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منذ  المشعة،  المخلفات  تنتشر  حيث  البصرة،  سكان  لها  يتعرض  التي  اليورانيوم  أكاسيد  نسب  عن  التحقيق  شف  ك ي
الحرب اإليرانية العراقية، وتزايدت بعد القصف األميركي في حرب الخليج الثانية واحتالل العراق، ما نشر مرض السرطان

أكاسيد اليوارنيوم تحاصر السكان وتنشر السرطان

نفايات البصرة 
المشعة

البصرة ـ محمد الزيدي

يــخــشــى مـــهـــدي الـــتـــمـــيـــمـــي، مــديــر 
مــكــتــب املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــحــقــوق 
اإلنـــســـان فــي الــبــصــرة، مــن ارتــفــاع 
أعـــداد املصابني بالسرطان إلــى 3 آالف حالة 
بحلول عام 2025، في ظل تسجيل 800 حالة، 
في الوقت الحالي، حصة األطفال منها ليست 
قليلة، أغلبها في املناطق العشوائية املالصقة 
للمواقع التي تتكدس بها املخلفات الحربية 

والنفايات املشعة غربي املحافظة.
األرقــــــام الــســابــقــة وصــلــت لــهــا لــجــنــة الصحة 
والرصد بمكتب املفوضية والتي تمتلك فرقا 
جوالة في كافة املدن لرصد الحاالت املصابة 
بالسرطان التي تعالج باملشافي الحكومية 
ــاالت الـــتـــي تـــعـــالـــج خــــارج  ــ ــحـ ــ ــة، والـ والــــخــــاصــ

املدينة، بحسب التميمي.
ــــســــرطــــان  خـــالل  ـــوفــــي 1277 مـــصـــابـــا بــــال وتـ
عــام 2018، وفــق مــا يــؤكــده الــنــائــب البرملاني 
عــن محافظة الــبــصــرة فــالــح الــخــزعــلــي، قائال 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــــذه األعـــــداد مرتفعة  لـــ
إذا ما قورنت مع اإلصــابــات التي أعلن عنها 

املجلس األعلى للسرطان«.
ويتفاقم عدد اإلصابات بالسرطان في عموم 
محافظات العراق، إذ ارتفعت من 5720 إصابة 
بــمــعــدل 31.5% لــكــل 100 ألـــف نسمة فــي عــام 
1991، لتصل إلى 25556 إصابة بمعدل %67.4 
فـــي عــــام 2016، وفــــق تــقــريــر دائــــــرة الــبــحــوث 
بمجلس الــنــواب العراقي الــذي أعــده الباحث 
باملجلس، أصــيــل سلمان فــي فبراير/شباط 
2019، بعنوان »نسبة اإلصابة بالسرطان في 

العراق«.

المواقع المشعة في البصرة
ــــواد الــخــطــرة واملــشــعــة من  تــتــكــون نــفــايــات املـ
مخلفات معمل الحديد والصلب في البصرة، 
وبــقــايــا الــدبــابــات واألســلــحــة واملــعــامــل التي 
ظلت مدمرة في مسارح العمليات العسكرية 
خـــالل الــحــرب الــعــراقــيــة اإليــرانــيــة وتــعــرضــت 
للقصف األميركي فــي حــرب الخليج الثانية 
 
ً
ــــام 2003، فــضــال ـــراق عـ ــعـ ـ ـــالل الـ ــتـ ـ 1991 واحـ
عــن بــقــايــا الــصــواريــخ الــتــي أطلقتها الــقــوات 
ــن األهـــــــــداف  ــ ــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مــ األمــــيــــركــــيــــة عــ
»العربي  العسكرية واملدنية، وفق ما يؤكده لـ

إشــعــاعــيــة عــالــيــة بــســبــب تـــلـــوث الــيــورانــيــوم 
املنضب، وكشفت النتائج أن إجمالي حاالت 
اإلصابة باألمراض السرطانية املميتة وغير 
ــثــــدي والــــرئــــة والـــجـــهـــاز  املــمــيــتــة )ســــرطــــان الــ
الهضمي( وسرطان الدم )اللوكيميا( املتوقعة 
في مدينة صفوان بحدود 1930 حالة وتمثل 
ما نسبته 7.2% من مجموع السكان، وبحدود 
9141 حالة في مدينة الزبير، تمثل ما نسبته 
4.5% مــن مــجــمــوع الــســكــان، وبـــحـــدود 4475 
حالة إصابة في غرب مدنية البصرة، تمثل ما 

