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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

 -اإلميان -

اهلدف الرئيس من توثيق االنتهاكات يف سوراي هو احلِفاظ على حقوق الضحااي،
تؤمن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن
َ

وحماسبة اجملرمني حتقيقاً للعدالة ،وردع من يُفكر ابلقيام جبرائم مماثلة ،ودعماً ملسار العدالة االنتقالية وختليد الذكرى،

ب يف ابب مكافحة سياسة اإلفالت
ص ُّ
وللمسامهة يف عمليات املناصرة سياسياً واجتماعياً .وتؤمن أيضاً أبن كل ما سبق يَ ُ

من العقاب املمت ّدة على مدى ع ّدة عقود يف سوراي؛ ما أدى إىل استمرار دورة العنف واالستبداد ومنع أتسيس حكم جديد
قائم على العدالة واملساواة والدميقراطية.

 -الوضوح وااللتزام -

حيرص فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على إِطْالع الناجني والشهود وأهايل الضحااي واملقربني منهم على منهجية

سرية ،وعن حقهم يف إبقاء املعلومات
العمل املتبعة يف الشبكة والغرض من إفاداهتم ،وعن حقهم يف طلب إبقاء هويتهم ّ

اليت يُقدموهنا ويعتقدون أهنا قد تسبب خطراً عليهم بعيدة عن التداول العام ،ومتتلك الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

أرشيفاً كامالً أبمساء الشهود وعناوين االتصال اخلاصة هبم وشهاداهتم ،وكذلك مجيع الصور والفيديوهات الواردة يف التقارير
واألحباث اليت تصدرها كافة ،وتتبع إجراءات سالمة عالية للحفاظ على أمن املعلومات.

 -املوثوقية واالنتشار -

من ُذ أتسست الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف حزيران /يونيو َ ،2011ع ِمل أعضاؤها املنتشرون يف خمتلف املدن

والبلدات السورية على بناء عالقات ثقة وتعاون مع اجملتمعات احمللية اليت ينتمون إليها؛ هبدف توثيق االنتهاكات املتزايدة
حلقوق اإلنسان عن طريق مجع أكرب قدر من املعلومات التفصيلية عن احلوادث اليومية وعن الضحااي النامجني عنها ،وتوثيق

موجودين وقت احلادث .وعلى مدى سنوات
شهادات الناجني وأهايل الضحااي واملقربني منهم وشهود العيان الذين كانوا
َ

تكونت شبكة واسعة من العالقات مع اآلالف من املصادر امليدانية ،متكنَّت الشبكة
متواصلة من العمل اليومي الرتاكمي َّ

السورية حلقوق اإلنسان من خالل مقاطعة املعلومات ومتابعة سلسلة التوثيق من االعتماد على نسبة كبرية منهم كمرجعية
إضافية للتَّحقق من املعلومات.
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 -التعريفات والتصنيفات -

تلتزم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان خالل عملها ابلتعريفات والتصنيفات الواردة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان
والقانون الدويل اإلنساين ،وكذلك ابلتعريفات والتصنيفات املتبعة من قبل اهليئات الدولية كاللجنة الدولية للصليب األمحر،
شك يف تصنيفه هل هو مدين أم
واليت تقول على سبيل املثال (يف حال عدم وجود دليل قاطع على هوية الضحية وحدوث ِّ
مقاتل ،فإننا نقوم بتقييده على أنه مدين).

ونتيجة لتع ّدد التعريفات املتعلقة ابعتبار أن حاداثً ما هو جمزرة طبقاً لعدد الضحااي الذين قتلوا يف ٍ
آن واحد ،وكذلك اعتبار
املعتقل ٍ
خمتف قسرايً طبقاً للمدة الزمنية اليت متضي على ورود آخر معلومات موثّقة عنه ،اصطلحت الشبكة السورية حلقوق
اإلنسان واعتمدت خالل عملها على التعريفات التالية:

اجملزرة :هي احلادثة اليت يُقتل فيها على األقل مخسة أشخاص مساملني دفعة واحدة.

املختفي قسرايً :هو املعتقل الذي مضى شهر كامل على آخر معلومات موثّقة وردت عن مصريه من اجلهة اليت قامت
ابعتقاله.

