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املالذ األخري أم الساعة األخرية؟

)19-جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد
واألزمة اإلنسانية يف إدلب
Last Refuge or Last Hour?

COVID-19 and the Humanitarian Crisis in Idlib*****
مل تعد األزمة اإلنسانية يف إدلب تحتل العناوين الرئيسة؛ ألن العامل منهمك يف جائحة فريوس كورونا
 كان مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة يناقش، فقط2020  مارس/ لكن يف آذار.)19-املستجد (كوفيد
 ُمعر ًبا عن قلقه إزاء محنة،أحدث تقرير للجنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية
، ال يصلهم سوى القليل من املساعدات اإلنسانية، مليون سوري نازح عىل الحدود مع تركيا1.5 أكرث من
تحولت إدلب إىل بؤرة لألزمة اإلنسانية
 كيف.ويتجمد أطفال بينهم حتى املوت بسبب نقص املالجئ املناسبة
ّ
ّ
 ما التدابري التي ميكن اتخاذها،املعرضة ألخطار شديدة
الحد؟ ومع تأثري الجائحة يف هذا املنطقة
إىل هذا
ّ
ّ
الفارين إىل ساعتهم األخرية؟
حتى ال يتحول املالذ األخري للمدنيني
ّ
The humanitarian crisis in Idlib has receded from the headlines as the world is consumed by the
COVID-19 pandemic. Yet only this past March, the UN Human Rights Council was debating the
latest report by the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic,
expressing alarm at the plight of over 1.5 million Syrians displaced at the border with Turkey - with
little humanitarian assistance, and children freezing to death because of lack of proper shelters. How
did Idlib develop into such a flash point of humanitarian crisis? And with COVID-19 bearing down
on this uniquely vulnerable region, what actions can be taken to prevent a last refuge for fleeing
civilians from becoming their last hour?
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مقدمة
هذه اإلحاطة هي األوىل يف سلسلة تركز عىل سورية وتحديات مواجهة الفريوس التاجي يف بلد مزقه النزاع أكرث من تسع
سنوات .يف هذا البلد ،تزداد جسامة التحديات التي يفرضها الوباء  -الذي تكافح مختلف دول العامل إلدارته  -بسبب التدمري
املتعمد للبنية التحتية والخدمات الطبية ،وضعف السكان الذين أنهكتهم الحرب ،مع وجود أكرث من  12مليون نازح والجئ
وعرشات آالف املعتقلني ،وبسبب تفاوت الحصول عىل املوارد واملساعدات اإلنسانية يف أنحاء مختلفة من البالد.
ومقارن ًة مبناطق أخرى من البالد ،فإن إدلب معرضة للخطر عىل نحو خاص؛ فقد كانت واحدة من أكرث املناطق
اضطرا ًبا وهشاشة يف سورية .ويف العامني املاضيني ،مل تصبح املنطقة ساحة املعركة الرئيسة املتبقية فحسب  -حيث
سعت الحكومة السورية إىل إحداث أقىص قدر من اآلالم فيها  -بل املالذ األخري أيضً ا ملاليني النازحني .وأدى التصعيد
األخري لألعامل العدائية يف املحافظة إىل أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب .فاليوم ،يحتاج أكرث من  11مليون شخص
يف سورية إىل مساعدات إنسانية(((؛ قرابة أربعة ماليني منهم يف إدلب وشامل حلب .وال ميكن تو ّقع فداحة عواقب
انتشار وباء يف هذه املنطقة التي مزقتها الحرب(((.
توضح هذه اإلحاطة كيف أصبحت إدلب بؤرة التوتر التي هي عليها اليوم ،ثم تق ّيم املخاطر الخاصة التي يفرضها
وباء فريوس كورونا عىل املنطقة؛ بسبب التدهور الشديد يف البنية التحتية للرعاية الصحية ،وارتفاع الكثافة السكانية
ومعدالت الفقر الدائم ،ونقص االتصاالت .ومبا أن أي انتشار للمرض يهدد جد ًّيا األشخاص الضعفاء يف إدلب ،فقد
حان الوقت لتفعيل جميع املوارد اإلنسانية املمكنة .ويف الوقت نفسه ،من املهم إدراك أن الحلول ال تقترص عىل
الصحة العامة ،بل يجب أن تكون متعددة القطاعات؛ لذلك نختتم بخمس توصيات ،للتخفيف من األثر املحتمل
للوباء يف هذه املنطقة األشد ضع ًفا يف البالد ،هي:
öتعزيز قدرات السلطات والجهات الفاعلة املحلية عىل مواجهة الوباء.
öمراقبة الحدود واملعابر.
öالحد من مخاطر االنتشار عن طريق التفاعل.
öتحسني تكنولوجيا االتصاالت ملكافحة الفريوس.
öاملؤرشات واالختبارات.

ة ألزمة إنسانية؟
أول :ملاذا أصبحت إدلب بؤر ً
ً
تعود جذور األزمة التي تتكشف يف إدلب إىل عام  ،2012عندما سيطرت قوات املعارضة املسلحة((( عىل معظم
املحافظة .بيد أن السبب الذي منح إدلب اسم "املالذ األخري" هو أنها أصبحت من ًفى للمعارضني املسلحني النازحني
1
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), "Syria Anniversary Press Release," ReliefWeb, 6/3/2020,
accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2Om04cQ
2
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), "Working to Address COVID-19 in Syria," Humanitarian
Update: Syrian Arab Republic, no. 10, 16/4/2020, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/3jIwJI3
 3التعبري الذي يستعمله التقرير ،يف األصل ،هو " ،"Rebel forcesالذي قد يعني "قوات التمرد" ،أو "قوات الثوار" .ومبا أن الشائع عامل ًّيا يف وصف الفصائل املسلحة
يف الثورة السورية هو "قوات املعارضة املسلحة" ،ارتأينا اعتامد التعبري األخري ترجم ًة عربية للتعبري اإلنكليزي "ً ،"Rebel forces
بدل من الرتجمة الحرفية( .املرتجم)
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رسا واملدنيني الفا ّرين املعارضني للحكومة يف دمشق .جاءت عمليات النزوح تلك نتيج ًة التفاقيات محلية ،تسمى
ق ً
غال ًبا "اتفاقيات املصالحة" ،وقد فرضتها الدولة السورية وحليفاها االتحاد الرويس وإيران عىل سكان املدن املحارصة.
بدأت املسألة مع نهاية حصار داريا الذي دام أربع سنوات ،يف  26آب /أغسطس  ،2016وحصار معضمية
الشام يف  19ترشين األول /أكتوبر  .(((2016بدأ حصار داريا ،التي قدر عدد من بقي فيها بنحو  7000نسمة ،يف
ترشين الثاين /نوفمرب  .2012وقد سقطت تحت سيطرة الجامعات املسلحة املعارضة للحكومة يف دمشق ،بعد مذبحة
ارتكبتها القوات الحكومية السورية يف وقت سابق من ذلك العام .وطوال السنوات األربع التالية ،حورص املدنيون
واملعارضون املسلحون ،و ُمنعوا من الحصول عىل الرضوريات األساسية كالطعام واملياه واألدوية ،وانقطع التيار الكهربايئ
وحرقت املحاصيل يف املناطق املجاورة؛ ما ترك السكان يتضورون جو ًعا .وأصبح
والوقود ،و ُمنع املدنيون من املغادرة ُ
القصف الجوي ،مبا يف ذلك الرباميل املتفجرة والقنابل الحارقة ،تجرب ًة يومي ًة للسكان ،واس ُتهدفت املرافق الرئيسة
كاملستشفيات واملدارس ومحطات الكهرباء واملياه عم ًدا .و ُمنعت قوافل املساعدات اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة من
إيصال املساعدة املنقذة للحياة إىل أن كاد الحصار ينتهي((( .وقد اشتد الحصار ،بعد التدخل الرويس يف أواخر عام 2015؛
ما عزز قدرة طريان الدولة السورية ،وم ّكن من تب ّني تكتيكات جديدة ،مثل طلعات املراقبة وقذائف املدفعية والتقدم
التدريجي للقوات الربية .وعندما انتهى الحصار باستسالم دارياُ ،أجرب السكان املتبقون ( 4000-2500نسمة) ،من
مدنيني ومقاتلني عىل االنتقال إىل محافظة إدلب .وعند وصولهم ،انترشوا يف أنحاء مختلفة من املحافظة ،حيث أقاموا
مع أقاربهم ،أو عاشوا يف مخيامت يف املناطق الريفية ،أو بحثوا عن مأوى حيثام استطاعوا إىل ذلك ً
سبيل.
بعد ذلكُ ،أبرمت اتفاقات مامثلة يف عدد من املناطق السورية ،إلنهاء الحصار املحيل وإجبار املقاتلني املسلحني
واملدنيني عىل النزوح إىل إدلب .فقد شهد الجزء الرشقي من مدينة حلب أربع سنوات من القتال والحصار ،قبل
التوصل إىل اتفاق يف كانون األول /ديسمرب  .2016وعىل الرغم من أن املدنيني ُمنحوا خيارات أكرث من الحاالت
األخرى ،فإن الغالبية العظمى (أكرث من  34000نسمة) اختارت الذهاب إىل محافظ َتي حلب وإدلب((( .ويف اتفاق
آخر أبرم بعد حصار عىل حي الوعر يف مدينة حمص وانتهى يف آذار /مارس  ،2017اختار  20000شخص ،من بينهم
مقاتلون مسلحون ،التوجه ً
شامل إىل إدلب وشامل حلب وحمص.
 .1عملية أستانا ،ومناطق خفض التصعيد ،وإدلب بوصفها منطقة تجميع

