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ِمِ 
م
ِمِ حتِ نِال

 
ِلِأنِتؤث

م
ِختِ علىِمِمِ"كورونا"يروسِافِرِجائحة

 
نِإ،ِففِاألصعدةِعلىِالساحةِالسوريةل

ِ
م
فستكونِإيرانِفيِوضعِصعبِِِوإيرانسوريةِِِِاإليرانيةِفيامليليشياتِِالعدوىِبينِعناصرِِِِزادتِوتيرة

مِِتباطأكماِسيِة،سوريِ تمترسهاِفيِللتقدمِفيِبرنامجِ الحتملِِنظًراِللضررِالعسكري ِدمشقِتقد 

ِ.ِ-روسياِإضافةِإلىِإيرانِوحزبِهللا-مصادرِدعمِالنظامِالرئيسيةِالذيِيصيبِ

انِسوريةِمنهاِمنذِسنواتِستزدادِجراءِانتشارِ
 
علىِاألرجحِفإنِالكارثةِاإلنسانيةِالتيِيعانيِسك

ِِهايروسِفياالف ِجيرانها ِوبين
ً
ة ِإدلبخاص  ِمحافظة ِمثل ِبالسكان ِاملكتظة ِاملناطق ِأنِفي ِكما ،

ِعيِ ِوشِرم ِاألسدِحكمة ِِو–ِبشار ِكاناملشكوكِبها ِدعمهاِالتي ِِقدِ-يعملِعلى
ً
ِنتيجة ِتتآكلِأكثر

ِالحتمل ِإسرائيلِِِِ،ِوبالتاليِفإنهللضغطِالشعبي ِيروسِكوروناافِِأزمةبمواجهةِِِِاملنشغلة-يجبِعلى

ِال ِفيتجنِ ،ِِ-حالبطبيعة مسارهِيأخذِِأنِِِِإيرانِِإضعافِِلحوِرِِتسمحأنِِِوسوريةِِِِبِالهجماتِاملتزايدة
ِ.ل ِقِ املستِ 

ِ ِتكن ِلم ِالسورية ِالساحة
ً
ِبعيدة ِيروسِكورونااهجماتِفعن ِِحيثِيفيد؛ املنظماتِمسؤولو

يةِوحقوقِ فيِخمسِمصاٍبِبالفايروسِعلىِاألقل2500ِِنحوِعنِوجودِِفيِسوريةِاإلنسانالصح 

ِِوديرِالزور.،ِحمص،ِالالذقية،ِطرطوس،ِمحافظاتِهيِدمشق

ِبِنظامِدمشقِنفى ِاإلصابة ِانتشار ِوأخفى ِبشدة ِِ-كذلك–عنِاملواطنينِالوباء املوقفِحقيقة

مثلِباقيِاألنظمةِفيِدولِالشرقِاألوسطِاألخرىِالغارقةِ،ِعجزهِفيِالتعاملِمعِأزمةِتفش يِالوباءِو

ةِفيِحروبِ ِ.ِوعلىِرأسهاِليبياِواليمنِممتدةداخلي 

ِيروسِكوروناِفيابفاألولىِِاإلصابةكشفتِوزارةِالصحةِالسوريةِعنِ،2020ِمارس/ِآذار22ِِفيِ

ِ ِعادتِإلىوهيِسورية ِقليلِِالتصريحتمِِالوقتومنذِذلكِِها،منِخارجريةِسِوِامرأة عنِعدد

ِفقطِمنِالحاالتِاإلضافية.ومحدودِ

إغالقِكةِاتخذِنظامِبشارِأسدِسلسلةِمنِالخطواتِالوقائيِ كلهاِفقدِِحاالتِاإلنكارمنِرغمِوبال

صالةِالجمعةِفيِإقامةِإلغاءِإضافةِإلىِِ-علىِاألقل–أبريلِ/ِنيسان2ِِاملدارسِوالجامعاتِحتىِ

4ِِاملساجدِحتىِ ِأبريلِ/ِنيسان؛ 20ِأبريل/نيسانِحتى13ِِتأجيلِاالنتخاباتِالبرملانيةِمنِوكذا

