


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

مركــز حرمــون للدراســات املعاصــرة هــو مؤسســة بحثيــة وثقافيــة وإعالميــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، تعنــى 
بشكل رئيس بإنتاج الدراسات والبحوث املتعلقة باملنطقة العربية، خصوصا الواقع السوري، وتهتم  بالتنمية 
الثقافيــة والتطويــر اإلعالمــي وتعزيــز  أداء املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام 
حقوق اإلنسان، إلى جانب تقديم االستشارات والتدريب في امليادين السياسية واإلعالمية للجهات التي تحتاج 

إليهــا فــي املجتمــع الســوري انطالقــا مــن الهويــة الوطنيــة الســورية.

يعمل مركز حرمون للدراسات املعاصرة لتحقيق أهدافه من خالل مجموعة من الوحدات التخصصية )وحدة 
دراســة السياســات، وحــدة البحــوث االجتماعيــة، وحــدة مراجعــات الكتــب، وحــدة الترجمــة والتعريــب، وحــدة 
املقاربــات القانونيــة(  وعــدد مــن برامــج العمــل )برنامــج االستشــارات واملبــادرات السياســية، برنامــج الخدمــات 
والحمــالت اإلعالميــة وصناعــة الــرأي العــام، برنامــج دعــم الحــوار والتنميــة الثقافيــة واملدنيــة، برنامــج مســتقبل 
ســورية(، ويمكــن للمركــز أن يضيــف برامــج جديــدة بحســب حاجــة املنطقــة والواقــع الســوري، ويعتمــد املركــز 
آليــات متعــددة فــي إنجــاز برامجــه، كاملحاضــرات وورشــات العمــل والنــدوات واملؤتمــرات  والــدورات التدريبيــة 

والنشــر الورقــي واإللكترونــي.



قسم  الدراسات

جامعة حلب في املناطق املحررة

 أنشــئت جامعة حلب عــام 1985، وبعــد االعتقــاالت والتضيــق علــى الطــالب والطالبــات والــكادر العلمــي واإلداري

 إثر قيام الثورة الســورية، وإيقافهم عن متابعة أعمالهم ودراســتهم في الجامعة، صدر قرار من رئاســة الحكومة
 املؤقتة بإعادة افتتاح جامعة حلب في املناطق املحررة في شهر تموز/ يوليو 2015، وذلك من خالل تشكيل اللجنة
 العليــا إلعــادة وتشــغيل جامعة حلب، مهامهــا إعــادة افتتــاح وتشــغيل جامعة حلــب فــي املناطق املحررة برئاســة
ب والطالبــات ألول مفاضلــة في الجامعة بعــد انتقالهــا مــع

ّ
 وزيــر التربيــة والتعليــم، وتــم إعــالن قبــول تســجيل الطــال

معظم كادرها للمناطق املحررة في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015
 هدفها توفير التعليم العالي املميز للطالب السوريين، لتلبية احتياجات الدولة واملجتمع السوري الجديد، وبناء
 اقتصــاد املعرفــة، وتقويــة البحــث العلمــي واالســتفادة منــه فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية،

وترســيخ القيــم اإلنســانية واألخالقيــة.
 إتاحــة فــرص التعليم الجامعي لحملــة الشــهادة الثانويــة بمختلــف فروعهــا وللطلبة الجامعيين املنقطعيــن عــن
 جامعاتهــم بســبب بطــش النظــام الســوري، وتقديــم خدمــات تعليميــة متقدمــة ومتطــورة فــي أهدافهــا وإمكانياتهــا
 ومرتبطــة باســتراتيجيات إعــادة بنــاء املجتمــع، وتوفيــر البيئــة األكاديميــة املناســبة الســتثمار طاقــات األكاديمييــن
 املنشــقين عــن النظــام والداعميــن للثــورة واجتــذاب الخبــرات والكفــاءات مــن أبنــاء الوطــن والعامليــن بالخــارج،

وكذلــك التركيــز علــى البحــث العلمــي وتعزيــز ماهيتــه فــي التطويــر والنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي والسيا�ســي.

.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة
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أ
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تقديم

قة لدراسة الحالة الديموغرافية واالقتصادية والتعليمية والصحية، ولكشف 
ّ
ل هذه الدراسة بداية موف

ّ
 تمث

حالــة املواطنيــن فــي ظــروف تهديــد فيــروس كورونــا فــي املناطــق املحــررة؛ حيــث إنهــا تلقــي الضــوء علــى كثيــٍر مــن 
التداعيات التي حدثت في املناطق املحررة بسبب الحرب على الشعب السوري، من البطالة واألمّية واألوضاع 
ة الخدمات وضعف البنى التحتية 

ّ
الصحية الصعبة ومستوى الدخل املنخفض وظروف السكن القاسية وقل

 للقيــام بسلســلة دراســات إحصائيــة أكثــر توســًعا وأكثــر 
ً
أو انعدامهــا فــي املخيمــات. وتمثــل هــذه الدراســة بدايــة

، مــن الجوانــب الجغرافيــة أو الســكانية أو االقتصاديــة، عبــر متابعــة املؤشــرات األكثــر إلحاًحــا لدراســتها 
ً

شــموال
بعمق واستفاضة، لتكون أساًسا لصنع قاعدة بيانات محدثة. وال بّد من القول إن هذا البحث يمكن أن ُيبنى 

عليــه كثيــر مــن األبحــاث التحليليــة للواقــع الســوري املحــرر. 

كل الشــكر والتقديــر لجهــود فريــق العمــل الــذي قــام باإلشــراف علــى هــذا البحــث، ولــكل مــن ســاهم فيــه مــن طلبــة 
أو إدارييــن، ولــكل مــن ســاعد فــي تحقيقــه مــن إعالمييــن وغيرهــم.

حلب في 4 / 5 / 2020
رئيس جامعة حلب في املناطق املحررة

أ.د. ياسين خليفة
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مقدمة:

فــي ظــل الواقــع املريــر الــذي يعيشــه أهلنــا فــي الشــمال الســوري املحــرر، وخاصــة املهّجريــن فــي املخيمــات، حيــث 
 عنهــم، بســبب انتشــار وبــاء كورونــا وبحــث ُســبل مواجهتــه، وبغــض النظــر عــن كل 

ً
ــم اليــوم أكثــر انشــغاال

َ
بــات العال

التفســيرات والتأويالت التي رافقت تف�ســي الوباء وأســبابه؛ فإن الدراســة الحالية ســتبّين كيف ينظر الســوريون 
فــي الشــمال املحــرر إلــى وبــاء ضّجــت بــه وســائل اإلعــالم فــي أصقــاع املعمــورة.

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إلى ما يلي:
معرفة الواقع الصحي في املناطق املحررة، سواء بعناصره املادية أو البشرية.	 

معرفة الكيفية التي ينظر بها السوريون في الداخل السوري املحّرر إلى وباء كورونا. 

استقصاء آراء سكان املناطق املحررة، ومعلوماتهم حول هذا الوباء في حال تفشيه في املنطقة. 

تحديــد نظــرة األهالــي فــي املحــرر إلــى خدمــات التعليــم والصحــة فــي املنطقــة، ومعرفــة تقييمهــم لهــا،  
وكشــف انتشــار ظاهــرة األميــة واالنقطــاع عــن التعليــم.

يان مدى تف�ســي ظاهرة البطالة بين الشــباب، وأيًضا بيان تف�ســي ظاهرة )عمالة األطفال( دون 15  
ســنة.

اإلشارة إلى األوضاع السكنية غير الالئقة التي يعيشها أهلنا في املحرر )خيام، سكن جماعي(.  

معرفــة موقــف أهلنــا فــي الشــمال الســوري املحــرر، مــن خــالل حملــة ميدانيــة قــام بهــا طــالب مــن كليــة  
الطب والصيدلة، بعد إجراء التدريب املناسب لهم وتزويدهم بمنشورات توعوية مناسبة، تهدف 
إلى توعية األهالي حول هذا الوباء، وتستق�سي آراءهم ومعلوماتهم حوله، وكيف سيواجهون الوباء 

في حال تف�سى في منطقتهم، وكيف ينظرون إلى التعليم والخدمات الصحية في املنطقة.

