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 هي جزء من مشروع "زمن الحرب وما بعد الصرع في سوريا" الذي يمّوله االتحاد األوروبي،  منشوراتنا

 األوروبية بفلورنسا.وهو مشروع بحثي في برنامج "مسارات الشرق األوسط" ضمن مركز روبرت شومان للدراسات العليا بالجامعة 

العامة يقدّم مشروع "زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا" تحليالٍت عمليةً واستراتيجيةً لآلفاق، والتحدّيات، والتوّجهات، وخيارات السياسة 

 في زمن الحرب، وفي إطار التحضير لمرحلة ما بعد الصراع في سوريا.

 

 مؤلّفين حصراً.إن محتوى منشورات المشروع هو من مسؤولية ال

 

 إلكترونية، أم مطبوعة نسخ شكل على سواء أخرى، ألغراض إضافي استنساخٍ  أيّ  إن. فقط الشخصية البحث ألغراض النص هذا تنزيل يمكن

 العنوان، إلى إضافةً  والمحّررين، للمؤلّفين الكاملة األسماء إلى اإلشارة فيجب اقتباسه، أو بالنص االستشهاد حال في أما. المؤلّفين موافقة يتطلّب

 .والناشر فيها، نُِشر التي والسنة
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 التجربة السورية لحزب هللا اللبناني



 

 غوطة الشرقية تحت وطأة وباء كوروناال
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كز روبرت نينار الراعي باحثة سورية في مشروع زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا، لبرنامج مسارات الشرق األوسط في مر *

ي والتطورات على الوضع اإلنسان ٢٠١٢ت المتقدمة، في معهد الجامعة األوروبية في فلورنسا. تركز عملها منذ عام شومان للدراسا

 االجتماعية واإلنسانية في سوريا.
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 مقدمة

عبر مؤسساته األمنية. ونظراً  إدارة بلداتهاعلى السوري  النظام عملالشرقية، على الغوطة  منذ استيالئهبدأ 

أكبر اإلشكاليات التي أحد كورونا فيروس  يعتبربعد تسع سنوات من الحرب،  لهشاشة مؤسسات الدولة

ً يواجهها النظام السوري اليوم،  ا، ومع انتشار الوباء في سوري. في المناطق التي استعادها مؤخراً  خصوصا

اتخذ النظام السوري تدابير وقائية  1في جميع أنحاء البالد، ٢٠٢٠أيار في بداية إصابة ٤٤حيث تم تسجيل 

 .للحد من انتشار الوباء ، في محاولةصارمة في الغوطة الشرقية عبر وزارة الداخلية

دمشق  بين ٢٠٢٠آذار  ٢٧وفقاً لسلسلة القرارات الصادرة من وزارة الداخلية، فُرض حظر تجوال في 

ً  اقتصرتوجميع المناطق، القرارات لم تشمل هذه . إال أن وريفها  على المناطق التي استعادها النظام مؤخرا

وفي مطلع نيسان، أعلنت وزارة الصحة عن إصابات في الغوطة الشرقية )دوما  2.الغوطة الشرقية مثل

 3وحرستا وسقبا وحمورية(.

. قائيةو من كونهالغوطة الشرقية على شكل تدابير أمنية أكثر في االمتخذة اإلجراءات الحكومية تأتي 

إلى توسيع  ، عمد النظام السوريفيروس كورونامع تزايد إعالنات الحكومة السورية عن انتشار  وبالتزامن

 .في هذه المناطق ز سلطتهيتعزبهدف تواجد الفرق التابعة لحزب البعث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  https://bit.ly/2YuJApe، ٢٠٢٠ أيار ٤ ،سوريا"وورلد ميتر )باإلنكليزية(، " 1
 ٢٠، قرار بمنع التنقل بين مراكز المحافظات وجميع المناطق واألرياف في جميع األوقات اعتباراً من الساعة الثانية ظهر األحد القادم"" ،سانا 2

 =1129370https://sana.sy/?p، ٢٠٢٠آذار 
  https://bit.ly/2xvOQOq  ،٢٠٢٠نيسان  ٥"، منشور فيسبوك، السوريةإحصائيات فيروس كورونا في المحافظات شام إف إم، " 3

https://bit.ly/2YuJApe
https://sana.sy/?p=1129370
https://bit.ly/2xvOQOq
https://bit.ly/2xvOQOq
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 واقع االجتماعي والصحي في الغوطة الشرقيةالالجزء األول: 

