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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط
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امللخص

جنوب  يف  البصرة،  حمافظة  يف  للمياه  العامة  التحتية  البنية  هذا  السياسة  موجز  يفحص 
العراق. ويعود التدهور طويل األمد هلذه البنية التحتية، اليت هي أمر حاسم يف توصيل خدمات 
املياه للسكان، إىل النزاع املسلح والعقوابت الدولية واإلدارة غري الكفوءة. وقد كان لتحديث البنية 
التحتية للمياه أولوية إلعادة بناء الدولة بعد غزو عام 2003 لكنه تراجع يف ظل احلرب األهلية. 
البنية التحية الضخمة للمياه، يف  حيث تعثرت اخلطط احلكومية وخطط اجلهات املاحنة ملشاريع 
مواجهة الفساد املنهجي. وتعد وحدات معاجلة املياه املدجمة CWTU هي التكنولوجيا املعاجلة 
السائدة، حيث توفر 83% من قدرة املعاجلة يف مجيع أحناء حمافظة البصرة و92% يف مدينة البصرة. 
إن كفاءة حمطات معاجلة املياه اليت تغذي مدينة البصرة مقيدة؛ بسبب ارتفاع نسبة امللح يف املياه 
من شط العرب والتدفقات غري املنتظمة من قناة البدعة. حيث تتأثر تدفقات اإلمداد ببناء السدود 
يف املنبع، والتقلبات املناخية، والتلوث، واالستخراج غري القانوين للمياه. ويف مواجهة النمو السكاين 
املرتفع يف جنوب العراق، هناك حاجة ملحة لتنويع مصادر املياه يف البصرة وحتسني كفاءة تقنيات 

املعاجلة وشبكات التوزيع.

برانمج البحث حول الصراع

برانمج البحث حول الصراع )CRP( هو برانمج مدته ثالث سنوات مصمم ملعاجلة دوافع 
وديناميكيات الصراع العنيف يف الشرق األوسط وإفريقيا، واإلبالغ عن التدابري املستخدمة للتصدي 
للنزاع املسلح وآاثره. ويركز الربانمج على العراق، وسوراي، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والصومال، 

وجنوب السودان، فضاًل عن منطقة القرن اإلفريقي/البحر األمحر ومناطق الشرق األوسط.

التدفقات الفاشلة: 
إدارة املياه يف جنوب العراق

أزهر الربيعي* -  ومايكل ميسون**- وزينب مهدي***

* صحفي وابحث مستقل مقيم يف العراق - ** أستاذ مشارك يف اجلغرافيا البيئية - *** صحفية مستقلة متخصصة يف احلكم 
والتنمية والسياسة يف العراق.
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يقود مركز الشرق األوسط األحباث حول دوافع الصراع يف العراق ومناطق أوسع من الشرق 
األوسط. وشركاؤان يف العراق هم معهد الدراسات اإلقليمية والدولية يف اجلامعة األمريكية يف العراق، 
والسليمانية، وكذلك مركز البيان للتخطيط والدراسات، ومجعية األمل، ومنظمة العون العام، وشبكة 

املرأة العراقية يف بغداد.

ملخص تنفيذي

السكان  البصرة، حيث طالب  مدينة  احتجاجات حاشدة يف  اندلعت  يف متوز 2018، 
بتحسني اخلدمات العامة. وكانت أوجه القصور يف إدارة املياه يف صميم املظامل احمللية: فقد تفشت 
األمراض الناجتة عن استخدام املياه امللوثة من شط العرب، وهو املصدر التقليدي للمياه يف البصرة. 
وعلى كل حال، فإن تدهور البنية التحتية العامة للمياه تعود جذوره إىل عقود من النزاع املسلح 
والعقوابت الدولية. فقد أصبحت مياه الصنبور غري صاحلة للشرب منذ التسعينيات؛ مما أجرب معظم 
األسر على االعتماد على ابئعي املياه من القطاع اخلاص. وكان لتحديث البنية التحتية للمياه أولوية 
إلعادة بناء الدولة بعد عام 2003، لكنه تراجع يف ظل احلرب األهلية الطائفية. وتعّثرت اخلطط 
احلكومية وخطط اجلهات املاحنة بشأن البنية التحتية الضخمة ملشاريع املياه يف وجه الفساد واالبتزاز 
املنهجي. وتعّد وحدات معاجلة املياه املدجمة )CWTU( هي تقنية التنقية السائدة، حيث توفر 
83% من سعة املعاجلة يف مجيع أحناء حمافظة البصرة و92% يف مدينة البصرة. وتنخفض كفاءة 
القناة  إىل  البدعة  قناة  املنتظمة من  التدفقات غري  البصرة بسبب  تزود مدينة  اليت   CWTUs
الرئيسة حملطة معاجلة املياهR-Zero . وتتأثر هذه التدفقات ببناء السدود يف املنبع، والتقلبات 
املناخية، واالستخراج غري القانوين للمياه. وإن القدرة التشغيلية لـ CWTU حمدودة أيضاً بسبب 

قلة االستثمار يف صيانتها؛ مما يؤدي غالباً إىل التقليل من عمرها التشغيلي إىل 10-15 سنة.

البصرة وحتسني كفاءة تقنيات املعاجلة  املياه يف  هناك حاجة ملحة لسياسة تنويع مصادر 
وشبكات التوزيع.
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توصيات لتحسني إمدادات املياه العامة يف البصرة

على املستوى اإلقليمي

يف  للمياه  املستدامة  العامة  التحتية  البنية  حتتاج  العامة:  للمياه  األولية  املصادر  تنويع   .1
حمافظة البصرة إىل تنويع مصادر إمدادات املياه؛ خللق متانة على مستوى النظام ضد االجتاهات 
السلبية طويلة األجل يف توافر املياه السطحية )على سبيل املثال من بناء السدود يف املنبع والتأثريات 
أو  الضخ  املثال،  فشل  املدى )على سبيل  التخريبية قصرية  املناخ( واألحداث  تغري  املتوقعة من 
الفيضان(. وسيؤدي إنشاء حمطة حتلية املخطط هلا يف الفاو إىل إنشاء أصل إمداد رئيس يف البنية 
التحتية اإلقليمية للمياه العامة، ولكن ميكن أن يوّلد هذا أيضاً االّتكال على مصدر واحد إذا مل 
اإلجراءات  املياه ومعاجلتها. وتشمل هذه  األوسع إلمدادات  الشبكة  استثمارات يف  هناك  تكن 
املاحنني، وزايدة  املمول من  الكبري  البصرة  مياه  املناسب من مشروع  الوقت  اإلنتهاء يف  اإلضافية 
سعة التخزين )االحتياطية( لقناة البدعة، وحتسني الكفاءات التشغيلية لوحدات معاجلة املياه املدجمة 

)CWTU( - وهي تقنية التنقية الرئيسة يف احملافظة. )انظر القسم 3 والقسم 4(.

2. حتسني األداء التشغيلي لشبكات توزيع املياه:

تعد قناة البدعة -اليت يبلغ طوهلا 240 كيلومرتًا- شراياًن رئيسًيا يوفر املياه حملطات املعاجلة 
التدفق نتيجة  يف مدينة البصرة وحوهلا،  ولكن الطابع املفتوح للقناة يؤدي إىل اخنفاض كبري يف 
التبخر، واالستخراج الغري قانوين للمياه، والنمو غري املنضبط للنبااتت املائية. وميثل مشروع حتويل 
قناة البدعة إىل خط أانبيب مغلق، الذي أعلنت عنه حكومة العراق يف عام 2020، حتسيناً أساسياً 
للبنية التحتية العامة إلمدادات املياه. يف حني أن توزيع األانبيب على املنازل يتمتع بتغطية مكانية 
عالية يف مدينة البصرة )تصل إىل 95 يف املئة من السكان البالغ عددهم 1.38 مليون نسمة(، إال 
أن معظم الشبكة يزيد عمرها على 50 عاماً، وتتم صيانتها بنحو سّيئ؛ وعليه جيب أن تسرتشد 

الرتقيات بتقييم املخاطر على مستوى النظام )انظر القسم 2 والقسم 4(.

3. الرفع من إعادة تدوير املياه العادمة الستخدامها لألغراض الصناعية والزراعية واملنزلية. يف 
حقول النفط الكبرية يف البصرة، يعد االستخدام املكثف حلقن املياه الستخراج النفط غري مستدام 
وُملوِّث جداً: هناك جمال الستخدام أكرب بكثري إلعادة تدوير املياه. حيث إن املعاجلة البيولوجية 
ملياه الصرف الصحي لديها إمكاانت كبرية لدعم الزراعة يف مناطق البستنة اجملهدة؛ بسبب شح 
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البيئية األخرى إعادة تدوير مياه الصرف الصحي لألغراض  املعاجلة  لتقنيات  املياه. حيث ميكن 
املنزلية والزراعية؛ مما يساهم أيضاً يف االستعادة طويلة املدى، واإلدارة املستدامة لبيئات املستنقعات 

)انظر القسم 4(.

املستوى الوطين
استخراج غري  فهناك عمليات  البصرة.  املياه يف حمافظة  مراجعة مستقلة إلدارة  إجراء   .4
قانونية واسعة النطاق من شبكات املياه العامة؛ مما يزيد من تكاليف التشغيل والصيانة، ويقلل من 
ضغط املياه. ويشمل هذا االستخراج غري القانوين للمياه -الذي ال يوجد له رادع إىل حد كبري- 
األسر الفردية إىل الشركات واملؤسسات البستانية الكبرية، وهو يضاعف املخاطر على الصحة العامة 
املرتبطني ابستثمارات مشاريع  واالبتزاز  ابلفساد  متعددة  ادعاءات  أيضاً  وهناك  املياه.  تلوث  من 
املياه وصيانة البنية التحتية العامة للمياه؛ لذا هناك حاجة إىل مراجعة مستقلة إلدارة املياه العامة يف 
حمافظة البصرة لتحديد التحدايت الرئيسة، وتقدمي التوصيات بشأن اإلدارة على أساس حوار شامل 

مع اجملتمعات املتضررة )انظر القسم 2 والقسم 4(.

الشكل 1: سحب املياه بشكل غري قانوين، منطقة ايسني خريبط يف مدينة البصرة.

