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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــــى تـــطـــويـــر جــامــعــاتــهــا  تــســعــى تـــركـــيـــا إلـ
لــتــحــتــل مـــراكـــز مــتــقــدمــة عـــاملـــيـــا، وجـــذب 
املزيد من الطالب األجانب. واليوم، تحتل 
عدد من الجامعات التركية مراتب تتراوح ما بني 
الـ 400 و800 عامليا، بحسب إحصائيات مؤسسة 
جامعات  بينها  ومـــن   ،)THE( للتعليم  »تــايــمــز« 
»صابنجي - Sabancı« في إسطنبول، و»كوتش - 
Koç« في إسطنبول، و»تشانقايا - Çankaya« في 
العاصمة أنقرة، و»بيل كينت - Bilkent« في أنقرة.

وكـــانـــت 82 جــامــعــة تــركــيــة قـــد دخــلــت نــهــايــة عــام 
الــعــالــم،  أفــضــل 2500 جــامــعــة حـــول  قــائــمــة   2019
بــحــســب إحــصــائــيــة أعـــدهـــا مــعــهــد املــعــلــومــات في 
جامعة الشرق األوسط التقنية في أنقرة، بحسب 
وتـــصـــدرت  الـــجـــامـــعـــات.  لـــهـــذه  األكـــاديـــمـــي  األداء 
جامعة »حجي تبه - Hacetepe«، إحدى الجامعات 
الحكومية الكبرى في العاصمة أنقرة، الجامعات 
نشرتها  الــتــي  العلمية  املـــقـــاالت  بفضل  الــتــركــيــة، 

خالل العام الدراسي 2020-2019.
واحــتــلــت »حــجــي تــبــه« املــرتــبــة الــــ 534، وجــامــعــة 
إســطــنــبــول املـــرتـــبـــة الـــــ 582، فــيــمــا حــلــت جــامــعــة 
وجامعة   ،698 الــــ  املــرتــبــة  فــي  التقنية  إســطــنــبــول 
الشرق األوسط التقنية في املرتبة الـ 706، وجامعة 
أنقرة في املرتبة الـ 787، وجامعة إيجة في املرتبة 

الـ 842، وجامعة غازي في املرتبة الـ 884، وجامعة 
الــقــائــمــة التي  الــــ 894، ضــمــن  املــرتــبــة  بيلكنت فــي 

ضمت أفضل 2500 جامعة حول العالم. 
وتــســعــى تــركــيــا إلــــى تــطــويــر جــامــعــاتــهــا لتحتل 
مراكز متقدمة عامليا. وتضم اليوم 207 جامعات، 
ما أدى إلى زيادة عدد الطالب من 1.6 مليون إلى 
8.4 ماليني طالب، بحسب إحصائية صدرت العام 
الجاري. ويقول األستاذ في جامعة صقاريا عبد 
 البالد بدأت عام 2002 في تعزيز 

ّ
امللك يانغني، إن

إلـــى 256  الــيــوم  الــعــالــي، لتصل  التعليم  مــيــزانــيــة 
مليار ليرة تركية )نحو 31 مليار دوالر أميركي(.

وعــلــى الــرغــم مــن ســعــي الــجــامــعــات لــلــوصــول إلــى 
تــصــنــيــف مــتــقــدم عـــاملـــيـــا، إال أن يــانــغــني يـــقـــول لـ 
»العربي الجديد« إن تسهيل فرص التعليم، حتى 
ملن هم خارج تركيا، هو الهدف األساس، سواء عبر 
تقليل  أو حتى  العلمي  التبادل  أو  املجانية  املنح 
تكاليف الــدراســة، ما جعل بــالده مركز استقطاب 
حتى بالنسبة للطالب األوروبيني، وليس للعرب 

واألفارقة فقط. 
ويقول مدير عام شركة »عالم إسطنبول« للقبول 
الــجــامــعــي، جــهــاد الــعــويــد، إن تــركــيــا »ركــــزت بعد 
األكــاديــمــي ســواء  الجانب  عــام 2002 على تطوير 
الــوافــديــن، وقــد وزاد  أو  األتـــراك  بالنسبة للطالب 
تركيا  سياسة  ألن  العاملي  بالتصنيف  االهــتــمــام 
ــــدد مــــن الـــطـــالب  ــبـــر عـ تــعــتــمــد عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب أكـ

للطالب  وتقديم تسهيالت  العملي،  البحث  ودعــم 
ــا بـــالـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــتـــمـــامـ ـــا اهـ ــنــ ــ ــــب. ورأيـ ــانــ ــ األجــ
كــاملــخــتــبــرات واملــســتــشــفــيــات وغــيــرهــا، واهــتــمــامــا 
بالكوادر وأدوات التعليم«، مشيرًا إلى أن التنافس 
ــيـــة يـــســـاهـــم فــــي الـــتـــطـــور  ــتـــركـ بــــني الـــجـــامـــعـــات الـ

وتحسني التصنيف الدولي.
وحول أثر التصنيف العاملي على الجامعات، يقول 
الــعــويــد إن ذلـــك يــزيــد ثــقــة الــطــالب واملــمــولــني بها، 
واألبحاث  الــدراســات  تقديم  على  الباحثني  ويحث 
لــهــا والـــتـــعـــاون مــعــهــا، مــوضــحــا أن »الــجــامــعــات 
مع  التعاقد  ترفض  كانت  التي  التركية  الحكومية 
ــدأت منذ  الــشــركــات الســتــقــطــاب الـــطـــالب ســابــقــا، بــ
عامني إبرام العقود«، مضيفا في حديثه لـ »العربي 
ــزداد الحضور الــدولــي للجامعات  الــجــديــد« أنــه »يـ
الــتــركــيــة، بــعــد الــتــســهــيــالت الــتــي قــدمــتــهــا للطالب 
ــانــــب، وزيــــــادة االهـــتـــمـــام بــالــلــغــات واألبـــحـــاث  األجــ
ــنــــا خــــالل الـــســـنـــوات األخـــيـــرة  وتـــقـــديـــم املـــنـــح. ورأيــ
توجه طالب من أوروبا والواليات املتحدة للدراسة 
ــاذ الـــقـــانـــون فـــي جــامــعــة  ــتـ ــقـــول أسـ فـــي تـــركـــيـــا«. ويـ
العالي  التعليم  إن  الــعــكــلــة،  الــديــن  ــام  مـــارديـــن، وسـ
إلــى جانب السياحة  فــي تركيا،  أمــرًا أساسيا  بــات 
والصناعات العسكرية وزيادة الصادرات. والهدف 
ــادة  ــ هـــو تــحــســني تــصــنــيــف جــامــعــاتــهــا دولـــيـــا وزيـ
عــدد الــطــالب األجــانــب ونــشــر األبــحــاث فــي مجالت 
تتعلق  صــارمــة  معايير  واعــتــمــاد  مصنفة،  علمية 

