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محمد شمدين

املترجم

2

متطوعون ورجال إنقاذ يقومون بإنقاذ طفل من تحت أنقاض مبنى مدمر بعد غارة جوية على حي
الكالسة الذي يسيطر عليه قوات املعارضة في حلب .تصوير :أمير الحلبي /وكالة فرانس برس /صور جيتي.

ملخص
املرجعية:
منذ آذار /مارس  ،2011خفضت الحرب األهلية في سورية متوسط األعمار املتوقع إلى حوالى ً 20
عاما.
َ ُ
ن ِصف األنماط الديمغرافية ،واملكانية والزمانية للوفيات املباشرة للمدنيين ومقاتلي املعارضة من جراء
العنف املتصل بالصراع في  6سنوات من الحرب.

املنهج:
حللنا الوفيات ،املتعلقة بالعنف -الصراع مع معلومات كاملة بالتاريخ ،واملكان ،وسبب الوفاة
واملجموعة الديمغرافية ،التي حدثت بين  18آذار /مارس  2011و 31كانون األول /ديسمبر  2016التي وثقت
بوساطة مركز توثيق االنتهاكات ( .)VDCوشملنا الوفيات من املدنيين واملقاتلين في املحافظات السورية
كلها ،باستثناء تلك التي حصلت في املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومةً .
أيضا ،لم ندرج املحتجزين
واملفقودين ،وال الوفيات بسبب أوضاع الحصار أو تلك التي حصلت من جراء نقص الرعاية الطبية .صنفنا
الوفيات على أساس تصيف السالح وفق ( .)VDCواستخدمنا اختبار ( )X²ملقارنة الوفيات الناجمة عن
3

أسلحة مختلفة بين الرجال املدنيين ،النساء ،الفتيان والفتيات واملقاتلين البالغين واألطفال .حللنا الوفيات
بحسب املحافظة وبحسب الوقت.

نتائج البحث:
سجل مركز توثيق االنتهاكات ( 143630 )VDCحالة وفاة مرتبطة بالنزاع مع معلومات كاملة بين 18
آذار /مارس  2011إلى  31كانون األول /ديسمبر  .2016بلغ عدد املدنيين السوريين  70.6( 101453في املئة)
حالة وفاة مقارنة مع  29.4( 42177في املئة) من مقاتلي املعارضة .كانت الوفيات املباشرة ناجمة عن
القصف املدفعي والقصف الجوي املستخدم على نطاق واسع ،إذ  58099حالة ( 57.3في املئة) من
املدنيين ،من ضمنهم  8285حالة ( 74.6في املئة) من النساء و 13810حالة ( 79.4في املئة) من األطفال
املدنيين ،وكذلك  4058حالة ( 9.6في املئة) من مقاتلي املعارضة .ارتفعت النسبة املئوية بين وفيات األطفال
املدنيين من  8.9في املئة ( 388طفل من مجموع  4254مدني) عام  2011إلى  19.0في املئة ( 4927من مجموع
 )25972عام  2013وإلى  23.3في املئة ( 2662من مجموع  )11444عام  .2016وكان من مجموع  7566قتيل
نتيجة البراميل املتفجرة  97.2( 7351في املئة) من املدنيين ،منهم  2007حالة ( 27.3في املئة) كانوا أطفال.
ً
إعداما ،كان  92.4( 18747في املئة) من املدنيين و 7.6( 1534في املئة) من مقاتلي
ومن بين  20281حالة وفاة
املعارضة .ومقارنة بالجنود األطفال ضمن صفوف مقاتلي املعارضة كانوا من الذكور ( ،)333 =nفإن وفيات
األطفال الذكور من املدنيين كانت ( )11730 =nسببها في كثير من األحيان القصف الجوي ( 39.2في املئة
مقابل  5.4في املئة )0.0001<p ،ونتيجة القصف ( 37.3في املئة مقابل  13.2في املئة )0.0001<p ،وأقل ً
كثير
في أغلب األحيان نتيجة إطالق النار ( 12.5في املئة مقابل  76.0في املئة.)0.0001<p ،

التفسير:
بصورة متسارعة تحول القصف الجوي واملدفعي إلى السبب الرئيس للوفيات املباشرة للنساء واألطفال
ً
استخداما واسع
وآثاره الفتاكة غير املتكافئة في املدنيين ،ما يثير التساؤل في استخدام األسلحة املتفجرة
النطاق في املناطق الحضرية .االعتماد املتزايد على القصف الجوي من النظام السوري والشركاء الدوليين
من املرجح قد أسهم في تزايد الوفيات األطفال مع مرور الوقت ،ما شكل ربع نسبة الوفيات بين املدنيين في
نهاية عام  .2016وتتسق النسبة املفرطة للمدنيين ضمن تنفيذ التكتيكات املتعمدة إلرهاب املدنيين .كانت
ً
أغلب الوفيات من جراء البراميل املتفجرة من املدنيين بدال من مقاتلي املعارضة ،ما يشير إلى حرب عشوائية
أو مستهدفة تتعارض مع القانون اإلنساني وربما تشكل جريمة حرب.
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التمويل:
ال ش يء
حقوق التأليف والنشر@ للمؤلف (ون) .نشرت من طرف إلزيفير املحدودة .هذه املقالة متاحة للوصول
املفتوح وفق الرخصة (.)CC BY-NC-ND 4.0
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البحث في املفهوم
دالئل قبل الدراسة
استخدمنا في بحثنا  PubMed, Scopus, and Google Scholarبصورة واسعة ،وهو نظم من التوليفات
املتضمنة ملصطلحات مثل "معدل الوفيات"" ،املوت"" ،القاتل" ،التشريح" ،اإلصابات"" ،العنف"،
"سورية" ،الحرب" و"الصراع" للتقارير املنشورة قبل  6آذار /مارس .2017
ً
ً
ً
ً
أكاديميا و 15ورقة بيضاء وتقارير.
وملخصا ،وحملنا  62ورقة كاملة ،شملت  47بحثا
عنوانا
دققنا 457
لقد فحصنا القوائم املرجعية ملصادر إضافية .ونشرت التقارير معظمها منظمات دولية مثل األمم ملتحدة
واليونيسيف ومنظمة رصد حقوق اإلنسان ومنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان ومجموعة أبحاث
أوكسفورد .ركزت هذه التقارير في املقام األول على انتهاكات حقوق االنسان ضد املدنيين التي تنطوي على
استخدام األسلحة املتفجرة على املناطق املأهولة بالسكان واألسلحة الكيمياوية والبراميل املتفجرة
واإلعدام والهجمات املوجهة على املدراس واملستشفيات .ووصفت األدبيات الطبية في املقام األول الهجمات
على املرافق الطبية والعاملين في املجال الطبي ومالمح اإلصابة .جرى تحليل أساليب محددة للحرب
مستخدمة في سورية في ورقة واحدة من خالل رؤية القانون اإلنساني الدولي .ووصف دراسات عدة صغيرة
للوفيات واإلصابات املترابطة بين السوريين الذين وصلوا إلى املرافق الطبية في تركيا .وقد سبق أبلغنا عن
تأثير األسلحة التي تسببت في وفاة  78769من املدنيين السوريين املباشر منذ بداية كانون الثاني /يناير
 2015بالتركيز على املجموعات الديمغرافية غير الحصينة.

