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	� �ن ا�راج��    ��تا�
� ا��رار ا���� ا
   

    
   

التـي   الحق من حقوقـه األساسـية  وأن هذا انطالقاً من حق االنسان في العيش في بيئة نظيفة وسليمة 
أسوة بحقه في الحياة وحقه في سالمة بدنـه ، وحقـه فـي     اشارت اليها معظم اتفاقيات حقوق االنسان

على اعتبار أن البيئـة   الحرية واتخاذ القرار والتعليم والتقاضي والتنقل وغير ذلك من حقوقه األساسية
 الجـوال  حـول  اليوميه التساؤالتة لكثر و  بالحياة بارتباطها بالحق من حقوق االنسانالنظيفة هى حق 

 غالبية المواطنين من ابراج االتصاالت والخوف الذي اعترى العامة الصحة على تأثيرها ومدى وأبراجه
وإدراكا .لتقديم معلومات كافية حول هذا الموضوع كانت الحاجة حول هذا الموضوع  والغموض الكبير

دفعنـي لكتابـة هـذا     هو الذي  من ابراج االتصاالت على المدى البعيد ستلحق بنا التي االخطارلهذه 
علـى  من مـؤثرات محتملـة    ابراج االتصاالتجاءت هذه الدراسة لتبحث في ماتتركه  فقدالموضوع 

 فقـد  ، .لغرض تشخيص هذه المؤثرات ووضع السبل الكفيلة لتالفيها او التقليل من مخاطرهاو الصحة

   . الموضوع هذا حول مقتضب بحث بعمل قمنا

  

  

  

ان الصعوبة االكبر التي واجهت الباحث، هي حداثة الموضوع وعـدم الـتمكن مـن ايجـاد بحـوث       
؛ االمر الذي اضطر الباحـث الـى    على الصحة االبراج تأثير تناولت موضوعفي العراق  ودراسات

من اجل الحصول على البحث في ثنايا الكثير من البحوث والدراسات ذات الصلة القريبة بالموضوع ، 
 المتخصصـه  الطبيه الهيئات من العالميه   وتم االعتماد على الدراسات .معلومات تفي بغرض الدراسة

وتم االعتماد بشكل كبير كما تم الحصول على بعض المعلومات من بعض االطباء  .الموضوع هذا حيال
مـع   لومات جهد االمكان لـتالئم وهذا االمر تطلب من الباحث ضبط عملية توظيف المع على االنترنيت

    . الموضوع بالشكل المطلوب
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 المقدمة  

  

  

  

  

  

  لقد حدثت تغيرات وانقالبات هائلة وكبيرة في طبيعة عالقات االنسان مع طبيعتـه ومجتمعـه والعـالم    
وقعت قبـل ثالثـة قـرون    التي  الصناعيةالثورة على اثر قيام بدخول عنصر جديد من عناصر التغير 

المعرفيـة  (تقريبا، ثم تلتها في القرن العشرين وفي عقده االخير بالتحديد مجيء الثـورة التكنولوجيـة   
احدات تحوالت كمية ونوعية في مجتمعاتنا متسقة مع هـذا   فيساهمت  التي) المعلوماتية الكومبيوترية
لتغيرات اصبح االنسان يسيطر ويحور في الطبيعة كيفما يشاء لتلك ا وعلى اثرالحدث المعلوماتي الكبير

سالحاً يواجه  بـه  بما يخدمه ويخدم استمراره في الحياة؛ االمر الذي جعل من االلة التي صنعها بنفسه 
مع تطور الحياة وتعقيداتها و .التي ظل ردحا من الزمن يحيا تحت تسلطها وقوتها متغيرات قوة الطبيعة

كان البـد مـن الوقـوف علـى      لتقدم العلمي واالختراعات التي جاءت لخدمة اإلنسانيةواتساع دائرة ا
نجاز الكبير ومن هنا نذكر اإل. على الطبيعة واإلنسان  سلبـاً وانعكاساتها بعض هذه اإلنجازات تأثيرات

 غايـة  ق نوعية لتحقي ةقق قفزحاختراع الهاتف النقال الذي قدم خدمات كبيرة لإلنسان و نتيجةالذي جاء 
بشكل  جال االتصاالت له سلبيات قد تؤثرولكن هذا التقدم العلمي في م. بجميع جوانبه  اإلنسانيالتطور 

ففي سنوات قليلة أصبح استخدام الجوال من الحاجـات اليوميـة   .. اإلنسانمباشرا أو غير مباشر على 
ذات  االتصـاالت ن مـن ميـزة   األساسية لكثير من الناس حيث أن القسم األكبر من المواطنين يستفيدو

  .التغطية الواسعة 
مع ازديـاد  و .إلى بناء شبكات الجوال وأبراجه  إجباريإن زيادة االتصاالت عبر الجوال أدى بشكل  

 بعد استخدام اجهزة االتصال الموبايل النقال وشبكة المعلومات االنترنيت بعد دخول شركات االتصاالت 
ج مما توجب لنصب ابرا.   الخارجي كان سباقا لعزل العراق عن العالمالذي طالما  البائد سقوط النظام

اغفل مراعاة الشروط التي تفرضـها السـالمة الصـحية والبيئيـة     لتامين عمل تلك الشركات وبشكل 
وكنتيجة  اضرارا صحية وبيئية تهدد الجميع دون استثناء يسببوبطريقة عشوائية غير مدروسة مما قد 

وفي نفس الوقت تكون لدى الكثير السؤال الذي يطـرح  . ج جديدة في أمكنة كثيرة لذلك توجب بناء أبرا
ول األضرار الصحية الناتجة عن الحقول الكهرومغناطيسية لتلك األبراج والناتجة أيضـاً عـن   ه حنفس

كبيرة من المواطنين لديهم غموض كبير حول هذا الموضوع ولذا يوجد حاجة  نسبةإن هناك  .الجواالت
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تقديم معلومات كافية حول هذا الموضوع من خالل عرض مدى تأثير شبكات الجوال بأنواعهـا  ملحة ل
على اإلنسان وكمية التأثير من ناحية اإلشعاع الكهرومغناطيسية وتأثير الشبكات المركبـة فـي جـوار    

ا قد تسببه اآلونة األخيرة كثر الجدل حول تأثير أبراج الخلوي على صحة اإلنسان العامة وموفي   األبنية
وبالذات عندما بدأت اليوم تنتشـر أبـراج الهـاتف    . من أضرار على وظائف الدماغ والجهاز العصبي

الجوال وسط اإلحياء السكنية وفوق المباني بصورة باتت تقلق منام السكان تجاه المخاطر الصحية التي 
ر أبراج االتصاالت على البيئـة  وتأثي. قد ينطوي عليها وجود تلك األبراج قريباً من المجمعات السكنية 

بصورة عامة وصحة اإلنسان بصورة خاصة تكون من خالل اإلشعاعات الكهرومغناطيسية التي تبعثها 
  .    تلك األبراج

وفقـاً   االمراض الناتجة عن ابراج االتصاالت وقد تناولنا في البحث ثالث مباحث تناول المبحث االول 
ت بنتائج حول االضرار التي تنتجها ابراج االتصاالت اذا كانـت  لدراسات عالمية قامت بتجارب وخرج

لتجنـب اإلشـعاع   خصوصاً لمسـتخدمي الجـوال    المفيدة بالقرب من المنازل واعطاء بعض النصائح
المجتمع الدولي وإقرار حـق   تناولنا فيه اما المبحث الثاني .الكهرومغناطيسي الصادر من تلك األجهزة

االجراءات القانونية المتخذة للحد مـن  التوصيات و الثالث تناولنا فيه ما المبحثا في بيئة نظيفةاإلنسان 
وموقف الصحة العالمية من ابراج االتصاالت وما اتخذته بعـض الـدول مـن     تأثير ابراج االتصاالت

    . تشريع قوانين للحد من ظاهرة انتشار االبراج بالقرب من المنازل
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انتشار العديد من األمراض يكون سببها األول هو التعرض لإلشعاعات،  منتزداد مخاوف المواطنين   

مثل السرطان وبعض األمراض التي تصيب المخ وغيرها، وهو ما جعل إنشاء محطة محمول فوق أحد 
 ان إلى درجة القتالالمنازل بمثابة حرباً ضارية بين السكان وشركات المحمول وصلت في بعض األحي

المحتملة بشكل معلن حسبما اورده المتخصصـون   ينبغي االفصاح عن االمراضفي بعض الدول فهنا 
وليس المباشر مما ينذر بخطر يشمل كل اهالي الذين هم علـى   الذين بينوا مخاطرها على المدى البعيد

لإلصابة بالعديد مـن االمـراض   الذي يسبب تلوثا كهرومغناطيسيا يؤدي  مقربة او تماس مباشر بالبرج
يتسبب البرج بعدد من المشاكل لمرضى القلب حيث يؤثر على عمل أجهـزة تنظـيم    بل وقد. الخطيرة

 ، كما يؤثر بشكل سلبي على القدرة العامة لألفراد حيث يتسبب بالخمول والشعور المستمر دقات القلب

فقد أثبتـت   البعيد وبالخصوص على االطفال بالتعب واالرهاق كما أن له تأثيرات مستقبلية على المدى
السـرطان ان االشـعاعات    اوردتها احدى المعاهد البريطانية المختصة ببحوث الدراسات الحديثةاحدى 

كهرومغناطيسيا غير مرئي يسبب سرطان الـدم   الناتجة عن ابراج نقل الكهرباء او الهاتف تسبب تلوثا
نفسية والتي قد تتدرج في الظهور على مراحل، كمـا انهـا   وال والعديد من االمراض الخطيرة الجسدية

والقلق والتوتر واالرق و تأثيرها على المدى البعيد بالنسـبة لالطفـال كمـا     تسبب حاالت من االرهاق
وسرطان الثدي لدى النسـاء وامـراض الجهـاز العصـبي     ) اللوكيميا(تسبب سرطان الدم  ويعتقد انها
الحرارة  لالصادرة عن محطات الهاتف المحمو آلثار السلبية للتردداتومنها الزهايمر، ومن ا المركزي

البدنية والذهنية وتؤثر في  المستحثة الناتجة من جراء التعرض لمجال راديوي قد تسبب نقصا في القدرة
النساء، كما ان لها تأثيرا علـى الخليـة    تطور ونمو الجنين وقد تحدث عيوبا خلقية وتؤثر في خصوبة

 السوائل في الجسم ويعد وجود برج للجوال  بالقرب من ونسبة ا الكيميائية في جسم االنسان وتفاعالته

بعيدا عن  ينصحون بحمل الجوال والمختصينومن هنا فان األطباء  الضررالمنازل أمرا خطيرا ويسب 
الجـوال  أبراج الضغط العالي ومقويات  اذاً   القلب وعدم وضعه في الجيب قريبا من األشياء الحساسة

فـي  بدء  أعدادها خصوصاً ان كبيرة جدا على الجهاز العصبي واالتزان في جسم اإلنسان  لها خطورة
تتمركـز أبـراج    ، وبالفعل أعدادها يفوق الوصف ففي وسط التجمعات السكانية والكثافة العددية تزايد

ـ والجميع ي الضغط العالي ومقويات الهاتف الجوال ومحطات التوليد الكهربائية ا مـن خطـورة   علم ماله
لمعرفة عالقة الموجات الكهرو مغناطيسية  وهناك العديد من األبحاث التي تجرى كبيرة على المواطنين

األمراض كأورام المخ وأزمات الربو ومرض اللوكيميا وعقم  وحدوث بعض المنبعثة من الهاتف الجوال

 ا�:89/� ا�6�7 �5���ت ا�4��و�123ط/�/�   



  

 ٩

أعـراض الصـداع والصـداع     بعض مستخدمي الهاتف الجوال من وقد لوحظ ايضا شكوى. الرجال 
واإلحساس  حساس بالتنميل على األذن والجلدوالشعور بالغثيان واإل النصفي واضطرابات بالعين واالذن

