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مركز حرمون للدراسات املعاصرة:

عنى بإنتاج الدراسات والبحوث السياسية واملجتمعية 
ُ
هو مؤّسسة بحثية مستقلة، ال تستهدف الربح، ت

والفكرية املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر في سورية وسيناريوهات تطوره، وتهتم بتعزيز 
أداء املجتمع املدني، ونشر الوعي الديمقراطي. كما تهتم أيًضا بالقضايا العربية، والصراعات املتعلقة بها، 

وبالعالقات العربية اإلقليمية والدولية.

وقيم  أسس  على  سورية،  مستقبل  بناء  أجل  من  مبادرات  وُيطلق  ونشاطات،  مشاريع  املركز  ُينفذ 
الديمقراطية والحرية واملساواة وحقوق اإلنسان وقيم املواطنة املتساوية، ويسعى ألن يكون ميداًنا للحوار 

البّناء، وساحة لتالقي األفكار.

قسم الدراسات:

م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج  ُيقّدِ
العلمية  البحثّية  املواد  إنتاج  املناسبة، وهو مسؤول عن  والبدائل  الحلول  وتقترح  الرئيسة،  املشكالت 
االجتماعية واالقتصادية والقانونية والثقافية والتربوية، التي تستند إلى جهٍد بحثّي أصيل ورصين يتوافق 

مع أصول العمل البحثّي العلمي.

يحرص قسم الدراسات على تقديم قراءات للواقع الراهن، ويضع على جدول أعماله إنتاج دراسات 
من الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية 
في سورية املستقبل، ويستكشف التأثيرات املتبادلة بين السياسة واالقتصاد والقانون واملجتمع والفكر، 

ويبحث في تأثيرات الحرب السورية وسبل تجاوزها في املستقبل في نظام ديمقراطي تعددي تداولي.
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شكر وتقدير

كتب هذا التقرير كل من: هامبتون ستول، مساعد أول في برنامج حّل الصراعات في مركز كارتر؛ وهاري 
براساد، مساعد في البرنامج نفسه. أنجز العمل فريق كبير من الباحثين واملحللين واملتدربين. وهذا يشمل 
كيت كيتور وجوني روبنسون، مبتكري كثير من البيانات األساسية، ومؤلفي تقارير مركز كارتر السابقة عن 
Evan Burg�و Micalie Huntو Georgia Tech في DataWorks  الذخائر غير املنفجرة في سورية. ويشمل أيًضا

er ملساعدتهم في ترتيب البيانات وتنسيقها.
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ملخص تنفيذي

ُيعّد وجود الذخائر غير املنفجرة )UXO( عائًقا حاسًما أمام تعافي سورية وتنميتها، ويؤثر في القدرة على 
الزراعة واستخدام الطرق وإصالح املساكن أو إعادة تأهيل املباني مثل املدارس أو املشافي. ملخلفات الحرب 
القابلة لالنفجار آثاٌر شديدة على الحياة املدنية والنشاط االقتصادي والصحة البيئية، ويجعلها قضية 
 عن أن القضية هي إحدى القضايا القليلة املشتركة بين 

ً
حاسمة تستدعي اهتمام املجتمع الدولي، فضال

األطراف املتحاربة ورعاتها الدوليين.

قها، ومنها بيانات من مشروع بيانات أحداث موقع 
ّ
جمع مركز كارتر بيانات فريدة وعالية الجودة ووث

لتقييم التركيز املحتمل للذخائر غير املنفجرة التي حصلنا عليها من حوادث   ،)ACLED( الصراع املسلح
الصراع في جميع أنحاء سورية، ويعود تاريخها إلى عام 2012. والنتيجة هي تحليل كمي وجغرافي، يمكن 

استخدامه إلثراء جهود التعافي واملفاوضات حول هذه القضايا بشكل كبير.

ظهر هذه البيانات حجم وجود الذخائر غير املنفجرة وتفاصيل كثيرة، لتوضيح ضرورة قيام املجتمع 
ُ
ت

الدولي بإعطاء األولوية لهذه املشكلة، وبحث سبل معالجتها. باستخدام منهجية جديدة مع مجموعة بيانات 
حوادث الصراع الفريدة في مركز كارتر ومشروع بيانات أحداث موقع الصراع املسلح )ACLED(؛ سجلت 
هذه الدراسة ما ال يقّل عن )972,051( استخداًما للذخائر املتفجرة في )99 194�( حادثة في الصراع، بين 
كانون األول/ ديسمبر 2012 وأيار/ مايو 2021. كان حوالى 62 في املئة )599,954( من إجمالي الذخائر املتفجرة 
املستخدمة في سورية ذخائر تطلق من األرض، و37 في املئة )363,807( ذخائر تطلق من الجو. وتشمل نتائج 

البحث ما يلي:

فإن هذا يعني أن ما بين 	  في املئة على هذه النتائج،  و30(   10( ق معدل فشل يراوح بين  ِبّ
ُ
إذا ط

)100,000 و300,000( ذخيرة متفجرة لم تنفجر في سورية، بين كانون األول/ ديسمبر 2012 وأيار/ 
2021. )من املرجح أن يكون العدد أعلى من ذلك بكثير( على سبيل املقارنة، استغرق األمر  مايو 

)23( عاًما، إلزالة )86,000( قطعة من الذخائر غير املنفجرة من موزامبيق.

 من املحتمل أن يؤثر التلوث بالذخائر املتفجرة في سورية على أجيال متعددة من السوريين وتتعدد 	 
آثاره، من ضمن ذلك ما يلي:

   فقدان األرواح أو األطراف، من خالل مواجهات بالذخائر الحية بعد أعوام من انحسار � 
الصراع، وال سّيما بين األطفال. 

 اضطرابات في التنمية االقتصادية، وخاصة املتعلقة بإعادة البناء في املناطق الحضرية � 
والزراعة في املناطق الريفية.

 التدهور البيئي، بسبب تحلل الذخائر وتسرب املواد الكيمياوية والصدأ في األرض واملياه � 
الجوفية في جميع أنحاء البالد.
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وتشجيع 	  اإلنسانية،  باملساعدات  والسماح  املدنيين،  لحماية  اآلثار  هذه  من  التخفيف  ينبغي 
االنتعاش االقتصادي في نهاية املطاف. وال ينبغي النظر إلى جهود اإلزالة من الناحية النقدية )توفير 
املال( والجداول الزمنية فحسب، بل ينبغي النظر إليها على أنها نشاط شامل يمكن أن يشمل العمل 

اإلنساني، والتنمية، وتدابير بناء الثقة، ومنع الصراع، وبناء السالم.

 ملعالجة مجموعة املشكالت هذه، يو�صي مركز كارتر بما يلي:	 

 معالجة العوائق البيروقراطية أمام الجهات الفاعلة في إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية � 
)HMAs(، من ضمن ذلك أنظمة العقوبات املثبطة الحالية وعمليات التسجيل السورية 
الطويلة. يجب أيًضا تقديم اإلعفاءات من العقوبات ملنظمات الجهات الفاعلة في إزالة 

األلغام لألغراض اإلنسانية، للسماح لها باملشاركة في هذا العمل الحاسم.

األولوية لجهود إزالة األلغام مع املساعي اإلنسانية �  يجب على املجتمع الدولي إعطاء   
األخرى، من ضمن ذلك تخطيط التعافي ملدن محددة يمكن توفير البيانات عنها.

 االستفادة من حّل مشكلة الذخائر غير املنفجرة كموضوع مشترك يمكن فيه إشراك � 
الجهات الفاعلة للم�صّي قدًما في الحلول املتعلقة بحل األزمة السورية.

يجب على الحكومة السورية تسهيل عملية تسجيل إنسانية أسرع وأقل تعسفية �   
لتشجيع البدء املبكر في إزالة الذخائر غير املنفجرة.

تسمح منهجية مركز كارتر للمحللين ومنظمات األعمال املتعلقة باأللغام، بتقدير التلوث بالقذائف 	 
 إلى مستوى املجتمع، من أجل تركيز جهود إزالة األلغام بشكل أفضل. يجب 

ً
غير املنفجرة، وصوال

ويمكن توفيرها للمنظمات اإلنسانية لتنسيق  استخدام بيانات الذخائر غير املنفجرة األساسية، 
عمل إزالة األلغام وإيصال املساعدات اإلنسانية بشكل أفضل.

 مما ُيقّدم في هذا التقرير. مركز كارتر جاهز ومستعد ملشاركة تحليل 
ً

مجموعة البيانات هي أكثر تفصياًل
 حول هذه املسألة مع أي شركاء مهتمين باملشاركة.

ً
أكثر تفصياًل
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مقدمة

منذ اندالع الصراع املسلح في سورية، قبل عقد من الزمن، تستخدم جميع األطراف الذخائر املتفجرة على 
نطاق واسع. وجزء من هذه الذخائر ال ينفجر أو يظل مهجوًرا، لعوامل عديدة. تشكل الذخائر غير املنفجرة 
والذخائر املتفجرة املتروكة، إلى جانب األلغام األرضية والعبوات الناسفة ، التهديد األسا�صي املميت ملخلفات 
الحرب املتفجرة التي تلوث سورية. وتشكل املتفجرات من مخلفات الحرب تهديًدا بإلحاق األذى الجسدي 
أو املوت للسكان بعد مدة طويلة من توقف عنف القتال املفتوح، واالستمرار في القتل واإلصابة لعقود من 

الزمان مع إثارة الخوف حول التنمية والعودة إلى حياة سلمية.