Azhar Al-Rubaie, Michael Mason and Zainab Mehdi 9 

National Level
4. Conduct an independent review of water governance in Basra Governorate. There is exten-

sive illegal extraction from public water networks, which increases operation and 
maintenance costs and reduces water pressure. Largely unchecked, this illegal tapping 
extends from individual households to businesses and large horticultural enterprises: 
it compounds risks to public health from water contamination. There are also multiple 
allegations of corruption and racketeering associated with water project investments 
and the maintenance of public water infrastructure. An independent review of public 
water management in Basra Governorate is needed to determine key challenges and 
to offer governance recommendations on the basis of inclusive dialogue with affected 
communities (see Section 2 and Section 4).

Figure 1: Illegal water tapping, Yaseen Khuraibet district in Basra city

Photo: Azhar Al-Rubaie تصوير: أزهر الربيعي
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1.مقدمة: أزمة املياه يف حمافظة البصرة  
يف متوز 2018، اندلعت احتجاجات حاشدة يف مدينة البصرة حيث طالب السكان بتحسني 
اخلدمات العامة. وطوال الصيف، كانت هناك اشتباكات بني املتظاهرين وقوات األمن وامليليشيات 
املسلحة؛ مما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 15 متظاهراً، وإصابة 190. وأطلق على الضحااي اسم 
»شهداء املياه«، حيث كانت أوجه القصور يف إدارة املياه يف صميم املظامل احمللية. وتفشت األمراض 
املرتبطة ابالستخدام املتزايد للمياه امللوثة من شط العرب لتعويض إخنفاض التدفقات من قناة البدعة. 
إىل مستشفيات  قد حضروا  يقارب 118,000 شخص  ما  الثاين 2018، كان  تشرين  وحبلول 
املدينة يعانون من شكاوى خطرية يف اجلهاز اهلضمي. وأرجع خرباء الصحة العامة هذه األعراض إىل 
رداءة نوعية املياه1، حيث يوفر شط العرب 60% من املياه املعاجلة يف حمافظة البصرة، والباقي يتم 
توفريه من خالل تدفقات أنظف من قناة البدعة. ويف أثناء حاالت اإلمداد الطارئة، يتم استخراج 
مياه إضافية من شط العرب كجزء من نظام تقنني )مرشحنة( الذي يعوض عن النقص يف القناة2. 
ويعّد شط العرب نقطة التقاء هنري دجلة والفرات، ومع ذلك فقد اخنفضت تدفقاته بشكل كبري 
منذ السبعينيات بسبب بناء السدود يف املنبع يف تركيا، وإيران، وسوراي. وقد كان اخنفاض تدفق املياه 
العذبة من شط العرب إىل اخلليج العريب مسامهاً رئيساً يف زايدة متلح النهر )يزداد يف الصيف(. وأهنا 
ملوثة بشدة مبياه الصرف الصحي غري املعاجلة، والنفاايت الصناعية، وتسرب النفط، وتدفقات الري 
العائدة3. وترتبط عمليات سحب املياه العامة من شط العرب لالستخدام املنزيل يف البصرة ارتباطاً 

مباشراً مبستوايت جودة املياه غري اآلمنة املسجلة يف عام 2018.
وعلى كل حال، فإن تدهور إمدادات املياه العامة يف حمافظة البصرة تعود جذوره إىل عقود 

1. “البصرة عطشان: فشل العراق يف إدارة أزمة املياه” ، هيومن رايتس ووتش )2019( ، ص 1.  متاح على
https://www.hrw.org/report/2019/07/22/basra-thirsty/iraqs-failure-manage-water-crisis 

)مت الدخول يف 15 فرباير 2021(
 2. حسن خليل محود احملمود ، “املوارد املائية يف البصرة ومشاكلها األخرية” ، املياة يف البصرة ومشكالهتا ، مركز علوم البحار ، 

جامعة البصرة )البصرة ، 2019( ، ص.  93.
 3. أمني كاظم ، أشتون شورتريدج وعلي ك.النصراوي ، “حاالت وعواقب التدهور البيئي على طول هنر شط العرب: منظور 
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10708-020-10225-0 اإلنسان والنظم الطبيعية

ومي زوجيننربغ ، “املياه املضطربة: توثيق تلوث هنر شط العرب يف العراق” ، بيلنجكات )2020(.  متاح على
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10708-020-10225-0)2021 مت الدخول إليه يف 11 فرباير(.
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من النزاع املسلح، ونقص االستثمار، واإلدارة املختلة وظيفيًا4. فقد أصبحت مياه اإلسالة غري صاحلة 
وكان  اخلاص.  القطاع  من  املياه  ابئعي  من  الشراء  على  اأُلسر  أجرب  مما  التسعينيات؛  منذ  للشرب 
لتحديث البنية التحتية للمياه أولوية إلعادة بناء الدولة بعد عام 2003، لكن جهود احلكومة العراقية 
تراجعت يف ظل احلرب األهلية الطائفية يف )2006-2008(، واحلرب مع داعش يف )2013-

2017(. ويف اآلونة األخرية، تعثرت اخلطط احلكومية ملشاريع إمدادات املياه واسعة النطاق، بدعم 
من املاحنني الدوليني، يف مواجهة التأخريات البريوقراطية، والفساد املنهجي. ويركز موجز السياسة هذا 
على األحداث منذ عام 2018، بناًء على البياانت املقدمة من مديرية مياه البصرة و13 مقابلة حملية 
أجريت يف آب 2020 وتشرين األول 2020 وكانون الثاين 2021 مع مديري/مهندسي املياه وخرباء 
البيئة ونشطاء اجملتمع املدين، وممثلي اجلهات احلكومية وشخصيات دينية. سنوضح أواًل االعتماد احلايل 
لشبكة املياه العامة يف البصرة على التدفقات من شط العرب وقناة البدعة، وبعد ذلك، سنتناول تقنية 
تنقية املياه السائدة املستخدمة يف احملافظة على وحدات معاجلة املياه املدجمة )CWTU(. ومن 
طريق تصميمها املعياري، ميكن للوحدات املدجمة أن تعزز املرونة على مستوى النظام للبنية التحتية 
للمياه، ولكن مسامهتها حمدودة؛ بسبب اجلودة املتغرية للمياه اخلام، وشبكات التوزيع املتدهورة اليت 
ختضع أيضاً الستخراج املياه بنحٍو غري قانوين. وحنذر من االعتماد على مشاريع البنية التحتية الضخمة 
-مثل حتلية مياه البحر- كحل واحد ألزمة املياه يف البصرة، وندعو بداًل من ذلك إىل االنتقال إىل 

املرونة على مستوى النظام عرب تنويع اإلمدادات، والتوصيل متعدد االجتاهات، واإلدارة الفعالة.
2. شبكة مياه ضعيفة

تصل إمدادات املياه العامة إىل 85% من سكان حمافظة البصرة البالغ عددهم 3.14 مليون 
نسمة و95% من سكان املدينة البالغ عددهم 1.38 مليون نسمة5. وقد رُّكبت معظم أانبيب النقل 
والتوزيع يف الثمانينيات بطول إمجايل يقدر بـ 10،500 كم6. وعلى وفق وزارة املوارد املائية -املسؤولة 
عن توفري املياه »اخلام« حملطات املعاجلة- فإن أكرب مشكلة يف أزمة املياه املستمرة ليست ندرة املياه، 
بل وجود شبكات توزيع مياه قدمية ومتدهورة ومعرضة ألضرار جسيمة والناجتة من السحب غري 

 4. مارك زيتون ، وهيذر العايدي ، وجان فيليب دروس ، ومايكل تلحمي ، وإيفاريستو دي بينهو-أوليفريا وخافيري كوردواب ، ‘بيئة 
احلرب احلضرية: دراسة حول إمدادات املياه يف البصرة ، اجمللة الدولية للبحوث احلضرية واإلقليمية 6/41  )2017( ، الصفحات 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2427.12546 ، 25-904
 5. البياانت املقدمة من مديرية مياه البصرة ، شباط 2021.

العراق« ، JICA )2015( ، ص.  3-6.  متاح على  املياه يف جنوب  البياانت حول قطاع   6. »تقرير حول مسح مجع 
https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/1000020477.pdf )مت الوصول إليه يف 16 نوفمرب 2020(.
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القانوين للمياه7. وعلى كّل حال، هناك مشكالت كبرية تتعلق إبمدادات املياه يف حمافظة البصرة 
وانشئة من موقعها يف اجتاه جمرى النهر يف نظام هنري دجلة والفرات. فمنذ اخلمسينيات من القرن 
املاضي، تراجعت أنظمة التدفق الطبيعي للنهرين بنحو كبري؛ بسبب تطوير السدود يف املنبع ألغراض 
الطاقة الكهرومائية والري8. وتدهورت جودة املياه بنحو كبري يف اجتاه جمرى النهر؛ بسبب كميات 
كبرية من النفاايت احلضرية والصناعية والزراعية اليت تصب يف كال النهرين. ويغذي نظام النهر هذا 
هنر شط العرب، الذي يتلقى أيضاً املياه من گرمة علي )وهو ممر مائي يغذيه هوار احلّمار( ، كذلك 
من هنري الكرخه وگارون يف إيران. إن الصرف العراقي ألهوار احلّمار ومايتم استخراجه من هنر گارون 

يزيدان بنحو كبري من ملوحة مياه شط العرب، حيث تتسلل مياه البحر إىل املنبع9.

الشكل 2: املمرات املائية الرئيسة يف جنوب العراق

12 Failing Flows: Water Management in Southern Iraq

Figure 2: Major Waterways in Southern Iraq

Map by Mina Moshkeri

The main sources of water in Basra Governorate are the the Shatt-al Arab and the Badaʿa 
Canal (both of which receive water from the Tigris and Euphrates Rivers). For Basra city and 
surrounding areas, the main artificial channel of freshwater distribution is the Badaʿa Canal 
(also known as the Sweetwater Canal). This 240-km open channel was built from 1992–1997. 
It pumps water from the Gharraf Canal and the Euphrates, feeding into the R-Zero Water 
Treatment Plant next to Basra International Airport (Figure 2). While designed to boost the 
quality of water supplied to Basra city, the construction of the Badaʿa Canal was compro-
mised by funding shortfalls caused by the UN economic sanctions regime (1990–2003). 
This resulted in an incomplete concrete lining to the canal, making the waterway prone 
to embankment failures. In 2003–4, the US funded limited structural repairs to the Badaʿa 
Canal as part of a post-invasion commitment to restore water infrastructure in southern 
Iraq.10 However, this rehabilitation was insufficient to prevent further deterioration of the 
canal, accelerated by maintenance neglect and illegal water extraction. In recent years, the 
rapid accumulation of aquatic plants in the canal, clogging up pumps and filters, has also 
disrupted expected flows.11 

10   ‘Umm Qasr Water Scheme’, Special Inspector General for Iraq Reconstruction (2006), pp. 4 5. Available 
at https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a533626.pdf (accessed 16 January 2021). 
11   Zainab Mehdi, ‘Political and Environmental Factors Affecting Southern Iraq’s Water Shortages’, LSE 
Middle East Centre blog, 4 September 2020. Available at https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/09/04/polit-
ical-and-environmental-factors-affecting-southern-iraqs-water-shortages/ (accessed 14 January 2021).

