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سوريا من أسوأ دول العالم في كمية األلغام المزروعة منذ 2

عام 2011 على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها

أواًل: منهجية التقرير، ال نتمكن غالبًا من معرفة الجهة التي قامت 
بزراعة األلغام وبالتالي تحميلها مسؤولية القتل أو اإلصابة:

تعــرض المواطــن الســوري للقتــل خــارج نطــاق القانــون واإلصابــة بشــكل كثيــف جــداً مــن بعــد أن قــام 

بحــراك شــعبي فــي آذار/ 2011، وقــد اســتخدمت فــي عمليــات قتــل المدنييــن مــن المواطنيــن الســوريين 

مختلف أصناف األسلحة، مثل: الرشاشات، والساح األبيض )في المجازر التي حملت صبغة طائفية 

أو عرقيــة(، والهــاون، والقنابــل، والبراميــل المتفجــرة، والصواريــخ بمختلــف أنواعهــا، والذخائــر العنقودية، 

واأللغــام، واألســلحة الكيميائيــة، والتفجيــرات االنتحاريــة، وكذلــك المــوت تحت التعذيــب، وغيرها.

نحاول في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان خال عملنا المستمر منذ قرابة عشر سنوات أن نسنَد 

ا مــن ذلك في الغالبيــة العظمى من  عمليــة القتــل إلــى الجهــة التــي قامــت بهــا، قــدر اإلمــكان، حيــث تمكنَّ

لناها عــن حــوادث القتــل خــارج نطــاق القانــون، معتمديــن فــي ذلــك علــى عــدة عوامــل  البيانــات التــي ســجَّ

ــع ضمــن منهجيتنــا فــي توثيــق االنتهــاكات، وقــد قتــل غالبيــة الضحايــا عبــر  أشــرنا إليهــا بشــكل موسَّ

عمليات القصف الجوي باستخدام الصواريخ والبراميل المتفجرة، وساح الجو ال يمتلكه سوى النظام 

الســوري وروســيا، إضافــة إلــى قــوات التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة، لكنه يقصف 

ضمن مناطق محصورة، كما إنه بإمكاننا إلى حدٍّ جيد تحديد عمليات القصف المدفعي باالعتماد على 

دنــا الجهــة التــي قامــت  جهــة ســقوط القذيفــة، وزاويتهــا، ونوعهــا، وغيــر ذلــك، إضافــة إلــى ذلــك، فقــد حدَّ

بعمليــات القتــل عنــد اســتخدام الســاح األبيــض، باالســتناد إلــى ناجيــن وشــهود عيــان، شــهدوا عمليــة 

االقتحــام وتمكنــوا مــن التعــرف علــى الجنــاة مــن مابســهم أو لهجاتهــم والجهــة التي قدمــوا منها وغير 

ذلــك مــن المعاييــر، كذلــك الحــال عنــد عمليــات القتــل عبــر إلقــاء براميل متفجرة، فهــذا الســاح المخزي 

والعــار ال يمتلكــه ســوى الجيــش التابــع للنظــام الســوري، كمــا قمنــا بحصر أنــواع الذخائــر العنقودية التي 

اســتخدمت فــي ســوريا، ومعرفــة الجهــة التــي تســتخدم كل نــوع، وهــي إمــا روســيا أو النظــام الســوري، 

ــا مــن إســناد حادثــة القتــل إلى الجهة التــي قامت  وهكــذا مــع مختلــف أنــواع األســلحة، وبشــكل عــام تمكنَّ

ــر لدينــا مــن أدلــة ومعطيات. بهــا وفقــاً لمــا توفَّ

 

علــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد واجهتنــا العديــد مــن الصعوبــات فــي تحديــد المســؤولية عــن العشــرات مــن 

حــوادث القتــل، وبشــكل خــاص الهجمــات التــي يشــنها النظــام الســوري والنظــام الروســي فــي وقــت 

 منهما بالضبط يتحمل مســؤولية الهجوم، ونســتخدم 
ٍ

واحــد، فأصبــح مــن الصعوبــة بمــكان تحديــد أي

فــي هــذه الحالــة مصطلــح الحلــف الســوري/ الروســي.

https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf


سوريا من أسوأ دول العالم في كمية األلغام المزروعة منذ 3

عام 2011 على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها

يستثنى من عملية إسناد المسؤولية التي نقوم بها حالتان هما:

األلغام األرضية المضادة لألفراد والمركبات. )األلغام البحرية لم تستخدم في النزاع السوري(.	 

التفجيــرات عــن بعــد بمــا فيهــا الهجمــات االنتحاريــة أو اإلجباريــة وقــد تحدثنــا عنهــا بشــكل مفصــل 	 

فــي تقريرنــا الصــادر فــي 13/ تشــرين الثانــي/ 2020. 