م كثير من الخيارات ألولئك الذين يرغبون في تقييم وجود الذخائر غير  في حاالت السلم املعتادة، ُتقدَّ
املنفجرة. وهي تشمل التقييمات امليدانية وعمليات املسح وعمليات اإلزالة. هذه األساليب هي بعض من أكثر 
الطرق فعالية للتصدي للتهديد املادي للتلوث بالذخائر املتفجرة، ولكن يمكن أن تكون صعبة في سورية 
اليوم، بسبب القيود األمنية في مناطق كثيرة من البالد. إن ضغوط التمويل الدولية املعقدة على الكيانات 
اإلنسانية التي تستجيب للذخائر املتفجرة )املعروفة باسم املنظمات اإلنسانية لألعمال املتعلقة باأللغام 

]HMA[( تزيد من تعقيد هذه العمليات.

بالنظر إلى هذه القيود، تلجأ هذه املنظمات إلى الدراسات املكتبية للتحضير لألنشطة املستقبلية، بانتظار 
تحسن الظروف على األرض بدرجة كافية لبدء العمليات. تتمثل إحدى طرق تحقيق ذلك في االستفادة من 
البيانات الضخمة املتعلقة بأحداث الصراع، الستنتاج مواقع وتركيزات التلوث املحتمل بالذخائر املتفجرة.

في عام 2019، بدأ برنامج حّل الصراعات التابع ملركز كارتر العمل على هذه القضية املعقدة واملتعددة 
األجيال، من خالل إجراء دراسته املكتبية غير الفنية. استخدم املركز مجموعة بياناته الفريدة حول استخدام 
األسلحة املتفجرة في سورية بين عامي 2013 و2019، وطريقة مبتكرة جديدة )الشكل 1( الستقراء البيانات 

وتحليلها وتصورها.

حدث نزاع فردي « استخدام ذخيرة واحدةحدث الصراع الفردي « استخدام ذخائر متعددة
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الشكل )1(: تقليدًيا، استخدمت الكيانات اإلنسانية لألعمال املتعلقة باأللغام أحداث الصراع لحساب الذخائر 
ا واحًدا يعادل حدث ذخيرة واحد )على اليسار(. ومع ذلك، يحسب مركز كارتر عدد الذخائر 

ً
املتفجرة، بافتراض أن حدث

املستخدمة لكل حدث صراع لتوفير تصوير أكثر دقة ملستويات التلوث املحتملة للذخائر املتفجرة )على اليمين(. راجع 
تقاريرنا السابقة ملزيد من التفاصيل حول أساليب املركز.

 منظمات الجهات الفاعلة في إزالة 
ً
باستخدام بيانات مفتوحة املصدر، وهو نوع لم تستخدمه عادة

األلغام لألغراض اإلنسانية، توفر النتائج نافذة على حجم استخدام الذخائر املتفجرة وتعقيد عملية جمعها 
)وبالتالي التلوث املحتمل( في سورية. ومع ذلك، من املهم أن نالحظ أنه من املحتمل أّن بعض الحوادث لم 
تسَجل. قام مركز كارتر بتوثيق أكبر عدد ممكن من أحداث الصراع التي يمكن التحقق منها، لكن بيئة اإلبالغ 

املقيدة، مع املستوى الهائل من العنف في سورية، تجعل الحصول على إحصاء دقيق أمًرا بالغ الصعوبة.

من خالل تقارير متعددة ركزت على مناطق مختلفة من سورية، يمكن الوصول إليها على موقع املركز، 
توفر استنتاجات هذه الدراسة الوطنية التراكمية معلومات حول أربع فئات واسعة، من األسلحة املتفجرة 
املستخدمة في الصراع في سورية: 1( األسلحة املتفجرة املطلقة من الجو، 2( األسلحة املتفجرة األرضية 3( 
 .)2 العبوات الناسفة أو الذخائر غير املنفجرة )انظر الشكل  ) 1(، و4( األلغام األرضية،  الذخائر العنقودية 
تستخدم البيانات معايير رسم خرائط مكتب  العاملين في املجال اإلنساني،  لسهولة االستخدام للشركاء 

األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )UNCOHA(، التي تفصّل املواقع على مستوى األحياء.

تقّدم هذه الدراسة التفاصيل واإلرشادات التي يمكن أن تستخدمها الكيانات عند تخطيط عملها 
وتحديد أولوياتها. على املستوى األعلى، ستعمل الدراسة على زيادة الوعي بحجم التلوث باألسلحة املتفجرة 

في سورية، عند مخططي العمليات وصّناع القرار الرئيسين.

وهي  يمكن ملركز كارتر، الذي ينشر منهجية جديدة لفحص مجموعة البيانات الفريدة الخاصة بنا، 
تعود إلى بداية األعمال العدائية املسلحة، تحديد املناطق املناسبة لتركيز جهود إزالة األلغام في البلد الذي 
مزقته الحرب. يحتل املركز موقًعا فريًدا في الحفاظ على البيانات األطول واألعلى جودة، من الفترة املبكرة 
من الصراع السوري، وهو يمتلك األدوات التحليلية والخبرة ألفضل نماذج تعديل لتقدير كثافة الذخائر غير 
املنفجرة في جميع أنحاء البالد. تضاعف مشاريع البيانات الخاصة بمركز كارتر العمل الدبلوما�صي والسيا�صي 
الرئيس للمفاوضات والحوار من هذا التأثير، حيث توفر الرؤى والنتائج العاجلة لدراسات املركز مباشرة 

ألولئك الذين يشاركون في بناء سالم دائم وآمن في البالد.

باستخدام مقاربة البيانات الجديدة هذه، أصدر مركز كارتر أربع دراسات غير تقنية لفحص توزيع وأنواع 
األسلحة املتفجرة املستخدمة في سورية بين عامي 2013 و2019 ) 2(. ويقوم هذا التقرير بتحديث هذه النتائج 
من خالل نطاق زمني أوسع ومنهجية محدثة. حصلنا على جميع األرقام باستخدام البيانات التي جمعها مركز 

.)ACLED( كارتر ومشروع بيانات األحداث وموقع النزاع املسلح

 من القنابل الصغيرة الفردية نفسها.
ً

) 1(  � وهذا يحسب عدد ناقالت الذخائر العنقودية )أي الحاويات التي تحمل عدة قنابل صغيرة( بدال

) 2(  � https://bit.ly/3a1vfbZ � https://bit.ly/3a4l3Q5 � https://bit.ly/3OA7Xcq � https://bit.ly/3yvTit5. 
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آثار الذخائر غير املنفجرة

في عام 2003، كان هناك نحو )60( مليون لغم أر�صي وغيرها من الذخائر غير املنفجرة منتشرة في )70( 
تل )24,000( شخص، بسبب بقايا الصراع كل عام ) 3(. غدا 

ُ
دولة حول العالم. في ذلك الوقت، أصيب أو ق

هذا الرقم قديًما بال شك، حيث أدت الصراعات املعاصرة في أفغانستان والعراق واليمن وسورية إلى زيادة 
التركيز واالنتشار الجغرافي لتلوث الذخائر غير املنفجرة في مناطق الحرب ومحيطها. وقد أثبت الصراع الدائر 
في سورية أنه أسوأ كارثة إنسانية. تقدر األمم املتحدة أن هناك ما ال يقل عن )13( مليون مدني في سورية 
يحتاجون إلى املساعدة اإلنسانية، وهو رقم مذهل يمثل حوالى ثالثة أرباع إجمالي السكان املدنيين في البالد 
4(. إلى جانب القتال املسلح املستمر، واالنكماش االجتماعي واالقتصادي الساحق، وتفاقم وباء )كوفيد   (

19�(، يجب على املدنيين االستمرار في التغلب على التهديد الخفي للذخائر غير املنفجرة. ملعالجة هذه املشكلة 
امللّحة، من الضروري إجراء مزيد من الدراسات لفهم نطاق وتأثيرات الذخائر غير املنفجرة بشكل أفضل، 

ويجب تعبئة املوارد وفًقا لذلك لتنسيق االستجابة لألزمة.

تؤثر الذخائر غير املنفجرة سلًبا في الوضع اإلنساني، على محاور متعددة:

تشكل الذخائر غير املنفجرة تهديًدا مباشًرا لسالمة ورفاه املدنيين، وال سّيما األطفال. في 12 شباط/ . 1
5(. قبل أسبوع  تل مدنيان بسبب الذخائر غير املنفجرة في تفتناز، محافظة إدلب ) 

ُ
فبراير 2022، ق

واحد فقط، لقي طفل مصرعه، وأصيب اثنان آخران بعد تعثرهما في لغم أر�صي بالقرب من مدينة 
الحسكة في شمال شرق سورية ) 6(.

