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احلــــلـــول فــــهـــنــــاك ضـــعف اداري
وهـشــاشـة تــنـســيق يـعــرقالن عـمل
مـؤسـسات الـدولـة كفـريق مـنـسجم
حــتـى بــدا ان الــعـــطش والــتـــســمم
يـفتـكان بـسـكان الـبصـرة وعروس "
بـحــر الــنــفط" تــشـرب الــسم وال من
مـغـيث يـغيث أهـالي هـذه احملـافـظة
ان حل االزمة يـتطـلب حلـوال جذرية
والــــقـــدرة عـــلى حــــسم اخلـــيـــارات
ــــتــــاحــــة وتــــوفــــيــــر الــــفــــنـــــيــــة ا
ـعـاجلة ـطـلـوبـة  الـتـخـصـيـصـات ا
ياه يـاه وتوفيـر ا ملـوحة وتلـوث ا
الـصـاحلـة لـلـشــرب عـبـر تـشـخـيص

طروحة: شاريع ا الواقع وا
ــــلـــوحـــة - مـــشــــاريع مـــعــــاجلـــة ا
واستصالح األراضي الزراعية

- بنـاء سدة في اجلـزء اجلنوبي او
ـنع تـوغل األوسط من شط الــعـرب 
ـــد الــــبـــحـــري ودراســـة اجلـــدوى ا
الــفـنــيـة والــبــيـئــيـة واالقــتـصــاديـة
ـستقـبلية القـامة مثل والتـداعيات ا
هــذا الـــســـد فـــهــنـــاك رؤى فـــنـــيــة
مـتـقــاطـعـة بــشـأن الـفـكــرة  فـمـركـز
علوم البحـار في احملافظة يعارض
إقـامـة مــثل هــذا الـسـد وهــنـاك من
يقف بالـضد من ذلك ويرى ضرورة
يـاه العـذبة بـاجتاه شط عدم هـدر ا
الـعرب بل حتـويـلهـا عـلى اجلانـب
الـــغــربي والــشــرقي الرواء االهــوار
ـــنــــاطق األخـــرى لـــذلـك تـــبـــقى وا
احلــاجـة الـى حـسم االمــر من خالل
ـيـة اسـتـشــارات فـنـيــة وبـيـئـيــة عـا
ــكن وهـــذا امــر لـــيس عـــســيـــرا و
ـوارد جتــاوزه بــان تــتــولى وزارة ا
ــائــيــة وجـامــعــة الــبــصــرة دعـوة ا
مجمـوعة من خبراء عـراقي وعرب
ـــنـــاقــشـــة االمـــر وحــسم وأجـــانب 

اجلدل الدائر.
- مــــشـــــروع قــــنـــــاة شط الـــــعــــرب
ــوارد االروائــيـــة: تــصـــدت وزارة ا
ائيـة منذ  2010لبنـاء قناة مـائية ا
مــــوازيـــة لــــشط الــــعــــرب الحــــيـــاء
األراضي الــزراعـيـة في الــفـاو وأبـو
اخلــصــيب وال زال الــعـمـل في هـذا
ــشــروع مـتــعــثــرا ورغم افــتــتـاح ا
محطة الضخ األولى غير ان األمور
غـيـر مـتـكـامــلـة وبـحـاجـة الى إرادة
سيـاسيـة الستـكمـاله ونقـلت بعض
الـــتـــقـــاريــر ان أجـــزاء من الـــقـــنــاة

أصـبــحت مــكـبـا لــلـنــفـايــات ومـيـاه
اجملاري.

ــيـاه - مــشـاريع مــعــاجلــة تـلــوث ا
وحتليتها.

