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ــوزارة الهجــرة واالندمــاج فــي الحكومــة الدنماركيــة مطلــع تشــرين  ــع ل أصــدر مكتــب خدمــات الهجــرة التاب

ــرًا عــن الوضــع األمنــي واالقتصــادي واالجتماعــي فــي محافظتــي دمشــق وريــف دمشــق  األول 2020 تقري

فــي ســوريا.

اعتمــد التقريــر علــى مصــادر حقوقيــة1 عــدة أبرزهــا، وهــي بالترتيــب بحســب مــرات االقتبــاس الــواردة فــي 

التقريــر: 

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان: 63 

:)ACLED(مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة

 :)EASO( المكتب األوروبي لدعم اللجوء

 :)OCHA( مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

ــز التقريــر علــى الوضــع األمنــي وحريــة الحركــة والوضــع االجتماعــي واالقتصــادي فــي محافظتــي دمشــق  ركَّ

ــا المتكــررة  ــة عــن القضاي ــر هــو جمــع معلومــات محدث ــرة. وهــدف التقري ــة األخي وريــف دمشــق فــي الحقب

ــد التقريــر علــى وجــوب االنتبــاه إلــى  التــي تــم تحديدهــا فــي الحــاالت المتعلقــة بطالبــي اللجــوء الســوريين. وأكَّ

الوضــع المتقلــب وغيــر المســتقر فــي ســوريا وحقيقــة أنَّ المعلومــات المقدمــة قــد تصبــح قديمــة ســريعًا، 

ــد أيضــًا علــى أهميــة متابعــة المعلومــات المقدمــة فــي التقريــر وتحديثهــا. وأكَّ

الوضع األمني في محافظتي دمشق وريف دمشق: 

جــاء فــي التقريــر أن القبضــة األمنيــة قويــة فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة الســابقة فــي دمشــق وريــف 

دمشــق، وهــذه المناطــق أكثــر اســتقرارًا مــن مناطــق أخــرى فــي الجنــوب مثــل درعــا. وأشــاَر إلــى ازديــاد 

ــات الخطــف  ــات القتــل واالغتيــاالت المســتهدفة لضبــاط الجيــش واألمــن خــال عــام 2020، وعملي عملي

مقابــل الفديــة. إضافــة إلــى اســتمرار الضربــات الجويــة اإلســرائيلية علــى مواقــع الحكومــة الســورية والقوات 

المدعومــة مــن إيــران.

أورَد التقريــر أنــه فــي المــدة بيــن 1 كانــون الثانــي إلــى 12 أيلــول 2020 تــم تســجيل 144 حادثــًا أمنيــًا )“معــارك” 

و”انفجــارات/ عنــف عــن بعــد” و”عنــف ضــد المدنييــن”( منهــا 79 ضــد مدنييــن وتوزعــت علــى المحافظتيــن 

علــى النحــو التالــي: 

دمشق: 14 حادثًا تسبَّب في مقتل 14 مدنيًا

ريف دمشق: 65 حادثًا تسبَّب في مقتل 88 مدنيًا 

24

42

5

1  )تم االعتماد في التقرير على مصادر إعامية عدة( 
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وأضــاَف التقريــر أنَّ معظــم حــاالت العنــف ضــدَّ المدنييــن )اعتــداءات جنســية، اعتــداءات جســدية، حــاالت 

خطــف، واعتقــال، وقتــل( كانــت لمعتقليــن قتلــوا فــي الســجون، الكثيــر منهــم قتلــوا تحــت التعذيــب، وأشــار 

التقريــر إلــى أن عــدد حــوادث العبــوات الناســفة زاد بشــكل كبيــر فــي شــباط 2020، حيــث وقعــت 6 تفجيــرات 

فــي مدينــة دمشــق و2 فــي ريــف دمشــق وبالمقارنــة مــع العــام الســابق فقــد تــم اإلبــاغ عــن 17 حادثــة 

ــر أســبوعية  ــر عــن وجــود تقاري ث التقري عبــوات ناســفة فــي العاصمــة ومحيطهــا طــوال عــام 2019. وتحــدَّ

ــا مــن المدنييــن،  عــن متفجــرات مــن مخلفــات الحــرب واأللغــام األرضيــة التــي تتســبب فــي ســقوط ضحاي