نسبته 4.5% من مجموع السكان.  
وتعتمد درجة الخطورة الصحية الناتجة عن 
التعرض اإلشعاعي على شدة وزمن التعرض 
ــة إلـــــى صـــحـــة ومـــنـــاعـــة  ــافــ واملــــســــافــــة، بــــاإلضــ
ــن يـــتـــعـــرضـــون لــلــمــخــلــفــات  ــذيــ ــــاص الــ ــــخـ األشـ
املشعة، حسب الدكتورة العزاوي، التي تشير 
إلـــــى أن ســـكـــان الـــبـــصـــرة تـــعـــرضـــوا لــتــراكــيــز 
عــالــيــة مـــن أكــاســيــد الـــيـــورانـــيـــوم اســتــخــدمــت 
أثــــنــــاء الـــقـــصـــف الــــجــــوي والـــــبـــــري، ونــتــيــجــة 
هـــبـــوب الـــعـــواصـــف الــتــرابــيــة املــحــمــلــة بــرمــاد 
تلك العناصر، استنشقها الــســكــان بــدرجــات 
مــتــفــاوتــة واســـتـــقـــرت فـــي أجـــســـادهـــم، مــؤكــدة 
أن ســـكـــان الــبــصــرة يــتــعــرضــون دومـــــا لــجــرع 
إشعاعية إضافية مع كل عاصفة ترابية تنقل 
مزيدًا من هذه امللوثات من الدبابات وناقالت 
الــجــنــود بــعــد تــعــرضــهــا لــلــقــصــف بــالــقــذائــف 

املشعة.
ــكـــري املــخــتــص  ــبـ ــد الـــدكـــتـــور صـــالـــح الـ ويــــؤكــ
»الــعــربــي  ــدم لـــ ــ بــالــطــب الــبــاطــنــي وأمــــــراض الـ
الجديد« أن أكاسيد اليورانيوم املشعة، تنتشر 
على بعد 25 كيلومترا مربعا في الجو، وعند 
استنشاقها تخترق جسيماتها الدقيقة غشاء 
الحويصالت الرئوية وصواًل إلى مجرى الدم 
لــتــدخــل إلـــى بــقــيــة خــاليــا األعـــضـــاء الــداخــلــيــة 
لــلــجــســم، مــشــيــرا إلـــى أن أيـــونـــات الــيــورانــيــوم 
املــنــضــب تــقــوم بــالــتــبــادل األيـــونـــي فـــي جسم 
اإلنسان مع املغنيسيوم في خاليا األعضاء، 
مـــا يـــــؤدي إلــــى تــدمــيــر قــابــلــيــة الــجــســم على 
اإلصالح وتعويض الخاليا التالفة، ونتيجة 
ــاب الـــجـــســـم بــــــاألمــــــراض املـــزمـــنـــة  ــك يــــصــ ــذلــ لــ

واألورام السرطانية. 

السكن في وسط الخطر
تــحــدث اإلصــابــة بــالــســرطــان مــن خــالل دخــول 
اليورانيوم إلى داخل الجسم عن طريق تناول 
بعض األطعمة والخضر املــزروعــة في أماكن 
مصابة، إضــافــة إلــى أنـــواع أخـــرى ناتجة عن 
أبخرة االستخراجات النفطية، كبخار الزئبق 
ــادن والــكــبــريــت  ــعــ ــرة املــ ــخــ واملــغــنــيــســيــوم وأبــ
القاتلة واألتربة امللوثة املستخرجة من اآلبار، 
وفــق مــا يــؤكــده الدكتور كمال حسني لطيف، 
رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على املصادر 
املــشــعــة الــتــابــعــة ملجلس الــــــوزراء، لكنه يقول 
»العربي الجديد« إن جميع هذه التفاعالت  لـ
تجرى في مناطق بعيدة عن األحياء السكنية، 
 املــســؤولــيــة لــأهــالــي الــذيــن يسكنون 

ً
مــحــمــال

ــم الــتــحــذيــرات  عــلــى مــقــربــة مــن تــلــك اآلبــــار رغـ
البيئية. 