خريطة ملينا موشكريي
 7. مقابلة )عرب اإلنرتنت( مع ممثل وزارة املوارد املائية ، 4 يناير 2021.

 8. »جرد املوارد املائية املشرتكة يف غرب آسيا« ، UN-ESCWA and BGR )بريوت ، لبنان ، 2013( متاح على 
 https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files  / e_escwa_ sdpd_13_inventory_e.pdf

)مت الدخول يف 16 نوفمرب / تشرين الثاين 2020(.
 9. املرجع نفسه ، ص.  162 ؛  يل دينار عبد هللا ، أسامة ف كرمي ، إلياس مسيح ، إيواان بوبيسكو ، وبيرت فان دير زاك ، 
»التأثريات البشرية واملد واجلزر على مستوايت امللوحة يف هنر شط العرب ، البصرة ، العراق« ، اجمللة الدولية إلدارة أحواض األهنار 
3/14 )  2016( ، الصفحات من 357 إىل DOI ، 66: 10.1080 / 15715124.2016.1193509 ؛  خيون 
أمتري راعي ، »إدارة امللوحة يف هنر شط العرب« ، اجمللة الدولية للهندسة والتكنولوجيا 7 / 4.20 )2018( ، ص 128 - 33 ، 

.DOI: 10.14419 / ijet.v7i4.20.25913
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)وكالمها  البدعة  وقناة  العرب  شط  هي  البصرة  حمافظة  يف  للمياه  الرئيسية  املصادر  إن 
يستقبالن املياه من هنري دجلة والفرات(. وابلنسبة ملدينة البصرة واملناطق احمليطة هبا، فإن القناة 
االصطناعية الرئيسة لتوزيع املياه العذبة هي قناة البدعة )املعروفة أيضاً ابسم قناة املياه العذبة(. 
وبُنيت هذه القناة املفتوحة اليت يبلغ طوهلا 240 كم بني عامي 1992-1997، وتضخ املياه من 
هنر الغرّاف والفرات لتغذي حمطة معاجلة املياه R-Zero اجملاورة ملطار البصرة الدويل )الشكل 
2(، يف حني أنه مت تصميم قناة البدعة لتعزيز جودة املياه اليت تزود هبا مدينة البصرة، إال أن هذا 
البناء لقناة البدعة تعّرض للخطر؛ بسبب نقص التمويل الناجم عن نظام العقوابت االقتصادية 
لألمم املتحدة )1990-2003(، ونتج عن ذلك تبطني خرساين غري مكتمل للقناة؛ مما جيعل 
املمر املائي عرضة لفشل السد. يف 2003-2004، مّولت الوالايت املتحدة إصالحات هيكلية 
جنوب  يف  للمياه  التحتية  البنية  الستعادة  الغزو  بعد  ما  التزام  من  البدعة كجزء  لقناة  حمدودة 
العراق10. ومع ذلك، فإن إعادة التأهيل هذه مل تكن كافية ملنع املزيد من التدهور يف القناة، الذي 
تسارع بسبب إمهال الصيانة واالستخراج غري القانوين للمياه. ويف السنوات األخرية، أدى الرتاكم 
السريع للنبااتت املائية يف القناة إىل انسداد املضخات واملرشحات، الذي بدوره أدى إىل تعطيل 

التدفقات املتوقعة11.

وتُقطع القدرة التزويدية لقناة البدعة ابنتظام؛ بسبب اضطراابت التدفق، وكان هذا مسامهاً 
ينطوي على زايدة  الذي  املرشحنة،  تقنني  نظام  إعتماد  املياه يف صيف 2018.  أزمة  يف  رئيساً 
إستخراج املياه شديدة التلوث من شط العرب، وتغلب على قدرة تنقية حمطات معاجلة املياه يف 
احلكومة  أعلنت  احملليني،  السياسيني  وضغوط  البصرة،  يف  املزمنة  املياه  أزمة  أعقاب  ويف  املدينة. 
االحتادية يف عام 2020، عن خطط لتحويل قناة البدعة إىل نظام قناة مغلقة أكثر كفاءة، ومن 
املقرر االنتهاء من العمل حبلول هناية عام 2021؛ ويهدف هذا املشروع إىل مضاعفة معدل تدفق 

10. »مشروع مياه أم قصر« ، املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق )2006(، ص 45 متاح على
 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a533626.pdf )متت الزايرة يف 16(.  يناير 2021(.

 LSE Middle East 11. زينب مهدي ، »العوامل السياسية والبيئية اليت تؤثر على نقص املياه يف جنوب العراق« ، مدونة
البيئية  -العوامل    https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/09/04/political على   متاح  ، 4 سبتمرب 2020. 

-املؤثرة- جنوب-العراق-نقص املياه / )مت االطالع يف 14 يناير / كانون الثاين 2021(.
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املياه اليت تصل ملدينة البصرة لتصل إىل 15 مرت مكعب/ اثنية12.

الشكل 3: قناة البدعة، تشرين الثاين 2020

Azhar Al-Rubaie, Michael Mason and Zainab Mehdi 13 

The supply capacity of the Badaʿa Canal is regularly cut by flow disruptions, and this was a 
major contributor to the water crisis in summer 2018. Adoption of the marashanah ration-
ing system, involving greater extraction of heavily polluted water from the Shatt al-Arab, 
overwhelmed the purification capacity of the city’s water treatment plants. Following the 
chronic water crisis in Basra, and pressure from local politicians,  the national govern-
ment, in 2020, announced plans to convert the Badaʿa Canal into a more efficient closed 
channel system, with work due to be completed by the end of 2021. This project plans to 
double the flow rate of water delivered to Basra city, reaching 15 m3/second.12

Figure 3: Badaʿa Canal, November 2020 

Photo: Azhar Al-Rubaie

As there is no alternative freshwater channel for Basra, the Iraqi government has moved 
to reduce the vulnerability of the water supply system with tenders for large infrastructure 
projects.13 The largest commissioned is the Great Basra Water Project, designed to improve 
water supplies to the cities of Basra and Hartha by rehabilitating and constructing water 
treatment plants and upgrading distribution networks. Funded since 2008 by development 
assistance loans from the Japan International Cooperation Agency (JICA), what was 

12   ‘Governor of Basra: We Have Agreed with the Minister of Water Resources to Expedite the Comple-
tion of the Conversion of the Badaʿa Canal into a Closed Tube Channel’, National Iraq News Agency, 
4 September 2020. Available at https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=854247 (accessed 16 
January 2021); ‘Minister of Resources for Al-Mirbad: We Included $2 billion in the Budget to Transform 
the Badaʿa Canal into a Tube’, Al Mirbad News, 26 December 2020. Available at https://www.almirbad.
com/detail/73779 (accessed 25 May 2021).
13   Zmkan Ali Saleem and Mac Skelton, ‘Basra’s Political Marketplace: Understanding Government Failure 
After the Protests’, IRIS Policy Brief (2019), pp. 3-5. Available at http://auis.edu.krd/iris/sites/default/
files/Saleem%20and%20Skelton%20-%20Basra%27s%20Political%20Marketplace_0.pdf (accessed 14 
January 2021).

تصوير: أزهر الربيعي

لعدم وجود قناة مياه عذبة بديلة للبصرة، فقد حتركت احلكومة العراقية للحد من ضعف 
نظام إمدادات املياه عرب مناقصات ملشاريع كبرية لتقوية البنية التحتية13. وأكرب تكليف هو مشروع 
إعادة  البصرة واهلارثة عرب  املياه ملدينيت  إمدادات  الذي مت تصميمه لتحسني  الكبري،  البصرة  مياه 
حمطات معاجلة املياه أتهيلها وإنشائها، وتطوير شبكات التوزيع، وقد مّول منذ عام 2008 بقروض 
 12- حمافظ البصرة: إتفقنا مع وزير املوارد املائية على اإلسراع يف إستكمال حتويل قناة البدعة إىل قناة أنبوبية مغلقة ، الوكالة الوطنية 
https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=854247 العراقية لالنباء ، 4 أيلول 2020. متاح على

)مت الدخول يف 16 كانون الثاين )يناير( 2021( ؛  وزير املوارد يف املرابد: أدخلنا 2 مليار دوالر يف امليزانية لتحويل قناة البدعة 
إىل أنبوب ، املرابد نيوز ، 26 ديسمرب 2020. متاح على https://www.almirbad.com/detail/73779 )متت 

الزايرة يف 25 مايو / أاير 2021(.
 IRIS 13. زمكان علي سليم وماك سكيلتون ، »سوق البصرة السياسي: فهم فشل احلكومة بعد االحتجاجات« ، موجز سياسة

)2019( ، الصفحات 3-5.  متاح على

https://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/saleem%20and%20skelton%20-%20
basra%27s%20political%20marketplace_0.pdf )2021 مت الوصول إليه يف 14 يناير(.
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املساعدة اإلمنائية من الوكالة الياابنية للتعاون الدويل )JICA(، وما مت التخطيط له كمشروع مدته 
ست سنوات بتكلفة 672 مليون دوالر أمريكي ما يزال غري مكتمل بعد أكثر من عشر سنوات 
مع ارتفاع التكاليف. وأشار حتقيق أجرته هيومن رايتس ووتش يف 2018 إىل مزاعم من املطلعني 
أبن الفساد كان وراء أتخري املشروع14. وقد توقفت االستثمارات الرئيسة األخرى يف البنية التحتية 
العكسي يف اهلارثة  املياه ابلتناضح  الفساد املزعوم واالبتزاز، مثل حمطة حتلية  نتيجة  للمياه  العامة 
بتكليف من احلكومة العراقية يف عام 2014 ملعاجلة 200 ألف مرت مكعب/ اليوم من املياه املاحلة 

من شط العرب15.