فئران التجارب ازدياد حاالت  اما عن عالقة الهاتف الجوال بالعقم فقد اظهر بحثا على .باإلرهاق سريعا
مـا  وبما ان المخـاوف  ، الهاتف الجوال  صدر منالعقم بين تلك الفئران بعد تعرضهم لموجات كالتي ت

الهاتف الجـوال   م نفيها فمن األفضل ان نرشد استخدا تزال قائمة والى ان يتم الحسم علميا بصحتها او
ويفضل اللجوء الى السماعة الخاصة بالجوال والتي قد تقلل من تعرضـنا   ونلجا اليه في الضرورة فقط

الحالة لعـدم   راسة على الخاليا الحيوانية تكون لها داللة مهمة في هذهولعل الد . الموجات المباشر لتلك
دراسات مختلفة تبين أن  وجود العامل النفسي الذي يمكن أن يؤثر على األعراض الجسمية، ومن خالل

ويقلل من إفراز لبنهـا، ويزيـد مـن     اإلشعاع المنبعث من محطات تقوية المحمول يؤثر على الماشية،
نقص في وزنها وضعف عام ينتابها، وعنـدما   فيها، ووالدة أجنة ميته أو مشوهة، مع حاالت اإلجهاض

كل هذه األعـراض التـي    واختفتالموجات تحسنت صحتها  نقلت هذه الماشية إلى مكان بعيد عن هذه
أمـا فـي   . إعادتها لمكانها بجوار محطات تقوية بث الجـوال   عادت إلى الظهور مرة أخرى عندما تم

كهرباء المخ وربما حدوث نوبات من الصداع العنيف، أو التشـنجات مـع    هناك تأثيرات علىاإلنسان ف
نتيجة تأثير هذه الموجات على مركز الرضا في المـخ الـذي يفـرز الـدوبامين      تغير في رسم المخ،

 خاصة - الطبيعية بالجسم من أجل الحفاظ على المزاج السليم، باإلضافة إلى اضطراب النوم واألفيونات
نتيجة اضـطراب   (REM) المرحلة العميقة من النوم التي تحدث خاللها حركة العين السريعة واألحالم

يحدث أيضا تـأثير علـى    واختالل الحاجز الدموي للمخ، كما يمكن أن -في إفراز هرمون الميالتونين
فـي مسـتوى   أيضا تأثير وارتفاع  ويحدث. الذاكرة وعلى أداء بعض المراكز التحضيرية لها في المخ
ومـن المهـم    أشد على األطفال والمراهقين ضغط الدم عندما يكون اإلنسان مستريحاً ويكون تأثير ذلك

 أن يجروا دراسات ميدانية على الطبيعة لكي العلمي المتخصصة في الجامعات للعلماء في أقسام البحث

التقوية، أو مـن   محطات نستطيع أن نحدد ما يناسبنا من جرعات التعرض لمثل هذه الموجات من خالل
الميل إلى األرق والنوم المتقطع؛ وتزيـد  و مما يسببه من امراض الجوال نفسه إذا استخدم لمدة طويلة، 

حيث أن جميع األنظمة العالمية تحرص علـى تـوفير     األمراض  الباب على مصراعيه لغزو إلى فتح
ألن واإلشـعاعات واألوبئـة وغيرهـا،    المتعددة مثل التلوث و الحماية لصحة المواطنين من المخاطر

تنبعث منها مما يؤكد وجود عالقة بين تلك األبـراج   تتمثل فى الذبذبات والترددات التي خطورة االبراج
الموجات لها تأثير كبير على الجهاز العصبي وخاليا المخ وأمـراض   وبعض األمراض الخطيرة، فهذه

   الرأس وغيرها األذن والقلب وألم
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رة االتصاالت التي يشهدها العالم من الفضاء ميدانا فسيحا لممارسة عملهـا عبـر األثيـر    اتخذث ثو  

بموجات كهرومغناطيسية حامله لمختلف المعلومات التي استطاع العقل البشري النير أن ينتجها فبالرغم 
حولنـا  من انك ال ترى شيء أمامك بالعين المجرد أو تسمع بإذنك إال انه وبشكل مؤكد تمـر أمامنـا و  

  موجات محمله بمختلف المعلومات وباتجاهات مختلفة وكل واحدة تقصد الهدف الذي أطلقـت باتجاهـه   
بسـط   الشركات في العراق الجـل لذا تسابقت هذه  شركات النقال االرباح الكبيرة لقد أدركت معظم  )١(

تأثيرها على حيـاة   بغض النظر عن مدى القنوات الفضائية مصالحها وتروج لهاخدمة  الجل سيطرتها
  االنسان 
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نا في التعرف على منتج الراديو مثال والذي دخل إلى العراق  فـي ثالثينيـات   كم كانت رهبتنا ورغبت 
لتي أخذت تنظـر إليهـا   صبت مرسالت إذاعة بغداد وكانت محط أنظار الناس انالقرن الماضي عندما 

كما اليوم نخاف من أبراج االتصاالت والتي أصبحت تتربع في أحياء مدننا ولسنا نعلـم   برهبة وتعجب
وقد بالغت شركات النقال في المبالغ التي تـدفع لمـن    تها على أطفالنا وعلى شبابنا وشيوخنامدى تأثيرا

مغريات التي تقدمها الشركة الدور الكبيـر  ال توأكيد كان في نصب هذه األبراج  منزلةيسمح باستخدام 
ابراج  نحن نرىف  ... في قبوله أن ما يقلقنا صراحة هذا التكتم عن مدى تأثير هذه األبراج على الناس

صـاحب   فـالمواطن  )١(المنازل في بغداد بكثرة بعد كثرة استخدام الهاتف في العراق  االتصاالت تعتلي
وعندما نسأل صاحب الدار  الصحهالمنزل تم اغرائه بالمال بعد اقناعه انه لن يكون هناك اضرار على 

ر على الصحة ولكن بسبب المغريات عن االمراض الناجمة عن هذه االبراج يقول انا اعلم بأن هناك اثا
المادية اضافة الى توفر الطاقة الكهربائية في المنازل التي يعتليها االبراج من خالل تزويدهم بالمولدات 
الصامتة  حيث تقدم شركة زين العراق مغريات الى اصحاب المنازل الذي يقبل بوضع البـرج علـى   

سنوياً بعنوان ايجار اما المبلغ الثاني مقدارة تسعة االف سطح منزلة حيث يتم اعطاءه ثالثة االف دوالر 
فرغم ان هناك الكثير من المواطنين يرفضون نصب ابراج .وستمائة دوالر سنوياً بعنوان حراسة البرج 

لكـي  شريحة من المواطنين تتمنى أن تنال حظها من تلك األبراج  اال ان هناك االتصاالت فوق منازلهم
اإلضافة الى بعض االمتيازات والخدمات التي تقدمها شركة االتصاالت للطرف ب على االيجار تحصل 

أن هاتف الموبايل يمثل سالحا  العراقية  وزارة البيئة إذا تؤكدالمؤجر، كهاتف نقال وخط منزلي مجاني 
خالل كثرة أستخدامه إضافة إلى الموجات والذبـذبات التـي    ذو حدين قد يؤثر على حياة المواطنين من

 وكـذلك ابـدت  عشوائي وغير قانوني والتي تحمل ضررا على االنسان  بشكل  لدها ابراجه المنتشرةتو
من الموجات  التي تصدر من هذه االبراج  التي تؤثر  مخاوفهـامديرية بيئة بغداد التابعة لوزارة البيئة 

 االتصـال شركات اما   االبراج هذه وصلت شكاوي من بعض االهالي على حيثعلى صحة األنسان ،
والعراق وأكـدت انهـا تراعـي     دت من جانبها عن انتشارها في بغدادافع التي اليهما اال االرباح فقد 

أن ثالث شركات للهاتف النقال  علماً  .الموبايل المعايير االوروبية في قياس الموجات المنبعثة من ابراج
الكويتيـة  " زيـن "لمجال وهـي  بفرصة العمل في العراق في هذا ا ٢٠٠٧فازت في شهر آب من العام 

وهي شركة عراقية خليجية، وتعمل في معظم أنحـاء  " آسيا سل"ويتركز عملها في الوسط والجنوب، و
   ) ٢(يملكها رجال أعمال عراقيون كردفي إقليم كردستان و" كورك"العراق، وشركة 
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التي تقول ان ابراج االتصال لها تأثير على  التصربحات كات الهاتف في العراق  ترد على هذةشر اما 
حسـب تصـريح     بين فترة وأخرىقول انها مجرد اشاعات تخرج ومن ضمنها شركة زين  وت الصحة

لعكس من يريد بل على ا مبالغ فيها وليس لها صحة قة  اشاعات يانها في  الحق تشركة زين الذي اكد
هيئة االعالم واالتصاالت وزارة البيئة لتدخلها فـي الموضـوع،   ت في حين انتقد  هاالنتبا بها هو جلب 

هيئة االتصاالت واالعالم هي التـي    وان المسؤول المباشر عن ترخيص شركات االتصال أنها  أكدت
أن تغطي جميع أنحاء العراق بفترات زمنيه محدودة  الموبايل وعلى شركات  الموبايلترخص لشركات 
العـراق   علماً ان عدد االبراج التابعة لشركة زين الموجـودة فـي  . ا االبراج أجزائه وهذه التغطية من

  برجاً اغلبها موزعة بين المناطق السكنية   ) ١١٦( وصل الى  فعدد االبراج بغداد اما في برجاً )٣٥٠٠(
 الذي تعرضت له وزارة البيئة قد يكون صدوره من شركات االتصاالت مفهوما لكن مساندة الهجومان  

طبيعـة   يئة االتصاالت ومجلس محافظة بغداد لتلك الشركات مازال يلقي بالكثير مـن الشـك علـى   ه
تلك االبراج تحمـل   خاصة وأن الكثير من العلماء يعتقدون بان الموجات الصادرة من. العالقات بينهما

وزارتـي   من جانبها طالبت وزارة االتصاالت .ضررا كبيرا بل ومميتا احيانا اذا وصلت لتركيز معين
 البيئـة  ان الوزارة.الصحة والبيئة بتقديم تقرير يكشف مدي االضرار التي تحدثها ابراج الهواتف النقالة

الشـركات تقـوم   (ان  حيـث تسلمت العديد من الشكاوي لرفع االبراج الموجودة في المناطق السكنية  
حيث طالبت وزارة البيئـة   بهدف تقليل كلفة عمل البرج بنصب االبراج علي سطوح المنازل والفنادق 

نصب االبراج  في اماكن معزولة بعيدة عن الدور السكنية في ارتفاع عال لتسـهل مهمـة   ( ان يكون 
ان الوزارة ال تمتلك السلطة علي الشركات النقالة في الـبالد   )ل واستقبال التذبذبات بشكل صحيحارسا

  . لوزراءالنها ترتبط بهيئة االتصاالت واالعالم التابعة لمجلس ا
كبير مما يجعل هناك صراعاً خفيـاً بـين ممثلـي     حيث إن أعداد المشاركين في هذه الخدمة في ازدياد

بين اإلشعاعات وبعض الظواهر واألمراض التي سبق ذكرها  الشركات المصنعة التي تنفي وجود عالقة
اجهـزة  اسـتخدام   يودون حماية الناس بشكل عام من أي أمراض  نتيجـة  وبين حماة المستهلك الذين

  )١(...الموبايل 
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  مدينة بغداد  على سطوح المنازل في مجموعة من ابراج االتصاالت المنتشرة عشوائياً   
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أن مخـاطر   تبـين  اساتدر ي يثير جدال عالميا ، نظرا لوجودما زال موضوع التلوث الكهرومغناطيس