بعض التعريفات التوضيحية:
سن الثامنة عشرة.
الرجال :يُطلق هذا املسمى على الذكور البالغني الذين جتاوزوا َّ

سن الثامنة عشرة.
السيدات :تُطلق هذه التسمية على اإلانث البالغات اللوايت جتاوزن َّ
األطفال :يُطلق مسمى األطفال على الذكور واإلانث الذين هم دون ِّ
سن الثامنة عشرة ،ويتم تصنيفهم إىل ذكور أطفال
وإانث طفالت.

سن الستني من كال اجلنسني.
جتاوز َّ
الكهل :كل من َ
الرضيع :كل من هو دو َن ِّ
سن الثانية من كال اجلنسني.

سن الثامنة عشرة ،والثاين هو اإلانث
اإلانث :ينقسمن إىل قسمني ،األول هو اإلانث البالغات (سيدات) وهن من جتاوز َن َّ
الطفالت دو َن ِّ
سن الثامنة عشرة.
سن الثامنة عشرة ،والثاين هو الذكور
الذكور :ينقسمون إىل قسمني ،األول هو الذكور البالغني (رجال) وهم من جتاوزوا َّ
األطفال وهم َمن دو َن ِّ
سن الثامنة عشرة.

املقاتل :كل َمن محل السالح وشارك يف األعمال القتالية ،وذلك كما هو منصوص عليه يف القانون الدويل اإلنساين،

وعندما تصادف حادثة قصف يسقط فيها مدنيون وعسكريون معاً فاصطلحنا على إطالق لفظ شخص حلصيلة الضحااي،
يتم فرزهم الحقاً.
حيث ُّ
ُ
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التوقيت :نتبع نظام الـ  24ساعة يف تسجيل أوقات احلوادث.
اختالف توزع مناطق السيطرة :نتيجة لألعمال القتالية بني عدة أطراف يف سوراي ختتلف مناطق سيطرة هذه األطراف
بشكل مستمر ،ونظراً ألن بعض التقارير والدراسات أتخذ وقتاً طويالً يف البحث والتحقق ،فقد تتغري القوة اليت كانت

مسيطرة عن القوة اليت تولت السيطرة حلظة إصدار التقرير وهلذا تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان دائماً على أمهية اتريخ
االنتهاك.

 -تصنيف األطراف املرتكبة لالنتهاكات -

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ابعتبارها جهة حقوقية مستقلة عن مجيع أطراف النزاع فهي ال هتتم بتحليل أو تربير
ردات الفعل من انتهاكات.
ردات الفعل ،أو الدوافع ،بل مبا يرتتب على تلك اهلجمات أو َّ
اهلجمات ،أو َّ

يف البداية كان النظام السوري هو املرتكب الوحيد النتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي ،ومازال أكرب مرتكب لالنتهاكات

وفق مجيع اإلحصائيات ،إال أنه ومع تطور األوضاع دخلت إىل الساحة السورية جمموعات أخرى مارست انتهاكات
تصب األعمال اليت
متع ّددة ،وعملت هذه اجملموعات حتت تسميات خمتلفة أو ُمتغرية ،لكن جيمعها ٌ
هدف مشرتك أو ُّ
متارسها يف صالِح ٍ
طرف معني ،لذلك صنَّفت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان األطراف اليت ترتكب االنتهاكات يف سوراي
وفق متايزها عن بعضها؛ تبعاً للهدف واملرجعية والصفة الطاغية عليها وطريقة نشاطها ،والذي اجتهدت الشبكة ابلوصول
إليه لتحديد األطراف الرئيسة املسؤولة عن هذه االنتهاكات واليت يتفرع عن ٍ
كل منها العديد من اجملموعات املتشاهبة ،وهذه
األطراف هي:
الطرف األول :القوات احلكومية :تشمل اجليش السوري احلكومي وقوات األمن وامليليشيات احمللية وامليليشيات األجنبية
وهي شيعية التوجه بشكل أساسي ،وقد بدأت ابالنتهاكات منذ اليوم األول لالحتجاجات الشعبية يف العام .2011
الطرف الثاين :قوات “حزب االحتاد الدميقراطي وهو فرع حزب العمال الكردستاين” والقوات املتحالفة معه ،ويف بداية
االنتفاضة الشعبية مل يكن يتم متييزها عن القوات احلكومية حىت بداية عام  2012أصبحنا منايز بينهما ،يف مطلع العام
 2014ش ّكل احلزب ما أطلق عليه اسم “اإلدارة الذاتية” ،عمادها قوات حزب االحتاد الدميقراطي وهي“ :وحدات
محاية الشعب” و “قوات األسايش” ،مث َّ
شكلت تلك القوات يف هناية عام  2015ما أطلق عليه اسم “قوات سوراي
الدميقراطية” إبضافة بعض مكوانت اجملتمع السوري األخرى بشكل رمزي.
الطرف الثالث :قوات املعارضة السورية :تشمل مجيع فصائل املعارضة املسلحة و”اجليش احلر” و”الفصائل اإلسالمية غري
املتشددة” ،بدأت عملها يف آب /أغسطس  2011بشكل متفرق مث توسع شيئاً فشيئاً حىت آذار /مارس  ،2012عندما
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب األمحر اعتبار النزاع يف سوراي نزاعاً مسلحاً غري ذي طابع دويل.

