
لـلـمـخـلــفـات الـكـيـمـيـائـيـة اخلـطـرة
صـاحبة لالسـتخراج الـنفطي في ا
ناطق ذات االبار النفطية الكثيفة ا
ـنـتـجة ادى الى تـوجـه الـشـركـات ا
لـلنـفط للـتعـاقد مع شـركات خـاصة
مــحـلـيــة  وأجـنــبـيــة  لـتـعــمل عـلى
إتالف تــلك اخملــلــفــات مع انــهــا ال
تمـلك ابسط االمكـانات الالزمة من
ـــــــكـــــــائن او الـــــــعـــــــدد وحـــــــتى ا
ـتـخـصـصـ  لـلـتخـلص مـن تلك ا

اخمللفات. 
ولكن مايحصل في حقيقة األمر أن
معـظم هذه الـشركات غـير مـرخصة
من وزارة الـبيـئـة  ولكـنـها حـصلت
عــلى وثــيــقــة األثــر الــبــيــئـي احـد
ـطـلـوبة لـلـحـصـول على الـوثـائق ا
ـــــــارســــــة االتـالف من اجــــــازت 
نح مؤســــــــــــسـات غير مـخولة 

التراخيص. 
فـــبــعــضـــهــا جيء بـــهــا من إحــدى
اجلــــــامــــــعــــــات واآلخـــــريــــــات من
مــــكــــــــــــــتب إســــتـــشــــاري غــــيـــر

همة.   متخصص با
ان جــمـــيع شــركـــات االتالف لــيس
ـتـخـصـصـة ـسـتـلـزمــات ا لـديـهــا ا
ــواد لـــعـــمــلـــيـــة الـــتــخـــلص مـن ا
الكيميائية اخلطرة  لذا انها تدعي
بـــاجــراء عـــمــلــيـــة االتالف  خــارج
الــعــراق  وبــعــضــهـا اآلخــر يــدعي
أنـهم يـنــجـزوا عـمــلـيـة اإلتالف في
داخل العـراق ومن دون أن يحددوا

اماكنه. 
لالسف لم جنـد اي مـؤشـر أو دلـيل
لــعـــمــلـــيــة إتـالف حــقـــيــقي لـــتــلك
اخمللفات التي تصل كمياتها آلالف
األطنان سنويـا وال يوجد أي منشأ
مــتــخــصص لــعــمـلــيــة اإلتالف في
ا جمـيع احملافظـات اجلنوبـية وإ
تـــســحب هـــذه اخملــلــفـــات ويُــرمى
كن أن تصبح معظمها في أماكن 
ذات تأثـير سلـبي اكثـر على البـيئة

وتزيد تلوثها. 
ان بعض تـلك الشـركات تـعمل على
رمي اخملـلـفـات الـنـفـطـيـة في مـيـاه
االنـــــــــــهـــــــــــار واالهـــــــــــــــــــوار او
ـا يــســبب تــلـوث ــنــخـفــضــات  ا
ـيـاه الـسـطـحـيـة وحـتى الـتـربـة وا

اجلوفية منها.
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ــــبـــالغ الــــتي تـــدفع لـــقــــد كـــانت ا
لـلشـركات إلتـالف الطن الـواحد من
ـا يـسـبب اخملـلـفـات عـالــيـة جـداً 
ارتـفـاع تـكـلـفة اسـتـخـراج الـبـرميل
من النـفط ضمن آلـية عـقود جوالت
الـتـراخـيص.بـعــد رصـد مـخـالـفـات
شـــركــات االتالف اخلـــاصـــة صــدر
كتاب من مستشارية االمن الوطني
 بــتــأريخ 26/4/2017 يــنص عــلى
حــصـريــة دائــرة مــعــاجلـة واتالف
اخمللفات الكيميائية والبايولوجية
واحلـــربــيـــة في مــعـــاجلــة واتالف

اخمللفات اخلطرة.
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تــكـون نــسـبــة إسـتــحــقـاقــاتـهم من
األرباح هي %60 وحـصـة الـوزارة

 .40%
وبـعد إجـتمـاعـات ونقـاشات عـديدة
اُتُفِق على أن تقـسم االرباح  لتكون
حـصـة الـوزارة من االربـاح بـنـسـبـة
%60 يــضــاف لـهــا  جــمـيع رواتب
مــنــتــســبي الــوزارة الــعــامـلــ في
ــشــروع تـــســجل حلــســاب وزارة ا
ـالــيـة وحــصـة الـشــركـة  بـنــسـبـة ا

.40%
واُتـفِق عــلى ان تـكـون أجـور إتالف
كـل طـــــــــن مـن اخملــــــــــلــــــــــفــــــــــات
الـنـــــــــفطـيـة هـو الف دوالر والذي
ثل %30-%20 من اإلجـور التي
كـانـت تُـسـتـوفى من قـبل الـشـركـات
اخلـاصـة والـغـيـر مـعـتـمـدة مـهـنـيـاً

ومؤسساتياً لإلتالف.
  مخـاطبة األمـانة العـامة جمللس
ـــــشــــــــــــروع وزراء بـــــشـــــــــــــأن ا
وعــــرض عــــلى مــــجــــلس الــــوزراء
بــتـأريخ 16/12/2017 حــيث تـمت
ـوافـقـة عـلـى عقـد الـشـراكـة وعـلى ا
تـخـويـلـنـا بـالـتـوقـيع بـحـسب قـرار
مــجـــلس الــوزراء رقم 410 لــســنــة

