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منهجية عمل
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

ســت نهايــة حزيــران 2011، غيــر حكوميــة،  الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، تأسَّ
ــة الســامية لحقــوق اإلنســان مصــدرًا أساســيًا  ُمســتقلة، اعتمــدت عليهــا المفوضي

فــي جميــع تحليالتهــا التــي أصدرتهــا عــن حصيلــة الضحايــا فــي ســوريا.
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- اإليمان -

تؤمــن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ الهــدَف الرئيــس مــن توثيــق انتهــاكات حقــوق 
فــاظ علــى حقــوق كافــة الضحايــا، ومحاســبة المجرميــن تحقيقــًا 

ِ
اإلنســان فــي ســوريا هــو الح

للعدالــة، وردع مــن ُيفكــر فــي ارتــكاب انتهــاكات مماثلــة، ودعمــًا لمســار العدالــة االنتقاليــة وتخليــد 
الذكــرى، وللمســاهمة فــي عمليــات المناصــرة سياســيًا واجتماعيــًا. وتؤمــن أيضــًا بــأن كل مــا 
ســبق َيُصــبُّ فــي بــاب مكافحــة سياســة اإلفــالت مــن العقــاب الممتــّدة علــى مــدى عقــود عــّدة 
فــي ســوريا؛ مــا أدى إلــى اســتمرار دورة العنــف واالســتبداد ومنــع تأســيس حكــم جديــد قائــم علــى 

العدالــة والمســاواة والديمقراطيــة.

- الوضوح وااللتزام -

ْطــالع الناجيــن والشــهود وذوي الضحايــا 
ِ
يحــرص فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى إ

بعــة فــي الشــبكة والغــرض مــن إفاداتهــم، وعــن  ــة العمــل المتَّ والمقربيــن منهــم علــى منهجي
ية أو اســتخدام اســم مســتعار حفاظــًا علــى خصوصيتهــم  هــم فــي طلــب إبقــاء هويتهــم ســرِّ حقِّ
هــم فــي إبقــاء المعلومــات التــي  ومنعــًا مــن تعرضهــم للمضايقــات أو المالحقــة األمنيــة، وعــن حقِّ
ُيقدمونهــا ويعتقــدون أنهــا قــد تســبِّب خطــرًا عليهــم بعيــدة عــن التــداول العــام، وكل ذلــك وفــق 
المبــادئ والبرتــوكالت الداخليــة لدينــا والتــي نعمــل بموجبهــا منــذ ســنوات، ونســعى دائمــًا إلــى 
ــا. وتمتلــك  ــة النفســية لمختلــف أصنــاف الضحاي تطويرهــا لتواكــب مســتويات عاليــة مــن الرعاي
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أرشــيفًا بأســماء الشــهود وعناويــن االتصــال الخاصــة بهــم 
ــي  ــر واألبحــاث الت ــواردة فــي التقاري ــع الصــور والمقاطــع المصــورة ال ــك جمي وشــهاداتهم، وكذل

ُتصدرهــا كافــة، وتتبــع إجــراءات ســالمة عاليــة للحفــاظ علــى أمــن المعلومــات.
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- الموثوقية واالنتشار -

ــل أعضاؤهــا 
ِ

منــُذ تأسســت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي حزيــران/ يونيــو 2011، َعم
مــع  وتعــاون  ثقــة  عالقــات  بنــاء  علــى  الســورية  والبلــدات  المــدن  مختلــف  فــي  المنتشــرون 
لحقــوق  المتزايــدة  االنتهــاكات  توثيــق  بهــدف  إليهــا؛  ينتمــون  التــي  المحليــة  المجتمعــات 
اإلنســان عــن طريــق جمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات التفصيليــة عــن حــوادث االنتهــاك 
ــا  ــي الضحاي ــن وأهال ــة الناجمــة عنهــا، وتوثيــق شــهادات الناجي وعــن الخســائر البشــرية أو المادي
والمقربيــن منهــم، وشــهود العيــان الذيــن كانــوا موجوديــَن وقــت وقــوع حادثــة االنتهــاك. وعلــى 
نــت شــبكة واســعة مــن العالقــات مــع  مــدى ســنوات متواصلــة مــن العمــل اليومــي التراكمــي تكوَّ
اآلالف مــن المصــادر الميدانيــة، والذيــن شــكلوا مصــدر معلومــات مســتمر، وقــد ســاهمت األخبــار 
والتقاريــر التــي ُتصدرهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى مــدى األيــام واألســابيع، والتــي 
تعتبــر شــكاًل مــن أشــكال المناصــرة وتأريــخ األحــداث فــي إعطــاء رصيــد معنــوي وثقــة متبادلــة 
مــع المصــادر الميدانيــة، ولعبــت مواقــع التواصــل االجتماعــي التابعــة للشــبكة الســورية لحقــوق 
اإلنســان والتــي تــم توثيقهــا جميعــًا، والتغطيــة اإلعالميــة المحليــة والعربيــة والدوليــة دورًا رئيســًا 
فــي توســيع االنتشــار وتعــرُّف الســوريين علــى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان والمهــام التــي 
تقــوم بهــا، ممــا ســاهم فــي تواصلهــم معنــا وبنــاء المزيــد مــن العالقــات، فالعالقــات هــي متبادلــة 
م كثــرة العالقــات والتواصــل 

ِ
نســعى إلــى قســم منهــا، وقســم آخــر ُيبــادر للتواصــل معنــا، وُتســه

ــر قــدر ممكــن مــن االنتهــاكات وفــي التحقــق منهــا، ونحــن فــي ســعي  وتنوعهمــا فــي توثيــق أكب
مســتمر لتطويــر شــبكة العالقــات فــي جميــع المحافظــات الســورية.
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- التعريفات والتصنيفات -

تلتــزم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان خــالل عملهــا بالتعريفــات والتصنيفــات 
الــواردة فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني، وكذلــك 
الدوليــة  كاللجنــة  الدوليــة  الهيئــات  قبــل  مــن  المتبعــة  والتصنيفــات  بالتعريفــات 
للصليــب األحمــر، وفيمــا يلــي أبــرز المصطلحــات المســتخدمة فــي التقاريــر واألخبــار 

التــي نصدرهــا.
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المختفي قسريًا:

يــخ  تار عــن  يــوم   20 مضــى  الــذي  المعتقــل  هــو 
اعتقلــه  التــي  الجهــة  ورفضــت  احتجــازه،  اعتقالــه/ 
االعتــراف بوجــوده لديهــا وأنكــرت معرفتهــا بمصيــره.

المجزرة:

د التعريفــات المتعلقــة باعتبــار أن حادثــًا مــا  نتيجــة لتعــدُّ
 
ٍ
هــو مجــزرة طبقــًا لعــدد الضحايــا الذيــن قتلــوا فــي آن
واحــد فــي مــكان واحــد، فإننــا نعــرف المجــزرة علــى أنهــا 
الحادثــة التــي ُيقتــل فيهــا علــى األقــل خمســة أشــخاص 

مســالمين دفعــة واحــدة.

السيدات:

اللواتــي  البالغــات  ُنطلــق هــذه التســمية علــى اإلنــاث 
الثامنــة عشــر. تجــاوزن ســنَّ 

الكهل:

كل من تجاوَز سنَّ الستين من كال الجنسين.

الرجال: 

الذيــن  البالغيــن  الذكــور  علــى  المســمى  هــذا  ُنطلــق 
عشــر. الثامنــة  ســنَّ  تجــاوزوا 

األطفال:

ُنطلــق مســمى األطفــال علــى الذكــور واإلنــاث الذيــن 
هــم دون ســنِّ الثامنــة عشــر، ويتــم تصنيفهــم إلــى ذكــور 

أطفــال وإنــاث طفــالت.

المعتقل/ االعتقال/ االحتجاز غير 
المشروع: 

 اعتقــال شــخص دون ســبب مشــروع أو دون إجــراء 
حريــة  خليفــة  علــى  أو  سياســي  رأي  بســبب  قانونــي، 
التــي  الحقــوق  مــن  أي  ممارســة  بســبب  أو  التعبيــر 
يكفلهــا الدســتور الســوري والقانــون الدولــي لحقــوق 
ُل حرمانــه مــن الحريــة انتهــاكًا للقانــون  اإلنســان، ويشــكِّ
الدولــي لحقــوق اإلنســان أو القانــون الدولــي اإلنســاني.

