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ورة السورّية بين الجهد الفردي واملؤس�شي
ّ
وثيق خالل الث

ّ
األرشفة والت

دراسة مقارنة وتحليل

لبابة الهواري)1( 

ورات	
ّ
الث أبناء	 يسعى	 ما	 وعادة	 الّتاريخ	وصوغه،	 كتابة	 من	 املختلفة	جزًءا	 الزمنية	 املراحل	 أحداث	 توثيق	 يعد	

والحروب	إلى	توثيق	األحداث	الّتي	يمرون	بها	بطرائق	مختلفة،	وبجهد	متفاوت	يراوح	بين	العشوائي	واملنظم،	الفردي	
والجماعي	واملؤس�شي.

ورة	السورّية	الّتي	بدأت	في	
ّ
وتسعى	هذه	الدراسة	إلى	تسليط	الّضوء	على	الجهد	الّتوثيقي	واألرشيفي	ألحداث	الث

الّتوثيقي	جهًدا	 2011،	ومرت	بمراحل	مختلفة،	وما	تزال	مستمّرة	حتى	يومنا	هذا،	سواء	أكان	الجهد	 آذار/	مارس	
فردًيا،	أم	جماعًيا	مؤسسًيا،	إذ	سيعرض	البحث	أهم	الّتجارب	الفردية	واملؤسسية	في	املجال	الّتوثيقي	اإلعالمي،	مع	
تحليل	كل	تجربة	وتبيان	أنواع	الّتوثيق	املستخدمة،	وإجراء	مقارنة	بين	الجهد	الفردي	واملؤس�شي،	واألثر	املستقبلي	

ي	تركه	وأهميته.	
ّ
الذ

ّسَم	البحث	إلى	مهاد	نظري	يحتوي	على	عرض	ملصطلحي	الّتوثيق	واألرشفة،	ومبحث	أول	يهتم	برصد	
ُ
وعليه	فقد	ق

الّتجارب	الفردية	واملؤسسية	في	مجالي	األرشفة	والّتوثيق،	ودراسة	كل	منها	على	حدة،	ومبحث	ثاٍن	ُيعنى	باملقارنة	بين	
الّتجربتين	الفردية	واملؤسسية،	ضمن	مجموعة	من	املعايير،	لتبيان	أثر	املستقبلي	لكل	منها	وأهميته،	ومن	ثم	عرض	

للخالصة،	وخاتمة	توضح	أهم	الّنتائج	والّتوصيات.

: مقدمة نظرية ومنهجّية 
ً

أواًل

ينظر	إلى	الّتوثيق	بوصفه	بداية	لكتابة	الّتاريخ	وصوغه	وصونه،	وعادة	ما	يسعى	األفراد	واملنظمات	إلى	توثيق	
املراحل	الزمنية	الّتي	يعاصرونها،	ال	سيما	إن	ارتبطت	هذه	املراحل	بأحداث	مفصلية	تغير	العالم،	وتؤثر	في	املنطقة	
ورة	السورّية	أحد	أهم	أحداث	القرن	الواحد	والعشرين،	إذ	امتدت	إحدى	عشرة	سنة،	تعرضت	

ّ
بأكملها،	وتعد	الث

ورة	
ّ
ي	دفع	األفراد	والجماعات	إلى	توثيق	أحداث	الث

ّ
خاللها	سورّية	إلى	تغيير	شمل	املستويات	جميعها،	األمر	الذ

ورة،	وبعضه	اآلخر	تأخر	في	انطالقته،	إال	أن	
ّ
السورّية	وأرشفتها،	ضمن	جهد	مختلف،	بعضه	بدأ	مع	بدايات	الث

ي	يسعى	الّنظام	إلى	فعله	باستمّرار،	
ّ
زوير،	والّتضليل	الذ

ّ
شويه	والت

ّ
ورة	من	الت

ّ
الجهد	كله	يهدف	إلى	حفظ	أحداث	الث

وبطريقة	ممنهجة	مستخدًما	الوسائل	كافة	لتحقيقه.

)1(		كاتبة	سورية.
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1. إشكالية الدراسة 

ورة	السورّية،	فتعمل	على	تحليل	هذه	
ّ
تناقش	الدراسة	الّتجارب	الفردية	واملؤسسية	في	الّتوثيق	واألرشفة	للث

الّتجارب،	كل	على	حدة،	وتبيان	هدفها،	وآليات	عملها،	ومنهجيتها	املتبعة،	وأدوات	جمع	البيانات،	ومن	ثم	مقارنتها،	
ورة	السورّية.	

ّ
واستخالص	نتائج	لبيان	فائدة	هذه	الّتجارب	وأثرها	في	الث

2. أهمية الدراسة

تسلط	الدراسة	الّضوء	على	الجهد	العامل	في	مجالي	األرشفة	والّتوثيق،	وتحاول	حصر	أهم	الّتجارب،	وتحليلها،	
ورة	السورّية،	إذ	لم	يسبق	أن	جمعت	دراسة	هذه	الّتجارب	الّتوثيقية	

ّ
ومقاطعة	آلياتها	لتبيان	أثرها	ودورها	في	الث

واألرشيفية	وقارنت	بينها.

3. أهداف الدراسة

تهدف	الدراسة	إلى:

	 عرض	الّتجارب	الفردية	واملؤسسية	في	مجالي	الّتوثيق	واألرشفة.أ.
	 معرفة	آلية	عمل	الّتجارب	الفردية	واملؤسسية	واملنهجّية	الّتي	تقوم	عليها.ب.
	 تحليل	هذه	الّتجارب	ت.
	 تحديد	أهداف	الّتجارب	املذكورةث.
	 مقارنة	الّتجارب	الفردية	واملؤسسية	من	حيث	آلية	العمل	واملنهجّية،	ونتائج	العمل.ج.

4. منهجّية الدراسة

تعتمد	الدراسة	على	املنهجين	الوصفي	الّتحليلي	والتاريخي،	بعّدهما	أسلوًبا	علمًيا	يساعد	على	تحقيق	أهداف	
الدراسة،	ومقاربة	محاورها،	مع	تقديم	مقارنة	وفق	معايير	محددة	بين	الّتجارب.	

5. وسائل جمع املعلومات

أن	الّسوري،	إضافة	إلى	مواقع	األرشفة	والّتوثيق	للتجارب	
ّ
الدراسات	العلمية،	ومراكز	الدراسات	املعنية	بالش

املؤسسية،	كذلك	تعد	املواد	اإلعالمّية	على	اختالفيها،	والّتقارير	اإلخبارية	إحدى	وسائل	جمع	املعلومات،	إضافة	
أن.	

ّ
إلى	املقابالت	مع	ذوي	الش
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ثانًيا: مهاد نظري

وثيق
ّ
1. الت

يعود	األصل	اللغوي	لكلمة	الّتوثيق	إلى	الفعل	وثق،	ويشير	إلى	معاني	االئتمان	واإلحكام	والعهد،	ولذا	يقال	أخذ	
ا،	أي	عهًدا،	ووثق	به،	أي:	ائتمنه)2(،	أي	إن	املراد	هو	إحكام	األمر	وضبطه،	وتأمينه،	ومنه	جاءت	كلمة	

ً
منه	ميثاق

ق	كتابة،	من	دون	الّتدقيق	بالكاتب،	أو	الّتاريخ،	أو	املواد	املستخدمة)3(،	أما	علم	الوثائق	
ّ
الوثيقة	وهي	كل	ما	يوث

خالل	 من	 الّتاريخي،	 البحث	 منهج	 وفق	 الوثائق	 عالج	
ُ
وت للوثيقة(()4(.	 املختلفة	 املراحل	 يعالج	 ي	

ّ
الذ ))العلم	 فهو	

ركيب)5(.
ّ
مرورها	بثالث	مراحل،	الجمع	والّنقد،	واملطابقة	والت

بدراسة	مصادر	 يعنى	 ي	
ّ
الذ العلم	 diplomatics،	وهو	 الدبلوماتيك	 ما	يطلق	عليه	 أو	 الوثائق	 ومنها	جاء	علم	

واملستندات	 الوثائق	 ))جمع	 فهو	 الّتوثيق	 أما	 من	صحتها))(.	 والّتحقق	 نقدية،	 دراسة	 ودراستها	 ووثائقه	 الّتاريخ	
ي	صدر	عن	مؤلفها	أو	صاحبها(()7(،	إال	

ّ
ونقدها	وتمحيصها،	وتقديمها	للناس	في	هيئة	أقرب	ما	تكون	إلى	األصل	الذ

أن	تعريف	الّتوثيق	تطور	مع	الوقت،	وأصبح	يطلق	على	عملية	إثبات	أمر	أو	خبر	عبر	كتابته	مع	أدلته.	وبهذا	املعنى	
ورة	السورّية،	إذ	سعى	األفراد	والجماعات	إلى	توثيق	األحداث	عبر	إثباتها	

ّ
ورات،	ال	سيما	الث

ّ
ُعمل	بالّتوثيق	في	الث

وأصبحت	 وغيرها.	 العيان	 شهود	 شهادات	 وتسجيل	 وفيديوهات،	 من	صور،	 عليها	 تدل	 الّتي	 األدلة	 مع	 وكتابتها	
مراكز	الّتوثيق	تعنى	بتوثيق	األحداث	الّتي	تجري	على	األرض،	وتحقيقها،	والّتثبيت	من	صحتها،	ومعالجتها،	وجمع	

األدلة	املتوافرة	عليها	كلها.	

2. األرشفة 

أو	عمل	 إداري،	 بها	عمل	 ويقصد	 الوظيفة،	 )آرخ(	وهي	 	Arche	يوناني اشتقاق	 إلى	 أرشيف	 كلمة	 يعود	أصل	
العصر	 منذ	 لكن	 العمل،	 في	 املوظف	 عند	 تتراكم	 الّتي	 األوراق	 على	 قديًما	 أرشيف	 كلمة	 أطلقت	 وقد	 حكومي،	

الوسيط	تجدد	معنى	الكلمة	وأصبحت	خاّصة	بالوثائق	القديمة)8(.	

بشرط	 فردي،	 أو	 نشاط	جماعي	 من	 تنتج	 الّتي	 املكتوبة	 املواد	 على	 ليطل	 األرشيف	 تعريف	 تطور	 ذلك	 بعد	
الّتعب	 الحاجة	من	دون	عناء	 إليه	عند	 الّرجوع	 يمكن	 ترتيًبا	معيًنا،	ونظمت	على	نحو	سهل	 رتبت	 تكون	قد	 أن	
والبحث)9(.	ويعرف	األرشيف	وفًقا	للمدرسة	الفرنسية	الّتي	يمثلها	)شارول	سامران(	بأنه	مجموعة	من	الوثائق	

شر،	2005(،	ص927.
ّ
)2(	مجد	الدين	الفيروز	آبادي،	القاموس	املحيط،	ط8،	)بيروت:	مؤّسسة	الرسالة	للطباعة	والن

)3(	محجوب	محمد	بابا،	"مدخل	تعريفي	لعلم	إدارة	الوثائق	)األرشيف(:	وعي	وثائقي	عام	لتطوير	ذاكرة	األمة"،	مجلة	الوثيقة،	مج18،	ع)3،	)1999(،	ص152.

