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برج التحرير

ت����ل����وث �إ�����ش����ع����اع����ي يف ب�������رج ال����ت����ح����ري����ر (امل����ط����ع����م ال��ت�رك����ي)

اكت�شفته وزارة العلوم والتكنولوجيا وجتهله البيئة وجمل�س النواب

حتقيق وت�صوير� /إينا�س طارق

املباين امللوثة �إ�شعاعي ًا
يف الطابق الثاين ع�شر من مبنى هيئة
ال�شباب والريا�ضة �سابقا (برج التحرير)
كان هناك مطعم يدعى املطعم الرتكي،
ترتاده فئات خمتلفة من �شرائح املجتمع
العراقي ،لق�ضاء بع�ض الأوقات الهادئة
واجلميلة ،لكن ب�سبب قيام النظام ال�سابق
بخزن الأ�سلحة واملعدات الع�سكرية يف
املكان ومن ثم تعر�ضه اىل الق�صف من
قبل القوات متعددة اجلن�سية عام 2003
ترك هذا الربج حتى الآن بعد ان و�ضعت
عليه �أ�شرطة حمر ،وهذه الأ�شرطة معروفة
لدى اجلميع بانها ترمز اىل وجود اخلطر
و�ضرورة االبتعاد عن املكان! فهل �أ�صبح
هذا الربج وبالذات املطعم الرتكي الواقع
يف الطابق الثاين ع�شر ،مكانا ي�صدر
الأمرا�ض الغريبة التي تنطلق من �إ�شعاعات
اليورانيوم املن�ضب؟
جمل�س النواب ال يعلم
وبينما ين�شغل �أع�ضاء جمل�س النواب
باملفاو�ضات لإقامة حتالفات وائتالفات
ا�ستعداد ًا لالنتخابات الربملانية فهي
ت�شكل لكثري من ال�سا�سة العراقيني
معركة لالحتفاظ بالكرا�سي الربملانية
وما يرتبط بها من امتيازات �سيا�سية
ومادية ،ات�صلنا �أثناء �إجرائنا التحقيق
بالنائب الدكتور با�سم ال�شريف ،بعد
ح�صولنا على معلومات ووثائق تفيد
بوجود تلوث �إ�شعاعي يف املكان املذكور
بعد ان مت فح�صه من قبل وزارة العلوم
والتكنولوجيا ،التي قامت بدورها ب�إخطار
اكرث من م�ؤ�س�سة باملو�ضوع دون ان تلقى
�آذانا �صاغية ،رئي�س اللجنة الوحيد الذي
ر ّد على ات�صالنا من دون بقية اللجنة التي
كانت هواتفهم مغلقة طيلة اليوم ،و�أو�ضح
لنا الدكتور با�سم (ان اللجنة ال علم لها
باملو�ضوع وال ب�أولياته)!
وزارة العلوم والتكنلوجيا
اخلطوة الأخرى لتق�صي حقائق هذه
املعلومات كانت وزارة العلوم والتكنلوجيا
واملكتب الإعالمي للوزارة كان متعاونا معنا
ب�شكل كبري ،و�أثناء تواجدنا يف الوزارة
كانت هناك م�شاورات ومناق�شات من قبل
الوزير واملكتب الإعالمي ،بخ�صو�ص هذا
املو�ضوع حتديدا ،فا�ستطعنا لقاء املدير
العام مهدي �صالح ح�سني مدير دائرة
البيئة اخلطرة وكالة الذي حدثنا قائ ًال :لقد
مت ت�شكيل دائرة املواد اخلطرة وبحوث
البيئة عام  2003وهذه الدائرة تعترب
امتداد ًا ملركز الفيزياء ال�صحية ،التابع اىل
مركز الطاقة الذرية �سابقا ،وكل تلوث او
ن�شاط �إ�شعاعي يتم الأخبار عنه او اكت�شافه
تتم معاجلته من قبل الدائرة ذاتها.
برج التحرير والتلوث
اال�شعاعي
و�أ�ضاف مهدي قائ ًال :املعلومات التي
بحوزتنا عن وجود تلوث �إ�شعاعي يف برج
التحرير هي معلومات �أكيدة .والإ�شعاعات
تختلف باختالف ن�سبة ت�أثريها ،فالبناية
مدمرة ومرتوكة منذ عام  ،2003وحالي ًا
وجه لنا كتاب من وزارة االعمار بالك�شف
عن الربج الن الوزارة تروم اعماره من
جديد ،وبدورنا كدائرة وجهنا كتاب ًا اىل
وزارة االعمار والإ�سكان ي�شار فيه بانه مت
�إجراء الك�شف الإ�شعاعي الأويل عن بناية

