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ن���رت �سحيف��ة "الغاردي��ان" تقري��را ملرا�سلها 
بي��ر بيمونت من الفلوجة يف الع��راق، يقول فيه 
اإن مدر�سة ال�سهداء تقع يف منطقة كانت من اأكرث 

اجلبهات عنفا حتت �سيطرة تنظيم"داع�ش".
يف  ال�س��ر  الأطف��ال  عل��ى  اإن  بيمون��ت  ويق��ول 
�س��وارع ترابي��ة حماطة بط��وب مده��ون باللون 
الأحم��ر، وفيه��ا لفت��ات حتم��ل �س��ورة جمجمة 
وعظمت��ن، حمذرة م��ن جتاوز ذل��ك اخلط، حيث 
توجد األغام زرعه��ا "داع�ش"،م�سرا اإىل اأن هناك 
مئ��ات املتفج��رات امل�سنع��ة يدوي��ا مدفونة يف 
احلق��ول، ويف البيوت التي دمرتها احلرب، وحتت 
ال�سوارع، حيث ت�س��كل حزاما ي�سل طوله اإىل 15 
كيلوم��را واأك��رث. وي�س��ر التقري��ر، اإىل اأن حي��اة 
النا���ش يف منطق��ة ال�سه��داء يف جن��وب الفلوجة 
اأ�سبحت مرهونة بحق��ول الألغام املحيطة، فهي 
حت��دد اأين يعي�س��ون واأين مي�سون واأي��ن يزرعون 
واأي��ن ي�سمح��ون لأطفالهم باللعب، لفت��ا اإىل اأن 
الفلوج��ة، التي كانت اإح��دى اأوىل املدن العراقية 
التي مت ا�سردادها من التنظيم الرهابي ، تركت 

لتعاين من اإرث احلرب القاتل وامل�ستمر. 
وتق��ول ال�سحيف��ة اإنه م��ع انتهاء ف��رة الدرا�سة 
ال�سباحية فاإن احلافالت ال�سغرة تاأتي والآباء 
ي�سل��ون لأخذ اأطفاله��م، فيما يغ��ادر اآخرون يف 
جمموعات ومي�سون يف املمرات التي مت تاأمينها، 
الت��ي حتمل عالم��ات "هال��و ترا�س��ت"، اجلمعية 
اخلري��ة الربيطانية املتخ�س�س��ة بعمليات نزع 
الألغ��ام. ويب��ن الكات��ب اأن اإعادة فت��ح املدر�سة 
الت��ي  للعائ��الت  بالن�سب��ة  اأولوي��ا  اأم��را  كان��ت 
ب��داأت بالع��ودة بب��طء اإىل املدين��ة، وق��ال نائب 
مدي��ر املدر�س��ة �سام��ي حم��د عبا���ش: "مل يك��ن 
ذل��ك ممكنا من قب��ل، ولذلك مت تدري���ش الأطفال 
يف كرافان��ات"، ويت��م تذك��ر الط��الب اأ�سبوعيا 
باملخاط��ر الت��ي ت�سكله��ا تل��ك املناط��ق التي مل 

تطهر من الألغام.
"جنم��ع الط��الب �سب��اح كل  واأ�س��اف عبا���ش: 
ي��وم خمي���ش يف املدر�سة ونحدثه��م عن خماطر 
الألغام، ونخربهم عن الطرق الآمنة التي ميكنهم 
اتباعه��ا"، م�س��را اإىل اأن��ه مع ذلك، ف��اإن طبيعة 
اخلط��ر لي�س��ت دائم��ا هي ذاته��ا "فخ��الل الأيام 
الأخ��رة كانت هن��اك اأمط��ار م�ستم��رة )ت�سببت 
بجع��ل الأر���ش اأك��رث ليون��ة(، ولذل��ك طلبنا من 
الأطفال البقاء يف بيوتهم؛ لأن الو�سع كان اأكرث 
خط��را". وبح�س��ب التقري��ر، فاإن للفلوج��ة رمزية 
مل�سكل��ة اأو�سع، فاملتفج��رات الت��ي كان ينتجها 
داع���ش على م�ست��وى �سبه �سناع��ي، لن�رها يف 
حق��ول األغ��ام ت�س��كل حاجزا، منت���رة يف �سمال 
وغرب العراق من املو�سل -اآخر معقل للتنظيم- 
اإىل القائ��م عل��ى احل��دود ال�سورية، حي��ث ل يزال 
التنظيم يقاتل، م��ا ت�سبب بنزوح ما يقدر ب� 1.7 
مليون عراقي. وتقول ال�سحيفة اإن امل�سكلة لي�ست 
خا�س��ة بالع��راق، فق��د عرث عل��ى األغ��ام م�سنعة 
يدوي��ا يف كل م��ن اأفغان�ست��ان و�سوري��ا واليمن، 
وهو تهدي��د مت�ساع��د اأثر على اجله��ود العاملية 
للتخفي��ف من الإ�ساب��ات بالألغ��ام وجعلها يف 
حال��ة تراج��ع. ويق��ول بيمون��ت: "اإن كان هناك 
م��ا يجعل منطق��ة ال�سه��داء حمظوظة ب��اأي �سكل 
من الأ�سكال فهو كونها كانت من اأوائل املناطق 
العراقي��ة الت��ي مت حتريره��ا م��ن تنظي��م داع�ش، 
واأن تل��ك املتفج��رات -على عك���ش األغام احلرب 

