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مقدمة

منــذ حوالــي أربــع ســنوات تعانــي مدينــة ســرت الليبيــة مــن وجــود ألغــام ومتفجــرات تــم زراعتهــا 

داخــل المدينــة وعلــى أطرافهــا، أودت بحيــاة العديــد مــن المدنييــن ودمــرت العديــد مــن المبانــي 

والطرقــات. ففــي عــام 2016 زرع تنظيــم الدولــة اإلســامية )داعش( عشــرات األلغــام والمتفجرات 

الخطيــرة فــي المنــازل والطرقــات قبيــل االنســحاب مــن مدينــة ســرت وذلــك ضمــن عمليــة عســكرية 

وقعــت بيــن داعــش وقــوات درع ليبيــا، ســميت آنــذاك بعمليــة البنيــان المرصــوص.

 فــي مدينــة ســرت، ولكــن هــذه المــرة 
ً
االســتراتيجية التــي اســتخدمها داعــش، تكــررت مجــددا

علــى يــد القــوات التابعــة للــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر، وميليشــيا فاغنــر الروســية وهــي شــركة 

عســكرية خاصــة مرتبطــة بالكرمليــن، وذلــك بحســب مجموعــة مــن التقاريــر الدوليــة التــي وثقــت 
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فــي يونيو/حزيــران 2020 وجــود ألغــام مزروعــة ومتفجــرات متنوعــة داخــل المنــازل والتجمعــات 

الســكنية الواقعــة فــي المناطــق التــي انســحبت منهــا ميليشــيا فاغنــر التــي تســاند قــوات حفتــر 

فــي حملتهــا العســكرية علــى طرابلــس وجنوبهــا.

وبحســب الصــور التــي انتشــرت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، فــإن هنــاك مجموعــة متنوعــة 

رعــت فــي مدينــة ســرت، منهــا مــا هــو مــزود بأســاك تشــغيل تنفجــر بمجــرد الضغــط 
ُ

مــن األلغــام ز

 لتفجيــر عبــوات أكثــر خطــورة وقــوة، ومنهــا مــا يســتخدم كمضــاد 
ً
عليهــا، ومنهــا مــا ُيعــد محفــزا

للعربــات، حيــث ُجهــزت هــذه األلغــام بدوائــر ولوحــات كهربائيــة مرتبطــة بأجهــزة توقيــت إلكترونيــة.

عاهــة  إلــى  المفضيــة  العجــز واإلصابــات  إلحــاق  إلــى  تهــدف  بطريقــة  ُصممــت  األلغــام  هــذه 

ــراب منهــا  ــل األشــخاص، وذلــك بمجــرد االقت ــان إلــى قت ــر مــن األحي ــل تصــل فــي كثي مســتديمة، ب

ومامســتها، والتــي يكــون ضحيتهــا فــي معظــم األحيــان المدنييــن العــزل.

وبحســب إفــادة »أحمــد إبراهيــم« )اســم مســتعار(-أحد شــهود العيــان- حــول انتشــار هــذه األلغــام 

ــا عــدة داخــل مدينــة ســرت، وأرجــو مــن جميــع المواطنيــن  ــا ألغاًم فــي مدينــة ســرت قــال »وجدن

الحــذر واالبتعــاد عــن طريــق النهــر غــرب المدينــة وطريــق وادي جــارف جنــوب المدينــة لوجــود 

ألغــام خطيــرة مزروعــة هنــاك«.
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وقــال »زيــاد علــي« )اســم مســتعار( -شــاهد عيــان آخــر- »يوجــد فــي طريــق الرواغــة الواقعــة 

بيــن ســرت والجفــرة عمــل كبيــر قــام بــه الــروس، حيــث نشــروا كميــات كبيــرة مــن األلغــام، وأقامــوا 

ــا غــرب وجنــوب ســرت«.
ً

ســواتر وحفــروا أنفاق

وقــال »خليــل حســن« )اســم مســتعار( -شــاهد عيــان آخــر- »زرع المســلحون الــروس بمســاعدة 

قــوات حفتــر أعــداًدا كبيــرة مــن األلغــام فــي المنــازل والمــزارع والطرقــات، وال يبــدو أّن المواطنيــن 

ســيعودون إلــى بيوتهــم حتــى بعــد انتهــاء الحــرب بســبب هــذه األلغــام التــي باتــت تشكـــــــــل 

كابــــــــــــــــوًسا لنــا«.