ِاريِ أِ/مايو ،ِ
 
ِقل ِإضافةِإلىِةالعسكريِ ِاملشاريعأوقفِِولِساعاتِالعملِفيِمؤسساتِالدولةِكما ،

بماِفيِذلكِحظرِالحجِ،ِاألخرِىعاتِالعامةِالتجمِ ومختلفِةِالرياضيةِوالثقافيِ ِالفعالياتإلغاءِ

ِإلىِاألماكنِاملقدسة؛ِوإغالقِاملوانئِواملعابرِالحدودية.ِ

ِطالبِالنظامِالوالياتِاملتحدةِبإلغاءِالعقوباتِِِِ-اإلنكارعلىِالرغمِمنِِ-ِِمنِناحيةِأخرِى املفروضة 

ِسوريِ ِعلى ِافوًرِة ِمعلنًِ، ِعن ِمسؤولة ِواشنطنِستكون ِأن ِا ِوضحايا ِآثاٍر ِأي 
 

ِاملرضلتفش  فيِِي

ِاض يِالسورية.األِر

ِِ:إلخفاءِتفش يِالوباءِفيِبالدهتدفعهِاألسدِثمةِأسباٌبِعديدةِلدىِ
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فيِاملواردِِالِبعدِتسعِسنواتِمنِالقتالِوالنقصِالحادِ عدمِوجودِنظامِرعايةِصحيةِفعِ ِ:األول 

ِ ِفيِذلكِمعد ِ،ِةيِ اتِالطبِ واملعد  ِهوِِ:الثاني،ِوكوروناِفايروساختبارِِاتبما االعترافِبتفش يِِأن 

دينِأوِأيِمعارضةِسواءِبينِاملؤيِ ،ِالنظامِةِضد ِوسياسيِ ِةشعبيِ يِإلىِضغوطِقدِيؤدِ ِفايروسال

ِ:ِفالثالثة،ِأماِباقي ِالنظامِِهوِأن  ي 
 
ِباالعتمادِالكل إنهِيحرصِفعلىِالدعمِاإليرانيِوبالتاليِيستمر 

حاولِاألسدِفقدِِ:أخيًراو ِة،سوريعلىِإخفاءِحقيقةِأنِالعدوىِواملرضِبدأتِبينِوكالءِإيرانِفيِ

ةِفيِخاصِ ،ِِاستغاللِحقيقةِأنِالعالمِمنشغلِبالوباءِلتسريعِالحملةِالعسكريةِالستعادةِاألراض ي

ِِ.ةسوريِ محافظةِإدلبِفيِشمالِغربِ

ِِ-األساس يِ ِمعقلِاملعارضة-ِتعانيِمحافظةِإدلب
 
ِفِيِمنِندرةٍِِ،مليونِنسمة3.5ِانهاِالبالغِعددِسك

ةِومنِِاملقبولةاملرافقِالطبيةِ
 
ٍِبشكلِبيةِتعملِِطعداتِوجودِمبيةِِوأنظمةِالرعايةِالصح ِقل ِجزئي 

ِفقط.

ِباملقابلِفقدِِ
 
منِوقوعِكارثةِمحتملةِفيِالبالدِإذاِسوريةِِِفيِِةالناشطلطبيةِِاِِاملنظماترِممثلوِِحذ

ِيِالخيِ كوروناِفِفايروسانتشرِ
 
قيمتِتةماتِاملؤق

م
يمكنِ،ِحيثِللنازحينِفيِإدلبِوضواحيهاِالتيِأ

ِالسيناريوِأنِيطلقِالعنانِملوجةِأخرىِمنِالالجئينِاملصابينِأوِغيرِاملصابينِالذينِ ملثلِهذا

ِسينتهيِبهمِاألمرِبقرعِأبوابِتركيا.

ِتستعد ِ ِحين ِسوريِ ِفي ِفي ِاملعارضة ِةجماعات ،ِ
 
ِمنظ ِالصح ِبمساعدة ِمة ِمنِالعامليِ ة ِوغيرها ة

ِ
 
أثناءِالحفرِ،ِفيِإدلبِي ٍِطبِ ِةِوإنشاءِمركزِعزٍلِيةِالوقائيِ اتِالطبِ يِاملعد ِةِلتلق ِماتِاإلنسانيِ املنظ

ِلمِيقمِالنظامِبإظهارِأيِإشارات،ِوالبناءِلتفاديِحاالتِالطوارئِونقلِاملعداتِالطبيةِمنِتركيا