 يمكن لخطر عدم القدرة على التنبؤ بوجود الذخائر غير املنفجرة في الفضاء املادي أن يؤثر سلًبا في . 2
توزيع املساعدات اإلنسانية، وسيعوق كثيًرا أي جهود إنمائية.

 يجب إزالة الذخائر غير املنفجرة قبل إعادة بناء املشافي واملدارس والبنية التحتية الحيوية األخرى . 3
أو إعادة إدخالها من جديد في الخدمة. ولهذا األمر آثار اقتصادية وصحية مباشرة على سبل عيش 
ورفاهية املجتمعات املحلية، وهي آثار وخيمة وبخاصة في بلد مثل سورية، حيث دّمر الصراع بالفعل 

اقتصاد البالد وأودى بحياة مئات اآلالف من األشخاص.

 تهدد الذخائر غير املنفجرة البيئة أيًضا. وبالنسبة إلى سورية، الدولة التي كانت تعتمد على الزراعة . 4
قبل الصراع، فقد غدت البالد مدّمرة. ويمكن أن يؤدي التدهور املادي للذخائر غير املنفجرة إلى 
تلويث التربة واملياه الجوفية، وكالهما عنصران حاسمان للقطاع الزراعي في سورية ) 7(. سواء من 

) 3(  � https://bit.ly/3Paeqe7

) 4(  � https://bit.ly/3NrD34F

) 5(  � https://bit.ly/3IiN1EB

) 6(  � https://bit.ly/3xYla7y

) 7(  � https://bit.ly/2sbdJbW
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خالل تدمير املباني أو انهيارها بمرور الوقت ) 8(، ستؤدي املخلفات السامة من الذخائر غير املنفجرة إلى 
تفاقم الدمار البيئي في البالد، وستضر بسبل عيش ورفاهية السوريين في جميع أنحاء البالد.

أصدر مركز كارتر أربعة تقارير غير فنية حتى اآلن عن التلوث بالقذائف غير املنفجرة في سورية. وهي تغطي 
املجاالت التالية، ويمكن الوصول إليها من خالل الروابط أدناه:

 	https://bit.ly/3y8udTA :1 جنوب سورية: التلوث بالذخائر املتفجرة، تقرير

https://bit.ly/3y3j32p :والخريطة التفاعلية

 	https://bit.ly/3udebGX :2 منطقة العاصمة: التلوث بالذخائر املتفجرة، تقرير 

https://bit.ly/3QZ4LZy :والخريطة التفاعلية

 	https://bit.ly/3Ah3bwa :3 شمال غرب سورية: التلوث بالذخائر املتفجرة، تقرير

 https://bit.ly/3NwdWOa :والخريطة التفاعلية

 	https://bit.ly/3uebuVr :4 شمال شرق سورية: التلوث بالذخائر املتفجرة، تقرير

 https://bit.ly/3y7txxH :والخريطة التفاعلية

توضح نتائج التقارير األربعة األولى للمركز أهمية تحديد تركيز الذخائر غير املنفجرة املحتمل. لن تعاني 
جميع املحافظات املستوى ذاته من التلوث. داخل املحافظات، انتشار التلوث أيًضا غير متكافئ. إذا تم 
تطبيق معدل فشل من )10 إلى 30( في املئة ) 9( على النتائج السابقة ملركز كارتر �حيث استخِدمت )267,267( 
ذخيرة متفجرة بحلول نهاية عام �2019 فإن ما بين )26,767( و)80,301( قطعة من الذخائر غير املنفجرة 
ستبقى في سورية ) 10(. يمثل هذا التقدير الحد األدنى من مستوى التلوث، ألنه مستخلص من/ نتاج الصراع 
املبلغ عنه فقط. يعمل هذا التقرير على تلخيص الدراسات السابقة التي أجراها مركز كارتر، وامل�صي بفترة 

الدراسة إلى األمام، وتطبيق منهجية محدثة على مجموعة البيانات.

. على سبيل املثال، 
ً

 عن أنه سيستغرق وقًتا طويال
ً

إن إزالة هذه الذخائر غير املنفجرة سيكون مكلًفا، فضال
استغرق األمر )23( عاًما إلزالة )86,000( ذخيرة من مخلفات الحرب في موزامبيق ) 11(. وقد استغرق األمر 
خمسة أعوام إلزالة )69( كيلومتًرا مربًعا من أصل )186( كيلومتًرا مربًعا ملوثة بالقذائف غير املنفجرة في 

) 8(  � https://bit.ly/3a5BAmW

) 9(  � أثبتت الدراسات السابقة حول هذا املوضوع أن متوسط معدل الفشل عبر األنواع املتفجرة كان 10في املئة. توصل تقرير ملؤسسة )راند 
في املئة من القنابل من االنفجار في الوس   )�30 RAND( لعام 2005 حول هذا املوضوع أنه في مناطق الصراع السابقة، فشلت نسبة )10 

وكمبوديا.

) 10(  � https://bit.ly/3I1FNEF

) 11(  � https://bit.ly/3uetiQu
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العراق ) 12(. وقد أظهرت جهود إزالة األلغام السابقة في أجزاء أخرى من العالم أن هذه العملية يمكن أن 
، وتتطلب عقوًدا من الوقت وماليين الدوالرات. ومع ذلك، فإن حّل مشكلة الذخائر غير 

ً
تستغرق وقًتا طويال

املنفجرة يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على مستقبل سورية، ويفوق بشكل كبير أي تكلفة مرتبطة بذلك. 
على املستوى املحلي، يمكن أن تساعد إزالة األلغام في التمكين االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات املحلية 
واملساعدة في املصالحة بعد الصراع. أظهرت جهود إزالة األلغام املدعومة من األمم املتحدة في جنوب لبنان 
أن إزالة الذخائر غير املنفجرة سمحت للمجتمعات بتنفيذ جهود التنمية الخاصة بها، وتنشيط االقتصادات 
املحلية، والتقريب بين مختلف األحزاب والقادة السياسيين في السعي لتحقيق هدف مشترك، والوصول في 
نهاية املطاف إلى خدمة جهود املصالحة ) 13(. شهدت سورية بعًضا من أسوأ أعمال العنف في القرن الحادي 

والعشرين، ولذلك فالحاجة ماسة إلى املصالحة بين املجتمعات املحلية.

 في تحسين الوضع 
ٌ
 مشتركة

ٌ
لدى جميع الجهات الفاعلة املحلية والدولية املوجودة في سورية مصلحة

اإلنساني في البالد. تحتاج جهود إزالة األلغام إلى مدخالت لوجستية متعددة، من ضمن ذلك استيراد املعدات 
الضرورية، واستيراد الخبرات األجنبية أو تطوير الخبرات املحلية، واملشاركة في مهام اكتشاف الذخائر غير 
املنفجرة ورسم الخرائط، وإصدار التأشيرات للجهات الفاعلة األجنبية املتورطة في القضية الصعبة املتمثلة 
ل تحدًيا، فإنه يمكن أن يكون فرصة للقوى الدولية، 

ّ
في الذخائر غير املنفجرة. على الرغم من أن هذا يمث

وخاصة روسيا والواليات املتحدة، للتعاون والعمل كإجراء لبناء الثقة لجميع األطراف الرئيسة املعنية.

) 12(  � https://bit.ly/3NyrNDF

) 13(  � https://bit.ly/3I1m6wM
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الدراسة الرئيسة

يتضمن عمل مركز كارتر جمع كل حدث محتمل وقع في الصراع في سورية، منذ بداية الصراع املسلح. 
هذا مأخوذ من بيانات مشروع رسم خرائط الصراع في سورية التابع ملركز كارتر التي يرجع تاريخها إلى عام 
2012، وبيانات من مشروع بيانات أحداث النزاع املسلح )ACLED( الذي يرجع تاريخه إلى عام 2017. بعدئذ 
اختيرت أحداث الصراع هذه لتلك التي تتضمن الذخائر املتفجرة، وإنشاء مجموعة بيانات منها القصف 
حَمل بطرق متعددة واأللغام األرضية وتقارير عن ذخائر 

ُ
الجوي وأحداث القصف والعبوات الناسفة التي ت

أخرى غير منفجرة. من مجموعة بيانات األحداث هذه، قام مركز كارتر بعد ذلك بحساب عدد الذخائر التي 
استخِدمت في كل حدث، وتعيين عدد من الذخائر املستخدمة بناًء على أرقام التقارير املحلية أو التعداد 
 كثير من األحداث بمثل هذه التقديرات، 

َ
اليدوي من لقطات الفيديو، حيثما أمكن ذلك. ومع ذلك، لم تحظ

لذلك نستخدم تقديًرا خاًصا بفئة الذخيرة لكل من هذه األحداث. يعد هذا تحسيًنا عن دراساتنا السابقة، 
حيث تلقت أحداث عدم االحتساب تقديًرا تعسفًيا لثالث قذائف مستخدمة، بناًء على املتوسط   املفترض 

ملجموعة البيانات الكاملة. يمكن العثور على جدول بيانات لهذه التقديرات أدناه:

فئة الذخائر
إجمالي الحوادث 

الحقيقية#
متوسط )التقدير 

املستخدم(

7,78/ )8(6718الذخائر املقذوفة من الجّو

4,05/ )4(214الذخائر العنقودية

9,96/ )10(6250الذخائر املقذوفة من األرض

1,10/ )1(5549األلغام البرية / الذخائر / العبوات الناسفة

بعد ذلك، استخِدمت هذه املتوسطات كبديل لتقدير األحداث السابقة، وأدى ذلك إلى زيادة أعداد 
الذخائر غير املنفجرة مع زيادة دقة البيانات.

