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  األلغام األرضية مشكلة
 
، يعترب   اإلسرائيلية واملوجود على احلدود السورية     إسرائيل  اجلوالن احملتل من قبل  إن

 حرب عام خالل اجلوالن السوري   إسرائيل احتلت . 1948 العام  منذمنطقة نزاع    
 : ثالث مناطق   إىل  اجلوالن يقسم. ية ، مسببة يف تشريد الكثري يف سور   1967
. UNDOF واملنطقة احملتلة من قبل إسرائيل ومنطقة حمايدة مراقبة من قبل السورية املنطقة

 .  ملغومةمناطقحتتوي كالً منها على 
 

 اجلوالن احملتل لكن من غري املعروف األماكن احملددة    يف العديد من حقول األلغام   يوجد
.  بزراعة هذه األلغام  واإلسرائيليةقامت القوات السورية     . لغاماألواألرقام وأنواع هذه  

.  هذه تشكل صعوبة يف استخدام وتطوير األراضي ومصادرها  األلغامال تزال حقول 
 معيشتهم تعتمد ألن اقتصادية  احملتل يواجهون صعوبات   اجلوالن  الكثري من األفراد يف    

 من كوهنا خوفاًلسكان بعض املناطق يتجنب ا. على احملاصيل الزراعية وتربية املاشية 
إن   .  والشوارع  واملدارسمزروعة باأللغام ، فبعض األلغام مزروعة مباشرة قرب املنازل  

 يف حترك األلغام من     التعرية اجلوالن احملتل هو منطقة جبلية؛ تتسبب األمطار وعوامل 
 األلغام من    إلزالةالطلبات أماكنها األصلية إىل مناطق أخرى، كان هناك العديد من    

 وشركة املياه اإلسرائيليةقبل اهليئات املدنية مثل وزارة الزراعة وإدارة األراضي   
 . Makorot ماكوروت اإلسرائيلية

 
 اجلوالن احملتل العديد من املناطق املزروعة باأللغام وهي غري مسورة تغطي     يف يوجد
 املدارس   رب    من األراضي، كما يوجد حقول ألغام غري مسورة ق كيلومترات عدة 

 . اجلوالن والساحات اخللفية لبعض املنازل يف  
 

يف الكثري من  .  حال فإن أغلب حقول األلغام غري معينة أو مسورة أو مراقبةأية على
على سبيل املثال، يوجد العديد من     .  ال يوجد حتذيرات أو محاية للمدنيني     األمثلة،



احلمرا وقد وقعت هذه األسوار يف      عني يف والغري مسورة باأللغام املزروعة  املناطق
) 2 م مليون 100حوايل ( بني عني احلمرا واملنصورة      الواقعة إن املنطقة    . مناطق أخرى

 .مزروعة باأللغام ومعظمها غري معني ويستعمل كمنطقة معروفة للرعي
 
 برناجماً لتحديد وتعيني    السورية  مع السلطات بالتعاون UNDOF، بدأت 2000 العام  يف

 برنامج أمن      إن : " UNDOFحسب .  األلغام الداخلة ضمن منطقة عملياهتا كل حقول
 معينة والغري وتعيني العديد من حقول األلغام املعروفة  حتديدحقول األلغام أدى إىل   
 .." مسبقاُ يف منطقة الفصل

 المدنيين حمایة
 
فعة عن   يف أحد حقول األلغام من قبل أحد اجملموعات الفلسطينية املدا للعمل وفقاً

 األرضية مل تكشف عن مكان وجود مجيع األلغام إسرائيل فإن " احلق " اإلنسانحقوق 
  .مناسبيف اجلوالن احملتل ومل تقم بتعيني أو مراقبة حقول األلغام املعروفة بشكل   

 
 CCW يف الربوتوكول الثاين األصلي ملعاهدة  املشاركة  الدول أحد  إسرائيل  كانت لقد
 محاية السكان املدنيني    إسرائيلفقاً هلذا الربوتوكول، يتوجب على   و. 1995 العام منذ

لقد  .  اليت تزرعها، باإلضافة إىل تعيني ومراقبة املناطق امللغومة املعروفة  األلغاممن آثار 
 أسئلة حول عدم كفاية التعيني وإجراءات أخرى حلماية املدنيني من قبل    طرحت

انظر التقرير     . ( يف مرتفعات اجلوالن احملتل    اإلسرائيلية  حقول األلغام خاصةإسرائيل ،   
 1999 لعام اإلسرائيليحسب تدقيق مراقب الدولة    ). اجلوالن احملتل مرتفعاتحول 

 األلغام غري معينة أو مسورة بشكل مناسب كما مل يتم التحقق منها يف   حقولفإن بعض 
 ، قطاع غزة    ةالغربي   ، الضفة    إسرائيل هذا يتضمن حقول األلغام يف    . احملددالوقت  

ال يزال من الواجب تقييم    . إسرائيل ومناطق يف مرتفعات اجلوالن احملتلة من قبل    
 للمتطلبات األشد وااللتزامات    واإلذعان لتطبيق  إسرائيلاإلجراءات املتخذة من قبل  

 على  إسرائيللقد صادقت . CCWاملتعلقة بالربوتوكول الثاين املعدل ملعاهدة  
 ودخل الربوتوكول   2000 األول أكتوبر تشرين     30دل يف   الثاين املع الربوتوكول



صرحت  . 2001 أبريل نيسان   30 يف   إلسرائيلالثاين املعدل حيز التطبيق بالنسبة 
 األلغام األرضية املضادة لألفراد حمصور ويتم ضمن قيود     استخدام " إسرائيل بأن  

 تصرحيات   أدلت بثمانية    أهنا إال " .   CCW الربوتوكول الثاين املعدل ملعاهدة     يفرضها
 : املصادقة منها ما يلي عقب