مشــيرًا إلــى أنَّ قضيــة األلغــام والمخلفــات المتفجــرة تقتصــر علــى المناطــق التــي وقعــت فيهــا مواجهــات 

عســكرية كبيــرة قبــل صيــف 2018 بيــن القــوات الحكوميــة وجماعــات المعارضــة المســلحة، وموضحــًا أنــه 

ال تــزال هنــاك مخــاوف بشــأن المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب فــي مخيــم اليرمــوك علــى الرغــم مــن إزالــة 

بعــض الــركام مــن الشــوارع الرئيســة، حيــث يواجــه العائــدون خطــر التعــرض النفجــارات مخلفــات الحــرب 

المتفجــرة واأللغــام. 

حرية الحركة:

ذكــر التقريــر أنــه علــى الرغــم مــن أن الحركــة أصبحــت أســهل بيــن دمشــق والغوطــة الشــرقية منــذ منتصــف 

عــام 2019 إال أن خطــر االعتقــال ال يــزال قائمــًا عنــد المــرور بنقــاط التفتيــش وخاصــة للمدنييــن المدرجيــن 

الخدمــة  ألداء  المطلوبيــن  والفلســطينيين  الســوريين  الرجــال  ذلــك  ويشــمل  المطلوبيــن،  قوائــم  فــي 

مناهضــة  مســلحة  أو  سياســية  بأنشــطة  قامــوا  الذيــن  واألفــراد  االحتياطيــة  أو  اإلجباريــة  العســكرية 

ــن فــي  ــر المدرجي ــة، وقــد يتعــرض األشــخاص غي ــت إليهــم تهــم جنائي َه ــن وجِّ للحكومــة، واألشــخاص الذي

قوائــم المطلوبيــن لخطــر المضايقــة أو االســتجواب أو االعتقــال عنــد نقــاط التفتيــش. ويشــمل ذلــك 

األشــخاص الذيــن هــم أقــارب لنشــطاء سياســيين أو مســلحين بارزيــن واألشــخاص المشــتبه فــي كونهــم 

ناشــطين، واألشــخاص الذيــن علــى اتصــال بأقاربهــم المطلوبيــن. 

وبحســب التقريــر ال يــزال الوصــول إلــى المناطــق المتضــررة بشــدة مثــل مخيــم اليرمــوك وداريــا ودومــا 

وحرســتا والشــيفونية وعربيــن مقيــد للغايــة ويحتــاج المدنيــون إلــى اســتخراج إذن للوصــول إليهــا. كمــا 

ــة االســتقرار فــي منطقــة  يحتــاج المدنيــون إلــى الحصــول علــى موافقــة أمنيــة عنــد االنتقــال مــن منطقــة بنيَّ

أخــرى فــي دمشــق وريــف دمشــق.

الوضع االجتماعي واالقتصادي:

ث التقريــر أنَّ ســوريا تمــرُّ بأزمــة اقتصاديــة عميقــة، انعكســت فــي انهيــار الليــرة الســورية وارتفــاع  تحــدَّ

حــاد فــي أســعار المــواد الغذائيــة خــال عــام 2020، وقــال التقريــر إنــه يمكــن الوصــول إلــى المــاء والكهربــاء 

ــة الصحيــة األساســية والمــدارس فــي معظــم مناطــق محافظتــي دمشــق وريــف دمشــق. ومــع  والرعاي

ــًا، كمــا هــو  ــاه يومي ــاء والمي ــي الســكان مــن انقطــاع الكهرب ــك، فــإنَّ الخدمــات تخضــع لضغــوط وُيعان ذل

ــد مــن المناطــق األخــرى فــي ســوريا.  الحــال فــي العدي
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وطبقــًا للتقريــر فإنــه ال نقــص فــي الغــذاء، ولكــن أســعار المــواد الغذائية مرتفعــة، ويتم توفير المــواد الغذائية 

األساســية بأســعار مدعومــة لكــن الكميــة المقدمــة بأســعار مدعومة بالكاد تغطي احتياجــات الناس. 

