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تلوث دجلة يف الكوت تظهر نتائجه الكارثية يف العمارة!

الكـــوت ..بـني مجـــالـيـــة املـــوقع اجلغـــرايف وخـطـــورة الـــواقع الـبـيـئـي
موضوع البيئة وما يتعلق بها غدا
من املوضوعات التي صارت حتظى
بأهمية كبيرة يف العراق اجلديد،
ولهذا فقد أنشئت اول مرة يف
العراق وزارة تعنى بشؤون البيئة،
مما يدلل على السعي اجلاد ملعاجلة
امللوثات البيئية على تنوعها
وتوفير األجواء املناسبة للمواطن.
وهذه الوزارة ارتبطت بها مديريات
يف عموم محافظات العراق
لتمارس أنشطتها وفعالياتها..

ويف زيـ ــارة إلـ ــى دائـ ــرة الـبـيـئـ ــة يف
محافـظة واسـط التقينـا خاللها
مـديـرهـا الــسيــد محمـود يــاسني
الـذي قـال :مــدينــة الكــوت حتتل
موقعاً جغرافياً متميزاً فهي تقع
يف شـبه جــزي ــرة إذ أن نه ــر دجلــة
يح ـيـ ــط بهـ ـ ــا مــن ثـالث جهـ ـ ــات،
وبــذلك يـفتــرض أن تـنعـم ببـيئــة
ج ـم ــيل ـ ـ ــة ونق ـيـ ـ ــة خـ ـ ــال ـيـ ـ ــة مــن
امللــوث ــات ،لكـن يف حقـيقــة األمــر
إن الواقع غيـر هذا ،فمـا يلقى يف
النهـر من ميـاه الصـرف الـصحي
واملياه الثقيلة ومخلفات املصانع
ونفايات املستشفيات وسواها من
امللوثـات األخرى أسهم عـلى نحو
كـبـيــر بـتلــوث الـبـيـئــة يف املــديـنــة
الـتـي جن ـ ــده ـ ــا الـي ـ ــوم مق ــطع ـ ــة
األوصـ ــال بـ ـشـبـكـ ــات هـ ــائلـ ــة مـن
اجمل ــاري املك ـشــوف ــة أو املفـتــوحــة
الـتي ينـذر وجودهـا بهـذا الكم يف
أيــة مــدينــة أخــرى ،إذ متـثل هــذه
ال ـشــبك ــات الـط ــويل ــة الع ــريـض ــة
ك ــارث ــة حقـيقـي ــة له ــا نـتـ ــائجه ــا
اخلطـيرة اآلن ويف املـستقبـل بعد
أن صـ ــارت مك ــانـ ـاً آمـنـ ـاً لــتك ــاث ــر
الــبع ـ ــوض واحلـ ـش ـ ــرات األخ ـ ــرى
الضـارة ونقل األوبئـة واألمراض،
إلـى جـانب كـونهـا مصـدراً خطـراً
للغ ــازات ال ـس ــام ــة الـن ــاجت ــة عـن
التفـاعالت العـضويـة للمخلـفات
الـتـي ت ـصــب يف تلـك الـ ـشـبـكـ ــات،
الـتي لهـا تــأثيـرات خـطيــرة علـى
ال ــصح ـ ــة العـ ــام ـ ــة بل وميـكـن أن
أقـول إن آثارهـا تلك ظهـرت فعالً
علــى صحــة األطفــال فـضـالً عن
ال ــروائـح الكـ ــريه ــة الـتـي تـنـبعـث
منها وتزكم أنوف الناس ،يف وقت
راحــت ت ـتـ ـ ــزايـ ـ ــد االنقـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات
الكهـربـائيـة األمـر الـذي أدى إلـى
تفاقم املشكلة وتعقدها.

وأك ـيـ ـ ــاس ال ـن ـ ـ ــايلـ ـ ــون واألوع ـيـ ـ ــة
البالستيكية واحليوانات النافقة
وغ ـي ـ ـ ــره ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى أك ـت ـ ـ ــاف تـلـك
الـشـبكـات ،وهـذه بـذاتهــا مصـيبـة
أخ ـ ــرى ك ـب ـي ـ ــرة ومـعق ـ ــدة ت ـت ـ ــرك
الكـثيــر مـن التــأثيــرات الـسلـبيــة
علـ ـ ــى املـ ـ ــواط ـنــني ومــن ب ـي ــنهـ ـ ــا
التـأثيـرات النفـسيـة .هـذا جـانب
بسيـط لكن هنـاك جوانـب أخرى
أكثـر خطورة وتأثيـراً على البيئة،
يقـول الـسيـد مـاجـد مـديـر بـيئـة
واسط ،فـاحلــديث عـن البـيئـة يف
ه ـ ــذه احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــة وحت ـ ــدي ـ ــداً يف
مــدينـة الكــوت يبــدو مثل عـمليـة
لـعب ــة املتــاهــة الـتي تــدخله ــا من
بــاب لكـنك ال تعـرف كـيف تخـرج
منهـا ،فبـاإلضـافـة إلـى مـا ذكـرنـاه
وإن كــان ب ــإيجــاز ب ـسـيـط ،هـنــاك
جوانـب أخرى لـها تـأثيـر كبـير يف
عمـلية التلـوث البيئي يف املـدينة،
منهـا ارتفـاع امليـاه اجلـوفيــة التي
أخــذت تتـرك بـركـاً ومــستـنقعـات
يف أغلــب األح ـي ـ ـ ــاء الـ ـ ـسـك ـن ـي ـ ـ ــة
وراحـت تـ ــدخل الـبـي ــوت خ ــاص ــة
القدمية منها والواطئة.