 من الربوتوكول الثاين املعدل وامللحق التقين       الرابع، أن البند      إسـرائيل  حتفـظ    إن" 
 مت اليت     لأللغام  بالنسبةلن يتم تطبيقه      )  املضادة لألفراد  األلغاماملتعلق بالكشف عن    (

ول الثاين املعدل ، مثل الشروط       حال، فإن شروط الربوتوك    أية على. زرعهـا سـابقاً   
 ومحاية املناطق امللغومة اليت تقع حتت سيطرة أي طرف متعاقد،           واملراقبةاملتعلقة بالتعيني   
 األرضية، بغض النظر عن     األلغام حتوي تطبيقها يف كل املناطق اليت         سيتمهذه الشروط   

 . الوقت الذي زرعت فيه هذه األلغام
 قبل ترك   زرعها يتعلق بااللتزام بإزالة األلغام اليت مت        إسرائيل صرحت به    أخرا حتفظاً   إن

 اخلامس ، البنداملنطقة أو التأكد من التزام دولة أخرى مبسؤولية إزالتها، وذلك حسب         
ال تنطبق على   ) b (2 إسـرائيل أن البند اخلامس ، الفقرة         تعـتقد : " ) b (2الفقـرة   

واتفاقيات وقف االعتداءات أو كجزء      السالماألراضـي املنقولة الناجتة عن معاهدات       
 ."لذلكمن عملية سالم أو أية خطوات تقود 

 
 
 

 بتزويد احلماية للمدنيني يف     قانونياً إسرائيل عليها التزاماً   فإن احلق  جملموعة وفقاً
تعترب جمموعة .  قبل أطراف حماربة أخرى مناجلوالن احملتل من األلغام األرضية املزروعة  

 الرابعة يقضي بتزويد احلماية للسكان        جنيفثاين والرابع من اتفاقية      احلق أن البند ال    
 أنفسهم حتت سيطرة دولة حماربة أو قوة      جيدوناملدنيني ، بشكل فردي ومجاعي، الذين    

 كل  " ويف"  أي حلظة بأية طريقة مهما كانت   يف" حمتلة ال يعتربون مواطنني فيها 
  " . الكلي حاالت االحتالل اجلزئي أو  



  األلغامياضحا
 
 2001 يونيو حزيران 6 احلوادث الناجتة عن األلغام يف اجلوالن احملتل يف    أحدث وقع
 س وهي نف. ات عاماً يف قرية بقعا   73قتل راع يبلغ من العمر     .  عني احلمرا  منطقةيف  

 يف عام  األلغام  اليت قتل هبا أحد أوالده وجرح آخر نتيجة اإلصابة بأحد     املنطقة
1977. 

 
وكالة أو منظمة يف اجلوالن احملتل تقوم بتوثيق وتسجيل احلقائق حول ضحايا    توجد ال

أرسلت جمموعة احلق بعض العاملني إىل املنطقة يف عدة مناسبات    .  األرضيةاأللغام
لقد مجعت معلومات حول ست وستني من   .  حصرياً على تلك البيانات    واعتمدت 

ن عرب اجلوالن احملتل منذ العام    والقذائف غري املنفجرة م   األرضيةضحايا األلغام 
 من يكنمل .  ضحية وأصيب مخسون عشرة  منهم ست    قتل، 1999 حىت 1967

. املنفجرة املمكن دوماً معرفة ما إذا كان سبب احلوادث هو األلغام أم القذائف غري       
 الستة  القتلىثالثة وأربعون من الناجني اخلمسني هم حتت سن الثامنة عشر ومثانية من    

 .  سن الثامنة عشرحتت  عشر هم 



  من األلغام ومساعدة الناجنيالتوعية
 
يظهر أحد    .  حالياً برامج حكومية أو حملية حول تعليم التوعية من األلغام  يوجد ال

 يف جمتمع اجلوالن العريب احملتل أنه مت تسليم أول مساعدة لضحايا األلغام         األحباث
 يف اثنتني وعشرين من اإلسرائيلية  غري املنفجرة من قبل قوات الدفاع   والقذائف 
 ومن قبل مدنيني يف احلاالت األخرى، وواحدة منها متت من قبل مستوطن احلاالت
إذا كان الضحية متواجد يف حقل ألغام أو منطقة يتوقع احتواؤها املزيد من      . إسرائيلي
. ضحية   آلية تعرب هذه املنطقة للوصول إىل ال    اإلسرائيلية ، ترسل قوات الدفاع    األلغام
 جمموعة احلق أحد األمثلة اليت مت فيها انفجار لغم ثان حتت آلية عسكرية كانت           وثقت
 . إسرائيلي الوصول إىل أحد ضحايا األلغام مما أدى إىل قتل جندي  حتاول

 
كم من قرى اجلوالن  100 مشفى إىل اجلوالن احملتل يف صفد، أكثر من أقرب  يقع
وهكذا فاملساعدة . ط عيادة صغرية للحاالت الطارئة   احملتل، يوجد فقاجلوالن يف . احملتل

  املطلوبة من أجل احلاالت اخلطرية الناجتة عن اإلصابة باأللغام غري    اخلاصةالطبية 
 وجود تسهيالت إعادة التأهيل    عدمباإلضافة إىل . فعالة كافية لتكون  بسرعة فرة امتو

حدة أو أي برامج أخرى ممولة     املتاألممإن . احلكومية أو احمللية من أجل ضحايا األلغام
 احملتل  اجلوالن  غري فعالة يف منطقة تعترب   الضحايا دولياً للتوعية من األلغام أو مساعدة 

 .  إسرائيلمن قبل 
 