أطلق االتحاد الرويس عملية أستانا للسالم يف كانون الثاين /يناير  ،2017بعد أن قلب تدخّ له يف سورية املوازين
ضد املعارضة املسلحة .وجمعت املحادثات ممثلني عن الحكومة السورية واملعارضة املسلحة يف أستانا ،عاصمة
كازاخستان ،واستضافتها روسيا وإيران (حليفا النظام السوري) وتركيا (داعمة بعض جامعات املعارضة) .ومنذ
انطالقه ،كان هذا املسار صع ًبا؛ ألن أهداف روسيا وتركيا متعارضة عىل نحو كبري يف سورية.
4
Anne Barnard, "Residents Abandon Daraya as Government Seizes a Symbol of Syria's Rebellion," The New York Times, 26/8/2016,
accessed on 12/7/2020, at: https://nyti.ms/3ehHkpC
5
Alice Fordham, "The Siege that Keeps A Rebel Town in Syria Desperate for Food Aid," NPR: National Punlic Radio, 12/7/2016,
accessed on 12/7/2020, at: https://n.pr/2C3gx3i
6
Ellen Francis, "Syrian Army Announces Victory in Aleppo in Boost for Assad," Reuters, 22/12/2016, accessed on 12/7/2020, at:
https://reut.rs/3fqAdwC
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مل تحصل اجتامعات مبارشة بني السوريني (النظام واملعارضة) يف أستانا ،ورفض الجانبان توقيع إعالن نهايئ وافقت عليه
الدول الثالث املضيفة .وفشلت جوالت عدة أخرى من املحادثات يف التوصل إىل اتفاق ،إىل أن تب ّنت روسيا وإيران وتركيا يف
أيار /مايو  2017خطة روسية لوقف القتال .دعت الخطة إىل إنشاء أربع "مناطق خفض تصعيد" يف جميع أنحاء سورية،
تضمنت أكرب منطقة منها محافظة إدلب واملناطق املجاورة يف حامة وحلب والالذقيةُ .وأنشئت املناطق الثالث األخرى،
يف األجزاء الشاملية من محافظة حمص والغوطة الرشقية اللتني تسيطر عليهام املعارضة املسلحة ،وعىل طول الحدود
األردنية  -السورية ،مبا يف ذلك أجزاء من محافظة درعا .ومبوجب الخطة ،تتوقف العمليات القتالية يف تلك املناطق ،مبا
فيها جميع طلعات الطائرات العسكرية ،بداي ًة من  6أيار /مايو 2017؛ ما يخلق ظرو ًفا مالمئة لوصول املساعدات اإلنسانية،
وعودة املدنيني النازحني ،وإعادة تشييد البنية التحتية املترضرة .اع ُتمدت الخطة مدة ستة أشهر مع نية تجديدها تلقائ ًّيا.
ولكن مل تو ّقع الحكومة السورية وممثّلو جامعات املعارضة املسلحة املذكر َة ُّ
قط ،وأعرب األخريون عن مخاوف من أن تكون
الخطة قد تركت للحكومة السورية ثغرات كثرية ملواصلة قصف املناطق املدنية؛ وهذا تحدي ًدا ما حدث.
عىل مدار عام  ،2018استعادت الحكومة السورية  -مدعومة بغطاء جوي رويس وميليشيات إيرانية تعمل عىل
األرض  -ثال ًثا من مناطق خفض التصعيد؛ ما أجرب الجامعات املسلحة وأعدا ًدا كبرية من املدنيني عىل االستسالم
والنزوح إىل إدلب ومناطق أخرى يف الشامل .لقد خضع سكان الغوطة الرشقية وعددهم قرابة  400ألف نسمة ،منذ
نيسان /أبريل  ،2013ملا وصف بأنه "الحصار األطول يف التاريخ الحديث"((( .يف املراحل الالحقة من الحصار ،كان
املدنيون يحرقون البالستيك لتوليد الكهرباء ،ويحفرون اآلبار الجوفية للحصول عىل املياه ،ويحفرون األنفاق لتجنب
القصف اليومي .واستخدمت القوات الحكومية وحلفاؤها ملهاجمة املنطقة راجامت الصواريخ واملدفعية عىل األرض،
والقذائف العشوائية والذخائر العنقودية من الجو.
ويف آذار /مارس  ،2018انقسمت الغوطة الرشقية إىل ثالثة جيوب ،بعد هجوم الجيش السوري وحلفائه .وجرى
التوصل إىل اتفاقات إجالء مع كل جيب عىل حدة .وتم إجالء  105آالف مدين من حرستا وزملكا إىل إدلب((( .وحدث
األسوأ للجيب األخري يف دوما الذي وقع يف نيسان /أبريل ضحية هجوم كياموي أدى إىل االستسالم يف اليوم التايل(((،
وتم إجالء  50000شخص آخر إىل الشامل.
وبحلول أواخر عام  ،2018كانت إدلب منطقة خفض التصعيد الوحيدة املتبقية ،وبات عدد سكانها أكرث من 3.5
ماليني نسمة ،نصفهم من النازحني السوريني .وميكن تقدير عدد الجامعات املسلحة يف إدلب بعرشات اآلالف(.((1
وأصبحت هيئة تحرير الشام (جبهة النرصة ساب ًقا التي صنفها مجلس األمن منظمة إرهابية) تدريج ًّيا من أقوى
الجامعات وأكرثها هيمنة يف بعض مناطق إدلب .ومع تصاعد املوقف نحو هجوم مل يخاطر بخسائر مدنية كبرية
7
Human Rights Council, Thirty-eighth Session, "The Siege and Recapture of Eastern Ghouta," United Nations Human Rights
Office of the High Commissioner, 20/6/2018, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2Zk9Rqm
8
"Over 105,000 Civilians have Fled Syria's Eastern Ghouta," France 24, 24/3/2018, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/3gPrggu
9
"OPCW Issues Fact-Finding Mission Report on Chemical Weapons Use Allegation in Douma, Syria, in 2018," Organisation for
the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), 1/3/2019, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2Wc7OCK
10 United Nations, Security Council, "Letter Dated 20 January 2020 from the Chair of the Security Council Committee Pursuant
to Resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) Concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), Al-Qaida and
Associated Individuals, Groups, Undertakings and Entities Addressed to the President of the Security Council," United Nations
Documents, 20/1/2020, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2OhN9ZN
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فحسب  -حيث مل يكن لديهم مكان آخر يذهبون إليه  -بل أيضً ا مواجهة عسكرية مبارشة مع تركيا باعتبارها الداعم
الرئيس للمعارضة املسلحة ،التقى الرئيسان الرويس فالدميري بوتني والرتيك رجب طيب أردوغان يف سوتيش للحيلولة
دون هذه الكارثة.
 .2اتفاقات مؤقتة وأزمة إنسانية مل تُحل

