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Universityاألمريكية   . 

  ملخص
 

لحصول على أرقام إلى اعن حق،  حاب القرار السياسي في أوقات الحرب،يتوق الجمهور وأص
آلثار العنيفة المباشرة واآلثار الصحية غير المباشرة للحرب لنتيجة بشأن الخسائر في أرواح المدنيين 

لكن فيما خال ". آم من األشخاص توفوا؟"ويسعى الجمهور، في الوقت الفعلي، إلى معرفة . على السكان
ستثناءات حتى فترة قريبة نسبيًا، فإن الديمغرافيين وعلماء األوبئة لم يطبقوا حتى اآلن خبراتهم بعض اال

العلمية إلعداد تقديرات دقيقة وذات مصداقية بشأن معدل الوفيات وآثار االعتالل على السكان الناتجة عن 
 األشخاص األآثر اطالعًا وأحيانًا، يحول انعدام الحرية المهنية دون مشارآة. الصراع في زمن الحرب

 آالمحللين، مثًال، الذين(على البيانات المتعلقة بمعاناة السكان في النقاش الدائر حول أثر الصراعات 
وباستثناء مسائل الحرية ).  مباشرةعلى الحكومات الضالعة في الصراعتتوقف سبل عيشهم ورزقهم 

 . تقديرات المرتبطة بالخسائر المدنيةالمهنية، تطرح ظروف الحرب تحديات أخرى أمام إعداد ال
 

تناقش هذه المقالة التحديات الماثلة أمام إعداد تقديرات موثوقة وصحيحة لوفيات المدنيين من 
وتناقش، بدايًة، إطارًا ُيستخدم لدراسة أثر الحرب على "). الخسائر"المشار إليهم فيما بعد بـ(جراء الحرب 

آما أن . شترآة أمام آل نهج إحصائي معتمد لتقدير الخسائر المدنيةالمدنيين، ثم تستعرض التحديات الم
. هذه المقالة تدرس مختلف النهوج المستخدمة حتى اآلن إلجراء تقديرات بشأن خسائر المدنيين في العراق

.  العملية االستقصائية في فترة ما بعد الحرب–وأخيرًا، يوصي هذا التقرير بنهج آخر يمكن اعتماده 
 التعداد، والنهج اإلحصائي بالعينات أثناء وقوع الحرب، –لنهوج التي سيجري البحث فيها وتظهر ا

. والعملية االستقصائية في فترة ما بعد الحرب، أن آل نهج معتمد لتقدير الخسائر ينتج إحصاءات ناقصة
في صحة ودقة لدى النظر في االعتبار  الثغرات القائمة في آل نهج المستخدمين أن يأخذواولذا، فعلى 

 .  التقديرات المستخلصة
 

 ) 1عنوان فرعي (إطار لتقدير األثر القصير األجل للحرب على السكان 
 

فصنَّفت أثر . على السكانللحرب ، اقترحت دابونتي إطارًا لتقدير األثر القصير األجل 1993في عام 
 :  آدراسة حالة إفرادية1991الوفيات الناتجة عن الحرب ضمن خمس فئات باستخدام حرب الخليج لعام 

  العسكريين خالل الحرب؛وفيات •
 وفيات المدنيين من جراء اآلثار المباشرة للحرب؛ •

                                                 
، في مؤتمر معهد البحث المثلث للدراسات األمنية 2006شباط / تتوجه آاتبة المقالة بالشكر إلى ويليام آرآين وغيره من الذين شارآوا، في فبراير *

لمالحظاته ، لمالحظاتهم حول نسخة سابقة من هذا التقرير، وآذلك إلى أنطوني سميث، اإلبن، Duke" ديوك"بشأن الخسائر والحرب في جامعة 
 .  المتعلقة بمسودة سابقة لهذا التقرير
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 وفيات المدنيين من جراء اآلثار غير المباشرة للحرب على السكان المدنيين؛ •
 وفيات المدنيين بسبب العنف واالضطراب في مرحلة ما بعد الحرب؛ •
 . ل العنف واالضطراب في مرحلة ما بعد الحربوفيات في صفوف العسكريين بفع •

 
من خالل هذا التصنيف، يسعنا اعتماد منهجية محددة والتوصل إلى مصادر للبيانات تبعًا لفئة الوفيات 

 .1المحددة أعاله
 

وبالنظر إلى وفيات المدنيين من جراء اآلثار غير المباشرة للحرب على السكان المدنيين، حاولت 
ن أنه يمكن استنتاج هذه الفئة بدراسة عدد الوفيات الناتجة عن اإلسقاطات السكانية في دابونتي أن تبره

 سيناريو عدم وقوع الحرب، حيث ينمو عدد السكان وفقًا للمسار الذي آان قائمًا –إطار سيناريوهين اثنين 
يات الناتجة، في قبل اندالع الحرب، وسيناريو وقوع الحرب، حيث يؤخذ في الحسبان العدد المتزايد للوف

 . معظمها، عن الخسائر في البنى األساسية والحرآات العشوائية للسكان
فعند تقييم البرنامج، يمكن تقدير أثر تدخل ما على وحدة تحليلية عن طريق تحليل البيانات قبل وقوع 

. ستند إلى الواقعالتدخل وبعده، ومن ثّم مقارنته إما بفريق مراقبة وإما بمعلومات للوحدة التحليلية ال ت
 :  المستخدم على نحو نموذجي والمطبَّق في حال الحرب آما يلي2ويكون التصميم شبه التجريبي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

O قبل الحرب  X الحرب  O ما بعد الحرب 
____________________________________________ 

O قبل الحرب   O معلومات غير واقعية 
____________________________________________ 

 
ويسعنا استدالل أثر الحرب باستخدام . الحرب" تدخل "X المالحظات أو النتائج، ويمثل Oحيث يمثل 

ان البلد الخاضع ، أو اإلفادة عن طبيعة الخصائص التي آانت ستمّيز سك"مراقبة"البلدان المجاورة آفريق 
 . للحرب فيما لو لم تقع هذه الحرب

 
ففي . يكمن التحدي األول، لدى تطبيق هذا اإلطار، في التوصل إلى تحديد واضح لتدخل الحربو

لكن القوات المسلحة . 2003آذار / مارس19الوضع السائد حاليًا في العراق، اندلعت الحرب بتاريخ 
أيار / مايو1وفي . قد انقضت" عمليات القتال الكبرى" أن 2003 نيسان/ أبريل14األمريكية أعلنت في 

، صدَّق مجلس 2003أيار / مايو22وبتاريخ . ، أعلنت الواليات المتحدة نهاية عمليات القتال الكبرى2003
يشمل " التدخل"االقتصادية، مما يعني أنه حتى تلك الفترة، آان العقوبات األمن الدولي على قرار رفع 

وبالتالي، يستدعي إجراء تقديرات لمعدل الوفيات في حال الحرب توخي الدقة .  معًاعقوباتالحرب وال
ولربما يصعب تطبيق اإلطار الذي اقترحته دابونتي آامًال ". الحرب"والوضوح في آيفية تحديد فترة 

 التجريبيثانيًا، في التصميم شبه . بوضوح" ما بعد الحرب"وفترة " الحرب"عندما ال يمكن تحديد فترة 
وفي . لكن في الواقع، قد تحدث تدخالت عديدة بشكل متزامن. أعاله، ُطبق تدخل واحد على السكانالوارد

فعلى سبيل المثال، أورد .  مهمة مستحيلةالعقوباتالعراق، قد تشكل محاولة الفصل بين أثر الحرب و
 :فاء أنبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن الهياآل األساسية ومسائل االآت

 
 التي فِرضت خالل التسعينات، والسياسات عقوبات عشرين عامًا، عالوة على الاستخدامها على نحو آثيف ألآثر من"

االقتصادية المضللة، وتعاقب حروب ثالث في العراق، آلها أسهمت في تدهور وتلف الهياآل األساسية والخدمات، وإهمال 