الحديثة والتي أجريت في الكثير من بلدان العـالم   مثل هذا التلوث مبالغ بها ، لكن األبحاث والدراسات
االتصاالت  أبراجهي ملوث كهرومغناطيسيا ، ومرد هذا التلوث  أكدت وبشكل قاطع أننا نعيش في عالم

 هناك الكثير من الدراسات الدولية التي تناولت موضوع تأثير ابـراج االتصـاالت   ةالخلوية والالسلكي
يمكـن أن تـؤثر علـى صـحة      ابراج االتصاالت إلى أن في العالم  واسعة النطاق اتخلصت دراس

  .ومن هذه الدراسات  األشخاص الذين يستخدمونها
  
مغناطيسية المنبعثة من إلى أن األمواج الكهرو حيث توصلوا  علماء فنلنديونالبحث الذي أجراه   - ١  

أجهزة الهواتف الخلوية تؤذي الخاليا في الغشاء الحيوي الذي يحمي الدماغ من السـموم ، والدراسـة   
الفنلندية التي استمرت عامين هي أول دراسة تظهر أن أمواج الهاتف الجوال الميكرويفيـة يمكـن أن   

  ضرر باألنسجة البشريةتلحق ال
من  الذي اكد  مخترع رقائق الهاتف المحمول عالم الكيمياء األلماني فرايد لهايم فولنورست دراسة - ٢

  اجهـزة   مخاطر ترك أجهزة الموبايل مفتوحة في غرف النوم على الدماغ البشـري وقـال  أن إبقـاء   
رف النوم يسبب حالة من األرق والقلـق  أو أية أجهزة إرسال أو استقبال فضائي في غ الهاتف المحمول

وأكـد  .وانعدام النوم وتلف في الدماغ مما يؤدي على المدى الطويل إلى تدمير جهاز المناعة في الجسم 
ميجـا هيرتـز    ٩٠٠في تصريح صحفي أنه توجد قيمتان لتردد اإلشعاعات المنبعثة من الموبايل األول 

بشري إلى مخاطر عديـدة مشـيراً إلـى أن التـرددات     ميجا هيرتز مما يعرض الجسم ال ١,٨والثاني 
الكهرومغناطيسية الناتجة من الموبايل أقوى من األشعة السينية التي تختـرق كافـة أعضـاء الجسـم     

أن الموبايل يمكن أن تنبعث فيه طاقة أعلى من المسـموح بـه ألنسـجة      ).إكس ( والمعروفة بأشعة 
التلفون المحمول الرقمي أشعه كهرومغناطيسية ترددهـا  الرأس عند كل نبضة يرسلها حيث ينبعث من 

 ٢١٥ميكرو ثانية ومعدل تكرار النبضـة   ٥٤٦ميجا هرتز على نبضات ويصل زمن النبضة إلى  ٩٠٠
عدد من الظواهر المرضية التي يعاني منها غالبية مسـتخدمي الموبايـل مثـل     وبين ان هناك .هرتز 

ق أثناء النوم وطنين في األذن ليالً كما أن التعرض لجرعات الصداع وألم وضعف الذاكرة واألرق والقل
وقال مختـرع رقـائق   . زائدة من هذه الموجات الكهرومغناطيسية يمكن أن يلحق أضرار بمخ اإلنسان 
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الموبايل الذي يعمل في شركة سيمنس األلمانية لإللكترونيات إن إشعاعات الهاتف المحمـول تضـرب   
عـن  %  ٤كل ثانية مما ينجم عنه ارتفاع نسبة التحول السرطاني بالجسم مرة  ٢١٥خاليا المخ بحوالي 

مليون تلفون  ٤٠٠المعدل الطبيعي وحسب منظمة الصحة العالمية فإنه يوجد على مستوى العالم حوالي 
  .ويحتمل أن يصل هذا العدد إلى مليار ) موبايل ( محمول 

فال وعلى األجسام الحساسة بالنسـبة لكبـار   من خطورة أجهزة الموبايل على صحة األط وحذر العالم 
  )١(.السن كالمخ والقلب 

للسـرطان   عهد القـومي األمريكـي  مدراسة مشتركة أعدها معهد بحوث السرطان البريطاني وال - ٣ 
على صحة اإلنسان  ، وقد خلصت هذه الدراسة إلى وجود خطورة كبيرة ومعهد كارولينسكاي السويدي
االتصاالت الخلوية أو بـالقرب   ومغناطيسية نتيجة سكنه بالقرب من أبراجالذي يتعرض لألمواج الكهر

أسالك الكهرباء المخصصة لنقل التيـار العـالي    من محوالت الطاقة الكهربائية العالية الفولتية أو شبكة
بينت بشكل قاطع قدرة التلوث الكهرومغناطيسي على إحداث تكسر فـي   هذه الدراسة المشتركة.الفولتية
ويؤكد علماء في جامعة واشنطن األمريكية إن االستخدام المفرط للهـاتف   األطفال لدى DNA الحمض

وأثبت الدراسـات أن   DNAالخلوي قد يسبب فقدان الذاكرة والنسيان إضافة إلى تلف بالمادة الوراثية 
مـراض  المسئول عن الغدة الصنوبرية التي تقـاوم األ " الميالتولين"ويؤثر على عمل هرمون  المحمول
  الخبيثة

تقرير سمي باسم السير وليام ستيوارت المستشار العلمي االسـبق للحكومـة     )ستيوارت ( تقرير - ٤
حيث  البريطانية اوصى بالحذر من التقنية الهاتفية الجوالة وتقليل استخدام االطفال له الى ادنى حد ممكن

 تقـل  الذين واألطفال الفتيان من المائة في ٩٠ ويستخدمها جوال، هاتف مليون ٤٧ نحو بريطانيا يوجد في

 آثـر  يكونون قد األطفال أن نظرية على التقرير في وردت التي التوصية واعتمدت سنة ١٦ عن اعمارهم

 النمـو  مرحلة في تزال ال األطفال هؤالء أدمغة ألن الجوال، الهاتف من المنبعثة الموجات لخطر عرضة

  )٢( أدمغتهم الى الوصول اختراقها الموجات على يسهل الذي األمر رقيقةالسمك، جماجمهم أن آما

  سـرعة  في لزيادة دالئل على له دراسات في بريس أالن الباحث عثر :البريطانية بريستول جامعة - ٥

  )٣( الدماغ تسخين بسبب تحدث ربما الجوال، الهاتف استخدام بعد الفيزيائية االستجابات

  لـدى  الـدم  ضغط في طفيفة لزيادة دالئل على عثرت :ألمانيا في فرايبرغ بجامعة العصبية العيادة - ٦ 
     الجوال الهاتف مستخدمي
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 الديـدان  نمـو  سـرعة  في زيادة بوميراي دي ديفيد بقيادة فريق سجل :البريطانية نوتنغهام جامعة - ٧

  الجوال الهاتف عاعاتاش الى تعريضها بعد الخيطية
 

 العاملة األقدم الطراز من الجوالة الهواتف اشعاعات تأثيرات حول دراسة :السويدية اوربيرو جامعة ٨  -

 اعوام عشرة بعد المائة في ٢٦ بنسبة الدماغ سرطان خطر ازدياد احتمال الى اشارت التناظرية، بالتقنيات

  استخدامها من
 الجوال الهاتف الشعاعات التعرض ان لها دراسة في وجدت :الفنلندية ويةالنو والسالمة االشعاع هيئة - ٩

  » .الدماغ الى الدم مجرى من السموم تسرب يمنع الذي  والدم الدماغ بين تضعف الفاصل

المعهد أن خطـوط الضـغط    ، حيث أكد الخبراء في هذا معهد بحوث أمراض العيون بالقاهرة  - ١٠ 
العين ، وما ينجم عنه من إصابة العين  المواد البروتينية الموجودة في عدسةالعالي للكهرباء تؤثر على 

إلى عدم وضع النظارة علـى  و .على الرؤية بشكل صحيح بااللتهابات المزمنة والتراجع في قدرة العين
ـ     العينين أثناء التحدث في الهاتف الخلوي الن ل النظارات يحيط بها إطار خـارجي مـن المعـدن يعم

ويصدر من هذا اإلطار مجاالت مغناطيسية لها تأثير مباشـر   الهاتف النقال وائية مع هوائيكمنظومة ه
  )١(على شبكية العين

تشير إلى أن كثـرة التعـرض للموجـات     ٢٠٠٦) نيسان(أبريل  ١٣وهناك دراسة نشرت في  - ١١
و األسـنان،  يسبب إخراج معدن الزئبق من حش الكهرومغناطيسية بسبب وضع الهاتف الجوال على الخد

فضة وقصدير ونحاس، مما يمكن أن يسبب الكثير  %٥٠زئبق و%  ٥٠حيث أن هذا الحشو يتكون من 
يعمل الزئبق كهوائي يمـتص كميـة    نفسه الوقت وفي. الدم من األعراض نتيجة دخول هذا الزئبق إلى

التعجيـل   الكهرومغناطيسية، وقد يتسبب انطالق الزئبق مـن الحشـو فـي    الموجات أكبر من إشعاع 
ألزهايمر، ويؤدي ترسبه في الجهاز العصبي إلى حدوث تلف في خاليا المخ يمكن أن  باإلصابة بمرض

 )  إلى سلوكيات عدوانية خاصة عند األطفال، وحدوث ما يسمى بالحساسـية الكهرومغناطيسـية   يؤدي

(Electromagnetic sensiticity). كمـرض   عراضهي الدولة الوحيدة التي صنفت هذه األ والسويد
الحساسية عند  من األشخاص يعانون من هذه% ٣٥وهناك . نتيجة للتعرض للموجات الكهرومغناطيسية

منهم تحدث لهـم هـذه   % ٢إلخ،  التعرض لهذه الموجات المنبعثة من الجوال أو التلفزيون أوالكومبيوتر
   )٢(.الحساسية بصورة حادة
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 ١٧

عات ان االشـعا  السرطان الدراسات الحديثة اوردتها احدى المعاهد البريطانية المختصة ببحوث -  ١٢
كهرومغناطيسيا غير مرئي يسبب سرطان الـدم   الناتجة عن ابراج نقل الكهرباء او الهاتف تسبب تلوثا

وما ينجم عن ذلك من تدمير لخاليا الجسم وهذا بحد ذاته يؤدي  والعديد من االمراض الخطيرة الجسدية
راسة الوحيـدة التـي   الدراسة لم تكن هي الد كذلك فإن هذه كبيرة من األمراض ،  إلى حدوث مجموعة

العشرات من األبحاث والدراسات مدى خطورة التلـوث   بينت مخاطر هذا النوع من التلوث ، فقد أكدت
   . الكهرومغناطيسي
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 ان هناك الكثير من االمراض التي تنـتج نتيجـة     والبيئية من الدراسات والمنظمات الطبيةأثبتت العديد  
 كذلك ان االشعة واالمراض المتهمة بها هذ،وهناك قائمة طويلة من االعراض  وث الكهرومغناطيسيالتل

في استخدامها يؤدي إلى تلف في الـدماغ وضـعف    واالفراط الموجات الكهرومغناطيسية تسبب األرق
لقلـب  من المشاكل لمرضـى ا .حيث تؤدي الى الكثير  على خاليا الدماغ تؤثر األشعة عموما القلب أو 

تنظيم دقات القلب ، كما يؤثر بشكل سلبي على القدرة العامة لألفراد حيث  حيث يؤثر على عمل أجهزة
البعيـد   بالخمول والشعور المستمر بالتعب واالرهاق كما أن له تأثيرات مستقبلية علـى المـدى   يتسبب

تي تعد ابراج الجوال كبيرا حول التلوث الكهرومغناطيسي،وال وبالخصوص على االطفال فإن هناك جدال
القريـب او   سواء أكان تاثير االبراج على المدى .سلبي على الصحة تؤثر بشكل حيث احدى مصادرها