ــر نحــن بصــدد الحديــث عــن األلغــام األرضيــة المضــادة لألفــراد والمركبــات، وهــي  وفــي هــذا التقري

مــت لتوضــع تحــت األرض أو فوقهــا، ثــم لتنفجــر بســبب وجــود اقتــراب أو تماس شــخص  مــواد صمِّ

أو مركبــة بهــا.

 

هنــاك صعوبــات وتحديــات خاصــة تواجهنــا وتمنعنــا مــن إســناد مســؤولية حــوادث القتــل بســبب 

األلغــام إلــى جهــة محــددة مــن أطــراف النــزاع، وهــي تضــاف إلــى التحديــات المذكــورة فــي منهجيتنــا 

العامــة، ومــن أبرزهــا:

أن غالبية أطراف النزاع تستخدم هذا النوع من الساح.	 

تعــدد أطــراف النــزاع والقــوى التــي ســيطرت علــى المناطــق التــي تقــع فيهــا حقــول األلغــام، ولــم 	 

تكشــف أيٌّ مــن أطــراف النــزاع والقــوى المســيطرة فــي ســوريا عــن خرائــط لألماكــن التــي زرعــت 

فيهــا األلغــام.

بت بها  يهــدف هــذا التقريــر إلــى عــرض الخســائر البشــرية بيــن صفــوف المواطنيــن الســوريين، التي تســبَّ

هــذه األلغــام، وذلــك منــذ آذار/ 2011 حتــى كانــون األول/ 2020، حيــث ُيبــرز حصيلــة الضحايــا بمــن فيهــم 

األطفــال والنســاء، والكــوادر الطبيــة واإلعاميــة وكــوادر الدفــاع المدنــي، وتوزعهــم بحســب المحافظات 

التــي قتلــوا فيهــا، كمــا يســتعرض بعضــاً مــن أبــرز الحــوادث التــي وقعــت إثــر انفجــار األلغــام.

ثانيًا: األلغام سالح محظور في القانون الدولي، لكنه مستخدم بشدة 
في النزاع السوري؛ مما يهدد السوريين لعقود قادمة:

تقــوم القــوات العســكرية بزراعــة األلغــام لهــدف رئيــس وهــو منــع تقــدم قــوات الخصــم نحــو مناطــق 

معينة؛ مما يســاهم في تحصينها وحمايتها، وتفرض طبيعة عمل األلغام العســكرية عدم الكشــف 

عــن مواقعهــا مــن أجــل إيقــاع أكبــر خســائر بشــرية ومعــدات فــي صفــوف الخصــم، ونظراً لعــدم إمكانية 

معرفة مواقعها بســهولة وبشــكل خاص من قبل المدنيين، ولقيام القوات المتنازعة بزراعة األلغام 

فــي العديــد مــن المناطــق المتفرقــة فهــي بالتالــي ســاح عشــوائي بامتيــاز، كمــا إنه فــي غالب النزاعــات ال 

ــه وعديم التمييز بين  تتــم إزالــة األلغــام إال عبــر عقــود مــن الزمــن؛ ممــا يجعــل مــن األلغام ســاحاً غير موجَّ

مدنــي وعســكري ومقاتل.

https://sn4hr.org/arabic/?p=12837 
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ت  د القانون الدولي اإلنســاني منذ نشــأته اســتخدامها بشــكل ملحوظ، ونصَّ بناًء على كل ذلك، فقد قيَّ

قواعــد القانــون اإلنســاني العرفــي علــى ذلــك1 ، كمــا أنَّ البروتوكــول الثانــي التفاقيــة األســلحة التقليديــة2 ، 

د قواعــد اســتخدامها لكنــه لــم يحظرهــا. ــز التنفيــذ فــي 3/ كانــون األول/ 1998 قــد حــدَّ الــذي دخــل حيِّ

ونظــراً لتطــور صناعــة األلغــام، مــن بينها األلغام التي تلقى بكثافة وعشــوائية مــن الطائرات، ومن بينها 

كذلــك األلغــام التــي يصعــب الكشــف عنهــا نتيجة للتطور التقني في تصنيعها، مما جعل اســتخدامها 

يناقــض بشــكل حــاد إمكانيــة اتخــاذ أطــراف النــزاع جميــع االحتياطــات المســتطاعة لحمايــة المدنييــن 

مــن آثــار هــذه األســلحة، كمــا يعــارض مبــدأ عــدم االســتخدام العشــوائي لهــذه األســلحة، ويجعــل تقييــد 

القانون الدولي اإلنســاني والقانون الدولي لحقوق اإلنســان لهذه األنواع من األســلحة على أرض الواقع 

واالســتخدام الفعلــي ضرباً مــن الخيال.