                                                 
1  Beth Osborne Daponte, "A Case Study in Estimating Casualties from War and Its Aftermath: The 1991 Persian Gulf War." PSR Quarterly 3(2), pp. 57-66 
 .Thomas Cook and Donald Campbell, Quasi-Experimentation: Design and Analysis Issues for Field Settings, Boston, 1979:  أنظر 2

 



 3

أصبح الوضع أسوأ من جراء أعمال السلب والنهب، وتدمير الملكية العامة، وبعد الحرب األخيرة، . تطويرها وصيانتها
 ". 3واالنعدام العام لألمن

 
نرى إذن أن التمييز بين الوفيات الناجمة عن الحرب والوفيات الناجمة عن عوامل أخرى قد يكون 

ل ما يمكن أن يفعله ولعل أفض. أمرًا مستحيًال وفي غير متناول خبرات معظم اإلحصائيين والديمغرافيين
اإلحصائيون والديمغرافيون هو توفير تقديرات لمستويات وفيات المدنيين في فترات زمنية مختلفة، وترك 

 . ةمختلفجب عزوها لألطراف والسياسات الالنقاش للعلماء السياسيين حول نسبة زيادة الوفيات التي ي
 

ديرات ذات مصداقية بشأن السكان، أو الستنتاج ثالثًا، قد ال تتوافر بيانات عالية الجودة إلجراء تق
الجديدة، أو ألنها لم " طبيعتها الحساسة" وقد ال تتيّسر البيانات بفعل –التقديرات تبعًا ألهميتها النسبية 

، أو أن تطورات الحرب قد جعلت البيانات )وهي الحال أحيانًا في البلدان النامية(تجَمع على اإلطالق 
 ). حرآات نزوح الالجئين مثًالرًا لنظ(ية المتوافرة بال

 
على الرغم من هذه التحديات، أجرى المحللون تقديرات ألثر الحرب على المدنيين باستخدام 

وسوف .  من جهة أخرىالتعداد من جهة، والدراسات الديمغرافية بالعينات على السكان: نهجين اثنين
 .  نتناول فيما بعد هذين النهجين تباعًا

 
 ) 1عنوان فرعي (يات المدنيين تعداد وف

 
من الناحية النظرية، يمكننا الحصول على تقديرات لعدد الوفيات الناجمة عن العنف أو اآلثار المباشرة 

عمليات التفجير بالقنابل والقصف وأعمال العنف على سبيل المثال، باستثناء اآلثار الصحية غير (للحرب 
لكن هذا النهج قابل لخطأ التعداد . لمعلن عنها في حوادث العنفبجمع أعداد الوفيات ا) المباشرة للحرب

. المزدوج أو عدم تعداد جميع حوادث العنف، وآذلك لسوء تقدير عدد األشخاص الذين قِتلوا في آل حادث
عالوة على ذلك، وفي حين أن عدد الوفيات المباشرة التي يسفر عنها حادث معين قد تكون معروفة، فقد 

ب متابعة المصابين بجراح في الحادث نفسه لتحديد العدد النهائي لألشخاص الذين توفوا يكون من الصع
ومن دون هذه المتابعة، ال يؤخذ في الحسبان في . جراء اإلصابات التي تعرضوا لها في الحادثمن الحقًا 

ن هذه البيانات وينتج إذن ع. جراء الحادثمن هذا النوع من البيانات سوى المدنيين الذين توفوا مباشرة 
 . للوفيات الناجمة عن الحوادث) عدد أقل(سوء تقدير 

 
وال يمكن لهذا المصدر . والصحيح، فيعتمد على مصدر موثوق للمعلوماتبه أما التعداد الموثوق 

أن يتضمن على نحو دقيق عدد يجب أن يشمل تعدادًا مزدوجًا للحوادث، وال أن يغفل أي حوادث، وإنما 
. وعمليًا، ال يمكن الحصول على مصدر مماثل للبيانات في أوقات الحرب. طة بكل حادثالوفيات المرتب

 . بيد أن غياب مصدر مثالي للبيانات لم يمنع المحللين من استخدام نهج التعداد
 

 يوفر أآثر األمثلة شهرة عن نهج التعداد المستخدم 4"تعداد الضحايا العراقيين"ولعل مشروع 
. هو يهدف إلى تعداد وفيات المدنيين من جراء العنف خالل الحرب الدائرة في العراقو. حاليًا في العراق

لقد وضع هذا المشروع مجموعة بيانات مرتبطة بوفيات الحرب باالستناد إلى حوادث العنف والوفيات 
ول وتعكس مجموعة البيانات هذه أساسًا دقة وشم. التي تفيد عنها مجموعة واسعة من القنوات اإلعالمية

وفي حال عدم االزدواج في التعداد، واإلفادة عن وقائع األحداث الواردة في مجموعة . التقارير اإلعالمية
البيانات على نحو صحيح، فإن التعداد انطالقًا من مجموعة البيانات المتوافرة يمثل حدًا أدنى لعدد الوفيات 
                                                 

 باللغة 16، ص 2005نيسان / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، دراسة استقصائية عن الظروف المعيشية للعراقيين، تقرير تحليلي، أبريل 3
 :يمكن االطالع عليه على الموقع الشبكي. اإلنجليزية

http://www.iq.undp.org/ILCS/PDF/Analytical%20Report%20%20English.pdf)  2008شباط / فبراير4آخر زيارة للموقع بتاريخ( 
 )2008شباط / فبراير2آخر زيارة للموقع بتاريخ  (org.iraqbodycount.www:  على الموقع الشبكي التاليمشروع يمكن االطالع على هذا ال4 
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التي تفرضها الحرب، فإن مجموعة بيانات هذا لقيود ل ًانظرو. اإلعالمية قد ال تكون شاملةألن التقارير 
 .المشروع ُيرجح أن توفر أفضل التقديرات المتوافرة انطالقًا من نهج التعداد

 
. آما أن القوة المتعددة الجنسيات في العراق أجرت تقديرات لوفيات المدنيين من جراء العنف

كمِّلة التعداد ببيانات للوفيات ُجمعت من وقامت بتعداد وفيات المدنيين وفقًا إلفادات قوات التحالف، م
" التكميلية"وآانت دابونتي أول من طبَّق المنهجية . البيانات اإلدارية لمعارض الجثث وتقارير الشرطة

 .1993هذه في العراق في عام 
 

 نهج التعداد إلجراء تقديرات لوفيات 5، فلقد استخدمت دابونتي1991أما في حرب الخليج لعام 
". جانبيةاألضرار ال"ن جراء العنف أو وأنشأت قاعدة بيانات تتضمن حوادث وفيات المدنيين م. المدنيين

 Human"وآانت مصادر البيانات الرئيسية المستخدمة تقارير عن الحوادث لمنظمة رصد حقوق اإلنسان 
Rights Watch "م وإفادات وغيرها من مصادر حقوق اإلنسان المستندة في معلوماتها إلى وسائل اإلعال
مجموعة البيانات هذه بمعلومات استقتها من وزارة الصحة " إتمام"لكنها عملت على . شهود العيان

العراقية التي آانت، بدورها، قد جمعت معلومات غير ُمعدة لغرض خاص لوفيات المدنيين من جراء 
ئمة على مجموعة من التقارير وإلدراآها أن قاعدة بياناتها آانت، على األرجح، قا. اآلثار المباشرة للحرب

الناقصة، عمدت في المناطق التي تجاوزت فيها نتيجة تعداد وزارة الصحة التعداد القائم في قاعدة بياناتها، 
لتي يتجاوز فيها التعداد في ولم تطرح من قاعدة البيانات الحاالت ا. إلى إضافة الفرق إلى تعداد قاعدتها

 نفسها، العتقادها أن أحد المصدرين لربما أغفل حافظات العراقية للمتعداد وزارة الصحة معينة حافظاتم
وفيات المدنيين من جراء اآلثار المباشرة لحرب لقد نتجت عن هذا األسلوب تقديرات و. (عددًا من الوفيات