الطرف الرابع :التنظيمات اإلسالمية املتشددة :تشمل “جبهة النصرة” وهي فرع “تنظيم القاعدة” يف سوراي اليت أُعلن عن
أتسيسها يف كانون الثاين /يناير  ،2012وتنظيم “الدولة اإلسالمية  -داعش” الذي أُعلن عن أتسيسه يف نيسان /إبريل
 ،2013وتنظيم “جند األقصى” ،وكل من يبايعهم.
الطرف اخلامس :قوات التحالف الدويل بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية :وهو حتالف من جمموعة دول تقوده الوالايت
املتحدة األمريكية هبدف حماربة تنظيم “الدولة اإلسالمية  -داعش” ،والذي بدأت أوىل ضرابته يف أيلول /سبتمرب .2014
الطرف السادس :القوات الروسية :وهي القوات املسلحة الرمسية التابعة لالحتاد الروسي ،واليت أعلنت عن دخوهلا سوراي يف
أيلول /سبتمرب .2015
الطرف السابع :جهات أخرى :ويتضمن هذا التصنيف التفجريات اليت مل ُندد مرتكبيها ،مصدر نريان جمهول ،ألغام جمهولة
املصدر ،الغرق ،القوات األردنية ،الرتكية ،اللبنانية.
اجلدير ابلذكر أن األلفاظ املستخدمة من قبيل “اإلسالمية”“ ،الشيعية”“ ،الكردية” ،...ال حتمل أي تعميم وال ينطوي
استخدامها يف هذا السياق على أي تعبري أو داللة سوى من ابب حتديد الصفة اجلامعة لعدد من اجملموعات املسلحة اليت
تتشابه مع بعضها البعض يف األهداف ،ووفق ما هو متداول ومتعارف عليه.

 -توثيق وتصنيف الضحااي -

يعمل قسم توثيق الضحااي يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على متابعة حوادث االنتهاكات بطريقة املناوابت على مدى
جراء احلادث عن طريق أعضاء الشبكة واملتطوعني وشبكة العالقات اجملتمعية
اليوم ،فيقوم ابستالم املعلومات عن الضحااي ّ
داخل سوراي ،ويعمل على التواصل مع الناجني وأهايل الضحااي واملقربني منهم وشهود العيان واحلصول على إفاداهتم حول
احلادث ومقاطعة املعلومات الواردة من ع ّدة مصادر هبدف تسجيل الضحااي ،ويف هناية كل يوم يعمل أعضاء قسم توثيق
الضحااي على تدقيق قوائم الضحااي اليومية ،ومن مث أرشفة أمساء الضحااي اليت مت التأكد منها ابستخدام برانمج إلكرتوين

خاص ابألرشفة ،يقوم بفرز األمساء حبسب احملافظة ،اجلنس ،العمر ،الزمان ،املكان ،طريقة القتل ،اجلهة اليت قامت ابلقتل،
نوع السالح املستخدم ،وغريها من املعلومات التفصيلية اليت قد تزيد أو تنقص تبعاً للظروف احمليطة بكل حادثة ،إضافة إىل

