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مقدمة
«أخبرنــا الطبيــب ّأنــه ال يوجــد أي أمــل الســتعادة أقــدام ســامرّ ،
وأن حالتــه
ـي أنــا ووالدتــه ولم
متأخــرة جــدً ا وال خيــار ســوى البتــر .نــزل الخبــر كالصاعقــة علـ ّ
نســتطع تمالــك أنفســنا ،ولــم نعلــم كيــف ســنخبر «ســامر» بأنــه ســيمضي
بقيــة حياتــه علــى كرســي متحــرك ،وكيــف ســيعيش طفولتــه التــي انتهــت
مبك ـ ًر ا بســبب األلغــام األرضيــة».
والد الطفل سامر رجب (اسم مستعار) – محافظة دير الزور

منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي فــي ســوريا فــي  15مــارس/آذار  ،2011فقــد عشــرات اآلالف مــن المدنييــن
أرواحهــم نتيجــة القصــف ،والتفجيــرات ،والتعذيــب ،واألســلحة الكيماويــة ،والذخائــر العنقوديــة
والبراميــل المتفجــرة وغيرهــا مــن األســلحة العســكرية ُ
المســتخدمة فــي النــزاع.
خطــر المــوت الــذي يحاصــر المدنييــن الســوريين منــذ مــا يزيــد علــى  10ســنوات لــم يقتصــر علــى
العمليــات العســكرية واســتخدام األســلحة بأنواعهــا مــن القــوات الســورية النظاميــة ،والقــوات
الروســية والجماعــات المســلحة األخــرى فحســب ،بــل امتــد ليشــمل نوعـ ًا آخــر يــكاد يفــوق فــي آثــاره
المميتــة العمليــات العســكرية المباشــرة ،وهــي األلغــام األرضيــة التــي تســتخدمها أطــراف النــزاع
فــي ســوريا حتــى هــذه اللحظــة ،والتــي ُصممــت ُ
لتــزرع تحــت األرض أو فوقهــا بهــدف االنفجــار عنــد
اقتــراب األشــخاص أو المركبــات ُ
المســتهدفة منهــا.
اســتخدم النظــام الســوري فــي بدايــة الحــراك الشــعبي األلغــام واألجســام المتفجــرة لترويــع النــاس،
وإجبارهــم علــى عــدم الخــروج فــي التظاهــرات التــي انطلقــت وقتهــا للمطالبــة بإســقاط النظــام ،إذ
عمــدت قــوات النظــام إلــى زرع عبــوات ناســفة فــي مناطــق تجمعــات ســكنية ،أو فــي حاويــات القمامــة
قــرب المــدارس .ومــع تدهــور األوضــاع الداخليــة فــي ســوريا وتوســع الحــراك الشــعبي فــي مختلــف
المــدن ،وانشــقاق بعــض الوحــدات فــي الجيــش وانضمامهــا للمتظاهريــن ،وســيطرتها علــى بعــض
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المناطــق ،بــدأ النظــام بقصــف المــدن التــي ســيطرت عليهــا المعارضــة بمختلــف أنــواع األســلحة،
ومنهــا األلغــام البحريــة ،والتــي تســتخدم باألســاس لحمايــة المناطــق البحريــة والســاحلية وإحبــاط
عمليــات اإلبــرار أو عبــور الســفن الحربيــة المعاديــة .اســتخدمت قــوات النظــام هــذه األلغــام المدمــرة
لقصــف المدنييــن فــي كثيــر مــن المــدن الســورية ال ســيما بيــن عامــي  2015و ،2016والتــي لــم ينفجــر
الكثيــر منهــا ،لتتحــول إلــى ألغــام فتاكــة ،إضافــة لأللغــام التــي تــم زرعهــا مــن العديــد مــن الجماعــات
المســلحة وعلــى رأســها تنظيــم «الدولــة اإلســامية» (داعــش).
وعنــد النظــر إلــى أنــواع األلغــام التــي تــم زراعتهــا خــال فتــرة النــزاع ،نجــد أنهــا ال تقتصــر علــى األلغــام
البحريــة ،فاأللغــام البحريــة ليســت مُ عــدّ ة فــي األصــل للحــرب البريــة ،وإنمــا تشــمل األلغــام األرضيــة
ّ
الفتاكــة ،والتــي تــم زراعتهــا فــي جميــع معظــم المحافظــات الســورية التــي شــهدت اضطرابــات،
وأودت بحيــاة المئــات مــن المدنييــن العــزل كونهــا ُز رعــت فــي المناطــق المكتظــة بالمدنييــن.
أمــا عــن األنــواع؛ فمنهــا مــا يســمى محل ًيــا بالمســطرة ،والمســبحة ،والحجــر ،والليــزري ،والدوســة،
وهــي ألغــام أرض ّيــة خف ّيــة تنفجــر عنــد االقتــراب منهــا أو لمســها أو لمــس شــيء مرتبــط بهــا.
مــا تــزال هنــاك أعــداد كبيــرة مــن األجســام غيــر المنفجــرة واأللغــام موجــودة بيــن منــازل المدنييــن،
وفــي األراضــي الزراعيــة ،وهــي ناجمــة عــن العمليــات العســكرية الممتــدة خــال الســنوات الماضيــة
حتــى هــذا اليــوم ،والتــي ســيبقى خطــر انفجارهــا قابـ ً
ـنوات وعقــو ٍد قادمــة.
ـا لسـ
ٍ
ومــع وجــود تلــك الذخائــر وانتشــارها فــي جميــع أنحــاء ســوريا ،ستســتمر الخســائر لفتــرة طويلــة حتــى
بعــد انتهــاء الحــرب فــي حــال لــم يتــم معالجــة هــذه القضيــة الحساســة بشــكل عاجــل مــن الجهــات
المختصــة ،وبالتعــاون مــع أطــراف النــزاع.
فــي إطــار ذلــك وبهــدف القضــاء علــى األلغــام المنتشــرة فــي األراضــي الســورية ،وقعــت الحكومــة
الســورية واألمــم المتحــدة فــي تموز/يوليــو  2018مذكــرة تفاهــم لدعــم جهــود دمشــق فــي إطــار نــزع
األلغــام ،حيــث قالــت المتحدثــة باســم األمــم المتحــدة فــي دمشــق آنــذاك «فــدوى بــارود» إن تقديــرات
األمــم المتحــدة تشــير إلــى أن هنــاك  10,2مليــون شــخص يعيشــون فــي  1980مجتمعــ ًا محليــ ًا
معرضــون لخطــر المــواد المتفجــرة فــي ســوريا.
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يعتقــد فريــق التقريــر ّ
أن مختلــف أطــراف النــزاع فــي ســوريا متورطــون فــي زراعــة األلغــام بدرجــات
متفاوتــة ،غيــر ّ
أن المســؤولية األكبــر فــي هــذا اإلطــار تقــع علــى عاتــق قــوات النظــام الســوري ً
تبعــا
للتجهيــزات العســكرية ،والتســليح المتنــوع الــذي تتمتــع بــه ،والــذي يشــمل أنواعً ــا متعــددة مــن
األلغــام روســية الصنــع ،إذ ّ
أن عــددً ا مــن تلــك األنــواع ال تملكهــا ســوى قــوات النظام كاأللغــام البحرية
التــي ألقتهــا مــن مروحيــات تابعــة لهــا .ومــع ذلــك ،تورطــت األطــراف األخــرى ً
أيضــا فــي زرع األلغــام
فــي مختلــف المــدن الســورية التــي شــهدت عمليــات عســكرية.
ّ
يجــدر اإلشــارة إلــى ّ
ولكنهــا
أن القــوات النظاميــة الســورية تمتلــك أســلحة خاصــة لمكافحــة األلغــام،
تســتخدم ً
أيضــا تلــك األســلحة فــي هجومهــا علــى المناطــق المدنيــة ،ومــن ذلــك منظومــة ()77-UR
الروســية ،والمخصصــة لتدميــر حقــول األلغــام ،والتــي اســتخدمتها القــوات الســورية فــي قصــف حــي
جوبــر جنــوب دمشــق ،وبعــض المناطــق فــي حلــب وشــمال ســوريا.
فــي هــذا التقريــر يســلط المرصــد األورومتوســطي الضــوء علــى طبيعــة هــذه األلغــام وأنواعهــا،
ويعــرض جان ًبــا مــن الخســائر البشــرية التــي تســببت بهــا فــي صفــوف المدنييــن الســوريين العــزل،
بمــن فيهــم األطفــال والنســاء وغيرهــم مــن الفئــات ،ويبــرز الجانــب القانونــي المتعلــق بحظــر هــذا
النــوع مــن األســلحة علــى الصعيــد الدولــي.
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ضحايا انفجار األلغام
«رأينــا األلغــام فــي كل مــكان ،كانــت مزروعــة علــى جوانــب الطرقــات وعنــد
البيــوت ،كان بعضهــا مغطــى بالتــراب ،واآلخــر مغطــى بالحجــارة ،وبيــن
اللغــم األول والثانــي يوجــد شــريط يصــل بينهمــا».
أحمد زيدان (اسم مستعار) – محافظة حلب

