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 : الملخص التنفيذي

 

نتيجة المعارك المستمرة والقصف الجوي  خارجها  إىل واسعة نزوح حركة ر دير الزو تشهد محافظة 
الذي تتعرض له من قبل قوات التحالف الدوىل  و القوات النظامية وحلفائها مع اضطرار اآلالف 
  محاولٍة منهم لالبتعاد 

وح داخليًا إىل مناطق ال تتعرض لنفس شدة القصف ف  من المدنيي    للن  
ب من قراهم سواء كا نت بي   تنظيم الدولة و القوات النظامية من عن مناطق االشتباكات التر  تقنر

 جهة أو بي   تنظيم الدولة و قوات سورية الديمقراطية من جهة أخرى. 

 

  لمحافظةصورة توضح الموقع 
  ردير الزو  الجغراف 

  طريق نزوحهم سواء إىل الشمال السوري أو محافظة الحسكة 
 األلغام لمخاطر يتعرض المدنيون ف 

وح طرق عىل المزروعة   البادية، كما يستهدف القصف الجوي مواكب الن  
 علمًا أنها طرق ترابية ف 

وح إضافة إىل طول الطرق بسبب نقص المواد الغذائية و الماء أثناء  الموت أو  الضياع وخطر  الن  
وح.   رحلة الن  

  1مستعار( اسميقول الشاهد محمود ) 
:" كانت األلغام مزروعة عىل جوانب الطريق والبيوت ف 
يط يوصل بينها".  اب أو األحجار وبي   العبوة والثانية يوجد شر  المنطقة وغالبية األلغام مغطاة بالنر

يقول الشاهد خلف )اسم مستعار(:" كانت معنا عائلة من مدينة الميادين تسن  أمامنا حيث كنت 
  وسط الرتل، بعد س

نا عليه المهرب قام طفل يبلغ موعائلتر  ف 
ّ
  الطريق الذي دل

ن اعة من المشر  ف 
سنة بسحب صحن دش قديم برجله فانفجر ورأيت الطفل وقد تناثرت احدى  12العمر حواىل  

يديه وصارت الدماء تخرج منه بكثافة، وتوفيت أخته وأصيب والده والذي يبلغ من  وإحدىقدميه 
 سنة".  40العمر حواىل  

سام شهادتها:" وصلنا إىل حاجز رجم صليت   وشاهدت رجل وزوجته وصلوا إىل الحاجز وتتابع أم ب
ًا عىل األقدام مع ابنهم الشاب  أعوام قادمي   من مناطق سيطرة  5من العمر  وطفلتهم البالغةسن 

                                                             
 رفض الشاهد الكشف عن اسمه ألسباب أمنية 1
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  ريف 
، ولكن قبل وصولهم إىل الحاجز انفجر لغم بابنهم الذي  ر دير الزو تنظيم الدولة ف   

فر الشر
  عىل

ة لتفارق الحياة عند وصولهم إىل الحاجز". توف    الفور وأصيبت ابنتهم بجروح خطن 

 

  المواقع التر  ينسحب  2تفيد تقارير
اك الخداعية ف  بأن تنظيم الدولة يقوم بزراعة األلغام واألشر

  أواخر عام .3 منها
، ظهرت التقارير األوىل عن استخدام الحكومة السورية لأللغام 2011كما وف 

  المناطق الحدودية للبالد. المضاد
وقال مسؤول حكوم  سوري ل "أسوشييتد برس"  4ة لألفراد ف 

  
ين الثان  /تشر   نوفمن 

إن "سوريا اتخذت العديد من اإلجراءات للسيطرة عىل الحدود، بما  2011ف 
  ذلك زرع األلغام". 

  مارس / آذار  5ف 
إىل استخدام  2012حيث أشار تقرير هيومن رايتس ووتش ف 

TMN-واأللغام المضادة للمركبات من طراز   PMN-2 لغام السورية المضادة لألفراد من طرازاأل

  المناطق الحدودية بالقرب من تركيا.  46
  عام 6من قبل القوات السورية ف 

، ازدادت 2016 وف 
حيث أشارت منظمة  7تقارير استخدام األلغام من قبل تنظيم الدولة والقوات الحكومية السورية. 

/يناير أطبا   
  كانون الثان 

أن قوات الحكومة السورية زرعت ألغام أرضية حول  2016ء بال حدود ف 
  محافظة ريف دمشق، عىل بعد نحو 

ات من الحدود اللبنانية. وبحسب   10بلدة مضايا ف  كيلومنر
منظمة أطباء بال حدود، فإن المدنيي   الذين يحاولون الفرار من المدينة قد قتلوا وأصيبوا جراء 

 8الرصاص واأللغام األرضية". "

وتوكول( 3) 3نصت المادة  اك الخداعية  من الن  المتعلق بحظر أو تقييد استعمال األلغام واألشر
ك  ر عىل: "يحظوالنبائط األخرى بصيغته المعدلة    جميع الظروف استعمال أي لغم أو شر

ف 
ورة لها، أو من طبيعته ا خداع  أو نبيطة أخرى مصممة إلحداث إصابة ال داع  لها أو معاناة ال ض 

 إحداث ذلك". 

