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 تمهيد 

عادت أزمة فايروس "كورونا" لتطفو على السطح في سورية بشكل غير مسبوق خالل شهر تموز/يوليو من العام  

املناطق   في  وباألخص  يومي،  وبشكل   
ً
مستمرا  

ً
ارتفاعا ل  ِّ

يسج  الوباء  بات  إذ  النظام  الحالي،  لسيطرة  الخاضعة 

في   عجٍز  مع  الوفيات،  ومئات  اإلصابات  آالف  عن  املناطق  تلك  داخل  من  الشهادات  ث  تتحدَّ حيث  السوري، 

 القطاع الصحي عن التصدي للجائحة.

ل إصابة في شهر تموز/يوليو   ، ودخل انتشار الوباء في طوٍر جديد  2020وفي شمال غرب سورية تمَّ تسجيُل أوَّ

ل بوض
َّ
 ع بلدٍة كاملٍة تحت الحجر الصحي.يتمث

واستمرَّ تسجيل اإلصابات في مناطق "اإلدارة الذاتية" شمال شرق سورية، ففي الثالث والعشرين من تموز/يوليو  

 .1أعلنت هيئة الصحة في اإلدارة عن تسجيل أربع إصاباٍت جديدة في مناطق سيطرتها 

ي الوباء في سورية مضاعفة، نتيج ِّ
 

ة إلى خارج سورية على  وتبدو خطورة تفش  ة هجرة الكثير من الكوادر الطبيَّ

ى مع األمراض واألوبئة   مدار عشر سنواٍت من الحرب، وتردي وضع القطاع الصحي وضعف قدرته على التعامل حتَّ

ة في شمال غرب سورية عن   ة التدميرِّ املمنهج التي تعرَّضت لها املنشآت الطبيَّ
املعروفة، ُيضاف إلى ذلك عمليَّ

 ريق الهجمات الجوية. ط

ة تبدو األزمة   ة أو غيابها من قبل سلطات األمر الواقع التي تسيطر على األراض ي السوريَّ ِّ نقص الشفافيَّ
وفي ظل 

ب على هذا    ملا يترتَّ
ً
با ؛ تجنُّ

ً
ا إلنكار األزمة أساسا ة وأنَّ بعض السلطات تسعى إمَّ  ملزيٍد من التفاقم، خاصَّ

ً
حة مرشَّ

ة وإلصاقها بجهاٍت أخرى. االعتراف من مسؤو  ل من املسؤوليَّ  لياٍت وتداعيات، أو تعمُل على التنصُّ

 

 أواًل: انتشار الفايروس في مناطق سورية

 مناطق سيطرة النظام السوري-1

ى أواخر شهر آذار/مارس   ة في النظام السوري حتَّ رت وزارة الصحَّ ل إصابة بفايروس    2020تأخَّ لإلعالن عن أوَّ

ق سيطرتها  رت لدى مركز جسور فإنَّ تسجيل اإلصاباتِّ الفعلي بدأ  2"كورونا" في مناطِّ
َّ
 للشهادات التي توف

ً
. ووفقا

 .
ً
 قبل ذلك بأسبوعين، وكان بنطاٍق أكبر مما تمَّ اإلعالن عنه الحقا

في الرابع والعشرين من تموز/يوليو، أعلن النظام السوري بشكل رسمي أنَّ عدد اإلصابات بفايروس كورونا لم 

في منها  إصا  608يتجاوز  
ُ
ي فقط    184بة في سورية، ش ِّ

 
، إال أنَّ شهاداٍت عديدة حصلنا عليها من  353حالة وتوف

ث عن أضعاف هذا الرقم من اإلصابات والوفيات.   عاملين في مشاٍف داخل مناطق سيطرة النظام السوري تتحدَّ

املناطق من حيث عدد اإل  ر  ة فإن محافظة دمشق تتصدَّ تليها محافظة  وبحسب اإلحصائيات الرسميَّ صابات، 

 ريفِّ دمشق ثمَّ القنيطرة ثمَّ محافظة حلب. 

 
صاابت كوروان يف مناطقها، عنب بدلي،   1    https://bit.ly/2Epb5IX: 23/7/2020الإدارة اذلاتية تعلن تسجيل اإ
صابة بفايروس كوروان املس تجد، فرانس برس،  2    https://bit.ly/30L1T9m: 3/2020/ 22وزارة الصحة السورية تعلن تسجيل أ ول اإ
صابة فايروس كوروان يف سورية يتجاوز   3    https://bit.ly/3hHe8dT: 2020/ 7/ 24، واكةل أ وقات الشام، 600عدد اإ

https://bit.ly/2Epb5IX
https://bit.ly/30L1T9m
https://bit.ly/3hHe8dT
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اإلحصائيات التي ينشرها النظام السوري عن إصابات كورونا في مناطق سيطرته تستند إلى عدد الفحوصات  