بالحوكمة واملناهج واألبحاث، ليتحسن تصنيفها 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــا. ويـــلـــفـــت الـــعـــكـــلـــة، فــــي حـــديـــث لــ ــيـ ــاملـ عـ
 الجديد«، إلى أن تصنيف مؤسسة »تايمز« األخير، 
شمل الــجــامــعــات الــخــاصــة فــي تــركــيــا. وكـــان هناك 
ــم وأعـــــــرق مــــن الــجــامــعــات  ــ  جـــامـــعـــات حــكــومــيــة أهـ
الــتــي تــحــســن تــصــنــيــفــهــا، مــثــل جــامــعــة إســطــنــبــول 
ــة فــي  الـــتـــقـــنـــيـــة، مـــوضـــحـــا أن الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـ
تــركــيــا، مــثــل كــوتــش، تستعني بــأســاتــذة تــخــرجــوا 
من جامعات عاملية كبرى، وخصوصا أنها تعتمد 

اللغة اإلنكليزية. 

مجتمع
اتخذ حاكم فلوريدا رون دي سانتيس قرارًا بحظر استخدام جوازات السفر الخاصة باللقاحات 
الواقعة جنوب شرقي البالد، مشددًا على حماية  املضادة لكوفيد-19 في هذه الوالية األميركية 
»الخصوصية«. ويمنع األمر التنفيذي موظفي الحكومة من  »الحرية الشخصية« وعدم اإلضرار بـ
ى لقاحا ذا صلة. كذلك منع الشركات الخاصة 

ّ
 شخصا ما تلق

ّ
إصدار أّي »وثائق موّحدة« تثبت أن

يهم لقاحا أو حيازتهم مناعة بعد 
ّ
في فلوريدا من طلب أّي نوع من الوثائق من زبائنها يثبت تلق

)فرانس برس( تعافيهم من اإلصابة بفيروس كورونا الجديد.  

القيمة  سلسلة  »دعــم  مشروع  تنفيذ  التوالي،  على  الثاني  للعام  الخيرية،  قطر  جمعية  تواصل 
املــشــروع احتياجات 200 عائلة، مــا ســاهــم فــي تطوير  ــى 

ّ
الــســوري. وقــد غــط للقمح« فــي الشمال 

للمجتمع  الخبز  الزراعية وكذلك  املــدخــالت  توفير  الجمعية عند  تتوقف  ولــم  اإلنــتــاج.  وتحسني 
املحلي باإلضافة إلى التسويق، بل عملت على شراء محصول القمح بأسعار منافسة واالستفادة 
َعّد صوامع مارع الواقعة في شمال 

ُ
منه من ضمن آلية إلعادة دعم أبناء املنطقة بمادة الخبز. وت

)العربي الجديد( حلب، األولى في املنطقة التي أعيد تأهيلها وتشغيلها.  

»قطر الخيرية« تدعم القمح في الشمال السوريفلوريدا تمنع وثائق تثبت تلقي لقاحات ضد كورونا

طالب  ــف  أل  350 لــجــذب  تركيا  سعي   ويـــزداد 
الخامسة عالميًا  المرتبة  أجنبي، وقد حلت في 
بعدما  الــخــارج،  من  الطالب  استضافة  لناحية 
التعليمية من 24  الجامعات والكوادر  زاد عدد 
نحو  تركيا  في  ويــدرس  و500.  ألف   68 إلى  ألف 
200 ألف طالب أجنبي، نال بعضهم الفرصة عبر 
برامج المنح الدراسية، أو التسجيل فيها من خالل 

إمكاناتهم المادية.

طالب أجانب

ي 
ّ

على الرغم من اإلجراءات املفروضة للحّد من تفش
فيروس كورونا الجديد في البالد، تظاهر أخيرًا آالف 
الكنديات والكنديني في مقاطعة كيبيك، وخصوصًا 
النساء.  ضــّد  بالعنف  تنديدًا  مونتريال،  مدينة  في 
أتــــى ذلــــك بــعــد مــقــتــل ثــمــانــي نـــســـاء فـــي املــقــاطــعــة 
ــا املــتــظــاهــرون  ــد دعـ فــي خـــالل ثــمــانــيــة أســابــيــع، وقـ
الحكومة إلى تشديد إجراءاتها ملكافحة هذه »اآلفة«. 

وقـــد شــهــدت مــونــتــريــال املــســيــرة الــكــبــرى مـــن بني 
العشرين  عــددهــا  قـــارب  الــتــي  املختلفة  الــتــظــاهــرات 
في املقاطعة، إذ شــارك فيها أكثر من عشرة آالف 
مني. وأطلق املتظاهرون هتافات، 

ّ
شخص، وفق املنظ

من بينها: »طفح الكيل... ال نريد أّي ضحية إضافية« 
في خالل املسيرة التي أقيمت في أجــواء هادئة في 
وســـط مــونــتــريــال. كــذلــك رفـــع املـــشـــاركـــون الفــتــات 

حملت شعارات، من بينها »الحّب ال يقتل« و»نريد 
إصــالحــات قــبــل أن نــمــوت كــلــنــا«. وكــانــت الشرطة 
الكندية قد أعلنت، أّول من أمس، وفاة امرأة قبل أيام 
ذلك  ل 

ّ
ليمث قتل،  نتيجة جريمة  املقاطعة  في شمال 

ثمانية  فــي  نــســاء  تستهدف  الــتــي  الثامنة  الجريمة 
أسابيع. ودعا مسؤولون من الهيئات األربع املنظمة 
حكومة  فات، 

ّ
املعن النساء  عن  واملدافعة  للتظاهرات 

رئيس وزراء كيبيك، فرنسوا لوغو، إلى بذل جهود 
إضــافــيــة، وخــصــوصــًا عــلــى صعيد تــمــويــل مــراكــز 
اإليواء لضحايا هذا العنف. ُيذكر أّن لوغو وعد، في 
بهذا  شخصيًا  سيهتم  ه 

ّ
بأن أخيرًا،  أجراها  مقابلة 

امللف، متعهدًا إعالن تدابير سريعة لتعزيز مكافحة 
العنف ضد النساء.