فظة ن محامتطالب منظمة العدالة من أجل الحياة جميع أطراف الصراع بتأمين طرق آمنة للنازحين 
ماكن ديد أى إزالة األلغام التي تم زراعتها أثناء الحرب وتح، كما تطالب بالعمل علردير الزو

خاطر ية بمتوزعها وتسليم خرائط توضح مواقع توزعها، كما تطالب المنظمة بالعمل بفعالية للتوع
  األلغام وكيفية التعامل معها.
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3-returning-or-fleeing-people-impact-deadly-have-devices-explosive-http://www.msf.org/en/article/syria 

home 

 
4 policy.aspx-ban-gb/reports/2017/syria/mine-monitor.org/en-http://www.the  
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 عن المنظمة

 

منظمة مجتمع مدني سورية مستقلة، غير حكومية غير ربحية، تضم  الحياة أجل من العدالة منظمة

العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق اإلنسان من السوريات والسوريين على اختالف 

ي المرحلة توجهاتهم وانتماءاتهم. تعمل على توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان ألجل استخدامها ف

المقبلة التي تلي الحرب، حيث تستخدم األدلة المجمعة والمدققة بعناية في عمليات العدالة االنتقالية 

بمختلف أشكالها. كذلك تعمل المنظمة بشكل مستمر على حمالت مناصرة وورشات وندوات لتعميم 

 ثقافة حقوق اإلنسان داخل المجتمع السوري.

تمع سوري أساسه المواطنة وسيادة القانون، يتمتع فيه السوريون رؤيتنا: تتطلع المنظمة إلى مج

 بالعدالة والمساواة.

الرسالة: تعزيز العدالة عبر رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، وإصدار اإلحصاءات والتقارير 

الحقوقية الموضوعية الستخدامها في تحقيق العدالة في سورية. كذلك تعمل منذ تأسيسها على بناء 

 درات الناشطين السوريين لتمكينهم من تقصي الحقائق وجمع األدلة وحفظها بالشكل األنسب.ق

قيمنا: تؤمن المنظمة بأّن حقوق اإلنسان حقوق متأصلة، ويتمتع بها الناس على قدم المساواة دون 

 تحييد، وهي حقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة أو للتصرف.
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 المقدمة

 

 :  ر دير الزو أهمية محافظة 

ق سورية قريبة من الحدود السورية العراقية و تبلغ مساحتها  ر دير الزو تقع محافظة    33,000شر
 منطقة البوكمال.  -3منطقة الميادين  -2 ر دير الزو منطقة  -1, و تتألف من ثالث مناطق : 2 كم

تشكل صلة الوصل لمناطق العرب السنة، ابتداء من  حيث خاصة أهمية ر دير الزو  محافظة لموقع
ً محافظة حلب في سوريا غرباً وصوالً إلى محافظتي نينوى واألنبا عدا عن أنها، . ر في العراق شرقا

من الناحية االجتماعية، متداخلة عشائرياً مع العشائر العراقية، ويرتبط عدد من وجهاء العشائر فيها 
, مما يجعل مختلف األطراف تتنافس للسيطرة عليها مع دول الخليج العربي، السعودية خصوصاً 

يوجد العديد من  المدنيي   كما مستقبل مستخدمة مختلف الوسائل العسكرية غن  آبهة بحياة و 
حقل العمر  –محطة التيم لتوليد الكهرباء  –الموارد الهامة والحيوية مثل : " معمل غاز كونيكو 

حقل التيم النفط   –حقل الجفرة النفط   –حقل التنك النفط   –حقل الورد النفط   –النفط  
 معمل السكر ".  –بوب صوامع الح –منجم الملح  -  t2محطة الضخ الثانية  –

  والمدفع  يتم استهداف المحافظة بالقصف الجوي 
من قبل التحالف الدوىل  من جهة  والصاروخ 

  المحافظة حيث أن   أخرى،والقوات النظامية وحلفائها من جهة 
كما تنتشر حقول األلغام ف 

 مسؤولية انتشار هذه الحقول تقع عىل عاتق مختلف القوى المتصارعة للسيطرة عىل المحافظة. 

 

 :  الوضع الحاىل 

حركة نزوح واسعة إىل خارجها نتيجة المعارك المستمرة والقصف الجوي  ر دير الزو تشهد محافظة 
ا مع اضطرار اآلالف من الف الدوىل  والقوات النظامية وحلفائهالذي تتعرض له من قبل قوات التح

  محاولٍة منهم لالبتعاد عن المدنيي   
وح داخليًا إىل مناطق ال تتعرض لنفس شدة القصف ف  للن  

ب من قراهم سواء كانت بي   تنظيم الدولة والقوات النظامية من جهة  مناطق االشتباكات التر  تقنر
 الديمقراطية من جهة أخرى.  سورية وقواتأو بي   تنظيم الدولة 

الموارد الغذائية والدوائية والتر  سببها إغالق الطريق المؤدية  وقلةإضافة لسوء األوضاع المعيشية 
من جهة  وتنظيم الدولةإىل المحافظة نتيجة المعارك بي   القوات النظامية وحلفائها من جهة 

تنظيم الدولة عىل المدنيي   إضافة إىل قرار كما أن قلة فرص العمل والتضييق الذي يفرضه   أخرى،
 التجنيد اإلجباري هو الذي دفع معظم شباب المحافظة للخروج منها. 

وح بعد بدء الهجوم الذي تشنه القوات النظامية عىل المناطق الخاضعة  و ازدادت حركة الن  
  بداية آب/اغسطس 

التر   لمعركة "عاصفة الجزيرة" , إضافة2017لسيطرة تنظيم الدولة ف 
أعلنتها قوات سوريا الديمقراطية والتر  تهدف إىل السيطرة عىل البلدات والقرى الواقعة شمال 

  محافظة 
" تهدف العمليتان إىل السيطرة عىل المناطق الخاضعة لتنظيم  ر دير الزو غرب الفرات ف 

  محافظة 
 ". % من المحافظة 80والذي كان بدوره يسيطر عىل أكنر من  ر دير الزو الدولة ف 
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 : ر دير الزو وجهة النازحي   من 

إىل الشمال السوري وخاصة محافظة إدلب  ر دير الزو يتوجه معظم النازحي   من محافظة 
, كما تتوجه عوائل من    ريف حلب الشماىل 

والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات درع الفرات ف 
رق األكنر أمنًا إىل محافظة الحسكة ومدينة دمشق, حيث يسلك النازحون الط ر دير الزو محافظة 

وح وفقًا لألوضاع المادية للنازحي   ألن بعض  واألسهل وصواًل فيما يتوقف تحديد وجهة الن  
 قياسًا بمناطقهم التر  نزحوا منها، 

ً
الوجهات يكون الوصول إليها وظروف المعيشة فيها أقل تكلفة

ورية ألسباب أمنية علمًا أن بعض المدنيي   ال يستطيعون التوجه إىل مناطق سيطرة السلطات الس
 . 

