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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط
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يف األايم السيئة حينما تزأر فيه مداخن حقول النفط بشدة حبيث هتتز هلا شبابيك منازل 
األحياء اجملاورة، تقول العوائل: إن الغبار األسود يظهر يف اجلو، ويتسبب بقتل النبااتت ويغطي كل 
شيء بطبقة رمادية داكنة. وفيما خيص أهايل منطقة هنران عمر -بلدة يف جنويب العراق متامخة لعدة 
آابر نفطية هناك- فإن هليب النار املتصاعد من مداخن األبراج النفطية اليت تنفث مبواد كيمياوية 

سامة يف اجلو هو واقع يعيشونه يومياً.
ويقول خرباء: إن عملية حرق الغاز املصاحب إلنتاج النفط املثرية للجدل تعدُّ مسبباً رئيساً 
ألزمة املناخ وتلوث اهلواء يف الوقت الذي تشكل فيه أيضاً هتديداً مميتاً حلياة املقيمني قرب هذه 
املنشآت، إذ إن امللواثت املنبعثة هلا عالقة أبمراض مثل: داء الربو، والتهاب الرئة واجللد، وكذلك 

السرطان.
يعدُّ العراق أحد أكثر البلدان يف العامل ارتفاعاً ابلتلوث؛ بسبب حرق الغاز املصاحب، وإن 
البصرة اليت يقع فيها حقل هنران عمر النفطي هي من أكثر املناطق أتثراً من هذا التلوث يف البالد. 
وبتمويل من برانمج “Supporter” حتدثت صحيفة اإلندبندنت الربيطانية مع السكان 
الرغم  الضعفاء واألسوايء، على  يقتل األطفال والكبار وكذلك  الفعل  أن هذا  الذين حذروا من 
من أنه من الصعب إثبات وجود ربط مباشر بني أمراض معينة وأدخنة حرق الغاز، فإنه على وفق 
قائممقام البلدة فقد ارتفعت معدالت حاالت السرطان خالل العقد املاضي بنسبة 50 %، مشرياً 

اىل أن هناك ما يقارب من 150 حالة ضمن تعداد البلدة البالغ عددهم 1600 شخص. 
العظام  من سرطان  عاماً   14 البالغ  ابنه  يعاين  -الذي  عاماً   43 ذو  قال حممد حسان 
لإلندبندنت-: “حينما اصطحبت ابين للطبيب وكان عموده الفقري مقوساً وجلده شاحباً، سألين 
أين أسكن؟ وأجبته أبين أسكن يف منطقة هنران عمر، مث أجابين ابلقول: ال داعي للتحدث أكثر؛ 

فسبب ذلك هو التلوث.

غيوم مداخن احلقول النفطية السامة ختنق أبناء العراق

بيل ترو

* مراسلة إندبندنت لشؤون الشرق األوسط.
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املناعي البين من فريوس كوروان أصبح أكثر تعقيداً؛  النظام  وأضاف حممد حسان: “إن 
بسبب عالجه والذي يعّد مؤملاً جداً. وحنن مجيعاً يف العائلة قلقون على صحتنا”.

بشري  البلدة،  قائممقام  يقول  منها  احلرارة  وانبعاث  اآلذان  تصم  اليت  املداخن  زئري  ووسط 
من  نفسه  هو  شقيقته  وإن  األمراض،  أنواع  من  نوعاً  يعانون  البلدة  سكان  أغلب  إن  اجلابري: 

األشخاص الذين أصيبوا ابلسرطان جرّاء التلوث.
فال  تنكسر  الفالتر  أن  أو  للدخان  بزايدة ضخها  املداخن  تبدأ  بقوله: “حينما  ويضيف 
ميكنك تصور ضخامة السحب السوداء الثقيلة واليت حينما متطر تغطينا بقطرات مياه سوداء، هذه 

املداخن تلوث اجلو واملياه والرتبة، حىت أنه ال ميكن زراعة أي شيء، كل شيء ميوت.”
دعوة إىل التغيري قبل فوات األوان

يف مجيع أحناء البالد، تضيء مساء الليل مبداخن متوهجة، اليت تضخ الغازات الدفيئة مثل 
امليثان وكذلك ملواثت اهلواء مبا فيها أكسيد النيرتوز واثين أكسيد الكربيت والسخام، اليت تسبب 

مشكالت صحية ال تعد وال حتصى.
واستناداً إىل آخر إحصائيات للبنك الدويل، فإن العراق حيرق ما يزيد على 17 مليار قدم 
مكعب من الغاز سنوايً، وأييت ابلدرجة الثانية بعد روسيا كأكثر بلد حيرق الغاز على الكوكب، 
إن اثين أوكسيد الكاربون الناجم عن ذلك يعادل االنبعااثت الغازية لـ 10 % من الناتج العاملي.

