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لیبیا: ألغام أرضیّة ومخلّفات حربیة أخرى تقتل المدنیین
یجب دعم جھود التطھیر والمساعدة على تعافي ضواحي طرابلس

عناصر من "الھیئة الوطنیة للسالمة" یزیلون ألغاما وعبوات ناسفة مستخدمة خالل النزاع المسلح في طرابلس، لیبیا، 3 یونیو/حزیران 2020. © 2020 حازم تركیة/وكالة األناضول عبر غیتي إیمجز

(بیروت) – قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إّن ما ال یقّل عن 130 شخصا، أغلبھم مدنیّون، قتلوا جّراء األلغام األرضیّة والذخائر المتروكة أو غیر
المنفجرة في لیبیا منذ انسحاب الجماعة المسلّحة المسّماة "القّوات المسلّحة العربیّة اللیبیّة" من الضواحي الجنوبیة لطرابلس في یونیو/حزیران 2020.

زرع مقاتلون تابعون لھذه الجماعة، بقیادة خلیفة حفتر، ومقاتلون أجانب من روسیا ألغاما محظورة مضادّة لألفراد، منھا عبّوات ناسفة تنفجر بمالمسة
الضحیة لھا وفخاخ متفجرة في الضواحي الجنوبیة لطرابلس أثناء انسحابھم. على الحكومة اللیبیّة وداعمیھا الدولیین تكثیف جھود إزالة األلغام األرضیة

والذخائر غیر المنفجرة حول العاصمة طرابلس.

قالت حنان صالح، مدیرة لیبیا في ھیومن رایتس ووتش: "زرعت القوات المتحالفة مع خلیفة حفتر ألغاما أرضیّة وعبّوات ناسفة فقتلت وشّوھت مئات
المدنیین، منھم أطفال، وحالت دون عودة سكان الضواحي الجنوبیة لطرابلس إلى دیارھم. األلغام المضادة لألفراد محظورة ألنھا تقتل المدنیین عشوائیا

أثناء القتال ولفترة طویلة بعد انتھاء النزاع".
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من أبریل/نیسان 2019 إلى یونیو/حزیران 2020، حارب المقاتلون بقیادة حفتر والقوات المساندة لھم، بما فیھا "مجموعة فاغنر"، وھي شركة أمنیة
عسكریة خاصة مرتبطة بالحكومة الروسیة، الجماعات المسلّحة التابعة لـ "حكومة الوفاق الوطني" سابقا ومقرھا طرابلس، والتي كانت بدورھا مدعومة

من مقاتلین أجانب. نتج عن ھذا القتال كمیّات ھائلة من المخلفات الحربیة المتفجرة، منھا ذخائر لم تنفجر، في جمیع األحیاء الجنوبیة لطرابلس.

خالل زیارة إلى طرابلس في مارس/آذار 2022، قابلت ھیومن رایتس ووتش "المركز اللیبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب" (المركز
اللیبي) التابع لوزارة الدفاع، والذي یُنّسق الجھود اإلنسانیة المتعلقة باأللغام، ومجموعات مدنیة لیبیة ودولیة تعمل في مجال األلغام، ومسؤولین في األمم

المتحدة، ومتخصصین في إزالة األلغام من "جھاز المباحث الجنائیة" التابع لوزارة الداخلیة. كما تحدّث الباحثون مع مسؤولین من منطقة عین زارة
والفرناج، وھي من أكثر مناطق النزاع تضّررا.

قال المركز اللیبي إّن األلغام األرضیة وغیرھا من الذخائر المتفجرة تسببت منذ 2019 في تلویث 720 ملیون متر مربع في أحیاء جنوب طرابلس، ما أدّى
إلى وقوع إصابات ووفیات وتھجیر اآلالف من سكان طرابلس. إضافة إلى الوفیات، أصیب حوالي 200 شخص.

قال مسؤولون من الحكومة، واألمم المتحدة، والمجموعات المدنیّة إّن العوائق التي تحول دون تطھیر المناطق الملّوثة تشمل التشتت في مراكز القرار،
وغیاب التنسیق الكافي بین أجھزة الحكومة والمجموعات اإلنسانیة. كما أعیقت الجھود لعدم وجود جھاز مركزي لجمع البیانات، ونقص القدرات لدى

بعض العاملین في نزع األلغام، ونقص التمویل للمعدّات والتدریب.

قابلت ھیومن رایتس ووتش أیضا مدنیین ھّجرھم القتال في أحیاء عین زارة، وصالح الدین، وقصر بن غشیر، ولم یتمكنوا من العودة إلى دیارھم بسبب
خطر األلغام األرضیة وغیرھا من الذخائر المتفجرة.

في 20 أبریل/نیسان، أرسلت ھیومن رایتس ووتش نتائج أبحاثھا إلى "حكومة الوحدة الوطنیة" والقّوات المسلّحة العربیّة اللیبیّة، لكنھا لم تتلق أي رد.

فضال عن الخسائر المباشرة في األرواح والممتلكات الناتجة عن األلغام األرضیة والمخلفات الحربیة المتفجرة، تحمل ھذه األخیرة أضرارا مستقبلیة
تقّوض حقوق اإلنسان األساسیة، بما یشمل التھجیر، وتدني مستوى المعیشة، وإعاقة الحصول على المأوى والرعایة الصحیة والتعلیم والخدمات

األساسیة، مثل الكھرباء. غالبا ما یحتاج الناجون إلى مساعدة طبیة طویلة األمد وعالجا متخّصصا.