)العربي الجديد، فرانس برس(

)إيريك توما/ فرانس برس(
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صيدا ـ انتصار الدنان

يذكر فؤاد عبد الله يوسف )84 عاما(، وهو الجئ فلسطيني من قضاء صفد في 
فلسطني، أن والده كان تاجرًا، ويملك أرضا كان يزرعها بمساعدة بعض العمال. 
في ذلك الوقت، كان أهالي قرية بنت جبيل )جنوب لبنان( يأتون إليه لشراء األرز 

والسكر وغيرهما من املواد الغذائية.
خرج يوسف من فلسطني وهو في الحادية عشرة من عمره برفقة عائلته بعدما 
بدأ الطيران اإلسرائيلي بقصف العديد من القرى الفلسطينية، وكانت قد سقطت 
صفد وغيرها. تنقل وعائلته بني عدد من قرى جنوب لبنان، قبل أن يستقر بهم 
الحال في مخيم  الرشيدية لالجئني الفلسطينيني في مدينة صور )جنوب لبنان(. 
يقول: »عشنا في الخيم مدة طويلة وكنا ندرس في شوادر«. لم يتمكن من العودة 

إلى الدراسة إال بعدما افتتح والده دكانا صغيرًا وعملت والدته في البساتني.
يضيف: »تلك املرحلة كانت صعبة جدًا. عمل الفلسطينيون ومن بينهم أمي وأبي 
وأنا في زراعة القطن«. ويوضح: »أنهيت تعليمي االبتدائي في مخيم الرشيدية، 
ثم انتقلت إلى مدرسة أخرى تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
)أونـــروا(. أنهيت املرحلة املتوسطة. وفــي الصيف، كنت أذهــب مع أبــي إلــى صور 
التجارية عملي وعرض  املحال  أحــد  فأحب صاحب  التجار،  من  البضاعة  لشراء 

علي العمل معه. وبالفعل، بدأت العمل معه، وشيئا فشيئا زاد راتبي«.
عام 1958، التحق يوسف بحركة القوميني العرب، ثم بالجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني. يتذّكر: »كان بيتي في الرشيدية مستودعا لألسلحة، وكانت املجموعات 
أكثر  بــدأت املضايقات، وقــد سجنت  فــي وقــت الحــق،  الفدائية تخرج مــن منزلي. 
من 15 مــرة«. في عــام 1975، العام الــذي شهد بــدء الحرب األهلية في لبنان، ترك 
مخيم الرشيدية وتوجه إلى بيروت. »انتقلت إلى العمل العسكري ثم عملت في 
بعائالت  االهــتــمــام  عــلــّي  تحتم  مسؤوليتي  وكــانــت  الطبية،  االجتماعية  اللجنة 
الشهداء وباملهجرين والفقراء. استأجرت منزاًل في مخيم برج البراجنة لالجئني 
الفلسطينيني في بيروت، ومن ثم انتقلت للعيش في منطقة الرويس في بيروت، 

وذلك بعد نكبة مخيم تل الزعتر )شرقي بيروت(«.
وعندما دخل الجيش السوري إلى لبنان عام 1976 »تعرضت ملحاولة اغتيال. وفي 
عام 1981 ذهبت إلى بلغاريا للدراسة مع مجموعة من الشباب ملدة ثالث سنوات. 
بعد عودتي من بلغاريا توجهت نحو سورية، ومنها إلى لبنان حيث استقررت 
في محافظة البقاع. بعدها، انتقلت إلى الجزائر، ومنها إلى تونس، حيث بقيت 

مدة 14 عاما، قبل أن أعود إلى لبنان«.

رغم توقيع اتفاقيات سالم عّدة، فإّن المخاطرالناجمة عن األلغام 
ما زالت قائمة في مناطق عّدة من السودان، نتيجة عدم تأهيل 

منظمات وطنية للعمل على إزالة تلك األلغام والتوعية حول تلك 
القضية من جهة، ومن أخرى نتيجة عشوائية زرعها

نقص التمويل يُصّعب إزالة مخلفات الحروب

1819
مجتمع

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــي عـــــدد مــن  ــــروب فــ ــــحـ ـــفـــت الـ
ّ
تـــوق

مناطق الــنــزاع في الــســودان وتّم 
اتفاقيات  مــن  عــدد  التوقيع على 
الــدولــة ومــنــظــمــات املجتمع   

ّ
أن الــســالم، إال 

األلغام   
ّ
أن الخطر، بما   ناقوس 

ّ
تــدق املدني 

املـــزروعـــة فــي الــبــالد تــشــّكــل تــهــديــدًا قائما. 
وتسعى البالد إلى أن يكون احتفال العالم 
الــدولــي للتوعية بخطر األلــغــام«،  »الــيــوم  بـــ
الــذي يــصــادف فــي الــرابــع مــن شهر إبريل/ 
ــام، مــنــاســبــة لــنــفــخ روح  ــ ــل عـ ــن كـ نــيــســان مـ
األلــغــام وزيــادة  جديدة في جهود مكافحة 
الـــتـــوعـــيـــة بـــمـــخـــاطـــرهـــا. وطـــــــــوال الـــعـــقـــود 
املدنيني  آالف األشخاص من  لقي  املاضية، 
مستديمة،  إلعاقات  تعّرضوا  أو  مصرعهم 
أطـــــــراف  بــــواســــطــــة  األلــــــغــــــام  زرع  نـــتـــيـــجـــة 
الـــنـــزاعـــات، فـــي جـــنـــوب الــــســــودان وجــنــوب 
نتيجة  أو  األزرق ودارفـــور،  والنيل  كردفان 
لإلبقاء على الذخائر والقذائق غيراملنفجرة 

بعد نهاية املعارك.
ورغم توقف الحرب في تلك املناطق، ال تزال 
ف السودان، كواحد من 

ّ
األمم املتحدة تصن

بني أكثر الدول تضررًا من األلغام األرضّية 
السودانية  الحكومة  وتــضــع  واملــتــفــّجــرات. 