قام بمراجعة الدراسة مشكوًرا األستاذ الدكتور ياسين خليفة، رئيس جامعة حلب في املناطق املحررة.

الواقع الديموغرافي في الشمال السوري املحرر  

عدد السكان:أ. 

ُيقــّدر عــدد الســكان فــي الشــمال الســوري )املناطــق املحــررة( بـــ 4.178.480 نســمة، بحســب إحصائيــات األمــم 
املتحــدة، يتوزعــون علــى محافظــة إدلــب وريفــي حلــب الشــمالي والغربــي.
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عدد النازحين:ب. 

بلغ عدد النازحين إلى مخيمات شمال غرب سورية 1.022.216 نازًحا.  

بلغ عدد النازحين إلى مخيمات ريف حلب الشمالي 176.813 نازًحا، توزعوا على 30 مخيًما.  

املخيمات: ج. 

عدد مخيمات شمال غرب سورية 1259 مخيًما. 

عدد مخيمات ريف حلب الشمالي 30 مخيًما. 

ل عــدد النازحيــن إلــى مخيمــات الشــمال الســوري بشــكل عــام نســبة 28.65 %، مــن ســكان املناطــق املحــررة 
ّ
يشــك

التــي يبلــغ عــدد ســكانها 4.184.480 نســمة. مــع العلــم أن نســبة النازحيــن مــن ســكان الشــمال الســوري هــي 48 % 
مــن مجمــوع ســكان املنطقــة.

بحســاب عتبــة املناعــة الحرجــة )مناعــة القطيــع( فــي وبــاء كورونــا فــي املجتمــع بشــكل عــام، نجــد أنهــا تشــكل 60 % 
مــن النــاس، وهــذا يعنــي أن ُيصــاب فــي املناطــق املحــررة قرابــة 2،700.000 )مليونيــن وســبعمئة ألــف( شــخص، 
لوقــف انتشــار وبــاء كورونــا فــي املناطــق املحــررة. وبخصــوص املعاييــر العامليــة املطلوبــة ملواجهــة تف�ســي الوبــاء فــي 
منطقــٍة مــا، فــإن املعــّدل العالمــي -فــي حــال عــدم وجــود وبــاء- هــو ســبعة أســّرة، لــكل ألــف شــخص فــي حــده األعلــى، 
وثالثــة أســرة لــكل ألــف شــخص كحــد أدنــى. وإذا مــا نظرنــا إلــى مــا هــو متوفــر حالًيــا فــي املناطــق املحــررة؛ وجدنــا أن 
فيها )3065 سريًرا(. أي سرير واحد لكل 1365 مواطًنا، بينما الحاجة الدنيا هي 4095 سريًرا. أما أسّرة العناية 
املشددة، فهي عشرة أسرة لكل 100 ألف مواطن، وفق املعايير العاملية، وبناء على ذلك؛ نحن بحاجة إلى 418 

ســريًرا، واملوجــود منهــا فقــط 201 ســرير، أي بمعــدل 5 أســّرة لــكل 100 ألــف شــخص.
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شكل بياني ) آ (

 Health مع املعايير التي وضعتها ،NWS عند مقارنة إحصائيات الكوادر الطبية في مناطق شــمال غرب ســورية
Information System Central Team Indicator للمناطــق املحــررة، وهــي أن يتوفــر 5 أطبــاء لــكل 10.000 

نســمة، وضــرورة أن يتوفــر 15 ممرًضــا لــكل 10.000 نســمة؛ يتبّيــن اآلتــي:
يبلــغ عــدد األطبــاء فــي مناطــق شــمال غــرب ســورية مــا يقــارب 1155، وفــق إحصائيــات هيرامــز، لكــن  

العــدد املســجل فــي نقابــة أطبــاء الشــمال الســوري يعــادل 700 طبيــب، بينمــا يفتــرض وجــود 2168 
ــًرا فــي أعــداد الكــوادر  طبيًبــا، وفــق املعاييــر العامليــة التــي أشــرنا إليهــا، وهــذا يعنــي أن لدينــا نقًصــا كبي

الطبيــة فــي شــمال غــرب ســورية.

يبلــغ عــدد املمرضيــن فــي مناطــق شــمال غــرب ســورية مــا يقــارب 1928 ممرًضــا، وفــق إحصائيــات  
هيرامــز، بينمــا مــن املفتــرض، وفــق املعاييــر العامليــة فــي الظــروف العاديــة، وجــود 7077 ممرًضــا، 

والنتيجــة أن هنــاك نقًصــا يقــّدر بـــ 5150 ممرًضــا.

وبحسب نظرية )مناعة القطيع( سيصاب مليونان وسبعمئة ألف شخص بداء كورونا، في املناطق املحررة أي 
60 % مــن الســكان، مــن دون اإلجــراءات الوقائيــة التــي تحصــل منهــا الوقايــة الجماعيــة أو القطيــع. كمــا ســيحتاج 
378 ألــف شــخص إلــى العــالج فــي املشــافي، وســيحتاج 135 ألــف شــخص إلــى العنايــة املشــددة. وســيكون عــدد 

الوفيــات املتوقعــة 54 ألــف شــخص.
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شكل بياني ب: توزيع املراكز الصحية بين الشركاء الصحيين في NWS )منظمة الصحة العاملية، كانون الثاني/ 
يناير 2020(
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الدراسات السابقة

في األردن 
 عّبــر 95 باملئــة مــن املشــاركين فــي اســتطالع نفذتــه »شــركة أناليســيز للدراســات واألبحــاث« لقيــاس آراء األردنييــن 
بخصــوص فيــروس كورونــا املســتجد، عــن ثقتهــم بإجــراءات الحكومــة: إيقــاف الحيــاة العامــة، وإبقــاء جميــع 

املواطنيــن فــي منازلهــم فــي الفتــرة الحاليــة.

وأفاد 84 باملئة من املشاركين بأنهم قادرون على االلتزام بالحظر، مهما طال زمنه، بينما رأى البقية )16 باملئة( 
أنهم غير قادرين على االلتزام به، بالرغم من تفهمهم للقرار وضرورته. كما أظهرت نتائج االستطالع أن 33 باملئة 
يعتقــدون أن املواطنيــن ال يأخــذون موضــوع خطــورة فيــروس كورونــا بجدّيــة، بينمــا رأى 57 باملئــة مــن املشــاركين 

أن املواطنين ال يرونه فيروًسا خطيًرا.

في املغرب	 
، بهــدف توفيــر معطيــات إحصائيــة حــول توقعــات 

ً
 ميدانيــة

ً
أنجــز »املعهــد املغربــي لتحليــل السياســات« دراســة

املواطنيــن املغاربــة إزاء هــذا الوبــاء، وقيــاس درجــة وعيهــم باملوضــوع، ومــدى رضاهــم عــن التدابيــر التــي قامــت بهــا 
الدولة للتصدي لهذا الوباء. وأظهرت نتائج استطالع الرأي أن 81 في املئة من املواطنين املغاربة يتخوفون من 
اإلصابــة بفيــروس كورونــا، وهنــاك مــن هــم قلقــون جــًدا لحــّد الهــوس مــن اإلصابــة بهــذا الفيــروس، وذكــر 4 في املئة 

فقــط أنهــم ليســوا قلقيــن علــى اإلطــالق مــن اإلصابــة. 