ـيـاه في - بـنـاء مـحــطـات حتـلــيـة ا
ـؤكـد ان تـقـنـيـات بـنـاء الــفـاو: من ا
ـيــاه الـبــحـر في مـحــطـات حتــلـيــة 
الفـاو ال يخـتلف احـد على أهـميـتها
يـاه في احملـافظة في حل مشـكلـة ا
وهـذه التـقنـيـات قد اثـبتت جـدواها
في بـلـدان خــلـيـجـيــة أخـرى وغـيـر
ـكن إجنـازهـا في مـكـلـفـة مـالـيـا و
كن تغطية فترات زمنية مقـبولة و
تكالـيفهـا من القرض الـبريطاني او

من مصادر تمويل اخرى.
- معاجلـة مياه شط الـعرب واالنهر
ــلــوحــة من الــتــلـــوث: فــضال عن ا
فـــالـــتــلـــوث في مـــيــاه شط الـــعــرب
ـعـاجلـة مـياه حتـتـاج الى مـشـاريع 
الـصرف الـصحي بـكل ما حتـتويـها
من مـواد ضــارة قـبـل دفـعــهـا مــيـاه
األنـهــار وكــذلك مـعــاجلــة االضـرار
الـتي حلـقت بـاالنـهـار الـداخـلـية في
ــديــنــة جـــراء الــتــجــاوزات ورمي ا
اخملـلـفـات وحتــولـهـا الـى مـصـبـات
لـلــمـجــاري وأصـبــحت مــصـدرا من
مـصـادر الــتـلــوث وايـضـا مــعـاجلـة
ــواد اخملــلــفــات الــصــنــاعــيــة من ا
ـــواد غـــيـــر الـــســـامـــة واحلـــاويـــة 
عـضـويـة وتنـقـيـتـها قـبل رمـيـها في
ياه مسـألة ضرورية لتـقليل تلوث ا

ياه. ا
ــيــاه - تــأهــيل مــحــطــات اســالــة ا
وشـبكـات التـوزيع: هنـاك العـشرات
من مــحــطــات االسـالــة لــلــتـصــفــيـة
والــتـنــقـيــة لـكــنـهـا مــتـقــادمـة ومن
ــؤكـد ان الــكـثــيـر مــنــهـا ال يــعـمل ا
لـوحة بـكفـاءة لـتنـقـية الـشـوائب وا
والــســمــوم ولــعل غــيــاب الــرقــابـة
الــبــيــئــيــة والـــصــحــيــة عــلى هــذه
احملــطـات والــضــغط الــكـبــيــر عـلى
الـطــلب أدى الى تــسـريع عــمـلــيـات
ـياه ولـعلـها أصـبحت غـير انـتاج ا
قـادرة عـلـى مـنع انــتـقـال اجلــراثـيم
ـا أدى الى حــدوث حـاالت كـثـيـرة

من التسمم.
ـــؤكــد ان مــحـــطــات االســالــة  من ا
ـنــظــومـة وشــبـكــات الــتـوزيـع في ا
ـحافـظة الـبصـرة متـقادمة ـائية  ا

وحتــتـــاج الى اســتـــبــدال وإصالح
ـناسب دراسـة اقـتراح إقـامة ومن ا
مـحـطات تـصـفـية وحتـلـية بـطـاقات
إنـتـاجـيـة بـحـدود  3000م/3سـاعة
ـة تـقوم في مـواقع الوحـدات الـقد
ــركـز ــيــاه  بــتــصــفــيــة وحتـلــيــة ا
احملـافظـة بـعد الـتأكـد من صالحـية
مـيـاه اخلــام النـتـاج مــيـاه صـاحلـة
ـنـزلـيـة لـلـشـرب ولالسـتــخـدامـات ا

األخرى.
- مـشــروع مــاء الـبــصـرة الــكـبــيـر:
ـشروع ماء االهتـمام االسـتثـنائي 
البصرة الكبير الذي عند استكماله
سـيــزود مـركــز الـبــصـرة ومــنـطــقـة
ـيـاه الـهـارثـة بـاحـتــيـاجـاتـهم من ا
الصـاحلة لـلشرب وتـغطى تـكاليف
مـــراحــــلـه االخــــيـــرة مـن الــــقـــرض
شاركة شركات يابانية الياباني و
وفـــرنــســيـــة ومــصــريـــة وكــان من
فـترض ان يتم افـتتـاحه في العام ا
ــيــدانــيـة ـاضـي ورغم الــزيـارة ا ا
لـلـسـيــد رئـيس الـوزراء لــلـمـشـروع
غــيـــر ان الــتــأخــيـــر احلــاصل كــان
بـســبب الـروتـ احلـكـومي وتـأخـر
شروع في استيرادات احتياجات ا
ـواني الـعـراقـيــة لـفـتـرات طـويـلـة ا
غـــيــر مـــبــررة اطـالقــا إضـــافــة الى
الـنـزاعـات الـعـشـائـريـة في مـنـطـقـة