الحالية عملية إزالة ومكافحة األلغام، ضمن 
أولــويــاتــهــا الــقــصــوى، الرتــبــاطــهــا بالسالم 
املستدام الذي تسعى لتحقيقه خالل الفترة 
املقبلة، السيما بعد توّصلها إلى اتفاقيات 
ســالم دائـــم وشــامــل، فــي الــعــام املــاضــي، مع 
ح، كما تعمل الحكومة 

ّ
فصائل الكفاح املسل

واملتساوية  الكاملة  املــشــاركــة  ضــمــان  على 
ــام، ودمــجــهــم في  ــغـ والــفــّعــالــة لــضــحــايــا األلـ
املجتمع، على أساس احترام حقوق اإلنسان 

واملساواة بني الجنسني.
ــز الــــقــــومــــي ملـــكـــافـــحـــة  ــ ــركـ ــ ــراملـ ــ ــديـ ــ ــــح مـ ــــوضـ يـ
األلــغــام، العميد خالد حــمــدان، في تصريح 
 الــســودان 

ّ
» الــعــربــي الــجــديــد«، أن ـــ خـــاص لـ

بدأ جهوده  إلزالــة األلغام منذ العام 1997 
بعد توقيعه على اتفاقية »أوتوا«، الخاصة 
بــمــكــافــحــة األلــــغــــام، ثـــم صـــــادق عــلــيــهــا في 
الــعــام 2003، لــيــدخــل فــي الــعــام الـــذي يليه، 
في اتفاق مع األمم املتحدة لتنظيف حقول 
 تلك 

ّ
األلــغــام في مناطق الــنــزاع. وأضــاف أن

 واليـــــات 
ّ

ــــالن كـــــل ــ الـــجـــهـــود نـــجـــحـــت فــــي إعـ
شـــرق الــــســــودان، وهـــي الــقــضــارف والــبــحــر 
األحــمــر وكــســال، واليـــات خالية مــن األلــغــام 
والـــذخـــائـــر غــيــراملــنــفــجــرة، كــمــا تـــّم تنظيف 
أجزاء واسعة من إقليم دارفور، غرب البالد، 

من الذخائرغير املنفجرة.

بعد األنباء املتداولة حاليا عن قرب التوقيع 
على اتفاق سالم جديد مع الحركة الشعبية 
كما  الحلو،  العزيز  عبد  بزعامة  للتحرير، 
كشف عن اتفاق سوداني- تشادي، لتنظيف 

القرى واملناطق الحدودية من األلغام.
وتنشط في السودان مجموعة من منظمات 
املدني للعمل في مكافحة األلغام،  املجتمع 
مــثــل الــحــمــلــة الــســودانــيــة ملــكــافــحــة األلــغــام، 
وهــــى شــبــكــة مــنــظــمــات وطــنــيــة تــعــمــل في 
مجال برنامج األلغام لألغراض اإلنسانية.

ــر الـــحـــمـــلـــة  ــديـــ ــد، مـــ ــيــ ــبــ يـــــقـــــول الـــــــصـــــــادق عــ
»الـــعـــربـــي  الـــســـودانـــيـــة ملــكــافــحــة األلــــغــــام لــــ
بــســبــب زرع  الــــوضــــع خـــطـــر   

ّ
إن الــــجــــديــــد«، 

عــلــنــت  
ُ
ــتـــي أ ــام، حـــتـــى فــــي املـــنـــاطـــق الـ ــ ــغـ ــ األلـ

 الكثير من 
ّ
خالية منها من قبل. وأوضح أن

مدنيني  لضحايا  حـــوادث  تسّجل  املناطق، 
سواء في شرق السودان أو غربه أو جنوبه، 
ـــفـــات الــــحــــرب تــلــقــي 

ّ
ــل  مــشــكــلــة مـــخـ

ّ
كـــمـــا أن

بظاللها السلبية في إقليم دارفــور، وهي ال 
 خطورة عن األلغام.

ّ
تقل

ويــضــيــف عــبــيــد، أنـــه رغـــم جــهــود الحكومة 
واألمم املتحدة منذ العام 2004، إال أن هناك 
ألغاما في الكثير من املناطق، ومرّد ذلك لعدم 
أو  باملهمة  للقيام  وطنية  منظمات  تأهيل 
نتيجة للعشوائية في زرع األلغام من كافة 
أطــراف النزاعات والــحــروب، حيث يتّم ذلك 
الزرع، دون التقّيد بشروط اتفاقية »أوتوا«، 
التي تلزم األطراف املتحاربة بوضع األلغام 
ــة، بــحــيــث  ــروفـ ــعـ ــيــــات مـ ــداثــ ــقـــول وإحــ فــــي حـ
يمكن الرجوع إليها وإزالتها بسهولة متى 
 اإلتفاقية بني 

ّ
ما زال الخطر، مضيفا إلى أن

الخاصة  املتحدة،  الــســودان واألمــم  حكومة 
بإزالة األلغام، والتي تّم تجديدها ألكثر من 
مّرة، لم تصل بعد لغاياتها بسبب الظروف 

األمنية واالقتصادية وهجرة املواطنني.
 منظماته 

ّ
وحول دوراملجتمع املدني، ذكر أن

اتفاقية  مناصرة  محور  فــي  تعمل  الفاعلة 
»أوتـــــــوا«، كــمــا تــعــمــل املــنــظــمــات فـــي مــجــال 
املــســاعــدة فــي اإلزالــــة والــتــوعــيــة والتثقيف 
ودعـــــــم الـــضـــحـــايـــا وعــــالجــــهــــم وتــأهــيــلــهــم 
وتــعــويــضــهــم، خــاصــة فـــي مــجــال األطــــراف 
الــصــنــاعــيــة واملـــســـاعـــدة فـــي إدمـــاجـــهـــم في 
الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة وتـــوفـــيـــر ســـبـــل كــســب 
 
ّ
أن مــؤكــدًا  نفسيا،  وتأهيلهم  لــهــم،  الــعــيــش 

نقطة الضعف األساسية في مجال مكافحة 
األلغام تتصل بضعف املساعدة التي تقدم 

للضحايا.
 
ّ
مــن جــانــب آخـــر، أوضـــح الــصــادق عبيد، أن

املــنــظــمــات الــوطــنــيــة تــضــغــط مـــؤخـــرًا على 
اتفاقية  على  للتوقيع  االنتقالية،  الحكومة 
وقف استخدام القنابل العنقودية، ملا فيها 
ــرار إنــســانــيــة جسيمة خــاصــة على  مــن أضــ
 الحكومة التي جاءت على 

ّ
املدنيني، وذكر أن

أكتاف ثورة شعبية، رفعت شعارات نبيلة 
ينبغي أن تسّرع الخطى للتوقيع على تلك 

االتفاقية من أجل مصلحة اإلنسانية.