وبخصــوص مــدى تخــوف املســتجوبين مــن انتشــار الوبــاء فــي املغــرب، قــال 69 فــي املئــة إنهــم قلقــون جــًدا مــن ذلــك، 
وقــال 27 فــي املئــة إنهــم قلقــون، وأكــد الباقــون أنهــم غيــر قلقيــن علــى اإلطــالق مــن ذلــك. أمــا بخصــوص مصــادر 
اإلرشادات التي لجأ إليها املواطنون املغاربة، فإنها توزعت بين البحث على اإلنترنت بنسبة 88 في املئة، و68 في 
املئة من خالل تتبع إرشادات وبيانات وزارة الصحة املغربية، فيما تواصل 11 في املئة مع الطبيب، و5 في املئة 

مــع صيدلــي، وأكــد 19 فــي املئــة مــن املشــاركين أنهــم اســتقوا أخبــاًرا تخــص وبــاء كورونــا بالتواصــل مــع أصدقائهــم.
وبخصوص االحتياطات واالحترازات التي قام بها املواطنون، لتفادي اإلصابة بفيروس كورونا، قال 97 في املئة 
من املشاركين إنهم قاموا بااللتزام بغسل أيديهم مرات عدة في اليوم، وقال 82 في املئة إنهم تفادوا الخروج من 

البيت إال عند الضرورة، ولم يؤكد إال 12 في املئة منهم أنهم قاموا بارتداء قناع طبي.
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اإلطار العام للدراسة

أهمية الدراسة 	  	.1
تأتــي أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا أجريــت فــي زمــٍن يتف�ســى فيــه وبــاء كورونــا فــي معظــم دول العالــم، مــع كل مــا 
يحمله هذا االنتشار من خطورة صحية، ومشكالت اجتماعية، وتبعات اقتصادية، أثقلت كاهل دول متقدمة 
وغنية، فباتت تعاني صعوبات عديدة في مواجهة هذا الوباء. فكيف تكون الحال لدى املجتمع السوري الذي 
 ويالت الحرب، منذ عشر سنوات، حيث أدت إلى نقص كبير في كل مقومات الحياة، من بنية تحتية 

ً
يعاني أصال

وخدمــات صحيــة وتعليميــة وغيــر ذلــك.

)حتــى تاريــخ 2020/4/19، كان عــدد الحــاالت املشــتبه بهــا فــي مناطــق شــمال غــرب ســورية 187 حالــة، وكان عــدد 
 كانــت جميعهــا 

ً
الحــاالت املثبتــة صفــًرا، وعــدد الوفيــات الكلــي صفــر، وعــدد التحاليــل التــي أجريــت 216 تحليــال

ســلبية للفيــروس(1 .

أسباب اختيار الدراسة:  	.2
الحاجــة امللحــة إلــى معرفــة الواقــع االجتماعــي واملــادي واملســتوى التعليمــي فــي املناطــق املحــررة،  

والوقوف على كيفية متابعة أهلنا في املحرر ملا يحصل في العالم اليوم، وخاصة في الدول املحيطة 
بنــا، مــن انتشــار واســع لوبــاء كورونــا، والعمــل علــى تحديــد درجــة الوعــي بيــن ســكان املحــرر بآليــات 

وطــرق مواجهــة هــذا الوبــاء.

وضع الخطط املناسبة ملواجهة داء كورونا، في حال تفشيه.  

تدريب طالب كليتي الطب البشري والصيدلة على التعامل مع هذا الوباء؛ ليكونوا رديًفا للطواقم  
الطبية املتوفرة في املناطق املحررة التي تعاني نقًصا شديًدا في عددها.

تحديات الدراسة   	.3
يعيش قسم كبير من الشعب السوري في الوقت الحالي بعيدين من مدنهم وبلداتهم، بعد أن ُهّجروا منها قسًرا، 
من محافظات درعا وحمص وريف دمشق وحماة والالذقية، وهي املناطق التي هجّرها القصف الرو�سي، ومن 
املناطــق الشــرقية )الرقــة، ديــر الــزور، والقامشــلي( الذيــن هجرتهــم امليليشــيات اإلرهابيــة والتنظيمــات املتطرفــة، 
حيــث غــادر مئــات اآلالف مــن املهجريــن إلــى دول الجــوار وأوروبــا، وبعضهــم وصــل إلــى أميــركا، وقســم كبيــر منهــم بقــي 
في الداخل السوري املحرر، في كل من ريف حلب الشمالي ومحافظة إدلب، في ظل ظروف صعبة ال تتوفر فيها 

أدنى مقومات العيش والســكن الصحي.

مــع هــذا الواقــع املريــر، تزامــن انتشــار وبــاء كورونــا وتفشــيه فــي معظــم دول العالــم، وخاصــة املتقــدم منهــا )أوروبــا 
وأميــركا( فكيــف للمجتمــع الســوري، وخاصــة النازحيــن فــي مخيمــات ســيئة، مجابهــة انتشــار مثــل الوبــاء، وهــم 

 ،Who ومناقشــة لخطــة منظمــة الصحــة العامليــة COVID 19 مبــا يتعلــق بوبــاء )NWS( 1.   د. مأمــون ســيد عيــى، تقييــم املخاطــر يف مناطــق شــال غــرب ســورية

جمعيــة عطــاء لإلغاثــة اإلنســانية، 23-4-2020 ص2
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يعيشــون فــي خيــم ومســاكن جماعيــة ومســتودعات بضائــع؟ والســؤال هنــا: كيــف لهــؤالء االلتــزام بالتوجيهــات 
واإلرشادات الصحية التي تضج بها كل وسائل اإلعالم؟ وما عساهم أن يفعلوا في حال انتشار هذا الوباء؟ وهل 
بإمكانهم تطبيق الحجر الصحي والتباعد االجتماعي، إذا فرض الوضع عليهم ذلك؟ حيث إن سعيهم للحصول 
علــى لقمــة العيــش ســيتغلب علــى خوفهــم مــن اإلصابــة باملــرض. وهــذا مــا حاولنــا تقصيــه ومعرفتــه مــن خــالل هــذا 

البحــث.  

4.	 الصعوبات 
كان هناك بعض الصعوبات في أثناء تنفيذ الحملة، ومن أهمها:

رفــض بعــض القائميــن علــى أمــور املــدن واملخيمــات فــي عفريــن الســماح للطــالب بزيــارة املخيمــات 	 
وإجــراء التوعيــة وتعبئــة االســتبانة.

رفــض بعــض مديــري املخيمــات فــي إدلــب الســماح للطــالب بتعبئــة اســتمارات االســتبانة، واالقتصــار  
علــى جلســات التوعيــة.

الكلفــة العاليــة للتنقــل مــع بعــض الصعوبــات، مــع ظهــور حالــة حــذر مــن هــذا االســتبانة عنــد بعــض  
الجهــات.

عدم التعاون الكافي من بعض الجهات واملنظمات التي تعمل في املضمار نفسه مع الجامعة. 

الحد الزماني واملكاني للدراسة 	  	.5
أجريــت الدراســة خــالل شــهر آذار/ مــارس، والنصــف األول مــن شــهر نيســان/ أبريــل، فــي ريــف حلــب الشــمالي 

إدلــب. ومحافظــة 
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طريقة جمع املعلومات  	.6
مــأ عــن طريــق أســلوب املقابلــة املباشــر. وقــد قــام بجمــع البيانــات 

ُ
ُجمعــت البيانــات بواســطة اســتبانة خاصــة، ت

فريــٌق مــن طــالب كليتــي الطــب والصيدلــة، بعــد أن خضعــوا لــدورة تدريبيــة )اســتمرت الــدورة التدريبيــة أســبوًعا( 
من قبل عدد من الكوادر التدريسية في كليتي الطب والصيدلة وبعض املنظمات، حيث تلقوا خاللها محاضرات 

حــول:

تعريف بفيروس كورونا املستجد COVID-19 وتصنيفه وتركيبه . 1

طرق انتقال املرض وأعراض اإلصابة باملرض. 2

طرق الوقاية واإلجراءات الالزمة لتجنب اإلصابة باملرض. 3

األشخاص األكثر تعرًضا للخطر في حال إصابتهم بهذا الفيروس. 4

طرائق توعية األهالي باملعلومات واإلجراءات السابقة. 5

كيفية ملء االستمارة الخاصة باالستبانة، وشرح مفّصل للمفاهيم واملصطلحات الواردة في االستمارة. . 6

وقــد اســتهدفت الحملــة عــدًدا كبيــًرا مــن املخيمــات واملــدن والبلــدات فــي الشــمال الســوري املحــرر، وحققــت 
التاليــة: األهــداف 

نشر الوعي الصحي 

تبّين واقع األهالي في املناطق التي شملتها حملة التوعية. 

اكتســاب الطــالب املشــاركين فــي البحــث للخبــرة العمليــة، بســبب احتكاكهــم املباشــر مــع املجتمــع  
املحلي، حيث يقوم كل طالب بتقديم املعلومات واإلرشادات الطالبية للعائلة، ويوضح لهم طبيعة 
الوبــاء وطــرق انتقالــه ودرجــة خطورتــه وإجــراءات الوقايــة منــه، ثــم يقــوم بعــد ذلــك بمــلء اســتمارة 

البحــث، بالتعــاون مــع أحــد أفــراد األســرة )البالغيــن(.