 المراجعة التي أجرتھا ھیومن رایتس ووتش للصور والفیدیوھات والمعلومات التي قدّمتھا المجموعات اإلنسانیة المعنیّة باأللغام أدّت إلى تحدید عشرة
ألغام مضادة لألفراد من أصل سوفییتي وروسي، وعدد من العبّوات المرتجلة التي تنفجر بمالمسة الضحیة لھا، استُخدمت في معارك طرابلس. أربعة من

األلغام المضادة لألفراد ذات األصل الروسي لم یسبق أن ُوثِّقت في لیبیا.

قالت ھیومن رایتس ووتش إّن العبّوات الناسفة المرتجلة تّم تجمیعھا واستخدامھا بطریقة تھدف إلى تفجیرھا بمجرد وجود أو اقتراب أو مالمسة شخص
ما، ویُمكن أن تصیب أو تقتل أشخاص عدّة. تحظر "اتفاقیة حظر األلغام" لعام 1997 مثل ھذه األجھزة التي تنفجر بفعل الضحیّة، بما فیھا األجھزة

المصنوعة محلیا.

بعد أن وثقت ھیومن رایتس ووتش استخدام األلغام األرضیّة من قبل قوات الزعیم اللیبي الراحل معّمر القذّافي في 2011، تعّھد حفتر وقادة جماعات
مسلّحة أخرى بعدم استخدام األلغام األرضیة مطلقا، وتوفیر خدمات التطھیر، ومساعدة الضحایا، والتوعیة بمخاطرھا. غیر أّن ھیومن رایتس ووتش

استمّرت في كشف حاالت جدیدة استُخدمت فیھا األلغام األرضیة المحظورة.

لیبیا لیست من بین 164 دولة انضّمت إلى اتفاقیة حظر األلغام، التي تحظر األلغام المضادة لألفراد وتفرض تطھیرھا ومساعدة ضحایاھا. الدولتان
األفریقیتان األخریان الوحیدتان اللتان لیستا طرفا في االتفاقیة ھما مصر والمغرب. في نوفمبر/تشرین الثاني 2020، قالت حكومة الوفاق الوطني السابقة
للدول األعضاء في اتفاقیة حظر األلغام إنھا أنشأت فریقا عامال لتحضیر انضمام لیبیا إلى االتفاقیة. وفي 28 مارس/آذار، تطّرق عبد الحمید الدبیبة رئیس

حكومة الوحدة الوطنیة الحالیة إلى الحاجة إلى مزید من الدعم إلزالة المخلّفات المتفجرة، لكنھ لم یحدّد متى ستنضّم لیبیا إلى االتفاقیة.

أفاد "مرصد األلغام األرضیة والذخائر العنقودیة" أّن "االتحاد األوروبي" وسبع دول، ھي المملكة المتحدة، والوالیات المتحدة، وفرنسا، والسوید،
والیابان، وھولندا، وسویسرا، قدّمت 24 ملیون دوالر عام 2019 لدعم جھود إزالة األلغام في لیبیا. تشمل األنشطة الممّولة إزالة األلغام، والتوعیة

بالمخاطر، ومساعدة الضحایا. لكن نظرا لمدى انتشار الذخائر غیر المنفجرة في لیبیا، ال سیما في الضواحي الجنوبیة لطرابلس، بات الطلب المحلي على
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إزالة األلغام یفوق بكثیر الخدمات المتوفرة. قال دیبلوماسیون أجانب یتابعون ھذه القضیة إّن الحكومة اللیبیة لم توفر تمویال كافیا للتطھیر، والتوعیة
بالمخاطر، ومساعدة الضحایا.

قالت ھیومن رایتس ووتش إنّھ ینبغي للیبیا والمانحین الدولیین إعطاء األولویّة لعملیات المسح، والتطھیر، والتوعیة بمخاطر األلغام. ینبغي للحكومة
ضمان تمویل األنشطة الحیویة لنزع األلغام، وتقدیم مدفوعات كافیة للضحایا في إطار التعویضات الحكومیة.

جمیع أطراف النزاع المسلّح في لیبیا ملزمون بالتقیّد بالقانون اإلنساني الدولي أو قوانین الحرب. باإلضافة إلى اتفاقیة حظر األلغام، تحظر ھذه القوانین
استخدام األسلحة مثل األلغام المضادة لألفراد، التي ال تمیّز بین األھداف العسكریّة والمدنیّین.

األفراد الذین یرتكبون انتھاكات جسیمة لقوانین الحرب بقصد إجرامي، بما فیھا استخدام األلغام المضادّة لألفراد، مسؤولون عن جرائم الحرب. وكّل من
یرتكب جرائم حرب في لیبیا أو یأمر بھا أو یساعد علیھا أو یتحمل مسؤولیة قیادیة فیھا ُمعّرض للمالحقة أمام المحاكم المحلیّة و"المحكمة الجنائیة

الدولیة". قد یتحمّل األفراد أیضا مسؤولیة جنائیة عند المساعدة على جریمة حرب أو تسھیلھا أو التحریض علیھا.

المحكمة الجنائیة الدولیّة لھا والیة على جرائم الحرب وغیرھا من الفظائع التي تُرتكب في لیبیا منذ 15 فبرایر/شباط 2011. قال المدّعي العام للمحكمة
الجنائیة الدولیة كریم خان في تقریر قدّمھ لـ"مجلس األمن التابع لألمم المتحدة" في نوفمبر/تشرین الثاني 2021 حول لیبیا إّن مكتبھ استمّر في جمع األدلة

المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة أثناء ھجوم أبریل/نیسان 2019 على طرابلس، لكنّھ لم یعلن عن تحقیقات فعلیّة.