80 في المائة من ضحايا 
األلغام مدنيون ونصفهم 

تقريبًا من األطفال

الهّم األكبر بالنسبة   
ّ
أن وأشار حمدان إلى 

تـــنـــظـــيـــف واليـــــــة جـــنـــوب  ــــو  هـ اآلن،  ــم  ــهـ ــيـ إلـ
توقيع  بعد  األزرق، خاصة  والنيل  كردفان 
ــدد من  ــفـــاق ســــالم مـــع عــ الــحــكــومــة عــلــى اتـ
ـــه تصاحب 

ّ
ــحــة. وأضـــاف أن

ّ
الــحــركــات املــســل

جــهــود إزالـــة األلــغــام، جــهــود أخـــرى تتعلق 
بـــالـــتـــوعـــيـــة والـــتـــثـــقـــيـــف بـــمـــخـــاطـــراأللـــغـــام، 
 البرنامج القومي للمكافحة، 

ّ
وكشف عن أن

تــمــّكــن مـــن إدخــــــال مــنــهــج الــتــوعــيــة ضمن 
املــنــهــج الـــدراســـي فـــي مــنــاطــق الـــنـــزاع، عــدا 
جهودهم في تقديم الدعم لضحايا األلغام 

ـــة األمـــــــوال املــخــصــصــة 
ّ
فـــي الــــبــــالد، رغــــم قـــل

ــن الـــحـــكـــومـــة أو مــن  ــلـــمـــوضـــوع، ســــــواء مــ لـ
املانحني الدوليني.      

وأوضح مديراملركز القومي ملكافحة األلغام، 
 مــن أبـــرز مــشــاكــل الــقــضــاء عــلــى األلــغــام، 

ّ
أن

ضــعــف الــتــمــويــل الـــذي تــقــدمــه الــحــكــومــة أو 
كما  الخطر،  مقارنة بحجم  املــتــحــدة،  األمـــم 
 جــائــحــة كـــورونـــا والــتــدابــيــر 

ّ
أشــــار إلــــى أن

ــــرت ســلــبــا على  ــ
ّ
اإلحـــتـــرازيـــة املــصــاحــبــة، أث

نــشــاط إزالــــة األلـــغـــام، إضــافــة إلـــى هشاشة 
ــي بـــعـــض املـــنـــاطـــق،  ــ ــة فـ ــيــ ــنــ األوضـــــــــــاع األمــ

ــة ال  ــ ــ ــرق اإلزالـ  فــ
ّ
ــد أن ــ ــ ــورة الــــطــــرق. وأّك ــ ــ ووعـ

أمني مستقّر،  في وضــع  إال  العمل  يمكنها 
هــذا غيرمشكلة  بعض آليات اإلزالـــة، التي 
أصــبــحــت قــديــمــة، إذ هــي تــعــمــل مــنــذ الــعــام 
وتجديد.  صيانة  إلــى  بحاجة  وهــي   ،2002
لــلــعــام املقبل   خــطــطــهــم 

ّ
وكــشــف حـــمـــدان أن

واألعـــوام التالية، تهدف إلــى الــوصــول إلى 
إعالن السودان، دولة خالية من األلغام، على 
 املشاكل ليمضي العمل بوتيرة 

ّ
أن تزول كل

أسرع. وسيتّم التركيز على مناطق بعينها، 
مثل جنوب كردفان والنيل األزرق، السيما 

أعادت صفحات عّدة 
على موقع »فيسبوك« 
نشر بيان منظمة األمم 

المتحدة للطفولة 
)يونيسف( بخصوص 
اإلصابات األخيرة التي 
تعرّض إليها أطفال 

في ليبيا من جرّاء 
مخلفات الحرب. ونقلت 

تلك الصفحات عن 
»يونيسف« قلقها من 
احتمال ارتفاع وتيرة 

مثل تلك الحوادث، األمر 
الذي يؤثر على سالمة 

األطفال، كما كانت 
الحال في الحوادث 

األخيرة المؤسفة. كذلك 
نقلت عزم المنظمة 

مواصلة دعم األعمال 
المتعلقة بإزالة األلغام 

والتوعية بمخاطر 
الذخائر المتفجرة

في خالل السنوات 
األخيرة، سّجل العالم 

ارتفاعًا في نسبة ضحايا 
األلغام. وعلى الرغم من 
استمرار الحروب ونشوب 

صراعات جديدة، فإّن 
الجهات المعنية خفضت 

التمويل الالزم إلزالتها

نيويورك ـ ابتسام عازم

الــــــحــــــروب ويــــتــــوقــــف دوّي  تـــنـــتـــهـــي  رّبـــــمـــــا 
 مخلفاتها من ألغام أرضية 

ّ
االنفجارات، لكن

ــر غــيــر مــتــفــجــرة  ــائــ وقـــنـــابـــل عــنــقــوديــة وذخــ
وغيرها تبقى موجودة، وقد تستمّر لعقود 
وتــؤّدي إلى سقوط آالف الضحايا من قتلى 
ــدد األشـــخـــاص  ــّدر عــ ــقــ ــ وجـــرحـــى ســـنـــويـــا. وُي
الذين أصيبوا أو قتلوا في عام 2019 بسبب 
انـــفـــجـــار األلــــغــــام ومــخــلــفــات الــــحــــروب حــول 
العالم بأكثر من 5552 شخصا، بحسب آخر 
إحصاءات منظمة »مرصد األلغام األرضية«، 
ــام أعلى من  تــرّجــح أن تكون األرقـ وإن كانت 

قة.
ّ
تلك املوث

ــاعـــات  ــمـ الـــجـ )الـــــــــــدول أو  الــــــنــــــزاع  وأطـــــــــــراف 
املــســلــحــة( يــتــركــون غــالــبــا األراضــــي مــزروعــة 
بآالف األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات 
الـــحـــروب، مــا يــحــرم الــســكــان ولــســنــوات بعد 
انــتــهــاء تــلــك الـــحـــروب رســمــيــا، مــن اســتــغــالل 
تلك األراضي واستصالحها زراعيا، أو إقامة 
واملــدارس  كاملستشفيات  اإلنمائية  املشاريع 
وبناء البيوت أو حتى املشي فيها. كل خطوة 
ومخلفات  بــاأللــغــام  املليئة  املناطق  تلك  فــي 
الـــحـــرب قـــد تــعــنــي املـــــوت. ويـــقـــع أطـــفـــال كثر 
ضــحــيــة لــأللــغــام بــســبــب أشــكــالــهــا الــجــذابــة 
ها ألعاب. 

ّ
أحيانا وامللّونة، فهم قد يظنون أن

 املدنيني يشكلون 80 
ّ
أن وتشير املنظمة إلى 

في املائة من الضحايا، ونصف هؤالء تقريبا 
)43 في املائة( من األطفال.  