7.  معالجة البيانات 	 
بعــد مراجعــة بيانــات االســتمارات، تــم إدخــال البيانــات مــن خــالل برنامــج مســح ضوئــي لالســتمارة )تــم إعــداد 
االســتمارة بحيــث يمكــن إدخــال البيانــات باملاســح الضوئــي( لتســهيل وتســريع عمليــة إدخــال البيانــات، ولتقليــل 
 Excel أخطاء النقل التي قد تحدث أثناء عملية اإلدخال، ومن ثم معالجة البيانات املدخلة، من خالل برنامج
Microsoft للحصول على املعطيات اإلحصائية املطلوبة، ومن ثم تمت معالجة البيانات واستخراج املؤشرات 

املطلوبــة2 .

2.  قام أ.د. عبد الله حادي، األستاذ يف كلية االقتصاد بجامعة حلب يف املناطق املحررة، مبعالجة البيانات. 
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منهجية الدراسة  	.8
اعتمــدت الدراســة علــى املســح امليدانــي ومقابلــة األفــراد، وعلــى التعــّرف مباشــرة إلــى آراء األهالــي وإلــى درجــة وعيهــم 
بتف�ســي وبــاء كورونــا حالًيــا فــي بلــدان العالــم، ومــدى التزامهــم بالنصائــح والتوجيهــات التــي يو�ســى بهــا للوقايــة مــن 
الوبــاء، ومــا إمكانيــة التزامهــم بالحجــر الصحــي املنزلــي أو العــزل فــي حــال االضطــرار إلــى ذلــك. ومــا رأيهــم بالتعليــم 
املدر�ســي والتعليــم الجامعــي، بعــد تســع ســنوات مــن الثــورة الســورية؟ وتحديــد املســتوى التعليمــي والشــهادة 
العلميــة التــي حازوهــا. وقــد تــم جمــع املعلومــات مــن خــالل مــلء االســتمارة بطريقــة املقابلــة الشــخصية، مــن قبــل 
طالب كليتي الطب البشري والصيدلة الذين نفذوا حملة التوعية، في الفترة املمتدة ما بين شهري آذار ونيسان 
2020، وقــد شــملت االســتبانة أماكــن متفرقــة ضمــن منطقتــي ريــف حلــب، ومحافظــة إدلــب، لضمــان توزيــع 

جغرافــي تمثيلــي للعينــة املشــمولة باالســتطالع.

وقــد شــملت الدراســة عّينــة عشــوائية مكونــة مــن عشــرة آالف عائلــة، كمــا تــم توثيــق 3500 اســتبانة شــخصية 
للفئــة العمريــة، مــن 12 عاًمــا فمــا فــوق، كمــا تــم تقســيم املســتهدفين بحســب )الفئــات العمريــة والجنــس والعمــر 
واملنطقــة الجغرافيــة( لضمــان تــوازن العينــة. وقــد ســعت الدراســة لضمــان تمثيــل واســع للســكان مــن خــالل 

العينــة العشــوائية.

ولضمــان صدقيــة األجوبــة، تــم اعتمــاد تعبئــة االســتمارة باســتعمال طريقــة املقابلــة الشــخصية. وبعــد ذلــك تــم 
تقســيم الطــالب إلــى مجموعــات، بحســب مناطــق ســكنهم، وقــد تــم توزيــع املناطــق إلــى ثالثــة قطاعــات هــي:

ريف حلب الشمالي . 1

ريف حلب الغربي. 2

إدلب وريفها.. 3

وكانت املخيمات واملدن املستهدفة هي:. 4

في محافظة حلب:
مدينة الباب - إعزاز - مارع - أخترين - صوران - عفرين - دارة عزة.

وفي محافظة إدلب:
مدينــة إدلــب - ســرمدا - الدانــا  - باتبــو - ســلقين  - دركــوش - معرتمصريــن - كفرتخاريــم - حــارم - أطمــة - خربــة 

الجــوز.
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شكل توضيحي 3 توزع املدن واملخيمات التي شملتها الدراسة

كان للمخيمــات القســم األكبــر مــن الزيــارات، بســبب الحالــة الخاصــة لظروفهــا، ولكونهــا تشــكل 26 % مــن ســكان 
الشــمال الســوري املحــرر، وتقــع ضمــن بقــع جغرافيــة محــددة املســاحة، مــع املعانــاة مــن االزدحــام بالنــاس، وشــح 
 مســاعًدا النتقــال األمــراض 

ً
وســائل النظافــة واملرافــق الصحيــة املشــتركة للعديــد مــن الخيــم، وهــي تشــكل عامــال

الســارية، ومنهــا فيــروس كورونــا، بيــن ســاكني املخيمــات، إضافــة إلــى الصعوبــة الكبيــرة فــي العــزل والحجــر فــي كل 
املخيمــات، ألن كل عائلــة تســكن فــي خيمــة واحــدة، وال مجــال للعــزل.

شــارك فــي هــذا العمــل عــدٌد مــن الكــوادر التدريســية فــي كليتــي الطــب والصيدلــة، ونحــو 220 طالًبــا وطالبــة، مــن 
طــالب الكليتيــن، تــم تدريبهــم ملــلء االســتمارات.
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النتائج امليدانية:

زيارة حوالي 10000 عائلة في مختلف املناطق.. 1

تقديم املعلومات للفئة املستهدفة املتعلقة بالفيروس وآلية انتقاله وأعراضه وسبل الوقاية منه.. 2

استطالع آراء الفئة املستهدفة وعددها 3500 شخص.. 3

وقد هدفت االستبانة إلى استطالع آراء املستهدفين بالدراسة لتحديد: 

مدى معرفة الفئة املستهدفة باملرض وأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه. 

مدى االهتمام بالوباء كتهديد جدي للحياة. 

مــدى قــدرة األهالــي علــى تنفيــذ الحجــر أو العــزل الصحــي املنزلــي، فــي حــال االضطــرار إليــه عنــد إصابــة  
أحــد أفــراد األســرة أو احتمــال التقــاط أحــد أفــراد األســرة للعــدوى.

مدى القدرة على االلتزام بالحظر في حال االضطرار إلى فرضه في املنطقة. 

اســتطالع آراء األهالــي حــول التعليــم املدر�ســي والجامعــي بشــكل عــام والطبــي بشــكل خــاص، فــي  

الحاليــة. الظــروف 
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نتائج الدراسة:

	 أوال- القسم األول: يشمل التركيب العمري والتعليم والبطالة والسكن:	 
 1. السؤال: مكان اإلقامة الحالية  

غربي سورية )إدلب(أ. 

شمالي محافظة حلب ب. 

  

وقــد شــملت الدراســة اســتبانة آراء 3490 شــخًصا، منهــم 2451 فــي شــمالي حلــب بنســبة 70.2 % مــن املجمــوع، 
و1039 شــخًصا فــي محافظــة إدلــب، بنســبة 29.8 %.

 2. السؤال: السكن 
منزلأ. 

خيمة ب. 

شكل بياني رقم )1( توزع أفراد العينة بحسب مكان اإلقامة الحالية
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سكن جماعي ج. 

تبّين أن 2416 شخًصا منهم يسكنون في املخيمات، أي بنسبة 69.2 %، و23.4 % يسكنون في منازل، بينما 6.2 
منهــم يســكن فــي تجّمــع أو مبنــى جماعــي غيــر مخصــص للســكن )مســتودع، محــل تجــاري....( وهــذا مــا يوضــح مقــدار 

الصعوبات وحجم التأثر الكبير في حال انتشــار الوباء. 

  3. السؤال: العمر- الفئات العمرية 
من 12 - 20 سنة أ. 

من 20- 30 سنةب. 

من 30- 50 سنةج. 

50 - 60 سنةد. 

شكل بياني رقم )2( توزع أفراد العينة بحسب نوع السكنأ. 
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أكبر من 60 سنة 	. 

تــم توزيــع الفئــة املســتهدفة بالدراســة، إلــى خمــس فئــات عمريــة، كمــا يلــي مــن 12 – 20 ســنة بنســبة 8.1 %، ومــن 
20 -  30 سنة بنسبة 41.6 %، ومن 30 – 50 سنة بنسبة 35.2 %، ومن 50 – 60 سنة بنسبة 10.3 %، وأكبر 
من 60 سنة بنسبة 3.8 %. ونالحظ أن النسبة الغالبة هي من الشباب ممن تراوح أعمارهم بين 20 – 30 عاًما.