ــر  ــة للصليــب األحمــر مــع عــدد مــن المنظمــات غي ــة الدولي انطاقــاً مــن هــذه االســتحالة بذلــت اللجن

الحكوميــة جهــوداً جبــارة نحــو العمــل باتجاه حظر اســتعمال األلغام بشــكل مطلق؛ ألنها تعــارض أهم 

جــت تلــك الجهــود فــي اتفاقّيــة حظــر اســتعمال وتكديــس وإنتــاج ونقــل  مبــادئ قانــون الحــرب، وقــد توِّ

ز التنفيــذ فــي آذار/ 1999،  األلغــام المضــادة لألفــراد وتدميــر تلــك األلغــام )اتفاقيــة أوتاوا(3 ، والتي دخلت حيِّ

ويبلــغ عــدد الــدول المصادقــة علــى االتفاقيــة حاليــاً 164 دولــة4 ، ممــا يشــكل الغالبيــة العظمــى لــدول 

العالــم، ويصبــح الحظــر الدولــي علــى األلغام بمثابة عرف دولي ملزم لجميــع الدول وأطراف النزاع ســواء 

صادقــت علــى االتفاقيــة أم ال.

على الرغم من الحظر الدولي على اســتخدام األلغام، فقد وثقنا في الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان 

اســتخدام أطــراف النــزاع لأللغــام علــى مــدى قرابــة عشــر ســنوات )لــم نســجل اســتخدام قــوات التحالــف 

الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة، والقــوات الروســية األلغــام(، وقــد وثقنــا المئــات مــن حــاالت 

الوفيــات واإلصابــات بســبب تلــك األلغــام، وُيعتبــر النــزاع المســلح فــي ســوريا مــن أســوأ النزاعــات مــن 

ناحيــة احتــرام قواعــد القانــون الدولــي، وبشــكل خــاص مــن قبــل النظــام الســوري5، الــذي يمتلك عشــرات 

نــت بقيــة أطــراف النــزاع مــن  آالف األلغــام، كمــا أن ســهولة تصنيــع األلغــام وكلفتهــا المنخفضــة مكَّ

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule81 ،81 1   اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة

3  اتفاقية 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

4  األمم المتحدة، قائمة الدول المصادقة على اتفاقية أوتاوا،

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-5&chapter=26&clang=_en 

5  نســتخدم مصطلــح النظــام الســوري بشــكل عــام عوضــًا عــن مصطلــح الحكومــة، وذلــك ألن طبيعــة الســلطة فــي ســوريا هــي توتاليتاريــة دكتاتوريــة ترتكــز فــي الحكــم علــى مجموعــة 

محــدودة جــدًا مــن األفــراد، هــم رئيــس الجمهوريــة وقــادة األجهــزة األمنيــة بشــكل رئيــس، فيمــا يلعــب الــوزراء بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة دورًا شــكليًا ومحــدودًا 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 الصاحيــات 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 مطلقًا في السياق السوري

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule82 ،82 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule83 ،83 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني، القاعدة

2   بروتوكول حظر أو تقييد استخدام األلغام واألشراك الخداعية والنبائط األخرى بصيغته المعدلة في 3 مايو 1996 )البروتوكول الثاني المعدل(،

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1996/05/19960503%2001-38%20AM/Ch_XXVI_02_bp.pdf 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule81
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule81
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntd7w.htm
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-5&chapter=26&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-5&chapter=26&clang=_en
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule82
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule82
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule83
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule83
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1996/05/19960503%2001-38%20AM/Ch_XXVI_02_bp.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1996/05/19960503%2001-38%20AM/Ch_XXVI_02_bp.pdf
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عام 2011 على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها

 واســع ودون اكتــراث باإلعــان عــن مواقعها أو إزالتهــا، وهذا يعني امتداد خطرها 
ٍ
اســتخدامها علــى نحــو

ل المواطنين الســوريين وبشــكل خاص األطفــال منهم، ويظهر  لعقــود طويلــة وتهديدهــا لحيــاة وتنقُّ

ذلــك جليــاً فــي المحافظــات التــي شــهدت اشــتباكات وتغيــراً فــي مواقــع الســيطرة.

ثالثــًا: الحصيلــة الضخمــة للضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب األلغــام فــي 
ســوريا تؤكــد ضــرورة خلــو العالــم مــن هــذا الســالح الغوغائــي:

الحظنا في الشــبكة الســورية لحقوق االنســان اســتمرار وقوع ضحايا من قتلى وجرحى بســبب األلغام 

علــى الرغــم مــن مناشــداتنا المتكــررة، والمطالبــات العاجلــة بضــرورة تدخــل فــرق دوليــة للمســاعدة فــي 

الكشــف عن أماكن توزع األلغام والضغط على القوى المســيطرة في ســوريا لتحديد أماكن انتشــارها؛ 

للتقليل من عدد اإلصابات والضحايا المدنيين بسببها. والشبكة السورية لحقوق اإلنسان وباعتبارها 

عضــو فــي “الحملــة الدوليــة لحظــر األلغــام األرضية وتحالــف الذخائــر العنقوديــة )ICBL-CMC(”، تؤكد على 

 من اســتخدام األلغــام والذخائر العنقودية.
ٍ

ســعيها ضمــن هــذا التحالــف الدولــي للوصــول إلى عالم خــال

ســعياً إلى ذلك الهدف قامت الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان، وخال قرابة عشــر ســنوات بمراقبة 