قالت صالح: "حتى اآلن، لم یُحاسب أّي من القادة أو المقاتلین اللیبیین واألجانب المسؤولین عن االنتھاكات الخطیرة خالل معارك 2019-2020 في
طرابلس. یجب التحّرك على المستوى الدولي إلجراء محاكمات ذات مصداقیّة".

سة مشاركة ورئیسة لـ "الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة"، الحائزة على جائزة نوبل عام 1997، وھي تساھم في "التقریر ھیومن رایتس ووتش مؤّسِ
السنوي حول مراقبة األلغام األرضیة والذخائر العنقودیة" الذي تُصدره الحملة.

 

معارك  2019-2020 واالنقسامات السیاسیة

بعد نزاع العام 2014، انقسم الُحكم في لیبیا بین سلطتین مؤقتتین متنافستین في شرق البالد وغربھا.

في أبریل/نیسان 2019، ھاجمت القوات بقیادة حفتر الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني سابقا، ومقرھا طرابلس. زعم حفتر أّن الھجوم كان
یھدف إلى "تخلیص طرابلس من اإلرھابیین والمیلیشیات"، والسیطرة على طرابلس.

قدّمت كل من اإلمارات، واألردن، ومصر، وروسیا – الداعمین الرئیسیین لحفتر – أسلحة، وطائرات مسیّرة وأخرى مقاتلة، ومقاتلین أجانب من السودان
وسوریا، بینما تلقت حكومة الوفاق دعما من تركیا وقطر، ودعَمھا مقاتلون أجانب من السودان وسوریا.

وفقا لـ"فریق الخبراء المعني بلیبیا" التابع لمجلس األمن، حصل حفتر أیضا على دعم من قّوة تتراوح بین 800 و1,200 عنصر من مجموعة فاغنر. قال
الفریق إن مجموعة فاغنر كانت ضالعة "في مھام عسكریّة أكثر تخصصا، مثل العمل كضباط مدفعیة للرصد المتقدّم ومراقبین جویین میدانیین، وفي تقدیم

الخبرة في األعمال اإللكترونیة المضادّة، واالنتشار كفرق قنّاصة".

شنّت الجماعات المسلّحة المتنافسة بدعم أجنبي ھجمات عشوائیة باستخدام القصف المدفعي والطائرات المسیّرة، وغارات جویة على طرابلس وفي
محیطھا، ما تسبب في قتل مئات المدنیین، وتھجیر 200 ألف  من السكان – بعضھم عادوا – وتدمیر بُنى تحتیّة حیویة. حتى ینایر/كانون الثاني، كان ما

یزال ھناك 168 ألف نازحا، بعضھم تھّجروا في ثورة 2011 ونزاع 2014.

انتھت الجولة األحدث من القتال في 5 یونیو/حزیران 2020 بعد أن أجبرت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركیا قوات حفتر وحلفاءھا على التراجع
نحو الشرق والجنوب. وقّع الفریقان یوم 23 أكتوبر/تشرین األول 2020 اتفاق وقف إطالق نار "تام ومستدام" تحت رعایة األمم المتحدة.

https://www.icc-cpi.int/libya
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/itemsDocuments/20211123-prosecutor-report-unsc-1970-ara.pdf
http://www.icbl.org/en-gb/home.aspx
https://www.hrw.org/ar/news/2014/09/08/255111
https://www.hrw.org/ar/news/2020/09/10/376334
https://www.hrw.org/ar/world-report/altqryr-alalmy-2021/country-chapters/377360
https://digitallibrary.un.org/record/3905159?ln=ar
https://unsmil.unmissions.org/civilian-casualties-report-1-april-30-june-2020
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/IDPs%20and%20returnees%20in%20Libya-July%202021.pdf
https://dtm.iom.int/libya
https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/20201023_ceasefire_agreement_final_arb_0.pdf
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في مارس/آذار 2021، حلّت حكومة الوحدة الوطنیة بقیادة عبد الحمید الدبیبة، ومقرھا طرابلس، محّل ھذه السلطات في الشرق والغرب، غیر أّن العالقة
مع القوات المسلحة العربیة اللیبیة بقیادة حفتر ظلّت متوترة. في 1 مارس/آذار، صادق مجلس النواب اللیبي المتحالف مع خلیفة حفتر على سلطة ثانیة
منافسة، وھي "حكومة االستقرار الوطني" برئاسة فتحي باشاغا. لیس من الواضح أین ستتمركز السلطة الجدیدة، وما إذا كانت ستعمل بالتوازي مع

حكومة الوحدة الوطنیّة.

 

أنواع المخلّفات المتفّجرة وكمیّاتھا

امتلكت حكومة القذافي وخّزنت مالیین األلغام األرضیة،
التي استولى علیھا فیما بعد المقاتلون المناھضون لھ

والمدنیون عندما تُركت المخازن بال تأمین في 2011.
أثناء ثورة 2011، استخدمت قوات القذافي خمسة أنواع
من األلغام األرضیة في ستّة مواقع، بینما ُوجدت ثالثة

أنواع أخرى متروكة في عدة مواقع أخرى.

في 2014، ظھرت أدلّة ذات مصداقیّة على استخدام ألغام
مضادّة لألفراد من طراز "تي-أي بي-1"

(T-AB-1) برازیلیة الصنع في مطار طرابلس أثناء

النزاع المسلّح الذي دار في یولیو/تموز وأغسطس/آب
بین میلیشیات الزنتان المتحالفة مع حفتر في ظل "تحالف
الكرامة" من جھة، وتحالف "فجر لیبیا"، المكّون أساسا
من میلیشیات من طرابلس ومصراتة، من جھة أخرى.