ثالث جهــات ،وهنـاك سـدة الكـوت
الـتــي تقع عـن ــد اجل ــانـب الغ ــربـي
للـمـ ــديـنـ ــة ،وهـي سـ ــدة معـ ــروفـ ــة
أغــراضهــا إذ تقـوم بــرفع منـسـوب
املياه يف نهر دجلة إلى نحو تسعة
أمـتـ ــار أحـيـ ــانـ ـ ـاً بهـ ــدف الــتحـكـم
والـ ـسـي ـط ـ ــرة علـ ــى مـيـ ــاه اإلرواء،
وض ـم ـ ــان ت ـ ــوزيـعه ـ ــا ع ـب ـ ــر نه ـ ــري
الغــراف والــدجـيلــة ،إضــافــة إلــى
دجلــة نفــسه بـني محــافـظــات ذي
قــار وميـسـان وواسـط لقـد أصـبح
لعمليـة رفع منـاسيب امليـاه تأثـير
كبيـر يف ارتفـاع امليـاه اجلـوفيـة يف
معـظـم األحـي ــاء ال ــسكـنـي ــة الـتـي
تـقع ضـمــن مقـ ــدم الـ ـسـ ــدة ،ممـ ــا
جعل ه ــذه األحـي ــاء تـت ــأث ــر عل ــى
نحـو كبيـر بارتفـاع امليـاه اجلوفـية
لـ ــذلـك فـ ــاملـ ـشـكلـ ــة حـلهـ ــا صعـب
ومعقـد إذا ما أردنا أن نضيف إلى
ذلـك أن منـســوب النهــر ينخـفض
ب ــنح ـ ــو س ـت ـ ــة أم ـت ـ ــار عــن األرض
الـطـبيـعيـة ،وهـذا مــا جعل الـنهـر
مصبـاً جاهـزاً مليـاه اجملاري ومـياه
الـص ــرف الــصحـي ومـي ــاه املـب ــازل
والـشـبكــات املكـشـوفـة الـتي تـصب
مخــتلـف املل ـ ــوث ـ ــات الـبـيـئـي ـ ــة يف
الـنهــر دون أيــة معــاجل ــة كمــا هــو
معـ ــروف ،وبحـ ـسـب إح ـصـ ــائـيـ ــات
أوليـة فإن الكميـات التي تصب يف
الـنه ــر مـن خالل ه ــذه ال ـشـبك ــات
واجملاري املفتوحـة تصل إلى أكثر
من ( 4متـر مكعب) يف الثـانية أي
مـا يعــادل ( 250ألف متـر) مـكعب
ي ــومـيـ ـاً ،إض ــاف ــة إل ــى م ــا ت ـصــبه
املنـافذ األخـرى .وهذا أيـضاً شيء
محـســوب ونتـائجـه أيض ـاً خطـرة،
فاحلسابات تؤكد أن مجموع مياه
الـصــرف الـصحـي الـتـي تـصـب يف
نه ــر دجلــة ضـمـن حــدود مــديـنــة
الكوت وحدهـا ودون أية معاجلات
تصل إلـى أكثـر من أربـعة أضـعاف
م ــا ت ــوف ــره إس ــال ــة امل ــاء ووح ــدات
التـصـفيـة يف املــدينـة .وقـد كــانت
اخمللف ــات سـبـبـ ـاً كـبـي ــراً يف تل ــوث
ميـاه الـنهــر ،ولعل أهــالي مــدينـة
الع ـم ـ ــارة هــم خ ـي ـ ــر مــن ي ـ ــشع ـ ــر
بـذلك ،حتـى إن امليـاه هنـاك يكـاد
يـصــبح طعـمه ــا غـي ــر م ـسـت ـس ــاغ
ورمبـا ال تصلح حـتى لالسـتخدام
املـنــزلـي .لكـن مــا يف الـيــد حـيلــة
كـما يقال ،فـالناس مغلـوبون على
أمــرهـم وهم يـتجــرعــون الــسمــوم
أم ــام م ــرأى ومـ ـســمع املـ ـس ــؤولـني
وأصحاب القرار..

