


رؤية خضراء وُمستدامة للبصرة

رؤية خضراء
وُمستدامة للبصرة

د. برودر ميركل، د. سامح و. المقدادي،
د. نورست. ص عبد الوهاب،

زينة رياض عبد اهلل

V



 GmbH الناشر: منظمة البرلمان-ثقافات الديمقراطية
Berlin 10553 ,11-10 Reuchlinstr

 www.elbarlament.org

مديرة المشروع: أليشا مولتر

تحرير نص: فاطمة شرف الدين )بيروت(

تصميم غرافيكي: جلنار خباز )بيروت(

تصميم الغالف: أبراهام زيتون )بيروت(

ترجمة من اإلنكليزية: شركة النواعير لخدمات الترجمة )بغداد(

تم نشر هذا المقال في كتاب »ماء الحياة، منظورات حول مياه النهرين من قانون المياه في بالد الرافدين 
إلى التعاون الدولي« ضمن إطار مشروع برنامج حوار Clean Tigris من أجل السالم المستدام في بالد ما 

بين النهرين من قبل منظمة البرلمان- ثقافات الديمقراطية.
تعبر  ال  وهي  مقابلتهم،  تمت  الذين  واألشخاص  المؤلفين   / المؤلف  آراء  هي  المقال  في  الواردة  اآلراء 

بالضرورة عن رأي منظمة البرلمان.

نشر منظمة البرلمان-ثقافات الديمقراطية 2021

هذا العمل مرخص بموجب شروط رخصة المشاع اإلبداعي. يمكنك تنزيل نسخة إلكترونية عبر اإلنترنت: 
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de

ال يجوز استخدام الرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية الموجودة في هذا العمل خارج سياقها من دون 
الحصول على موافقة من الفنانين / المصورين المعنيين ومن منظمة البرلمان.

تم تطوير الكتاب ضمن إطار مشروع برنامج حوار Clean Tigris من أجل السالم المستدام في بالد ما بين 
النهرين من قبل منظمة البرلمان- ثقافات الديمقراطية بتمويل من ifa )معهد العالقات الخارجية(، تحت 

مظلة برنامج التمويل zivik، بموارد قدمتها وزارة الخارجية األلمانية االتحادية.

منظمة البرلمان - ثقافات الديمقراطية هي منظمة مستقلة وغير متحيزة ومحايدة تسعى جاهدة لتمكين 
المجتمعات واألفراد وتشجيعهم على المشاركة بنشاط في عمليات التنمية السياسية واالجتماعية والثقافية 

في جميع أنحاء العالم.

المشروع  صفحة  وعلى   www.elbarlament.org المنظمة  صفحة  على  المعلومات  من  المزيد  تجدون 
 www.cleantigris.com
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 ١. المقدمة لفينيسيا
الشرق األوسط سابًقا

شــيدت مدينــة البصــرة يف بدايــة العصــر اإلســامي، عــام 636 م.، وقــد 

مــرت بالعديــد مــن التقلبــات منــذ ذلــك الحيــن، باعتبارهــا مرفــأ، وكــون 

وعلــى  العريب/الفارســي  الخليــج  رأس  علــى  ا،  اســتراتيجيًّ موقعهــا 

طريــق الحريــر. بلــغ عــدد ســكان المدينــة ذروتــه يف عــام 1977. كانــت 

تلقــب البصــرة بـــ »فينيســيا الشــرق« خــال الخمســينات والســتينات 

والســبعينات مــن القــرن الماضــي، تماًمــا كمــا كان يطلــق علــى بيــروت 

والسياســة  الميــاه  مــوارد  إدارة  مجــال  يف  خبيــر 
علــى  حاصــل  الميــاه،  نزاعــات  وحــل  المائيــة 
 TU درجــة الدكتــوراه يف علــوم الميــاه مــن جامعــة
Bergakademie Freiberg. هــو مؤســس شــركة
والمتخصصــة  ألمانيــا   -  Green Charter GC
والتدريــب  والبحــوث  االستشــارات  تقديــم  يف 
مــن  العديــد  قــاد  والبيئــة.  الميــاه  لقطاعــي 
األوســط،  والشــرق  أوروبــا  يف  الدوليــة  المشــاريع 
يمكــن  الميــاه  أن  راســًخا  اعتقــاًدا  يعتقــد  وهــو 
أن تكــون مصــدًرا للتعــاون والســام بــداًل مــن أن 

والصــراع. للتناحــر  ســبًبا  تكــون 

عمــل  والبيئــة.  الميــاه  مجــال  يف  ألمــاين  خبيــر 
 TU جامعــة  يف  كأســتاذ  عديــدة  لســنوات 
مــن  العديــد  ويف   Bergakademie Freiberg
وأمريــكا  وأفريقيــا  األوســط  الشــرق  يف  البلــدان 
ومحــرر  كمستشــار  اليــوم  يعمــل  الجنوبيــة. 
ومؤلــف. هــو مقتنــع بــأن توفيــر الميــاه الصالحــة 
للشــرب لســكان العالــم الذيــن مــا زالــوا بتزايــد هــو 

القريــب. المســتقبل  يف  األكبــر  التحــدي 

منظر ما بين الماضي والحاضر لكورنيش شط العرب.
 )الصورة لـ د. نورست عبد الوهاب(.

د. سامح و. المقدادي

األستاذ الدكتور برودر ميركل
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يف  شــغف  لديهــا  كاديميــة  وأ معماريــة  مهندســة 
البيئــة واالســتدامة. لديهــا خبــرة مهنيــة يف  مجــال 
العمــل مــع المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة يف 
مواضيــع مثــل تعزيــز دور القــادة الشــباب وريــادة 

العــايل. التعليــم  األعمــال وتطويــر 

البصــرة.  جامعــة  يف  ومحاضــرة  جيولوجيــة 
 2٠13 عــام  يف  الدكتــوراه  درجــة  علــى  حصلــت 
مــن جامعــة الموصــل يف العــراق. ركــزت دراســتها 
علــى تحليــل األحــواض الرســوبية لحقــل عــكاس 
معرفيــة  اهتمامــات  لديهــا  العــراق.  غــريب  يف 
النمــاذج  إىل  البحــت  العلمــي  األنمــوذج  تتجــاوز 
الفلســفية والفنيــة األخــرى؛ فبجانــب اختصاصهــا 
العلــوم  فلســفة  يف  تحاضــر  الجيولوجيــا،  يف 
تعاونــت   ،2٠16 عــام  منــذ  البيئيــة.  والجيولوجيــا 
مــع الفنانــة كيلســي دافنبــورت يف إنشــاء مشــروع 
وهــو  والعــودة«،  كامبــردج  إىل  البصــرة  »مــن 
مــع  الجيولوجيــا  علــم  التقــاء  يف  بحثــي  مشــروع 
حــول  الحــايل  مشــروعها  يف  بحثهــا  أدى  الفــن. 
إىل  والفــن  للجيولوجيــا  المتعــددة  التخصصــات 
المعقــدة. للمناطــق  مســتدام  كنهــج  اســتخدامه 

اســم »باريــس الشــرق« أو »لؤلــؤة الشــرق«. اليــوم، ال يســع المــرء إال 

أن يســتخدم خيالــه الواســع لتصــور الجمــال الــذي ميــز هــذه المدينــة 

ذات يــوم.

انخفــض عــدد ســكان البصــرة بشــكل ملحــوظ خــال الحــرب العراقيــة 

اإليرانيــة )198٠-1988(، يضــاف إىل ذلــك تأثيــر كل مــن حــرب الخليــج 

)199٠-1991( والغــزو األمريكــي للعــراق )2٠٠3( علــى الســكان. كان 

لهاتيــن الحربيــن مــن جديــد آثــار ســلبية جســيمة علــى المدينــة، وكان 

للعواقــب المترتبــة جــراء تلــك الحــروب، والتدميــر المتعمــد لألهــوار 

خــال أوائــل التســعينات، تأثيــر مدمــر علــى جــودة الميــاه وكميتهــا 

أخــرى، كان إلحيــاء  مــن جهــة  النــاس.  البيئــي وعلــى  النظــام  وعلــى 

تغييــر  إىل  أدت  البصــرة  علــى  ســلبية  آثــار   2٠٠4 عــام  بعــد  األهــوار 

النظــام الطبيعــي لشــط العــرب، وبالتــايل زيــادة ملوحتــه.

منذ ذلك الحين، تغير كل شيء يف البصرة: عبقها وسحرها ورائحتها 

ونمــط الحيــاة فيهــا ومعالــم العمــارة. فــإن رونــق المدينــة كواحــدة مــن 

كثــر مــدن العــراق عراقــًة وتمدنـًـا قــد اختفــى؛ حتــى إّن ذكريــات النــاس  أ

تأثــرت بشــكل كبيــر. فقــد أدى تــوايل ثــاث حــروب إىل طمــس هويــة 

المدينــة، وبــات واضًحــا أن البصــرة اليــوم واقفــة علــى أطــال مجدهــا 

خــال ســتينات وســبعينات القــرن الماضــي.

لكــن  وتعدديتهــا.  بتنوعهــا  والموصــل،  بغــداد  مثــل  البصــرة،  ُعرفــت 

معــدالت النمــو الســكاين والتوزيــع الديموغــرايف تغيــرت بشــكل كبيــر. 

الميــاه  ونقــص  المناخــي  التغيــر  تحديــات  أدت  ذلــك،  عــن  وفضــًا 

والتصحــر واســتهاك الطاقــة، يضــاف إليهــا ســوء اإلدارة، إىل تعقيــد 

الحاليــة للمدينــة. ونتيجــة ذلــك نشــأ شــعور االغتــراب عــن  الصــورة 

الــذات وعــن طبيعــة المدينــة.

علــی  البصــرة  النــاس يف  الماضيــة، دأب  الثاثيــن ســنة  مــدى  علــى 

شــراء الميــاه للشــرب والطبــخ، بحيــث يشــارك جميــع أفــراد العائلــة 

ا. لــذا، مــن الشــائع  يف هــذا النشــاط، ال سيما األشــخاص األصغر ســنًّ

ا رؤيــة فتــى أو فتــاة تحمــل وعــاًء صغيــًرا لشــراء الميــاه مــن أقــرب  جــدًّ

جــار يملــك خزانًــا للمــاء المنقــى. فقــط عائــات الطبقــة المتوســطة 

تمتلــك خــزان المــاء المنقــى الخــاص بهــا يف حديقتهــا، والــذي تتــم 

إعــادة ملئــه مــرة واحــدة يف األســبوع. تفاقمــت أزمــة البصــرة يف عــام 

المهندسة زينة رياض عبد اهلل 

د. نورست صباح عبد الوهاب
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أنقاض على شط العرب. 
)الصورة لـ د. نورست عبد الوهاب(.

تماًما مثل مدينة البندقية، تظِهر هذه الصورة النمط النموذجي للقوارب المسماة »العشاري«.
  كانت هذه القوارب تصنع من الخشب، وقد استخِدمت يف القرن التاسع عشر والنصف األول

  من القرن العشرين. يستند هيكلها على زوارق القصب القديمة المستخدمة منذ بداية الحضارة
 يف األهوار والتي تسمى »مشحوف«.

كان للتجفيف السياسي المتعمد لألهوار
 يف أوائل التسعينات تأثيرات هائلة
 على البيئة، امتدت حتى يومنا هذا.
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2٠18، عندمــا اندلعــت االحتجاجــات يف حزيــران/

يونيــو، للمطالبــة بتحســين الخدمــات العامــة، ومن 

ثــم يف تموز/يوليــو بســبب االنقطاعــات الشــاملة 

وصلــت  وقــد  الكهربائيــة.  الطاقــة  يف  والكثيــرة 

حــدة األزمــة إلــی أشــدها يف آب/أغســطس 2٠18، 

عندمــا أصيــب مــا يصــل إىل 118 ألــف شــخص)1( 

إثــر  اندلعــت  الملوثــة.  الشــرب  بميــاه  بالتســمم 

أيلــول/ يف  االحتجاجــات  مــن  موجــة  كبــر  أ ذلــك 

ســبتمبر، صاحبتهــا أعمــال شــغب وإضــرام للنيــران 

يف 12 مقــرًّا لألحــزاب السياســية المحليــة. وعلــى 

يف  بــدأت  االحتجــاج  موجــات  أّن  مــن  الرغــم 

البصــرة بعــد الغــزو األمريكــي عــام 2٠٠3 ألســباب 

إال  مختلفــة،  واجتماعيــة  واقتصاديــة  سياســية 

أول  كانــت   2٠18 أيلول/ســبتمبر  تظاهــرات  أّن 

احتجــاج كبيــر يندلــع ألســباب صحيــة وبيئيــة. وقــد 

شــاركت النســاء يف هــذه التظاهــرات بأعــداد كبيــرة. 

تحــول  نقطــة  الميــاه  أزمــة  اعتبــار  وعلیــه، يمكــن 

)1(  البصرة عطشى. فشل العراق يف إدارة أزمة المياه. 
 Human Rights( 2٠19، منظمة مراقبة حقوق االنسان

.)Watch

يف طبيعــة المشــاركة المدنيــة وعــدم الرضــا عــن 

الحكومــة المحليــة وجميــع األحــزاب السياســية يف 

البصــرة. عــاوة علــى ذلــك، أعيــد تفعيــل الدعــوة 

إىل االســتقال عــن الحكومــة المركزيــة يف بغــداد 

الثــاين/ تشــرین  يف  البصــرة  إقليــم  إىل  والدعــوة 

نوفمبــر 2٠18.

مقابلة البصراويين...

البصــرة اليــوم مدينــة غيــر مســتدامة مــن حيــث 

وبُغيــة  والبيئــة.  والطاقــة  والنفايــات  الميــاه 

فيمــا  ســيما  ال  المســائل،  هــذه  استكشــاف 

بمقابلــة  قمنــا  الميــاه،  خدمــات  بأوضــاع  يتعلــق 

تصميــم  تــم  البصــرة.  مواطنــي  مــن  مواطًنــا   46

اســتبيان الدراســة االســتقصائية لدراســة الوعــي 

العــام وأنمــاط االســتهاك وأداء الحكومــة وإدارة 

الميــاه ودور المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع 

أخــرى  معرفيــة  تحديــات  إىل  باإلضافــة  الخــاص، 

للمشاركين يف االستبيان. تبين النتائج أّن ٪97.8 

ميــاه   يشــترون  االســتبيان  يف  المشــاركين  مــن 

كثــر مــن 1٠٠٠  الشــرب، ُقرابــة النصــف يشــترون أ
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لتــر مــن الميــاه شــهريًّا. تســتخَدم ميــاه الحنفيــة 

لاســتخدامات المنزليــة والشــخصية فقــط، بينمــا 

نــادًرا مــا يتــم اســتخدام الميــاه الجوفيــة والميــاه 

المعاَلجــة. كمــا إّن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان 

البصــرة يســتخدمون مضخــات يف منازلهــم لمــلء 

شــبكة  يف  الضغــط  انخفــاض  بســبب  خزاناتهــم 

مــن   ٪6٠ يحصــل  ال  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  الميــاه. 

ميــاه،  فاتــورة  علــى  االســتبيان  يف  المشــاركين 

عــدادات  تركيــب  علــى  غالبيتهــم  يوافــق  بينمــا 

الميــاه  مشــاكل  تقتصــر  ال  منازلهــم.  يف  ميــاه 

الوعــي  إّن  بــل  فقــط،  التقنيــة  التحديــات  علــى 

المجتمعــي هــو تحــد آخــر يتطلــب المواجهــة. إّن 

انعــداَم الثقــة واضــح مــن خــال إجابــات معظــم 

المشــاركين فيمــا يتعلــق بــإدارة الحكومــة وأدائهــا 

وتنظيمهــا وتعاونهــا وتفاوضهــا. يف الواقــع، يعتقــد 

أّن  االســتبيان  يف  المشــاركين  نصــف  مــن  كثــر  أ

الميــاه  نقــص  عــن  مســؤولة  المحليــة  الحكومــة 

الغالبيــة  تعتقــد  ذلــك،  عــن  فضــًا  البصــرة.  يف 

العظمى من الناس أّن شــركات النفط يف البصرة 

ال تقــدم أرقاًمــا واضحــة لكميــة الميــاه المســتخدمة 

أو  البيئيــة  األنظمــة  تتبــع  وال  النفــط،  إنتــاج  يف 

الطــرق المناســبة للمعالجــة أو االســتصاح. كمــا 

نظــام  يوجــد  ال  أنــه  المشــاركين  أغلــب  يعتقــد 

بيــن  المائيــة  الحصــص  وإدارة  لتنظيــم  واضــح 

المحافظــات، فضــًا عــن أّن الحكومــة ال تديــر ملــف 

إلدارة  المنبــع  دول  مــع  جيــد  بشــكل  التفــاوض 

حصصهــا المائيــة، وأّن عمليــة إنعــاش األهــوار لــم 

الازمــة. بالكفــاءة  تنفيذهــا  يتــم 

الذيــن  المواطنيــن  أربــاع  ثاثــة  أّن  الماحــظ  مــن 

شــملهم االســتطاع كانــوا غيــر راضيــن عــن تحليــة 

الميــاه ومعالجتهــا مــن قبــل القطــاع الخــاص يف 

أّن  يعتقــدون  البصراوييــن  غالبيــة  لكــن  البصــرة. 

الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

أجــل  مــن  إيجــايب  بشــكل  يســهما  أن  يمكــن 

حلحلــة قضيــة نقــص الميــاه، وأن علــى الحكومــة 

كثــر  أ أّن  مــن  وبالرغــم  كليهمــا.  مــع  تتعــاون  أن 

لــم يتطوعــوا مطلًقــا يف  مــن نصــف المشــاركين 

فــإّن  والبيئــة،  بالميــاه  تتعلــق  توعيــة  حملــة  أي 

معظمهــم علــى اســتعداد للتطــوع يف أي نــوع مــن 

المســتقبل. يف  الحمــات  هــذه 

أيًضــا  الذيــن تمــت مقابلتهــم  يعتقــد األشــخاص 

أنــه يجــب اســتبدال أنمــاط الزراعــة وأنظمــة الــري 

وتوليــد الطاقــة يف البصــرة بمعــدات أقــل اســتهاكًا 

الطاقــة  لتوليــد  مســتدامة  وبأســاليب  للميــاه، 

مــن  كثــر  أ يتفــق  ذلــك،  جانــب  إىل  المتجــددة. 

نصــف المشــاركين مــع خطــة الحكومــة المحليــة 

كثــر  يف البصــرة لتحليــة ميــاه البحــر، بينمــا يعتقــد أ

مــن  التخفيــف  أّن  المشــاركين  أربــاع  ثاثــة  مــن 

حــدة التغيــر المناخــي ســيقلل مــن نــدرة الميــاه.

2. ما الذي يحدث؟
البصــرة هــي مدينــة مركزيــة كبــرى تعــاين كغيرهــا 

مــن المــدن الكبــرى مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة 

يف المركــز الحضــري للمدينــة، كــون وســط البصــرة 

المحيطــة.  الريفيــة  المناطــق  مــن  حــرارة  كثــر  أ

والغبــار  الغــاز  انبعاثــات  زيــادة  إىل  ذلــك  ويرجــع 

بســبب حركــة المــرور، وإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة 

إلــی  واالفتقــار  األحفــوري،  الوقــود  باســتخدام 

واألرصفــة  والطــرق  الخضــراء،  المســاحات 

المشــيدة مــن مــواد تحتفــظ بالحــرارة يف ســاعات 

النهــار وتطلقهــا ليــًا. لــذا، تواجــه البصــرة تحديــات 

ذات أبعــاد متعــددة فيمــا يتعلــق بالميــاه والطاقــة 

تشــمل  والتــي  واالجتماعيــة،  البيئيــة  والقضايــا 

الخصــوص  وجــه  علــى  البطالــة  معــدالت  ارتفــاع 
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بيــن الشــباب، فضــًا عــن البنيــة التحتيــة المترديــة 

تواجــه  عــام،  بشــكل  للمدينــة.  الحيــايت  والنمــط 

مشــاكل  العــراق  يف  أخــرى  ومــدن  البصــرة 

بســبب الزيــادة المفرطــة يف عــدد الســكان، وهــذه 

يف  المدينــة  تطــور  تعرقــل  مجتمعــًة  التحديــات 

المســتقبل. لــذا، يجــب تحديــد أوجــه القصــور يف 

ُمعمًقــا  تحليــًا  تحليلهــا  ثــّم  ومــن  األول،  المقــام 

أجــل  مــن  األســباب،  لمعرفــة  الحقائــق  وتقصــي 

ذكيــة. حلــول  إىل  الوصــول 

١,2. التنقل في الضباب 

إن التنقــل يف الضبــاب صعــب وخطيــر كــون المــرء 

ال يــرى بوضــوح. الخطــوة األوىل لحــل هــذا الوضــع 

المعقــد تبــدأ بجمــع البيانــات: أيــن نقــف؟ مــا هــي 

مدينــة  إىل  بالنســبة  الحــل؟  هــو  مــا  المعوقــات؟ 

البصــرة، تبــدأ المشــكلة يف هــذه المرحلــة بالــذات 

ألن المعرفــة بــإدارة المــوارد الطبيعية والتشــغيلية 

مــن الناحيــة الكميــة والنوعيــة غيــر كافيــة. یــکاد أن 

ينطبــق هــذا أيًضــا علــی جميــع القضايــا المتناولــة 

الملحــة  بالحاجــة  تبــدأ  والتــي  التقريــر  هــذا  يف 

لقطاَعــي الطاقــة والميــاه ألن عــدد الســكان غيــر 

دقيــق. إّن عــدم كفايــة البيانــات بخصــوص خطــوط 

)مــن  األنابيــب  منظومــة  وحالــة  الحاليــة  الطاقــة 

حيــث القطــر ومعــدل النضــح والجــودة( لــكل مــن 

ميــاه الحنفيــة وميــاه الصــرف الصحــي، يجعــل مــن 

الصعــب تخميــن القــدرة الحاليــة للنظــام القائــم. 

العــدد  بخصــوص  كافيــة  بيانــات  أيًضــا  توجــد  ال 

الفعلــي للمنــازل والمبــاين الســكنية يف المدينــة، 

وال توجــد معلومــات دقيقــة بشــأن الطاقــة التــي 

تحتاجهــا أو معــدالت توزيعهــا. األمــر نفســه ينطبــق 

المدينــة،  يف  الرئيســية  المرافــق  معظــم  علــى 

والمستشــفيات  والمــدارس  األطفــال  كريــاض 

والبنــى التحتيــة األخــرى. 

2,2. الهدايا تُديم الصداقة

الهدايــا هــي إحــدى األشــياء المهمــة يف العاقــات 

اإلنســانية، لكــن الفســاد شــيء آخــر. يمكــن تعريفــه 

للســلطة  المشــروع  غيــر  االســتخدام  أنــه  علــى 

لفائــدة مصلحــة شــخصية. يحــدث هــذا يف جميــع 

مــن  مختلفــة:  مســتويات  علــى  العالــم  أنحــاء 

موظــف بســيط يتلقــى رشــوة قدرهــا 1٠ دوالرات 

جــزر  إىل  الــدوالرات  ماييــن  يحــول  إىل سياســي 

كايمــان أو إىل أي مــاذ آخــر. أحــد العوامــل المهمــة 

ولكــن غيــر المنفصلــة هــو غيــاب الشــعور بالذنــب 

المرتبــط بالتقاليــد والنشــأة االجتماعيــة والتعليــم. 

مــكان،  كل  يف  بآخــر  أو  بشــكل  الفســاد  يحــدث 

يف القطــاع الخــاص والعــام علــى حــد ســواء، ويف 

كل  ليســت  أيًضــا.  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

المؤسســات مهتمــة بمكافحــة الفســاد المباشــر 

ُمزمًنــا  تحديًــا  الفســاد  يَعــد  المباشــر؛  غيــر  أو 

بشــكل خــاص للنظــام »الديمقراطــي الجديــد« يف 

عــراق مــا بعــد 2٠٠3، كمــا يحــدث علــى مســتويات 

وقطاعــات مختلفــة. فهــو يشــكل خطــًرا كبيــًرا علــى 

الحكومــة  اســتقرار  وعلــى  االجتماعــي  االنســجام 

الدوليــة)2(،  الشــفافية  منظمــة  بحســب  وأدائهــا. 

تــم تصنيــف مؤشــر الفســاد يف العــراق بالمرتبــة 

162 مــن أصــل 18٠ دولــة، ممــا يعنــي أنــه يقــع 

ضمــن أســوأ 2٠ دولــة يف العالــم مــن حيــث تفشــي 

الفســاد. وقــد أظهــرت دراســة ميدانيــة أّن الفســاد 

يف العــراق منظــم، حيــث إّن نصــف مليــون مواطــن 

عــرايق أقدمــوا علــی دفــع 1.9 مليــون كرشــوة يف 

https://www.transparency.org/en/countries/ )((

iraq2
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ســنة واحــدة لموظفــي الخدمــة المدنيــة)3(. يقــدر 

الخســارة  إجمــايل  أّن  عــرايق  حكومــي  مســؤول 

بســبب الفســاد قــد وصــل إىل 3٠٠ مليــار دوالر مــن 

الرئيســية  األســباب  أحــد  إّن   .)4( 2٠٠5 إىل 2٠18 

عــن  لإلبــاغ  الحمايــة  إىل  االفتقــار  هــو  ذلــك  وراء 

الفســاد مــن قبــل »المخبريــن«، فضــًا عــن قلــة 

الوعــي لــدى ســلطات مكافحــة الفســاد.

مــن األمثلــة الجيــدة علــى الفســاد المرتبــط بقطــاع 

الفــاو،  ميــاه  تحليــة  محطــة  مشــروع  هــو  الميــاه 

مدينــة  يف   2٠٠9 العــام  يف  إنشــاؤها  تــم  التــي 

 4٠٠ حــوايل  المحطــة  هــذه  قــدرة  تبلــغ  البصــرة؛ 

مليــون   13 بحــوايل  تكلفتهــا  وقــدرت  م3/ســاعة 

دوالر أمريكــي، حيــث وقعــت الحكومــة االتحاديــة 

العقــد مــع شــركة خاصــة. يف العــام 2٠1٠، وبعــد 

االفتتــاح، فشــل  مــن حفــل  فقــط  أربــع ســاعات 

المشــروع ألســباب غير معروفة، إذ زعمت بعض 

الجهــات أّن الشــركة لــم تجــرِ أي تقييــم هندســي 

علــى األرض. فلــم تكــن المحطــة صالحــة لتحليــة 

الميــاه يف هــذه المنطقــة، بســبب ارتفــاع كميــات 

إجــراء  مــن  الرغــم  وعلــى  الطينيــة)5(.  الترســبات 

العديــد مــن التحقيقــات الرســمية، لــم یکــن هنــاك 

الوقــت  يف  الفشــل؛  ذلــك  نتائــج  عــن  إعــان  أي 

اإلعــام إىل شــبهات  ذاتــه، تشــير جميــع وســائل 

المشــروع)6(. إىل فشــل  أدت  فســاد 

https://www.unodc.org/documents/ )3(
publications/2013_Report_on_Corruption_and_

  Integrity_Iraq.pdf3

https://nationalinterest.org/feature/  )4(
corruption-iraq-where-did-all-the-money-

  go-162794

/22/07/https://www.hrw.org/report/2019 5 )5(
basra-thirsty/iraqs-failure-manage-water-crisis

http://burathanews.com/arabic/   )6(
news/168762

3,2 . على التعليم أن يولد 
الثقة 

التعليــم عمليــة معقــدة فيمــا يتعلــق باكتســاب 

والعــادات  والمعتقــدات  والمهــارات  المعرفــة 

والوعــي األخــايق والبيئــي. يبــدأ التعلــم بمراحــل 

مبكــرة ويســتمر الحًقــا خــال مراحــل المدرســة وما 

بعدهــا )الجامعــة أو التدريــب المهنــي(. وبالتــايل، 

التعليــم هــو عمليــة مســتمرة مــدى الحيــاة ولكــن 

النشــأة االجتماعيــة المبكــرة هــي العامــل األهــم. 

المدرســة  يف  التعلــم  يعتمــد  ذلــك،  علــى  عــاوة 

علــى العديــد مــن العوامــل مثــل كفــاءة المعلميــن، 

والهــدف مــن التعليــم الــذي يرتبــط علــی نحــو مــا 

غالًبــا  الدينيــة.  و/أو  السياســية  الدولــة  بأهــداف 

مــا يرتبــط تــدين مســتوى التعليــم بكــون األطفــال 

واألحــداث ال يقضــون وقًتــا كافًيــا يف المدرســة، أو 

بســبب المناهــج الدراســية غیــر المائمــة. ولكــن 

األهــم مــن ذلــك هــو أّن تــدين مســتوی التعليــم 

تفرضهــا  معينــة  بأيديولوجيــة  يرتبــط  أن  يمكــن 

الدولــة أو الهيمنــة الثقافيــة والنشــأة االجتماعيــة 

ترفــض  والتــي  معقــدة،  قبليــة  بيئــة  ضمــن 

المســاواة يف الحقــوق والحــق يف تقريــر المصيــر، 

ال ســيما للنســاء والفتيــات. كان النظــام التعليمــي 

التعليميــة يف  يَعــد مــن أفضــل األنظمــة  العــرايق 

العالــم العــريب يف الســبعينات، إال أنــه يجــب األخــذ 

ثــاث  مــن  عــاىن  قــد  العــراق  أّن  االعتبــار  بعيــن 

اقتصاديــة صعبــة)7(. كبتهــا عقوبــات  وا حــروب 

http://www.uruknet.info/?p=13605   )7(
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4,2. الماضي كالذهب 

النهريــن،  بيــن  مــا  حضــارة  إىل  العــراق  يرجــع 

مــن  االســم  يتكــون  حيــث   ،Mesopotamia

 potamiaتعنــي بيــن و meso  :كلمتيــن يونانيتيــن

األثريــة  األبحــاث  كتشــفت  ا وقــد  األنهــار.  تعنــي 

يف  عريقــة  حضــارات  وبقايــا  ذهبيــة  فنيــة  قطًعــا 

األماكــن  مــن  العديــد  ويف  القديمــة  أور  مدينــة 

األخــرى. منــذ ذلــك الحيــن، كان للبــاد تاريــٌخ حافٌل 

باألحــداث. علــى مــدى القــرون الخمســة الماضيــة، 

هويتــه  علــى  للعثــور  جاهــًدا  العــراق  ســعى 

الوطنيــة. مــرت البــاد بأنظمــة سياســية مختلفــة، 

تلــك  خــال  العثمانيــة.  اإلمبراطوريــة  مــن  ابتــداًء 

الحقبــة، كانــت أرض الرافديــن ســاحة للصــراع بيــن 

القبائــل المتحالفــة يف الموصــل وبغــداد والبصــرة. 

بعــد  ومباشــرة  األوىل،  العالميــة  للحــرب  نتيجــًة 

العــراق  أصبــح  العثمانيــة،  اإلمبراطوريــة  انهيــار 

تحــت االنتــداب البريطــاين وُفــرض النظــام الملکــي. 

لكــن النظــام الملكــي واجــه العديــد مــن التقلبــات 

وانعــدام االســتقرار السياســي. ففــي العــام 1958، 

تمــت اإلطاحــة بالنظــام الملكــي بواســطة انقــاب 

عســكري، وظهــر نظــام جديــد متمثــل بجمهوريــة 

العــراق. وقــد شــهدت الفتــرة مــا بيــن 1958 و2٠٠3 

علــى  أثــرت  التــي  الهامــة  األحــداث  مــن  العديــد 

هويــة العــراق الوطنيــة )مثــال علــى ذلــك، التغايــر 

كية والشــيوعية  القوميــة واالشــترا التوجهــات  يف 

والدكتاتوريــة(. علــى الرغــم مــن أّن هــذه األنظمــة 

إال  االختافــات،  مــن  بعــدد  تتســم  السياســية 

أنهــا اشــتركت بصفــة واحــدة، حيــث إّن جميعهــا 

 ،2٠٠3 العــام  يف  مركزيــة.  سياســة  ذات  كانــت 

قامــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة بغــزو العــراق 

فعــل  فكمــا  جديــد؛  سياســي  لنظــام  ورســخت 

البريطانيــون بعــد الحــرب العالميــة األوىل، صــدرت 

االتحــادي  السياســي  نظامهــا  المتحــدة  الواليــات 

إىل العــراق، األمــر الــذي انطــوی علــى تحــول شــديد 

يف تأريــخ النظــام السياســي العــرايق، مــن مركزيــة 

البــارزة  األحــداث  تلــك  إّن  الامركزيــة.  الدولــة إىل 

والتعايــش يف ظــل العديــد مــن األنظمة السياســية 

الُمقامــة أثــرت تأثيــًرا عميًقــا علــى الهويــة العراقيــة.