  طريق نزوحهم سواء إىل الشمال السوري أو محافظة الحسكة لمخاطر األلغام 
يتعرض المدنيون ف 

  البادية. كما أنهم معرضون للقصف الجوي 
وح علمًا أنها طرق ترابية ف  المزروعة عىل طرق الن  

وح إضافة إىل طول الطرق  أو الموت بسبب نقص  الضياع وخطر الذي يستهدف مواكب الن  
وح كما أن التعامل    المواد الغذائية و الماء أثناء رحلة الن  

من قبل فصائل المعارضة  الالإنسان 
 وقوات سورية الديمقراطية يشكل هاجسًا للنازحي   من المحافظة. 

   كما أن العديد من المدنيي   أصيبوا أو قتلوا نتيجة انفجار ألغام بمواقع قريبة من مدنهم وقراهم
ف 

وح إنما كانوا يقومون بأعمالهم اليومية  ر دير الزو  وح ولم يسلكوا طرق الن   ولم يكن لديهم نية الن  
  بادية 

  مناطق ف 
قريبة من المناطق المأهولة  ر دير الزو حيث أن تنظيم الدولة زرع ألغامًا ف 

 .  بالمدنيي  

   99مقتل  30/9/2017ولغاية  1/1/2016وثقت منظمة العدالة من أجل الحياة منذ تاري    خ 
مدن 

  نتيجة انفجار  ر دير الزو من 
 طفل.  29امرأة و11مناطق متفرقة من سوريا  بينهم   األلغام ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المنهجية

 

يغطي هذا التقرير حاالت انفجار الغام تعرض لها المدنيون أثناء طريق هروبهم من محافظة دير 
 الزور

وجمعوا قامت منظمة العدالة من أجل الحياة بتشكيل فريق من خمسة باحثين أجروا مقابالت 
خاصة بالتقرير حيث شارك الفريق في ورشة عمل لمدة يومين وضعوا خاللها هيكلية  شهادات
 الخاص باأللغام واإلطار القانونيالتقرير 

متواجدين أثناء انفجار األلغام شهادة مع ذوي الضحايا وأشخاص كانوا  12اعتمد التقرير على 
أجراها باحثو منظمة العدالة من أجل الحياة من خالل لقاءات مباشرة وعن طريق وسائل تواصل 

 ".سكايب-بديلة على شبكة االنترنت من بينها "واتس اب 

قاموا باحثو المنظمة بشرح الغرض من المعلومات التي قام بتقديمها الشهود في التقرير وتم أخذ 
موافقة جميع الشهود على نشر شهاداتهم واختيار اسم مستعار لكل من ال يرغب بنشر اسمه الحقيقي 

 وذلك ضماناً لسالمتهم وسالمة ذويهم في الداخل السوري

مقاطع فيديو وتم الحصول على صور لبعض  3كما قام باحثو المنظمة بتحليل عشرات الصور و
صميم خرائط خاصة بأماكن انفجار األلغام وتوزع بعض الضحايا خالل جمع الشهادات إضافة إلى ت

األلغام وذلك بناء على الشهادات التي جمعها واالستعانة بأبناء المنطقة في تحديد األماكن بشكل 
 دقيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التحديات:

 

 واجه فريق العمل أثناء جمع الشهادات وكتابة التقرير مجموعة من التحديات:

نتيجة انفجار األلغام إلى مستشفيات محافظة الحسكة للعالج األمر وجه أغلب المصابين  -1
 الذي منع العديد من المصابين من اإلدالء بشهادتهم ألسباب أمنية.

وجه ذوي الضحايا والمصابين إلى محافظة إدلب وعدم القدرة على التحرك بحرية كاملة ت -2
حيث تم االعتماد على نتيجة االشتباكات التي حصلت والقصف المستمر على المحافظة 

 مناطق معينة داخل محافظة إدلب لمقابلة الشهود.

 عدم معرفة أماكن تواجد الكثير من ضحايا األلغام. -3

رفض العديد من المصابين وذوي الضحايا إعطاء شهاداتهم أو ذكر أسمائهم الصريحة  -4
أو  وذلك بسبب عدم استقرارهم واحتمال عودتهم إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية

مناطق سيطرة تنظيم الدولة أومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية حيث تم استبدال 
 األسماء الحقيقة بأسماء وهمية.

فض بعض الشهود إعطاء شهاداتهم وذلك بسبب تواجدهم في المخيمات الخاضعة لسيطرة ر -5
 قوات سوريا الديمقراطية.

خارجها حيث تم أخذ بعض الشهادات عن قلة الموارد المالية للتنقل سواء داخل سوريا أو  -6
 فيس بوك(. –طريق وسائل التواصل االجتماعي )واتس اب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  
 اإلطار القانون 

 

وصفت  2012 يوليو/تموز 17 تاريخب األحمر للصليب الدولية اللجنة عن الصادرفي اإلعالن 
الوضع في سوريا على أنه نزاع مسلح ذو طابع غير دولي/داخلي وهو وصف لم يقابل أي مجادلة 

 من الحكومة السورية أو من أي من المنظمات الدولية/السورية المعنية بالشأن السوري.

قوق لدولي لحنون االحالة وال سيما القا وبناء عليه، فإن قواعد القانون الدولي تنطبق تماماً في هذه
نيف جقيات اإلنسان وقواعد القانون الدولي اإلنساني وخاصة المادة الثالثة المشتركة بين اتفا

لكنها  . سوريا طرف في اتفاقيات جنيف1977( والبروتوكول الثاني اإلضافي لعام 1949األربع)
 لم توقع على البروتوكول الثاني اإلضافي.