حــوادث بمــا يشــمل معرفــة مواقــع األلغــام وأنواعهــا، ومــا نتج عن انفجارهــا من إصابــات وضحايا، حيث 

ســوف نعمــل الحقــاً علــى إعــداد خرائــط تتضمــن إحداثيــات المواقع التي وقعــت فيها انفجــارات األلغام 

فــي مختلــف المحافظــات الســورية؛ ممــا يســهل عمــل فــرق إزالــة األلغــام المحليــة وُيشــكل نوعــاً مــن 

التوعيــة للســكان والســلطات باتخــاذ كافة االحتياطــات واإلمكانيات لتفــادي وقوع حــوادث جديدة.

 

بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 

 فقد قتل ما ال يقل عن

وذلــك منــذ آذار/ 2011 حتــى كانــون األول/ 2020 عبــر المئــات مــن حــوادث انفجــار األلغــام فــي مختلــف 

المحافظــات الســورية،  وكان مــن ضمــن الـــ 2601 مدنيــاً خســائر بشــرية فــي صفــوف الكــوادر الطبيــة 

وكــوادر الدفــاع المدنــي والكــوادر اإلعاميــة، توزعــت علــى النحــو التالــي:

http://www.icblcmc.org/
http://www.icblcmc.org/


سوريا من أسوأ دول العالم في كمية األلغام المزروعة منذ 6

عام 2011 على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها

وتتوزع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات السورية وفقًا للشكل التالي:

ــا األلغــام األرضيــة قــد وقعــت فــي محافظتــي حلــب والرقــة،  ناحــُظ مــن الخريطــة أنَّ أغلــب ضحاي

ــا األلغــام، أي أنَّ  وبلغــت نســبة حصيلــة الضحايــا فــي المحافظتيــن قرابــة 51 % مــن مجمــل ضحاي

نصــف ضحايــا األلغــام وقعــت فــي هاتيــن المحافظتيــن، تليهمــا محافظــة ديــر الــزور بنســبة تقــارب 

الـــ 16 %، ثــم درعــا بقرابــة 9 %، ثــم حمــاة بنســبة 7 %، ثــم بقيــة المحافظــات بـــنسبة تقــارب 17 %، 

ــت كل مــن دمشــق، الســويداء، القنيطــرة، الاذقيــة فــي  تــراوَح بعضهــا مــا بيــن 2 – 6 %، فيمــا حلَّ

المراتــب األخيــرة بأقــل مــن 1 %، بينمــا لــم نســجل وقــوع أيــة ضحيــة فــي طرطــوس، ويرجــع تفــاوت 

ــر مســاحة المناطــق المســيطر عليهــا مــن قبــل  ــدة مــن أبرزهــا تغي ــى عوامــل عدي هــذه النســب إل

د الجهــات التــي ســيطرت علــى المحافظــة الواحــدة، وتعتبــر محافظــة حلــب مــن  أطــراف النــزاع، وتعــدُّ

أكثــر المحافظــات التــي تغيــرت فيهــا القــوى المســيطرة علــى المناطــق.
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وفيما يلي توزع حصيلة الضحايا بحسب السنوات منذ عام 2011 حتى اآلن والتي لم تتوقف حتى عام 

 :2020
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عام 2011 على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها

-  منــذ آذار 2011 حتــى نهايــة 2011: وثقنــا مقتــل 6 مدنيــاً بينهــم 2 طفــًا، أي مــا يقــارب 0.3 % مــن المجمــوع 

الكلي للضحايا.

-  2012: وثقنا مقتل 31 مدنياً بينهم 2 طفًا، أي قرابة 1.5 % من المجموع الكلي للضحايا. 

-  2013: وثقنا مقتل 101 مدنياً بينهم 22 طفًا و7 سيدة، أي قرابة 4 % من المجموع الكلي للضحايا.

-  2014: وثقنا مقتل 97 مدنياً بينهم 11 طفًا و7 سيدة، أي ما يقارب 4 % من المجموع الكلي للضحايا.

-  2015: وثقنــا مقتــل 246 مدنيــاً بينهــم 48 طفــًا و18 ســيدة، أي مــا يقــارب 9 % مــن المجمــوع الكلــي 

للضحايا.

-  2016: وثقنــا مقتــل 489 مدنيــاً بينهــم 119 طفــًا و62 ســيدة، أي مــا يقــارب 19 % مــن المجمــوع الكلــي 

للضحايا.

-  2017: وثقنــا مقتــل 822 مدنيــاً بينهــم 201 طفــًا و81 ســيدة، أي مــا يقــارب 32 % مــن المجمــوع الكلــي 

للضحايا.

-  2018: وثقنــا مقتــل 427 مدنيــاً بينهــم 97 طفــًا و42 ســيدة أي مــا يقــارب 16 % مــن المجمــوع الكلــي 

للضحايا.

