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لیبیا: ألغام أرضیة متبقیة بعد انسحاب مجموعة مسلحة
أجھزة تنفجر بفعل الضحیة وتعّرض حیاة الناس للخطر

القتال المستمر منذ أبریل/نیسان 2019 ألحق أضرارا كبیرة بالمناطق السكنیة الكائنة في محیط مطار طرابلس، على النحو الظاھر في ھذه الصورة الملتقطة في 2 یونیو/حزیران 2020. ©
Anadolu Agency/Getty Images 2020

(واشنطن، 3 یونیو/حزیران 2020) – قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن مجموعة مسلّحة ومنتسبین إلیھا كانوا یقاتلون من أجل السیطرة

على العاصمة اللیبیة طرابلس استخدموا على ما یبدو ألغاما أرضیة مضادّة لألفراد وأفخاخا متفجرة في أواخر مایو/أیار 2020.

قال ستیف غوس، مدیر قسم األسلحة في ھیومن رایتس ووتش ورئیس "الحملة الدولیة لحظر األلغام األرضیة" الحائزة على "جائزة نوبل"
بالشراكة: "استخدام األلغام األرضیة المحظورة دولیا أمر مرفوض، وعلى األطراف المتقاتلة في طرابلس الكّف عن استخدامھا والشروع في

تبرعوا اآلن
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إزالتھا لتجنّب إلحاق المزید من األذى بحیاة األشخاص وأطرافھم".

یبدو أن مقاتلین منتسبین إلى "القوات المسلحة العربیة اللیبیة" بقیادة خلیفة حفتر، التي تشمل قوات أجنبیة، قد زرعوا ألغاما أثناء انسحابھم من
األحیاء الجنوبیة للمدینة. كانت القوات المسلحة والقوات التابعة لھا تقاتل "حكومة الوفاق الوطني" المعترف بھا دولیا ومقرھا طرابلس.

أثناء ثورة 2011 ضدّ معّمر القذافي، تعھد الجنرال حفتر بأال تستخدم القوات المسلحة الخاضعة لقیادتھ األلغام األرضیة، ألن ھذا السالح
العشوائي ال یفّرق بین المقاتلین والمدنیین. قالت ھیومن رایتس ووتش إنھ ینبغي للجنرال حفتر تجدید ھذا التعھد علنا، وتوجیھ المقاتلین

الخاضعین لقیادتھ والمقاتلین األجانب المساندین للقوات المسلحة العربیة اللیبیة بالكّف عن استخدام األلغام وتدمیر أي مخزون لدیھا.

في 25 مایو/أیار، عبّرت "بعثة األمم المتحدة للدّعم في لیبیا" عن قلقھا بشأن تقاریر عن مقتل أو إصابة سّكان من أحیاء عین زارة وصالح
الدین بطرابلس بعبّوات ناسفة یدویة الصنع ُوضعت "في/قرب" منازلھم. أفاد أحد األقارب أّن زكریا الجمل قُتل في انفجار یوم 22 مایو/أیار،
أثناء تفقده منزل عائلتھ في صالح الدین. أظھر مقطع فیدیو یعرض مشھدا دمویا نُشر على "تویتر" یوم 25 مایو/أیار رجال یُدعى محمد دلیح

مقتوال وبقربھ شقیقھ المصاب بجروح خطیرة، بعد أن حاوال تفكیك عبوات متفجرة في طرابلس بحسب ما قیل.

في 29 مایو/أیار، نشرت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق صورا على "تویتر" أظھرت أربعة أنواع من األلغام األرضیة المضادة لألفراد
المصنّعة في االتحاد السوفییتي أو روسیا، زاعمة أن الذین زرعوھا ھم "مرتزقة فاغنر"، وھي شركة عسكریة خاصة مرتبطة بـ "الكرملین"
وتدعم القوات المسلحة اللیبیة في أحیاء عین زارة، والخلّة، وصالح الدین، والسدرة، ووادي الربیع في طرابلس. كما أظھرت صور أخرى

نُشرت على مواقع التواصل االجتماعي ألغاما مزّودة بأسالك تشغیل وألغاما تُستخدم كمحفزات لتفجیر عبوات متفجرة أكبر. أظھر مقطع فیدیو
العدید من العبوات المتفجرة التي تُستخدم في تفخیخ المنازل، منھا ألغام مضادة للعربات، مقترنة بأنواع مختلفة من صّمامات التفجیر ومزیج

من أجھزة ضبط الوقت اإللكترونیة، ولوحات الدوائر الكھربائیة، والھواتف الخلویّة المعدّلة.