)4(	محجوب	محمد	بابا،	"مدخل	تعريفي	لعلم	إدارة	الوثائق	)األرشيف(:	وعي	وثائقي	عام	لتطوير	ذاكرة	األمة"،	ص152.

)5(	محمد	كريم	الشمري،	"نشأة	علم	الوثائق	العربية"،	مجلة	الّتواصل،	ع9،	)2003(،	ص	27.

))(	شوقي	الجمل،	علم	الّتاريخ	نشأته	وتطوره	ووضعه	بين	العلوم	األخرى،	)القاهرة:	املكتب	املصري	لتوزيع	املطبوعات،	1997(،	ص	94-93.		

)7(	عبد	املجيد	عابدين،	"الّتوثيق	تاريخه	أدواته"،	مجلة	الوثائق	العربية،	ع3،	)1977(،	ص3).

)8(	محمد	عباس	حموده،	املفهوم	العلمي	للوثائق	والّتوثيق،	مجلة	كلية	اإلنسانيات	والعلوم	االجتماعية،	العدد	األول،	)1979(،	ص	)22.

)9(	محمد	عباس	حموده،	املفهوم	العلمي	للوثائق	والّتوثيق،	ص)22.
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عند	 إليها	 الّرجوع	 طريقة	 يسّهل	 معين	 نحو	 على	 تحفظ	 رسمية،	 معامالت	 من	 جزًءا	 تكون	 الّتي	 أو	 الّرسمية	
الحاجة)10(.		

ي	يدرس	على	مستوى	الّنظرية	والّتطبيق	طبيعة	وخصائص	الوثائق	
ّ
أما	علم	األرشيف	فيقصد	به	))العلم	الذ

األرشيفية،	واملستندات،	وحركة	إنتاجها،	واقتنائها،	وتنظيمها،	وتيسير	اإلفادة	منها(()11(.

عب	الّسوري	إلى	صنع	أرشيفه	الخاص	من	الوثائق	الّتي	عمل	على	توثيقها	وكتابتها	خالل	سنوات	
ّ
وقد	سعى	الش

ورة،	سواء	كان	هذا	الجهد	فردًيا	أم	جماعًيا.	
ّ
الث

جارب الفردية 
ّ
ا: الت

ً
ثالث

ورة،	على	يد	
ّ
ورة	السورّية	وأرشفتها	منذ	الّسنوات	األولى	لعمر	الث

ّ
بدأت	الّتجارب	الفردية	في	توثيق	أحداث	الث

تاريخ	األحداث،	 بالّرغبة	في	املحافظة	على	 ورة،	وعاشوا	أحداثها،	ومن	منطلقات	تتعلق	
ّ
الث في	 أشخاص	شاركوا	

ورة	عبر	أرشفة	أحداثها،	وتدوين	وقائعها،	إال	أن	عدد	العاملين	
ّ
وإثبات	إجرام	الّنظام،	واملساهمة	في	كتابة	تاريخ	الث

بجهدهم	الفردي	في	هذا	املجال	يعد	محدوًدا	جًدا،	نظًرا	إلى	صعوبة	املهمة،	وحاجتها	إلى	الوقت	والجهد	والبحث	
الّتي	 ورة	ممتد	منذ	إحدى	عشرة	سنة،	والّتطورات	

ّ
الث تاريخ	 واالطالع،	والقدرة	على	االستمّرارية،	ال	سيما	أن	

في	 الفردي	 جهدها	 ترك	 قليلة	 أسماء	 ُسجلت	 وقد	 كثيرة،	 الّسنوات	 هذا	 خالل	 واملحافظات	 املدن	 على	 طرأت	
ورة،	من	أهمها:	

ّ
األرشفة	أثًرا	في	تاريخ	الث

1. تامر تركماني 

ورة	السورّية	وتوثيقها	بعد	قيامه	بعمل	
ّ
الث ناشط	سوري	من	مدينة	حمص)12(،	بدأ	مشروع	أرشفة	أحداث	

لوحة	تضم	صور	أكثر	من	50	ألف	شهيد	من	مختلف	املحافظات	عام	2014م،	ليبدأ	بعدها	بتوثيق	كل	ما	يخّص	
ورة	ملخالفتها	سياسة	املوقع،	فبدأ	

ّ
هداء،	ما	جعل	املشروع	يتطور	مع	الوقت	نتيجة	حذف	يوتيوب	فيديوهات	الث

ّ
الش

ورة	السورّية	جميعها	من	موقع	اليوتيوب،	بمحتوياتها	كافة)13(.			
ّ
تركماني	يعمل	على	حفظ	فيديوهات	قنوات	الث

ا	من	الّضياع	والحذف،	والعمل	على	تأمينها	في	
ً
هدف	مشروع	تركماني	إلى	املحافظة	على	ما	ُوثق	من	مواد	خوف

زوير	
ّ
شويه	والّتضليل	والت

ّ
ورة	من	الت

ّ
	على	نحو	أفضل،	وحفظ	تاريخ	الث

ً
مكان	واحد،	ليتّم	الّتعامل	معها	مستقبال

)10(	أشرف	عبد	املحسن	الشريف،	اإلدارة	الحديثة	للوثائق	الّتاريخية،	ط1،	)القاهرة:	الدار	املصرية	اللبنانية،	2011(،	ص32-31.

رجمة،	2018(،	ص	35-)3.	
ّ
)11(		أحمد	الهوش،	األرشفة	اإللكترونية	األسس	والّنظرية،	ط1،	)القاهرة:	دار	حميثرا	للنشر	والت

ورة	السورّية	عام	2011،	والّتجأ	إلى	مدينة	درعا،	حيث	
ّ
)12(	انشق	عن	الجيش	الّنظامي	في	أثناء	الخدمة	اإللزامية	الّتي	كان	يؤديها	بعد	أشهر	قليلة	من	اندالع	الث

عمل	هناك	مصوًرا	وموثًقا	لألحداث	مدة	سبعة	شهور	قبل	أن	يصاب	ويخضع	للعالج	وينتقل	إلى	األردن	ليعمل	متطوًعا	في	املنظمات	السورّية	هناك،	ينظر:	عزام	
 https://2u.pw/H98Mr	،)2021(	،األسبوعية	شامنا	جريدة	بأيدينا"،	تاريخنا	كتابة	على	قادرون	نحن	السورّية:	ورة

ّ
الخالدي،	"أرشيف	الث

https://2u.pw/ 	،)2020( حبر،	 موقع	صحيفة	 ورية"،	
ّ
الث املواقع	 ويستهدف	 مشروعه	 يتابع	 )تركماني(	 الحي..	 ورة	

ّ
الث "أرشيف	 محمد،	 حاج	 الحميد	 عبد	  )13(

 aoUPA

https://2u.pw/H98Mr
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ي	يسعى	الّنظام	جاهًدا	لفعله)14(.
ّ
الذ

ورت	نتيجة	حذف	املواقع	املواد	الخاّصة	
ُ
هداء،	ثم	ط

ّ
بدأت	آلية	عمل	مشروع	تركماني	بتوثيق	كل	ما	يخص	الش

ورة	على	اختالف	أنواعه	ومجاالته.	
ّ
ورة،	لتصبح	اآللية	جمع	كل	ما	يخص	الث

ّ
بالث

حّمل	
ُ
قسم	عملية	جمع	البيانات	ومعالجتها	في	مشروع	تركماني	بحسب	نوعها،	فاملواد	املرئّية	)الفيديوهات(	ت

ُ
وت

فرز	املواد	بحسب	تاريخها،	وفي	املرحلة	
ُ
انية	ت

ّ
فرز	املادة	إلى	القناة	الّتي	تنتمي	إليها،	وفي	املرحلة	الث

ُ
من	اليوتيوب،	وت

ستخرج	املواد	املتشابهة	من	خالل	برامج	معينة	تعمل	على	املقارنة	بين	الفيديوهات	املتشابهة	وإبقاء	أكثرها	
ُ
الثة	ت

ّ
الث

ل	
َّ
حل

ُ
حلل	مادة	الفيديو	وتكتب	تقارير	عنها،	فإذا	كانت	املادة	قصف	منطقة	معينة	ت

ُ
جودة،	وفي	املرحلة	الّرابعة	ت

وثق	أسماء	املنشآت	الّتي	قصفت،	ونتائج	القصف،	واألضرار	البشرية	واملادية.
ُ
األماكن	املستهدفة،	وت

وثق	الصور	عن	طريق	أخذ	نموذج	عن	الصورة	من	وكاالت	أنباء	عاملية،	ثم	تبدأ	عملية	البحث	عن	املصّور	
ُ
	وت

مع	 العاملية	 الوكاالت	 املصور،	ومن	 الصورة	كما	وردت	من	 بيانات	 وكتابة	 عالية،	 بدقة	 الصورة	 للحصول	على	
من	 بالجمع	 فبدأت	 هداء	

ّ
الش بيانات	 توثيق	 طريقة	 أما	 األفضل.	 على	 واإلبقاء	 املتشابهة	 الصور	 فرز	 ثم	 الّتاريخ،	

الّتنسيقيات	واملراكز	اإلعالمّية،	ثم	مع	تطور	املشروع	وانتشاره	بين	الّسوريين	أصبح	األفراد	يتواصلون	بهدف	
ين	شهدوا	الحادثة.	

