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ثالثة حرائق تعرضت لها شركة كبريت المشراق الحكومية في العراق، أدت لخسائر مادية وبيئية وصحية كبيرة، فمن 
المسؤول عن تكرار األمر في يونيو/ حزيران 2019؟ ولماذا لم توفر وزارة الصناعة والمعادن حًال جذريًا للمشكلة؟

نار اإلهمال الحكومي تشعل حقول الكبريت

ثروات العراق 
المهدورة

الموصل ـ عمر الجبوري

ُيــحــمــل املــســتــشــار املــالــي لرئيس 
مظهر  الدكتور  العراقي  الـــوزراء 
املفروضة  القيود  صالح،  محمد 
عــلــى الــصــنــاعــات االســتــخــراجــيــة الــعــراقــيــة، 
بــمــوجــب عــقــوبــات عـــام 1990 االقــتــصــاديــة، 
مـــســـؤولـــيـــة اإلهــــمــــال فــــي اســـتـــخـــراج مــــادة 
الكبريت، ما أدى إلى دخول الشركة العامة 
الصناعة  ــوزارة  لـ التابعة  املــشــراق  لكبريت 
واملــــعــــادن الـــعـــراقـــيـــة، »فــــي قــائــمــة الــتــعــطــل 

والنسيان«.
إضـــافـــة إلــــى مـــا ســـبـــق، فــــإن وجـــــود الــشــركــة 
التي تأسست الستخراج الكبريت من حقول 
املـــشـــراق الـــثـــاثـــة، جــنــوبــي مــديــنــة املـــوصـــل، 
ــــش فــــي يــونــيــو/  ــتـــي احــتــلــهــا تــنــظــيــم داعــ الـ
مــن  ــد  ــزيــ مــ إلــــــى  أدى   ،2014 عــــــام  حـــــزيـــــران 
واحترقت  سبق  التي  ملؤسساتها  التخريب 
ــام الـــغـــزو األمـــيـــركـــي لــلــعــراق(،  ــ فـــي 2003 )عـ
ثانية تعرضت لحريق في نهاية عام  ومــرة 
عام  يونيو  في  الثالث  الحريق  2016، ووقــع 
2019، بــعــدمــا امــتــدت إلــيــهــا نــيــران اشتعلت 
ــاورة،  ــ ــجـ ــ فــــي حــــقــــول الـــشـــعـــيـــر والـــحـــنـــطـــة املـ
بحسب إفادة املدير العام للشركة سعد أمني 
فيصل، الذي يعيد سبب تكرار الحرائق إلى 
إهــمــال وتــجــاهــل وزارة الــصــنــاعــة واملــعــادن 
للتدابير  موازنة  بتخصيص  اإلدارة  ملطالب 
االحترازية، وتقصيرها في توفير متطلبات 
عــمــلــيــة الــتــخــلــص مـــن أكـــــداس املــخــلــفــات، إذ 
تــنــتــج عـــن عــمــلــيــة االســـتـــخـــراج مـــا بـــني %20 
وحــتــى 25% مـــن الــنــاتــج الــكــلــي كــمــخــلــفــات، 
ويــتــم اســتــخــدام جـــزء منها فــي إنــتــاج مــادة 
في  يتبقى  ما  للرطوبة، وطمر  املانعة  الفوم 
باطن األرض، بحسب دراسة »تأثير فضات 
الكبريت..«، التي أجريت في جامعة املوصل 

ونشرت في يونيو عام 2011.
الكبريت  مــن  احتياطي  أكبر  الــعــراق  ويمتلك 
ــّد الــشــركــة الــعــامــة لــكــبــريــت  ــعـ فـــي الـــعـــالـــم، وتـ
الشرق األوســط   الوحيدة في منطقة  املــشــراق 
في إنتاج الكبريت الرسوبي من باطن األرض، 
وتـــضـــم أعـــلـــى احــتــيــاطــي عـــاملـــي يـــقـــدر بـــــ600 
مــلــيــون طــــن، وفــقــا لــلــبــيــانــات املـــنـــشـــورة على 

املوقع اإللكتروني لوزارة الصناعة واملعادن.