إضافة القيم إلى الدراسة
تستفيد هذه الدراسة من التسجيل املنهجي للوفيات العنفية الناجمة عن الحرب األهلية السورية من
مركز توثيق االنتهاكات على مدى  6سنوات من النزاع لتقديم تحليل منهجي ملوت املدنيين وملقاتلي املعارضة
بسبب العنف ،وخصائصهم الديمغرافية ،والطريقة املسببة أو السالح املستخدم ،واألنماط املكانية
والزمانية للوفيات املباشرة في أثناء الصراع .إننا نربط أنماط الوفاة وأسبابها بانتهاكات محتملة للقانون
اإلنساني الدولي.
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اآلثاراملترتبة على األدلة املتاحة جميعها
ً
تبين هذه الدراسة أن الحرب األهلية السورية شهدت تحوال في االستخدام املنهجي للقصف الجوي ،بما
في ذلك البراميل املتفجرة ،على املناطق املأهولة بالسكان .هذا سبب في تزايد نسبة الوفيات من النساء
واألطفال املدنيين على مدى السنوات  6من الصراع ،وهو ما يمكن القول بأنه غير متناسب ،ومن ثم
يتعارض مع القانون اإلنساني الدولي .تتركز وفيات األطفال نتيجة القصف الجوي وبشكل متزايد في حلب
على مدار  6سنوات .وبحلول نهاية عام  ،2016كان من كل أربعة مدنيين قتلوا بالبراميل املتفجرة طفل.
ً
اختالفا ً
كبيرا عن سبب وفيات األطفال املدنيين واملقاتلين البالغين.
وتختلف نسبة وفيات األطفال الجنود
وكان الرجال املدنيون يمثلون بشكل غير متناسب بين الذين أعدموا وعذبوا ،وهو ما يدعو مزاعم سياسة
ً
خالفا للقانون اإلنساني الدولي .إن األثر الضئيل ً
نسبيا لألسلحة الواسعة
استهداف املدنيين وسيلة للحرب،
النطاق ضد املقاتلين ،إلى جانب تأثيرها غير املتناسب في املدنيين ،يشكك في استخدام هذه األسلحة في
الصراعات على املناطق الحضرية التي تضم عدد ً
كبيرا من السكان املدنيين .وقد يؤدي استخدام األسلحة
املتفجرة إلى تقليل الوفيات بين املقاتلين إلى أدنى حد ،ولكن ذلك يؤدي إلى خسائر غير متكافئة في الوفيات
بين املدنيين .لذلك ينبغي للقوات التي تقاتل في املناطق الحضرية أن تستخدم تكتيكات بعناية موافقة
للقانون الدولي.

املدخل
بدأ النزاع في سورية في آذار /مارس  ،2017بتظاهرات سلمية .وبحلول حزيران /يونيو  ،2011تصاعدت
هذه التظاهرات إلى تمرد مسلح ضد الرئيس بشار األسد ونظامه ،وشملت ً
طيفا من الفصائل املناهضة
للحكومة بما فيها الجماعات السلفية الجهادية ،الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) ،قوات سوريا
ً
الديمقراطية ذات األغلبية الكردية ،وجيش سورية الحر األكثر اعتداال .وانتشرت األطراف املتحاربة في
سورية منذ ذلك الحين لتشمل جماعات جهادية أخرى ،وقوات الجوية الروسية ،وقوات جوية للتحالف
الذي تقوده الواليات املتحدة ،قوات إيرانية ،فلسطينية ،روسية ،وقوات خاصة بالتحالف.
وقد أدى استمرار الحرب األهلية إلى تشريد أكثر من نصف السكان .وبحلول أواخر  ،2016كان هناك 6
داخليا ،بتقدير يومي لعدد النازحين الجدد يصل  6100شخص ً
ً
يوميا ( .)1وأكثر من
ماليين سوري نازح

(1) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2017 Humanitarian needs

overview: Syrian Arab Republic. December 2016. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/2017_Syria_hno_161205.pdf (accessed Aug 31, 2017).
7

ً
.)4(  مليون من األطفال2.4  منهم،)3(  ماليين الجئ يعيش في الدول الجوار5  إضافة إلى،)2( مليون فر إلى أوروبا
 وتوفي آالف من، أصيب أكثر من مليون شخص،ومن بين السوريين غير القادرين على الفرار من العنف
 سنة بحلول20  والنتيجة كانت خفض متوسط العمر املتوقع إلى،جراء اآلثار املباشرة وغير املباشرة للحرب
 وحدثت الوفيات غير املباشرة الناجمة عن الصراع ألسباب عدة منها زيادة األمراض والنقص.)5(2014 عام
 أما.)6(  وصعوبة الوصول إلى النقاط الطبية،الشديد في العاملين في املجال الصحي ونقص وصول املعونات
 فهي ناجمة عن اإلصابات نتيجة أساليب العنف التي تستخدمها األطراف،الوفيات املباشرة في الصراع
 الهدف من هذه الدراسة هو وصف األنماط الديمغرافية واملكانية والزمانية للوفيات املباشرة.املتحاربة
للمدنيين ومقاتلي املعارضة من جراء العنف املرتبط بالصراع خالل السنوات الست األولى من الحرب في
.سورية

املنهج
مصادرالبيانات
 إن مركز توثيق.)VDC( ) اإلذن للكاتب في استخدام بياناتVDC( منح كادر مركز توثيق االنتهاكات
 غير حكومية مسجلة في سويسرا تتبع وتوثق انتهاكات حقوق،) هو منظمة غير ربحيةVDC( االنتهاكات
(2) Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator. General