-  2019: وثقنــا مقتــل 291 مدنيــاً بينهــم 76 طفــًا و46 ســيدة أي مــا يقــارب 11 % مــن المجمــوع الكلــي 

للضحايــا.

-  منذ كانون الثاني 2020 حتى كانون األول 2020: وثقنا مقتل 91 مدنياً بينهم 20 طفًا و4 ســيدة أي ما 

يشكل قرابة 3 % من المجموع الكلي للضحايا.

لت مــا نســبته قرابــة  ُتشــير البيانــات إلــى أنَّ الحصيلــة األكبــر للضحايــا قــد وقعــت فــي عــام 2017، وشــكَّ

الثلــث مقارنــة مــع بقيــة األعــوام، كمــا ُتظهــر اســتمرار وقــوع 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(، وبنــاًء علــى ذلــك نعتقــد أنــه مــا زال هنــاك العديد من حقول ومواقع األلغام لم تكتشــف بعد؛ 

ممــا يهــدد أجيــااًل مــن الســوريين لعقــود قادمــة، واألطفــال فــي مقدمــة المتأثريــن.
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رابعــًا: حــوادث بــارزة ســجلناها علــى مــدى الســنوات الماضيــة النفجــار 
ألغــام خلفــت خســائر بشــرية وماديــة:

ألف: من الكوادر الطبية:

ميســاء محمــد الدعــاس، طبيبــة، مــن أبنــاء مدينــة تدمــر بريــف حمــص الشــرقي، قتلــت يــوم اإلثنيــن 18/ 

أيــار/ 2015؛ جــراء انفجــار لغــم أرضــي -زرعتــه جهــة لــم نتمكن من تحديدها- علــى الطريق الدولي، لــدى مرور 

الســيارة التــي كانــت تســتقلها مــع بعــض أفــراد عائلتهــا للخــروج مــن مدينــة تدمــر باتجاه مدينــة حمص. 

تخضــع المدينــة لســيطرة قــوات النظام الســوري عنــد وقــوع الحادثة.

محمــود إســماعيل مطــر الناصــر العســاف، طبيــب أســنان، مــن أبنــاء مدينــة موحســن بريــف 

محافظــة ديــر الــزور الشــرقي، يبلــغ مــن العمــر 40 عــام، متــزوج ولديــه 3 أطفــال، ُقتــل يــوم الجمعــة 6/ 

نيســان/ 2018 جــراء انفجــار لغــم أرضــي -زرعتــه جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا- علــى طريــق ديــر الــزور 

– الرقــة فــي منطقــة الجــزرات بريــف محافظــة الرقــة الشــرقي. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات 

ســوريا الديمقراطيــة وقــت الحادثــة.

باء: من كوادر الدفاع المدني:

جمــال الحافــظ، مديــر مركــز الدفــاع المدنــي فــي مدينــة مــارع بريــف 

محافظــة حلــب الشــمالي، ُقتــل يــوم الثاثــاء 6/ آذار/ 2018 متأثــرًا 

بجراحــه التــي أصيــب بهــا جــراء انفجــار لغــم أرضــي -زرعتــه جهــة لــم 

نتمكــن مــن تحديدها- فــي قرية دير صوران التابعة لمدينة عفرين 

بريــف محافظــة حلــب الشــمالي. تخضــع المنطقــة لســيطرة 

المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

 ”UXO“ زالــة مخلفــات الحــرب
ٕ
ٔاحمــد حــاق، ومحمــد ناقــوح، وصالــح جبــران عرفــات، مــن عناصــر فريــق ا

التابــع للدفــاع المدنــي – مركــز قســطون، ُقتلــوا يــوم الجمعــة 13/ كانــون األول/ 2019 جــراء انفجــار لغــم 

أرضــي -زرعتــه جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا- فــي قريــة قســطون فــي ســهل الغــاب بريــف محافظــة 

زالة مخلفات قصف ســابق، ما زالت الشــبكة الســورية لحقوق 
ٕ
حماة الغربي، بينما كانوا يعملون على ا

لــى شــهود وناجيــن مــن الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضع 
ٕ
اإلنســان تحــاول الوصــول ا

المنطقــة لســيطرة المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي وقــت وقــوع الحادثــة.

جمال الحافظ

https://drive.google.com/file/d/1R02hR7I1HnKP6FNii0cqYz1BYVZtrR10/view
https://drive.google.com/file/d/1bfjy-8tNRzD1CkE6_tUfRinxFlHpoJHP/view
https://drive.google.com/file/d/1nsoutIJOPF_dvdehRRgMc0DW0UytkN1q/view
https://drive.google.com/file/d/1-jqht5emt9Pr9IyUMjf3nMzBdkv8NEEe/view
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وقــد نعــى الدفــاع المدنــي الســوري العناصــر الثاثــة عبــَر حســابه الرســمي علــى منصــة التواصــل 

االجتماعــي “تويتــر”.

