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“كوفيد-19” يعصف بسوريا

 a COVID-19 catastrophe( :بعنوان )نشر “معهد الشرق األوسط” دراسة )6 أغسطس 2020
Syria is facing( سلط فيها الباحث، “داني مكي”، الضوء على حجم الكارثة التي تعصف بسوريا 
نتيجة تفشي وباء كورونا، والذي جاء ليزيد من معاناة النظام المثقل بعشر سنوات من الحرب، وانهيار 
االقتصاد، وتفشي الفساد، والحصار الدولي الخانق، وتأثير األزمة اللبنانية، وعقوبات “قانون قيصر” التي 

أصابت جهود حلفاء النظام إلعادة تأهيليه بالشلل. 
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وباإلضافة إلى تلك الكوارث المتتالية؛ فإن جائحة “كورونا” تضرب المدن السورية اليوم بعنف وتتسبب 
بمعدل وفيات غير مسبوق، وخاصة في العاصمة وريفها.

وكانت سلطات النظام قد اتخذت إجراءات مخففة لمواجهة الجائحة، مدعية عدم تفشي الفيروس في 
سوريا؛ إال أن الوباء اشتدت وطأته في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، حيث شهدت األيام الماضية 

زيادة كبيرة في أعداد الوفيات، ما يضع سوريا في مواجهة تحديات صعبة للغاية. 

النظام  يقوى  ال  والــذي  “كــورونــا”،  بمرضى  المستشفيات  تُعجُّ  حيث  دمشق؛  في  قاتمًا  الوضع  ويبدو 
الصحي المتهالك على مواجهته، وتستمر السلطات الصحية في تجاهل تفشي المرض وتقديم أرقام 
وتوفير  الالزمة  الوقائية  اإلجــراءات  اتخاذ  وعدم  للمواطنين،  الفحوصات  إجراء  عن  واالمتناع  متواضعة، 
المستشفيات،  في  الجثث  وتكدس  المرض  تفشي  بدوره في  ما يسهم  الشخصية،  الحماية  معدات 

ويبدو أنه من غير الممكن للنظام الصحي المتردي التعامل مع الوباء دون دعم دولي كبير. 

الرغم من أن عدد  الباحث وجود زيادة مفاجئة في حاالت النعي خالل األسابيع الماضية، فعلى  والحظ 
847 حالة، منهم  بلغ  2020( قد  4 أغسطس  النظام )حتى  بيانات وزارة صحة  المثبتة في  الحاالت 
463 في دمشق؛ إال أن الوضع يبدو مغايرًا لما تعلنه الوزارة ، حيث قدر د. أحمد حباس، مساعد مدير 
بيانات مكاتب  وريفها، وأكدت  ألف حالة في دمشق   113 بحوالي  المصابين  الصحة في دمشق، عدد 

الدفن تسجيل 800 حالة وفاة في غضون ثمانية أيام بدمشق، بمعدل 100 حالة وفاة يوميًا. 

في هذه األثناء؛ تغص  وسائل اإلعالم االجتماعية السورية بالتعازي، فيما تتزايد مواكب الدفن وتتفشى 
مشاعر القلق جراء تناقض البيانات الرسمية والصعود المتزايد في عدد الوفيات، ويلجأ المراقبون إلى 
مكاتب الدفن الستقاء المعلومات باعتبارها مصدرًا أكثر دقة للمعلومات، فعلى إثر توثيقها 193 حالة 
وفاة بدمشق اليوم األول من شهر أغسطس؛ أصبح الناشطون يتصلون بمكاتب الدفن بدالً من وزارة 

الصحة التي ال تمت بياناتها إلى الواقع بصلة. 

وباإلضافة إلى ارتفاع الوفيات في صفوف المواطنين؛ يحصد المرض عددًا ال يستهان به من الطواقم 
الجامعي محمود سبسوب،  المشفى  في  التوليد  توفي طبيب  الفيروس، حيث  تكافح  التي  الطبية 
وتوفيت الممرضة روان سحتوت بمشفى األسد الجامعي، فيما أدخل مدير المستشفى ذاته إلى وحدة 
ثالثة  إصابة  منها  أخــرى،  مشاف  في  الطبية  الطواقم  بصفوف  إصابات  تسجيل  وتم  المركزة،  العناية 
أنها:  على  الوفيات  من  كبير  عدد  تسجيل  عن  ناهيك  الفيروس  نتيجة  الطلياني  بمشفى  ممرضات 

“شك بكورونا”، نظرًا لعدم توفر أجهزة الفحص التي تثبت ذلك. 