Assembly Briefing on Syria. June 21, 2016. http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/ undersecretary-general-humanitarian-affairs-and-emergencyrelief- 41 (accessed Aug 31, 2017).
(3) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2017 Humanitarian needs
overview: Syrian Arab Republic. December 2016. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/2017_Syria_hno_161205.pdf (accessed Aug 31, 2017).
(4) UNICEF. No place for children: the impact of five years of war on Syria’s children and their childhoods.
March 14, 2016. http://allinschool.org/wp-content/uploads/2016/03/5Y_ REPORT_12MARCH2016.pdf
(accessed May 9, 2017)
(5) Mehchy Z, Nasser R, Jebaie JA-K, Marzouk N, Saba K. Syria: alienation and violence. Impact of Syria
crisis report 2014. Damascus: Syrian Centre for Policy Research, 2015.
(6) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2017 Humanitarian needs
overview: Syrian Arab Republic. December 2016. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/2017_Syria_hno_161205.pdf (accessed Aug 31, 2017); Devi S. Syria’s health crisis: 5 years on.
Lancet 2016; 387: 1042–43; Burki T. Leishmaniasis unleashed in Syria. Lancet Infect Dis 2017;17: 144–
45; Isreb M, Alyousef M, Obaid N, Abbara A, Sekkarie M. Effect of besiegement on non-communicable
diseases: haemodialysis. Lancet 2016 ; 388 : 2350.
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اإلنسان خالل النزاع املسلح في سورية منذ  18آذار /مارس  ،2011بما في ذلك الوفيات املرتبطة بالحرب
واملفقودين واملحتجزين .ويطبق ( )VDCمعايير دولية لتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان .وعندما أسست
ً
ابتداء من  18آذار /مارس  ،2011ثم جمعت
املجموعة في نيسان /أبريل  ،2011أضافت البيانات بأثر رجعي
البيانات عن الوفيات املرتبطة بالصراع ً
يوميا .ولضمان االستقاللية والحياد ،يقبل ( )VDCالتمويل فقط
من كيانات مستقلة ،غير منحازة ومحايدة .وقد أسست ( )VDCبجهد رزان زيتونة ،املحامية في حقوق
اإلنسان التي اختطفت بعد ذلك مع زوجها وموظفين آخرين في ( ،)VDCفي كانون الثاني /يناير  2013في دوما
ُ
في سورية .ومن حينها ،أديرت ( )VDCمن مجموعة من املديرين في داخل سورية وخارجها (في البداية كانت
فريقا ً
املدة ،يضم (ً )VDC
من تركيا ومن ثم من سويسرا) مع مديرين لقاعدة البيانات .وطوال هذه ّ
مكونا
من حوالى  30إلى  35محقق مع شبكة أرضية تضم أكثر من  30مراسل ميداني مدربين تدر ًيبا ً
دوليا ،ويكون
ً ُ
ً
أساسا من
جمع البيانات في ثالث خطوات .أوال؛ تجمع املعلومات األولية عن ضحية واحدة أو أكثر ،وذلك
املستشفيات واملشرحات وأقارب الضحايا ومصادر وسائل اإلعالمً .
ثانيا؛ كذلك يؤكد التقرير األولي على
ً
ثالثا؛ َ
حال
ذلك ،وإن أمكن ،بدعم املعلومات عن الضحايا مثل أشرطة الفيديو أو الصور الفوتوغرافية.
إنشاء السجل (سجل خاص بالضحية /الوفاة) ،يجرى التحقيق في نشاط في املعلومات الرئيسة املفقودة
عن الضحايا إلى حين االنتهاء من التسجيل .لكل حالة وفاة ،التسجيل يتضمن :التركيبة السكانية ،التاريخ،
املوقع وسبب الوفاة وللتفريق بين املدني مقابل العسكري (يضاف تعريف املقاتل بأنه مقاتل في الحكومة،
املعارضة ،أو جماعات عسكرية غير حكومية) .يقوم ( )VDCبجمع املعلومات عن كل وفاة جرى التقاطها
بوساطة شبكة اإلبالغ عن األرض .ويجري التحقيق من السجالت ً
يوميا وتحديثها بمعلومات جديدة.
والبيانات متوفرة باللغتين العربية واإلنكليزية.
يجمع ( )VDCمعلومات عن الوفيات املرتبطة بعنف الصراع من املحافظات جميعها في سورية ،بغض
ً
النظر عن مرتكبي االنتهاكات .وهي ال تدعي أنها شاملة ً
وخصوصا ،معلومات الضحايا في مناطق
تماما؛
سيطرة الحكومة ،إذ يكون من الصعب الحصول عليها ألن هذه املناطق ً
غالبا ال تكون آمنة لدخول كادر
( .)VDCلذلك ،اخترنا عدم إدراج البيانات من مناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية ،والواردة هنا
تحت بند مجموعات بيانات وفيات النظام (على سبيل املثال ،املعلومات املفقودة في السجالت املتاحة،
ً
وعوضا عن ذلك ،قمنا بتحليل البيانات من املناطق الخاضعة
وبعض البيانات خالل السنوات األخيرة).
لسيطرة الحكومة ،تتضمن هذه البيانات التي تعرف بمجموعة بيانات الشهداء ووصف وفيات املدنيين
واملقاتلين غير الحكوميين في املناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة .وحدد مركز توثيق االنتهاكات ()VDC
الوفيات القتلى من خالل عملية تكرارية بما في ذلك املصادر املتعددة والتحقق من صحتها كما هو موضح
أعاله .وقد ُوصف مزيد من التفاصيل حول مجموعات من بيانات مركز التوثيق االنتهاكات وجمع البيانات
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في ورقتنا السابقة ( )7حول وفيات املدنيين السوريين .ونعرف األطفال األفراد الذين تقل أعمارهم عن 18
سنة ،بما يتفق مع اتفاق حقوق الطفل (.)8
وأفاد املجلس األخالقي في جامعة كاثوليك دي لوفيان بأن املوافقة املستنيرة غير مطلوبة لتحليل بيانات
الوفيات هذه التي ُجمعت ألغراض أخرى غير هذه الدراسة وفي املجال العام.

تحليل البيانات
لقد ضممنا جميع الوفيات املتعلقة بالصراع والناجمة مباشرة عن العنف ،وقد حدثت في ّ
املدة ما بين
 18آذار /مارس  2011إلى  31كانون األول /ديسمبر  ،2016مع معلومات كاملة عن التاريخ واملكان (املدرجة
بوصفها " محافظة" في قاعدة البيانات) ،وسبب الوفاة واملجموعات الديمغرافية (الرجال ،النساء ،األطفال
الذكور واألطفال اإلناث) .شمل تحليلنا فقط الوفيات من مجموعة البيانات التي تم قتلها ،ولم يشمل
الوفيات من املحتجزين أو املفقودين .لم ندرج الوفيات الناجمة عن أوضاع الحصار (بسبب املجاعة) أو
عدم القدرة على التماس الرعاية الطبية .صنفنا األسلحة وفق مقياس مركز توثيق االنتهاكات للسالح.
وشمل القصف املدفعي ،قذائف الدبابات ،قذائف الهاون ،القذائف الصاروخية ،والصواريخ األرضية،
والقذائف .شملت املتفجرات األرضية ،العبوات الناسفة ،القنابل اليدوية ،القنابل ضد اآلليات،
املتفجرات املزروعة على جانبي الطريق ،األلغام األرضية؛ بقايا املتفجرات ،القنابل اليدوية ،املفخخات،
متفجرات غير معروفة موجودة على سطح األرض ،غير ساقطة من الطائرات الحربية واملروحيات .األسلحة
ُ
ً
وأيضا شمل إطالق النار ،األسلحة الصغيرة املحمولة باليد،
الكيمياوية ،مواد سامة تلقى بأي شكل.
الرشاشات ،القناصة ،وكان مركز توثيق االنتهاكات سجل وفيات ناجمة عن اإلعدام امليداني ،أو في أثناء
الحجز واالختطاف ،مع أو من دون تعذيب ،في فئة اإلعدامات ،وعلى الرغم من أننا قمنا ً
أيضا بتحليل
استخدام التعذيب قبل الوفاة بصورة منفصلة .كذلك صنفنا الطائرات وفق الطريقة املصنفة ملركز توثيق
االنتهاكات على نحو :طائرات حربية تابعة للقوات الجوية ألنهم شملوا ليس املتفجرات التي تطلقها الطائرات
فحسب ولكن ً
أيضا البراميل املتفجرة التي تسقطها املروحيات العسكرية والطائرات الحربية .فالبراميل
املتفجرة تكون عشوائية ومحتوية على شظايا املتفجرات ،مصنوعة من براميل أو أسطوانات تمأل
باملتفجرات ،الشظايا ،املسامير والنفط .وتزن الواحدة من  90كيلو غرام إلى  900كيلو غرام وشظاياها