وعلى الرغم من أن البالد مرت حبرب ما يقرب من عقدين من الزمن، فإن جاسم عبد العزيز 
محادي، انئب وزير البيئة والصحة، يصنف تلوث اهلواء كواحدة من أكرب األزمات اليت يواجهها 
العامل،  العامة يف  للصحة  للمرض”، وهي أكرب مسح  العاملي  العراق. وتوصلت دراسة “العبء 
إىل أن األشخاص الذين لقوا حتفهم جرّاء تلوث اهلواء يفوق عدد الوفيات منذ الغزو الذي قادته 

الوالايت املتحدة على العراق عام 2003.
ويقول علي الصفار- من وكالة الطاقة الدولية IEA-: “إهنا كارثة!”، ويعتقد أبن هذا 
الغاز احملروق جيب أن يستغل يف سد حاجة العراق من الطاقة الكهرابئية عوضاً عن حرقه، والسيما 
وأنه يعدُّ أحد أكثر البلدان تعرضاً لتأثريات تغري املناخ. والعراق هو أحد البلدان القليلة يف العامل اليت 

تقوم حبرق غازها مث تستورده من بلدان أخرى.
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العراق  احلرارة يف  أن معدل درجات  إىل  أكادميية تشري  الصفار: “هناك دراسات  ويقول 
يتصاعد مبعدل درجتني إىل 7 درجات عن املعدل العاملي. وفيما خيص العراق فإن هذه القضية هي 
ليست نظرية، فارتفاع درجات احلرارة ستزيد من حالة اجلفاف والتصحر وندرة املياه. وعلى العراق 

أن يعي التهديد الذي قد يواجهه وأن وفرة الغاز فيه جيب أن يستثمر بنحٍو أفضل”.
وأشار ومي زوجينينبريج، الباحث يف منظمة السالم اهلولندية “Pax”، إىل أن البصرة وحدها 
حترق غازًا أكثر من السعودية والصني واهلند وكندا جمتمعة. وتضم البصرة على اثلث أكرب حقل نفط 
يف العامل. وأصدرت منظمة “Bellingcat” تقريراً يف شهر نيسان 2021 يصور تلوث النفط 

واهلواء يف العراق ابستخدام صور األقمار الصناعية والبياانت مفتوحة املصدر.
الصناعات  بسبب  التلوث  من  اآلخر  والنوع  االحرتاق  بني  اجلمع  إن  زوجينينبريج:  ويقول 
الرمسية، يؤدي إىل زايدة يف  النفط اخلام واملمارسات السيئة يف املصايف غري  النفطية، مثل إغراق 

درجات احلرارة، وتغري املناخ وتدهور بيئي أوسع.
وتوصل زوجينينبريج إىل أن هذا سيجعل مناطق مثل البصرة غري صاحلة للعيش يف السنوات 
العشر القادمة”. وأضاف “إهنا مسؤولية كل من احلكومة العراقية وقطاع النفط لتغيري هذا الواقع 

قبل فوات األوان.”
“ال نستطيع التنفس”

ليست آابر نفط اجلنوب فقط من تسبب التلوث الذي يؤدي لالختناق. إذ يعاين علي، ذو 
31 عاماً، الذي يعمل حارساً يف مصفى القيارة قرب املوصل من صعوبة الكالم بسبب السعال 
املستمر. ويقول علي: “ال ميكنين التنفس يف أثناء الليل، وإذا توقفت الرايح فيكون الوضع كأنه 