أرشفة صورة الضحية.
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تُصنّف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان الضحااي الذين تقوم بتوثيقهم وفق التايل:

 oالضحااي املدنيون :وهم الضحااي الذين يُقتلون على يد أي طرف من األطراف السبعة اليت ترتكب االنتهاكات يف سوراي.

 oالضحااي العسكريون من املعارضة املسلحة :وهم الضحااي الذين يقتلون وينتمون إلحدى جهات املعارضة املسلحة،

وتعترب فرص توثيق الضحااي العسكريني من املعارضة املسلحة ضعيفة يف ظل صعوبة وصول فريق الشبكة إىل جبهات القتال
وبسبب التكتم الكبري لقوات املعارضة املسلحة على الضحااي الذين يسقطون ،وامتناع ذويهم واملقربني منهم عن إيصال
املعلومات عنهم أو نشرها.
من ٍ
جانب آخر فإن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ال تستطيع توثيق الضحااي من القوات احلكومية (اجليش السوري
وقوات األمن وامليليشيات احمللية وامليليشيات األجنبية التابعة له) ،والضحااي من قوات حزب االحتاد الدميقراطي الكردي،
والضحااي من الفصائل اإلسالمية املتش ّددة ،وذلك لعدم وجود منهجية واضحة ميكن اتباعها للتوثيق يف ظل اعتبار

املنظمات احلقوقية طرفاً معادايً غري موثوق وغري مرحب به حسب تعبريهم ،ويف ظل تكتم شديد من املصادر الرمسية وذوي

الضحااي وأصدقائهم وصعوبة وصول أعضاء الشبكة أو املتطوعني إىل جبهات القتال.

تُتيح الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منوذجاً خاصاً ميكن ملؤه ابسم ومعلومات الضحية ليتابع قسم الضحااي هذه

املعلومات ويتأكد من صحتها ومن مث إدراجها ضمن قاعدة البياانت.

 -توثيق املعتقلني -

يعمل قسم املعتقلني يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشكل يومي على متابعة حوادث االعتقاالت ،فيقوم ابستالم
املعلومات الواردة عن املعتقلني من خالل أعضاء الشبكة واملتطوعني وشبكة العالقات اجملتمعية داخل سوراي ،مث يعمل على
التواصل مع شهود العيان ممن شاهدوا حادثة االعتقال واحلصول على إفاداهتم ،وكذلك التواصل مع أهايل املعتقلني واملقربني
منهم للحصول على املعلومات الشخصية اخلاصة ابملعتقل وعلى أي معلومات متعلقة حبادثة االعتقال واجلهة اليت قامت
هبا ،واملكان الذي نقل إليه املعتقل وغريها من املعلومات حسب توفرها ،وتتم مقاطعة املعلومات الواردة من ع ّدة مصادر

وتسجيلها يف قاعدة البياانت ،ويستمر قسم املعتقلني مبتابعة أية معلومات جديدة حول املعتقل ومكان وجوده والظروف
املقربني منهم ،إضافة إىل مقابلة الناجني من
اليت ُتيط به عن طريق الناجني من االعتقال وكذلك عن طريق أهايل املعتقلني و َّ
االعتقال وأخذ إفاداهتم حول ظروف اعتقاهلم ..وكذلك من شاهدوا ضمن املعتقالت ،ويعمل قسم املعتقلني على حتديث
قاعدة البياانت ابستمرار عن املعتقلني الذين متَّ اإلفراج عنهم حسب توافر املعلومات.

تواجه الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حتدايت كبرية يف عمليات توثيق املعتقلني اليومية واملستمرة منذ عام  2011حىت
اآلن ،ومن أبرز هذه التحدايت اخلوف والقلق الذي يعرتي أهايل املعتقلني وذويهم من نشر أيّة معلومات عن املعتقل
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ٍ
وبشكل خاص إن كانت أنثى ،وعوضاً عن ذلك يلجأ أهايل املعتقلني إىل التواصل وبدء مفاوضات مع اجلهة اليت قامت

ابالعتقال ويف أغلب احلاالت هي القوات احلكومية السورية ،حيث تقوم بعملية ابتزاز لألهايل تصل يف بعض األحيان إىل
إجبارهم على دفع مبالغ طائلة قد تصل إىل عشرات آالف الدوالرات.
ترسخ قناعة اتمة لدى شرائح كبرية من اجملتمع السوري
ويُضاف إىل التحدايت اليت يواجهها فريق العمل يف توثيق املعتقلني ُّ
عن عدم جدوى التعاون مع اجلهات احلقوقية يف عمليات التوثيق ،وذلك نتيجة عدم متكن أ ٍي منها وكذلك اجملتمع الدويل