بيــن  مســتمر  نقــاش  موضــوع  الهويــة  تعريــف 

 ،)1996( ولیغــرو  لکویــرت  ووفًقــا  الباحثيــن)8(؛ 

»الهويــات ... تمثيــل وصفــي لاعبيــن السياســيين 

قــد  البعــض«)9(.  ببعضهــم  وعاقاتهــم  أنفســهم 

مفهــوم  علــى  التعريــف  هــذا  مضمــون  انعكــس 

الهويــة الوطنيــة العراقيــة يف دســتور العــام 2٠٠5، 

والــذي تــم االتفــاق عليــه بيــن القــادة السياســيين 

للمعارضــة العراقيــة، حتــى قبــل اجتيــاح العــراق 

يف  اجتماعاتهــم  خــال   ،2٠٠3 نيســان/أبريل  يف 

التســعينات)1٠(.  أوائــل  يف  الديــن  وصــاح  فيينــا 

قيــم  یرســخ  النهــايئ  الدســتور  فــإن  النهايــة،  ويف 

والتعدديــة  والفيدراليــة  واإلســام  الديمقراطيــة 

وحقــوق اإلنســان. لكــّن األهــم مــن ذلــك، هــو أنــه 

»یضمــُن الهويــة اإلســامية لغالبيــة الشــعب)11(«، 

الرســمي  الديــن  هــو  »اإلســام  أّن  علــى  وينــص 

للتشــريع«)12(.  أساســي  مصــدر  وهــو  للدولــة 

)بالمفهــوم  الهويــة  هــي  مــا   .1999 د.،  ج.  فيــرون،    )8(
https://web.stanford.edu/group/fearon- الحــايل(؟
research/cgi-bin/wordpress/wp-content/
What-is-Identity-as-we-now-/10/uploads/2013

use-the-word-.pdf

)9(  كويــرت وبــول وجيفــري ليجــرو.، 1996. القواعــد، الهويــة 
وحدودهــا. يف الثقافــة األمــن الوطنــي، تحرير بيتر كاتزنشــتاين، 

نيويــورك: طباعــة جامعــة كولومبيــا. ص. 497-451.

)1٠(   فلدمــان، ن. ومارتينيــز، ر.، 2٠٠6. السياســة والنــص 
الديمقراطيــة  يف  تجربــة  الجديــد:  العــراق  يف  الدســتوري 
883  .Rev   )75  .Fordham L( ل.  فــوردام   75 االســامية، 

)11(  الدستور العرايق، المادة، 2 )ثانًيا(.

)12(   الدستور العرايق، المادة 2 )أواًل(.
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الغنــي  التنــوع  ذلــك  اختــزال  تــم  فقــد  وعليــه، 

ومــن  الوطنيــة)13(.  الهويــة  يف  العــرايق  للشــعب 

علــى  بُنــي  قــد  الجديــد  الدســتور  أّن  الواضــح 

مكونــات تقليديــة بــداًل مــن مكونــات حديثــة تمتثــل 

بهــا الــدول المعاصــرة، وهــي المكونــات القانونيــة 

واالقتصاديــة.   والسياســية 

حقيقــة، مــا يقصــده الكثيــر مــن العراقييــن بافتقــاد 

الهويــة  تلــك  إىل  االفتقــار  هــو  الوطنيــة  الهويــة 

وليســت  العــرايق  الشــعب  مــن  النابعــة  الوطنيــة 

تلــك الهويــة المتخيلــة مــن قبــل النخب السياســية. 

كتوبــر 2٠19، بعــد 14 عاًمــا  ففــي تشــرین األول/أ

مــن المصادقــة علــى دســتور العــراق لعــام 2٠٠5، 

أمــر  العــرايق شــعار »نريــد وطًنــا«،  الشــعب  رفــع 

يعكــس رغبــة العراقييــن يف الســيادة علــى وطنهــم، 

واحتــرام  المــوارد  بتوزيــع  يتعلــق  مــا  ال ســيما يف 

القانــون. ومثــل هــذا الشــعار يــدل علــى الشــعور 

لــدى  الصــف  ووحــدة  الوطنيــة  بالهويــة  العميــق 

واألحــزاب. الحكومــات  مواجهــة  العراقييــن يف 

 ،2٠18 العــام  يف  أعــوام،  ثاثــة  قبــل  الواقــع،  يف   

تضامــن  يف  البصــرة  يف  الميــاه  أزمــة  ســاهمت 

المجتمــع علــى هــدف واحــد، وهــو القضــاء علــى 

الفســاد وســطوة األحــزاب السياســية. فقــد أدرك 

عــام  منــذ  المتعاقبــة  الحكومــات  أّن  الشــعب 

)13(  حســين، م. ت وعلــي، ر.م.، 2٠2٠. أزمــة الهويــة الوطنيــة 
يف النظام الدســتوري العرايق. مركز الدراســات االســتراتيجية، 
https://www.researchgate.net/ كربــاء  جامعــة 
publication/340978126_azmt_alhwyt_alwtnyt_

.fy_dstwr_alraq

الميــاه  مشــاكل  حــل  يف  جــادة  تكــن  لــم   2٠٠5

بــل ســاهمت يف تفاقمهــا مــن  والطاقــة والبيئــة، 

خــال الفســاد وســوء اإلدارة والتراخــي. ال ســيما 

وأّن المجتمــع يشــهد تحــوالت جذريــة يف طبيعــة 

ومســتدامة  حديثــة  مدينــة  كونهــا  مــن  المدينــة، 

مســتدامة  غيــر  مدينــة  إىل  ــا  اجتماعيًّ ومتنوعــة 

ألــوان. وبــا  وفوضويــة 

أخيــًرا، إّن أزمــة الميــاه يف البصــرة هــي أزمــة هويــة 

ا  بيئية، من الممكن أن نتصورها مشروًعا تأسيسيًّ

لهويــة جديــدة لبصــرة خضــراء ومســتدامة.

5,2 . مرة أخرى... بال كهرباء

مــن  العديــد  يف  الكهربــايئ  التيــار  انقطــاع  ُيعتَبــر 

البلــدان حدثًــا نــادًرا، لكنــه يف البصــرة )ويف العــراق 

الحــروب  إرث  فــإّن  ــا.  يوميًّ حدثًــا  يعتَبــر  عموًمــا(، 

وســوء  االقتصاديــة  العقوبــات  لــه  تضــاف  الثــاث، 

يف  للمدينــة  التحتيــة  البنيــة  جعلــت  أمــور  اإلدارة، 

حالــة ســيئة للغايــة، حيــث تفاقمــت أزمــة الطاقــة يف 

البصــرة ويف جميــع أنحــاء البــاد منــذ عــام 2٠٠3. ويف 

العــام 2٠14، تمکنــت محطــات الطاقــة الكهربائيــة 

يف العــراق مــن تلبیــة 38٪ فقــط مــن الحاجــة الفعلية 

توزيــع  جــدول  علــى  االطــاع  يمكــن  للطاقــة)14(. 

الطاقــة الكهربائيــة للعــراق لعــام 2٠16، وكمــا يلــي:

https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12307146.   )14(
pdf

النسبة المئوية السعة المتوفرة 
)ميغاواط(

عدد المحطات نوع المحطة

 ٪14.6 3.3٠5 8 توربينات بخارية
 ٪66.2 15.٠٠٠ 36 توربينات غازية
 ٪11.٠ 2.498 2٠ ديزل
 ٪8.2 1.684 8 الطاقة الكهرومائية 
 ٪1٠٠ 22.667 72 المجموع
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يوضــح الجــدول أّن 92٪ مــن الطاقــة المســتخدمة 

يف  األحفــوري،  الوقــود  مــن  حراريــة  طاقــة  هــي 

حيــن ُتعــد الطاقــة الكهرومائيــة يف شــمال العــراق 

المصــدر البديــل الوحيــد. أمــا يف جنــوب العــراق، 

فلــم يتــم تركيــب أنظمــة للطاقــة الشمســية علــى 

الرغــم مــن الوفــرة يف اإلشــعاع الشمســي، يف حيــن 

يتــم اســتيراد الطاقــة الكهربائيــة مــن تركيــا وإيــران 

والكويــت. وألن انقطــاع الطاقــة اليومي أمر شــائع، 

والمتاجــر  والفنــادق  والمؤسســات  األفــراد  لجــأ 

واإلدارات والجامعــات إىل منظومــة خاصــة بديلــة 

تكاليفهــا،  باإلمــكان تحمــل  للطاقــة يف حــال كان 

يف حيــن معظــم تلــك المنظومــات تعتمــد علــى 

الوقــود األحفــوري.

هنــاك بعــض المحــاوالت يف مدينــة البصــرة إلعــادة 

بنــاء محطــات الكهربــاء بالتعــاون مــع المنظمــات 

المنــال،  بعيــدة  زالــت  ال  الحلــول  لكــن  الدوليــة، 

حيــث تلبــي الطاقــة الحاليــة مــا يقــارب ٪75-67 

مــن الحاجــة الفعليــة. وقــد فشــلت وزارة الكهربــاء 

الحاجــة  تغطيــة  صعيــد  علــى  تقــدم  تحقيــق  يف 

المحليــة. يصعــب فهــم هــذا األمــر بالنســبة إىل بلــد 

غنــي بالنفــط والغــاز.

6,2. ال مياه كافية؟ 

منــاخ العــراق جــاف ونــدرة الميــاه شــائعة فيــه. مــن 

جهــة أخــرى، تنعــم بــاد مــا بيــن النهريــن بنهــَري 

دجلــة والفــرات، مــا جعــل جنــوب العــراق وأهــواره 

ا مفرًطــا يف عــدد الســكان  مهــًدا للحضــارة. لكــّن نمــوًّ

منابــع  وتقليــص  الماضيــة،  ســنة  الخمســين  يف 

دجلــة والفــرات مــن خــال بنــاء الســدود يف تركيــا 

وســوريا وإيــران، أضــف إىل ذلــك ســوء اإلدارة، كلهــا 

عوامــل وضعــت البصــرة خاصــة، والعــراق عموًمــا، 

يف وضــع صعــب. 

يمكــن تحديــد ثمانيــة قطاعــات الســتخدام الميــاه: 

اإلرواء، الصناعــة، التبريــد )محطــات توليــد الطاقــة 

بشــكل أساســي(، االســتخدام المنــزيل )النظافــة 

الشــخصية والغســيل وطهــي الطعــام والشــرب(، 

خدمــات النظــام البيئــي )دامــة األهــوار(، الترفيــه 

والســباحة(،  القــوارب  وركــوب  األســماك  )صيــد 

)الســدود(.  الكهرومائيــة  الطاقــة  توليــد  الزراعــة، 

الرئيســي  القطــاع  البصــرة،  مدينــة  إىل  بالنســبة 

والتبريــد يف  النفــط  )إنتــاج  الصناعيــة  الميــاه  هــو 

المنزليــة.  الميــاه  وإمــدادات  الطاقــة(  محطــات 

ميــاه  علــى  أساســي  بشــكل  نركــز  يلــي،  فيمــا 

النظــرة  لكــّن  البصــرة.  لمدينــة  المحليــة  الشــبكة 

الشــاملة الســتخدام الميــاه يجــب أن تتنــاول أيًضــا 

حاجــة الصناعــات النفطيــة الموجــودة يف المنطقــة 

المتاخمــة لمدينــة البصــرة. فحقــل الرميلــة، وهــو 

كبــر  كبــر حقــول النفــط يف عمــوم العــراق وأحــد أ أ

حقــول النفــط يف العالــم، يقــع علــى بعــد 4٠ كــم 

فقــط غــرب البصــرة. مــن المهــم التركيــز علــى أّن 

الميــاه  وتنتــج  تســتهلك  والغــاز  النفــط  صناعــة 

ا. مــن المســتحيل  بنوعيــات وكميــات متفاوتــة جــدًّ

إعطــاء معــدالت لكليهمــا ألنهــا تعتمــد علــى العديد 

مــن العوامــل )الجيولوجيــا والتكنولوجيــا وعامــل 

الزمــن وغيرهــا(. فقــد يتــم اســتهاك مــا يصــل إىل 

1٠٠ لتــر مــن المــاء الســتخراج لتــر واحــد مــن النفط 

الخــام، ممــا يــؤدي إىل إنتــاج ميــاه ملوثــة، والتــي قد 

تكــون شــديدة الملوحــة. يف المقابــل، فــإّن عمليات 

آبــار جديــدة ســوف تســتهلك الميــاه،  الحفــر ألي 

اإلنتــاج  مــن  الثالثــة  المرحلــة  إىل  الوصــول  بينمــا 

)تحســين اإلنتــاج( ســوف يســتهلك كميــات هائلــة 

مــن المــاء )أو ثــاين أوكســيد الكربــون(.

لــو افترضنــا أّن عــدد ســكان محافظــة البصــرة يف 

العــام 2٠2٠ هــو 2.5 مليــون نســمة)15( وأّن كميــة 

ســيكون  لتر/شــخص،   2٠٠ هــي  االســتهاك 

http://www.iau-iraq.org/documents/378/    )15(
  GP-Basrah 2013.pdf
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الطلــب يف اليــوم الواحــد لتوفيــر الميــاه المنزليــة 

)بمــا يف ذلــك األعمــال التجاريــة الصغيــرة( بحــدود 

بأكملهــا.  البصــرة  لمحافظــة  م3/يــوم   5٠٠.٠٠٠

ولكــون شــبكة الميــاه المحليــة يف المدينــة قديمــة 

فمــن  الكافيــة،  للصيانــة  تخضــع  وال  مــا  نوًعــا 

 ٪5٠ مــن  كثــر  أ فقــدان  يتــم  أن  ا  جــدًّ المحتمــل 

شــبكة  يف  النضــح  بســبب  الحنفيــة  ميــاه  مــن 

إطــاق  إمــا  يتوجــب  لذلــك،  ونتيجــة  األنابيــب)16(. 

المزيــد مــن الميــاه إىل الشــبكة المحليــة أو تقليــل 

للمســتهلكين.  الممنوحــة  الميــاه  كميــة  حصــة 

بشــكل  للبصــرة  الحنفيــة  ميــاه  توفيــر  يتــم 

العذبــة  الميــاه  قنــاة  طريــق  عــن  رئيســي 

البدعــة نهــر  ميــاه  عليهــا  يطلــق   التــي 

قنــاة  وهــي   ،)SWC-Sweet Water Canal(

مفتوحــة تنقــل الميــاه مــن نهــر دجلــة علــى مســافة 

القنــاة  هــذه  لكــّن  البصــرة.   إىل  كــم   25٠ حــوايل 

يف حالــة ســيئة للغايــة بســبب ضعــف الصيانــة، 

ويتــم فقــدان كميــة غيــر معروفــة مــن الميــاه يف 

مســارها بســبب النضــح والتبخــر واالســتخدام غيــر 

المرخــص.

والفــرات  دجلــة  نهــَري  يف  الميــاه  تتعــرض 

ميــاه  بفعــل  التلــوث  مــن  مرتفعــة  لمســتويات 

والصناعــي  الزراعــي  والتلــوث  الصحــي  الصــرف 

وتســرب النفــط وزيــادة الملوحــة باتجــاه البصــرة. 