ّ
هداء،	واألفراد	الذ

ّ
جمع	البيانات	من	خالل	الّتواصل	مع	أهالي	الش

ُ
هداء،	وت

ّ
الّتبليغ	عن	أسماء	الش

وبالّنظر	إلى	تجربة	مشروع	تركماني	يّتضح	أن	منهجّية	املشروع	لم	تكن	دقيقة	وواضحة	منذ	إطالقه،	إذ	كان	
البيانات	 املرحلة	على	مصادر	 بياناته	خالل	هذه	 في	جمع	 اعتمد	 هداء،	

ّ
الش بتوثيق	 بدايته	متخصًصا	 في	 املشروع	

انية	من	املشروع	حين	ُوّسع	
ّ
املفتوحة	من	تنسيقيات	ومراكز	إعالمية	من	دون	خطوات	أخرى.	لكن	في	املرحلة	الث

استجابة	للظروف،	أصبحت	منهجّية	العمل	أكثر	دقة	وعملية،	تمّر	بخطوات	عدة،	تبدأ	بجمع	البيانات	من	خالل	
املالحظة	واملقابالت	املتنوعة،	ومصادر	البيانات	املفتوحة،	ثم	فرز	املواد	بحسب	نوعها	ومقارنتها،	وإبقاء	األفضل	
ستخدم	

ُ
منها،	ثم	تحليل	مادتها،	وكتابة	تقارير	عنها،	وفي	بعض	البيانات	املصّورة	يجري	الّتواصل	مع	املصدر،	وت

روح	الّتي	استخدمها	املصدر	ذاته.	
ّ
الش

ثابتة،	و2.4	مليون	مادة	فيديو،	مصنفة	بحسب	 0)1	ألف	مادة	صورة	 نتج	من	املشروع	أرشيًفا	يضّم	 وقد	
إلكتروني،	 451	كتاًبا	بصيغة	كتاب	 ورة	السورّية،	وتأمين	

ّ
الث 718	كتاًبا	عن	 إلى	أرشفة	معلومات	 نوعها،	إضافة	

	صحافًيا،	وما	يزيد	على	225	ألف	اسم	شهيد،	وأكثر	من	4	آالف	مجزرة)15(.	
ً
وتوثيق	312	مقاال

2. حمود الكروم 

بدايتها،	وأخذ	على	 السورّية	منذ	 ورة	
ّ
بالث الّتحق	 إدلب،	 في	مدينة	 الّنعمان	 من	قرية	معرشمشة	بريف	معرة	

األحداث	 أول	 	2011 فبراير	 شباط/	 في	 الدمشقي	 الحريقة	 سوق	 مظاهرة	 تعد	 إذ	 كاملة،	 أحداث	 توثيق	 عاتقه	

و:	 	.https://2u.pw/AzmxN	،)2020( تفاصيل،	 وأخالقي"،	 ثوري	 واجب	 ورة	وصور	شهدائها	
ّ
الث ملفات	 توثيق	 لـ)تفاصيل(:	 تركماني	 "تامر	 عنكير،	 مفيدة	 	)14(

	.	https://2u.pw/JT9Q8	،)2020(	،نت	الجزيرة	للثورة"،	الفيديوهات	آالف	مئات	أرشفة	من	سوري	شاب	تمكن	هكذا	للحذف..	تعرضها	"بعد	نبوت،	أبو	منتصر
و:	مقابلة	أجرتها	الباحثة	مع	الّناشط	تامر	تركماني.	في	30	سبتمبر/	أيلول	2022.

)15(	لبابة	الهواري،	مقابلة	مع	الّناشط	تامر	تركماني.	)30	أيلول/	سبتمبر	2022(.

https://2u.pw/AzmxN
https://2u.pw/JT9Q8
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السورّية	الّتي	عمل	على	توثيقها))1(.	

ي	يعمد	إليه	الّنظام	على	نحو	
ّ
شوية،	والكذب	والّتضليل	الذ

ّ
هدف	مشروعه	الّتوثيقي	إلى	حفظ	الحقائق	من	الت

ممنهج	ومستمّر.	

الّتلفزيونية	 القنوات	 على	 واعتمد	 وأرشفتها،	 األحداث	 لتوثيق	 والدفاتر	 العادي	 الحبر	 الكروم	 استخدم	
املوثوقة	ذات	الصدقية،	واتبع	طريقة	تقاطع	املعلومات	للتأكد	من	صحة	ما	يكتبه،	إضافة	إلى	تتبعه	األخبار	من	
يتصل	 ما	 كل	 وتوثيق	 كافة،	 األحداث	 توثيق	 على	 وعمل	 املحافظات.	 مختلف	 من	 متعددين	 وأشخاص	 أصدقاء	

ورة	السورّية)17(.
ّ
بالث

وقد	اقتصرت	منهجّية	أرشيف	الكروم	على	توثيق	األحداث	وأرشفتها	وفًقا	لتاريخها،	مع	اعتماد	آلية	تقاطع	
املعلومات	للتأكد	من	صحتها،	من	دون	املرور	بأي	مراحل	معينة	ملعالجة	البيانات،	أو	تصنيفها،	أو	تحليلها،	واقتضت	
هذه	املنهجّية	استخدام	املقابالت	واملالحظة	ومصادر	البيانات	املفتوحة	املعتمدة	على	القنوات	اإلخبارية	العاملية.

	نتج	من	أرشيف	الكروم	أكثر	من	80	ألف	صفحة	ورقية	مكتوبة	بخط	اليد،	وفق	تسلسل	زمني	تاريخي.	

3. محمد عبد الباقي

ينتمي	محمد	عبد	الباقي	إلى	قرية	معرشمشة	الّتابعة	ملعرة	الّنعمان.	ويعود	سبب	اهتمامه	بالّتوثيق	إلى	تكرار	
مانينيات،	إذ	غابت	الّتفاصيل	واألحداث	معظمها،	لذا	سعى	منذ	بداية	الحراك	

ّ
ساؤالت	عما	حدث	في	مرحلة	الث

ّ
الت

وري	إلى	الّتوثيق	كنوع	من	املشاركة	في	كتابة	الّتاريخ.	
ّ
الث

هداء	واملعتقلين	واملصابين،	إذ	بدأ	عمله	من	استبانات	ونماذج	حصل	عليها	من	
ّ
وقد	عمل	على	توثيق	أسماء	الش

ورة،	ثم	طّور	هذه	الّنماذج	وأضاف	معلومات	توثيقية	أكثر	عن	األسماء	الّتي	يكتبها،	كبيانات	العائلة،	
ّ
تنسيقيات	الث

ثم	تضاف	 في	حالة	اإلصابة،	 الطبي	 الوضع	 الحالة،	وشرح	 وتاريخ	وقوع	 والحالة	االجتماعية،	 امليالد،	 وتواريخ	
اتية،	وهي	فقرة	يكتب	

ّ
فاء،	أو	الخروج	من	املعتقل.	وقد	استحدث	بند	الّسيرة	الذ

ّ
الّتفاصيل	الحًقا	إذا	حصل	الش

ي	يوثق	له)18(.
ّ
خص	الذ

ّ
فيها	ملحة	عن	حياة	الش

مستخدًما	 إصابة،	 اعتقال،	 قتل،	 من	 اإلنسان	 تخّص	 الّتي	 االنتهاكات	 توثيق	 على	 عمله	 منهجّية	 اعتمدت	
استبانات	ونماذج	ورقية	مكتوبة	بخط	اليد	طّورها	مع	الوقت	لتحتوي	على	معلومات	شاملة	عن	الحالة	الّتي	يوثق	
لها،	عبر	املالحظة،	واملقابلة،	ومتابعة	تطور	الحالة	في	حالّتي	االعتقال	واإلصابة،	إال	أن	هذه	البيانات	ال	تخضع	
رتيب	وفق	معايير	معينة،	واقتصرت	البيانات	على	أبناء	القرية	الّتي	يعيش	فيها،	ليكون	جهده	محدود	

ّ
للفرز	أو	الت

لكافة	 كاملة	 متابعة	 مع	 0)	مصاًبا	 	
ً

معتقال و50	 70	شهيًدا	 أسماء	 توثيق	 	2019 عام	 استطاع	حتى	 فقد	 الّنطاق،	

 https://2u.pw/l1zKn	،)2022(	،نت	السورّية	عاًما"،	11	منذ	السورّية	ورة
ّ
))1(		"بـ	)الورقة	والقلم(..	سوري	يواصل	توثيق	أحداث	الث

 https://2u.pw/QezE8	،)2022(	،نت	أورينت	يوًما!،	بطباعتها	ويحلم	اليد	بخط	أحداثها	ويدّون	خيمة	في	يعيش	السورّية..	ورة
ّ
)17(	عبد	العزيز	نجم،	مؤّرخ	الث

 https://2u.pw/h0vB0	،)2019(	،انحكت	ما	حكاية	–	أنتولد	سيريا	للتوثيق"،	فردية	جهود	املأساة..	تتكرر	ال	"كي	الحاج،	ميس	)18(

https://2u.pw/l1zKn
https://2u.pw/QezE8
https://2u.pw/h0vB0
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حاالتهم	وأوضاعهم.	

لخطة	 يخضع	 لم	 ما،	 نوًعا	 عشوائي	 جهد	 هو	 السورّية	 ورة	
ّ
الث أرشفة	 في	 الفردي	 الجهد	 إن	 القول	 ويمكن	

ي	
ّ
شويه	والّتضليل،	والّتطور	الذ

ّ
ورة	من	الت

ّ
ممنهجة،	وإنما	كان	نتيجة	دوافع	متشابهة	وهي	محاولة	حفظ	تاريخ	الث

حدث	خالل	هذه	األرشفة	في	هذه	الّتجارب	كان	استجابة	للظروف	املحيطة،	والّتطورات	الّتي	تحدث	على	األرض.	
ويمكن	تلخيص	الجهد	الفردي	كله	عبر	الجدول:

الّنتائجاألدواتمنهجّية	العملالهدف	

تامر	تركماني

الحفاظ	على	املواد	
املوثقة	

ورة	
ّ
حفظ	تاريخ	الث
من	الّتضليل

جمع	البيانات
فرز	بحسب	الّنوع	والّتاريخ	
	مقارنة	واختيار	األفضل
تحليل	وكتابة	تقارير.

املالحظة	
املقابلة	

املصادر	املفتوحة

0)1	ألف	صورة	
 2.4	مليون	فيديو

ً
312	مقاال

معلومات	718	كتاًبا
225	ألف	شهيد

حمود	الكروم
ورة	

ّ
حفظ	تاريخ	الث
من	الّتضليل

جمع	البيانات
مقاطعتها	مع	أكثر	من	

مصدر	للتأكد

املالحظة	
املقابلة	

املصادر	املفتوحة

أكثر	من	80	ألف	صفحة	
مكتوبة	بتسلسل	تاريخي

محمد	عبد	
الباقي	

املشاركة	في	كتابة	
الّتاريخ

جمع	البيانات
الّتأكد	منها	من	خالل	

املقابالت

االستبانات	والّنماذج
املقابلة
املالحظة

توثيق	أسماء	70	شهيًدا	
	0)	مصاًبا

ً
و50	معتقال

جارب املؤسسية 
ّ
رابًعا: الت

ورة	فحسب،	
ّ
ورة	السورّية	وتوثيقها	وليدة	سنوات	الث

ّ
لم	تكن	الّتجارب	املؤسسية	املنظمة	في	أرشفة	أحداث	الث

ابنه	 بعده	 ورة،	خالل	حكم	حافظ	األسد	ومن	
ّ
الث في	سورّية	قبل	 أرشيفية	عدة	 توثيقية	 فقد	نشأت	مؤسسات	

بشار	األسد،	سعت	هذه	املؤسسات	إلى	توثيق	انتهاكات	حقوق	اإلنسان،	وتوثيق	حاالت	االعتقاالت	واالعتداءات	
عب،	فكان	جهدها	بمنزلة	الخطوات	األولى	في	طريق	الّتوثيق	واألرشفة،	إذ	

ّ
واألحداث	املختلفة	الّتي	تعرض	لها	الش

عدت	هذه	الّتجارب	مرجًعا	أساسًيا	في	هذا	امليدان،	إال	أن	الدراسة	ستنظر	إلى	جهد	هذه	املؤسسات	وغيرها	خالل	
ورة	السورّية،	إذ	تعددت	الّتجارب	املؤسسية	في	الّتوثيق	واألرشفة،	وتنوعت،	ولعل	من	أهما:	

ّ
مدة	الث

1. األرشيف الّسوري

)استعادة	 األول	 املشروع	 قسمين،	 إلى	 مقسم	 	،Mnemonic منظمة	 مشروعات	 وأحد	 سورّية	 مبادرة	 هو	
أما	املشروع	 الّتواصل	االجتماعي،	 املفقود	من	وسائل	 الّتوثيقي	 إلى	استعادة	املحتوى	 املفقود(	ويهدف	 املحتوى	
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اكرة	الّرقمية	السورّية	في	عقب	
ّ
اكرة	الّرقمية	السورّية(	ويهدف	إلى	الّتحقيق	في	املواد	الّتي	بنت	الذ

ّ
اني	فهو	)الذ

ّ
الث

ورة	السورّية)19(.	
ّ
بدء	الث

أقيم	املشروع	بهدف	حماية	الوثائق	املتعلقة	بحقوق	اإلنسان،	وتوثيق	الجرائم	املرتكبة	من	األطراف	جميعها،	
ودعم	املدافعين	عن	حقوق	اإلنسان	كلهم،	ومناصرة	الجهد	املقدم	لتوثيق	االنتهاكات.