مل تثن مشكالت اإلدارة املتكررة مع املشاريع الكربى، لزايدة إنتاج املياه العامة، احلكومة 
الوطنية عن السعي وراء حل أزمة املياه يف حمافظة البصرة. يف عام 2019، منحت وزارة األشغال 
العامة عقد إدارة حملطة حتلية مياه البحر ابلتناضح العكسي لشركة منساوية يف مدينة الفاو الساحلية. 
وبلغت قيمة املشروع اإلمجالية 1.8 مليار دوالر أمريكي، ومن املقرر أن تكتمل حمطة حتلية املياه 
حبلول عام 2024 بسعة تفوق العامل حيث تبلغ مليون مرت مكعب/ يوم من »املياه اجلديدة«. 
ويشمل تطوير البنية التحتية للمياه شبكة نقل بطول 240 كم تزود البصرة وتسع مدن أخرى يف 

احملافظة16. وشهد هذا املشروع أيضاً مزاعم ابلفساد17.

3.وحدات املعاجلة املدجمة: عمالة البنية التحتية ملياه البصرة:

تستخدم  حيث  البصرة،  حمافظة  يف  املياه  ملعاجلة  السائدة  التقنية  هي   CWTU تقنية
مرشحات رملية مضغوطة ووحدات معاجلة ابلكلور خلفض التعكر وتعقيم املياه. فمنذ عام 2003، 

14. »البصرة عطشان: فشل العراق يف إدارة أزمة املياه« ، هيومن رايتس ووتش ، ص 5-84.
15. روبرت توالست ، »العراق وثورة حتلية املياه: اخلطوات األوىل ، االجتاهات املستقبلية« ، معهد الطاقة العراقي )2020(.  متاح على
https://iraqenergy.org/2020/05/01/iraq-and-the-desalination-revolution-first-
steps-future-trends/ )2021 متت الزايرة يف 16 يناير / كانون الثاين(.

16. »مشروع مياه البصرة« ، مهندسوا ILF اإلستشاريون ، عرض تقدميي يف مؤمتر البصرة للمشاريع الكربى )اسطنبول ، تركيا 
، أكتوبر 2019(.

17. »النزاهة تصدر تقريرها حول مشروع مياه البصرة وحتمل وزارة البناء مسؤولية أتخريه« ، بغداد اتميز ، 2020 ، متاح على
shorturl.at/cmrCU

)مت الدخول 30 نوفمرب/تشرين الثاين 2020( ؛  »شبهات فساد طالت مشروع حتلية مياه البصرة .. تتكون الشركة من مكتب 
shorturl.at/ckqN4  :وستة موظفني ، املسلة ، 9 اذار  2021 ، متاح على
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مت تفضيل الوحدات املدجمة من قبل احلكومة العراقية واملاحنني الدوليني بسبب مرونتها التشغيلية، 
كما يُزعم.

ومبا أن قدرة معاجلة الوحدات الفردية متواضعة -عادًة 200 مرت مكعب / ساعة وترتفع 
إىل 400 مرت مكعب / ساعة للوحدات احلديثة- فإن معاجلة املياه املدجمة تكون معيارية، مما يتيح 

سهولة النقل والرتكيب والصيانة، من حيث املبدأ18. 

وتبلغ الطاقة التصميمية اإلمجالية للبنية التحتية العامة ملعاجلة املياه يف حمافظة البصرة 1.34 
أبهنا  الفعلية  القدرة  إىل  تشري  البصرة  مياه  مديرية  أن  من  الرغم  على  مكعب/يوم،  مرت  مليون 
 CWTU( 83%( 962،631 مرت مكعب/يوم. وتوفر وحدات معاجلة مياه الصرف الصحي
من قدرة املعاجلة الفعلية يف مجيع أحناء احملافظة و92% من قدرة املعاجلة الفعلية يف مدينة البصرة19.

وهناك أكثر من 300 وحدة معاجلة للمياه )CWTU( مستخدمة يف مجيع أحناء حمافظة 
البصرة، وقد اختار البحث اخلاص مبوجز هذه السياسة حمطتني رئيسيتني ملعاجلة املياه لتقييم أدائهما 
التشغيلي، ومجع بياانت املياه من مديرية مياه البصرة يف تشرين األول – تشرين الثاين 2020، 

وإجراء مقابالت مع مديري املياه واملهندسني. واحملطتان املختاراتن مها:

R-/( يف منطقة العباس )حمطة مياه العباسR-Zero )34 CWTUs أ( حمطة(
Zero( اليت ختدم مدينة البصرة. 

)ب( حمطة الزبري )أو جممع الشعيبة ملعاجلة املياه( )12 وحدة مياه حرارية( يف الشعيبة، على 
بعد 8 كيلومرتات جنوب غرب مدينة البصرة، واليت تزودها حمطة R-Zero )الشكل 2(.

أتهيل  إلعادة  للمحطتني  متويل كبري  ختصيص  مت   ،2018 لعام  املياه  ألزمة  واستجابة 
الوحدات املدجمة والتحديثات ذات الصلة. يف عام 2018، تلقت شركة R-Zero متوياًل من 
UNICEF )من منحة قدرها 6.1 مليون دوالر أمريكي من الوكالة األسرتالية للتنمية الدولية(، 
بينما خصصت حمافظة البصرة يف عام 2019 ميزانية قدرها 983 مليون دينار )674000 دوالر 

 18. أندراي ميكاجنلي ، سيمون جرجيو وستيفانو إسبوستو ، »إعادة التأهيل املستدام للبنية التحتية للمياه يف جنوب العراق بعد 
حرب اخلليج الثانية« يف جيه كوفمان وكون مو يل )حمرران( ، دليل اهلندسة املستدامة )دوردرخيت: سربينغر ، 2013( ، ص. 

.45-211
19. بياانت من مديرية مياه البصرة ، كانون األول 2020.
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أمريكي( ألعمال العقد يف مصنع الزبري.

)أ( حمطة معاجلة املياه R-Zero )العباس(. 

متتلك R-Zero أكرب جتمع لـوحدات معاجلة املياه املدجمة CWTU يف مدينة البصرة، 
وهي جمهزة بـ:

• ب CWTU 25 بسعة تصميم 200 مرت مكعب/ساعة

• 6 وحدات CWTU بسعة تصميم 400 مرت مكعب/ساعة

الشكل 4: اجلزء اخلارجي من حمطة معاجلة املياه R-Zero، تشرين الثاين 2020.

Azhar Al-Rubaie, Michael Mason and Zainab Mehdi 15 

There are over 300 CWTUs in use across Basra Governorate. Research for this policy 
brief selected two key water treatment plants to assess their operational performance, 
collecting water data from the Basra Water Directorate and, in October–November 2020, 
conducting interviews with water managers and engineers. The two plants chosen were: 
(a) the R-Zero plant (34 CWTUs) in Al Abbas district (Al Abbas/R-Zero water plant) 
serving Basra city; and (b) the Al Zubayr plant (or Al Shuaiba Water Treatment Complex) 
(12 CWTUs) at Al Shuaiba, 8 km south-west of Basra city, which is supplied by R-Zero 
(Figure 2). In response to the 2018 water crisis, both plants were allocated major funding 
for compact unit rehabilitation and related upgrades. In 2018, the R-Zero plant received 
UNICEF funding (from a US $6.1 million grant from the Australian Agency for Interna-
tional Development), while in 2019 Basra Governorate budgeted 983 million dinars (US 
$674,000) for contract work on the Al Zubayr plant.

(a) The R-Zero (Al Abbas) Water Treatment Plant
R-Zero has the largest concentration of CWTUs in Basra city, equipped with:

• 25 CWTUs with a design capacity of 200 m3/hr

• 6 CWTUs with a design capacity of 400 m3/hry

Figure 4: Exterior of the R Zero Water Treatment Plant, November 2020.

Photo: Azhar Al-Rubaie تصوير: أزهر الربيعي

الشكل 5: اجلزء الداخلي من حمطة معاجلة املياه R-Zero، تشرين الثاين 2020.
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Figure 5: Interior of the R Zero Water Treatment Plant, November 2020. 

Photo: Azhar Al-Rubaie

The R-Zero Plant is a strategic gateway for water distribution from the Badaʿa Canal, 
receiving up to 26,000–30,000 m3/hr of water. Of this total, 5,000 m3/hr is treated by 
compact units in the R-Zero Plant for distribution by pipeline to city centre residents. The 
remaining water, after preliminary filtration, is sent to nine water treatment plants in and 
around Basra: the Al Zubayr Plant receives the largest single share (4,000–5,000 m3/hr) of 
this raw water from R-Zero.20 It is estimated that up to 40 percent of the water distributed 
by the R-Zero Plant is lost due to leakages and illegal connections.21

An immediate cause of the 2018 water crisis in Basra was a sudden drop in flow rates 
from the Badaʿa Canal: between August and October 2018, the R-Zero Plant extracted 
water instead from the Shatt al-Arab under the marashanah system. The saline and pol-
luted water overwhelmed CWTU capacity, degrading pumps and filters. At the time 
both raw and treated water from R-Zero far exceeded Iraqi water standards.22 In 2019, 
UNICEF first funded the emergency rehabilitation of six compact units at a higher water 
treatment capacity (400 m3/hr) then another ten CWTUs at the standard capacity (200 
m3/hr). New water pumps for the plant were funded by the Supreme Religious Author-
ity of Iraq, who decried governmental mismanagement of water in Basra. While these 

20   The other eight water treatment plants supplied by R-Zero are: Al Brad’ia (1,500–3,000 m3/hr), Jubaila 
(1,500–3,000 m3/hr), Basra Unified (3,000–4,500 m3/hr), Al Hartha (1,500–3,000 m3/hr), Um Qasr 
(1,000–2,000 m3/hr), Abu Al Khaseeb (1,000–2,000 m3/hr), Abraj Al Hayaniah (1,000 m3/hr) and Khor 
Al Zubayr (1,000 m3/hr).
21   ‘Minutes of Basrah WASH Coordination Group Meeting, 8 April 2019’, WASH Cluster Iraq (2019). 
Available at https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/docu-
ments/files/basrah_wash_cluster_meeting_minutes_8_april_2019_.pdf (accessed 16 October 2020).
22   For example, the Iraqi standard for total suspended solids (TSS) is 60 mg/l (Law No. 26/1967): in 
November 2018, the TSS levels at R-Zero were 144 mg/l for raw water and 90 mg/l for treated water. Mean 
TSS levels from 2014–19 at the plant were 81 mg/l for raw water and 27 mg/l for treated water.

