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عقَد كل من مشروع بياانت مواقع وأحداث الصراعات املسلحة )ACLED( والشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
)SNHR( شراكة بينهما -مع جمموعة كبرية من مصادر املعلومات-؛ هتدف إىل مجع وحصر املعلومات عن سوراي. 
وتضمُّ قائمة مصادر املعلومات األخرى: Carter Center، وAirwars، وLiveUaMap، واملركز الدويل 

 London School ofومنظمة سوراي على طول، و ،Clingendael Instituteو ،)ISDC( لألمن والتنمية
Economics Conflict Research Group، املرصد السوري حلقوق اإلنسان )SOHR(، وشبكة شام 

اإلخبارية، وعدد من املصادر األخرى.
توفِّر قاعدة البياانت الناجتة عن هذا التحالف فهماً أفضل لطبيعة النِّزاع يف سوراي. وتتضّمن حوادث ُوثَِقت يف املناطق اليت 
شهدت مستوايت أعلى من العنف، وابلتايل تعرَّض املدنيون فيها للنصيب األكرب من األذى والضَّرر. وتُقدِّم للمنظمات 

اإلنسانية فرصة اإلفادة من هذه البياانت امليدانية؛ لتقدير االحتياجات يف املناطق اليت اسُتهدفت ابأللغام والذخائر 
العنقودية، أو لتتبع حركة النازحني. كما تُقدِّم للصحفيني معلومات حول مئات امليليشيات املقاتلة املوجودة على األراضي 

السورية وأشكال العنف اليت متارسها. وتستطيع احلكومات واملنظمات املعنية بعمليات املناصرة -عرب قاعدة البياانت 
املتاحة- متابعة االنتهاكات وحتديد اجلهات املسؤولة عنها. وقد تلعب قاعدة البياانت هذه دوراً حيوايً وفعااًل يف املستقبل 

عند إعادة إعمار سوراي. 

راع السوري وتوزُّع مناطق السيطرة بني األطراف املتنازعة؛ ليس هناك أية جهة متلك شبكة معلومات  نتيجة طول أمد الصِّ
عن كل قرية سورية، وتنحصر جماالت خربة كل منّظمة يف منطقة جغرافية حمّددة، كما ال يوجد منّظمة ترصد حركة الطريان 

فوق سوراي، إال أنَّ هناك بعض اجلهات اليت تتمّتع ابلقدرة على حتديد املواقع اليت تُلقى عليها قذائف قوات التحالف الدويل 
والطريان الروسي. كما أنَّه ال توجد على األرض السورية منّظمة تعمل على تتبُّع حركة القوات الربية، إال أنَّ هناك جهات 

تعمل على تتبع املناطق اليت ينتزع النظام السوري السيطرة عليها.
وابلنظر إىل كل ما سبق كان ال بُدَّ من تعاون حقيقي ُيساهُم يف فهم أعمق وأمشل ملا حيدث يومياً يف سوراي؛ األمر الذي 

 .ACLED دفَع الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ملشاركة بياانهتا مع

1 أتسَّست ACLED عام 2014 حتت بند 501c3 من القانون األمريكي، ومقرها الوالايت املتحدة األمريكية. تُعىن ACLED بتوفري بياانٍت ميدانية وحتليالت حول العنف السياسي 

واالحتجاجات يف العامل النامي، وتُعرف أبهنا املصدر صاحب اجلودة والشعبية األعلى يف جمال عملها.
2 الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسَّست هناية حزيران 2011، غري حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مصدراً أساسياً يف مجيع حتليالهتا اليت أصدرهتا عن حصيلة 

الضحااي يف سوراي.
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 .ACLED ويوضح هذا املقال املسامهة اليت شّكلتها قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف عمل

مسامهة الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
وفَّرت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما نسبته 15 % من األحداث يف قاعدة بياانت ACLED عن سوراي )ما 

يقارب 5 آالف من أصل 30 ألف حادثة حىت شهر متوز/يوليو 2018(.
وتتميَّز قاعدة البياانت اليت قّدمتها الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مبا يلي:

تغطية واسعة للعنف املرتكب يف حمافظات دير الزور، والرقة، واحلسكة.  .1  
توثيق االستهداف املتعمَّد للمدنيني بوصفه أحَد وسائل احلرب.  .2  

تقدمي معلومات دقيقة متَّ مجعها وتوثيقها وفَق معايري عالية حول مرتكيب االنتهاكات.   .3  

يُقارن الشكل 1 بني تغطية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان جملرايت العنف السياسي وتغطية اجلهات األخرى يف التَّحالف. 
ويستعرض الشكل صور العنف الثالث األكثر شيوعاً يف قاعدة البياانت:

حوادث القصف، واستخدام العبوات الناسفة، والضرابت اجلوية )أعمال العنف عن بعد(.  .1  
املعارك.  .2  

العنف املتعمَّد/ أحادي اجلانب حبّق املدنيني )القتل املتعمَّد، أعمال القتل، األلغام(.  .3  

وابملقارنة بني اخلريطتني يف أعلى وأسفل الصورة، يتبنّي لنا أنَّ قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تُغطي العنف 
على ضفاف الفرات )يف كلٍّ من الرقة ودير الزور(، وإدلب، ودرعا على وجه اخلصوص بصورة ممتازة. نرى ذلك جلياً يف 

النتائج املوضحة يف اجلدول ميني أسفل الصورة، حيث تظهر أنَّ األحداث املقدمة من قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان أعلى نسبياً من تلك اليت توفِّرها مصادر املعلومات األخرى.
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3  ستكون هذه املقالة جزءاً من سلسلة ترّكز على املسامهات اليت قّدمها كل عضو يف التحالف لقواعد بياانت ACLED عن سوراي
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الشكل 1: مقارنة بني الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )يف األعلى( ومجيع املصادر األخرى )يف األسفل( ]2017[
 

يظهر الشكل 2 خمتلف أعمال العنف املرتبكة يف سوراي ضدَّ املدنيني يف عام 2017. 
توفِّر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان بصفة عامة بياانت نوعية عن مصري الضحااي املدنيني يف الصراع السوري، وأساليب 

قتلهم ووسائلها. وتعترب هذه املعلومات ذات قيمة عالية يف عمليات املالحقة القضائية يف أعقاب النِّزاع.
وقد حازت قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أمهية ابلغة يف قاعدة ACLED حول سوراي؛ نظراً لكوهنا تُعىن 
بشكل رئيس برصد انتهاكات حقوق اإلنسان؛ وبذلك كانت مصدراً للمعلومات تناوَل معظم أعمال العنف حبّق املدنيني يف 
قاعدة بياانت ACLED حول سوراي. وابملقاطعة بني قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وغريها من املصادر، 

ميكننا أن نفهم بصورة أفضل إن كان العنف قد أسفر عن ضحااي، فضاًل عن استخالص إن كانت جرائم القتل هذه 
متعمَّدة أو كانت جزءاً من محلة عسكرية أكرب أو إن كانت »عرضية«. 

وقد وثَّقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حوادث عنف متعمَّد حبّق املدنيني مبا يفوق بشكل واضح غريها من موفري 
املعلومات. حيث تشتمل قاعدة بياانت ACLED حول سوراي على 1321 حادثة عنف ضدَّ املدنيني وقعت يف 
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ا وفَّرت ما يزيد عن نصِف مجيع أحداث  2017، من بينها 743 حادثة وثّقتها الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أي أهنَّ
العنف ضدَّ املدنيني يف قاعدة بياانت ACLED حول سوراي، فضاًل عن أنَّ قاعدة البياانت اليت قّدمتها ُتشكِّل سدس 

مجيع ما حتويه قاعدة بياانت ACLED حول سوراي. 
األمر ذاته ينطبق على حوادث القصف والضرابت اجلوية اليت تتعّمد استهداف املدنيني )انظر الشكل 2(. 