الرضيع:

كل من هو دوَن سنِّ الثانية من كال الجنسين.
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اإلناث:

البالغــات  اإلنــاث  هــو  األول  قســمين،  إلــى  ينقســمن 
عشــر،  الثامنــة  ســنَّ  تجــاوزَن  مــن  وهــن  )ســيدات( 
والثانــي هــو اإلنــاث الطفــالت دوَن ســنِّ الثامنــة عشــر.

المواطن الصحفي:
دورًا  لعــب  مــن  كل  بأنَّــه  الصحفــي  المواطــن  ُف  ُنعــرِّ
مهمــًا فــي نقــل ونشــر األخبــار، وهــو ليــس بالضــرورة 
حــال  عليــه  يكــون  أن  ُيفتــرض  كمــا  حياديــًا،  شــخصًا 
ــالح وُيشــارك بصــورة  الصحفــي لكنــه عندمــا يحمــل السِّ
مباشــرة فــي العمليــات القتاليــة الهجوميــة، تســقط 
عنــه صفــة المواطــن الصحفــي، وتعــود إليــه إذا اعتــزل 

العمــل العســكري تمامــًا.

الكوادر الطبية:

تشــمل كل العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة1، إضافــة إلــى 
األشــخاص الذيــن تلقــوا تدريبــات أوليــة جعلتهــم قادرين 
علــى تقديــم الرعايــة الصحيــة األوليــة، ومــن بينهــم أطبــاء 
األســنان، واألطبــاء البيطرييــن، وطــالب الجامعــات مــن 

أطبــاء وطــالب المعاهــد مــن مســعفين وممرضيــن.

الذكور:

ينقســمون إلــى قســمين، األول هــو الذكــور البالغــون 
)رجــال( وهــم مــن تجــاوزوا ســنَّ الثامنــة عشــر، والثانــي 
هــو الذكــور األطفــال وهــم َمــن دوَن ســنِّ الثامنــة عشــر.

الكوادر  اإلعالمية:
ــن  ــن الصحفيي ــن والمواطني تشــمل كل مــن الصحفيي
والعامليــن فــي الحقــل اإلعالمــي الذيــن يمارســون 
دورًا مهمــًا فــي نقــل ونشــر األخبــار، وطــالب كليــات 
ــالح  ن يحمل السِّ اإلعالم، وتســقط هذه الصفة عمَّ
منهــم وُيشــارك بصــورة مباشــرة فــي العمليــات 
القتاليــة الهجوميــة، وتعــود إليــه إذا اعتــزل العمــل 

العســكري تمامــًا.

المقاتل:

كل َمــن حمــل الســالح وشــارك فــي األعمــال القتاليــة، وذلــك كمــا هــو منصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي 
اإلنســاني، وعندمــا تصــادف حادثــة قصــف يســقط فيهــا مدنيــون وعســكريون معــًا فاصطلحنــا علــى إطــالق 

لفــظ شــخص لحصيلــة الضحايــا، حيــُث يتــمُّ فرزهــم الحقــًا.
حالة الشك بين المدني والمقاتل: 

فــي حــال عــدم وجــود دليــل قاطــع علــى هويــة الضحيــة وحــدوث شــكِّ فــي تصنيفــه هــل هــو مدنــي أم مقاتــل، فإننــا نقــوم 
بتقييــده علــى أنــه مدنــي.

التوقيت:

أوقــات  تســجيل  فــي  ســاعة   24 الـــ  نظــام  نتبــع 
الحادثــة  وقــت  تســجيل  عنــد  ونعتمــد  الحــوادث، 

ذاتهــا. للمنطقــة  المحلــي  التوقيــت 

 1بحســب تعريــف اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر للعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحية فإنهــم: “جميــع األشــخاص ذوي المؤهــالت المهنيــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، مثــل األطبــاء والممرضــات والمســعفين وأخصائــي العــالج الطبيعــي والفيزيائــي، الصيادلة، األشــخاص 

العاملــون فــي المستشــفيات والعيــادات ومراكــز اإلســعافات األولية؛ ســائقي ســيارات اإلســعاف، األفراد العامليــن فــي المجتمــع بصفتهــم المهنية؛ الموظفيــن والمتطوعيــن فــي الهــالل األحمــر المشــاركين فــي تقديــم الرعايــة الصحية؛ الكــوادر الطبيــة للقــوات المســلحة؛ أفراد 

الخدمــات الطبيــة فــي الجماعــات المســلحة”.
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اختالف توزع مناطق السيطرة:

نتيجــة لألعمــال القتاليــة بيــن عــدة أطــراف فــي ســوريا تختلــف مناطــق ســيطرة هــذه األطــراف بشــكل مســتمر، 
ونظــرًا ألن بعــض التقاريــر والدراســات تأخــذ وقتــًا طويــاًل فــي البحــث والتَّحقــق، فقــد تتغيــر القــوة التــي كانــت 
مســيطرة عــن القــوة التــي تولــت الســيطرة لحظــة إصــدار التقريــر ولهــذا تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

دائمــًا علــى أهميــة تاريــخ االنتهــاك.
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- تصنيف األطراف المرتكبة لالنتهاكات -

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان باعتبارهــا جهــة حقوقيــة مســتقلة عــن جميــع 
ات  أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فهــي ال تهتــم بتحليــل أو تبريــر الهجمــات، أو ردَّ
ات الفعــل مــن انتهــاكات. الفعــل، أو الدوافــع، بــل بمــا يترتــب علــى تلــك الهجمــات أو ردَّ

فــي البدايــة كان النظــام الســوري هــو المرتكــب الوحيــد النتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي 
ســوريا، وال يــزال أكبــر مرتكــب للغالبيــة العظمــى مــن االنتهــاكات، ومــع تطــور األحــداث 
دة، وعملــت  دخلــت إلــى الســاحة الســورية مجموعــات أخــرى مارســت انتهــاكات متعــدِّ
هــذه المجموعــات تحــت تســميات مختلفــة أو ُمتغيــرة، لكــن يجمعهــا هــدٌف مشــترك 
فــت الشــبكة   معيــن، لذلــك صنَّ

ٍ
ــح طــرف

ِ
أو تصــبُّ األعمــال التــي تمارســها فــي صال

الســورية لحقــوق اإلنســان األطــراف التــي ترتكــب االنتهــاكات فــي ســوريا وفــق تمايزهــا 
عــن بعضهــا؛ تبعــًا للهــدف والمرجعيــة والصفــة الطاغيــة عليهــا وطريقــة نشــاطها، 
ــد األطــراف المســؤولة عــن هــذه االنتهــاكات  ــا فــي الوصــول إليــه لتحدي الــذي اجتهدن
 منهــا العديــد مــن المجموعــات المتشــابهة، وهــذه األطــراف هــي:

ٍ
والتــي يتفــرع عــن كل



1نستخدم مصطلح النظام السوري بشكل عام عوضًا عن مصطلح الحكومة، وذلك ألن طبيعة السلطة في سوريا هي توتاليتارية دكتاتورية ترتكز في الحكم على مجموعة محدودة جدًا من 

األفراد، هم رئيس الجمهورية وقادة األجهزة األمنية بشكل رئيس، فيما يلعب الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية دورًا شكليًا ومحدودًا للغاية ويقتصر على تنفيذ ما يرسمه النظام 
الحاكم بدقة، وليس لهم أي قرار أو دور فاعل، حيث يقتصر دور الحكومة على التبعية والخدمية فقط، فيما كافة الصالحيات الرئيسة متمركزة بيد رئيس الجمهورية واألجهزة األمنية، فالحكم 

في سوريا هو فردي/عائلي وال توجد هيلكية تطبيقية، وإنما هيكلية واجهة فارغة، فوزير الداخلية يتلقى األوامر من األفرع األمنية التي من المفترض أنها تتبع له، وال يستطيع وزير العدل أن 
يستدعي عنصر أمن مدني الرتبة وليس رئيس فرع أمني، األفرع األمنية مع الرئيس هي النظام الذي يحكم سوريا.

وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام، إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلقًا في السياق السوري
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تشــمل الجيــش، وقــوات األمــن، والقــوى التابعــة لهــا، والميليشــيات المحلية، والميليشــيات 
األجنبيــة وهــي غالبــًا إيرانيــة أو بدعــم مــن إيــران، وذات آيديولوجيــا سياســية/عقائدية شــيعية، 
وقــد بــدأت قــوات النظــام الســوري باالنتهــاكات منــذ اليــوم األول النطــالق الحــراك الشــعبي 

نحــو الديمقراطيــة فــي العــام 2011.