تصوير: أزهر الربيعي

حمطة R-Zero عبارة عن بوابة إسرتاتيجية لتوزيع املياه من قناة البدعة، حيث تستقبل ما 
يصل إىل 26.000 - 30.000 مرت مكعب/ساعة من املياه. من هذا اإلمجايل، يتم معاجلة 5000 
مرت مكعب/ساعة بواسطة وحدات مدجمة يف حمطة معاجلة املياه R-Zero لتوزيعها عن طريق 
خطوط األانبيب على سكان وسط املدينة. و يتم إرسال املياه املتبقية، بعد الرتشيح األويل، إىل تسع 
حمطات ملعاجلة املياه يف البصرة وحوهلا: تتلقى حمطة الزبري احلصة األكرب منفردة )5000-4000 
مرت مكعب/ساعة( من هذه املياه اخلام من  20R-Zero. و تشري التقديرات إىل أن ما يصل إىل 
40% من املياه اليت توزعها حمطة R-Zero تُفقد بسبب التسرابت والتوصيالت غري القانونية21.

20. حمطات معاجلة املياه الثمانية األخرى اليت قدمتها R-Zero هي: الربادية )1،500–3،000 مرت مكعب/ساعة( ، اجلبيلة 
)1،500–3،000 مرت مكعب/ساعة( ، البصرة املوحدة )3،000–4،500 مرت مكعب/ساعة( ،   اهلارثة )3000-1500 
مرت مكعب/ساعة( ، أم قصر )1000-2000 مرت مكعب/ساعة( ، أبو اخلصيب )1000-2000 مرت مكعب/ساعة( ، أبراج 

احليانية )1000 مرت مكعب/ساعة( ، خور الزبري )1000 مرت مكعب/ساعة(.
21. »حمضر إجتماع جمموعة تنسيق املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يف البصرة ، 8 أبريل 2019« ، جمموعة املياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية يف العراق )2019(.  متاح على
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/
files/documents/files/basrah_wash_cluster_meeting_minutes_8_april_2019_.pdf

)مت الدخول يف 16 أكتوبر / تشرين األول 2020(.
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وكان السبب املباشر ألزمة املياه يف البصرة عام 2018 هو اإلخنفاض املفاجئ يف معدالت 
حمطة  أستخرجت   ،2018 األول  وأكتوبر/تشرين  أغسطس/آب  بني  البدعة:  قناة  من  التدفق 
R-Zero املياه بداًل من شط العرب مبوجب نظام املرشحنة،  فطغت املياه املاحلة وامللوثة على 
قدرة الوحدات املدجمة ملعاجلة املياه CWTU، مما أدى إىل تدهور املضخات واملرشحات. يف 
العراقية22. يف  املياه  معايري   R-Zero واملعاجلة من  اخلام  املياه  الوقت، جتاوزت كل من  ذلك 
عام 2019، قامت منظمة اليونسيف بتمويل إعادة التأهيل الطارئ ل 6 وحدات مدجمة بسعة 
معاجلة مياه أعلى تقدر ب )400 مرت مكعب/ساعة(، مث 10 وحدات مياه حرارية أخرى بسعة 
قياسية )200 مرت مكعب/ساعة(. ومت متويل مضخات مياه جديدة للمحطة من قبل اهليئة الدينية 
العليا يف العراق، اليت شجبت سوء إدارة احلكومة للمياه يف البصرة. ويف الوقت الذي أوجدت فيه 
هذه اإلستثمارات نظاًما زائًدا عن احلاجة ألعمال الصيانة املستقبلية، ظلت قدرة معاجلة املياه يف 
R-Zero عند 5000 مرت مكعب/ساعة، مقيدة حبصة احملطة من التدفقات احملدودة من قناة 

البدعة.

عالوة على ذلك، كانت معاجلة املياه على أساس جتميعات العديد من الوحدات املدجمة 
ملعاجلة املياه CWTU غري فعالة. و ميكن للوحدات املدجمة أن تدوم  ملدة تصل إىل 20 عاًما، 
لكن مهندسي املياه العراقيني أفادوا أن الصيانة املستمرة واملكلفة ضرورية بعد مخس سنوات فقط 
R- يف حمطة CWTU من التشغيل. يبلغ عمر نصف وحدات معاجلة مياه الصرف الصحي

Zero أكثر من 15 عاًما وتعمل أبقل من قدراهتا التصميمية ملعاجلة املياه. على الرغم من عدم 
وجود تقارير عن نقص يف كربيتات األلومنيوم )حجر الشب( والكلور، إال أن الوحدات املدجمة 
القدمية تتعطل بشكل منتظم، وغالباً ما يكون هناك أتخري يف أتمني قطع الغيار، الذي يعود إىل 
عمليات املوافقة احلكومية اليت أتخذ وقتاً طوياًل. ونظراً الخنفاض مستوايت التوظيف، فإن تشغيل 
وصيانة الوحدات املدجمة ملعاجلة املياه CWTU  ميثل حتدايً كبرياً، مما يؤثر سلباً على القدرة على 
معاجلة املياه مبستوى جودة موثوق به. وتواجه R-Zero  أتخريات؛ بسبب تثبيت نظام حتكم 
منطقي قابل للربجمة، الذي من شأنه -من حيث املبدأ- أن خيفف قيود التشغيل والصيانة عن طريق 
22. على سبيل املثال ، املعيار العراقي جملموع املواد الصلبة العالقة )TSS( هو 60 ملجم/لرت )القانون رقم 1967/26(: يف 
نوفمرب 2018 ، كانت مستوايت املواد الصلبة املعلقة يف R-Zero 144 جمم/لرت للمياه اخلام و 90  ملغم/لرت للمياه املعاجلة.  
وهذا يعين أن متوسط   مستوايت املواد الصلبة الذائبة كان من 2014–19 يف املصنع 81 جمم/لرت للمياه اخلام و 27 جمم/لرت للمياه 

املعاجلة.
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رقمنة الضوابط يف الوقت الفعلي على عملية معاجلة املياه. وحيتاج املصنع أيضاً إىل استبدال أحواض 
جتميع املياه الرئيسية املتآكلة بشدة.

)ب( حمطة معاجلة مياه الزبري )الشعيبة(

كما هو مذكور آنفاً، تستقبل حمطة الزبري 4000-5000 مرت مكعب/ساعة من »املياه 
.R-Zero اخلام« من

احملطة مزودة مبا أييت:

• 4 وحدات لنظم مياه الصرف بطاقة تصميمية تبلغ 400 مرت مكعب/ساعة

• 8 وحدات لنظم مياه الصرف بطاقة تصميمية تبلغ 200 مرت مكعب/ساعة

الشكل 6: حمطة معاجلة مياه الزبري، تشرين الثاين.2020.

Azhar Al-Rubaie, Michael Mason and Zainab Mehdi 17 

investments created greater system redundancy for future maintenance work, the water 
treatment capacity of R-Zero remained at 5,000 m3/hr, constrained by the plant’s share 
of the limited flows from the Badaʿa Canal. 

Furthermore, water treatment based on assemblies of multiple CWTUs has been inef-
ficient. Compact units can last up to 20 years, but Iraqi water engineers report that 
continuous and costly maintenance is necessary after only five years of operation. Half 
of the CWTUs at the R-Zero Plant are over 15 years old and running below their design 
capacities for water treatment. While there are no reported shortages of aluminium 
sulfate (alum) and chlorine, old compact units regularly malfunction, and there are 
often delays in securing spare parts attributed to lengthy governmental approval pro-
cesses. Given low levels of staffing, the operation and maintenance of CWTUs is very 
challenging, negatively affecting the capacity to treat water at a reliable level of quality. 
R-Zero is facing delays over the installation of a programmable logic controller system, 
which in principle would mitigate operation and maintenance constraints by digitalis-
ing real-time controls over the water treatment process. The plant also needs to replace 
its heavily corroded main water collection basins. 

(b) The Al Zubayr (Al Shuaiba) Water Treatment Plant
As noted above, the Al Zubayr plant receives 4,000–5,000 m3/hr of ‘raw water’ from R-Zero.

The plant is equipped with:

• 4 CTWUs with a design capacity of 400 m3/hr

• 8 CTWUs with a design capacity of 200 m3/hr

Figure 6: Al Zubayr Water Treatment Plant, November 2020

 

Photo: Azhar Al-Rubaie  تصوير: أزهر الربيعي
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الشكل 7: حمطة معاجلة مياه الزبري، تشرين الثاين 2020. 
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Figure 7: Al Zubayr Water Treatment Plant, November 2020

Photo: Azhar Al-Rubaie

The Al Zubayr Plant illustrates the governance paralysis that regularly affects water manage-
ment in Basra Governorate. In November 2019, the Provincial Council budgeted 983 million 
dinars (US $674,000) for essential maintenance and rehabilitation works, but for reasons 
unclear, this money was not forthcoming. No major rehabilitation work has taken place at 
the plant since UNICEF funded the rehabilitation of four CWTUs in 2008, which have since 
been taken out of service. In 2020, none of the 12 compact units were operational: this meant 
that the raw water supplied by R-Zero received at best some chlorine treatment before distri-
bution to residential areas in Al Zubayr district, yet remained undrinkable. As households in 
Basra city have long relied on private vendors for potable water, so do residents of Al Zubayr. 
A major alternative source is desalinated water sold to vendors by a petrochemical plant in 
the large Zubayr oil field (in 2008, the UK’s Department for International Development and 
UNICEF co-funded an upgrade of its water filtration equipment). In spring 2020, during a 
coronavirus wave, Al Zubayr municipality and Basra Oil Company provided free supplies of 
this desalinated water for citizens unable to access supplies.23

Rapid population growth in Al Zubayr district has outstripped the operational capacity of 
the water treatment plant at Al Shuaiba and a smaller local plant at Al Khitwa, which has 
five CWTUs treating up to 1,200 m3 (rehabilitated in 2009–2011 with funding from the UK 
Department for International Development).24 Water engineers report that the Al Shauaiba 
water treatment plant needs complete rehabilitation, including new pumps, water collec-

23   ‘A Campaign to Distribute Free Drinking Water to Citizens West of Basra’, Mawazine News, 26 March 
2020. Available at https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=92079 (accessed 21 January 2021).
24   ‘Development Tracker: Az Zubayr Water Treatment Plant’, Foreign, Commonwealth and Development 
Office, 2021. Available at https://devtracker.fcdo.gov.uk/projects/GB-1-201260 (accessed 21 January 2021).