مـــا ذهــــب إلـــيـــه لــطــيــف عـــن بــعــد املـــســـاكـــن عن 
الخطر، يتناقض مع إفــادة 3 من سكان جبل 
سنام وقرية السعيد غــرب محافظة البصرة 
ــأمــراض سرطانية، وفــق ما  أصيب أقاربهم ب
وثقه معد التحقيق، ومنهم العراقي مرهون 
ــــذي يــؤكــد عــلــى تــكــدس  شــاكــر الــســعــيــدي، والـ

مــخــلــفــات األســلــحــة بــالــقــرب مـــن املــســاكــن في 
قرية السعيد املعروفة شعبيا بقرية الخردة 
منذ دخــول الــقــوات األميركية إلــى الــعــراق في 
عــام 2003، مشيرا إلــى وفــاة اثنني مــن أقاربه 

جراء إصابتهما بالسرطان. 
ويــــــروي املـــــــزارع خــضــيــر حـــنـــون فـــي منطقة 
جبل سنام جنوب غــرب الزبير أن املئات من 
ــدمــرة بالقصف كانت متروكة قرب 

ُ
األليات امل

الــقــرى واملــنــاطــق الــعــشــوائــيــة ولــجــهــل الــنــاس 
بــمــخــاطــرهــا، تــعــرضــت إلــــى عــمــلــيــات تفكيك 
وسرقة أجزاء منها وبيعها في أسواق الخردة 
إضــافــة إلـــى لــهــو األطــفــال فيها مــمــا عرضهم 
إلصـــابـــات ســرطــانــيــة مـــبـــاشـــرة، حــســب قــولــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مضيفا أن أحـــد أبنائه  ـــ ل
البالغ من العمر عشر سنوات أصيب بورم في 
رأسه اتضح في ما بعد أنها إصابة سرطانية 

ومازال إلى اآلن يتلقى جرعات عالجية.

خالفات حول مكان 
دفن النفايات المشعة

اتــســاع املــخــاوف مــن بــقــاء تــلــك الــنــفــايــات في 
مــديــنــة الــبــصــرة، دفـــع الــنــائــب الــبــرملــانــي عن 
محافظة البصرة جمال املحمداوي بالتقدم 
بـــطـــلـــب لـــلـــحـــكـــومـــة مـــــع 50 نـــائـــبـــا بــتــنــظــيــم 
التخلص من النفايات املشعة، وفق ما يقول 
»العربي الجديد«، متابعا: »لن نتنازل عن  لـ
حق البصرة في العيش بوسط بيئة صحية 
آمـــنـــة، وســنــعــمــل بــكــل الـــطـــرق لــخــالصــهــا من 

املخلفات التي فتكت بها«. 
وبــــدأ الــخــالف حـــول الــتــخــلــص مــن الــنــفــايــات 
املشعة في البصرة عقب تسريب وثيقة رسمية 
صــادرة عن وزارة العلوم والتكنولوجيا في 
14 يونيو/حزيران 2019، تشير إلــى عزمها 
نقل نــفــايــات ملوثة مــن الــبــصــرة ودفــنــهــا في 
منطقة صحراوية في محافظة األنــبــار غرب 
الـــعـــراق. إذ تـــوالـــت بــيــانــات الـــرفـــض مـــن قبل 
نـــــواب ومـــســـؤولـــني مــحــلــيــني فـــي مــحــافــظــتــي 

صالح الدين وسط العراق واألنبار.
وفــي 17 يونيو 2019 أوصــت لجنة الصحة 
ات املتعلقة بنقل  والــبــيــئــة بــإيــقــاف اإلجــــــراء
النفايات واملخلفات اإلشعاعية للحفاظ على 
ســالمــة املــدنــيــني. ويــصــف مــديــر الــبــيــئــة في 
محافظة صالح الدين املهندس محمد مجيد 
حمد، قرار دفن النفايات املشعة في املنطقة 
الصحراوية بأنه »لعب بالنار«، معتقدًا بأن 
عمليات الطمر ستكون لها تأثيرات كبيرة 
عــلــى حــيــاة الــنــاس تــمــتــد لــعــشــرات الــســنــني، 
وتــؤثــر على املــيــاه الجوفية الــتــي تستخدم 
كــثــيــرًا فــي عمليات ســقــي املـــزروعـــات، مــا لم 
تــكــن عــمــلــيــة الــطــمــر فـــي مـــواقـــع خــرســانــيــة 
ــتـــى ال  ــهــــذا الــــغــــرض حـ مــحــصــنــة ُومـــــعـــــدة لــ
تتسرب اإلشــعــاعــات الــى التربة ومنها إلى 