وبالتــايل، فــإّن هــذه الميــاه ليســت مثاليــة وال تفــي 

وأّن  ســيما  ال  الشــرب،  لميــاه  الدوليــة  بالمعاييــر 

أخطــر الملوثــات هــي الجراثيــم الميكروبيــة التــي 

الصحــة  علــى  فوريــة وجســيمة  تأثيــرات  تســبب 

آب/أغســطس  يف  وأيــام.  ســاعات  غضــون  يف 

وأيلول/ســبتمبر 2٠18، عانــت البصــرة مــن أزمــة 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/   )16(
indicators/water-use-efficiency-in-cities-leakage/

water-use-efficiency-in-cities-leakag

كثــر مــن ٠٠٠.118  صحيــة حــادة دخــل علــى إثرهــا أ

شــخص إىل المستشــفى. ومــن الافــت للنظــر أنــه 

لــم يتــم إعطــاء أي تفســير ألســباب هــذا التلــوث، 

كمــا لــم يتــم إعطــاء أي تحذيــرات مســبقة عن عدم 

كافيــة)17(.  لفتــرة  غليهــا  الميــاه دون  هــذه  شــرب 

ميــاه  بجــودة  المتعلقــة  المعلومــات  إّن  عموًمــا، 

معالجــة  )مثــل  التعقيــم  وإجــراءات  الحنفيــة 

متوفــرة  غيــر  بالكلــور(  المحليــة  الشــبكة  ميــاه 

للمواطنيــن. ســكان البصــرة، ممــن لديهــم معرفــة 

بطبيعــة الميــاه ومــن منهــم يســتطيع شــراءها، ال 

يشــربون ميــاه الحنفيــة وال يســتخدمونها للطبــخ، 

بــل يســتخدمون عبــوات الميــاه أو مــاء الخزانــات 

لديهــم  الســكان  مــن   ٪32 حــوايل  لكــن  المنقــى. 

اليــوم  يف  أمريكــي  دوالر   2.2٠ مــن  أقــل  دخــل 

)وهــي عتبــة الفقــر يف عــام 2٠1٠(، وال يحصلــون 

علــى ميــاه شــرب ســلیمة؛ ال ُيســتبعد أن يكــون 

الرقــم الفعلــي أعلــى مــن ذلــك)18(.

فيمــا يتعلــق بإمــدادات الميــاه، ال بــد مــن اإلشــارة 

إىل أّن البصــرة تســتقبل مــا معدلــه 15٠ ملــم مــن 

كــم األتربــة  األمطــار يف الشــتاء، إال أنــه بســبب ترا

علــى أســطح المبــاين والشــوارع واألرصفــة، فــإّن 

معظــم ميــاه األمطــار تفَقــد علــى شــكل جريــان 

مباشــر يف القنــوات الصغيــرة إىل شــط العــرب، أو 

يتــم تحويلهــا إىل شــبكة القنــوات نظــًرا لعــدم وجود 

أنظمــة لتجميــع ميــاه األمطــار أو لتخزيــن الميــاه.

)17(  البصــرة عطشــی. فشــل العــراق يف إدارة أزمــة الميــاه. 
 Human Rights( اإلنســان  2٠19، منظمــة مراقبــة حقــوق 

.)Watch

العــراق - تقريــر  الميــاه والصــرف الصحــي يف  )18(  قطــاع 
.2٠13 شــباط/فبراير  القطــاع: 

 32% من المواطنين يعيشون 
 تحت  خط الفقر وال يحصلون

على  مياه شرب سلیمة.



ماء الحياة V14

كقاعدة عامة، يستوجب دائًما النظر إىل إمدادات 

الصــرف  ميــاه  إدارة  مــع  جنــب  إىل  جنًبــا  الميــاه 

الصحــي  الصــرف  أنابيــب  نظــام  )أي  الصحــي 

المنطقــي  فمــن  وعليــه،  المعالجــة(.  ومحطــات 

التعامــل مــع هــذه العمليــات ككيــان واحــد. وإن 

تعــذر ذلــك، فــإّن الحفــاظ علــى اتصــال وثيــق بيــن 

كا الكيانيــن أمــر ال غنــى عنــه.

7,2. انتبه... المياه المهدورة 
مورد!  

يف  المطلوبــة  العذبــة  الميــاه  كميــة  تشــمل  ال   

وعليــه،  الزراعــي؛  الــري  ميــاه  البصــرة  مدينــة 

للميــاه  اإلجماليــة  الكميــة  معالجــة  يمكــن 

تدويرهــا  وإعــادة  م3/يــوم(   5٠٠.٠٠٠( العذبــة 

حــوايل  البصــرة  يف  يوجــد  أخــرى.  الســتخدامات 

مــن  تقريــر  ويظِهــر  الميــاه،  لمعالجــة  محطــة   4٠

عــام 2٠13 )19(: إّن محطــة البصــرة لميــاه الصــرف 

الصحــي تبلــغ طاقتهــا التصميميــة 286.٠٠٠ م3/

يــوم، ولكــن يف عــام 2٠1٠ تمــت معالجــة 8٠.٠٠٠ 

م3/اليــوم فقــط وبالرغــم مــن عــدم توفــر األرقــام 

لعــام  الميــاه  مــن  معالجتــه  تمــت  لمــا  الفعليــة 

اليــوم  الوضــع  أّن  المحتمــل  مــن  أنــه  إال   ،2٠2٠

الســابقة. العشــر  بالســنوات  مقارنــة  أســوأ 

إّن حالــة شــبكة أنابيــب الصــرف الصحــي ومعــدل 

غيــر  عنهــا  الناجــم  النضــح  بســبب  الخســارة 

معروَفيــن. ويمكــن أن تصــل نســبة النضــح تلــك 

كثــر.  أ أو   ٪6٠ إىل  المتداعيــة  األنابيــب  بســبب 

وهكــذا، تتســرب كميــات هائلــة مــن ميــاه الصــرف 

الصحــي إىل الميــاه الجوفيــة الضحلــة أو تنســاب 

تلــوث  إّن  العــرب.  شــط  ميــاه  إىل  معالجــة  دون 

الميــاه الســطحية أمــر غيــر مقبــول، فهــذه الميــاه 

العــراق - تقريــر  الميــاه والصــرف الصحــي يف  )19(  قطــاع 
.2٠13 شــباط/فبراير  القطــاع: 

تصبــح غيــر قابلــة إلعادة االســتعمال وتعتبر بذلك 

خســارة كاملــة لمدينــة باتــت جافــة كالبصــرة. أمــا 

يف ظــل الظــروف المناخيــة الرطبــة، فــإّن تأثيــر ذلــك 

النضــح يعــد أقــل ضــرًرا نتيجــة توفــر ميــاه األمطــار؛ 

لكــن يف منطقــة شــحيحة الميــاه، تتضاعــف اآلثــار 

الســلبية لهــذه الميــاه المهــدورة. ال توجــد بيانــات 

متاحــة فيمــا يتعلــق بمكونــات الميــاه العادمة )أي 

المــواد الصلبــة والمكونــات الذائبــة بمــا يف ذلــك 

النفايــات الصناعيــة الســائلة والجراثيــم المســببة 

لألمــراض(، وفيمــا يتعلــق بطريقــة التخلــص مــن 

النفايــات المتبقيــة لمحطــات المعالجــة ذاتهــا.

8,2. القمامة في كل مكان

وفًقــا لدراســة يف عــام 2٠12، يخلّــف المواطنــون 

يف البصــرة مــا مقــداره ٠.6 كيلوغراًمــا مــن القمامــة 

أخــرى  وأفــادت مصــادر  اليــوم.  الواحــد يف  للفــرد 

 1.4 مقــداره  مــا  إىل  تصــل  قــد  الكميــة  هــذه  أّن 

كيلوغراًمــا للفــرد يف اليــوم. إّن كا الرقميــن أقــل 

الواليــات  يف  الفــرد  يخلّفــه  مــا  إحصائيــات  مــن 

 2.4 يقــارب  مــا  وهــي  األمریکیــة،  المتحــدة 

كيلوغراًمــا للفــرد يف اليــوم؛ لكــن مــع ذلــك، فــإّن 

تلــك المعــدالت تتســبب بمشــاكل كبيــرة لمدينــة 

الدراســة  يف  الرئيســية  المكونــات  إّن  البصــرة. 

المذكــورة أعــاه هــي الغــذاء )55٪( والباســتيك 

)25٪( والــورق )7٪()2٠(. لكــّن المشــكلة األكبــر هــي 

يف عــدم توفــر إدارة للنفايــات الصلبــة مــن حيــث 

التجميــع المنظــم للنفايــات ونقلهــا وفصلها، ســواء 

كانــت النفايــات عضويــة أو ورقيــة أو باســتيكية أو 

معدنيــة، ومــا إىل ذلــك، وانعــدام اإلشــراف علــى 

التخلــص مــن النفايــات، ســواء بحرقهــا أو تحويلهــا 

https://www.researchgate.net/  )2٠(
publication/309592726_Integrated_Solid_

Waste_Management_for_Urban_Area_in_Basra_
District
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إىل ســماد أو إعــادة تدويرهــا. ال ســيما أّن افتقــار 

أســلوب  واتبــاع  البيئــي  الوعــي  إىل  المواطنيــن 

رمــي المخلفــات أمــران يســاهمان يف تفاقــم ذلــك 

كثــر تعقيــًدا. وألنــه مــن الشــائع  الوضــع ويجعانــه أ

رمــي النفايــات يف البصــرة مــن دون مبــاالة، فقــد 

شــط  إىل  باإلضافــة  المدينــة،  قنــوات  تحولــت 

العــرب، إىل مكبــات للنفايــات. وعليــه، عندمــا يتــم 

غيــر خاضعــة  قمامــة  مدافــن  النفايــات يف  رمــي 

عرضــة  ســتكون  الجوفيــة  الميــاه  فــإّن  للرقابــة، 

لخطــر التلــوث علــى المــدى الطويــل. 

)مصدر الصورة: د. نورست عبد الوهاب عام 2٠2٠ – البصرة(.
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9,2. على أطالل مجدها 

كبــر المــدن  البصــرة مدينــة تاريخيــة، وهــي ثــاين أ

متتاليــة  حــروب  ثاثــة  مــن  عانــت  العــراق.  يف 

يف  ســلبية  وتحــوالت  مضطــرب  حضــري  ونمــو 

مورفولوجيــة المدينــة مــع مــرور الوقــت. وبســبب 

إىل  المتينــة،  التحتيــة  البنــى  إىل  المدينــة  افتقــار 

جانــب المعانــاة يف الملفــات السياســية والبيئيــة، 

األوســط«،  الشــرق  »فينيســيا  البصــرة  تعــد  لــم 

المركــز  هــذا  وأصبــح  ســابًقا.  تعــرَف  كانــت  كمــا 

التــي  المهجــورة  المبــاين  مــن  التاريخــي مســاحة 

كانــت ذات يــوم مــن المعالــم ذات القيــم الجماليــة 

المنطقــة. يف 

العشــوايئ،  العمــراين  والنمــو  التوســع  بســبب 

المســاحات  إىل  المدينــة  تخطيــط  يفتقــر 

الحضريــة المائمــة والصالحــة لألنشــطة الثقافيــة 

معالجــة  فــإّن  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  واالجتماعيــة. 

أمــر  هــو  الخضــراء  المســاحات  غيــاب  موضــوع 

آخــر يســتوجب التوقــف عنــده. فقــد تســبب النمــو 

الســكاين وتلــوث الهــواء والتغيــر المناخــي وعوامل 

أخــرى يف حــدوث ظاهــرة ارتفــاع درجــات الحــرارة، 

كــز المــدن  وهــي ظاهــرة متوقعــة الحــدوث يف مرا

خطــوات  أي  اتخــاذ  يتــم  لــم  أنــه  إال  الحضريــة. 

تخلّــف  الصيــف،  ففــي  آثارهــا.  مــن  للتقليــل 

المغطــاة  والطــرق  المرتفعــة  الحــرارة  درجــات 

باإلســفلت وحركــة المــرور الكثيفــة مناًخــا قاســًيا 

ألهــايل البصــرة. فقــد تحــول المشــي علــى طــول 

تجربــة  إىل  يــوم  ذات  الجميلــة  المدينــة  قنــوات 

مريــرة بوجــود القنــوات المليئــة بالقمامــة والهــواء 

وســوء  المتعــددة  الحــروب  تســببت  الملــوث. 

التنميــة الحضريــة يف اختفــاء المناطــق الخضــراء 

مــن المدينــة، ممــا أدى إىل عواصــف ترابيــة صــارت 

المدينــة. ســمات  مــن  واضحــة  ســمة  لألســف 

بالطاقــة،  يتعلــق  مــا  ويف  الجماليــة  الناحيــة  مــن 

أصبــح االفتقــار إىل قواعــد وأنظمــة البنــاء الحديثــة 

النافــذة  القوانيــن  تطبيــق  ضعــف  إىل  باإلضافــة 

مســألة خطيــرة تثيــر القلــق؛ ال ســيما وأّن النمــو 

الوحــدات  علــى  الطلــب  زيــادة  إىل  أدى  الســكاين 

الســكنية، ممــا دفــع أصحــاب األراضــي إىل تقســيم 

أســهمت  وقــد  نظامــي.  غيــر  بشــكل  أراضيهــم 

زيــادة عــدد المســاكن يف منطقــة معينــة إىل ارتفــاع 

مــا  نفســها،  المنطقــة  لتلــك  الســكانية  الكثافــة 

أدى إىل زيــادة الطلــب علــى الطاقــة. فضــًا عــن 

بشــأن  محــددات  أو  قوانيــن  هنــاك  ليــس  ذلــك، 

إرشــادات  وال  الخصــوص،  هــذا  يف  البنــاء  مــواد 

رغــم  الطاقــة.  لتوفيــر  الممارســات  أفضــل  حــول 

إجــراء الباحثيــن للعديــد مــن الدراســات مــن أجــل 

أي  تنفيــذ  يتــم  لــم  المســاكن،  تصميــم  تحســين 

االســتراتيجيات. هــذه  مــن 

١0,2 . يمكنك إدارة ما تقيسه   

 بغــض النظــر عــن مــدى كفــاءة القــوى العاملــة 

والتكنولوجيــا واإلدارة القويــة، فمــن دون الحكــم 

أن  المرجــح  مــن  الرصینــة،  والسياســات  الرشــيد 

ينهــار النظــام بأســره. ويف الســياق ذاتــه، ليــس مــن 

الواضــح مــن هــو المســؤول عــن إدارة ملــف الميــاه 

والسياسات البيئية يف البصرة. هل هي الحكومة 

المحليــة أم االتحادیــة؟ عــاوة علــى ذلــك، مــن هــي 

الســلطة المســؤولة عــن مراقبــة هــذه السياســات 

يجــب  اســتراتيجي  قصــور  هــذا  إّن  وتحديثهــا؟ 

إنشــاء  علــى  يؤثــر  ألنــه ســوف  وحلــه  لــه  االنتبــاه 

المشــاريع  واســتدامة أي مشــروع محتمــل مــن 

المتعلقــة بقطاعــي الميــاه والطاقــة.

١١,2. ملخص أوجه القصور

تعيــش يف  أن  اإلطــاق  الســهل علــى  مــن  ليــس 

مدينــة البصــرة لعــدة أســباب: 1( انعــدام تحقــق 

دون  الكهربائيــة  الطاقــة  إمــدادت  يف  االســتقرار 
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وجــود نظــام بدیــل خــاص يف المنــزل أو المكتــب، 

دون  للشــرب  الصالحــة  غيــر  الحنفيــة  ميــاه   )2

معالجــة دقيقــة بواســطة الغلیــان أو التنقيــة، 3( 

تــؤدي  التــي  عــدم وجــود إدارة للنفايــات الصلبــة 

الصيــف  يف  ســيما  ال  ســيء،  شــعور  إىل  بدورهــا 

ــا ويصعــب  حيــث يكــون منــاخ المدينــة حــارًّا ورطًب

تحملــه دون تكييــف. فضــًا عــن ذلــك، ال يوجــد يف 

المدينة مســاحات خضراء فيها أشــجار مظللة، وال 

توجــد وســائل للنقــل العــام، كمــا تكثــر العواصــف 

الرمليــة. وباإلضافــة إىل مــا يعانيــه كل مواطــن يف 

ــا، علــى المــرء أن يأخــذ بعيــن االعتبــار  البصــرة یومیًّ

أّن عــدم وجــود اإلدارة الفاعلــة للنفايــات الصلبــة 

تفاقــم  إىل  ســيؤدي  الصحــي  الصــرف  وميــاه 

تلويــث  خــال  مــن  البصــرة  يف  الميــاه  مشــاكل 

يف  الســطحية  والميــاه  الجوفيــة  والميــاه  التربــة 

المدينــة والمناطــق المجــاورة لهــا علــى حــد ســواء. 

وعلیــه، ســيزداد الوضــع ســوًءا مــع مــرور الزمــن وال 

یلــوح يف األفــق أمــل قريــب بالتعــايف.

