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فــي اليــوم الدولــي للتوعيــة بخطــر
األلغــــــــــــــــام :سوريــــــــــــا من أســــــــــــوأ
دول العالــــــــم فــي كميــــــــة األلغــــــــام
المزروعــــــــة والمجهولــــــــة الموقــــــــع
مقت ــل  2829مدنيـ ـ ًا بينه ــم  699طف ـ ً
ـا بس ــبب
األلغ ــام ف ــي س ــوريا من ــذ ع ــام  2011حت ــى اآلن

اإلثنين  4نيسان 2022
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســانَّ ،
تأسســـــت نهايــة حزيـــران  ،2011غيــر
حكوميـــة ،مُ ســـتقلة ،اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة لحقـــــــوق
اإلنســــــان مصــــــــدر ًا أساسيــــــــ ًا في جميـــــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن
حصيلـ ــة الضحاي ــا ف ــي س ــوريا.
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ً
أوال :خلفية موجزة:
يصــادف  4نيســان مــن كل عــام اليــوم الدولــي للتوعيــة بخطــر األلغــام والمســاعدة فــي األعمــال المتعلقــة
باأللغــام ،الــذي أعلنتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،بموجــب قرارهــا  97/60المــؤرخ فــي  /8كانــون األول.2005 /
ويصــادف هــذا اليــوم مــن العــام الجــاري  2022مــرور أزيــد مــن  11عامـ ًا علــى انــدالع الحــراك الشــعبي فــي ســوريا ،والــذي
تحــوَّ ل إلــى نــزاع مســلح داخلــي .اســتخدمت مختلــف أطــراف النــزاع ســاح األلغــام بكثافــة ،فقــد وثقنــا فــي الشــبكة
الســورية لحقــوق اإلنســان علــى مــدى قرابــة  11عام ـ ًا المئــات مــن حــاالت الوفيــات واإلصابــات بســبب تلــك األلغــام،
ويُعتبــر النــزاع المســلح فــي ســوريا مــن أســوأ النزاعــات مــن ناحيــة احتــرام قواعــد القانــون الدولــي ،وبشــكل خــاص مــن
قبــل النظــام الســوري ،1الــذي يمتلــك عشــرات آالف األلغــام ،كمــا أن ســهولة تصنيــع األلغــام وكلفتهــا المنخفضــة
َّ
مكنــت بقيــة أطــراف النــزاع مــن اســتخدامها علــى نحــو واســع ودون اكتــراث باإلعــان عــن مواقعهــا أو إزالتهــا (لــم
ٍ
نســجل اســتخدام قــوات التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،والقــوات الروســية األلغــام) ،وهــذا
ُّ
وتنقــل المواطنيــن الســوريين وبشــكل خــاص األطفــال منهم،
يعنــي امتــداد خطرهــا لعقــود طويلــة وتهديدهــا لحيــاة
ويظهــر ذلــك جلي ـ ًا فــي المحافظــات التــي شــهدت اشــتباكات وتغيــر ًا فــي مواقــع الســيطرة.
ذكــر التقريــر الســنوي األخيــر 2الصــادر عــن شــركائنا فــي التحالــف الدولــي للقضــاء علــى الذخائــر العنقوديــة والحملــة
الدوليــة لحظــر األلغــام األرضيــة (َّ )ICBL-CMC
أن حصيلــة الضحايــا التــي ســجلها فــي ســوريا هــي أعلــى حصيلــة
ـص إلــى َّ
ضحايــا فــي عــام واحــد منــذ أن بــدأ المرصــد بمراقبــة حصيلــة ضحايــا األلغــام فــي عــام  .1999وخلـ َ
أن ســوريا
ســجلت الحصيلــة األعلــى فــي عــام  2020مــن ضحايــا األلغــام ،وكنــا قــد أصدرنــا فــي كانــون األول  2021بيان ـ ًا يتحــدث
عــن مخرجــات التقريــر.
الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان عضو في هذا التحالف الدولي ،حيث رصدت على مدى  11عشــر عام ًا اســتخدام
ِّ
صممــت لتوضــع تحــت األرض أو
الذخائــر العنقوديــة ،واأللغــام األرضيــة المضــادة لألفــراد والمركبــات وهــي مــواد
فوقهــا ،ثــم لتنفجــر بســبب وجــود اقتــراب أو تمــاس شــخص أو مركبــة بهــا ،ومــا خلفتــه مــن ضحايــا ومصابيــن فــي
ســوريا ،وتمتلــك قاعــدة بيانــات تفصيليــة فــي هــذا الشــأن تتضمــن مواقــع الحــوادث وأزمنتهــا .كمــا نعتقــد أن هنــاك
العشــرات مــن حقــول األلغــام التــي لــم يتــم اكتشــافها بعــد.
ال نتمكــن غالبــ ًا مــن معرفــة الجهــة التــي قامــت بزراعــة األلغــام وبالتالــي تحميلهــا مســؤولية القتــل أو اإلصابــة،
وهنــاك صعوبــات وتحديــات خاصــة تواجهنــا وتمنعنــا مــن إســناد مســؤولية حــوادث القتــل بســبب األلغــام إلــى جهــة
محــددة مــن أطــراف النــزاع ،وهــي تضــاف إلــى التحديــات التــي تواجهنــا بشــكل عــام المذكــورة فــي منهجيتنــا العامــة،
ومــن أبرزهــا:
•غالبية أطراف النزاع تستخدم هذا النوع من السالح.
•تعــدد أطــراف النــزاع والقــوى التــي ســيطرت علــى المناطــق التــي تقــع فيهــا حقــول األلغــام ،ولــم تكشــف ٌّ
أي مــن
أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا عــن خرائــط لألماكــن التــي زرعــت فيهــا األلغــام.

 1نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضـ ًا عــن مصطلــح الحكومــة ،وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة
محــدودة جــد ًا مــن األفــراد ،هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس ،فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دور ًا شــكلي ًا ومحــدود ًا للغايــة
ويقتصــر علــى تنفيــذ مــا يرســمه النظــام الحاكــم بدقــة ،وليــس لهــم أي قــرار أو دور فاعــل ،حيــث يقتصــر دور الحكومــة علــى التبعيــة والخدميــة فقــط ،فيمــا كافــة الصالحيــات الرئيســة
متمركــزة بيــد رئيــس الجمهوريــة واألجهــزة األمنيــة ،فالحكــم فــي ســوريا هــو فردي/عائلــي وال توجــد هيلكيــة تطبيقيــة ،وإنمــا هيكليــة واجهــة فارغــة ،فوزيــر الداخليــة يتلقــى األوامــر مــن
األفــرع األمنيــة التــي مــن المفتــرض أنهــا تتبــع لــه ،وال يســتطيع وزيــر العــدل أن يســتدعي عنصــر أمــن مدنــي الرتبــة وليــس رئيــس فــرع أمنــي ،األفــرع األمنيــة مــع الرئيــس هــي النظــام
الــذي يحكــم ســوريا.
وذلك مع إقرارنا بأن األمم المتحدة وهيئاتها تستخدم مصطلح الحكومة السورية بشكل عام ،إال أننا نعتقد أنه غير دقيق مطلق ًا في السياق السوري.