2017 وكما هو في أدناه:
خــوَّل مـجـلس الـوزراء الـسـيـد عـبـد
الــرزاق الــعــيــسى وزيــر الــتــعــلــيم
الـعـالي والـبحث الـعـلـمي صالحـية
ــشــاركــة مع شــركـة تــوقــيع عــقـد ا
الــفــيــحـــاء لــلــخــدمــات الــنــفــطــيــة
احملـــدودة لــلـــمـــبـــاشـــرة في بـــنــاء
ــطــلــوبــة فـي مــحــافــظـة احملــطــة ا
الـبـصـرة لـغـرض مـعـاجلـة وإتالف
اخملـلـفات الـكـيـمـيـائـيـة بـاسـتـخدام
تــقــنـيــات حــديـثــة وآمــنـة; لــغـرض
تـولـيـد مـخـرجـات صـديـقـة لـلـبـيـئـة
بحسب احملدّدات البيئية العراقية
وعــلى وفق مــا جــاء في تــفــاصــيل
ـشاركـة استـناداً الى أحـكام عـقد ا
/ا) مـن قـــــــانــــــون ـــــــادة (/41أوالً ا
ـوازنـة الـعـامـة االحتـاديـة لـلـسـنة ا

الية 2017. ا
وقـرر اجملـلس قـيـام دائـرة مـعـاجلـة
وإتالف اخملــلــفــات الــكــيــمــيــائــيــة
والـبايـولوجـية واحلـربيـة اخلطرة
وهي أحدى تشكيالت وزارة العلوم
ـدمـجــة بـأعـمـال والــتـكـنــلـوجـيــا ا
ــــــعـــــاجلــــــة وإتالف مــــــثل هـــــذه ا

اخمللفات اخلطرة.
وتشير اجلدوى االقتصادية االولية
ـشــاركــة الى أن قــيــمـة إتالف من ا
الـطن الـواحد تـتـراوح ب (-1000
3000) دوالر وان طــاقــة مـــعــاجلــة
وإتالف اخملـلـفـات لـلـدائـرة بـحـدود
(20) طن يـــومـــيـــاً من اخملـــلـــفــات
ـتــحـقــقـة وبــذلك تـبــلغ اإليــرادات ا
ــيـــزانــيـــة الــدولــة ـــســتـــرجــعـــة  ا
الــعـراقــيـة %60 من صــافي أربـاح

قيمة العقد.(انتهى القرار)
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ـوافـقـة عـلى إنـشـاء مـحـطـة عُـدَّت ا
الـبـصـرة الـصـديـقـة لـلـبـيـئـة كـسـبًـا
وطـنـيـا ومحـلـيا   لـألسبـاب اآلتـية:
1- إسـتثـمـار احملطـة لـلتـخلص من
الكـثيـر من مخـلفـات احلروب التي
تعـاني منهـا احملافـظات اجلنـوبية
لوثة واد التـالفة وا من االعتدة وا
واد الكيميـاوية او البايولوجية با
أو أيـة مـواد مـلـوثة لـلـبـيـئـة  فضال
ـــصـــاحـــبــة ـــواد اخلـــطـــرة ا عن ا

الستخراج النفط.
2- ســتــوفــر بـــعض فــرص الــعــمل
ــديــنــة إذ اُتُـــفِق عــلى ان ألبــنـــاء ا
يـكــون الـعـامــلـون فـيــهـا من أهـالي
الـبـصـرة حـصـراً. وإعـتـمـاد األوائل
مـن أصــحـــاب شــهـــادات الــدبـــلــوم

والبكلوريوس.
3- ســتــخـــفض اجــور اســتــخــراج
النـفط بالتـزامن مع تخـفيض اجور
ــصـاحــبـة ــواد اخلـطــرة ا اتالف ا

لالستخراج.
ـوازنـة لـعـام 2017 4- ان قـانـون ا
سـمح بـعـقـود الـشـراكـة مع الـقـطاع

اخلـــاص والــــذي عـــلـى اســـاسه 
تـوقـيع الـعـقـد ولكـن لالسف الـغيت
ـيـزة من قبل مـجلس الـنواب هذه ا
في قانون موازنة 2018 بالرغم من
ـــســـودة الـــتي انـــهـــا ادرجـت في ا

رفعت من مجلس الوزراء.
انــتـهت مــهـمـة تــصـفــيـة مـخــلـفـات
االسـلـحـة الـكـيـمـيـائـيـة في تـشـرين
الـــثـــانـي من عـــام 2017 وفُــــكـــكت
ـــــشـــــروع مـــــعــــــدات اإلتالف فـي ا
الرئيسي  بعد التوقيع الذي حصل
مع شــركــة الـــفــيــحــاء لـــتُــنــقل الى
محـافظـة البـصرة و نصـبُهـا بعد
ــشـروع إكــمــال الــبـنى الــتــحــتـيــة 

الشركة. 
وقــد افـتُــتِــحت  (مـحــطــة الـبــصـرة
إلتالف اخملــلــفـــات الــكــيــمـــيــائــيــة
الــنـــفـــطــيـــة) في نـــيـــســان 2018م
بــحـــضـــور وكــيـل وزيــر الـــصـــحــة
لشؤون البيئة وحُددت ساحة عمل
احملـطـة ضـمن مـحـافـظـتي الـبـصرة