وتوكول يعرف    الن 
ة معين تقليدية أسلحة بشأن 1980 لعام المتحدة األمم التفاقية المعدل الثان 

: "ذخن  اللغم عىل النحو  موضوعة تحت األرض أو عليها، ومصممة بحيث يفجرها وجود أو  ةالتاىل 
ك الخداع  حيث جاء فيه":  قرب أو مس شخص أو مركبة"، كما عرف اللغم المضاد لألفراد والشر

 .  اللغم المضاد لألفراد: لغم مصمم أساسًا بحيث يعجز أو يصيب أو يقتل شخصًا أو أكنر

ك   : أي نبيطة أو مادة مصممة أو مبنية أو مكيفة بهدف القتل أو اإلصابة، تنطلق عالشر ىل الخداع 
  ظاهره )كفتح باب مثاًل( أو يدنو منه". 

ر ف   غن  توقع حي   يحرك شخص ما شيئًا عديم الض 

ارًا ال لزوم    استخدام األسلحة التر  من شأنها أن تحدث أض 
  العرف 

يحظر القانون الدوىل  اإلنسان 
 الدوىل   القانون حول األحمر  للصليب الدولية اللجنة دراسة من 70 القاعدةلها حيث نصت 

  
   اإلنسان 

دام وسائل وأساليب القتال التر  من شأنها إحداث إصابات أو :" كما يحظر استخالعرف 
ر لها". كما نصت القاعدة  من نفس الدراسة:" يحظر استخدام األسلحة العشوائية  71آالم ال من 
التر  ال يمكن توجيهها إىل هدف عسكري أو التر   الطابع: "ه  الطابع" ويقصد باألسلحة العشوائية 

"ال يمكن حض آثارها عىل النح  
 و الذي يتطلبه القانون الدوىل  اإلنسان 

وتوكول( من  3) 3نصت المادة  اك األلغام استعمال تقييد  أو  بحظر  المتعلق الن   الخداعية واألشر
ك  ر عىل: "يحظ المعدلة بصيغته األخرى والنبائط   جميع الظروف استعمال أي لغم أو شر

ف 
ورة لها، أو من طبيعتها  خداع  أو نبيطة أخرى مصممة إلحداث إصابة ال داع  لها أو معاناة ال ض 

  المادة 
  لألسلحة التر  تنطبق عليها هذه 8)3إحداث ذلك". وجاء ف 

(:" يحظر االستعمال العشوان 
وتوكول  4ذه األسلحة"، كما حظرت المادة المادة ويعتن  استعمااًل عشوائيًا أي نصب له من الن 

 المذكور استعمال ألغام مضادة لألفراد غن  قابلة للكشف عنها. 

اك الخداعية والنبائط األخرى التر  تقرن    كافة الظروف يحظر استعمال األشر
عىل أي  أو تربطف 

 :9نحو بما يىل  

ف بها د الشارات -1  وليًا. أو العالمات أو اإلشارات الحامية المعنر

.  المرض   -2  أو الجرخ أو المونر

 أماكن دفن أو حرق الجثث أو المقابر.   -3

                                                             
اك الخداعية والنبائط األخرى بصيغته المعدلة.  7راجع المادة  9 وتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال األلغام واألشر  من الن 
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4-   .  المرافق الطبية أو المعدات الطبية، أو اللوازم الطبية، أو النقل الطت  

لعب األطفال أو األشياء أو المنتجات األخرى المحمولة المصممة خصيصًا إلطعام   -5
 ملبسهم أو تعليمهم. األطفال أو االعتناء بصحتهم أو نظافتهم أو 

وبات.   -6  المأكوالت والمشر

  أو أجهزة الطبخ إال  -7
  منشآت عسكرية أو مواقع عسكرية أو مخازن  نما كاأوان 

منها ف 
 إمدادات عسكرية. 

 األشياء ذات الطابع الديت   الواضح.   -8

  أو ال -9
اث الثقاف   روخ  اآلثار التاريخية أو األعمال الفنية أو أماكن العبادة التر  تشكل النر

 للشعوب. 

 لحيوانات وجيفتها. ا -10

   80ونصت القاعدة 
من دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدوىل  اإلنسان 

":  
 العرف 

اك الخداعية محظورة إذا كان استخدامها بحسب طبيعتها أو وظيفتها ينتهك الحماية  تكون األشر
  القانونية الممنوحة لشخص أو 

  بموجب قاعدة عرفية أخ ءشر
رى من القانون الدوىل  اإلنسان 

  القاعدة 
  الدوىل   80حيث جاء ف 

 من دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون اإلنسان 
افقة عىل أي نحو مع أشياء أو  اك الخداعية المتصلة أو المنر :" يحظر استخدام األشر  

العرف 
،  

".  أشخاص مؤهلي   لحماية خاصة بموجب القانون الدوىل  اإلنسان   أو أشياء قد تجتذب المدنيي  

من ذات الدراسة:" يجب إيالء عناية خاصة لدى استخدام األلغام األرضية  81ونصت القاعدة 
 للتقليل من آثارها العشوائية". 