(7) Guha-Sapir D, Rodriguez-Llanes JM, Hicks MH, et al. Civilian deaths from weapons used in the Syrian

conflict. BMJ 2015; 351: h4736
(8) UN Office of the High Commissioner for Human Rights. Convention on the Rights of the Child. Nov 20,
1989. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (accessed Aug 31, 2017).
10

تؤثر في دائرة لتشكل انفجا ًرا ً
كبيرا قاد ًرا على تدمير حي من املدينة ( .)9وبحثنا في قسم املالحظات عن سجالت
للقصف الجوي باستخدام مصطلح "البرميل" لتحديد الوفيات املباشرة من البراميل املتفجرة في الصراع
السوري.
استخدمنا اختبارات  X²ملقارنة املجموعات الديمغرافية (املدنيين مقابل املقاتلين ،الكبار مقابل
األطفال ،الذكور مقابل اإلناث) .إضافة إلى ذلك ،قدمنا إحصاءات وصفية عن سبب الوفاة بحسب نوع
األسلحة .استخدمنا برمجية ( Rال إصدار )3.3.2في حساب النسب واختبار  .X²قيم  pجميعها هي ثنائية
مع درجة واحدة من الهامش و.a=0.05

دور مصدرالتمويل
لم يرد أي تمويل لهذه الدراسة ،وكان للمؤلفين جميعهم حق الوصول إلى البيانات كلها ،وهم مسؤولون
مسؤولية مشتركة عن قرار تقديمه للنشر.

النتائج
سجل مركز توثيق االنتهاكات  145849حالة وفاة في املناطق الخارجة عن سيطرة النظام من  18آذار/
مارس  2011إلى  31كانون األول /ديسمبر  .2016استبعدنا  2219حالة وفاة نتيجة عدم تحديد سبب
الوفاة ( ،)n=1354عدم معرفة املكان ( ،n=558فقدان أو بيانات خاطئة ( ،)n=73املوت بسبب الحصار
( )n=23أو عدم كفاية الرعاية الطبية ( ،)n=211ما أدى إلى مجموعة بيانات  143630حالة وفاة مع
معلومات كاملة عن تاريخ الوفاة ومكانها واملجموعة السكانية ،في وضع مدني أو مقاتل ،وسبب الوفاة
ً
وتقريبا  99في املئة من املقاتلين كانت لديهم بيانات عن رتبتهم العسكرية والجماعة املسلحة ،وإلى
العنيف.
أي جماعة مسلحة ينتمون؛ و 1في املئة املتبقين انتماؤهم غير معروف .شكل املدنيون  70.6في املئة من
املوت العنيف الناجم عن الصراع ،وكان مقاتلو املعارضة يشكلون  29.4في املئة (n=42177؛ الجدول).
ومن بين املدنيين الذين قتلوا ،كان  71.9( 72940في املئة) من الرجال 11.0( 11112 ،في املئة) نساء،
و 17.2( 17401في املئة) كانوا أطفال .وتسببت الوفيات بسبب العنف للرجال املدنيين بنسب متساوية
ً
تقريبا نتيجة القصف ،إطالق النار ،اإلعدام والقصف الجوي (موضح في الجدول) .والنساء املدنيات قتلن
في املقام األول باألسلحة نتيجة القصف الجوي والقصف املدفعي واسع النطاق ،وكذلك كان األطفال
املدنيون (الجدول) .على العموم ،فإن أكثر من نصف الوفيات الناجمة عن الصراع في صفوف املدنيين
(9) Baker E, Heisler M. Aleppo abandoned: a case study on health care in Syria. Boston, MA: Physicians for

Human Rights, 2015.
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( 57.3 – 58099في املئة) نتجت عن األسلحة املتفجرة املستخدمة على نطاق واسع .على سبيل املقارنة،
فإن فقط  9.6في املئة من قتلى مقاتلي املعارضة كان نتيجة املتفجرات الواسعة النطاق ( 6.8 – 2870في
املئة) بسبب القصف املدفعي و( 2.8 -1188في املئة) بسبب القصف الجوي ،في وقت قتل 84.0( 35416
في املئة) نتيجة إطالق النار (الجدول) .ومن ضمن مقاتلي املعارضة 99.2 ،في املئة كان القتلى من الرجال،
 0.8في املئة أطفال و 0.01في املئة نساء (الجدول).
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ذكور
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املجموعة

0

األسلحة
الكيماوية

)(5.4%

املتفجرات
األرضية

)(1·2%

البراميل
املتفجرة

)(3·6%

القصف
الجوي

)(1·8%

اإلعدامات

)(76·0%

إطالق النار

أطفال
ذكور

)(13·2%

قصف
مدفعي

بالغون
إناث

أطفال
إناث

مقاتلون
بالغون
أطفال
ذكور
ذكور

ال يبين هذا الجدول املقاتالت البالغات الستة الالتي توفين وتضمنوا ضمن هذه الدراسة (واحدة عن
طريق إطالق النار ،اثنتان عن طريق القصف الجوي ،واحدة بسبب البراميل املتفجرة ،وثالثة بسبب
املتفجرات األرضية) .ولم تسجل أي مقاتالت من األطفال.
الجدول :سبب الوفاة العنيف للمدنيين السوريين ومقاتلي معارضة.2016 -2011 ،
كان القتلى معظمهم نتيجة البراميل املتفجر  7566من املدنيين ( 97.2 ،7351في املئة) ،وكان أكثر من
ربع هؤالء من األطفال ( 27.3 ،2007في املئة؛ الجدول) .وبلغت نسبة األطفال املدنيين الذين لقوا حتفهم
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من جراء القصف الجوي بالبراميل املتفجرة ضعف عدد األطفال املدنيين (p<0.0001؛ الجدول) .ومن
ً
حضورا مقارنة بالرجال (p<0.0001؛
املدنيين الذين لقوا حتفهم بالبراميل املتفجرة ،كانت النساء أكثر
الجدول) .تتركز وفيات املدنيين جراء البراميل املتفجرة في وقت معين ،فقد ظهرت  72.4( 5322في املئة) من
الحاالت في  18شهر بين  1كانون الثاني /يناير  2014إلى  30حزيران /يونيو  .2015وكان  65.6( 4820في
املئة) من الوفيات بسبب البراميل املتفجرة ظهرت في حلب ،و 10.8( 794في املئة) حال في درعا9.0( 664 ،
في املئة) من الحاالت في إدلب .وحوالى ثلثي وفيات من األطفال بالبراميل املتفجرة كانت في حلب (،1264
 63.0في املئة) ،إذ كان أكثر من ربع املدنيين ( 26.2في املئة) الذين قتلوا بالبراميل املتفجرة من األطفال .وكان
مجموع وفيات األطفال نتيجة البراميل املتفجرة 14.2( 285 ،في املئة) في درعا و 8.6( 172في املئة) في إدلب،
إذ شمل  35.9في املئة و 25.9في املئة على التوالي من وفيات املدنيين بالبراميل املتفجرة في تلك املناطق.