قــال التقريــر إنــه ال يوجــد تقريبــًا منطقــة فــي ريــف دمشــق خاليــة تمامــًا مــن الســكان حيــث تفــرض الظــروف 

الماليــة لبعــض الســكان العــودة والعيــش فــي منازلهــم المدمــرة، مــع غيــاب أية عمليــة إعادة إعمــار فعلية 

فــي المحافظتيــن. وأشــار إلــى توفــر الخدمــات األساســية )ميــاه، وكهربــاء، وصــرف صحــي( بمســتويات 

مختلفــة فــي جميــع المناطــق المأهولــة فــي المحافظتيــن، وذكــر أنــه قــد تمــت إعــادة فتــح مراكــز الخدمــة 

الطبيــة والمستشــفيات فــي معظــم المناطــق فــي دمشــق وريــف دمشــق، حيــث يتوفــر لــكل منطقــة 

عيــادة رعايــة صحيــة خاصــة بهــا تقــدم معظــم الخدمــات األساســية، فيمــا أوضــَح التقريــر أن جــودة خدمــات 

الرعايــة الصحيــة واألدويــة المقدمــة ضعيفــة فــي كلتــا المحافظتيــن، وال ســيما فــي ريــف دمشــق، وأن 

تضــرر المرافــق الطبيــة والعيــادات والمستشــفيات المزدحمــة وســوء التجهيــز، ونقــص الطاقــم الطبــي، 

ونــدرة العــاج الطبــي العــام والمخصــص لألطفــال والنســاء وذوي األمــراض المزمنــة، ونقــص األدويــة 

وســوء نوعيــة األدويــة المتاحــة، جميعهــا مشــكات ُيعانــي منهــا قطــاع الرعايــة الصحيــة حاليــًا. 

بانتشــار فيــروس  يتعلــق  للقلــق فيمــا  أنَّ األوضــاع فــي دمشــق وريــف دمشــق مثيــرة  التقريــر  واعتبــر 

كوفيــد-19.

وأخيــرًا أشــار التقريــر إلــى أنــه يمكــن لألطفــال االلتحــاق بالمــدارس والتعليــم االبتدائــي فــي جميــع مناطــق 

دمشــق وريــف دمشــق تقريبــًا، إال أنَّ المــدارس مكتظــة وتعانــي مــن نقــص المعلميــن، وفــي المناطــق 

النائيــة يضطــر األطفــال إلــى قطــع مســافات طويلــة للذهــاب إلــى المدرســة، والعديــد مــن أبنيــه المــدارس 

تضــررت خــال الصــراع. 

لالطالع على تقرير مكتب خدمات الهجرة الدنماركي نرجو زيارة الرابط2 : 

وفيمــا يلــي أبــرز البيانــات والمعلومــات التــي شــاركتها الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع مكتــب 

خدمــات الهجــرة التابــع لــوزارة الهجــرة واالندمــاج فــي الدنمــارك فيمــا يتعلــق بهــذا التقريــر:

فيما يتعلق بالوضع األمني في محافظتي دمشق وريف دمشق:

أكــدت الشــبكة علــى اســتمرار عمليــات االعتقــال التعســفي فــي عــام 2020، حيــث وثَّــق فريــق الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن 327 عمليــة اعتقــال فــي محافظــة ريــف دمشــق ومدينــة دمشــق 

ــزت هــذه االعتقــاالت بشــكل رئيــس فــي مــدن وبلدات دومــا وعربين  بيــن كانــون الثانــي وأيلــول 2020 حيــث تركَّ

وحرســتا بمحافظــة ريــف دمشــق، وتحــول 250 منهــا إلــى حــاالت اختفــاء قســري.

2  التقرير متاح باللغة اإلنكليزية فقط. 

https://fln.dk/-/media/FLN/Materiale/Baggrundsmateriale/2020/10/08/10/18/syri1348.pdf
https://fln.dk/-/media/FLN/Materiale/Baggrundsmateriale/2020/10/08/10/18/syri1348.pdf
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وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان اعتقــال 56 شــخصًا، بينهــم 13 ســيدة و4 أطفــال فــي أثنــاء 

تنقلهــم بيــن قــرى وبلــدات محافظتــي دمشــق وريــف دمشــق.