السكن بالقرب  حذر أطباء متخصصون منقد وان صح التعبير مصدر قلق  ابراج الخوف البعيد ،تبقى 
واعترف احد القاطنين .  معملية أكدت التجارب ال حسبما االنسان التي أصبحت تهدد  من أبراج الجوال

انه دائما يشعر بحالة من الغثيان والصداع المستمر إضافة إلى انه اصـبح عصـبيا    بجوار هذه األبراج
أن األمـواج الكهرومغناطيسـية تمتلـك      اكدوا والمختصينألتفه األسباب ومن هنا فان األطباء  ويثور
 لها ، ويعتمد مقدار هذا الضرر علـى عـدة   على إحداث أضرار بالغة على صحة من يتعرض القدرة

  -:عوامل ، من أهمها
   مدى قوة هذه األمواج الكهرومغناطيسية  -١
   مصدر هذه األمواج  والمسافة التي تفصلنا عن  -٢

    واالستعدادات الوراثية لألمراض طبيعة جسم اإلنسان الذي يتعرض لها والعمر والوزن -٣
التي قد تصيب اإلنسان عند التعرض لتلك الملوثات  ت الصحيةويمكن توضيح أهم األمراض والتأثيرا 

  :الكهرومغناطيسية بما يلي
 

  .الشعور العام باإلرهاق والتعب والخمول والكسل وعدم الرغبة في العمل -١

 . اضطراب وظائف الدماغ وعدم التركيز الصحيح -٢

 .الجسم تدمير البناء الكيميائي لخاليا -٣

 .تشوه األجنة -٤

 .أهمها سرطان الثدي وسرطان الدم لتسبب في حدوث بعض أنواع السرطانات ومنا -٥

 .القلب ازدياد احتمالية حدوث بعض أمراض -٦
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 ١٩

 .تعطيل بعض وظائف الخاليا في الجسم -٧

 .الرؤية اضطراب وتشوه -٨

 .اضطراب معدالت الكالسيوم في الجسم -٩

  .والهذيان الشرود -١٠
  

ت في األشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة منها وقدرتها على التفاعل مـع  وتكمن خطورة أبراج االتصاال
  :خاليا جسم اإلنسان الذي يمكن إن يكون في ثالث صور هي 

   
  . اقتران المجال الكهربائي لألشعة مع خاليا جسم اإلنسان  -١
  . اقتران المجال المغناطيسي لألشعة مع خاليا جسم اإلنسان  -٢
عة من قبل خاليا الجسم وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع فـي درجـة حـرارة    امتصاص طاقة األش -٣

  )١. ( الخاليا

بما إن طاقة األشعة تتناسب عكسياً مع مربع المسافة التي تقطعها فانه كلما بعد اإلنسـان عـن بـرج    
االتصاالت ستقل طاقة األشعة التي تصل لجسمه، لذا فان التصميم الهندسي للبرج ضـروري لضـمان   

ض اإلنسان لمستوى عالي من الطاقة وقد أجريت دراسة علمية صنفت اإلعراض التي تصيب عدم تعر
المتعرضين ألشعة أبراج الجوالت على حسب المسافة من برج الجوال وقد كانت إعراض اإلحسـاس  

إما إعراض الصداع وعـدم الراحـة   . م من برج الجوال ٣٠٠بالتعب موجودة فيمن يسكنون على بعد 
إمـا بالنسـبة   . م من برج الجوال ٢٠٠نوم فكانت الغالبة على الذين يسكنون على بعد واضطرابات ال

م من برج الجوال فكانت لديهم اإلعراض التالية حـدة الطبـع    ١٠٠لألشخاص الذين يسكنون على بعد 
   واالكتئاب والهبوط في النشاط وفقدان الشهية واالضطراب في النوم واالكتئاب وعدم اإلحساس بالراحة 

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١ -  ، '�>��� ا$"ار /	�' و: M���0 ���1��Q ��اد ا�\"دي ، ا:"اج ا(0
�(ت و�"���,��' ��) ا(  



  

 ٢٠

، فإنه يجب ترك مسافة أمان لكل كيلـو كهربـاء    وكقاعدة عامة عند التعامل مع هذه الجهود الكهربائية
فولت فإنه يجب ترك  ١٠٠٠المصدر يحمل جهد كهربائي قدرة  نسم ، أي أنه في حال كا فة أمان امسا

متر ، وهذه المسافة يطلق عليها اسم الحـرم الصـحي ، والتـي     ١٠ سم أي ١٠٠٠مسافة أمان قدرها 
الكهرومغناطيسية والكهربائية والمتمثلة في ظاهرة الصـيد المغناطيسـي    تظهر فيها خطورة الموجات

العاملون في هذا  وضمن هذه المنطقة يتخذ. بالكوابل واألسالك الكهربائية ذات الجهد العالي حيطوالتي ت
الخـوذات الواقيـة والقفـازات     المجال أقصى درجات االحتياطات للسالمة العامة ، ومن أهمها ارتداء

ول العالم المتقدمة كذلك فقد اتخذت الكثير من د الغاية واألحذية العازلة وتركيب المظالت المصنعة لهذه
من مخاطر التلوث الكهرومغناطيسي ، ومن أهمها منع تمديـد أسـالك الجهـد     إجراءات صارمة للحد

التقنيـة   العالي في المناطق السكنية أو بالقرب منها ، وإذا تعذر تنفيذ ذلك لـبعض األسـباب   الكهربائي
العزل ومع وضع إشـارات   واد فائقةوالفنية فإنه يتم دفن تلك األسالك في باطن األرض مع استخدام م

 . تحذيرية مناسبة

مترا  ٢٠الصحي التي يجب التقيد بها ، وهي تتراوح ما بين  أيضا فقد حددت بعض الدول مسافة الحرم
األولى على مقدار التيار الكهربائي المار في تلك األسـالك والكوابـل و    متر وتعتمد بالدرجة ١٠٠إلى 

وكانت الدراسـات السـابقة    .كما تعتمد على طبيعة المناخ في تلك المنطقة محوالت الطاقة ، األبراج و
أشارت إلى أن أغلب حاالت ظهور هذه األورام الدماغية في إحدى جهتي الرأس، قـد سـجلت لـدى    

  )١(.أشخاص قالوا أنهم استخدموا الهاتف المحمول، واستمعوا إلى المكالمات الهاتفية عبر تلك الجهة
ن من مخاطر امراض سرطانية بفعل نصب ابراج االتصاالت علي سطوح المنازل حذر اطباء مختصو

في العراق  الصدارها موجات كهرومغناطيسية تؤثر علي شرايين االنسان مسـببة تجلطـات دماغيـة    
وقلبية وتقود الي الموت المفاجئ،   حيث طالبت وزارة البيئة   الشركات النقالة علي نصب االبراج في 

اكـد مواطنـون قريبـة     وقد.و بنصبها بعيدا عن مدارس ورياض االطفال. عن العاصمة مناطق بعيدة
  )٢(  .سكناهم من االبراج اصابتهم بامراض مختلفة منها فقدان الشهية وعدم التركيز وتوتر االعصاب
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 ٢١

وجود تأثيرات صحية خطيرة في ابراج االتصـاالت الحتوائهـا    العراقيين فقد اكد مجموعة من االطباء
ان وزارة  حيـث بـين االطبـاء   ) دراسات دولية( علي موجات كهرومغناطيسية تسبب امراضا حسب

الصحة تعد دراسة حاليا تبين اضرار الموجات التي تحويها اضافة الي انه ثبت علميا حصول اضـرار  
او وضـعه تحـت   لمدة طويلـة   الرأسعلي االنسان في حالة وضع الهاتف النقال في مكان قريب من 

مقبلة ستظهر تأثيرات الموجات الكهرومغناطيسية علـي  خالل السنوات الانه حيث اكد االطباء   الوسادة
يجـب  و البشر وقد اثبتت تأثيرها خالل المدة االخيرة حيث بدأت اورام االذن بسبب استخدام الموبايـل 

مترا في اقل تقدير النها تسـبب اضـرارا    ٥٠ابعاد ابراج االتصاالت عن االنسان لمسافة ال تقل عن 
  )١. ( انكبيرة علي الصحة واهمها السرط

فشركات الهاتف النقال في العراق قامت بمخالفات وتجاوزات من ناحية تشيد تلك االبراج في االمـاكن  
 يوجد اكد مواطنون يسكنون بجوار منازل وقد الغير مسموح بها وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية 

لـيهم كفقـدانهم الشـهية    من احداث تغيرات صحية عد فوق سطوحها ابراج االتصاالت في مدينة بغدا
وهي فقـدان   اعراضا صحية تطرأ على المواطنين وظهور.والتوتر العصبي وعدم القدرة علي التركيز

وجود بـرج تـابع الحـدي    ال علي الم الرأس المستمر بسبب الشهية وعدم التركيز وتوتر اعصابه فض
الموضوع فيه البرج يعاني سكنتها المنازل المجاورة للمنزل  لنقالة في اعلى  بيت في المنطقةالشركات ا

دائما يتم وضع االبراج في اعلي العمارات مـا   االطباء انه واوضح  امراضا قد تكون آنية او مستقبلية
تصل ترددات الموجات الكهرومغناطيسية الي اسفل الشقق يؤثر ذلك علي النساء الحوامـل واالطفـال   

 علـى تظهر في الوقت الحاضر ولكن ستكون ظاهرة علي حد قول االطباء تأثيرات هذه االبراج قد ال 
  في هذا الموضوع   إن هناك حاجة إلى المزيد من األبحاث وقالت منظمة الصحة العالميةالمدي القريب 
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حددت بعض الدراسات نصائح ألخذ االحتياطات الالزمة عن استخدام التلفون المحمول للتقليـل قـدر   

  :اإلمكان من تأثيراته السلبية وسنتطرق ألهمها 
   
سيما بالقرب من القلب حيث يعـد هـذا العضـو حسـاس      لجسم والل مالصقاً تجنب حمل الجهاز  -١

الجهاز في حقيبة يد بعيدا عن الجسم إضافة إلى جعل مسافة ال تقل  لموجات المحمول وإنما ينبغي حمل
    )  طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية(هوائي الجهاز واألذن أثناء االستعمال فهذا  عن سنتمترين بين

  

القلب وارتفاع ضغط الدم والصرع وضعف المناعة والمرضى النفسيين الذين  مرضى كذلك على  - ٢
 كيميائيا تجنب استعمال الهاتف المحمول نهائيا نظرا لتداخل الموجات الكهرومغناطيسـية  يتلقون عالجا

ودعت الدراسات مرضى القلب إلى توخي الحذر أثناء التعامل مع الهاتف المحمـول الـذي   مع العالج 
  .دقيقة من إجراء المكالمة الهاتفية ٢٠إلى حدوث نقص مؤقت في دقات القلب عقب حوالي  يؤدي

  
المحمـول نظـرا الن    ويحظر على األطفال ممن هم دون سن البلوغ االستعمال المفتوح للهـاتف  - ٣

طبـق  لمراحل النمو المختلفة كما ين األطفال أكثر إستعداداً للمخاطر الصحية للموجات الكهرومغناطيسية
المكالمات المتكررة والطويلـة أو وضـع الجهـاز     ذلك على كبار السن ويحظر على السيدات الحوامل

ذاتها على خالل األجنة في مراحل االنقسام والتطور المختلفـة   بالقرب من الرحم نظرا لتأثير الموجات
   .األولى من الحمل سيما لألشهر الثالثة

   
باسـتخدام السـماعة    و .سم أثناء المكالمة  ٢مسافة ال تقل عن أجعل بين هوائي الجهاز واإلذن  - ٤