النتائج تظهر يف التلوث الفوسفاتي
العمارة

*وم ـ ــا ه ـ ــو س ـبــب ارتف ـ ــاع امل ـي ـ ــاه
اجلوفية؟
-املـدينـة محاطـة بنـهر دجلـة من

وتـطــرق مــديــر الـبـيـئــة يف واسـط
إلـى مـوضـوع خـطيـر جـداً يــشكل
أحد أهم امللـوثات التي تـؤثر على
الفرد إذ قال :إن محـافظة واسط

كما معروف عنهـا من احملافظات
ذات الـطابع الـزراعي ،وفيهـا عدد
من املـشــاريع اخلــاصــة بـشـبكــات
ال ــري والـب ــزل ،وه ــذه اجملـم ــوع ــة
ال ـكـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــرة م ــن املـ ـبـ ـ ـ ــازل تـقـ ـ ـ ــوم
بـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــريـف مـ ـيـ ـ ـ ــاه بـ ـ ـ ــزل تـلــك
األراضـي إل ــى نه ــر دجل ــة أيـضـ ـاً،
وهذا يعني إن مستـويات التسمم
الـفوسفـاتي النـاجت عن ميـاه بزل
تلك املشـاريع يعد عـامالً مضـافاً
يف تلــوث البـيئــة ،كــون تلـك امليــاه
حتـ ـمـل مـخـلـفـ ـ ـ ــات الـ ـتـحـلـ ـيـالت
الكيمـاوية لألسمـدة املضافـة إلى
احمل ــاصـيل ال ــزراعـي ــة ،وكـم ــا ه ــو
مـعـ ـ ـ ــروف إن شـ ـب ـكـ ـ ـ ــات املـ ـبـ ـ ـ ــازل
محـســوب تنـفيــذهــا علــى أســاس
تصـريفهـا إلـى نهـر دجلـة وهنـاك
عـدة مشاريع للبـزل تصب يف نهر
دجلـة تبـدأ من مـبازل اإلسحـاقي
وال ـتـ ـ ــاجــي والـ ـ ــوحـ ـ ــدة وم ـبـ ـ ــازل
م ـ ـ ـش ـ ـ ــروع حـالت ـ ـ ــة واحلـف ـ ـ ــري ـ ـ ــة
وكـصـيبــة والـشـحيـميــة وغيــرهــا،
التـي يبلغ مجموع مـا تصبه هذه
املبازل من مـياه البزل أحياناً ويف
م ــوسـم الــشح ــة أكـث ــر حـت ــى مـن
مـياه نهـر دجلة نفـسه فمع تـطور
ال ــزراع ــة واســتخ ــدام األس ــالـيـب
العلـميــة احلــديثــة يف الـعمـليــات
الــزراعـيــة ،واالسـتخــدام ال ــواسع
لـألس ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدة الـفـ ـ ـ ـ ــوسـفـ ـ ـ ـ ــات ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
وال ـن ـ ـ ــاي ـت ـ ـ ــروج ـي ـن ـي ـ ـ ــة وك ـ ـ ــذلـك
اســتخـ ــدام املـبـيـ ــدات الـ ــزراعـيـ ــة
األخ ـ ــرى اخل ـ ــاص ـ ــة مبـكـ ـ ــافح ـ ــة
األوراق واألدغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال واآلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ال ــزراعـي ــة ازدادت ن ـسـب ــة الـتل ــوث
الفــوسفــاتي كـثيــراً حتــى وصـلت
يف بـعـ ــض امل ـ ـ ــواســم إل ـ ـ ــى درج ـ ـ ــة
حــرجــة خــاصــة يف أشهــر كــانــون
الثـاني وشبـاط وآذار من كـل عام،
وهي م ــواسم ال ــذروة يف عمـليــات
السقي وإضافة هذه األسمدة.
وكـشفـت الفحـوصـات اخملـتبـريـة
الـتـي تق ــوم بهــا الــدوائ ــر املعـنـيــة
كالصحـة واملاء واجملاري أن نسبة
الـتـمـلح يف مـيـ ــاه دجل ــة خ ــاص ــة
جنوب محافـظة واسط وحتديداً
يف م ــدينــة الـعمــارة أعلــى بكـثيــر
مــن درج ـ ـ ــة ال ـت ـمـلـح يف م ـب ـ ـ ــازل
جمهورية مصـر العربية ،مبوجب
الـ ــدراسـ ــة الـتـي أعـ ــدهـ ــا املـ ــركـ ــز
اإلقليمي للمياه عام  2001.وهنا
ال بـد مـن إيجــاد حلــول منــاسبـة
وف ـ ـ ــاعل ـ ـ ــة لل ـتـخل ــص مــن هـ ـ ــذه
امللـوثـات الـتي تتـرك آثـاراً سـلبيـة
علـى حيـاة املواطـن دون أن يشـعر
بهـ ـ ــا .هـ ـ ــذا فـ ــضالً ع ــن مجـ ـ ــاري
الرستـمية جنـوب شرق العـاصمة
بغــداد التي تـصب يف نهـر ديـالـى،
الـذي يــذهب بـتلك اجملـاري إلـى
حوض نهر دجلـة .ومعروف مدى

املشكلة تزداد
تعقيداً

وأضـاف إن اإلجـراءات التي تقـوم
بـه ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــدوائ ـ ـ ـ ــر ذات الـعـالق ـ ـ ـ ــة
باملـوضوع ومنها دائرة اجملاري لم
ت ــؤد إلـ ــى احلل بل زادت امل ـشـكل ــة
تـعقـيـ ــداً ،إذ تعـمل تـلك ال ــدائ ــرة
من حـني آلخر عـلى تـطهيـر تلك
الـ ـ ـش ـبـك ـ ـ ــات وتـع ـم ـيـقـه ـ ـ ــا ورمــي
مخلفــات التــطهيــر من األوحـال
واألطيــان والنفـايــات الغـاطـسـة،
م ـ ـثـل اإلطـ ـ ـ ـ ــارات وال ـ ـ ـصـفـ ـ ـ ـ ــائـح

واسط /جبار بجاي
تصوير /حسن احلبيب

مجموع مياه
الصرف الصحي
التي تصب يف
نهر دجلة تعادل
أربعة أضعاف ما
توفره إسالة ماء
الكوت!