وميسان فقط. 
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 الـتعــــــــــاقـد مع مجــــــــــــمـوعة
من  شـركـات اسـتـخـراج النـفط  في
مـحـافـظـتي الـبــــــــــصـرة ومـيـسان
ولــــــكـن بــــــقــــــــــــــــيـت احلــــــاجــــــة
حملــــــــــــــطـــــات االتـالف االربـــــعــــة
االخرى ضـمن اخلطـة التي وضعت

عام 2017.
{ اجلـزء االول من الـدراسـة نـشرت في

دى) (ا

االسـتـشاريـة مع عـدم وجـود جـهة
مــتــخــصــصــة في الــعــراق تـعــنى
ــــلـــوثـــات بـــاتـالف ومـــعــــاجلـــة ا
الــكــيــمــيــائــيــة والــبــايــولــوجــيــة
ختلف لوثة اخلطرة  عدات ا وا
انواعهـا يرجى استـحداث ( دائرة
مــــعـــــاجلــــة واتـالف اخملــــلــــفــــات
الــكــيــمــيــائــيــة والــبــايــولــوجــيــة
واحلـــربــيـــة) ضـــمن دوائــر وزارة
الـعلـوم والتـكنـولوجـيا. تـناط بـها

هام التالية: ا
أ- اتالف ومـــعـــاجلـــة اخملـــلـــفــات
ـواد الكـيمـيائـية والـبايـولوجـية ا
اخلــطـــرة والــتـي تــرد من وزارات
الدولة والقطـاع اخلاص والعام

واخملتلط.
ب- تــدمـيــر ومــعـاجلــة مــخـلــفـات
احلـــروب مـن االعـــتـــدة وااللـــغـــام
ــعـدات واالســلــحـة والــذخـائــر وا

قترح) اخلاصة. (انتهى ا
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تـــمـت مــوافـــقـــــــــــة مـــجـــلــــــــس
الوزراء في جلسته الـ 26 بتأريخ
19/6/2012 عــــلـى إســــتــــحــــداث
ــــعـــاجلـــة وإتالف دائــــرة عـــامـــة 
اخملــــلــــفــــات الــــكـــــيــــمــــيــــائــــيــــة
والبـايولوجـية واحلربـية اخلطرة
ضــمن هــيـــكــلــيـــة وزارة الــعــلــوم

والتكنولوجيا. 
 الــتـــأســيس لـــنـــصب مــحـــطــة
لـلـمــعـاجلـة واالتالف بــالـقـرب من
امـاكن تـخـزين مـخلـفـات االسـلـحة
الـكـيـمـيـائـيـة في مـحـافـظـة صالح
الـــدين جـــنــوب مـــديــنـــة ســامــراء
بـاجتــاه مـديــنـة الــفـلـوجــة والـتي
ـناطق اخلـطرة كـانت تعـتبـر من ا
وغـيـر اآلمـنـة والصـعـبـة الـوصول
ــصــلــحـة الــيــهــا. لم يُــنـظَــر الى ا
الــعــامــة واجلــدوى اإلقــتــصــاديـة
إلنـشـاء مــحـطـة إلتالف اخملــلـفـات
الــكـيـمـيــائـيـة فـي مـحـافــظـة آمـنـة
لتخدم مـحافظات العـراق جميعها
والسـيـمــا احملـافـظـات اجلــنـوبـيـة
الـتي عـانت من احلـروب الـعـبـثـية
لـلـنـظــام الـسـابق والــتي تـراكـمت
فيهـا الكثـير من مخـلفات احلروب
لـوثة بكافـة انواعهـا الكيمـيائية ا
والــبــايـــولــوجــيــة واإلشـــعــاعــيــة
اخلطـرة. فضالً عن ان احملـافظات
اجلـنـوبيـة يُـنـتج فيـهـا الكـثـير من
ـلــوثـة اخملــلــفـات الــكـيــمـيــائـيــة ا
ـصـاحـبـة إلسـتـخـراج واخلــطـرة ا
الــنــفط; لــذا لم يــتم االخــذ بــنــظـر
ــذكــورتـ االعــتــبــار احلـالــتــ ا
والــعـمـل أو الـتــفــكـيــر في إنــشـاء
محطة لإلتالف في احملـافظة التي
تــنـتج أكــبـر كــمـيــة من اخملـلّــفـات
اخلــــــطـــــرة وهي الــــــبـــــصـــــرة أو
احملـافظـات القـريبـة منـها; نـتيـجة
إسـتـخـراج الـكمـيـات الـكـبـيـرة من
الـنفط بل اُنـشـئت في منـطـقة غـير
مــســتــقــرة أمــنـــيــا في حــيــنــهــا
وبــــعـــيــــدة عن مــــصـــادر إنــــتـــاج