3. ما هي األسباب؟  

١,3. الجغرافيا والدول المجاورة

بشــكل عــام، يتســم العــراق بمناخــه شــبه الجــاف 

إىل الجــاف؛ لكنــه ينعــم بنهريــن )دجلــة والفــرات( 

اللذيــن يمــدان البــاد بكميــات هائلــة مــن الميــاه، 

يف  عريقــة  حضــارات  انبثــاق  إىل  أدى  أمــر  وهــو 

منطقــة بــاد وادي الرافديــن)21(. لكــّن كا النهريــن 

ينبعــان مــن تركيــا وبالتــايل يتســبب ذلــك بصــراع 

مشــترك ســيتم تناولــه الحًقــا. تعــاد تغذيــة الميــاه 

الجوفيــة بفعــل األمطــار يف المناطــق الجبليــة مــن 

إقليــم كردســتان العــراق وشــمال شــرق العــراق 

المملكــة  ويف  إيــران  مــع  الحــدود  مــن  بالقــرب 

يف  والطاقــة  المــاء  العطــش:   .2٠12 ج.،  س.  ميثــن،    )21(
هارفــارد. نشــر جامعة  دار   :.s.l القديــم.  العالــم 

الحالــة  وتعــد  الغــرب.  يف  الســعودية  العربيــة 

األخيــرة حالــة تقليديــة للميــاه الجوفيــة المشــتركة 

الدمــام  وال ســيما يف مکمَنــي  للحــدود،  والعابــرة 

وأم أرضمــة. غیــر أّن هــذه المكامــن عميقــة نوًعــا 

ولــم  البصــرة،  منطقــة  يف  م(   4٠٠ )بحــدود  مــا 

يتأثــر  أخــرى،  جهــة  مــن  جيــًدا.  استكشــافها  يتــم 

ــا بتداخــل ميــاه البحــر.  مكمــن دبدبــة الضحــل جزئيًّ

علــى  أساســي  بشــكل  البصــرة  تعتمــد  وبالتــايل، 

ميــاه النهــر )شــط العــرب(.

يف جميــع أنحــاء العالــم، كانــت آخــر 1٠.٠٠٠ ســنة 

كثــر دفًءا مقارنــة بآخــر عصــر  )عصــر الهولوســين( أ

جليــدي. ومــع هــذا، فــإّن تغيــرات مناخيــة كبيــرة 

حدثــت خــال ذلــك العصــر، قــد أثــرت علــى درجــات 

)الكميــة  األمطــار  هطــول  ومعــدالت  الحــرارة 

والتوزيــع( ســواًء مــن حيــث الوقــت أو المنطقــة. 

أحــد األمثلــة المثيــرة لاهتمــام هــو التغيــر المناخــي 

والفــرات  دجلــة  منطقــة  مــن  الجنــويب  الجــزء  يف 

رطبــة  فتــرات  رافقتهــا  النهريــن(،  بيــن  مــا  )بــاد 

خــال منتصــف عصــر الهولوســين، وهــو مــا يظهــر 

يف الترســبات وتكوينهــا)22(. مــن المرجــح أن تكــون 

إفريقيــا  غــرب  يف  الموســمية  الريــاح  ديناميكيــة 

تســببت  والتــي  الهولوســين،  عصــر  منتصــف  يف 

مرتبطــًة  األخضــر)23(،  باللــون  الصحــراء  كســاء  إ يف 

بالفتــرة الرطبــة يف منطقــة دجلــة والفــرات. وخــال 

تطــور الــري يف بــاد مــا بيــن النهريــن، تــم اختــراع 

التقنيــات القائمــة علــى القنــوات وتجميــع الميــاه، 

للتغيــر  الطبقاتيــة  البصمــات  أ.، 2٠٠1.  أ.  العقــراوي،    )22(
والفــرات،  دجلــة  دلتــا  الهولوســين يف  تطــور  أثنــاء  المناخــي 
العالمــي  التغُيــر  مجلــة  النهريــن.  بيــن  مــا  بــاد  أســفل 
 )1-4( ،12 ،)Global and Planetary Change( والكوكبــي

.283 الصفحــة  إلــی   267 الصفحــة  مــن   ،28

)23(  غيتــاين، م.، وآخــرون، 2٠17. فهــم اآلليــات الكامنــة وراء 
امتــداد الريــاح الموســمية األفريقيــة شــماالً خــال منتصــف 
 )19(  ،)Journal of Climate( المنــاخ  مجلــة  الهولوســين. 

3٠، 1٠ 3٠، مــن الصفحــة 7621 إلــی الصفحــة 7642. 
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المنــازل )ألول  الميــاه إىل  إمــدادات  بمــا يف ذلــك 

مــرة علــى اإلطــاق(. وعليــه، فقــد تعلــم النــاس يف 

مــع ســيناريوهات  التعامــل  كيفيــة  الوقــت  ذلــك 

التغيــر المناخــي الحــاد، كمــا هــو الحــال اآلن مــع 

تغلغــل الميــاه المالحــة إىل جنــوب العــراق )منطقــة 

والــذي  األهــوار  علــى  الطــارئ  والتغييــر  البصــرة( 

يعــد يف المحصلــة مــن أشــد النتائــج خطــورة.

تشــكل شــط العرب يف األزمنة الحديثة من التقاء 

أربعــة أنهــار، وهــي الفــرات )24٪( ودجلــة )٪35( 

والكرخــة )8٪( والــكارون )33٪(. تــم قطــع نهــري 

إيــران(  مــن  ينبعــان  )اللذيــن  والــكارون  الكرخــة 

بالكامــل عــن شــط العــرب بســبب بنــاء الســدود. 

مــن جانــب آخــر، قامــت دول المنبــع، كل مــن تركيــا 

وســوريا، ببنــاء العديــد مــن الســدود، ممــا أثــر علــى 

نوعيــة الميــاه وكميتهــا وخفــض منســوب الميــاه 

يف نهــري دجلــة والفــرات بنســبة 4٠٪ علــى األقــل. 

الصحــي  الصــرف  ميــاه  فــإّن  ذلــك،  عــن  فضــًا 

والمبــازل الزراعيــة يف جميــع المــدن الكبــرى، بمــا 

إىل  معالجــة  دون  مــن  تنســاب  بغــداد،  ذلــك  يف 

نهــري دجلــة والفــرات، ممــا يــؤدي إىل تلوث المياه. 

المائيــة  المــوارد  وزارة  قــررت  ذلــك،  جانــب  إىل 

تحويــل ميــاه األنهــار إىل األهــوار إلدامتهــا، مــا أدى 

أيًضــا إىل انخفــاض كميــة الميــاه يف شــط العــرب 

يف البصــرة. ونتيجــة لذلــك، ال يحصــل شــط العــرب 

يف الوقــت الراهــن ســوى علــى مــا نســبته 65٪ مــن 

مــا  م3/ثانيــة(؛   5٠٠٠٠( ســابًقا  الميــاه  منســوب 

تســبب بعواقــب وخيمــة علــى جــودة الميــاه فضــًا 

عــن التلــوث يف ميــاه الصــرف الصحــي مــن جهــة 

وتغلغــل ميــاه البحــر مــن جهــة أخــرى.

2,3. الجوانب السياسية 
والتاريخية 

محافظــة البصــرة هــي آخــر مدينــة تحصــل علــى 

شــط  وأّن  ســيما  ال  العذبــة،  الســطحية  الميــاه 

مــن  اقتــرب  كلمــا  ملوحــة  كثــر  أ يصبــح  العــرب 

ملــف  يف  المعنيــة  الجهــات  خارطــة  إّن  الخليــج. 

الموارد المائية معقدة نوًعا ما، إذ يشارك العديد 

المــوارد  وزارة  مثــل  القــرار،  هــؤالء يف صنــع  مــن 

المحليــة  والحكومــة  البلديــات  ووزارة  المائيــة 

وقطــاع الزراعــة والبيئــة والصحــة، وعــدد قليــل مــن 

المنظمــات غيــر الحكوميــة والتــي يقتصــر عملهــا 

علــى نشــر الوعــي المجتمعــي بمــا يخــص الميــاه. 

هــذا ال يــؤدي إىل مخــاوف تخــص الجــودة فحســب، 

بالحوكمــة  تتعلــق  أخــرى  مخــاوف  إىل  وإنمــا 

والتنظيــم المضطــرب لمــوارد الميــاه أيًضــا. يعتبــر 

للسياســة  تحــٍد  بمثابــة  اإلدارة  مــن  الجانــب  هــذا 

الميــاه،  إمــدادات  قطــاع  علــى  أثّــر  الداخليــة، 

للمحافظــات  التضامنيــة  المســؤولية  إّن  حيــث 

تجعــل  المــايئ  بالملــف  المعقــدة  والتداخــات 

األول  المســؤول  علــى  التعــرف  الصعوبــة  مــن 

عــن األنظمــة والقــرارات المتعلقــة بالميــاه. فهــل 

هــي مثــًا الحكومــة االتحاديــة أم اإلدارة المحليــة 

داخــل المحافظــات؟ وقــد أدت هــذه الحــدود غیــر 

واضحــة المســؤوليات إىل تفاقــم ضعــف التواصــل 

البصــرة  مدينــة  داخــل  المحليــة  الســلطات  بيــن 

وإىل انعــدام كبيــر يف الثقــة، األمــر الــذي تســبب يف 

تصعيــد التوتــر بيــن بعــض المحافظــات )ميســان 

والبصــرة(. قــار  وذي 

بشــكل عــام، يســتحوذ قطــاع الزراعــة يف العــراق 

علــی حصــة األســد مــن اســتهاك الميــاه )قرابــة 

ففــي  مميــًزا.  وضًعــا  للبصــرة  ولكــن   ،)24()٪7٠

النفطيــة  اإليــرادات  فيــه  تشــكل  الــذي  الوقــت 

كثــر مــن 9٠٪ مــن الدخــل القومــي للعــراق، فــإن  أ

البصــرة، تلــك المدينــة المعطــاءة، توفــر حوايل ٪8٠ 

مــن إنتــاج النفــط العــرايق. األمــر الــذي يســتدعي 

)24(  فرينكــن، ك.، 2٠٠9. الــري يف منطقــة الشــرق األوســط 
الميــاه،  تقاريــر   .AQUASTAT-کواســتات أ مســح  باألرقــام، 

.)34(
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المحافظــات، فضــًا عــن نقــص اإلدارة والصيانــة. 

العشــرين  ذات  المفتوحــة  القنــاة  هــذه  تعــاين 

الصيانــة  إىل  تفتقــر  إذ  فعليــة،  أضــرار  مــن  عاًمــا 

الكافيــة؛ فــإىل جانــب معــدالت التبخــر المرتفعــة، 

تلــك  خــال  الميــاه  مــن  كبيــرة  كميــات  تتســرب 

الرحلــة الطويلــة البالغــة 23٠ كــم. ومــا يزيــد مــن 

كثــر مــن 5٠٪ مــن مضخــات  فداحــة األمــر هــو أّن أ

القنــاة  الميــاه عبــر  الميــاه المســؤولة عــن تدفــق 

قــد تداعــت وأصابهــا العطــب لينتهــي األمــر إىل أن 

تصــل فقــط نصــف كميــة الميــاه المخصصــة إىل 

حــوض RO وعــدم توفــر ميــاه عذبــة كافيــة لشــبكة 

الميــاه المحليــة.

كشــفت أزمــة الميــاه يف عــام 2٠18 يف قنــاة الميــاه 

العذبة عن ضعف يف التنسيق ما بين السلطات، 

أّن مســؤوليتها  المائيــة  المــوارد  وزارة  أعلنــت  إذ 

تقتصــر علــى تأميــن الحصــص المائيــة المحــددة 

لــكل محافظــة علــى حــًدى. وبمجــرد قيامهــا بذلــك، 

المحليــة  الســلطات  المســؤولية إىل  نقــل  ســيتم 

البلديــة  الدوائــر  ادعــت  بينمــا  المحافظــة.  داخــل 

أّن مكتــب المحافــظ يحــّد مــن صاحياتهــا إلدارة 

يحمــل  البصــرة،  مدينــة  داخــل  الميــاه  حصــص 

مكتــب المحافــظ وزارة المــوارد المائيــة مســؤولية 

عــدم مراقبــة الحصــص المائيــة للمحافظــات وأّن 

مدينــة البصــرة ال تصلهــا حصًصــا مائيــة كافيــة. إّن 

هــذا المثــال مــن إلقــاء اللــوم علــى اآلخــر، والــذي 

ال ينتهــي بمحصلــة واضحــة مــن تحديــد َمواطــن 

الخلــل والمســؤوليات، ال يــؤدي إىل أي نتيجــة، وال 

يســاعد قــط يف إيجــاد حلــول مســتدامة.
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يســتهلك  النفطــي  اإلنتــاج  قطــاع  إّن  إذ  االنتبــاه 

ا مــن الميــاه.  كميــاة كبيــرة جــدًّ

أحد أوجه القصور األساســية من منظور الحوكمة 

الدســتور  يف  الواضحــة  غيــر  التشــريعات  هــو 

والــذي  المائيــة،  السياســة  يخــص  فيمــا  العــرايق 

يتجلــى بوضــوح يف التناقــض بيــن المادتيــن 11٠ 

و114 علــى التــوايل)25(. فمــن جهــة، نصــت المــادة 

11٠ على أّن للحكومة االتحادية الســلطة يف إدارة 

ومراقبــة ملــف المــوارد المائيــة، بينما تشــير المادة 

114 إىل مشــاركة الحكومــات المحليــة واإلقليميــة 

يف تلــك الســلطة، األمــر الــذي أدى إىل تضــارب يف 

المصالــح مــا بيــن الحكومتيــن المحليــة واإلقليميــة 

مــن جهــة والحكومــة االتحاديــة مــن جهــة أخــرى.

 ومــن حيــث نقــص إمــدادات المياه، يعود التحدي 

يف البصــرة إىل التســعينات مــن القــرن الماضــي. 

يف ذلــك الوقــت، إذ كان العــراق يخضــع لعقوبــات 

األمــم المتحــدة، اقترحــت اإلدارة الســابقة إنشــاء 

قنــاة الميــاه العذبــة )أو مــا تســمى قنــاة البدعــة(، 

فأنِشــئت عــام 1997 كحــل مؤقــت لتزويــد مدينــة 

البصــرة بميــاه ذات جــودة. الفكــرة كانــت الحصــول 

علــی الميــاه مــن نهــر دجلــة )مجــرى الغــراف( عبــر 

قنــاة مفتوحــة تمتــد مــن مدينــة الناصريــة وصــواًل 

إىل البصــرة. تنتهــي القنــاة بحــوض RO يف مدينــة 

البصــرة والــذي يرتبــط يف نهايــة المطــاف بشــبكة 

الميــاه المحليــة لتلبيــة طلــب 2-3 مليــون مواطــن. 

كبــة طلــب المدينــة للميــاه يجــب أن تكــون  ولموا

ســعة التغذيــة الدنيــا لحــوض RO 7.5 م3/ثانيــة. 

يف العــام 2٠17، انخفضــت معــدالت تلــك التغذيــة 

إىل 4 م3/ثانية بسبب الجفاف، وضعف التواصل 

يف  المحليــة  الحكومــات  بيــن  مــا  والتنســيق 

https://web.archive.org/web/20161128152712/   )25(
http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/iraqi_

constitution.pdf
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البصــرة  النفــط يف  إنتــاج  قطــاع  يســتهلك  ــا،  حاليًّ

حــوايل 5 براميــل مــن الميــاه العذبــة لــكل برميــل 

المتوســط    ويبلــغ  الخــام)26(،  النفــط  مــن  واحــد 

مليــون   4.779 العــراق  يف  النفــط  إلنتــاج  الحــايل 

 3،8٠٠،٠٠٠ اســتهاك  يعنــي  مــا  ــا،  يوميًّ برميــل 

الميــاه و114 مليــون م³/شــهر، مــا  م³/يــوم مــن 

يقــرب مــن ضعــف الســعة اإلجماليــة لســد دهــوك 

)52 مليــون م³( و12٪ مــن الســعة اإلجماليــة لســد 

الموصــل )11 مليــار م³( يف عــام واحــد. وُيتوقــع 

زيــادة كميــة الميــاه المســتخدمة يف هــذا المجــال 

المقبليــن)27(،  العاميــن  خــال   ٪2٠ مــن  بأكثــر 

يف  النفــط  إنتــاج  تطويــر  توقعــات  وأّن  ســيما  ال 

عــام 2٠22 قــد تصــل إىل 5.4 مليــون برميــل يف 

اليــوم. إجمــااًل، يعنــي هــذا أّن العــراق يف مفاضلــة 

بيــن تطويــر إنتــاج النفــط كعائــد وطنــي رئيســي 

مقابــل تقليــل اســتهاك الميــاه يف هــذا القطــاع، 

وبالتــايل حمايــة البيئــة. يف هــذا الســياق، ستســتمر 

الزيــادة يف الطلــب علــى الميــاه يف البصــرة نتيجــة 

النمــو الســكاين وتأثيــر التغيــر المناخــي، والطلــب 

الحــاد علــى الميــاه الازمــة لتطويــر قطاَعــي النفــط 

أي 1٠  المخطــط،  الهــدف  إىل  للوصــول  واإلنتــاج 

معقــدة  معادلــة  وهــي  ــا،  يوميًّ برميــل  ماييــن 

بدقــة. ومراجعتهــا  عندهــا  الوقــوف  يســتوجب 

ا  إّن الوعي العام اتجاه نقص الطاقة يبدو إشــكاليًّ

اســتهاك  مــن  تقلــل  التــي  األجهــزة  فــإّن  أيًضــا. 