واحدة من اخطر امل�شكالت التي عانى ويعاين منها الواقع العراقي منذ غزو الكويت عام  1990هي ق�ضية
التلوث البيئي ،الذي حدث ب�سبب �إ�شعاعات اليورانيوم املن�ضب الذي ا�ستخدم مع كافة �أنواع الأ�سلحة،
ولوال ال�سيا�سات العبثية للنظام املباد ملا حدث ما يحدث الآن من تلوثات �إ�شعاعية يف البيئة العراقية
يدفع ثمنها املواطن العراقي ،ف�ضال عن املخلفات الكيميائية التي تركت حرة وطليقة ،يف من�ش�آت
الت�صنيع الع�سكري بعد �سقوط النظام عام ، 2003والتي ت�سربت اىل مياه ال�شرب والرتبة الزراعية .كل
هذه الأنواع من التلوثات تركت �أ�شكا ً
ال من الأمرا�ض املختلفة ومازال املجتمع العراقي يعاين منها ،مبا يف
ذلك ت�شوه الوالدات وانت�شار الأمرا�ض ال�سرطانية املختلفة التي جعلت من العراق بلدا يحتل ال�صدارة يف
الإ�صابة بتلك الأمرا�ض.
املطعم ،وظهر وجود تلوث �إ�شعاعي �أعلى
من اخللفية الإ�شعاعية يف الطابق الثاين
ع�شر (يرجى عدم ا�ستخدام هذا الطابق
حماية للعاملني) ،مع العلم ان الوزارة
على ا�ستعداد لإزالة التلوث الإ�شعاعي يف
املبنى ،على ان يتم اجناز العمل مبوجب
�صيغة عقد ،من خالل مكتب اال�ست�شارات
العلمية والفنية للوزارة ،وبعد امتام العقد
�سوف نبا�شر عملنا ب�شكل مبا�شر ونحدد
درجة التلوث الإ�شعاعي.
ف�أحيان ًا يوجد تلوث �إ�شعاعي من�ضب،
يكون �سببه ال�سور�سات احل�سا�سة للحرائق
املوجودة يف البناية والتي حتوي ن�سبة
�ضئيلة وعلى �شكل �شريط �صغري وبن�سبة
حمددة عامليا ،او قد يكون التلوث م�شع ًا
وو�صل اىل اجلدران الكونكريتية فهذا
الأمر يحتاج اىل العمل امل�ستمر للو�صول
اىل امل�صدر امل�شع ملعاجلته ،ومن ثم نقله
اىل منطقة التويثة املكان املخ�ص�ص
للخال�ص من النفايات امل�شعة ،لكن هناك
نقطة مهمة يجب معرفتها وهي ،ان التلوث
الإ�شعاعي الذي ي�صيب جز ًء ما من بناية
او قطعة من احلديد او اي �شيء كان ال
ميكن ان ي�سبب �إ�صابة مبجرد املرور قريبا
منه او التجوال يف دائرته ،امنا التلوث
يحدث غالب ًا مبالم�سة اجل�سم املتعر�ض اىل
الإ�شعاع لذلك نطمئن املواطنني بان برج
التحرير ال ي�سبب �أي ت�سرب للإ�شعاعات
خارج املبنى بتاتا.
بناية ال�سنك
و�أ�شار مهدي اىل ان هذا الأمر لي�س