 ). شخص3 500 بلغت 1991عام 
 

لعنف ل نتيجة ن عدد الوفيات في صفوف المدنيينع" تعداد الضحايا العراقيين"ويفيد مشروع 
 88 585 و81 174، بما يتراوح بين 2008آانون الثاني /السائد منذ اندالع الحرب وحتى مطلع يناير

وعادًة، تفوق األرقام الصادرة . وُيعزى هذا التراوح إلى عدم التيقن من عدد القتلى في الحوادث. 6شخصًا
آما يفسَّر جزء  . 7عددة الجنسيات في العراقتلك التي تفيد عنها القوة المت" تعداد الضحايا العراقيين"عن

ى أن االختالفات في تصنيف فئة القتلبأساسي من التضارب باالعتماد على مصادر بيانات مختلفة، علمًا 
ومهما يكن من أمر، فإذا وفر مصدر البيانات .  إنتاج التضاربإلى أيضًا ؤديقد ت) من مقاتلين أو مدنيين(

داد الحوادث غير مكرَّر وعدد القتلى في آل حادث دقيقًا بشكل عام، فسوف ينتج بثقة عدد الوفيات وآان تع
البيانات (ومن هنا أهمية إتمامه بالبيانات اإلدارية . عن نهج التعداد عادًة عدد أقل من الوفيات قياسًا بالواقع

شأن مكان وظروف  مجموعة البيانات اإلدارية توفر معلومات بدامتما ) لواردة من معارض الجثث مثًالا
 . الوفاة

 
 )1عنوان فرعي (الدراسات االستقصائية بالعينات 

 
ثمة نهج آخر لتقدير وفيات المدنيين من جراء الحرب، ويقضي، بداية، بإجراء تقديرات للتغير 

بما في ذلك الوفيات الناجمة عن اآلثار المباشرة وغير (القائم في نسبة الوفيات في صفوف المدنيين 
باحتساب التغير الناتج في نسبة الوفيات في أوقات الحرب لقاء فترة ما قبل وقوع )  للحربالمباشرة
وبخالف نهج التعداد الذي ينطبق عادة على الوفيات الناجمة عن أعمال العنف فقط، فإن هذا النهج . الحرب

                                                 
 :  أنظر 5

Beth Osborne, "A Case Study in Estimating Casualties from War and Its Aftermath", above note 1, pp. 57-66. 
 )2008 آانون الثاني/ يناير7آخر زيارة للموقع بتاريخ  (org.iraqbodycount.www أنظر  6 

7  Michael Dobbs, “Counting Civilian Deaths in Iraq.” The Washington Post  :يمكن االطالع عليه على الموقع الشبكي التالي: 
http://blog.washingtonpost.com/fact-hecker/2007/10/counting_civilian_deaths_in_ir.html  ) 2007تشرين الثاني / نوفمبر28آخر زيارة للموقع بتاريخ( 
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، وآذلك لتصنيفها حسب يمكن أن ُيستخدم لتقدير الزيادة في معدل الوفيات الناتجة أيًا آانت أسباب الوفاة
ويقتضي هذا ). بافتراض الحصول على معلومات دقيقة عن سبب الوفاة على المستوى الفردي(األسباب 

النهج توافر بيانات لتفسير الزيادة المسجلة في نسبة الوفيات، التي تستَمد عادًة عن طريق دراسات 
 أرقام محدَّثة بشأن السكان لكي يطبَّق عليها آما أنه يستدعي توافر. استقصائية لألسر المعيشية بالعينات

 . التغير القائم في معدل الوفيات
 

األرقام . إحصاء للسكانطًا سكانيًا ناتجًا عن أحدث وتمثل األرقام المحدَّثة على العموم إسقا
أخذ تو. أن تلك ليست الحال عادةب، علمًا 8" بايزيإحصاء"ينبغي أن تقوم على منهجية المتعلقة بالسكان 
آأنماط ( لعدم إمكانية تحديد عدد السكان الفعليين وعناصر التغير بدقة نظرًاي االعتبار أنه هذه المنهجية ف

، يمكن االستعانة بنهج مناسب لتقدير السكان وهو )ومعدالت الخصوبة، ومعدل الوفيات، والهجرة مثًال
وتطبَّق المعدالت الناتجة عن . سكانتقدير جميع بارامترات الاستخدام وظائف التوزيع االحتمالي عند 

 االستقصائية لألسر المعيشية على التقديرات السكانية حسب موقعها في وظيفة التوزيع الدراسات
وتعكس تقديرات وظيفة التوزيع االحتمالي للسكان، على نحو واضح، تطويع الديمغرافيين لعدم . االحتمالي

، هذا النهج، مع 9وقد اعتمدت دابونتي، وآادان، وولفسون. هاالتيقن المرتبط بقاعدة السكان وعناصر تغير
 . تطبيقه آدراسة حالة إفرادية على السكان األآراد العراقيين

 
 االستقصائية لألسر المعيشية، يتوجه الُمحاور في سياق المقابلة بالسؤال عادًة إلى رب الدراساتوفي 

روف المعيشية لسائر أعضاء األسرة بشأن األسرة أو إلى شخص آخر فيها يكون على اّطالع بالظ
 : المواضيع التالية

 عدد أعضاء األسرة ومميزاتها الديمغرافية في فترة ما قبل الحرب وأثناء الحرب، •
من أعضاء األسرة في فترة ما قبل الحرب قد توفي بين فترة ما قبل عضو معرفة ما إذا آان أي  •

 الحرب وفترة إجراء الدراسة االستقصائية،
 ريخ وسبب وفاة أي عضو من أعضاء األسرة،تا •
معرفة ما إذا آان أي شخص في األسرة يشارك في القتال الدائر، وذلك لتحديد ما إذا آانت أّي من  •

 .الوفيات ألشخاص غير مقاتلين
 

في حال إجراء الدراسة آما ينبغي، وسعيًا لتقدير عدد الوفيات الزائدة في فترة الحرب مع هامش من 
ن اإلحصائي، يمكن تطبيق الفرق الناتج بين معدالت الوفيات في فترة الحرب وفترة ما قبل عدم اليقي

 . الحرب على البيانات السكانية المناسبة
 

لدى استخدام نهج الدراسات االستقصائية بالعينات أثناء فترة الحرب، من المحتمل أن تنشأ مشاآل و
لدراسات االستقصائية، يتعين الحصول على قائمة دقيقة وسعيًا إلنشاء عينة األسر التي ستشملها ا. عدة

إذ أن استخدام التعداد األقدم . وعادًة، تستند هذه القائمة إلى أحدث تعداد ممكن. للسكان لسحب العينات منها
آما تستخدم بيانات التعداد . يفترض أن التوزيع الجغرافي للسكان لم يشهد تغيرًا هامًا منذ إجراء التعداد

وفي . ثر تحليل بيانات الدراسة االستقصائية إلجراء استقراء خارجي للنتائج وتعميمه على السكانعلى أ
السياق الذي يشهد فيه السكان حرآة هجرة آبرى، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، سرعان ما 

العينات والدراسات وفي غياب بيانات موثوقة للتعداد، ال يمكن أن ينتج نهج . تصبح بيانات التعداد بالية
 . االستقصائية تقديرات موثوقة ودقيقة بشأن أثر الحرب على المدنيين

                                                 
8   

Beth Osborne Daponte, Joseph B. Kadane and Lara Wolfson, "Bayesian Demography: Projecting the Iraqi Kurdish 
Population, 1977-1990." Journal of the American Statistical Association, 92 (440), December 1997, pp. 1256-1267. 
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. وسعيًا لخفض أعباء جمع عّينات عشوائية عبر أنحاء البالد بأآملها، غالبًا ما ُيستخدم النهج العنقودي

ًا، ثم اختيار األسر  عشوائي– مجموعة عنقودية –ففي هذا النهج، يتم في البداية اختيار مجموعة سكانية 
والمجموعات العنقودية هذه آناية عن مناطق جغرافية قام الباحثون . عشوائيًا ضمن المجموعة العنقودية

 . بتقسيمها على مستوى البالد
  
 االستقصائية لألسر المعيشية، يجب التأآد من أن األسر التي خضعت في  الدراساتعند استخدام نهجو