عة على أربع محافظاٍت فقط وهي: دمشق والال  ِّ
ة، واملتوز  ة  التي تجريها املخابر الخمسة التابعة لوزارة الصحَّ ذقيَّ

نة   ِّ
عي  آالف  ثمانية  يتجاوز  لم  األربعة  املختبرات  هذه  في  الفحوصات  عدد  أنَّ  ذلك  إلى   

ُ
ُيضاف وحلب وحمص، 

ي  4فقط ِّ
يومي سيؤد  املفحوصة بشكل  نات  ِّ

العي   عدد 
َ
وزيادة  

ً
ا الفحوصات جغرافيَّ نطاق  توسيَع  فإنَّ  وبالتالي   ،

 بالتأكيد لتغيير النتائج. 

ة في  وتبقى محافظة دير الزور   حة ألن تكون إحدى بؤر الوباء األساسيَّ إلى جانب ريف دمشق من األماكنِّ املرشَّ

والباكستانية   اإليرانية  الجنسيات  من  السوري  للنظام  املساندة  امليليشيات  انتشار  بسببِّ  وذلك  سورية، 

ى اليو  ز على محافظة  واألفغانية في هاتين املحافظتين، لكن اإلحصائيات الرسمية الصادرة عن النظام حتَّ ِّ
 
رك

ُ
م ال ت

ة في اإلحصائيات الرسمية.  ة واملصداقيَّ د الشكوك حول مدى الشفافيَّ ِّ
 
 دير الزور، األمر الذي يؤك

 شمال غرب سورية -2

تة عن أول إصابة بفايروس "كورونا" في شمال غرب  
َّ
وفي العاشر من تموز/يوليو، أعلنت الحكومة السورية املؤق

 نظام، لتبدأ بعدها حالة التتابع في عدد املصابين. سورية الخارج عن سيطرة ال

السادس والعشرين من تموز/يوليو، أحصت   األوبئة  "ومع حلول  متابعة  في  صة  ِّ
املتخص  ر"  ِّ

 
املبك اإلنذار  شبكة 

 في شمال غرب سورية، متوزعة على مدينة الباب شمال شرق حلب ومدينة أعزاز شمال    29واألمراض  
ً
إصابة

 .5لدة سرمين شرق محافظة إدلب، باإلضافة إلى أطمة وسرمدا والدانا شمال إدلبحلب ومدينة إدلب وب

تأوي   التي  النازحين  مات  مخيَّ من   
ً
جدا  

ً
قريبا بات  ه  أنَّ سورية  غرب  شمال  في  الفايروس  انتشار  خريطة  ر  ظهِّ

ُ
وت

ٍ قرب الحدود السورية التركية
ة في بلدا  ،عشراتِّ اآلالف، واملنتشرة بشكل عشوائي  ت: أطمة والدانا ودير  وخاصَّ

 حسان وقاح وسرمدا.

ى صدور هذا التقرير تسجيَل   ة بمتابعة انتشار الفايروس في شمال غرب سورية حتَّ ولم تعلن املؤسسات املعنيَّ

اء اإلصابة بـ "كورونا". اٍت جرَّ  وفيَّ

د النتائج املعلنة إلى الفحوصات التي يتمُّ إجراؤها، وهي فحوصات محدودة وال ت شمل على األغلب إال من  وتستنِّ

 تظهر عليه أعراض واضحة. 

 مناطق شمال شرق سورية -3

ة" التابعة لإلدارة الذاتية في منتصف شهر نيسان/أبريل  عن اإلصابة األولى في مناطق   2020أعلنت "هيئة الصحَّ

ة العاملية  شمال شرق سورية، وعزت انتشار الوباء إلى عدم التنسيق مع اإلدارة الذاتية من قبل منظمة الص حَّ

ة في حكومة النظام السوري   .6ووزارة الصحَّ

 
صاابت كوروان يف سورية، سورية عىل طول،  4    https://bit.ly/2CPqTnG: 26/7/2020خرائط توزع اإ
صاابت كوروان يف الشامل السوري، نداء سورية،  5    https://t.me/NeSyria1/18142: 26/7/2020توزع اإ
صابة بكوروان  6    https://bit.ly/32VB1WL: 17/7/2020يف مناطقها، متوز نت،    الإدارة اذلاتية تعلن أ ول اإ

https://bit.ly/2CPqTnG
https://t.me/NeSyria1/18142
https://bit.ly/32VB1WL
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ز في مدينتي الحسكة والقامشلي، في حين أقرَّت  
َّ
ة" فإنَّ اإلصابات تترك لـ "هيئة الصحَّ الرسمي  وبحسب اإلعالن 

