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العراق.. أزمة الكهرباء والحلول الترقيعية

التي  اأعوام من عمر احلكومات اجلديدة   قرابة ع�رشة 
2003،  وال يزال قطاع  العراق عام  التغيري يف  تلت 
عن  ف�ضال  الطاقة  توفري  انعدام  من  ي�ضكو  الكهرباء 
انهيار البنى التحتية التي اأثرت على حياة املواطنني 
وتعطل اعمالهم ب�ضبب االنقطاع امل�ضتمر والذي ي�ضل 
اىل ع�رشين �ضاعة يف اليوم، واأقدمت احلكومة موؤخرا 
على اتخاذ اجراء قد ي�ضعف املواطنني يف التخل�ص من 
احلكومات  ا�ضدرت  حيث  طويلة،  ل�ضاعات  االنقطاع 
االأهلية  امل��ول��دات  بت�ضغيل  يق�ضي  ق���رارا  املحلية 
الوقود  احلكومة  توفر  ان  على  يوميا  �ضاعة   12 اىل 
وم�ضاعب  م�ضاكل  واج��ه  القرار  ه��ذا  ان  اإال  جمانا، 
الإف�ضاله؛  ت�ضعى  �ضيا�ضية  جهات  وجود  اأبرزها  عدة 
الكايف،  بالوقود  امل��ول��دات  اأ�ضحاب  جتهيز  وع��دم 

وقت،  من  فات  ما  وبعد  بالتوقيتات.  التزامهم  وعدم 
ظهر عجز احلكومة عن توفري الطاقة الكهربائية التي 
يعتمد عليها املواطنون كاأحد اأبرز اأوجه اخللل البارز 
االإحباط  بواعث  واأح��د  للتذمر  مدعاة  اأ�ضبح  وال��ذي 
للطاقة،  مركزية  اإمدادات  غياب  ويف  لديهم.  امل�ضتمر 
يلجاأ املواطنون اإىل ت�ضغيل املولدات الكهربائية على 
العراق. حتى ا�ضبحت  ال�ضاعة يف عموم مناطق  مدار 
والوعود  باملحن  العراقيني  تذكر  املولدات  ا�ضوات 
ماهو  الوزارة يف حتقيق  ف�ضل  الكاذبة. وعزى خرباء 
الفا�ضلة،  االإمنائية  وال�ضيا�ضات  الف�ضاد،  اىل  مطلوب 
اأ�ضابها  وحكومة  املن�ضاآت،  على  االرهاب  وهجمات 
ال�ضبع  ال�ضنوات  جتربة  اإن  بال�ضلل.  ال�ضيا�ضي  ال�رشاع 
هو  ما  حتقيق  يف  ال�ضيا�ضيني  بع�ص  اإخفاق  اأثبتت 
بطريقة  تفكر  املوجودة  القيادات  فبع�ص  مطلوب، 
العراقية  الكهرباء  وزارة  وق��ال��ت  �ضيقة.   حزبية 

ب�ضبب  ميغاواط   500 نحو  تخ�رش  البالد  اإن  اجلمعة 
الف�ضاد االداري واملايل. وي�ضكل الف�ضاد مع�ضلة كبرية 
دمرته  اقت�ضاد  بناء  حتاول  التي  العراقية  للحكومة 
�ضنوات من احلروب والعقوبات، بعدما كانت من�ضغلة 
طيلة ال�ضنوات املا�ضية بتح�ضني االمن. وقال املفت�ص 
املنظومة  اإن  الدين  حمي  ع��الء  ال���وزارة  يف  العام 
ميغاواط   500 مايقارب  يوميا  تخ�رش  الكهربائية 
ب�ضبب نق�ص الوقود املجهز ملحطات التوليد وتعادل 
الكمية املفقودة 600 مليار دينار وت�ضتغرق اكرث من 
عامني. كما ان االأخطار التي تواجه العملية ال�ضيا�ضية 
متنام  قلق  وهناك  الكوارث،  بع�ص  بحدوث  ت�ضببت 
لدى ال�ضارع العراقي ازاء ما يحدث من عمليات ف�ضاد 
�ضكلت بالدرجة االأوىل اللبنة االأ�ضا�ضية ملا يجري من 
واالنق�ضامات  الدولة.  قطاعات  خمتلف  يف  تدهور 
الدميقراطية.  التجربة  دمرت  �ضفوفها  بني  املوجودة 