	تقوم	آلية	عمل	األرشيف	الّسوري	على	مجموعة	من	الخطوات	في	كل	مرحلة	من	مراحل	الّتوثيق:

للتحقق،	وجمع	 وأخرى	 الّرقمي،	 للمحتوى	 موثوقة	 بيانات	مصادر	 قاعدة	 نشأ	
ُ
ت وفيها	 الجمع:	 األولى	 املرحلة	

البيانات	في	مخططات	وصفّية	موحدة.	

انية	الحفظ:	تبدأ	بفرز	املواد	وفًقا	للنوع،	ثم	التاريخ،	وأخذ	نسخ	احتياطية،	ثم	حفظ	املواد	على	
ّ
املرحلة	الث

خوادم	خارجية.

املصادر	 من	 منها	 للتأكد	 ل	
ّ
حل

ُ
وت املرئي،	 املحتوى	 من	 الوصفّية	 البيانات	 تستخرج	 املعالجة:	 الثة	

ّ
الث املرحلة	

املوثوقة	املحددة	مسبًقا،	وإخضاعها	لبرمجيات	معينة	أيًضا	بهدف	الّتأكد.	

واملعالم	 املكان	 والوقت،	 والّتاريخ	 واملصدر،	 الّرقمية،	 الّسجالت	 من	 الّتحقق	 يتّم	 الّتحقق:	 الّرابعة	 املرحلة	
خائر	وأنواعها،	وكل	الّتفاصيل	املوجودة	في	املادة.

ّ
البارزة،	الذ

هود،	والّتحقق	من	
ّ
املرحلة	الخامسة	تحقيق	املعلومات	ومتابعتها:	من	خالل	مقاطعة	املعلومات	مع	إفادات	الش
البيانات	العامة،	وبيانات	رصد	الطيران	في	حاالت	القصف،	ومقاطعتها	مع	املحتوى	البصري.

املرحلة	الّسادسة	املراجعة:	تخضع	الخطوات	الّسابقة	كلها	للمراجعة	للتأكد	من	عدم	وجود	تناقض.

جمع	فيها	البيانات	
ُ
ويتضح	من	خالل	خطوات	آلية	العمل	أن	منهجّية	العمل	واضحة،	وضمن	خطة	متقنة،	ت

هود	واملقابالت،	إضافة	إلى	
ّ
من	مصادر	مفتوحة	موثقة	مسجلة	مسبًقا،	باستخدام	الّنماذج	املوحدة،	وإفادات	الش

املالحظة	الدائمة	لتسجيل	الّتطورات	ومتابعتها،	مع	العمل	على	مقاطعة	املعلومات	للتأكد	من	صحتها.

وقد	جمع	األرشيف	الّسوري	ما	يزيد	على	ثالثة	ماليين	ونصف	مليون	مادة	فيديو،	عولج	50)	ألف	فيديو،	وتم	
الّتثبت	من	أكثر	من	8	آالف	فيديو،	إضافة	إلى	الّتحقيق	في	أكثر	من	ألفي	حادثة.	

2. مركز توثيق ااًلنتهاكات 

انطلق	مركز	توثيق	االنتهاكات	في	سوريا	VDC	في	منتصف	عام	2011،	على	يد	الّناشطة	الحقوقّية	رزان	زيتونة،	
بهدف	الّتوثيق	الدقيق	واملستقل	النتهاكات	حقوق	اإلنسان	كافة	في	سورّية،	سواء	كانت	انتهاكات	قديمة	أم	حديثة،	

 https://syrianarchive.org/ar	،الّسوري	األرشيف	موقع	19((

https://syrianarchive.org/ar
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للوصول	إلى	املساءلة	املستقبلية	وتحقيق	العدالة	في	سورّية	املستقبل.

ويعمل	املركز	على	توثيق	جميع	انتهاكات	حقوق	اإلنسان	من	جميع	األطراف،	وتمّر	عملية	الّتوثيق	بمجموعة	
املعلومات	من	 الّتحقق	من	 ثم	 امليداني،	 الفريق	 املعلومات	من	مصادر	مختلفة	من	قبل	 تبدأ	بجمع	 املراحل؛	 من	
جمع	الصور	ومقاطع	الفيديو	وأي	تفاصيل	تمّس	الّضحايا،	وتكون	

ُ
خالل	مقاطعتها	مع	مصادر	مختلفة.	بعد	ذلك	ت

باألمر،	 ذات	صلة	 مواد	 أي	 وتضاف	 الّناقصة،	 املعلومات	 ستكمل	
ُ
ت بحيث	 والّتحديث،	 للمتابعة	 الثة	

ّ
الث املرحلة	

وتتابع	املعلومات	املتعلقة	باملعتقلين	واملصابين.

جنيف	 اتفاقيات	 )وبخاصة	 اإلنسانّي	 الّدولّي	 القانون	 على	 يرتكز	 قانوني	 إطار	 وفق	 املركز	 منهجّية	 وتقوم	
جمع	من	خاللها	البيانات	بطرائق	مختلفة	من	مالحظة	

ُ
األربع(،	وقانون	حقوق	اإلنسان،	وفق	آلية	عمل	دقيقة	ت

ومقابلة،	ومصادر	مفتوحة،	ومواد	مرئية،	مع	متابعة	دائمة.	

يصدر	عن	املركز	تقارير	إحصائّية	وأخرى	وصفّية	دورّية،	وتقارير	مفّصلة	بعدد	القتلى	واملعتقلين،	والجهات	
سبتمبر	 أيلول/	 وحتى	 	،2011 مارس	 آذار/	 منذ	 سورّية	 في	 شخًصا	 	239(27 مقتل	 توثيق	 آخرها	 كان	 الفاعلة،	
إلى	العمل	مع	جهات	حقوقّية	أوروبّية	وسورّية	لرفع	قضايا	ضّد	منتهكي	حقوق	اإلنسان،	كان	 )20(2022.	إضافة	

املخابرات	 من	 أخرى	ضّد	مسؤولين	 7	جهات	سورّية	 مع	 بالّتعاون	 األملانّي	 العام	 املدعي	 مكتب	 إلى	 قّدم	 ما	 أولها	
كوى	انتهاكات	ضّد	اإلنسانّية.

ّ
العسكرّية	السورّية،	تتناول	الش

بكة السورّية لحقوق اإلنسان
ّ

3. الش

بكة	في	حزيران/	يونيو	2011،	بمبادرة	من	الّناشط	الحقوقي	فضل	
ّ
ّسست	الش

ُ
ة،	أ

ّ
هي	منظمة	حقوقّية،	مستقل

عبد	الغني،	تستند	إلى	مبادئ	القانون	الدولي	لحقوق	اإلنسان.

تهدف	إلى	))رصد	انتهاكات	حقوق	اإلنسان	في	سورّية	وتوثيقها،	ومحاولة	الحّد	منها،	واملساهمة	في	حفظ	حقوق	
الّضحايا،	وفضح	مرتكبي	االنتهاكات،	والعمل	على	تقديم	مرتكبيها	للعدالة،	وتوعية	املجتمع	الّسورّي	بحقوقه،	
ودفع	عجلة	العدالة	االنتقالّية،	ودعم	الّتغيير	الّديمقراطّي،	وتحقيق	العدالة	والّسالم	في	سورّية،	وحفظ	سردّية	

األحداث	وتأريخها(()21(.

 https://2u.pw/zjJCz	،االنتهاكات	توثيق	مركز	سوريا،	في	للقتلى	الشهري	اإلحصائي	الّتقرير	20((

 https://2u.pw/QV3HT	،اإلنسان	لحقوق	السورّية	الشبكة	نحن،	من		21((

https://2u.pw/zjJCz
https://2u.pw/QV3HT
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نشئت	
ُ
أ بيانات	 ورة،	وفق	قواعد	

ّ
الث بداية	 انتهاكات	حقوق	اإلنسان	وتوثيقها	منذ	 بكة	على	رصد	

ّ
الش وتعمل	

مع	 يتناسب	 بما	 واألرشفة	 الّتوثيق	 آللية	 مستمّر	 تطوير	 مع	 نوعها،	 بحسب	 وتصنيفها	 االنتهاكات	 ألرشفة	
املستجدات)22(،	وفق	منهجّية	واضحة،	مبنية	على	مبادئ	وبروتوكوالت	داخلية،	من	خالل	خطوات	واضحة	تبدأ	

بـ:

	 متابعة	األحداث	اليومّية،	ومحاولة	الوصول	إلى	مكان	الحادثة،	أو	الحصول	على	بيانات	الحادثة	من	مصادر	أ.
موثوقة،	ورصد	كّل	ما	صدر	عن	كل	حادثة.

	 تجميع	املواد	وفرزها	والّتحقق	من	صدقها،	وصلتها	بالحادثة.	ب.
	 تحليل	املواد	املصّورة	وتسجيل	االنتهاكات	فيها.ت.
	 الّتحقق	من	املواد	املرئّية	عبر	عمليات	تدقيق	خاّصة	في	حالة	عدم	الحصول	على	معلومات	أولّية،	كالّتحقق	ث.