والـ ــدفـ ــاع املـ ــدنـي يف احملـ ــاف ـظـ ــة
عـمليات مسح شعـاعي كامل على
اآللـيـ ــات الع ــسك ــريـ ــة املع ـط ــوب ــة
للتـأكــد من خلـوهــا من امللـوثـات
اإلشعـ ــاعـيـ ــة .وفـعالً لـم جنـ ــد يف
تلـك الفحــوصــات مــا يــشيــر إلــى
ذلـك ألن ـن ـ ـ ــا نع ـت ـب ـ ـ ــر امللـ ـ ــوثـ ـ ــات
االشعـ ــاعـيـ ــة هـي االخ ـطـ ــر علـ ــى
احلـياة ولـها تـأثيـرات وخيمـة من
الصعب معـاجلتها مشـيراً إلى أن
دائـرته تعـمل بتنـسيق وتـعاون مع
مع ـظـم الـ ــدوائـ ــر يف احملـ ــاف ـظـ ــة
لـتـحقــيق بـيـئـ ــة نقـي ــة ون ـظــيف ــة
ومعــافــاة ،إال أن الـتعــاون يـتب ــاين
من دائـرة إلـى أخـرى رمبـا حـسب
مــنهجـي ــة العــمل وأسلـ ــوبه له ــذه
الــدوائــر ،فمـثالً جنــد تعــاون ـاً من
دائرة قد ال توفره لنا دائرة أخرى
لهــا من امللـوثـات الـبيـئيـة الـشيء
الـكثيـر .فيمـا صار لـدينـا تنـسيق
مع دوائـر الـزراعـة والـري إليجـاد
الـسبل الـكفيلـة ملعـاجلـة امللـوثـات
الـبيـئيــة النــاجمــة عن العـمليـات
الزراعية التي تطرقنا إليها.

نبات زهرة النيل..
جلبه النظام
السابق لغرض
الزينة فتسبب
بكارثة

تلـوث مياه الـنهر بهـذه اخمللفات.
يـ ـضـ ـ ــاف إلـ ـ ــى ذلـك مـ ـ ــا تـ ـص ــبه
امل ـشـ ــاريع ال ـصـن ــاعـيـ ــة واملعـ ــامل
واملـستـشفيـات يف نهـر دجلـة عنـد
مدينة بغداد واملدن األخرى التي
تقع على النهر ذاته..

حتدٍ جديد اسمه
زهرة النيل

وأشـار مـديـر الـبيئـة يف محـافظـة
واسـط إلـى مـوضـوع آخــر ال يقل
خطـورة عن تلـوث ميـاه دجلـة هو
موضوع زهرة النيل التي تعد من
أكبـر حتـديـات البـيئـة يف العـراق.
لكن رمبـا ال يـشعــر بخطـورة هـذا
النبـات إال املعنيون بشؤون البيئة
واألكادمييون واملتخصصون بهذا
اجلـانب .ولعل احلــديث عن هـذه
الكارثة الـتي كان للنظـام السابق
سبـباً يف تـوريدهـا للعـراق بعد أن
جلــب ك ـم ـي ـ ــات م ــنه ـ ــا مــن أح ـ ــد
الـبلـ ــدان الع ــربـي ــة لـي ــرمـيه ــا يف
الــبحـيـ ــرات اخلـ ــاصـ ــة بـ ــأع ـ ــوانه
ب ــوصـفه ــا نـب ــاتـ ــات لل ــزيـن ــة مـن
خالل منـظرهـا اجلميل وأوراقـها
اجلـميلـة الـتي تـســر النـاظـر دون
أن يــدرك حجـم مخـاطـرهــا بعـد
أن تسـربـت كميـات منهـا إلـى نهـر
دجل ــة وصـ ــدر القـنـ ــاة يف بغ ــداد.
ك ـ ـ ـ ــان ذلــك يف ربـ ـيـع ع ـ ـ ـ ــام 1996
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـعــل ب ـعـ ـ ـ ــض
املواطنـني يزرعونهـا يف حدائقهم
املنزلية حتـى قيل إنها كانت تباع
يف ذلـك ال ـ ــوقــت لـ ـ ــدى أصح ـ ــاب
املشاتل.
وبحـسب اعتقـاداتهم إنهـا نبـاتات
زيـنة لكـن األمر غـير ذلك متـاماً.
فالنـبتة الـواحدة من زهـرة النيل
تـستهلـك كميـات كبيـرة من امليـاه
األم ـ ــر الـ ـ ــذي يع ـت ـبـ ـ ــر ته ـ ــدي ـ ــداً
حقيقيـاً للثـروة املائيـة يف العراق
أوالً .إضــافــة إلــى أن زه ــرة النـيل
تقـوم بــامتـصـاص كـميـات كـبيـرة
مـن األوك ــسجـني املـ ــذاب يف املـ ــاء
ممـا يغـير مـن طعم امليـاه ويجعل
رائحتهـا كـريهـة ،وبـالتــالي تتـرك
آثــاراً علــى صحــة اإلن ـســان عـنــد
استخـدامه لهـا ،إضـافـة إلـى كـون
هـ ــذا الـنـبـ ــات يعـ ــد مـ ـسـتـ ــوطـن ـ ـاً