وبــمــنــاســبــة الـــيـــوم الـــدولـــي لــلــتــوعــيــة بخطر 
األلغام، والذي يصادف في الرابع من إبريل/ 

األخــــيــــرة، ارتــفــعــت نــســبــة األراضــــــي املــزوعــة 
باأللغام وأعداد الضحايا، بعدما كان العالم 
الكبرى في عدد  االنخفاض  قد سّجل نسبة 
الضحايا في عــام 2013. جــاء ذلــك مع تزايد 
الـــصـــراعـــات فـــي الـــشـــرق األوســــــط ومــنــاطــق 
أخرى من العالم. وتزايد استخدام الجماعات 

نيسان من كل عام، ناشد األمني العام لألمم 
لم  التي  الــدول  غوتيريس  أنطونيو  املتحدة 
تنضّم بعد إلى اتفاقية حظر األلغام املضادة 
ــاوا(، بفعل ذلـــك. ومنذ  ــ لــألفــراد )اتــفــاقــيــة أوتـ
إعالن االتفاقية في عام 1997، انضمت إليها 
حــرز تقّدم ملموس منذ ذلك 

ُ
164 دولــة. وقد أ

الــوقــت وأزيـــلـــت مــاليــني األلـــغـــام وأعــلــنــت 31 
 أرضها خالية من األلغام والذخائر 

ّ
دولة أن

 عــشــرات الـــدول ما 
ّ
الحربية. فــي املــقــابــل، فـــإن

زالــــت تــعــانــي بــســبــب زرع مــســاحــات واســعــة 
مــن أراضــيــهــا بــاأللــغــام ومــخــلــفــات الــحــروب، 
بــاإلضــافــة إلـــى ســقــوط كــثــيــر مــن الــضــحــايــا. 
ومـــن بــني أبــــرز تــلــك الــــدول ســوريــة والــعــراق 
ولـــبـــنـــان وفــلــســطــني وأفـــغـــانـــســـتـــان والــيــمــن 
ــــوات الـــخـــمـــس  ــنـ ــ ــــسـ ــبــــيــــا. وفـــــــي خـــــــالل الـ ــيــ ولــ

املسلحة لتلك األلغام واملتفجرات، باإلضافة 
الـــدول فــي ضرباتها  إلــى اعتمادها مــن قبل 
العنقودية  القنابل  وخــصــوصــا  العسكرية، 
بــالــضــرورة مــبــاشــرة. وعلى  الــتــي ال تنفجر 
الــرغــم مــن حــظــر اســتــخــدام األلــغــام األرضــيــة 
املـــضـــادة لـــألفـــراد وتــصــديــق 164 دولــــة على 
اتفافية حظر األلغام املضادة لألفراد، ما زال 
نحو 110 ماليني لغم مضاد لألفراد مزروعة 
حول العالم، بحسب تقديرات »مرصد األلغام 
 عدد الذين 

ّ
األرضية«. وتشير املنظمة إلى أن

جرحوا أو قتلوا ما بني عاَمي 1999 و2017، 
األسلحة،  األرضية ومخلفات  األلغام  بسبب 
ألــف شخص معظمهم   120 نحو  إلــى  يصل 

من املدنيني. 
ومنظمات  املتحدة  األمــم  تربط  جهتها،  مــن 

دولية عاملة في هذا املجال، بني ارتفاع أرقام 
املصابني والقتلى وخفض التمويل لتنظيف 
املــنــاطــق املــلــّوثــة بــاأللــغــام والــقــنــابــل وزيـــادة 
الوعي بني السكان للتعامل مع مخلفات تلك 
زال. وتشير منظمة »مرصد 

ُ
الحروب ريثما ت

ــام األرضــــيــــة« إلــــى مــســاهــمــة 45 جهة  ــغــ األلــ
أميركي في  مانحة بنحو 650 مليون دوالر 
عــام 2019 إلزالـــة األلــغــام مــن املــنــاطــق األكثر 
تضررًا، ما أّدى إلى انخفاض أعداد الضحايا 
الذي  بالعام  املائة مقارنة  بنسبة سبعة في 
ــا فــي  ــفـــاضـ ســـبـــقـــه والــــــــذي شـــهـــد كــــذلــــك انـــخـ
التمويل. كذلك منعت القيود املتعلقة بتفشي 
ــا الـــجـــديـــد فـــي خــــالل الــعــام  فـــيـــروس كــــورونــ
املاضي الناجني واألشخاص الذين أصيبوا 
الحصول  من  املخلفات،  تلك  انفجار  نتيجة 
عــلــى الــخــدمــات الـــالزمـــة فـــي عـــدد مـــن الـــدول 

املتضررة. 
وعلى الرغم من تضمني مجلس األمن الدولي 
فــــي نــــيــــويــــورك هـــــذه الــقــضــيــة فــــي تـــقـــاريـــره 
ـــه لم 

ّ
ومــتــابــعــتــه عــمــلــيــات حــفــظ الـــســـالم، فـــإن

يــخــّصــص إال عــــددًا مـــحـــدودًا مــن املــبــاحــثــات 
املنفردة. في هذا السياق، سوف تعقد فيتنام 
التي ترأس املجلس لهذا الشهر، جلسة رفيعة 
املــســتــوى ملــنــاقــشــة املـــوضـــوع والــتــشــاور مع 
قــرار إضافي يشمل  الــدول لصياغة مشروع 
تــقــديــم تــقــاريــر دوريــــة، بــمــا يشمل نشاطات 
ــم املــتــحــدة املــتــعــلــقــة بـــاألمـــر، مـــن بينها  ــ األمـ
إزالتها لأللغام ألغراض إنسانية واملساعدة 
على  والعمل  منها  والتخلص  تدميرها  فــي 
ــار االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة  ــ مــعــالــجــة اآلثـ
والبيئية لــأللــغــام األرضــيــة واملــتــفــجــرات من 
 بلجيكا 

ّ
أن ُيـــذكـــر  مــخــلــفــات حـــرب وغــيــرهــا. 

وهـــولـــنـــدا حـــاولـــتـــا فــــي أثــــنــــاء عــضــويــتــهــمــا 
ملجلس األمــن فــي عــام 2018، تقديم مشروع 
قــــــرار مــــن بــــني أهــــدافــــه تــخــصــيــص جــلــســات 
نقاش منفردة والحصول على تقارير دورية، 
األمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  ــراض  ــتــ اعــ  

ّ
أن إال 

السابق دونالد ترامب حال دون تقديمه.
وكـــانـــت إدارة تـــرامـــب قـــد أعــلــنــت فـــي الــعــام 
املــاضــي عــن رفعها الــقــيــود املــفــروضــة على 
ــام األرضــيــة  ــغـ ــقـــوات األمــيــركــيــة األلـ نــشــر الـ
املضادة لألفراد. وجاء ذلك بعد حظر كانت 
ــاراك أوبــــامــــا قد  ــ بــ ــبـــق  الـــرئـــيـــس األسـ إدارة 
ها 

ّ
فرضته منذ عام 2014، على الرغم من أن

لم تنضم إلى اتفاقية أوتاوا.