حصــدت األلغــام والذخائــر غيــر المنفجــرة علــى مــدى الســنوات الماضيــة مئــات الضحايــا مــن المدنيين،
ومــا يــزال العديــد منهــم معرضــ ًا لمخاطرهــا بكافــة مناطــق ســوريا ،ال ســيما الشــمال الســوري
«الرقــة وحلــب» ،حيــث تعتبــر تلــك المنطقتيــن األكثــر تســجي ًلا للضحايــا مقارنــة بباقــي المناطــق.
وبحســب األرقــام التــي رصدهــا الفريــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي ألعــداد الضحايــا المدنييــن
جــراء انفجــار األلغــام فــي الفتــرة الممتــدة مــن مــارس/آذار  2011إلــى مــارس/آذار  ،2021فــإن عــدد
القتلــى بلــغ حوالــي  2637قتيـ ً
ـا ،كان مــن بيــن أولئــك الضحايــا ( )605أطفــال و( )277ســيدة ،كمــا
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شــملت تلــك األرقــام بعــض العامليــن فــي القطاعــات ذات الحمايــة الخاصــة فــي القانــون الدولــي،
ســجّ ل وقــوع ( )8ضحايــا مــن أفــراد الطواقــم الطبيــة و( )6ضحايــا مــن الدفــاع المدنــي ،و()9
حيــث ُ
ضحايــا مــن الكــوادر اإلعالميــة.
تظهــر األرقــام أن معظــم ضحايــا تلــك األلغــام كانــوا مــن محافظتــي «حلــب والرقــة» حيــث جــاوزت
نســبتهم نصــف مجمــوع الضحايــا بنســبة حوالــي  ،%50.5تلتهــا محافظــة ديــر الــزور التــي جــاوز أعــداد
الضحايــا فيهــا  ،%16ثــم درعــا  ،%9ثــم حمــاة  ،%8ثــم باقــي المحافظــات والتــي بلغــت نســبة الضحايــا
فيهــا حوالــي .%16.5
ويرجــع تفــاوت النســب بيــن المحافظــات الســورية إلــى عــدة أســباب أهمهــا :تعــدد الجهــات التــي
تســيطر علــى تلــك المحافظــات ،وتغيــر حجــم نفــوذ تلــك األطــراف بحســب المتغيــرات السياســية
والعســكرية.
ً
ملحوظــا فــي أعــداد الضحايــا إال أن عــام  2017شــهد
شــهدت ســنوات النــزاع فــي ســوريا تصاعــدً ا
وقــوع الحصيلــة األكبــر مــن الضحايــا بنســبة قاربــت الثلــث ( 822قتيـ ً
ـا) مقارنــة ببقيــة األعــوام.
تظهــر األرقــام اســتمرار وقــوع الضحايــا علــى الرغــم مــن تراجــع العمليــات العســكرية ،ومُ ضــي عــدة
ســنوات علــى زراعــة حقــول األلغــام علــى يــد أطــراف النــزاع ،ويرجــع األمــر فــي ذلــك إلــى وجــود العديــد
مــن حقــول األلغــام غيــر المكتشــفة علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن العديــد مــن المنظمــات
المحليــة بمــا فيهــا الدفــاع المدنــي فــي المناطــق الشــمالية مــن ســوريا «أصحــاب الخــوذ البيضــاء».
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أنواع األلغام المستخدمة في النزاع السوري