 .20207الهيئة بوفاٍة واحدٍة في القامشلي في السابع عشر من نيسان/أبريل 

  

 
   https://bit.ly/2CQIGLm: 2020/ 17/4الإدارة اذلاتية تؤكد أ ول حاةل وفاة بفايروس كوروان، حصيفة جرس،  7

https://bit.ly/2CQIGLm
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 الفاعلين المحليين مع أزمة كورونا ثانيًا: تعاطي 

 النظام السوري -1

 ارتكز تعاطي النظام السوري مع جائحة كورونا على محورين:  

ل في النهج اإلعالمي الشعبوي القائم على اإلنكار غير املستند إلى معطياٍت علمية ممنهجة، كحديثِّ  
َّ
األول: تمث

ة عن تطهير سورية من الجراثيم على يد " ، 8الجيش العربي السوري"، ونفيه وجود إصابات في سوريةوزير الصحَّ

ة وحديثهم عن طلب الدول األخرى من   واستضافة اإلعالم الرسمي محللين غير متخصصين عبر البرامج التلفزيونيَّ

سورية املساعدة في مكافحة "كورونا"، إلظهار كفاءة القطاع الصحي في سورية وقدرته العميقة على التعامل مع  

 يروس.  الفا

ث  الثاني:   ات متالحقة تتحدَّ محاولة إقناع الحاضنة الشعبية بالقدرة على إدارة األزمة؛ من خالل إصدار إحصائيَّ

ات، والتركيز على محدودية انتشار الفايروس في سورية باملقارنة مع دول العالم األخرى   .9عن املستجدَّ

ِّ األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية  
 لدى النظام في التعامل مع كل 

ً
 ُمعتَمدا

ً
ل إنكار الواقع نمطا ِّ

 
ويمث

 على  
ُّ
بث

ُ
ها كانت ت التي تواجهه، وسبق أن استخدمه في أزماٍت أكبر، مثل إنكاره وجوَد مظاهرات معارِّضة، رغم أنَّ

 ة الجئين، أو خروج مناطق عن سيطرته.. إلخ.  الهواء مباشرة حول العالم، وإنكاره وجود أزم 

م العقلية األمنية بصناعةِّ القرار لدى النظام، إذ أنَّ االعتراف بوجود األزمة )في هذه  
ُّ
ويعود هذا اإلنكار إلى تحك

ل    من الهلع في املجتمع، ويكشف حالة الترهُّ
ً
ب حالة ِّ

الحالة االعتراف باألعداد الحقيقية لإلصابات( سوف ُيسب 

م باملجتمع.  ا
ُّ
سات األمنية على التحك ي إلى إضعاف قدرة املؤسَّ ِّ

 لتي يعيشها النظام، وهو ما قد يؤد 

ويعاني القطاع الصحي في مناطق سيطرة النظام السوري من مشاكَل عديدٍة تجعله غيَر قادر على مواجهة األزمة،  

ة إلجراء فحوصاٍت  ها عدم توفر األجهزة واملستلزمات الخاصَّ واسعة، تشمل كلَّ من يراجع املشافي ويعاني    وأهمُّ

ى الكبيرة منها،   من أعراٍض مشابهة ألعراضِّ اإلصابة بفايروس "كورونا"، باإلضافة إلى ضعفِّ إمكانات املشافي حتَّ

ٍس صناعي فقط  14فعلى سبيل املثال ال يمتلك مشفى املواساة في دمشق سوى   .10جهاَز تنفُّ

خذها على فرض الحظر الصحي على بعض البلدات  وعلى أرض الواقع اقتصرت إجرا  ءات النظام السوري التي اتَّ

التي انتشر فيها الوباء، مثل السيدة زينب وتل منين ورأس املعرة وجديدة الوادي في ريف دمشق، وبلدة جديدة 

 .11الفضل في محافظة القنيطرة، ثمَّ ما لبث أن ُرفع الحظر عنها 

ة مع الشهادات املتواترة  وتثور الكثير من الشكوك حول د  ة األرقام الرسمية التي ينشرها النظام السوري، خاصَّ
َّ
ق

للوباء، وحديث بعض   بؤٍر  إلى  التحديد  في دمشق وريفها على وجه  ل مدٍن وبلداٍت كاملة  التي تتحدث عن تحوُّ

 
   https://bit.ly/2ElXodK: 2020/ 13/3السوري، اجليش طهر البالد من اجلراثمي، املدن،   وزير الصحة يف النظام  8
   s://cutt.us/Lw0WEhttp: 13/3/2020اختاذ سلسةل من الإجراءات الاحرتازية للوقاية من فايروس كوروان، الإخبارية السورية،  9