الشكل  :1نسبة الوفيات العنيفة للمدنيين من النساء واألطفال في السنوات  2016 -2011في الصراع
السوري
ومن بين  20281من الوفيات كانت بسبب اإلعدام ،منهم  92.4( 18747في املئة) كانوا من املدنيين
ً
تقريبا قتل ربعهم
و 7.6( 1534في املئة) كانوا من مقاتلي املعارضة (الجدول) .من بين املدنيين الرجال،

14

باإلعدام مقارنة بنسبة  3.7في املئة من قتلى الذكور البالغين في صفوف مقاتلي املعارضة (p<0.0001؛
ّ
ً
إعداماُ ،ع ِذب  42.5( 7237في املئة) قبل إعدامهم
الجدول) .ومن بين املدنيين من الرجال الذين قتلوا
مقارنة بـ  26.9( 411في املئة) من مقاتلي املعارضة الذين أعدموا ( .)p<0.0001وتعرض الرجال من املدنيين
الذين أعدموا للتعذيب بصورة واضحة أكثر من النساء املدنيات الالتي أعدمن بعد التعذيب (مقابل 65
( 8.1في املئة)؛  )p<0.0001واألطفال (مقابل  13.4( 124في املئة)؛  .)p<0.0001وتعرض األطفال املدنيون
الذين أعدموا للتعذيب بدرجة أكبر من النساء الالتي أعدمن بعد التعذيب (.)p<0.0001
أعلن النزاع السوري تزايد نسبة األطفال بين الوفيات من املدنيين مع استمرار القتال وهو بشكل
تصاعدي إلى نهاية ( 2016الجدول  .)1في بداية النزاع (وحتى إلى نهاية  ،)2011كان األطفال يشكلون  8.9في
املئة ( )n=388من مجموع الوفيات املدنيين البالغ عددهم 4245؛ وعام  2013شكل األطفال  19.9في املئة
( )n=4927من مجموع  25972من الوفيات من املدنيين في تلك السنة؛ وبحلول  31كانون األول /ديسمبر
 ،2016شكل األطفال  23.3في املئة ( )n=2662من مجموع  11444الوفيات املدنيين في تلك السنة ،بزيادة
قدرها  14.4نقطة مئوية على مدار  6سنوات .وقد ارتفعت نسبة الوفيات من اإلناث أكثر بأربعة أضعاف
خالل هذه ّ
املدة ،إذ ارتفعت من  3.4في املئة ( 146حالة وفاة) في  2011إلى  13.8في املئة ( 1582وفاة) مع
نهاية عام ( 2016الجدول  .)1على مدار النزاع ،كانت نسبة الوفيات من األطفال أعلى ً
كثيرا من نسبة
الوفيات بين النساء ،وبلغت الفجوة بين هاتين النسبتين الحد األقص ى ،حوالى  10نقاط مئوية بحلول نهاية
( 2016الجدول .)1
في السنتين األوليين من الحرب ،سببت طريقة إطالق النار على هدف واحد معظم الوفيات من املدنيين
(الجدول  .)2في أوائل عام  ،2013القصف املدفعي كان املسبب السائد ملوت املدنيين وتصاعد بسرعة.
كانت وفيات املدنيين بسبب القصف الجوي منخفضة حتى آب /أغسطس  ،2012عندما تسارعت بسرعة،
ما شكل املوت بالقصف الجوي ثاني أكبر مسبب للموت العنيف للمدنيين بحلول نهاية  .2016وبحلول هذا
التاريخ 52.7( 44289 ،في املئة) كانت الوفيات جميعها ناتجة من العنف بين املدنيين البالغين عن أسلحة
ذات التفجير واسعة النطاق ،إذ كان  27.8( 23405في املئة) من مجموع الوفيات التي نتجت من القصف
و 24.8( 20884في املئة) الناتجة من القصف الجوي (الجدول).
ً
ً
جوهريا بين املجموعات الديمغرافية ،وتغيرت خالل مرحلة النزاع .توفي
اختلفت أنماط الوفيات اختالفا
أغلب الرجال املدنيين من جراء إطالق النار من آذار /مارس  2011إلى كانون الثاني /يناير  ،2014إذ بعد
هذا التاريخ كان معظم الوفيات من جراء القصف (الشكل  .)2نقيض ذلك ،املسبب الرئيس للوفيات بين
اإلناث املدنيات واألطفال تحول من إطالق النار إلى القصف في مرحلة مبكرة من الصراعً ،
بدءا من آب/
أغسطس ( 2012الشكل  .)2وازدادت الوفيات بين النساء واألطفال نتيجة القصف الجوي بشكل متسارع
أكثر من وفيات الرجال ،وأصبح السبب الرئيس للوفيات بين النساء واألطفال املدنيين بحلول أيلول/
سبتمبر  .2016وبحلول نهاية عام  ،2016كان  77.5( 22095في املئة) من مجموع  28513من النساء
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واألطفال املدنيين الذين قتلوا نتيجة األسلحة املتفجرة ذات النطاق الواسع ،إذ بلغ عدد القتلى 10767
( 37.8في املئة) بسبب القصف و 39.7( 11328في املئة) بسبب القصف الجوي (الجدول).

الشكل  :2الوفيات بين املدنيين بحسب نوع السالح واملجموعة الديمغرافية
ّ
وقد ُوثقت العدد األكبر من الوفيات الناجمة عن العنف بين املدنيين في حمص حتى أواخر عام ،2012
إذ تفوقت حمص في هذه املرحلة على ريف دمشق وحلب ،إذ شهدت ما يقارب  25في املئة من مجموع
الوفيات (الشكل  .)3أعلى نسبة وفيات لألطفال املدنيين بسبب القصف ظهر بشكل كبير ومستمر في حلب
ودمشق (الشكل  .)3وتركزت  40في املئة من وفيات األطفال نتيجة القصف الجوي في حلب .وتصاعدت هذه
النسبة عام  ،2013لتصل إلى الضعف أكثر من بقية املحافظات (الشكل .)3
النسبة األكبر من الوفيات من األطفال املدنيين الذكور بسبب القصف الجوي والقصف املدفعي أكثر
من املقاتلين األطفال الذكور (كالهما بنسبة p<0.0001؛ الجدول) ،في حين إن النسبة أكبر بين الوفيات من
األطفال املقاتلين الذكور الناتج عن إطالق النار عن األطفال املدنيين الذكور (p<0.0001؛ الجدول) .كان
16