وعدت الصفقة التي أبرمت بني بوتني وأردوغان بأنّ الجانبني سيقيامن ،بحلول منتصف ترشين األول /أكتوبر ،2018
منطقة منزوعة السالح بعمق  20-15كيلومرتًا داخل منطقة خفض التصعيد ،عىل طول خط املواجهة بني معاريض
إدلب املسلحني وقوات الحكومة السورية وحلفائها( .((1وعىل هذا األساس ،يسحب املعارضون املسلحون األسلحة
الثقيلة ،كالدبابات وراجامت الصواريخ واملدفعية والهاون من املنطقة املنزوعة السالح ،ويتم إقناع الجامعات
الجهادية (مثل هيئة تحرير الشام) مبغادرة منطقة خفض التصعيد .وتعهدت الحكومة السورية بعدم مهاجمة
منطقة خفض التصعيد أو محاولة دخولها ،عىل أن تقوم القوات الروسية والرتكية بدوريات يف املنطقة املنزوعة
السالح ،وأن ُيعاد يف نهاية العام فتح الطرق الرسيعة الرئيسة يف إدلب ( M4حلب  -الالذقية و M5حلب  -حامة)
أمام حركة املرور العادية .مل يحدد االتفاق َمن سيقوم بنزع سالح املعارضني املسلحني وإجالئهم ،عىل الرغم من أنه
واضحا أن تركيا يجب أن تؤدي الدور الرئيس يف إيجاد حوافز ووسائل أخرى للقضاء عىل الجامعات الجهادية
كان
ً
العابرة للحدود ،التي كانت تعترب مبنزلة تهديد إرهايب عاملي ،مع دعم الجامعات املسلحة السورية التي تتب ّنى
أجندات أكرث وطنية .دانت هيئة تحرير الشام عىل الفور االتفاق ،وأجرى عدد من املحللني مقارنات بالفرتة التي
سبقت مذبحة عام  1995يف رسيبينيتشا ،والتي وقعت بعد أسبوع من نزع سالح البوسنيني بشأن وعد الحامية(.((1
أدى االتفاق إىل إحباط هجوم سوري  -ورويس عىل إدلب مؤق ًتا .وجرى تعزيز نقاط املراقبة الرتكية االثنتي عرشة
عىل طول خط املواجهة بني املعارضني املسلحني وقوات الحكومة .وقابلتها الح ًقا عرش نقاط روسية وسبع إيرانية
عىل جانب الدولة .لكن بعد هدوء قصري للقتال ،مل تحرتم الجامعات املسلحة أو الحكومة السورية االتفاق يف نهاية
املطاف ،ومل تُنزع األسلحة الثقيلة من املنطقة املنزوعة السالح ،ورسعان ما استؤنف قصف الحكومة السورية عىل
املنطقة ،وكذلك قصف الجامعات املسلحة لألرايض التي تسيطر عليها الدولة السورية ،مبا يف ذلك هجامت بطائرات
من دون طيار عىل القواعد العسكرية الروسية .وقدمت الجامعات املسلحة الذريعة للحكومة السورية للرشوع يف
هجوم نهايئ عىل إدلب .ويف كانون األول /ديسمرب  ،2019أدى ذلك إىل فرار أكرث من  900ألف مدين إىل الحدود
السورية  -الرتكية .أغلقت تركيا ،التي تستقبل أكرث من  3.5ماليني سوري ،حدودها مع سورية ،وبنت جدا ًرا ملنع
الالجئني من العبور .ويف مطلع عام  ،2020وصف موظفو الشؤون اإلنسانية يف األمم املتحدة وضع العالقني عىل
الحدود السورية  -الرتكية بأنه األسوأ منذ بدء الحرب(.((1
11 Diyar Guldogan, "Turkey, Russia Agree on 'Weapons-Free Zone' in Idlib," Anadolu Agency, 17/9/2018, accessed on 12/7/2020, at:
https://bit.ly/3gStlZc
" 12أهم مخرجات سوتيش الروسية بني بوتني وأردوغان" ،شبكة إباء اإلخبارية ،2018/9/18 ،شوهد يف  ،2020/7/14يفhttps://bit.ly/30aZ80H :
"13 OCHA, "Working to address COVID-19 in Syria.
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 .3استعصاء يف مجلس األمن

يف  20كانون األول /ديسمرب  ،2019ص ّوت مجلس األمن عىل مرشو َعي قرارٍ ،كان من شأنهام أن يجددا السامح

بدخول املساعدات اإلنسانية ،عرب الحدود (أي من تركيا والعراق) ،وعرب خطوط املواجهة (أي من داخل سورية) ،إىل

النازحني يف إدلب ،ولكن مل ُيعتمد أي منهام .فقد رفضت الصني وروسيا املرشوع األول ،الذي أعدته بلجيكا وأملانيا

والكويت( .((1وكان هذا املرشوع يقيض باستخدام ثالثة من املعابر الحدودية األربعة (باب السالم ،وباب الهوى عىل
الحدود الرتكية – السورية ،واليعربية عىل الحدود السورية  -العراقية) مدة عام ،وهو ما سمحت به قرارات سابقة.
كام فشل املرشوع الثاين ،الذي أعدته روسيا ،والذي يدعو إىل إعادة فتح معربين من املعابر األربعة ،حيث دعمه
خمسة أعضاء فقط (الصني ،وكوت ديفوار ،وغينيا االستوائية ،وروسيا ،وجنوب أفريقيا)( .((1واستمرت املفاوضات
حتى أوائل كانون الثاين /يناير  ،2020مع استمرار الخالفات بشأن عدد املعابر الحدودية املرصح بها ومدة التفويض.
ويف  10كانون الثاين /يناير ،ع ّدلت بلجيكا وأملانيا مرشوعهام للسامح بإعادة فتح معربين من املعابر الحدودية األربعة
(باب السالم ،وباب الهوى) مدة ستة أشهر .واع ُتمد املرشوع بالقرار  2504بأغلبية  11صوتًا ،ومل يصوت أحد ضده،
وامتنع أربعة عن التصويت (الصني ،واالتحاد الرويس ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة) .وقد ُشطب معرب اليعربية
يوم التصويت عىل مرشوع القرار لضامن اعتامده( .((1ويف تربير روسيا معارضتها استمرار املساعدة عرب الحدود ،أشارت
إىل "املبادئ التوجيهية للمساعدة اإلنسانية الطارئة" ،عىل النحو الوارد يف قرار الجمعية العامة  ،182/46أي إنه "ينبغي
تقديم املساعدة اإلنسانية مبوافقة البلد املترضر ،ومن حيث املبدأ مبوجب التامس من البلد املترضر"(.((1
استمر تدهور الوضع اإلنساين واألمني يف إدلبّ .
ودق قادة األمم املتحدة ناقوس الخطر ،داعني إىل وقف فوري
إلطالق النار( .((1وأعربت مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،ميشيل باشليه ،عن "الرعب من ضخامة
األزمة اإلنسانية يف شامل غرب سورية" ،مشري ًة إىل حاالت نزوح غري مسبوقة حدثت بعد كانون األول /ديسمرب ،2019
إضاف ًة إىل ارتفاع عدد القتىل( .((1ووصف األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوترييش ،الوضع بأنه "من أكرث
اللحظات إثارة للقلق طوال فرتة النزاع السوري"( .((2وقال املتحدث باسمه إن "األطفال الصغار ميوتون من الربد ،وإنّ
14 United Nations, Security Council, "Belgium, Germany and Kuwait: Draft Resolution," Security Council Report, 20/12/2019,
accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/307xGke
15 United Nations, Security Council, "Russian Federation: Draft Resolution," Security Council Report, 20/12/2019, accessed on
12/7/2020, at: https://bit.ly/2W9mnH1
"16 United Nations, Security Council, "Resolution 2504: Adopted by the Security Council at its 8700th Meeting, on 10 January 2020,
Security Council Report, 10/1/2020, accessed on 21/7/2020, at: https://bit.ly/3gLQagW
17 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), "Resolution 46/182, Which Created the Humanitarian System,
Turns Twenty-Five," 19/12/2016, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2ARs98W
18 United Nations, Security Council, "Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary-General - on Syria," United
Nations, 18/2/2020, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2BUuErO
19 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), "UN Human Rights Chief Horrified by Escalating
Humanitarian Crisis in Syria," ReliefWeb, 18/2/2020, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/3fnpP8L
20 United Nations, Security Council, "Secretary-General's Press Encounter on Syria and COVID-19," 28/2/2020, accessed on
12/7/2020, at: https://bit.ly/2ZmZmmg
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األعامل العدائية اآلن تقرتب من مناطق ذات كثافة سكانية عالية ،وإنّ الناس يتنقلون يف درجات حرارة منخفضة
بح ًثا عن األمان الذي أصبح أكرث صعوبة"(.((2
وبعد اشتباكات يف شباط /فرباير  2020أدت إىل مقتل  36جند ًّيا ترك ًّيا ،توصلت روسيا وتركيا إىل اتفاق آخر لوقف
إطالق النار يف  5آذار /مارس( .((2ويف  14نيسان /أبريل ،نفذت القوات الروسية والرتكية دورية مشرتكة رابعة بواسطة
القوات الجوية والربية عىل طول الطريق الرسيع  M4وفق اتفاق  5آذار /مارس( .((2ويف حال اتباع هذا االتفاق منط
وقف إطالق النار السابق ،فإنه يجلب هدو ًءا رضور ًّيا ج ًّدا يف القتال ،ولكنه لن يكون الحل.