جديــر بالذكــر أن هنــاك جهتــان فــي ليبيــا تتقاســمان الحكــم وهمــا منخرطتــان فــي نــزاع مســلح منــذ 

إبريل/نيســان 2019، حكومــة الوفــاق الوطنــي والقــوات التابعــة لهــا بقيــادة فائــز الســراج وهــي 

، وقــوات تابعــة للــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر تضــم ليبييــن ومرتزقــة 
ً
الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا

من جنســيات روســية وســودانية وتشــادية.

ــار  ــر الموجــز يســلط المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان الضــوء علــى آث فــي هــذا التقري

هــذه األلغــام وخطورتهــا علــى حيــاة المواطنيــن الليبيــن، وكذلــك توضيــح طبيعــة وأنــواع هــذه 

األلغــام، ثــم إبــراز الجانــب القانونــي الخــاص بهــذا النــوع مــن االنتهــاكات.

»زراعــة األلغــام فــي مدينــة ســرت انتهــاك خطيــر للغايــة، لقدرتها علــى حصد أرواح 

العديــد مــن البشــر، تماًمــا كمــا حصــل فــي مدينــة طرابلــس وضواحيهــا الجنوبيــة، 

حيــث أدى انفجــار األلغــام المزروعــة هنــاك خــال األشــهر القليلــة الماضيــة إلــى 

وقــوع ضحايــا وصلــت أعدادهــم إلــى حوالــي 160 شــخًصا مــا بيــن قتيــل وجريــح، 

بينهــم أطفــال ونســاء، إلــى جانــب مختصيــن مــن فــرق نــزع األلغــام«
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تنقســم أنــواع األلغــام التــي يتــم زراعتهــا فــي المــدن الليبيــة إلــى مجموعــة مــن األنــواع، وهــي 

 فــي مدينــة ســرت مــن قبــل تنظيــم »الدولــة اإلســامية« )داعــش( 
ً
ذاتهــا التــي اســتخدمت ســابقا

 فــي مدينــة ســرت مــن قبــل قــوات 
ً
 أيضــا

ً
قبــل انســحابه مــن المدينــة، وكذلــك المســتخدمة حديثــا

حفتــر وميليشــيا فاغنــر الروســية. هــذه األنــواع يمكــن تقســيمها علــى النحــو اآلتــي:

1 . 
ً
ألغــام نظاميــة: وهــي ألغــام عســكرية متنوعــة مضــادة لألفــراد أو العربــات مصنعــة خصيصــا

 عقــب 
ً
عملت فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، كمــا جــري اســتخدامها أيضــا

ُ
لهــذا االســتعمال، واســت

اإلطاحــة بنظــام القذافــي.

أشــراك وفخــاخ محليــة الصنــع: وتتكــون فــي الغالب من مخلفات عســكرية معاد اســتعمالها . 2

ألغــام  إلــى  لتتحــول  إليهــا  األشــراك  يتــم تحويرهــا وإضافــة  لدبابــات وصواريــخ  أو قذائــف 

فتاكــة متنوعــة يصعــب التعامــل معهــا، وتســتعمل فــي الغالــب مــن المجموعــات المســلحة 

أنواع األلغام المزروعة عقب الصراعات
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والمرتزقــة، واســتعملت بكثافــة فــي مدينــة ســرت وبنغــازي خــال العمليــات العســكرية هنــاك، 

وهــي مبعثــرة وال تتواجــد فــي حقــول ألغــام وفــي الغالــب تكــون بداخــل منــازل ومــزارع 

للمواطنيــن.