ٔاحمــد حــاق، مــن ٔابنــاء قريــة عطشــان بريــف محافظــة حمــاة الشــرقي، يبلــغ من العمــر 27 عامــاً، يعمل 

زالــة مخلفــات الحــرب. 
ٕ
مــع الدفــاع المدنــي منــذ عــام 2014، وهــو مديــر مركــز ا

دلــب الجنوبي، يبلــغ من العمــر 23 عامــاً، متزوج 
ٕ
محمــد ناقــوح، مــن ٔابنــاء قريــة معــر زيتــا بريــف محافظــة ا

ولديــه طفــان، يعمــل مــع الدفــاع المدني منــذ عــام 2015.

صالــح جبــران عرفــات، مــن ٔابنــاء مدينــة كفــر زيتــا بريــف محافظــة حمــاة الشــمالي، يبلــغ مــن العمــر 35 

عامــاً، متــزوج ولديــه طفــل واحــد، يعمــل مــع الدفــاع المدنــي منــذ عــام 2014.

تاء: من الكوادر اإلعامية:

الناشــط اإلعامــي كمــال أبــو الوليــد، 25 عامــاً، ُقتــل يــوم اإلثنيــن 19/ آذار/ 2018، إثــر انفجــار لغــم أرضــي 

-زرعتــه جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا- فــي مدينــة عفريــن بريــف حلــب الشــمالي الغربــي، فــي أثنــاء عملــه 

علــى تصويــر تقريــر صحفــي فــي المدينــة بعــد ســيطرة المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي عليهــا. 

ُيذكــر أنــه عمــل بشــكل مســتقل وهــو مــن أبنــاء مدينــة جرابلــس شــمال محافظــة حلــب.

صالح عرفات، ٔاحمد حاق، محمد ناقوح 

https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1205537346780831744
https://drive.google.com/file/d/1yf07jM0WhQNCz7QJOOktLVcxmFbRbtNw/view
https://drive.google.com/file/d/1Q-wGLJ8hB78V4sTa27IL993cqAluAH6n/view
https://drive.google.com/file/d/1AOvLGAOC1sMJhKJyqEIm78JWnQ_xQf-o/view
https://drive.google.com/file/d/1wv9VvtlSFJh0gYxBft-qA71KrCopjm8B/view
https://drive.google.com/file/d/1xNm717P5RlS9ZMBcTM2UkGf4afaNn_PJ/view
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ثاء: سقوط عدد كبير من الضحايا باأللغام:

ــوم  ــا ي ــي، 16 عامــًا، ُقت ــز ناصــر األحمــد الزعب ــي، 17 عامــًا، ومعت الطفــان حســين أحمــد الشــرع الزعب

الخميــس 10/ تشــرين الثانــي/ 2011؛ جــراء انفجــار لغــم أرضــي -زرعتــه جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا- 

فــي طريــق زراعــي فــي ناحيــة المســفيرة جنــوب محافظــة درعــا. تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري وقــت الحادثــة.

السيدة أنوار الحراكي وأطفالها الثاثة أحمد وحا وهادي معاذ الحراكي، قتلوا جميعاً يوم الجمعة 18/ 

كانــون الثانــي/ 2013 جــراء انفجــار لغــم أرضــي -زرعتــه جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا- في أثناء مــرور مركبة 

تقلهــم فــي إحــدى األراضــي الزراعيــة فــي بلــدة المليحــة الغربيــة بريــف درعــا الشــرقي. تخضــع المنطقــة 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت وقــوع الحادثة.

اإلثنيــن 29/ نيســان/ 2013 انفجــر لغــم أرضــي -زرعتــه جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا- قــرب بلــدة تلعــرن 

بريــف محافظــة حلــب الجنوبــي الشــرقي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 7 مدنيــًا بينهــم 3 طفــًا و4 ســيدات، تخضــع 

المنطقــة لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام )فتــح الشــام ســابقاً( وقــت الحادثــة.

األربعــاء 10/ حزيــران/ 2015 قضــى 6 مدنيــاً مــن عائلــة واحدة بينهــم 3 أطفال، إثر انفجار لغم أرضي -زرعته 

جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا-، علــى طريــق ناحتــة - الحــراك قــرب بلــدة ناحتــة فــي ريــف درعــا الشــرقي. 

تخضــع المنطقــة لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت الحادثة.