وأشــارت إلــى أن طريــق مطــار دمشــق الدولــي غيــر آمــن بســبب انتشــار نقــاط التفتيــش األمنيــة حيــث يقــوم 

األفــراد فــي نقــاط التفتيــش هــذه بتفتيــش المدنييــن لــدى مرورهــم بهــا؛ وألن المنطقــة تخضــع لســيطرة 

قــوات النظــام الســوري وال يوجــد فيهــا أيــة فصائــل غيــر نظاميــة أو مجموعــات مســلحة أخــرى، فــإن الهــدف 

ــم  ــًا وتعريضهــم لاعتقــال ألســباب مختلفــة، حيــث ت األساســي مــن الحواجــز هــو احتجــاز المدنييــن حصري

توثيــق مــا ال يقــل عــن 19 حالــة اعتقــال مــن أصــل الـــ 327 المذكــورة أعــاه ألفــراد اعتقلــوا فــي مطــار دمشــق 

ــق  ــون مــن اســتخدام هــذا الطري ــق المطــار. ويخشــى المدني ــى طري أو مــن نقــاط التفتيــش المنتشــرة عل

خوفــًا مــن تعرضهــم لاعتقــال عنــد نقــاط التفتيــش. 

فيما يتعلق بحرية التنقل في المحافظتين:

أشــارت الشــبكة إلــى انتشــار نقــاط التفتيــش بشــكل رئيــس عنــد مداخــل البلــدات فــي محافظــة ريــف 

ــة إلــى الطريــق الدولــي )طريــق دمشــق الســريع - المتحلــق(. عناصــر نقــاط  دمشــق وعلــى الطــرق المؤدي

ــح وضــع التســوية، ووثائــق الخدمــة الوطنيــة، وحالــة التجنيــد  التفتيــش يتحققــون مــن وجــود بطاقــات توضِّ

ــل للخدمــة العســكرية واإلجــازات وغيرهــا مــن  ــق تأجي ــة وثائ ــر الخدمــة العســكرية وأي ــل دفت ــاري )مث اإلجب

الوثائــق ذات الصلــة( للماريــن مــن النقطــة. وبشــكل عــام، هنــاك تدقيــق شــديد علــى جميــع األفــراد الراغبيــن 

فــي دخــول ريــف دمشــق أو مغادرتــه. 

تتقلــب قــدرة المواطنيــن علــى التنقــل بحريــة والتنقــل بيــن المناطــق وفقــًا ألهــواء أفــراد نقــاط التفتيــش. 

حيــث يمكــن لبعــض األشــخاص التنقــل والســفر بحريــة، بينمــا يتــم منــع أو اعتقــال آخريــن، إمــا ألنهــم مــن 

بيــن الذيــن قامــوا بتســوية أوضاعهــم أو النتمائهــم لعائــات معينــة أو ألســباب أخــرى.

أشــارت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى أنــه ال يوجــد منــع كامــل لعــودة المواطنيــن إلــى مناطــق 

ريــف دمشــق؛ حيــث يقتصــر المنــع علــى مجموعــة محــددة مــن النــاس ومناطــق محــددة، مثــل المناطــق 

ــدت  ــن، وأكَّ ــدات دومــا وحرســتا والشــيفونية وعربي ــل بل ــرًا كامــًا. مث ــازل تدمي ــاء ومن ــي دمــرت فيهــا أحي الت

الشــبكة علــى أن الســماح بالعــودة إلــى هــذه المناطــق جزئــي فقــط ومقتصــر علــى مــن تمكنــوا مــن العــودة 

بعــد الحصــول علــى تصريــح أمنــي وإصــاح منازلهــم علــى نفقتهــم الخاصــة. وفــي المناطــق التي دمــرت فيها 

منــازل و/ أو صادرتهــا قــوات النظــام الســوري، يلــزم الحصــول علــى إذن أمنــي للدخــول، وقــد تمــت مصــادرة 

ــد مــن المنــازل فــي هــذه المناطــق ومنــع أصحابهــا مــن العــودة إليهــا. وفــي بعــض األحيــان، يمنــع  العدي

عناصــر نقــاط التفتيــش عــودة المدنييــن؛ بهــدف ابتزازهــم والحصــول علــى مبالــغ ماليــة مقابــل دخولهــم.
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وذكــرت الشــبكة أنَّ الســلطات تمنــع الوصــول إلــى بعــض المناطق في مدينة دمشــق مثل جوبــر، والقابون، 

ومخيــم اليرمــوك، والحجــر األســود، والقــدم. وأشــارت الشــبكة إلــى أن الوصــول إلــى أحيــاء جوبــر واليرمــوك 

محظــور بســبب الدمــار الهائــل هنــاك، حيــث يســمح عناصــر نقــاط التفتيــش فقــط للمركبــات التابعــة لقــادة 

الميليشــيات التابعــة للنظــام الســوري بالدخــول؛ ليقومــوا بدورهــم بعمليــات النهــب والســرقة. 

وأضافــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أن النظــام الســوري ســيعيد تنظيــم المناطــق المدمــرة 

ويعيــد بناءهــا وفــَق مخططــات تنظيميــة جديــدة حيــث ســيتمكن فقــط الســكان الذيــن بقــوا فــي المناطــق 

الخاضعــة لســيطرة النظــام والقادريــن علــى إثبــات ملكيتهــم، مــن الحصــول علــى منــازل جديــدة هنــاك فــي 

المســتقبل، لكــن هــذا األمــر سيســتغرق ســنوات عديــدة.  

وذكــرت الشــبكة وجــود نقــاط تفتيــش عســكرية علــى جميــع مداخــل مدينــة دمشــق والطــرق المؤديــة إليهــا، 

حيــث يتــم إيقــاف جميــع الحافــات والســيارات التــي ُتقــلُّ مدنييــن. ويطلــب العناصــر الحواجــز مــن الســائقين 

والــركاب بطاقــات الهويــة الخاصــة بهــم ويكــون هنــاك تحقــق أكثــر تركيــزًا إذا كان الفــرد مــن منطقــة ُفرضــت 

عليهــا اتفاقــات التســوية أو إذا كان مــن عائلــة مناهضــة للنظــام الســوري، أو إذا كان أفــراد مــن العائلــة 

معروفــون بأنهــم نشــطاء فــي الحــراك الشــعبي أو أعضــاء فــي المعارضــة المســلحة. وأشــارت الشــبكة 

الســورية لحقوق اإلنســان إلى أنَّ عمليات تفتيش النســاء عند نقاط التفتيش تتمُّ بالطريقة ذاتها المتبعة 

فــي تفتيــش الرجــال، وأحيانــًا بأوامــر عليــا؛ للضغــط علــى أقاربهــم المطلوبيــن مــن قبــل األفــرع األمنيــة. 

فيما يتعلق باألوضاع االجتماعية واالقتصادية في دمشق وريف دمشق:

أشــارت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان إلــى غيــاب أيــة عمليــة إعــادة إعمــار فعليــة، حيــث يتــم اســتخدام 

مــوارد الدولــة فــي العمليــات العســكرية، وماحقــة المطالبيــن بالتغييــر السياســي وقمع أي انتقــاد للنظام. 

ــدت الشــبكة علــى أن مــا يحــدث هــو محــاوالت مــن قبــل النظــام للســيطرة علــى األراضــي والممتلــكات  وأكَّ

مــن خــال فــرض قوانيــن تعســفية تنتهــك العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ومرحلــة 

إعــادة التنظيــم القســري فــي مخيــم اليرمــوك وأحيــاء القــدم والحجــر األســود وجوبــر فــي دمشــق مســتمرة. 

أمــا فــي محافظــة ريــف دمشــق، فلــم يحــدد النظــام الســوري بعــد المناطــق التــي يريــد إعــادة تشــكيلها بــداًل 

مــن إعــادة بنائهــا.

تأثَّــرت معظــم مناطــق ريــف دمشــق الخارجــة عــن ســيطرة قــوات النظــام الســوري بالتدميــر بدرجــات 

ــى ســيطرة النظــام الســوري عليهــا.  ــي تعرضــت لهــا حت ــات العســكرية الت ــة حســب حجــم العملي متفاوت

حيــت كانــت داريــا، والمليحــة، ودومــا، وحرســتا، وعربيــن، ومديــرا، وعيــن ترمــا، وزملــكا، وحموريــا، بيــن المناطــق 

ــا والزبدانــي وبقيــن لضــرر  األكثــر تضــررًا، بينمــا تعرضــت مناطــق مثــل القلمــون وقــرى وادي بــردى ومضاي

أقــل مقارنــة بمــا ســبق ذكــره.
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وأشــارت الشــبكة إلــى أن مدينــة داريــا وضواحيهــا تفتقــر بشــكل كامــل تقريبًا إلى المرافق األساســية الازمة 