ثانيًا :سورية وإدلب ووباء فريوس كورونا
أعلنت وزارة الصحة السورية يف  28نيسان /أبريل ،رسم ًّيا ،اكتشاف  43إصابة بفريوس كورونا يف سورية ،مع شفاء
 19حالة ووفاة  3حاالت أخرى( .((2وتخىش منظمة الصحة العاملية والجهات اإلنسانية األخرى أن تكون األرقام أعىل،
وأن تواصل االرتفاع كام هو الشأن يف بلدان أخرى .وال يوجد سوى مخترب واحد فقط ،مقره دمشق ،يجري اختبارات
الكشف عن الفريوس يف مناطق سيطرة الحكومة( .((2وقد ارتفعت أسعار الكاممات واملطهرات واألدوية ،يف حني ال
تزال البنية التحتية للصحة العامة متصدعة وقليلة املوارد.
والحتواء انتشار الفريوس يف سورية ،أعلنت الحكومة يف  14آذار /مارس أنها ستغلق املدارس (مبدئ ًّيا حتى
 2نيسان /أبريل) وتؤجل االنتخابات الربملانية حتى  20أيار /مايو .والح ًقا ،منعت السلطات السورية ،أيضً ا ،التنقل
والتجمعات العامة؛ مبا يف ذلك إغالق جميع الطرق بني املدن يف جميع أنحاء البالد( ،((2وحظر حركة األشخاص بني
املحافظات( .((2وأغلقت الحكومة حدودها مع األردن والعراق ولبنان .وقلصت ساعات العمل وعلقت الرحالت
الجوية التجارية من إيران .كام حظرت طباعة جميع الصحف واملجالت ملنع االنتشار املحتمل للفريوس عىل الورق،
عىل الرغم من أن وزارة اإلعالم أرصت عىل استمرار ظهور جميع املنشورات عىل اإلنرتنت .وتفيد األنباء أن األطباء
السوريني تل ّقوا أوامر صارمة من السلطات الحكومية باالمتناع عن مناقشة أي حاالت عالنية ،ألن ذلك يعرض األمن
القومي للخطر.
"21 United Nations, Security Council, "Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General - on Syria.
22 Jeremy Bowen, "Syria War: Russia and Turkey Agree Idlib Ceasefire," BBC News, 5/3/2020, accessed on 12/7/2020, at:
https://bbc.in/3flNx5a
23 Gözde Bayar, "Turkey, Russia Hold 4th Joint Patrol in NW Syria: Patrol Conducted by Air, Ground Vehicles in Syria's Idlib
Province," Anadolu Agency, 15/4/2020, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/303RTHJ
24 Hazem Sabbagh, "Health Ministry Launches Service Showing Distribution of Coronavirus Cases in Syria," Syrian Arab News
Agency (SANA), 28/4/2020, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2Zk7lQY
25 Eric Knecht, "Shattered by Years of War, Syria Braces for Coronavirus Spread," Reuters, 23/3/2020, accessed on 12/7/2020, at:
https://reut.rs/300k8XO
26 Edward Yeranian, "Syria Acknowledges One Coronavirus Case," Voice of America, 23/3/2020, accessed on 12/7/2020, at:
https://bit.ly/3gVuW0n
27 Suleiman Al-Khalidi, "Syria Reports First Coronavirus Death as Fears Grow of Major Outbreak," Reuters, 29/3/2020, accessed on
12/7/2020, at: https://reut.rs/38TxjxY
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ويف  3نيسان /أبريل ،زادت وزارة الداخلية السورية مدة حظر التجول بسبب جائحة فريوس كورونا يف املناطق
صباحا) يو َمي الجمعة والسبت( .((2واتخذت يف
التي يسيطر عليها النظام من  12إىل  18ساعة (من  12ظه ًرا إىل ً 6
مناطق أخرى تسيطر عليها قوات سوريا الدميقراطية واملعارضون املسلحون تداب َري منفصلة أعلنتها السلطات املحلية.
وإضافة إىل ذلك ،أعلن الجيش السوري عن أمرين إداريني ُينهيان االحتفاظ واستدعاء ضباط االحتياط الذين أكملوا
أربع سنوات أو أكرث من خدمة االحتياط الفعلية والضباط واألفراد الذين لديهم خدمة احتياطي فعلية مدتها سبع
سنوات أو أكرث( .((2وقد ُأوقف التجنيد عىل ما يبدو ملنع انتشار الفريوس بني الضباط والجنود.
 .1تهديد جائحة فريوس كورونا يف إدلب

