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اكدت جمل��ة من الدرا�سات والبح��وث ان الأطفال 
ميتلكون اللي��ات ح�سية ا�سبه بالكامرات متكنهم 
م��ن التق��اط �س��ورا مليوني��ة ملختل��ف املواق��ف 
واملفا�س��ل احلياتي��ة الت��ي يعي�سونه��ا، وان هذه 
ال�س��ور توؤثر ب�سكل كبري يف خريطة حياتهم التي 
تر�سم لهم، حتى انها تكون حمفزات قوية للطموح 

او التخاذل واحلزن وال�سعادة.

ه�س��ام... �س��اب ثالثين��ي يع��اين م��ن ا�سط��راب 
ال�سل��وك يف كث��ري م��ن الأحي��ان حتى ان��ه اخفق 
يف انته��از الكث��ري م��ن الفر�س��ة الت��ي متكنه من 
الرتق��اء مب�ستقبله، ف�سال عن انه يذهب يف كثري 
من الأحيان اىل العزلة وتكون هي امللجاأ الوحيد 
له خ��الل اللحظات الت��ي ي�سعر فيه��ا بالنزعاج 
او ال�سي��ق، وم��ن جميع هذه الت�رصف��ات تاأكد ان 

ه�سام عانى من طفولة م�سطربة غري م�ستقرة.
الباح��ث الجتماعي علي رحيم اك��د ان "مقيا�س 
ب�س��ورة  وان�سائه��م  م�ستقب��ال  الأطف��ال  جن��اح 
تتالءم م��ع الواقع املجتمعي ال��ذي ينتمون اليه، 
ه��ي الطفولة الت��ي عا�سوها، حي��ث ان تاأثري هذه 
الطفول��ة يكون مبق��دار كبري يف تنمي��ة جملة من 
ال�سف��ات الت��ي ت�ساه��م يف تكوي��ن �سخ�سياتهم، 

كال�سجاعة والكرم والندفاع واحلكمة وغريها".
وب��ن ان "الكث��ري م��ن الأبناء يعان��ون يف الوقت 
الراه��ن من اختالل يف الت��وازن الفكري حتى انه 
ل يتمكن��ون م��ن اتخ��اذ الق��رارات املنا�سبة التي 
ت�ساهم يف تاأهيلهم كعنا�رص فعالة يف املجتمع، 
ف�سال ع��ن انعكا�س هذه الطفول��ة وال�سفات على 

جناحهم وجناح املجتمع ب�سكل عام".
يق��ول ه�س��ام ان "ال�سبب الرئي�س��ي يف عزوفه عن 
ال��زواج حت��ى هذا العم��ر يعود اىل امل�س��اكل التي 
كان �ساهد عليها خالل فرتة طفولته بن ابويه"، 
لفتا اىل "عدم مرور يوم واحد من دون مهاترات 
وازم��ات يف البي��ت والت��ي و�سل��ت يف كث��ري من 
الأحي��ان اىل قي��ام والدي ب���رصب امي، مما خلق 
يف اخوت��ي اأ�سلوب العدوانية الذي دفع الكثري من 

اقرانهم اىل نبذهم والبتعاد عنهم".
الطبي��ب الخت�سا���س يف جم��ال ال�سل��وك حممد 
الرفاع��ي اك��د ان "الكثري من احل��الت التي تاأتي 
اىل العيادة تعاين من ا�سطرابات �سلوكية اأ�سا�سها 
الو�سع العائلي الذي عا�سوه اثناء طفولتهم، حتى 
ان اغل��ب املر�س��ى ب��داأوا بعك���س طفولته��م على 