ِالحافظةِإذاِانتشرِالوباءِبالفعل.ِاالستعدادِملواجهةِأزمةِغيرِمسبوقةِفيِِوِللتحضير

ِد ِهذاِالح ِفيِقدِيرىِالنظامِ،ِفيِالحقيقة
 
ِثِعلىِأن

 
ِهِفرصةِللتخل

 
ِله؛ِواليناملانِغيرِصِمنِالسك

ِفيِِِِوبناًءِعلىِذلك ِالعاملية ِالصحة ِتعتزمِِِِآذارِ/مارس16ِِأعلنتِمنظمة ِأطباءِغربيين-أنها ِ-بمساعدة

ِفيِِفايروسالاإلصاباتِبللكشفِعنِِاتختباِراِإلجراء ِاملعارضة ِلسيطرة ِاملناطقِالخاضعة في

ِ.البالدِشمالِغرب

ِ ِالِيزالِاألسدِيواجهِتحد 
 
يقاتلِكماِأنهِماِزالِِِِ،سوريةِِبماِفيِذلكِجنوبِِ،بحكمِسوريةقِِياتِتتعل

ِ ِِاملعارضةقوات ِمفي ِاملقاتلين ِبحياة ِتودي ِقواتهِفيعارك ِِوصفوف ِذلك، ِمع ِبالتوازي فإنِ،

ةِِِِاتحتجاجاِلا ةِعامِِالحربِِاملدينةِالتيِبدأتِفيهاِِ،ِتلكِِفيِجميعِأنحاءِدرعامستمر  2011ِالداخلي 

ِ.ِاتعلىِشكلِاحتجاج

ِبإنِالتعرضِ ِوِفايروساللإلصابة ِللوباءِ/التاجي ِاملتسارع ِاالنتشار الذيِسيسببِاملزيدِمنِِأو

ِالجمهورِالسوري.ِنظرقدِيشكلِمحفًزاِمهًماِإلنكارِشرعيةِالنظامِفيِ،ِالضحايا
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ِِوشدِانتشارِأِلوقعِاملإيرانِهيِ ٍ
فيِِانتشارهويبدوِأنهاِمصدرِ،ِفيِالشرقِاألوسطِفايروسللِتفش 

الوحيدةِالتيِلمِِِ-الدوِلهذهِِمنِبينِِ-سوريةِِ،ِكماِأنِِولبنانِةوسوريإلىِالعراقِِِ-الشيعي–الحورِِ

ِ ِإلىِإيرانِبعدِتلغ  والعراقِظلتِسوريةِِأنِالحدودِبينذكرتِتقاريرِ،ِذلكلِباإلضافة،ِِورحالتها

إذاِ،ِِوسوريةِإلىِلذينِيدخلوِنطبيِلمفتوحةِملرورِمقاتليِامليليشياتِاملواليةِإليرانِدونِفحصِ

ِلِالعدوىِفيِالبالدِبشكلِكبير.ِمعد ِتسارعِفمنِاملؤكدِأنِيِاستمرِهذاِاألمرماِ

ِالواقع ِِ،ِِفي ِإن  ِالقول ِاليمكن ِإيرانيونِوباكستانيونِ،ِِسوريينِِليسواِِفايروسمعظمِحاملي وإنماِهم

ونِبشكلِأساس ي تحتِرعايةِسوريةِِفيِامليليشياتِالشيعيةِالنشطةِفيِقادةوبعضهمِ،ِوعراقي 

ِكماِِِِ،إيران ِِِِيًراقائًداِإيرانًياِكبِِتفيدِالتقاريرِأيًضاِأن  د  ع  شخصيةِمركزيةِإلىِجانبِقاسمِسليمانيِيم

ِأنهِ فيِصفوفِسوريةِِمسؤولِعنِتجنيدِوإرسالِمقاتلينِأفغانِمؤيدينِإليرانِللقتالِفيكما

ِحيثِفاطميِ ِميليشيا ِبسببِون، ِكوروناِفايروستوفي ِذلك، ِِ-يقال–ِومع ِالسوريِفإن  النظام

ِالدخولِإلىِقواعدهمِوأيرانيةِبِاالتصالِبالقواتِاإِلتعليماتِلجنودهِبتجنِ يصدرِ ومنِبينهاِ،