آما أن إجراء استقراء . قًا العينة المأخوذة أو أنها عينة فرعية مختارة بمعنى ماالنهاية لألسئلة تمثل ح
خارجي لنتائج الدراسة االستقصائية وتعميمه على السكان يستدعي أن يمثل األشخاص الذين خضعوا 

ض الضم إلى  أخذ العينة المطلوبة عشوائيًا، فإن أي انتهاك الفتراعيَّنوإذا ت.  العينة المطلوبة حقًاللدراسة
وطبعًا، لن يجري ضم األسر . العينة لعوامل عشوائية فحسب يجعل النتائج أقل تمثيًال لحقيقة الوضع

ولن يجري آذلك ضم . المعيشية التي غادر جميع أعضائها أو التي قِتل جميع أعضائها في العينة النهائية
وفي حال عدم تمكن منفذي . نة النهائية األسئلة في العينية التي يرفض أعضاؤها اإلجابة عاألسر المعيش
عقبات أو اعتبارات لوجستية غير قابلة للتذليل، فإن منفذي سبب الذهاب إلى بعض األسر بالمقابلة من 

 . المقابلة إنما ينتهكون افتراض العشوائية
 

وهي صالحية وموثوقية األسئلة الواردة في الدراسة إليها ثمة مسألة أخرى تستدعي النظر 
. وُيقصد بصالحية السؤال قابليته لقياس ما ينوي مصممو الدراسة الوصول إليه تحديدًا. تقصائيةاالس

وُيقصد باألسئلة الموثوقة تلك التي تستخرج دائمًا اإلجابة نفسها من األشخاص الذين يواجهون أوضاعًا 
 فيها بدقة ودون تحيز  االستقصائية دقيقة فقط في حال إجابة المشارآين الدراسةوتكون نتائج. متشابهة

 . على أسئلة صالحة وموثوقة
 

تبعًا لحجم العينة المعتمدة، قد ينتج عن العينة تقديرات في منطقة موثوقة واسعة جدًا مما يقلل من و
والهدف من أي دراسة استقصائية بالعينات هو تقدير القيمة الحقيقية لظاهرة ما على مستوى . معناها
 بدقة مدى انتشار الظاهرة على مستوى السكان تبعًا لحجم العينة، ودرجة تمثيل وتعكس التقديرات. السكان

وآلما آان حجم العينة صغيرًا، آلما آانت . العينة التي شارآت في الدراسة، وموثوقية األسئلة المطروحة
من عدد آما أن األسئلة غير الموثوقة تزيد . ديرات الدراسة االستقصائية آبيرةاألخطاء المعيارية لتق

 . األخطاء المعيارية
 

ونظرًا لجميع األسباب المذآورة أعاله، وفي أفضل الحاالت، يشكل جمع البيانات باستخدام الدراسة 
. آما يجب النظر في جميع مصادر االنحياز المحتملة على صعيد النتائج. االستقصائية إجراء صعبًا ومكلفًا

وقد استخدم الباحثون هذا . طة بإجراء دراسات استقصائيةوخالل فترات الحرب، تتزايد الصعوبات المرتب
 .   النهج على الرغم من الصعوبات

 
 ) 2عنوان فرعي " (النسيت"دراستا مجلة 

 
 10، أجرى فريق من الباحثين العاملين أساسًا في جامعة جونز هوبكينز2006 و2004في عامي 

وآانت . ى المجلة الطبية البريطانية التي نشرتهمانسبًة إل" دراستا مجلة النسيت"دراستين معروفتين باسم 
لكنها آانت أيضًا محط تساؤالت، وُيعزى ذلك . التقديرات التي حصل عليها هؤالء الطالب موضع ثناء

                                                 
10  L. Roberts, R. Lafta, R. Garfield, J. Khudhairi, G. Burnham, Mortality before and after the 2003 invasion of Iraq: cluster sample survey. The Lancet, Vol. 364, Issue 

9448, Pages 1857-1864, and G. Burnham, R. Lafta, S. Doocy, L. Roberts, Mortality after the 2003 invasion of Iraq: a cross-sectional cluster sample survey. The 

Lancet, Volume368, Issue 9545, Pages 1421-1428. 
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وعالوة على ذلك، أثارت هذه التقديرات أسئلة جوهرية . جزئيًا إلى أن الباحثين أساءوا تفسير أرقامهم
 . نة النهائية للدراسة االستقصائيةبشأن الطابع التمثيلي للعي

 
نعتقد، وافتراضاتنا حذرة، أن : "2004فعلى سبيل المثال، أورد الباحثون في خالصة دراسة عام 

وفي الواقع أن الدراسة ". 2003 أو أآثر منذ اجتياح العراق في عام 100 000الزيادة في الوفيات ناهزت 
وأساء واضعو الدراسة التفسير المرتبط بتحليل . لوفياتأنتجت مناطق موثوقة واسعة جدًا بشأن عدد ا

 وُيستنتج –"  على أقل تقدير100 000: "البيانات التي أوآلوا منفذي المقابالت بجمعها، إذ أفادوا بما يلي
باستطاعتنا القول بمعدل : "أن اإلفادة الدقيقة آان يجب أن تورد ما يلي% 95من المنطقة الموثوقة بنسبة 

آما ". ( وفاة194 000 و8 000ن الزيادة في وفيات العراقيين خالل هذه الفترة تتراوح ما بين أ% 95ثقة 
أن التعقيد اإلضافي الذي واجهه تحليلهم بالنظر إلى معالجة بيانات متعلقة بمنطقة الفلوجة ال يرد في اإلفادة 

وتثير المنطقة الموثوقة . 11)فلوجةأن الباحثين ال يذآرون مناطق موثوقة لبيانات البأعاله، علمًا الواردة 
 .  الواسعة على هذا النحو أسئلة عن الجدوى من هذه المعلومات

 
آما أن األخطاء المعيارية للتقديرات تأثرت بأعداد المجموعات العنقودية التي أخذت منها العينات 

 33 تستند إلى 2004عام وآانت دراسة . وعدد األسر المعيشية للمجموعة العنقودية المشارآة في المقابلة
 .  أسرة معيشية988مجموعة عنقودية أجريت مقابالت فيها مع أشخاص من 

 
في ، آرر الفريق الواسعة، وسعيًا لتحديث تقديراته تقديرات المناطق الموثوقة  مشكلةوإلدراآه

 47بلغت وعمد إلى زيادة عدد المجموعات العنقودية ف.  حجمًاعينة أوسع دراسته باستخدام 2006عام 
وهنا أيضًا، . 1 849مجموعة، فيما بلغ عدد األشخاص الذين خضعوا للمقابالت ضمن األسر المعيشية 
ديمغرافية نموذجية /أوآل الباحثون إلى منفذي المقابالت إجراء دراسة استقصائية أشبه بدراسة صحية

حثون في نهاية المقالة، على نحو ويناقش البا. لألسر المعيشية بدًال من أخذ عينة عشوائية لألسر المعيشية
عدم متابعة االتصال باألسر : مالئم، مسارات البحث التي لربما أنتجت عينة غير عشوائية، بما في ذلك

المعيشية عندما آان منفذ المقابلة يذهب إليها وال يجد أحدًا في المنزل؛ عدم ضم األسر المعيشية التي قِتل 
أفرادها إلى خارج العراق؛ سوء اإلفادة عن عدد الوفيات وعن سبب جميع أعضائها أو التي هاجر جميع 

  12.وظروف الوفاة، أو تحديد وضع المتوفين آمقاتلين أم غيرمقاتلين
 

إذ أن . وعالوة على ذلك، فلقد أثرت المشاآل المرتبطة بتحليل البيانات على محاولتهم الثانية
تي تعكس عدد الوفيات أللف شخص في تفسيرهم لزيادة الباحثين استخدموا معدالت الوفيات اإلجمالية ال

ونادرًا ما يستخدم الديمغرافيون معدالت الوفيات اإلجمالية ألنها تخضع للبنية العمرية . نسبة الوفيات
ويعتمد . للمجموعة السكانية، وبالتالي فإن معدالت الوفيات اإلجمالية ال تمثل بدقة بيان وفيات السكان