ا�رصهم وعوائلهم من دون �سعور".
�س��وروا  الذي��ن  "الأطف��ال  ان  الرفاع��ي  وتاب��ع 
م�ساه��د العنف خالل طفولتهم تنق�سم �سلوكياتهم 
اىل ق�سم��ن الأول الذه��اب ايل العدوانية وا�سقاط 
تل��ك الح��داث عل��ى املحيط��ن به��م، فيم��ا كان 
الق�س��م الثاين املنعزل الذي يعاين من �سفة اجلنب 
واخل��وف الن��اجت ع��ن رف�س��ه لت�رصف��ات ابوي��ه 
خالل تلك الفرتة". ويع��ود ه�سام قائال انني "يف 
كث��ري من الأحي��ان اعاين من اأح��الم اليقظة التي 
تعي��د ايل الذكري��ات القدمية الت��ي اأدت اىل ارباك 
و�سع��ي العام واثرت ب�سكل كب��ري على م�ستقبلي، 
حت��ى انني مل��ن اأمتكن من تنا�س��ي موقف والدي 
حن �سح��ب امي يف اح��دى املنا�سب��ات العائلية 
من �سعره��ا وانهمر عليها بال���رصب ب�سبب تاأخر 

موع��د ال�سياف��ة، المر ال��ذي تط��ور ل�سجار كبري 
ب��ن ابي واخوايل وو�سل اىل مراحل ال�رصب بن 

الطرفن".
وبين��ت درا�س��ة حديثة اقامتها اح��دى اجلامعات 
عق��ول  تلتقطه��ا  الت��ي  "ال�س��ور  ان  المريكي��ة 
الأطف��ال تك��ون اكرث تاأث��ريا يف حياتهم، فبعد ان 
متت ال�ستعانة بخرباء التنومي املغناطي�سي، وجد 

ان اك��رث م��ن ن�س��ف الأطفال يعانون م��ن ارهاق 
عقل��ي ناجت ع��ن تلك اخلالف��ات ال�رصي��ة، والذي 
انعك���س ب�سكل كبري على اداءهم الدرا�سي وطريقة 
تعاملهم مع املحيطن بهم، فيما الن�سف املرهق 

كان اقل متيزا".
وب��ن الإعالم��ي اأ�سام��ة ناجي ان "عل��ى و�سائل 
تاأث��ري  ح��ول  ج��دي  ب�س��كل  التثقي��ف  الع��الم 

�سلوكي��ات البوي��ن مب�ستقب��ل ابناءه��م، وم��دى 
اأهمي��ة توفري جو اللف��ة، وابعاد الأطف��ال ب�سكل 

مطلق عن هذه اخلالفات ال�رصية".
و�سدد على ���رصورة "عر�س برام��ج خا�سة بهذا 
ال�س��اأن عل��ى ان يت��م ا�ست�ساف��ة خ��رباء نف�سي��ن 
وباحثن اجتماعين لعر���س �سلبيات اخلالفات 

العائلة ومدى تاأثريها على م�ستقبل الأطفال".

انذار لالبوين... انتما مراقبان.. سلوككما يحدد مستقبل اطفلكما 
بغداد -  رغد دحام

“ملك االنستغرام” ينضم لضحايا المشاهير العراق.. مئات األطنان من النفايات المشعة تدق ناقوس الخطر
في العراق

 “اأم علي” عجوز بلغت من الكرب عتيا، ت�سكن 
القهر  اآثار  العراق،  جنوب  الب�رصة  مدينة  يف 
واحلزن قد اأخذت طريقها يف جتاعيد وجهها، 
“اأم علي” فقدت ابنها ال�ساب الذي كان يعمل 
 ،2007 عام  “ال�سكراب” يف  احلديد  يف جمع 
الذي كان يبلغ من  ابنها  اإن  “اأم علي”:  تقول 
19 عاما، عندما تويف كان يعمل ملدة  العمر 
واإنه  “ال�سكراب” قبل وفاته،  عامن يف جمع 
والذي  ال��دم،  ب�رصطان  اإ�سابته  نتيجة  تويف 
من  اأ���س��ه��ر  ث��الث��ة  غ�سون  يف  حياته  اأن��ه��ى 
تنهمر  والدموع  وت�سيف  باملر�س.  معرفته 
اأ�سيب  اأنه  اأخربوها  الأطباء  اأن  عينيها،  من 
من  كبرية  لكميات  تعر�سه  نتيجة  بال�رصطان 
كان  ال��ذي  “ال�سكراب”  ن��وع  وع��ن  الإ�سعاع، 
اأن  ت�سيف  وبيعه،  جتميعه  يف  “علي”  يعمل 
واأ�سدقاءه  اأن��ه  وفاته،  قبيل  اأخربها  ابنها 
الذي كانوا يعملون معه اكت�سفوا مقربة للحديد 
التي  الع�سكرية  الآليات  خملفات  من  اخل��ردة 
 .1991 الأوىل عام  اأثناء حرب اخلليج  دمرت 
التوجيه  ال�سابط يف مديرية  من جانبه يقول 
العقيد  ال�سابق  العراقي  اجلي�س  يف  الع�سكري 
الأمريكية  القوات  “حازم عبيد”  اإن  املتقاعد 
القوات  ا�ستهدفوا  معها  املتحالفة  وال��ق��وات 
يف  الكويت  من  املن�سحبة  املدرعة  العراقية 
اليورانيوم  بقنابل  ا�ستهدفوهم  1991؛  عام 
واأن   ،”Depleted Uranium“ املن�سب 