اع الذي يستخدم ألغامًا أرضية أن يسجل مواقعها  .10ويتوجب عىل طرف الن  

  القاعدة  
اع الذي استخ83وجاء ف  دم ": عند انتهاء األعمال العدائية الفعلية، يجب عىل طرف الن  

رها عىل المدنيي   أو تسهيل إزالتها".   ألغامًا أرضية إزالتها أو إبطال ض 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

. من دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حو  82راجع القاعدة  10  
  العرف 

 ل القانون الدوىل  اإلنسان 



 قصص هروب من الموت لم تكتمل: 

 

وح:   طرق غن  آمنة، ووفيات عىل طريق الن  

إال أن الهروب من لهيب  ر دير الزو رغم كل الظروف التر  يمكن أن تواجه المدنيي   الفارين من 
، يقول المحافظة أبناء من الساحقة للغالبية وحيداً  خياراً  أصبحالحرب ومالحقات تنظيم الدولة 

وح إال أننا قررنا الخروج والمغامرة  الشاهد خلف ) اسم مستعار( :" رغم كل المخاطر عىل طرق الن  
  

  كل لحظة".  ر دير الزو للوصول إىل مكان آمن ألننا نموت ف 
 ف 

ذاهبون بزيارة   إننا  أفراد من مدينة البوكمال وقلنا  8يتابع خلف:" خرجت مع عائلتر  المؤلفة من 
ة وذلك ك  ال يعلم عناض التنظيم بنيتنا بالخروج من    بلدة ر دير الزو إىل بلدة البصن 

، تجمعنا ف 
، أوصلنا  2000خشام حيث اتفقنا مع مهرب ليخرجنا من المحافظة بتكلفة  دوالر عت   وعن عائلتر 

  ريف الحسكة 
ولكن ال أعرف حيث وصلنا المهرب إىل منطقة أعتقد أنها قريبة من الشدادي ف 

 ساعات".  4إليها بالسيارة بعد 

 

  ريف  خشام بلدةصورة تبي   الطريق الواصل بي   
  ريف الحسكة الشدادي بلدة و ر دير الزو ف 

 ف 

 

للوصول إىل حاجز  السن  فيه إن علينا يكمل خلف:" أنزلنا المهرب من السيارة ودلنا عىل طريق قال 
يتبع وحدات حماية الشعب وحذرنا أال نخرج من هذا الطريق وأن نتبع آثار خطوات األقدام، كان 
  )اسم مستعار(:" أوصلنا المهرب 

الطريق ضيقًا وترابيًا ومليئًا باألحجار عىل جانبيه". ويقول راض 
ع لقوات سوريا الديمقراطية كم ستصلون إىل حاجز تاب  3أو  2إىل طريق وقال لنا امشوا فيه بعد 

 كم".   10وتخرجون من مناطق سيطرة التنظيم ليتبي   لنا بعدها أن الطريق أكنر من 

ات طويلة عىل حواجز  وح الطويلة و المليئة باأللغام إضافة إىل االنتظار لفنر تسببت طرق الن  
  زيادة معاناة ال

مدنيي   الهاربي   من ومخيمات غن  مجهزة بالحد األدن  من احتياجات النازحي   ف 
   ر دير الزو وهو نازح من -، حيث قال محمد )اسم مستعار( ر دير الزو محافظة 

   3بقر
 مخيمأيام ف 

   السد 
  المخيم ودفنت بالقرب منه ولم -الحسكة محافظة ف 

  السن ف 
ة ف  :" توفيت امرأة كبن 
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  الضغط والسكر إال بعد أن دفعنا 
  من مرض 

  السن والتر  تعان 
ة ف    الكبن 

يسمحوا بإدخال جدنر
 مبلغًا ماليًا". 

 

 دير وتقول مريم )اسم مستعار(: "خرجت مع طفىل  الرضيع وعدد من أبناء قريتر  الواقعة غرن   
جزيرة )شمال نهر الفرات( معظمهم من النساء واألطفال، مشينا ونحن نحمل أطفالنا عىل  ر الزو 

  طريق مظلم حواىل  
كم وقلوبنا يملؤها الرعب خوفًا من عناض تنظيم الدولة ومن   30ظهورنا ف 

ه علينا األلغام التر  كانت تحيط بنا من كل مكان إال أن المهرب قال لنا أنه يعرف مكان األلغام وأن
نا عليه، وقال لنا المهرب أن األلغام يزرعها عناض تنظيم الدولة". ويؤكد 

ّ
  الطريق الذي دل

السن  ف 
  المنطقة وغالبية األلغام مغطاة 

محمود:" كانت األلغام مزروعة عىل جوانب الطريق والبيوت ف 
يط يوصل بينها".  اب أو األحجار وبي   العبوة والثانية يوجد شر  بالنر

  ح
:" قبل الوصول إىل ر دير الزو أ.د( وهو نازح من يقول )ديثه لمنظمة العدالة من أجل الحياة وف 

أول حاجز لوحدات حماية الشعب قال لنا المهرب أن مهمته قد انتهت رغم أن اتفاقنا كان أن عليه 
ء باأل نا عىل طريق يوصلنا إىل الحاجز". ويتابع:" كان الطريق مىل 

ّ
لغام إيصالنا إىل الحاجز، ودل

 وكانت مخفية ومموهة ومدفونة تحت األرض". 

 

بص بالمدنيي   داخل وخارج المحافظة:   األلغام تنر

  
الخروج إىل كافة المناطق التر  كانوا يقصدونها سابقًا وخصوصًا  ر دير الزو ال يستطيع المدنيون ف 
  بادية 

ة األلغام  ر دير الزو تلك الواقعة ف  بشكل كبن  حيث الطريق اآلمن  وزيادة عددها وذلك لكنر
وري أن يكون آمنًا غدًا.   اليوم ليس من الض 

:)اسم مستعار(: خرج  سنوات( من  6سنة( هو وابنته ) 37الزعي   ) هعبد اإلليقول الشاهد زهن 
  نزهة باتجاه البادية القريبة من المدينة حيث انفجر بهما 

مدينة البوكمال عىل دراجتهم النارية ف 
  مز 

 روع عىل جانب الطريق الذي تسلكه السيارات ما أدى إىل مقتله وإصابة طفلته". لغم أرض 

 

  ريف 
   ر دير الزو صورة تبي   موقع بادية البوكمال ف 

فر  الشر



 

:" المنطقة ال يمر بها النازحون من  بل ه  مكان يقصده أهل مدينة البوكمال  ر دير الزو ويتابع زهن 
هة ولكن قام التنظيم بزراعتها با أللغام بعد هجوم فصائل المعارضة عىل البوكمال ووضعوا للن  

 الفتات تنبه إىل وجود ألغام ولكن دون تحديد مكان وجودها بالضبط". 