حســب متابعــة فريــق األورومتوســطي ،كشــفت العديــد مــن الفــرق المحليــة وبعــض المنظمــات
الدوليــة عــن أنــواع مختلفــة مــن األلغــام التــي يتــم اســتخدامها فــي النــزاع الســوري ،مــع عــدم إمكانيــة
تحديــد الجهــات التــي قامــت بزراعتهــا ،وذلــك نظــر ًا لتعــدد القــوى التــي ســيطرت علــى المناطــق التــي
تتواجــد بهــا األلغــام والتــي وقعــت فيهــا االنفجــارات .وفيمــا يلــي توضيــح ألنــواع األلغــام المســتخدمة
فــي النــزاع:

ألغام سوريا ..القتل دون ضجيج
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 .1لغم المسطرة:
وهــو لغــم علــى شــكل مســطرتين
فــوق بعضهمــا ،توضــع عنــد إغــاق
بــاب المنــزل ويتــم توصيلهــا بعبــوة
ناســفة ،تنفجــر بمجــرد فتــح البــاب،
وتــؤدي إلــى القتــل مباشــرة.
المصدر :موقع «عنب بلدي»

 .2لغم المسبحة:
وهــو عبــارة عــن عقــد لحبــات تنفجــر
بمجــرد لمســها أو الوقــوف عليهــا،
ويمكــن أن يضــم اللغــم أكثــر مــن
عقــدة .يصــل مــدى انفجــار اللغــم 80
ســنتيمتر ًا .
المصدر :موقع «عنب بلدي»
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 .3لغم الحجر:
وهــو لغــم مثبــت بالحجــارة ،ينفجــر
بمجــرد لمســه ،أو بعــد لمــس
شــريط كهربائــي موصــول فيــه ،ومــن
الممكــن أن تكــون مــزودة بعدســة
تنفجــر عنــد المــرور أمامهــا.
المصدر :موقع «عنب بلدي»

 .4لغم ليزري:
وهــو لغــم علــى شــكل عدســة
ينفجــر بمجــرد المــرور أمامــه ،وهــو
أخطــر أنــواع األلغــام ،ويعمــل مــن
خــال حســاس ضوئــي يعطــي
األمــر بالتفجيــر ،بمجــرد المــرور أمــام
العدســة الليزريــة ،أو تفجيــره عــن

المصدر :موقع «عنب بلدي»

بعــد .تكمــن خطورتــه فــي أنــه صعــب
ا لكشــف .
ألغام سوريا ..القتل دون ضجيج
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 .5لغم الدوسة:
وهــو لغــم ينفجــر عنــد المشــي فوقه،
مغطــى بالتــراب أو مخفيــ ًا
ويكــون
ً
بشــكل جيــد فــي األرض.

1

هنــاك أنــواع أخــرى مــن األلغــام ،وهــي األلغــام البحريــة ،والتــي اســتخدمتها قــوات النظــام الســوري
فــي قصــف المــدن التــي كانــت تســيطر عليهــا المعارضــة ،بحيــث كان يتــم إلقاؤهــا مــن مروحيــات
تابعــة لســاح الجــو الســوري ،مــا تســبب بمقتــل وإصابــة عشــرات المدنييــن فــي تلــك المناطــق .ومــن
أنواعهــا:
ـكل
1.1اللغــم البحــري « :»RKMلغــم يــزن حوالــي  300كــغ ،تــم اســتخدامه بشـ ٍ
كبيــر فــي المناطــق التــي شــهدت اضطرابــات فــي بدايــة األحــداث.
2.2اللغم البحري الروســي « :»ANTENAلغم طرقي ينفجر نتيجة االصطدام
بجســم الســفينة أو الغواصــة ،وهــو ذو حجــم كبيــر ويــؤدي انفجــاره إلــى إغــراق
الســفن المدمــرة .ولكــن القــوات النظاميــة الســورية اســتخدمته ضــد المناطــق
المدنيــة.
3.3اللغــم البحــري الروســي ( :)500-AMD-1يبلــغ وزنــه  300كــغ ،وتــم إلقــاؤه
علــى المناطــق التــي تشــهد اضطرابــات.
https://bit.ly/3cYMCJn
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4.4اللغــم البحــري الروســي ( :)UDMوهــذا اللغــم تأثيــري ينفجــر نتيجــة تأثــره
بمــرور الســفينة أو الغواصــة مــن جانبــه .ومــع ذلــك اســتخدمته قــوات النظــام
كلغــم أرضــي فــي المناطــق المدنيــة.
5.5اللغــم البحــري الروســي ( :)K-Bلغــم مــن طــراز قديــم يبلــغ وزنــه حوالــي 1065
كــغ أي حوالــي طــن مــن المتفجــرات.
وبحســب مــا تــم رصــده مــن فريــق المرصــد األورومتوســطي ،فـ ّ
ـإن أطــراف النزاع لم توجــه أي تحذيرات
للمدنييــن بوجــود ألغــام فــي المناطــق المحيطــة بهــم كما يتطلــب ذلك القانون الدولي اإلنســاني.

