الشبكة السورية لحقوق اإلنسانَّ ،
تأسســـت نهاية
حزيـران  ،2011غير حكومية ،مُ ستقلة ،اعتمدت عليها
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدر ًا
أساسيـــــــ ًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن
حصيلـة الضحايا في سوريا.
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بــيــــــان
هجمات إلكترونية غالب ًا روسية تستهدف
موقع الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
مــا زال موقــع الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان يتعــرض منــذ بدايــة الشــهر الجــاري لهجمــات إلكترونيــة عنيفــة جــد ًا
تهــدف إلــى عرقلــة تصفحــه ،تميهــد ًا إليقافــه نهائي ـ ًا ،ووفق ـ ًا لتحليــل البيانــات المقدمــة مــن خدمــة الحمايــة Cloudflare
فــإن الهجمــات تصاعــدت الليلــة الماضيــة وكانــت مســتمرة لقرابــة ســت ســاعات متواصلــة ،بلغــت فــي غضونهــا 273
تهديــد ًا كمــا يظهــر المخطــط البيانــي 243 ،منهــا كانــت فــي غضــون عشــر دقائــق.
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ويظهــر مخطــط بيانــي آخــر أن مصــدر الغالبيــة العظمــى مــن الهجمــات هــو روســيا ،وذلــك ألن الشــبكة الســورية
لحقــوق اإلنســان وثقــت انتهــاكات القــوات الروســية منــذ بداية تدخلها العســكري في ســوريا فــي أيلــول ،2015 /وأصدرنا
قرابــة  92تقريــر ًا تثبــت تــورط القــوات الروســية فــي جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية بحــق الشــعب الســوري ،وطــوال
تلــك الســنوات تعرضنــا لحمــات تشــويه بربريــة تضمنــت كتابــة مقــاالت مــن َّ
كتــاب مرتزقــة بهــدف تشــويه الســمعة،
وتصريحــات معاديــة مــن وزارة الخارجيــة الروســية ،ومنــدوب روســيا الدائــم فــي مجلــس األمن ،وتشــكيك في مصداقية
البيانــات التــي وثقهــا فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان.
نتعــرض لحمــات تشــويه ونقــد مــن قبــل جميــع مرتكبــي االنتهــاكات فــي ســوريا ،وقــد صــدرت بيانــات رســمية مــن
قبــل البعــض منهــم تهــدف إلــى تلفيــق تهــم ســخيفة ال تســتحق عنــاء الــرد عليهــا ،لكننــا نؤكــد أن الحمــات والهجمــات
الروســية كانــت األكثــر شــدة وخطــورة.
َّ
وتمكــن فريــق
عجــزت المحــاوالت الروســية الماضيــة عــن عرقلــة أو اختــراق موقــع الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان،
اآلي تــي مــن صــدِّ الهجمــات ،ونؤكــد عبــر هــذا البيــان أن الموقــع يعمــل بشــكل طبيعــي ،وأننــا ماضــون فــي عملنــا فــي
توثيــق وإدانــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا مــن قبــل جميــع األطــراف؛ تمهيــد ًا لمحاســبتها وســعي ًا للدفاع عن
حقــوق الضحايــا واالنتقــال مــن حكــم الدكتاتوريــة نحــو الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان.

www.snhr.org - info@sn4hr.org