دخان أسود جيثم على املدينة. أان أعمل حارساً هنا منذ 4 سنوات وأعاين اآلن من احلساسية”.
داعش  تنظيم  عليها  سيطر  قد  وكان  املوصل،  جنوب  كيلومرتاً   70 مسافة  املنطقة  تبعد 
اإلرهايب الذي أضرم مسلحوه النار يف حقل النفط الرئيس فيها قبل هزميتهم. واستمرت النار مستعرة 
نفطية  يعمل يف منشأة  الذي  املهندس غزوان مصطفى،  أشهر. ويقول   8 قرابة  القيارة  يف حقل 
حملية: إن رائحة اهلواء مسّية، وتسببت مبرض العديد من العاملني. ويعاين مصطفى نفسه من أعراض 
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السرطان ويقول إن 20 عاماًل آخر يف املصفى قد تويف منذ العام 2016. 
هناك؛  الوقوف  أحد  يستطع  “مل  هلم:  اجملاور  املصفى  عن  متحداثً  غزوان  املهندس  وقال 
بسبب الغاز يوم أمس، وعثران على طيور انفقة. لقد نظمنا عدة احتجاجات وطلبنا من احلكومة 
“فيسبوك  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  املوضوع  هذا  حول  أخبار  ونشران  املساعدة،  تقدمي 

وتويرت” ولكن ليس هناك من يصغي.”
ويقول عدانن عبد الرزاق -الذي يعمل يف مستشفى القيارة املركزي-: إن أغلب احلاالت 
الشائعة يف املركز الطيب تتعلق مبشكالت اجلهاز التنفسي وأمراض الصدر. ويقول: إن جتهيزات املياه 
تضررت؛ بسبب الغبار األسود، ويف بعض األحيان يكون املاء يف احلنفيات أسود اللون. ويقول 
عمال يعملون يف مصايف بغداد إهنم قلقون من تعرض حياهتم للخطر بسبب التلوث. ويقول أحد 
العمال الذين يعملون يف مصفى الدورة: “هناك العديد من احلاالت املرضية بني العمال؛ وذلك ألن 

مرشحات املداخن قدمية جداً وغري صاحلة للوقت احلايل مع كميات اإلنتاج الضخمة”. 
واجلميع  بديلة.  وظائف  على  العثور  حياولون  بينما  سراً،  مرضهم  يبقون  العمال  “ولكن 

خائفون، وتراودين كوابيس أبين قد أصبت ابملرض”.
ومن املفارقات القاسية أن العديد من العراقيني يعانون من احرتاق الغاز بينما ما يزال العراق، 
الذي يعاين من انقطاع التيار الكهرابئي، يستورد الغاز من اخلارج لتشغيل حمطاته الكهرابئية. ويف 
عام 2009، قدرت شركة )Shell( أن الغاز املهدر ميكن أن ينتج 3500 ميغاواط يف اليوم أي 

ما يعادل 70 % من إنتاج العراق اليومي من الطاقة.
وقد وعدت السلطات العراقية إبيقاف مجيع عمليات احلرق حبلول عام 2022، واالعتماد 
البيئة يف البصرة يعرتفون أبن املوعد  عليها كمصدر للطاقة بداًل من ذلك. إال أن مسؤويل وزارة 
الصحيح  الطريق  النفط أهنم يسريون على  2025. ويرى مسؤولو وزارة  ُأّجل حىت عام  النهائي 

لتحقيق هذا اهلدف، ولكن يف الوقت احلايل فإن عمليات حرق الغاز املصاحب تتزايد. 
البصرة لإلندبندت- إن مكتبه يعمل مع  وقال علي حنون -من وزارة الصحة والبيئة يف 
استخدام  الشركات  تلك  يفرضون على  التحديد، وأهنم  النفط يف هنران عمر على وجه  شركات 
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املرشحات الفعالة، وزايدة ارتفاع أبراج حرق الغاز، وأن تتم معاجلة حبريات النفط اجملاورة من املنطقة 
أبفضل صورة.

يف عام 2018، افتتحت حمطة جديدة تستخلص حوايل 10 مليارات مرت مكعب سنوايً 
لصحيفة  الوزارة  وقالت  البصرة.  يف  نفطياً  حقاًل   15 أصل  من  أربعة  من  املصاحب  الغاز  من 

اإلندبندنت إهنا تعمل حالياً على مضاعفة هذه القدرة.
يقول عاصم جهاد -املتحدث ابسم وزارة النفط-: إهنم يف املراحل األخرية من املفاوضات 
بشأن عدة حمطات طاقة أخرى مع شركات الطاقة الصينية واألمريكية، مبا يف ذلك بيكر هيوز، اليت 
سيبدأ بعضها العمل حبلول هناية العام املقبل. وتعد احملطة اليت مت تطويرها ابلتعاون مع شركة تواتل 
الفرنسية، من بني أكرب تلك احملطات، واليت ستيتخلص ما بني 6-3 مليارات مرت مكعب من الغاز 
سنوايً من حقل أرطاوي النفطي. ويقول السيد جهاد: “مت االتفاق على هذه الصفقة مبدئياً، وهي 