وهــو الفــرع  الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني” والقــوات المتحالفــة معــه، وفــي بدايــة 
االنتفاضــة الشــعبية لــم يكــن يتــم تمييزهــا عــن قــوات النظــام الســوري حتــى بدايــة عــام 2012 
ــه اســم “اإلدارة  ــق علي ل الحــزب مــا أطل ــع عــام 2014 شــكَّ ــز بينهمــا، فــي مطل ــا نماي أصبحن
الذاتيــة”، عمادهــا قــوات حــزب االتحــاد الديمقراطــي وهــي: “وحــدات حمايــة الشــعب” و”قــوات 
لت تلــك القــوات فــي نهايــة عــام 2015 مــا أطلــق عليــه اســم “قــوات  األســايش”، ثــم شــكَّ
ســوريا الديمقراطيــة”، حيــث قامــت بإضافــة بعــض مكونــات المجتمــع الســوري األخــرى 

بشــكل رمــزي.

اإلســالمية  و”الفصائــل  الحــر”  و”الجيــش  المســلحة  المعارضــة  فصائــل  جميــع  تشــمل 
غيــر المتشــددة”، بــدأت عملهــا فــي آب/ أغســطس 2011 بشــكل متفــرق ثــم توســع شــيئًا 
فشــيئًا حتــى آذار/مــارس 2012، عندمــا أعلنــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر اعتبــار النــزاع 

ــر ذي طابــع دولــي. فــي ســوريا نزاعــًا مســلحًا غي
فــي كانــون األول/ 2019 أعلنــت الحكومــة الســورية المؤقتــة عــن توســيع قــوة مســلحة 
ــت الغالبيــة العظمــى مــن فصائــل  جامعــة تحــت اســم “الجيــش الوطنــي”، وتدريجيــًا انضمَّ
المعارضــة المســلحة والجيــش الحــر إلــى الجيــش الوطنــي وأصبــح بالتالــي ُيعبــر بشــكل 

أساســي عــن فصائــل المعارضــة المســلحة. 

الطرف األول:
      قوات النظام السوري1

الطرف الثاني:
    قوات “حزب االتحاد الديمقراطي

الطرف الثالث:
    قوات المعارضة السورية



2 صنفتها األمم المتحدة منظمة إرهابية
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وهــي فــرع “تنظيــم القاعــدة” فــي ســوريا التــي ُأعلــن عــن تأسيســها فــي كانــون الثانــي/ 2012، 
واســتمرت تحمــل هــذا االســم حتــى تمــوز/ 2016 عندمــا أعلنت االنفصال عــن تنظيم القاعدة، 

وأطلقــت علــى نفســها اســم هيئــة تحريــر الشــام2.

 الذي ُأعلن عن تأسيسه في نيسان/ 2013، وتنظيم “جند األقصى”،
وحراس الدين أعلن عنه في 27/ شباط/ 2018.

وهــو تحالــف مــن مجموعــة دول تقــوده الواليــات المتحــدة األمريكيــة بهــدف محاربــة تنظيــم 
“الدولــة اإلســالمية - داعــش”، والــذي بــدأت أولــى ضرباتــه فــي أيلــول/ 2014.

وهــي القــوات المســلحة الرســمية التابعــة لالتحــاد الروســي، التــي أعلنــت عــن دخولهــا ســوريا 
فــي أيلــول/ 2015.

الطرف الرابع:
       جبهة النصرة

الطرف الخامس:
       تنظيم “الدولة اإلسالمية/ داعش”

الطرف السادس:
       قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية

الطرف السابع:
        القوات الروسية
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ــة درع الفــرات، وتدعــم  ــذ منتصــف عــام 2016 مــع عملي ــزاع الســوري من ــي دخلــت فــي الن الت
قــوات الجيــش الوطنــي.

ــن هــذا التَّصنيــف جهــات متعــددة تشــمل: الحــوادث التــي لــم نتمكــن مــن تحديــد هويــة  يتضمَّ
مرتكبيهــا، مثــل: مصــدر نيــران مجهــول، ألغــام مجهولــة المصــدر، معظــم حــوادث التفجيرات 
عــن بعــد، الغــرق، كمــا يضــم هــذا القســم: الضحايــا الذيــن قتلــوا مــن قبــل قــوات حــرس حــدود 

البلــدان المجاورة. 

ُنشــير إلــى أنَّ األلفــاظ المســتخدمة مــن قبيــل “اإلســالمية”، “الشــيعية”، “الكرديــة”...، ال تحمــل أي تمييــز 
دينــي أو عرقــي، فنحــن مــع احتــرام حــق اإلنســان فــي قوميتــه ودينــه ومذهبــه، وهــذه الصفــات فقــط هــي 

لمجــرد تحديــد الصفــة الرئيســة التــي تنضــوي تحتهــا العناصــر المقاتلــة.

الطرف الثامن:
       القوات التركية

        جهات أخرى
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- توثيق وتصنيف الضحايا - 

يعمــل فريــق قســم توثيــق الضحايــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى 
بت فــي القتــل خــارج نطــاق القانــون بشــكل يومــي، ويتركــز  متابعــة الحــوادث التــي تســبَّ

عملــه بشــكل رئيــس علــى:
بت فــي ســقوط ضحايــا، والتــي تعتبــر قتــاًل خــارج . 1 متابعــة األحــداث اليوميــة التــي تســبَّ

نطــاق القانون.
محاولــة الوصــول إلــى مــكان الحادثــة والتواصــل مــع مصــادر أوليــة بمــا فيهــا ذوي . 2

علــى صــور/ مقاطــع  الحصــول  أو  التقــاط  جانــب  إلــى  عيــان،  الضحايــا وشــهود 
مصــورة عــن الضحيــة ومــكان الحادثــة.

أرشفة يومية لبيانات الضحايا التي تمَّ التحقق منها.. 3
هــذه المراحــل تخضــع بشــكل مســتمر لعمليــات متابعــة وجمــع وتحديــث بيانــات . 4

الضحايــا.

إنَّ هــذه المراحــل تغــدو أكثــر صعوبــة وتعقيــدًا لــدى وقــوع مجــزرة أو ســقوط عــدد كبير 
مــن الضحايــا فــي حــوادث قصــف متقاربــة دفعــة واحــدة، حيــث تدخــل عوامــل إضافيــة 
تزيــد مــن صعوبــة عمليــة التوثيــق مثــل اســتخدام عــدة أنــواع مــن األســلحة، اســتخدام 
ــر كبيــر فــي شــكل  تكتيــك الضربــة المزدوجــة، تهــدم وتضــرر المبانــي؛ ممــا يــؤدي إلــى تغيُّ

المكان.

ر فريقنــا التقنــي برنامجــًا إلكترونيــًا خاصــًا  إضافــة إلــى المراحــل الســابقة، فقــد طــوَّ
باألرشــفة، يعمــل علــى إدخــال البيانــات بشــكل أوتوماتيكــي وليــس يــدوي، كمــا يمكننــا 
إليهــا الضحيــة،  تنتمــي  التــي  المحافظــة  البرنامــج مــن فــرز األســماء بحســب  هــذا 
وبحســب الجنــس، والعمــر، والزمــان، والمــكان، وطريقــة القتــل، والجهــة التــي قامــت 
بالقتــل، ونــوع الســالح المســتخدم، وغيرهــا مــن المعلومــات التفصيليــة التــي قــد تزيــد 
أو تنقــص تبعــًا للظــروف المحيطــة بــكل حادثــة، إضافــة إلــى أرشــفة صــورة الضحيــة. 
ويعمــل فريــق قســم توثيــق الضحايــا علــى تحديــث قاعــدة البيانات الشــاملة باســتمرار، 
وتحفــظ البيانــات المضافــة إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 

بشــكل آمــن، ونقــوم بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة. 

إن هــذا البرنامــج يمكننــا مــن توزيــع حصيلــة الضحايــا بحســب المــكان الــذي وقــع فيــه 
انتهــاك القتــل، وكذلــك بحســب المحافظــة التــي ينتمــون إليهــا، وهــذا بالتالــي ُيســاهم 
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المنهجية والتركيز 
األساسي ُمنصـِب 
لتوثيق الضحايـــــــــا
مـــــن الـمـــدنييـــــــــن

 
ِ

َســب
ِ
ُننــا مــن معرفــة الن

ِ
فــي معرفــة مــاذا خســرت كل محافظــة مــن أبنائهــا، وُيمك

األعلــى للعنــف وفقــًا لهــذا االنتهــاك.