األوية مدرعة كاملة اأُبيدت يف تلك ال�رصبات.
ومن  ال�سابق  العراقي  اجلي�س  اأن  وي�سيف، 
خالل ِفَرق متخ�س�سة مبعاجلة املواد امل�سعة؛ 
الآليات  جمع  اإىل  احل��رب  انتهاء  بعد  عمدت 
يف  وطمروها  ال�رصبات،  تلك  نتيجة  املدمرة 

ما  بعمق  ال�سحراء  يف  الأر���س  حتت  مقابر 
توؤثر  ل  حتى  الأر����س،  حتت  مرت   2-5 بن 
املواطنن،  على  منها  املنبعثة  الإ�سعاعات 
ويختتم “عبيد” حديثه باأن الِفَرق املتخ�س�سة 
عدم  اإىل  تنبه  حت��ذي��ري��ة  ع��الم��ات  و�سعت 

القرتاب من تلك املقابر، بح�سبه.
تلوث  من  تعاين  َم��ْن  وحدها  الب�رصة  لي�ست 
فمحافظات  مناطقها،  من  كثري  يف  اإ�سعاعي 
والعمارة  والنا�رصية  وا�سط  ك�  اأخ��رى  ومدن 
من  كذلك  تعاين  والأن��ب��ار؛  ونينوى  وب��غ��داد 
بع�س  يف  الإ���س��ع��اع��ات  م��ن  عالية  م��ع��دلت 
اأن  اإىل  ت�سري  كثرية  دولية  تقارير  مناطقها، 
التي  العامل،  يف  البلدان  اأكرث  من  يعد  العراق 

تعاين من ارتفاع معدلت الإ�سعاع يف مدنه.
“�سكوت  الإ�سعاعي  التلوث  يف  اخلبري  وكان 
بيرت�سون” قد ك�سف عن وجود تلّوث اإ�سعاعي 
اليورانيوم  لأ�سلحة  ناجم عن خمّلفات حربّية 
يف بغداد، م�سرًيا اإىل اأنه يفوق احلدود امل�سموح 
اآلف  األف وع�رصة  ا، مبا يرتاوح بن  بها دوليًّ
�سعف. ون�رص “بيرت�سون” تقريره يف �سحيفة 
عام  ربيع  يف  مونيتور«  �ساين�س  »كري�ست�سن 
ال�سنة  من  “�سبتمرب”  اأي��ل��ول  ويف   ،2003
بحوث  »مركز  علماء  من  فريق  اأج��رى  ذاتها، 
 Uranium Medical اليورانيوم«  طب 
“نيويورك”،  ومقره   Research Center
عن  ميداين  بحث  اأو�سع  باأنه  اآنذاك  َف  ُو�سِ ما 
العراق،  اليورانيوم يف حروب  اأ�سلحة  تاأثريات 
العراق  و�سط  ومدًنا  و�سواحيها،  بغداد  و�سمل 
التلّوث  انت�سار  تثبت  اأدلة  واكت�سف  وجنوبه، 
الإ�سعاعي يف املناطق التي مت م�سحها، م�سرًيا 
بها  امل�سموح  احلدود  فاقت  م�ستوّياته  اأن  اإىل 
ا، مبا يرتاوح بن ع�رصة اأ�سعاف وثالثن  دوليًّ
يف  الإ�سعاع  م�ستويات  وتخّطت  �سعف،  األف 