   الخلوي عن االلتصاق باالذن  الخارجية وابعاد الهاتف
  
  أثناء رنين التلفون ال تقربه من أذنك ألنه يؤثر على السمع وإنما قربه فقط أثناء المكالمة - ٥
  
   ألرق عدم ترك أجهزة الموبايل قريبة في غرف النوم لتسببها با - ٦
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هايالنـد وهـو فيزيـائي     جيرالد. الطبية المعروفة بواسطة د" النسيت"وقد نشر تقريران في مجلة  

  :الموجات الكهرومغناطيسية بيولوجي بريطاني يقول فيه إن هناك نوعين من التاثيرات تحدثها
 

  :8�G��3/� ��اري ?9 ١-  
خاصة األعضاء التي تصلها كميات قليلة من الدم مثل العين وخاصـة   ويؤثر على درجة حرارة الجسم 

كلما زادت مـدة   ، وتزداد هذه اآلثار الحرارية حدوث الكاتراكت أو المياه البيضاء عدسة العين ويسبب
    .التعرض لهذه الموجات

 
 -٢  �/H �/89?اري��:  

ثر على بيولوجية الخليـة والتمثيـل   ذبذبات مختلفة من النشاط الكهربي مما يؤ ويحدث من خالل وجود 
التـي   بداخلها وانتقال أيونات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم عبر جـدارها، وأن التـرددات   الحيوي

. المخ وعلـى النـوم   تسببها هذه الموجات تؤثر على موجات دلتا وألفا في المخ، مما يؤثر على كهرباء
الرعاية المركـزة بالمستشـفيات    الطائرات وفي غرفولعل ذلك يفسر سبب منع استخدام الجوال على 

متغير من شخص إلى آخر، وأكبر دليل علـى   وهذا التأثير. خوفاً من تأثير هذه الموجات غير الحراري
  ) هرتز١٥(   المتكرر الضعيف هذا التأثير هو ما يحدثه التعرض للضوء

ابين به نتيجة تعرضهم للضوء عن المص عند إجراء رسم للمخ من إظهار لحالة الصرع عند األشخاص 
انتظام فتح وغلق الضوء على تردد تعرفه خاليا المخ  طريق المعلومات التي انتقلت إلى المخ من خالل

تستخدم نفس هذا التردد من التيار الكهربائي، وأيضا التأثير على منظمـات   وتتواءم معه ألن خاليا المخ
مـن   نوبات: الحيوية في الخاليا يحدث التالي في الحيوانات خالل هذا التأثير على الوظائف ومن. القلب

الدجاج، وفي الفئـران   الصرع في الفئران، نقص في كفاءة جهاز المناعة، زيادة نسبة الوفيات في أجنة
تحمي خاليا المخ مـن الميكروبـات    انخفاض كفاءة الحاجز الدموي للمخ الذي يعد بمثابة المصفاة التي

الليمفاوية في الفئران، حدوث تشوهات في الحـامض   لضارة، حدوث أورام في الغددوالسموم واألدوية ا
  . ) ١( الفئران النووي لخاليا مخ

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١ -   '����" ا�
	1 ����-�ت ا�\"و��#�طObر ا��,�ف ، ا�����Q. ا�"���,��' ��) ا(  
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 مـن  اإلنسان جسم لتخلص طريقة أفضل أن إلى العلمي بحثه في توصل وقد اجرى باحث غربي بحثاً 
 ألن ، مـرة  مـن  أكثـر  األرض علـى  جبهته يضع أن جسمه تؤذي التي الموجبة الكهربائية الشحنات

 فـي  األرض إلى يمد الذي الكهربائي السلك في يحدث كما الموجبة الشحنات تسحب فهي سالبة ألرضا
 تُفـرغ  حتـى  األرض علـى  جبهتك ضع. األرض إلى الصواعق من الكهرباء شحنات لسحب المباني

 إنو مباشـرة  التـراب  علـى  الجبهة توضع أن األفضل واشار البحث ان. الضارة الكهربائية الشحنات
 فـي  ألنك ،" األرض مركز اتجاه في وأنت األرض على جبهتك تضع أن"  األمر هذا في طريقة أفضل

 مركـز  إن تعلم حينما اندهاشا وتزداد وأقوى أفضل بصورة الكهربائية الشحنات من تتخلص الحالة هذه
 يـة الجغراف الدراسات ذلك تثبت كما تماما األرض محور هي الكعبة وأن  المكرمة مكة: علميا األرض
 الشـحنات  تلـك  لتفريغ األمثل الحالة هو صلواتك في. … السجود فإن إذن جميعا المتخصصين باتفاق

  . وتعالى سبحانه ومبدعه الكون هذا خالق من لقربك األمثل الحالة وهي الضارة
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سب التلوث واإلفساد الذي لحق بكافة عناصرها ، وعنـدما شـحت   البيئة ب عندما استفحل الخطر على 
مواردها واستنرفت خيراتها وارتفعت حرارتها وتعرضت طبقة األوزون للهشاشة قرر المجتمع الدولي 
شعوراً منه بهذا الخطر وإدراكا لهذه الكارثة ان لالنسان الحق في بيئة نظيفة وسليمة ، وأن هذا الحـق  

، أسوة بحقه في الحياة وحقه في سالمة بدنه ، وحقه في الحريـة واتخـاذ القـرار    من حقوقه األساسية 
إن قرارات األمـم المتحـدة واالتفاقيـات     . والتعليم والتقاضي والتنقل وغير ذلك من حقوقه األساسية 

تبر من الدولية المتعلقة بالبيئة تواترت على اعتبار أن البيئة النظيفة هى حق لإلنسان ، وأن هذا الحق يع
 ١٩٧٢إليه األمم المتحدة عـام   اعالن المؤتمر الخاص بالبيئة البشرية الذي دعتبين . حقوقه األساسية 

وتعزيزها ونصت الفقرة األولى من الديباجة علـى   بهدف الهام الشعوب وارشادها للمحافظة على البيئة
عناصر وجوده المادي وتتـيح   بيئته ومحدد شكلها، فهي تؤمن له اإلنسان هو، في الوقت نفسه، مخلوق(

فـتم عقـد   فحق في بيئة نظيفة حق من حقوق االنسان  )واالجتماعي والروحي له فرصة النمو الفكري
  ـ: وفقاً لمايلي  االتفاقبات وسنورد استعراضا لهذه  الكثير من االتفاقيات الدولية

لصادر عن األمم المتحدة لسنة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ا ـ١ 
إن الدول األطراف تقر بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى (( منه  ١٢جاء في المادة .  ١٩٦٦

من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه ، ويتم تأمين ممارسة هذا الحق عن طريق تدابير يتعين على 
ومعلوم أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة )) يةالدول اتخاذها من بينها تحسين البيئة الصحية والصناع

  .الجسمية والعقلية اليتم في البيئة غير النظيفة 
ـ جاء في المبدأ األول من :  ١٩٧٢المؤتمر العالمي للبيئة اإلنسانية المنعقد في استوكهولم سنة ـ٢

يش مناسبة لإلنسان حق أساس في الحرية والمساواة وفي ظروف ع(( المبادئ الصادرة عنــه إن 
تسمح بحياة كريمة وبرفاهية وهو يتحمل كامل المسؤولية في حماية وتحسين البيئة من أجل األجيال 

إن هذا المبدأ يرسي بشكل صريح حق اإلنسان في العيش في بيئة مناسبة أو )) . الحاضرة والمستقبلية
ى قدم المساواة بحقوق أخرى مالئمة ، كما أنه يرسي مبدأ آخر هو أن هذا الحق أساسي مقرنا إياه وعل

  . أساسية لإلنسان مثل حق الحرية وحق المساواة 
، ينص هذا ) مستقبلنا المشترك(( ١٩٨٧العالمية للبيئة والتنمية لعام اإلعالن المقدم من اللجنة ـ٣ 

ن وهذا اإلعال . في بيئة مالئمة للصحة والرفاهية  اإلعالن على أن من الحقوق األساسية لإلنسان الحق

 بيئة نظيفة تجاهالمجتمع الدولي موقف 
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كسابقه رفع حق اإلنسان في البيئة النظيفة أو المالئمة للصحة والرفاهية إلى مستوى الحقوق األساسية 
   لإلنسان ، كالحق في الحياة والحق في سالمة البدن والحق في المساواة وغير ذلك 

  
 البروتوكول اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسانية في مجال الحقوق االقتصادية ـ٤

حيث يقرر .  ١٩٨٨سلفادور لسنة   واالجتماعية والثقافية الصادر عن منظمة الدول األمريكية في سان
  )) . لكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية والحصول على الخدمات األساسية(( منه ١١في المادة 

ء في المبدأ األول جا: ١٩٩٢مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية المنعقد في ريودي جانيرو لسنة  ـ٥ 
ويحق له أن يحيا حياة   يقع الجنس البشري في صميم اهتمامات البيئة والتنمية الدائمة (( الصادر عنه 

ويبدو جليا أن قرار هذا المؤتمر بحق الجنس البشري أن يحيا   )) منتجة في وئام مع الطبيعة 
عن حقه في الحياة في بيئة مالئمة   رىصحية منتجة متوائمة مع الطبيعة إنما هو تعبير بطريقة أخ  حياة

  . ونظيفة
ينص هذا . ١٩٩٣إعالن وبرنامج عمل فيينا الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان لسنة  ـ٦

جميع حقوق اإلنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة (( منه على أن  ٥اإلعالن في المادة 
على نحو شامل وبطريقة منصفة   امل حقوق اإلنسانومتشابكة ، ويجب على المجتمع الدولي أن يع

يعطي المجتمع الدولي في هذا القرار حق  )) . ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز 
اإلنسان في الحياة في البيئة النظيفة بعداً عالميا مع جميع حقوق اإلنسان األخرى وبشكل اليقبل التجزئة 

  .  وعلى قدم المساواة معاً
المجلس االقتصادي  ٢٠٠٣تقرير لجنة حقوق اإلنسان عن دورتها التاسعة والخمسين لسنة  ـ٧

تؤكد هذه اللجنة في تقريرها على أن حماية البيئة والتنمية يمكن أن تسهم . واالجتماعي لألمم المتحدة 
ية يمكن أن تترتب أيضا في رفاه البشرية واحتماالت التمتع بحقوق اإلنسان ، كما أن األضرار البيئ

  .عليها آثار سلبية بالنسبة للتمتع ببعض حقوق اإلنسان
يقرر هذا الميثاق . ١٩٨١ميثاق حقوق اإلنسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة اإلفريقية سنة ـ ٨

  .منه أن لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة ومالئمة لتنميتها ٢٩في المادة 
   
أكد هذا المشروع على حق اإلنسان في بيئة  . ١٩٨٦إلنسان العربي لسنةحقوق ا ـ مشروع ميثاق٩

   )) لكل إنسان الحق في بيئة مالئمة خالية من التلوث(( منه التي تنص على أن ١٨مالئمة في المادة 
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ها بات حسن استغالل البيئة وصيانتها وحمايتها جزء حيويا من الحقوق الجماعية للشعوب التي أقرتلقد  

األمم المتحدة مؤخرا ورغم حداثة هذا االهتمام فإننا نجد أصوله في اإلسالم منذ أربعـة عشـر قرنـا    
ونظرته على فساد البيئة وتلوثها الذي هو نقيض صالحها ان المحافظة على الموارد الطبيعيـة أصـبح   

  . ليها واستغاللهاامرأ مرتبط بحياة الناس اللذين يعيشون على هذه الموارد التي تتطلب المحافظة ع
أن الشريعة اإلسالمية تؤكد علي حق اإلنسان في البيئة النظيفة من خالل استخالف اللّه لإلنسـان فـي   

بني آدم وحملنـاهم فـي    ولقد كرمنا(( له على أكثر مخلوقاته ، قال تعالى  األرض ، وتكريمه وتفضيله
فأصبح اليليق بهذا التكريم )) لقنا تفضيالالبر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خ