ــا الذيــن قتلــوا فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق  تشــمل حصيلــة الضحاي
اإلنســان عمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون مــن قبــل القــوى المســيطرة، والتــي 
الدولــي  القانــون  أو  اإلنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  مــن  لــكل  كانتهــاك  وقعــت 
أفــراد  بيــن  خالفــات  بســبب  أو  الطبيعيــة  الوفيــات  حــاالت  تشــمل  وال  اإلنســاني، 

المجتمــع.

لحقــوق  الســورية  الشــبكة  عمــل  يتركــز 
الذيــن  المدنييــن  توثيــق  علــى  اإلنســان 
القانــون،  نطــاق  خــارج  عمليــات  عبــر  قتلــوا 
والمقاتليــن  المســلحين  توثيــق  عمليــة  أمــا 
ذكرهــا  تــم  التــي  النــزاع  أطــراف  قــوات  مــن 
فهنــاك اســتحالة فــي كثيــر مــن الحــاالت مــن 
قــوات  مــع  المثــال  ســبيل  علــى  التواصــل، 
ــي أو  ــم داعــش، أو حــزب هللا اللبنان النظــام الســوري أو عائالتهــم، أو مــع قــوات تنظي
حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي أو هيئــة تحريــر الشــام، ونعتقــد أن اإلحصائيــات 
التــي تصــدر عــن بعــض الجهــات اإلعالميــة التــي تتحــدث عــن حصيلــة الضحايــا مــن 
هــذه الجهــات هــي إحصائيــات تخلــو مــن الدقــة والمنهجيــة، وبعيــدة حتــى عــن معاييــر 
ــا مــن فصائــل المعارضــة المســلحة  ــر الموضوعــي، وقــد يكــون توثيــق الضحاي التقدي
هــو األســهل بيــن األطــراف المســلحة علــى اعتبــار أنَّ الغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء 
كانــوا مدنييــن ثــم حملــوا الســالح، أو مــن مدنييــن انضمــوا الحقــًا إلــى الجيــش الوطنــي، 
لكــن حتــى هــذه تظــلُّ ضمــن الحــدود الدنيــا؛ نظــرًا لصعوبــة الوصــول إلــى جبهــات 

أخبارهــم. تــداول  الضحايــا ومنــع  بأســماء  القتــال وعــدم نشــر قوائــم 

أخيــرًا، ُتتيــح الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نموذجــًا خاصــًا يمكــن ملــؤه باســم 
ومعلومــات الضحيــة، ويصــل إلــى قســم توثيــق الضحايــا والــذي يقــوم بــدوره بمتابعــة 
هــذه المعلومــات مــع الجهــة المرســلة، وفــي حــال التحقــق مــن صحتهــا، يتــم إدراجهــا 

ضمــن قاعــدة البيانــات.

http://sn4hr.org/arabic/?p=3478
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حادثــة  لتحديــد  دقيقــة  بمعاييــر  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  فريــق  يلتــزم 
ــة ومجموعــة المبــادئ  االعتقــال التَّعســفي، ُمســتندًا بذلــك إلــى أحــكام القوانيــن الدوليَّ
ــفي واالختفــاء القســري، ويقوم فريــق قســم المعتقلين  المتعلقــة باالعتقــال التعسُّ

والمختفيــن قســرًا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل يومــي: 

بتســجيل حــاالت االعتقال/االحتجــاز/ التعذيــب التــي يحصــل عليهــا مــن مصــادر 	 
ُمتعــددة مثــل: ذوي الضحايــا وأعضــاء الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي 
المحافظات الســورية، ونشــطاء محليين متعاونين، ومعتقلين ســابقين )ناجون 
مــن االعتقــال(. ويجــري عمليــات تحديــث يوميــة لبيانــات حــاالت االعتقــال/ االحتجــاز 
واالختفــاء القســري واإلفــراج بحســب المعلومــات التــي جــرى التحقــق منهــا عــن 
حالــة الشــخص، ثــمَّ يقــوم بمحــاوالت كثيفــة للتَّواصــل مــع عائــالت المعتقليــن 
بيــن منهــم؛ بهــدف جمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات  والمختفيــن، والمقرَّ
والمعطيــات، فــي ظــلِّ عمــل ضمــن تحديــات فــوق اعتياديــة وغايــة فــي التَّعقيــد.

وتتــمُّ مقاطعــة المعلومــات الــواردة مــن عــّدة مصــادر وتســجيلها فــي قاعــدة 	 
البيانــات، ويســتمر فريــق قســم المعتقليــن بمتابعــة أيــة معلومــات جديــدة حــول 
المعتقــل أو مــكان وجــوده أو الظــروف التــي ُتحيــط بــه عــن طريــق االســتمرار فــي 
بيــن منــه، إضافــة إلــى مقابلــة ناجيــن مــن  التواصــل مــع أهــل المعتقــل أو المقرَّ
االعتقــال/ االحتجــاز وتســجيل إفاداتهــم حــول ظــروف اعتقالهــم، واالنتهــاكات التــي 

تعرضــوا لهــا...، وَمــن شــاهدوا ضمــن المعتقــالت.

عــن  باســتمرار  البيانــات  قاعــدة  تحديــث  علــى  المعتقليــن  قســم  فريــق  ويعمــل 
المعتقليــن الذيــن تــمَّ اإلفــراج عنهــم حســب توافــر المعلومــات. وتحفــظ البيانــات 
المضافــة إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بشــكل آمــن، ونقــوم 

بتخزيــن عــدة نســخ احتياطيــة فــي أماكــن مختلفــة.
ال تتضمــن حصيلــة المعتقليــن التــي تمكنــت الشــبكة لســورية لحقــوق اإلنســان مــن 
ــن المعتقليــَن علــى خلفيــات جنائيــة، ونعتقــد أنَّ  توثيقهــا فــي قاعــدة بياناتهــا، ال تتضمَّ

- توثيق االعتقال/ االختفاء القسري/ التعذيب -
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هــذه الحصيلــة أقــل مــن العــدد الحقيقــي للمعتقليــن، الذيــن لــم نتمكــن مــن الوصــول 
إلــى معلومــات عنهــم نتيجــة التحديــات التــي نواجههــا، كمــا أنهــا ال تتضمــن حــاالت 
الخطــف والمفقوديــن الذيــن لــم نتمكــن مــن تحديــد الجهــة التــي قامــت بخطفهــم أو 

تحديــد ظــروف فقدهــم/ خطفهــم واختفائهــم.

وتواجــه الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحديــات إضافيــة فــي عمليــات توثيــق 
االعتقــال/ االختفــاء القســري/ التعذيــب اليوميــة والمســتمرة منــذ عــام 2011 حتــى اآلن، 

مــن أبرزهــا:

خــوف كثيــر مــن األهالــي مــن التَّعــاون ونشــر خبــر اعتقــال أبنائهــم وتوثيقــه، حتــى لــو 	 
كان بشــكل ســري، وبشــكل خــاص فــي حــال كــون المعتقلــة أنثــى، وذلــك العتقــاد 
الخطــر  مــن  لمزيــد  ُيعرِّضهــم  ســوف  ذلــك  أن  الســوري  المجتمــع  فــي  ســائد 
والتَّعذيــب، وبــداًل مــن ذلــك تبــدأ المفاوضــات مــع الجهــات األمنيــة التــي غالبــًا مــا 
ــدوالرات. ــى آالف ال ــان إل ــي قــد تصــل فــي بعــض األحي ــزاز لألهال ــة ابت تقــوم بعملي

التوثيــق، 	  عمليــات  فــي  التعــاون  جــدوى  مــن  الســوري  المجتمــع  ثقــة  فقــدان 
والســبب الرئيــس وراء ذلــك هــو فشــل المجتمــع الدولــي واألمــم المتحــدة بكافــة 
مؤسســاتها فــي الضغــط علــى الســلطات الســورية لإلفــراج عــن حالــة واحــدة 
فقــط، )بمــن فيهــم مــن انتهــت محكومياتهم(، بــل إن حــاالت اإلفــراج تتــم فــي 
ُمعظمهــا ضمــن صفقــات تبــادل مــع المعارضــة المســلحة، أو عــن طريــق دفــع 