باجلديد ،فما تعر�ض له العراق من عمليات
ع�سكرية منذ عام  1990وحتى  2003حمل
معه التلوثات الإ�شعاعية التي انت�شرت
يف مناطق خمتلفة �سوا ًء كانت مدن ًا او
حمافظة وحتى ال�صحراء �أي�ض ًا تعر�ضت
اىل ن�سبة من الإ�شعاعات ،فمازالت بع�ض
الدبابات يف الب�صرة او حمافظة ال�سماوة
هالكة يف مكانها منذ عدة �سنوات وهي
حتمل تلوثا �إ�شعاعي ًا ال ي�ؤثر على املحيطني
امنا فقط يف حالة م�سا�س اجلزء امللوث
�إ�شعاعي ًا فان ذلك يعد خطر ًا كبري ًا على

الإن�سان واحليوان على حد �سواء ،وقبل
فرتة لي�ست بق�صرية مت معاجلة بناية
ال�سنك الواقعة يف منطقة ال�سنك الواقعة
يف و�سط مدينة بغداد التي تعر�ضت اىل
الدمار والإ�شعاع ب�سبب ق�صفها من قبل
القوات متعددة اجلن�سية ،متت معاجلة
التلوث الإ�شعاعي من قبل دائرة املواد
اخلطرة وحاليا هي خالية من �أي �إ�شعاع
ومن �أي نوع كان.
البنايات لي�ست جميعها ملوثة

و�أكد مهدي :ال ميكن اجلزم بان جميع
البنايات التي تعر�ضت اىل الق�صف هي
ملوثة ،لكن يجب الك�شف املوقعي يف حالة
ال�شك او الأخبار عن ذلك وما هو معمول
به حالي ًا ،ان البنايات احلكومية يجب ان
تخ�ضع جميعها اىل الفح�ص الإ�شعاعي
واثبات خلوها من التلوث  ،وهذا ال يتم
اال بعد عقد اتفاق بني وزارة االعمار او
اجلهة امل�س�ؤولة عن الإعمار مع وزارة
العلوم والتكنلوجيا (دائرة املواد اخلطرة
وتلوث البيئة) ،اما ما يخ�ص البنايات

الأخرى الأهلية فهذا الأمر يعود �أوال اىل
وزارة البيئة.
ماذا تقول وزارة البيئة؟
حاولنا االت�صال بوزارة البيئة املكتب
الإعالمي عدّة مر ّات وقد جاءتنا الإجابة
التالية عن طريق الهاتف النقال من
قبل مديرة العالقات �صباح ،فيما يخ�ص
مو�ضوعنا بالذات وهو وجود تلوث
�إ�شعاعي يف برج التحرير الواقع يف
منطقة الباب ال�شرقي ،ويف نف�س اليوم
الذي �أجرينا فيه حتقيقنا يف وزارة العلوم
والتكنلوجيا املوافق  2009\10\6علمنا
حول املو�ضوع نف�سه :ان وزارة البيئة
�سوف تقوم بالتق�صي عن املعلومة التي
�أخربناهم اياها ب�أنف�سنا ،وبناء على ذلك
�سوف تقوم الوزارة بت�شكيل فريق عمل
من مركز الوقاية من الإ�شعاع بتاريخ
 2009\10\8للك�شف املوقعي عن البناية،
ومن ثم تزويدنا بنتائج تقرير اللجنة ،وال
نعلم الأ�سباب !وللعلم فقط ف�إن االت�صال
حدث يوم الأربعاء وح�سب قول املكتب
الإعالمي لوزارة البيئة ف�إن اللجنة �شكلت
يوم اخلمي�س.
تعقب هذين اليومني عطلة ر�سمية فمتى
يحل املو�ضوع وتك�شف اللجنة وترفع
تقريرها يا وزارة البيئة واملواطن يف
قلق م�ستمر مما يحدث وي�سمع من �أحداث
مت�س حياته اليومية ،وح�سب م�صادرنا
اخلا�صة فان الإ�شعاعات �شملت الطابقني
الثاين والثالث.
الكل يخ�ضع للك�شف