واألمم املتحدة بكافة مؤسساهتا من الضغط على السلطات السورية لإلفراج عن حالة واحدة فقط (مبن فيهم من انتهت
حمكومياهتم) ،حىت لو كان معتقل رأي ،بل إن حاالت اإلفراج تتم يف ُمعظمها ضمن صفقات تبادل مع املعارضة املسلحة،
أو عن طريق دفع الرشاوى والفدية للمسؤولني النافذين.

تُنكر احلكومة السورية قيامها بعمليات اخلطف أو االعتقال ،وعلى مدار لقاءاتنا مع آالف املعتقلني منذ عام  2011وحىت
اآلن مل نسمع حبادثة اعتقال واحدة متَّت مبذكرة اعتقال أو حىت تربير ،بل َّ
إن أغلبها أتخذ طابع خلع األبواب واالعتقال
تتعمد
من داخل املنازل ،أو عرب احلواجز يف الطرقات ،وتعتقد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن القوات احلكومية السورية ّ
انتهاج هذه الطريقة ابالعتقال كي ال تُبقي دليالً يُشري إىل مسؤوليتها عن هذه العمليات وما يتبعها من تعذيب وعنف

جنسي وقتل خارج نطاق القانون وغري ذلك.

تتضمن املعتقلني على خلفيات جنائية،
إن حصيلة املعتقلني اليت متكنت الشبكة لسورية حلقوق اإلنسان من توثيقها ال َّ

وتعتقد أن هذه احلصيلة أقل من العدد احلقيقي للمعتقلني والذي مل تتمكن من الوصول إىل معلومات عنهم نتيجة
التحدايت اليت نواجهها.

تذكر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف مجيع تقاريرها َّ
أن النظام السوري مل يعد يسلم أايً من العائالت اليت يتصل هبا
إلبالغها َّ
أن أحد أفرادها قد تويف داخل مركز االحتجاز ،أو ما حصل منتصف عام  2018عندما كشف عن مصري
ِ
السجل املدين على أهنم قد توفوا ،فإنَّه مل يسلم أحداً أي دليل مادي يُثبت أن قريبه املختفي قد
خمتفني قسرايً عرب دوائر ّ
ِ
السجل املدين مل يقم النظام إبيضاح مصري املختفني بشكل هنائي،
مات ،ففي ما عدا اتصال هاتفي أو شهادة من دائرة ّ

وبناء على ذلك تؤكد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أن جرمية االختفاء القسري ال تزال متواصلة ،وطاملا مل يتم العثور على

الشخص حياً أو ميتاً ،فإننا ووفقاً للقانون الدويل يف هذا اخلصوص سوف نظل نعترب مجيع هؤالء يف عداد املختفني قسرايً
واملتهم الرئيس هبم هو النظام السوري .لقد ارتكب النظام السوري سلسلة متواصلة من اجلرائم ومن إهانة الكرامة اإلنسانية،
بدءاً من االعتقال دون أيَّة مذكرة توقيف ودون القدرة على تكليف ٍ
حمام ،ويف ظروف احتجاز ابلغة الوحشية ،وتعرض
املعتقلني للتعذيب ،وحتويل  % 85منهم إىل خمتفني قسرايً ،مث إبالغ العوائل دون تسليم جثة أو رفات أو مقربة.
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تُتيح الشبكة السورية حلقوق اإلنسان احلصول على تفاصيل عن املعتقل عرب إدراج امسه يف حمرك البحث اخلاص ابملعتقلني

واملتاح على املوقع الرمسي للشبكة ،كما تُتيح منوذجاً خاصاً ميكن ملؤه ابسم ومعلومات املعتقل ليتابع قسم املعتقلني هذه

املعلومات ويتأكد من صحتها ومن مث إدراجها ضمن قاعدة البياانت.