اخمللفات الكيميائية اخلطرة . 
ان عـدم  انــشـاء مـحــطـة مــعـاجلـة
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ان الـعـنـاصـر الـبـيـئـيـة االسـاسـيـة
الــتي يـــجب احلــفــاظ عــلــيــهــا من
ـاء والتـربة التـلوث هي الـهواء وا
وتـــلــوث اي مـــنـــهـــا ســـتــكـــون له
تأثيـرات سلبية عـلى االحياء التي
تعيش في مـحيطـها وهي االنسان
واحلــيـــوان والــنــبـــات. لم تــشــرع
الـقـوانـ والـتــعـلـيـمـات الـعـلـمـيـة
الصارمـة واحلقيـقية للـحفاظ على
البيئة فترة السبعينات من القرن
ــاضي  مع الـــتــســهــيالت الــتي ا
ـشـاريع شــرعت لالسـتــثـمــار في ا
ــتـوسـطـة. وفـرضت الـصـغـيـرة وا
بعض الضوابط مع استحداث اي
مشروع صناعي او خدمي بهدف
احلفـاظ على الـبيـئة ولـكنـها كانت
شـكلـية ولم يـتم االلـتزام بـها لـعدم
ــــــهـــــنــــــيـــــة الكــــــات ا تــــــوفــــــر ا
ـتـخـصـصـة والـتي تـعي مـعـنى وا
ومضار التلوث واثار عدم االلتزام
بـاحلفـاظ على الـبيـئة. لـقد انـيطت
مــســـؤولــيــة الـــكــشف ومــتـــابــعــة
لوثة للبيئة ورصد بؤر شاريع ا ا
ــلـــوثـــات بــاالطـــبــاء الــتـــلـــوث وا
ـهـنـدسـ الـغـيـر مـتـخـصـص وا
الكات غـير مؤهلـة مهنيا وحتى 
من حـــامــلي شــهـــادات االعــداديــة
ـتــوسـطـة.  انـشـاء بـعض من وا
ـشـاريع الـصـنـاعـيـة  واخلـدمـيـة ا
الــتــابــعـــة لــلــدولــة الـــتي ســبــبت
مــلــوثــاتـــهــا الــكــوارث الــبــيــئــيــة
واالمـراض للـسـكان الـقريـبـة منـها
ــلـوثـة الـتي ـشـاريع ا فــضال عن ا
رخـــصت لـــلــقــطـــاع الــعـــام ضــمن
محددات شـكليـة من دون االكتراث
ضارها وهناك الـكثير من االمثلة

ومنها االتي:
1- انـــشــاء مـــشـــروع لـــصـــنـــاعــة
ـــضـــغـــوط في شـــمــال اخلـــشب ا
ـناذرة بـاسـتخـدام سعف مـدينـة ا
النخيل كمواد اولـية احد مخلفاته
هي غـازات حامـضيـة تطـرح للـجو
ســـبــبت ارتـــفــاع نــســـبــة امــراض
الــتــدرن الــرؤي  واخــرى  ســائــلـة
عــالـيــة الــتـلــوث تـرمـى في الـنــهـر
ا ـدينة  وجنـوبها مـشروع ماء ا
ســــبـب الــــكــــثـــــيــــر من االمــــراض
الـبــاطــنـيــة الــتي رصــدت من قـبل
مجـموعة من الـباحث مـن جامعة
ــسـؤولـ او الــكـوفــة ولـيس من ا

دينة. واطن في تلك ا ا
 -2رمي مخلـفات مشـاريع معاجلة
ـلـوثـة في مـجـاري االنـهار ـيـاه ا ا
او االهـوار مـعـتمـدين عـلى نـظـرية
انـها سـتفـقد تـأثيـرها السـلبي او
ــــــســــــبـب لالمــــــراض مـن خالل ا
عملية تخفيف تركيزها بامتزاجها
ـيـاه الـتي سـتــرمى فـيـهـا من مـع ا
دون االخـذ بـنـظـر االعـتـبـار ازدياد
ـلـوثـات مع ازديـاد اعـداد تـركـيـز ا
مصادرها عـند االجتاه الى جنوب

العراق.
ـلـوثــات اثـار سـلـبـيـة غـيـر لـهـذه ا
محسوسة عـلى جميع مدن جنوب
الــعــراق ولــكــنــهــا ظــهــرت بـشــكل
مــحــســوس في مــديــنــة الــبــصــرة
لوجود عوامل اخرى ساعدت على

ذلك.  
3- مشاريع استـخراج النفط التي
تــســـبب تـــلــوث الـــهــواء من خالل
ـصـاحـبـة وتـلوث حـرق الـغـازات ا
ـواد ـيـاه اجلـوفـيـة  بـا الـتـربـة وا
ـصـاحـبة الـكيـمـيـائـيـة اخلـطـرة  ا
لعملية استخراج النفط  من خالل
تـــركـــهـــا او رمــيـــهـــا في االراضي

كشوفة.  ا
4- مـشــاريع  دبـاغـة اجلـلـود الـتي
تـــرمى مـــخـــلــفـــاتـــهــا ذات االمالح
الــــســــامـــة فـي مـــيــــاه االنــــهـــر او
ـكــشــوفـة الــتي تــسـبب االراضي ا

تلوثها وسميتها.
5- الكـثير من مـشاريع الصـناعات
االنـشائيـة والكـيمـياوية والـنفـطية
الــتـي تــســبب تـــــــــــلــوث الــهــواء
اء والتـربة القـريبة منـها بشكل وا
عــام والـتي تــقع جــنـوبــهـا بــشـكل

خاص.
6- رمي اخمللـفات السـائلـة لبعض
ـسـتـشـفيـات في اجملـاري الـعـامة ا
ـا يـؤدي ـعـاجلـة  لـلـمـيـاه غــيـر ا
لزيـادة وتعدد ملـوثاتهـا البكـتيرية

وصعوبة التخلص منها. 
ظـهـرت مـكـامن للـتـلـوث االشـعاعي
في الكثـير من مناطق الـعراق بعد
عام 1991 بـسـبب الـقـذائف الـتي
اســـــتـــــخــــــدمت  مـن قـــــبل قـــــوات
ـــنــــشـــآت الــــتــــحـــالـف لـــضــــرب ا
والـعـجالت والـدبـابــات الـعـراقـيـة
صنعـة هياكلهـا من اليورانيوم وا
ـنـضب لـتـصـبح مصـادر لـلـتـلوث ا
االشـعاعي يـستـمر سـنوات طـويلة