و�أكدت �صباح ان وزارة البيئة تقوم
بالك�شف املوقعي عن كافة البنايات
احلكومية او الأهلية التي تعر�ضت اىل
الق�صف والدمار ،كذلك الك�شف عن �أي
مكان او ج�سم غريب مبجرد تقدمي �شكوى
اىل وزارة البيئة ومن اي مواطن كان.
ال ميكن التقرب
ويف حماوالت عديدة للتقرب من برج
التحرير اللتقاط �صور مل ن�ستطع فعل
ذلك فقد منعنا رجال الأمن واخربونا ان
املكان مغلق ويوجد تلوث �إ�شعاعي وال
ميكن التقرب منه النه خطر ،وقد منعنا
من الت�صوير من الداخل لأ�سباب ال نعلم
ان كانت �أمنية فقط �أم ان لها عالقة بالتلوث
الإ�شعاعي.
�إح�صاءات دولية
وت�شري تقارير منظمات ال�صحة العاملية اىل
انه ب�سبب احلروب يف العراق  ،منذ احلرب
العراقية الإيرانية ،وكميات الأ�سلحة
الكبرية امل�ستخدمة والتي حتتوي على
اليورانيوم املن�ضب ،فان �أمرا�ض ال�سرطان
انت�شرت لدى الأطفال وخ�صو�صا اللوكيميا
وبن�سبة  %24وهي �إح�صاءات تعتمد على
فرتة معينة ،وعن ارتفاع حاالت الإ�صابة
بال�سرطان يف العراق ،ف�إن ما يقرب
من� 140ألف حالة �إ�صابة بال�سرطان ظهرت
نتيجة ا�ستخدام  2000طن من اليورانيوم
املن�ضب خالل العمليات الع�سكرية بقيادة
الواليات املتحدة الأمريكية يف ،2003
�إ�ضافة �إىل  320طن ًا خالل حرب اخلليج
الثانية يف عام .1991
و�إن ظهور حاالت الإ�صابة بال�سرطان جاء
نتيجة تلوث  350موقعا يف العراق خالل
عمليات الق�صف ب�أ�سلحة حتتوي على
اليورانيوم املن�ضب ،الذي �أدى �إىل ظهور
 8000حالة �إ�صابة جديدة كل عام.
و�أن هناك م�ساحة تقدر بـ( )1718كيلو
مرتا ً مربع ًا وهى م�ساوية مل�ساحة مدينة
لندن ملوثة ب�ألغام �أر�ضية ،كما �أن%30
من القنابل االن�شطارية التي ا�ستخدمت مل
تنفجر ومعظمها الغام �صغرية احلجم ،هذا
�إىل جانب ا�ستخدام الفو�سفور الأبي�ض
بكثافة عالية.
وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية �أن
( )10كغم من اليورانيوم امل�شع قد �سرقت
و( )200حاوية ملوثة مت �أخذها من املوقع
الذي كان مراقبا ب�صورة م�ستمرة وكان
يفت�ش بانتظام قبل احلرب ،هذه ال�سرقات
�أي�ضا �سببت تلوثا على م�ستوى عال.
كما اعرتفت القوات الأمريكية ب�أنها �ألقت
( )10,782قنبلة ان�شطارية حتتوي على
( )1,8مليون قنبلة �صغرية على العراق
خالل احلرب وا�ستخدم الربيطانيون �أكرث
من ( )2000قنبلة احتوت على � 110آالف
قنبلة �صغرية ،وتقدر الأمم املتحدة �أن يف
بغداد وحدها يوجد ( )8000موقع ملوث
بقنابل ان�شطارية.
اجلهات ذات العالقة!
وبدورنا نريد ان نوجه ندا ًء اىل
اجلهات ذات العالقة مثل وزارة ال�صحة
ووزارة البيئة والداخلية ب�ضرورة
و�ضع بيانات وت�أمني معلومات حتد
عن حجم الكارثة البيئية والأماكن
التي ميكن ان تكون ملوثة �إ�شعاعي ًا
،لتجنيب املواطن العراقي التعر�ض لها
قدر الإمكان.