ً
شيوعا للوفيات بين املقاتلين األطفال والبالغين (الجدول) .مقارنة باملقاتلين
إطالق النار السبب األكثر
ً
تعرضا للوفاة بسبب القصف ( )p<0.0001وبسبب القصف الجوي
البالغين ،كان املقاتلين األطفال أكثر
( .)p<0.0001توزعت وفيات املقاتلين األطفال املوثقة من ( )VDCفي محافظات عدة ،معظمها في حلب (101
 30 /في املئة وفاة) ،وريف دمشق ( 17 ،55في املئة وفاة) .من أصل  327من مقاتلي املعارضة من األطفال
ذوي انتماء معروفُ ،ربطت  290حالة ( 89في املئة) بالجيش السوري الحر 7( 24 ،في املئة) مع داعش،
ونسب صغيرة مع املجموعات األخرى .ومن بين  292طفل مقاتل كان معروف سنه 83( 241 ،في املئة) تتراوح
أعمارهم بين 16و  17سنة .مع ذلكُ ،س ّجلت وفيات مرتبطة بالعنف بين األطفال املقاتلين تقل أعمارهم
عن  11سنة.

املناقشة
تبين دراستنا أن  70في املئة من الوفيات املباشرة املرتبطة بالعنف للمدنيين أو مقاتلي املعارضة في
السنوات الست األولى من الحرب األهلية في سورية كانت من املدنيين .وقد تجاوز العدد اإلجمالي للوفيات
املباشرة للرجال في الصراع السوري ً
حدا ً
كبيرا من معدل وفيات النساء ،وهو ما يتسق مع زيادة في
الخسارات في األعمار املتوقعة لدى الذكور السوريين مقارنة بالسوريات ،هذه النسب املرتبطة بالعنف في
الحرب ،كما يتضح من دراسة العبء العاملي للمرض ( .)10لقد وجدنا تحوالت في سبب الوفاة ومكانها إذ
تعكس مسار الحرب السورية .إطالق النار ،اإلعدام بإجراءات موجزة ،القنابل اليدوية ،والقذائف التي
أطلقتها القوات البرية في البداية وقوات املتمردين .ثم بدأت الحكومة السورية بعمليات القصف الجوي
التي تكثفت بدخول قوى دولية الصراع ،بما في ذلك التحالف الذي أعلنه عام  2014والقوات الروسية عام
ً
 .2015واتساقا مع مسار الحرب هذه ،يظهر تحليلنا أن معظم املدنيين الذين قتلوا بالرصاص في السنتين
ً
مصحوبا بزيادة سريعة في الوفيات
األوليين ،وبعد ذلك أصبح القصف السبب املهيمن للموت املدني،
الناجمة عن القصف الجوي منذ عام  2012حتى نهاية  .2016وحدثت حوالى ثالثة أرباع الحوادث املسجلة
في استخدام األسلحة املتفجرة واسعة النطاق في سورية في مناطق مجنية مكتظة بالسكان ،ما عرض
املدنيين لخطر شديد ً
جدا؛ ما يشير إلى درجة من التعمد (.)11
(10) GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national life expectancy,

all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015: a systematic
analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet 2016; 388: 1459–544.
(11) Fouad FM, Sparrow A, Tarakji A, et al. Health workers and the weaponisation of health care in Syria: a
;preliminary inquiry for The Lancet-American University of Beirut Commission on Syria. Lancet 2017
published online March 14. https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(17)30741-9; Handicap International.
Syria, a mutilated future. A focus on the persons injured by explosive weapons. Factsheet May 2016.
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وكان أبرز النتائج التي توصلنا إليها هو األثر الضئيل ً
نسبيا لألسلحة املتفجرة ذات النطاق الواسع في
مقاتلي املعارضة في الصراع السوري .كانت نسبة الوفيات بين املدنيين نتيجة األسلحة املتفجرة ذات النطاق
الواسع أعلى بخمسة أضعاف عن نسبتها بين مقاتلي املعارضة ( 57.3في املئة مقابل  9.6في املئة) ،وكان لهذه
األسلحة ذات النطاق الواسع أثر شديد في األطفال املدنيين ،إذ بلغت  79في املئة ( )N=13810من الوفيات
املباشرة .وعلى مدار الصراع ،ارتفعت نسبة األطفال بين وفيات املدنيين من  8.9في املئة في  ،2011إلى 19.0
في املئة في  ،2013ووصلت إلى  23.3في املئة عام  .2016ازداد استخدام القصف الجوي من قوات الحكومة
السورية والشركاء الدوليين ومن الواضح أنها أسهمت في ذلك في هذا النمط .وقد وجدنا أن نسبة النساء
املدنيات واألطفال املدنيين الذي قتلوا باألسلحة املتفجرة ارتفعت عن بداية هذا الصراع ،بشكل أسرع
بمرات عدة عنها عند الرجال املدنيين ،إذ ازدادت عمليات القصف الجوي على املناطق املكتظة بالسكان.
وقد أدى القصف املركز على حلب إلى زيادة وفيات من األطفال بشكل غير متناسب مقارنة بمحافظات
أخرى .والعامل املحتمل في زيادة نسب الوفيات للنساء واألطفال املدنيين يمكن أن يكون أن الرجال املدنيين
قلت نسبتهم الديمغرافية مع الوقت بسبب قرار بعضهم حمل السالح واالنضمام الى صفوف مقاتلي
املعارضة .كان األطفال أقل الناجين من جروح الصواريخ املتفجرة في الصراع املسلح وذلك يعود الى أوجع
الضعف التشريحي والبنيوي لهم ،وربما يكون العامل في النسب الكبيرة للوفيات الناجمة عن املتفجرات
ذات النطاق الواسع ( .) 12ومن بين الجرحى السوريين الذين فروا إلى تركيا ،اإلصابات في الرأس نتيجة
األسلحة املتفجرة كانت شائعة بين األطفال ( ) 13أظهر الفحص بعد الوفاة أن  54في املئة من األطفال
السوريين الذين قضوا من جراء القصف وجروح الشظايا قد جرحوا في أجزاء عدة من الجسم( .)14ووجد
التحليل أن الهجوم على املستشفيات السورية ،التي كانت ناجمة بشكل رئيس عن طريق القصف الجوي،