األلغام المضادة لألفراد المكتشفة في طرابلس حتى مایو/
أیار لھا روسیة األصل، وشملت طرازات "بي أو إم-2
إس" (POM-2S)، و"بي إم إن-2" (PMN-2)، و"إم
أو إن-50" (MON-50). في تقریر صدر في مارس/
آذار 2021 حول العملیات األخیرة لنقل األلغام المضادة
لألفراد المحظورة دولیا، وجد "فریق الخبراء المعني
بلیبیا" أّن األلغام المضادة لألفراد المصنّعة في روسیا
ُجلبت على األرجح إلى لیبیا بین 2018 و2019 رغم

وجود حظر على األسلحة.

ما زالت توجد ألغام أرضیّة ومخلفات حربیة أخرى في األراضي اللیبیة منذ الحرب العالمیة الثانیة. بحسب مرصد األلغام األرضیة، تسببت في 3,252
إصابة ووفاة.

حصلت ھیومن رایتس ووتش من أخصائي مشارك في عملیات التطھیر على أكثر من 360 صورة فوتوغرافیة ومقاطع فیدیو تظھر فیھا ألغام أرضیة
مضادة لألفراد محظورة، باإلضافة إلى ألغام مضادة للمركبات، وعبوات ناسفة مرتَجلة، وذخائر مفخخة، وصواریخ وذخائر أخرى غیر منفجرة، مثل

الذخائر العنقودیة المحظورة على نطاق واسع، التي ُعثر علیھا حدیثا في أحیاء الخلة، وقصر بن غشیر، وصالح الدین، وعین زارة جنوب طرابلس. كما
شاھد الباحثون ذخائر منزوعة الفتیل وألغاما أرضیّة بدون شحنة متفجرة كانت قد أزیلت من مناطق في جنوب طرابلس بعد انتھاء نزاع 2022-2019.

استنادا إلى مراجعة ھذه المواد، ومعلومات حصلنا علیھا من مجموعات إغاثة تعمل في مجال األلغام، حدّدت ھیومن رایتس ووتش عشرة ألغام مضادة
لألفراد من أصل سوفییتي وروسي، وتشمل:

https://www.middleeastmonitor.com/20220302-libyan-government-of-national-unity-accuses-eastern-parliament-of-fraud/
https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/Landmines%20in%20Libya_Technical%20Briefing%20Note_Update%202.pdf
http://www.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles/theme/3622
https://www.hrw.org/ar/news/2014/11/04/264314
https://www.hrw.org/ar/news/2014/09/08/255111
https://www.hrw.org/news/2021/03/25/russia-linked-landmines-threaten-lives-libya
https://twitter.com/madaNea14/status/1266454444239138819
https://twitter.com/madaNea14/status/1266454363775664135
https://twitter.com/madaNea14/status/1264986990019317761
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/037/72/PDF/N2103772.pdf?OpenElement
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2019/libya/casualties.aspx
https://www.hrw.org/ar/modal/95766
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ألغام مضادة لألفراد من نوع بي إم إن-2؛ ألغام مضادة
OZM-) "72-لألفراد شظویة وثّابة من نوع "أو زي إم
72)؛ ألغام مضادة لألفراد شظویة اتجاھیة من نوع "إم

أو إن-90" (MON-90)؛ ألغام مضادة لألفراد شظویّة
اتجاھیة من نوع "إم أو إن-100" (MON-100)؛ ألغام

مضادة لألفراد قابلة للنثر من نوع "بي أو إم-2 إس"
(POM-2S)؛ ألغام مضادة لألفراد شظویة مزروعة

یدویا من نوع "بي أو إم-2 إر" (POM-2R)؛ جھاز
مضاد للرفع من نوع "إم إس-3" (MS-3)؛ أفخاخ
متعددة الوظائف یُمكن إطالقھا عبر تأخیر الوقت أو

الضغط أو سحب األسالك من نوع "إم إل-7" (ML-7)؛
وأفخاخ متعددة الوظائف یُمكن تفعیلھا عبر الضغط من

.(ML-8) "8-نوع "إم إل

أفادت مجموعات عاملة في مجال األلغام أّن األلغام
المضادة لألفراد األخرى التي أزالھا أخصائیون في لیبیا

شملت ألغاما مجریّة الصنع من نوع "غیاتا-64"
(GYATA-64)؛ وألغاما مضادة لألفراد متشظیة

بلجیكیة الصنع من نوع "إن إر-442" (NR-442)؛
وألغاما مضادة لألفراد برازیلیة من نوع تي-إي بي-1؛

ونوع آخر من األلغام مجھول الطراز.

أظھرت بعض الصور والفیدیوھات ألغاما مجھزة
بأسالك تفجیر، وألغاما تُستخدم كمحفزات لتفجیر عبوات

ناسفة أكبر؛ ومتفجرات مختلفة تُستخدم في تفخیخ
المنازل، منھا ألغام مضادة للمركبات، مقترنة بأنواع
مختلفة من صمامات التفجیر ومزیج من أجھزة ضبط
الوقت اإللكترونیة، ولوحات الدوائر، وھواتف خلویّة
معدّلة. من األلغام المضادة للمركبات التي ُوجدت في

طرابلس بعد الحرب اللغم المعدني المضاد للمركبات من
نوع "تي إم-62 إم" (TM-62M)؛ اللغم قلیل المحتوى
المعدني من نوع "تي إم-62 بي 3" (TM-62P3)؛ اللغم
المضاد للمركبات الذي یُزرع خارج المسار ویُفّجر من

خالل مستشعر لألشعة تحت الحمراء من نوع "تي
إم-83" (TM-83). بحسب المجموعات العاملة في

ل فیھا وجود سلسلة تي مجال األلغام، ھذه أول مرة یُسجَّ
إم-62 في لیبیا.