يف إدلب التي تسيطر عليها املعارضة ،أصدرت مديرية الصحة توصيات مامثلة ،داعي ًة إىل إغالق املدارس واملرافق
األخرى ،وحثّت عىل إلغاء صالة الجامعة ،والتجمعات الكبرية ،والحركة غري الرضورية ،مع التشديد عىل رضورة
النظافة والتباعد االجتامعي( .((3مبعنى ما ،كانت إدلب باألساس يف حالة إغالق فعيل حقيقي بسبب الحرب؛ فهناك
قرابة  200مدرسة خارج الخدمة ،بعد أن دمرها القصف أو ُحولت إىل مالجئ للعائالت النازحة( .((3لكن التدابري
الصحية العامة املعتادة ،كغسل اليدين ً
مثل ،كلها مستحيلة يف هذه املنطقة التي مزقتها الحرب .إن محافظة إدلب –
التي يقارب سكانها اليوم  4ماليني  -مكتظة وفقرية التصميم .وقد سبق لكثري من الرجال والنساء واألطفال املقيمني
فيها أن ُه ّجروا مرات عدة ،وهم يف الغالب عاطلون عن العمل ،وليس لديهم ّإل وسائل محدودة لرعاية أنفسهم
وإيجاد مأوى أو طعام أو رعاية صحية .ويف األشهر األخرية ،نزح أكرث من  1.5مليون شخص مرة أخرى بسبب النزاع
عىل إدلب ،وبسبب انعدام عدد ٍ
كاف من الخيام واملوارد األخرى .ويعيش كثريون يف العراء ،تحت األشجار أو يف
الحقول .أ ّما املحظوظون ،إىل ح ٍّد ما ،فيعيشون يف مخيامت مكتظة مع وصول محدود إىل املياه الجارية .وكلها ظروف
ميكن لفريوس كورونا استغاللها بشدة.
إنّ ما يزيد الوضع سو ًءا هو عدم وجود نظام طبي ف ّعال .فقد أضعف النزاع عىل نحو منهجي املنشآت الصحية يف
سورية .وبحسب منظمة الصحة العاملية" ،كانت سورية طوال عدة سنوات أحد أسوأ األمثلة بني جميع النزاعات
املسلحة يف العامل يف ما يتعلق باألرضار التي ألحقها العنف بالرعاية الصحية"( .((3وتؤكد منظمة أطباء من أجل
حقوق اإلنسان أنه بني آذار /مارس  2011وشباط /فرباير ُ ،2020قتل ً 923
عامل طب ًّيا ( 90يف املئة عىل يد القوات
28 Mazen Eyon, "Curfew in All Syrian Provinces on Friday and Saturday from 12 p.m. until 6.00 a.m. Comes Into Effect," Syrian
Arab News Agency (SANA), 3/4/2020, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/3epqMvX
29 Al-Khalidi,
30 Evan Hill & Yousur Al-Hlou, "'Wash Our Hands? Some People Can't Wash their Kids for a Week': In Devastated Northwestern
"Syria, The Coronavirus may already be Spreading in Packed Displacement Camps, and the International Response is Weeks Behind,
The New York Times, 19/3/2020, accessed on 12/7/2020, at: https://nyti.ms/32e0XfQ
31 "Guterres Calls for 'Immediate and Lasting' End to Syria Fighting as Turkey and Russia Agree Ceasefire," UN News, 5/3/2020,
accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2ASNU8l
32 World Health Organization, "In 4 Years, 494 Attacks on Health Killed 470 Patients and Health Staff in Syria," March 2020,
accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2ZnMbBA
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الحكومية السورية وحلفائها) ،وحصل  595هجو ًما عىل مرافق طبية (منها  536منسوبة إىل قوات الحكومية السورية
وحلفائها)( .((3وقد استهدفت تلك الهجامت  350منشأة منفصلة عىل األقل.
ترضر النظام الصحي يف إدلب بشدة من ج ّراء ذلك .فقد وقع قرابة  70يف املئة من الهجامت املوثقة عىل الرعاية
الصحية يف سورية بني عا َمي  2016و 2019يف الشامل الغريب( .((3ويف اآلونة األخرية ،أفادت منظمة أطباء بال حدود
أن "القصف والقذائف اليومية يف املنطقة الشاملية الغربية من سورية مل يوفرا املرافق الطبية واملباين التي تؤوي
النازحني؛ منذ كانون الثاين /يناير  ،2020جرى إخراج  80مستشفى من الخدمة بسبب الهجامت املستمرة"(.((3
ونتيجة لذلكُ ،د ّمر النظام الصحي يف إدلب تدم ًريا كب ًريا .وبحسب الدكتور منذر الخليل ،مدير صحة إدلب ،فإن
املناطق املعروفة باسم "املناطق املحررة" تضم  600طبيب فقط ،يخدمون أكرث من  4ماليني نسمة (أقل من طبيبني
لكل  10000شخص)" :يف عام واحد ،فقدنا قرابة  76منشأة صحية .وقد قطع املانحون أموالهم ،و ُقتل الطاقم الطبي
أو اع ُتقل أو نزح .ال ميكن أن يتعامل القطاع الصحي يف إدلب مع التفيش املحتوم للمرض ،ونخىش أن ميوت  100ألف
شخص إذا مل نحصل عىل إمدادات فورية"( .((3وشدد الخليل عىل نقص املعدات واملساحة وكذلك املوظفني املؤهلني:
"أجهزة التنفس الصناعي لدينا مشغولة دامئًا بنسبة  100يف املئة ،وليس لدينا اليوم رسير واحد جاهز لحاالت فريوس
كورونا .وتعترب املخيامت أرضً ا خصبة لتكاثر الفريوس و[نحن] نزيد طاقتنا بنسبة  400يف املئة ،حيث يتشارك كل 10
أشخاص أو أكرث خيمة واحدة"(.((3
عالو ًة عىل ذلك ،جرى إنشاء معظم املرافق الصحية املوجودة يف إدلب بسبب النزاع املستمر ،لذلك صمم العديد منها
لتلبية احتياجات الجرحى ،وليس ملواجهة تفيش األمراض املعدية .وسيتم استنفاد هذه املوارد غري الكافية برسعة ،ما
تقييم أجرته كلية لندن لالقتصاد بشأن قدرة
قد يؤدي إىل تدهور نظام الرعاية الصحية متهي ًدا النهياره التام .و ُيعترب ٌ
أنظمة الرعاية الصحية يف جميع أنحاء سورية عىل مواجهة تفيش جائحة فريوس كورونا واحتوائه قراء ًة واقعية يف هذا
رسة وحدات العناية املر ّكزة ،التي تحتوي عىل أجهزة تنفس صناعي يف سورية بأكملها
الصدد( .((3ويبلغ إجاميل عدد أ ّ
رسة العناية املر ّكزة يف
 650رسي ًرا ،أكرث من نصفها مشغول بالفعل .وتقدر مديرية صحة إدلب أن العدد املتاح من أ ّ
املحافظة يبلغ  20رسي ًرا .ووف ًقا لدراسة كلية لندن لالقتصادُ ،يقدر الحد األقىص لقدرة نظام الرعاية الصحية يف إدلب
عىل معالجة حاالت فريوس كورونا بنحو  400حالة ،عىل أساس أن  5يف املئة عىل األقل من إجاميل حاالت فريوس
كورونا ستتطلب خدمات العناية املركزة.
33 "Physicians for Human Rights' Findings of Attacks on Health Care in Syria," Physicians for Human Rights, February 2020,
accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/38PxkCL
34 World Health Organization.
35 "COVID-19: How to Avoid Greater Catastrophe in Northwestern Syria," Doctors Without Borders, 2/4/2020, accessed on
12/7/2020, at: https://bit.ly/2OeHOSQ
36 Martin Chulov, "Fears Over Hidden Covid-19 Outbreak in Lebanon, Iraq and Syria," The Guardian, 31/3/2020, accessed on
12/7/2020, at: https://bit.ly/3freAfu
37 Ibid.
38 Mazen Gharibah & Zaki Mehchy, "COVID-19 Pandemic: Syria's Response and Healthcare Capacity," The London
School of Economics and Political Science & Conflict Research Programme, Policy Memo, 25/3/2020, accessed on 12/7/2020, at:
https://bit.ly/3fhnEDD
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 .2املخاطر يف إدلب