الباردة- تراجع فعاليتها مع الوقت".
ويلف��ت التقري��ر اإىل اأن املنطق��ة �سه��دت جه��ودا 
ب��ن  وم��ن  الألغ��ام،  م��ن  لتنظيفه��ا  مبتك��رة 
املنظم��ات الت��ي �ساعدت يف ذل��ك منظمة )هالو 
ترا�س��ت( الربيطانية، التي ب��داأت يف العمل هناك 
خ��الل ال�سي��ف، م�س��را اإىل اأن املنظم��ة تق��وم 
بتدري��ب العراقين املحلين عل��ى اأ�ساليب اأ�رع 
واأق��ل تكلفة، با�ستخ��دام احلف��ارات امليكانيكية 
امل�سفح��ة، الت��ي تق��وم باإخ��راج تل��ك الألغ��ام 

املدفون��ة. وتذك��ر ال�سحيف��ة اأن��ه عل��ى م�ساف��ة 
النوميي��ة،  منطق��ة  يف  املدر�س��ة،  م��ن  ق�س��رة 
يق��ع بيت عائل��ة عبد اللطي��ف، البالغ م��ن العمر 
26 عام��ا، وهو م�رف عل��ى خندق جاف كان 
ي�ستخ��دم �سابق��ا ل�سق��ي حق��ول القم��ح وال�سعر، 
ويلع��ب الأطف��ال اأم��ام البيت، يق��ول عبداللطيف 
اإنه��م ل ي�ستطيع��ون مغ��ادرة حيز بيته��م ب�سبب 
اخلط��ورة، وال�سب��ب وا�سح مبا���رة، ففي احلقل 
املج��اور ملزرعت��ه الت��ي دم��ر ن�سفه��ا، ك�سف��ت 
الري��اح والأمط��ار ع���رات الألغ��ام عل��ى بعد ل 
يزيد على ع�رين مرا من املكان الذي يلعب فيه 
الأطف��ال. وينقل الكاتب عن عبداللطيف، قوله اإن 
"اأربعة رجال كانوا قد قتلوا العام املا�سي بينما 
كان��وا يبحثون عن خردة معدني��ة يف خندق، ما 
اآثار لغما"، واأ�ساف اأن ال�سكان حمبطون من بطء 
عملي��ة التنظيف، ما جعل اأحد ال�سكان يحاول اأن 
يبط��ل مفع��ول الألغ��ام بنف�س��ه، واأو�س��ح قائال: 
"ح�رت فرق التخل���ش من املتفجرات التابعة 
للجي���ش العراقي.. لكنهم غادروا ومنذ ذلك احلن 
مل يع��ودوا". وين��وه التقري��ر اإىل اأن مدي��ر "هالو 
ترا�س��ت" جيم���ش كوان، وه��و �ساب��ط �سابق يف 
اجلي���ش الربيطاين قاد الق��وات الربيطانية خالل 
القت��ال ح��ول الفلوجة ع��ام 2004، كان ي�ستمع 
لعب��د اللطي��ف، م�س��را اإىل اأن ك��وان موج��ود يف 
الع��راق كج��زء من جه��د جلمعيت��ه حل�س��د الدعم 
ال��دويل جلهود اإزالة الألغ��ام، وهي ق�سية يخ�سى 
اأنه��ا تعاين م��ن اإره��اق اأ�ساب املتربع��ن لهذه 
امل�ساأل��ة، بالرغ��م م��ن التحدي��ات الناجت��ة ع��ن 

النت�سار اجلديد لالألغام.
وتفيد ال�سحيفة باأن جمعية "هالو ترا�ست" تعمل 
يف الفلوج��ة، وفتحت مركزي��ن لإزالة الألغام يف 
تكري��ت، وتاأم��ل اأن ت�ستطي��ع العم��ل يف اأق�س��ى 
غرب الع��راق عندما ي�سبح الو�س��ع اآمنا مبا فيه 

الكفاية.
وي��ورد بيمونت نقال عن ك��وان قوله: "يف اأذهان 
النا�ش، يعتقدون اأن الألغ��ام الأر�سية هي اأ�سياء 
�سغ��رة م�ستديرة اأنتج��ت يف م�سانع وت�سنعها 
دول.. لك��ن ما يح�سل الآن هو اأن هذه املتفجرات 
مرجتل��ة، ولي�ست م�سنعة م��ن دول، اإنها م�سنعة 
م��ن منظمات اإرهابي��ة، ونتيج��ة لل�راعات يف 
اأفغان�ستان والعراق و�سوريا وليبيا وغرها نرى 