أفادت ھیومن رایتس ووتشر سابقا عن استخدام األلغام
األرضیة في نزاع 2019-2020 ، وساعدت على تحدید
عدد من األلغام، ومنھا بي إم إن-2، وإم أو إن-50، وإم

أو إن-100، وأو زي إم-72، وبي أو إم-2 إس.

 

قتلى وجرحى

https://www.hrw.org/ar/news/2020/06/03/375308
https://www.middleeasteye.net/news/libya-mines-russia-how-work-do
https://www.hrw.org/ar/modal/95767
https://www.hrw.org/ar/modal/95768


مشھد خلفي للغم "إم أو إن-90" مجھز بسلك تفجیر من سلسلة "إم یو في" الذي تشغّلھ الضحیة
معروض في مقر منظمة "فري فیلدز"، طرابلس، لیبیا، مارس/آذار 2022. © 2022 ھیومن رایتس

ووتش

مشھد خلفي للغم "إم أو إن-50" (MON-50) إنتاج العام 1991 مجھز بسلك تفجیر من سلسلة "إم یو
في" (MUV) الذي تشغّلھ الضحیة معروض في مقر منظمة "فري فیلدز"، طرابلس، لیبیا، مارس/

آذار 2022. © 2022 ھیومن رایتس ووتش

قال السكان، ومجموعات مكافحة األلغام، والمسؤولون
الحكومیون اللیبیون إن العدید من األفراد الذین عادوا إلى

مناطقھم ومنازلھم بعد انتھاء النزاع أصیبوا أو قتلوا
بسبب ذخائر انفجرت عند نقلھا أو بعد تعثر شخص

باألسالك. قُتل مدنیون آخرون، منھم عمال مھاجرون، أو
أصیبوا بجروح بالغة بسبب الذخائر غیر المنفجرة أثناء
عملھم في المناطق. وكان من بین القتلى والجرحى أیضا

أخصائیو نزع األلغام.

قال المركز اللیبي، التابع للحكومة، لـ ھیومن رایتس
ووتش إنھ بین 22 مایو/أیار 2020 و8 مارس/

آذار2022، لقي 130 شخصا مصرعھم وأصیب 196
آخرون بسبب األلغام والعبوات الناسفة في جمیع أنحاء

لیبیا، وكان معظمھم في جنوب طرابلس. وشملت
اإلصابات حروقا شدیدة وإصابات ناتجة عن الشظایا، ما
أدى إلى بتر األطراف أحیانا. وقالت المنظمات اإلغاثیة
إن أعمار الضحایا تتراوح بین 4 أعوام و70 عاما من
بینھم 299 رجال وفتى و26 امرأة وفتاة. قال المركز
اللیبي إن 78 من الضحایا (24 %) كانوا أخصائیي

ألغام، ولم یتمكن أي منھم من العودة إلى العمل.

في 22 فبرایر/شباط، توفي فداء ومعاذ أبو رأس (4 و6
سنوات)، بعد أن تعامال مع قنبلة یدویة مقذوفة – تُطلق

من سالح – انفجرت بالقرب من منزلھما في عین زارة،
وفقا ألخصائي نزع األلغام. أصیب مواطن نیجیري یعمل
مع شركة الخدمات العامة في طرابلس بجروح بالغة في
یدیھ بسبب ذخائر غیر منفجرة في 14 مارس/آذار أثناء

تفریغھ حاویة نفایات، حیث تم التخلص من الذخیرة
بشكل غیر صحیح. وقال خبیر تفكیك ألغام مطلع على

الحادث والصور التي نشرتھا الشركة على موقعھا على اإلنترنت إن الذخیرة تضمنت ُمفِّجرات قنابل یدویة وذخائر من العیار الخفیف والثقیل.

في دیسمبر/كانون األول 2021، وبحسب أحد سكان عین زارة، توفي عامل مھاجر أفریقي، وأصیب أربعة آخرون عندما انفجرت ذخائر غیر منفجرة
أثناء عملھم في مزرعة قرب االستراحة الحمراء. وفي یونیو/حزیران 2020، توفي شرطي مرور بعد أن فتح باب منزل في جنوب طرابلس وكان

مفخخا بسلك ومتفجرة.

توفي طارق فرحات وحسام بن  مادي، المتخصصان في نزع األلغام من مجموعة "فري فیلدز" اللیبیة (3F)، في 6 یولیو/تموز 2020، بعد استدعائھما
لتفكیك ذخیرة غیر منفجرة في منزل في منطقة القبیلیة، حسبما قال أخصائي آخر تواجد ھناك. وقال األخصائي: "ذھب كالھما إلى المنزل معا، سمعت

انفجارا قویا، لكن الفریق لم یتمكن من دخول المنزل لمدة 15 دقیقة على األقل وفقا إلجراءات السالمة لدینا. كان قد فات األوان حینذاك؛ كانا قد ماتا فورا.
وكان اللغم الذي قتلھما قد ُزرع تحت كنبة". ووفقا إلدارة فري فیلدز، كان اللغم سوفییتي من نوع أو زي إم.

توفي الرائد حمزة العدولي، وھو خبیر نزع ألغام في األمن الداخلي التابع للحكومة، في یونیو/حزیران 2020 بعد أن استدعاه مالك أحد المنازل في منطقة
أبو سلیم. دخل العدولي المنزل مع المالك وتعثر بالسلك المفخخ ما تسبب في انفجار قنبلة یدویة.