 

  
فر  نتيجة 2017أيلول/سبتمن   2بتاري    خ ، قتل ر دير الزو ابراهيم خض  العبدهللا من قرية غرانيج شر

  قرية أبو 
الجتماع  حيث قامت منظمة العدالة الصورة مواقع التواصل ا مصدر -خشبانفجار ف 

 من أجل الحياة بالتحقق من صحتها

 

  
يقول الشاهد خلف:" كانت معنا عائلة من مدينة الميادين تسن  أمامنا حيث كنت وعائلتر  ف 

نا عليه المهرب قام طفل يبلغ من العمر 
ّ
  الطريق الذي دل

وسط الرتل، بعد ساعة من المشر  ف 
إحدى قدميه  وقد تناثرتقديم برجله فانفجر ورأيت الطفل سنة بسحب صحن دش  12حواىل  
يديه وصارت الدماء تخرج منه بكثافة، وتوفيت أخته وأصيب والده والذي يبلغ من العمر  وإحدى
 سنة".  40حواىل  

  منطقة 
  )اسم مستعار(:" كنا نسن  ف 

  ذات السياق يقول الشاهد راض 
بي    بادية( تقع)ظهرة وف 

وكانت خط نار وليست تحت سيطرة أحد وهو الطريق الذي قال لنا  الكشة وبلدةقرية أبو خشب 
كم يوجد وادي،   6إىل  5المهرب أن علينا السن  فيه، قبل حاجز قوات سوريا الديمقراطية بحواىل  

سنة  30و 27 ما بي   عند وصولنا إىل الوادي انفجر لغم بشخص من بلدة القورية يبلغ من العمر 
 وجته وأوالده". حيث كان معنا هو وز 



 

  ريف  الكشة بلدة صورة تبي   الطريق الواصل بي   
وقرية أبو خشب التابعة لناحية الكشة ف 

 الغرن    ر الزو دير 

 

:" أرجح أن تنظيم الدولة هو من قام بزراعة األلغام قبل مغادرة المنطقة والتر  تحولت   
يتابع راض 

  نفس المنطقة نتيجة عند وصولنا إىل منطقة اشتباك، وسمعت أن عدد من 
رعاة األغنام قتلوا ف 

 األلغام". 

 

  ديرالزور قتل بانفجار لغم 
فر -2017حزيران/يونيو  6بتاري    خ بديع المردود من مدينة البوكمال شر

مصدر الصورة مواقع التواصل االجتماع  حيث قامت منظمة العدالة من أجل الحياة بالتحقق من 
 صحتها

 

ة من النازحي   ي خرجون يوميًا وهذا ما يزيد من عدد ضحايا األلغام حيث أن األلغام ال أعداد كبن 
  أماكن متفرقة ويقوم عناض تنظيم الدولة بزرع المزيد منها عىل طرق 

  مكان واحد بل ف 
كز ف  تنر
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  كنا (: التهريب يقول الشاهد عامر )اسم مستعار
 30" خرجت مع عائلتر  وعدد من أبناء بلدنر

 300المنطقة التر  علينا أن نجتازها مشيًا عىل األقدام وجدنا حواىل   شخصًا وعند وصولنا إىل
  وصفه لطريق التهريب يقول عامر:" كان طريقًا 

شخص كلهم يحاولون الخروج من ديرالزور". وف 
منر وكنا ال نستطيع أن نخرج عن الطريق ألن ذلك يعت    20ضيقًا جدًا واأللغام ال تبعد عنا سوى 

مباشر باأللغام". ويتابع عامر:" تشهد طرق التهريب حوادث سن  بسبب تهديد حياتنا بشكل 
الظالم الدامس حيث يضطر النازحون عىل الخروج لياًل وقد أصيب أحد أقارن   نتيجة حادث 

 ."  سن 

لم تكن الطرق آمنة، بعض المهربي   يقعون ضحية لأللغام حيث يقول عامر:" سألت المهرب عن 
مزروعة باأللغام فقال ىل  أنهم يراقبون عناض التنظيم بشكل يوم  إال طريقة معرفتهم للمكانات ال

". ويتابع    خرجوا بعدي  2 لعامر: "قتأن ذلك ال يحم  النازحي   وال حتر المهربي  
بأيام من بلدنر

  منطقة الحم شمال بلدة الكشة وه  بادية".  نتيجة
 انفجار لغم ف 

وح باتجاه محافظة عا 65تقول ام بسام وه  سيدة تبلغ من العمر  مًا ": وأنا عىل طريق الن  
  الصحراء وألبسة ألشخاص هربوا من تنظيم الدولة إال أن األلغام  10الحسكة رأيت 

جثث ف 
  المناطق الفاصلة بي   تنظيم الدولة ووحدات حماية 

بينهم وبي    الشعب حالتالمزروعة بكثافة ف 
:" وصلنا إىل حاجز رجم صليت   وشاهدت رجل وصولهم إىل مناطق آمنة". وتتابع أم بسام شهادتها 

ًا عىل األقدام مع ابنهم الشاب  أعوام  5من العمر  وطفلتهم البالغةوزوجته وصلوا إىل الحاجز سن 
، ولكن قبل وصولهم إىل الحاجز   

فر   ريف ديرالزور الشر
قادمي   من مناطق سيطرة تنظيم الدولة ف 

  عىل الفور وأصي
ة لتفارق الحياة عند وصولهم انفجر لغم بابنهم الذي توف  بت ابنتهم بجروح خطن 

 إىل الحاجز". 