شروع. الهارثة دفعت الى تلكؤ ا
ــــشــــروع اضـــــطــــلــــعت  ان هــــذا ا
احلكـومة بـتمويل  % 58من كلـفته
االجـمالـية الـتي تـفوق  750ملـيون
ـــــــــــــــراحـل األولـى دوالر والزالــت ا
تـابعة للـمشروع غـير مـكتمـلة ان ا
بـاشرة وبشـكل استثـنائي للـتأكد ا
من افـتتـاحه في ربـيع الـعام الـقادم
يتطلب جهودا مـكثفة مع التخطيط
على رفع طاقـته الى الضعف ضمن

جدولة زمنية.
ازمة البصرة غير قابلة للتسويف
أصبحت مشكلة توفير مياه الشرب
تـلكـئة قـضية شـاريع ا ومـعاجلـة ا
أســــاســـيــــة ال تـــقــــبل الــــتـــأخــــيـــر
ــمــاطـلــة بل يـجب والـتــسـويف وا
وضـعهـا عـلى قـائمـة األولـويات لم
أتــــفــــاجــــأ بــــالــــدعــــوة من بــــعض
الـــبــصــريـــ " خــيــارنـــا ان نــوقف
تـصــديـر الــنـفـط" دعـوة لــتـحــشـيـد
الــنــاس الى إيــقــاف انــتـاج الــنــفط

والــــبـــيـــئـــة في الـــعـــراق واخلـــارج
ــيــة ذات ــنــظــمــات الــعــا ودعــوة ا

االختصاص.
ــؤتــمــر اربــعــة مــحــاور: يــنــاقـش ا
مـشاريع مـعـاجلة مـلـوحة مـياه شط
الــعــرب واحلــلـول الـالزمــة الحــيـاء
األراضي الزراعية مشاريع معاجلة
تلوث مياه البـصرة مشاريع توفير
مـــيـــاه الــــشـــرب وســـائـل تـــمـــويل

قترحة. شاريع ا ا
—«d{ô« `

ـؤتــمـر ســيـتــدارس مـسح ان هـذا ا
االضرار واالحـتيـاجات واإلجراءات
ــــشــــاريع الـالزمــــة حلل االزمـــــة وا
طـلـوب تـنـفـيـذهـا بـرؤيـة عـراقـية ا
وســتـــنــاقش عــلـــمــيــا مع االطــراف
ـذكــورة نـحـو إيـجـاد احلل األمـثل ا
ـنـاسـب بـنــاءا عـلى االســتـشـارات ا
الــفــنــيـــة ومــصــادر تــمــويل بــعض
قترحة من قبل احلكومة شاريع ا ا

العراقية واجلهات االخرى.  
ـؤتـمـر ان الـتـصـدي النـعــقـاد هـذا ا
صغر سـيرسم خارطة طريق حلل ا
افــضل يـســتــنـد عــلى رؤى عــلـمــيـة
وكـاشـفـة عن إمكـانـيـة الـتوصل الى
ياه وملوحتها حلول عملية الزمـة ا
وتلـوثهـا وسنجـد استـعداد الكـثير
ـــســـاعــدة الـــبـــصــرة من األطـــراف 
ــأزق وإيــجـاد االمل لــلــخـروج من ا
ــديــنـة من بــعض مـا في انـتــشـال ا
تــعـانــيه. وتــعـنى الــلـجــنـة الــعـلــيـا
ـؤتمـر والعمل تـابعـة توصـيات ا
على تنفيذها ضمن اجلدول الزمني

طلوب. ا
ان مـشــاريع إعــادة اعــمــار الــعـراق
تنطلق من قدرتـنا على إعادة توفير
ـسـتــلـزمـات األســاسـيـة لــلـبـصـرة ا
التي ترفد مـوازنة العراق  %85من
الــعـــمــلــة الــصـــعــبــة ونــهـــضــتــهــا
االقتـصاديـة بوابـة لنـهضـة العراق
واهــمــالــهـا وتــهــمــيـشــهــا خــسـارة
ن ينجح ـنطـقة ويحـق  للـعراق وا
في حل أزمــات الـبـصــرة ان يـصـدح
مع السيـاب ليغـني للبصـرة: عيناك
غــابـتــا نــخـيل ســاعــة الـســحـر- او
شـرفـتـان راح يـنـأى عـنـهـمـا الـقـمر
عيناك حـ تبسمـان تورق الكروم-
وتــرقص األقــمــار كــاالضـــــــواء في