الطاقــة قــد أصبحــت متوفــرة يف األســواق المحليــة 

خــال الســنوات الخمــس الماضيــة فقــط. إال أنــه 

نظــًرا الرتفــاع أســعارها مقارنــة باألجهــزة العاديــة، 

جانــب  إىل  األرخــص.  الخيــار  المواطنــون  يفضــل 

 https://www.researchgate.net/publication/ 333389868  )26(
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ذلــك، إّن اســتخدام هــذه المعــدات قــد ال يتوافــق 

مــع معاييــر الســلوك الثقافيــة؛ فعنــد التعاقــد مــع 

للتخطيــط  ومهندســين  معمارييــن  مهندســين 

يف  بــل  األفضــل،  عــن  يبحثــون  ال  هــم  والبنــاء، 

معظــم الحــاالت، يســتخدمون موظفيــن بمهــارات 

التصميــم  ســيئة  مبــان  هــي  والنتيجــة  بســيطة، 

ومــواد بنــاء غيــر مناســبة. 

4.  أفكار لحل المشاكل؟

١,4.  السعي في سبيل نهج 
شامل

وشــبكة  الطاقــة  إمــدادات  مثــل  قضايــا  إّن 

الصناعيــة  والميــاه  الــري  وميــاه  المحليــة  الميــاه 

النفايــات  إدارة  وكذلــك  الصحــي  الصــرف  وميــاه 

الصلبــة والقضايــا البيئيــة والمســائل االجتماعيــة 

التعامــل معهــا  واالقتصاديــة -كلهــا جوانــب يتــم 

ويف  عــام  بشــكل  العــراق  يف  منفصلــة  كمســائل 

)والعــراق  البصــرة  لكــن  خــاص.  بشــكل  البصــرة 

يعنــي  والــذي  نهــج شــامل،  بأكملــه( بحاجــة إىل 

كحزمــة  التحديــات  مــن  مجموعــة  مــع  التعامــل 

واحــدة. لــذا، فــإّن الســؤال األول والجوهــري الــذي 

مــدى  مــا  هــو:  الشــامل  النهــج  تطبيــق  يواجــه 

ارتفــاع الطلــب العــام علــى الميــاه )ميــاه الشــبكة 

يف  إلــخ(  الصناعــة،  وميــاه  الــري  وميــاه  المحليــة 

الوقــت الحاضــر ويف المســتقبل؟ الســؤال الثــاين 

هــو: مــا هــي المــوارد المتاحــة )بمــا يف ذلــك الميــاه 

خزنهــا،  يمكــن  التــي  األمطــار  وميــاه  المهــدورة 

والطاقــة التــي يمكــن اســتخدامها لمعالجــة ميــاه 

يبــدأ  أن  للمــرء  يمكــن  فقــط،  عندهــا  البحــر(؟ 

بخطــة، مــن حيــث كيفيــة إعــادة تدويــر الميــاه بعــد 

المــايئ  الفاقــد  التقليــل مــن  اســتخدامها وكيفيــة 

للميــاه.  االســتخدام  سلســلة  مــن  مرحلــة  أي  يف 

غالًبــا مــا تكــون التقنيــات التــي يتــم اســتخدامها يف 
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أوروبــا والواليــات المتحــدة غيــر قابلــة للتطبيــق يف 

العــراق ألســباب قــد تخــص المنــاخ أو الثقافــة أو 

التمويــل. إّن حجــم التعقيــد والتداخــل بيــن هــذه 

الملفــات كبيــر للغايــة، بحيــث يتــرك انطباًعــا لــدى 

نهــج  إىل  الوصــول  أو  الحــل  باســتحالة  المواطــن 

الحكومــات.  علــى مســتوى  إداري شــامل حتــى 

وعلیــه، ســتكون هنــاك حاجــة إىل حلــول مصممــة 

لفنــدق  المثــال، يمكــن  ومصنفــة. فعلــى ســبيل 

كبيــر أن يتســلم مســؤولية إدارة الطاقــة والميــاه 

ليــس  بالطبــع،  بحذافيرهــا؛  الصلبــة  والنفايــات 

ككيــان منعــزل، بــل يف نــوع مــن الشــبكة الذكيــة. 

المواطنيــن  إشــراك  يجــب  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

والهيئــات الخاصــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة يف 

المســتدامة. الحلــول 

يف ســبيل إعــداد السياســات الحكيمــة وممارســة 

مراجعــة  إىل  البلــد  يحتــاج  الرشــيد،  الحكــم 

الخبــراء  مــن  لجنــة  قبــل  مــن  التشــريعات 

واالختصاصييــن، ليــس فقــط مــن أجــل اإلشــراف 

ملــف  يخــص  فيمــا  الصاحيــات  تضــارب  علــى 

يف  القصــور  أوجــه  تحديــد  أو  المائيــة  المــوارد 

قطــاع المــوارد الطبيعيــة فحســب، وإنمــا الهــدف 

األســاس هــو التخفيــف مــن مخاطــر التوتــر بيــن 

المحافظــات وإعطــاء مركزيــة لملــف الميــاه بــأن 

حصــًرا  منوطــة  الممنوحــة  الصاحيــات  تكــون 

التوصيــة  يف  نشــدد  كمــا  االتحاديــة.  بالحكومــة 

علــى تنفيــذ برنامــج شــامل لبنــاء القــدرات لــإلدارة 

المتكاملــة للميــاه، فضــًا عــن التوعيــة فيمــا يخــص 

القطــاع  لــكل مــن  سياســات ترشــيد االســتهاك 

العــام والخــاص، مــن أجــل ضمــان الترســيخ وتأثيــر 

المجتمعــي. للوعــي  كبــر  أ

مــن المهــم للغايــة جعــل ملــف المــوارد المائيــة 

فقــد  االتحاديــة.  الحكومــة  ســلطة  تحــت  ـا  مركزيًـّ

أنشــأت وزارة المــوارد المائيــة، قبــل نحــو عاميــن، 

المجلــس األعلــى للميــاه لكــي يضطلــع بمســؤولية 

هــذا الملــف ويقــوم بــدور ريــادي. غیــر أّن إحــدى 

هــي  للميــاه  األعلــى  المجلــس  ضعــف  نقــاط 

أو ســلطة  قانــوين مســتقل  لكيــان  امتاكــه  عــدم 

مســتقلة، إذ إنــه يضــم موظفيــن حكومييــن مــن 

دوائــر وســلطات مختلفــة مثــل مستشــارين مــن 

كاديمييــن وأعضــاء مــن  مكتــب رئيــس الــوزراء وأ

ســلطات األمــن الوطنــي وعضــو مــن رئاســة لجنــة 

المــوارد الطبيعيــة يف البرلمــان. وقــد يؤّمــن هــذا 

التنــوُع التواصــَل الســلس مــع الســلطات العلیــا 

ويحفــز الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة إليجــاد 

حلــول عمليــة ويســاهم بســرعة االســتجابة، إال أنــه 

مــن جانــب آخــر، ســيتطلب مــن األعضــاء التفــرغ 

بشكل كامل وليس جزيئ إلدارة المجلس؛ فحتى 

الدعــم المباشــر مــن أعلــى ســلطة حكوميــة لــن 

ــا إذا لــم يتــم تنظيمــه ككيــان مســتقل  يكــون كافًي

وإن لــم يتــم تفــرغ أعضائــه للعمــل به بشــكل دائم. 

بشــكل  الفريــق  ذلــك  جمــع  وخافــه، ســيصعب 

كهم بعمل جماعي خاصة  دوري ومســتمر وإشــرا

التحــدي  هــو  هــذا  أخــرى.  بمهــام  انشــغالهم  مــع 

للميــاه  األعلــى  المجلــس  يواجهــه  الــذي  الحــايل 

والــذي يحــد مــن تأثيــره وصعوبــة تحقيــق األهــداف 

المناطــة بــه بســرعة. بالتــايل، إّن خلــق كيــان بهــذا 

تعديــل  مــع  بالتزامــن  يكــون  أن  يجــب  الشــكل 

البنــود الخاصــة بالميــاه للدســتور العــرايق بطريقــة 

تعاونًــا  وتضمــن  الميــاه  ملــف  مركزيــة  تعكــس 

سلًســا مــع الحكومــات المحليــة يف المحافظــات 

العراقيــة التــي ُيفتــرض أن تعمــل تحــت ســلطة 

مّمــا  كاّفــًة  بالقضايــا  للميــاه  األعلــى  المجلــس 

بــأن يدعــم  يخــص المــوارد المائيــة. كمــا يوصــى 

المجلــس برامــج مثــل المشــاريع المشــتركة وبنــاء 

ألنظمــة  الحديثــة  األدوات  واســتخدام  القــدرات 

والوعــي  المعلومــات  وشــفافية  الميــاه  مراقبــة 

العــام. مــن شــأن مثــل هــذه البرامــج واألنشــطة أن 

تثــري المعرفــة وتضمــن التواصــل المحلــي الجيــد. 
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يتطلــب وضــع خطــة متعــددة األبعــاد مــن خــال: 

1( تشــجيع جــوالت التفــاوض مــع إيــران وتركيــا 

المائيــة،  الحصــص  مــن  المزيــد  علــى  للحصــول 

أّن هنــاك عاقــة اقتصاديــة وثيقــة تربــط  خاصــة 

يبلــغ  حيــث  الجاَريــن،  البلَديــن  ِكا  مــع  العــراق 

كثــر مــن 2٠ مليــون  التبــادل االقتصــادي الســنوي أ

معالجــة  نظــام  وتنفيــذ  إدارة   )2 أمريكــي،  دوالر 

الميــاه يف  تلــوث  ميــاه الصــرف الصحــي لتقليــل 

شــط العــرب وتحســين الجــودة، 3) وضــع خطــة 

)قنــاة  العذبــة  الميــاه   قنــاة  لتطويــر  اســتراتيجية 

البدعــة( مــن خــال اســتبدال القنــوات المفتوحــة 

المــايئ  الفاقــد  لتقليــل  مغلقــة  أخــرى  بأنابيــب 

الحاصــل نتيجــة التبخــر وتحديــث مضخــات الميــاه 

وتنفيــذ برنامــج صيانــة منهجيــة، 4( تأميــن ميزانية 

اتحاديــة ســنوية للتطويــر االســتراتيجي لمحطــات 

تحليــة الميــاه لتلبيــة الحاجــة إىل الميــاه يف البصــرة. 

يفضــل تحصيــل هــذه الميزانيــة عــن طريــق تحديــد 

نســبة مئويــة معينــة إلنتــاج كل برميــل مــن النفــط. 

تحتــاج شــبكة إمــدادات الميــاه المحليــة الحاليــة 

إىل اســتبدالها بتقنيــات حديثــة ومتطــورة، حيــث 

يتــم اســتخدام تقنيــة المراقبــة الذكيــة الكتشــاف 

الحاصــل  النضــح  لتجنــب  الفــور  علــى  التســرب 

يف الميــاه وضمــان الحصــول علــى كفــاءة عاليــة. 

وتحتــاج أيًضــا إىل وضــع نظــام للعــدادات وتقديــم 

الخدمــات عبــر اإلنترنــت للدفــع أو الصيانــة. مــن 

لــكل  مناســبة  تعرفــة  وضــع  أيًضــا  الضــروري 

مســتهلك وربــط هــذه التعرفــة بالحوافــز لضمــان 

للمســتفيدين. العقــاين  االســتهاك 

2,4. حلول ذكية

المســاعدات  اتســمت  عقــود،  مــدى  علــى 

الخارجيــة بتقديــم النصــح للــدول الناميــة لتبنــي 

ال  األحيــان  مــن  كثيــر  يف  »الغربيــة«.  التقنيــات 

تأخــذ المســاعدات الخارجيــة يف االعتبــار جوانــب 

الحــدود  وظــروف  المحلــي  المنــاخ  مثــل  معينــة 

البيئيــة واالجتماعيــة والجوانــب الثقافيــة والمــوارد 

المحــدودة. فمــن غيــر المحتمــل أن تعمــل محطــة 

لشــمال  والمحســنة  المصممــة  الميــاه  معالجــة 

أوروبــا بشــكل صحيــح يف البصــرة، بســبب اختــاف 

طبيعــة المنــاخ وحقيقــة أّن إعــادة اســتخدام الميــاه 

وارد.  غيــر  أمــر  هــو  أوروبــا  شــمال  يف  المعاَلجــة 

ومــع ذلــك، يف مناطــق مثــل البصــرة، يمكــن أن 

يكــون خيــاًرا لفصــل أنــواع ميــاه الصــرف الصحــي 

)ميــاه األمطــار والميــاه الرماديــة والميــاه الســوداء( 

وتطبيــق أنــواع مختلفــة مــن المعالجــة مــع األخــذ 

الميــاه  اســتخدام  إعــادة  البدايــة  االعتبــار منــذ  يف 

الحدائــق  ري  مثــل  مختلفــة  ألغــراض  المعالجــة 

الجوفيــة. الميــاه  النخيــل وتغذيــة  وأشــجار 

أحــد األمثلــة علــى الحلــول الذكيــة يمكــن أن يكــون 

جهــة  أو  شــخًصا  أّن  بافتــراض  الطاقــة،  مصــادر 

معينــه قــد أنشــأ مصــدًرا للطاقــة بخايــا شمســية 

ونظــام بديــل يعمــل بالبطاريــة. يف حالــة أّن هــذه 

كثــر ممــا هــو مطلــوب يف  أ توفــر طاقــة  المحطــة 

يف  الكهربــاء  تغذيــة  يتــم  معينــة،  زمنيــة  فتــرة 

مالــك  لصالــح  ــا  تلقائيًّ اعتمادهــا  ويتــم  الشــبكة 

المنظومــة. يمكــن وضــع طــرق مماثلــة إلمــدادات 

الميــاه ولميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة التــي 

تســتخدم إلرواء المســاحات الخضــراء يف المدينــة، 

وإلرواء الحدائــق والمــزارع. ســيحتاج إدخــال هــذا 

النــوع مــن التقنيــات الذكيــة إىل أجهــزة استشــعار 

بواســطة  وبرمجيــات وصيانــة  وأجهــزة كومبيوتــر 

الفوائــد  إحــدى  فــإّن  ثــم،  ومــن  مهــرة.  أشــخاص 

عمــل  فــرص  توفيــر  ســتكون  اإليجابيــة  الجانبيــة 

للشــباب علــی وجــه الخصــوص.
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3,4. إعادة التفكير في سلسلة 
الطاقة - المياه - النفايات 