http://www.handicap-international.org/wp-content/ uploads/2016/09/DOC1_ENG.pdf (accessed May
9, 2017); Trelles M, Stewart BT, Kushner AL. Attacks on civilians and hospitals must stop. Lancet Glob
Health 2016; 4: e298–99.
(12) Spinella PC, Borgman MA, Azarow KS. Pediatric trauma in an austere combat environment. Crit Care
Med 2008; 36: S293–96; Hicks MH, Dardagan H, Bagnall PM, Spagat M, Sloboda JA. Casualties in
;civilians and coalition soldiers from suicide bombings in Iraq, 2003–10: a descriptive study. Lancet 2011
378: 906–14.
(13) Er E, Çorbacıoğlu K, Güler S, et al. Analyses of demographical and injury characteristics of adult and
pediatric patients injured in Syrian civil war. Am J Emerg Med 2017; 35: 82–86.
(14) Çelikel A, Karbeyaz K, Kararslan B, Arslan MM, Zeren C. Childhood casualties during civil war: Syrian
experience. J Forensic Leg Med 2015; 34: 1–4.
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وجد أن أغلب الوفيات كانت من الذكور ،ولكن أعلى معدل وفيات وجد بين األطفال الصغار الذين تقل
أعمارهم عن  5سنوات (.)15
ومن بين األسلحة املتفجرة املستخدمة ،كان تأثير البراميل املتفجرة في املدنيين أكبر مقارنة بأثرها
ً
الضئيل في املقاتلين ً
مفاجئا .ويمكن للبراميل املتفجرة أن تسبب إصابات للناجين ثالثة أضعاف ما
أمرا
تسببه الصواريخ والقذائف ،وتسبب عدد أكبر من الوفيات ( .)16وقد أسقطتها قوات الحكومة السورية على
املستشفيات واألسواق واملنازل ( .)17وفي بعض األحيان تلي إسقاط برميل متفجر إسقاط قنبلة ثانية بدقائق
تسمى ضربة ضغط مزدوجة للقضاء على أول املستجيبين والطواقم الطبية ( .)18وتبين الدراسة أنه بحلول
ً
نهاية عام  ،2016كان أكثر من ربع املدنيين الذين قتلوا نتيجة البراميل املتفجر أطفاال ،وكان العدد األعلى
في حلب وإدلب ود عا .وجدنا ً
ً
واضحا في استخدام البراميل املتفجرة التي كان فيها جميع القتلى ً
تقريبا
تفاوتا
ر
نتيجة الوفاة بالبراميل املتفجرة ( 97.1في املئة) من املدنيين وفقط  2.8في املئة من الوفيات كانوا من مقاتلي
املعارضة .يتسق هذا التفاوت الحاد بين وفيات املدنيين واملقاتلين مع املتفجرات ذات النطاق الواسع ،وال
سيما البراميل املتفجرة ،إلى جانب ارتفاع معدالت وفيات األطفال ،تتفق مع املزاعم القائلة بأن الحكومة
ً
السورية استخدمت املتفجرات واسعة النطاق الذي كان انتهاكا التفاق جنيف الثالث والرابع وللبروتوكولين
املقترحين األول والثاني الذين يمنحان حماية عاملة للمدنيين وبخاصة لألطفال ( .)19إن التأثير القليل في
املقاتلين والتأثير االستثنائي غير املتناسب على املدنيين ،وبخاصة في األطفال ،يدعم فرضية أن البراميل
(15) Elamein M, Bower H, Valderrama C. Attacks against health care in Syria, 2015–16: results from a real-

time reporting tool. Lancet 2017; published online June 8. http://dx.doi.org/10.1016/S01406736(17)31328-4.
(16) Baker E, Heisler M. Aleppo abandoned: a case study on health care in Syria. Boston, MA: Physicians for
Human Rights, 2015.
(17) United Nations General Assembly Security Council. Promotion and protection of the rights of children.
Children and armed conflict: report of the Secretary-General. April 20, 2016.
http://www.un.org/ ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/360 (accessed Aug 31, 2017).
(18) Baker E, Heisler M. Aleppo abandoned: a case study on health care in Syria. Boston, MA: Physicians for
Human Rights, 2015.
(19) Fouad FM, Sparrow A, Tarakji A, et al. Health workers and the weaponisation of health care in Syria: a
;preliminary inquiry for The Lancet-American University of Beirut Commission on Syria. Lancet 2017
published online March 14. https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(17)30741-9; International Committee
of the Red Cross. Customary IHL. 2017. https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
(accessed May 9, 2017); Hicks MH-R, Spagat M. The dirty war index: a public health and human rights
tool for examining and monitoring armed conflict outcomes. PLoS Med 2008; 5: e243; Van Schaack B.
Mapping war crimes in Syria. Int Law Stud 2016; 92: 282–339.
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ً
عشوائيا ،أو أنها سالح عشوائي ،بما يتنافى مع القانون اإلنساني الدولي( .)20ووجدت
املتفجرة استخدمت
نتيجة إضافية للتفاوت الحاد كان بين الوفيات نتيجة اإلعدام 92.4 ،في املئة كانوا من املدنيين مقابل 7.6
في املئة من مقاتلي املعارضة .وتتفق هذه النتيجة أنه كان تكتيك متعمد يتمثل في إرهاب املدنيين ،بما يتنافى
مع القانون اإلنساني والدولي.
وقد جرى اإلبالغ عن تجنيد األطفال والشباب السوريين في أدوار مرتبطة بالصراع بنسبة  90في املئة في
مناطق ريفية شملتها الدراسة ،مع تعرض املراهقين الذكور لخطر معين ( .) 21إن تجنيد األطفال دون
الخامسة عشرة من العمر أو استخدامهم في النزاعات املسلحة جريمة حرب ،ثم إن التجنيد اإلجباري أو
املشاركة املباشرة في األعمال العدائية لألطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 15و  17سنة محظور بموجب
القانون اإلنساني الدولي ( .)22تشير بياناتنا إلى أن وفيات مقاتلي املعارضة األطفال كانت في املقام األول بين
الفتيان من في سن املراهقة وفي أصغر من  11سنة من العمر .نحن ال نعرف في ما إذا كان األطفال املرتبطون
بقوات املعارضة وفق بيانات ( )VDCقد نجم ارتباطهم عن نشاط التجنيد أو التطوع ،أو في ما إذا كان لهم
أدوار قتالية أو أدوار أخرى عالية الخطر موثقة في سورية مثل املساعدة في الخدمات اإلسعافية أو حمالين
أو حراس (.)23
تشمل القيود املفروضة على دراستنا أن البيانات املجموعة من قبل ( )VDCقد تختلف على مدى الزمان
واملكان بحسب حدة الصراع ،والتغيرات في السيطرة على املناطق ،ومنع الوصول ،أو التهديدات على جامعي
البيانات .وقد يرفض الشهود والعائالت تقديم معلومات بسبب الخوف أو االنتقام .انقطاع الكهرباء
ً
واإلنترنت يؤثر في اتصال البيانات ( .)24جمع البيانات أو تصنيفها يمكن أن يكون
متحيزا بدوافع الجماعات
(20) Van Schaack B. Mapping war crimes in Syria. Int Law Stud 2016; 92: 282–339.
(21) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2017 Humanitarian needs

overview: Syrian Arab Republic. December 2016.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2017_Syria_hno_161205.pdf (accessed Aug 31,
2017).
(22) UN Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict.
Working paper no. 1. The six grave violations against children during armed conflict: the legal foundation.
October 2009 (updated November 2013). New York, NY: United Nations, 2013.
(23) United Nations Security Council. Report of the Secretary-General on children and armed conflict in the
Syrian Arab Republic. Jan 27, 2014.
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc. asp?symbol=S/2014/31 (accessed Aug 31, 2017).
(24) Guha-Sapir D, Rodriguez-Llanes JM, Hicks MH, et al. Civilian deaths from weapons used in the Syrian
conflict. BMJ 2015; 351: h4736; Dardagan H, Salama H. Stolen futures: the hidden toll of child casualties
in Syria. Oxford Research Group. November 2013. http://ref.ec/sf (accessed May 9, 2017); Price M,
20