تتزايد االحتياجات اإلنسانية بشدة يف جميع القطاعات يف إدلب ،وأي تأخري إضايف سيؤدي إىل تفاقم نقاط الضعف عىل
نطاق واسع ،وإضعاف قدرة املجتمع عىل الصمود ،وترسيع انهيار املؤسسات العامة؛ ما سيزيد حاالت املرض والوفاة
عندما تحدث املوجة األوىل من جائحة فريوس كورونا .ومع االنتشار العاملي للوباء ،فرضت سلطات عديدة تدابري وقائية
صارمة؛ مثل التباعد االجتامعي ،والنظافة ،والحجر الصحي ،والعزل ،وحظر السفر .والهدف الرئيس من هذه التدابري
تقليل رسعة انتقال العدوى ،ومن ثم تقليل الضغط عىل األنظمة الصحية .ولكن سيكون من الصعب ج ًّدا فرض هذه
التدابري يف أماكن مثل إدلب .فكام أرشنا إىل ذلك من قبل ،شهدت البنية التحتية للرعاية الصحية يف املنطقة تدهو ًرا
شدي ًدا ،وأي زيادة يف املرىض ميكن أن ترهقها فعل ًّيا .لكن إدلب معرضة للخطر أكرث من غريها ألسباب أخرى أيضً ا ،منها:
öارتفاع الكثافة السكانية :يعيش يف إدلب قرابة  4ماليني نسمة ،ميثّل النازحون نصفهم تقري ًبا( .((3وكام الحظ
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مؤخ ًرا ،فإن "العزل الذايت غري ممكن إىل حد بعيد يف الشامل
الغريب املكتظ بالسكان"(.((4
öنقص الخدمات االجتامعية :هذه الخدمات ال تعمل يف إدلب إال عىل نحو ضعيف ج ًّدا ،يف حني يحتاج
معظم الناس إىل املساعدة اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم األساسية.
öالعوامل االقتصادية :يجعل الفقر االلتزام بالتدابري الوقائية والعزلة عبئًا عىل الناسً .
فمثل ،ال ميكن أن يحدث
التباعد االجتامعي عندما يصطف الناس للحصول عىل املواد الغذائية واملساعدات ،ومينع نقص املياه الجارية
املامرسات السليمة لغسل اليدين ،وتحول مشاركة املراحيض دون تطبيق قواعد النظافة اآلمنة.
öالوعي :ضعف الوصول إىل الكهرباء واإلنرتنت ،أو انعدام ذلك ،مينع انتشار حمالت التوعية.
öالتدخل الخاص باملنطقة :يشمل عوامل أخرى متعددة أمنية وثقافية ودينية ،مميزة للمنطقة ،تجعل جهود
العزل والنظافة وتدابري التباعد االجتامعي هائلة.
ويف ضوء هذه العوامل ،فإن اآلليات الثالث لزيادة املرض والوفاة التي حددتها كلية لندن للصحة والطب االستوايئ
معرضة لخطر متزايد يف إدلب( ،((4وهي كام ييل:
öارتفاع قابلية العدوى :نظ ًرا إىل ضخامة حجم األرس ووجود العديد من العائالت التي تعيش يف خيمة واحدة
ضمن مخيامت مكتظة وناقصة الخدمات ،يتعذر  -عىل األرجح  -التباعد االجتامعي الالزم ملنع االختالط
بني األشخاص غري املصابني ،أو الذين ال تظهر عليهم األعراض ،وبني األشخاص املعرضني لخطر كبري .ويزيد
من خطر العدوى عدم توافر املياه الجارية واملراحيض وصعوبة فرض تدابري عزلٍ صارمة .كام أن النقص
الشديد يف االختبارات املتعلقة بفريوس كورونا مينع تشخيص الحاالت الذي يسمح بالحجر الصحي للمصابني.
39 "10 Things you Need to know about Idlib Province in Syria Today," ReliefWeb, 12/9/2019, accessed on 12/7/2020, at:
https://bit.ly/2W9YvmX
40 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), "Recent Developments in Northwest Syria," Situation Report,
no. 13, ReliefWeb, 1/5/2020, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/32g39Ul
41 "COVID-19 Control in Low-Income Settings and Displaced Populations: What can Realistically be done?" London School of
Hygiene & Tropical Medicine, 20/3/2020, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2Wcwhb5
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وعىل الرغم من إغالق املعابر الحدودية ونقاط التفتيش أمام املدنيني ،ال تزال الطرق مفتوحة أمام الحركة
التجارية؛ ما ُيديم خطر نقل الفريوس إىل إدلب .كام أن تهريب األشخاص والبضائع ال يزال نشِ ًطا بني هذه
املناطق ،وهو ما يلغي الفوائد الوقائية إلغالق الحدود.
öارتفاع نسبة املصابني بني حملة الفريوس ورسعة تطور املرض إىل مستويات عالية :بسبب النقص املزمن
يف الخدمات الصحية ،يعاين كثري من األشخاص يف إدلب أمراضً ا كامنة سيئة اإلدارة معروف أنها تزيد خطر
حدوث مضاعفات شديدة لـدى املصابني بـجائحة فريوس كورونا؛ مثل السكري ،والربو ،وأمراض القلب
والرسطان ،وكذلك حاالت سوء التغذية ونقص املناعة.
öارتفاع معدل الوفيات بني املصابني :بسبب النقص الطويل يف خدمات الرعاية الصحية ،مثة احتامل كبري متع ّلق
بعدم تَل ِّقي الحاالت الحادة والحرجة الرعاي َة املطلوبة .وبحسب الدكتور الخليل ،فإن العدد اإلجاميل ألجهزة
التنفس الصناعي يف املنطقة أقل من  50جهازًا( ،((4وجميعها مشغول حال ًّيا من مرىض غري مصابني بفريوس كورونا.
 .3استجابة دولية متأخرة