النافذيــن. الرشــاوى والفديــة للمســؤولين 

ُتنكــر الحكومــة الســورية قيامهــا بعمليــات الخطــف أو االعتقــال، ومعظــم حــوادث 
ــة مــن نقطــة  ــدى مــرور الضحي ــة ل ــمُّ مــن دون مذكــرة قضائي االعتقــال فــي ســوريا تت
تفتيــش أو فــي أثنــاء عمليــات المداهمــة، وبنــاًء علــى لقاءاتنــا مــع آالف المعتقليــن منــذ 
آذار 2011 فــإنَّ أغلــب عمليــات االعتقــال تأخــذ طابــع خلــع األبــواب واالعتقــال مــن داخــل 
المنــازل، أو عبــر الحواجــز فــي الطرقــات، وتعتقــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
أن القــوات الحكوميــة الســورية تتعّمــد انتهــاج هــذه الطريقــة باالعتقــال كــي ال ُتبقــي 
دليــاًل ُيشــير إلــى مســؤوليتها عــن هــذه العمليــات ومــا يتبعهــا مــن تعذيــب وعنــف 

جنســي وقتــل خــارج نطــاق القانــون وغيــر ذلــك.
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هــي  الرئيســة  األربعــة  المخابــرات  ألجهــزة  التابعــة  األمــن  قــوات  تكــون  مــا  وغالبــًا 
المســؤولة عــن عمليــات االعتقــال/ االختفــاء/ التعذيــب بعيــدًا عــن الســلطة القضائية، 
ويتعــرَّض المعتقــل للتَّعذيــب منــذ اللحظــة األولــى العتقالــه، وُيحــَرم مــن التواصــل 
مــع عائلتــه أو محاميــه. كمــا ُتنكــر الســلطات قيامهــا بعمليــات االعتقــال التَّعســفي 

ويتحــول معظــم المعتقليــن إلــى مختفيــن قســريًا. 

ســوريا  قــوات  مثــل  ســوريا  فــي  المســيطرة  والقــوى  النــزاع  أطــراف  بقيــة  تقــوم 
القيــادة الكرديــة، والتنظيمــات اإلســالمية المتطرفــة، وفصائــل  الديمقراطيــة ذات 
المعارضــة المســلحة بمختلــف تشــكيالتها، بإجــراءات مشــابهة لمــا يقــوم بــه النظــام 
الســوري،  النظــام  قــوات  تمارســه  ممــا  أقــل  ومنهجيــة  بوتيــرة  كان  وإن  الســوري 
وهــي ُتشــكل انتهــاكًا للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وإن تمــت علــى خلفيــة النــزاع 

الـــُمسلح فهــي ُتشــكل انتهــاكًا للقانــون الدولــي اإلنســاني.

ال يقــوم أحــد مــن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة بإتاحــة أي ســجل عــام للمجتمــع 
ُيظهــر أماكــن وجــود المعتقليــن/ المحتجزيــن وأســباب اعتقالهــم، وال مــا هــي األحــكام 
القضائيــة التــي صــدرت بحقهــم، بمــا فــي ذلــك عقوبــة اإلعــدام، وال تعلــم الغالبيــة 

العظمــى مــن األهالــي مصيــر أبنائهــا. 

قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ عــام 2011 ببنــاء برامــج إلكترونيــة 
معقــدة مــن أجــل أرشــفة وتصنيــف بيانــات المعتقليــن/ المختفيــن قســريًا، الذيــن 
نــا بالتالــي مــن  يقــوم فريــق العمــل بجمــع بياناتهــم والتَّحقــق منهــا؛ األمــر الــذي مكنَّ
توزيــع حــاالت االعتقــال بحســب الجنــس ومــكان الحادثة، والمحافظة التــي ينتمي إليها 
المعتقــل، والجهــة التــي قامــت بعمليــة االعتقــال، وعقــد مقارنــات بيــن هــذه الجهــات، 
والتَّعــرف علــى المحافظــات التــي اعتقــل واختفــى النســبة األعظــم مــن أبنائهــا. وُنشــيُر 
إلــى أننــا عنــد توزيــع حصيلــة المعتقليــن فــي قاعــدة بياناتنــا فإننــا نســتطيع توزيــع 
ــة االعتقــال، وبحســب  حــاالت االعتقــال بحســب المحافظــة التــي حصلــت فيهــا حادث
المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل أيضــًا، وفــي معظــم تقاريرنــا نســتعرض تــوزع 
حصيلــة حــاالت االعتقــال بحســب المــكان الــذي وقــع فيــه االعتقــال، وليــس بحســب 
المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل، وبــكل تأكيــد فإنــه فــي بعــض األحيــان نقــوم 



منهجية عمل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 16

بتوزيــع حــاالت االعتقــال بحســب المحافظــة التــي ينتمــي إليهــا المعتقــل؛ ذلــك إلظهــار 
حجــم الخســارة والعنــف الــذي تعــرَّض لــه أبنــاء تلــك المحافظــة مقارنــة مــع محافظــات 

أخــرى، ونقــوم بالتنويــه لذلــك ضمــن التقريــر.

تذكــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي جميــع تقاريرهــا أنَّ النظــام الســوري لــم 
يعــد ُيســلم أيــًا مــن العائــالت التــي يتصــل بهــا إلبالغهــا أنَّ أحــد أفرادهــا قــد توفــي داخــل 
مركــز االحتجــاز، أو مــا حصــل منتصــف عــام 2018 عندمــا كشــف عــن مصيــر مختفيــن 
ــه لــم يســلم أحــدًا أي دليــل  ــجل المدنــي علــى أنهــم قــد توفــوا، فإنَّ قســريًا عبــر دوائــر السِّ
مــادي ُيثبــت أن قريبــه المختفــي قــد مــات، ففــي مــا عــدا اتصــال هاتفــي أو شــهادة مــن 
ــجل المدنــي لــم يقــم النظــام بإيضــاح مصيــر المختفيــن بشــكل نهائــي، وبنــاًء  دائــرة السِّ
علــى ذلــك تؤكــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان أنَّ جريمــة االختفــاء القســري ال 
تــزال متواصلــة، وطالمــا لــم يتــم العثــور علــى الشــخص حيــًا أو ميتــًا، فإننا ووفقــًا للقانون 
الدولــي فــي هــذا الخصــوص ســوف نظــل نعتبــر جميــع هــؤالء فــي عــداد المختفيــن 
قســريًا والمتهــم الرئيــس بهــم هــو النظــام الســوري. لقــد ارتكــب النظــام الســوري 
سلســلة متواصلــة مــن الجرائــم ومــن إهانــة الكرامــة اإلنســانية، بــدءًا مــن االعتقــال 
، وفــي ظــروف احتجــاز بالغــة 

ٍ
ــة مذكــرة توقيــف ودون القــدرة علــى تكليــف محــام دون أيَّ

الوحشــية، وتعــرُّض المعتقليــن للتعذيــب، وتحويــل 85 % منهــم إلــى مختفيــن قســريًا، 
ثــم إبــالغ العوائــل دون تســليم جثــة أو رفــات أو مقبــرة.

ُتتيــح الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان نموذجــًا خاصــًا يمكن ملؤه باســم ومعلومات 
المعتقــل ليتابــع قســم المعتقليــن هــذه المعلومــات ويتأكــد مــن صحتهــا ومــن ثــم 

إدراجهــا ضمــن قاعــدة البيانــات. 

http://sn4hr.org/arabic/?page_id=2240
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- توثيق المراكز الحيوية -

يعمل فريق الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان بشــكل يومي على توثيق االســتهداف 
ــة، وفــي حــال تعــرض المركــز الحيــوي الواحــد ألزيــَد مــن اعتــداء  للمراكــز الحيويــة المدنيَّ
واحــد، نحــن نوثِّــق كل حادثــة اعتــداء علــى أنهــا انتهــاك. ونســتمر فــي اعتبــار االعتــداءات 
علــى المراكــز الحيويــة علــى أنهــا انتهــاك لهــا حتــى فــي حــال توقفهــا عــن العمــل بســبب 

القصــف أو الدمــار.

ــات اســتثنائية،  ــة تحدي ــق التحقيــق العامــل علــى اســتهداف المراكــز الحيوي تواجــه فري
مثــل معرفــة حالــة المركــز الحيــوي قبــل االســتهداف وبعــده، وتقديــر حجــم الضــرر، 
ونوعيــة الســالح المســتخدم، وقــد يتعــرض المركــز الحيــوي ألزيــَد مــن هجــوم فــي 
الوقــت ذاتــه أو ضمــن فتــرات زمنيــة قصيــرة، مثــل بعــض المشــافي ومقــرات الدفــاع 
المدنــي، كمــا قــد يتعــرض لهجــوم مــن أزيــَد مــن طــرف، كأن يتعــرض المركــز ذاتــه 
لقصــف مــن طائــرات النظــام الســوري ثــم لقصــف مــن طائــرات القــوات الروســية.
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المساجد.    
 الكنائس واألديرة.