نهر
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بغداد

نهضة البصرة تعني نهضة العراق
وخرابها يـعني خراب العراق ومن
ـعادلـة فـعـلـيه قراءة لم يـفـهم هـذه ا
التأريخ من جديد والـعجز والتلكؤ
عن حل مشـاكل البـصرة يـكشف عن
ازمــة حـقـيــقـيــة في عـمـلــيـة الــبـنـاء
االقـــتـــصـــادي لـــلـــدولـــة  الـــعـــجــز
احلـــــكــــومي فـي اخلــــدمــــات لــــيس
قـــصـــورا او تـــقــصـــيـــرا بل عـــجــز
بـــنــيـــوي في ألــيـــات الــدولـــة فــمــا
نـعـيـشه الـيـوم من ازمـة كـارثـيـة في
ملوحة وتلوث مياه البصرة وشحة
ياه الصاحلة للشرب واالستخدام ا
ـــنــزلـي ومــا ســـبـــبــتـه من حــاالت ا
تـسـمم لـلـمـئـات من أهـالـي الـبـصرة
وما احـدثـته من حالـة االحبـاط لدى
العـامـة يـثـير قـلـقـا كـبيـرا عـلـما ان
االمر ليس طارئا  فقد الحت االزمة
ـلحي في ـلحـية وتـغـول اللـسان ا ا
شط الــعــرب إضــافــة عن الــتــلــوت
الذي يصيب شط الـعرب جراء مياه
الـــصـــرف الــــصـــحي واخملــــلـــفـــات
الـصـنـاعـيـة وحتـول انـهـر الـبـصـرة
الى مـكب لـلــنـفـايـات مــنـذ سـنـوات
هذه األمور لم تـعالج معـاجلة جادة
ـركـزية ال عـلى مـستـوى احلـكـومة ا
وال احملــلـيـة وتـركت لــتـتـفـاقم حـتى
وصلت الى مسـتوى ما نـراه اليوم.
ال نريد االستغراق في التأريخ بقدر
ما اريـد اإلشـارة ان مجـلس الوزراء
ــشـــاكل الــتي نــاقـش بــعض تـــلك ا
تـعـانيـهـا الـبصـرة وانـتهت الـلـجان
بتوصيات بعضها ال زال يراوح في
ــسـؤولـ وأخـرى تــنـتـظـر ادراج ا
ــالـيــة والـبـعض الـتــخـصــيـصـات ا
االخر تعاني من التلكؤ في التنفيذ
 ومـا نـراه الـيـوم من تـنـاقـضات في
عـنـية بـشأن تـصريـحـات اجلهـات ا
ازمـة الـبصـرة الـراهـنة اال مـحـصـلة