نت،    10 اجلزيرة  احلقيقي،  العدد  عىل  النظام  بتكمت  وشكوك  للفايروس  كبري  تفيش  من  خماوف   .. وسورية  :  25/7/2020كوروان 

https://bit.ly/3f6hrta   
   https://bit.ly/3hzVMLE: 6/2020/ 28 النظام السوري يعزل منازل يف ريف دمشق بسبب كوروان، العريب اجلديد، 11

https://bit.ly/2ElXodK
https://cutt.us/Lw0WE
https://bit.ly/3f6hrta
https://bit.ly/3hzVMLE
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مش  في  زة 
َّ
املرك العناية  قسم  في  الراقدين  املصابين  كثرة  عن  الطبي  القطاع  في  وجه  العاملين  على  دمشق  افي 

 .12التحديد 

خلي عن أسلوب التعتيم واإلنكار في التعامل    للتَّ
ً
 فشيئا

ً
جه النظام السوري شيئا ومنذ منتصف شهر تموز/يوليو اتَّ

بارزة   ات  الفايروس لشخصيَّ في ظل إصابة  السياسة  بهذه  التمسك  عب  الصَّ  أصبح من 
ُ
أزمة كورونا، حيث مع 

ة مساجد، وصحفي   .13ين عاملين في التلفزيون الرسمي التابع للنظام السوري كخطباٍء وأئمَّ

وقد وجد النظام السوري في تفش ي فايروس كورونا فرصة لالستثمار السياس ي، حيث حاول تحميل العقوبات  

املفروضة على سورية، بما فيها قانون قيصر، مسؤولية الضعف الذي يواجهه القطاع الصحي في التعامل مع  

ته على مواجهة كورونا، كما سعى  الفايروس، ودعت روسيا في مجلس األمن إلى إلغاء العقوبات عن النظام ملساعد

 . 14النظام لتحميل األطراف األخرى مسؤولية تفش ي كورونا في املناطق الخارجة عن سيطرته عبر اتهامها بالتقصير 

  
ً
إلى أنَّ العقوبات جميعا تستثني القطاع الصحي، كما أنَّ املنظمات    -بما فيها قانون قيصر-وتنبغي اإلشارة هنا 

 دها لتقديم دعم إضافي في هذا املجال.  الدولية تبدي استعدا

 شمال غرب سورية -2

ي لفايروس كورونا. ِّ
حدُّ من قدرتها على التصد 

َ
يات عديدة ت ِّ

 تعاني مناطق شمال غرب سورية من تحد 

ل  صية وامليدانية على مدار    التحدي األوَّ ل في هشاشة البنى التحتية الطبية، نتيجة تعرُّض املشافي التخصُّ
َّ
يتمث

ى لخروج الكثير  15ات الطويلة لضرباٍت جوية من قبل الطائرات الروسية وطيران النظام السوري السنو  ، مما أدَّ

لة كانت أنَّ قرابة   ِّ
مليون نسمة يقطنون مناطق    4.5منها عن الخدمة، مع إعطاب التجهيزات الطبية فيها، واملحص 

ية، مع  سرير في مختلف املشاف  1689شمال غرب سورية ال يوجد لديهم سوى   ِّ
دة    243ي املتبق  وحدة عناية مشدَّ

س صناعي و 107و  .16وحدة عزل فقط   32أجهزة تنفُّ

األمراض   مع  ى  حتَّ التعامل  على  املناطق  هذه  في  الصحي  القطاع  قدرة  من  الحدِّ   في  املعطيات  هذه  رت 
َّ
أث وقد 

التعامل مع   فها أعمال القصف، ناهيك عن  ِّ
 
خل

ُ
ت التي  ر خبرة  االعتيادية، ومع اإلصابات 

َّ
فايروس جديد ال تتوف

 سابقة في التعامل معه.  

د    التحدي الثاني زة ملتابعة تفش ي الوباء، فقد خصصت األمم املتحدة الدعم ملختبر ترصُّ ة املختبرات املجهَّ
َّ
هو قل

 له ال يكفي إلجراء فحوصات على نطاق واسع  
ً
عا  متواضِّ

ً
مت دعما وبائي واحد في عموم شمال غرب سورية، وقدَّ

 
حبسب شهادة حصل علهيا مركز جسور لدلراسات من أ حد العاملني يف اجملال الطيب يف ريف دمشق فاإن مدينة دوما لوحدها جسلت يف    12

 صابة بفايروس كوروان. وفاة نتيجة الإ  100متوز / يوليو أ كرث من   25و  22الفرتة املمتدة بني 