من  بالمئة ٧٠بسبب دمارمع ضعف النظام الصحي ونقص األدوية والكوادر الطبية في الغوطة الشرقية، 

فإن  4،واستهداف النظام للمراكز الطبية ،البنية التحتية والمعمارية في أنحاء الغوطة الشرقية جراء الحرب

تلبية  حول تصريحات السلطات السورية ورغم. الغوطة الشرقية بالكاد قادرة على مواجهة الوباء

قتصر الخدمات الطبية الموجودة ت، وال توجد مراكز طبية فعالة في الغوطة الشرقيةاالحتياجات األساسية، 

على  الكوادر الطبية المتواجدة في الغوطة رغم قلّتها، تعملو. مستوصفات متواضعة بإمكانيات قليلةعلى 

نقص الخبرات  أن . إالالوقاية من انتشار الفيروس إرشاداتم ي، وتقدبإصابتهااستقبال الحاالت المشتبه 

في حال الرعاية الصحية عدم توفر مراكز  يدركون همف، يسبب حالة من الذعر بين السكان الطبية المؤهلة

إبالغ السلطات األمنية نتيجة قيام الكوادر الطبية بفي بعض األحيان  لتهديدبايشعرون أنهم كما  ،تفشي الوباء

 .أي شخص صابةإفي حال 

أعمالهم، ويعود ذلك إلى عدم  كثيرونمصادر الدخل، حيث فقد  بنقصتسبب منع التجوال  ذاته،في الوقت 

 ٥٠ بينيخالف الحظر مبلغ مالي يتراوح  وقد فُرض على من 5.أماكن العملإمكانية التنقل والوصول إلى 

وبما أن انتشار الوباء تزامن  6أشهر. ، فضالً عن االعتقال لمدة بين ثالثة وستةألف ليرة سوري ٣٠٠ألف و

األسعار في برفع وزارة التجارة وحماية المستهلك  قامتآذار،  ٣٠حجم الواردات، مع حلول مع انخفاض 

تم  ،مع حلول شهر رمضانو. على ضبطها بعد ذلك وعملت 7،معظم المواد األساسية ، بما في ذلكاألسواق

 الثامنةمن  األسبوع،يومين في  يوماً أو التجارية والمهنية والخدمية بفتح محالهم ألصحاب المهنالسماح 

 . ظهراً  حتى الثالثةصباحاً 

سوري من الصعوبة، مع طلب النظام ال أمراً في غايةأصبح شراء المواد األساسية ودفع إيجار المنازل 

وضع ال من ترديمخاوف السكان  الفيروس. وتتزايدالسكان البقاء في منازلهم خشية من توسع انتشار 

عن  المنظماتالخدمات، وعدم الحصول على مساعدات إنسانية كافية نتيجة توقف معظم  وغياب المعيشي

 مبادرات يقوم بها الهالل األحمر والفرق التابعة لحزب البعث والبلديات.باستثناء العمل، 

انتشار و، الغذائياألمن  تردّيوبسبب قلة الموارد  ،بنية جسدية ضعيفةيعاني معظم سكان الغوطة من و

 وأصحاب االحتياجاتاألمراض المزمنة المصابين بالحرب و جرحىوكثرة  بعد الحربالمدقع ر الفق

لرغم اعلى  .انتشاره يُضعف فرص مقاومة الفيروس في حال و ماالفئات العمرية، وه مختلفبين  الخاصة

 الصحية التي تقيهم من اإلصابة بالفيروس. بالتعاليمااللتزام بالغوطة  سكانيحاول  ذلكمن 

في سقبا  فيما ظهر ،الشمال السوريقوات النظام عادا من مدينة دوما عبر رجلين من إلى  الفيروس انتقل

، تم حجر العائالت في المنطقة الوباء . وبسبب تفشيعائالت من لبنان بعد عودة عدةوحرستا وحمورية 

                                                           
تقرير مشروع بحثي )فلورنسا، إيطاليا: مشروع "زمن الحرب وما بعد الصرع  ،"أوجه سلطة النظام السوري في الغوطة الشرقية" ،نينار الراعي 4

 /bXLceV3https://bit.ly، ٢٠١٩آب  ٢٣ ،في سوريا"، معهد الجامعة األوروبية(
ً السادسة وحتى  مساءً السادسة ي اإلثنين والثالثاء للسماح بالتنقل، إلى جانب منع التجول من تم تحديد يوم   5 خالل أيام األسبوع، وفي أيام  صباحا