بالنسبة إلى عبء التقديرات عبر مجموعة بيانات الدراسة، يُظهر املصوران التاليان مستوى التقدير 
الذي يعتمد عليه مركز كارتر الستقراء استخدام الذخائر: املصور األول هو مخطط شريطي يوضح مستوى 

التقدير الذي تعتمد عليه كل فئة من الفئات املذكورة أعاله. 
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الشكل )2(: رسم بياني العتماد البيانات على تقديرات استقرائية حسب نوع الذخيرة.

طلق من الجو، 
ُ
ويرتبط املستوى املرتفع لشروط تقدير الذخائر املطلقة من األرض، والذخائر التي ت

بمتغيرات عدة. األول هو حجم األحداث املتعلقة بهذين الحدثين، مقابل الحدثين اآلخرين )األلغام األرضية/ 
عّد أحداث القصف من قذائف الهاون 

ُ
العبوات الناسفة/ الذخائر غير املنفجرة/ املتفجرات والعنقودية(. وت

والطائرات على حد سواء عنصًرا أساسًيا في معارك الصراع السوري، حتى بعد وقف إطالق النار. وهناك 
متغير آخر يتعلق بعدد الذخائر التي تستخَدم غالًبا بهاتين الطريقتين األوليين مقابل املتفجرات املرتجلة أو 

األلغام األرضية، وينتج عن األخيرة عادة استخدام ذخيرة واحدة.
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تحتوي هذه التقديرات أيًضا على عنصر جغرافي، كما هو موضح في الشكل في الصفحة التالية.

في ريف دمشق، على الرغم من ارتفاع مستويات استخدام الذخائر املتفجرة داخل املحافظة، أيًضا 
مستوى عاٍل من استخدام الذخائر املؤكدة. من املحتمل أن يكون هذا بسبب مصادر مركز كارتر ومشروع 
كانت منطقة العاصمة السورية موقًعا للعيون واآلذان   .)ACLED( بيانات أحداث موقع الصراع املسلح
املكرسة لحساب الذخائر، وهو ما ينعكس في البيانات التي توفر هذه الدراسة. ال يمكن قول ال�صيء نفسه 
بخصوص املحافظات الريفية، حيث تم اإلبالغ عن عدد أقل من الذخائر، وغالًبا ما يفتقر عدد الذخائر إلى 

الذكر على أرض الواقع.

باستخدام البيانات مفتوحة املصدر التي جمعها مشروع رسم خرائط الصراع في سورية التابع ملركز كارتر 
ا من أحداث الصراع من 

ً
ومشروع بيانات موقع الصراع املسلح وأحداثه )ACLED(، أبرز )112,298( حدث

جميع أنحاء سورية ما ال يقّل عن )403,870( استخداًما فردًيا للذخائر املتفجرة في هذه املناطق، ابتداًء من 
كانون األول/ ديسمبر 2012 إلى أيار/ مايو 2021. ومع استمرار القتال في وقت كتابة هذا التقرير، من املرّجح 

أن يرتفع هذا الرقم.

استناًدا إلى املعلومات الواردة من املتخصصين في إزالة األلغام، فإّن معّدل فشل الذخائر املتفجرة يراوح 
بين )10 و30( في املئة، مدفوًعا بعوامل عدة. تشمل هذه العوامل العطل امليكانيكي بسبب العمر أو زاوية 
الهبوط/ السرعة أو خطأ املستخدم أو متغيرات أخرى. تُستخَدم هذه التقديرات في كل هذه الورقة، حيث 
ا بمعدالت فشل أقل 

ً
تتمتع وكاالت إزالة األلغام بخبرة مباشرة أكثر مع الذخائر غير املنفجرة، وهي أقل ارتباط

 معدل فشل 2 5� في املئة( ) 14(.
ً
من بعض مصنعي الذخيرة الحديثين )الذين يدعون عادة

) 14(  � https://bit.ly/3AbA9xT
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بناًء على معدل فشل الذخيرة املتفجرة، بنسبة )10 إلى 30( في املئة، يستطيع مركز كارتر تحديد مستوى 
تقديري الستخدام الذخائر ومساهمة الذخائر غير املنفجرة لكل فئة من الذخائر املتفجرة املنتشرة في 
نشر من أنظمة 

ُ
طلق من الجو، وتلك التي ت

ُ
سورية. يوضح الجدول أدناه العبء الثقيل لكل من الذخائر التي ت

األسلحة األرضية.

كل سورية - عدد الذخائر املتفجرة

عددهافئة الذخائر
% من 

االجمالي
نسبة غير املنفجرة

36,500 �363,83937,4109,250الذخائر املقذوفة من الجو

150 �1,6580,2450الذخائر العنقودية ) 15(

60,000 �599,97461.7180,000الذخائر املقذوفة من األرض

750 �6,6330,72000األلغام البرية / الذخائر / العبوات الناسفة

97,400 -972,104100291,700املجموع

غالبية الذخائر املتفجرة )599,974، ما يقرب من 62 في املئة( املستخدمة في سورية، منذ كانون األول/ 
ديسمبر 2012، كانت ذخائر أطلقت من أنظمة أرضية. يمكن لجميع أطراف الصراع الوصول إلى هذا 
النوع من األسلحة، وهو ما يجعل أحداث القصف واسعة النطاق في جميع أنحاء سورية. ومع ذلك، فإن 
استخدامها واستخدام أنواع أخرى من الذخائر املتفجرة يختلف عبر مناطق سورية. تستعرض األقسام 

التالية كل منطقة بالتفصيل.

) 15(  � في الجدول أعاله، تمثل »الذخائر العنقودية« حوالي 0.2 في املئة فقط بالنظر إلى فئة الذخائر املنشورة في هذه الورقة. ومع ذلك، في 
الجدول أعاله وفي جميع الجداول التالية في هذا التقرير، يشير هذا الرقم فقط إلى الذخائر العنقودية املتنوعة التي تم تفكيكها من مصادر 
الذخائر املطلقة من الجو واألرض. من املحتمل أن يكون هناك أكثر من 1658 ذخيرة عنقودية منتشرة على مدار تاريخ الصراع، على الرغم من أن 
التحقق من استخدامها كان أصعب من التحقق من مجموعات البيانات األكبر التي توفرها طريقة النشر. من املحتمل أن يكون هذا هو محور 

العمل املستقبلي ملركز كارتر وسيتم تضمينه في التقارير املستقبلية.
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جنوب سورية

 	https://bit.ly/3Ib8cs4 :1 تقرير سابق: التلوث بالذخائر املتفجرة، تقرير

 https://bit.ly/3nt6p81 :والخريطة التفاعلية

املحافظات التي يغطيها: السويداء، درعا، حمص، القنيطرة	 

 مجموع الذخائر املستخدمة: )143,785(	 

 تقدير التلوث بالقذائف غير املنفجرة: )43,136�14,378(	 

وعلى الرغم من أن جنوب سورية وقع تحت سيطرة القوات املرتبطة بالحكومة السورية منذ عام 2019، 
لم يتوقف الصراع في املنطقة. في محافظة حمص، ال تزال قوات الحكومة السورية املسلحة وحلفاؤها 
ناشطين بحالة قتال تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسورية )داعش( في منطقة البادية الصحراوية، 
مع ورود تقارير منتظمة عن غارات جوية واستخدام )داعش( لأللغام األرضية والعبوات الناسفة. شهدت 
محافظتا السويداء والقنيطرة توترات داخلية خاصة بهما، بين الفصائل املسلحة والجماعات املسلحة 
التابعة للحكومة السورية، إضافة إلى الضربات الجوية اإلسرائيلية املنتظمة التي يقال إنها تستهدف قوات 
الحكومة السورية والقوات املدعومة من إيران. تعاني محافظة درعا أعلى مستويات الصراع، مع خليطها 
بين  والتوترات  القبلية،  والصراعات  السورية،  والحكومة  السابقة  املعارضة  بين  التوترات  الخاص من 
الجماعات املسلحة في السويداء ودرعا. وعلى الرغم من أن جنوب سورية لم يشهد مستويات من العنف مثل 
التي عرفتها الخطوط األمامية في شمال سورية، فإن استخدام املتفجرات مثل األلغام األرضية والعبوات 

البدائية الصنع ال يزال شائًعا.