جمهول،   مصري  أ مام  والناس  التعتمي  يف  النظام  س ياسة  تعطل  كوروان  كذكل:  سورية:  2020/ 26/7وانظر  تلفزيون  موقع   ،

https://bit.ly/2X3q2H7   
   https://bit.ly/3jNfVQa: 18/7/2020وفاة س تة من علامء الشام خالل أ س بوع، عنب بدلي،   13

   https://bit.ly/2D7CyOK: 2020/ 27/7وكذكل: وفاة رئيس حترير قناة الإخبارية السورية بفايروس كوروان، سريايان برس،  
هناء العقوابت، العريب اجلديد،  انتشار كوروان بسورية . 14    https://bit.ly/2P71AzX: 11/4/2020. اهتامات متبادةل وتس ييس وحماوةل اإ
   https://bit.ly/30abZS9:  2019/ 19/6جملس ال من يطالب روس يا ابحلد من الهجامت عىل املشايف يف سورية، الرشق ال وسط،  15
   https://arbne.ws/3hMdAU9: 2020/ 4/4احلكومات الثالث يف سورية مبواهجة فايروس كوروان، احلرة،   16

https://bit.ly/2X3q2H7
https://bit.ly/3jNfVQa
https://bit.ly/2D7CyOK
https://bit.ly/2P71AzX
https://bit.ly/30abZS9
https://arbne.ws/3hMdAU9
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ة إدلب طاقته اليومية تتراوح بين    20إلى    10للمشتبه بإصابتهم بالفايروس، حيث أنَّ املختبر التابع ملديرية صحَّ

 .17فحص يومي 

سيطر على املدن والبلداتِّ في شمال غرب سورية، حيث يحول    التحّدي الثالث
ُ
د الجهات العسكرية التي ت هو تعدُّ

معينة  أمنية  آليٍة  تنفيذ  دون  األمر  النظام    هذا  مناطق  مع  حلب  وشمال  إدلب  تربط  التي  املعابر  مع  للتعامل 

 السوري ومناطق شمال شرق سورية.

تة على ممارسة شكٍل من أشكال الشفافية من خالل إصدار  
َّ
ة في الحكومة السورية املؤق وقد عملت وزارة الصحَّ

ة التي تتحدث عن عدد االختبارات اليومية التي يتم  إجراؤها وعن نتائجها، وعن عدد اإلصابات  النشرات املستمرَّ

 .18ومناطق انتشارها 

يتعلق   فيما  املشهد  ر  لتصدُّ تة 
َّ
املؤق السورية  للحكومة  املجال  أتاحت  إدلب  في  اإلنقاذ"  "حكومة  أنَّ  وُيالَحظ 

 للسخط الشعب
ً
با  منها لعدم تحمل املسؤولية عن األزمة، وتجنُّ

ً
في    -ي  بمواجهة الفايروس في محافظة إدلب، سعيا

 منها لعدم امتالكها    - حالة تفش ي الفايروس
ً
ام التي تقف خلفها، وإدراكا الذي يمكن أن يلحق بها وبهيئة تحرير الشَّ

ات والتجهيزات الطبية الالزمة.   شرعية دولية تتيح لألطراف الدولية التعامل معها بشكٍل مباشر وتزويدها باملعدَّ

ة إدلب، كما  وتفتقر حكومة اإلنقاذ إلى الهيكلية اإل  ية في محافظة إدلب، إذ ال تتبع لها مديرية صحَّ ِّ
دارية الصح 

ما تعتمد على شركاء من املنظمات اإلنسانية،   الرئيسية في املحافظة ال ترتبط بحكومة اإلنقاذ، وإنَّ أنَّ املشافي 

عات وإغالق  ولذلك اقتصر دور "اإلنقاذ" في أغلب األحيان على الجانب التوعوي، إلى جانب تعميمات من ع التجمُّ

 . 19املسابح ومالهي األطفال والحدائق العامة 

ى يومنا هذا استجابة كبيرة للمخاطر التي قد تنجم على   ولم تبدِّ الفصائل العسكرية واملجموعات املرتبطة بها حتَّ

استمرار عمل املعابر غير النظامية، والتي تربط شمال غرب سورية مع مناطق سورية األخرى وخاصة التابعة  

إلى شمال غرب سور  البشر  تهريب  عمليات  تستمرُّ  الذين  للنظام، حيث  ان  الشبَّ التهريب  عمليات  وتشمل  ية، 

يريدون الفرار من التجنيد اإلجباري، أو النساء اللواتي يرغبن باللحاق بأزواجهن. وكان من نتائج ذلك وصول امرأة  

سيطرة   مناطق  من  قادمة  إدلب  محافظة  إلى  تموز/يوليو  من  والعشرين  الرابع  في  بالفايروس  مصابة  ستينية 

ان اآلخرين، األمر الذي دفع السلطات املحلية إلى فرض حظٍر شامٍل على بلدة  النظام السوري، وم 
َّ
خالطتها السك

 .20"سرمين" شرق إدلب

 شمال شرق سورية -3

القيام بفحوصات   لـ "اإلدارة الذاتية" لوجود مختبراٍت قادرة على  تفتقر مناطق شمال شرق سورية الخاضعة 

د ا  ية التابعة للنظام السوري التي ال تزال  للكشف عن إصابات "كورونا"، حيث تعتمِّ ِّ
إلدارة على املنشآت الصح 

 "اإلدارة" تسمح لها بالعمل. 