تحقيق

فسبكة

ألغام السودان
اإلزالة الكاملة حلم بعيد المنال

متفجرات تهدد نصف مليون ليبي

متنقًال  كثيرة،  تجارب  يوسف  الفلسطيني فؤاد  الالجئ  خاض 
بين الدول العربية، وقد شارك في الكفاح المسلح ضد إسرائيل

قصة الجئ

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد
السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

132.750.645
مترًا مربعًا هي المساحة 
التي تمّكن السودان من 

تنظيفها من األلغام 
بدعم دولي، بحسب ما 
أعلن في العام الماضي

فؤاد يوسف
ُسجنت أكثر من 15 مرة

حصر مخلفات 
الحرب يحتاج جهودًا 

مضاعفة إضافة إلى 
العمل على إزالتها

طرابلس ـ العربي الجديد

مـــــا زالــــــــت مـــخـــلـــفـــات الـــــحـــــرب تــــهــــدد حـــيـــاة 
ــدة كــانــت  ــديـ املــــواطــــن الــلــيــبــي فـــي مــنــاطــق عـ
في  املتصارعة  األطـــراف  بــني  للقتال  مسرحا 
السنوات املاضية، في وقــت يعّبر فيه  خــالل 
لتغاضي سلطات  أسفهم  عن  كثر  ناشطون 
البالد عن حجم الخطر الذي تتسبب به تلك 
أعلنت  وأخــيــرًا،  األلــغــام.  سّيما  ال  املخلفات، 
الوطنية  الــوحــدة  فــي حكومة  الصحة  وزارة 
في ليبيا عن وفاة طفل وإصابة أربعة آخرين 
من جــّراء انفجار لغم أرضــي في منطقة عني 
زاره، فـــي جــنــوب طـــرابـــلـــس، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
ــاة فـــي مــديــنــة ســــرت )إلـــى  ــرعـ إصـــابـــة أحــــد الـ

شرق العاصمة(، من جّراء انفجار لغم أرضي 
 
ّ
في ضواحي املدينة. وأشارت الوزارة إلى أن
يــد الــراعــي ُبــتــرت فــي حــني أصــيــب بــعــدد من 
الشظايا في صدره. بالتزامن، أعلن مستشفى 
الجالء في بنغازي، شرقي البالد، عن إصابة 

ثــمــانــيــة أطـــفـــال مـــن جـــــّراء انــفــجــار مخلفات 
حرب في حّي زمــزم باملدينة. وبحسب بيان 
والــذيــن  املصابني  األطــفــال   

ّ
فـــإن للمستشفى، 

تراوح أعمارهم ما بني 11 عاما و16، راوحت 
إصاباتهم ما بني متوسطة وبليغة، وما زال 

ى الرعاية الطبية الالزمة.
ّ
عدد منهم يتلق

وفـــي خـــالل األشــهــر املــاضــيــة، أعــلــنــت جهات 
أمنية عّدة في ليبيا عن إشرافها على تفجير 
التي عملت على  األلغام  كميات مختلفة من 
إزالتها فرق الهندسة العسكرية بعد انتهاء 
الــحــرب فــي مناطق مختلفة مــن الــبــالد. وفي 
الجطالوي،  العاطي  اإلطـــار، يشير عبد  هــذا 
في  العسكرية  الــهــنــدســة  إدارة  فــي  الــضــابــط 
متنوعة،  الحرب  »مخلفات   

ّ
أن إلى  طرابلس، 

مــنــهــا األلـــغـــام ومــنــهــا الــقــذائــف واملــفــخــخــات 
 حصرها 

ّ
املنتشرة على امتداد البالد، لذا فإن

العمل  إلــى  يحتاج جــهــودًا مضاعفة إضــافــة 
»العربي  على إزالتها«. ويتحدث الجطالوي لـ
 من 

ّ
الــجــديــد«، عــن عــوائــق كــثــيــرة، شــارحــا أن

الهندسة  التي تواجه فرق  العوائق  تلك  بني 
الــعــســكــريــة »اإلمـــكـــانـــيـــات املــتــدنــيــة واتــســاع 
ــــو مــــا يــصــعــب  ــــروب. وهـ ــــحـ رقـــعـــة مـــيـــاديـــن الـ

عملية مالحقة املخلفات وتدميرها«.
ومخاطرها  الــحــرب  مخلفات  قضية  وتلقى 
ــيــــة، فقد  وتـــهـــديـــدهـــا املـــواطـــنـــني أصــــــداء دولــ
جـــــــــّددت مـــنـــظـــمـــة األمـــــــم املــــتــــحــــدة لــلــطــفــولــة 
)يونيسف(، التعبير عن قلقها حيال استمرار 
تهديد مخلفات الحرب حياة املواطن الليبي، 
ــدد املـــعـــّرضـــني إلــــى خــطــر األلـــغـــام  وقــــــّدرت عــ
واملــفــخــخــات بــنــصــف مــلــيــون شــخــص، وفــق 
 
ّ
بيان أصــدرتــه أخــيــرًا. وأوضــحــت املنظمة أن
من بني هــؤالء 63 ألف نــازح و123 ألف عائد 
من النزوح، إلى جانب 145 ألف مواطن مقيم 
و175 ألـــف مــهــاجــر غــيــر قــانــونــي فــي الــبــالد. 
إلى  نفسه،  بيانها  في  »يونيسف«  وأشـــارت 
اســـتـــمـــرار عــمــلــهــا مـــع الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة، 
املتعلقة  لألعمال  الليبي  املركز  ذلــك  في  بما 
بــاأللــغــام ومــخــلــفــات الـــحـــروب، ودائــــرة األمــم 
بــاأللــغــام، بهدف  املتعلقة  لــألعــمــال  املــتــحــدة 
وذويهم  املصابني  األطــفــال  حصول  »ضمان 
 الجطالوي يرى 

ّ
على الدعم املالئم«. ُيذكر أن

في رقم نصف مليون مجّرد رقم تقديري.
ــع األخــــبــــار املــتــعــلــقــة  ــراجــ ــن تــ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الجطالوي  يؤكد  الحرب،  بضحايا مخلفات 
، خــصــوصــا في 

ً
مــــاثــــال ــا زال  مـ  »خـــطـــرهـــا 

ّ
أن

ــــي داخــــل  ــــي املــــــــزارع وفـ مـــنـــاطـــق األريــــــــاف وفـ
الحروب  مليادين  املحاذية  السكنية  األحــيــاء 
السابقة«. وفي هذا اإلطار، يقول عبد املطلب 
»الــعــربــي  دبــنــون، مــن ســكــان مــديــنــة ســـرت، لـــ
زالــــت تنتشر  مـــا  ــقـــذوفـــات   »املـ