�سعف   14 ال��ب�����رصة   يف  واحل��ي��وان  النبات 
الكمّية املعتمدة دوليا معياًرا لل�سالمة من قبل 

“منظمة ال�سحة العاملّية”.
يعمل  املوىل” كان  “طارق  فح�سب،  هذا  لي�س 
تابع  فريق  �سمن   2006 ع��ام  يف  موظفا 
العراق،  يف  للبيئة  املتحدة  الأمم  لربنامج 
الإ�سعاعي،  التلوث  عن  بالك�سف  واملخت�س 
اأج��ري  ميدانيا  م�سحا  اإن  “املوىل”  يقول 
ال��ف��رتة،  تلك  يف  ال��ع��راق  حمافظات  لعموم 
واإنهم حددوا ما يقرب من 940 موقعا، 100 
وت�سري  وح��ده��ا،  الب�رصة  حمافظة  يف  منها 
كانت  امل��واق��ع  ه��ذه  غالبية  اأن  اإىل  النتائج 
كانت  اأنها  اأو  احلربية،  املخلفات  فيها  تنت�رص 
اأمنية،  ال�سابق ومراكز  مقرات للجي�س العراقي 
م�ستدركا بالقول: اإن بع�س تلك املناطق كانت 
بالإ�سعاع  ملوثة  تكن  مل  واأنها  امل��دن،  داخل 
اأ�سال، اإل اأن نقل اخلردة احلربية و”ال�سكراب” 
وبيعها  �سهرها  وحماولة  املناطق،  تلك  اإىل 
خا�سة املقذوفات احلربية الفارغة امل�سنوعة 
من النحا�س، اأدى كل ذلك اإىل انت�سار الإ�سعاع 
يف تلك املناطق. واأ�ساف، اأن مدنا كاملو�سل 
وبابل  والفلوجة  وبغداد  والنا�رصية  ووا�سط 
خملفات  ت�سم  وغ��ريه��ا،  ودي���اىل  وال��ع��م��ارة 
الربنامج  بقايا  من  م�سعة  وم��واد  ع�سكرية 
احل��روب  ونتيجة  ال�سابق،  العراقي  ال��ن��ووي 
ال�سحة  وزارة  يف  م�سدر  بح�سبه.  املتتالية، 
هويته  ع��ن  الك�سف  ع��دم  -ف�سل  العراقية 
انت�سار  مناطق  عن  حتدث  اأمنية-،  لأ�سباب 
امللوثات امل�سعة يف العراق، حيث قال: “لدينا 
يف وزارة ال�سحة يف الق�سم املخت�س باأبحاث 
ال�رصطان ما يزيد عن 54 موقعا موؤكدا لن�ساط 
اإ�سعاعي عال يفوق ب�100 مرة ما م�سموح به 
حمافظات  يف  املناطق  هذه  وتنت�رص  عامليا، 

بغداد واملثنى و�سالح الدين ونينوى والب�رصة 
ومي�سان وذي قار والأنبار”.

التلّوث  اأ�سباب  معظم  اأّن  اإىل  امل�سدر  واأ�سار 
الإ�سعاعي يف تلك املناطق تعود اإىل خملفات 
واآلّيات  دبابات  وهياكل  كطائرات  حربية، 
معدنّية  واأ�سيجة  كهربائّية  ومعّدات  ع�سكرّية 
اأّن املواد امل�سّعة �سملت مواد  ملّوثة”، م�سيفا 
والناجتة  اليورانيوم،  واأكا�سيد  كال�سيزيوم، 
يف  املن�سب  اليورانيوم  اأ�سلحة  ا�ستخدام  عن 