عت واستُخدمت بطریقة تھدف إلى تفجیرھا بمجّرد وجود شخص أو اقترابھ منھا أو مالمستھ قالت ھیومن رایتس ووتش إن ھذه األجھزة ُجّمِ
إیاھا، وھي قادرة على إلحاق العجز واإلصابة بشخص أو أكثر أو قتلھم. ھذه األجھزة التي تنفجر بفعل الضحیّة محظورة بموجب اتفاقیة حظر

األلغام، بغّض النظر عما إذا كان اللغم منتجا في مصنع أو ُصنِع یدویا باستخدام مواد متوفرة محلیا.

تتقاسم الحكم في لیبیا جھتان منخرطتان في نزاع مسلّح منذ أبریل/نیسان 2019: حكومة الوفاق الوطني، و"الحكومة المؤقتة" المنافسة لھا
والمرتبطة بالقوات المسلحة العربیة اللیبیة في شرق البالد. رغم حظر لألسلحة، زّودت كل من اإلمارات، ومصر، واألردن، وروسیا القوات
المسلحة العربیة اللیبیة بالعتاد العسكري. كما دعمھا مقاتلون أجانب من تشاد، والسودان، وسوریا، وكذلك من شركة خاصة تدعمھا روسیا. أّما

الداعم الرئیسي لحكومة الوفاق فھو تركیا، مع وجود دعم إضافي من مقاتلین أجانب من تشاد والسودان وسوریا.

لیبیا لیست ضمن الدول الـ 164 التي التزمت بحظر شامل لأللغام المضادة لألفراد، وإزالتھا، ومساعدة ضحایاھا. عبّرت حكومة معمر القذافي
سابقا عن اھتمامھا باتفاقیة حظر األلغام لكنھا لم تبذل جھودا لالنضمام إلیھا. وبعد أن وثّقت ھیومن رایتس ووتش استخدام قوات القذافي ألغام

أرضیة في 2011، تعھد حفتر وقادة آخرون یرأسون جماعات مسلحة بعدم استخدام األلغام األرضیة أبدا، وإزالتھا، والتوعیة بخطورتھا،
ومساعدة ضحایاھا.

حصلت حكومة القذافي على مالیین األلغام األرضیة وخّزنتھا، لكن فیما بعد استولى علیھا مقاتلون ومدنیون معارضون للحكومة بعد أن تُركت
مراكز التخزین بال حراسة في 2011. األلغام التي اكتُشفت في طرابلس في مایو/أیار سوفییتیة وروسیة الصنع، وتضمنت طراز "بي أو إم -
2" (POM-2) و"بي إم إن-2" (PMN-2) و"إم أو إن-50" (MON-50) ذي اللون الزیتوني، التي لم تُسّجل سابقا في لیبیا، ما یوحي بأنھا

دخلت البالد في السنوات األخیرة.
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لیبیا متأثرة بألغام أرضیة ومخلفات متفجرات تعود إلى الحرب العالمیة الثانیة. بحسب "مرصد األلغام األرضیة"، قتلت األلغام ومخلفات
الحرب منذئذ 3,252 شخصا على األقل.

قال غوس: "ھذا االستخدام الحدیث لأللغام األرضیة سیزید عبئا إضافیا على لیبیا التي تعاني من األلغام غیر المنزوعة، والذخائر المتروكة،
والذخائر غیر المنفجرة، وستشكل خطرا على اللیبیین لسنوات قادمة".
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