اسُتخِدم حوالي )143,785( ذخيرة في جنوب سورية، منذ كانون األول/ ديسمبر 2012. أطِلقت غالبية 
املستخدمة في جنوب سورية، من أنظمة إطالق  في املئة(   64 ما يقرب من  الذخائر املتفجرة )92,463، 
أرضية. شكلت الذخائر املطلقة من الجو حوالي 35 في املئة )50,231( من جميع الذخائر املتفجرة املوثقة 
املستخدمة في جنوب سورية. بشكل عام، شكلت الذخائر التي أطلقتها الطائرات والقذائف مجهولة النوع 
أكثر من 99 في املئة من جميع األنشطة املوثقة في جنوب سورية. انظر الجدول أدناه للحصول على مزيد من 

التفاصيل حول الذخائر املستخدمة في الجزء الجنوبي من البالد.
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جنوب سورية- عدد الذخائر املتفجرة

نسبة غير املنفجرة% من االجماليعددهافئة الذخائر

5,000 �50,23134,915,000الذخائر املقذوفة من الجو

10 �1090,130الذخائر العنقودية ]16[

9,250 �92,46364,327,750الذخائر املقذوفة من األرض

100 �9820,7300األلغام البرية / الذخائر / العبوات الناسفة

14,360 -143,78510043,080املجموع

تختلف الذخائر املتفجرة املستخدمة في جنوب سورية، من حيث التركيز، كما هو موضح في خريطة 
ظهر حجم الظاهرة كلون 

ُ
الحرارة أدناه ]الخريطة الحرارية )أو خريطة الحرارة( هي تقنية تصور البيانات التي ت

في بعدين. قد يكون االختالف في اللون حسب درجة اللون أو الشدة، وهذا يعطي إشارات بصرية واضحة 
للقارئ حول كيفية تجميع الظاهرة أو اختالفها عبر الفضاء[. وأدت الحمالت الكبرى في ريف حمص الشمالي 
أو الصراع الذي طال أمده حول مدينة درعا، على سبيل املثال، إلى تركيزات عالية من الذخائر غير املنفجرة 

املتوقعة في تلك املناطق.

الشكل )4(: كثافة الذخائر املتفجرة املستخدمة في املنطقة الجنوبية من سورية )باستثناء منطقة العاصمة(.
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املنفجرة، حسب  غير  للقذائف  املتوقع  والتلوث  املتفجرة  الذخائر  استخدام  التالي  الجدول  يعرض 
املحافظة، ويوضح التوزيع الكثيف للذخائر غير املنفجرة في كل من محافظتي درعا وحمص.

جنوب سورية- ذخائر متفجرة حسب املحافظة

عددهااملحافظة
% من 

الإجمالي
نسبة غير املنفجرة

200 �2,1011,5625السويداء

7,750 �78,03154,323,500درعا

1,200 �51,85136,13,500حمص

100 �11,8028,2300القنيطرة

9,250 -143,78510027,925املجموع

من الضروري إزالة الذخائر غير املنفجرة في جنوب سورية لعدة أسباب. ُيعّد جنوب سورية منطقة مهمة 
ق املساعدات اإلنسانية إلى البالد. الطريق السريع )M5( الذي يمتد من 

ّ
للتجارة عبر الحدود السورية ولتدف

 إلى املركز االقتصادي السوري املهم قبل الحرب، حلب في الشمال الغربي، 
ً

العاصمة األردنية عّمان، وصوال
هو بنية تحتية أساسية تمر عبر املناطق امللوثة بالقذائف غير املنفجرة في جنوب سورية. والجدير بالذكر أن 
الصادرات األردنية من الح�صى، وهي مكون رئيس في الخرسانة، ستحتاج على األرجح إلى الشحن على طول 
هذا الطريق السريع لتوفير اإلمدادات لكثير من جهود التطوير واإلصالح، في جميع أنحاء البالد ال في جنوب 

سورية فحسب.
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منطقة العاصمة

 	https://bit.ly/3ywv2XM ،تقرير سابق: التلوث بالذخائر املتفجرة

 https://bit.ly/3nt7nRH ،تقرير 2 | والخريطة التفاعلية

املحافظات: دمشق وريف دمشق	 

 مجموع الذخائر املستخدمة: )184,786(	 

 تقدير التلوث بالقذائف غير املنفجرة: )18,500 – 55,500(	 

ظّل ريف دمشق ومدينة دمشق تحت سيطرة الحكومة السورية القوية، ولم يشهد صراًعا نسبًيا مقارنة 
باملناطق األخرى في سورية منذ عام 2019. وبالفعل، يستمر استخدام الذخائر بسبب الضربات الجوية 
اإلسرائيلية واألنظمة املضادة للطائرات التي تحاول اعتراض الصواريخ. وعلى الرغم من هذا الهدوء النسبي، 
ال تزال التوترات قائمة. تواصل قوات الحكومة السورية املسلحة اعتقال مقاتلي املعارضة السابقين املشتبه 

بهم، وتعمل على تأكيد سيطرتها على السكان. وال يزال خطر حدوث مزيد من التصعيد قائًما.

استخِدم حوالي )184,786( ذخيرة في منطقة العاصمة السورية، منذ كانون األول/ ديسمبر 2012. 
وأطِلقت غالبية الذخائر املتفجرة املستخدمة في املنطقة )125,677، ما يقرب من 68 في املئة( من أنظمة 
من جميع الذخائر  إطالق ذخائر أرضية. شكلت الذخائر املطلقة من الجو حوالى 32 في املئة )58,465( 
املتفجرة املوثقة املستخدمة في دمشق وريف دمشق. انظر الجدول أدناه، للحصول على مزيد من التفاصيل 

حول الذخائر املستخدمة حول العاصمة.

العاصمة السورية -عدد الذخائر املتفجرة

نسبة غير املنفجرة% من االجماليعددهافئة الذخائر

5,750 �58,46531,617,500الذخائر املقذوفة من الجو

25 �1630,150الذخائر العنقودية 

12,500 �125,67768,037,750الذخائر املقذوفة من األرض

50� �4810,2150األلغام البرية / الذخائر / العبوات الناسفة

18325 -184,78610055,450املجموع
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خريطة حرارية لتركيز الذخائر غير املنفجرة في الخريطة أدناه:

الشكل )5(: كثافة الذخائر املتفجرة املستخدمة في منطقة العاصمة السورية

تختلف الذخائر املتفجرة املستخدمة في منطقة العاصمة السورية من حيث التركيز، كما هو موضح في 
خريطة الحرارة أعاله. يختلف توزيع استخدام الذخائر املتفجرة بين مدينة دمشق وريفها، كما هو مبين في 

الجدول أدناه، حيث يشير إلى استخدام كثيف في ريف دمشق.
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العاصمة السورية- الذخائر املتفجرة حسب املحافظة

نسبة غير املنفجرة% من الإجماليعددهااملحافظة

3,000 �31,74417,29,500دمشق

15,250 �153,04282,846,000ريف دمشق

18,250 -184,78610055,500املجموع

من األهمية بمكان إزالة الذخائر غير املنفجرة في منطقة العاصمة السورية، ألن دمشق منطقة مكتظة 
 ألولئك الذين يعيشون في املنطقة أو 

ً
بالسكان، ووجود الذخائر غير املنفجرة ُيمثل خطًرا مميًتا محتمال

يزورون املنطقة أو ينتقلون إلى املنطقة في املستقبل. هذا هو الحال، لكن الحكومة السورية تصّور دمشق 
على أنها آمنة، وتدعو إلى مزيد من التنمية والتجارة في العاصمة.
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شمال غرب سورية

 	https://bit.ly/3y3bA3v ،3 تقرير سابق: التلوث بالذخائر املتفجرة، تقرير

 https://bit.ly/3ytTSaS :والخريطة التفاعلية

املحافظات: حلب، حماه، إدلب، الالذقية، طرطوس	 

 مجموع الذخائر املستخدمة: )569,211(	 

 تقدير التلوث بالقذائف غير املنفجرة: )57,000 – 170,750(	 

وفًقا لقاعدة بيانات مركز كارتر/ مشروع بيانات أحداث موقع الصراع املسلح )ACLED( ألحداث الصراع، 
ا في البالد. بين كانون األول/ ديسمبر 2019 وآذار/ مارس 

ً
يظّل شمال غرب سورية ساحة املعركة األكثر نشاط

2020، أطلقت الحكومة السورية وحلفاؤها عملية عسكرية جديدة، الستعادة األرا�صي التي تسيطر عليها 
املعارضة. انتهت العملية بعد أن هاجمت تركيا قوات الحكومة السورية انتقاًما ملقتل جنود أتراك ) 16(. ومنذ 
ذلك الحين، صمد وقف إطالق النار إلى حد بعيد في شمال غرب سورية، باستثناء تغييرات قليلة في الخطوط 
األمامية. على الرغم من ذلك، يستمر الصراع مع قصف مدفعي نشط واشتباكات وغارات جوية يتم اإلبالغ 
عنها من املنطقة. حالًيا، يمكن تصنيف الصراع في املنطقة إلى ست فئات: األولى القتال بين هيئة تحرير الشام 
وحلفائها ضد القوات املوالية للحكومة في محافظات الالذقية وحماة وإدلب؛ والثانية صراع تركيا والجيش 
الوطني السوري املدعوم من تركيا ضد الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية )قسد( التي يقودها 
األكراد في محافظة حلب؛ والثالثة التمّرد الكردي في محافظة حلب الخاضعة لسيطرة تركيا؛ والرابعة قمع 
هيئة تحرير الشام للجماعات املنافسة في املناطق الواقعة تحت سيطرتها؛ والخامسة االقتتال الداخلي بين 
الجيش الوطني السوري في محافظة حلب الخاضعة لسيطرة تركيا؛ والسادسة األخيرة، استمرار القتال ضد 
تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، وال سّيما في الجزء الشرقي من محافظة حماة. تستلزم كل هذه األمور 
تقريًبا استخداًما كثيًفا للمتفجرات من قبل املتحاربين، يزيد التلوث بالقذائف غير املنفجرة في الشمال 

الغربي، ويكون تأثيرها على حياة املدنيين كبيًرا.