ـفـوضــيـة الـعـلـيـا حلـقـوق لـذلك: فـا
االنـــســــان في الـــبــــصـــرة تــــطـــالب
وقف من الـكارثة احلكـومة بـبيـان ا
اجلــديــدة ووزارة الــصــحــة تــنــفي
وجـــود أي مـــرض وبـــائـي بـــســـبب
ــيـاه ومــلـوحـتــهـا وحتـمل تـلـوث ا
اجلـهـات األخـرى مـسـؤولـيـة سالمة
ـائية وارد ا ميـاه الشـرب  وزارة ا
اء حتصر مـسؤوليـتها فـي تزويد ا
اخلام ولـيس لها عالقـة بالتـفاصيل
األخـرى. في ظل هـذه الـتـصـريـحات
تـسـتـمـر مـعــانـاة وكـارثـة الـبـصـرة
ركـزية مـنها واجلهـات احلكـوميـة ا
واحملـــلــيــة تـــعــيش حـــالــة االنــكــار
وتـعــجــز عن تـوفــيــر ابـسط قــواعـد
الــتـــنـــســيـق النــقـــاذ الـــبـــصــرة من
الـــكـــارثـــة فالزالت ثـــقــافـــة الـــلــوم
ـــســـؤولـــيـــة وحتـــمـــيل االخـــريـن ا
تـسـيـطـر على اجلـمـيع.. انـهـا قـصة
ــــســـؤول حتــــكي غــــيــــاب الــــدور ا
لـلـحـفـاظ عـلى سالمـة الـنـاس. ليس
استـثنـاءا ان تواجه الـبصرة او أي
مــحــافـــظــة أخــرى أزمــات وكــوارث
كالـتي يعـيشـها أبنـاء البـصرة لكن
ـعـاجلـات واخلـطـوات ـؤسف ان ا ا
ركزية التي اقدمت عليها اجلهات ا
واحملـــــلـــــيـــــة ال تـــــرقى الـى درجــــة
االطــمــئــنــان بــامــكــانــيــة الــتــحـرك
ــؤقــتـة الــسـريع اليــجــاد احلــلـول ا
لـــهــــذه االزمـــة وهــــذا مـــا اضــــطـــر
رجعية الدينية في خطبة اجلمعة ا
ــاضــيــة اإلشـارة الــيـه بــعـد ورود ا
العديد من الشـكاوى اليها " ال زالت
اء بـذولـة حلل مـشكـلـة ا اجلـهـود ا
الـصــالح لـلـشـرب في الـبـصـرة دون
احلـد األدنى"  وهــذا يـعـني افـتـقـار
احلــكـــومــة الى الـــقــدرة عــلى إدارة
ــتـــابـــعــة االزمــة والـــتـــخـــطــيـط وا
وتــوظـــيف االمـــكــانـــيـــات لــتـــقــد

وتـصــديـره حــتى تــتـوجه اجلــهـات
احلكـومية الى حل مـشاكل الـبصرة
ـسـتعـصـيـة وخـصـوصا ـزمـنـة وا ا
لـوث وبالرغم ـالح ا اء ا مشـكلـة ا
من ان الـدعوة قـد ال جتـد في الوقت
الراهن الصدى ولـكن نتساءل ماذا
لو توقف تصدير نفط البصرة ليوم
واحـد ?  اجلـواب بـبسـاطـة يـخـسر
الـعــراق حـوالي ٢٠٠ مـلـيـون دوالر
وماذا لـو توقف خـمسـة أيام لـكانت
خسـارة الـعراق مـليـار دوالر وماذا
لـو شهـر واحد سـتصـاب احلكـومة
العـراقيـة بنـكبـة ولوجـدت الفوضى
تعم شوارع بغداد وتـتناسى القوى
الـسـياسـيـة مشـروع تـشكـيل الـكتـلة

االكبر.
نـعم نــحـتـاج الى حــلـول انــيـة مـثل
تــشــديــد الـــرقــابــة عــلـى مــحــطــات
ـائـيـة  االسـالـة زيـادة االطالقـات ا
ستلزمات الصحية لعالج وتوفير ا
ــصــابــ ولــكن نــحــتــاج الى من ا
يــضع خـارطـة طـريـق تـشـمل حـلـول
مــسـتـقــبـلـيــة تـنــتـشل الــبـصـرة من
ازمتهـا ان جنحـنا في حل قسم من
أزماتـها سنـكون قـادرين على إعادة
ناطق احملررة ان اعمار العـراق وا
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ويــــؤســـفـــني الــــقـــول ان حل ازمـــة
الـبصـرة عبـر السـياقـات االعتـيادية
غــــيــــر مـــــجــــد في أجـــــواء ضــــعف
الـتــنـســيق بـ مــؤسـســات الـدولـة
وتــــــقـــــاطع االراء ومـن الـــــصـــــعب
الـقـناعـة بـقدرة احلـكـومات احملـلـية
عــلى الــتــصــدي حلــلـهــا حــتى وان
تـوفرت الـتخـصيـصات الالزمـة لذا
يـتــحـتم الـبـحث عن خـيـارات قـادرة
ــــواصــــفـــات عــــلـى اإلجنـــاز وفـق ا
قـبولة وضمن تـوقيتات عايـير ا وا
ـشــاريع الـبــنى الـتــحـتــيـة زمــنـيــة 
لـلــمـحـافــظـات تـنــاط مـسـؤولــيـتـهـا
بـــجـــهـــاز اداري مـــواز بــــعـــيـــد عن
بـيـروقـراطـية الـدولـة وفـسـاد بعض
أجـهزتـها وتـمـنح البـصرة األولـوية
فـــيـــهـــا ولـــعل بـــعـــضـــا من مالمح
ـطـلـوب حلل ازمـة مـيـاه ـشــروع ا ا