ونقلت الدراسة عن الصحافية “غاسيا أوهانيز” -التي تتابع انتشار فيروس كوفيد في سوريا من لبنان- 
قولها؛ إن المشافي السورية بحاجة ماسة للصيانة، وتعاني من نقص المواد الطبية ومن تردي وضع 
التعقيم والنظافة، مطالبة بتقديم المواد الطبية ومواد الحماية الشخصية واألدوية وأجهزة التنفس.
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إجراءات وقائية  الشعبية، واتخذ  التجمعات  إلى فرض قيود على  لجأ  األمر قد  النظام في بداية  وكان 
أخرى مثل إغالق المدارس ومنع إقامة صالة الجماعة وعقد المناسبات االجتماعية، إال أن األمر  لم يطل 
كثيرًا حتى عاد إلى تخفيف تلك اإلجراءات نتيجة الضغط االقتصادي، حيث أكد د. علي كنعان، رئيس 
قسم المصارف بكلية االقتصاد في جامعة دمشق أن الخسائر الناجمة عن اإلغالق تجاوزت 33 مليار ليرة 
سورية )200 مليون دوالر( في اليوم الواحد )على حساب أن الدوالر الواحد  يساوي 2240 ليرة سورية(، 
وتكبد االقتصاد الوطني خسائر تجاوزت أربعة تريليونات ليرة سورية عن شهري آذار ونيسان الماضيين، 

األمر الذي عزز مخاوف النظام من سيناريو انهيار االقتصاد بشكل تام. 

تقارير  أن  إال  المتواضعة؛  الصحة  وزارة  تقارير  على  العالمية”  الصحة  “منظمة  اعتماد  من  الرغم  وعلى 
درجة  إلى  جدًا  كبيرة  “كوفيد-19”  فيروس  لتفشي  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثار  أن  تؤكد  المنظمة 
تهديد األمن الغذائي وصعوبة توفير واالحتياجات اإلنسانية األساسية، مشيرة إلى أن العدد الرسمي 
12,416 اختبار فقط، وهو رقم متواضع بالنسبة إلى  24 يوليو( بلغت:  لالختبارات التي أجريت )حتى 

عدد السكان وانتشار المرض في شتى المحافظات.

وفي مقابل التزام حكومة النظام الصمت إزاء تفشي الوباء؛ يقرع المواطنون أجراس الخطر مطالبين 
رسالة  للجراحين  البريطانية  الملكية  الكلية  عضو  زوان،  بسام  د.  أرسل  حيث  الشفافية،  من  بمزيد 
خطوات  اتخاذ  إلى  ودعا  الخارجية،  المساعدة  طلب  من  الخجل  بعدم  الحكومة  فيها  طالب  مفتوحة 
عاجلة قبل فوات األوان، ووجهت صفحة “أخبار مصياف األولى” على  فيسبوك نداء استغاثة قائلة: “أال 
نحتاج إلى نداء عاجل للمنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم العاجل واإلسعافي 

للشعب السوري؟”.

في هذه األثناء يستمر ارتفاع أسعار األجهزة الصحية وأدوات حماية الشخصية إلى حدود غير معقولة 
نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على النظام؛ حيث ارتفع سعر الكمامة من 2000-1500 ليرة إلى 
9000 ليرة سورية، وبلغ سعر عبوة المعقم 3000 ليرة، ووصل سعر أسطوانة األوكسجين إلى 150 
ألف ليرة، علمًا أن متوسط راتب الموظف ال يتجاوز 50 ألف ليرة، وعلى الرغم من الحاجة الملحة لها؛ إال 
أن المواد الصحية أصبحت في ذيل أولويات المواطن مقارنة بحاجته لإلنفاق على األساسيات كالطعام 

والمسكن.