وانقلب اجلميع على ما هو مطلوب ومتوقع. حتى يبدو 
اأن ال�ضا�ضة العراقيني متحريون من اأمرهم اإزاء كيفية 
يف  م�ضكلة  يجدون  ال  واأنهم  ال�ضيما  احلكومة  ت�ضكيل 
غ�ص الب�رش عن االأولويات املهمة لل�ضعب الذي عانى 
واحدة  وهي  الكهرباء  م�ضكلة  لنا  تظهر  هنا  االأمرين. 
من بني امل�ضاكل التي عك�ضت ف�ضل القادة ال�ضيا�ضيني 
الوعود  من  �ضنوات  �ضبع  فبعد  اخلدماتي،  املجال  يف 
ي�ضتهلك  احللول  الكهرباء يف ظل غياب  اأزمة  وتفاقم 
م�ضاريع  تزال  وال  ال�ضيف  ف�ضل  يف  عافيته  املواطن 
�ضاعات  زيادة  يقابلها  ال�ضبات  قيد  الكهرباء  وزارة 
عنفا  وولد  العراقي  ال�ضارع  توتر  ازداد  وقد  القطع. 
اأكرب وكان هذا اأمرا متوقعا بالن�ضبة لل�ضعب الأن دورة 
العنف ال تولد اإال عنفًا وقد تاأتي االأمور بنتائج �ضلبية. 
ويجد املتابع للت�رشيحات التي تطلقها احلكومة عند 
مو�ضم كل �ضيف الجتد تطبيقا على اأر�ص الواقع فمن 

بني هذه الت�رشيحات كما نقلت وكالة اأ�ضوات العراق 
بتاريخ 22/12/2008، ن�ص الكالم الذي قاله وزير 
الكهرباء على هام�ص افتتاحه حمطة كهرباء ال�ضماوة 
الكهرباء  �ضيتم ح�ضم م�ضكلة   2011 قال بحلول عام 
يف العراق ب�ضكل نهائي وقطعي، حيث �ضتكون ح�ضة 
و�ضيكون  اليوم.  يف  �ضاعة   24 الكهرباء  من  املواطن 
اإن املظاهرات التي خرجت  هناك فائ�ص يف الطاقة. 
البع�ص  ال�ضارع مل تكن م�ضي�ضة كما يقول  موؤخرا اىل 
حداً  ي�ضع  اأن  يحاول  جماهرييًا  مطلبًا  كانت  واإمنا 
للمع�ضلة التي اأرهقت املواطن الذي �ضعر ان ما يجري 

من حراك هو �ضحك على الذقون.
وقد كانت مطالب اجلماهري حقًا م�رشوعًا، ومنها:

وامالء  ال�ضلمية  الطرق  عرب  االعت�ضام  اإىل  اللجوء   -
الكهرباء  حت�ضني  ت�ضمن  امل�ضوؤولني  على  تعهدات 
لتح�ضني  الدعوة  انتهاء  عدم   - معينة.  فرتة  خالل 

اخلدمات اإال باإ�ضقاط املف�ضدين.
ح�ضة  و�ضمان  العام  امل��ال  ه��در  على  ال�ضيطرة   -

املواطنني من التيار الكهربائي.
اإعفاء امل�ضوؤولني من مهامهم وا�ضتبدالهم باآخرين   -

اأكفاء وخمل�ضني.
والعام  اخلا�ص  القطاع  من  م�ضرتكة  ت�ضكيل جلان   -

مهمتها االإ�رشاف على معاجلة اأزمة الكهرباء.
الكهربائي بني املحافظات  للتيار  العادل  التوزيع   -

واملناطق.
- ان يكون ملجال�ص املحافظات مواقف �ضارمة جتاه 

امل�ضوؤولني عن تردي التيار الكهربائي.
جرح  اأو  قتل  مالب�ضات  على  للوقوف  جلنة  ت�ضكيل   -

املواطنني.
- تاأهيل حمطات التوليد وامتداداتها وتوفري حمطات 

بديلة موؤقتة حلل االأزمة.