للحفــاظ علــى الحيــاة )الكهربــاء والميــاه وشــبكات الصــرف الصحــي والمستشــفيات والمــدارس ومــا إلــى 

ذلــك(. حيــث لــم يقــم النظــام الســوري حتــى اآلن بأيــة عمليــات تأهيــل ولــم يقــدم الخدمــات الازمــة لجعــل 

المناطــق صالحــة للســكن بعــد الســيطرة عليهــا. فــي غضــون ذلــك، ينفــق النظــام ماييــن الــدوالرات علــى 

نفقــات ورواتــب األجهــزة األمنيــة التــي تمــارس االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري والتعذيــب، وماييــن 

الــدوالرات علــى تكاليــف الحشــد العســكري المســتمر حــول محيــط إدلــب. 

أكــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى إهمــال النظــام الســوري الخدمــات فــي ســوريا إلــى حــدٍّ كبيــر. 

وكانــت مناطــق ريــف دمشــق التــي تعرضــت لعمليــات قصــف عشــوائي مــن قبــل قــوات النظــام الســوري 

قبــل إحــكام النظــام ســيطرته عليهــا صيــف 2018 هــي األكثر تأثرًا. ووثقت الشــبكة عشــرات االعتــداءات على 

البنيــة التحتيــة، مثــل خزانــات وشــبكات الميــاه خــال العمليــة العســكرية فــي تلــك المناطــق قبــل ســيطرة 

قــوات النظــام عليهــا. بشــكل عــام، فــإن الوضــع الخدمــي الحقيقــي فــي جميــع مناطــق ريــف دمشــق هــو 

نفســه فيمــا يتعلــق بخدمــات الكهربــاء والميــاه والصــرف الصحــي. وبينمــا ال توجــد منطقــة محرومــة تمامــًا 

مــن هــذه الخدمــات، فإنهــا تخضــع لتقنيــن شــديد فــي الكهربــاء التــي توفرهــا الشــبكة العامــة، وتعتمــد 

بعــض المناطــق علــى المحــوالت الكهربائيــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالميــاه، فعلــى الرغــم مــن توفرهــا، فــإن 

بعــض المناطــق محرومــة مــن شــبكة الميــاه العامــة وتعتمــد علــى آبــار الميــاه. ولــم تشــهد الشــبكة أيــة 

عمليــة إعــادة تأهيــل للبنيــة التحتيــة منــذ ســيطرة النظــام الســوري علــى هــذه المناطــق.

وأشــارت الشــبكة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أنــه ال توجــد منطقــة فــي ريــف دمشــق ال تصــل إليهــا المــواد 

الغذائيــة، إال أنهــا متوفــرة بأســعار مرتفعــة تتجــاوز القــدرة الشــرائية للغالبيــة العظمــى مــن المواطنيــن، 

لذلــك يلجــأ المواطنــون إلــى تأميــن احتياجاتهــم األساســية فقــط مثــل الخبــز والبقوليــات والخضــروات. 

بينمــا يعتمــد بعــض الســكان علــى الزراعــة وتربيــة المواشــي فــي أراضيهــم لتأميــن إمداداتهــم علــى الرغــم 

مــن التكلفــة العاليــة لذلــك.

أكــدت الشــبكة علــى افتقــار معظــم المناطــق إلــى مرافــق الرعايــة الصحيــة نتيجــة الحمــات العســكرية 

التــي شــنتها قــوات النظــام الســوري وحلفــاؤه، والتــي أدت إلــى إلحــاق أضــرار جســيمة بالمنشــآت الطبيــة، 

إلــى جانــب هجــرة الكــوادر الطبيــة. حيــث أنَّ المراكــز المعــدودة التــي تعمــل تقــدم العــاج للحــاالت الطفيفــة 

والمتوســطة فقــط، ويجــب علــى المواطنيــن الســفر إلــى مدينــة دمشــق لتأميــن العــاج للحــاالت الخطيــرة. 

كمــا يعانــي المصابــون باألمــراض المزمنــة مــن ارتفــاع أســعار األدويــة وأحيانــًا مــن صعوبــة تأميــن الــدواء. 