وهذه المنزلة إال البيئة النظيفة الطاهرة ، أي أن البيئة الملوثة التليق بقدر اإلنسان ومكانته عند اللّه جل 
  وماعليها مسخرة له  قال تعالى) األرض(  ومن ناحية أخرى أن البيئة. في عاله

من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما  فيه بأمره ولتبتغوا البحر لتجري الفلك اللّه الذي سخر لكم((  
االسـالم   ولقـد امرنـا  )). في السماوات ومافي األرض جميعا منه إن في ذلك آليت لقـوم يتفكـرون  

الطبيعية لالرض وهي  تاـونـالمحيطة بالبشر تتمثل في المكبالمحافظة على البيئة من التلوث والبيئة 
الحيوانية والنباتية تحتوى كذلك على عناصـر   لثروات المعدنية وجميع الكائناتالهواء والماء والتربة وا

  . والصيد والغابات وعلى الثروة غير المتجددة مثل المعادن والنفط الثروة المتجددة مثل الزراعة والري
  
  
  

  

  
  
  
  
  

 في بيئة نظيفـةالشريعة اإلسالمية وحق اإلنسان 
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 ش اإلنسان بل ان الغاية هوبيئة نظيفة ال يعني الوصول إلى تحقيق بيئة مثالية لعي ان االهتمام بالحق في

أي تدهور  المحافظة على التكوين الطبيعي للمحيط الذي يعيش فيه اإلنسان وحماية هذا المحيط من
إذا كانت االتفاقيات الدولية البيئية تواترت على   خطير وتطويره بالشكل الذي يؤدي إلى خدمة اإلنسان

غلب الدول نصت في دساتيرها على حق العيش في ان فأ إقرار حق اإلنسان في البيئة النظيفة والمالئمة
ويجدر بالذكر أن بعض الدول العربية ، نصت على الحق في البيئة النظيفة في دستورها ، بيئة نظيفة 

  .منه) ٣٣(الدساتير العربية القليله التي اهتمت بهذا الحق فقد اورد في المادة  ولعل الدستور العراقي من
 

  رد حق العيش في ظروف بيئية سليمةلكل ف  - : اوالً    
  )١( وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع االحيائي والحفاظ عليها  -: ثانياً      

  
 
      
   
نظراً لإلضرار المترتبة على عمل أبراج االتصاالت فقد نصت قوانين حماية البيئة المقارنـة ومنهـا    

على منع ممارسة النشاطات الباعثة لألشعة  ١٩٩٧لسنة )  ٣( قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 
الكهرومغناطيسية غير المؤينة والمنبعثة من محطات البث الرئيسية واألبـراج والهوائيـات الخاصـة    

  .بالهواتف النقالة وغيرها إال في نطاق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض 
للوقايـة مـن    ٢٠٠٧لسـنة  )  ١( لعراقية التعليمات القانونية رقـم  وقد أصدرت بالفعل وزارة البيئة ا

اإلشعاعات غير المؤينة الصادرة عن األبراج الرئيسية والثانوية للهواتف النقالة وتهدف هذه التعليمـات  
 إلى حماية اإلنسان والحيوان والنبات وعناصر البيئة األخرى من التأثيرات البايلوجية لإلشـعاع غيـر  

  المؤين
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 ٣٠

وهذا ما يؤكد إضرار أبراج االتصاالت على البيئة وبنفس الوقت تبرز حقيقة مفادها استحالة استغناء   
  )١(اإلفراد عن خدمات الهاتف النقال بالوقت الحاضر

وم، تمثل التزاماً على األفراد أو الدولة في الوقت نفسه التي تعد العم وإذا كانت حقوق اإلنسان على وجه
بوضـوح   ١٩٨٢من الميثـاق العـالمي للطبيعـة     ٢٣لمصلحة اإلنسان فقد حدد المبدأ رقم  فيها حقوقاً
 يجب اتاحة الفرصة لجميع األشـخاص وفقـاً لتشـريعهم   (المشاركة الفردية حيث نص على  مضمون

ببيئـتهم،   مشاركين مع غيرهم في صياغة القرارات ذات الصلة المباشـرة  الوطني لالسهام منفردين أو
القضـائية   المؤسسـات كذلك تعرضت  واتاحة وسائل االنتصاف أمامهم إذا الحق بهم ضرر أو تدهور

   ١٩٩٦عنهـا عـام    فقد أكدت محكمة العدل الدولية في الفتوى الصادرة بيئة نظيفة الدولية للحق في 
على الدول  ان وجود التزام عام(نظيفة وأقرت بوجود القانون البيئي العرفي وذكرت الحق في بيئة  على

األخرى أو المناطق الواقعـة   بضمان احترام األنشطة الجارية في إطار واليتها أو سيطرتها لبيئة الدول
   )المتصل بالبيئة خارج السيطرة الوطنية، شكل اآلن جزءاً من القانون الدولي
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ة الحكومـات  من خالل توصـي  من ابراج االتصاالت أن منظمة الصحة العالمية كان لها موقف وقائي
 وحيث أن منظمة الصحة العالمية قـد حـددت شـروطا    بتبني معايير األمان الدولية لحماية مواطنيها

  :الختيار أماكن إنشاء أبراج االتصاالت منها
  
   .أال يكون البرج داخل منطقة سكنية - ١
  من  المدارس والمستشفيات اال يكون البرج بالقرب  - ٢
  . م  ١٥-٥٠المـراد إقامـة المحطـة فـوق سـطحه فـي حـدود        أن يكون ارتفـاع المبنـى    - ٣
  م  ١٠أن يكون إرتفاع الهوائي أعلـى مـن المبـاني المجـاورة فـي دائـرة نصـف قطرهـا          - ٤
  .أن يكون سـطح المبنـى الـذي يـتم تركيـب الهـوائي فوقـه مـن الخرسـانة المسـلحة            - ٥
  .ال يسمح بوضع أكثر من هوائي مرسل على نفس الصاري  - ٦
  .ن يتم وضع حواجز غير معدنية من جميع االتجاهات أ - ٧
  .م في اتجاه الشعاع  ٦ال تقل المسافة بين الهوائي والجسم البشري عن  - ٨
  .أن يتم وضع حواجز غير معدنية من جميع االتجاهات  - ٩

  .عدم توجيه الهوائيات في اتجاه مدارس األطفال  - ١٠
 ٢سـم / ملم وات  ٠,٤صى لكثافة القدرة يجب أن ال يتجاوز إلزام الشركات بأن يكون الحد األق - ١١

   )١( . وفق المواصفات المسموح بها وأن تقدم الشركات شهادة بذلك

أن الحـق فـي    المتحدة  التابعة لألمم وربما لهذه االسباب قررت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية
ويتضمن أال ضمنها الموقع المناسب  منسكن مناسب هو حق يتألف من مجموعة محددة من العناصر و

مبنيا بالقرب من مصادر التلوث  او قريباً منها او يكون ئيـالبي ثيكون السكن مبنيا على مصادر التلو
 الجوال احدى التي تعد ابراج  هناك جدال كبيرا حول التلوث الكهرومغناطيسي، فأن ما ذكراالولية مع 

  .حةبشكل سلبي على الص المؤثرة مصادرها 
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 ٣٣

قد تجاوز شروط منظمة الصـحة   المدن واالحياء السكنية وخصوصاً في بغدادأن ما يحدث في  ونعتقد 
الشركات المقدمة للخدمـة  والمسؤول عن ذلك هي ينذر بالخطر القائم،  البلديات، مما العالمية وضوابط

مـن   تظلم  ظنت نفسها فوق المسألة أو أنها تتمتع بحصانة تمنع مقاضاتها تحت شماعة أن كل من التي
شـركات   هذه األبراج يرد عليه بأنه صاحب مصلحة خاصة، ومع ذلك لم نسمع أو نـرى أن أحـدى  

وعليـه يجـب    وار بيت أو فوق منزل يسكنه أحد مدرائها أو المسـئولين، بج اًاالتصاالت وضعت برج
هنالك ثمن يدفعه األبريـاء   النظر في إعادة توزيع هذه األبراج بعيدا عن األماكن السكنية حتى ال يكون

يعلموا ما تخفيه من كوارث صحية تفتك بهـم   واألطفال اللذين ينظرون الى تلك األبراج بكل براءة وال
حيث أن جميع األنظمة العالمية تحرص على توفير الحماية لصحة المواطنين من المخاطر . لهموبمستقب

المتعددة مثل التلوث واإلشعاعات واألوبئة وغيرها، ومن أهم المخاطر التي تهدد حياة المواطنين هـي  
ازديـاد  تزال حديث المجتمع خاصـة بعـد    ماقضية أبراج االتصاالت واإلشعاعات المنبعثة منها التي 

األضرار الناتجة عن هـذه   تواجدها في المناطق السكنية، والسؤال في هذه القضية من سيتحمل مسئولية
أهي هيئة االتصاالت أم الشركات المقدمة للخدمة أم البلديات التي تعتبر الجهة المسـئولة عـن    األبراج

براج االتصـاالت داخـل   تراخيص تركيب أبراج االتصاالت، وحتى نجد اإلجابة ستبقى قضية وجود أ
. األحياء السكنية ومدى آثارها السلبية على الصحة العامة يشوبها الكثير من عدم الوضـوح والشـفافية  

وبمناقشة االدعاءات القائلة بعدم وجود دليل مادي على  مخاطر لهذه األبراج، نقول أنه ال يوجـد فـي   
منظمة الصحة العالمية التي اشـترطت إنشـاء    الدول النامية من العلم والخبرة أكثر مما هو متوفر لدى

األبراج خارج المناطق السكنية ألن خطورتها تتمثل فى الذبذبات والترددات التي تنبعث منها مما يؤكـد  
وجود عالقة بين تلك األبراج وبعض األمراض الخطيرة، فهذه الموجات لها تأثير كبير علـى الجهـاز   

، ولقد أشارت بعض األبحاث الحديثـة  لقلب وألم الرأس وغيرهاالعصبي وخاليا المخ وأمراض األذن وا
 فكيـف  الى أن كثرة استخدام الهاتف النقال يؤدى الى اضطربات فى السمع وخلل فى الجهاز العصبي، 

   )١(.بمحطات التقوية واألبراج التى تعتبر المصدر الرئيسى المغذى لهذه الموجات والذبذبات
على األمراض التى تسببها هذه األبراج فحسب بل إنها تعرض حيـاة   ونخلص الى أن الخطورة ال تقع

المواطنين للخطر فى حالة هطول األمطار والسيول واألعاصير كما أن لهذه األبراج أثـر اقتصـادى   
   )٢( سيء على انخفاض قيمة العقارات المجاورة لها مما يسبب خسائر فادحة للمالك
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 ٣٤

  كثرة استخدام الهاتف النقال يؤدى الى اضطربات فى السمع وخلل فى الجهاز العصبي 
                                

                                   
                                    

  

  

  

  

  

ر العصبى والشعور أكدت دراسات أوروبية أن إستخدام المحمول باستمرار يؤدي إلى التوت 
القلق أثنـاء النـوم   و  صداع دائموالحساسية،  والىاضطراب الدورة الدموية،وباالرهاق، 

  والشعور بطنين في األذن
  

                                      

  

  

  

نظرا الن  بالقرب من االطفال   المحمول  االستعمال المفتوح للهاتف حذرت دراسات من
     داداً للمخاطر الصحية للموجات الكهرومغناطيسيةاألطفال أكثر إستع
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على تحقيق الحد األدنى من الشروط الفنية  حرصت مجموعة من الدول توجهات الدولية فقد لل مراعاة
منظمة الصحة العالمية قـد حـددت شـروطا    في  هذه األخطار حسب ما جاء لحماية المواطنين من