قُتل أحمد بركات من األمن الداخلي في أوائل 2021 أثناء وجوده في منزل في مشروع الھضبة. وبحسب زمیل مطلع، كان مقاتلون سودانیون من میلیشیا
"الجنجوید" متمركزین ھناك قبل انسحاب القوات المتحالفة مع حفتر. عثر بركات على لغم أرضي مضاد لألفراد روسي الصنع في الطابق الثاني بالقرب

https://www.facebook.com/FreeFieldsFoundation/photos/a.1530717913626507/3345837455447868/
https://www.hrw.org/ar/modal/95769


لغم مضاد لألفراد لم یتم نشره من طراز "بي أو إم-2" (POM-2)، مع الحاویة التي تحملھ من طراز
"كي بي أو إم-2" (KPOM-2)، معدل للعرض في مقر منظمة "فري فیلدز"، طرابس، لیبیا، مارس/

آذار 2022. © 2022 ھیومن رایتس ووتش

من الدَرج. التقطھ لیحملھ إلى أسفل الدرج، لكنھ انفجر
وقتلھ. قال األخصائي إن الفریق عاد الحقا إلى المنزل

نفسھ ووجد أربعة أفخاخ أخرى، فككھا الفریق.

توفي عبد الحمید رفیدة، أخصائي نزع األلغام في "جھاز
المباحث الجنائیة"، وأصیب أربعة من زمالئھ، في حادث

في أكادیمیة الشرطة في صالح الدین - وھي منطقة
تضررت بشدة من القتال - في یونیو/حزیران 2020.
وقال أحد زمالئھ الذین شھدوا الواقعة إن رفیدة التقط
مسدسا بلجیكیا عیار 9 ملیمتر كان ملقى على المكتب

لكنھ لم یر أنھ مفخخ ومربوط بسلك متفجر، فانفجر وقتلھ
على الفور.

 

التأثیر على عودة النازحین

وصف النازحون، والوجھاء المحلیون، وغیرھم العقبات
التي أعاقت عودة األسر المھّجرة إلى المناطق المتضررة
من األلغام األرضیة والذخائر غیر المنفجرة في األحیاء
الجنوبیة لطرابلس. وشمل ذلك نقص الخدمات العامة،
مثل ضعف االتصاالت السلكیة والالسلكیة، وانقطاع

الكھرباء المتكرر، وقلة المساعدة المالیة لدفع اإلیجارات
أو أعمال التجدید الالزمة، وانعدام األمن جراء الذخائر

المتفّجرة، والقلق من احتمال استئناف القتال.

قال رئیس بلدیة عین زارة علي القیادي إن كمیة كبیرة من الذخائر غیر المنفجرة أثرت على الزراعة وأضرت بقدرة المزارعین على زراعة محاصیل
جدیدة.

قالت فاطمة، وھي أم لثالثة أطفال ومقیمة سابقة في عین زارة غادرت المنطقة في یولیو/تموز 2019، إنھا تخشى العودة إذ تعتقد أن الوضع غیر آمن.
وقالت: "أخشى العودة بسبب األلغام. سالمتنا أكثر أھمیة. توفي أحد أبناء جاري الذي یعیش على بعد مبنیین فقط عنا بسبب لغم بعد عودة أسرتھ. كنت على

استعداد للعودة قبل ھذا الحادث، ولكن بعده قررنا عدم القیام بذلك".

 

مستویات المعیشة، والصحة، والتعلیم

كان للنزاع تأثیر كبیر على التعلیم، والخدمات الصحیة، والسكن، وسبل العیش، والصرف الصحي في الضواحي الجنوبیة لطرابلس.

قال رئیس بلدیة عین زارة إن السكان المحلیین قدموا 5,500 طلب تعویض عن ممتلكاتھم المتضررة أو المدمرة. ولكي ینظر صندوق إعادة إعمار
طرابلس التابع لحكومة الوحدة الوطنیة في التعویض، على السكان تقدیم وثائق الملكیة وصور األضرار، وتقدیم تقریر للشرطة. حتى مارس/آذار، لم تكن

الحكومة قد صرفت بعد أیّا من التعویضات.

خالل النزاع، تعطل  تعلیم األطفال النازحین. تفاقمت االضطرابات بسبب تفشي فیروس "كورونا"، ما أدى إلى إغالق واسع للمدارس والجامعات في
2020 و2021. كما تسبب القتال المتقطع في جمیع أنحاء البالد بأضرار جسیمة للمدارس، حیث دُمرت حوالي 100 مدرسة بما في ذلك في ضواحي

طرابلس الجنوبیة. كما أفادت "منظمة األمم المتحدة للطفولة" (الیونیسیف) أن 245 مدرسة في جمیع أنحاء البالد تضررت أو دمرت وأن ثالثة أرباعھا

https://www.africanews.com/2020/11/27/tripoli-community-rebuilds-school-damaged-by-libya-fighting/
https://www.unicef.org/media/117151/file/Libya-2021-COAR.pdf
https://www.hrw.org/ar/modal/95770


تفتقر إلى میاه شرب آمنة. أُغلقت 220 مدرسة في طرابلس وحولھا طوال عام 2019 وظلت مغلقة في عام 2020، ما أثر على تعلیم أكثر من 116 ألف
طفل.