اذا لم يعالج. 
اسـتـحدثت وزارة الـبـيـئة بـعـد عام
ــهــام كــثــيــرة 2003 لالضــطالع 
وكــبــيــرة واهـمــهــا رصــد مــصـادر
ومـكامـن التـلـوث في جمـيع انـحاء
الــعـراق والـبت فـي مـنح االجـازات
لـلـمـشاريع الـصـنـاعيـة  والـتـوجيه
ـؤسـسـات واجلـهـات الـتي اللـزام ا
تسـبب التلـوث باحلد او الـتخلص
مــنه او مــعــاجلـــته بــالــرغم من ان
مــــعـــظـم مالك الــــوزارة مـن غــــيـــر

تخصص بالبيئة.   ا
دمـــجت وزارة الـــبـــيــئـــة مع وزارة
الــصـحــة في عـام 2015 وانــيـطت
مـسؤولـية ادارة تـشـكيالتـها بـاحد

وكالء وزير الصحة.
ـــنـــظــمـــة حـــظــر انـــضم الـــعــراق 
االسـلـحـة الـكـيـمـيـائـيـة في الهاي-
هــولــنــدا عـام 2009 كــاســتــجــابـة
لــقــرار مــجــلس االمن 1762 لــعـام
2007 عـلى ان يــقـدم خـطـة التالف
مــخــلــفــات  بــرنــامــجه لالســلــحــة
الـكـيـمـيـائـيـة خالل عـام واحـد بـعد

تأريخ االنضمام. 
ولعـدم وجود مؤسـسة متـخصصة
بــالـشـأن قـرر مــجـلس الـوزراء عـام
2009 تــكـــلـــيف هــيـــئـــة الــرقـــابــة
الـوطــنـيــة وهي احــدى تـشــكـيالت
وزارة الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا
بــــــــــوضـع خـــــــــطــــــــــة االتــــــــالف
ـنظـمات الـدولية وبالـتنـسيق مع ا

تخصصة.  ا
في كـــانــــون ثـــاني من عـــام 2011
شـكـلت جلـنـة اسـتـشـاريـة بـرئـاسة
وزيــر الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا
لالشــراف عـــلى تـــنــفـــيــذ اخلـــطــة
ـرســومــة لــتـصــفــيــة  مـخــلــفـات ا
بـرنـامج االسلـحـة الكـيـميـائـية. في
نـيـسـان من عـام 2011  تـكـلـيف
بعض اعـضاء اللـجنة االسـتشارية
الدارة مشروع تنـفيذ خطة االتالف
علـى ان تنـهي مهـامهـا خالل ثالثة

سنوات.  
في عــام  2012تــقـــدمت الــلـــجــنــة

قترح نصه: االستشارية 
لكي يـتم استـثمار الـبنيـة التحـتية
ـنــظـومــات الــتي يـتم اجنــازهـا وا
لــتـــصــفــيــة مــخـــلــفــات االســلــحــة
الكيميائية ضمن اطار مؤسسي لم
يتـضمنه قـرار مجلس وزراء لـسنة
ـعـني بـتـشــكـيل الـلـجـنـة 2011 وا

إلســتــخــراج الــنــفط الــعــامـلــة في
حـقــول مـحــافـظـة مــيـســان بـطـلب
للـتعـاقد مع دائـرة معـاجلة وإتالف
اخمللـفـات الـكـيـمـيـائـيـة في تـشرين
أول 2017م إلتـالف اخملــــــلــــــفــــــات
الـكـيـمـيـائـيـة اخلطـرة الـنـاجتـة من
خالل اسـتـخــراجـهم لـلــنـفط اخلـام
حيث تـزامن تقـد الطـلب مع قرب
انـهــاء مـهــمــة تـصــفـيــة مــخـلــفـات
بـرنــامج االســلــحــة الــكـيــمــيــائــيـة

العراقي. 
بـعـد عـدة اجـتــمـاعـات ومـنـاقـشـات
كثـيرة حصـلت القـناعة عـلى إنشاء
ثالث مــحــطـــات إلتالف اخملــلــفــات
ـصـاحبـة إلستـخراج الـكيـمـيائـية ا
ـــنـــاطق اجلـــنــوبـــيــة الــنـــفط في ا
وواحــــدة في بــــغـــداد وأُخــــرى في

كركوك.
حــصـلت مــوافـقــة األمـانــة الـعــامـة
جملـلس الـوزراء للـتـعاقـد مع شـركة
ــــالـــيــــزيــــة إلتالف بــــتــــرونــــاس ا
مـخـلـفـاتـهم وتُـعـوقِـد معـهم في 19
تـــشـــرين أول 2017م عـــلى أمل أن
تُنـشـأ محـطة إتالف ضـمن اخملطط
في أحـدى احملــافـظــات اجلـنــوبـيـة

لتنفيذ العقد. 
وقــد رحـبـت مـحــافــظـات الــبــصـرة
وذي قـار وواسط بـإنشـاء مـحـطات