عموًمــا  العــراق  علــى  يتوجــب  عــام،  بشــكل 

غيــر  مصــادر  عــن  البحــث  خصوًصــا  والبصــرة 

الســؤال  يف  فقــط  التفكيــر  دون  للطاقــة  تقليديــة 

األكثــر إلحاًحــا حــول كيفيــة تلبيــة الطلــب يف الوقــت 

المدينــة.  يف  الكهربائيــة  الطاقــة  علــى  الحاضــر 

القطاعــات  مــن  للعديــد  أيًضــا  مطلوبــة  فالطاقــة 

األخــرى: مثــل محطــات معالجــة الميــاه والصــرف 

الصحــي الحديثــة وإعــادة تدويــر النفايــات واإلنتــاج 

الصناعــي للســلع ذات االســتهاك العــايل للطاقــة، 

الهيدروجيــن.  إنتــاج  أو  األلمنيــوم  مصنــع  مثــل 

النفايــات  تحويــل  مشــاريع  يف  االســتثمار  يعتبــر 

ــا  إىل طاقــة )مــن خــال حــرق النفايــات( أقــل تحديً

بالقــدر نفســه.  التفكيــر فيــه  أمــر يســتحق  ولكنــه 

لتنفيــذ  جيــًدا  مكانًــا  البصــرة  مدينــة  تكــون  وقــد 

مخطــط رئيــس للطاقــة الخضــراء ولتعزيــز قطــاع 

العضــوي  الوقــود  طاقــة  مثــل  المتجــددة  الطاقــة 

الشمســية.  والطاقــة  الحيــوي  والوقــود 

مدينــة  يف  الحاليــة  التحليــة  محطــة  تعزيــز  ُيعــد 

الفــاو مهمــة أخــرى، إذ تحتــاج الحكومــة المحليــة 

اســتراتيجية  خطــة  تنفيــذ  إىل  البصــرة  لمدينــة 

وخارطــة طريــق بجــدول زمنــي واضــح حــول كيفيــة 

بمصــادر  ــا  تدريجيًّ األحفــوري  الوقــود  اســتبدال 

طاقــة غيــر تقليديــة علــى مــدى الســنوات العشــر 

إىل العشــرين القادمــة. تــم تطويــر إجــراءات ذكيــة 

علــى المســتويين المحلــي والــدويل، وأحــد األمثلــة 

علــى ذلــك هــو مفهــوم مزرعــة األحــام )المتكاملــة 

و’الخاليــة مــن االنبعاثــات‘ و’الخاليــة مــن النفايــات‘ 

الطاقــات  باســتخدام  العاليــة(  اإلنتاجيــة  وذات 

المتجــددة وتحويــل المخلفــات إىل أغذيــة ومــوارد 

للطاقــة، ممــا يقلــل الحاجــة إىل الطاقــة التقليديــة 

نظــام  اختبــار  تــم   .)28(٪14 بنســبة  المنطقــة  يف 

لمــدة خمــس ســنوات يف  المتكامــل  المحاصيــل 

المملكــة المتحــدة، ممــا وفــر حــوايل 8٪ مــن الطاقــة 

مقارنــة بالزراعــة التقليديــة، بينمــا وفــرت إيطاليــا 

حــوايل 3٠٪ مــن الطاقــة باســتخدام نظــام تنــاوب 

العضويــة،  الطاقــة  اســتخدام  إّن  المحاصيــل)29(. 

علــى ســبيل المثــال، يحمــل العديــد مــن المزايــا 

الطاقــة  تكاليــف  مــن   ٪35 حــوايل  توفيــر  مثــل 

المســتوى  علــى  الكربونيــة  البصمــة  وتقليــل 

اإليــرادات  مــن  إضــايف  تدفــق  وتوفيــر  المحلــي 

للحكومــة المحليــة يف مدينــة البصــرة وخلــق فــرص 

عمــل)3٠(. رغــم ذلــك، تعتبــر السياســات المتبعة يف 

سلســلة الطاقــة والميــاه والنفايــات إحــدى مواطــن 

الضعــف التــي يســتوجب تطويرهــا وتنفيــذ فصــل 

النفايــات وإعــادة التدويــر. كمــا إنــه مــن الضــروري 

لجميــع  المســتدامة  التنميــة  ممارســات  فــرض 

المشــاريع الجديــدة، مثــل قوانيــن المبــاين الخضــراء 

للميــاه. المنخفــض  االســتهاك  ذات  والمعــدات 

يجــب أن تتضمــن الخطــة االســتراتيجية الحكوميــة 

يف  وتنفيذهــا  القــدرات  لبنــاء  برنامًجــا  أيًضــا 

المــدارس والجامعــات، باإلضافــة إىل إجراء حمات 

)28(  ماثيو، ر. أ.، 2٠18. الحًقا: خاصة نهائية حول »العاقة بين 
الميــاه واألغذيــة والطاقــة والمنــاخ«. يف الميــاه والطاقــة واألغذیــة 
 Water, Energy, Food and(  والنــاس عبــر الجنــوب العالمــي
 325 الصفحــة  )مــن   )People Across the Global South
https://doi.،تشــام ماكميــان،  بالغريــف   .)332 الصفحــة  إلــی 

.  13_2-64024-319-3-978/org/10.1007

الطاقــة يف نظــم  )29(  أو دي ناســو، ن. ب.، 2٠11. كفــاءة 
المتوســط  األبيــض  البحــر  يف  األجــل  طويلــة  المحاصيــل 
 ،36  )4(  ،)Energy( الطاقــة  مختلفــة.  إدارة  كثافــة  مــع 
https://doi.  ،193٠ الصفحــة  إلــی   1924 الصفحــة  مــن 

.org/10.1016/j.energy.2010.06.026

)3٠(  نونيــس، ل. ج. ر.، غودينــا، ر.، وماتيــاس، ج. ســي. دي. 
الحيويــة  الكتلــة  طاقــة  يف  التكنولوجــي  االبتــكار   .2٠19 أو.، 
االســتدامة  النســيج.  لصناعــة  المســتدام  النمــو  أجــل  مــن 
https://doi.  ،528 ص.   ،11  )2(  ،)Sustainability(

.org/10.3390/su11020528
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مزايــا  حــول  المواطــن  لتثقيــف  وطنيــة  توعيــة 

الممارســات المثلــى لترشــيد اســتهاك المــوارد. 

ســينتهي  والجامعــات  المــدارس  يف  فاالســتثمار 

يف آخــر المطــاف بمشــاريع بحثيــة مشــتركة مــع 

علمــاء وباحثيــن مــن جامعــات دوليــة قــد يقومــون 

بتطويــر حلــول مخصصــة فيمــا يتعلــق بالظــروف 

البيئيــة والمناخيــة الخاصــة يف العــراق. مــن هــذا 

ســتعد  شــركات  النبثــاق  األســس  إّن  المنطلــق، 

ســهلة إىل حــد مــا، مــا دام رأس المــال االســتثماري 

متاًحــا مــن صناعــة النفــط.

4,4. حصاد مياه األمطار في 
المدن 

التــي  البلــدان  يف  الميــاه  حصــاد  تقاليــد  تعــود 

الســنين.  آالف  إىل  الجــاف  الطابــع  عليهــا  يغلــب 

وشــمل ذلــك بنــاء خزانــات وأنظمــة لجمــع الميــاه 

الحضريــة  المناطــق  يف  المنــازل  أســطح  علــى 

ويف الحصــون. أمــا يف المناطــق الجبليــة والتــال، 

الصــرف  وقنــوات  المدرجــات  تطويــر  تــم  فقــد 

والغســل  للشــرب  الميــاه  لتجميــع  واألنفــاق 

والزراعــة وتربيــة الماشــية)31(. ال يــزال تجميــع ميــاه 

المغلقــة  المناطــق  والميــاه يف  للمبــاين  األســطح 

إىل  ومــا  الســيارات  ومواقــف  الشــوارع  )مثــل 

لاســتخدامات  للميــاه  محتمــًا  مصــدًرا  ذلــك( 

حيــث  الحضريــة،  المناطــق  يف  والعامــة  الخاصــة 

صهاريــج  يف  المجمعــة  الميــاه  تخزيــن  يمكــن 

)خزانــات( أو تســريبها إىل باطــن األرض )التغذيــة 

كيــب  االصطناعيــة للميــاه الجوفيــة(، إذا كانــت الترا

الجيولوجيــة المناســبة متوفــرة ومعروفــة. تتمتــع 

أجــل  )31(  عويــس، ت.، 2٠17. حصــاد ميــاه األمطــار مــن 
الجافــة  الرعويــة  الزراعيــة  اإليكولوجيــة  النظــم  اســتعادة 
منــاخ  يف  والقيــود  للفــرص  مفاهيميــة  دراســة  المتدهــورة: 
 ،)Environmental Reviews( الدراسات البيئية )متغير. )1

الصفحــة 149. إلــی  الصفحــة 135  مــن   ،25 )2(

األرض  باطــن  الصهاريــج ويف  التخزيــن يف  ســمة 

التغذيــة  وإلعــادة  التبخــر.  حــدوث  عــدم  بميــزة 

االصطناعيــة، يجــب إزالــة المــواد العالقــة وإال فــإّن 

آبــار الترشــيح قــد تتعــرض لانســدادات بســرعة. 

أّن  يف  تتمثــل  البصــرة  أخــرى يف  مشــكلة  هنــاك 

الميــاه الجوفيــة الضحلــة مــن المحتمــل أن تكــون 

عــدة  ألســباب  األماكــن  مــن  العديــد  يف  ملوثــة 

)تســرب ميــاه المجــاري، تســرب الميــاه المالحــة، 

إلــخ(. لذلــك، مــن الضــروري إجــراء تحقيــق شــامل 

يف مكمــن الدبدبــة مــن حيــث ماءمتــه للتخزيــن 

ونوعيــة مياهــه الجوفيــة وإمكانيــة التنِقيــة الذاتيــة.

يجــب أن تأخــذ عمليــة إدارة مســتجمعات الميــاه 

والغطــاء  التربــة  مــن  كل  االعتبــار  يف  الحضريــة 

الجريــان  علــى  ــا  مهمًّ تأثيــًرا  لكليهمــا  ألن  النبــايت 

يف  التغذيــة  وإعــادة  والتســريب  الســطحي 

يتعلــق  إجــراء  أي  يتطلــب  الميــاه.  مســتجمعات 

طويــل  نهًجــا  والتشــجير  النبــايت  الغطــاء  بإعــادة 

تشــجير  يؤثــر  فقــد  عقــوًدا.  سيســتغرق  األجــل 

المناطــق الصغيــرة يف المــدن علــى أنمــاط هطــول 

اإلقليميــة  المســتويات  وعلــى  ــا  محليًّ األمطــار 

الحــرارة  درجــات  يف  الحاصــل  التناقــل  بســبب 

االختافــات  تظِهــر  الجــوي)32(.  للغــاف  والرطوبــة 

الجينيــة يف أنــواع األشــجار أّن بعــض األنــواع )مثــل 

أشــجار النخيــل( يمكنهــا التكيــف بشــكل أفضــل 

كثــر مــن  أ المالحــة  الجفــاف والميــاه  مــع ظاهــرة 

غيرهــا مــن األشــجار)33(. وعــن طريــق التكنولوجيــا 

الغابــات  زراعــة   .2٠٠7 ر.،  وكينــان،  أ.  دايــك،  فــان    )32(
 Forest( والميــاه يف المنظــور. علــم البيئــة واإلدارة الحرجييــن
Ecology and Management(، )1-2( 251، مــن الصفحــة 

1 إلــی الصفحــة 9.

االســتجابات   .2٠12 وآخــرون،  س.  ســميدت،  دي    )33(
 )Adansonia digitata L( الباوبــاب  لشــتات  الوظيفيــة 
وجنــوب  أفريقيــا  غــرب  بيــن  االختافــات  الجفــاف:  لظــروف 
 Environmental( شــرقها. علــم النبــات البيئــي والتجريبــي
المجلــد 75، مــن الصفحــة   ،)and Experimental Botany

.187 الصفحــة  إلــی   181
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الجينيــة، مــن الممكــن تطويــر األنــواع البيولوجيــة 

التــي تتعامــل بشــكل أفضــل مــع الجفــاف مــن 

الطبيعيــة. البيولوجيــة  األنــواع 

5,4. إعادة التفكير في التنمية 
الحضرية

 كمــا أســلفنا، فــإّن البصــرة مدينــة حضريــة كبــرى 

ارتفــاع  مــن  الكبــرى  المــدن  مــن  كغيرهــا  تعــاين 

درجــات الحــرارة يف المركــز الحضــري للمدينة، كون 

درجات الحرارة وســط المدينة أعلى من المناطق 

الريفيــة المحيطــة بهــا. هنــاك طــرق عديــدة لتقليــل 

تأثيــر هــذه الظاهــرة، تشــمل بشــكل أســاس زیــادة 

المدينــة،  أنحــاء  جميــع  يف  الخضــراء  المســاحات 

باإلضافــة إىل تقليــل اســتخدام الطاقــة وانبعاثــات 

ثاين أوكسيد الكربون. لكّن السؤال اآلن هو كيف 

الطاقــة  النــاس  يســتخدم  بذلــك؟  القيــام  يمكــن 

للتدفئــة  المنــزل  يف  ســواء  اليوميــة،  حياتهــم  يف 

والتبريــد أو الســتخدام األجهــزة األخــرى، أو للنقــل. 

وقــد وجــد يف العديــد مــن الدراســات28 أّن تطويــر 

النقــل العــام المحلــي يف المــدن الكبــرى كان لــه 

تأثيــر إيجــايب علــى تقليــل انبعاثــات ثــاين أوكســيد 

الكربــون. فمــن خــال تشــجيع المواطنيــن علــى 

مــن  للتقليــل  المحليــة  النقــل  اســتخدام وســائل 

عــدد المركبــات الشــخصية المســتخدمة وبالتــايل 

مــن تلــوث الهــواء، يمكــن تحقيــق فوائــد صحيــة 

أفضــل للمواطنيــن؛ كمــا ويســاعد التنقــل مشــًيا 

علــى  األفــراد  صحــة  تحســين  يف  األقــدام  علــى 

النطــاق العــام. لكــي تكــون هــذه التجربــة فعالــة، 

تحتــاج ممــرات المشــاة يف جميــع أنحــاء المدينــة 

إىل إعــادة تطويــر. إّن توفيــر التظليــل، علــى ســبيل 

المثال، والشوارع التي يمكن المشي فيها والتي 

تتســم بالراحــة، تشــجع األفــراد علــى اتباع أســاليب 

كثــر صحيــة. مــن الحقائــق العلميــة أيًضــا،  حيــاة أ

كثــر بــرودة مــن المناطــق  أّن المناطــق الخضــراء أ

الحضريــة؛ وبالتــايل، فــإّن تطويــر الحدائــق الخضــراء 

يف البصرة سيســاعد يف تقليل كل من آثار ظاهرة 

الجــزر الحراريــة الحضريــة وتنامــي الصحــة العامــة. 

يمكــن أن تســاعد المســاحات الخضــراء أيًضــا يف 

تقليــل كميــة وآثــار العواصــف الترابيــة التــي تعــد 

مــن أحــد المشــاكل يف مدينــة البصــرة، إذ يمكــن 

أن تعمــل األحزمــة الخضــراء المحيطــة بالمدينــة 

علــى حمايتهــا؛ تلــك اســتراتيجية مفيــدة لخفــض 

درجــات الحــرارة وللحمايــة مــن العواصــف الترابيــة 

ولتحســين جــودة الهــواء ونقاوتــه بشــكل عــام.

هــي  اتباعهــا  يمكــن  التــي  األخــرى  االســتراتيجية 

توفيــر الطاقــة يف المبــاين. يعــد اســتخدام الطاقــة 

البصــرة  القطاعــات طلًبــا يف  كثــر  أ أحــد  الســكنية 

يمتــد  إذ  للغايــة،  الحــار  الصيــف  فصــل  بســبب 

موســم الطلــب علــى التبريــد لمــدة تســعة أشــهر 

يف الســنة، ممــا يــؤدي إىل ارتفــاع الحاجــة للتبريــد. 

يعتبــر االفتقــار إىل أنظمــة البنــاء عامــًا رئيســيا يف 

زيــادة معــدالت اســتهاك الطاقــة. ويعــد اســتخدام 

أجهــزة التبريــد التــي تتطلــب مــوارد كثيــرة أيًضــا 

يف  أتيحــت  فقــط،  األخيــرة  اآلونــة  ففــي  مشــكلة. 