حيــث تعمــد النظــام الســوري فــي حماتــه العســكرية اســتهداف المرافــق الحيويــة، وال ســيما المنشــآت 

الطبيــة؛ لبــثِّ الرعــب بيــن المدنييــن وإجبارهــم علــى االستســام. وعندمــا يحكــم النظــام ســيطرته علــى هــذه 

المناطــق، فــإنَّ هــذه المنشــآت، مثــل غيرهــا، ال تحظــى باالهتمــام الــازم إلعــادة تأهيلهــا.
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وذكــرت الشــبكة أنــه فــي حــاالت نــادرة جــدًا تقــوم حكومة النظام الســوري بدعــم بعض األدويــة والفحوصات 

والخدمــات الطبيــة بأســعار منخفضــة، إال أنــه حتــى فــي هــذه الحــاالت هنــاك تمييــز بيــن عناصــر قــوات أمــن 

النظــام والجيــش وعائاتهــم الذيــن يتلقــون معاملــة تفضيليــة فــي الحصــول علــى هــذه الخدمــات، وُتعطــى 

األولويــة لمصابــي الجيــش واألمــن علــى المواطنيــن العادييــن المصابيــن والمرضــى.

وفــي ســياق تفشــي وبــاء كوفيــد-19، يخشــى النــاس الذهــاب إلــى المستشــفيات خوفــًا مــن الحجــر الصحــي 

فــي ظــروف غيــر صحيــة، مــع نقــص الرعايــة الصحيــة، وبــداًل مــن ذلــك يعتمــدون علــى تأميــن العــاج خــارج 

المستشــفيات.

وأضافــت الشــبكة أنــه علــى الرغــم مــن أن معظــم مناطــق ريــف دمشــق، التــي كانــت خارجــة عــن ســيطرة 

قــوات النظــام الســوري، ال تــزال تعانــي مــن تأثيــر العمليــات العســكرية للنظــام علــى المرافــق التعليميــة، 

إال أن معظمهــا لــم يقطــع العمليــة التعليميــة. حيــث يلجــأ أهالــي المناطــق التــي تفتقــر إلــى المــدارس التــي 

ــى إيجــاد مــدارس فــي المناطــق المجــاورة. وقــد تعرضــت معظــم األبنيــة  تقــدم جميــع مراحــل التعليــم إل

ــه  المدرســية للقصــف مــن قبــل النظــام الســوري علــى الرغــم مــن علمــه مســبقًا بمواقعهــا، لكــن حمات

البربريــة ضــد تلــك المناطــق، وال ســيما األخيــرة منهــا، كانــت تهــدف إلــى بــثِّ الذعــر بيــن المدنييــن وإجبارهــم 

علــى قبــول اتفاقــات التســوية التــي مــن شــأنها تهجيرهــم إلــى مناطــق أخــرى. وال يولــي النظــام الســوري أيــة 

أهميــة لعمليــات ترميــم المــدارس وتوفيــر طاقــم التدريــس أو الخدمــات التعليميــة المناســبة. 

ختامــًا، تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى أنهــا مســتعدة للمســاهمة فــي التقاريــر الدوليــة عــن 

حالــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، وتضــع قاعــدة البيانــات ومــا تحتويــه مــن معلومــات واســعة تم تســجيلها 

خــال تســع ســنوات فــي خدمــة إظهــار حقيقــة مــا يجــري بحــق المواطــن والدولــة الســورية مــن انتهــاكات 

لحقــوق اإلنســان، وتأمــل أن يســاهم ذلــك فــي تثبــت تاريــخ وســردية مــا جــرى فــي ســوريا بموضوعيــة، ومنعًا 

مــن محــاوالت حثيثــة مــن قبــل مرتكبــي االنتهــاكات وفــي مقدمتهــم النظــام الســوري وروســيا وإيــران عبــر 

إنشــاء منظمــات تابعــة لهــم تهــدف إلــى تغييــر ســردية األحــداث ونفــي االنتهــاكات وتبريرهــا، ونشــدد علــى 

أننــا ســوف نســتمر فــي بــذل أكبــر جهــد ممكــن فــي توثيــق مــا يجــري بدقــة وموضوعيــة، ســعيًا لخدمــة 

الهــدف األوســع وهــو حمايــة المدنييــن فــي ســوريا، ثــم محاســبة مرتكبــي االنتهــاكات كافــة، والبــدء فــي 

مســار التغييــر نحــو الديمقراطيــة، وشــعارنا هــو: ال عدالــة بــا محاســبة.
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