كما تضررت الخدمات الصحیة بشدة حیث سبب القتال أضرارا بالمراكز الصحیة أو دمرھا، وقتل أو جرح الموظفین الطبیین في جنوب طرابس مع
وقوع 40 ھجوما على القطاع الصحي في 2019 و13 في 2020، بحسب "منظمة الصحة العالمیة".

وكثیرا ما یواجھ ضحایا األلغام األرضیة والمخلفات الحربیة المتفجرة في لیبیا عقبات بسبب القیود المالیة وعدم التنسیق بین "الھیئة العامة لصندوق
التضامن االجتماعي"، و"الھیئة العامة لرعایة أسر الشھداء والمفقودین والمبتورین"، وھما الھیئتان الحكومیتان الرئیسیتان المسؤولتان عن مساعدة

الضحایا. یحتاج العدید من الناجین إلى رعایة طبیة طویلة األجل وعالج متخصص في الخارج.

بحسب المركز اللیبي، فاقم تفشي فیروس كورونا مشكلة البنیة التحتیة الصحیة المنھكة أصال في لیبیا، والتي تفتقر إلى خطة وطنیة لمساعدة الضحایا
تشمل إعادة التأھیل البدني وتوفیر األطراف الصناعیة. بدال من ذلك، تُخصص الخدمات عشوائیا دون تحدید األولویات، بحسب منظمة لیبیة مختصة

باأللغام.

ویثیر االعتماد على العالج الطبي في الخارج مشاكل إضافیة. فلم تتمكن فتاة عمرھا تسع سنوات من بلدة سبھا الجنوبیة فقدت ذراعھا بسبب عبوة ناسفة،
وحصلت في البدایة على العالج واألطراف االصطناعیة في ألمانیا، لم تتمكن من الحصول على تأشیرة للعودة إلى العیادة لمتابعة العنایة المقررة.

 

التوعیة بالمخاطر

تنظم عدة مجموعات مدنیة، ومنظمات دولیة، والمركز اللیبي دورات للتوعیة بالمخاطر لألطفال في المدارس، وكذلك في المراكز الصحیة والمساجد. كما
عقد المركز اللیبي دورات لموظفي الشرطة وشركة الكھرباء.

قالت فري فیلدز إن وزارة التعلیم وافقت على إضافة التوعیة بالمخاطر إلى المناھج المدرسیة الوطنیة. وقالت ھیومن رایتس ووتش إن ضمان تنفیذ برامج
التوعیة بالمخاطر أمر بالغ األھمیة للحد من الخسائر.

 

التدخل في إزالة األلغام

قالت مجموعات دولیة تشارك في عملیات نزع األلغام إن نقص التمویل، والصعوبات التي یواجھھا الموظفون الدولیون في الحصول على تأشیرات دخول
إلى لیبیا، والتحدیات التي تواجھ استیراد معدات نزع األلغام من بین العوائق التي تحول دون فعالیة أعمال نزع األلغام لألھداف إنسانیة.

قال المركز اللیبي إن حداثة العدید من األجھزة المتفجرة المتطورة التي خلفھا انسحاب المقاتلین األجانب واللیبیین، والتي تفاقمت بسبب غیاب التدریب
المناسب والمعدات متخصصة لخبراء نزع األلغام، تسببت في إصابة 78 منھم بجروح خطیرة ووفاتھم منذ مایو/أیار 2020. كما عزت الجماعات

األجنبیة واللیبیة المشاِركة في عملیات نزع األلغام التحدیات في اإلجراءات المتعلقة باأللغام إلى غیاب التنسیق المنتظم بین األجھزة الحكومیة في وزارتَي
الدفاع والداخلیة، واالفتقار إلى آلیة مركزیة لجمع البیانات، وكون جمع البیانات محدودا. قالت إحدى المجموعات إن القرارات المتعلقة بمكان االنتشار

تستند إلى التقاریر المقدمة من السكان بدال من بیانات المسح أو تحالیل البحث.

وصرح المركز اللیبي لألعمال المتعلقة باأللغام إنھ توقف عن إجراء مسوحات غیر تقنیة - نقطة البدایة لتحدید المعلومات عن مواقع المتفجرات من
مخلفات الحرب والوصول إلیھا وجمعھا واإلبالغ عنھا - في أبریل/نیسان 2021، على الرغم من انتشارھا الواسع النطاق في جنوب طرابلس. وقالت

مجموعات مدنیة إن السلطات مارست ضغوطا سیاسیة إلنھاء عملیات المسح وعارضت جمع المعلومات من سكان جنوب طرابلس الذین بدأوا في العودة
إلى مناطقھم دون تنسیق وعلى الرغم من المخاطر الكبیرة.

https://aoav.org.uk/2020/the-impact-of-explosive-weapons-on-children-in-libya/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/libya_hno_2022_6dec21.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/who_libya_annual_report_2019.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/who_libya_annual_report_2020.pdf
https://www.gichd.org/en/our-response/land-release/survey/


ومنذ نھایة النزاع في طرابلس، لم تطالب السلطات علنا باإلبالغ عن الذخائر غیر المنفجرة ولم تنشئ نظاما لتشجیع اإلبالغ. ووفقا ألحد خبراء نزع
األلغام، كان السكان یخشون في كثیر من األحیان اعتقالھم إثر حیازتھم ذخائر غیر منفجرة أو أسلحة أو ذخائر غیر مرخصة في منازلھم، ما أدى إلى

وقوع حوادث خطیرة بین المدنیین من إصابات ووفیات.