بكة،	وتحليل	عناصر	الفيديو	ومقارنتها	بصور	األقمار	الّصناعّية.	
ّ
من	مكان	الّتصوير،	وتاريخ	الّرفع	على	الش

	 هود	وبقية	الّتفاصيل	عن	الحادثة.	ج.
ّ
املقاطعة	بين	املصادر	البصرية	وربطها	مع	روايات	الش

	 توثيق	نوع	الّسالح	املستخدم،	وطرح	تصّور	لشكل	الهجوم	ونمطه.ح.
	 تحديث	البيانات	باستمّرار	وحفظ	نسخ	احتياطية	في	أماكن	آمنة.	خ.
	 هود،	والّتوثيق	من	خالل	املواد	املرئّية.د.

ّ
الّتواصل	مع	الش

	 تقاطع	املعلومات	من	مصادر	عدة،	وتحديثها	باستمّرار.ذ.
	 	تحليل	البيانات	الواردة	كلها،	والّتحقيق	فيها،	لتحقيق	هدف	تقديمهم	إلى	العدالة	في	املستقبل)23(. ر.

بكة	مقتل	
ّ
الش قت	

ّ
وث االنتهاكات،	وقد	 توثق	 تقارير	وجداول	إحصائّية	ووصفّية	دورّية	 بكة	

ّ
الش ويصدر	عن	

قت	اعتقال	154398	شخًصا	
ّ
229119	مدنًيا	في	سورّية	منذ	آذار/	مارس	2011،	وحتى	أيلول/	سبتمبر	2022،	ووث

بياناتها	 قاعدة	 في	 قة	
ّ
املوث املعلومات	 بكة	

ّ
الش وتشارك	 	.2022)24( أغسطس	 آب/	 وحتى	 	،2011 مارس	 آذار/	 منذ	

بكة	السورّية	لحقوق	
ّ
مع	الجهات	الّدولّية	املختّصة	بحقوق	اإلنسان،	وقد	عّدت	وكاالت	أممّية	عدة	بيانات	الش

اإلنسان	مصدًرا	أساسًيا	في	توثيق	االنتهاكات	في	سورّية.	

4. املرصد الّسوري لحقوق اإلنسان 

ة	وحيادية،	أّسسها	رامي	عبد	الّرحمن	عام	)200،	في	اململكة	املّتحدة،	
ّ
هو	منظمة	حقوقّية	غير	ربحية	مستقل

إليها	مئات	املدافعين	عن	 الّرأي،	وانضّم	 الّسياسيين	وسجناء	 الّسجناء	 البداية	لحماية	حقوق	 في	 كرست	نفسها	
ورة	السورّية	أصبح	توّجه	املرصد	لرصد	الّتطورات	على	األرض	توثيق	

ّ
حقوق	اإلنسان	في	سورّية،	وبعد	اندالع	الث

االنتهاكات)25(.

الّتي	يتعرض	لها	 انتهاكات	حقوق	اإلنسان،	وتعريف	العالم	بالخروقات	واالنتهاكات	 إلى	توثيق	 هدف	املرصد	

)22(	لبابة	الهواري،	مقابلة	مع	فضل	عبد	الغني،	)2	تشرين/	أكتوبر	األول	2022(.

 https://2u.pw/HJQoa	،اإلنسان	لحقوق	السورّية	الشبكة	العمل،	منهجية	23((

 https://2u.pw/UBZ8W	،اإلنسان	لحقوق	السورّية	الشبكة	الّتعسفي،	االعتقال	وحصيلة	املدنيين	الّضحايا	حصيلة	24((

 https://2u.pw/eLpUh	،اإلنسان	لحقوق	الّسوري	املرصد	موقع	25((

https://2u.pw/HJQoa
https://2u.pw/UBZ8W
https://2u.pw/eLpUh
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اإلنسان	في	سورّية،	والقيام	بحمالت	توعوية	وحمالت	مناصرة	ملواجهة	االنتهاكات،	الّتنسيق	مع	املنظمات	الّدولّية	
ذات	العالقة	لفضح	الّتجاوزات،	والّسعي	ملحاسبة	املجرمين))2(.	

ها،	وذلك	من	خالل	
ّ
ة،	من	قبل	األطراف	كل

ّ
وتقوم	آلية	عمل	املرصد	على	توثيق	انتهاكات	حقوق	اإلنسان	كاف

مراقبة	األوضاع،	وإنتاج	معلومات	وتقارير	دقيقة	وموضوعّية،	باستخدام	وسائل	متعّددة،	مدّعمة	باملواد	املرئّية	
هادات	الحية،	والّتغطية	امليدانية.	

ّ
والش

البيانات	 الّتكنولوجية،	فجمع	 يتناسب	مع	املستجدات	والّتحديثات	 إلى	تطوير	 العمل	 وقد	خضعت	منهجّية	
منها	من	خالل	مقاطعتها	مع	مصادر	معلومات	 الّتحقق	 ثم	يجري	 يحدث	من	خالل	جداول	ونماذج	معينة،	ومن	
عالج	

ُ
هادات	الحية،	واملواد	املرئّية،	وما	سجله	الفريق	امليدانّي	في	حالة	وجوده	في	املكان،	ومن	ثم	ت

ّ
مختلفة	مثل	الش

صدر	تقارير	وصفّية	وإحصائّية	توضح	االنتهاكات	وتوثقها،	وتوصلها	إلى	الجهات	الدولية	
ُ
حلل	وت

ُ
هذه	البيانات	وت

املختصة.	

حقوق	 انتهاكات	 توثق	 عامة	 وتقارير	 شهرّية،	 وكتيبات	 دورّية،	 ووصفّية	 إحصائّية	 تقارير	 املرصد	 ويقدم	
اإلنسان	من	جانب	مختلف	األطراف،	وتصدر	على	نحو	مستمّر	وسائط	متعددة	تدعم	تقاريره	ونشاطه.		

5. تجمع ثوار سوريا

ورة	سابًقا(	في	عام	2013،	على	يد	مجموعة	من	الّناشطين،	ويضم	
ّ
سس	تجمع	ثوار	سوريا	)تجمع	أنصار	الث

ُ
أ

ين	استطاعوا	على	مر	
ّ
حالًيا	أكثر	من	45	عضًوا	من	ناشطين	ميدانيين	وإعالميين	في	مختلف	املناطق	السورّية	الذ

الّسنوات	بناء	عالقات	ثقة	وصدقّية	مع	أفراد	املجتمع	املحلي.	وهدف	الّتجمع	إلى	توثيق	االنتهاكات	املرتكبة	بحق	
املدنيين،	وكشف	الحقائق،	تمهيًدا	ملحاسبة	مرتكبي	االنتهاكات،	وتحقيق	العدالة،	وإنصاف	الّضحايا	وذويهم)27(.

ة	أنواعها،	مع	الحرص	على	سالمة	املصدر	املباشر	للمعلومات؛	
ّ
وتقوم	آلية	العمل	على	توثيق	االنتهاكات	بكاف

من	شهود	عيان،	وذوي	الّضحايا،	مع	االعتماد	على	الّتصنيفات	الواردة	في	القانون	الدولي	لحقوق	اإلنسان.	

من	 عنه	 املعلومات	 وجمع	 االنتهاك،	 طبيعة	 تحليل	 على	 تعتمد	 منهجّية	 وفق	 وقوعه،	 حال	 االنتهاك	 وُيرصد	
ة	مرئّية،	وتحديد	أطراف	

ّ
تها	وصحتها،	وتدعيم	الّتوثيق	بأدل

ّ
مصادر	مختلفة،	ومقاطعتها	مع	بعضها	للتأكد	من	دق

برامج	 في	 يدوّية	 بطريقة	 وأرشفتها	 وصدقيتها،	 دقتها	 من	 للّتأكد	 ومعالجتها	 املعلومات،	 تقييم	 ثّم	 ومن	 االنتهاك،	
البيانات	 تحديث	 على	 الحرص	 مع	 خاّصة،	 برمجّيات	 عبر	 فرزها	 ثّم	 ومن	 احتياطّية،	 نسخة	 وحفظ	 البيانات،	

باستمرار)28(.

إلى	 إضافة	 وعاّمة،	 وسنوّية	 وشهرّية	 يومّية	 هداء	
ّ
للش دورّية	 إحصائّية	 تقارير	 إصدار	 على	 الّتجمع	 ويعمل	

))2(	لبابة	الهواري،	مقابلة	مع	رامي	عبد	الرحمن،	)7	تشرين	األول/	أكتوبر	2022(.	

)27(		لبابة	الهواري،	مقابلة	مع	عمر	إدلبي،	)4	تشرين	األول/	أكتوبر	2022(.

)28(	لبابة	الهواري،	مقابلة	مع	عمر	إدلبي.
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هداء	وأماكن	استشهادهم،	والجهات	املسؤولة	عن	قتلهم.
ّ
إنفوغرافيك	دورّي	يوضح	أعداد	الش

اكرة السورّية 
ّ

6. الذ

ورة	السورّية	وأرشفة	أحداثها،	وهو	مبادرة	سورّية	
ّ
اكرة	السورّية	مشروًعا	علمًيا	لتأريخ	الث

ّ
يعد	مشروع	الذ

هذا	 في	 املتخصصين	 من	 فريق	 قبل	 من	 أربع	سنوات	 منذ	 ممتًدا	 عليها	 العمل	 زال	 وما	 العربّي،	 املركز	 احتضنها	
فوّي،	واألرشيف	ويتبع	كّل	قسم	منهجّية	مالئمة	

ّ
املجال،	وتنقسم	إلى	أقسام	عدة	أبرزها	اليومّيات،	والّتاريخ	الش

انية	عشرة)29(.	
ّ
ورة	الث

ّ
تتناسب	مع	طبيعة	موضوعه،	ومن	املتوقع	إطالقها	في	ذكرى	الث

اكرة	من	
ّ
اكرة	السورّية،	والّتحول	إلى	مؤّسسة	وطنية	تعمل	على	حماية	هذه	الذ

ّ
ويهدف	املشروع	إلى	حفظ	الذ

ورة	السورّية	جميعها،	على	اختالف	أنواعها)30(.
ّ
سيان،	وتقديم	مرجع	علمّي	موثوق	ألحداث	الث

ّ
الن

سجيل	والّتحرير	وتصنيف	
ّ
بع	قواعد	صارمة	في	الت

ّ
تقوم	آلية	العمل	في	املشروع	على	منهجّية	علمّية	بحثّية،	تت

أن.	
ّ
البيانات،	بهدف	تقديم	مادة	موثقة	تعد	مرجًعا	علمًيا	للباحثين،	والعلماء،	واملختصين	في	هذا	الش

إلى	 استناًدا	 املعلومات	 ن	 فتدوَّ الّراهن(،	 )الّتاريخ	 باسم	 يعرف	 ما	 أو	 الّتاريخي	 البحث	 منهج	 املشروع	 ويتبع	
وتحرير	 تدقيق	 بعمليات	 واملرور	 واملكان،	 الزمان	 وتوثيق	 الفاعلة،	 واألطراف	 الفاعلين	 ومقابالت	 هادات،	

ّ
الش

واإلعالمّية	 الّرسمّية،	 واملواقع	 الّرئيسية	 املرجعّية	 املصادر	 على	 أسا�شي	 نحو	 على	 االعتماد	 مع	 وصياغة،	
املوثوقة)31(.	