 BB3 واللغــم المضــاد للدبابــات ذو غــاف باســتيكي مــن طــراز :BB3و PRB M3A1 ألغــام طــراز

الســبعينات  فــي  بلجيــكا«  ريونيــس دي  »بوديريــز  البلجيكيــة  الشــركة  صنــع  مــن   PRB M3A1و

ــع بهيــكل ســميك مصنــوع مــن البوليتيــن مــع خيــط محمــول  ــات، وتأتــي عــل شــكل مرّب والثمانين

علــى جانبــه Hhandlel3 ومقعــد خــاٍل مــن غــاز األمونيــا لصفيحــة الضغــط، وبئــر صمامــة التفجيــر 

فــي وســط المقاعــد، مــع تثبيــت صفيحــة الضغــط فيهــا بعــد إدخال صمامــة التفجيــر. تتألف صفيحة 

الضغــط االســطوانية مــن صفيحتيــن باســتيكيتين تتحــرك إحداهمــا تحــت وزن مركبــة تســير فــوق 

اللغــم لنقــل القــوة إلــى صمامــة التفجيــر.

مواصفـــات النوع الثالـــــث من األلغام

المواصفاتالبند

6.8 كجمالوزن

6 كجم من  TNT و RDXالمحتوى

230×230×130 ملمالطول×العرض×االرتفاع

250 كجمضغط التشغيل
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ال شــك أن زراعــة هــذه األلغــام والمتفجــرات فــي المــدن الليبيــة يفاقــم المعانــاة التــي تعانــي 

 علــى صعيــد األلغــام غيــر المنزوعــة، والذخائــر غيــر المتفجــرة وكذلــك المتروكــة، 
ً

منهــا ليبيــا أصــا

ــا لألســلحة غيــر 
ً
ــا واحــدة مــن أكثــر الــدول فــي العالــم تخزين ــد ليبيـــ ــعـ

ُ
فبحســب األمــم المتحــدة ت

الخاضعــة للرقابــة، حيــث تقــدر كميــة األســلحة المخزنــة فــي ليبيــا مــن 150 إلــى 200 ألــف طــن.

 لــكل الليبييــن فهــي ال تفــرق بيــن مدنــي 
ً
وبالنظــر إلــى هــذه األلغــام، نجــد أنهــا تشــكل تهديــدا

ــة بالســكان يتضمــن بحــد ذاتــه مجموعــة مــن  وعســكري، كمــا أن زرعهــا فــي المناطــق المأهول

االنتهــاكات واألزمــات، والتــي يمكــن إجمالهــا علــى النحــو اآلتــي:

إغاق الطرق، وحرمان األطفال والطاب من الذهاب إلى المدارس والجامعات.. 1

حرمان الفاحين من العمل في أراضيهم.. 2

وقــف جميــع األعمــال، وحرمــان النــاس مــن مصــادر كســب العيــش، بســبب عــدم مقدرتهــم . 3

علــى الوصــول إلــى أعمالهــم لوجــود األلغــام.

آثار زرع األلغام وما تخلفه من انتهاكات
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إعاقة نشر قوات حفظ السام، وإيصال المساعدات الغذائية للمتضررين والمحتاجين.. 4

إعاقة جهود إعادة اإلعمار ما بعد الحرب للمدن والمناطق المدمرة.. 5

إعاقة التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة.. 6

عــدم مقــدرة اآلالف مــن العائــات التــي اضطــرت إلــى النــزوح بســبب الصراعــات المســتمرة . 7

مــن العــودة إلــى منازلهــم بســبب وجــود هــذه األلغــام.

إمكانيــة حصــد عشــرات األرواح، وهــو مــا تحقــق بالفعــل فــي العديــد مــن المــدن مثــل . 8

وغيرهــا. وترهونــة  طرابلــس 

 بحســب دائــرة األمــم المتحــدة )أنمــاس( المختصــة بتنســيق وتنفيــذ جهــود األمــم المتحــدة 
ً
أيضــا

للقضــاء علــى األلغــام األرضيــة وأخطــار المتفجــرات، فــإن القنابــل العنقوديــة غيــر المتفجــرة ال تقــل  

خطــورة عــن األلغــام األرضيــة، ألن احتمــال قتــل الجنــود بالقنابــل العنقوديــة مماثــل الحتماليــة 