وعلى الرغم من العزلة التي تعيشها مناطق النظام؛ إال أن عودة بعض السوريين من دول الخليج العربي، 
وخاصة من الكويت، قد أسهمت في تفشي الفيروس، يضاف إلى ذلك تهاون السلطات الرسمية في 
فرض إجراءات العزل والتباد االجتماعي، حيث تحدثت الدراسة عن حضور ثالثة آالف مشجع لفريق “تشرين” 
الرغم من منع مشجعي  الماضي، على  الالذقية( لمتابعة مباراة نهائية في  شهر تموز  )الموالي من 
الفرق األخرى، وعلى إثر انتهاء المباراة، قام أحد المشجعين المعروفين )رامز صالح( بإجراء اختبار أثبت 
إصابته بالفيروس وتم إدخاله مشفى “الحفة”، ما دفعه لتوجيه رسالة إلى المواطنين يطالبهم بعدم 
التجمهر، واصفًا تلك التجمعات بأنها “سالح بيولوجي”، وذلك بالتزامن مع إعالن المنتحب الوطني لكرة 

القدم عن إصابة أربعة العبين وثالثة إداريين بالفيروس.

الدعم  انحصر  حيث  فعلية،  مساعدات  أية  اآلن  إلى  تتلق  لم  النظام  حكومة  أن  إلى  الدراسة  وأشــارت 
الخارجي في شحنات رمزية، تمثلت في 2000 مجموعة من أجهزة االختبار والبدالت الواقية والكمامات
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في شهر آذار الماضي، كما أرسلت روسيا شحنات محدودة من طرفها، فيما تبدو الدول األخرى حذرة 
من إرسال أية مساعدات للنظام نتيجة سريان عقوبات “قانون قيصر” وخشية تلك الدول من أن تطالها 

العقوبات األمريكية. 

ونتيجة لندرة األجهزة والمعدات؛ فإن الفحص قد أصبح رفاهية ال تتوفر إلى لعدد قليل من المتنفذين 
الموظف  راتــب  أضعاف  ثالثة  يعادل  ما  )أي  ســوري  ليرة  ألف   130 كورونا  اختبار  يكلف  حيث  واألثــريــاء، 
العادي(، ما دفع بأحد الفنانين الموالين للنظام )مصطفى الخاني( النتقاد إجراءات الفحص قائاًل: “هل 
من المعقول اليوم عندما يريد المواطن إجراء اختبار أن يذهب إلى موقع الفحص لتقديم الطلب، ثم 
استالم اإليصال، ثم التوجه إلى البنك التجاري للدفع في جزء آخر من دمشق، ثم الذهاب إلى مقر ثالث 

في الزبلطاني للحصول على النتيجة؟”

ونقلت الدراسة عن د. زاهر سحلول، مدير منظمة “ميدغلوب” تحذيره من أن مرضى كورونا يعانون من 
نقص األوكسجين وأجهزة التنفس وغيرها من المواد الطبية، مؤكدًا أنه: “ال يتم الفحص إال ألصحاب 
الواسطات ولمن يملكون المال، فيما يتراوح عدد اإلصابات بالعدوى يوميًا ما بين ألفين إلى ثالثة آالف 

حالة أو أكثر… الوضع ميؤوس منه وتزيد البيروقراطية  الطين بلة”.

تحول  من  محذرًا  دمشق،  في  الوقاية  إجــراءات  غياب  عن   )2020 آب   1( اليوم”  “روسيا  موقع  وتحدث 
العاصمة إلى بؤرة النتشار المرض نتيجة عدم األخذ باإلجراءات االحترازية وعدم مراعاة التباعد االجتماعي، 
برئيس غرفة  ما دفع  الشعبية،  التجمعات  الرسمي واستمرار  التهاون  بحلب جراء  األزمة  تتفاقم  فيما 
قدرة  لعدم  نظرًا  مستشفيات  إلى  الرياضة  الصاالت  بتحويل  للمطالبة  الشهابي  فارس  حلب  صناعة 

المراكز الصحية والمستشفيات على التعامل مع اإلصابات المتزايدة.

وفي دراسة رديفة نشرها موقع “ستراتفور” )21 يوليو 2020( بعنوان: “كوفيد-19 واألزمة االقتصادية 
النظام  تواجه  التي  المصاعب  على  الضوء  بوهول،  رايان  الباحث،  سلط  النظام”؛  بطموحات  يطيحان 
بالنظام لتأجيل مخططات  العوامل  االنهيار االقتصادي وتفشي كورونا، متوقعًا أن تدفع تلك  نتيجة 
الغربي، والتركيز بدالً من ذلك على  الشمال  المعارضة في  شن عمليات عسكرية كبرى ضد فصائل 
من  العديد  في  الشعبية  االحتجاجات  وعودة  “كورونا”  تفشي  في  المتمثلة  الداخلية  األزمــات  معالجة 
مخلوف  رامي  االقتصاد”  “حوت  تأثير  من  للتخلص  اقتصادية  هيكلة  إعادة  على  والعمل  المحافظات، 

والتجار الموالين له. 