الشكل 2: الضحااي املدنيون ]2017[
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يُوضِّح الشكل 3 كيف تُركَّز قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان على مرتكيب العنف يف سوراي. 
إنَّ إحدى أهمِّ مسامهات الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، تقدمي معلومات مهمة عن هوية مرتكيب العنف، األمر الذي 
مينحنا فهماً أعمق وأمشل ألمناط العنف املرتكبة يف سوراي، ويرفد مبادرات اآللية الدولية احملايدة واملستقلة )IIIM( يف 

سوراي.
عند النظر إىل قاعدة البياانت املستخلصة من معلومات املصادر املفتوحة )مثل حساابت تويرت املوثّقة، واملواقع اإلخبارية(، 

فإنَّ هذه املصادر تلقي ابملسؤولية على النظام السوري يف معظم حوادث استهداف املدنيني -قرابة ألَفي حادثة يف عام 
2017 -، تليه جهات جمهولة -قرابة ألف وثالمثئة حادثة يف 2017 -، مث القوات الروسية، والتحالف الدويل ضدَّ تنظيم 

داعش، وتنظيم داعش -أكثر من 200 حادثة بقليل ُأسندت مسؤوليتها لكل منهم-.
إالَّ أن قاعدة بياانت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان تُعطي صورة خمتلفة جداً فال يوجد مرتكبون جمهولوا اهلوية إال فيما قلَّ 
 ،)QSD( من احلوادث، وهناك عدد أكرب بكثري من حوادث العنف اليت أسندت مسؤوليتها إىل قوات سوراي الدميقراطية

وعدد كبري من حوادث العنف ضدَّ املدنيني اليت كان تنظيم داعش مسؤواًل عنها، وقد ارتفع عدد هذه احلوادث بصورة 
مفاجئة، يف أعقاب هزميته املزعومة يف تشرين األول/ تشرين الثاين 2017. 

الشكل 3: اجلهة الفاعلة يف حوادث جنم عنها ضحااي مدنيون ]2017[
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احلاجة إىل التعاون:
قد يرى البعض أنَّ نداءات زايدة التعاون يف ظلِّ نزاٍع معّقد وشائك أمر ال ُيصدَّق. إال أنَّ جلَب مصادر بياانت متنّوعة 
ووضعها معاً يف قاعدة بياانت واحدة يُفيد يف سياقات التَّحليل والرَّصد فائدة ال ميكن ملوفِّر معلومات وحيد أن يضمنها. 

ويف هذا السياق توفِّر ACLED بصفتها مبادرة أكادميية، األدوات جلمع املعلومات واملقاطعة بينها يف عملية معقدة 
للغاية تؤدي إىل نتائج فعالة ميكن التعويل عليها. ويُقّدم كل مصدر من مصادر البياانت يف هذا التَّحالف مسامهة نوعّية قد 

تساعد يف الوصول إىل أفكار نوعية جديدة. 
يقّدم كلٌّ من أعضاء حتالف ACLED حول سوراي، ومن بينهم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، قاعدة بياانت نوعية؛ 

ما يفيد يف حتليل وفهم أعمق للنزاع السوري. فعلى سبيل املثال، يقّدم Carter Center معلومات حول االستيالء على 
املناطق على األرض ابتساٍق ال جتاريه البياانت اليت مجعتها أية جهة أخرى. فيما توِّثق Airwars احلوادث اليت توّرطت 

فيها قوات التَّحالف الدويل والقوات الروسية ابتساٍق ال تستطيع أية جهة أخرى أن تضَمنه.
وتُعدُّ LiveUamap، أفضل من أية جهة أخرى يف حتديد مناطق السيطرة على األرض. فتعمل كل منظَّمة على متابعة 

املعلومات ومجعها وتقدميها مبا يتوافق مع مهمتها الفردية، فيما تعكس طرقها بُنيَة شبكاهتا احمللية. وال سبيل لتمييز وفهم 
أمناط مجع املعلومات سوى جهود التعاون احلقيقية، وهو ما يساعد أيضاً على إثراء اجلهود اليت هتدف إىل مساعدة اجملتمع 

السوري خالل احلرب وبعدها4.

4 De Bruijne, Kars and Clionadh Raleigh 2017. Reliable data on the Syrian conflict by design. Report, Armed Conflict Location 
& Event Data Project.
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