ًا عن ذلك، معدالت الوفيات حسب األعمار ونوع الجنس، التي تلخَّص عادة بتعبير الديمغرافيون، عوض
ومع ذلك، فإن بورنهام وزمالءه يفيدون بأن معدالت الوفيات اإلجمالية تزايدت ". العمر المتوقع"متوسط 

 – 03/3( لكل ألف شخص في فترة ما بعد االجتياح 13.3 إلى 2002 لكل ألف شخص في عام 5.5من 
06/6 .( 

 
حلل نتائج دراسته عندما يقارن الم" لحظة القلق"لدى إجراء أي دراسة استقصائية، تبرز 

وعادة، يشعر المحللون بشيء من االرتياح لرؤية أن عددًا من النتائج . مصادر بيانات أخرىباالستقصائية 
تنتاج أن معدل الوفيات وفي الدراسة المذآورة هنا، ينبغي االس. مطابق لما هو معروف أصًال بشأن السكان

                                                 
أن الباحثين ال ب آما أن التعقيد اإلضافي الذي واجهه تحليلهم بالنظر إلى معالجة بيانات متعلقة بمنطقة الفلوجة ال يرد في اإلفادة أعاله، علمًا  11

 .يذآرون مناطق موثوقة لبيانات الفلوجة
12   G. Burnham, R. Lafta, S. Doocy, L. Roberts, above note 9, p. 1427.  
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اإلجمالي ما زال على نحو واٍف في نطاق معدالت الوفيات اإلجمالية التي يمكن توقعها لفترة ما قبل 
ولم ُيفد واضعو الدراسة في مقالهم عن أي إجراءات أخرى أآثر متانة بشأن معدل . (الحرب في العراق

لكن تقديرات فريق ).  اإلجمالية التي يفيدون عنهاالوفيات، وبالتالي، فال يسعنا إال فحص معدالت الوفيات
، تبدو 5.5جونز هوبكينز بشأن معدل الوفيات اإلجمالي في العراق في فترة ما قبل الحرب، المحدد بـ

 . خارج ما هو معقول
 

وفي سعينا لوضع المعدل قبل االجتياح الناتج عن العينة في موقعه النسبي، لننظر إلى معدالت 
تفيد تقديرات األمم المتحدة بأن معدل الوفيات . لمتحدة للسكان التي تعتبر ذات جودة عاليةشعبة األمم ا

 وفيات لكل ألف شخص آما 5.5 وفيات لكل ألف شخص، وليس 10اإلجمالي في العراق قبل االجتياح بلغ 
مم المتحدة بأن وعلى سبيل المقارنة بين الدول، تفيد تقارير األ". النسيت"ورد في تقديرات دراستي مجلة 

وقبل اندالع الحرب، . 2005-2000 وفيات في فترة األعوام 5.3معدل الوفيات اإلجمالي في إيران بلغ 
سبب وال سيما بآان معظم الناس يعتقدون أن الوضع في العراق أسوأ بكثير مما هو عليه في إيران، 

 .  المفروضةالعقوبات
 

لفترة ما قبل الحرب " النسيت"ته الدراستان في مجلة يبدو لنا معدل الوفيات اإلجمالي الذي أنتج
 إيضاحات ذات مصداقية قديم يتعين على واضعي الدراستين توهذا ال يعني أنه خاطئ، لكن. متدنيًا جدًا

لتفسير بلوغ معدل الوفيات اإلجمالي الذي أعلنوا عنه لفترة ما قبل الحرب قرابة نصف مستوى تقديرات 
لقد توصل بورنهام وزمالؤه إلى تقديرهم هذا بشأن عدد . سكان لفترة ما قبل الحربشعبة األمم المتحدة لل

في صفوف العراقيين باحتساب الفرق بين معدالت الوفيات اإلجمالية لفترة ما قبل " الوفيات الزائدة"
أو /جدًا وفإذا آان معدل الوفيات لفترة ما قبل الحرب متدنيًا . الحرب وأثناء الحرب، وتطبيقه على السكان

وال تأخذ في الحسبان مثًال حرآة الالجئين إلى خارج (آانت التقديرات المتعلقة بالسكان مرتفعة جدًا 
ولألسف، فإن .  تقديرات مضخَّمةمرتفعًا جدًا، وتنتج عنه" ئدةالوفيات الزا"، يصبح العدد الناتج لـ )العراق

 . واضعي الدراسة لم يعالجوا هذه المسائل على نحو مالئم
 

ويتعين إثارة مسألة أخرى بشأن الدراسات االستقصائية أثناء الحرب تتعلق بأسلوب العمل 
ر ففي بحوث علم االجتماع، ينبغي عدم تعريض أي منفذ للمقابالت لخط. المستخدم للوصول إلى التقديرات

وقد أرسل بورنهام وزمالؤه منفذي المقابالت إلى ميدان العمل للحصول على معلومات من . اإليذاء البدني
وبهذه الخطوة، أظهر فريق البحث أنه . الُمجيبين وهم يدرآون أن هذا قد يعّرض حياة المستجوبين للخطر

رغم أنه آان قد عّرضهم  ("حماية المستجوبين"وعالوة على ذلك، وفي سعيه إلى . غير مسؤول مهنيًا
وآتب بورنهام وزمالؤه . ، ضّحى الفريق بتطبيق العشوائية العلمية التي يعتمد عليها البحث)للخطر أصًال
األسر المعيشية التي لم تكن متواجدة عند القيام بالزيارة األولى المرور ثانية رنا بأن لقد شع: "بهذا الصدد

سعيًا للتخفيف من المخاطر التي : "2004فريق في دراسة عام آما أورد أعضاء ال". محفوف بالمخاطر
لربما ، "تخفف"بالمستجوبين آان يجب أن ال ريب أن المخاطر المحدقة . 13..."يواجهها المستجوبون

وفي المالحظتين الواردتين أعاله إشارات إلى انتهاك . بإرجاء الدراسة االستقصائية إلى ما بعد وقف القتال
 . األسر المعيشية عشوائيًا والالزمة إحصائيًا الستنتاج تقديرات ذات مصداقيةعملية اختيار 

 
باإلضافة إلى ذلك، يجب طرح السؤال لمعرفة آيف أن اقتراحًا بإجراء هذا البحث حصل على 

إذ يتمثل أحد أدوار مجالس . موافقة مجلس االستعراض المؤسسي التابع لجامعة في الواليات المتحدة
لمؤسسية في ضمان إجراء البحوث في الجامعات أو عن طريقها تبعًا لما تقتضيه الرقابة االستعراض ا

لكن غالبًا ما ال تأخذ مجالس االستعراض المؤسسية في الجامعات في النظر سوى مخاطر إيذاء . األخالقية
ث معين، وعند إصدار قرار بشأن التصديق على بح. الباحثين أنفسهم عند منح تصديقها لبرنامج البحث

                                                 
 1428 - 1421 المصدر نفسه، ص  13
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آثيرًا ما يكون في المبادئ التوجيهية تجاهل لألخطار المحدقة بالعاملين على جمع البيانات، وهي أخطار 
وفي هذه الحالة بالذات، لعل المنفعة الناتجة عن جمع بيانات إضافية . تستدعي بال ريب رقابة أخالقية

األساس، فقد آان يتعين عدم التصديق وعلى هذا . بشأن السكان ال تبرر تعريض حياة المستجوبين للخطر
 .على اقتراح تنفيذ البحث

 
الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية للعراقيين والدراسة االستقصائية بشأن صحة األسرة العراقية 

 ) 2العنوان الفرعي (
 

ن الدراسة االستقصائية ع: لقد أجري استقصاءان بالعينات للسكان العراقيين على نطاق واسع
أجرى برنامج األمم و. الظروف المعيشية للعراقيين والدراسة االستقصائية بشأن صحة األسرة العراقية