أطراف النزاع في سوريا
1.1القوات النظامية السورية
2.2القوات الروسية
3.3المعارضة السورية المسلحة
4.4القوات التركية
5.5تنظيم "الدولة اإلسالمية" (داعش)
6.6هيئة تحرير الشام
7.7قوات سوريا الديمقراطية (قسد)

ألغام سوريا ..القتل دون ضجيج
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شهادات ضحايا األلغام
«األلغــام ال تفــرق بيــن المقاتليــن الذيــن يحملــون الســاح،
والمدنييــن الذيــن ال يحملونــه ،فهــو ســاح قاتــل ال يخطئ الهدف،
ويســقط الضحايــا بــا تمييــز».
أسامة عمر – عضو في وحدات الهندسة إلزالة األلغام

ُز رعــت خــال النــزاع الســوري عشــرات اآلالف مــن األلغــام والعبــوات الناســفة ،ومــا يــزال الكثيــر منهــا
ـاط مجهولــة ،لتشـ ّ
مدفــون فــي نقـ ٍ
داهمــا
ـكل ،إلــى جانــب بعــض المقذوفــات التــي لــم تنفجــر ،خطــر ًا
ً
يهــدد حيــاة وســامة المدنييــن.
أجــرى الفريــق الميدانــي للمرصــد األورومتوســطي مقابلــة مــع «عمــر الحلبــي» ،طفــل مــن «ديــر حافــر»
فــي ريــف حلــب الشــرقي ،أصيــب بانفجــار لغــم أرضــي أواخــر عــام  ،2016حيــث قــال« :بينمــا كنــت ألعــب
مــع أصدقائــي قــرب البيــت ،شــاهدنا قطعــة حديديــة علــى شــكل كــرة ،فاقتربنــا منهــا وأخذنــا نلعــب
ألغام سوريا ..القتل دون ضجيج
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بهــا حتــى انفجــرت ،ولــم نكــن نعلــم أبــدً ا ّأنهــا لغــم متفجــر .بســبب ذلــك فقــدت يــدي وقدمــي ،وبقيــت
كذلــك إلــى أن اســتطعت بعــد  7أشــهر تركيــب طرفيــن صناعييــن».
مــن ناحيــةٍ أخــرى ،ذكــرت العديــد مــن األســر التــي نزحــت فــي محافظــة الرقــة أثنــاء اشــتداد القتــال عــام
 ،2017للمرصــد األورومتوســطي ّأنهــا واجهــت مخاطــر ّ
جمــة أثنــاء النــزوح ،بســبب األلغــام األرضيــة
المزروعــة ،ومخلفــات الحــرب التــي لــم تنفجــر ،ممــا جعــل طريــق الهــروب محفوفـ ًا بخطــر المــوت.
ففــي مقابلــة أجراهــا المرصــد األورومتوســطي مــع «خالــد» 13 ،عامـ ًا ،مــن محافظــة الرقــة قــال «فــي
بدايــة يوليو/تمــوز  ،2017بينمــا كنــا ننــزح مــن بيتنــا بســبب القتــال العنيــف دُ سـ ُ
ـت علــى لغـ ٍ
ـم أرضــي ،مــا
أدى إلــى انفجــاره وإصابتــي أنــا وشــقيقتي إســراء البالغــة مــن العمــر  14عامـ ًا ،حيــث أصبــت بجــروح فــي
يــدي وســاقي ورأســي ،بينمــا تحطــم فــك أختــي إســراء تمامـ ًا».
أصبحــت األلغــام األرضيــة المضــادة لألفــراد والمركبــات مــن أبــزر المخلفــات الكارثيــة للنــزاع الســوري،
والتــي تنــذر بكارثــة إنســانية طويلــة األمــد ،وال تقتصــر زراعتهــا علــى منطقــة بعينهــا أو مــن مصــدر
واحــد فمعظــم أطــراف النــزاع لجــأت إلــى اســتخدامها بدرجــات متفاوتــة ،فســبق للقــوات النظاميــة
ـواء بشــكل منفــرد أو أثنــاء تواجدهــا بشــكل مشــترك مــع القــوات الروســية ،كمــا
أن لجــأت إليهــا سـ ً
قامــت بعــض فصائــل المعارضــة باللجــوء إلــى هــذا األســلوب ،ومــن أبــرز الجهــات التــي اتبعــت هــذا
األســلوب هــو تنظيــم «داعــش».
ـكل عــام فــإن الجهــات التــي تــزرع األلغــام تقــوم بتفخيخ أجســام عدة مــن أبنية وســيارات وأدوات
وبشـ ٍ
منزليــة وعبــوات غذائيــة حتــى تمنــع خصومهــا مــن التقــدم ،وتعــد األراضــي الزراعيــة والطرقــات بيئــة
خصبــة لزراعــة االلغــام.
أجــرى األورومتوســطي مقابلــة مــع أحمــد ســمير (اســم مســتعار) 46 ،عام ـ ًا ،مــن إحــدى قــرى ريــف
درعــا الغربــي ،تعــرض لإلصابــة جــراء انفجــار لغــم فــي مزرعتــه ،حيــث قــال« :فــي أغســطس/آب ،2019
وبعــد خــروج تنظيــم الدولــة (داعــش) مــن قريتنــا ،دخلــت إلــى مزرعتــي للعمــل بهــا ،وبينمــا كنــت أقــوم
بتنظيفهــا مــن األعشــاب اليابســة وأحرثهــا انفجــر بــي لغــم ،حيــث تســبب االنفجــار فــي بتــر ســاقي
اليســرى».
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وأضــاف «بعــدة عــدة أشــهر اســتطعت تركيــب طــرف صناعــي مــن خــال جمعيــة طبيــة فــي دمشــق.
قبــل الحادثــة كنــت أزرع األرض وأحرثهــا ،وكنــت أعتــاش مــن ذلــك ،إال أننــي اآلن ال أقــوى علــى القيــام
بتلــك األعمــال ّ
ألنهــا تطلــب جهــدً ا بدن ًيــا ،وانحصــرت مهامــي فــي األعمــال البســيطة فقــط».
أجــرى األورومتوســطي مقابلــة مــع الطفــل «هيثــم عبــاس» (اســم مســتعار) ،مــن مدينــة صــوران
شــمالي محافظــة حمــاة ،أصيــب بانفجــار لغــم أرضــي فــي مزرعــة والــده ،حيــث قــال «فــي يونيو/حزيــران
 2017ذهبــت ألســاعد والــدي فــي حراثــة أرضنــا مــن أجــل زرعهــا ،وأثنــاء تحركــي داخــل األرض حصــل