للحـشــرات والبعـوض الـتي تـؤثـر
علـ ــى الــصحـ ــة العـ ــامـ ــة وصحـ ــة
الف ــرد أوالً ،كمــا إنه يــؤثــر كـثيــراً
علــى األحيـاء املــائيــة واألسمـاك،
وإن الكـميــات الطـافيــة منه تفـرز
القـواقع الـتي بـدورهـا تفـرز مـادة
مخ ـ ــاط ـي ـ ــة كـ ـ ــريه ـ ــة ت ـ ــؤث ـ ــر هــي
األخ ـ ـ ــرى علـ ـ ــى ال ـب ـي ـئ ـ ـ ــة وعلـ ـ ــى
الصحة.
يكثر نبات زهرة النيل يف املنطقة
احملصـورة شــرق قضـاء العـزيـزيـة
حتى مقدم سـدة الكوت وبكميات
تكـاد تغطـي متامـاً ميـاه النـهر ،إذ
ال ميكن للمرء أن يشاهد املاء يف
بعــض املنــاطق مـطلق ـاً ،وال يــرى
سـوى بـسـاط أخـضـر رمبـا تــزينه
بعــض األزه ــار اجلـمــيل ــة ،األم ــر
ال ــذي جـعل وزارة امل ــوارد امل ــائـي ــة
تـن ـظـم يف امل ــدة امل ــاضـي ــة حـمل ــة
واسـع ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـيـف األنـه ـ ـ ـ ـ ــار
واجلـ ـ ـ ــداول واملـ ـبـ ـ ـ ــازل م ــن هـ ـ ـ ــذا
النبـات يف عمـوم منـاطق العـراق،
وقد تركزت هذه احلملة يف نهري
دجلـ ــة عـنـ ــد ح ـ ــدود محـ ــاف ـظـ ــة
واسط ،لكن هـذه احللول لم تكن
ج ــذري ــة ،إمن ــا ي ــراد له ــا اإلدام ــة
واالسـتمـرار واسـتخـدام املـبيـدات
الكيماوية التي تقضي على زهرة
الـنـيل دون أن تــؤث ــر عل ــى صحــة
املواطن.

فعاليات

*وماذا عن امللوثات األخرى؟
هنـاك الكثـير مـن امللوثـات التيال تقل خطورة عما ذكرناه ،فعلى
س ـب ــيل امل ـثـ ـ ــال ه ـن ـ ـ ــاك مع ـ ـ ــامل
ال ـ ـط ـ ـ ــاب ـ ـ ــوق ال ـتــي ت ـن ـتـ ـ ـش ـ ـ ــر يف
احملـافـظـة والـتي تــستخـدم عـادة
الـوقـود األســود يف تشـغيلهـا ،ممـا
يتسبب بإطالق كميات كبيرة من
الكــربــون األســود ،الــذي عــادة مــا
يسبب أمراضـاً خطيرة خاصة يف
اجله ــاز الـتــنف ـسـي لـ ــدى الكـب ــار
والـصغــار علــى وجه اخلـصــوص،
وهنـاك ظاهرة استخـدام السموم
وامل ـب ـي ـ ـ ــدات يف ع ـمـل ـي ـ ـ ــة ص ـي ـ ـ ــد
األسـم ــاك وال ـطـي ــور الـتـي ب ــدأت
تــتفـ ــاقـم مـ ــؤخـ ــراً يف ظل غـيـ ــاب
الق ــان ــون وال ــرق ــاب ــة .وقـبـل ذلك
غـياب الضمير لدى البعض ممن
يـق ـ ـ ــوم ب ـ ـ ــذلـك دون أن ي ـ ـ ــدرك ـ ـ ــوا
اخملـ ــاطـ ــر املـتـ ــرتـب ـ ــة علــيه .هـ ــذا
بــاإلضــافــة إلــى انـت ـشــار ظــاهــرة

