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  *حايك غنوة: إعداد
  **األرضية األلغام

   
 باأللغام تأثرت إالّ  لبنان مناطق من منطقة اللبناين للجنوب اإلسرائيلي واالحتالل اللبنانية األهلية احلرب تترك مل

 أنه يذكر) www.mineaction.org( األلغام معاجلة بشأن اإلنترنت يف املتحدة األمم موقع أن والواقع. األرضية
 األكبر القسم فإن ذلك ومع%." 70 بنسبة لبنان يف قائمة األرضية األلغام مشكلة تزال ال ،2005 يوليو/تموز منذ"

 بتطهير" اإلماراتي التضامن عملية" حققته الذي اإلجناز من الرغم على اللبناين، اجلنوب يف يقع إنما املشكلة من
 والتي اجلنوب، يف كانت التي األلغام حقول من% 50 من أكثر أي األلغام، حقول من مربع متر ماليين 4 من أكثر"

 تأثير عن استقصاء ويقدِّر قائمة، تزال ال املشكلة أن غير." البلد يف فقراً القرى أكثر بعض ألخطارها يتعرض
 ماليين 3.7 عددهم البالغ لبنان، سكان من% 30 من أكثر كان ،2003 سبتمبر/أيلول منذ" أنه األرضية األلغام
 – يوليو/تموز حوادث قبل أنه والواقع." املستكشفة غير احلربية باملعدات أو/و باأللغام يتأثرون يزالون ال نسمة،

 Lebanon National" (اللبنانية الوطنية اخلطة" إىل استناداً لبنان، كان ،2006 أغسطس/آب Plan  for 

Completion(، املزروعة القرى جميع لتنظيف الالزمين والتطهير الفني باملسح القيام على قادراً" أصبح قد 
 التقني والدعم الضرورية املوارد استالم تم ما إذا وذلك أعوام، خمسة خالل متوسطة أو كثيفة بصورة باأللغام

  ."الالزم
 كانت إذ. األخيرة 2006 أغسطس/آب – يوليو/تموز حرب قبل حتى يعاين بدأ قد األلغام نزع مشروع تمويل وكان

 مليون 1.1 إىل املشروع، بدأ عندما ،2001/2002 عام يف دوالر ماليين 4 من انخفضت واملساهمات امليزانية
 تشرين اللبناين، اجلنوب يف MACC/األلغام معاجلة تنسيق ملركز الفصلي التقرير( 2004 سنة يف دوالر
 مليون 1.3 إىل حاجة ثمة أن املذكور الفصلي التقرير معدو وقدر). 2004 ديسمبر/األول كانون – أكتوبر/األول
 على واملشتملة إسرائيل، حتتلها كانت التي البقعة تطهير أجل من 2005/2006 عام ميزانية يف إضايف دوالر

." املموهة القنابل ويف لألفراد املضادة األلغام يف يتمثل األساسي اخلطر" حيث وحاصبيا، وجزين النبطية مناطق
  .الوضع هذا يف األخيرة احلرب تأثير كيفية عن اآلن حتى معلومات أية تتوفر وال
 منذ% 75 بنسبة 2003 سنة بحلول انخفض كان األلغام عن الناجمة اإلصابات عدد فإن اإليجابيات، ناحية من

 طال الذي والتطهير األلغام، بمخاطر الوعي تعميم إىل األلغام معاجلة تنسيق مركز يعزوه أمر وهو ،2001 سنة
 نزع فرق يف املدنيون األعضاء ومنهم الضحايا، من األكبر العدد البالغون الرجال يشكل. بها تأثراً املناطق أكثر

 الرجال، بين إصابة 23 هناك كان وقعت، إصابة 89 جمموعه ما بين من ،2000 سنة يف. الفتيان ويليهم األلغام،
 26 منها إصابة، 91 وقعت 2001 سنة ويف. حمددين غير 44و واحدة، وفتاة واحدة، وامرأة الصبيان، بين 20و

 يف حتديدها تم التي اإلصابات معظم وقع ،2002 سنة يف. حمددين غير 49و واحدة، وفتاة فتى، 15 رجالً،
 61 الـ أمّا. واحد بالغ ورجل الفتيان، من 8 هناك كان السنة، تلك يف إصابة 70 جمموع فمن. الفتيان صفوف

 صفوف يف منها 6 فقط، إصابات 9 بوقوع وذلك انخفاض، أكبر 2003 سنة وشهدت. حمددين غير فكانوا اآلخرون
 بين املمتدة الفترة يف األرضية األلغام لضحايا اإلجمايل العدد وبلغ. حمددين غير واثنان واحد، وفتى الرجال،

  .ضحية 259 جمموعه ما 2006 وسنة 2000 سنة
 ُجمعت وقد لبنان، يف األرضية األلغام إىل بالنسبة للوضع شاملة رؤية يقدم األلغام معاجلة تنسيق مركز تقرير إن

 وخبرات األمن، جملس إىل املتحدة لألمم العام األمين وتقارير الدولية، اليونيفيل قوة تقارير من عناصرها
 كانون حتى املمتدة الفترة إالّ  يغطي ال األلغام معاجلة تنسيق مركز تقرير كان ملّا لكن،. احلكومية غير املنظمات

 األمين تقارير من عليها احلصول تم قد األرضية األلغام ضحايا عن اإلضافية املعلومات فإن ،2004 يناير/الثاين
 بين املمتدة الفترة يف إصابات تقع مل. اليونيفيل قوة تقارير من واملستقاة األمن، جملس إىل السنوية نصف العام

 22 بين التالية، الستة األشهر يف واحدة مدنية إصابة إالّ تسجل ومل ،2004 يوليو/وتموز يناير/الثاين كانون
 21 بين أي ذلك، أعقبت التي الستة األشهر فترة ويف. 2005 يناير/الثاين كانون 20و 2004 يوليو/تموز
 تلقى نفسها، الزمنية الفترة ويف. إصابات وستة وفيتان سجلت ،2006 يناير/الثاين وكانون 2005 يوليو/تموز
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 على األلغام نزع بعمليات البدء يف اللبنانية احلكومة من إذناً املتحدة، لألمم التابع األلغام، معاجلة تنسيق مركز
  ▄.2006 يوليو/وتموز يناير/الثاين كانون 21 بين إصابات أية تسجل ومل. األزرق اخلط طول

   
  
  

  .املقارن األدب يف دكتوراه طالبة  (*)
  .زينه حسني: اإلنكليزية عن ترجمه  (**)

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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