وفقا لقوله. لكن مدير قسم مراقبة الكيماويات 
وتقييم املواقع امللوثة بوزارة البيئة العراقية 
املــخــتــار، ينتقد طــريــقــة تخزين  لـــؤي صــــادق 
الــكــبــريــت املــتــبــعــة فــي الــشــركــة، واصــفــا ايــاهــا 
»الـــــبـــــدائـــــيـــــة«، والـــــتـــــي ال تـــــراعـــــي شـــــروط  بــــــ
ــان املــطــلــوبــة، إذ إن تــكــدس  ــ ومـــواصـــفـــات األمـ
الكبريت فوق األرض بحالته الطبيعية خطر، 
ألن احــتــراقــه يــكــون شـــديـــدًا ونــتــائــجــه سيئة 
ــيـــؤدي إلــى  لــلــغــايــة، وإذا انـــجـــرف لــلــمــيــاه سـ
تلويثها، بينما يرد فيصل بأن الشركة عزلت 
ساحات التخزين، »ولوال قيامها بذلك المتّد 
الحريق إليها، غير أنه طاول فقط كميات من 
إلى  أثناء نقلها  التي تسقط  الكبريت والفوم 
املعامل، باإلضافة إلى آبار استخراج الكبريت 
املفتوحة، املمتدة على مساحة الشركة البالغة 
أو  ويــصــعــب تغطيتها  مــربــعــا  كــيــلــومــتــرًا   18

عزلها«، وفقا لقوله.

كارثة صحية
ــادرة فـــي سبتمبر/  ــ ــة عــلــمــيــة صـ ــ تــثــبــت دراسـ
ــركـــوك، حــول  أيـــلـــول عــــام 2018 عـــن جــامــعــة كـ
الشركة  ومــيــاه  لتربة  البيئي  التلوث  »تقييم 
الـــعـــامـــة لــكــبــريــت املــــشــــراق قــبــل وبـــعـــد تــوقــف 
االســتــخــراج  عــمــلــيــة  أن  عـــام 2003«،  ــتـــاج  اإلنـ
بــاســتــخــدام طريقة الصهر  املــشــراق  مــن حقل 
تحت السطحي، عبر حقن املياه التكنولوجية 
ــة مــئــويــة(  ــ الــــحــــارة )140 درجــ )الـــصـــنـــاعـــيـــة( 
مــن خال  تتسرب  يجعلها  الحقل،  باطن  فــي 
الــصــخــور عــن طــريــق الــشــقــوق إلـــى مــيــاه نهر 
ــن هـــذه  دجـــلـــة الــــــذي يـــعـــّد املـــتـــضـــرر األول مــ
ــن مـــيـــاه حــــــارة وســـائـــل  ــلــــوثــــات املـــكـــونـــة مــ املــ
ــون  كـــبـــريـــتـــي. كـــمـــا تـــبـــني الـــــدراســـــة زيــــــــادة أيــ
الــكــبــريــت عـــن الـــحـــدود املــســمــوح بــهــا نتيجة 
تــأكــســد خـــامـــات الــكــبــريــت وذوبـــــــان صــخــور 
في  الضحلة  الجوفية  املياه  آبــار  في  الجبس 

محيط الشركة.
وال يــتــوقــف الــتــلــوث عــنــد هـــذا الـــحـــد، إذ كــاد 
الــســتــيــنــي املــصــاب بــالــربــو مــنــصــور يــوســف، 
األخير  الكبريت  جــراء حريق  يفقد حياته  أن 
على  وعائلته  أجبره  ما  املنصرم،  يونيو  في 
الــقــيــارة، جنوبي املوصل،  الــنــزوح مــن ناحية 
ــاد الـــحـــريـــق، إذ عـــانـــى من  ــمـ ــم إخـ إلــــى حـــني تـ
ــــاق ثـــــم فــــقــــد الـــــوعـــــي تــــمــــامــــا بــســبــب  ــنـ ــ ــتـ ــ االخـ
ــازات الـــســـامـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن  ــ ــغـ ــ اســتــنــشــاقــه الـ

»العربي الجديد«. االحتراق، كما يروي لـ
وتتسبب أنشطة الشركة أيضا في زيادة تركيز 
بــعــض األمــــاح والـــغـــازات، إذ تثبت الــدراســة 
وما  التحميل  وســاحــات  املــعــامــل  أن  السابقة 
ينتج عنها من غبار كبريتي يــؤدي لتساقط 
مركبات  بسبب  )تــتــكــون  الحمضية  األمــطــار 
النيتروجني والكبريت ولها آثار مدمرة على 
الــنــبــاتــات والــكــائــنــات الــبــحــريــة(، بينما يرفع 
احتراق الكبريت نسب امللوثات املؤلفة من غاز 
الــنــفــاذة،  الــرائــحــة  الــهــيــدروجــني ذي  كبريتيد 
وغاز ثاني أكسيد الكبريت. ويكشف الدكتور 
ســالــم أحــمــد، مــديــر املــركــز الــصــحــي فــي قرية 
هــرارة القريبة من شركة املــشــراق، أن احتراق 
الكبريت املــتــكــرر ســاهــم فــي ازديــــاد األمـــراض 
لـــدى ســكــان املــديــنــة، وضــاعــف من  التنفسية 

معاناة املصابني بأمراض تنفسية مزمنة.
وأثــــنــــاء احــــتــــراق آبــــــار الـــكـــبـــريـــت فــــي يــونــيــو 
املركز  إلــى  توفي شخصان ووصــل  املنصرم، 
إلى  مشيرًا  باالختناق،  مصابني  شخصا   18