انفجــار أدى إلــى بتــر قدمــي اليمنــى وأصيبــت قدمــي اليســرى بإصابــات بالغــة ،حيــث تبيــن أن االنفجــار
ناتــج عــن لغــم أرضــي كان مطمــور ًا بالتــراب».
وأضــاف «تــم نقلــي للعــاج فــي تركيــا ،حيــث أصبــت بشــلل كامــل وأصبحــت عاجــز ًا عــن التنقــل إال
بواســطة كرســي متحــرك .أعانــي عنــد القيــام بــأي شــئ وأحتــاج أخوتــي دائمـ ًا لمســاعدتي علــى القيــام
باألشــياء اليوميــة .أمــا والــدي فقــد تعــرض إلصابــة بالغــة فــي يــده اليمنى وذلك بســبب وجود شــظايا
حديديــة داخــل اللغــم انتشــرت عنــد االنفجــار».
األلغــام المزروعــة فــي األراضــي الزراعيــة تســببت كذلــك فــي قتــل المدنييــن ،حيــث وثــق المرصــد
األورومتوســطي إفــادة عائلــة الطفــل نهــاد حميــد 16 ،عامـ ًا ،مــن مدينــة عفريــن بريــف حلــب الشــمالي،
حيــث قالــت «توفــي الطفــل نهــاد يــوم األربعــاء  10يونيو/حزيــران  2019إثــر انفجــار لغــم أرضــي بيــن
األراضــي الزراعيــة ،حيــث كان يمشــي ســير ًا علــى األقــدام فــي األراضــي بيــن قريتــي كرزيحــل وباســوطة
متجه ـ ًا إلــى مزرعــة العائلــة ،حيــث تفاجــأ فــي تلــك المنطقــة بلغــم أرضــي موجــود فيهــا ممــا أفقــده
حياتــه ،وفــي وقــت الحادثــة كانــت المنطقــة تخضــع لســيطرة قــوات المعارضــة الســورية».
أيضــ ًا تهــدد األلغــام األشــخاص العامليــن فــي وحــدات الهندســة المختصــة فــي تفكيــك األلغــام
والعبــوات ،حيــث تســببت فــي إيقــاع اإلصابــات والقتلــى بيــن صفــوف هــذه الوحــدات ،وكان مــن بيــن
هــؤالء األشــخاص «أســامة عمــر» ،والــذي أجــرى المرصــد األورومتوســطي مقابلــة معــه ،بعــد إصابتــه
إثــر انفجــار لغــم أثنــاء تأديتــه مهمتــه ،حيــث قــال« :فــي يناير/كانــون الثانــي  ،2020اســتدعينا لمنطقــة
فــي ريــف الالذقيــة مــن أجــل تمشــيطها ونــزع األلغــام الموجــودة بهــا ،وأثنــاء استكشــافنا المنطقــة
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انفجــر اللغــم فجــأة .للوهلــة األولــى اعتقــدت أننــي فارقــت الحيــاة ،إال أننــي ســمعت رفاقــي قادميــن
نحــوي فتأكــدت أننــي مــا زلــت علــى قيــد الحيــاة ،غيــر أننــي كنــت أعانــي مــن ألــم كبيــر فــي كل جســدي.
تبيــن فيمــا بعــد أنــي أصبــت بعديــد الشــظايا فــي جســدي ،وكان أصعبهــا الشــظية التــي دخلــت فــي
يــدي اليســرى ،حيــث تســببت الشــظية بــأذى عصبــي وحركــي ليـ ّ
ـدي ،ومــا زلــت أعانــي مــن ٍ
آالم فيهــا وال
أســتطيع اســتخدامها».
أيضـ ًا عمــد أطــراف النــزاع إلــى زراعــة األلغــام بجانــب وداخــل بيــوت المدنييــن ،علــى الرغــم مــن أن أغلــب
هــذه البيــوت ال تشــكل خطــر ًا عســكري ًا وال تســتخدم لألعمــال العســكرية.
وثــق المرصــد األورومتوســطي إفــادة ألقــارب الضحيــة «محمــود الطويــل» (اســم مســتعار) ،مــن
منطقــة منبــج شــمالي ســوريا ،حيــث قالــت« :كان محمــود البالــغ مــن العمــر  40عام ـ ًا أب لخمســة
أطفــال ،ويعمــل فــي مجــال اإلنشــاءات .عنــد دخــول تنظيــم «داعــش» إلــى منبــج أصبــح الوضــع
صعب ـ ًا ،وقــرر محمــود أن يتــرك المنطقــة وينتقــل بنــا إلــى منطقــة أكثــر أمان ـ ًا».
وأضافــت «تمكنــا مــن الهــرب مــن منزلنــا ،إال ّ
أن محمــود قــرر العــودة إلى المنزل ألخــذ بعض األغراض
الضروريــة ،حيــث عــاد برفقــة خالــه وزوجــة أخيــه ،لكــن مــا إن فتــح بــاب المنــزل حتــى انفجــر لغــم كان
مزروعـ ًا عنــد بــاب البيــت ،مــا أدى إلــى وفاتــه فــي الحــال ،وإصابــة خالــه وزوجــة أخيــه بإصابــات بالغــة».
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خلفية قانونية
يعــد اســتخدام أو حيــازة األلغــام أمــر ًا محظــور ًا بموجــب العهــود والمواثيــق الدوليــة ذات العالقــة،
ولتوضيــح ذلــك البــد مــن المــرور علــى أهــم االتفاقيــات الدوليــة المناديــة بحظــر األلغــام؛ مثــل معاهــدة
أوتــاوا لحظــر األلغــام ،واتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن األســلحة التقليديــة ،ثــم التطــرق إلــى نظــام
رومــا األساســي باعتبــار أن األلغــام هــو ســاح يســتهدف كذلــك المدنييــن الذيــن ال يشــاركون فــي
العمليــات العســكرية ،مــا قــد يرقــى إلــى تشــكيل جرائــم حــرب تســتوجب المســاءلة وفق ـ ًا للنظــام،
ثــم المــرور علــى المعاهــدات الدوليــة األساســية التــي تحظــر التعــدي علــى حــق اإلنســان فــي الحيــاة
ـا مكفـ ً
باعتبــاره حق ـ ًا أصيـ ً
ـكل مــن األشــكال.
ـوال ال يجــوز المســاس بــه بــأي شـ ٍ