العمليات الع�سكرية، بح�سبه.
مدينة  يف  وحتديدا  نينوى،  حمافظة  يف  اأم��ا 
املو�سل، يقول ال�سابط يف جهاز الأمن العام 
املو�سل  يف  العامة  الأم��ن  دائ��رة  اإن  ال�سابق 
اأمريكية  �رصبة  اإىل   1991 عام  يف  تعر�ست 
اأن  وي�سيف،  املن�سب،  اليورانيوم  با�ستخدام 
امللوثة  املواقع  عن  بالك�سف  املخت�سة  الفرق 
حددت  اآنذاك  الدفاع  لوزارة  التابعة  اإ�سعاعيا 
وهدمت  اإ�سعاعيا،  ملوث  اأن��ه  على  امل��وق��ع 
يف  اأبنية  اأي  اإقامة  ومنعت  وقتها،  البناية 
�سنوات  ثمان  مرور  وبعد  لكن  ال�رصبة،  موقع 
من الحتالل، وحتديدا يف عام 2011، با�رصت 
حمافظة نينوى ببناء جممع للدوائر احلكومية 
ال�رصبة  منطقة  وهي  الفي�سلية،  منطقة  يف 

اجلوية الأمريكية يف عام 1991.
“يون�س  املهند�س  حت��دث  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
ق�سم  يف  مهند�سا  يعمل  وال���ذي  اجلبوري”، 
اإن  يقول:  املو�سل،  يف  املحافظة  م�ساريع 
حمافظة نينوى خاطبت وزارة البيئة يف �ساأن 
املوقع،  يف  اإ�سعاعي  تلوث  اأي  وجود  احتمال 
ويفيد  �سلبيا،  ك��ان  ال���وزارة  رد  اأن  م�سيفا 
اأي تلوث يف املوقع، بح�سبه. من  بعدم وجود 
املو�سل اإىل بغداد، حيث مفاعل متوز النووي 
عملية  يف   1981 عام  ال�سهاينة  دمره  الذي 
بال�”الكوبرا”،  حينها  يف  عليها  اأطلق  جوية 
الدكتور “حممد الدليمي” وهو اأ�ستاذ الفيزياء 
اإن  ال�سابق يف جامعة بغداد، يقول يف  الذرية 
“التويثة”  منطقة  يف  اأقيم  الذي  متوز  مفاعل 
للتدمري  تعر�س  وال��ذي  بغداد،  ���رصق  جنوب 
امللوثة  املناطق  اأك��رث  من  يعد   ،1981 عام 
خملفات  اأن��ه  وي�سيف،  العراق.  يف  اإ�سعاعيا 
اأكرث  اإىل  ت�سل  بن�سب  ملوثة  وركامه  املفاعل 
من  دوليا  به  امل�سموح  احلد  �سعف  األ��ف  من 
قبل منظمة ال�سحة العاملية، واأن هذه الن�سبة 
حددها فريق خا�س يف الأمم املتحدة كان قد 
وزارة   .2004 عام  نهاية  املفاعل  موقع  زار 
البيئة من جهتها، اأكدت اأنها عملت -وما زالت 
والتحذير  ال�سحية،  التوعية  ن�رص  على  تعمل- 
من خماطر القرتاب من موقع املفاعل، يقول 
دائرة  يف  موظف  -وهو  الع�سكري”  “وجيه 
“اإن  البيئة  لوزارة  التابعة  التلوث  الوقاية من 
وزارة البيئة كانت لديها عدة حمالت توعوية 
املفاعل  م��وق��ع  م��ن  الق����رتاب  ع��ن خم��اط��ر 
اأن تنفذها  املهجور”. وعن احللول التي ميكن 
الوزارة يف ذلك ال�ساأن، اأ�سار املوظف يف وزارة 
البلديات اإىل اأن وزارته -وبالتعاون مع وزارة 
اجلهات  اإىل  تو�سيات  م��رارا  رفعت  البيئة-؛ 
تلك  اإزال��ة  ب�رصورة  ال���وزراء  ورئا�سة  العليا 

التجاوزات فورا، وبانتظار التنفيذ، بح�سبه.