المنشآت الطبية )المستشفيات– 
المستوصفات-  النقاط الطبية – 

المشافي الميدانية...(.
سيارات اإلسعاف.

يــة )القــالع والحصــون-   المناطــق األثر
جــات  المدافــن – المعابــد - المدر

والمســارح...(.
المتاحف

ات - القنصليــات - ممثليــات  )الســفار
اكــز والمكاتــب  الــدول - المر

الدبلوماســية...(

)المخيمــات النظاميــة - المخيمــات 
ى  اكــز اإليــواء - قــر العشــوائية - مر

النازحيــن..(

منظمــة الصليــب األحمــر الدولي 
)منشــآت – آليات(.

منظمــة الهــالل األحمر )منشــآت – 
آليات(.

المدارس.                        الجامعات. 
المعاهد التعليمية.        رياض األطفال. 

المدن الجامعية.             دور األيتام.

الحدائق.                          األسواق.
المراكز التجارية.              الفنادق.

دور العجزة.                     المالعب.

محطات ومصادر الطاقة )شبكات 
الكهرباء - محطات توليد ونقل الكهرباء-  
محطات الوقود - آبار النفط ومحطاتها  

- آبار الغاز ومحطاتها - أنابيب نقل النفط 
والغاز...(.

مراكز الدفاع المدني )منشآت – آليات(.
أفواج اإلطفاء )منشآت – آليات(.

المنشآت والمصادر المائية )أنابيب 
المياه - آبار المياه - محطات ضخ 

المراكز الحيوية
الدينية:

المراكز الحيوية
الثقافية:

الممثليات 
الدبلوماسية:

المراكز الحيوية
التربوية:

المربعـــــات
السكانيـــــة:

مخيمــات
النازحيــــن:

البنى التحتية:

المراكز الحيوية
الطبية:

الشارات اإلنسانية 
الخاصة:

قمنا بباء قواعد بيانات جزئية لمختلف المراكز الحيوية التي نوثقها وفيما يلي أبرز 
المراكز الحيوية في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان: 

ومعالجة المياه - قنوات الري – السدود 
خزانات المياه - محطات معالجة الصرف 

الصحي – شبكات الصرف الصحي...(.
المقرات الخدمية الرسمية )مؤسسات  

وزارات...(.
وسائط النقل )الجسور - المعابر المائية 

الطرق العامة - السكك الحديدية - 
كراجات ومحطات السيارات والباصات 
والسكك الحديدية - المطارات المدنية 

المعابر الحدودية ومكاتبها...(.
األفران.

المصارف.
مزارع الحيوانات الداجنة.

صوامع الحبوب.
المنشآت الصناعية )المعامل 

والمنشآت والمدن الصناعية...(.
المقرات والمنظمات الدولية.

الصيدليات.
منظمات المجتمع المدني.

الوسائط اإلعالمية.
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- توثيق استخدام أنواع مختلفة من
األسلحة وبشكل خاص األسلحة العشوائية 

وغير المشروعة -

نهتــم فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بتوثيــق أداة الجريمــة/ الســالح، لــكل 
حادثــة مــن الحــوادث، ونقــوم بفــرز قاعــدة البيانــات بحســب نــوع الســالح المســتخدم، 
وهنــاك أصنــاف خاصــة مــن األســلحة أبدينــا فيهــا اهتمامــًا أكبــر، مثــل األســلحة المحرم 
اســتخدامها، أو التــي وردت فيهــا قــرارات مــن مجلس األمــن الدولي والجمعية العامة، 
مثــل: األســلحة الكيميائيــة، الذخائــر العنقوديــة، البراميــل المتفجــرة، األســلحة الحارقــة، 

وقمنــا ببنــاء قواعــد بيانــات جزئيــة خاصــة بهــا، ونحــاول أن تشــمل كل حادثــة مــا يلــي:
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توقيت الهجوم 	 

الموقع المستهدف	 

حالة الطقس	 

حصيلة الضحايا من قتلى ومصابين	 

نوع السالح المستخدم	 

االنتهــاك، 	  المصابيــن والضحايــا، وموقــع حادثــة  لحالــة  صــور ومقاطــع مصــورة 
وجــدت إن  األســلحة  ومخلفــات 

قــد ال يتمكــن فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن زيــارة موقــع الحادثــة، 	 
ــة وإجــراء فحوصــات لهــا،  م أو الترب ــدَّ ــات مــن ال ــة أخــذ عين ــح الظــروف إمكاني

ِ
ولم ُتت

وفــي هــذه الحالــة نعتمــد علــى روايــات مباشــرة حصلنــا عليهــا مــن ناجيــن وشــهود 
عيــان، وأطبــاء عالجــوا مصابيــن إثــر هجمــات كيميائيــة أو هجمــات بذخائــر عنقوديــة 
أو أســلحة حارقــة، وعناصــر مــن الدفــاع المدنــي اســتجابوا مبكــرًا إلنقــاذ مناطــق 

القصــف واالســتهداف.

رة والصــور، التــي وردت إلينــا أو التــي ُنشــرت عبــر اإلنترنــت 	  تحليــل المقاطــع المصــوَّ
وتحققنــا مــن صدقيتهــا

 لشــكل 	 
ٍ
ر  تصــوُّ

ِ
نقــوم فــي كثيــر مــن الحــوادث بتحليــل كيفيــة وقــوع الهجــوم وطــرح

ــة  ــر مــن الحــوادث أيضــًا برســم مقاطــع أفقي الهجــوم ونمطــه، كمــا نقــوم فــي كثي
ــر ذلــك  بت بهــا، وغي ــار التــي تســبَّ ــح أماكــن ســقوط القذائــف، واآلث وشــاقولية توضِّ

مــن التفاصيــل.
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- التشريد القسري -

مــن أنمــاط االنتهــاكات الرئيســة التــي ُعنيــت بهــا الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، 
وقــد طــال قرابــة 13 مليــون مواطــن ســوري مــا بيــن نــازح والجــئ، فهــو انتهــاك واســع 
د أهلهــا قســريًا عبــر  النطــاق، ونعمــل علــى توثيــق الحــاالت البــارزة للمناطــق التــي تشــرَّ

المراحــل الرئيســة التاليــة:



منهجية عمل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 22

دراســة وتحليــل التسلســل الزمنــي لألحــداث التــي تعرضــت لهــا المنطقــة منــذ آذار 	 
2011، وبشــكل خــاص الفتــرة الزمنيــة التــي ســبقت التشــريد القســري.

دراســة واقع الســيطرة العســكرية ألطراف النزاع على األرض، وتحليل انعكاســات 	 
تغيــر الســيطرة على حــركات النزوح.

عمليــات رصــد ومتابعــة لكافــة اتفاقــات الهــدن أو اتفاقــات وقــف إطــالق النــار التــي 	 
شــهدتها المنطقــة وتداعياتهــا، وتحليــل آثارهــا وانعكاســاتها علــى واقــع عمليــات 

النــزوح والتشــريد القســري.

التواصــل مــع المشــردين وجمــع بيانات عنهم واالســتماع إلى شــهاداتهم، ومحاولة 	 
الحصــول علــى صور لعملية التشــريد.

تحليــل أثــر اســتهداف البنــى التحتيــة والمراكــز الحيويــة المدنيــة التــي تخــدم الجوانــب 	 
األساســية لحيــاة الســكان، وذلــك باالعتمــاد علــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية 
لحقــوق اإلنســان الخاصــة بتوثيــق االعتــداءات علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة، ومــدى 

ارتبــاط ذلــك بعمليــة التشــريد التــي وقعــت.

رصــد وتوثيــق عمليــات الحصــار والتجويــع التــي مورســت مــن قبــل أطراف النــزاع على 	 
المنطقــة -فــي حــال وجودهــا- ومــا رافقهــا مــن انتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني 
والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وتحليــل تداعياتهــا وأثرهــا علــى عمليــات التشــريد.

زمنيــة 	  بتواريــخ  للمنطقــة  عاليــة  دقــة  ذات  أقمــار صناعيــة  علــى صــور  الحصــول 
متباعــدة، وتحليــل حجــم الدمــار فــي المنــازل والمحــالت التجاريــة الــذي تســبَّب بــه 

القصــف العنيــف، والــذي لعــب دورًا رئيســًا فــي عمليــة التشــريد.