إتالف في محافظاتهم.
ظــهــرت بــعض  الــعــوائق إلنــشــاء

محطة اتالف وأهمها هي:  
1- عـــدم وجـــود تـــخــــصـــيـــصـــات
لـعـمـلـيـة انـشـاء احملـطـة لـشراء او
نــقل او نــصـب اجــهــزة  ومــحــارق
وسـايـلــوات ومـسـتــلـزمـات أخـرى
وعــدم إمــكــانــيــة االنـفــاق عــلى أي
مـشروع اسـتـثمـاري اسـتحـدث عام
2017م لــكــونه غـيــر مــدرج ضـمن

موازنتها.
2- عـــدم تـــوفـــر األرض ذات األثـــر
ـــكن الــبـــيـــئي اإليـــجـــابي الـــتي 

إستخدامها للمشروع.
تخصصة 3- عدم وجود الكوادر ا
من ابــنـاء احملــافـظــات اجلــنـوبــيـة
ضـــمن مــنـــتــســبـي وزارة الــعــلــوم
والـتـكـنـولـوجـيـا لـيـنـسـبـوا للـعـمل

شاريع.  ثل هذه ا
تقـدمت شـركـة الـفـيـحـاء لـلـخـدمات
الــنــفـطــيــة احملــدودة وهي شــركـة
تـعـمل كـمـقـاول ثـانـوي مع شـركات
اسـتـخـراج الـنـفـط لـعـقـد مـشـاركـة
إلنـشـاء مـحـطـة إتـالف لـلـمـخـلـفـات
الـكــيـمـيـائــيـة في الـبــصـرة كـونـهم
ـنــاسـبــة إلقـامـة ـلــكـون األرض ا
منوحة لها (اثر بيئي) شروع وا ا
من وزارة الـصــحـة والــبـيــئـة. وقـد
ابـدوا كــذلك اسـتــعـدادهم لـإلنـفـاق
عـلـى تـأسـيس وإنـشـاء احملـطـة مع
ـباني من جتـهيـز األرض وجمـيع ا
ــعــدات الــفــنــيــة الــشــركــة وأمــا ا
واحملــارق يــحــتــاج تــوفــيــرهــا من
الـوزارة وتـتـحـمل الـشـركـة نـفـقـات
ـشروع نـقـلـهـا ونـصبـهـا وتـأهـيل ا

بباقي احتياجاته. 
لـقد كـان طلـبـــــــــهم في البـداية أن
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جـاهل من يـعـتـقـد أن احلسـ " عـلـيه الـسالم " ومن شـايـعه من الـثـلـة الـقـلة
ـال فــجــده رسـول الــله وأبــيه بـطل خـرجــوا من أجل احلــكم او اجلــاه أو ا
اإلسالم الـذي خـاطب الـدنـيـا مـصـغـراً مـحـتـقـراً " يـا دنـيـا غري غـيـري وأمه
الـزهـراء أشـرف خـلـق الـله وشـقـيـقه احلــسن " عـلـيه الـسالم " وهل أشـرف
مـنهم نسبـاً أما حكـماً فقـد نزل الوحي في بيـتهم وامتـدت اإلمامة بـنسلهم
فـهل أن اجللوس عـلى كرسي احلـكم دليل األحقـية باحلـكم أو الشهـادة بها.
وجـاهل أكبـر من اعتـقد أن ملـحمـة عاشـوراء ستـأفل في يوم من األيـام فقد
ـسـتبـدة ومن شـايـعهم وحـتى الـيـوم منـاصـبة سـعى جاهـدا حـكـام اخلالفة ا
الـذكـرى الـعـداء بـغـايـة مـحـوهــا من الـذاكـرة والـذكـرى ومـراسـيـمـهـا آخـذت
همـة احملالة سُـفكت الدماء وزُج بـالتجـدد واالتساع ومن اجل إجناز هـذه ا
شايع وقُـطّعت األجساد الطاهرة االنـصار في غياهب السجون ونُـكل با
ال ينفق بسخاء بقصد شراء الذ وحتريف التاريخ وقلب احلقائق وراح ا
ـوقف وتأكـيد ـلتـحقـ بهـا يتـدافـعون زحـاماً لـتثـبيت ا لكـن القـافلـة تسـير وا
لحمة التي قُدم احلـضور. كيف ال وهي تاريخ انتصار الدم عـلى السيف وا
فـيها الـرضيع والـشيب اخلـضيب قرابـ على طـريق احلريـة واحلق والعدل
فـاحلس " عليه الـسالم " لم يخرج أشراً وال بـطراً لكنه خـرج لنصرة الدين
ورسم اخلط الـفاصل ب احلق والباطل اخلط الذي ميز الظلم عن الظُالمة
فـفي واقـعـة الـطف تـصارع مـعـسـكـري احلق والـبـاطل بل مـعـسـكـري الدين
ـاله الذي أغدق ستـبد أنه قادر  والـدنيا ومـا بينـهما خـيط أبيض. لقـد ظن ا
ـوالـ وبـسـيـفه الـذي قـطع الـرقـاب عقـد األلـسن وصـم األفواه وقـتل شـراء ا
يزان بدراهم معدودة فباع ـبدأ نعم لقد شايع الظالم من مالت عنـده كفة ا ا
دنـيـاه وآخـرته بالـزائل الـبـخس لـكن من ثـقـلت مـوازيـنه نـاصَر وقـاتَل ووقف