ويعمل	املشروع	على	إصدار	سجل	تاريخي	شامل	ملا	حدث	في	حياة	الّسوريين	منذ	تأسيس	الدولة	الوطنية	إلى	
اليوم	أي	ما	يزيد	على	مئة	عام.	

بينها	بدت	كبيرة	في	نقاط	عدة،	ويالَحظ	 الّتقاطعات	 إلى	الجهد	املؤس�شي	املختلف،	يمكن	القول	إن	 وبالّنظر	
أن	املنهجّية	خضعت	لتطوير	مع	الوقت	استجابة	للتطورات	على	األرض،	وتناسًبا	مع	الّتطور	الّتكنولوجي	لدى	

املشروعات	جميعها.	

)29(	لبابة	الهواري،	مقابلة	مع	عبد	الرحمن	الحاج،	)3	أكتوبر/	تشرين	األول	2022(. 

 https://2u.pw/SciRo	،)2021(	،سوريا	تلفزيون	قريًبا"،	الّنور	يرى	السورّية	ورة
ّ
اكرة	السورّية..	أضخم	مشروع	علمي	لتأريخ	وتوثيق	الث

ّ
)30(	د.م،	"الذ

)31(	لبابة	الهواري،	مقابلة	مع	عبد	الرحمن	الحاج.

https://2u.pw/SciRo
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ورة	السورّية	وأرشفتها	عبر	الجدول	اآلتي:	
ّ
قت	للث

ّ
ويمكن	املقارنة	بين	املشروعات	والّتجارب	املؤسسية	الّتي	وث

الّنتائجاألدواتمنهجّية	العملالهدف	

األرشيف	
الّسوري

حماية	الوثائق	املتعلقة	
بحقوق	اإلنسان.

توثيق	الجرائم	املرتكبة	من	
جميع	األطراف.

دعم	كل	املدافعين	عن	حقوق	
اإلنسان.

ومناصرة	الجهد	املقدمة	
لتوثيق	االنتهاكات.

جمع	البيانات
حفظها
معالجتها

الّتحقق	منها
الّتحقيق	فيها
مراجعتها

نماذج	
وصفّية	
موحدة.
املالحظة.
املقابلة
املصادر	
املفتوحة

جمع:
>	من	3.5	مليون	فيديو
معالجة	50)	ألف	فيديو
الّتثبت	>	8	آالف	فيديو
الّتحقيق	>	ألفي	حادثة

مركز	توثيق	
االنتهاكات

الّتوثيق	الدقيق	واملستقل	
النتهاكات	حقوق	اإلنسان	
ملفة	في	سورية،	للوصول	إلى	
املساءلة	املستقبلية	وتحقيق	
العدالة	في	سورّية	املستقبل

جمع	البيانات
الّتحقق	منها

مقاطعتها	مع	معلومات	أخرى
املتابعة	والّتحديث

املالحظة
املقابلة
املصادر	
املفتوحة

تقارير	إحصائّية	ووصفّية	
دورّية	عن	املعتقلين	والقتلى
توثيق	مقتل	27)239	شخًصا
تقديم	أول	شكوى	جنائية	
ضد	مسؤولين	في	املخابرات	

العسكرية	السورّية.

بكة	
ّ
الش

السورّية	
لحقوق	
اإلنسان

رصد	انتهاكات	حقوق	اإلنسان	
في	سورّية	وتوثيقها.

املساهمة	في	حفظ	حقوق	
الّضحايا

فضح	مرتكبي	االنتهاكات	
العمل	على	تقديم	مرتكبي	
االنتهاكات	إلى	العدالة

توعية	املجتمع	الّسوري	
بحقوقه

ودفع	عجلة	العدالة	االنتقالية	
ودعم	الّتغيير	الديمقراطي	
وتحقيق	العدالة	والّسالم	في	

سورية
وحفظ	سردية	األحداث	

وتأريخها

جمع	البيانات	وفرزها
الّتحقق	منها
تحليلها

تسجيل	االنتهاكات	فيها
املقارنة	بينها

املقاطعة	مع	مصادر	أخرى	
هود

ّ
الّربط	مع	روايات	الش

تحديث	البيانات	باستمّرار
حفظ	نسخ	احتياطية

املالحظة
املقابلة
الّنماذج	
واالستبانات
املصادر	
املفتوحة

توثيق	مقتل	229119	مدنًيا
واعتقال	154398	شخًصا
شراكات	مع	مؤسسات	

أن	
ّ
حقوقّية	أممية	مهتمة	بالش

الّسوري.
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املرصد	
الّسوري	
لحقوق	
اإلنسان

توثيق	انتهاكات	حقوق	
اإلنسان

تعريف	العالم	بالخروقات	
واالنتهاكات

القيام	بحمالت	توعوية	
وحمالت	مناصرة	ملواجهة	

االنتهاكات
الّتنسيق	مع	املنظمات	

الدولية	ذات	العالقة	لفضح	
الّتجاوزات

الّسعي	ملحاسبة	املجرمين

جمع	البيانات	وفرزها
الّتحقق	منها	ومقاطعتها	مع	
مصادر	معلومات	أخرى

تحليلها	وتسجيل	االنتهاكات
إصدار	تقارير	والّتواصل	مع	

جهات	دولية	مختصة

الجداول	
والّنماذج
املالحظة
املقابلة

تقارير	إحصائّية	ووصفّية	
دورّية

وكتيبات	شهرية
تقارير	عامة	توثق	انتهاكات	
حقوق	اإلنسان	من	قبل	

مختلف	األطراف
وسائط	متعددة	تدعم	تقاريره	

ونشاطه.

اكرة	
ّ
الذ

السورّية

اكرة	السورّية
ّ
حفظ	الذ

الّتحول	إلى	مؤّسسة	وطنية	
اكرة	

ّ
تعمل	على	حماية	هذه	الذ

سيان
ّ
من	الن

وتقديم	مرجع	علمي	موثوق	
ورة	السورّية	

ّ
ألحداث	الث

جميعها،	على	اختالف	أنواعها

جمع	البيانات
تصنيفها	بحسب	نوعها
توثيق	الزمان	واملكان
الّتدقيق	في	الصدقية
مقاطعة	املعلومات

عمليات	الّتحرير	وإعادة	
الصياغة

نماذج	
مصادر	
موثوقة	
رسمية
املقابلة

إصدار	سجل	تاريخي	شامل	ملا	
حدث	في	حياة	الّسوريين	منذ	
تأسيس	الدولة	الوطنية	إلى	
اليوم	أي	ما	يزيد	على	مئة	عام.

تجمع	ثوار	
سوريا

توثيق	االنتهاكات	املرتكبة	بحق	
املدنيين

كشف	الحقائق	تمهيًدا	
ملحاسبة	مرتكبي	االنتهاكات
إنصاف	الّضحايا	وذويهم

رصد	البيانات	تحديد	
طبيعته،	وجمع	معلومات	

واملقاطعة	بينها.
تقييم	املعلومات	ومعالجتها
أرشفتها	في	جداول	خاّصة	
وفرزها	إلكترونًيا	بحسب	

نوعها
حفظ	نسخة	احتياطية.

املالحظة
املقابلة
نماذج	
موحدة

إصدار	تقارير	إحصائّية	دورّية	
للشهداء

وإنفوغرافيك	دوري	يوضح	
هداء	وأماكن	

ّ
أعداد	الش

استشهادهم،	والجهات	
املسؤولة

خامًسا: مقارنة نماذج عمل 

أن	 إال	 ترتيبها،	 اختالف	 مع	 معينة،	 دقيقة	ذات	خطوات	 منهجية	 املؤسسات	معظمها	 اتباع	 الرغم	من	 وعلى	
واألخبار،	 البيانات	 معالجة	 املتبعة	على	طريقة	 املنهجية	 فتنعكس	 للواقع،	 آخر	مع	مالمستها	 بعًدا	 تأخذ	 النتائج	

والتوثيق	والتفاعل	مع	األحداث،	ويمكن	التدقيق	في	ذلك	من	خالل	نماذج	مختلفة:
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1. النموذج األول: خبر قصف يومي 

في	الثامن	من	شهر	أيلول/	سبتمبر	2022م	قصفت	الطائرات	الحربية	الروسية	محيط	قرية	حفسرجة	بريف	
السوري	 املرصد	 موقع	 من	 كل	 في	 الخبر	 شر	

ُ
ن وقد	 مادية.	 وأضرار	 مدنيين،	 استشهاد	 إلى	 أدى	 ما	 الغربي،	 إدلب	

لحقوق	اإلنسان،	وموقع	الشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان	ضمن	فئة	األخبار،	متضمًنا	تفاصيل	األمر	على	النحو	
اآلتي:

الشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان)33(املرصد	السوري	لحقوق	اإلنسان)32(

عنوان	الخبر
بعد	استشهاد	وإصابة	نحو	25	مواطًنا..	
طائرات	روسية	تجدد	القصف	على	ريف	

إدلب

مجزرة	بحق	مدنيين	إثر	قصف	جوي	رو�شي	قرية	
حفسرجة	في	إدلب	في	2022-9-8

)	مدنيين	على	األقل،	بينهم	طفالناستشهاد	7	مواطنينعدد	الشهداء

إصابة	ما	يقارب	11	مدنًيا	بجراحإصابة	15	مواطًناعدد	الجرحى

منشرة	ومنزل	األضرار	املادية

منشرة	لقص	الحجر	ومنازل	ُيقيم	فيها	مدنيون	
قرب	املنشرة

شظايا	القصف	قد	تطايرت	إلى	مخيم	عشوائي	
للنازحين	يقع	على	بعد	قرابة	200م	من	منشرة	
قص	الحجر،	كما	تسبب	القصف	بدمار	كبير	في	

بناء	املنشرة

4	طائرات	ثابتة	الجناح	يعتقد	أنها	روسية3	طائرات	روسية	نوع	السالح

https://2u.pw/	،اإلنسان	لحقوق	السوري	املرصد	موقع	إدلب"،	ريف	على	القصف	تجدد	روسية	طائرات	مواطن..	25	نحو	وإصابة	استشهاد	"بعد	د.م،	32((
 MhaXa

2u.pw///:https اإلنسان،	 لحقوق	 السورية	 الشبكة	 موقع	 	،"2022-9-8 في	 إدلب	 في	 قرية	حفسرجة	 رو�شي	 إثر	قصف	جوي	 مدنيين	 بحق	 "مجزرة	 د.م،	 	)33(
 kogDN

https://2u.pw/MhaXa
https://2u.pw/MhaXa
https://2u.pw/kogDN
https://2u.pw/kogDN
https://2u.pw/kogDN
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تفاصيل	الخبر	

طائرات	جوية	روسية،	استهدفت	منشرة	
حجارة	ومنزل	عند	أطراف	قريتي	الشيخ	
يوسف-حفسرجة	ومناطق	في	سهل	الروج	

غربي	مدينة	إدلب.
كما	تعرضت	املنطقة	لقصف	بصاروخ	أرض-

أرض	محمل	بقنابل	عنقودية.
وارتفع	عدد	الضربات	الجوية	الروسية	إلى	14 

غارة،	وصاروخ	أرض-أرض.