 2التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر األلغام األرضية ( ،)ICBL-CMCالتقرير السنوي الثالث والعشرون لمرصد األلغام األرضية،
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2021/landmine-monitor-2021.aspx
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سالح محظور:
إن هــذا الســاح محظــور فــي القانــون الدولــي ،وتقــوم القــوات العســكرية بزراعــة األلغــام لهــدف رئيــس وهــو منــع
تقــدم قــوات الخصــم نحــو مناطــق معينــة؛ ممــا يســاهم فــي تحصينهــا وحمايتهــا ،وتفــرض طبيعــة عمــل األلغــام
العســكرية عــدم الكشــف عــن مواقعهــا مــن أجــل إيقــاع أكبــر خســائر بشــرية ومعــدات فــي صفــوف الخصــم ،ونظــر ًا
لعــدم إمكانيــة معرفــة مواقعهــا بســهولة وبشــكل خــاص مــن قبــل المدنييــن ،ولقيــام القــوات المتنازعــة بزراعــة
األلغــام فــي العديــد مــن المناطــق المتفرقــة فهــي بالتالــي ســاح عشــوائي بامتيــاز ،كمــا إنــه فــي غالــب النزاعــات ال
تتــم إزالــة األلغــام إال عبــر عقــود مــن الزمــن؛ ممــا يجعــل مــن األلغــام ســاح ًا غيــر موجَّ ــه وعديــم التمييــز بيــن مدنــي
وعســكري ومقاتــل.
وقــد بذلــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر مــع عــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة جهــود ًا جبــارة نحــو العمــل
باتجــاه حظــر اســتعمال األلغــام بشــكل مطلــق؛ ألنهــا تعــارض أهــم مبــادئ قانــون الحــرب ،وقــد توِّ جــت تلــك الجهــود
فــي اتفاقيّــة حظــر اســتعمال وتكديــس وإنتــاج ونقــل األلغــام المضــادة لألفــراد وتدميــر تلــك األلغــام (اتفاقيــة
أوتــاوا) ،3والتــي دخلــت ح ِّيــز التنفيــذ فــي آذار ،1999 /ويبلــغ عــدد الــدول المصادقــة علــى االتفاقيــة حاليـ ًا  164دولــة  ،4ممــا
يشــكل الغالبيــة العظمــى لــدول العالــم ،ويصبــح الحظــر الدولــي علــى األلغــام بمثابــة عــرف دولــي ملــزم لجميــع الــدول
وأطــراف النــزاع ســواء صادقــت علــى االتفاقيــة أم ال.

ثانيـ ًا :حصيلــة الضحايــا الذين قتلوا جراء اســتخدام أطــراف النزاع األلغام
في ســوريا:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان منــذ آذار 2011 /حتــى  /4نيســان 2022 /مقتــل مــا ال يقــل عــن  2829مدنيـ ًا
بينهــم :

قتلــوا عبــر المئــات مــن حــوادث انفجــار األلغــام فــي مختلــف المحافظــات الســورية ،وتظهــر الخريطــة التاليــة تــوزع
حصيلــة ضحايــا األلغــام بحســب المحافظــة التــي شــهدت حادثــة القتــل ،علــى النحــو التالــي:

 3اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام -اتفاقية أوتاوا ،1997
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntd7w.htm
 4األمم المتحدة ،قائمة الدول المصادقة على اتفاقية أوتاوا،
https://treaties.un.org/Pages/ ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-5&chapter=26&clang=_en
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نالحـ ُ
ـظ مــن الخريطــة َّ
أن أغلــب ضحايــا األلغــام األرضيــة قــد قتلــوا فــي محافظتــي حلــب والرقــة ،فقــد بلغــت نســبة
حصيلــة الضحايــا فــي المحافظتيــن قرابــة  .% 49تليهمــا محافظــة ديــر الــزور بنســبة تقــارب الـــ  ،% 17ثــم درعــا وحمــاة
َ
ـراوح بعضهــا مــا بيــن  ،% 6 – 2فيمــا ح َّلــت كل
بقرابــة  % 9لــكل منهمــا ،ثــم بقيــة المحافظــات بـــنسبة تقــارب  ،% 17تـ
مــن دمشــق ،الســويداء ،القنيطــرة ،الالذقيــة فــي المراتــب األخيــرة بأقــل مــن  ،% 1بينمــا لــم نســجل وقــوع أيــة ضحيــة
فــي طرطــوس ،ويرجــع تفــاوت هــذه النســب إلــى عوامــل عديــدة مــن أبرزهــا تغيــر مســاحة المناطــق المســيطر عليهــا
مــن قبــل أطــراف النــزاع ،وتعــدُّ د الجهــات التــي ســيطرت علــى المحافظــة الواحــدة ،وتعتبــر محافظــة حلــب مــن أكثــر
المحافظــات التــي تغيــرت فيهــا القــوى المســيطرة علــى المناطــق.