 
دلب: وصول كيتات لفحص كوروان، ش بكة بدلي،  17    https://bit.ly/2CKnRBr:  2020/ 25/3حصة اإ
   https://bit.ly/32XK5u6: 11/4/2020احلكومة املؤقتة تعلن نتاجئ حفوصات كوروان جديدة يف الشامل السوري، نداء سورية،  18
نقاذ تتخذ اإجراءات للحد من انتشار كوروان، عنب بدلي،  19    https://bit.ly/2D84hij: 18/7/0202حكومة الإ
دلب هيدد ابنتشار كوروان، موقع تلفزيون سورية،  20 ىل اإ    https://bit.ly/304oFdd: 24/7/2020هتريب البرش من مناطق النظام اإ

https://bit.ly/2CKnRBr
https://bit.ly/32XK5u6
https://bit.ly/2D84hij
https://bit.ly/304oFdd
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، وتملك هذه املشافي واملستوصفات    58مشاٍف و  8ويبلغ عدد املشافي التي تتبع لـ "اإلدارة الذاتية"  
ً
  150مستوصفا

و الصناعي  س  للتنفُّ  
ً
زة فقط، ومن  35جهازا

َّ
املرك للعناية   

ً
قرابة    سريرا ة  األجهزة واألسرَّ ي هذه  ِّ

 
تغط أن  املفترض 

ان 
َّ
 .21مليون نسمة من السك

ٍه لديها لإلنفاق على   ة في مناطق "اإلدارة الذاتية"، وعدم وجود توجُّ ر هذه املعطيات تواضع القدرات الطبيَّ ظهِّ
ُ
وت

اه من الجهات الدولية، وع لى رأسها الواليات املتحدة األمريكية  الُبنى التحتية الطبية، رغم الدعم املالي الذي تتلقَّ

 من أجل مشاريع "إعادة االستقرار". 
ً
ص تمويال ِّ

 التي تخص 

أنَّ عدد إصابات "كورونا" في مناطقها بلغ   الذاتية"  ة في "اإلدارة  الرابع    6وتؤكد هيئة الصحَّ إصاباٍت مع حلول 

تموز/يوليو من  يمكن  22والعشرين  ال  األرقام  هذه  لكنَّ  صة  ،  ِّ
متخص  مختبرات  وجود  عدم   ِّ

ظل  في  بها  الوثوق 

بالفحوصات للكشف عن كورونا في مناطق "اإلدارة الذاتية"، وعدم الثقة بمستوى شفافية "اإلدارة" في التعاطي  

 مع هذه األزمة. 

ِّ من انتشار الوباء، أبرزها وقف التجنيد  
خذت "اإلدارة الذاتية" جملة من اإلجراءات من أجل الحد  اإلجباري  واتَّ

مظاهر   ومنع  السوري،  النظام  مناطق  مع  مناطقها  تربط  التي  النظامية  املعابر  وإغالق  أشهر،  ثالثة  ملدة 

 .23االحتفاالت الجماعية 

الرئيسة   ت "إلهام أحمد" 
َّ
، فقد شن

ً
أيضا  لدى "اإلدارة الذاتية" 

ً
السياس ي ألزمة "كورونا" كان حاضرا التوظيف 

الد  لـ "مجلس سورية  الدعم  التنفيذية  لم تقدم  ها  بأنَّ العاملية، واتهمتها  ة  الصحَّ  على منظمة 
ً
يمقراطية" هجوما

 .24الالزم من أجل مواجهة كورونا إلى "اإلدارة الذاتية" العتباراٍت سياسية 

 

 في سوريةالفايروس ثالثًا: أسباب تفشي 

ة-1  تقديم االعتبارات العسكرية والسياسية على السالمة العامَّ

نظام السوري بوضوح إلى مراعاة االعتبارات العسكرية والسياسية، وتقديمها على حساب السالمة  يشير سلوك ال

اته، رغم بلوغ   امليليشيات اإليرانية وباقي قوَّ ان، ويتجلى ذلك من خالل عدم محاولته الفصل بين 
َّ
ة للسك العامَّ

ى نيسان/أبريل ، كما أنَّ النظام لم يقم بمنع قوافلِّ  2020  الوباء ذروته في إيران في الفترة من شباط/فبراير وحتَّ

دة زينب في ريف دمشق وبعض ضواحي العاصمة   ِّ
اج الشيعة" التي تتوافد إلى محافظة دير الزور وبلدة السي  "الحجَّ

 .25وإلى منطقة "املشهد" في حلب 

ل مسار هذه الرحالت إلى دمشق،    وبعد قرار السلطات اللبنانية منع وصول الطائرات اإليرانية إلى بيروت، تحوَّ

مع   التعامل  في  النظام   من طرف 
ً
 واضحا

ً
استهتارا يعكس  بما  لبنان،  إلى   

ً
ا بر  باالنتقال  بعدها  املسافرون  ليقوم 

 الفايروس، و/أو عدم قدرته على رفض الترتيبات اإليرانية على األرض السورية.  