البصرة.
- تــشـــكـــيل خـــلــيـــة ازمـــة رفــيـــعــة
ـسـتــوى بـرئــاسـة رئـيـس مـجـلس ا

ــالــيـة الـوزراء وعــضــويــة وزراء ا
ـائية وارد ا والنـفط والتخـطيط وا
والــبـــلــديــات والــصـــحــة ومــحــافظ
الـبـصـرة حلـل ازمـة مـيــاه الـبـصـرة
ـســتــقـبــلـيــة وتـوفــيـر الــراهـنــة وا

الية الالزمة. التخصيصات ا
- يـــكــلف الـــســـيــد رئـــيس الــوزراء
األمــانــة الــعــامــة لــرئــاســة الـوزراء
ـعــنـيـة وبـالـتــعـاون مع الــوزارات ا
والـدوائــر اخملـتــصـة في مــحـافــظـة
ؤتـمر (ازمـة مياه البـصرة لالعـداد 
الــــبــــصـــرة) واعــــداد دلــــيل واضح
ــشـاكل لــلــمــشـاركــ تــطــرح فــيه ا
الـفـنـيـة والصـحـيـة والـبيـئـيـة الزمة
مـــيـــاه الـــبــصـــرة والـــعـــوائق امــام
جتـــاوزهـــا ومـــشـــاريـع احلـــكـــومــة
الــقـــائــمـــة واالقــتـــراحــات حلـــلــهــا

ستقبلية. عاجلات االنية وا وا
- تــــتم دعـــوة األطـــراف الـــفـــاعـــلـــة
ـستـفـيدة مـن استـقـرار البـصرة وا
في غضـون شهر من انـتهاء الـلجنة
ــؤتـمــر ومــنـهم: مـن اعـداد أوراق ا
شركات جوالت التراخيص النفطية
وخـــاصـــة بي بـي الـــبـــريـــطـــانـــيـــة
واكـسـون مــوبـيـل األمـيـركــيـة وشل
الـهــولــنـديــة ولـوك اويـل الـروســيـة
وبــتــروجــانــيــا الــصــيــنـيــة وايــني
اإليــطــالــيـة وغــيــرهـا لــلــمـســاهــمـة
ـيـاه في الـفـاعـلـة في حل مــشـكـلـة ا
الـبصرة ولـديهـا اإلمكـانيـات الفـنية
ـــاديـــة إضـــافـــة الى الـــشـــركــات وا
ـقــاولـة الــرصـيــنـة والــعـامــلـة في ا
الـبـصـرة لـتـقـد خـبـراتـهـا. ودعوة
ـيـسـرة ـانـحــة لـلـقــروض ا الـدول ا
شـاريع في البـصرة مثل بـريطـانيا
والـــيـــابـــان وفـــرنـــســـا والـــواليــات
ـتــحـدة وغــيـرهــا لـلــمـســاعـدة في ا
تـقـد الــرؤى الـفــنـيــة حلل االزمـة
ودعــــوة دول اجلـــــوار اإلقــــلــــيــــمي
الكويت وايـران والسعوديـة وتركيا
والـذين لديـهم مـصالح مـبـاشرة في
إعــادة بـنـاء الـبـصـرة واسـتـقـرارهـا
ودعـــوة الــشـــركــات االســـتــشـــاريــة
ــيـاه ــتــخـصــصــة في تــقــنـيــات ا ا
ـــانـــيــة وحتـــلـــيـــتـــهــا ومـــنـــهـــا األ
والــفــرنــسـيــة والــكــنـديــة وغــيــرهـا
ودعــوة شــركــات الــقــطــاع اخلـاص
العراقي الرصيـنة إضافة الى دعوة
ـياه والزراعة مجمـوعة من خبراء ا