أن احــتــراق الــكــبــريــت عـــام 2016 أيــضــا أحــدث 
تـــلـــوثـــا بــيــئــيــا خـــلـــف أضــــــــرارًا صــحــيــة كــبــيــرة 
ونــفــقــت عــلــى أثـــرهـــا آالف املـــواشـــي املــمــلــوكــة 
لـــأهـــالـــي، لــكــن املـــركـــز لـــم يــتــمــكــن مـــن تــوثــيــق 
ــات بــســبــب تهجير  ــ ــابـ ــ ــاة واإلصـ حـــــاالت الــــوفــ
الــســكــان إلــــى مـــركـــز مــديــنــة املـــوصـــل عــلــى يد 
داعــش، وفي هذا السياق سجل مشفى أطباء 
با حدود )تابع ملنظمة أطباء با حدود( في 
ناحية القيارة، 30 حالة اختناق، وفقا ملسؤول 

تسجيل الحوادث في املشفى إياد املعماري.
ــراق الــكــبــريــت مـــركـــب ثــانــي  ــتــ ويــنــتــج عـــن احــ
اللون  وعــديــم  )ســـام  الــغــازي  الكبريت  أكسيد 
ــــده الــخــبــيــر  ذو رائـــحـــة قـــويـــة(، بــحــســب مـــا أكـ
فــــي الـــصـــحـــة الــبــيــئــيــة والـــعـــقـــاقـــيـــر الــطــبــيــة، 
الـــبـــروفـــيـــســـور مــحــمــد الـــعـــبـــيـــدي، فـــي حــديــث 
»العربي الجديد«، موضحا أن املركب يتحول  لـ
في الجو إلى جزيئات كبريتية يمكن أن تنشر 
التلوث على مئات األميال، ويتسبب التعرض 
املليون(  في  جــزء   100( منه  عالية  ملستويات 
قدرتهما  وتقليل  بالرئتني  ضــرر  إحـــداث  فــي 
التنفس  وضيق  الصفير  لينتج  العمل،  على 
التعرض  أمــا  أي نشاط بدني،  أثناء ممارسة 
الــقــصــيــر ملــســتــويــات عــالــيــة مــنــه فــيــجــعــل من 
التنفسية  بــاألمــراض  املصابني  على  الصعب 
كـــالـــربـــو والـــتـــهـــاب الــشــعــب الـــهـــوائـــيـــة املــزمــن 
إذ  الطلق،  الهواء  في  التنفس  الرئة،  وانتفاخ 
تؤدي عملية التنفس إلى وصول ثاني أكسيد 
الــكــبــريــت إلـــى الــجــهــاز التنفسي الــســفــلــي، ما 
يــزيــد مــن خــطــره، وخــاصــة عــلــى كــبــار الــســن، 
وكذلك األطفال، ألن رئاتهم ال تزال في مرحلة 
الــتــطــور، فــيــصــبــحــون أكــثــر عــرضــة لــإصــابــة 
بــالــربــو. ويــــزداد الــتــأثــيــر عــلــى مــن يــمــارســون 
الــريــاضــة أو يــعــمــلــون فـــي الـــهـــواء الــطــلــق من 

األشخاص األقل نشاطا، كما يقول العبيدي.

من المسؤول؟
عقب الحريق األخير، عرضت الشركة مخلفات 
ــبـــاشـــرة، لــكــن لم  الــكــبــريــت لــلــبــيــع بــطــريــقــة مـ
يتقدم أي مشتر، ما استدعى التخلص منها 
بــطــمــرهــا، بــحــســب مــديــر الـــشـــركـــة، واعــتــبــرت 
ــــوزراء أن عمليات  الـ الــعــامــة ملجلس  الــرئــاســة 
الـــبـــيـــئـــة، وتـــم  مــــن اخـــتـــصـــاص وزارة  الـــطـــمـــر 
تــكــلــيــفــهــا بــاملــهــمــة فـــي يــونــيــو املــــاضــــي، كما 
 إن ذلك لم يتم حتى اآلن، 

ً
يوضح فيصل، قائا

بسبب النفقات التي تتطلبها عملية طمر 800 
ألف طن من املواد املكدسة داخل الشركة.

