظر التجوال ،وتؤكد املصادر أن عدة قرى بريف ديرك ،مظاهر لعدم االلتزام
بقرار حظر التجول الذي أعلنته اإلدارة الذاتية ملكافحة انتشار فيروس "كورونا" ،وسط مطالبة بعض السكان أقرانهم
بأخذ األمر على محمل الجد .حيث تشهد قرى ريف مدينة كوباني حركة اعتيادية للسكان ،فيما يغيب التشديد األمني
املفرو من قبل قوى األمن الداخلي "األسايش" على املدن في تلك القرى ؛ كما أوقفت قوى األمن الداخلي "األسايش" في
ً
مدينتي القامشلي والحسكة ،املئات من الشبان "احترازيا" نتيجة عدم التزامهم بقرار حظر التجوال املفرو من قبل
اإلدارة الذاتية ،بحسب ما أفاد مصدر أمني من األسايش".
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كما تم إلغاء مظاهر االحتفال بعيد (آكيتو) في الجزيرة بسبب كورونا ،بدأت بلدية الشعب في مدينة القامشلي بالتعاون مع
هيئة الصحة ،الثالثاء ،في اليوم الثاني من حظر التجول في مناطق شمال شرقي سوريا ،حملة تنظيف لشوارع املدينة،
وذلك ضمن سلسلة إجراءات وقائية من فيروس "كورونا املستجد".
من جهة أخرى؛ أوضحت إدارة معبر سيمالكا قد أنشأت الشهر املاض ي ،نقطة طبية خاصة بفحص املسافرين القادمين
من إقليم كردستان العراق لتفادي دخول فيروس "كورونا"؛ كما أعلنت اإلدارة الذاتية ،إنشاء مقابر قرب املعابر
الحدودية لدفن الجنازات التي تدخل إلى مناطقها خالل الفترة التي تشملها التدابير االحترازية من مخاطر انتشار فيروس
كورونا املستجد.

قرارات إدارية ومبادرات أهلية
أكد املجلس التنفيذي في "إقليم الفرات" لإلدارة الذاتية أنه مع بداية شهر نيسان سيحصل جميع املوظفين لدى مؤسسات
اإلدارة على رواتبهم كاملة ،بما فيهم من علقوا دوامهم بسبب بحظر التجول ،باإلضافة لخطة ملساعدة العائالت ذات الدخل
املحدود؛ إذ يوجد نحو  /11/ألف موظف في "إقليم الفرات" يتلقون رواتبهم بشكل كامل ،منهم نحو  /4/آالف موظف في
ً
ً
هيئة التربية وحدها ،علما أن املبلغ الكلي لرواتب املوظفين في إقليم الفرات يصل شهريا إلى  /920/مليون ليرة سورية؛
وانخفض عدد العاملين املستمرين في دوامهم في القطاعات الخدمية والصحية والبلديات واملحروقات والكهرباء ،والتي
تعمل بالتنسيق مع خلية األزمة ،بنسبة تتراوح بين  % 25إلى  ،% 30بحسب هيئة املالية في "إقليم الفرات".
ً
يعد االجراء أعاله مقبوال فيما يتعلق بالشريحة املوظفة في هياكل اإلدارة ،كما خصصت "اإلدارة الذاتية" في إقليم الفرات
مبلغ  /100/ألف دوالر ،كميزانية لهيئة الصحة ألخذ التدابير للوقاية من وباء "كورونا" .كما قررت توزيع سالت ومساعدات
غذائية على ذوي الدخل املحدود طيلة فترة حظر التجوال بعد إغالق األسواق وتوقف معظم األعمال.
من جهتها بدأت اإلدارة العامة للتموين وحماية املستهلك التابعة لهيئة االقتصاد في اإلدارة الذاتية بإصدار نشرة بأسعار
الخضار والفواكه تلزم بها جميع محال بيع املواد الغذائية في املنطقة .كما أقرت املؤسسة الدينية التابعة لإلدارة املدنية
الديمقراطية في مدينة منبج وريفها ،إعفاء السكان املستأجرين لعقاراتها من أجور شهر نيسان/أبريل القادم.؛ وضمن هذا
السياق حررت دائرة التموين في عامودا نحو  40مخالفة ملحالت تجارية منذ دخول حظر التجوال حيز التنفيذ.
أما فيما يتعلق بالتعليم ،فقد تم االعالن عن نية البدء بخطة إلكترونية لتعويض التالميذ دروسهم ،بعد إغالق جميع
مدارس املنطقة حيث سيقومون فيها بتسجيل كافة الدروس لجميع املستويات بتقنية الفيديو ومن ثم نشرها عبر املنصات
ً
ً
اإللكترونية واإلعالم الرسمي التابع لإلدارة الذاتية .ويتم تجهيز عشرات املدرسين حاليا للقيام بهذه املهمة طبقا لهيئة
ً
التربية والتعليم .إذ أبعد فيروس كورونا املستجد  /789.225/طالبا عن مدارسهم في عموم املناطق وأغلقت أبواب
ً
 /4.137/مدرسة تنفيذا لقرار حظر التجول املفرو من قبل اإلدارة الذاتية.
أما على املستوى املحلي واملبادرات األهلية ،فقد نصبت منظمة الهالل األحمر الكردي في ديرك خيمتين أمام مركز املنظمة
ملنع تجمع املرض ى في املركز بعد إغالق العيادات الخاصة في املدينة ،وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس "كورونا"؛
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كما قامت منظمة الحسكة لإلغاثة والتنمية  HRDبحملة توعية عن فايروس كورونا ألفراد قوات األمن ومتطوعي الحماية.
وشهدت مدينة الطبقة حملة تعقيم؛ و حمالت توعوية في القامشلي والحسكة قامت بها مؤسسة تاء مربوطة؛ كما أطلق
مجموعة من األطباء في مدينة القامشلي ،شمال شرقي سوريا ،أمس الجمعة ،مبادرة تهدف للمعاينات واالستفسارات
ً
الطبية عبر مجموعة على تطبيق واتس آب ،تجنبا لزيارة املشافي وخطر انتشار فيروس "كورونا" ،كما فقد قامت إحدى
ً
أيام مجانا على
العوائل بإعفاء املستأجرين للمحالت التجارية من اإليجار الشهري عــن شهــر نيسان وتوزيع الخبز لعــدة ٍ
أهالي البلدة؛ كما قامت عائلة من مدينة عامودا بصنع كمامات لتوزيعها على عائالت املدينة.
ختاما؛
يمكن اعتبارالخطوات االحترازية املتبعة من قبل اإلدارة الذاتية خطوة إسعافية مهمة؛ لكنها من جهة أولى لن تعفيها
من تحميل مسؤولية خلل السياسات الصحية وهشاشة اإلمكانات الطبية في مناطق سيطرتها؛ ومن جهة ثانية
ستراكم تحدياتها املتعلقة بالقدرة على االستجابة على تلبية احتياجات األساسية لنسبة كبير من السكان .ومما يزيد
تداعيات أزمة كورونا في مناطق شمال شرق سورية هو عدم شفافية البنى الحوكمية في اإلدارة الذاتية.
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