ي -2  هشاشة القطاع الصّحِّ

 
   https://bit.ly/32YE7Jv: 1/4/2020احلكومات الثالث يف سورية مبواهجة كوروان، معهد واش نطن،  21
صابة جديدة بفايروس كوروان، روداو،  22    https://bit.ly/2DevOyh: 24/7/2020الإدارة اذلاتية تشدد اإجراءاهتا عقب تسجيل اإ
يقاف التجنيد الإجباري ملدة ثالثة أ شهر، عنب بدلي،  23    https://bit.ly/2CVV64H: 2020/ 4/ 6الإدارة اذلاتية تعلن اإ
   https://bit.ly/2CTxWMh: 14/4/2020الإدارة اذلاتية تهتم الصحة العاملية بعدم تقدمي ادلمع ملواهجة كوروان، بدلي نيوز،  24
   https://bit.ly/3eZ7pu0: 19/3/2020قادمون من بؤر كوروان .. دفعة جديدة من الزوار تدخل سورية، أ ورينت نت،  25

https://bit.ly/32YE7Jv
https://bit.ly/2DevOyh
https://bit.ly/2CVV64H
https://bit.ly/2CTxWMh
https://bit.ly/3eZ7pu0
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ن م ي من ضعٍف ُمزمِّ ِّ
نذ استالم حزب البعث ملقاليد السلطة، حيث عمل بشكل ممنهج على  ُيعاني القطاع الصح 

سات   الحيوية، بما فيها املؤسَّ سات  ِّ املؤسَّ
سات األمنية والعسكرية، مع إهماٍل واضح لكل  تركيز املوارد في املؤسَّ

ية والتعليمية.   ِّ
 الصح 

عام   قبل  ما  ى  حتَّ الضعف  هذا  املرض ى    2011وكان  امليسور -يدفع  غير  ى  منهمحتَّ املجاورة،    - ين  للدول  للسفر 

ة األردن ولبنان، للعالج من أمراض معروفة وشائعة.    وخاصَّ

اء   ي أوضاعه، إضافة إلى الحكم الشمولي، دفعت بآالٍف من األطبَّ ِّ
ي وترد  ِّ

كما أنَّ ضعف الرواتب في القطاع الصح 

 السوريين للهجرة خالل العقود املاضية.  

للقطا إهماله  من  النظام  عام  وزاد  بعد  الصحي  بها  2011ع  قام  التي  العسكرية  العمليات  استلزمت  حيث   ،

ستين األمنية والعسكرية   .26تخصيص مزيٍد من املوارد للمؤسَّ

وقد تعرَّضت املنشآت الطبية في محافظة إدلب وقسٍم كبير من مدينة حلب وريفها وريف محافظة حماة وريف  

 الطيران الحربي.حمص إلى تدميٍر ممنهج جرَّاء هجمات  

 غياب الجدية في التعامل مع الفايروس -3

الفاعلين املحليين مع أزمة كورونا في مواقف عديدة، وغالب تلك املواقف صادرة عن   برز االستهتار في تعاطي 

وبالتالي عدم التحرُّك الفعلي واتخاذ إجراءاٍت وقائية   ،النظام السوري الذي اعتمد على سياسة اإلنكار لألزمة

ى وقت قريب.   حتَّ

ي الوباء في دمشق وريفها، إال أنَّ النظام أصرَّ على إجراء االنتخابات التشريعية في شهر تموز/يوليو،   ِّ
 

ورغم تفش 

اء  عاٍت واختالطاٍت بين املصابين واألصحَّ  ما ينتج عنها من تجمُّ
ً
ال  النظام اختار الدعاية السياسية  . أي أنَّ 27ُمتجاهِّ

ة.    على املصلحة العامَّ

ة الفاعلين في سورية،   وال تزال الفصائل العسكرية في شمال غرب سورية تعيش بدورها حالة إنكاٍر مشابهة لبقيَّ

إلى   سواء من حيث استمرارها في رعاية عمليات التهريب للبضائع والبشر التي تتمُّ من مناطق النظام السوري 