للبيئــة،  تبريــد صديقــة  أجهــزة  المحليــة  األســواق 

عاليــة  أوليــة  بتكاليــف  متوقــع،  هــو  كمــا  ولكــن 

للمنــازل  المعمــاري  للتصميــم  إّن  كمــا  ا.  نســبيًّ

ولطبيعــة مــواد البنــاء المســتخدمة دور حيــوي يف 

تحديــد كميــة الطاقــة الازمــة للتبريد والتهوية. وإّن 

التقليــل مــن مســاحات زجــاج النوافــذ يف المنــازل 

وبالتــايل،  الحراريــة،  للطاقــة  أقــل  کتســابًا  ا يعنــي 

التظليــل  اســتخدام  إّن  أقــل.  تبريــد  متطلبــات 

والتظليــل  الجنوبيــة  الواجهــات  علــى  األفقــي 

العمــودي علــى الواجهــات الشــرقية والغربيــة مــن 

االســتراتيجيات الموصــى بهــا للمنــاخ الحــار، حيــث 

أظهــرت الدراســات الســابقة عــن تصاميــم المنــازل 

يف البصــرة أّن اســتخدام أســلوب العــزل باإلضافــة 

يمكــن  الســكنية  المبــاين  الحــراري يف  العــزل  إىل 
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أن يقلــل مــن متطلبــات التبريــد بحــوايل ٪3٠)34(. 

وإذا مــا تــم اســتخدام المزيــد مــن اســتراتيجيات 

الهــواء يف  البنــاء، مثــل تقليــل معــدالت تســريب 

المبــاين واســتخدام األلــواح الشمســية والمداخــن 

تزيــد  أن  يمكــن  الخضــراء،  واألســطح  الشمســية 

نســب توفيــر الطاقــة إلــی ٪45. 

الحضريــة  التنميــة  عــن  الحديــث  عنــد  أخيــًرا، 

صنــع  يف  المواطنيــن  إشــراك  فــإّن  المســتدامة، 

القــرار مفيــد دائًمــا. بهــذه الطريقــة، يمكننــا زيــادة 

الوعــي بيــن النــاس وحثهــم علــى الشــعور باالنتماء 

علــى  ســيؤثر  ممــا  المدينــة،  تجــاه  والمســؤولية 

اليوميــة. حياتهــم  قــرارات 

6,4. الزراعة الحضرية

الزراعــة الحضريــة هــي مفهــوم يقــود المجتمعــات 

ــا فيمــا يتعلــق  كثــر اســتدامة ذاتيًّ إىل أن تصبــح أ

للخضــروات  ســيما  وال  األغذیــة،  بإمــدادات 

الطازجــة.  المنتجــات  مــن  وغيرهــا  كــه  والفوا

األســطح  علــى  والبســتنة  الحضريــة  البســتنة 

هــي مفاهيــم بســيطة ومعروفــة. هــذه المفاهيــم 

لمنــزل  الخاصــة  الحدائــق  مــع  للمقارنــة  قابلــة 

المــزارع هــو مفهــوم آخــر  العائلــة الواحــدة. دمــج 

بســيط للغايــة وفعــال يف تخطيــط المــدن. الشــرط 

العقــارات  أســعار  تنظيــم  هــو  لذلــك  الرئيســي 

مــن قبــل الدولــة أو مجلــس المحافظــة. وأســهل 

مملوكــة  األرض  هــذه  تكــون  أن  هــي  طريقــة 

للدولــة أو للمحافظــة كمــا هــو الحــال مــع حدائــق 

ومتنزهــات المدينــة العامــة. لكــّن المنظمــات غيــر 

الحكوميــة يمكــن لهــا أن تكــون أيًضــا مالكــة لمثــل 

)34(  المظفــر وآخــرون، 2٠14. »تحديــد معاييــر االســتهاك 
مدينــة  يف  ســكني  لمبنــى  الكهربائيــة  للطاقــة  الســنوي 
البصــرة«. مجلــة البصــرة للعلــوم الهندســية، المجلــد. 14، رقــم 

2، مــن الصفحــة 162 إىل الصفحــة 175.

هــذه األنــواع مــن األرض. يمكــن بعــد ذلــك تأجيــر 

األرض لشــخص مــن القطــاع الخــاص أو مشــروع 

األرض  مالــك  يكــون  أال  الضــروري  مــن  للزراعــة. 

غيــر  أخــرى  ألغــراض  تأجيرهــا  أو  لبيعهــا  مخــواًل 

الزراعــة. 

متراصــة  عموديــة  طبقــات  بهيئــة  الزراعــة  تعتبــر 

مفهوًمــا جديــًدا إىل حــد مــا، كمــا إّن أحد االحتماالت 

المتعــددة هــو اســتخدام الزراعــة المائيــة )الزراعــة 

بشــكل مباشــر علــى ســطح المــاء(، وهــي تقنيــة 

الفوائــد  مــن  تربــة)35(.  بــدون  النباتــات  لزراعــة 

الجانبيــة اإليجابيــة للزراعــة الحضريــة هــو التأثيــر 

نســب  وتحســين  المدينــة  منــاخ  علــى  اإليجــايب 

الصــرف  ميــاه  مــن  واالســتفادة  العمــل  فــرص 

الصحــي المعالجــة بــداًل مــن هــدر هــذه الميــاه يف 

العــرب... شــط 

5. االستنتاجات والرؤى
المعقــد يف الوقــت الحاضــر إىل مدينــة مســتدامة 

ولطيفــة يمثــل تحديًــا كبيــًرا ولكنــه ممكــن علــى 

العديــد  أّن هنــاك حاجــة إىل  إال  الطويــل.  المــدى 

 )1 الهــدف:  هــذا  إىل  للوصــول  المعطيــات  مــن 

مكافحــة الفســاد وكبــح معــدالت النمــو الســكاين، 

2( تحســين التعليــم والوعــي البيئــي، 3( التعریــف 

نهــج  النفايــات، 4( تطويــر  إعــادة تدويــر  بمفهــوم 

وإعــادة  الشمســية  الطاقــة  الســتخدام  شــامل 

والبنيــة  العمــارة  فــن  تطويــر   )5 الميــاه،  تدويــر 

التحتيــة مــع المناطــق الخضــراء والزراعة الحضرية 

التفكيــر  يتطلــب  وهــذا  األمطــار.  ميــاه  وحصــاد 

تجريبيــة  بمشــاريع  والبــدء  الصنــدوق  خــارج 

المائيــة  »الزراعــة   .1937، ف.  ويليــام  جيريــك،    )35(
ســائلة«.  زراعــة  وســيط  يف  المحاصيــل  إنتــاج   -
الرمــز   .178–177  :)2198(  85  )Science( العلــوم 
/1٠.1126:177G. doi..85....1937Sci الببليوغــرايف: 

1773293٠  PMID  .85.2198.177.science
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المواطنيــن  علــى مســتويات مختلفــة ومشــاركة 

علــى  ذلــك  بمــا يف  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 

الشــباب. جيــل  الخصــوص  وجــه 

إال  الخضــراء  البصــرة  رؤيــة  تتحقــق  أن  يمكــن  ال 

مــن خــال تضامــن الحكومــة المحليــة واالتحاديــة 

وتعاونهــا مــع المواطنيــن والعلمــاء والمهندســين 

إّن  الحكوميــة.  غيــر  والمنظمــات  والمســتفيدين 

تطويــر الجوانــب الفنيــة شــيء، والحــوار المفتــوح 

مــع الساســة وصنــاع القــرار شــيء آخــر تماًمــا. كمــا 

أّن توفيــر التدريــب علــى مــؤازرة وتشــجيع النســاء 

واألطفــال واألحــداث علــى أن يكونــوا ناشــطين يف 

هــذا الســياق هــو جانــب مهــم آخــر ال بــد مــن طرحــه. 

وعلیــه، ويف ســبيل المشــاركة المجتمعيــة، يجــب 

تمكيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات 

المهنيــة  والنقابــات  والجامعــات  والمــدارس 

ودعمهــا مــن أجــل تفعيــل المبــادرات ذات األبعــاد 

المتعــددة مثــل: 

• 	 CSI-Clean( النظيــف  النهــر  بمبــادرة  البــدء 

النفايــات  إلقــاء  لمنــع   )Stream Initiative

مثــل األكيــاس الباســتيكية والقنــاين الزجاجيــة 

ومخلفــات الطعــام يف األنهــار والقنــوات. ترتكــز 

المبــادرة علــى ثــاث ركائــز: 1( تثبيــت صناديق 

وإعــادة  النفايــات  نقــل  تنظيــم   )2 القمامــة، 

تدويرهــا، 3( خلــق وعــي عــام بعمليــة فصــل 

خــال  مــن  تتحقــق  األوىل  الركيــزة  النفايــات. 

والمطاعــم  الوقــود  محطــات  مــع  التعــاون 

كــز  مرا مــع  حــوار  وفتــح  األخــرى  والجهــات 

البلديــات مــن أجــل توفيــر حاويــات للنفايــات 

بشــكل كاٍف. ســتكائف مبــادرة النهــر النظيــف 

المدينــة  أفضــل 1٠ شــركات يف  CSI ســنويًّا 

الركيــزة  البيئيــة.  بالمعاييــر  التزامهــا  تثبــت 

قــروض  إنشــاء  خــال  مــن  تتحقــق  الثانيــة 

تجاريــة لبــدء األعمــال لجمــع النفايــات وإعــادة 

تدويرهــا. ســيتم تمويــل المشــروع الناجــح إمــا 

مــن الدولــة أو مــن خــال قــروض بــدون فوائــد 

أو مــن خــال الرســوم المحصلــة مــن البائعيــن 

والمســتهلكين، وستســتهدف هــذه المبــادرات 

تحديــات مختلفــة بمــا يف ذلــك تقليــل حجــم 

ومصــادر  عمــل  فــرص  وخلــق  النفايــات 

اســتخدام  إعــادة  مــن خــال  للطاقــة  إضافيــة 

النفايــات. أمــا الركيــزة الثالثــة فيمكــن تحقيقهــا 

مــن خــال القيــام بحملــة تحفيزيــة وتثقيفيــة 

مــع  التعامــل  المواطنيــن يف  لتغييــر ســلوك 

النفايــات.

• 	GRC-( الخضــراء  لألســطح  حملــة  إقامــة 

مــن  الممولــة   )Green Roofs Campaign

مثــل  النفــط.  صناعــة  مــن  الخاصــة  المَنــح 

الصغيــرة  الشــركات  ستشــجع  الحملــة  هــذه 

خضــراء،  مســاحات  إنشــاء  علــى  والباحثيــن 

باإلضافــة إىل تطويــر الحدائــق الحضرية وزراعة 

أشــجار النخيــل علــى طــول الطــرق والقنــوات. 

متعــددة  فوائــد  المبــادرة  هــذه  مثــل  توفــر 

واالجتماعيــة  البيئيــة  الــرؤى  حيــث  مــن 

حملــة  ســتعمل  إذ  والجماليــة،  واالقتصاديــة 

تعزيــز  علــى   GRC الخضــراء-  األســطح 

اســتدامة مدينــة البصــرة يف جوانــب مختلفــة، 

لتبريــد  الازمــة  الطاقــة  كميــة  تقليــل  مثــل 

حيــث  الحــار  الصيــف  فصــل  خــال  المبــاين 

تخفــف بشــكل جــزيئ مــن حــدة حــرارة المنــاخ، 

لانبعاثــات  طبيعــي  كمرشــح  وســتعمل 

كمــا  النفــط؛  وإنتــاج  المــرور  لحركــة  الضــارة 

أنهــا ستســاعد علــى تقليــل الغبــار والضوضــاء 

وإنتــاج الضبــاب الدخــاين والجســيمات الضــارة 

يف جميــع أنحــاء مدينــة البصــرة. كأثــر جانبــي 

للتخطيــط  عمــل  فــرص  خلــق  ســيتم  آخــر، 

يمكــن  ذلــك،  علــى  عــاوة  والصيانــة؛  والبنــاء 

دمــج المــدارس والجامعــات يف الحملــة مــن 

العلميــة  الفاعلــة والبحــوث  المشــاركة  خــال 
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فيمــا يخــص اســتخدام ميــاه الصــرف الصحــي 

مســبًقا. المعاَلجــة 

• لــكل 	 »نخلــة  اســتراتيجي  مشــروع  إنشــاء 

المشــروع  يهــدف   .)PfeB( بصــراوي«)36( 

إىل زراعــة النخيــل بكميــات كبيــرة يف أطــراف 

أشــجار  مــن  فقدتــه  مــا  الســتعادة  البصــرة 

الرئيســي  الرمــز  ذلــك  وإعــادة  النخيــل 

لــكل  نخلــة  مشــروع  تنفيــذ  ســيتم  للمدينــة. 

األول،  مســتويين:  علــى   -  PfeB بصــراوي 

يقــوم  حيــث  المــدين  المجتمــع  خــال  مــن 

األشــجار  بزراعــة  والمواطنــون  التاميــذ 

خــال  مــن  والثــاين،  أســماءهم،  تحمــل  التــي 

شــركات  مــع  وبالتعــاون  المحافــظ،  مكتــب 

النفــط والمؤسســات األخــرى، يمكــن تمويــل 

تلــك الحملــة لزراعــة أشــجار النخيــل كمهمــة 

متعــددة األغــراض، مــن حيــث التأثيــر اإليجــايب 

الــري  تقنيــات  وإدخــال  المدينــة  منــاخ  علــى 

والتوعيــة  الصحــي  الصــرف  بميــاه  الحديثــة 

العمــل. فــرص  وخلــق  العامــة 

• للســياحة 	 جذابــة  لتكــون  األهــوار  تطويــر 

الســياق،  هــذا  يف  العلمــي.  البحــث  وأنشــطة 

ســوف تتعــاون الســلطات المحليــة، إىل جانــب 

والجامعــات،  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

مــع مركــز إنعــاش األهــوار واألراضــي الرطبــة 

العراقيــة يف وزارة المــوارد المائيــة. ستســاعد 

بيــن  روابــط قويــة  المبــادرة علــى خلــق  هــذه 

مواطنــي مدينــة البصــرة والطبيعــة، باإلضافــة 

إىل إثــراء المجتمــع المحلــي بأبعــاد مختلفــة: 

الوعــي  زيــادة  خــال  مــن  البيئــي  الوعــي   )1

لألراضــي  المهــم  الــدور  بخصــوص  العــام 

الرطبــة يف تطويــر نظــام بيئــي منتــج، 2( توفيــر 

)36(  عبــارة عــن لقــب المواطنيــن الذيــن ولــدوا وترعرعــوا يف 
مدينــة البصــرة.

الدخــل  زيــادة  خــال  مــن  اقتصاديــة  فــرص 

المثــال،  ســبيل  علــى  عمــل،  فــرص  وخلــق 

رحلــة يوميــة لمجموعــات صغيــرة فقــط مــن 

الزائريــن وبالتــايل حمايــة األهــوار مــن الســياحة 

البيئــي  النظــام  المكثفــة، و3( اســتخدام هــذا 

والتعليــم. العلمــي  للبحــث  الفريــد 

• وضــع »أجنــدة فنيــة« مــع توجــه مــد جســور 	

العاقــة بيــن اإلنســان والطبيعــة. لمثــل هــذه 

األجنــدة، التــي ينصــب تركيزهــا علــى تشــكيل 

الوعــي البيئــي، عــدة أهــداف، منهــا إغنــاء ذائقــة 

المواطنيــن البصريــة الجماليــة والحفــاظ علــى 

جديــدة  هويــة  وتشــكيل  االجتماعيــة  كــرة  الذا

تحقيــق  يمكــن  ومســتدامة.  حديثــة  لمدينــة 

هــذه األجنــدة مــن خــال تطويــر برامــج فنيــة 

خــال  ومــن  والشــباب،  واليافعيــن  لألطفــال 

وورش  الفنيــة  للمعــارض  األمــوال  توفيــر 

بيــن  الصــدع  رأب  بهــدف  والنــدوات،  العمــل 

األجيــال ومــد جســر بيــن صــورة البصــرة مــن 

األعمــال  وزيــادة  المســتقبل  إىل  ماضيهــا 

الجمــايل  الطابــع  وإضفــاء  المدينــة  يف  الفنيــة 

بالمنحوتــات. المســاحات  علــی 
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كرة المدينة: الماء والطين* من ذا
 كانت السماء ُتغطي أجسادنا العارية، نحن الذين نقف على حافات منتصف ظهر النهار الصيفي،

  نحتفل بالطين البارد من قاع النهر نصنع قوالب ألجسادنا المنحوتة باللون الحري،
 نرسم أمنياتنا على صدورنا ثم نرمي بأنفسنا يف الماء البارد، تعلق بسنارات الحروب

نتألم كثيًرا ننزف طيًنا أسمر.. يصنع منه الصيادون تمثااًل تغطيه السماء الاهبة
نجف كاألنهار.

* اللوحة والنص للفنان حامد سعيد ، 2٠2٠
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