أربع	طائرات	ثابتة	الجناح	نعتقد	أنها	روسية	
ت	قرابة	)1	غارة	بالصواريخ	على	مناطق	

ّ
شن

جبلية	تقع	في	أطراف	قريتي	الغفر	وحفسرجة	
غرب	محافظة	إدلب،	إحدى	هذه	الغارات	
تسببت	بوقوع	املجزرة	جنوب	قرية	حفسرجة.

وجود	صور	
خاصة

ال	يوجد
وجود	صورة	خاصة	بالشبكة	توضح	الدمار	

وآذار	الدماء	

ال	يوجدتفاصيل	أخرى	

ضم	الخبر	توضيًحا	للخروقات	التي	قامت	بها	
القوات	الروسية	بهذا	القصف:	

-خرق	التفاق	وقف	إطالق	النار	الذي	تم	
التوصل	إليه	بعد	مشاورات	بين	الرئيسين	التركي	

والرو�شي،	والذي	دخل	حّيز	التنفيذ	في	)-3-
.2020

-	خرق	لقراري	مجلس	األمن	رقم	2139	و2254 
القاضَيين	بوقف	الهجمات	العشوائية.

-	انتهاك	قواعد	القانون	الدولي	اإلنساني	الخاصة	
بالتمييز	بين	املدنيين	واملقاتلين

طرائق	توثيق	
املعلومة

الفرق	امليدانية
إفادات	الشهود

مقابالت	مع	الجهات	املختصة	على	األرض

الفرق	امليدانية
إفادات	الشهود

مقابالت	مع	الجهات	املختصة	على	األرض

ويتضح	من	الجدول	السابق	أن	هناك	تفاوًتا	بين	املرصد	والشبكة	في	توثيق	الخبر،	بدًءا	من	العنوان	إذ	عّده	
املرصد	قصًفا،	فيما	صنفته	الشبكة	مجزرة	بحق	املدنيين،	وفًقا	للمنهجية	التي	تتبعها	في	التصنيفات	والتسميات،	
اإلنساني،	 الدولي	 والقانون	 اإلنسان،	 لحقوق	 الدولي	 القانون	 في	 الواردة	 والتصنيفات	 التعريفات	 إلى	 تستند	 إذ	
فاملجزرة	وفًقا	للقانون	الدولي	هي	مقتل	ما	يزيد	على	خمسة	أشخاص	في	مكان	واحد،	وهذا	ما	يؤكد	التزام	الشبكة	

بمنهجيتها،	واألساس	املنهجي	الذي	بني	عليه	عملها.	

والخطوات	 التوثيق،	 في	 املتبعة	 اآللية	 إلى	 ذلك	 إيعاز	 ويمكن	 والجرحى،	 الضحايا	 توثيق	 في	 الفرق	 ويتضح	
واملراحل	التي	تمر	بها	في	كل	مؤسسة،	والتوقيت	الذي	وصلت	فيه	الفرق	امليدانية	إلى	مكان	الحادثة،	والتطورات	
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التي	حدثت	بعد	الحادثة	فقد	يستشهد	أحد	املصابين	بعد	ساعات	عدة	من	الحادثة	أو	في	اليوم	التالي،	ما	يؤدي	إلى	
اختالف	في	األعداد،	كذلك	يمكن	إيعاز	هذه	الفروقات	إلى	شبكة	العالقات	املحلية	التي	استطاعت	الفرق	امليدانية	
تكوينها	مع	الجهات	املختصة،	من	كوادر	طبية،	وطواقم	الدفاع	املدني،	وشهود	عيان	وغيرها،	وقدرتها	على	جمع	

البيانات	من	جهات	متعدد	ومقاطعتها	للتثبت	منها.	

وتؤكد	الصورة	الحصرية	املرفقة	في	الخبر	عند	الشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان	بيانات	الخبر	املتعلقة	بمكان	
القصف	)املنشرة،	واملنازل(،	إذ	تتيح	الفرصة	ملقاطعة	املعلومات	مع	إفادات	الشهود.	

كذلك	فإن	الخروقات	القانونية	الدولية	التي	ارتكبتها	القوات	الروسية	وأشارت	إليها	الشبكة	السورية	لحقوق	
اإلنسان	في	الخبر	الصادر	تؤكد	املنهجية	القانونية	التي	تعتمدها	الشبكة،	وتتبعها	في	تقاريرها	العامة	واليومية.	

إلى	القوانين	الدولية	لحقوق	اإلنسان؛	إال	أنه	لم	 وعلى	الرغم	من	استناد	املرصد	السوري	لحقوق	اإلنسان	
لم	 كذلك	 القصف،	 بهذا	 الروسية	 القوات	 ارتكبتها	 التي	 االنتهاكات	 إلى	 يتطرق	 ولم	 الخبر،	 في	 ذكرها	 على	 يعرج	
يصنف	الخبر	منذ	بداية	تحت	اسم	املجزرة،	على	الرغم	من	تطابق	حالة	الخبر	وعدد	الضحايا	مع	تعريف	املجزرة	

في	القانون	الدولي،	ما	يوضح	أن	املنهجية	القانونية	الدولية	غير	واضحة	في	تقارير	املرصد	اليومية.

2. النموذج الثاني: إحصائية عدد الشهداء

وثقت	جهات	عدة	عدد	الشهداء	الكلي	منذ	بداية	الثورة،	وحتى	شهر	أيلول/	سبتمبر	2022م،	وقد	اقتصر	توثيق	
بعض	الجهات	على	الضحايا	املدنيين	فحسب،	فيما	وثقت	جهات	أخرى	الشهداء	كافة	على	اختالف	تصنيفهم.	ومن	

هذه	الجهات	التي	وثقت:	

عدد	الشهداءالجهة	املوثقة

>	225000	شهيدتامر	تركماني

229119	مدنًياالشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان

على	الرغم	من	أن	الشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان	توثق	الشهداء	املدنيين	فحسب؛	إال	عدد	الشهداء	املوثقين	
لديها	يزيد	على	عدد	الشهداء	املوثقين	عند	تامر	تركماني	بما	يزيد	على	أربعة	آالف	شهيد.	

ولعل	هذا	يوضح	منهجية	العمل	بين	التجربة	املؤسسية	والتجربة	الفردية،	فاعتماد	الشبكة	على	سلسلة	من	
الخطوات	قبل	توثيق	الضحايا،	مع	وجود	فرق	ميدانية،	وفرق	تعمل	على	التحليل	والتأكد،	إضافة	إلى	البرمجيات	
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شبكة	 إلى	 إضافة	 الوصول،	 على	 وقدرة	 أوسع،	 مناطق	 تغطية	 على	 وقدرة	 التوثيق	 في	 دقة	 إلى	 يؤدي	 املساندة،	
العالقات	املحلية	والعاملية	التي	بنتها	الشبكة	على	مدار	السنين،	األمر	الذي	أسهم	في	دقة	بياناتها	وصحتها.	

ولعل	اعتماد	تركماني	على	توثيق	الشهداء	من	التنسيقيات	واملراكز	اإلعالمية	بداية،	ثم	من	تواصل	األفراد	
معه	بعد	ذلك،	جعل	الوصول	والقدرة	على	دقة	التوثيق	محدودين.

3. النموذج الثالث: مجزرة الكيماوي في الغوطة 21 آب/ أغسطس 2013

في	يوم	األربعاء	21	آب/	أغسطس	2013،	بعد	منتصف	الليل	بما	يقارب	ثالث	ساعات،	قصفت	قوات	النظام	
واملعضمية	 حزة،	 وبلدة	 زملكا	 بين	 الفاصلة	 واملنطقة	 ترما،	 عين	 ومدينة	 زملكا،	 مدينة	 الصواريخ	 براجمات	

بصواريخ	محملة	برؤوس	كيماوي،	ما	أدى	إلى	سقوط	مئات	الشهداء	من	املدنيين.	

الشبكة	السورية	لحقوق	
اإلنسان)34(

مركز	توثيق	االنتهاكات)35(
املرصد	السوري	لحقوق	

اإلنسان))3(

بيانتقريرتقريراملادة	التي	صدرت

22	آب/	أغسطس	252013	آب/	أغسطس	2013)2	آب/	أغسطس	2013تاريخ	كتابة	املادة

322	شهيًدا1302	شهيد13)	شهيًداعدد	الشهداء

طريقة	التوثيق
مقابالت	وإفادات	الشهود	

والكوادر	الطبية	
مقابالت	وإفادات	الشهود	

والكوادر	الطبية	
مقابالت	وإفادات	الشهود	

والكوادر	الطبية	

محتويات	املادة	

مقدمة	شرحت	الحادثة	
تحديد	نوع	السالح

مقابالت	مع	شهود	وكوادر	طبية	
ذكر	أعراض	اإلصابة	

مقاطع	فيديو	صور	ثابتة	
القوانين	الدولية	التي	تحظر	
استخدام	األسلحة	الكيماوية

استنتاجات	قانونية	
املسؤولية	والتعويض	

التوصيات	

مقدمة	شرحت	الحادثة	
خريطة	توضح	أماكن	االستهداف
وصف	الحالة	وفًقا	للشهود	
العيان	منذ	بداية	القصف	
ولحظات	اإلسعاف	األولى	
حالة	املستشفيات	امليدانية	

أعراض	اإلصابة	
صور	ثابتة	مقاطع	فيديو	
إحصائية	بعدد	الشهداء	
وتوزعهم	بين	املناطق
خاتمة	مع	توصيات	

ذكر	الحادثة	وعدد	الشهداء	
ذكر	آلية	التأكد	من	العدد	

والتوثيق
دعوة	املجتمع	الدولي	إلى	

التدخل
ذكر	ما	قام	به	املرصد	منذ	

وقوع	الحادثة

 https://2u.pw/sgaW2		،اإلنسان	لحقوق	السورية	الشبكة	الحديث"،	العصر	في	العالم	في	املدنيين	على	الكيميائية	باألسلحة	هجوم	أكبر	"ثاني	د.م،	34((

 https://2u.pw/ZljT6		سوريا	في	االنتهاكات	توثيق	مركز	دمشق"،	ريف	محافظة	في	الكيماوي	السالح	استخدام	حول	خاص	"تقرير	د.م،	35((

  https://2u.pw/YKQa0	،اإلنسان	لحقوق	السوري	املرصد	"، 	دمشق	ريف	في	السامة	الغازات	ضحايا	الشهداء	"مئات	د.م،	3(((

https://2u.pw/sgaW2
https://2u.pw/ZljT6
https://2u.pw/YKQa0
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يظهر	تباين	واضح	بين	الجهات	الثالثة	في	توثيق	مجزرة	الكيماوي،	على	الرغم	من	ظهور	املواد	املتعلقة	باملجزرة	
في	تواريخ	متقاربة	من	بعضها،	ومن	تاريخ	املجزرة	كذلك،	فأخذ	التوثيق	عند	الشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان	
الشكل	القانوني،	ووثقت	األعداد	وفًقا	للسياسة	املتبعة	في	الشبكة،	مع	توضيح	أن	هذه	ليست	الحصيلة	النهائية	
كر	السالح	املستخدم،	واآللية	التي	حدث	بها	األمر	بشكل	مفصل،	

ُ
نتيجة	لصعوبة	الوصول	ولكثرة	الشهداء.	وذ

كذلك	فقد	ذكرت	القوانين	التي	تحظر	األسلحة	الكيماوية،	وانتهكتها	قوات	النظام	في	القصف،	مع	التركيز	على	
امللحقات	 بكثير	من	 التقرير	 الفاعلين،	ودعم	 التدخل	ومحاسبة	 الدولي	بضرورة	 للمجتمع	 التوصيات	 جملة	من	

املكونة	من	صور	وفيديوهات	وإفادات	الشهود.	