أال يكون البرج داخل منطقة سـكنية أو بـالقرب مـن    : التصاالت منهاالختيار أماكن إنشاء أبراج ا
هناك  ألمانياففي اصدرت بعض الدول قوانين للحد من تاًثير ابراج االتصاالت  فقد . مدارس الطالب

وحتى يتم قياس الحقل الكهربائي والمغناطيسي الصـادر عـن     .التصاريح  إعطاءهيئة مسؤولة عن 
  العادة يقاس توزع الحقل في حجم محدد في مكان قياس الحقل وبناء على ذلك نه وفي إشبكة الجوال ف

  )١(  التصاريحيسمح ببناء أي شبكة إال بعد الحصول على  ال

وألجل بناء برج جديد في  المواطنين تتمحور بموضوع األبراجمن شكاوى % ٨٠ففي ألمانيا نجد أن 
يها مخدم الشبكة واالستطاعة هي أنه البد من دراسـته  منطقة ما فالبد من المعلومات التقنية التي يعط

هذا  .اإلريالوإحداثيات مكان توضع  اإلريالوأبعاد  اإلشعالوهناك فقرة تتعلق باألبراج وهي مخطط 
القانون تم استخدامه في ألمانيا لقياس مدى تأثير األبراج الخليوية على اإلنسـان مـن حيـث الحقـل     

   . وتأثير الحقول الكهرومغناطيسية على اإلنسان الكهربائي والحقل المغناطيسي

اكـدت وزارة البيئـة ان    حيث السكنية تسمح بوجود االبراج في المناطقال  العراقية  البيئه وزارة  ان
هاتف الموبايل يمثل سالحاً ذو حدين قد يوثر على حياة السكان من خالل كثرة استخدامة اضـافة الـى   

ها ابراجه المنتشرة بشكل عشوائي وغير قانوني والتي تحمل ضرراً على الموجات والذبذبات التي تولد
وقد وصلت الكثير من الشكاوي الى وزارة البيئة  من بعض   )٢(االنسان كما تؤكد وزارة البيئة العراقية 

  االهالي على هذه االبراج 
  

  

  

  

  ـ
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 ٣٦

بعدم السماح بتركيب أبـراج  إلى جميع األمانات والبلديات  تعليمات ٢٠٠٤صدر عام   السعوديةاما في 
ومحطات التقوية أو الهوائيات أو أي أجهزة أخرى لالتصاالت الالسلكية بالمواقع المخصصة لالستخدام 

وتم ازالة بعض االبراج في السعودية بسبب وجودهـا فـي االمـاكن     السكني تحت اشتراطات الموقع 
السعودى على تحقيق الحـد األدنـى مـن     فقد حرص المنظم وتمشيا مع هذه التوجهات الدولية السكنية 

حسب ما جاء فى الضوابط البلدية والفنية للتـرخيص   الشروط الفنية لحماية المواطنين من هذه األخطار
المعمم على األمانات ) أبراج ومحطات التقوية والهوائيات(والتجارية  بإنشاء أجهزة االتصاالت الالسلكية

الناتجة عن اسـتخدام أبـراج    الى حماية السكان والبيئة من اآلثاروالذي يهدف  في السعودية والبلديات
  :ما نصه   اشتراطات المواقع االتصال الالسلكية أو خطر انهيار منشآتها، حيث جاء فى

  
   أن يكون الموقع على شارع تجارى معتمد -١
أيـة أجهـزة أخـرى لالتصـاالت      ال يسمح بتركيب أبراج ومحطات التقوية أو الهوائيات أو  - ٢

 )١( .لالسلكية بالمواقع المخصصة لالستخدام السكنيا
 

فهناك تشريع لمراقبة االبراج واجهزة االتصاالت حيث يساهم في الحد من تأثيرات تلك  قطراما في 
البلدية تشترط الحصول موافقة وزارة الصحة للتـرخيص باقامـة    فأن  الكويتاما في  )٢( .االبراج 

هة االختصاص في تحديد تأثير هذه االبراج على صحة االنسـان  ابراج االتصاالت اذ انها ليست ج
ان البلدية تشترط موافقات مؤسسات حكوميـة   .جهة الوحيدة التي تمنح التراخيصكما انها ليست ال

عدة للترخيص لالبراج وهي وزارة الصحة ووزارة المواصالت واالدارة العامة للطيـران المـدني   
عبـر   يمـر  ان طلب التـرخيص  حيث. موافقات التنظيمية للتخصيصوالهيئة العامة للبيئة ولجنة ال

يعرض على المجلس البلدي لتخصيص الموقع المطلوب القامـة بـرج    ومن ثم وزارة المواصالت
االتصاالت بعد االتفاق مع ادارة امالك الدولة بوزارة الماليـة ويشـترط لـه تقـديم المخططـات      

ماليين  ٩محطة لتقوية بث الهاتف الجوال، تخدم حوالي آالف  ستة يوجد شيليفي  اما  … المعمارية
األهالي الذين يـؤجرون األراضـي الخاليـة وسـط      ناالنسا حقوق  وهاجم رئيس جمعية. شخص

الشهر من دون النظر إلى المصلحة والصـحة العامـة، وألن    المناطق السكنية مقابل ألف دوالر في
 األبراج هذه تركيبحكومة شيلي تجيز
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 ٣٧

حكومـات هـذه    دض  شيلي وبعض الدول المجاورةة في فقد تم رفع قضية من المهتمين بشؤون البيئ 
أعتبار أن هذا يعـد اعتـداء    الدول من خالل محكمة دول أميركا الجنوبية لحقوق اإلنسان والبيئة، على

حكومتـه، خصوصـا أن قيمـة المبـاني     له  على حق المواطن في العيش في بيئة صحية نظيفة تكفلها
وطالبـت هـذه    أخطار االشعاع المنبعث منها خوفا من المجاورة لهذه المحطات قد انخفضت عند بيعها

األبراج بالتقدم لإلفصاح عما أصابهم من أمراض وأورام  الجمعيات األفراد الموجودين بالقرب من هذه
في إحدى ضـواحي مدينـة الفلوريـد     ت ازمة حدثفقد  بالقرب من ابراج االتصاالت نتيجة وجودهم 

منطقة أنفسهم إلى دوريات لكي يسهروا طوال الليل من أجل منـع  قسم أهالي ال الفقيرة في شيلي، حيث
إسبانية من تركيب أبراج محطات تقوية البث فوق أسطح العمـارات لمـا أصـابهم مـن      شركة جوال

 وأمراض بسبب وجودها في األماكن التي تم تركيبها فيها، وذلك على الـرغم مـن تصـريح    أعراض

التحالف الـوطني  " حركة من المقاومة جمعية أهلية تسمى نفسهاوتزعمت هذه ال. الحكومة لهم بتركيبها
شيلي من أخطار وإشعاع محطات  والتي أصبح شغلها الشاغل هو حماية أهل" من أجل الدفاع عن البيئة

ومحطـات   أيضاً يوجد قانون يمنع وضع هذه األبراج نيوزيلندا وفي  الجوال واستخداماته غير المرشدة
فال والمـراهقين مـن   لما يمكن أن تسببه من احتمال إصابة األط المدارس رب منتقوية بث الجوال بالق

 غيرها على المـدى اإلصابة باألورام مثل اللوكيميا التعلم، وعدم التركيز والدوار، و ىضعف القدرة عل

ي أمام محكمة البيئة لك لهالي  دعوى ضد شركة للهاتف الجواأقام بعض األ  ايضاً نيوزيلندا في البعيد 
% ١المحكمة بأن يكون المسموح به فقط هو  فكان قرار تقوية البث عن المناطق السكنية، تبعد محطات

 )١(من الجرعة المسموح بها دولياً

بخبير من منظمة الصحة العالمية الذي قال إن المؤشر الدولي لنسـبة اإلمتصـاص    واستشهدت الشركة
 واط لكل كيلـوغرام، بينمـا   ٠,٨تساوي  SAR هاللموجات الكهرومغناطيسية والتي يطلق علي النوعي

كهرومغناطيسياً  تصدر إشعاعاً حيث انها .التأثير استعان األهالي بدراسات وتقارير تثبت إمكانية حدوث
اسـتقبال موجـات الراديـو     غير الذي يصدر عن أبراج الضغط العالي للكهرباء، وأبـراج محطـات  

مثل هذه المحطات هو السبب المباشـر فـي    الى ان وجودان اغلب الدراسات تشير  والتلفزيون، وذلك
وهناك دالئل إحصائية تشير إلى أن التـأثير طويـل   . مرضية مختلفة حدوث أورام سرطانية وأعراض

اما الذين يدعون بعدم  ليتسبب في حدوث أخطار أو كوارث صحية في المستقب المدى لهذه الموجات قد
  إنشاء األبراج   ان تشترطالعالمية  الصحة ما الذي جعل منظمة وجود دليل على تاثير االبراج  فنقول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٣٨

الذبذبات والترددات التي تنبعث منها مما يؤكـد وجـود    خطورتها تتمثل فىخارج المناطق السكنية ألن 
األمراض الخطيرة، فهذه الموجات لها تأثير كبير على الجهاز العصـبي   عالقة بين تلك األبراج وبعض

شـمال  الى واقعة خطيرة حدثت فـي   ونشير  ب وألم الرأس وغيرها،وأمراض األذن والقل وخاليا المخ
على مقويات وابراج للضغط العالي ، وبعد مرور عـدد   تم إنشاء مشروع ضخم يحتوي ، حيث لتراكإن

أعراض للصداع والتوتر العصبي والهياج بين األطفـال علـى    من السنوات ظهرت بين سكان المنطقة
لتقديم دعوة قضائية تطالب الشركة بازالة الخطر الذي يهدد حياة السكان  الخصوص مما دعا عدد منهم

القضـية   الى المحاكم واستطاع السكان من ربحوبالفعل دخلت القضية  عالية كتعويضات ،  بالغوبدفع م
دليل على وجـود  العالمية والحكومات  وجود ضوابط من الصحة ان الشركة التي أزالت المحطات ضد

وبـين   إلثبات العالقة السببية المباشرة بينها تن معظم هذه األمراض تحتاج إلى وقأاخطار مستقبلية و
ويذكرنا هذا بما حـدث مـع    السرطان مثالً متعدد األسباب وجود مثل هذه الموجات الضارة، حيث أن

" النسيت"فقد كان أول تقرير يصدر عن أضرار التدخين على الصحة في مجلة  التبغ وشركات الدخان،
اليات المتحدة عاماً، وافقت شركات الدخان في الو ١٤١، أي بعد ١٩٩٧، وفي عام ١٨٥٦ الطبيبة عام

 وفـي عـام  . دفع تعويضات بمليارات الدوالر للذين أصيبوا أو توفوا بسبب مضاعفات التـدخين  على

   . العالم تبين أن التدخين سبب مباشر في وفاة واحد من بين كل عشر وفيات على مستوى ٢٠٠٥
  

 

       
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
   

  



  

 ٣٩

 التوصيات

  
  
  
  

  

دراسـة   ر الصحية البراج االتصاالت نقترح اعـداد لعدم وجود دراسات في العراق تبين االضرا  -١
ووزارة البيئة ووزارة حقوق االنسان  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كاملة من قبل وزارة الصحة

 عدمه من منها ضرر وجود ومدى المنازل من بالقرب تقام التي الجوال أبراج الهاتف حول يثار ما لدراسة

  . حاسمة بنتيجة والخروج وافية دراسة موايقد وأن الصحة العامة على
    
عن وزارة البيئة بأعتبارها المسؤولة المباشرة  من جهات عدة من مشكلة وطنية لجنة تشكيل نقترح  – ٢

لجمع كل الدالئل العلميـة والصـحية     والبلديات القضايا البيئية ووزارة حقوق االنسان ووزارة الصحة
ولبيان أثار أبراج االتصـاالت   الموجات الناتجة عن ابراج الهواتف النقالةوالبيئية التي تشير الى تأثير 