ً السادسة مساء  حتى  ٧:٣٠نيسان، تم تعديل ساعات الحظر من الساعة  ٢٣. ومع حلول شهر رمضان في ظهراً  ١٢العطل من الساعة   ،سانا .صباحا

 "الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا يقرر تعديل أوقات حظر التجول المفروضة في جميع المحافظات اعتباراً من بداية

  https://bit.ly/2SuN9YJ، ٢٠٢٠نيسان  ١٨شهر رمضان المبارك لتصبح من السابعة والنصف مساًء حتى الساعة السادسة صباحاً"، 
 .٢٠٢٠نيسان  ٢٢يوم  اءالسودفي السوق  ليرة مقابل الدوالر الواحد ١٢٤٥صرف الليرة السورية سعر بلغ  6
 مقارنة نشرة األسعار بين شهري شباط وآذار.  7

https://bit.ly/3bXLceV
https://bit.ly/2SuN9YJ
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ن حجر األحياء التي تقطن فيها داخل منازلها، ومنع أفرادها من التنقل إال بموافقة أمنية، فضالً ع المصابة

تستقبل مقاتلين  ما زالتأن المطارات العسكرية داخل سوريا  إلىيعود سبب انتشار الوباء وهذه العائالت. 

ً منطقة القلمون  وتشهد 8.من إيرانوشحنات عسكرية   للميليشيات اإليرانيةاجتماعات وتنقالت  خصوصا

اإلصابات ناتجة عن التواصل تكون المرجح أن  ومناللبنانية، وحزب هللا اللبناني بين األراضي السورية و

 إلى نُقلوامصادر طبية أن عناصر من الفرقة الرابعة  . وأبلغتالنظام السوري وقوات هؤالء المقاتلينبين 

9إصابتهم بفيروس كورونا.بعد دمشق  القطيفة بريفالمشفى الوطني في 
 

تدمير النظام وشبكاته األمنية في التعامل مع انتشار الوباء في  لجزء الثاني:ا

 الغوطة الشرقية

األمنية جز النظام السوري العديد من الحوا فيروس كورونا، أعادعن انتشار  اإلعالنبالتزامن مع تزايد 

م النظام بإغالق أن يقو . ويُخشىبالمتاريس الترابيةبين البلدات الطرق الفرعية  ، وأغلقالغوطة الشرقية إلى

 . بالفعل بلدات الغوطة الجنوبية ، خاصة وأنه أغلقكامل لتلك البلدات

هر شباط، ش، بحلول الفرقة الرابعة اتخذتتمتلك حرية اتخاذ القرارات األمنية،  وألن المؤسسات األمنية

المعبر  ى حرستا، وهوحاجز مشف عبردوما  إلىوالمواد الطبية إدخال األدوية بإيقاف  رسميغير  قراراً 

آذار  ٢٢وفي  . األدوية في بلدات الغوطة الشرقية بنقصتسبب  األمر الذيالعاصمة دمشق،  إلىالوحيد 

 ً دفع  ماما، مدينة دو عبر الحاجز ذاته إلىمنع إدخال المحروقات ب غير رسمي قراراً الفرقة اتخذت  ،أيضا

ر الكهربائي، ر التياالقرار على توفّ  وقد انعكسقود، العديد من السكان إلى إيقاف أعمالهم المرتبطة بالو

 . لمنازلهمحيث يعتمد السكان على المولدات الكهربائية في توفير الكهرباء 

اعتقاالت استهدفت العاملين  حملةفرع أمن الدولة  ذمسرابا أيضاً اإلجراءات ذاتها، فيما نفّ -حاجز دوما واتخذ

ً أن ، العسكري في المجال التجاري في مدينة دوما بهدف التجنيد القيادة العامة في وحدات الجيش علما

دوريات ونظم عناصر النظام  10.اإللزاميةالخدمة  إلىوقف السوق  عن آذار ٢٠أعلنت بتاريخ السوري 

مقابل إطالق  سورية،ألف ليرة  ٥٠تصل إلى ة مالية على المار جابت بلدات الغوطة، وفرضت إتاوات

كثيراً منهم إلى يدفع  ، ماالسكان صعوبة في المواصالت الحظر. ويجدخالل فترة  هإيقافمن يتم  سراح

مخاوف السكان جراء  ، فيما تتزايدكثرة الحواجز والدوريات األمنية ، بسببمنازلهم إلىبالعودة  التأخر

أن النظام السوري يعمل على حرمان الغوطة  من المرجح فرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية.