تصوير: أزهر الربيعي

توضح حمطة الزبري شلل اإلدارة الذي يؤثر بنحو منتظم على إدارة املياه يف حمافظة البصرة. يف 
تشرين الثاين 2019، خصص جملس احملافظة مبلغ 983 مليون دينار )674 ألف دوالر أمريكي( 
ألعمال التأهيل والصيانة األساسية، ولكن ألسباب غري واضحة، مل تظهر هذه األموال، و مل يتم 
إجراء أي أعمال إعادة أتهيل كبرية يف احملطة منذ أن مولت اليونيسيف إعادة أتهيل أربع وحدات 
رعاية صحية عامة يف عام 2008، واليت مت إخراجها من اخلدمة منذ ذلك احلني. يف عام 2020، 
 R-Zero مل يتم تشغيل أي من الوحدات املدجمة الـ 12: وهذا يعين أن املياه اخلام اليت توفرها
تلقت يف أحسن األحوال بعض معاجلة ابلكلور قبل توزيعها على املناطق السكنية يف منطقة الزبري، 
ومع ذلك ظلت غري صاحلة للشرب. ومبا أن األسر يف مدينة البصرة تعتمد منذ فرتة طويلة على 
الباعة من القطاع اخلاص ملياه الشرب، فإن سكان الزبري يفعلون ذلك أيضاً. واملصدر الرئيس البديل 
النفطي  الزبري  للبرتوكيماوايت يف حقل  للبائعني من خالل مصنع  بيعها  يتم  اليت  املياه احملالة  هو 
الكبري )يف عام 2008، شاركتا وزارة التنمية الدولية الربيطانية واليونيسيف يف متويل حتديث معدات 
تنقية املياه التابعة له. يف ربيع 2020، خالل موجة فريوس كوروان، قدمت بلدية الزبري وشركة نفط 
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البصرة إمدادات جمانية من هذه املياه احملالة للمواطنني غري القادرين على الوصول إىل اإلمدادات23.

املياه يف  التشغيلية حملطة معاجلة  القدرة  الزبري  السريع يف منطقة  السكاين  النمو  لقد جتاوز 
إىل  املياه تصل  ملعاجلة  لديها مخس وحدات حرارية  اليت  اخلطوة،  الشعيبة وحمطة حملية أصغر يف 
1200 مرت مكعب )متت إعادة أتهيلها يف 2009-2011 بتمويل من وزارة التنمية الدولية يف 
اململكة املتحدة(24. وأفاد مهندسو املياه أبن حمطة معاجلة املياه يف الشعيبة حباجة إىل إعادة أتهيل 
كاملة، مبا يف ذلك مضخات جديدة وأحواض جتميع مياه ووحدات مدجمة إضافية توفر ما ال 
يقل عن 2000 مرت مكعب/ساعة إضايف من املياه. وهناك أيضاً حاجة خلطوط نقل جديدة من 
R-Zero إىل الزبري، وإىل املناطق احمللية اليت يتم تزويدها من حمطة الزبري. وعلى كل حال، فإن 
اهلدف املتمثل يف زايدة قدرة معاجلة املياه يضرب مرة أخرى القيد احلجمي للقدرة احملدودة واملتغرية 
إلمدادات قناة البدعة، ويتم تسليمها بواسطة حمطة معاجلة املياه R-Zero من خالل شبكة 
توزيع قدمية وغري موثوقة. تتمثل األولوية قصرية املدى حملطة الزبري يف تنشيط بعض وحدات معاجلة 
للمخاوف اإلنسانية بشأن فشل الشبكة احمللية  مياه الصرف الصحي اخلاملة على األقل، ونظراً 
ملعاجلة املياه العامة، فقد وافق برانمج األمم املتحدة اإلمنائي على متويل إعادة أتهيل أربع وحدات 

مدجمة يف عام 2021.

CWTU حتسني أداء الوحدات املدجمة ملعاجلة املياه

يعتمد إنتاج مياه نظيفة وآمنة من خالل حمطات معاجلة املياه على األداء التشغيلي للوحدات 
املدجمة يف معاجلة املياه اخلام اليت يتم توفريها. ومتيل معاجلة املياه اخلام يف قناة البدائع إىل احلصول 
على مياه ذات جودة مرضية ملصانع ال CWTU  التابعة حملطيت R-Zero والزبري، لكن 
مصادر املياه اخلام املاحلة وامللوثة من شط العرب هي املسؤولة بنحو أساس عن فشل حمطات معاجلة 
املياه يف مدينة البصرة )التقليدية و CWTUيف إنتاج الكمية الكافية من املياه الصاحلة للشرب25. 
ودون التمكن من معاجلة جودة املياه اخلام هذه، كان الرتكيز على ظروف التشغيل اخلاصة ابملصنع.

23. »محلة لتوزيع مياه الشرب اجملانية على املواطنني غرب البصرة« ، أخبار موازين ، 26 مارس 2020. متاح على
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=92079 )2021 مت الدخول يف 21 يناير(.

24. »متعقب التطوير: حمطة معاجلة املياه يف الزبري« ، مكتب الشؤون اخلارجية والكومنولث والتنمية ، 2021. متاح على 
https://devtracker.fcdo.gov.uk/projects/GB-1-201260 )مت الوصول إليه يف 21 يناير 2021(.

 25. سهاد املختار ، أمحد انصح أمحد محدان وميكالس شولز ، »تقييم النفاايت السائلة حملطات معاجلة املياه الرئيسية يف مدينة البصرة 
https://www.mdpi.com/2073-4441/12/12/3334 ،)2020( 12/12 ألغراض الشرب والري« ، املياه
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العراق  يف جنوب   CWTU اإلنسانية حملطات التقييمات  العام 2003 أوصت  وبعد 
بتحسني مرونتها التشغيلية من طريق االستخدام األكرب للمواد الكيميائية احمللية واملوارد األخرى، 
على سبيل املثال: استبدال غاز الكلور هبيبوكلوريت الصوديوم املنتج يف املوقع، واستبدال مرحلة 
معاجلة الرتسيب برتشيح تقرييب منخفض الصيانة26. ومت استبدال هذه االقرتاحات الفنية إىل حد 
Dy- كبري بنوع وحدات اجليل اجلديد املدجمة اليت يتم تقدميها ببطء، على سبيل املثال: وحدات

naSand  الثالث املدجمة املثبتة يف R-Zero مت تصميمها لتقدمي معاجلة مياه عالية السعة 
مع متطلبات منخفضة من الطاقة والصيانة. ومل يُعرّب أي من مديري املياه واملهندسني الذين متت 
مقابلتهم من أجل موجز السياسة هذا عن قلقهم فيما يتعلق ابحلصول على املواد الكيميائية )أو 

الطاقة(.

ويتمثل التهديد األكرب لالستقاللية التشغيلية حملطات معاجلة املياه يف مسألة أتخري املشروع 
من متويل الدولة واإلجراءات البريوقراطية املطولة، وكان هذا هو الشاغل الرئيس يف اثنني من مصانع 
CWTU اليت متت دراستها. وتشري األحباث إىل أن هذه املشكلة تتكرر يف حمطات معاجلة 
املياه األخرى. وأكرب قيد على اإلمداد حملطيت CWTU -  اللتني تتقامسهما مثانية مصانع أخرى 
CWTU تشرتك يف املصدر نفسه هو أهنا تعتمد على إمجايل املياه اليت توفرها قناة البدعة إىل 
R-Zero )ال تزيد على 30000 مرت مكعب/ساعة وأحيااًن أقل من 26000 مرت مكعب/

ساعة(؛ نظراً ألن التحويل الذي طال انتظاره لقناة البدعة إىل قناة مغلقة من شأنه أن يضاعف 
هذه السعة اىل )54000 مرت مكعب/ساعة(، وهذا التدبري الوحيد للبنية التحتية سيسمح بتحسني 

 .CWTUكبري لقدرة املعاجلة لـ

 26. ستيفانو إسبوستو ، »تطبيق االستدامة على تصميم حمطات معاجلة املياه يف العراق« ، استدامة العلوم 2/4 )2009( ، ص.  
 https://doi.org/10.1007/s11625-009-0075-3 ،300-293

؛Micangeli و Grego و Esposto ، »إعادة التأهيل املستدام للبىن التحتية للمياه يف جنوب العراق بعد حرب اخلليج الثانية«.
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4.مستقبل البنية التحتية الضخمة لتزويد املياه العامة:

املياه  وإمداد  معاجلة  يف   CWTU حملطات املتنامي  الدور  يعكس  البصرة،  حمافظة  يف 
العامة التأخري املتكرر يف حتقيق حل البنية التحتية الضخمة ألزمة املياه، فشبكة املياه العامة هي 
بنية حتتية حيوية معرضة للفشل املتتايل نتيجة للعجز يف القدرات والرتابط على مستوى املنظومة27. 
بسبب  للشرب؛  ماء خاصاً  البصرة  مدينة  معظم سكان  املاضي، يشرتى  القرن  تسعينيات  ومنذ 
أكثر من 30 حمطة  ويوجد  اإلسالة.  مياه  والشكوك حول جودة  لإلمداد  املنتظمة  االنقطاعات 
خاصة ملعاجلة املياه )تستخدم بنحو أساس حتلية املياه ابلتناضح العكسي( يف املدينة واليت تبيع املياه 

من خالل احملال التجارية أو مباشرة من صهاريج املياه28.
الشكل 8: صهريج مياه خاص ينقل املياه يف البصرة، تشرين الثاين 2020. 

20 Failing Flows: Water Management in Southern Iraq

4. A Mega-Infrastructure Future for Supplying Public Water?

In Basra Governorate, the growing role of CWTU plants in the treatment and supply of 
public water reflects repeated delays in realising a mega infrastructure solution to the water 
crisis. The public water network is a critical infrastructure vulnerable to cascading failures 
as a result of system-wide capacity deficits and interdependencies.27 Since the 1990s, most 
Basra city residents have bought private water for drinking, on account of regular interrup-
tions to supply and doubts over the quality of tap water. There are more than 30 private 
water treatment plants (using mainly reverse osmosis desalination) in the city which sell 
water through shops or directly from water tankers.28 

Figure 8: Private water tanker delivering water in Basra, November 2020

 

Photo: Azhar Al-Rubaie

At the same time, demand for domestic water in Basra city and Governorate is rising with 
rapid demographic growth (over 2 percent per annum), largely because of migration from 
other parts of Iraq. In this section, drawing on interviews with individuals responsible for, 
or contesting, water governance, we call for a regional move to system-wide resilience rather a 
mega infrastructure fix. Three necessary elements for this transition are: (1) supply diversifi-
cation; (2) multidirectional connectivity and (3) effective governance.