 4. السؤال: الجنس  
أنثى أ. 

ذكر ب. 

شكل بياني رقم )3( توزع أفراد العينة بحسب الفئات العمريةأ. 
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وقد ضّمت الدراسة 1870 أنثى، بنسبة 53.6 %، و1620 شخًصا من الذكور بنسبة 46.4 %. وهذا ما يعكس 
واقع حال السوريين، نتيجة موت الشباب، بسبب ما يحصل في سورية من قتل أو اعتقال أو هجرة إلى بلدان 

أخــرى.

  5. السؤال: مستوى التعليم 
ال يعرف القراءة والكتابة )أّمي( أ. 

شهادة ابتدائيةب. 

شهادة إعدادية ج. 

شهادة ثانويةد. 

شهادة معهد أو جامعية 	. 

شكل بياني رقم )4( توزع أفراد العينة بحسب الجنسأ. 
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مــن حيــث املســتوى التعليمــي، كان 25.1 % أمييــن ال يعرفــون القــراءة والكتابــة، و32.2 % يحملــون الشــهادة 
االبتدائية و25.6 % يحملون الشهادة اإلعدادية، و9.7 % يحملون الشهادة الثانوية، فيما أجاب 5.9 % فقط 

بأنهــم يحملــون شــهادة بعــد التعليــم الثانــوي.

نالحــظ أن نســبة مــن ال يعرفــون القــراءة والكتابــة )األمييــن( تبلــغ 25.1 % وهــي نســبة عاليــة جــًدا، وُيبــرز ذلــك 
 إلــى بــذل جهــود كبيــرة التخــاذ تدابيــر تخفــف مــن وطــأة هــذا األمــر وتبعاتــه، وال ســّيما أننــا فــي القــرن الحــادي 

َ
الحاجــة

والعشــرين الذي ســمته التقدم التكنولوجي. وكذلك نالحظ أن نســبة من يحملون شــهادة جامعية تبلغ 5.9 % 
 إلى الكوادر العلمية القادرة 

ً
فقط، وهي نسبة ضئيلة جًدا، فنحن بأمس الحاجة في الظروف الحالية ومستقبال

على املساهمة في إعادة إعمار البلد، ومن هنا كانت أهمية افتتاح الجامعات في املناطق املحررة، لرفد املنطقة 
بالكــوادر الالزمــة.

شكل بياني رقم )5( توزع أفراد العينة بحسب املستوى التعليميأ. 
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 6. السؤال: هل لديك عمل حالًيا؟ 
نعم أ. 

الب. 

مــن حيــث حالــة العمــل، أجــاب 2326 شــخًصا، مــا نســبته 66.6 %، بــأن ليــس لديهــم عمــل، بينمــا أجــاب 1087 
شــخًصا أي مــا نســبته 31.15 % بأنهــم يعملــون. فيمــا 2.2 % منهــم غيــر معــروف. وبذلــك؛ تبــرز ضــرورة العمــل علــى 
إنشــاء املشــاريع التــي توفــر فــرص العمــل للقادريــن عليــه، وتســاهم فــي رفــع مســتواهم املعي�ســي، وفــي توفيــر خدمــات 

أفضــل لهــم فــي املناطــق املحــررة.

 7.  السؤال: هل لديك دخل كاف؟  
نعمأ. 

الب. 

شكل بياني رقم )6( توزع أفراد العينة بحسب الحالة العملية )يعمل – ال يعمل(أ. 
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

أجــاب 75.7 % مــن املســتهدفين أن دخلهــم ال يكفيهــم، فيمــا أجــاب 16.3 % منهــم أن دخلهــم يكفيهــم. ويشــير ذلــك 
إلــى الوضــع االقتصــادي الســيئ لــدى غالبيــة الســكان.

8.  السؤال: هل تدرس في جامعة/ أو هل أحد أفراد عائلتك يدرس في الجامعة )ملن هم فوق  
	 ســن 20 ســنة(؟

نعم أ. 

ال ب. 

شكل بياني رقم )7( توزع أفراد العينة بحسب مستوى الدخلأ. 
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بخصــوص الدراســة الجامعيــة، أجــاب 21.1 % فقــط مــن املســتهدفين بأنهــم يدرســون، أو أن أحــد أفــراد العائلــة 
يــدرس فــي الجامعــة )علًمــا أن ســؤال االســتبانة كان: هــل تــدرس أنــت أو أحــد أفــراد أســرتك بالجامعــة؟ وكانــت 
النســبة 21.1 %، ولــو تــم احتســابها علــى مجمــوع الســكان، فــإن النســبة ســتكون أقــل بكثيــر(. وهــذا مــا يعكــس 
الحاجــة امللحــة إلــى دعــم التعليــم العالــي، لتخفيــف األعبــاء املاديــة للطــالب، واملســاهمة فــي زيــادة نســبة املقبليــن 

علــى االلتحــاق بالتعليــم العالــي.

9.  الســؤال: كيــف تنظــر إلــى الدراســة فــي الجامعــات فــي املناطــق املحــررة فــي ظروفنــا الحاليــة؟  
	 )ملــن هــم فــوق ســن 20 ســنة(

هدر للوقت واملالأ. 

مهمةب. 

مهمة أكثر من قبلج. 

شكل بياني رقم )8( توزع أفراد العينة بحسب االنتساب إلى الجامعة )ملن هم فوق سن 20 سنة(أ. 
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

بخصوص نظرة املجتمع إلى الدراسة في الجامعات في املناطق املحررة، في ظروفنا الحالية، رأى 10 % أنها هدر 
للوقــت وال طائــل منهــا، بينمــا أفــاد 33 % منهــم أنهــا مهمــة كمــا كانــت مــن قبــل، ورأى 48.6 منهــم أن الدراســة حالًيــا 

مهمة أكثر من قبل؛ وهذا ما يعكس وعي املســتهدفين بأهمية التعليم في املرحلة الحالية.

10.  السؤال: ما تقييمك للتعليم املدر�سي في الظروف الحالية؟ 
ضعيفأ. 

متوسطب. 

جيدج. 

 شكل بياني رقم )9( توزع أفراد العينة بحسب نظرتهم للدراسة الجامعية )ملن هم فوق سن 20 سنة(أ. 



24

بخصــوص النظــرة إلــى التعليــم املدر�ســي، ثبــت أن 20.3 % مــن املســتهدفين يعــّدون التعليــم املدر�ســي ضعيًفــا دون 
املســتوى املطلــوب، و43.6 يعّدونــه متوســط الجــودة، و31.2 % منهــم يعّدونــه جيــًدا.

وهــذا مــا يبــرز الحاجــة إلــى دراســة مســتفيضة للعمليــة التعليميــة، وإعــادة تقييــم للمخرجــات التعليميــة لوضــع 
الخطــط املناســبة لتطويرهــا.

11.  السؤال: في حال اإلجابة بأن )التعليم ضعيف( ما السبب برأيك؟ 

نقص اإلمكانات املاديةأ. 

ضعف املحتوى العلميب. 

نقص االهتمام من القائمين عليهج. 

   شكل بياني رقم )10( توزع أفراد العينة بحسب تقييمهم التعليم املدر�سيأ. 
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

بخصــوص ضعــف مســتوى التعليــم، عــزا 56.7 % منهــم الســبب إلــى ضعــف اإلمكانــات املاديــة، فيمــا عــزا 19.6 % 
الســبب إلــى ضعــف املحتــوى العلمــي، بينمــا عــزا 23.7 % منهــم الســبب إلــى ضعــف االهتمــام مــن القائميــن عليــه.

 12.   السؤال: ما تقييمك للتعليم الجامعي في الظروف الحالية؟ 3 
ضعيفأ. 

متوسطب. 

جيدج. 

3 مالحظة: تقييم التعليم الجامعي يشمل الفئة العمرية فوق 20 سنة فقط

   شكل بياني رقم )11( توزيع أفراد العينة بحسب أسباب ضعف التعليم املدر�سيأ. 