سلطة  عبرجانب فرض قرارات أمنية  ، إلىالوباء لمواجهةوالضرورية  األساسيةالشرقية من المستلزمات 

 أجهزته.

 ،أطلق الحزب إذ ث داخل الغوطة الشرقية،فضالً عن ذلك، استفاد النظام السوري من وجود حزب البع

، تتضمن أنشطة لتسهيل وصول السكان من انتشار الوباء إلى الحدمبادرة تهدف  ،بإشراف القيادة المركزية

                                                           
 /wn7Kpe2https://bit.ly، ٢٠٢٠نيسان  ١٤وب، يالحرة، يوت ،"حقيقة انتشار فيروس كورونا في سوريا" ،زياد الريس 8
 .٢٠٢٠نيسان  ٢٠مقابلة عبر سكايب مع ناشط وعامل في المجال اإلنساني،  9

، ٢٠٢٠أذار  ٢٠، سانا: "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعلن ايقاف السوق للخدمة بسبب األوضاع الصحية" 10

https://bit.ly/2SIPQWX 

https://bit.ly/2Kpe7wn
https://bit.ly/2SIPQWX
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عليها اسم  أُطلقوتم تشكيل فرق . الموارد الغذائية، وعمل على حشد المناصرين له والمنتسبين للحزب إلى

عملت هذه الفرق، مع الهالل األحمر،  .كل بلدة فيفرق الحزب  وقيادةف بإشرا التطوعية"،البعث  "فرق

قيادة فرق الحزب  ، كالشوارع والمدارس والمساجد. وشكلتتعقيم المرافق العامة في بلدات الغوطةعلى 

 ً  . يظهرعملية توزيع الخبز على السكانضبط المختار والبلدية في  لمساعدةأعضاء  ثمانيةتتألف من  لجانا

العمل إلى جانب المجتمع إدارة الموارد وعبر ف من انتشار الوباء، عبر هذه اإلجراءات كمستفيدحزب البعث 

11في تقوية سلطة النظام في سوريا. تعزيز دورهو كسب التأييدالحزب إلى  يسعىللحد من انتشار الوباء، 
 

ً الحد من انتشار الوباء، يتضح  جراءاتإلالحكومة السورية تبني أياً تكن الغاية من  هذه ن معظم أ عموما

تعادها على المناطق التي اس في إعادة ترسيخ السيطرةتعزيز دور شبكات النظام  هدفت إلىاإلجراءات 

تجاج ناتج عن اح ،دمشق للعاصمةأي تهديد  في استبعادالنظام السوري  إلى رغبةويعزى ذلك . مؤخراً 

 .لمعيشية والخدميةالسكان بسبب تدهور األوضاع ا

  

                                                           
 .٢٠٢٠نيسان  ٢٢مقابلة عبر سكايب مع ناشط وصحفي سابق،  . ٢٠٢٠نيسان  ٢٠مقابلة عبر سكايب مع ناشط وعامل في المجال اإلنساني،  11
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 خاتمة

قدراً من التباين على المستوى  فيروس كوروناانتشار عن الناجمة  سوريا فياألزمة الحالية  شهدت

النظام السوري  وفشل. دخلهم مصادرالكثير من سكان الغوطة الشرقية  خسرفقد االقتصادي، -االجتماعي

ً و ،كثر منها وقائيةية أأمنذات طبيعة متخذاً تدابير  ،في معالجة الوضع الصحي المتردي شبكات  موظفا

إلى جانب وزارة  بالعملالمدني  لمنظمات المجتمعمن السماح  ، بدالً مع المجتمع ةالعالقلضبط السلطة 

وال سيما في الوباء سبباً في حدوثها، يكون  ضافيةإذلك تكاليف بشرية قد يسبب و. الوباءالحتواء  الصحة

وعدم إيجاد بديل لتغطية في الغوطة الشرقية، غياب الخدمات ستمرار تدهور أو حتى واغياب الرقابة، ظل 

انتشار قد يسبب وأخيراً،  .االحتياجات االجتماعية والطبية، وتفاقم الوضع االجتماعي االقتصادي والسياسي

في المناطق التي  رساء سلطتهوتكريس دور شبكات النظام في إ ،زيادة في االستبداد والقمعفيروس كورونا 

 .استعادها في السنوات األخيرة
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