خطوة من املمكن أن حتد من أتثري اشتعال الغاز يف العراق بنحو كبري”. 
يدعي جهاد أنه من اخلطأ ربط مجيع حاالت السرطان القريبة من حقول النفط ابلغاز املشتعل، 
مشرياً إىل ضرورة إجراء املزيد من الدراسات العلمية لألسباب. وأضاف: “هناك عوامل أخرى، 

مثل أتثري احلروب على العراق منذ 1980، واألسلحة الكيماوية، واليورانيوم اليت اُستخدمت”.
يف بغداد، يعرتف جاسم عبد العزيز احلمادي، انئب وزير البيئة والصحة، أبهنا كانت معركة 
شاقة. وقال لصحيفة اإلندبندنت: “بصراحة، مل يكن هناك تعاون مع وزارة النفط يف البداية”. 
النفط  وزارة  مع  وثيق  بنحٍو  وزارته  املاضية، عملت  اخلمس  السنوات  على مدى  إنه  يقول  لكنه 
ملكافحة تغري املناخ وتلوث اهلواء. ويرأس جاسم عبد العزيز احلمادي اللجنة الوطنية مع املنظمات 
غري احلكومية واجلامعات اليت تتابع العالقة بني التلوث البيئي والصحة العامة، والسيما فيما خيص 

عالقتها يف زايدة حاالت اإلصابة ابلسرطان واألطفال املولودين بتشوهات خلقية.
وأضاف احلمادي أن الوابء املنتشر يف العراق ساعد يف تغيري وجهات النظر، وأيمل أن يؤدي 
ذلك إىل االستثمار يف الصحة العامة ومحاية البيئة. وقال لصحيفة اإلندبندنت: “حنن نتعامل مع 
األمن املائي، واألمن الغذائي، وتدهور األراضي، والتصحر، وزايدة حاالت العواصف الرملية على 
سبيل املثال ال احلصر”. و”يف النهاية، قد يؤدي ذلك إىل النزوح الداخلي لألشخاص والتأثري على 
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األمن القومي”.
تقول إسراء فالح -من مجعية محاة هنر دجلة-: “إنه خوف يتقامسه دعاة محاية البيئة”، 
نزوح مجاعي،  إذ سيكون هناك  2018”ـ  منذ عام  األسوأ  يتجه حنو  وأضافت “إن كل شيء 

وسوف يفقد الناس أسلوب معيشتهم وحياهتم الطبيعية”.
وابلعودة إىل هنران عمر، حتت وطأة النريان الشديدة، يسيطر هذا املوضوع على احملاداثت 
بني الشباب اليائسني الذين يرغبون مبغادرة املنطقة، إذ يقول حممد، ذو 18 عاماً، خالل السنوات 
األربع املاضية تويف جده وصديقه املقرب، البالغ من العمر 21 عاماً؛ بسبب السرطان، وأن عمه 
يف املستشفى اآلن مصاب ابلسرطان. وأضاف حممد: “اجلميع قلقون على صحتهم، وأنين أشعر 
ابخلوف؛ فاجلميع خائف، وحياولون مغادرة هذا املكان ومغادرة العراق والذهاب إىل اخلارج. إننا 

خنتنق وجيب أن نغادر قبل فوات األوان”.
املصدر: 

https//:uk.news.yahoo.com/poisoned-clouds-suffocating-
people-iraq.091034960-html?guccounter&1=guce_refer
rer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvLnVrLw&gu
ce_referrer_sig=AQAAAG2UScqKYz6JKC3Zl_fUXP3c-
QZfNXvmp2M6MaMFjB_9-qKH0Qui4dXcoaVzeAS-
p4An3bQrJinzabGgOtEi_JXinRO2dEhXnBcofeZ-
BdByvy9ta1Z4E370gI3xCknEeRWRcG1p5ZFxx-
HHL54-U9-Ma1SCrF97QXuBZfeK7NPhBQ8t