ســاهم اســتخدام النظــام الســوري وحلفائــه لألســلحة المحرمــة دوليــًا مثــل ســالح 	 
الدمــار الشــامل الكيميائــي فــي تشــريد مناطــق بأكملهــا واستســالم أهلهــا، وكذلــك 

االســتخدام الواســع النطــاق للبراميــل المتفجــرة، والذخائــر العنقوديــة.

 	 )HLP( ــا نرصــد عمليــات النهــب والســيطرة علــى األراضــي والممتلــكات ــرًا، فإنن أخي
التــي تتبــع عمليــات التشــريد، والتــي عززهــا النظــام الســوري عبــر تشــريع قوانيــن 
المواطــن  حقــوق  أبســط  وتنتهــك  اإلنســان،  لحقــوق  الدولــي  القانــون  تخالــف 
ل عقبــة أساســية أمــام عــودة الالجئيــن والنازحيــن،  الســوري فــي الملكيــة، وُتشــكِّ

ومحاولــة تغييــر هندســي للتركيبــة الســكانية واالجتماعيــة.
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- االنتهاكات بحق الطفل -

ُتعنــى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بتوثيــق أنمــاط متعــددة مــن االنتهــاكات 
التــي يتعــرَّض لهــا األطفــال فــي ســوريا، وال يــكاد يخلــو تقريــر أو إحصائيــة مــن ذكــر 
األطفــال فيهــا، وقــد قمنــا ببنــاء قاعــدة بيانــات خاصــة باالنتهــاكات التــي وقعــت بحــق 
األطفــال، تتضمــن بشــكل أساســي كاًل مــن: القتــل، االعتقــال، االختفــاء القســري، 
التعذيــب، العنــف الجنســي، التجنيــد، التشــريد، اســتهداف المــدارس وريــاض األطفــال 
وبالتالــي الحرمــان مــن التعليــم، ونتبــع فــي ذلــك الخطــوات التــي وردت ســابقًا فــي 

عمليــات توثيــق كل نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات.
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- االنتهاكات بحق المرأة - 

ُتعنــى الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بتوثيــق أنمــاط متعــددة مــن االنتهــاكات 
التــي تتعــرَّض لهــا المــرأة فــي ســوريا، وال يــكاد يخلــو تقريــر أو إحصائيــة مــن ذكــر حصيلــة 
النســاء فيهــا، وقــد قمنــا ببنــاء قاعــدة بيانــات خاصــة باالنتهــاكات التــي وقعــت بحــق 
القســري،  االختفــاء  االعتقــال،  القتــل،  مــن:  كاًل  أساســي  بشــكل  تتضمــن  المــرأة، 
ذلــك  فــي  ونتبــع  الجنســي،  العنــف  القســري،  الــزواج  التشــريد،  التجنيــد،  التعذيــب، 
الخطــوات التــي وردت ســابقًا فــي عمليــات توثيــق كل نمــط مــن أنمــاط االنتهــاكات.
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- االعتماد على المصادر المفتوحة -

نســتخدم فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المصــادر المفتوحــة، ونعتمــد عليها 
كشــكل إضافــي ُيعــزز مــن مراحــل التحقيــق فــي الحادثــة، وذلــك علــى اعتبــار أننــا نتابــع 

األحــداث بشــكل يومــي، ونحصــل علــى كثيــر مــن تلــك المــواد عبــر:
 العاملين أو المتطوعين معنا.	 
شبكة اإلنترنت.	 

مئــات  خاللهــا  مــن  بنينــا  ســنوات   10 قرابــة  مــدى  علــى  المســتمر  لعملنــا  ونظــرًا 
ــا مــن خاللهــا مــن تمييــز المصــادر ذات  العالقــات مــع النشــطاء المحلييــن، وتمكنَّ
الموثوقيــة العاليــة، نقــوم برصــد مــا صــدر عــن كل حادثــة، ثــم نعمــل علــى تجميــع 
المــواد معــًا وفرزهــا والتحقــق مــن صدقيتهــا وصلتهــا بالحادثــة، وبشــكل عــام تحتــوي 
الصــور والمقاطــع المصــورة التــي نقــوم بأرشــفتها علــى العديــد مــن التفاصيــل التــي 

ل دليــاًل علــى انتهــاك أو أكثــر، علــى ســبيل المثــال:  قــد ُتشــكِّ

جثامين أو أشالء لضحايا	 
أشخاص يتلقون العالج في المشافي أو النقاط الطبية	 
عمليات إجالء ضحايا أو انتشال جثث	 
مخلفات أسلحة وبقايا ذخائر، أو دخان أصفر يدل على استخدام غاز، أو رماد يدل 	 

على استخدام أسلحة حارقة
دمار وأضرار مادية 	 
حيوانات أو نباتات متأثرة بأسلحة كيميائية أوحارقة	 
تجهيز وإعداد ذخائر لإلطالق 	 
اعترافات أو تباهي بارتكاب الجرائم 	 
آثار حرائق في المساكن أو األبنية	 
عمليات نزوح جماعية 	 
روايات شهود عيان/ سواء روايات عامة أو مقابالت شخصية	 
أوضاع إنسانية سيئة في المخيمات أو أماكن النزوح 	 
عمليات دفن ضمن مقابر جماعية 	 
آثار تجريف تدل على مقابر جماعية	 
تفاصيل تدل على الموقع الجغرافي للحادثة	 
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والموقــع 	  وزمنــه  المقطــع  التقــاط  تاريــخ  ســوريا،  فــي  تصويــره  مــن  التحقــق 
افــي. الجغر

التحقــق مــن تاريــخ رفــع المقطــع للمــرة األولــى، والمصــدر األول الــذي قــام برفعــه، 	 
ــن وذلــك عبــر محــرك بحــث معيَّ

مقارنــة مراجــع مرئيــة )مثــل المبانــي، الجبال، األشــجار والمــآذن، ومفترقات الطرق( 	 
مــع صــور األقمــار الصناعيــة مــن غوغــل إيــرث وكذلــك الصــور الجغرافيــة المحــددة 

مــن خرائــط غوغــل.

ــر عــدة  ــي يمــر مــن خاللهــا كل مقطــع مصــور عب ــة التحقــق والت ــي بعــد ذلــك مرحل تأت
عمليــات تدقيــق، وبشــكل خــاص فــي حــال عــدم الحصــول علــى البيانــات األوليــة

للمادة - Meta data، مثل:

تأتــي بعــد ذلــك مرحلــة تحليــل المصــادر بصريــًا والمقاطعــة بينهــا، والربــط مــع روايــات 
الشــهود المباشــرة التــي حصلنــا عليهــا، وبقيــة التفاصيــل المتوافــرة عــن الحادثــة، مثل 

صــور أقمــار صناعيــة فــي حــال قمنــا بشــرائها لبعــض الحــوادث.
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- توثيق األفراد المتورطين
في ارتكاب االنتهاكات - 

نقــوم فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ببــذل أكبــر جهــد ممكــن لتحديــد هويــة 
مرتكــب االنتهــاك، مــن أجــل إدانتــه وتحميلــه المســؤولية، وفضــح جرائمــه ومحاســبته، 

ثــم نحــاول البحــث بشــكل أعمــق، والوصــول إلــى تفاصيــل أكثــر عبــر تحديــد مــا يلــي:
األفــراد المســاهمين فــي تنفيــذ االنتهــاك، الرتبــة التــي يحملونهــا، المــدة الزمنيــة 

التــي عملــوا فيهــا، معرفــة سلســلة القيــادة، وغيــر ذلــك مــن التفاصيــل.

قمنــا ببنــاء قاعــدة بيانــات ألفــراد نعتقد أنهم متورطون أو مســاهمون بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر فــي ارتــكاب انتهــاكات وهــم ضمــن أحــد األطــراف الرئيســة التــي أشــرنا 
ــن قاعــدة البيانــات التــي عملنــا علــى بنائهــا منــذ عــام 2011 حتــى  إليهــا ســابقًا، تتضمَّ
اآلن، أســماء وتفاصيــل لعشــرات اآلالف مــن هــؤالء، الغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء 

األشــخاص يعملــون ضمــن مســؤولية النظــام الســوري وحلفائــه.