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وفيما يلي توزع حصيلة الضحايا بحسب السنوات منذ آذار  2011حتى اآلن ،والتي لم تتوقف حتى عام :2022
	-منــذ آذار  2011حتــى نهايــة  :2011وثقنــا مقتــل  6مدنيـ ًا بينهــم  2طفـ ً
ـا ،أي مــا يقــارب  % 0.21مــن المجمــوع الكلــي
للضحايــا.
ً
طفال ،أي قرابة  % 1.10من المجموع الكلي للضحايا.
	 :2012-وثقنا مقتل  31مدني ًا بينهم 2
ً
طفال و 7سيدة ،أي قرابة  % 3.57من المجموع الكلي للضحايا.
	 :2013-وثقنا مقتل  101مدني ًا بينهم 22
ً
طفال و 7سيدة ،أي ما يقارب  % 3.43من المجموع الكلي للضحايا.
	 :2014-وثقنا مقتل  97مدني ًا بينهم 11
ً
طفال و 18سيدة ،أي ما يقارب  % 8.70من المجموع الكلي للضحايا.
	 :2015-وثقنا مقتل  246مدني ًا بينهم 48
ً
طفال و 62سيدة ،أي ما يقارب  % 17.28من المجموع الكلي للضحايا.
	 :2016-وثقنا مقتل  489مدني ًا بينهم 119
ً
طفال و 81سيدة ،أي ما يقارب  % 29.06من المجموع الكلي للضحايا.
	 :2017-وثقنا مقتل  822مدني ًا بينهم 201
ً
طفال و 42سيدة أي ما يقارب  % 15.09من المجموع الكلي للضحايا.
	 :2018-وثقنا مقتل  427مدني ًا بينهم 97
ً
طفال و 46سيدة أي ما يقارب  % 10.29من المجموع الكلي للضحايا.
	 :2019-وثقنا مقتل  291مدني ًا بينهم 76
ً
طفال و 4سيدة أي ما يقارب  % 3.50من المجموع الكلي للضحايا.
	 :2020-وثقنا مقتل  99مدني ًا بينهم 23
ً
طفال و 25سيدة أي ما يقارب  % 6.40من المجموع الكلي للضحايا.
	 :2021-وثقنا مقتل  181مدني ًا بينهم 78
	-منــذ كانــون الثانــي حتــى نيســان  :2022وثقنــا مقتــل  39مدنيـ ًا بينهــم  20طفـ ً
ـا و 2ســيدة أي مــا يقــارب  % 1.37مــن
المجمــوع الكلــي للضحايا.

ُتشــير البيانــات إلــى َّ
أن قرابــة ثلــث الضحايــا قــد تــم توثيــق مقتلهــم فــي عــام  ،2017وهــي الحصيلــة األعلــى للضحايــا
مقارنــة ببقيــة األعــوام .كمــا ُتظهــر اســتمرار مقتــل ضحايــا بســبب األلغــام علــى الرغــم مــن تراجــع العمليــات
العســكرية ،ومضــي ســنوات عديــدة علــى زراعــة حقــول مــن األلغــام ،واكتشــاف الكثيــر منهــا مــن قبــل المنظمــات
المحليــة العاملــة فــي إزالتهــا بمــا فــي ذلــك منظمــة الدفــاع المدنــي (الخــوذ البيضــاء) ،وبنــاءً علــى ذلــك نعتقــد أنــه مــا
زال هنــاك العديــد مــن حقــول ومواقــع األلغــام لــم تكتشــف بعــد؛ ممــا يهــدد أجيـ ً
ـاال مــن الســوريين لعقــود قادمــة،
واألطفــال فــي مقدمــة المتأثريــن.