26

مــن حيــث إلــى النظــرة إلــى التعليــم العالــي فــي الظــروف الحاليــة، فــإن 15.2 % يعّدونــه ضعيًفــا، بينمــا 43.3 % منهــم 
يعّدونــه متوســط الجــودة، فيمــا أن 27.7 % يعّدونــه جيــًدا.

13.  الســؤال: فــي حــال اإلجابــة بـــ )التعليــم الجامعــي ضعيــف( مــا الســبب برأيــك؟ )ملــن هــم فــوق  
	 20 ســنة(

نقص اإلمكانات املاديةأ. 

نقص الكفاءات الالزمةب. 

عدم تنظيمه وفق الحاجة ج. 

  شكل بياني رقم )12( توزيع أفراد العينة بحسب تقييمهم للتعليم العالي )ملن هم فوق 20 سنة(أ. 
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

في ضوء تبرير النظرة إلى ضعف مستوى التعليم العالي، عزا 60.6 % منهم السبب في ذلك إلى ضعف اإلمكانات 
املاديــة، فيمــا عــزا 26.1 % الســبب إلــى ضعــف املحتــوى العلمــي، بينمــا عــزا 13.4 % منهــم الســبب إلــى ضعــف 

االهتمــام مــن القائميــن عليــه.

14.  الســؤال: هــل تعتقــد أن التعليــم الجامعــي فــي املناطــق املحــررة ينــال االهتمــام الــذي  
	 يســتحقه مــن قبــل األهالــي؟ )ملــن هــم فــوق 20ســنة(

نعم أ. 

الب. 

  شكل بياني رقم )13( توزيع أفراد العينة بحسب سبب ضعف التعليم الجامعي )ملن هم فوق 20سنة(أ. 
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49.1 % من املستهدفين ال يعتقدون أن التعليم الجامعي في املناطق املحررة ينال االهتمام الذي يستحقه من 
قبل األهالي، بينما يعتقد 36.5 % منهم أنه ينال االهتمام الالزم.

وهــذا يعنــي أن هنــاك حاجــة ملحــة إلــى تضافــر الجهــود، لالرتقــاء بالتعليــم فــي املناطــق، وتنظيــم مؤسســاته وعملهــا 
ومجاالتــه واختصاصاتــه، بمــا يلّبــي احتياجــات املنطقــة مــن الكــوادر العلميــة، ودعمــه بالقــدر الكافــي لتخريــج 

كفــاءات علميــة ذات جــودة مناســبة للقيــام بمتطلبــات املرحلــة فــي الحــد األدنــى.

15.  السؤال: في حال اإلجابة بـ )ال ينال اهتمام األهل( ما سبب ضعف االهتمام برأيك؟ )ملن  
	 هم فوق 20 سنة(

ضعف جودته.أ. 

عدم وجود اعتراف دولي بهب. 

 شكل بياني رقم )14( توزيع أفراد العينة بحسب رأيهم باالهتمام بالتعليم الجامعي )ملن هم فوق 20سنة(أ. 
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

ا من اعتماده للقبول في العمل؟ج. 
ً
خوف

وعنــد االستفســار عــن ســبب ضعــف االهتمــام مــن قبــل األهالــي؛ تبّيــن أن 18.4 % مــن املســتهدفين يعتقــدون أن 
الســبب هــو ضعــف جودتــه. بينمــا يعتقــد 65.5 % منهــم أن الســبب هــو عــدم وجــود اعتــراف دولــي بــه حتــى اآلن، 
ل دافًعــا للقائميــن عليــه ملحاولــة الحصــول علــى اعتــراف دولــي مقبــول بــه. ويعتقــد 16.5 % 

ّ
وهــذا مــا يجــب أن يشــك

مــن املســتهدفين أن الســبب هــو الخــوف مــن عــدم اعتمــاده وعــدم االعتــراف بــه، وبالتالــي ضيــاع فــرص العمــل حتــى 
فــي الداخــل املحــرر، فيفضلــون عــدم خــوض التجربــة مــع الصعوبــات التــي تواجههــا.

 16.   السؤال: هل تعلم بوجود كليات طبية في املناطق املحررة؟ 
نعم أ. 

 شكل بياني رقم )15( توزيع أفراد العينة بحسب رأيهم بسبب ضعف االهتمام بالتعليم الجامعي )ملن هم أ. 
فوق 20 سنة(
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الب. 

غير واضحج. 

                        

عند االستفسار عن العلم بوجود كليات طبية في املناطق املحررة؛ أجاب 53.2 % من املستهدفين بـ )نعم( فيما 
أجاب 36.1 منهم بـ )ال(. فيما كان جواب 10،66 % غير واضح.

 17.  السؤال: كيف تقّيم جدوى التعليم الطبي في املناطق املحررة؟ 
صعوبة تحقيق تدريب جيدأ. 

مكلف مادًياب. 

أصبح ضرورة ملحة والزمة ج. 

 شكل بياني رقم )16( توزيع أفراد العينة بحسب علمهم بوجود كليات طبية أ. 
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

                         

عــن تقييــم أفــراد العينــة لجــدوى التعليــم الطبــي فــي املناطــق املحــررة؛ أجــاب 10،9 بصعوبــة تحقيــق تدريــب جيــد 
فــي ظــل الظــروف الحاليــة، بينمــا أجــاب 30 % بأنــه مكلــف مادًيــا، وأفــاد 41.5 منهــم بــأن أصبــح ضــرورة ملّحــة أكثــر 

مــن قبــل.

يرت بفرصة الحصول على تعليم جامعي لك أو ألحد أفراد عائلتك؛ فأين  
ُ
18.  السؤال: إذا خ

	 تختار الدراســة؟
م في املناطق املحررةأ. 

ّ
أفّضل التعل

مب. 
ّ
أفضل الذهاب ألي بلد يوفر لي فرصة للتعل

  شكل بياني رقم )17( توزيع أفراد العينة بحسب رأيهم بجدوى التعليم الجامعي الطبيأ. 
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عند سؤال املستهدفين عن املكان الذي يرغبون في أن يتعلموا فيه؛ أجاب 50.5 % منهم بأنهم يفضلون البقاء 
فــي املناطــق املحــررة ومتابعــة التعليــم فيهــا، بينمــا أجــاب 30.8 % بأنهــم يفضلــون الذهــاب إلــى أي بلــد يوفــر لهــم 

فرصــة للتعليــم. 

وبناء على ذلك؛ يتبّين أن هناك ضرورة للعمل على دعم التعليم العالي في املنطقة، لالرتقاء به واملحافظة على 
الكــوادر العلميــة فــي بلدنــا وعــدم اضطرارهــا إلى الهجرة.

 القسم الثاني: يشمل استطالع رأي حول وباء كورونا

 19.  السؤال: هل لديك معلومات عن مرض كورونا؟ 
نعم أ. 

الب. 

  شكل بياني رقم )18( توزيع أفراد العينة بحسب تفضيلهم ملكان الدراسة الجامعية، في حال توفر أ. 
فرصة الدراسة لهم أو ألحد أفراد أسرتهم
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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

غير واضحج. 

                               

بخصــوص تف�ســي وبــاء كورونــا حالًيــا فــي العديــد مــن دول العالــم؛ أكــد 71.2 % أن لديهــم درايــة ومعرفــة بوجــود 
املرض، فيما أجاب 20.7 % بأنه ليس لديهم أي معرفة باملرض أو تف�سي الوباء )وهذا ناتج بالطبع عن الظروف 
الصعبــة التــي يعيشــها النــاس فــي تلــك املناطــق، حيــث بــات الهــم واألولويــة عندهــم تأميــن أبســط مقومــات الحيــاة 

ــا بالنســبة إليهــم(. 
ً
التــي تعينهــم علــى البقــاء أحيــاء، فيمــا أصبحــت املعرفــة بمــا يحــدث فــي العالــم املحيــط ترف

 20.  السؤال: من أين حصلت على معلوماتك حول املرض؟  
من وسائل التواصلأ. 

من األقارب واألصدقاء ب. 

من وسيلة تعليم حول املوضوعج. 