المتحدة اإلنمائي الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية للعراقيين باستخدام تصميم عنقودي على 
، فيما ارتكز في المناطق 1997واستند اختيار العينة في المناطق غير الكردية إلى تعداد عام . 14مرحلتين

 أسرة معيشية ليتم شملها في 1 100وفي آل محافظة عراقية، جرى اختيار . الكردية على القوائم المحلية
وفي الواقع أن عدد األسر .  أسرة معيشية3 300الدراسة االستقصائية باستثناء بغداد، حيث اختيرت 

 %. 98سرة معيشية، مما يمثل إجابات بنسبة  أ21 668المعيشية التي أجريت معها مقابالت بلغ 
 

وباالستناد إلى البيانات التي ُجمعت، احتسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنه في الفترة الممتدة 
 شخص من جراء 24 000، توفي حوالي 2004من  بداية الحرب إلى تاريخ جمع البيانات، أي في عام 

 وهذا العدد 15. وفاة29 000 و18 000، بما يتراوح بين %95ة اندالع  الحرب، في منطقة موثوقة بنسب
 194 000 و 8 000أقرب إلى المستوى األدنى للوفيات التي قّدرها روبرتس وزمالؤه بما يتراوح بين 

 .  شهرًا بعد االجتياح18 للفترة الممتدة على 16% 95وفاة في منطقة موثوقة بنسبة 
 

 2007 – 2006، فلقد أجريت في عامي 17 األسرة العراقية أما الدراسة االستقصائية بشأن صحة
بالتعاون بين وزارات عراقية متنوعة ومنظمة الصحة العالمية، باستخدام تصميم مطابق تقريبًا لتصميم 

وآانت الدراسة االستقصائية تهدف إلى تقدير . الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية للعراقيين
وأجريت مقابالت مع عضو واحد . 2006حزيران / ويونيو2002آانون الثاني /يرمعدل الوفيات بين ينا

آما تفيد . 18 شريحة سكانية فريدة في العراق56 أسرة شملت 9 345من آل أسرة معيشية ضمن مجموع 
 البيانات التي أنتجتها الدراسة االستقصائية بشأن صحة األسرة العراقية بأن الوفيات الزائدة بلغت 

 حتى تاريخ إعداد الدراسة االستقصائية، في منطقة 2003 وفاة عنيفة منذ اجتياح عام 151 000
  19.  وفاة223 000 و104 000، بما يتراوح بين %95موثوقة بنسبة 

 

                                                 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمكتب المرآزي لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التعاون اإلنمائي، الدراسة االستقصائية عن  14

 . 2، الملحق 2005داول، بغداد، العراق، ، تقرير الج1، المجلد 2004الظروف المعيشية للعراقيين لعام 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمكتب المرآزي لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التعاون اإلنمائي، الدراسة االستقصائية عن  15

 . 55، ص 2005، التقرير التحليلي، بغداد، العراق، 2، المجلد 2004الظروف المعيشية للعراقيين لعام 
16  L. Roberts, R. Lafta, R. Garfield, J. Khudhairi, G. Burnham, above note 9, pp. 1857-1864. 

 
وزارة الصحة العراقية، المكتب المرآزي لإلحصاءات البيولوجية وتكنولوجيا المعلومات، وزارة ( منظمة الصحة العالمية والجمهورية العراقية  17

تقرير الدراسة االستقصائية بشأن صحة األسرة : ، جمهورية العراق) آردستان-إلقليمي لإلحصاءات البيولوجية  آردستان، المكتب ا–الصحة 
 :، متوفر على الموقع الشبكي التالي2007العراقية، 

pdf._iraq_family_health_survey_report2008/02pr/2008/releases/news/mediacentre/int.who.www://http )  آخر زيارة
 ). 2008شباط / فبراير5لهذا الموقع بتاريخ 

 . 4 المصدر نفسه، ص  18
19  Alkhuzai, Amer et al., Violence-Related Mortality in Iraq from 2002 to 2006, The New England Journal of 

Medicine 358(5), January 31, 2008, p. 484.   
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تكمن إحدى وسائل التحقق من موثوقية البيانات التي جمعت في الدراسة االستقصائية عن و
ستقصائية بشأن صحة األسرة العراقية في مقارنة مستويات الظروف المعيشية للعراقيين والدراسة اال

مستوى الوفيات لفترة ما قبل الحرب حسب مصادر ب سب هذه البياناتالوفيات لفترة ما قبل الحرب ح
ورغم آون الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية للعراقيين والدراسة االستقصائية بشأن . أخرى

، فإن نتائجهما "النسيت"ان بحجم عينات أآبر بكثير قياسًا بدراستي مجلة صحة األسرة العراقية تتمتع
آما أن نتائج . بشأن وفيات الرضع في العراق لفترة ما قبل الحرب بدت أدنى بكثير من سائر التقديرات

 وفاة لكل 35 ها معدلعراقيين تظهر أن وفيات الرضع بلغالدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية لل
وتظهر الدراسة االستقصائية بشأن صحة .  في فترة ما قبل الحرب20 لإلناث29 والدة للذآور وألف
، مما ينسجم مع الدراسة االستقصائية 21 2001 وفاة لعام 34 ها معدلسرة العراقية أن وفيات الرضع بلغاأل

لرضع الذي بلغ، حسب معدل وفيات اب يمكننا مقارنة هذه التقديرات لكن. عن الظروف المعيشية للعراقيين
، ومع معدل 22 2000 – 1995 وفاة في العراق في فترة األعوام 94تقديرات شعبة األمم المتحدة للسكان، 

، ومع معدل 23 حسب تقديرات علي وشاه 1999 – 1994 في فترة األعوام 108وفيات الرضع الذي بلغ 
، أو مع معدل وفيات 24ليونيسيف حسب تقديرات مصدر في ا102 الذي بلغ 1999وفيات الرضع لعام 

 وهكذا، 25. 2007 حسب تقديرات جهة أخرى في اليونيسيف في عام 38 الذي بلغ 2000الرضع لعام 
وإذا آانت النتائج . نرى أنه حتى قبل اندالع الحرب، آانت الشكوك قائمة بشأن معدل الوفيات في العراق

يمكن فإنه العراقية متماسكة على الصعيد الداخلي، الصادرة عن الدراسة االستقصائية بشأن صحة األسرة 
 . 26 2005 في عام 41 إلى 2001 في عام 34عندئٍذ استنتاج زيادة هامة في معدل وفيات الرضع، من 

 
، أجرت الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية "النسيت"وعلى غرار دراستي مجلة 

لكن . سرة العراقية استقصاء لألسر المعيشية خالل الحربللعراقيين والدراسة االستقصائية بشأن صحة األ
، أبدت الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية للعراقيين حذرًا في "النسيت"بخالف دراستي مجلة 

أثناء األخرى المربكة ونظرًا للعوامل . لعراقيينتحديد األسباب الجذرية للوفيات في صفوف المدنيين ا
 : األمم المتحدة اإلنمائي ما يليالحرب، أورد برنامج 

 
في حين أن معدل وفيات األطفال شهد انخفاضًا في معظم بلدان العالم على مدى العقد الماضي، إال أنه سجل زيادة في 

فلقد وّلد النقص .  المفروضة والحروب مسألة خالفيةعقوباتجراء المن ويشكل تحديد عدد الوفيات الزائدة بدقة . العراق
لكن ال . ي األدلة المبنية على المالحظة واالختبار، عالوة على حاالت التضارب في التقديرات، حاًال من اإلرباكالقائم ف

خالف على أن االنحدار المنتظم في معدالت وفيات األطفال في العراق خالل السبعينات والثمانينات توقف بشكل حاد مع 
  27. 1991اندالع حرب الخليج في عام 

 
 :ضعي الدراسة االستقصائية بشأن صحة األسرة العراقية قد أوردوا تنبيهًا في تقريرهم، آما يليآما أن وا

آما أن . ُيرجح أن ينتج عن الدراسات االستقصائية السريعة والصغيرة النطاق لألسر المعيشية تقديرات غير موثوقة
لجمع  األسر المعيشية بعناية وباستخدام أساليب متعددةالدراسات االستقصائية لعدد آبير من الُمجيبين وإعداد المقابالت مع 

 انعدام األمن وعدم االستقرار وحرآات الهجرة المرتبطة سببواجه مشاآل بالبيانات بشان معدل الوفيات ما زالت ت
 28. بالصراع القائم

                                                 
 . 50 أعاله، ص 14، أنظر الحاشية رقم 2 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المجلد  20
 . 25 أعاله، الجدول 16 منظمة الصحة العالمية، أنظر الحاشية رقم  21
22  United Nations Population Division, World Population Prospects: The 2006 Revision Population Database, 2006, available at: 

http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp)  2008شباط /  فبراير 4آخر زيارة لهذا الموقع بتاريخ.( 
23  Mohamed Ali and Iqbal Shah, Sanctions and Childhood Mortality in Iraq, The Lancet 335 (Issue 9218), 2000, pp. 1851-1857. 