على صحة المواطن لكي نتوصل إلى نتائج علمية دقيقة يتم على أساسها التعامل مع شركات الهواتـف  
  . صحة العامةالالخلوية من اجل المحافظة على 

   
 هناك عددا كبيرا من علماً انبراج تسبق عملية نصب اال محددات وشروط بيئيةان يكون هناك   - ٣

تصـاالت لدراسـة المواقـع    اال هناك تنسيقا مع شركة يكون أنو  فية لهذه المحدداتمستواالبراج غير 
للتأكد من تطبيق األنظمـة التـي حـددتها منظمـة      القامة وإنشاء أبراج تقوية الهاتف الجوال المقترحة

مـن اجـل البيئـة     مساحات ثابتة من الحدائق العامةقطاع نقترح ان تقوم االمانة بأستف الصحة العالمية
ابراج االتصاالت بعيداً عن المناطق  لالستخدام أو مواقف السيارات ومن ثم تخصيصها والصحة العامة 

  .الن وجود أبراج االتصاالت وسط المجمعات السكنية خطأ من ضمن األخطاء الكبيرة السكنية
   

   ومنهـا   الختيار أماكن إنشاء أبراج االتصاالت التي حددت شروطاً  وليةمع التوجهات الد وتماشياً - ٤ 
 العراقـي   وضع تشريع يمر من خالل مجلس النواب من الضروري أال يكون البرج داخل منطقة سكنية

تحد مـن تـأثير    االتصاالت لكيضرار ابراج الوضعة على صيغة قانون لحماية المواطن العراقي من 
سمح بتركيب أبراج ومحطات التقويـة أو الهوائيـات أو أيـة أجهـزة أخـرى      تال  يتلك االبراج والت

   .لالتصاالت الالسلكية بالمواقع المخصصة لالستخدام السكني



  

 ٤٠

  
مثلمـا   تحذر فيه من مخاطر االبـراج  توعوية اعالميةالجهات المحلية شن حملة   على ينبغي   - ٥ 

وتاخذ حيزا كبيرا من  يهالفضائفي القنوات لخدماتها  اعالمية ترويجيةتشن شركات االتصاالت حمالت 
    شاشاتها

  
ضرورة تشكيل لجان محلية بكل محافظة عراقية تتألف من الدوائر الخدميـة بالمحافظـة مثـل      - ٦ 

الصحة والبيئة والبلدية واالتصاالت لمراقبة تنفيذ شريط التصميم الهندسي ألبـراج االتصـاالت عنـد    
  .لهاتف النقال نصبها من قبل شركات ا

   
يجب تفعيل نظام المراقب البيئي المنصوص عليه في قانون حماية وتحسين البيئة العراقي لمراقبة   - ٧

  .عمل أبراج االتصاالت بعد نصبها من خالل قياس قوة األشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة منها 
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 الخاتمة

  

  

  

  

  

  

كـان   فقـد   خاصـةً  بغدادعامة وفي محافظة  العراقفي " النقال"مع االنتشار الواسع ألبراج الخليوي 
مـن  ضمن دراسـات وموافقـات    الشركات ولم تكن من قبل  إتباعهم تم ظنم غير تركيب هذه األبراج

جاء التركيـب   فقد يخلق ضرراً للمواطن  ولكي ال  بعض الجهات التي نعتبرها مسؤلة عن حفظ البيئة 
بسـبب اغـرائهم    قبوالً لدى المواطنيينالقت االبراج هذه  ان وضع . ضمن دراسات من جهة واحدة 

الشركة بتقديم  وما تقدمة تلك اغرته الشركة النقالة  بعد ان  باالموال بدون معرفة السلبيات الناتجة عنها
تقارير الى اصحاب المنازل التي يتم وضع االبراج فوق منازلهم  تشير الـي انعـدام التلـوث البيئـي     

العراقية لتشكل بعـدا   ترتفع  في سماء العاصمة التي  ابراج الهاتف النقال فهذه لي المواطنوالصحي ع
مراعاة الصحة العامة قبل البـدء فـي    من البد .آخر من أبعاد التلوث الذي يؤثر على حياة السكان فيها

 والضوابط اآلمنة السكنية ، فالبد من وضع القواعد القيام بهذه المشاريع التي توضع داخل بعض األحياء
إذا استخدمت هذه األبراج ضمن الشروط المناسبة وتقيد فالتي تحد من االنتشار العشعوائي لهذة االبراج 

المسئولين باالرتفاعات والمسافات المسجلة دولياً وعدد الموجات والترددات الالزمة فإن األبـراج لـن   
اج بالقرب من المرافـق العامـة والسـكن    تشكل خطراً على صحة اإلنسان ، أما إذا وضعت هذه األبر

 لمـا على المدى البعيد وفقاً  والمستشفيات والمدارس فيمكن أن تحدث ضرراً وتتسبب بأمراض لإلنسان
على المدى البعيد وليس المباشـر ممـا    االبراج  مخاطر إلى الدراسات البحوث اشارت اليه العديد من

ـ  ة أو تمـاس مباشـر بـالبرج الـذي يسـبب تلوثـاً       ينذر بخطر يشمل كل البشر الذين هم على مقرب
سيتحمل  نم  والسؤال في هذه القضية .  د من األمراض الخطيرةيكهرومغناطيسياً يؤدي لإلصابة بالعد

الشـركات المقدمـة للخدمـة أم     مسئولية األضرار الناتجة عن هذه األبراج  أهي هيئة االتصـاالت أم 
أبراج االتصاالت، وحتى نجد اإلجابة سـتبقى   تراخيص تركيب البلديات التي تعتبر الجهة المسئولة عن

السكنية ومدى آثارها السلبية على الصحة العامة يشـوبها   قضية وجود أبراج االتصاالت داخل األحياء
  . والشفافية الكثير من عدم الوضوح
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  الكتب-اوالً
علوماتية، الطبعة االولـى، دار  ، آفاق االبداع ومرجعيته في عصر الم  بسطاويسيرمضان الدكتور -١

  .م٢٠٠١،  الفكر المعاصر، بيروت
الخوري، ، تكنولوجيا المعلومات على اعتاب القرن الحادي والعشرين، الطبعة االولى، هاني شحاذة -٢

  .م١٩٩٨الجزء االول، سلسلة الرضا للمعلومات، دار الرضا للنشر، دمشق، 
، سلسلة للوماتية، صراع من اجل البقاء،الطبعة االو، الطبيب في عصر المع محمد نبيل  الدكتور- ٣

 م٢٠٠٠الرضا للمعلومات، دار الرضا للنشر ، دمشق ، 

  
 الصحف-ثانياً

  م ٢٠٠٦ سنة  أبريل ، ١٣٧٩٦ العدد - السعودية  الرياض جريدة   - ١     
   ٢٠٠٤ سنة، ٩١٨١،  العدد جريدة الشرق االوسط   -٢        
  م ٢٠١٠،سنة  ٧٩٨٤القطرية ، العدد  جريدة الشرق  -٣        
   

   

   
 المواثيق والتشريعات والتقاريرالوطنية والدولية-ثالثاً

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر عن  -١
       ١٩٦٦األمم المتحدة لسنة 

 ١٩٤٨االعالن العالمي لحقوق االنسان   -٢

 ٢٠٠٥هورية العراق  الدستور العراقي لجم-  ٣
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 ٤٣

  المجالت والدوريات والمقاالت والدراسات   -رابعاً
  

) ٣١(حوار الحرية، بحث منشور في مجلة البحرين الثقافية، العدد : السندي، ، اسئلة الثقافة فوزية  -١
  .م٢٠٠٢، المنامة ، ) ٩(  ، السنة 

الصحه العامة ، بحث منشور على  ىعل وأبراجه الجوال مدى تاثير عن وعلميه بحثية معلومات -٢
  االنترنيت

، ) ١(، المجلـد  ) ٢(، ادمان االنترنيت ، مجلة الصحة والمجتمع ، العدد الغانمي  عبداالمير خضر -٣
 .م٢٠٠١بغداد ، تموز ، 

  ٢٠١٠ ، العدد الرابع .  العراق سوق واعدة في تجارة الهاتف النقال ، مجلة اليوم -٤
األمواج الكهرطيسية الصادرة من النقال الخليوي ومحطات البث على صـحة  تأثير  سعاد محمد ، – ٥

  مقالة على االنترنيت،  اإلنسان
  مقالة على االنترنيت ، معاوية الحميد ، اثر االشعاع  الكرومغناطيسية على االنسان –د  - ٦
  تمقالة على االنترني. انور السقاف ، التأثير الصحي للموجات الكرومغناطيسية  - ٧
زامل شبيب الركاض ، االمراض الناتجة من تركيب برج االتصاالت ، مقالة منقولة من جريـدة   - ٨

  الرياض اليومية 
  خضير حسين السعداوي ، الناس وابراج االتصاالت ، مقالة على االنترنيت- ٩

  مقالة على االنترنيت يان ، وسائل االتصال وتأثيرها ،ميرفت الط- ١٠
  ة تدق ناقوس الخطر من تأثير أبراج الهاتف النقال على االنسان ،السومرية نيوزالبيئة العراقي - ١١

  أبراج النقال على أسطح المنازل وراء تجلطات الدماغ، مقالة على االنترنيت : أطباء عراقيون  -١٢ 
  اخبار، السومرية نيوز ر من ابراج الموبايل المنتشرة عشوائياالبيئة العراقية تحذوزارة  – ١٣ 
    .البيئة العراقيةهاتف الموبايل يمثل سالحاً ذو حدين ،موقع وزارة  -١٤  
السيد احمد مصطفى، اعالم العولمة وتأثيره في المستهلك، بحث منشور في مجلة المسـتقبل     - ١٥  

  .م٢٠٠٠روت ، حزيران، ، بي) ٢٣(، السنة ) ٢٥٦(العربي، العدد 
  ندير وضاح ، تأثيرات الهاتف المحمول على صحة االنسان ،مقالة على االنترنيت  -١٦
  ندوة علمية في كلية الهندسة جامعة كربالء تأثير الهواتف النقالة على صحة الفرد والمجتمع ، -١٧
مقالة على ، ية علي عواد الكردي ، ابراج االتصاالت وما تسببه من اضرار صحية وبيئ  -١٨

  االنترنيت 
  



  

 ٤٤

  
  

  الفهرس
  

  الصفحة  الموضوع

  ٤  خطة البحث

  ٦-٥  املقدمة

  ٢٤-٧  االمراض الناجتة عن ابراج االتصاالت/ املبحث االول

  ١٣-٨  التأثري الصحي للموجات الكهرومغناطيسية

  ١٧-١٤  النقال احباث ودراسات حتذر من االضرار الصحية الناجتةمن ابراج االتصاالت واهلاتف

  ٢٤-١٨  االمراض الناجتة عن التلوث الكهرومغناطيسي

  ٣٠ -٢٥  اتمع الدويل واقرارحق االنسان يف بيئة نظيفة/املبحث الثاين 

  ٢٧-٢٦  موقف اتمع الدويل جتاه بيئة نظيفة

  ٢٨  الشريعة االسالمية وحق االنسان يف بيئة نظيفة

  ٣٠-٢٩  ةالتشريعات الوطنية ومبدأ احلق يف بيئة نظيف

  ٣٨-٣١  االجراءات القانونية املتخذة للحد من تأثري ابراج االتصاالت/املبحث الثالث

  ٣٤ -٣٢  موقف منظمة الصحة العاملية

  ٣٨-٣٥  القوانني الوطنية حلماية املواطنني من تأثري ابراج االتصاالت

  ٤٠-٣٩  التوصيات

  ٤١  اخلامتة

  ٤٣-٤٢  املصادر واملراجع

  

  
  