وهنا يرد املختار بأن التخلص من املخلفات 
مسؤولية الجهة املستفيدة التي تستثمر في 
وعــائــدات،  أربــاحــا  وتحقق  الطبيعية  املــــوارد 
وليس من مسؤولية الوزارة أن تخصص لها 
 إنــه »اتــضــح لــلــوزارة مــن خال 

ً
األمــــوال، قــائــا

الــصــنــاعــة  ووزارة  الـــشـــركـــة  أن  االجـــتـــمـــاعـــات 
واملـــعـــادن تــعــانــيــان مـــن مــشــاكــل وقــلــة تقدير 
لــســنــوات في  اســتــمــرا  إذ  املــتــرتــبــة،  للمخاطر 
بيعها«،  وكيفية  املخلفات  تسعيرة  مناقشة 
لكن مدير الشركة يقول إن هــذه املــواد مقيدة 
لــــدى ديـــــوان الـــرقـــابـــة املـــالـــيـــة، وفــــي حــــال عــدم 
ــوزراء  ــ ــة الــ الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة مـــن رئـــاسـ

لطمرها فإنها ستحاسب على ذلك.
وبــيــنــمــا يــلــقــي كـــل مـــســـؤول الـــكـــرة فـــي ملعب 
الكبريت  مخلفات  اشتعال  يظل خطر  اآلخــر، 
قائما، فيما ينتظر األهالي، وخاصة مرضى 

 ال يأتي.
ً
الجهاز التنفسي، حا

خسائر هائلة متكررة
ــاب  ــيــ ــي وغــ ــ ــنــ ــ ــع األمــ ــ ــــوضــ ــــات الــ ــفــ ــ بـــســـبـــب انــ
الــدولــة والــقــانــون، فــي عــام 2003، أتــى حريق 
هـــائـــل عــلــى مــلــيــون ومــئــتــني وخــمــســني ألــف 
طــن مــن الــكــبــريــت املــنــقــى )خـــال مــن الــشــوائــب 
الــهــيــدروكــربــونــيــة(، ومــلــيــون وثــمــانــمــئــة ألــف 
طن من الفوم )بوليمرات الكبريت(، و90 ألف 
طن من الكبريت الخام )في حالته الطبيعية(، 
»الــعــربــي  وفــقــا ملــديــر الــشــركــة، الـــذي أوضـــح لـــ
الـــجـــديـــد«، أن الــشــركــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت فــقــدت 
ــلـــوا إلــيــهــا  الــســيــطــرة عــلــى الـــغـــربـــاء مــمــن دخـ
وقاموا بعمليات نهب وسرقة وأشعلوا حريقا 
امتد لكافة أركانها واستمر 40 يوما حينذاك، 
مخلفا أضرارًا بيئية هائلة، مشيرًا إلى أن هذه 
األحــداث تكررت بعد احتال داعش للموصل 
لحريق  تعرضت  إذ  الشركة،  على  وسيطرته 
آخـــر فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول عـــام 2016، 
باإلضافة إلى ما خلفته العمليات العسكرية 
التنظيم والتي أدت إلى إحداث  للقضاء على 

أضرار بنسبة 95% في الشركة.
وفــي مــارس/ آذار 2017، عقب تحرير املدينة 
من سيطرة داعــش، عمدت الشركة إلى إعادة 

تأهيل املعامل والبنية التحتية 
ــول الـــحـــرائـــق إلــى  ــ واتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر ملــنــع وصـ
مليون   250 وخصصت  وتطويقها،  داخــلــهــا 
لـــزيـــادة  أمـــيـــركـــي(،  دوالر  آالف   210( ديـــنـــار 
عــدد أنابيب مــلء ســيــارات اإلطــفــاء مــن 3 إلى 
ــادة عـــدد املــضــخــات وكــذلــك  ــ 10 أنــابــيــب، وزيــ
قشط  في  تستخدم  )آلية  قاشطات  استئجار 
ونـــقـــل وتــــوزيــــع الـــتـــربـــة لــبــنــاء ســـواتـــر تمنع 
تمدد الحرائق(، كما تّم عزل ساحات تخزين 
بالكامل بجهود  الشركة  الكبريت عن محيط 
ــم تــهــيــئــة ســيــارتــي إطـــفـــاء، بحسب  ذاتـــيـــة، وتـ
فيصل، الذي يؤكد أن الحاجة ألكثر من ذلك، 
القائمني على  الــجــديــد«، إن  »الــعــربــي  لـــ  

ً
قــائــا

الصناعة  وزارة  بمخاطبة  اســتــمــروا  الشركة 
واملعادن، ووزارتي التخطيط واملالية، لزيادة 
الثقيلة  املــعــدات  ــراء  الــشــركــة وشـ مخصصات 
للعمل على إنشاء سواتر ترابية وحفر اآلبار، 
لكن با استجابة، واستمر اإلهمال الحكومي 
باملنطقة  نشب  حريق  طاولها  حتى  للشركة 
املحيطة بها، واستمر من السادس والعشرين 
وحــتــى الــثــامــن والــعــشــريــن مــن يــونــيــو 2019، 

خسارة كبيرة 
لشركة كبريت 

المشراق في عام 
الغزو األميركي

احتراق الكبريت 
أدى لنزوح األهالي 
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