رم ــي األنقـ ـ ــاض وال ــنفـ ـ ــايـ ـ ــات يف
الـ ـسـ ــاحـ ــات العـ ــامـ ــة بعـيـ ــداً عـن
م ـ ـ ـ ـ ــواقـع ال ـ ـ ـط ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـصـحـ ــي
اخملصصة لذلك .مما يتسبب يف
الكـثـي ــر مـن املـ ـشـ ــاكل الـبـيـئـي ــة.
وكذلك إقامة املشاريع الصناعية
اخملتلفة يف األحياء السكنية.
أمـ ـ ــا ف ـي ـمـ ـ ــا ي ــتعـلق بـ ـ ــإجـ ـ ــراءات
الـ ــدائـ ــرة فـ ــأوضـح إنهـ ــا متـ ــارس
جملة من املهـام والفعاليات التي
تتعلق مبـراقبـة امللـوثـات البـيئيـة
والعـمل علــى مـنع تفــاقـمهــا لــذا
فــإن مـســاحــة عمـلنــا متتــد علــى
ع ـمـ ـ ــوم ال ـ ـ ــرقع ـ ـ ــة اجلغـ ـ ــراف ـيـ ـ ــة
للـمحــافـظــة ،ول ــدينــا فــرق عـمل
م ـشـكلـ ــة لهـ ــا الكـثـي ــر مـن امله ــام
وال ــواجب ــات .فعلــى سـبيـل املثــال
نفــذت دائــرتـنــا يف امل ــدة القلـيلــة
امل ــاضـي ــة جــمل ــة مـن األنـ ـش ـط ــة
والـفعـ ــالـيـ ــات ،ت ـضـمـنــت القـيـ ــام
بعدة زيـارات إلى معامل الطابوق
حـيـث لـ ــوح ــظ أن مع ـظــمهـ ــا لـم
تل ـتـ ـ ــزم ب ـتـ ـ ــشغ ــيل م ـنـ ـظـ ـ ــومـ ـ ــة
االحتـراق ،مما يـؤدي إلى انـبعاث
الـ ــدخـ ــان األسـ ــود ذي الـتـ ــأثـيـ ــر
الـ ـ ـسـل ـبــي عـل ـ ـ ــى الـه ـ ـ ــواء ال ـ ـ ــذي
يـ ـس ـت ـنـ ـشـقه اإلنـ ـس ـ ــان .وق ـ ــد مت
تـ ــوجـيـه أصحـ ــاب ه ـ ــذه املع ـ ــامل
بـضرورة تشـغيل تلك املنظـومات.
فيمـا قمـنا أيـضاً بجـوالت شملت
عـ ــدداً مـن املـ ـسـت ــشفـيـ ــات مــنهـ ــا
مـ ـسـتـ ــشفـ ــى الـبـت ـ ــول والعـبـ ــاس
واملــستـشفــى الـتعــاوني ،حـيث مت
إجـراء الـكشـوفـات البـيئيـة عليهـا
والـت ــأك ــد عل ــى فــصل الـنف ــاي ــات
الـطـبي ــة عن الـنفــايــات الـبلــديــة
حلـرق األولـى ونـقل الثــانيـة إلـى
مواقع الطـمر الصحي .وباملقابل
مت تـنـ ـسـيـق العـمـل مع الـ ــدوائـ ــر
البلـديـة لتحـديـد مـواقع الـطمـر
الـ ـ ـصـح ــي فـ ـ ـضـالً ع ــن الـقـ ـي ـ ـ ـ ــام
بـ ــزيـ ــارات ملعـ ــامل الـثـلج وإجـ ــراء
الفحـوصات اخملتـبرية علـى املياه
لـلـ ـتـ ـ ـ ـ ــأكـ ـ ـ ـ ــد م ــن صـالحـ ـيـ ـتـهـ ـ ـ ـ ــا
لالسـتهـالك ،كمــا قـمنــا بــزيــارات
مـيدانـية ملـشاريع مـياه الـشرب يف
عموم احملافظـة واجملازر واملعامل
الصناعية واإلنشائية التي تترك
مخـلفـ ــات صـنـ ــاعـي ـ ــة مخـتـلفـ ــة
يحتمل أن تؤثر على البيئة.
ملوثات إشعاعية يف احملافظة
وأض ــاف يقــول :نـظـمـت دائــرتـنــا
وبــالـتنـسـيق مـع قيــادة الـشــرطــة