استخِدم حوالي )569,211( ذخيرة في شمال غرب سورية، منذ كانون األول/ ديسمبر 2012. وأطِلقت 
62 في املئة( من الذخائر املتفجرة املستخدمة في شمال غرب سورية،  ما يقرب من  غالبيتها )348,329، 
من أنظمة إطالق ذخيرة أرضية. شكلت الذخائر التي يتم إطالقها من الجو حوالي 38 في املئة )216,806( 
من جميع الذخائر املتفجرة املوثقة املستخدمة في شمال شرق سورية. بشكل عام، شكلت الذخائر التي 
أطلقتها الطائرات والذخائر املطلقة من األرض أكثر من 99 في املئة، من جميع األنشطة املوثقة في شمال غرب 
سورية. انظر الجدول أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل حول استخدامات الذخائر في الجزء الشمالي 

الغربي من البالد.

) 16(  � https://bit.ly/3R2bCkE
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شمال غرب سورية- عدد الذخائر املتفجرة

% من عددهافئة الذخائر
الإجمالي

نسبة غير املنفجرة

21,750 �216,80638,165,000الذخائر املقذوفة من الجو

150 �1,3860,2425الذخائر العنقودية 

34,750 �348,32961,2104,500الذخائر املقذوفة من األرض

250 �2,6900,5800األلغام البرية / الذخائر / العبوات الناسفة

56,900 �569,211100170,725املجموع

بالطبع، لتلوث الذخائر غير املنفجرة عبر شمال غرب سورية، خصوصية جغرافية خاصة به. ويظهر هذا 
في املنطقة عبر خريطة الحرارة على الصفحة التالية:

الشكل )6(: الخريطة الحرارية الستخدام الذخائر املتفجرة في شمال غرب سورية
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شمال غرب سورية- الذخائر املتفجرة حسب املحافظة

عددهااملحافظة
% من 

الإجمالي
نسبة غير املنفجرة

17,250 �172,03930,251,500حلب

19,000 �188,99433,256,750حماة

17,750 �177,02731,153,000إدلب

3,000 �31,0805,59,250الالذقية

0 �710,0150طرطوس

57,000 -569,211100170,550املجموع

قبل بدء الصراع السوري، كان شمال غرب سورية يستضيف مراكز اقتصادية مهمة، مثل مدينة حلب. 
هذه املواقع، حيث كانت وظائف وأنشطة الطبقة املتوسطة التجارية شائعة، وكانت محاطة أيًضا باألرا�صي 
الزراعية والبنية التحتية الكهربائية. كل هذه القطاعات من النشاط �النشاط االقتصادي الخاص والعام 
على حد سواء� تعطلت بشدة بسبب الصراع املفتوح والدمار الناجم عن الصراع. يعوق تلوث الذخائر غير 
املنفجرة التعافي بشكل مباشر، من خالل التفجيرات التي تستمر اليوم، وبشكل غير مباشر من خالل اآلثار 
النفسية للتهديد املتصور للذخائر غير املنفجرة في انتظار املارة غير املحظوظين. وإضافة إلى ذلك، تستضيف 
محافظة إدلب اآلن واحًدا من أكبر تجمعات النازحين داخلًيا في البالد. إلى جانب عوامل أخرى، فإن املستوى 

املرتفع املستمر للصراع والتلوث يعّرض هؤالء املدنيين لخطر أكبر.
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شمال شرق سورية

 	،https://bit.ly/3u97FRB 4 تقرير سابق: التلوث بالذخائر املتفجرة، تقرير

 https://bit.ly/3AenlGY :والخريطة التفاعلية

املحافظات: الحسكة والرقة ودير الزور	 

 مجموع الذخائر املستخدمة: )74269(	 

 تقديرات التلوث بالقذائف غير املنفجرة: )22,250�7,250(	 

وث بالقذائف 
ّ
درس تقرير الذخائر غير املنفجرة الرابع عن الوضع في شمال شرق سورية بالتفصيل التل

غير املنفجرة في املنطقة، بين تشرين األول/ أكتوبر 2013 وأيار/ مايو 2019. بعد مدة وجيزة، أطلقت تركيا 
وحلفاؤها من الجيش الوطني السوري عملية “نبع السالم”، التي سيطرت فيها على أجزاء من محافظات 
الرقة ودير الزور. في مواجهة ضغوط متزايدة من العملية التركية، أبرمت “قوات سوريا الديمقراطية” 
صفقة مع روسيا، للسماح للجماعات املسلحة املرتبطة بروسيا والحكومة السورية باالنتشار على بعض 
ة، 

ّ
خطوط املواجهة الرئيسة. كانت هذه الصفقة بين “قوات سوريا الديمقراطية” والحكومة السورية هش

مع انعدام ثقة متبادل واندالع صراع عر�صي بين الطرفين. على الرغم من حدوث تغييرات قليلة في الخطوط 
طلق من الجو في مناطق الخطوط 

ُ
األمامية في املنطقة، ال يزال استخدام القذائف املدفعية والذخائر التي ت

ا.  األمامية بين األرا�صي التي تسيطر عليها تركيا، واألرا�صي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية مستمرًّ
بعيًدا عن الصراع بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، تواصل القوات املرتبطة بتنظيم الدولة اإلسالمية 
في العراق وسورية )داعش( نشاطها، على الرغم من عدم السيطرة على األرا�صي. وتواصل قوات سوريا 
الديمقراطية وحلفاؤها الدوليون، وعلى األخص القوات املسلحة األميركية، تنفيذ عمليات تستهدف مقاتلي 
)داعش( املشتبه بهم والخاليا النائمة. وتستكَمل العمليات من خالل عمليات الحكومة السورية والروسية 

في منطقة البادية الصحراوية، وال سّيما في محافظة دير الزور.

استخِدم حوالى )74,269( ذخيرة متفجرة في شمال شرق سورية، منذ كانون األول/ ديسمبر 2012. وكانت 
الغالبية العظمى )38,305، أقل بقليل من 52 في املئة( من الذخائر املتفجرة املستخدمة في املنطقة ذخائر 
 عن 45 في املئة من 

ً
تُطلق من الجو. وأقل بقليل من الذخائر املطلقة من األرض، التي تمثل ما يزيد قليال

طلق من الجو ومن 
ُ
جميع الذخائر املتفجرة املستخدمة في شمال شرق سورية. تشكل الذخائر املجمعة التي ت

فات الحرب املتفجرة في هذه املنطقة من سورية وحدها. انظر الجدول 
ّ
األرض ما يصل إلى )21,500( من مخل

أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل حول استخدامات الذخائر في الجزء الشمالي الشرقي من البالد.
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شمال شرق سورية- عدد الذخائر املتفجرة

عددهافئة الذخائر
% من 

الإجمالي
نسبة غير املنفجرة

3,750 �38,30551,611,500الذخائر املقذوفة من الجو

3,250 �33,48545,110,000الذخائر املقذوفة من األرض

250 �2,4793,3750األلغام البرية / الذخائر / العبوات الناسفة

7,250 -7426910022,250املجموع

تتركز هذه الذخائر بشكل كبير حول مناطق قليلة في شمال شرق سورية، كما هو موضح في خريطة 
الحرارة املوضحة أدناه:

الشكل )7(: تركيز الذخائر املتفجرة املستخدمة في شمال شرق سورية
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تختلف الذخائر املتفجرة املستخدمة في شمال شرق سورية، من حيث التركيز، كما هو موضح في خريطة 
الحرارة أعاله. أدت الحمالت الكبرى ضد )داعش(، على سبيل املثال، إلى تركيزات عالية من الذخائر غير 
املنفجرة املتوقعة في املناطق التي يسيطر عليها التنظيم، أي العاصمة التي يطالب بها التنظيم في الرقة 
واملعاقل الحضرية األخيرة في دير الزور. كالحال في الشمال الغربي، أدى التدخل التركي في شمال شرق سورية 
ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها “وحدات حماية الشعب” إلى بقايا محتملة من الذخائر غير 

املنفجرة في جميع أنحاء املنطقة الحدودية في شمال سورية.

يبين الجدول التالي استخدام الذخائر املتفجرة والتلوث املتوقع للقذائف غير املنفجرة، حسب املحافظة 
في الجدول أدناه، ويحدد التوزيع الثقيل للذخائر غير املنفجرة في محافظة دير الزور على وجه الخصوص.