يلتقط  الفيديو يظهر املطريي وهو   ويف مقطع 
الذي  ال�سخ�س  من  يطلب  وهو  الأخرية  اأنفا�سه 

ي�سوره بالقول “اأريد اأن اأرى اأمي”.
الن�ستغرام  ملك   ” ان  امني  م�سدر  وح�سب 
يف  �سوارع  اربع  منطقة  ي�سكن  املطريي،  حممد 
موجودا  كان  حيث  بغداد،  �رصقي  الزعفرانية 
للتجميل  م��رك��ز  ل��دي��ه��ا  ام����راأة  م��ن��زل  داخ���ل 
)�سالون( وهي من اهايل الب�رصة �سكنة منطقة 
“احد ال�سخا�س تكفلها  الزعفرانية”، مبينا ان 

باملنطقة املذكورة”.
ا�سخا�س  من  “جمموعة  ان  امل�سدر  وا�ساف 
وقاموا  الزعفرانية  يف  امل��راأة  منزل  اقتحموا 
ب�رصب �ساحبة املنزل، واخراج حممد املطريي 
املنزل  خ��ارج  اىل  الن�ستغرام  مبلك  امللقب 
البطن  يف  مرات  عدة  بطعنه  ذلك  بعد  ليقوموا 
ان  اىل  م�سريا  احلال”،  يف  مقتله  اىل  يوؤدي  ما 

“املطريي يعي�س بعيدا عن اهله”.
مكان  المنية طوقت  “القوات  ان  امل�سدر  واكد 
فيما  العديل،  الطب  اىل  اجلثة  ونقلت  احل��ادث، 

قامت باعتقال �ساحبة املنزل، وزجها بال�سجن 
حلن اكمال التحقيقات”.

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  انت�رص  وقد 
ت�سجيل فيديو يظهر حلظة مقتل املراهق، ما اأثار 
بالوح�سية  منددة  ووا�سعة  غا�سبة  فعل  ردود 

والإجرام يف طريقة قتل الطفل.
وتفاعلت ق�سية مقتل املطريي بقوة على مواقع 
تاأتي  اأن احلادثة  التوا�سل الجتماعي باعتبار 
نا�سطات  لها  تعر�ست  اغتيالت  �سل�سلة  بعد 
اآخرها  ك��ان  معروفة  و�سخ�سيات  عراقيات 

عار�سة الأزياء تارة فار�س.
وبح�سب نا�سطن فاإن قتل املطريي جاء نتيجة 

العتقاد باأن لديه “ميول مثلية” .

امل�سوؤولن  من  ت�رصيحات  اأي  بعد  ت�سدر  ومل 
لكن  املطريي،  مقتل  حادثة  ب�ساأن  الأمنين 
يف  اأكد  العرجي  قا�سم  العراقي  الداخلية  وزير 
ت�رصيحات هذا الأ�سبوع اأن قوات الأمن توا�سل 
باأمن  يعبثون  وال��ذي��ن  املجرمن  “مالحقة 

املواطن واإ�ساعة اخلوف”.
هام�س  على  الأع��رج��ي  ت�رصيحات  وج���اءت 
الأزي��اء  عار�سة  اغتيال  حادثة  على  تعليقه 
تارة فار�س، واأكد يف حينها اأنها قتلت على يد 
لدى  ومعروفة  “م�سخ�سة”  متطرفة  جماعات 

ال�سلطات العراقية.
عدة  ح�سلت  املا�سية  القليلة  الأ�سابيع  وخالل 
ل�سخ�سيات  غام�سة  ووف���اة  اغتيال  ح��الت 
معروفة يف املجتمع العراقي من بينها خبريتا 
اللتان  احل�سن  ور�سا  اليا�رصي  رفيف  التجميل 

توفيتا يف ظروف غام�سة.
املدنية  النا�سطة  باأيام  بعدهما  اغتيلت  كما 
م�سلحن  ي��د  على  الب�رصة  يف  العلي  �سعاد 

جمهولن.
جمهولون  اغتال   2017 حزيران/يوليو  ويف 
كرار  يدعى  اجلميلة  الفنون  معهد  يف  طالبا 
الدوافع  حينه  يف  ال�سلطات  تعلن  مل  نو�سي، 
وراء قتله، لكن نو�سي كان معروفا على مواقع 
واآخ��ر  ب��الأزي��اء  بولعه  الجتماعي  التوا�سل 

�سيحاتها.

بغداد - متابعة

بغداد – الجورنال 

تداول ناشطون على مواقع 

التواصل االجتماعي مقطع 

فيديو قالوا إنه يظهر اللحظات 

األخيرة لحادثة مقتل الشاب 

حمودي المطيري الذي كان 

يلقب نفسه “ملك االنستغرام 

في العراق”.