آانون الثاني / يناير8رة لهذا الموقع بتاريخ آخر زيا ( 27html#.iraq_statistics/infobycountry/org.unicef.www://http ::  أنظر24 
2008 .( 

 : ، متوفرة على الموقع الشبكي التالي2007تشرين األول /، أآتوبر"إحصاءات اليونيسيف" اليونيسيف،  25
http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php   2007تشرين الثاني / نوفمبر30آخر زيارة لهذا الموقع بتاريخ( 

 . 25 أعاله، الجدول 16 منظمة الصحة العالمية، أنظر الحاشية رقم  26
 . 57 أعاله، ص 14، الحاشية 2 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المجلد  27
28  Alkhuzai et al  492 أعاله، ص 18رقم ، أنظر الحاشية . 
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 ) 1عنوان فرعي (نهوج ممكنة أخرى في فترة الحقة 

 
ن، أي التعداد والدراسات االستقصائية بالعينات، يواجهان رأينا أن النهجين المستخدمين حتى اآل

إجراء الدراسات : هماى إمكانية استخدام نهجين آخرين، وال بد من اإلشارة إل. عددًا من التحديات
 .االستقصائية لألسر المعيشية في فترة الحقة، والتحليل الديمغرافي

 
إلى وضع يعّمه السالم واالستقرار إلجراء إذ يمكن انتظار انتهاء الحرب تمامًا وعودة البالد 

لكن تجدر المالحظة هنا أن . دراسات استقصائية بشأن صحة السكان العراقيين ووضعهم الديمغرافي
وعادًة، . توجيه األسئلة إلى الناس الستعادة أحداث ترقى إلى بضعة أعوام قد ينطوي على صعوبات آذلك

قصائية المتعلقة بالماضي أقل موثوقية آلما أصبح هذا الماضي تكون األجوبة على أسئلة الدراسات االست
وفي حين أن الشكوك تكون قائمة، في هذه الحال، بشأن موثوقية الردود المتعلقة بظروف وفاة . بعيدًا

ثير شعورًا متجددًا وحادًا بالصدمة إلى درجة تحديد تاريخ الوفاة تمعينة، فإن وفاة عضو من األسرة قد 
 . ب أعضاء األسرة، حتى وإن آانت األجوبة المتعلقة بالظروف المحيطة بالوفاة أقل موثوقيةبدقة من جان

 
. ويشكل التحليل الديمغرافي أداة تستخَدم عادة من جانب الديمغرافيين لتحديد مدى دقة تعداد ما

لقتال، يمكن وبعد توقف ا. لكن يمكن استخدامه أيضًا الستنتاج تقديرات عامة بشأن أثر حرب على السكان
وفي حال األخذ بنتائج التعداد األحدث لفترة ما قبل الحرب وإجراء إسقاطات . إجراء التعداد السكاني

الت سكانية من فترة ما قبل الحرب حتى تاريخ تعداد فترة ما بعد الحرب، مع األخذ في الحسبان معد
فإنه الحرب، ونسب دقة عمليتي التعداد،  أن تكون قائمة لو لم تقع آان من المتوقعالخصوبة والوفيات التي 

 السكان الذين شملهم بعدددة بمقارنة اإلسقاطات السكانية يمكن التوصل إلى تقديرات عامة للوفيات الزائ
وليس شرطًا أن تتسم عمليتا التعداد بالدقة أو أن تكونا آاملتين، لكن ينبغي . تعداد فترة ما بعد الحرب

ومن شأن هذا النهج أن ينتج تقديرات عامة على مستوى . دقتهما أو نقصهمامعرفة الدرجة المرجحة لعدم 
 29. البالد، لكنه ال يوفر أرقامًا يمكن الوثوق بها عادة على مستوى الوحدات األصغر للتحليل

 
 ) 1عنوان فرعي (مناقشة 

 
 1ل ويلخص الجدو. عرض هذا التقرير مختلف النهوج المستخدمة لتحديد عدد وفيات المدنيين

آما ُيظهر أن مصادر البيانات . تقديرات الوفيات التي أنتجتها جميع الدراسات االستقصائية المذآورة أعاله
ريًا لهذه ال تختلف فقط من حيث تعريفها للوفيات الزائدة، وإنما تتوصل أيضًا إلى تقديرات مختلفة جوه

ن المقارنة تصبح أسهل بإجراء تقدير  على فترات زمنية مختلفة، فإ المصادرالنطباقونظرًا . الوفيات
قابلة للمقارنة لكن تجدر المالحظة أن هذه األرقام ليست . للمعدل الشهري للوفيات الزائدة تبعًا لكل مصدر

، فيورد تقدير المعدالت 1أما الرسم البياني .  االختالفات القائمة في تعريف الوفيات الزائدةسببتمامًا ب
 تلك التي تضم التقديرات الصادرة – ويمّيز أساسًا بين مجموعتين من التقديرات .الشهرية للوفيات الزائدة

، والدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية للعراقيين، "تعداد الضحايا العراقيين"عن مشروع 
  إلىالتي تستندموعة التقديرات الثانية والدراسة االستقصائية بشأن صحة األسرة العراقية، من جهة، ومج

 ". النسيت"دراستي مجلة 
 

 تولي أآبر قسط من المصداقية 30وإذا آان لكل نهج نواقصه وحسناته، فإن آاتبة هذه المقالة
لتقديرات المستوى األدنى بشأن وفيات المدنيين " تعداد الضحايا العراقيين"للنشاط المبذول في مشروع 

                                                 
 Anderson, Margo, Daponte, Stephen Fienberg, Joseph Kadane, Bruce Spencer, and Duane Steffey, Sampling-Based Adjustment of the 2000 Census - A:  أنظر 29

Balanced Perspective, Jurimetrics 40(3), Spring 2000, pp. 341-356. 
 من هؤالء بأي موظفولم تلتِق الكاتبة، إلى يومنا هذا، ". تعداد الضحايا العراقيين"بة هذه المقالة أي عالقة بموظفي مشروع  ال تربط آات 30

 .       الموظفين، ولم تتلق أي مال أو التماس من هذه المنظمة
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استثنائية في " تعداد الضحايا العراقيين"روع وتبدو قاعدة البيانات التي أنشأها مش. الناجمة عن الحرب
آما أن شفافية عمل . أن إنشاء مثل هذه القاعدة بعناية يستغرق وقتًا طويًال جدًابشفافيتها ودقة توقيتها، علمًا 

تبرز ما إذا تم إدراج حوادث الوفيات، فيما يتيح التحديث المتواصل للبيانات " تعداد الضحايا العراقيين"
 . لى األرقام الحاليةاالطالع ع

 
ويوحي االتساق بين أرقام الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية للعراقيين وأرقام الدراسة 

وفي هذه . االستقصائية بشأن صحة األسرة العراقية بأن هذه التقديرات تتمتع أيضًا بقدر من المصداقية
وإذا سّلمنا بأن معدل وفيات الرضع في . الحربالحال، يجب إعادة النظر في معدل الوفيات لفترة ما قبل 

 أو أآثر بقليل، فعلينا أن نسّلم أيضًا بالتقديرات الواردة في 30العراق في فترة ما قبل الحرب آان يبلغ 
 . هاتين الدراستين