 -توثيق املراكز احليوية -

يعمل فريق الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بشكل يومي على توثيق االستهداف للمراكز احليوية ،واملصنَّفة إىل املراكز احليوية
ُ
الدينية كاملساجد والكنائس ،واملراكز احليوية الطبية كاملنشآت الطبية وسيارات اإلسعاف ،واملراكز احليوية الرتبوية كاملدارس
واجلامعات ،واملراكز احليوية الثقافية كاملناطق األثرية واملتاحف ،واملربعات السكانية كاحلدائق واألسواق واملالعب ،والشارات
اإلنسانية اخلاصة كمنشآت وآليات اهلالل والصليب األمحر والبىن التحتية كمحطات الطاقة ومراكز الدفاع املدين واملصانع
وغريها ،واملمثليات الدبلوماسية وخميمات الالجئني.

 -التحدايت -

تُعترب عمليات توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي من أصعب وأعقد العمليات على مستوى العامل ،يف ظل الظروف

واألوضاع االستثنائية اليت تتم خالهلا عمليات التوثيق ،كقطع االتصاالت ،وفقدان شبكات اإلنرتنت ،وفقدان األمن ،وتعدُّد
اجلهات اليت ترتكب االنتهاكات( ،يف بعض األحيان يصعب حتديد اجلهة اليت قامت ابالنتهاك فيتم وضعها مع احلاالت
اليت مل نتمكن من حتديد هوية املنتهك فيها) ،وقد دخل يف العامني األخريين فقدان ثقة اجملتمع السوري بعمليات التوثيق،
وقدراهتا على مالحقة وفضح اجملرمني ،بعد قرابة سبعة سنوات من إفالت اجملرمني من العقاب ،بل تفاخرهم ابرتكاب
اجلرائم ،وهذا ما نلحظُه بشكل خاص من قبل أتباع النظام السوري.

يف هذا السياق ختضع احلوادث كافة لعمليات مراجعة ،واستمرارية يف عمليات التحقيق ،ويف حال اكتشاف معلومات

إضافية أو معلومات أكثر دقة ،أو أخطاء ،فإننا نقوم بتحديث قاعدة البياانت اخلاصة ابلشبكة.

-ليس كل ما نوثقه جرائم-

خالل عمليات توثيق احلوادث املختلفة جتتهد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف مجع األدلة والقرائن بغية معرفة احلقيقة،
وهبدف إسقاط التصنيف القانوين الصحيح على احلادثة حني إدراجها يف التقارير واألحباث والبياانت اليت تُصدرها ،رغم
ِ
كم ونوعية األدلة والقرائن املتاحة بني حادثة وأخرى نتيجة للتحدايت املختلفة اليت تواجهها أثناء العمل
التفاوت يف ّ
التوثيقي.
ونظراً الستمرار الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف متابعة رصد أية أدلة أو قرائن جديدة عن احلوادث اليت جرى توثيقها
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َّ
فيتم العمل على حتديث قاعدة
فإن هذا قد يؤدي إىل ُّ
تغي يف التصنيف القانوين للحادثة نتيجة ظهور أدلة أو قرائن جديدةُّ ،
البياانت وإضافة األدلة والقرائن اجلديدة إىل األرشيف وتعديل التصنيف القانوين للحادثة.
من انحية أخرىَّ ،
تتضمن أضراراً جانبية ،وال تُصنَّف على أهنا حتوي انتهاكاً للقانون الدويل
فإن العديد من احلوادث اليت َّ

اإلنساين ،تعمل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على رصدها وتسجيلها هبدف حفظ الذاكرة التارخيية لألحداث كسجل
وطين للمستقبل ،وال تص ُفها أبهنا ترقى إىل جرائم.

 -الواقع أكرب -

َّ
إن كل اإلحصائيات والتقارير الصادرة عن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،وغريها من املنظمات احلقوقية ،وجلنة التحقيق
عب سوى عن احلد األدىن من األعداد احلقيقية للقتلى
الدولية املستقلة اخلاصة بسوراي ،واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان ،التُ ِّ

ظل احلظر واملنع واملالحقة
واملعتقلني واجلرحى والدمار ،وهذا ما متكنَّت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان من توثيقه يف ِّ
ظل حمدودية اإلمكاانت املادية أيضاً ،وتبقى عملية توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان واجلرائم يف سوراي
والتهديد األمين ،ويف ِّ

مفتوحة لعقود لألمام.
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