عىل الرغم من نقاط الضعف الخاصة بإدلب (واملخاطر التي تشكلها عىل سورية واملنطقة عمو ًما إذا أصبحت إدلب
ً
ناقل لفريوس كورونا) ،فإن املجتمع الدويل يتحرك ببطء للمساعدة يف احتواء الفريوس وتجنب الكارثة يف املحافظة.
وكام ذكرت صحيفة نيويورك تاميز" ،كانت االستجابة الدولية بطيئة نو ًعا ما ،وف ًقا ألكرث من عرشة خرباء ومهنيني
طبيني سوريني"( .((4ويف تلك املرحلة ،مل تكن منظمة الصحة العاملية قد س ّلمت أي معدات اختبار ملناطق سيطرة
املعارضة املسلحة ،مع أنها س ّلمت مثل هذه املعدات إىل الحكومة السورية قبل أسابيع .ويف اآلونة األخرية ،قدمت
املنظمة مستلزمات إجراء نحو  5000اختبار يف إدلب .وقد وضع املجتمع اإلنساين مجموعة من خطط االستعداد
ولكن وصولها ال يجري بالرسعة الكافية .وبحسب أحد التقارير،
واملواجهة( ،((4وبدأت املساعدات تصل إىل املنطقة ّ
مل تكن إدلب حتى نهاية آذار /مارس قد تسلمت أي شحنة من معدات الحامية( .((4ويوجد مخترب واحد فقط قادر
عىل إجراء االختبارات( ،((4بطاقة تبلغ  20اختبا ًرا فقط يف اليوم .وحتى  27نيسان /أبريل ،أجري  218اختبا ًرا فقط(.((4
ومع أن جميع االختبارات كانت سلبية ،فقد شهدت املستشفيات املحلية ارتفا ًعا يف املرىض املصابني بأعراض منذرة
بالخطر( ،((4ويعتقد األطباء املحليون أن الفريوس رمبا ينترش منذ أسابيع من دون اكتشاف .ويف الوقت نفسه ،يفتقر
42 Rayan Koteiche, "Voices from the COVID-19 Pandemic: 'Within 20 Days of the First COVID-19 Case, our Health System will
Collapse'," Physicians for Human Rights, 21/4/2020, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2ZjwMSA
43 Evan Hill & Yousur Al-Hlou, "Wash Our Hands? Some People can't Wash their Kids for a Week," The New York Times, 19/3/2020,
accessed on 12/7/2020, at: https://nyti.ms/2CpiN4I
44 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), "Recent Developments in Northwest Syria," Situation Report,
no. 12, ReliefWeb, 17/4/2020, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/2C2qoGz
45 Betsy Joles, "Syria has Confirmed its First Cases of Coronavirus: An Outbreak there would be Hell," Vox, 27/7/2020, accessed on
12/7/2020, at: https://bit.ly/2AUYxro
46 Khalil Ashawi, "As Rebel-Held Syria Fears Virus, Just One Machine is there to Test," Reuters, 14/7/2020, accessed on 12/7/2020,
at: https://reut.rs/3ejWHhh
47 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), "Recent Developments in Northwest Syria," Situation Report, no. 13.
48 Medecins Sans Frontières, "Northwestern Syria is not Ready for the Coronavirus," ReliefWeb, 10/4/2020, accessed on 12/7/2020,
at: https://bit.ly/3fmKw4J
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 90يف املئة من مواقع النازحني إىل نظام إدارة املخيامت ،وهناك قرابة  300ألف سوري نازح ،حدي ًثا ،مل يتلقوا أي
مساعدات غذائية بني  14آذار /مارس و 14نيسان /أبريل(.((4
تعمل املنظامت اإلنسانية عىل تجهيز منشآت إضافية بقدرات اختبار ،إضافة إىل رشاء  90جهاز تنفس و 3أجهزة
أشعة ،وخطوات أخرى عديدة( .((5هذه املبادرات حيوية ،لكنها غري كافية يف محافظة تضم اآلن نحو  4ماليني شخص.
ويتوسل األطباء املحليون إىل النظام الدويل لتكثيف جهوده يف املنطقة ،محذرين من أن  100000شخص قد ميوتون
بسبب فريوس كورونا إذا مل يصل الدعم( .((5إنّ الوضع خطري ج ًّدا إىل ح ِّد أن عرشات اآلالف من السوريني النازحني
عىل طول الحدود الرتكية بدؤوا يعودون إىل منازلهم التي قصفت؛ ألنهم يعتربون أن مخاطر املرض والجوع عىل
الحدود أكرب من مخاطر سفك الدماء يف خطوط املواجهة(.((5
إن الحلول السهلة ال تعالج مشكلة كيفية توسيع مواجهة الوباء عىل نحو كبري .فالقيود املفروضة عىل السفر ،وحظر
التصدير ،وارتفاع األسعارً ،
فضل عن استمرار انعدام األمن ،تجعل رشاء املعدات والسلع وتسليمها مهمة شاقة .لكن
التحدي هيك ٌّ
يل أيضً ا؛ فعدة منظامت ،مثل منظمة الصحة العاملية ،مصممة للعمل مع الحكومات ومن خاللها.
موضحا ملاذا استغرق األمر وق ًتا ً
طويل لتزويد إدلب مبستلزمات
وقد قال ممثل املنظمة لصحيفة نيويورك تاميز،
ً
االختبار" :الشامل الغريب ليس دولة"( .((5لكن السامح للحكومة السورية بتحديد املناطق واألطراف التي تحصل
عىل املساعدات قد أساء إىل العمليات اإلنسانية يف املايض ،واملخاطر اليوم باتت أكرب( .((5واسرتاتيجية الحكومة يف
إلحاق أقىص قدر من األرضار بإدلب تتعارض عىل نحو مبارش مع الرضورات اإلنسانية والطبية التي تفاقمت بسبب
الوباء( .((5وكام ذكر ساب ًقا ،أعاد مجلس األمن تفويض األمم املتحدة بتقديم املساعدة اإلنسانية مبارشة إىل إدلب(،((5
لكن العديد من منظامت اإلغاثة ال تزال مرتددة يف استخدام هذه الصالحية(.((5
 .4ما الذي ميكن عمله :اسرتاتيجية االحتواء والتخفيف

مبا أن الوباء القادم يهدد جد ًّيا الناس الضعفاء يف إدلب ،فقد حان الوقت لتفعيل جميع املوارد اإلنسانية املحتملة -
التي ُأ ّجل بعضها سنوات – من أجل توسيع قدرة النظام الصحي ،ومتكينه من توفري خدمات فعالة ورسيعة تحفظ
49 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), "Recent Developments in Northwest Syria," Situation Report, no. 13.
50 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), "Recent Developments in Northwest Syria," Situation Report, no. 12.
51 Pinar Sevinclidir, "Coronavirus could Kill 100,000 in Syria's Last Rebel Enclave, Officials Warn," CBS News, 16/4/2020, accessed
on 12/7/2020, at: https://cbsn.ws/2ZiE9K1
52 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), "Recent Developments in Northwest Syria," Situation Report, no. 12.
53 Hill & Al-Hlou.
54 Human Rights Watch, "Rigging the System: Government Policies Co-Opt Aid and Reconstruction Funding in Syria," 28/6/2019,
accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/3iXFnSC
55 Annie Sparrow, "Ireland can Help UN to Stop Assad Manipulating Humanitarian Aid," The Irish Times, 26/6/2018, accessed on
12/7/2020, at: https://bit.ly/3iSn7dv
56 "Security Council Beats Midnight Deadline, Renews Syria Cross-Border Aid in Contentious Vote," UN News, 10/1/2020, accessed
on 12/7/2020, at: https://bit.ly/3iXPaIr
57 "Humanitarian Aid in Syria is being Politicized - and too Many Civilians in Need aren't Getting it," The Washington Post,
6/8/2019, accessed on 12/7/2020, at: https://wapo.st/2WcPTvD
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الكرامة بالنسبة إىل َمن هم يف حاجة إىل خدمات رعاية صحية متقدمة مع انتشار الفريوس .ويجسد وضع إدلب ما
ميكن أن يحدث عندما نأمل أن يتحقق ما هو أفضل ،لكننا غري قادرين عىل االستعداد ملا هو أسوأ.
إن املساعدات اإلنسانية ملواجهة االنتشار الوشيك لوباء فريوس كورونا يف إدلب ال متثل تحد ًيا للرعاية الصحية
فحسب ،بل أزمة متعددة القطاعات أيضً ا .فهي تتطلب اسرتاتيجية شاملة ال تعالج الفريوس فحسب ،بل أيضً ا
االضطرابات االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي عاناها أطفال ونساء ورجال إدلب وسورية فرت ًة طويلة ج ًّدا.
ً
تخطيطا طويل األمد ،وتواف ًقا جيوسياس ًّيا ما زال بعيد املنال حتى اآلن .وال ينبغي ادخار
ويتطلب تحقيق هذا األمر
أي جهد لتغيري هذه الحقيقة .ويف هذه األثناء ،مع تراجع الفريوس ،مثة خطوات ميكن ،بل يجب ،اتخاذها اليوم.
أ .تعزيز قدرات السلطات والجهات الفاعلة املحلية عىل مواجهة الوباء

تق ّدم غالبية املساعدات اإلنسانية الدولية يف إدلب عن طريق رشكاء محليني وعرب مديرية صحة إدلب .وهذه الشبكة
موجودة عىل األرض ولديها قدرة ،ولو محدودة أحيانًا ،عىل التعجيل بخطة االحتواء للتخفيف من آثار هذا الوباء.
وتم بالفعل اتخاذ بعض الخطواتً :
فمثل ،بد ًءا من أيار /مايو  ،2020سينشئ الرشكاء املحليون  17مرك ًزا للعزل ،بطاقة
عامة مستهدفة قدرها  1400رسير.
ويتعي عىل املانحني واملنظامت اإلنسانية الدولية متويل ومتكني وبناء قدرات هذه األطراف املحلية ،مبا فيها مديرية
ّ
صحة إدلب .ومن املجاالت التي تلزم فيها هذه املساعدة محدودية عدد العاملني الصحيني .ومطلوب ،يف إطار خطة
شاملة ،برامج تدريب مكثف عاجلة إلعداد ما يكفي من املهنيني الصحيني من أجل تقديم الخدمات األساسية ،حتى
ُيجتنب إرهاق مقدمي الرعاية الصحية الحاليني.
عالو ًة عىل ذلك ،فإن العمل يف ظل قيود نظام إدلب الصحي املنهك ومحدودية املوارد يتطلب ً
فهم أفضل إلجراءات
االحتواء والتخفيف التي توضع يف حاالت مامثلة يف مناطق النزاع األخرى .ويجب تعيني أطباء ومتخصصني يف الصحة
العامة مِن ذوي املعرفة والخربة يف التخطيط الوبايئ يف البيئات القليلة املوارد ،لتقديم استشارات خربة للرشكاء
املحليني بشأن الطرق الفعالة يف التعامل مع الوضع الحايل.
وإضافة إىل ذلك ،يجب تحقيق زيادة كبرية يف معدات الوقاية الشخصية املقدمة ملنطقة إدلب ،مع توفري اإلمدادات
ذات األولوية لعامل املساعدة والدعم؛ كالفرق الصحية واالجتامعية واإلنسانية ،وفرق الحامية.
وأخ ًريا ،يتعني عىل الجهات الفاعلة املحلية القيام بدور يف تعزيز حمالت التوعية املحلية ،ونرش رسائل بشأن تدابري
التباعد االجتامعي والنظافة الشخصية .وهذا مهم ج ًّدا اليوم ،بعد أن بدأت طقوس شهر رمضان .كام يجب أن يلتزم
الوجهاء املحليون بتدابري التباعد االجتامعي ويدعموها.
ب .مراقبة الحدود واملعابر