اإلثنيــن 9/ نيســان/ 2018 قضــى 7 مدنيــاً بينهــم 1 طفلــة و 3 ســيدات، جــراء انفجــار لغــم أرضــي -زرعتــه 

جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا- فــي أثنــاء مــرور حافلتهــم بالقــرب مــن بلــدة نبــل، لــدى عودتهــم إلــى قريــة 

قســطل جندو التابعة لمدينة عفرين في ريف حلب الشــمالي. تخضع المنطقة لســيطرة المعارضة 

المســلحة/ الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

معتز الزعبي حسين الزعبي

https://sn4hr-my.sharepoint.com/:v:/p/upload/EUhZlXJCgHBKhaRmOW3OIzsB6M-i9sQTLJH8pywTETN03g?e=3NNjAB
https://drive.google.com/file/d/1eeMqTwW4r2XOJdVt0SPdiG2DKvDDTavg/view
https://drive.google.com/file/d/1eeMqTwW4r2XOJdVt0SPdiG2DKvDDTavg/view
https://drive.google.com/file/d/1pAAaw_VL-h66pPAjpYK84bh4zDUeGUa_/view
https://drive.google.com/file/d/1DAw9bfjtZWqHrcdahhnVubXWXslCw2Am/view
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الطفــل نهــاد حمــو حميــد، 16 عامــاً، قتــل يــوم األربعــاء 10/ تمــوز/ 2019 جــراء انفجــار لغــم أرضــي -زرعتــه 

جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا- علــى الطريــق الواصــل بيــن قريــة كورزيحــل وبلــدة باســوطة فــي مدينــة 

عفريــن بريــف حلــب الشــمالي، بينمــا كان فــي طريقــه إلــى إحــدى حقــول عائلتــه الزراعيــة فــي المنطقــة. 

تخضــع المنطقــة لســيطرة المعارضــة المســلحة/ الجيــش الوطنــي وقــت الحادثــة.

ــن ســينا  ــة الســاعة 11:00 انفجــر لغــم أرضــي داخــل مدرســة اب ــي/ 2019 قراب األحــد 24/ تشــرين الثان

ــزور الشــرقي،  ــر ال للتعليــم االبتدائــي فــي قريــة الطيبــة التابعــة لمدينــة المياديــن بريــف محافظــة دي

فــي أثنــاء ســاعات الــدوام المدرســي؛ مــا أدى إلــى مقتــل ســتة أطفــال )3 ذكــور، و3 إنــاث( مــن طــاب 

المدرســة، فــي أثنــاء لعــب عــدد منهــم باللغــم، وإصابــة قرابــة عشــرة آخريــن بجــراح، ال نــزال نحــاول 

الوصــول إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع القريــة 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري وقــت الحادثــة.

األربعــاء 28/ تشــرين األول/ 2020 انفجــر لغــم أرضــي -زرعتــه جهــة لــم نتمكــن مــن تحديدهــا- لــدى مــرور 

ســيارة تقــل عمــااًل فــي ورشــة لقطــاف الزيتــون علــى أطــراف مدينــة خــان شــيخون فــي ريــف محافظــة 

إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 5 مدنيــاً، مــا زالــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تحــاول الوصــول 

إلــى شــهود وناجيــن مــن تلــك الحادثــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل. تخضــع المنطقة لســيطرة 

قــوات النظــام الســوري وقــت الحادثــة.

خامسًا: االستنتاجات والتوصيات:

يؤكــد اســتمرار ســقوط الضحايــا والمصابيــن بســبب األلغــام علــى مــدى انتشــار ظاهــرة اســتخدام 	 

األلغــام مــن قبــل مختلــف أطــراف النــزاع فــي ســوريا، كمــا يظهــر أن هنــاك العديــد مــن المناطــق 

المزروعــة باأللغــام والتــي لــم تكتشــف حتــى اآلن.

ــراً واختافــاً فــي القــوى المســيطرة والمناطــق التــي 	  إن المحافظــات الســورية التــي شــهدت تغي

ســيطرت عليهــا هــي األكثــر عرضــة النتشــار األلغــام، وهنــاك تهديــد مســتدام علــى حيــاة ســكانها، 

وبشــكل خــاص األطفــال منهــم.

أكثــر مــن ثلــث الضحايــا الذيــن قتلــوا بســبب األلغــام فــي النــزاع الســوري هــم مــن النســاء واألطفــال 	 

بحســب قاعدة بيانات الضحايا في الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان، وهذا يثبت مدى عشــوائية 

هــذا الســاح. 

إن األلغام ســاح عشــوائي وعديم التمييز ومحظور بموجب القانون الدولي، ويهدف إلى بثِّ الرعب 	 

واإلرهاب، تعرَّف “الهجمات العشــوائية” على أنها ليســت موجهة لتحقيق هدف عســكري محدد، 

https://drive.google.com/open?id=1zRm27NHiqmwojRAupg0w_KTFct5o-bFW
https://drive.google.com/file/d/1SURLZQd0D7Lb3691NDdfgRxWWHwt78X2/view
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وهي التي يســتخدم فيها أســلوب ووســائل القتال التي ال يمكن توجيهها لتحقيق هدف عســكري 

د، أو تلــك التــي تســتخدم أســلوباً ووســائل قتاليــة تكــون تأثيراتهــا غيــر محــدودة6. وبالتالــي فــإن  محــدَّ

األلغام تنتهك بشــكل واضح مبدأ التمييز بين األهداف المدنية والعســكرية7، ومبادئ االحتياطات 

والتناســب فــي الهجمــات8، ُيشــكل عــدم احتــرام هــذه األحــكام جريمــة حــرب بموجــب القانــون الدولــي 

اإلنســاني وبموجب النظام األساســي للمحكمة الجنائية الدولية.