 

العقوبات والتحقیقات الدولیة

وسع قرار مجلس األمن 2174 (2014) العقوبات الدولیة الحالیة على لیبیا لتشمل األشخاص الذین یشاركون أو یدعمون األعمال التي "تھدد السالم أو
االستقرار أو األمن في لیبیا أو تعرقل أو تقوض نجاح عملیة تحولھا السیاسي". وتشمل ھذه األفعال "التخطیط ألعمال تنتھك القانون الدولي لحقوق

اإلنسان أو القانون اإلنسان الدولي المعمول بھ، أو أعمال تشكل انتھاكات لحقوق اإلنسان، أو توجیھ تلك األعمال أو ارتكابھا في لیبیا".

أشار تقریر "البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن لیبیا" التي أنشأھا مجلس حقوق اإلنسان األممي في یونیو/حزیران 2020 وكلّفھا بالتحقیق في انتھاكات
القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي التي ارتكبت في البالد منذ 2016 حتى أكتوبر/تشرین األول 2021، أن القوات المسلحة العربیة

اللیبیة وقوات فاغنر "ربما تكون قد انتھكت مبدأ التناسب في القانون اإلنساني الدولي وكذلك التزامات القانون اإلنساني الدولي بالتقلیل من اآلثار العشوائیة
لأللغام األرضیة إلى أدنى حد والتخلص منھا بعد نھایة المعارك الفعلیة".

تشمل األجھزة الحكومیة التي تعمل في مجال األلغام "الھندسة العسكریة" التابعة لوزارة الدفاع، وجھاز المباحث الجنائیة و"ھیئة السالمة الوطنیة التابعین
لوزارة الداخلیة.

 

توصیات للحكومة اللیبیة

إعطاء األولویة إلزالة األلغام وضمان توفیر التمویل الكافي لجمیع جوانب اإلجراءات اإلنسانیة المتعلقة باأللغام، بما فیھا تدریب
الخبراء، وإزالة الذخائر غیر المنفجرة، والتوعیة بالمخاطر، ومساعدة الضحایا؛

إنشاء نظام تنسیق قوي بین األجھزة الحكومیة المشاركة في اإلجراءات المتعلقة باأللغام والمجموعات اإلنسانیة من أجل تبادل المعلومات
على نحو أفضل بشأن الحوادث وزیادة كفاءة استخدام الموارد؛

ضمان تغطیة أفضل للمناطق التي تنتشر فیھا األلغام، وإضفاء طابع مركزي على جمع البیانات وتبادلھا بشأن الحوادث وأنشطة التطھیر
لتشمل بیانات من األجھزة والمؤسسات الحكومیة واألطراف اإلنسانیة؛

إلغاء القرار المتعلق بإنھاء عملیات المسح غیر التقنیة؛

ضمان أن المعاییر المعتمدة إلزالة األلغام ومساعدة الضحایا تتبع نھجا متكامال لھ أدوار ومسؤولیات محددة بوضوح استنادا إلى أحدث
المعاییر؛

تیسیر دخول المتخصصین المشاركین في اإلجراءات المتعلقة باأللغام إلى لیبیا، فضال عن المعدات والمواد الالزمة إلزالتھا. إنشاء نظام
لإلبالغ عن الذخائر المتفجرة وملكیة األسلحة على نطاق البلد واإلعالن عنھ للسماح بجمعھا والتخلص منھا بصورة آمنة. ضمان عدم

الكشف عن ھویة األطراف المبلِّغة لتشجیع االستجابة؛

زیادة أنشطة التوعیة بالمخاطر وجعلھا جزءا ال یتجزأ من العودة اآلمنة للمدنیین إلى المناطق السكنیة الملوثة بالذخائر غیر المنفجرة؛

إجراء تحقیقات شفافة في االنتھاكات المحتملة لقوانین الحرب من جانب الجماعات المسلحة، بما فیھا المقاتلون األجانب والشركات
العسكریة الخاصة المسؤولة عن زرع األلغام األرضیة المضادة لألفراد والعبوات الناسفة في المناطق السكنیة؛

االنضمام إلى معاھدة حظر األلغام وااللتزام بحظر شامل الستخدام األلغام المضادة لألفراد، وتعزیز أنشطة إزالة األلغام، وتوسیع نطاق
مساعدة الضحایا.

https://akhbarlibya24.net/18/12/2021/%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d8%ba%d9%85/
https://www.hrw.org/ar/news/2021/09/21/379963


 

توصیات للجھات المانحة الدولیة والحكومات األخرى

إعطاء األولویة ألنشطة إزالة األلغام والتوعیة بمخاطر األلغام وزیادة الدعم المقدم لحمایة الناس من الوفیات واإلصابات التي یمكن
تجنبھا؛

دعم التنسیق القوي بین األجھزة الحكومیة المشاركة في األعمال المتعلقة باأللغام والمجموعات اإلنسانیة من أجل تبادل المعلومات بشأن
برامج إزالة األلغام والتوعیة بمخاطرھا، من خالل عقد اجتماعات تنسیق منتظمة؛

دعم إنشاء نظام مركزي للبیانات یتیح جمع الحوادث وأنشطة إزالة األلغام وتبادلھا بین األجھزة والمؤسسات الحكومیة والجھات الفاعلة
اإلنسانیة؛

دعم التحسینات في األسالیب الحالیة لتسجیل الحوادث وإدخال البیانات لالسترشاد بھا في برامج األعمال المتعلقة باأللغام مثل أنشطة
إزالة األلغام والتوعیة بالمخاطر؛

دعوة لیبیا إلى االنضمام إلى معاھدة حظر األلغام وااللتزام بالحظر الشامل الستخدام األلغام المضادة لألفراد، وتعزیز أنشطة التطھیر،
وتوسیع نطاق مساعدة الضحایا.
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