ارتفاعا مذهال يف اأعداد ال�سحايا".
ويجد التقرير اأنه على غر �ساكلة الألغام القدمية 
امل�س��ادة لالأف��راد، التي حتتوي عل��ى عدة مئات 
م��ن الغرامات من املتفج��رات ال�سديدة، فاإن هذه 
املتفجرات حتتوي عدة كيلوغرامات، ولذلك فاإن 
الإ�سابات منها قاتل��ة اأكرث، مبا يف ذلك الت�سبب 
بقط��ع اأكرث من طرف ملن ينج��و بحياته من تلك 
املتفج��رات، لفت��ا اإىل اأن م��ا يقل��ق ك��وان لي�ش 
التهدي��د اجل�سدي فقط، ولك��ن التاأثر الجتماعي 
اأي�س��ا، خا�س��ة اإن مل تت��م اإزالة تل��ك املتفجرات 
ب�رع��ة. وق��ال ك��وان لل�سحيف��ة: "م��ا يقلقن��ي 
ه��و لي�س��ت الإ�ساب��ات فق��ط، لكن م��ا تت�سبب به 
م��ن ن��زوح، النا�ش يخ�س��ون الع��ودة اإىل بيوتهم، 
وكنتيج��ة لع��دم متكنهم من الع��ودة اإىل بيوتهم، 
ي�سبح��ون اأي�سا معر�سن للخط��ر.. لكننا نواجه 
خط��ر نف��اد الأم��وال، ونحتاج ملتربع��ن لإنهاء 
عملن��ا يف الفلوج��ة". وي�سي��ف ك��وان: "اإن كان 

املواطن��ون ل ي�ستطيع��ون اأن يزرع��وا اأو يعي��دوا 
بن��اء بيوته��م وك�س��ب قوته��م فاإنه��م ي�سبحون 
عر�سة للتط��رف، وملوجة جدي��دة من العنف يف 
املدينة -ويف بلد ل تزال غر م�ستقرة �سيا�سيا- 
حي��ث ا�ستع��ل ال���راع مك��ررا من��ذ الغ��زو الذي 
قادت��ه اأمريكا ع��ام 2003، الذي اأط��اح ب�سدام 
ح�س��ن". وتذكر ال�سحيف��ة اأن م�سطفى كان من 
اأوائ��ل من عادوا اإىل منطقة ال�سهداء بعد ال�راع، 
وق��ام باإعادة بناء بيته، ويق��ول م�سطفى: "كان 
بيتي يف و�سط �ساح��ة املعركة بن تنظيم داع�ش 
واجلي���ش العراق��ي.. وهن��اك طريق واح��د ميكننا 

مغ��ادرة البيت منه للو�س��ول اإىل مناطق اآخرى.. 
ومل يق��م تنظيم داع�ش ب��زرع الألغام يف ال�سوارع 
فقط، لكن يف احلدائق اأي�سا، لقد زرعوا متفجرات 
حت��ى حت��ت الفرا���ش، وحت��ت ب��الط الأر�سي��ات 
وحت��ت الثالج��ات، وكنت مطلوب��ا لتنظيم داع�ش 
لأنن��ي معتدل". وي�س��ر الكات��ب اإىل اأن م�سطفى 
اأو�س��ح اأنه عاد يف الوقت الذي مل يعد فيه جران 
اآخرون، وق��ال: "علينا اأن نغامر. لي�ش لدينا مال 
لننتق��ل اإىل مناط��ق اأك��رث اأمنا، ولذل��ك بقينا يف 
بيوتن��ا"، لفتا اإىل اأن املخاطرة امل�ستمرة يف بلد 
ل تزال غ��ر م�ستقرة هي �سيء ي�ساركه العاملون 

على اإزالة الألغام املحليون. وتختم "الغارديان" 
تقريرها بالإ�س��ارة اإىل اأن الدليل على املخاطرة 
الت��ي يعي�سها ه��وؤلء كان وا�سحا ي��وم الثنن، 
عندم��ا مت هج��وم بالر�سا���ش يف قري��ة �سم��ال 
الفلوج��ة، ت�سب��ب مبقت��ل مي�س��ان خلي��ل، ال��ذي 
يق��ود فريق م�س��ح تابع جلمعية "هال��و ترا�ست"، 
ال��ذي �ساح��ب مرا�سل��ي "الغاردي��ان"، و�سائ��ق 
اأح��د عربات نزع الألغام التابع��ة جلمعية "هالو 
ترا�س��ت" يف منطقة ال�سه��داء عندما كانوا خارج 
اأوق��ات العم��ل، وكان��وا يح���رون اجتماعا يف 

القرية.

في الفلوجة... عالمات "هالو تراست" تنجي حياتك من األلغام 
وحصص اسبوعية تدرس لالطفال
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