ِالتابعةِلقوةِالقدسِفيِسوريا.ِقاعدةِاإلمامِعلي

العناصرِبالتوازيِمعِذلكِفقدِأصيبِعناصرِلحزبِهللاِفيِالوباءِأيًضاِولمِيقتصرِانتشارهِعلىِ

عناصرِأصيبِعشراتِمنِفقدِ،ِووفًقاِلتقاريرِمنِلبنان،ِكوروناِفايروسالتيِتعانيِمنِاإليرانيةِ

إلىِمعسكراتِالحجرِالصحيِالتيِيسيطرِعليهاِحزبِِِاسرِ ولبنانِوتمِإجالؤهمِِسوريةِِِِحزبِهللاِفي

ِ.ِةسوريِ هللاِفيِبيروتِوداخلِ

ِعنِ ِبينِاملواطنينِالسوريينبعيًدا ِِاحتماليةِاإلصابة ِانخفاضِتدريجيِ ِفإن  ِإلى فيِِِالوضعِيشير

ِ ِلإليرانيين ِالقتالية ِوكذلكِحِاوميليشياتهالقدرة
 
ِاملمث ِاإليرانيينجم ِالدينيةِِك-ِلين الشخصيات

ة،ِسوريِ فيِِالتغلغلِاإليرانيِِِِلتعميقدينِِالجنِ ِِ-وماِإلىِذلك،ِِواملستشارين،ِِواملهندسين،ِِوالتعليمية

ِ.ِالبالدِِفيِِةاإليرانيالعملياتِِِِمنِِلحد ِاِِشحناتِاألسلحةِوبالتاليضِِتنخفمنِاملرجحِأنِِوكذلكِفإنهِِ

تباطًؤاِفيِالنشاطِتالحظِأعلنِاملتحدثِباسمِالجيشِاإلسرائيليِأنِإسرائيلِ،ِآذارِِ/مارس16ِفيِ

بسببِالحاجةِللتعاملِفإنهِمنِاملفترضِأنِيستمرِهذاِالحالِِعلىِماِيبدوِِِو،ِِاإليرانيِضدِإسرائيل

ِإالِأنهِبالرغمِمنِهذهِِمعِتفش ي ِالتحدياتالوباء؛ يِإيرانِمنِالصعبِف،
 
رِتخل عنِفكرةِتصو 

ِ.ِتجدِبالتأكيدِوسائلِبديلةِلتحقيقِذلكوسسوريةِِفيِترسيخِوجودها

ةِِ ِِِ-سبيلِاملثالِِعلى-كانِتجنيدِتسعةِآالفِشيعيِجنوبِسوري 
 
ةِخاللِشهرِمارسِجزًءاِمنِالخط

ِبالوكالةاإليرانيِ  ِمحلية ِقوة ِإلنشاء ِوثمةة ،ِِ ِآخر ِمثال ِيظهر ِاملتصاعدة ِالحملة ِوالءلكسبِفي

ِالسوريينِالسنةِوالدروزِمقابلِمنافعِاقتصاديةِواجتماعيةِبعيدةِاملدى.ِ

ِتشكيلِقوةعلىِِقدِيشهدِكوروناِفايروستطورِعلىِخلفيةِالتحدياتِالناشئةِعنِوباءِالهذاِِإن

تعويضِانخفاضِالوحداتِأوِِيهدفِإلىِاستبدالِ-شبهِنموذجِحزبِهللاِفيِلبنانِتِةاستراتيجي

ةِِاإليرانيةِالنشطةِفي ِ.علىِاألقلسوري 
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بينهاِمنِِوِ،مختلفةِمنِنواٍحِِةالسوريالساحةِعلىِماِيحدثِفيأنِيؤثرِِكوروناِفايروسيمكنِل

 -سوريةِِالوجودِاإليرانيِفيتأثيرهِفيِ
ً
ل وتيرةِالعدوىِبينِالعناصرِ،ِحيثِإنِزيادةِش يءأيِقبلِِ-أوَّ

ِ-ِِاإليرانية ٍ
بِِِِ-وإيرانسوريةِِِِمنِِفيِكل  بالوتيرةِسوريةِِِِفيتغلغلهاِِعلىِإيرانِمواصلةِمشروعِِستصع 