شمال شرق سورية- الذخائر املتفجرة حسب املحافظة

عددهااملحافظة
% من 

الإجمالي
نسبة غير املنفجرة

1,500 4,500�15,40820,7الحسكة

1,750 �18,91025,55,750الرقة

4,000 �39,95154,812,000دير الزور

10,250 -74,26910019,250املجموع

وثقت )قوات سوريا الديمقراطية/ قسد( إزالتها للذخائر غير املنفجرة في املناطق التي تسيطر عليها شمال 
شرق سورية. كان هذا عملًا حاسًما، وال سيما بالنظر إلى حقيقة أن كثيًرا من أرا�صي الشمال التي يسيطرون 
عليها كان أعضاء )داعش( املنسحبون قد فخخوها قبل أن تستعيدها “قوات سوريا الديمقراطية”. ومع 
كانت املنطقة  ذلك، فمن األهمية بمكان االستمرار في إزالة الذخائر غير املنفجرة في شمال شرق سورية. 
مركًزا زراعًيا مهمًّا لسورية، وأدى تلوث الذخائر غير املنفجرة إلى إبطاء عودة اإلنتاج الزراعي، بسبب مخاوف 
أن تضرب الحراثة واملعدات الزراعية األخرى الذخائَر غير املنفجرة املدفونة في التربة، فتنفجر. دير الزور، 
حيث يقع الجزء األكبر من تلوث الذخائر غير املنفجرة في الشمال الشرقي، هي أيًضا موطن لكثير من حقول 
النفط الخام الصغيرة إلى املتوسطة. ومن املحتمل أن يكون إنتاج النفط �وعائدات الضرائب املهمة التي 
 في إعادة إعمار شمال شرق سورية وتطويره، وستؤدي املخاوف بخصوص وجود 

ً
 فعاال

ً
تأتي معه� عامال

الذخائر غير املنفجرة إلى إعاقة هذه املشاركة.
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الدراسة على الصعيد الوطني

من خالل تحليل ما يقرب من )100,000( من حوادث الصراع في سورية التي ُجِمعت من خالل تحقيق 
مكثف مفتوح املصدر بواسطة مركز كارتر ومجموعة البيانات األساسية املقدمة من مشروع بيانات أحداث 
موقع الصراع املسلح )ACLED(، قدر مركز كارتر أن ما ال يقل عن )972,051( ذخيرة متفجرة استخِدمت، 
خالل نحو ثمانية أعوام من الصراع. من املرجح أن يكون هذا الرقم أكثر من مليون، ولكن من املحتمل أيًضا 
أن ينتشر على توزيع جغرافي مماثل، كما هو موثق هنا. يوضح الجدول التالي عدد الذخائر املتفجرة املقدرة 
املستخدمة في كل محافظة من محافظات سورية، ونسبتها من اإلجمالي، ونطاق التلوث املقدر للذخائر غير 

املنفجرة لكل منها.

كل سورية- الذخائر املتفجرة حسب املحافظة

نسبة غير املنفجرة% من الإجماليعددهااملحافظة

19,000 �188,99419,456,750حماة

17,750 �177,02718,253,000إدلب

17,250 �172,03917,751,750حلب

15,250 �153,04215,746,000ريف دمشق

7,750 �78,0318,023,500درعا

5,250 �51,8515,315,500حمص

4,000 �39,9514,112,000دير الزور

3,250 �31,7443,39,500دمشق

3,000 �31,0803,29,250الالذقية

1,750 �18,9101,95,750الرقة

1,500 4,500�15,4081,6الحسكة

1,250 �11,9021,23,500القنيطرة

250 �2,1010,2750السويداء

7 �710,00725طرطوس

78,257 -972,151100235025املجموع

عَرض هذه البيانات أيًضا عرًضا جغرافًيا مكانًيا في خريطة وطنية، يمكن الرجوع إليها في الصفحة التالية 
ُ
ت

في خريطة الحرارة التي رسمناها من جميع البيانات ذات العالمات الجغرافية املؤكدة واملوّجهة لهذا التقرير.
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الشكل )8(: خريطة حرارية للذخائر املتفجرة املستخدمة على الصعيد الوطني في سورية
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كما الحال مع ملخصات املناطق السابقة، نوضح ثقل الذخائر حسب الفئة في ملخص كامل للجدول 
التالي. الحظ هنا أن »الذخائر العنقودية« ال تشير إلى جميع الذخائر العنقودية املستخدمة، ولكنها تشير إلى 

الذخائر التي ال يمكن تأكيدها على الفور على أنها ناشئة عن مصادر أرضية أو جوية.

كل سورية- الذخائر املتفجرة حسب الفئة

عددهافئة الذخائر
% من 

الإجمالي
نسبة غير املنفجرة

36,500 �363,80737,4109,250الذخائر املقذوفة من الجو

60,000 �599,95461,7180,000الذخائر املقذوفة من األرض

750 �6,6320,72,000األلغام البرية / الذخائر / العبوات الناسفة

150 500�1,6580,2الذخائر العنقودية

97,750 -972,051100291,750املجموع
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التداعيات/ اآلثار

َعّد إزالة الذخائر غير املنفجرة مسألة ملّحة، وتتفاقم بسبب القضايا العديدة التي تعانيها سورية 
ُ
ت

19�(، والنزوح الجماعي،  بالفعل. هذه القضايا املتعلقة بضعف النشاط االقتصادي، وجائحة )كوفيد 
تتقاطع جميعها وتتفاعل مع مشكلة التلوث الكبير بالقذائف غير املنفجرة.

يعقد مركز كارتر بالفعل ورش عمل تتعلق بهذه القضية، ويخطط الستضافة مزيد منها في املستقبل، مع 
أننا حددنا بالفعل تحديد املوانع الرئيسة إلزالة الذخائر غير املنفجرة. إن بيئة العقوبات املقيدة تجعل العمَل 
ا، وهذا الواقع يزداد تعقيًدا بسبب القيود الحكومية على الجهات الفاعلة في املجال  في سورية صعًبا جدًّ
مها في أنشطة اإلزالة 

ّ
اإلنساني. ال يقتصر األمر على سيطرة الحكومة على نصف األرا�صي في سورية وتحك

الضرورية في مناطقها اإلقليمية، ألن الحواجز البيروقراطية، أمام الجهات الفاعلة في إزالة األلغام لألغراض 
اإلنسانية العاملة في أي منطقة في سورية، ال تزال مرتفعة. ومن املرجح أن يكون املانحون الغربيون حاسمين 
في تمويل إزالة الذخائر غير املنفجرة، األمر الذي يعقده كل من نظام العقوبات هذا وعملية التسجيل املطولة 
في دمشق. إن إزالة الذخائر غير املنفجرة هي املشكلة الكبرى أمامنا التي تعوق زيادة املساعدة اإلنسانية 

لسورية، ومع ذلك فهي ليست أولوية رئيسة في الخطاب الدولي فيما يتعلق بالصراع.

 لتدابير بناء الثقة، بين الجهات 
ً
 مهّمة

ً
يمكن أن تكون إزالة األلغام وإزالة الذخائر غير املنفجرة وسيلة

الفاعلة السورية وداعميها الدوليين املتعارضين على حد سواء. بغض النظر عن وجهات النظر السياسية 
للفرد تجاه الوضع في سورية، ال يستفيد أي طرف من وجود الذخائر غير املنفجرة، وكلها تتأثر بالتلوث 
باملتفجرات من مخلفات الحرب. ظهر التعاون في إزالة املتفجرات في ورش العمل التي يستضيفها مركز كارتر 

حول هذه املسألة.

وبناء على ذلك، نقول: إن هذه املالحظات والحقائق تؤدي إلى قائمة قصيرة من التوصيات من مشروع 
سورية التابع ملركز كارتر:

1. إن التعاون الدولي في إزالة املتفجرات أمٌر جدير باالهتمام، وينبغي أن يتابعه جميع أطراف الصراع 
ورعاتهم.

على املجتمع الدولي الغربي العمل على تخفيف العقوبات التي تعوق جهود إزالة األلغام والجهود   .2
اإلنسانية. في املقابل، يجب على الحكومة السورية تسهيل التسجيل اإلنساني وتوفير التراخيص لتسهيل 

عمل الجهات الفاعلة في املجال اإلنساني في سورية.
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الخاتمة

توفر نتائج هذا التحليل توجيًها للمخططين التشغيليين لتحديد أولويات نشاط األعمال املتعلقة باأللغام 
لألغراض اإلنسانية، وال سّيما في ما يتعلق بتوجيه املسوحات امليدانية الدقيقة وعمليات اإلزالة وبرامج 
التوعية باملخاطر. يمكن أن يكون ذلك أيًضا بمنزلة دليل أولي لتقويم املخاطر التي يتعرض لها املوظفون 
الذين يقومون بهذا التصريح على األرض. فهي تساعد في توضيح حجم وتعقيد التلوث املحتمل بالذخائر 
املتفجرة في جميع أنحاء سورية، وهو ما يساعد في املشاركة على املستوى اإلستراتيجي، وال سّيما مع املناصرة 

السياسية والجهات املانحة.