•أولًا :معاهدة أوتاوا لحظر األلغام
ً
شــامال
رفضــت الحكومــة الســورية التوقيــع علــى اتفاقيــة أوتــاوا لعــام  1997التــي تفــرض حظــر ًا
علــى األلغــام المضــادة لألفــراد ،وتقضــي بتدميرهــا ســواء أكانــت مخزنــة أو مزروعــة فــي األرض ،وتــم
اســتكمال اتفاقيــة أوتــاوا باتفاقيــة أوســلو المعتمــدة فــي عــام  2008بشــأن الذخائــر العنقوديــة
وتحريــم اســتخدامها .وتنــص معاهــدة « أوتــاوا» فــي المــادة األولــى منهــا علــى:
« -1تتعهد كل دولة طرف بأال تقوم تحت أي ظروف:
(أ) باستعمال األلغام المضادة لألفراد.
(ب) باســتحداث أو إنتــاج األلغــام المضــادة لألفــراد أو حيازتهــا بــأي طريقــة أخــرى ،أو تخزينهــا أو
االحتفــاظ بهــا أو نقلهــا إلــى أي كان ،بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
(ج) بمســاعدة أو تشــجيع أو حــث أي كان ،بــأي طريقــة ،علــى القيــام بأنشــطة محظــورة علــى دولــة
طــرف بموجــب هــذه االتفاقيــة».
كما نصت المادة ( )15من ذات االتفاقية على:
« -1تتعهــد كل دولــة طــرف بتدميــر كل األلغــام المضــادة لألفــراد فــي المناطــق الملغومة المشــمولة
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بواليتهــا أو الخاضعــة لســيطرتها فــي أقــرب وقــت ممكــن علــى أال يتعــدى ذلــك عشــر ســنوات مــن
بــدء نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة إلــى تلــك الدولــة الطــرف .2 .تبــذل كل دولــة طــرف كل جهــد لتحديــد
جميــع المناطــق المشــمولة بواليتهــا أو الخاضعــة لســيطرتها التــي يعــرف أو يشــتبه فــي أنهــا
مزروعــة باأللغــام المضــادة لأللفــراد وتقــوم فــي أقــرب وقــت ممكــن بضمــان وضــع عالمــات حــول
الحــدود الخارجــة لــكل حقــول األلغــام المضــادة لألفــراد فــي المناطــق الملغومــة المشــمولة بواليتهــا
أو الخاضعــة لســيطرتها وضمــان رصدهــا وحمايتهــا بســياج أو غيــره مــن الوســائل لكــي تكفــل فعليـ ًا
اســتبعاد المدنييــن مــن دخولهــا إلــى أن يتــم تدميــر جميــع األلغــام المضــادة لأللفــراد الموجــودة فيهــا.
ويكــون وضــع العالمــات متماشــي ًا علــى األقــل مــع المعاييــر المحــددة فــي البروتوكــول المتعلــق
بحظــر أو تقييــد اســتعمال األفخــاخ المتفجــرة واألجهــزة األخــرى
بصيغتــه المعدلــة فــي  2أيار/مايــو  1996والمرفــق باتفاقيــة حظر أو تقييد اســتعمال أســلحة تقليدية
معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضرر أو عشــوائية األثر».

•ثان ًيا :اتفاقية األمم المتحدة لعام  1980بشأن األسلحة التقليلدية
نصــت هــذه االتفاقيــة والتــي تحظــر وتقيــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة
الضــرر أو عشــوائية األثــر علــى عــدة مبــادئ رئيســية فــي ديباجتهــا ،والتــي كان أهمهــا:
•

المبدأ العام القاضي بحماية السكان المدنيين من آثار العمليات العدائية.

•

المبــدأ الــذي يحظــر أن تســتخدم فــي النزاعــات المســلحة أســلحة وقذائــف ومعــدات وأســاليب

حربيــة يكــون مــن طبيعتهــا أن تســبب أضــرار ًا مفرطــة أو آالمــ ًا ال داعــي لهــا.
•

المبــدأ الــذي يحظــر اســتخدام أســاليب أو وســائل حربيــة يقصــد بهــا أو يتوقــع منهــا أن تلحــق