اإلنسان وتوازن
البيئة

وبغيـة استكمـال اجلانب الـنفسي
مـن امل ــوض ــوع ك ــان لـن ــا لق ــاء مع
الــدكـتــور يــوسف عـنــاد العــايــدي
أسـتـ ــاذ علـم الــنفــس يف جـ ــامع ــة
واسط الـذي قال :ليـس ثمة شك
يف أن ارتق ــاء اجملـتـمع اإلن ـس ــانـي
وتـق ـ ـ ــدمـه ي ـ ـ ــرت ـب ـ ـط ـ ـ ــان يف أح ـ ـ ــد
جــوانـبهـم ــا عل ــى األقل ب ــالقــدرة
علــى ال ـسـيـط ــرة علــى الـطـبـيعــة
وتـ ـ ــسخ ـيـ ـ ــر ال ـب ـي ـئـ ـ ــة واس ـتـغالل
مـكـ ــون ـ ــاتهـ ــا ل ـص ـ ــالح اإلنـ ـسـ ــان.
وك ــذلك القــدرة علــى الـتحـكم يف
ه ــذه الـبـيـئ ــة وتـط ــويع م ــوارده ــا
خلير اإلنسان وإشـباع احتياجاته
ومـتــطلـب ــاته .وبعـب ــارة أخ ــرى :إن
تقدم اإلنـسان واجملـتمع ميكن أن
يق ــاس لـيــس فقـط مب ــدى حت ــرر
اإلن ـ ـس ـ ــان م ــن سلـ ـط ـ ــة ال ـب ـي ـئ ـ ــة
وسـيـط ــرته ــا بل أيـضـ ـاً يف ق ــدرته
علـى إخضاعها لرغباته والتحكم
يف مكـونـاتهـا .والــواقع إن التقـدم
ال ـتـك ـن ـ ـ ــول ـ ـ ــوجــي ال ـ ـ ــذي أح ـ ـ ــرزه
اإلنـ ـس ـ ــان خالل جـمــيع م ـ ــراحل
ت ــاريخ الـتـطــور الـب ـشــري ،والــذي
وصــل إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ذروتــه يف الــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن
احل ـ ــالــي ،ق ـ ــد س ـ ــاع ـ ــد اجل ـنـ ــس
الـبشـري الـتي تتـزايـد بــاستمـرار،
وت ــرتــب علـ ــى ذلك الـن ـظ ــرة إل ــى
الـبيئـة وإلـى الـطبيعـة .كمـا بـدأت
اجتـ ـ ــاهـ ـ ــات اإلن ـ ـسـ ـ ــان ومـ ـ ــواقـفه
وقيمه املـتصلة بالبيـئة والطبيعة
يـطــرأ علـيهــا كـثي ــر من الـتغـييــر
ن ـت ــيج ـ ـ ــة لهـ ـ ــذا االدراك .فـلقـ ـ ــد
أصـبح اإلن ـس ــان ي ــشع ــر أنه ف ــوق
ال ـطـبــيعـ ــة أو علـ ــى األقل ي ـسـي ــر
علــى قــدم املـســاواة معهــا بعــد أن
ك ـ ـ ــان ع ـب ـ ـ ــداً لـه ـ ـ ــا لـع ـنـف ـ ـ ــوانـه ـ ـ ــا
وجـب ـ ــروتهـ ــا .وهـن ـ ــا علـيـنـ ــا أن ال
نـغـفـل األبـع ـ ـ ــاد االج ـت ـم ـ ـ ــاع ـي ـ ـ ــة
واإلن ـس ــانـيـ ــة للـبـيـئـ ــة ،وذلك ألن
اإلنـ ـسـ ــان هـ ــو بـ ــال ـضـ ــرورة أحـ ــد
العوامل أو العناصر األساسية يف
توازنها باعتباره على األقل عامل
التغيير فيها ومـوضوع التأثر بها
أو الت ــأثيــر فـيهــا ســواء كــان ذلك
التغيـير يـتخذ شـكل احملافـظة أو
اإلب ــادة وأح ــداث الـض ــرر ،كـم ــا إن
حياته سـوف تتأثـر بشكل مبـاشر
يف آخـ ــر األمـ ــر مبـ ــا ي ـط ـ ــرأ علـ ــى
الـبـيـئ ـ ــة مــن تغـيـي ـ ــرات نـتــيج ـ ــة
لسلوكة وتصرفاته وموقفه منها.

شــــــــواطـــئ شــــط الـعــــــــرب تــــــســـتـغـــيـــث!
البصرة /املدى
تصوير  :محمد كاظم

 ..اينمـا تذهب ..ويف ايـة بقعة
مـن الع ــالم جتــد ان الـســواحل
وال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــواط ــئ ه ــي م ــن اجـ ـمـل
االمـاكن الـتي تهـتم بهـا الـدول
إلعـتـبـ ــارات عـ ــديـ ــدة مــنهـ ــا مـ ــا
تــدره علــى الــدول ــة من عـمالت
صعـبـ ــة كـ ــونهـ ــا عـن ـصـ ــر جـ ــذب
للـسائـحني ..وشط العـرب رافد
مهــم يـ ـ ــزخـ ـ ــر بـكـل مقـ ـ ــومـ ـ ــات
احل ـي ـ ـ ــاة لـلـع ـ ـ ــراق ـيــني ع ـ ـ ــام ـ ـ ــة
والـب ـصـ ــريـني خـ ــاصـ ــة بـ ــالـنـقل
والـزراعة والبيئـة ..ولكل واحدة

مـن ه ـ ــذه الــنق ـ ــاط م ـ ــدل ـ ــوالت
معـين ــة ..ونتــائج مـهمــة .تــؤثــر
بـ ـشـكل او بـ ــآخـ ــر يف دميـ ــومـ ــة
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ــط ..ان ضـفـ ـ ـ ـ ــاف شـ ـ ــط
العـرب الـذي كــانت تغفـو علـى
جـ ـ ـ ــانـ ـبـ ـيـه اكـ ـثـ ـ ـ ــر م ــن ثـالث ــني
ملـي ــون نـخل ــة تــضفـي جـم ــاالً
جلـمـ ــاله االخـ ــاذ ادت احلـ ــروب
التي تعرضت لهـا املنطقة الى
اخـتـ ــزالهـ ــا الـ ــى حـ ــد الــثالثـ ــة
مـاليني ..وبنى الـطاغيـة قصراً
له علــى ضفــافه و مـنع مــرور
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورات و (االب ــالم)
ال ـ ـس ـي ـ ــاح ـي ـ ــة ح ـت ـ ــى الـ ــضف ـ ــة

الثانية البعيدة.