27   On the mapping of critical infrastructure failure see: Raghav Pant, Scott Thacker, Jim W. Hall, Stuart 
Barr, David Alderson and Scott Kelly, ‘Analysing the Risks of Failure of Interdependent Infrastructure 
Networks’ in J. Hall, M. Tran, A. Hickford and R. Nicholls (eds), The Future of National Infrastructure: A 
System-of-Systems Approach (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), DOI: https://doi.org/10.1017/
CBO9781107588745.013.
28   In 2020, the price of one ton of water (1,018 litres) was 8,000–10,000 dinars (US $5.50–$6.80) from 
private water vendors in Basra city. Residents on low incomes are forced to use tap water.

تصوير: أزهر الربيعي
27. حول رسم خرائط فشل البنية التحتيةاحلرج أنظر: راغاف ابنت ، سكوت اثكر ، جيم دبليو هول ، ستيوارت ابر ، ديفيد 
ألدرسون وسكوت كيلي ، »حتليل خماطر فشل شبكات البنية التحتية املرتابطة »يف جيه هول ، إم تران هيكفورد و آر نيكولز 
 ،Cambridge: Cambridge University Press( مستقبل البنية التحتية الوطنية: هنج نظام األنظمة ، )حمرران(

)2016
https://www.cambridge.org/core/books/future-of-national-infrastructure/
analysing-the-risks-of-failure-of-interdependent-infrastructure-networks/8D5E
98315FD782AC95DEB6DD0CA19EF6

28. يف عام 2020 ، كان سعر طن واحد من املياه )1018 لرتًا( من 8000 إىل 10000 دينار )5.50 دوالر أمريكي - 
6.80 دوالر أمريكي( من ابئعي املياه من القطاع اخلاص يف مدينة البصرة.  يضطر السكان ذوو الدخل املنخفض إىل إستخدام 

مياه الصنبور.
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يف الوقت نفسه، يرتفع الطلب على املياه املنزلية يف مدينة وحمافظة البصرة مع النمو الدميوغرايف 
السريع )أكثر من 2% سنوايً(؛ ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل اهلجرة من أجزاء أخرى من العراق. 
ويف هذا القسم -وابالعتماد على املقابالت مع األفراد املسؤولني عن إدارة املياه أو املتنافسني فيها- 
ندعو إىل حترك إقليمي حنو املرونة على مستوى النظام بداًل من إصالح البنية التحتية الضخمة. 

وهنالك ثالثة عناصر ضرورية هلذا التحول هي:

تنويع املصادر.. 1

اتصال متعدد االجتاهات.. 2

 االدارة الفعالة.3. 

1.تنويع املصادر

تتطلب البنية التحتية العامة املستدامة للمياه يف حمافظة البصرة تنويع مصادر إمدادات املياه 
لتقوية النظام ضد االجتاهات السلبية طويلة األجل اليت ممكن أن تعيق توافر املياه السطحية )على 
التخريبية قصرية  املتوقعة( واألحداث  املناخ  املنبع وأتثريات تغري  السدود يف  بناء  املثال من  سبيل 
املدى )على سبيل املثال. فشل الضخ أو الفيضان(. إن إنشاء حمطة حتلية املياه املخطط هلا يف الفاو 
سيخلق أحد أصول اإلمداد الرئيسية يف البنية التحتية اإلقليمية للمياه العامة، ولكن هذا ميكن أن 
يولد أيضاً اعتماداً على مصدر واحد من دون استثمارات يف الشبكة األوسع ملعاجلة املياه وإمدادها. 
وتشمل هذه اإلجراءات اإلضافية االنتهاء يف الوقت املناسب من مشروع مياه البصرة الكبري املمول 
من املاحنني وحتويل قناة البدعة، فضاًل عن حتسني الكفاءات التشغيلية لوحدات معاجلة مياه الصرف 
الصحي CWTU  من استبدال الوحدات وإعادة أتهيلها. وقّدم بعض األشخاص الذين متت 
قناة  وحتتوي  اإلمداد.  لتقليل خماطر صدمات  الثانوية؛  املياه  زايدة ختزين  بشأن  اقرتاحاً  مقابلتهم 
البدعة على ثالثة أحواض ختزين واليت يف حالة توقف التدفقات، ميكنها أن تزود مدينة البصرة ملدة 
مخسة أايم إضافية29. وإن سعة التخزين هذه اخلاصة حباالت الطوارئ ستحتاج إىل التعزيز من أجل 

قناة حمولة تضاعف معدالت التصريف.

وزعم األشخاص الذين متت مقابلتهم أيضاً أبن هناك جمااًل كبرياً يف حمافظة البصرة إلعادة 
الواقع، تسحب شركات  تدوير مياه الصرف الصحي لالستخدام الصناعي والزراعي واملنزيل. يف 

 29. احملمود ، »املوارد املائية يف البصرة ومشاكلها األخرية« ، ص.  88 .
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النفط كميات كبرية من املياه من شط العرب حلقنها يف احلقول النفطية؛ لزايدة معدالت االستخراج. 
وهذه مالحظة مقدمة من عامل البيئة متت مقابلته، وإن التقنيات احلديثة إلعادة تدوير املياه حلقن 
الزيت -كما يتم استخدامها، على سبيل املثال، من قبل شركة  Exxon Mobil  يف حقل 
غرب القرنة غرب مدينة البصرة- ميكن أن تقلل إىل حد كبري من هذه املتطلبات الصناعية على 

املياه السطحية30.

إن املعاجلة البيولوجية ملياه الصرف الصحي لديها القدرة على دعم الزراعة يف املناطق الزراعية 
حيث املوارد املائية شحيحة31: يف جنوب حمافظة البصرة، يدفع نقص مصادر املياه البديلة العديد 
من املزارعني إىل التخلي عن سبل العيش الزراعية32. وميكن لتقنيات املعاجلة البيئية إعادة تدوير 
املسامهة يف  جتديد  املياه العادمة لالستخدامات املنزلية والزراعية. ويف الوقت نفسه ميكنها أيضاً 
 Eden in Iraq Wastewater اجملتمع واستعادة البيئة. على سبيل املثال، أنشأ مشروع

Garden  أمنوذجاً جمتمعياً واعداً ملعاجلة املياه يف بيئات املستنقعات اجلنوبية33.

2.اتصال متعدد االجتاهات:

تعتمد البنية التحتية العامة للمياه يف حمافظة البصرة بدرجة عالية على تدفقات اإلمداد من 
واملدينة  القرنة  من  من كل  الشمالية  املناطق  تقوم  احملافظة. حيث  مائية مصدرها خارج  مصادر 
بسحب املياه مباشرة من هنري دجلة والفرات على التوايل. بينما اعتمدت معظم املناطق الوسطى 
واجلنوبية، مبا يف ذلك مدينة البصرة، منذ أواخر التسعينيات على املياه اخلام من قناة البدعة وشط 
العرب. ونظراً لنوعية املياه الرديئة جداً من شط العرب، فإن التدفقات احملدودة وغري املنتظمة لقناة 
 30. انظر أيًضا: روبن ميلز وحممد واجلي ، »املياه املوحلة: إحتياجات العراق حلقن املياه« ، معهد الطاقة العراقي )2018(.  

 /https://iraqenergy.org/product/muddy-waters-iraqs-water-injection-needs-report متاح على
)مت الوصول إليه يف 11 كانون الثاين )يناير( 2021(.

31. حمسن عبد اجمليد املوسوي ، »املنهج بيولوجي إلعادة تدوير مياه الصرف الصحي يف العراق«، أحباث اهلواء والرتبة واملاء 7 
)2014(، الصفحات من 111 إىل 15،

https://journals.sagepub.com/doi/10.4137/ASWR.S17611
32. »العراق: تقرير بعثة تقصي احلقائق يف البصرة رقم 3« ، اجمللس النروجيي لالجئني )2018(.  متاح على

https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-basra-fact-finding-mission-report-3
)مت الوصول إليه يف 15 نوفمرب / تشرين الثاين 2020(. 

33 . »مشروع عدن يف حديقة مياه الصرف الصحي يف العراق«.  متاح على  https://edeniniraq.com )مت الوصول إليه 
يف 21 يناير 2021(.
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البدعة تزيد من الضعف على مستوى النظام؛ نتيجة لوجود هذا املصدر الوحيد لإلمداد. وقال 
األشخاص الذين متت مقابلتهم يف البصرة إن االتصال اإلضايف ضروري لزايدة قدرة الصمود لشبكة 
إمداد متعددة االجتاهات من اجلنوب والشمال، مدعومة  العامة. وسيشمل ذلك وصالت  املياه 

بتدفقات عادلة عرب احلدود:

• وصالت اإلمداد اجلنوبية: ستعمل حمطة التحلية الكبرية املخطط هلا يف الفاو على حتسني 
توصيل إمدادات املياه يف جنوب حمافظة البصرة بنحو كبري. وقد أقر العديد من األشخاص الذين 
متت مقابلتهم أبنه من احملتمل أن ذلك ميثل مسامهة رئيسية يف اجلهود املبذولة؛ لزايدة توافر مياه 
الشرب. فمن حمطة الضخ يف الفاو، شبكة بطول 340كم تتكون من خط رئيسي واحد ومخسة 
خطوط فرعية ستغذي تسع حمطات سحب )إمجايل سعة التخزين 500,000 مرت مكعب( متصلة 
الفاو   من  املياه  بنقل  له  املخطط  النظام  أن  ابلذكر  اجلدير  ومن  املوجودة.  احمللية  التوزيع  خبطوط 
سيلغي احلاجة إىل حمطات املياه الواقعة جبوار شط العرب لسحب املياه من هذا املصدر34. توجد 
اثنتان من حمطات الشراء يف مدينة البصرة واألخرى يف الزبري؛ مما سيخلق فائضاً على مستوى النظام 

)سعة احتياطية( جنباً إىل جنب مع التدفقات من قناة البدعة.