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ثالث ًا :استنتاجات وتوصيات:
استنتاجات:
نســتغل اليــوم الدولــي للتوعيــة بخطــر األلغــام لنعــرض عبــر هــذا التقريــر الموجــز الخســائر البشــرية بيــن صفــوف
المواطنيــن الســوريين ،التــي تســبَّبت بهــا هــذه األلغــام ،وذلــك منــذ آذار 2011 /حتــى  /4نيســان .2022 /ونعتقــد َّ
أن
الحصيلــة الضخمــة للضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب األلغــام فــي ســوريا ِّ
تؤكــد علــى ضــرورة خلــو العالــم مــن هــذا الســاح
الغوغائــي.
وقــد الحظنــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق االنســان اســتمرار وقــوع ضحايــا مــن قتلــى وجرحــى بســبب األلغــام علــى
الرغــم مــن مناشــداتنا المتكــررة ،والمطالبــات العاجلــة بضــرورة تدخــل فــرق دولية للمســاعدة في الكشــف عن أماكن
تــوزع األلغــام والضغــط علــى القــوى المســيطرة فــي ســوريا لتحديــد أماكــن انتشــارها؛ للتقليــل مــن عــدد اإلصابــات
والضحايــا المدنييــن بســببها .وســعي ًا إلــى ذلــك الهــدف قامــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،وخــال قرابــة 11
عام ـ ًا بمراقبــة حــوادث بمــا يشــمل معرفــة مواقــع األلغــام وأنواعهــا ،ومــا نتــج عــن انفجارهــا مــن إصابــات وضحايــا،
حيــث ســوف نعمــل الحقـ ًا علــى إعــداد خرائــط تتضمــن إحداثيــات المواقــع التــي وقعــت فيهــا انفجــارات األلغــام فــي
مختلــف المحافظــات الســورية؛ ممــا يســهل عمــل فــرق إزالــة األلغــام المحليــة ويُشــكل نوعـ ًا مــن التوعيــة للســكان
والســلطات باتخــاذ كافــة االحتياطــات واإلمكانيــات لتفــادي وقــوع حــوادث جديــدة.

توصيات:
1.زيــادة الدعــم المقــدم للمنظمــات العاملــة فــي إزالــة األلغــام األرضيــة وفــي مقدمتهــا الدفــاع المدنــي الســوري
(الخــوذ البيضــاء).
2.إيقاف استخدام الذخائر العنقودية واأللغام األرضية المضادة لألفراد.
3.خفض عدد األراضي الملوثة بالذخائر العنقودية واأللغام األرضية.
4.إحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا األلغام والذخائر العنقودية.
5.علــى مجلــس األمــن والمجتمــع الدولــي زيــادة المســاعدات اللوجســتية للمنظمــات المحليــة والشــرطة المحليــة
العاملــة فــي مجــال الكشــف عــن األلغــام وتفكيكهــا.
6.تخصيــص مبلــغ معتبــر إلزالــة األلغــام التــي خلفهــا النــزاع الســوري مــن صنــدوق األمــم المتحــدة المخصــص
للمســاعدة فــي إزالــة األلغــام ،وبشــكل خــاص فــي المناطــق المســتعدة للقيــام بهــذه المهمــة بشــفافية
ونزاهــة .والبــدء فــي تعويــض الضحايــا وذويهــم ،والتركيــز علــى عمليــة العالج النفســي للناجين ،ودعــم المنظمات
اإلنســانية العاملــة فــي مجــال الرعايــة النفســية.
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