بالبيئــة الطبيعيــة أضــرار ًا واســعة النطــاق وطويلــة األجــل وشــديدة األثــر.
ثــم جــاءت هــذه االتفاقيــة والبروتوكــوالت الملحقــة بهــا لتتنــاول المســائل المتعلقــة بضــرورة إزالــة
األلغــام ،وتســجيل المعلومــات المتعلقــة بهــا ،وســبل حمايــة المدنييــن والمنظمــات اإلنســانية مــن
هــذه األلغــام علــى النحــو اآلتــي:
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*إزالة األلغام
ً
أصيال منوط ًا بــكل طرف من أطراف
إن التخلــص مــن مخلفــات الحــرب كاأللغــام األرضيــة يعــد التزامـ ًا
النــزاع فــي المناطــق الخاصعــة لســيطرته ،حيــث نصــت المــادة الثالثــة مــن البروتوكــول الخامــس
الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر
أو عشوائية األثر ،على ما يلي:
«يتحمــل كل طــرف مــن األطــراف المتعاقــدة الســامية يكون طرف ًا في نزاع المســؤوليات المبينة في
هــذه المــادة فيمــا يتعلــق بجميــع المتفجــرات من مخلفات الحرب في اإلقليم الخاضع لســيطرته».
هــذا األمــر أكــدت عليــه أيض ـ ًا المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة أوتــاوا الخاصــة بحظــر اســتعمال وتخزيــن
وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام حيث نصت على أنه:
«تتعهــد كل دولــة طــرف بتدميــر أو ضمــان تدميــر كل مخــازن األلغــام المضــادة لألفــراد التــي تملكهــا
أو تحوزهــا أو التــي تكــون خاضعــة لواليتهــا أو ســيطرتها ،فــي أقــرب وقــت ممكــن ،علــى أال يتعــدى
ذلــك أربــع ســنوات مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة إلــى تلــك الدولــة الطــرف».

*تسجيل المعلومات المتعلقة باأللغام
تعــد عمليــة تســجيل المعلومــات المتعلقــة باأللغــام ونقلهــا من أهم اإلجراءات التــي يتوجب اتخاذها
ليســهل التخلــص منهــا وهــو األمــر الــذي نصــت عليــه المــادة الرابعــة مــن البروتوكــول الخامــس
الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر
أو عشــوائية األثــر ،حيــث نصــت علــى مايلــي:
« -1تقــوم األطــراف المتعاقــدة الســامية واألطــراف فــي نــزاع مســلح إلــى أبعــد حــدّ ممكــن وعملــي
بتســجيل وحفــظ المعلومــات المتعلقــة باســتعمال الذخائــر المتفجرة أو الذخائــر المتفجرة المتروكة
لتيســير وضــع عالمــات لتحديــد المتفجــرات وإزالتهــا أو التخلــص منهــا أو تدميرهــا بســرعة ،والتوعيــة
بمخاطرهــا وتوفيــر المعلومــات ذات الصلــة للطــرف الــذي يســيطر علــى اإلقليــم وللســكان المدنييــن
فيه».
وهــو ذات األمــر الــذي أكــدت عليــه القاعــدة الثانيــة والثمانيــن مــن قواعــد بيانــات القانــون الدولــي
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اإلنســاني العرفــي الصــادرة مــن الصليــب األحمــر والتــي تنــص علــى وجــوب تســجيل مختلــف أطــراف
النــزاع ألماكــن زرع األلغــام األرضيــة ليســهل تفكيكهــا فيمــا بعــد حيــث جــاء فيهــا« :يقــوم طــرف
النــزاع الــذي يســتخدم األلغــام األرضيــة بتســجيل مواقعهــا ،كلمــا أمكــن ذلــك».

*حماية المدنيين من األلغام
تعــد مســألة أخــذ أطــراف النــزاع التحوطــات الالزمــة لحمايــة المدنييــن مــن آثــار المخلفــات مــن أهــم
المســائل التــي أكــدت عليهــا القواعــد القانونيــة اإلنســانية ،حيــث نصــت المــادة الخامســة مــن مــن
البروتوكــول الخامــس الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن
اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو عشــوائية األثــر ،علــى مــا يلــي:
«تتخــذ األطــراف المتعاقــدة الســامية واألطــراف فــي نــزاع مســلح كافــة التحوطــات الممكنــة فــي
اإلقليــم الخاضــع لســيطرتها والمتأثــر بالمتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب لتوفيــر الحمايــة مــن مخاطــر
وآثــار المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب للســكان المدنييــن والمدنييــن مــن األفــراد واألشــياء الخاصــة
بالمدنييــن .والتحوطــات الممكنــة هــي التحوطــات القابلــة للتطبيــق أو الممكنــة عملي ـ ًا ،والتــي تأخــذ
فــي االعتبــار جميــع الظــروف الســائدة فــي حينــه ،بمــا فيهــا االعتبــارات اإلنســانية والعســكرية.
وقــد تشــمل هــذه التحوطــات التحذيــرات وتوعيــة الســكان المدنييــن بالمخاطــر ووضــع العالمــات
والتســييج ورصــد المنطقــة المتأثــرة بالمتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب ،علــى النحــو المبيــن فــي الجزء
الثانــي مــن المرفــق التقنــي».

*حماية المنظمات اإلنسانية
حظيــت المنظمــات اإلنســانية والعاملــون فيهــا برعايــة خاصــة مــن القانــون الدولــي اإلنســاني ضــد
اآلثــار التــي تســببها مخلفــات الحــرب ،وأوجبــت علــى األطــراف المتنازعــة أن تزودهــا بمعلومــات كافيــة
عــن هــذه المخلفــات.
حيــث نصــت المــادة السادســة مــن البروتوكــول الخامــس الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال
أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو عشــوائية األثــر ،علــى مــا يلــي:
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« - 1كل طرف من األطراف المتعاقدة السامية والطرف في نزاع مسلح:
(أ) يوفــر الحمايــة ،قــدر المســتطاع ،مــن آثــار المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب للبعثــات والمنظمــات
اإلنســانية العاملــة أو التــي ســوف تعمــل فــي المنطقــة التــي تخضــع لســيطرة الطــرف المتعاقــد
الســامي أو الطــرف فــي نــزاع مســلح ،وبموافقــة ذلــك الطــرف؛
(ب) يوفــر عنــد الطلــب مــن قبــل تلــك البعثــات أو المنظمــات اإلنســانية ،وقــدر المســتطاع مــن
الناحيــة العمليــة ،معلومــات عــن مواقــع جميــع المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب التــي يعلــم بوجودها
ً
فعــا المنظمــة أو البعثــة اإلنســانية التــي طلبــت
فــي المنطقــة التــي ســتعمل أو تعمــل فيهــا
المعلومــات».