 من أولئك الذين يتطلعون إلى الحّد من األضرار التي تلحق 
ً

يستحق حجم هذه القضية اهتماًما عاجال
بالسكان املدنيين في سورية. عند تطبيق معدل الفشل األسا�صي البالغ 10 في املئة على هذه الذخائر املتفجرة، 
هناك ما ال يقل عن )97,250( ذخيرة غير منفجرة في سورية، وهو رقم ينمو إلى ما يقرب من )300,000( عند 

استخدام معدل الفشل األق�صى الذي قّدمه خبراء إزالة األلغام.

في العراق، استغرق األمر ثالثة أعوام لتدمير )11,549( من الذخائر غير املنفجرة واأللغام األرضية في 
األجزاء التي تسيطر عليها الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان من البالد. ربما يكون حجم التلوث 
بالقذائف غير املنفجرة في سورية أعلى بعشر مرات مّما تم تطهيره في تلك األعوام الثالثة، ومن املرجح أن 

تصيب هذه املشكلة الحياة اليومية للسوريين لعقود مقبلة.

إزالة األلغام هي عملية خارج السياسة السورية ورعاة الفصائل الدوليين. ليس لدى الجهات الفاعلة 
الدولية، التي أسهم كثيٌر منها بشكل مباشر في التلوث املحتمل للذخائر غير املنفجرة في جميع أنحاء البالد، 
 على استخدام اإلزالة 

ً
التزاٌم باملشاركة في جهود إزالة الذخائر غير املنفجرة في سورية، وقد تكون قادرة

وزارات  كفرصة لالنخراط في تحويل الصراع، من خالل فرصة نادرة للتوافق اإلستراتيجي بين إدارات/ 
دفاعها والجماعات املسلحة التي تدعمها.
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امللحق -املصطلحات

املصطلحات املستخدمة في إزالة األسلحة املتفجرة ومجال إزالة األلغام متخصصة للغاية، وغالًبا ما 
تستخدم بشكل فضفاض خارج القطاع. يسلط القسم التالي الضوء على املصطلحات الشائعة االستخدام 
في هذه الدراسة ومجال إزالة األلغام. جمعنا تعريفات هذه املصطلحات من املعايير الدولية لألعمال املتعلقة 
باأللغام )IMAS 04.10( اإلصدار الثاني )أيار/ مايو 2013( وكذلك من بيانات أحداث الصراع وما بعدها من 

ورشة عمل البنك الدولي التدريبية، آذار/ مارس 2018.

كاملة  أجهزة  )Ammunition, munition, or munitions(: وهي  الذخائر  أو  الذخيرة  أو  الذخيرة 
مشحونة باملتفجرات، أو الوقود الدافع، أو األلعاب النارية أو املواد النووية أو البيولوجية أو الكيمياوية 
غالًبا ما يشار إلى  في االستخدام الشائع،  الستخدامها في العمليات العسكرية، من ضمن ذلك التدمير. 

“الذخائر” على أنها أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية.

يشير في سياق األعمال املتعلقة باأللغام إلى املهمات أو اإلجراءات لضمان إزالة   :)Clearance( اإلزالة
و/ أو تدمير جميع أخطار األلغام واملتفجرات من مخلفات الحرب )انظر أدناه( من منطقة محددة إلى عمق 

محدد.

)Cluster Munition)s((: تشير إلى الذخيرة التقليدية املصّممة لنشر أو إطالق  العنقودية  الذخيرة 
 من: أ( الذخيرة أو الذخيرة 

ًّ
الذخائر الصغيرة املتفجرة التي يقّل وزن كل منها عن 20 كغ. وال يشمل ذلك كال

الصغيرة املصممة لنشر مشاعل أو دخان أو ألعاب نارية أو قشر أو ذخيرة مصممة حصرًيا للدفاع الجوي ؛ 
ب( الذخيرة الصغيرة املصممة إلحداث تأثيرات كهربائية أو إلكترونية؛ ج( الذخيرة ذات الخصائص التالية: 
)1( التي تحتوي على أقّل من 10 ذخائر فرعية متفجرة؛ )2( التي تزن كل ذخيرة صغيرة متفجرة فيها أكثر من 
4 كغ؛ )3( الذخيرة الصغيرة املتفجرة املصممة الكتشاف هدف واحد واالشتباك معه؛ )4( التي تكون كّل 
ذخيرة صغيرة متفجرة فيها مزودة بآلية إلكترونية للتدمير الذاتي؛ )5( التي تكون كل ذخيرة صغيرة متفجرة 

فيها مزودة بخاصية إلكترونية إلبطال املفعول الذاتي.

فات الحرب، ومن 
ّ
إزالة األلغام )Demining(: تشمل األنشطة إزالة أخطار األلغام واملتفجرات من مخل

ضمنها املسح الفني ورسم الخرائط والتطهير ووضع العالمات وما بعد التطهير والتوثيق واالتصال املجتمعي 
عد املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام 

ُ
لألعمال املتعلقة باأللغام وتسليم األرا�صي التي تم تطهيرها. ت

)IMAS( وإزالة األلغام واملتفجرات من مخلفات الحرب )ERW( جزًءا من عملية إزالة األلغام.

التخلص من الذخائر املتفجرة )Explosive Ordnance Disposal )EOD((: هو الكشف عن الذخائر 
وتحديدها وتقييمها وجعلها آمنة واستعادتها والتخلص منها.

الذخائر املتفجرة )Explosive Ordnance )EO((: تشير إلى جميع الذخائر التي تحتوي على متفجرات 
وانشطار نووي أو مواد اندماجية وعوامل بيولوجية وكيميائية. وهذا يشمل مجموعة واسعة من األسلحة 
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التي تستخدم مكونات متفجرة بطبيعتها، مثل القنابل والرؤوس الحربية؛ والصواريخ املوجهة والباليستية؛ 
واملدفعية وقذائف الهاون والصواريخ وذخائر األسلحة الصغيرة؛ وجميع األلغام والطوربيدات وشحنات 
األعماق؛ واأللعاب النارية؛ والعبوات الناسفة السرية. والذخائر املتفجرة املشمولة في هذه الدراسة هي 
غارات جوية، غارات جوية حارقة، براميل متفجرة، ذخائر عنقودية، هجمات بطائرات من دون طيار، 
صواريخ، صواريخ بدائية الصنع، صواريخ حارقة، مدفعية، مدفعية حارقة، قصف دبابات، قذائف هاون، 
 ،)RPG( قذائف صاروخية ،)ATGM( قصف مجهول النوع، قصف حارق، مضاد صواريخ موجهة بالدبابات
قنابل يدوية، عبوات ناسفة مرتجلة محمولة على سيارات انتحارية، عبوات ناسفة محمولة على سيارات، 
الهوية واأللغام األرضية  متفجرات مرتجلة األجهزة واملتفجرات مجهولة  الصنع،  بدائية  ناسفة  عبوات 

والذخائر غير املنفجرة من نوع مجهول الهوية.

املتفجرات من مخلفات الحرب )Explosive Remnants of War )ERW((: تشير إلى كل من الذخائر 
ركت بعد النزاع 

ُ
ها ذخائر متفجرة ت

ّ
املتفجرة املتروكة والذخائر غير املنفجرة، غير األلغام األرضية. هذه كل

طلق من األرض 
ُ
ويمكن استخدامها أو عدم استخدامها. ويشمل ذلك األسلحة املتفجرة التقليدية التي ت

 عن األسلحة املرتجلة
ً

والجو، مثل املدفعية والذخائر العنقودية، فضال

)Improvised Explosive Device)s( )IED((: هي  الناسفة(  )العبوات  املرتجلة  املتفجرة  األجهزة 
صنع بطريقة مؤقتة أو مرتجلة )مع أي مواد متاحة( تشتمل على مواد متفجرة، أو مواد 

ُ
وضع أو ت

ُ
أجهزة ت

مدمرة، أو قاتلة أو ضارة أو حارقة أو ألعاب نارية أو مواد كيميائية مصممة للتدمير أو التشويه أو التشتيت 
أو املضايقة. 

األلغام األرضية )Landmines(: هي أجهزة متفجرة مصممة لالختباء في منطقة )أحياًنا ألعوام( وتقتل أو 
تصيب األشخاص الذين يقدحون شعلتها. يمكن تصنيف هذه األجهزة التي يتم تشغيلها بواسطة الضحية 
على أنها مضادة لألفراد، ويتم تنشيطها بواسطة شخص أو حيوان يم�صي عليها، أو مضادة للمركبات، 
التي يتم تنشيطها عندما تمر مركبة فوقها. تحظر املعاهدة الدولية لحظر األلغام استخدامها، وتتم عملية 
ي هذه الفئة األجهزة املتفجرة املرتجلة )IEDs(، التي 

ّ
التخلص منها بطريقة متخصصة. على نحو متزايد، تغط

تعمل كألغام أرضية مرتجلة، ألنها عادة ما تنجم عن الضحية.

ستخدم في الصراع 
ُ
الذخائر غير املنفجرة )Unexploded Ordnance )UXO((: تشير إلى الذخائر التي ت

ترك هذه األجهزة املتفجرة غير املستقرة في أثناء الصراعات وبعدها، 
ُ
والتي تفشل أو تنفجر جزئًيا لسبب ما. ت
وتشكل أخطاًرا مماثلة لأللغام األرضية.
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