ِ
 
ِطِلها.ِالخط

قدِيتسببِفيِكارثةِإنسانيةِِِاوبينِجيرانهسوريةِِِِفيِِفايروسالسيناريوِالذيِينتشرِفيهِالِِفإنِِثانًيا

أوِمخيماتِالالجئينِفيِتركياِِ-فيِإدلبِعلىِسبيلِاملثال-ِماتِالنازحينمخيِ ِفيانتشرِالوباءِماِإذاِ

ِملاليينِالالجئينِالسوريين.ِاوطنًِمالتيِتعدِاآلنِِولبنانِواألردن

ِ ِ،ِالقائمِحِأنِتنخفضِاملكاسبِالعسكريةِللنظامِبسببِالوضعمنِاملرج 
ً
ِوبشكلِرئيس يِنتيجة

ِمحتمِ  ِلضربة
 
ِالستمراِرل ِاإليرانيِيةة ِالتحدياتِباإلضافة-ِروسيافِ،الدعم التيِِاملستمرةِإلى

السعوديةِفيِاألسابيعِاألخيرةِبسببِانخفاضِاألسعارِالناتجِعنِِِةِضد ِنفطيِ ِِحرٍبِتقومِبِِ-تواجهها

ِ.كوروناجائحةِأزمةِ

بعيًداِعنِاملسرحِِ-أيًضاِِوداعميهِ–ِهذهِالتطوراتِقدِتؤديِإلىِتحويلِانتباهِطهرانِوموسكو

ِفباالسورِي ِضعفِ، ِللنظاملتوازيِمع ِالرئيسية ِالدعم ِوإيران-ِمحتملِملصادر يمكنِِ-روسيا

ِ
 
ِ.ِعنِمواجهتهِبالفعلِبسببِانتشارِالوباءِوعجزِالسلطاتةِتقويضِشرعيةِبشارِاألسدِالهش

أنِمصالحهِالشخصيةِوالسياسيةِوالعسكريةِِ-باستمرار–ِعلىِمدىِسنواتِالحربأثبتِاألسدِ

،ِقدِيؤديِتفش يِالوباءِإلىِزيادةِالضغطِالعامِوِِ،البالدِِفيِسالمِورفاهيةِمواطنيالتفكيرِِتأتيِقبلِِ

عِِاملنطقيِهناِأيًضاولكنِمنِ
 
ِأنِالنظامِسيقمعهِبالعنف.توق

فإنِالوقتِوبالتاليِِوآثاره،ِفايروسالمشغولةِبالتعاملِمعِِإسرائيلفإنِِبقيةِدولِالعالمِمثل ِ

فإنهِذلكِلِباإلضافةة،ِسوريِ اإليرانيِفيِِوجودليسِالوقتِاملناسبِملتابعةِالحملةِضدِالالحاليِ

فيِمسارهاِدونِباالستمرارِِإضعافِالحورِاإليراني ِيمكنِمنِخاللهاِيجبِالسماحِللعملياتِالتيِ

ِ
 
ِإليهاِولِتدخ ِلفتِاالنتباه ِأنه ِكما ِنقلِِاملستوىِاملعرفيِ ِمنِاملستحسنِالعملِعلى، منِخالل

دِِ–سوريةِفيِِوبشكلِرئيس يِ-الشيعيِالرسائلِإلىِالسكانِفيِدولِالحورِ
 
أنِإيرانِمسؤولةِتؤك

ِ،ِِالناسِللخطرِِحياةِِعنِنشرِالوباءِوتعريض تثبتِمرةِأخرىِِِفيِإخفاءِالحقائقِِسياسةِاألسدِِوأن 

ِأهمِلهِمنِحياةِاملواطنين.ِسلطتهِأنِاستقرارِ

بِ ِدراسةِالتغييراتِالتيِأحدثتهاِأزمةِالوباءِفيِالساحةِالسوريةِعلىِإسرائيلِسيتوج 
ً
،ِمستقبال

ِِلوجوداِلةِضد ِطوِ مِمِلحملٍةِجديدٍةِخطةِِوتحديد ِ.فيهاِاإليراني 

ِ

ِ

 

coronavirus/-of-times-the-in-https://www.inss.org.il/publication/syriaِ

https://www.inss.org.il/publication/syria-in-the-times-of-coronavirus/
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