املياه الجوفية. 
وينّبه حمد إلى أن ملف النفايات يحتاج إلى 
جهد وطني مشترك من قبل الجهات املختصة 
ــن تــلــك  ــ ــع خـــطـــة مـــحـــكـــمـــة لــلــتــخــلــص مـ لــــوضــ
املخلفات واخــتــيــار الطريقة اآلمــنــة لطمرها، 
وهــذا يتطلب إحالة امللف إلى شركات عاملية 
مــتــخــصــصــة«.  وهـــو مــا تــؤيــده عــضــوة لجنة 
الــصــحــة والــبــيــئــة الــبــرملــانــيــة، الــنــائــبــة اكــتــفــاء 
الــحــســنــاوي، مــحــذرة مــن أي خطأ قــد يحصل 
ــــأي عــمــلــيــة طـــمـــر لــلــمــخــلــفــات  أثــــنــــاء الـــقـــيـــام بـ
ــرفــــض تـــعـــريـــض حــيــاة  ــة، بــــالــــقــــول: »نــ ــعـ ــشـ املـ

األهالي للخطر وتكرار املأساة من جديد«.

الجديد« حبيب العبادي، العميد في الجيش 
الــعــراقــي الــســابــق واملــتــخــصــص فـــي معالجة 

وتفكيك القنابل غير املنفجرة.
وأطلقت الــقــوات األميركية فــي حــرب الخليج 
األولــــى أكــثــر مــن مــلــيــون قــذيــفــة عــلــى مناطق 
غــرب البصرة، يــتــراوح وزنها بني 320 و500 
طــن مــن الــيــورانــيــوم املــنــضــب، حــســب دراســـة 
»تقدير مخاطر استخدام أسلحة اليورانيوم 
املنضب في العراق« التي أعدتها سعاد ناجي 
العزاوي، الحاصلة على دكتوراه في الهندسة 
الجيولوجية البيئية مــن جامعة كــولــورادو 
لعلوم املناجم في اختصاص نمذجة انتقال 

امللوثات من مواقع النفايات الخطرة.
ــقـــوات فــي حـــرب الخليج  واســتــخــدمــت تــلــك الـ
الـــثـــانـــيـــة أكـــثـــر مــــن 900 طــــن مــــن الـــصـــواريـــخ 
املنضبة بــالــيــورانــيــوم، حصة الــبــصــرة منها 
قــرابــة 200 طــن، مــا أدى إلــى تكدس املخلفات 
الحربية فــي مناطق البصرة وفــق التميمي، 
مؤكدا على وجود 26 موقعا ملوثا في مناطق 
»الدرهمية، الهوير، الرميلة، أبــي الخصيب، 
البرجسية، القرنة، جبل سنام، والفاو« جنوب 

غرب البصرة وشمالها.

تراكيز عالية 
من أكاسيد اليورانيوم 

ــــورة الــــــعــــــزاوي بـــــني املـــخـــلـــفـــات  ــتـ ــ ــــدكـ ــربــــط الـ تــ
الحربية املشعة وبني تفاقم حاالت السرطان، 
قــائــلــة: »ســكــان الــبــصــرة يتعرضون لجرعات 
إشعاعية عالية تصل قيمتها إلــى نحو 200 
مـــرة أعــلــى مــن الــجــرعــة اإلشــعــاعــيــة السنوية 
ــتــي يتلقاها أي شــخــص مــن مــكــان طبيعي  ال
في معظم أنحاء العالم، والتي ال تتجاوز 2.4 
رت Sv )وهــي وحــدة لقياس جرعة 

َ
ي سيف

ّ
مل

اإلشعاع املكافئة(«، مؤكدة أن الجرعة الفعالة 
الــتــي تــعــرض لــهــا الــســكــان فــي قــضــاء الــزبــيــر 
رت، 

َ
ي سيف

ّ
وغرب البصرة تصل إلى 267.6 مل

رت تعّرض لها سكان مدينة 
َ
ي سيف

ّ
و167 مل

صفوان املحاذية للكويت، نتيجة اليورانيوم 
املنضب.

وأجريت دراســة العزاوي املنشورة في املجلة 
ــام 2020، عــلــى  ــ يـــة لــلــبــحــث الــعــلــمــي عـ ــ عـــربـ الـــ
منطقة مكتظة بالسكان تبلغ مساحتها 1200 
كيلومتر مربع، شملت مدن صفوان والزبير 
ــــي تـــعـــرضـــت لـــجـــرعـــات  ــتـ ــ ــبــــصــــرة والـ غــــــرب الــ

يتعرض أهالي 
البصرة إلى جرعات 

إشعاعية هائلة 
سنويًا

26 موقعًا ملوثًا 
بمخلفات األسلحة 

المشعة في البصرة
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