وتصدى واستشهد فأشترى آخرته بدنيا الظالم ومن ناصر.
لم يـكن احلس " عليه السالم " في يوم من األيام شيعياً  لكنه حامل لراية
غـتصب  سـتبـد والفـاسد وا احلق ونـاصرهـا  فثـورة احلسـ ثورة عـلى ا
ثـورة على آكل مـال الشـعوب  ثـورة على من تـخفى بـعبـاءة الدين فـجاء على
ـتخـفي وصف الظـالم لديـنه وغيـره ونفـسه  حتى الـدين وأهله  فـحق على ا
راح بـعض من اسـتـشـعـر الـظـالمـة من اسـتـبـداد احلـاكم يـوجه سـهـام نـقـده
ن اتخذ منه وسيلة لـلدين وحامل راية احلق وهو على ظالله  فالـدين براء 
للتضليل ويقيناً أن العيب ليس فيمن أدعى فهو يبحث عن الوسيلة ولو كانت
عـلى حسـاب السمـعة والـشرف واألهل  لـكن العـيب كله فـيمن مكن واوصل
وسـيـد وعـلّى عـلـى الـعـرش  فـاحلـاكم ال يــولـد وهـو مـسـتـبــد لـكن الـشـعـوب

مصنع الطغاة ومصدر االستبداد ومنجم القمع .
سـتـبـدين عـلى مـدى الـتاريخ  لـقد حـمل رايـة الـظُالمـة الـكـثيـر الـكـثـيـر من ا
ؤمن حقاً بالطف وصاحبها  مـتخذين من الطف وواقعته ستاراً لتضلـيل ا
فـأقاموا اجملالس وتوشحوا بثيـاب احلزن وأغدقوا العطاء وراحت أضاحيهم
واالة تـمـلئ الـشوارع  بـل تسـابـقـوا بـقـصـد إبراز مـظـاهـر احلـزن إلثـبـات ا
ومـناصبة األضداد العـداء  كيف ال وهم من سرقوا وافسدوا ونـهبوا وقتلوا
وأفـقروا ويتموا  فأسـاءوا لدينهم وطائـفتهم ومن مثلـوا  ويقيناً أن ال حديث
يـدور في بــالـهم عـن الـتـاريـخ  فـمن قــبل لـنــفـسه هــذا الـدور لــيس له تـاريخ
ولـيست له آخرة  كيف ال وهو قبل لنفسه أن يخون األمانة أمام األعلى فهل
من خـان األعلى يخشى من خـيانة األدنى ? وهل من باع آخـرته يخشى على
دنـيـاه وأسرتـه وخلـفه وسـلـفه? وبـالـقطـع أن الذم عـنـده مـديح والـشـتم رضا
وتــوجــيه سـهــام االتـهــام أدعـاء والــتـوجـه عـلــيه بـالــدعـاء حــسـنــات وإذهـاب
لـلسيئات وأكـيداً أنه على حق فقد غـادر ضميره ونسي سـمعته وباع آخرته
وتـغافـل أن التـاريخ مـثلـمـا خلـد من شـايع ونـاصر وسـار عـلى درب صاحب
الـواقعة أرشف لتـاريخ من باع وخذل وتـآمر ووقف مع الكفـر والظلم وأهله.
ـوائـد لن تـضـير وبـالـقطـع أن التـظـاهـر بـثـوب احلـزن وإقامـة اجملـالس ومـد ا
تدة  مثلما ساللة الـدين واحلق وحاملي رايته  فالسلطان ووعاظه ساللة 
ظـلوم ـقيـم وا نـصف ا ـتدة حـتى تـقوم الـسـاعة  لـكن عـلى ا احلق واهـله 

الـذي طالـته يد السـلطـان أن يتـوجه على الـظالم ال على
الـدين وطـقـوسه ومـظـاهـره  فـالـظـلم ظـلم الـراعـيـة ال

ظــلم الـديـن ومـبــادئه واخالقه وطــقــوسه ورجـاالته 
بـدأ جتسيـد ما يدعـيه قوالً وفعالً وعـلى من يدعي ا
والـوقــوف بـوجـه الـظــالم وفـعــله  ال بــنـصــرته عـمالً
ونـقـده قـوًال  فــالـطـغـاة ال يـكـتـرثــون لألقـوال لـكـنـهم

ينهزمون أمام األفعال .           

ـانـيا وفـرنـسـا وبـركـسل فـفـرَّ إلى بـغداد 1847 سـنـة 1845 ضـاقت عـلـيه أ
مـتخفيَّاً بزي امرأة عجوز تبيع اخلبـز أمام جامع احليدرخانة لشهرين وقبل
ـوت في لـنـدن كـتبَ الـرسالـة الـبـغـداديـة!  لـشـعبِ مـا زال يـعـيش بـعقل أنْ 
بـدائيٍّ أسطوري? ما زال يسمع خطيب اجلمـعة يقصُّ عليهم: ح كان جَدي
ـشي إلـيه والسـجَّادة تـزحف لـتفـرش نفـسـها إلى الـقبـلة! يـتوضـأ اإلبريق 
لـشعبٍ يُعلق التمائم واخلمس عيون في رِقـابهم وعلى أبوابهم! لشعبٍ يتقرَّب