ورأى الباحث أن األزمات االقتصادية والصحية تفرض على النظام تبني إستراتيجية دفاعية تهدف إلى 
والتركيز على قمع  من محاولة شن عمليات عسكرية جديدة،  بدالً  التي حققها  المكتسبات  توطيد 

االحتجاجات الشعبية وتعزيز عالقته مع موسكو.

إال أن التدهور المتسارع في األوضاع االقتصادية واألمنية والصحية قد ال يمنح النظام القدرة على معالجة 
طوال  مثلت  والتي  ببيروت،  المتفاقمة  األزمــات  نتيجة  دمشق  معاناة  تــزداد  حيث  المتردية،  األوضــاع 
السنوات الماضية شريانًا اقتصاديًا أساسيًا للنظام، ولكن التدهور الذي تعاني منه لبنان يعمق األزمة 
الخانقة التي يعاني منها النظام في الحصول على الدوالرات من المصارف اللبنانية، وذلك بالتزامن مع 

انهيار قيمة الليرة السورية.
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في هذه األثناء؛ يفاقم تفشي “كوفيد-19” معاناة المواطنين وترتفع نسب البطالة، ويتنامى السخط 
الشعبي في دمشق ودرعا، وكذلك في السويداء “معقل الدروز”، والتي كانت محايدة خالل السنوات 
المحافظات  في  العلوية  الطائفة  داخــل  المتنفذين  بين  الصراع  يحتدم  كما  كبير،  حد  إلى  الماضية 
الساحلية نتيجة اإلجراءات التي يتخذها القصر الجمهوري ضد الشبكة التجارية المرتبطة برامي مخلوف 
للسيطرة على ثروته، ويدفع ذلك بمخلوف للظهور المتكرر عبر وسائل التواصل االجتماعي والتهديد 
بصورة مبطنة، ما يشكل سابقة من نوعها في تاريخ النظام، ويشجع المواطنين في تلك المحافظات 

على التظاهر ضد النظام. 

األمنية  الناشطين بمحافظة السويداء؛ تتخذ األجهزة  إلى شن عملية اعتقاالت في صفوف  وباإلضافة 
تدابير أكثر تشددًا في مناطق مختلفة من البالد، ويبدو أن ذلك سيؤثر على قدرة النظام في توفير 

القوات الالزمة لشن عملية عسكرية في إدلب. 

وفي إجراءات تهدف إلى تخفيف االحتقان الشعبي؛ أشارت الدراسة إلى نية النظام إجراء تعديل وزاري 
يسهم في امتصاص الغضب الشعبي ويمهد الطريق إلعادة انتخاب بشار األسد رئيسًا للبالد في العام 
القادم، وسيدفع انشغال النظام بمعالجة أزماته الداخلية بتركيا لتعزيز وجودها العسكري على طول 
المناطق الخاضعة لسيطرتها  الحدود السورية-التركية، وترسيخ نفوذها السياسي واالقتصادي في 
الخدمات  وتقديم  والــمــدارس،  والجامعات  والمستشفيات  المنشآت  من  المزيد  وبناء  سوريا،  داخــل 
وقد  التركي،  التمويل  على  يعتمدون  والذين  العازلة  المناطق  في  المحشورين  للسوريين  األساسية 
تلجأ السلطات التركية إلى زيادة وتيرة التجنيس ومنح جوازات السفر التركية للسوريين بهدف إضعاف 

نفوذ حزب العمال الكردستاني.

وفي مقابل اإلجراءات التركية؛ توقعت الدراسة أن تعمد “قوات سوريا الديمقراطية” إلى تحسين عالقاتها 
مع دمشق لضمان خط الرجعة حال نفذت الواليات المتحدة تهديداتها المستمرة باالنسحاب من شمال 
سوريا، لكن “قسد” تفضل الشراكة مع واشنطن لتثبيت حكمها الذاتي مستفيدة من انشغال نظام 

دمشق بأزماته الداخلية.
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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