  شكل بياني رقم )19( توزيع أفراد العينة بحسب توفر معلومات عن داء كورونا لديهمأ. 
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يمثــل الحصــول علــى اإلرشــادات الصحيحــة أحــد الطــرق املهمــة للوقايــة، حيــث يســاعد نشــر معلومــات طبيــة 
دقيقــة ومضبوطــة فــي توعيــة املواطنيــن بخطــورة الوضــع وأخــذ االحتياطــات الالزمــة التــي قــد تســاعد فــي تخفيــف 
حدة انتشار الفيروس. وعند سؤال املستهدفين عن الطريقة التي علم بها أو من أين حصل على معلوماته حول 
املــرض؛ أجــاب 53.7 % منهــم بأنهــم يأخــذون معلوماتهــم مــن وســائل التواصــل االجتماعــي، وأجــاب 20.1 % منهــم 
بأنهــم يأخذونهــا مــن األقــارب واألصدقــاء، فيمــا أفــاد 4.7 فقــط بأنــه حصــل علــى معلوماتــه مــن إحــدى الوســائل 
التعليميــة والتوعويــة. ويبــرز ذلــك حجــم التقصيــر فــي هــذا األمــر، كمــا ُيبــرز أهميــة الــدور والحملــة التوعويــة التــي 

نفذتهــا كليتــا الطــب والصيدلــة.

  21.  السؤال: هل تعلم أن أهم أعراض املرض هي )حرارة، سعال، ضيق نفس، تعب(؟  
نعم أ. 

الب. 

  شكل بياني رقم )20( توزيع أفراد العينة بحسب مصدر توفر املعلومات عن داء كورونا لديهمأ. 
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عند السؤال عن معرفة أهم أعراض املرض: )حرارة، سعال، ضيق نفس، تعب( أجاب 66.3 % بـ )نعم( بينما 
أجــاب 27.9 بـــ )ال(. 

22.  الســؤال: هــل تعلــم أن الفيــروس املســبب للمــرض ينتقــل بالســعال واملصافحــة وملــس  
  	 األشــياء؟

نعم أ. 

الب. 

غير واضحج. 

  شكل بياني رقم )21( توزيع أفراد العينة بحسب معرفتهم بأعراض اإلصابة بداء كوروناأ. 
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عند االستفسار عن العلم بأن الفيروس املسبب املرض ينتقل بالسعال واملصافحة وملس األشياء؛ أجاب 63.6 
% بـــ )نعــم( بينمــا أجــاب 30.8 % بـــ )ال(. وهــذا مــا يبــرز الحاجــة إلــى املزيــد مــن حمــالت التوعيــة باملــرض وباألمــراض 

املعديــة األخــرى وطــرق الوقايــة منها.

 23.  السؤال: هل تعلم أن ملس الوجه أو حّك األنف يساهم في تسهيل التقاط العدوى؟  
نعم أ. 

الب. 

غير واضحج. 

  شكل بياني رقم )22( توزيع أفراد العينة بحسب معرفتهم بطرق انتقال العدوى بداء كوروناأ. 
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عند السؤال: هل تعلم أن ملس الوجه أو حك األنف يساهم في تسهيل التقاط العدوى؟ أجاب 56.5 % بـ )نعم( 
بينما أجاب 36.9 % بـ )ال(.

24.  الســؤال: هــل فــي عائلتــك شــخص أو مريــض ُيعــّد مــن ذوي الخطــورة العاليــة للتعــّرض  
	 للمــرض؟ 

مسّن فوق 65 سنة.أ. 

مريض سكري ب. 

ارتفاع ضغط الدمج. 

مرض كلويد. 

مرض مزمن غير ما سبق. 	. 

  شكل بياني رقم )23( توزيع أفراد العينة بحسب علمهم بوسيلة بعض طرق تسهيل انتقال العدوى بداء أ. 
كورونا
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وعند السؤال: هل في العائلة شخٌص أو مريض يعّد من ذوي الخطورة العالية؟ أفاد 37 % منهم بأن في عائلتهم 
شــخًصا يتجــاوز عمــره الخامســة والســتين، وأفــاد 23.2 % بــأن فــي عائلتهــم مريًضــا مصاًبــا بالســكري، بينمــا أفــاد 
16.8 % بــأن فــي عائلتهــم شــخًصا مصاًبــا بارتفــاع التوتــر الشــرياني، وذكــر 4 % منهــم بــأن فــي عائلتهــم مصاًبــا بمــرض 
كلــوي. كمــا ذكــر 18.9 % منهــم بوجــود مريــض بمــرض مزمــن فــي عائلتهــم، مــن غيــر األمــراض الســابقة. أي أن 37 % 
يوجــد فــي عائلتهــم شــخص يتجــاوز عمــره الخامســة والســتين، وأن 62.9 % مــن األســر لديهــم شــخص يعانــي أحــد 

األمــراض املزمنــة.

  شكل بياني رقم )24( توزيع أفراد العينة بحسب وجود مريض في العائلة من الخطورة العالية حال أ. 
اإلصابة بداء كورونا
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منع انتشار املرض والوقاية منه، هل تعتقد أن بإمكانك االلتزام بالنصائح التالية: 

 25.  استخدام منديل أو )طرف الثوب( عند العطاس أو السعال  
نعمأ. 

الب. 

                            

رحــت أســئلة بخصــوص االحتياطــات واالحتــرازات التــي يو�ســى بهــا لتفــادي اإلصابــة بفيــروس 
ُ
مــن جهــة أخــرى، ط

كورونــا، ويدخــل ضمــن هــذه االحتياطــات غســل اليديــن مــرات عــدة فــي اليــوم، وتفــادي الخــروج مــن البيــت، 
واســتعمال املنديــل عنــد العطــاس.

والســتقصاء مــدى االلتــزام بالتوصيــات واإلرشــادات ملنــع انتشــار املــرض والوقايــة منــه؛ ُســئل املســتهدفون عــن 
اعتقادهــم أن بإمكانهــم االلتــزام بعــدد مــن النصائــح، ومنهــا اســتعمال منديــل أو )طــرف الثــوب( عنــد العطــاس أو 

الســعال؛ فأجــاب 84.8 % بـــ )نعــم(، فــي حيــن أجــاب 8.6 % بـــ )ال(.

  شكل بياني رقم )25( توزيع أفراد العينة بحسب االلتزام باستخدام منديل عند السعال أ. 
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 26.  غسل اليدين بشكل متكرر باملاء والصابون 
نعمأ. 

الب. 

                   

بالنســبة إلــى غســل اليديــن بشــكل متكــرر باملــاء والصابــون؛ أجــاب 85.9 % أن بإمكانهــم فعــل ذلــك، بينمــا أجــاب 
8.5 % بصعوبــة االلتــزام بذلــك.

 27.  السؤال: تجنب مصافحة اآلخرين أثناء ممارستك لشؤون حياتك اليومية؟  
نعم أ. 

الب. 

  شكل بياني رقم )26( توزيع أفراد العينة بحسب االلتزام بغسل اليدين املتكررأ. 
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غير واضحج. 

بخصــوص تجنــب مصافحــة اآلخريــن فــي أثنــاء ممارســة الشــؤون اليوميــة؛ أجــاب 75.6 % منهــم بـــ )نعــم( فــي حيــن 
أجــاب 18.3 % منهــم بصعوبــة التزامــه بذلــك.

28.  فــي حــال إصابــة أحــد أفــراد العائلــة؛ هــل يمكنــك تخصيــص جــزء مــن مســكنك ملعيشــة  
	 شــخص بشــكل منفــرد لعزلــه حتــى شــفائه؟ 

نعم أ. 

الب. 

غير واضحج. 

  شكل بياني رقم )27( توزيع أفراد العينة بحسب االلتزام بتجنب املصافحةأ. 
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لالستفســار عنــد مــدى إمكانيــة توفــر ظــروف معيشــية وســكن يســاعد فــي الحجــر الصحــي، فــي حــال إصابــة أحــد 
أفــراد العائلــة، بتخصيــص جــزء مــن املســكن ملعيشــة شــخص بشــكل منفــرد لعزلــه حتــى شــفائه؛ أجــاب 38.9 % 

بإمكانيــة ذلــك، بينمــا أجــاب 54.1 % بعــدم إمكانيــة تحقيــق ذلــك.

وهذا متوقع في ظل الظروف التي يعيشها أهلنا في املخيمات، حيث إن مسكنه ال يتعدى خيمة واحدة، فكيف 
يمكنه إجراء عزل صحي منزلي )ضمن خيمة واحدة(.