•ثالثًا :نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تعــد الهجمــات المنظمــة مــن خــال األلغــام ضــد المدنييــن جريمــة حــرب بموجــب الميثــاق الناظــم
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة باعتبــار أن هــذه الهجمــات توجــه ألشــخاص ال يشــاركون بتاتـ ًا فــي األعمال
العســكرية وال يتواجــدون فــي أماكــن لهــا صفــة عســكرية ،حيــث نصــت المــاد /2ب المتفرعــة مــن
المــادة ( )8المنظمــة لجرائــم الحــرب علــى العديــد مــن األفعــال التــي تشــكل جرائــم وتســتوجب معهــا
المســاءلة الجنائيــة الدوليــة ومنهــا:
•

تعمد توجيه هجمات ضد الســكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشــاركون

مباشــرة فــي األعمــال الحربيــة.
•

تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية ،أي المواقع التي ال تشكل أهداف ًا عسكرية.

•

تعمــد شــن هجــوم مــع العلــم بــأن هــذا الهجــوم سيســفر عــن خســائر تبعيــة فــي األرواح

أو عــن إصابــات بيــن المدنييــن أو عــن إلحــاق أضــرار مدنيــة أو إحــداث ضــرر واســع النطــاق وطويــل
األجــل وشــديد للبيئــة الطبيعيــة يكــون إفراطــه واضحـ ًا بالقيــاس إلــى مجمــل المكاســب العســكرية
المتوقعــة الملموســة المباشــرة.
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ً
رابعا :المعاهدات الدولية األساسية
•
نصــت العديــد مــن االتفاقيــات األساســية مثــل اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،والعهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،واتفاقيــات جنيــف علــى حمايــة الحــق فــي الحيــاة واعتبــاره مــن
أهــم الحقــوق التــي يجــب أال تمــس ،حيــث جــاءت النصــوص علــى النحــو اآلتــي:
•

المــادة ( )3مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان والتــي نصــت علــى «لــكل فــرد حــق فــي

الحيــاة والحريــة وفــى األمــان علــى شــخصه».
•

المــادة ( )6مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والتــي جــاء فيهــا «الحــق

فــي الحيــاة حــق مــازم لــكل إنســان .وعلــى القانــون أن يحمــى هــذا الحــق .وال يجــوز حرمــان أحــد مــن
ً
تعســفا».
حياتــه
•

تحظــر المــادة ( )3المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف األربــع فــي جميــع األوقــات واألماكــن

«االعتــداء علــي الحيــاة والســامة البدنيــة ،وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله» ضــد األشــخاص الذيــن ال
ً
اشــتراكا فعليــا فــي نــزاع مســلح.
يشــتركون
•

كمــا تحظــر المــادة ( )4مــن البروتوكــول اإلضافــي الثانــي التفاقيــات جنيــف «االعتــداء علــي

حيــاة األشــخاص -الذيــن ال يشــتركون بصــورة مباشــرة أو الذيــن يكفــون عــن االشــتراك فــي األعمــال
العدائيــة الدوليــة -وصحتهــم وســامتهم البدنيــة أو العقليــة وال ســيما القتــل».
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توصيـــــــــــات
بناء على ما ورد في هذا التقرير ،يوصي المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان باآلتي:
ً
1.1علــى أطــراف النــزاع ،وبشــكل أساســي القــوات النظاميــة الســورية ،التوقــف عــن زراعــة األلغــام،
الم ّ
وتدميــر ُ
خــز ن منهــا بالكامــل ،والتقيــد بالقواعــد والنصــوص الــواردة فــي القانــون الدولــي
اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.
 2.2علــى أطــراف النــزاع إزالــة جميــع األلغــام المزروعــة فــي المناطق الخاضعة لســيطرتها ،والكشــف
عــن الخرائــط التــي توضــح أماكنهــا ،ووضــع عالمــات تحذيريــة تــدل علــى وجودهــا بمــا يضمــن حماية
المدنييــن مــن اإلصابــة بها.
 3.3علــى األمــم المتحــدة عبــر أجهزتهــا المختصــة تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى المســاعدة فــي إزالــة
األلغــام وتأميــن المعــدات والتقنيــات والكــوادر البشــرية المتخصصــة وتأميــن االعتمــادات الماليــة
الكافيــة لهــا.
4.4علــى الحكومــة الســورية تقديــم التعويضــات الالزمــة لضحايــا األلغــام وذويهــم لجبــر الضــرر الــذي
أصابهــم ،ولتمكينهــم مــن العــودة لممارســة حياتهــم الطبيعيــة مــن جديــد.
ّ
مكثفــة
5.5علــى الحكومــة الســورية واألطــراف الحاكمــة فــي مختلــف المناطــق تنفيــذ حمــات توعيــة
باســتخدام جميــع الوســائل الممكنــة ،للتنبيــه بمخاطــر األلغــام ،ونشــر إرشــادات الســامة العامــة
للوقايــة والتحذيــر منهــا.
ّ
6.6علــى الحكومــة الســورية إنشــاء آليــات ّ
تمكــن عبرهــا الســوريين مــن
اتصــال ســريعة ومجّ انيــة
طلــب المســاعدة الفوريــة والعاجلــة ،والتبليــغ عــن وجــود أجســام غريبــة أو مشــبوهة أو مشــكوك
فيهــا.
7.7علــى المجتمــع الدولــي دعــم البرامــج والمبــادرات التــي تقــدم خدمــات العــاج والتأهيــل لضحايــا
األلغــام ،بمــا يشــمل الدعــم المــادي واللوجســتي ،للمســاعدة فــي تأميــن األطــراف الصناعيــة
للضحايــا ،وإعــادة التأهيــل البدنــي ،والنفســي واالجتماعــي لهــم.
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