يف إطار الجهود الهادفة إىل احتواء انتشار فريوس كورونا من منطقة إدلب وإليها ،يجب وضع إجراءات رقابة ورصد
أكرث رصامة عند املعابر الحدودية ونقاط الدخول األخرى (مع تركيا ،واملناطق التي تسيطر عليها املعارضة ،ومناطق
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قوات سوريا الدميقراطية ،واملناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية) .وهي كلها ،يف الوقت الحارض ،مغلقة أمام
حركة املرور املدنية ،لكنها مفتوحة أمام حركة التجارة األساسية التي تعتمد عليها املنطقة يف الغذاء والدواء وغريها
من اإلمدادات .ويف حني فرضت البالد التي تكافح جائحة فريوس كورونا الحجر الصحي مد ًة مقدارها  14يو ًما أو أكرث
عىل األفراد القادمني من الخارج ،فإنه ال ميكن تطبيق هذا اإلجراء يف محافظة إدلب من دون تقليل عدد املعابر التي
تجلب اإلمدادات الرضورية ج ًّدا .مثة إجراء بديل محتمل يتمثل يف فحص السائقني وغريهم ممن يقومون بإدخال
مثل هذه اإلمدادات والحجر الصحي للحاالت اإليجابية أو املشتبه إصابتها بفريوس كورونا .وميثّل التهريب غري
القانوين للبرش والبضائع تحد ًيا إضاف ًّيا يقوض العديد من فوائد تدابري االحتواء والتخفيف املطبقة.
ج .الحد من مخاطر االنتشار عن طريق التفاعل

يع ّد التباعد االجتامعي طريقة مهمة للتخفيف من مخاطر انتشار كورونا ،لكن هذه الطريقة ليست كافية .يف
ظروف إدلب ،توجد أدوات مهمة أخرى يجب أخذها يف االعتبار أيضً ا .األوىل هي ضامن مراقبة ورصد أكرب لنظام
اإلحالة بني املباين السكنية واملرافق الصحية ،بزيادة عدد سيارات اإلسعاف واملسعفني املؤهلني .والثانية هي عزل
األشخاص املعرضني لخطورة عالية (كبار السن ،واملصابني بأمراض مزمنة وغريهم) يف مراكز عزل مخصصة .وينبغي
دراسة وتقييم جدوى مثل هذه الطريقة وتقييمها من قبل الرشكاء املحليني والدوليني يف هذا املجال .والثالثة هي
تعزيز النموذج املتنقل لتقديم املساعدة اإلنسانية؛ مبا يف ذلك استشارات الرعاية الصحية املتنقلة ،وتوزيع األدوية
ومستلزمات النظافة واملواد املعيشية عىل املالجئ ،حتى ال يضطر النازحون إىل زيارة املستشفيات أو املرافق الصحية.
د .تحسني تكنولوجيا االتصاالت ملكافحة الفريوس

تتطلب رسائل املعلومات العامة بشأن سبل احتواء الفريوس والوقاية منه واإلبالغ عنه تبادل املعلومات عىل نحو مستمر
ودقيق ومناسب .ويف الوقت الحارض ،فإنّ الخدمات يف إدلب سيئة يف مجال الكهرباء واالتصال باإلنرتنت .ومن املرجح
أن تكون الرسائل القصرية الوسيلة األكرث فاعلية لتبادل املعلومات وتعميمها برسعة ودقة ،ولكن يجب أن يكون هناك
جهد عاجل لزيادة االتصال باإلنرتنت .ويجب أن تُؤخذ يف االعتبار الجهود اإلنسانية يف طرق توفري هذه الخدمة عرب تركيا.
هـ .املؤرشات واالختبارات

يجب أن تستند االسرتاتيجية الشاملة وخطة التأهب إىل مؤرشات واضحة .ومن الرضوري زيادة عدد االختبارات
املتعلقة بفريوس كورونا يف إدلب لضامن تحديد األشخاص املصابني وتت ّبع الذين تواصلوا معهم .وتظهر البيانات
العاملية أن قرابة  80يف املئة من املصابني لن ُيظهروا أي أعراض ،أو س ُيظهرون أعراضً ا خفيفة فقط ،لكنهم سيظلون
يف حاجة إىل العزل الذايت ،والتباعد االجتامعي ،وبروتوكوالت النظافة .وسيحتاج  15يف املئة آخرون إىل رعاية داعمة
يف مراكز عزل أو مستشفيات مخصصة لـمرىض فريوس كورونا ،يف حني سيحتاج  5يف املئة إىل رعاية متقدمة يف
وحدة العناية املركزة(.((5
58 World Health Organization, "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)," Situation Report, no. 46, 6/3/2020, accessed on 12/7/2020,
at: https://bit.ly/327RKpg
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خامتة
يف ظل تواصل الرصاع يف سورية ،ستكون االسرتاتيجية املذكورة آن ًفا صعبة التنفيذ؛ خاص ًة مع استمرار رصاع السيطرة
عىل إدلب .ومن الرضوري أن تلتزم جميع األطراف بدعوة األمني العام لألمم املتحدة إىل وقف عاملي إلطالق النار(.((5
ويجب أن تضغط الجهات الدولية النافذة عىل أطراف النزاع من أجل وقف إطالق النار عىل نح ٍو رسمي فوري يف
إدلب ،حتى لو كان السبب الوحيد هو تقليل املوجات الجديدة من النازحني والسامح ملقدمي الخدمات الطبية
بالرتكيز عىل الجائحة املقبلة.
كل ما سبق يتطلب من املانحني الدوليني ومنظمة الصحة العاملية واألمم املتحدة ترسيع دعمهم إلدلب إىل حد بعيد.
ويجب أن يشمل هذا الدعم زيادة قدرة مرافق املياه والرصف الصحي والنظافة ،إىل جانب الوصول إىل الكهرباء
(املولدات) واإلنرتنت ،ويجب أن يتضمن تعزيز آليات املعابر لتقديم املساعدة الالزمة ،كام يجب أن يشمل ً
متويل
ً
عاجل لزيادة القدرات املحلية كام هو موضح ساب ًقا.
إن محنة إدلب واحدة من أعقد املعضالت اإلنسانية يف عرصنا ،حيث تأثرت بالنزاع الطويل ،وانتشار جائحة فريوس
كورونا ،واستمرار فشل املجتمع الدويل يف اتخاذ تدابري فعالة .وأي فشل آخر يف تقليل آثار الوباء يف إدلب سيؤدي
إىل خسائر يف األرواح ،وتهدي ٍد لألمن الصحي العاملي أكرث فأكرث ،وذلك بالسامح للفريوس باالنتشار يف أحد األماكن
األقل تجهي ًزا الحتوائه.

59 United Nations, "Secretary-General Calls for Global Ceasefire, Citing War-Ravaged Health Systems, Populations Most Vulnerable
to Novel Coronavirus," Press Release, 23/3/2020, accessed on 12/7/2020, at: https://bit.ly/3iS1jP7
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