للنقاط	 ميدانية	 زيارات	 عبر	 مباشرة	 التالي	 اليوم	 في	 التوثيق	 جرى	 سوريا	 في	 االنتهاكات	 توثيق	 مركز	 وفي	
الطبية،	واملقابلة	مع	الشهود،	والتركيز	على	الحالة	في	النقاط	الطبية	واملستشفيات	امليدانية	منذ	لحظة	القصف	
وحتى	الدفن،	إال	أن	إحصائية	عدد	الشهداء	في	نهاية	التقرير	هي	من	املكتب	الثوري	الطبي	املوحد،	وليست	من	
توثيق	املركز	نفسه،	ودعم	التقرير	كذلك	بمجموعة	من	امللحقات	املتعلقة	باملقابالت	وإفادات	الشهود،	والصور	

والفيديوهات.	

وجاء	بيان	املرصد	السوري	لحقوق	اإلنسان	خالًيا	من	املقدمات،	وُركز	فيه	على	جهد	املرصد	في	توثيق	عدد	
تم	البيان	باملناشدات،	

ُ
الشهداء،	وجهد	املرصد	منذ	وقوع	الحادثة	في	التواصل	مع	الجهات	الدولية	املعنية،	وخ

وتحميل	املجتمع	الدولي	املسؤولية.	

ويتبين	من	املنهجية	التي	عولجت	الحادثة	بها	عند	الجهات	الثالثة،	أن	الشبكة	ثبتت	على	منهجيتها	على	الرغم	من	
صعوبة	الحادثة	وعدد	شهدائها	الكبير،	وتسلسل	تقريرها	على	نحو	منهجي	يوضح	الحالة	مع	التركيز	على	الجانب	

القانوني،	وإصدار	توصيات	مناسبة.

ولم	 باألدلة،	 التدعيم	 مع	 امليدانية،	 واملستشفيات	 الطبية	 للنقاط	 االنتهاكات	وصًفا	 تقرير	مركز	 فيما	حمل	
يقم	بتوثيق	الشهداء	وإنما	اكتفى	باإلحصائية	من	املركز	الطبي	املوحد،	أي	إن	منهجيته	لم	تظهر	في	التعامل	مع	

الحادثة،	وغلب	الوصف	على	التقرير	القانوني	املوجه	للجهات	املعنية.	

إال	أن	بيان	املرصد	السوري	لحقوق	اإلنسان	جاء	توضيًحا	لخطوات	عمل	املرصد	بخصوص	الحادثة	ونداءات	
لم	 انتهكتها	قوات	األسد،	كذلك	 التي	 القانونية	 للمادة	 أو	ذكر	 أو	صور،	 أدلة	 أي	 إلى	 التطرق	 استغاثة،	من	دون	

يصدر	تقرير	منهجي	مفصل	عن	الحادثة	في	تلك	الفترة	من	املرصد	واكُتفي	بالبيان	الذي	صدر.	

طبق	على	نحو	دائم	بالدقة	ذاتها،	ويتفاوت	االلتزام	بها	بين	
ُ
وهذا	يوضح	أن	منهجية	العمل	عند	املؤسسات	ال	ت

مؤسسة	وأخرى	وفًقا	للمرجعية	التي	تتمسك	بها	املؤسسة،	وللمهنية	في	تطبيق	املنهجية.	
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تائج
ّ
سادًسا: الخالصة والن

1	 ورة	السورّية	وضحاياها	تجارب	محدودة	وقليلة..
ّ
تعّد	الّتجارب	الفردّية	في	الّتوثيق	واألرشفة	ألحداث	الث

2	 زوير،	وهدفت	.
ّ
شويه	والت

ّ
ورة	الّسورّية	من	محاوالت	الّنظام	الت

ّ
هدفت	الّتجارب	الفردية	إلى	حفظ	أحداث	الث
ورة	بتفاصيله	كلها.	

ّ
إلى	املحافظة	على	تاريخ	الث

3	 تنّوعت	الّتجارب	املؤسسية	ما	بين	جهد	توثيقي	وأرشيفّي،	وهدفت	في	معظمها	إلى	جمع	االثنين	مًعا..

4	 لقواعد	. تخضع	 منهجّية،	 وآلية	عمل	 دقيقة،	 واضحة،	وخطة	سير	 رؤية	 وفق	 املؤسسية	 الّتجارب	 عملت	
علمية.

5	 مع	. وتماشًيا	 لألحداث،	 ومواكبة	 للظروف،	 استجابة	 املؤسسية	 الّتجارب	 في	 العمل	 منهجّية	 تطورت	
الّتكنولوجيا.	

(	 اشتركت	الّتجارب	املؤسسية	جميعها	في	أدوات	جمع	البيانات،	واعتمدت	جميعها	على	املالحظة	واملقابلة،	.
وهما	أداتان	أساسيتان	في	العمل	الّتوثيقي،	إذ	تعد	مراقبة	األحداث	ومتابعتها،	ومقابلة	الجهات	الفاعلة،	
أهم	 من	 وغيرها	 واملقاتلين،	 املدني،	 الدفاع	 وطواقم	 الطبية،	 والكوادر	 الّضحايا،	 وذوي	 العيان،	 وشهود	

طرائق	جمع	البيانات.	

7	 اعتمدت	الّتجارب	املؤسسية	في	منهجيتها	على	خطوة	مقاطعة	املعلومات	من	مصادر	مختلفة	بهدف	الّتحقق	.
والّتثبت	ومنع	الّتضليل.	

8	 استخدمت	بعض	الّتجارب	املؤسسية	استبانات	ونماذج	موحدة،	بهدف	ضبط	تدوين	البيانات	واملعلومات،	.
وسهولة	الّتعامل	معها.

9	 حملت	الّتجارب	املؤسسية	الطابع	القانوني	وسعت	في	معظمها	إلى	توثيق	االنتهاكات	بهدف	محاسبة	املجرمين	.
وتقديمهم	إلى	العدالة.	

10	 استطاعت	الّتجارب	املؤسسية	تحقيق	تأثير	عالمي	في	املنظمات	الحقوقّية	واألمم	املتحدة.	.

11	 العام	. الّرأي	 إلى	 والوصول	 وتسهيله،	 واألرشفة	 الّتوثيق	 مجال	 في	 العمل	 تيسير	 في	 الّتكنولوجيا	 أسهمت	
العالمي.	

12	 أدت	الّتجارب	املؤسسية	إلى	نتائج	أكثر	دقة	من	الّتجارب	الفردية	في	مجالي	األرشفة	والّتوثيق.	.

13	 تفاوتت	التجارب	املؤسسية	في	دقة	منهجيتها	في	أثناء	معالجة	األحداث،	فتمسك	البعض	باملنهجية	كاملة،	في	.
ما	غابت	خطوات	أساسية	في	املنهجية	عن	جهات	أخرى.	
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14	 تجاوز	خطوات	أساسية	من	منهجية	العمل	في	أثناء	التوثيق	يضعف	من	صدقية	العمل..

15	 وضوح	الجهد	الريادي	لألفراد	الذين	بادروا	إلى	التوثيق	قبل	نشوء	مجموعة	من	املؤسسات	الكبرى.	.

وصيات
ّ
سابًعا: الت

1	 تبني	الّتجارب	الفردية	من	قبل	الّتجارب	املؤسسية،	ال	سيما	أن	بعض	الّتجارب	الفردية	تنادي	بهذا	األمر،	أو	.
العمل	على	إيجاد	صيغة	تعاون	ومتفاهم	بين	الطرفين	بحيث	ُيستفاد	من	املواد	املؤرشفة	واملوثقة	بما	يخدم	

عب	السورّية	والقضية.	
ّ
الش

2	 تقديم	الدعم	للتجارب	الفردية	ما	يسهم	في	جعلها	مؤسسات	منظمة.	.

3	 توحيد	جهد	املؤسسات	املؤس�شي،	عبر	مذكرات	تفاهم،	وتبادل	للمعلومات،	بما	يصب	في	املصلحة	العامة.	.

4	 االلتزام	باملنهجية	العلمية	في	التوثيق	في	جميع	األحداث	ينتج	مواًدا	ذات	صدقية	عليا..

5	 دعم	أي	جهد	يثمر	في	إطار	الّتوثيق	واألرشفة،	ال	سيما	من	جانب	الّناشطين	امليدانيين	على	األرض..



الدراساتالعدد الثاني والعشرون- كانون الثاني/ يناير 2023

194

املصادر واملراجع

1	 لتوزيع	. املصري	 املكتب	 )القاهرة:	 األخرى،	 العلوم	 بين	 وتطوره	ووضعه	 نشأته	 الّتاريخ	 علم	 الجمل.	شوقي،	
املطبوعات،	1997(.

2	 ريف.	أشرف	عبد	املحسن،	اإلدارة	الحديثة	للوثائق	الّتاريخية،	ط1،	)القاهرة:	الدار	املصرية	اللبنانية،	.
ّ
الش

.)2011

3	 شر،	2005(..
ّ
الفيروز	آبادي.	مجد	الدين،	القاموس	املحيط،	ط8،	)بيروت:	مؤّسسة	الّرسالة	للطباعة	والن

4	 رجمة،	2018(..
ّ
الهوش.	أحمد،	األرشفة	اإللكترونية	األسس	والّنظرية،	ط1،	)القاهرة:	دار	حميثرا	للنشر	والت