29.  الســؤال: بعد معرفتك بدرجة الخطورة التي يحملها مرض كورونا؛ كيف تقّيم مســتوى  

قليل جًدا أ. 

قليلب. 

متوسطج. 

كبيرد. 

القلق�لديك�من�هذا�املرض؟

  شكل بياني رقم )28( توزيع أفراد العينة بحسب إمكانية عزل املصابأ. 
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كبير جًدا	. 

ولالستفســار عــن مســتوى القلــق الــذي يشــعر بــه الشــخص مــن مــرض كورونــا، بعــد معرفتــه بدرجــة الخطــورة 
التي يحملها؛ أجاب 12.2 % بأنه قليل جًدا، وأجاب 18.1 % بأنه قليل، في حين أجاب 32.6 % بأنه متوســط، 

وأجــاب 26.5 بــأن القلــق لديــه كبيــر، وأجــاب 10.7 % منهــم بــأن القلــق لديــه كبيــر جــًدا. 

30.  بعــد علمــك بخطــورة املــرض الــذي قــد تتعــرض لــه نتيجــة اختالطــك بالنــاس أو ذهابــك إلــى  
عملــك؛ هــل تلــزم بيتــك فــي حــال طلــب منــك أم إنــك تضطــر إلــى الذهــاب إلــى العمــل رغم علمك بخطورة 

	 االختــالط مــع النــاس؟   
ألتزم البقاء في البيتأ. 

ال ألتزم، لعدم قناعتي بجدوى هذا اإلجراءب. 

  شكل بياني رقم )29( توزيع أفراد العينة بحسب درجة القلقأ. 
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أذهب إلى العمل بسبب حاجتي إلى ذلكج. 

وحــول مــدى التــزام الشــخص بحظــر التجــوال وااللتــزام بالبيــت، فــي حــال طلــب منــه ذلــك؛ أجــاب 73.5 % بالتزامــه 
بتعليمــات الحظــر والبقــاء فــي البيــت، فــي حيــن أجــاب 9 % منهــم أنــه غيــر مقتنــع بجــدوى الحظــر، وأنــه لــن يلتــزم بــه، 

بينمــا أجــاب 17.5 % منهــم بأنــه لــن يلتــزم بالحظــر، ألنــه مضطــر إلــى الذهــاب إلــى عملــه. 

  شكل بياني رقم )30( توزيع أفراد العينة بحسب رأيه بااللتزام بتعليمات الحظر في حال التوجيه بذلك أ. 
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النتائج

مما تقّدم، نجد النتائج التالية:

حوالــي 70 % ممــن اســُتبينت آراؤهــم يســكنون فــي املخيمــات، و6 % فــي ســكن جماعــي غيــر مخصــص للســكن . 1
البشري؛ وهذا ما يظهر صعوبة تطبيق حجر صحي أو منزلي أو حتى تطبيق اإلرشادات الصحية املطلوبة للتقليل 

مــن انتشــار العــدوى، مثــل التباعــد االجتماعــي.

كانت نسبة من يحملون شهادة ثانوية 9.7 % فقط، ومن يحملون شهادة جامعية 5.6 % فقط، و25.6 % . 2
من يحملون شهادة إعدادية، و32.2 % من يحملون شهادة ابتدائية. و25.1 % كانوا أميين ال يعرفون القراءة 
ل صعوبــة فــي االلتــزام بالتوصيــات واإلجــراءات 

ّ
والكتابــة؛ وهــذا مــا يوضــح تدنــي املســتوى املعرفــي والثقافــي، ويشــك

وضــع 
ُ
الصحيــة، كمــا ُينــذر بنتائــج اجتماعيــة ســيئة الحًقــا، نتيجــة االزدحــام فــي أماكــن صغيــرة املســاحة؛ مــا لــم ت

حلــول مناســبة فــي التعليــم وباقــي نواحــي الحيــاة.

66.6 % ليس لديهم عمل، و31.15 % فقط لديهم عمل. كما أن 75.5 % ال يكفيهم دخلهم، وله انعكاساته . 3
 على كل نواحي الحياة، إن لم ُيعالج بتحقيق فرص عمل مناسبة وخاصة لفئة الشباب.

ً
السلبية مستقبال
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التوصيات 

وضــع خطــة شــاملة للمناطــق املحــررة، ملواجهــة تف�ســي وبــاء كورونــا أو أي مــرض وبائــي، تأخــذ بعيــن  
االعتبــار خصوصيــة الظــروف التــي يعيشــها أهلنــا املهجــرون فــي املخيمــات، حيــث ال مــكان لتطبيــق 

إجــراءات الحجــر املنزلــي التقليــدي الــذي تنصــح بــه البلــدان األخــرى املســتقرة. 

تنصــح كليــة الطــب البشــري فــي جامعــة حلــب فــي املناطــق املحــررة، فــي حــال تف�ســي وبــاء كورونــا فــي  
املناطــق املحــررة، بتنفيــذ إجــراءات ترتكــز علــى:

إقامة مراكز عزل وحجر في كل بلدة وقرية، ضمن إحدى املدارس، بحيث يتم العمل فيها على عزل الحاالت . 1
املتوســطة الشــدة ومراقبتهــا، أمــا الحــاالت الشــديدة، فُتنقــل إلــى املشــافي القريبــة، وأمــا الحــاالت الخفيفــة فيتــم 

توجيههــا للحجــر املنزلــي، إن أمكــن ذلــك. 

االعتمــاد علــى توفيــر محطــات توليــد األكســجين، واعتمــاد إعطــاء األكســجين بواســطة أنبــوب أنفــي أو قنــاع . 2
 من جهاز التنفس الصناعي املســتخدم في العناية املشــددة، ويمكن أن يطّبق 

ً
)ماســك( أو خيمة أكســجين، بدال

ذلك على شريحة واسعة عن طريق الطواقم املوجودة، مع تطبيق البروتوكول الدوائي املعتمد في أكثر الدول، 
مع تدريب طالب الكليات الطبية واملعاهد على العمل العالجي والتمري�سي، ويمكن ضّم باقي طالب الجامعات 

)وهــم بــاآلالف( عنــد الضــرورة.

العمل على تحسين ظروف السكن واملخيمات، من حيث النظافة والتهوية ومياه الشرب والصرف  
الصحي. 

العمــل علــى تحســين الرعايــة الصحيــة، واملحافظــة علــى املشــافي الحاليــة التــي تلبــي الرعايــة الصحيــة  
الثانويــة، وزيــادة عــدد مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة وصحــة الطفــل واألم.

إجــراء دراســات مســحية لعــدد كبيــر مــن املواطنيــن فــي الشــمال املحــرر؛ الســتقصاء الحالــة املناعيــة  
لديهــم تجــاه فيــروس كورونــا.

إنشاء مركز إعالمي يبث للداخل السوري يهتم بالحياة اليومية للمواطن. 

إعادة النظر في الخطط في مجال التعليم ما قبل الجامعي والجامعي. 

توفير فرص عمل للقادرين عليه، من خالل إيجاد استثمارات في مناطق املحرر. 
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خاتمة

أظهــرت الدراســة وجــود كــّم هائــل مــن الصعوبــات واملعانــاة التــي يعيشــها أهلنــا فــي الشــمال املحــرر، مــن النقــص 
فــي كل مســتلزمات الحيــاة، إلــى النقــص الهائــل فــي فــرص العمــل، وتدنــي املســتوى الثقافــي، وانتشــار األميــة بنســبة 
كبيــرة. وهــذا يســتدعي تضافــر كل الجهــود املمكنــة لالرتقــاء بالواقــع املعي�ســي والســكني والصحــي والنف�ســي لهــم، 
وهذه مسؤولية على كل فرد من أبناء الوطن، ومنظمات املجتمع املدني، واملجالس املحلية والنقابات املهنية، 
كّل بحسب استطاعته وفي مجاله. وللجواب عن السؤال: هل كانت هناك إصابات كورونا في املناطق املحررة؟ 
ال بــّد مــن إجــراء مســح مناعــي اســتقصائي يفيــد بذلــك، والكليــة جاهــزة للمســاعدة فــي ذلــك، وال بــد مــن دعــم إدارة 

مركزيــة لــكل الشــمال الســوري املحــرر.
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