وصالت  أمهية  مقابلتهم  متت  الذين  املياه  مهندسو  أبرز  الشمالية:  اإلمداد  توصيالت   •
اإلمداد مشال مدينة البصرة، يف حالة اكتماهلا، والسيما إعادة أتهيل شبكات النقل والتوزيع املمولة 
من الوكالة الياابنية للتعاون الدويل JICA واملرتبطة مبحطة معاجلة املياه اجلديدة املخطط هلا يف 
اهلارثة )بسعة تصميمية تبلغ  340.000 مرت مكعب/يوم(. وهذا عنصر أساس، لكنه متأخر، يف 
مشروع مياه البصرة الكبري، وسينقل السحب الرئيس للمياه من شط العرب لتنقية املنبع من مدينة 

البصرة، مع املعاجلة ابالستفادة من اخنفاض مستوايت التلوث العضوي يف املياه اخلام.

• التدفقات العادلة عرب احلدود: أاثر األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت التأثريات 
اخلارجية على توافر املياه يف حمافظة البصرة، على الرغم من ذكر الضغوط املناخية أكثر من ذكر 
السدود يف املنابع ألهنار دجلة والفرات والكارون35، إال أن مسؤول من إدارة محاية البيئة )وزارة 

34. مشروع مياه البصرة ، مهندسون إستشاريون.
 Mejs Hasan، Aaron Moody، Larry 35. للحصول على حتليل يشري إىل التأثري اهلام للعوامل املناخية ، انظر

Benninger and Heloise Hedlundح، ›كيف تؤثر احلرب واجلفاف وإدارة السدود على إمدادات املياه يف هنري 
دجلة والفرات، أمبيو 3/48  )2019(، ص264–79، 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-018-1073-4
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ثنائياً  الصحة( سلط الضوء على بناء السدود يف تركيا كوهنا مصدر قلق ابلغ. أبرم العراق اتفاقاً 
عام 1990 مع سوراي بشأن تقاسم املياه من هنر الفرات، لكن مذكرة التفاهم لعام 2009 مع 
تركيا بشأن إدارة املياه هلا نطاق تقين ضيق، وال يوجد اتفاق لتقاسم املياه مع إيران. فمنذ أيلول 
2020، يرتأس وزير املوارد املائية العراقي وفداً يتفاوض بشأن قضااي املياه العابرة للحدود مع الدول 
اجملاورة. يف آذار 2021، أُعلن أن تركيا وافقت على اإلفراج عن حصص عادلة من املياه للعراق36. 
وجيب على سوراي وإيران التعاون حبسن نية مع العراق بشأن االستخدام العادل واملعقول ملوارد املياه 

املشرتكة مبا يتوافق مع قانون املياه الدويل.

3.اإلدارة الفعالة

حدد األشخاص الذين متت مقابلتهم يف البصرة إخفاقات اإلدارة على أهنا السبب الرئيس 
ألزمة املياه املستمرة، مبا يف ذلك أوجه القصور يف السلطة اإلدارية والقدرة االستيعابية. ومت إلقاء 
للحفاظ على  اليت كافحت  للمحافظة(،  )التابعة  املتعاقبة  اإلقليمية  احلكومات  اللوم على  معظم 
السالم والنظام. ومع ذلك، فإن املشهد السياسي يف البصرة يعكس التسوية السياسية األوسع بعد 
عام 2003 يف العراق )احملاصصة الطائفية(، واليت تشمل توزيعاً متنازعاً عليه، وفوضوايً يف كثري من 
األحيان، ملكاتب الدولة ومواردها بني اجلهات الفاعلة العرقية والطائفية املتنافسة37. فعلى مدى 
العقد املاضي، ومع ارتفاع سعر النفط واخنفاضه يرتفع وينخفض نطاق البحث الرمسي عن الريع، 
على الرغم من أن ممارسات االبتزاز هي أيضاً مصدر دخل مربح، والسيما يف قطاع النفط والغاز38. 
وإن مشاريع املياه العامة أيضاً ليست يف مأمن من مطالب االبتزاز من اجلماعات القبلية وامليليشيات 
الطائفية، مما يؤدي إىل إحداث أتخري كبري يف املبادرات املصممة لتحديث البنية التحتية للمعاجلة 

واإلمداد.

36. »العراق: تركيا توافق على اإلفراج عن حصة عادلة من املياه ألراضينا« ، RT Arabic ، 14 مارس 2021. متاح على
 shorturl.at/gnorO .)مت الدخول يف 16 مارس 2021(

37. تويب دودج وريناد منصور ، »الطائفية وإزالة الطائفية يف النضال من أجل العراق«
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15570274.2020.1729513?journalCode=rfia20

 IRIS 38. زمكان علي سليم وماك سكيلتون ، »سوق البصرة السياسي: فهم فشل احلكومة بعد االحتجاجات« ، موجز سياسة
)2019(.  متاح على

https://auis.edu.krd/iris/sites/default/files/Basras%20Political%20Marketplace%20-%20
April%202019_1.pdf    )2021 مت الوصول إليه يف 16 يناير(.
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إن سلطة الدولة غري املوحدة هي املسؤولة عن االستخراج غري القانوين على نطاق واسع من 
شبكات املياه العامة وتعززه؛ مما يزيد من تكاليف التشغيل ويقلل من ضغط املياه. يف املقابالت 
البحثية، حدد مهندسو املياه السحب غري القانوين للمياه كمساهم رئيس يف فقدان املياه يف شبكات 
التوزيع العامة. وهذا االستغالل غري القانوين، الذي مت جتاهله إىل حد كبري من قبل اهليئات اإلدارية 
والقضائية، يشمل األسر الفردية، والشركات، واملؤسسات الزراعية الكبرية: فهو يضاعف املخاطر 
على الصحة العامة من تلوث املياه، ومع ذلك، فإن االستخراج غري القانوين ليس جمرد مسألة عدم 
إنفاذ القوانني اليت حتكم استخدام املياه؛ بل يكشف أيضاً عدم املساواة يف توافر املياه يف البصرة.

إن أكثر من 470.000 من سكان احملافظة غري موصولني بشبكات أانبيب املياه39، وغالباً 
ما يؤدي االستغالل غري القانوين للممرات املائية وخطوط األانبيب من قبل سكان »التجاوزات« 
إىل تعريض هذه اجملتمعات ملياه غري معاجلة، ولكن قد ال تتمكن األسر الفقرية من احلصول على 
مياه الشرب بسهولة أو ال تكون قادرة على حتمل تكاليفها من البائعني من القطاع اخلاص. وقد 
أدى االفتقار إىل االستثمار احلكومي يف صيانة شبكات املياه العامة وتوسيعها إىل تفاقم مشكلة 
احلصول على املياه النظيفة أبسعار معقولة. وهناك حاجة إىل مراجعة مستقلة وحمايدة إلدارة املياه 
العامة يف حمافظة البصرة؛ لتحديد التحدايت الرئيسة، وتقدمي توصيات بشأن اإلدارة على أساس 

حوار شامل ومفتوح مع اجملتمعات املتضررة40. 

5.اخلالصة

إن شبكة املياه العامة يف حمافظة البصرة هي بنية حتتية حساسة لكنها مهملة، ومن األمور 
املهمة يف منع تقدمي خدمات املياه األساسية إىل السكان، هو أن تدهورها على مدى عقود انتج 
عن النزاع املسلح والعقوابت الدولية واحلكم الضعيف يف مدينة البصرة، وقد أصبحت مياه اإلسالة 
غري صاحلة للشرب منذ التسعينيات، مما أجرب معظم األسر أن تعتمد على ابئعي املياه من القطاع 
اخلاص. وكان لتحديث البنية التحتية للمياه أولوية إلعادة بناء الدولة ولكنه تراجع بعد غزو عام 
2003. وتعثرت اخلطط احلكومية واجلهات املاحنة ملشاريع املياه الضخمة للبنية التحتية يف مواجهة 

39. بياانت من مديرية مياه البصرة ، شباط 2021.
40. انظر ، على سبيل املثال ، »OECD إطار عمل مؤشرات إدارة املياه ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي« ، 

OECD منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اإلقتصادي )2018(.  متاح على:
https://www.oecd.org/regional/OECD-Water-Governance-Indicator-Framework.pdf

)مت الوصول إليه يف 17 مارس 2021(.
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الفساد املنهجي. وتعد CWTU )الوحدات املدجمة ملعاجلة مياه الصرف الصحي( هي التقنية 
املعاجلة املهيمنة، حيث توفر 83% من قدرة املعاجلة يف مجيع أحناء حمافظة البصرة و92%  يف مدينة 
البصرة. وإن كفاءة الـ CWTU  هي اليت تزود مدينة البصرة مقيدة ابلتدفقات غري املنتظمة من 
قناة البدعة إىل القناة الرئيسة حملطة معاجلة املياه R-Zero. وتتأثر هذه التدفقات ببناء السدود 
 CWTU لـ التشغيلية  القدرة  للمياه. إن  القانوين  املناخية والسحب غري  املنبع، والتقلبات  يف 
تقليل من  قلة االستثمار يف صيانتها؛ مما يؤدي يف كثري من األحيان إىل  أيضاً؛ بسبب  حمدودة 
عمرها التشغيلي إىل 10-15 سنة. ويف مواجهة النمو السكاين املرتفع يف جنوب العراق، وهناك 
حاجة ملحة التباع سياسة تنويع مصادر املياه يف البصرة، وحتسني كفاءة تقنيات املعاجلة، وشبكات 
التوزيع. ويتمثل أحد الدروس الرئيسة املستفادة على مدى العقود األخرية للبنية التحتية العامة للمياه 

يف احلاجة إىل جتنب اإلعتماد على مصدر واحد للمياه.

إن العديد من إخفاقات البنية التحتية للمياه اليت مت حتديدها يف موجز السياسة هذا ليست 
السياق  تفاقمت؛ بسبب  نقاط ضعف خطرية  العراق، ولكن هناك  نوعها يف جنوب  فريدة من 
السياسي املتقلب. وقبل تقدمي منح أو قروض جديدة ملشاريع البنية التحتية الكربى، جيب على 
املاحنني دعم مراجعة مستقلة إلدارة املياه العامة يف حمافظة البصرة لتحديد جدوى املساعدة املناسبة 

والفعالة.
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