 

لغم عىل طريق  نتيجة انفجار  2017آب/أغسطس  3بتاري    خ خالد عىل  الضيف من ديرالزور قتل 
مصدر الصورة مواقع التواصل االجتماع  حيث قامت منظمة العدالة من أجل الحياة -الحسكة

 بالتحقق من صحتها

 

يد )اسم مستعار( وهو نازح من مدينة ديرالزور:" وصلنا إىل منطقة  يقول الشاهد محمو     نكلجن 
ف 

 100ريف حلب عن طريق مهرب قال لنا أن هذه المنطقة آمنة وخالية من األلغام، كنا حواىل  

https://www.google.com.tr/maps/place/Kaljibrin,+Syria/@36.5379748,37.0686302,12z/data=!4m5!3m4!1s0x152fc2d85462f787:0x5b690d9cd81c9915!8m2!3d36.5365985!4d37.1191578?hl=en


، انفجر لغم بعدد من األشخاص ما أدى إىل مقتل    طريق تران  
شخص بيننا نساء وأطفال، مشينا ف 

 أشخاص بينهم امرأة".  3شخصي   أحدهما من ديرالزور واآلخر من حلب وأصيب 

  حديثه يقول 
شخص، وبعد أن مشينا مسافة طويلة وقبل وصولنا إىل حاجز  50" كنا (: )أ.دوف 

  تمام الساعة 
فجرًا انفجر لغم بأحد األشخاص، ما سبب حالة من  2وحدات حماية الشعب وف 

  اتجاهات مختلفة فانفجر بنا لغمان آخران، ما أدى إىل مقتل 
شخص وإصابة  18الهلع فركضنا ف 

  لديرالزور من مدينة البوكمال عدد آخرين جميعهم من الر 
فر وقرية  وبلدة العشارةيف الشر

" (: الصالحية التابعة لمدينة البوكمال، كانت األلغام تنفجر بمجرد مالمستها ". ويتابع الشاهد )أ.د
عام وأمجد أيمن الحويش يبلغ من العمر  16من قتىل االنفجار بهاء فؤاد الحويش يبلغ من العمر 

". مدنيا وهما عام  24  
فر   ريف دير الزور الشر

 ن من بلدة العشارة ف 

 

 بهاء فؤاد الحويش

 

 

 أمجد أيمن الحويش

 

الكثن  من األلغام المزروعة عىل طرق ديرالزور محلية الصنع فه  عبارة عن سلكي   من الحديد 
، يقول الشاهد قاسم )اسم مستعار(:" اتجهت  ها كبن    صاعق ولكن تأثن 

موصولة بسلك كهربان 



  ناحية الكشة غرن   ديرالزور إىل مع عد
  قرية الكن  ف 

د من المدنيي   من محطة مياه الكن  الواقعة ف 
  الطريق انفجر لغم بطفل من قرية حطلة يبلغ 

منطقة كوع عمو التابعة أيضا لناحية الكشة، وف 
  عىل الفور وأصيب طفالن آخران أحدهما  15من العمر 

سنة   16سنة واآلخر  15سنة حيث توف 
 سنة".  45كما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 

 

  ريف ديرالزور 
صورة تبي   الطريق الواصل بي   قرية الكن  وموقع كوع عمر التابعي   لبلدة الكشة ف 

 الغرن   

 

  كل الحاالت: 
 إسعاف المصابي   إىل نقاط طبية ليس ممكناً ف 

ان وفيها  بي   أنهم من مجلس أشخاص ت 4يقول خلف:" جاءت سيارة بيك آب عليها مضاد طن 
ديرالزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية حيث قاموا بإسعاف المصابي   إىل مدينة 

  الحسكة". 
 الحسكة، حيث علمنا فيما بعد أنه تم دفن الفتاة ف 

 

  ديرالزور قتل بتاري    خ 
فر نتيجة  2017آب/أغسطس  11عىل  أحمد الحاج من بلدة القورية شر

الصورة مواقع التواصل االجتماع  حيث قامت منظمة العدالة من أجل الحياة مصدر -انفجار لغم 
 بالتحقق من صحتها



 

 

  أحد إلسعافه ولم نستطع نحن أن نفعل أي 
:" بعد أن انفجر اللغم بالشاب لم يأنر  

يقول راض 
ء وبقيت زوجته تبك  فوق جثته حتر الصباح حيث جاء عناض من حاجز قريب تابع   

 شر

  نفس المكان ونقلوا زوجته وأوالده عىل مخيم لقوات سوريا 
الديمقراطية، قاموا بدفن الشاب ف 

 السد". 

 

  ديرالزور قتل بتاري    خ 
فر  2017تموز/يوليو  21كمال طه محمود الجرو من قرية الطابية شامية شر

مصدر الصورة مواقع التواصل االجتماع  حيث قامت -نتيجة انفجار لغم عىل طريق الحسكة
 دالة من أجل الحياة بالتحقق من صحتهامنظمة الع

 

:" قام  أما المدنيون الذين يصابون بالقرب من المناطق المأهولة فإسعافهم يكون ممكنًا يقول زهن 
  مدينة البوكمال ثم قاموا بدفن  هعبد اإللالمدنيون المارة بإسعاف 

عبد وابنته إىل مستشق  ف 
:" وصل -عاماً  58مدينة ديرالزور ويبلغ من العمر وهو نازح من –". ويقول أبو إسماعيل هاإلل

  مصاب بفخذه نتيجة 
رجالن إىل حاجز رجم صليت   األول مصاب برأسه وكتفه األيش والثان 

 انفجار لغم إال أن عناض الحاجز اكتفوا بتضميد اإلصابات دون نقلهما إىل نقطة طبية". 