قمنــا بجمــع هــذه البيانــات مــن أفــراد منشــقين عــن النظــام الســوري، وكذلــك ممــن 
مــازال قيــَد عملــه فــي الحكومــة الســورية، ومــن مدنييــن علــى معرفــة بوظيفــة هــؤالء 
األفــراد وطبيعــة عملهــم، واعتمدنــا كذلــك علــى مــا تقــوم مواقــع مواليــة للنظــام 
الســورية،  المعارضــة  فــي  اإلنترنــت، وعلــى نشــطاء  بنشــره علــى شــبكة  الســوري 
خــالل شــبكة  مــن  مــن معلومــات  يردنــا  مــا  وكذلــك علــى مصــادر مفتوحــة، وعلــى 
العالقــات التــي بنيناهــا مــع المجتمــع الســوري ومــع النشــطاء المحلييــن، حيــث نقــوم 
بعمليــة مقاطعــة وتحليــل لــكل هــذه البيانــات، وقــد واجهتنــا تحديــات إضافيــة وخاصــة 

فــي بنــاء قاعــدة البيانــات هــذه مــن أبرزهــا:
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تكتم أطراف النزاع على هذه المعلومات، حتى الحكومية منها فعلى سبيل 	 
المثال ال يحتوي موقع وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري أية تفاصيل عن 

قيادات الجيش واأللوية والقطاعات وقادة سالح الطيران، وكذلك موقع 
وزارة الداخلية ال يحتوي أية معلومات عن قادة األفرع األمنية.

في حال عزل أو مقتل أحد هؤالء األفراد من القادة أو العناصر المنفذة فإنه 	 
من الصعوبة تحديد تاريخ مقتله، وبالتالي تحديد هل كان هو المسؤول عند 

وقوع الحادثة، وكذلك هناك صعوبة في معرفة المسؤول الجديد.

خوف المدنيين من التعاون في مثل هذا الموضوع الحساس	 
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- التَّحديات -

ُتعتبــر عمليــات توثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا مــن أصعــب وأعقــد 
العمليــات علــى مســتوى العالــم، فــي ظــلِّ الظــروف واألوضــاع االســتثنائية التــي تتــم 
ــات، ألن الفــرد  ــرز هــذه التحدي ــي هــو أب ــر العامــل األمن ــق، ويعتب ــات التوثي خاللهــا عملي
قــد يفقــد حياتــه وهــو يقــوم بتوثيــق انتهــاك أو محاولــة الحصــول علــى معلومــة، وقــد 
ــاء  يتــم اعتقالــه وتعذيــب أو تغييبــه قســريًا، هنــاك عوامــل أخــرى مثــل: قطــع الكهرب
ترتكــب  التــي  الجهــات  وتعــدد  واإلنترنــت،  االتصــاالت  وقطــع  طويلــة،  لســاعات 
االنتهــاكات، )فــي بعــض األحيــان يصعــب تحديــد الجهــة التــي قامــت باالنتهــاك فيتــم 
ــن مــن تحديــد هويــة المنتهــك فيهــا(، وقــد دخــل  وضعهــا مــع الحــاالت التــي لــم نتمكَّ
ــق، وقدرتهــا  ــات التوثي ــن فقــدان ثقــة المجتمــع الســوري بعملي ــن األخيري فــي العامي
علــى مالحقــة المجرميــن وفضحهــم، بعــد قرابــة تســع ســنوات مــن إفــالت المجرميــن 
ــل  ــذي نلحُظــه بشــكل خــاص مــن قب ــم، ال ــكاب الجرائ ــل تفاخرهــم بارت مــن العقــاب، ب

ــاع النظــام الســوري. أتب
إضافــة إلــى كل ذلــك، فــإن فريــق التحقيقــات لدينــا ال يســتطيع أن يجبــر أحــدًا علــى 
تقديــم معلومــات أو أدلــة، كمــا أنــه ليــس لدينــا ســلطة قضائيــة تمكننــا مــن اســتدعاء 
الشــهود، أو طلــب إذن للحصــول علــى ســجالت، ولــذا فإننــا نرتكــز فــي تحقيقاتنا بشــكل 
أساســي علــى تعــاون الضحايــا والناجيــن والشــهود والنشــطاء المحلييــن واألهالــي 
فــي الوصــول إلــى أســاس معقــول يســتند إلــى مجموعــة مــن المعلومــات الموثقــة، 
 مــا مــن تحديــد مســؤولية مرتكبــي 

ٍ
تتســق مــع معلومــات أخــرى، ممــا يمكننــا إلــى حــد

االنتهــاك.
فــي هــذا الســياق تخضــع الحــوادث كافــة لعمليــات مراجعــة، واســتمرارية فــي عمليــات 
التحقيــق، وفــي حــال اكتشــاف معلومــات إضافيــة أو معلومــات أكثــر دقــة، أو أخطــاء، 

فإننــا نقــوم بتحديــث قاعــدة البيانــات الخاصــة بالشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان. 

- مشاركة البيانات -

تؤمن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بمشاركة البيانات التي قامت بتوثيقها 
وفق منهجية العمل السابقة مع الجهات والدول التي تعمل في تحقيقات تصبُّ 
في خدمة مسار المحاسبة والعدالة االنتقالية، ونقوم بهذه العملية وفقًا لشروط 

معيارية منشورة على موقعنا.
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- تصنيف االنتهاكات
كما أن ليس كل ما نسجله جرائم -

خــالل عمليــات توثيــق الحــوادث المختلفــة تجتهــد الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان 
فــي جمــع األدلــة والقرائــن بغيــة معرفــة الحقيقــة، وبهــدف إســقاط التَّصنيــف القانوني 
ــات التــي ُتصدرهــا،  ــر واألبحــاث والبيان ــة حيــن إدراجهــا فــي التقاري الصحيــح علــى الحادث
علــى الرغــم مــن التفــاوت فــي كــمِّ األدلــة والقرائــن المتاحــة ونوعيتهــا بيــن حادثــة وأخــرى 

نتيجــة للتحديــات المختلفــة التــي تواجهنــا أثنــاء العمــل التوثيقــي. 

ــة أو  ــة أدل ونظــرًا الســتمرار الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي متابعــة رصــد أي
ــر فــي  قرائــن جديــدة عــن الحــوادث التــي جــرى توثيقهــا فــإنَّ هــذا قــد يــؤدي إلــى تغيُّ
فيتــمُّ  الجديــدة،  القرائــن  أو  األدلــة  هــذه  نتيجــة ظهــور  للحادثــة  القانونــي  التصنيــف 
العمــل علــى تحديــث قاعــدة البيانــات وإضافــة األدلــة والقرائــن الجديــدة إلــى األرشــيف 

وتعديــل التصنيــف القانونــي للحادثــة.

ــف  ــن أضــرارًا جانبيــة، وال ُتصنَّ مــن ناحيــة أخــرى، فــإنَّ العديــد مــن الحــوادث التــي تتضمَّ
علــى أنهــا تحــوي انتهــاكًا للقانــون الدولــي اإلنســاني أو القانــون الدولي لحقوق اإلنســان، 
تعمــل الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى رصدهــا وتســجيلها بهــدف حفــظ 
ــى  ــة لألحــداث كســجلٍّ وطنــي للمســتقبل، وال تصُفهــا بأنهــا ترقــى إل الذاكــرة التاريخي

جرائــم.
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- الواقع أكبر -

نظــرًا للصعوبــات االســتثنائية التــي تــم ذكرهــا، ونتجيــة لمحدوديــة المــوارد اللوجســتية 
والماديــة فإننــا علــى ثقــة بــأن قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحتوي 
الحــد األدنــى مــن االنتهــاكات، وبــأن هنــاك كمــًا كبيــرًا مــن حــوادث االنتهــاكات التــي لــم 
تصــل إلينــا ولــم نتمكــن مــن توثيقهــا، بنــاء علــى ذلــك، فــإنَّ اإلحصائيــات الصــادرة 
ــر ســوى عــن  باالســتناد إلــى قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ال تعبِّ
الحــدِّ األدنــى مــن البيانــات الحقيقيــة لالنتهــاكات المتعــددة التــي نرصدهــا، ونســعى 
جاهديــن لزيــادة مواردنــا اللوجســتية وشــبكة عالقاتنــا بغيــة تغطيــة أكبــر قــدر ممكــن 
مــن الحــوادث، وبنــاء بنــك مركــزي وطنــي يؤرشــفها ويضعهــا ضمــن ســياقها مــن 
أجــل منــع أي تغييــر فــي ســردية األحــداث، وكذلــك إلظهــار أكبــر قــدر ممكــن مــن حجــم 

المعانــاة التــي تعــرَّض لهــا الشــعب الســوري.
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