 
تتيح الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية طرح عدد متنوع من األسئلة وجمع المعلومات و
طوي النتائج الصادرة عن الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية على درجة من الشك حتى وتن. تدريجيًا

 لجميع المصادر القابلة للخطأ عرضةأآثر أما في أوقات الحرب، فتصبح المعلومات . في أوقات السلم
 يمنع تحديدًا غياب الدقة ال" بأن 2004لعام " النسيت"آما أن استنتاج دراسة مجلة . والتحيز الواردة أعاله

يثبت أن أهم ما يمكن استنتاجه بثقة " أي العنف–واضحًا للمشكلة الرئيسية بشأن الصحة العامة في العراق 
 بيد أن هذا األمر آان 31. من نتائج الدراسة هو أن السكان العراقيين عانوا من العنف المرتبط بالحرب

فادات شهود العيان، أو التقارير اإلعالمية اليومية، معروفًا حتمًا، سواء في العراق أو خارجه، وذلك عبر إ
 ". تعداد الضحايا العراقيين"وإال، فمن خالل التقارير اإلعالمية التي يجمعها مشروع 

 
ويتيح الغنى الذي تتميز به البيانات التي جمعتها الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية 

 األسرة العراقية البحث في الترابطات القائمة بين مختلف للعراقيين والدراسة االستقصائية بشأن صحة
الظروف االجتماعية واالقتصادية والنتائج الضارة، وآذلك استنتاج مكامن الضعف التي آانت األآثر تأثرًا 

وهاتان الدراستان مفيدتان للبحث في طبيعة أثر الحرب على . في المجتمع في مواجهة آثار الحرب الضارة
 . المدنيين

 
يجب أن يدرك طالبو اإلحصاءات المتعلقة بمعدل وفيات المدنيين في أوقات الحرب القيود الماثلة 

قد تكون الدراسات االستقصائية التي تعرض تقديرات عن وفيات ف. أمام جمع البيانات أثناء الحرب
لذي أعّدت من المدنيين من جراء الحرب بدرجة عالية من الشك دون أي قيمة عملية بالنظر إلى الهدف ا

. ر للبيانات الموثوقةال ريب أنه ينبغي عدم تعريض حياة أي شخص للخطر بحجة توق الجمهوو. أجله
صعوبة إجراء الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية خالل حرب ما، يجب أن ُيطرح السؤال لونظرًا 

  دورًا في تقييم تكاليف، وفوائدال شك أن لألرقام. حول الغاية التي أعّدت من أجلها هذه األرقام فعًال
األرقام التي يتم جمعها خالل الحرب تضيف لكن هل . استتباب الوضع األمني بعد )إن ُوجدت (الحرب

 توفر حقًا معلومات إضافية عن األرقام التي لقائم بشأن شرعية الحرب؟ وهلفعًال أي جديد إلى النقاش ا
 هل أن أحدًا يتمتع بالسياق المناسب لتفسير هذه األرقام؟؟ و"تعداد الضحايا العراقيين"يعرضها مشروع 

 
أي  –" تعداد الضحايا العراقيين"لعل أفضل ما يمكن توفيره للجمهور هو ما يقدمه تحديدًا مشروع 

وحتى وإن آانت ناقصة، فإن هذه المعرفة وما يكّملها . الحوادثفيات ُيستمد من معرفة تعداد متواصل للو
ات الواردة في الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية للعراقيين والدراسة من غنى في المعلوم

توفر ما يكفي من معلومات في ضوء ) التي لها قيودها أيضًا(االستقصائية بشأن صحة األسرة العراقية 
أو تنظيم /آما يمكن في مرحلة الحقة إجراء دراسات استقصائية إضافية لتحديد أثر و. الظروف الراهنة

                                                 
31  L. Roberts, R. Lafta, R. Garfield, J. Khudhairi, G. Burnham,.1861 أعاله، ص 9قم ، أنظر الحاشية ر. 
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، رغم نواقصه، عالوة على "تعداد الضحايا العراقيين"ولعل المعلومات التي يتضمنها . تحليل ديمغرافي
مضمون الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية للعراقيين والدراسة االستقصائية بشأن صحة 

 . األسرة العراقية، تكفي في الوقت الراهن
 

 1الجدول 
 مصادر البياناتتقديرات الوفيات الزائدة حسب 

 
 :الفترة الزمنية الوحدة المقدَّرة التقديرات مصدر البيانات المنهجية المصدر

 بداية الحرب
 ...إلى

تعداد الضحايا 
 العراقيين

تقديرات المصادر  تعداد
 اإلعالمية

 585 إلى 81 174
88 

وفيات المدنيين من 
 جراء العنف

آانون / يناير1
 2008الثاني 

دراسة روبرتس 
ؤه لعام وزمال
مجلة  (2004

 ")النسيت"

استقصاء بالعينات 
 العنقودية

عينة مكونة من 
 أسرة معيشية 988

 33تشمل 
 مجموعة عنقودية

منطقة  (98 000
موثوقة بنسبة 

95  %000 8 – 
000 194 

الوفيات الزائدة 
للعراقيين آنتيجة 
للحرب، باستثناء 

 الفلوجة

أيلول /سبتمبر
2004 

965 654 
منطقة موثوقة (

 %95بنسبة 
979 392 – 

 636 942( 

الوفيات الزائدة 
للعراقيين آنتيجة 

 للحرب

دراسة بورنهام 
لعام وزمالؤه 

مجلة  (2006
 ")النسيت"

استقصاء بالعينات 
 العنقودية

عينة مكونة من 
 أسرة 1849

 47معيشية تشمل 
 مجموعة عنقودية

027 601 
منطقة موثوقة (

 %95بنسبة 
369 426 –  
663 793( 

وفيات العراقيين 
من جراء عنف 

 الحرب

 
 
 
 
 

2006تموز /يوليو

الدراسة 
االستقصائية عن 
الظروف المعيشية 

برنامج  ( للعراقيين
األمم المتحدة 

 )اإلنمائي

استقصاء بالعينات 
 العنقودية

عينة مكونة من 
 أسرة 21 668

معيشية تشمل 
 مجموعة 2 193

 عنقودية

000 24 
منطقة موثوقة (

 %95بنسبة 
000 18 – 

 000 29( 

عدد وفيات "
المدنيين 

والموظفين 
العسكريين في 

العراق في أعقاب 
اجتياح عام 

2003 "... 
 )55ص (

2004آذار /مارس

الدراسة 
االستقصائية بشأن 
صحة األسرة 

منظمة (العراقية 
 )الصحة العالمية

استقصاء بالعينات 
 العنقودية

عينة مكونة من 
 أسرة 9 345

معيشية تشمل 
جموعة  م971

 عنقودية

000 151 
منطقة موثوقة (

 %95بنسبة 
000 104 – 

 000 223( 

وفيات عنيفة في 
 العراق

حزيران /يونيو
2006 

  
احتِسب معدل الوفيات الزائدة في الشهر إما باعتماد نقطة الوسط وإما متوسط التقديرات، مع : مالحظة* 

رًا لعدم قابلية مقارنة الوفيات الزائدة بين جميع ونظ. القسمة بعدد األشهر حسب الفترة الزمنية للتقديرات
 .   الفئات لالختالفات القائمة في تعريفها، فإن المعدالت الشهرية للوفيات الزائدة ليست قابلة للمقارنة مباشرة
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 )أدناه( 1الرسم البياني 
 المعدل الشهري للوفيات الزائدة تبعًا لمصادر البيانات      

 فيات الزائدة تبعًا لمصادر البيانات      المعدل الشهري للو
 تعداد الضحايا العراقيين               

 الدراسة االستقصائية عن الظروف المعيشية للعراقيين
 الدراسة االستقصائية بشأن صحة األسرة العراقية

 1" النسيت"دراسة 
 ، العنف فقط2" النسيت"دراسة 
 ، المجموع 2" النسيت"دراسة 

            

• 
 
 

 


