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 2020أبریل نیسان /  13، نیسا ، مركزدكتور مایكل شارنوف
 

 ملیون 13زح أكثر من نصف ملیون سوري ونَفیھا تل قُ التي ، أصبحت سوریا دولة فاشلة بعد تسع سنوات من الحرب األھلیة
الرئیس حكومة فإن ، عالوة على ذلك. وملیار دوالر 300من ستكلف أكثر االعمار أن جھود إعادة بر األمم المتحدة قدّ وتُ . آخرین

ّرض تعوموجودة.  جیوب العنف السیاسي والعصاباتال تزال . وأراضیھا كافةالسیطرة على ال تمارس األسد السوري بشار 
منة ارجیة الثالثة المھی، األطراف الخروسیا وإیران وتركیاھو قیام ، أكثرتعقیداً األمور وإن ما یزید للدمار.  االقتصاد السوري

تقرار ، بدالً من التعاون للمساعدة في تحقیق االسلھیبة السیاسیةتنافس على السلطة واالمختلف أطراف النزاع وبدعم ، في سوریا
 .واألمن للسوریین

 
حاول نظام  ،على ذلك رداً . و، تواجھ سوریا اآلن كارثة إنسانیة مزدوجةفي جمیع أنحاء العالمكورونا یروس افتفشي مع و

ً م النظایبدو األدنى وذلك كي ، تقلیل عدد السوریین المصابین إلى الحد و الحال مع الدیكتاتوریات األخرى، كما ھاألسد بأنھ و قویا
 .یروسا، وقیّد حریة الحركة وأغلق المدارس والمطاعم للحد من انتشار الفبإغالق الحدودالنظام قام كما . البالدعلى ُمسیطر 

 
 ً ً وتوفي اثنان اعتباراً  25أصیب فقد ، لمنظمة الصحة العالمیة ووفقا وقد یكون العدد . 2020أبریل نیسان /  12من  سوریا

شر بسرعة ألنھ ینتوذلك كبیرة یروس االف، فإن احتمالیة انتشار األخرى الدولفي رأینا كما و. مما ھو ُمعلن بكثیرالفعلي أعلى 
 .وسھولة بین الناس

 
خطة أكثر شموالً لحمایة مالیین النازحین والالجئین وجود وھناك حاجة لمن خالل االتصال الوثیق، فایروس كورونا ینتشر و

لتباعد اكیف یمكن للسوریین ممارسة على سبیل المثال، و. ظروف معیشیة غیر صحیةفي ومتقاربة الذین یعیشون في أماكن 
، قط لسوریافھي مصدر قلق كبیر لیس القضیة تلك ن إفي مخیمات النازحین في إدلب؟ العامة بشكل صحیح والنظافة االجتماعي 

 .ز بین دین أو جنسیة أو طائفة أو قبیلةمیّ ال تُ ھي ، وولكن لجمیع الدول المجاورة
 
ھناك حاجة إلى الدعم . ملمواجھة ھذا التھدید وحدھجید بشكل جھزین إن النظام السوري والروس واإلیرانیین واألتراك لیسوا مُ و

 .للمساعدة في منع سوریا من االنزالق مرة أخرى إلى كارثة إنسانیة أخرىالدولي على الفور وھناك حاجة إلى خطة عمل شاملة 
 .أن تكون ھناك إرادة للعمل قبل فوات األواننأمل بنحن 

 
إن اآلراء الواردة في ھذا المقال ھي آراء الكاتب وال تمثل بالضرورة آراء وزارة الدفاع أو مركز نیسا أو أي من جھات الحكومة 

 األمریكیة.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200412-sitrep-83-covid-19.pdf?sfvrsn=697ce98d_4