قتلهــا لألطفــال، وعليــه فــإن جميــع هــذه األســلحة تعــد مصــدر خطــر كبيــر علــى حيــاة جميــع 

المواطنيــن علــى حــٍد ســواء.
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حظــر القانــون الدولــي فــي العديــد مــن االتفاقيــات والمبــادئ القانونيــة زراعــة األلغــام الحربيــة 

واعتبرهــا جرائــم توجــب المســاءلة الجنائيــة، كمــا أكــد القانــون الدولــي في العديد من المناســبات 

الدوليــة علــى وجــوب التعــاون الدولــي فــي تفكيــك تلــك األلغــام وإلــزام الــدول الُمحتلــة أو التــي 

ثنــاء مشــاركتها فــي تلــك 
ُ
شــاركت فــي النزاعــات الدوليــة بتســليم خرائــط األلغــام التــي زرعتهــا أ

النزاعات.

وفــي إطــار ذلــك جــاءت اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتخزيــن وإنتــاج ونقــل األلغــام المضــادة لألفــراد 

وتدميــر تلــك األلغــام )اتفاقيــة أوتــاوا لعــام 1997(، لتفــرض حظــرا شــاما علــى األلغــام المضــادة 

لألفــراد، فهــي تحظــر اســتعمال وتخزيــن وإنتــاج وتطويــر ونقــل األلغــام المضادة لألفــراد، وتقضي 

ــاوا  بتدميــر هــذه األلغــام، ســواء أكانــت مخزنــة أم مزروعــة فــي األرض، كمــا تلــزم معاهــدة أوت

الــدول بإزالــة التهديــد الــذي تمثلــه األلغــام المزروعــة فــي األرض، ومســاعدة ضحايــا األلغــام، 

وتوعيــة الســكان المدنييــن بمخاطــر األلغــام المضــادة لألفــراد.

وقــد نصــت المــادة )1( فــي االتفاقيــة علــى: »1- تتعهــد كل دولــة طــرف بــأال تقوم تحــت أي ظروف: 

)أ ( باســتعمال األلغــام المضــادة لألفــراد، )ب ( باســتحداث أو إنتــاج األلغــام المضــادة لألفــراد أو 

حيازتهــا بــأي طريقــة أخــرى، أو تخزينهــا أو االحتفــاظ بهــا أو نقلهــا إلــى أي كان، بصــورة مباشــرة 

ــأي طريقــة، علــى القيــام بأنشــطة  أو غيــر مباشــرة ،)ج ( بمســاعدة أو تشــجيع أو حــث أي كان، ب

محظــورة علــى دولــة طــرف بموجــب هــذه االتفاقيــة.

 
ً
ــأن تدمــر جميــع األلغــام المضــادة لألفــراد أو تكفــل تدميرهــا وفقــا ــة طــرف ب 2-  تتعهــد كل دول

ألحــكام هــذه االتفاقيــة«.

 
ً
طّبــق حظــرا

ُ
 جــاءت اتفاقيــة األمــم المتحــدة لعــام 1980 بشــأن األســلحة التقليديــة المعّينــة لت

ً
أيضــا

 الســتعمال أســلحة تقليديــة معّينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو عشــوائية األثــر، 
ً
أو تقييــدا

خلفيـــــة قانونيــــة
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وذلــك مــن خــال قاعدتيــن عرفيتيــن عامتيــن للقانــون الدولــي اإلنســاني، وهاتــان القاعدتــان همــا 

)1( حظــر اســتعمال األســلحة عشــوائية األثــر، )2( حظــر اســتعمال األســلحة التــي تســبب معانــاة 

ال مبــرر لهــا أو إصابــات مفرطــة. وهــذه االتفاقيــة هــي إطــار تكّملــه خمســة بروتوكــوالت تحكــم 

اســتعمال فئــات معّينــة مــن األســلحة.

يحظــر البروتوكــول الثانــي بصيغتــه المعّدلــة فــي عــام 1996 والملحــق باتفاقيــة األمــم المتحــدة 

لعــام 1980 اســتعمال األلغــام األرضيــة »ســواًء كانــت مضــادة لألفــراد أو للمركبــات«، باإلضافــة 

إلــى األشــراك الخداعيــة وبعــض النبائــط المتفجــرة األخــرى.