إلى الله بالدم البشري! 
ـثقـف مسـؤوليـة هذا اجلهل وهـذه اخلرافـات. ينادي يـبتسم لـينـ ويُحمل ا
ـثـقــفـ ورجـال الـدين : اقـتـل نـصف ا بـالـرفـيـق الـشـاب اجلـورجي ســتـالـ
ـثــقف أداة تـوعـيــة لـلـطــبـقـة الـعــامـلـة بــحـسب مـاركس. والــبـقـاء لـألصـلح! ا
ومـاركس يعني بالـطبقة الـعاملـة الشعب. ألنَّه ال يعـترف إال بالـطبقة الـعاملة
فـكرة ثـبتَ انحـرافهـا. في جمـيع مراحل االحتـاد السـوفيـتي لم يكن الـشعب
سـحـوق في الـعـهد طـبقـة واحـدة. والطـبـقة الـعـامـلة هم األقـنـان والعـبـيـد وا
تكبرين بـحَيَوَات سريَّة ال ُرفَّهـ ا الـقيصري. وطبـقة نبالء جديدة الـرفاق ا
ــطـرقــة أغــلى أنـواع يــعــرف الـشــعب عــنــهـا شــيــئـاً. مُــسَــدَّس الـرفــاق أبــو ا
ـسدسات سيارات الرفـاق أجمل وأفخر السيـارات حي الرفاق يتكون من ا
زابل في حي الشهداء. هذا العام الحظَ قـصور وشوارع نظيفة ومُشجَّرة وا
أحـد حـجـيج بــيت الـله وفـداً مـن احلـجـيج تـبــدو عـلـيـهـم الـنـعـمــة والـرَّفـاهـيـة
يـحجزون أرقى الـقصـور والفلَلْ قـرب بيت الـله احلّرام وح سـألَ وتقصَّى
قـيل له (هؤالء الـنسـوة زوجات الـرفاق الـقيـادي من مـسؤولي بـعث العراق).
والـبــعـض يــردد كــان الــرفــيق أنــزه من عــمــر الــفــاروق! فــمن أينَ له مـاليـ
ـثـقف أداة تـوعـيـة الـشعب فـيـقـصـد الـتـوعـية الـدوالرات? اعـتقـاد مـاركس بـا
عركة مستمرة مع العدو! حتظر التفكير! حتظر احلزبية التي حتظر النَّقد فا
الـكة احلـقيـقـة! ح بـدأ فاضـل البـرَّاك يدسُّ أنـفه في مـصروفـات الـعائـلـة ا
وكـتبَ عن شراء إحدى بنات الرئيس لعقدٍ لؤلؤ أو ما شابه بأكثر من خمسة
ماليـ دوالر وجلب صورة ابنه في مـجلة بريطـانية: يخـسر مليون دوالر في
نـصف سـاعـة ويـخـرج مـبـتـسـمــاً! واألرصـدة الـسـريـة في جـنـيف! اكـتـشـفـوا
خـيانـته لـلحـزب والثـورة ونـشكـر الزمـان عـلى إضاءة جـزءٍ مـسكـوت عنه من
تـاريخـنـا! (الـشعـوب حتـرر نـفسـهـا بـنفـسـها/ مـاركس) الـشـعب الـعراقي لم
نع يـضرُّ يـتحـرر من أسـاطيـره وخـرافاته عن رجـل السـلطـة اإلله يـعطـي و
ويـنفع. عن رجل الدين اإلله يقرر هؤالء للجنة وهؤالء للنَّار واجلنة سلعة الله
ـتلك !! العـراق أبـداً لم  الـغالـيـة لم يـخـول بهـا جـبـريالً وال ونبـيَّـا وال رسـوالً
مـثقفاً مثل فيكتور هوغو يضحي بـنفسه من أجل فرنسا لم ينتظر مكافأة أو
جـائـزة أو تقـاعـد خـرافيٍّ مـدى احلـيـاة. ولم يقـرأ الـقـرآن وقـول نـوحٍ والرُّسلِ
َ) وال (إِنَّ واألنـبياء (وَمَا أَسْأَلُـكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِال عَـلَى رَبِّ الْعَالَمِ
أَكْـرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) وال يعـرف احلديث (وَمَنْ أبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ
ـروءته وإنسـانيـته قارعَ نَـسَبُهُ) ولم يـتبـجَّح بـنسـبه وجده. هـوغـو بالـفطـرة و
نـابـليـون الـثـالث. غيَّـر مـحل سـكنه (27) مـرة في بـاريس خالل شـهر كـانون
األول 1851 هـرباً من عـيون نابـليـون الثـالث قبل أنْ يـفرَّ إلى بلـجيـكا ومـنها
. أمـيل زوال في إلى لـنـدن ويـبـقى فـيــهـا أكـثـر من خـمسَ عـشـرةَ ســنـة مـنـفـيَّـاً
الـثـامنـة واخلــــــــــمـس نـشـرَ بـيانـه (إني أتهم) في 1898/1/13 مُـحـدداً

ـــثــــقف بـــاتــــخـــاذ مـــوقـف نـــــــــــقـــدي ضـــد وظـــيــــفـــة ا
احلــــــــــــكـــومــة مـــنـــتـــقــداً الـــرئـــيس الـــفـــرنـــــــــسي
فـيليــــــــكس فاور وقـادة اجليش بعـرقـــــــــلة الـعدالة
في قــضـيــة درايــفــوس الـشــهــيـرة في 1898/2/7
تــمَّت مـحــاكــمــة زوال وسُـحِبَ مــنه وســام الــشـرف
وحُـكِمَ عــلـيـه فـفــرَّ إلى إنـكــلـتــرا وعـاد بــعـد ســقـوط

احلكومة.
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vM³∫ مدخل مجمع اجلادرية حيث مبنى جامعة بغداد

gO²Hð∫ خبراء دوليون يفتشون موقعا لالسلحة احملظورة

}wŠ«u∫ مصفى للنفط في ضواحي بغداد