األكاديمية أو الحكومية أو املدافعة .وتشارك هذه القيود دراسات تستخدم البيانات من مناطق الصراع.
وثمة قيد محدد لدراستنا هو أننا لم نقارن الوفيات املباشرة للمقاتلين على الجانبين املتعارضين .ولم نورد
بيانات من مناطق التي تسيطر عليها الحكومة ألننا اافترضنا أن اإلبالغ عن البيانات في هذه املناطق محدود
بشكل كبير بسبب صعوبة الحصول على البيانات ،كما كان هناك مجال في أن يجري جمع البيانات في
املناطق التي تسيطر عليها الحكومة لدراسة الهجمات على املستشفيات ( .) 25وال تصف هذه الدراسة
الوفيات غير املباشرة الناجمة عن الحرب ،وكذلك اإلصابات ،ووفيات املدنيين الذين يلجؤون إلى بلدان
أخرى ،واألشخاص املختفيين الذين لم يسجلوا بوصفهم قتلى مثل الوفيات املخفية باإلعدام في أثناء
االحتجاز الحكومي .وفي ما يتعلق باآلثار املرتبطة باألسلحة ،فإننا نتوقع أن تكون الوفيات الناجمة عن
األسلحة املتفجرة ذات النطاق الواسع أكثر ما جرى تسجيله من مركز توثيق االنتهاكات أكثر من تلك
الوفيات التي حدثت من جراء اإلطالق الناري أو اإلعدام بسبب قوة االنفجار إذ يتسبب في التمزيق وتناثر
األجسام ،وتختفي األجسام تحت املباني املنهارة .من ثم ،فإن استنتاجنا غير متناسب مع األعداد الهائلة من
الوفيات من املدنيين الناجم عن األسلحة املتفجرة واسعة النطاق ربما يكون أقل من املتوقع .على أي حال،
فإننا ال نرى أن مثل هذا التقليل من شأنه أن يغير استنتاجنا لتأثير غير املتناسب في املدنيين مقارنة
باملقاتلين في هذه الحرب.
نقاط قوة هذه الدراسة تشمل التقليل من الحد األدنى من التحييز وإمكان التحقق التي يتيحها االطالع
على بيانات مركز توثيق االنتهاكات اليومية وبشكل مفصل .يستخدم مركز توثيق االنتهاكات املعايير الدولية
لتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان ،وقد جرى االعتراف به بوصفه مصدر بيانات سليم ومفصل عن الوفيات
العنيفة املتعلقة بالصراع في سورية على مدار  6سنوات من الحرب ( .) 26وتميز مجموعة البيانات بين
Gohdes A, Ball P. Updated statistical analysis of documentation of killings in the Syrian Arab Republic.
Commissioned by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights. August 2014.
http://www.ohchr.org/Documents/ Countries/SY/HRDAGUpdatedReportAug2014.pdf (accessed May 9,
)2017
(25) Elamein M, Bower H, Valderrama C. Attacks against health care in Syria, 2015–16: results from a realtime reporting tool. Lancet 2017; published online June 8. http://dx.doi.org/10.1016/S01406736(17)31328-4.
(26) Dardagan H, Salama H. Stolen futures: the hidden toll of childcasualties in Syria. Oxford Research
Group. November 2013.http://ref.ec/sf (accessed May 9, 2017); Price M, Gohdes A, Ball P. Updated
statistical analysis of documentation of killings in the Syrian Arab Republic. Commissioned by the Office
of the UN High Commissioner for Human Rights. August 2014.
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/HRDAGUpdatedReportAug2014.pdf(accessed May 9,
2017).
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املدنيين واملقاتلين ،ما يسمح بإجراء تحليل اآلثار املتغيرة ملختلف األسلحة والتكتيكات في املدنيين مقارنة
باملقاتلين .إضافة إلى ذلك ،يمكن مقارنة أسباب وفاة الجنود األطفال باألطفال املدنيين واملقاتلين البالغين.
ويمكن الجمع بين البيانات املتعلقة باملواقع الجغرافية وأوقات الوفيات بخصائص الضحايا والسالح
لتحديد اتجاهات الوفيات العنفية وأنماطهم في الصراع السوري.
ً
وخصوصا األطفال ،قد تحملوا العبء األكبر من العنف الذي ارتكبته
في الختام ،املدنيون السوريون،
أطراف الحرب األهلية السورية .وأصبح القصف الجوي والقصف املدفعي املتسارع املسبب الرئيس في
املوت املباشر للنساء واألطفال .زيادة استخدام القصف الجوي من الحكومة السورية والشركاء الدوليين
من املحتمل أسهمت في استنتاجنا الذي يفيد بأن الوفيات األطفال نسبتها متزايدة مع مرور الوقت .تؤكد
نتائجنا ضعف فاعلية القصف الجوي والقصف املدفعي على املقاتلين ،والتأثير املميت غير املتناسب في
املدنيين .وتشكك هذه النتائج في استخدام أسلحة واسعة النطاق على املناطق الحضرية املأهولة بالسكان،
ً
وتشير إلى احتمال استخدام األسلحة العشوائية خالفا للقانون اإلنساني الدولي .إن التفاوت الحاد بين
أعداد القتلى من املدنيين مقارنة باملقاتلين نتيجة البراميل املتفجرة يتسق مع استهداف املدنيين املباشرة،
ً
ما يشكل انتهاكا للقانون اإلنساني الدولي وقد يشكل جريمة حرب.

إعالن مصالح
نعلن أنه ال وجود ملصالح منافسة.
املساهمون
( )DG-S, MH-RH, BS, JMR-L, and LLكانت مسؤولة عن مفهوم وتصميم الدراسة)BS and JMR-L( .
راعت وحللت إحصاء البيانات )DG-S, MH-RH, LL, JMR-L, and BS( .أسهمت في تفسير البيانات ،وإعداد
املحتوى ،ومراجعة املسودات )JMR-L and MH-RH( .املراجعة اإلمالئيةDG-S, MH-RH, JMR-L, BS, ( .
 )and LLاإلسهام في الطباعة )DG-S, MH-RH, BS, JMR-L, and LL( .املوافقة على استالم النسخة النهائية.

شكروتقدير
نحن ممتنون ل ( )VDCملشاركتنا البيانات وتقديم رؤية منهجية حول عملية الجمع .كذلك نشكر عبدو
بيرقدار (جامعة كاثوليك دي لوفان ،بروكسل ،بلجيكا) إلعداد مجموعة البيانات وترجمة السجالت
والتحقق منها باللغتين العربية واإلنكليزية.
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