  
وح:" أحد الذين قتلوا لم يمت  يقول محمود حول إسعاف الجرخ الذين أصيبوا أمامه ف  طريق الن  

ف حتر الصباح، فالمنطقة خالية تمامًا وتعتن  فاصلة بي   الجيش الحر وتنظيم    ين  
فورًا وإنما بقر

  المصاب، مشينا حواىل  
  الصباح توف 

منر فوجدنا حاجز للجيش الحر حيث قلنا  200الدولة، ف 
 القتىل عىل الطريقة اإلسالمية". لهم عن الحادث فذهبوا وأسعفوا المصابي   ودفنوا 

" استطعنا صباحًا نقل الجرخ إىل (: وعن إسعاف المصابي   نتيجة انفجار األلغام يقول الشاهد )أ.د
  مدينة 

  تابع لوحدات حماية الشعب ومن ثم تم نقلهم إىل مستشق  الحكمة ف 
مستشق  ميدان 

لمنطقة عسكرية وتقع عىل خط الحسكة". ويتابع بالقول:" لم نستطع سحب جميع الجثث ألن ا
النار بي   قوات وحدات حماية الشعب وتنظيم الدولة، وكان قناصة عناض وحدات حماية الشعب 

ب نحو هذه المنطقة، سحبنا نصف عدد الجثث  إىل ذوي  هم،  وتم إعادتهميرصدون كل من يقنر
  الجثث من قبل أقارب الضحايا الذين جاؤوا 

من ديرالزور وبعد حواىل  أسبوع تم سحب بافر



ومليئة بالشظايا  ورائحتها كري  هةلسحبها". ويقول:" كانت الجثث منتفخة  وغامروا بحياتهم
وبعضها كان مبتور األطراف، أما بهاء وأمجد فأحدهما كان جسمه مهشمًا من األسفل ألنه هو من 

 دعس عىل اللغم". 

و خشب ثم إىل مستشفيات يقول الشاهد قاسم:" تم نقل المصابي   بسيارات مدنية إىل قرية أب
 مدينة الحسكة ليتم معالجتهم عىل نفقة منظمات إنسانية". 

https://www.youtube.com/watch?v=hKq1yLLTryk&feature=youtu.be 

المقطع  مصدر -ديرالزورأللغام وهم من محافظة مقطع يظهر عدد من المصابي   نتيجة انفجار ا
 وكالة سمارت

 

 

 

 العودة إىل مناطق تنظيم الدولة ليست خيارًا سهاًل: 

يتابع خلف:" أكملنا طريقنا رغم الهلع الذي أصابنا بعد انفجار اللغم ومقتل الطفلة واإلصابات 
:" نخ  

شر إذا عدنا من انتقام عناض والدماء التر  شاهدناها حيث ال خيار آخر أمامنا". ويقول راض 
مستعار( فيقول:"  عمر)اسمتنظيم الدولة لذلك قررنا جميعًا إكمال الطريق رغم كل المخاطر". أما 

  طريق الخروج من ديرالزور يعيدونه ويصادرون  
إن كل شخص يمسك به عناض التنظيم وهو ف 

  حال تم اإلمساك
عية، وف  به مرة أخرى محاواًل الخروج  كل أوراقه الثبوتية ويخضعونه لدورة شر

 فإن عقوبته قد تصل إىل اإلعدام". 

يقول محمود:" عندما انفجر اللغم أمامنا كنا نريد الرجوع بسبب الخوف ولكن لم يعد بإمكاننا ألننا 
 ال نعرف طريق العودة". 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hKq1yLLTryk&feature=youtu.be


 التوصيات:

 

إن التحرك العاجل والضغط على كافة أطراف الصراع في سوريا لالمتناع عن استخدام األلغام 
األلغام، وأي تأخر أو تباطًؤ  انفجارأصبح أمراً ملحاً في ضل ما تم توثيقه من ضحايا مدنيين نتيجة 

 يعني المزيد من القتلى واإلصابات واإلعاقات الجسدية.

باالنتهاكات المرتكبة ومنها استخدام األلغام من مختلف أطراف إن من األهمية التحرك للتحقيق 
الفصائل المسلحة( لما في  –قوات سوريا الديمقراطية  –تنظيم الدولة  –الصراع )القوات الحكومية 

 ذلك من أنصاف للمدنيين الذين تعرضوا لالنتهاك من هنا تطالب منظمة العدالة من أجل الحياة. 

 مجلس األمن:

 أطراف الصراع في سوريا لالمتناع عن استعمال األلغام. الضغط على -1
الضغط على أطراف الصراع للعمل على إزالة األلغام وتحديد أماكن توزعها و تسليم  -2

 خرائط أماكنها.

 المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية:

العمل مع الجهات المختصة على تحديد أماكن توزع األلغام ورسم خريطة خاصة بها  -1
 والبدء الفوري بإزالتها.

 التوعية بمخاطر األلغام وكيفية التعامل معها. -2

على القوى المسيطرة على طرق هروب المدنيين لتسهيل وصول المدنيين إلى  الضغط -3
 مناطق آمنة.

 وضع نقاط طبية ثابتة ومتنقلة لمساعدة المصابين نتيجة انفجار األلغام -4

 أللغام وطرق نزعها.تدريب فرق محلية على كيفية التعامل مع ا -5

  

 الحكومة السورية والفصائل المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية

 فتح ممرات آمنة للمدنيين المهجرين من محافظة دير الزور  -1

االمتناع عن استخدام ونشر األلغام المضادة لألفراد واآلليات في مناطق        -2
 .هروب المدنيين

 األلغام وأنواعهاتسليم الجهات المختصة خرائط توزع   -3

  

 المبعوث الدولي الخاص بسوريا

عدم إهمال محافظة دير الزور التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة خاصة بعد تقدم 
القوات السورية من جهة وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي من 

في المحافظة وتعرض مواقع كثيرة للقصف العنيف  واشتداد المعاركجهة أخرى 
 ونزوح عشرات اآلالف من المدنيين نتيجة التطورات العسكرية األخيرة.
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