ى بين عناصرها، األمر   ِّ من انتشار الفايروس، حتَّ
ِّ خطواٍت للحد 

خاذ أي  ِّ
 
محافظة إدلب وشمال حلب، أو في عدم ات

ان إدلب وما حولها وبالتالي  
َّ
 من االستهتار وعدم إدراك خطورة انتقال الفايروس إلى سك

ً
اته نوعا الذي يحمل في طيَّ

ماتِّ الالجئين.   مخيَّ

 

 في سورية  رابعًا: مستقبل الوباء

ال تدعو املعطيات الحالية في سورية إلى التفاؤل حول مستقبل جائحة "كورونا" وإمكانية السيطرة عليها، بل قد  

 تكون النتائج الحالية التي طفت على السطح بمثابة انكشافِّ رأس جبل الجليد فقط.

 
   https://bit.ly/2CWpX0O: 5/2019/ 29ت، تدهور القطاع الصحي يف سورية، امجلهورية ن 26
الكاممة،    27 ارتداء  مضهنا  ومن  الالزمة  الاحتياطات  اختاذ  عدم  بوضوح  تظهر  الربملانية  لالنتخاابت  "امليادين"  قناة  :  7/2020/ 19تغطية 

https://bit.ly/3jKrzeT   

https://bit.ly/2CWpX0O
https://bit.ly/3jKrzeT
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ع بتفاقم األزمة خالل األسابيع واألشهر القلي
ُّ
ى  الواقع الراهن يدفع للتوق لة القادمة، فالنظام السوري لم يقم حتَّ

حركة   من  تحدُّ  احترازية  خطواٌت  يوجد  وال  منها،  املوبوءة  وبالتحديد  املحافظات  بين  التنقل  بمنع  اللحظة 

 امليليشيات والوفود اإليرانية املشتبه بهم رقم واحد بنقل الفايروس إلى األراض ي السورية. 

شمال غرب وشمال شرق سورية يفتح بدوره باب التشاؤم حول مصير مناطق  كما أنَّ استمرار معابر التهريب في  

 سيطرة الفصائل العسكرية املعارضة للنظام السوري ومناطق "اإلدارة الذاتية". 

ي واملنشآت الطبية في مختلف مناطق سورية على   ِّ
اع الصح 

َّ
وتبقى اإلشكالية األهم في هذه القضية هي قدرة القط

د السلطات التي تحكم تلك املناطق وعدم    التعامل مع مستوياٍت  أعلى من انتشار الفايروس، باإلضافة إلى تعدُّ

دة ملكافحة انتشار الوباء  تشمل سورية بالكامل.  ،وجود استراتيجية موحَّ

 شبه حتمي، لكن  
ً
ِّ هذه املعطيات يبدو انتشار الوباء بشكٍل واسع على غرار ما حصل في دوٍل أخرى أمرا

وفي ظل 

ان، والنمط  تبقى مس 
َّ
ل األعمار لدى السك ها معدَّ  بعوامل عديدة أهمُّ

ً
فه من أضرار مرتبطة ِّ

 
ألة تأثيره وما قد يخل

ر بحسب نمط الحياة واألمن الغذائي وعوامل   ان املحليين وهذا أمر يتغيَّ
َّ
لت عليه أجهزة املناعة للسك

َّ
الذي تشك

 عديدة أخرى. 

 

 خالصة

 مت
ً
ي والعلمي تقف شبه عاجزة عن مكافحة الفايروس، بل إنَّ  إنَّ أزمة "كورونا" جعلت دوال ِّ

مة في املجال الصح  ِّ
قد 

ن من استيعاب حجم اإلصابات الكبيرة
َّ
رة لم تتمك ِّ

األمر الذي    ،بعض هذه الدول ورغم امتالكها لُبنى تحتية متطو 

 ساهم في زيادة عدد الوفيات. 

 للمعطيات السابقة يبدو أنَّ الخيار  
ً
ل في وتبعا

َّ
الوحيد املتاح أمام الفاعلين املحليين ملواجهة انتشار "الوباء" يتمث

ة ودور العبادة وعزل بؤر الوباء عن باقي   ،زيادة اإلجراءات االحترازية عات في األسواق واألماكن العامَّ كمنع التجمُّ

ل اإلصابات ا  ،املناطق، ألنَّ التساهل في الوقاية من شأنه أن يرفع ُمعدَّ ي والطبي في سورية  ويضع  ِّ
اع الصح 

َّ
لقط

 أمام امتحاٍن صعٍب للغاية.

عن طريق    ،وقد يكون من املفيد في سياق اإلجراءات االحترازية تصعيد الضغط السياس ي على النظام السوري

مات الدولية ومطالبتها بممارسة الضغوط على النظام للتعاطي بشفافية أكبر مع أزمة "كورونا"،  
َّ
مخاطبة املنظ

ية أكبر. ود ِّ
 فعه للتعاطي معها بجد 
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