كمــا ويقتضــي البروتوكــول الخامــس بشــأن المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب مــن أطــراف النــزاع 

اتخــاذ التدابيــر الازمــة للحــد مــن المخاطــر التــي تطرحهــا المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب.

حــث القــرار 2، الصــادر عــن المؤتمــر الدولــي الســادس والعشــرين للصليــب األحمــر والهــال األحمــر 

كانــون األول/ديســمبر 1995 الــدول والمنظمــات المختصــة علــى اتخــاذ تدابيــر ملموســة لتعزيــز 

مســاندتها ألعمــال نــزع األلغــام فــي الــدول المتضــررة منهــا، والتي ينبغي أن تســتمر عدة عقود، 

وعلــى دعــم التعــاون والمســاعدة فــي هــذا المجــال علــي الصعيــد الدولــي، والقيــام فــي هــذا 

الصــدد بتقديــم الخرائــط والمعلومــات الضروريــة، وكذلــك المســاعدة التقنيــة والماديــة المائمــة 

 للقانــون الدولــي.
ً
إلزالــة أو إبطــال مفعــول حقــول األلغــام، واأللغــام واألدوات المفخخــة، وفقــا

ل 
ّ
كمــا أن زراعــة األلغــام والتــي ينتــج عنهــا قتــل وإصابــة العشــرات مــن األفــراد المدنييــن يشــك

ل للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وهــذا مــا نصــت عليهــا 
ّ
ــا لميثــاق رومــا المشــك

ً
جريمــة حــرب وفق

المــادة )8( »جرائــم الحــرب« الفقــرة )ب( بقولهــا: »2-لغــرض هــذا النظــام األساســي تعنــي »جرائــم 

الحــرب«.

االنتهــاكات الخطيــرة األخــرى للقوانيــن واألعــراف الســارية علــى المنازعــات الدوليــة المســلحة 

فــي النطــاق الثابــت للقانــون الدولــي، وهــي أي فعــل مــن األفعــال اآلتيــة:
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تعمد توجيه هجمات ضد الســكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين ال يشــاركون . 1

مباشــرة في األعمال الحربية.

 عسكرية.. 2
ً
تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي ال تشكل أهدافا
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بنــاًء علــى مــا ورد فــي هــذا التقريــر الموجــز، يوصــي المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان 

باآلتــي:

ــاج ونقــل . 1  إلــى اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتخزيــن وإنت
ً
ــا إلــى االنضمــام رســميا دعــوة ليبي

األلغــام المضــادة لألفــراد وتدميــر تلــك األلغــام )اتفافيــة أوتــاوا لعــام 1997(.

دعــوة األمــم المتحــدة إلــى فتــح تحقيــق دولــي فــي اســتخدام األلغــام األرضيــة وكل . 2

األســلحة المحظــورة فــي مدينــة ســرت مــن الجهــات المتنازعــة، ومحاســبة المتورطيــن 

 للقــوى المســلحة التــي تســتخدم 
ً
فيهــا بمــا فــي ذلــك الــدول والجهــات التــي توفــر دعمــا

هــذه األســلحة.   

ســرعة . 3 يضمــن  بمــا  األلغــام،  ومخــازن  خرائــط  عــن  بالكشــف  المتصارعــة  القــوات  إلــزام 

خطرهــا. وإزالــة  تفكيكهــا 

إطــاق صنــدوق يوفــر الدعــم واإلمكانــات إلزالــة األلغــام وتفكيكهــا، وتعويــض ضحاياهــا، . 4

ســواء القديمــة أو الجديــدة، بمــا فــي ذلــك توفيــر دعــم ومعــدات مــن أجــل الكشــف عــن 

األلغــام وتفكيكهــا وتقليــل مخاطرهــا بمــا فــي ذلــك العامليــن فــي مجــال تفكيكهــا.

مطالبــة الــدول الداعمــة لألطــراف المتصارعــة وقــف تزويدهــا لهــا باألســلحة والذخائــر، . 5

وتأجيــج الصــراع.

توصــــــــــيات