ّ
إن الـــجـــديـــد«، 

فــي األحـــيـــاء الــبــعــيــدة عــن قــلــب املــديــنــة، ومــا 
زال األهــالــي يكتشفون بني حني وآخــر حفرًا 
 
ّ
أن إلــى  الفتا  وأسلحة«،  ذخائر  فيها  مرت 

ُ
ط

»فــرق الهندسة العسكرية لم تمسح بعد كل 
املــزارع  باملدينة، خصوصا  املحيطة  األحياء 
واألحياء السكنية التي كان يتخذها مقاتلو 
تنظيم داعــش نقاط تمركز لهم قبل دحرهم 

من املدينة قبل أربعة أعوام«.
ــلـــطـــات الــــبــــالد بــــاالشــــتــــراك مــع  ــلــــنــــت سـ وأعــ
مــنــظــمــات دولـــيـــة عـــن تــفــجــيــر كــمــيــات كبيرة 
تصريحات  وبحسب  واأللــغــام.  الذخيرة  من 
صحافية أدلــى بها عضو اللجنة العسكرية 
املشتركة محمد الترجمان قبل فترة، فقد تّم 
تفجير خمسة أطــنــان مــن األلــغــام فــي فترات 
 جهود نزع األلغام من 

ّ
سابقة، مشيرًا إلى أن

إلــى  تــحــتــاج  كــامــل منطقة ســـرت ومحيطها 
 
ّ
وقت أطول من املتوقع. وأوضح الترجمان أن
املرحلة الثانية من عملية البحث عن األلغام 
الــواقــعــة غرب  فــي املنطقة  الــحــرب  ومخلفات 
سرت، بدأت أخيرًا، ومن املرّجح العثور على 
ــق 

ّ
ــني مــن املــخــلــفــات فــيــهــا. ويــعــل

ّ
أكــثــر مــن طــن

 »هــذه 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  لـــ

ً
دبــنــون قــائــال

الجهود تنصب في مناطق في خارج سرت، 
 األخــيــرة مــا زالـــت مــوبــوءة بكميات 

ّ
علما أن

زالت  ما  التي  والقنابل  الذخائر  من  تقدر  ال 
فــتــرة  بــــني  الــــنــــاس  أرواح  وتـــحـــصـــد  فـــاعـــلـــة 

وأخرى«.
التي  األوروبــيــة  البعثة  أعلنت  من جهتها، 
الحرب  فــي جــهــود تدمير مخلفات  تــشــارك 
ــي الــــبــــالد، عـــن إزالــــــة فــرقــهــا أكـــثـــر مـــن 70  فـ
طنا من املخلفات وإتالفها، وذكــرت البعثة 
 مـــخـــلـــفـــات الــــحــــرب تـــســـّبـــبـــت فــــي خـــالل 

ّ
أن

أكثر من 200 ضحية في  املاضي في  العام 
وأكدت  وحدها،  طرابلس  العاصمة  جنوب 
أكــبــر مــخــزون ذخــيــرة غير   »ليبيا تملك 

ّ
أن

البعثة  ونقلت  العالم«.  في  للرقابة  خاضع 
عن األمم املتحدة تقديرها ملخلفات الحرب 
 و200 ألف 

ّ
فــي ليبيا بما بــني 150 ألــف طــن

مـــن الـــذخـــيـــرة غــيــر الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة في 
مختلف أنحاء البالد. في مهّمة إزالة ألغام في ليبيا )محمود تركية/ فرانس برس(هذا ما ُجمع في عملية مسح سابقة )حازم تركية/ األناضول(

لقي آالف المدنيين مصرعهم نتيجة األلغام )سيمون ماينا/فرانس برس(
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توعية مستمرة إلنقاذ أرواح المدنيين

خطر األلغام تعّد األلغام األرضية أداة 
من أدوات الحرب، وغالبا 

ما يكون املدنيون الضحية، 
سواء خالل الحروب أو حتى بعد 

انتهائها. عام 2018، ناهز عدد ضحايا 
األلغام األرضية في مناطق الصراعات 
حول العالم 7 آالف شخص، بني قتيل 

وجريح، بحسب  »الحملة الدولية لحظر 
األلغام األرضية«. والعام املاضي، أعلنت 

»الشبكة السورية لحقوق اإلنسان« 
 النظام السوري وروسيا يواصالن 

ّ
أن

استخدام الذخائر العنقودية، مشيرة 
إلى أن أكثر من 80 في املائة من ضحايا 

هذه الذخائر في العالم منذ عام 2010 
كانوا في سورية. 

هذا التهديد لألرواح، دفع الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، بموجب قرارها 
60/97 املؤرخ في 8 ديسمبر/ كانون 
األول 2005، إلى تخصيص الرابع من 
إبريل/ نيسان من كل عام يوما دوليا 

للتوعية باأللغام واملساعدة في األعمال 
املتعلقة بها. 

وفي عام 2018، نّسقت إدارة األمم 
املتحدة لألعمال املتعلقة بإزالة األلغام 

جهود صياغة استراتيجية األمم 
املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام 2019 
- 2023. ومن أهم جوانب االستراتيجية 

ل إطارًا للمساءلة ملنظومة األمم 
ّ
أنها تمث

املتحدة وتقدم نظرية التغيير ملشاركة 
األمم املتحدة في اإلجراءات املتعلقة 

باأللغام.
وتقول األمم املتحدة إنه خالل العام 
ب تحديات جائحة 

ّ
الجاري، ستتطل

كورونا املثابرة. وسيتواصل العمل، 
وستزال األلغام األرضية والذخائر 
املنفجرة، وسيتواصل العمل على 

وضع استراتيجيات الخروج وتنمية 
قدرات الشركاء الوطنيني. كما 

ستواصل الجهات املعنية باألعمال 
املتعلقة باأللغام جهودها للتكيف مع 

التغييرات.
)العربي الجديد(
)Getty /الصور: فرانس برس(

كثر هم ضحايا األلغام الذين سقطوا في أفغانستان

أحد ضحايا األلغام في كولومبيا

معرض للتوعية بخطورة األلغام في أوكرانيا

مطالبة بوقف زرع األلغام في البوسنة والهرسك

أصيب بانفجار 
لغم أرضي في 
جنوب السودان

يعمل على إزالة 
األلغام في أذربيجان

التوعية أساسية 
لألطفال 

في باكستان 

Sunday 4 April 2021
األحد 4 إبريل/ نيسان 2021 م  22  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2407  السنة السابعة