لــم تكشــف أيٌّ مــن القــوى الفاعلــة التــي اســتخدمت األلغــام عــن خرائــط لألماكــن التــي زرعــت فيهــا 	 

ــذي  ــى إزالتهــا، وبشــكل خــاص النظــام الســوري ال ــم تعمــل بشــكل جــدي عل األلغــام، كمــا أنهــا ل

اســتعاد مناطــق واســعة لكنــه لــم يقــم بعمليــات إزالــة مدروســة لأللغــام.

يتحمــل القــادة المدنيــون والعســكريون المســؤولية الجنائية وفقاً لمبدأ مســؤولية القيــادة، وذلك 	 

فــي حــال علمــوا أو كان يتوجــب أن يعلمــوا باالنتهــاكات التــي ارتكبتها القوات الخاضعة لســيطرتهم 

ولــم يمنعوهــا ولــم يعاقبــوا مرؤوســيهم المســؤولين عنهــا، حيــث يتوجــب عليهــم احتــرام وفــرض 

احتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني.

يتحمل مجلس األمن الدولي المســؤولية الرئيســة عن حالة عدم األمان في ســوريا؛ نظراً لفشــله 	 

الفظيــع فــي حمايــة المدنييــن فــي ســوريا علــى مــدى عشــر ســنوات، واإلخفــاق فــي تحقيــق عمليــة 

انتقال سياســي حتى اآلن، وكلما طال أمد النزاع فنحن أمام انتشــار مزيد من الفوضى واالنتهاكات 

والمحظورات.

التوصيات:

إلى كافة أطراف النزاع:

احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.	 

ــز بيــن المدنيين 	  التوقــف عــن زراعــة األلغــام التــي تســتهدف المدنييــن واألعيــان المدنيــة؛ والتــي ال تميِّ

والعســكريين؛ والمحظــورة بموجــب القانــون الدولــي، وتدميــر كل مــا هــو مخــزن منها.

البــدء فــي عمليــات إزالــة وتنظيــف األلغــام فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها وبشــكل خــاص في 	 

األماكن التي قامت بزراعة األلغام فيها وتخضع لســيطرتها أو اســتعادت الســيطرة عليها وعلى 

علم بمواقعها.

تقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة األلغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية 	 

أو القريبة من التجمعات السكنية.

6  اللجنة الدولية للصليب األحمر، الملحق )البروتوكول( األول اإلضافي التفاقيات جينيف 1977، المادة 51 )4(،

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm 

7  اللجنة الدولية للصليب األحمر، قواعد القانون الدولي اإلنساني، القواعد 1 إلى 10،

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul 

8    اللجنة الدولية للصليب األحمر، قواعد القانون الدولي اإلنساني، القواعد 11 إلى 24،

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul
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إلى مجلس األمن الدولي والمجتمع الدولي:

زيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف 	 

عن األلغام وتفكيكها.

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.

البدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العاج النفسي للناجين، ودعم المنظمات 	 

اإلنسانية العاملة في مجال الرعاية النفسية.

لــن يكــون هنــاك أي اســتقرار وأمــان فــي ســوريا دون تحقيــق انتقــال سياســي نحــو الديمقراطيــة 	 

وحقــوق اإلنســان فــي ســوريا، ولــن يتــم ذلــك إال عبــر جــدول زمنــي صــارم وبــذل جهــود وضغوطــات 

جديــة.

إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:

إدانة استخدام األلغام من قبل أطراف عديدة في النزاع السوري.	 

إعــداد تقريــر لتســيط الضــوء علــى هذه الظاهرة الخطيــرة في النزاع الســوري، والطلب من مجلس 	 

األمــن والمجتمــع الدولــي بــذل مزيــد مــن اإلمكانــات لمكافحتهــا علــى مختلــف األصعــدة بمــا فيهــا 

التوعوية واللوجستية.

ــر العنقوديــة غيــر المنفجــرة ورفــع 	  تدريــب المنظمــات الســورية علــى البــدء بإزالــة األلغــام والذخائ

التَّوعيــة المحليــة لمثــل هــذا النــوع مــن المخاطــر، والعمــل علــى تحديــد أبــرز المواقــع التــي تمت فيها 

زراعــة األلغــام.

:COI إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة

تخصيص فقرة في التقارير القادمة لتناول تكتيك األلغام وآثاره المدمرة على المجتمع.

شكر
تتقــدم الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بخالــص الشــكر لــكل مــن أرســل أخبــار ومعلومــات وبشــكل 

خــاص الضحايــا الناجيــن وشــهود العيــان والنشــطاء المحليون، الذين ســاهمت معلوماتهم في تعزيز 

البيانــات واألدلــة فــي مختلــف الحــوادث الــواردة فــي هــذا التقريــر.
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