التلوث

ان ـن ـ ــا ن ـ ـش ـ ــاهـ ـ ــد اآلن اصح ـ ــاب
(اللــنجـ ــات) والـ ــزوارق وال ــسفـن
الكـبيــرة ال ــراسيــة علــى رصـيف
سـ ــاحل شــط العـ ــرب يق ــوم ــون
بـتنـظيـف (لنـشــاتـهم) وزوارقـهم
بالنفط والـبنزين وجميع انواع
ال ــده ــون اخل ــاص ــة للـتـنـظـيف،
حـتـ ــى اصــبح شـ ــاطـئـنـ ــا ورشـ ــة
ع ـ ـمـل وت ـ ـنـ ـ ـ ـظ ـ ـيـف وتـ ـ ـ ـصـل ـ ـيـح
العــاطل مـنهــا يف نفــس املكــان
واص ــبحــت ارض ـيـ ـ ــة الـ ـ ــرص ــيف
املالصقة لساحل الشط ارضية

س ـ ــوداء مــن ال ـ ــده ـ ــون امل ـ ــراق ـ ــة
ف ـ ــوقهـ ــا والـتـ ــراكـمـ ــات املـتـكـ ــررة
لع ــدم الـتـن ـظــيف ومم ــا ي ــزي ــد
امل ـشـكل ــة تعقـيــداً ان الـنفــايــات
الكـثـيــرة اصـبحـت ع ــائق ـاً امــام
الـتن ــزه حتــى اصـبحـت ضفــافه
مهجورة.

البيئة

ان لـشـط العـرب تــأثيـراً كـبيـراًُ
على مناخ البصرة احلار صيفاً
حـيث يعمل على تـلطيف اجلو
والــريــاح اجلــافــة واحلــارة الـتي
تهب على هذه املنطقة ،تساعد
يف ذلـك االه ـ ــوار ،ل ـ ــذلـك ف ـ ــإن

تلـوث ميـاهه اثر تـأثيـراً كبـيراً
يف ال ـث ـ ـ ــروة الـ ـ ـس ـمـك ـي ـ ـ ــة ف ـيـه
والزراعة.
 ..كذلك فـإن التـأثيـرات على
ال ـشـط اصـبحـت واضح ــة مـن
خالل مـ ــا ت ـصــبه قـنـ ــاة شــط
الـب ـصـ ــرة ذات املـيـ ــاه املـ ــاحلـ ــة
ومـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزل امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ــب الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
واتـصــالـهمــا بــالـشـط بــالقــرب
مـن منـطقــة كــرمــة عـلي ممــا
سـبب ت ــأثيــراً كـبيــراً يف زيــادة
ملوحة مياه الشط.

سياحة

لقـد كـان الـبصـريـون يـقصـدون

ش ــط العـ ــرب للـتـمــتع بـ ــركـ ــوب
(االبالم) ال ـتــي كـ ـ ــانــت تـ ـ ــرسـ ـ ــو
عـلـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــات ال ـ ـضـفـ ـ ـ ــاف..
واالسـتـمـت ــاع مبـن ــاظ ــر الـنخـيل
اخلالبـ ــة مــن اجلهـتــني ..جهـ ــة
التـنومـة والعشـار  ..ولو بـذلك
اجلهــات املعـنيــة بعـض اجلهــود
مـن خالل بـن ــاء (ال ـش ــالـيه ــات)
وتـنـظـيـم الــضف ــاف وتـنـظــيفه ــا
ومــنع الـبـ ــواخـ ــر الـتـي تـ ـسـبـب
تلــوث الـشـط وت ــوحيــد االبـنيــة
عـلـ ـ ـ ـ ــى ضـفـ ـ ـ ـ ــافـه وفـق منـ ـ ـ ـ ــاذج
هـن ــدسـي ــة معـم ــاري ــة ألصـبحـت
هـ ـ ــذه امل ـنـ ــطقـ ـ ــة مــن امل ـن ـ ـ ــاطق

السياحية املهمة يف العالم.

اجلسور على
الشط

وامل ــركـب ــات مـن اه ــالـي مـن ــاطق
الف ــيحـ ـ ــاء والـك ـبـ ـ ــاســي وقـ ـ ــرى
قـضـاء شـط العـرب ،امـا جـسـر
شـط العرب فمـشكلته ال ميكن
حلهـا يف الوقـت احلاضـر ..لذا
فـ ــإن علـ ــى اجلهـ ــات املـ ـسـ ــؤولـ ــة
بناء جسور متحركة لالستفادة
منها يف النقل املائي.

يـفترض ان تكون اجلـسور على
ال ـشـط مـتح ــرك ــة لكـي تـتـمكـن
ال ـب ـ ــواخ ـ ــر مــن ال ـ ــدخ ـ ــول ال ـ ــى
مـيـن ــاء املـعقـل ،علـم ـ ـاً ان عل ــى
شط العرب جسرين هما جسر
خالد وجسـر شط العرب دمر البد للنـوارس ان تعاود الظهور
ج ـس ــر خ ــال ــد اثـن ــاء احل ــرب مجـدد ًا يف سماء شط العرب والبد
و لـم يـتـم تــصلـيـحه بل اقـيـم (للكـسالت) والنـزهة ان متـارس مرة
جـســر مـت حــرك بــالقــرب مـنه اخـرى ..فـشـط العـرب اهل ان تعـاد
ل ـكـ ــي ي ـ ـ ـ ـس ـ ـتـخ ـ ـ ـ ـ ــدمـه ا مل ـ ـ ـ ـ ــارة اليه البسمة والنظافة والعناية

واخيراً