علي الطالقاني

المحميات الطبيعية.. إحياء للسياحة البيئية في العراق
بغداد – عواطف مدلول
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اجلزء االول:
 مل تعد تقت�رش اهمية اقامة املحميات الطبيعية يف العامل باطار 
احلفاظ على االحياء النباتية واحليوانية من االنقرا�ص فح�ضب بل 
تعدت ذلك لت�ضتخدم كو�ضيلة جلذب النا�ص اليها وحتقيق اغرا�ص 
ال�ضياحة  من  جديدة  نوعية  االخ��رية  ال�ضنوات  �ضهدت  اذ  اخ��رى 

تعتمد على الطبيعة.
يق�ضون  الذين  لل�ضائحني  فباال�ضافة  �رشيعًا  تطورا  تطورت  وقد 
عطالتهم ب�ضكل تقليدي ظهر قطاع اآخر منهم يف�ضل ق�ضاء عطالته 
ب�ضكل جديد يحقق لهم فر�ضة الهروب من زحام و�ضو�ضاء احلياة 
احلديثة والتمتع بجمال ونقاء الطبيعة و�رشاء مناظرها اخلالبة 
وثقافات  �ضكان  من  بها  يرتبط  وما  والنباتية  الربية  واحيائها 
من  جمموعة  خالل  من  وذل��ك  واملعا�رش،  منها  القدمي  حملية، 
ومراقبة  اجلبال  ت�ضلق  املثال  �ضبيل  على  منها  اجلديدة  االن�ضطة 
ال�ضعاب  وا�ضتك�ضاف  املخيمات  واقامة  الطبيعة  وتاأمل  الطيور 
والرحالت  وال��ودي��ان  واجلبال  واالن��ه��ار  والغابات  املرجانية 
االثرية  التنقيب  م��واق��ع  وزي���ارات  اال�ضماك  و�ضيد  البحرية 
جديدة  امناطًا  ي�ضكل  ذلك  كل  التاريخية  املناطق  يف  والتجول 
مناطق  ال�ضتك�ضاف  الرحالة  جتذب  وم�ضارات  العطالت  الن�ضطة 
النوع  ال�ضكان ويطلق على هذا  نائية مازالت جمهولة من بع�ص 
ال�ضياحة  او  ال�ضياحة املعتمدة على الطبيعة  ال�ضفر والرتحال  من 
البيئية فقد برز مفهوم )ال�ضياحة البيئية( منذ عدة �ضنوات كبديل 
عملي للحفاظ على الطبيعة والرتاث الثقايف للعامل وامل�ضاهمة يف 
التنمية امل�ضتدامة. تقول املهند�ضة نهلة حممد ر�ضا مديرة النظم 

البيئية الطبيعية يف وزارة البيئة:
كانت تعرف املحمية على انها م�ضاحة من االر�ص تتميز بتنوع 
وهي  الربية  واحليوانات  النباتية  الطبيعية  الربية  احلياة  امناط 
النادرة من االنقرا�ص  انواع عديدة من احليوانات  و�ضيلة النقاذ 
لقيمتها الوراثية وميكن ان يكون لها مردود اقت�ضادي باعتبارها 
انتاج  تطوير  لغر�ص  البيئة  مع  متاأقلمة  وراثية  ا�ضوال  متتلك 
ال�ضالالت املحلية التي ميكن اكثارها واال�ضتفادة منها اقت�ضاديًا، 
ا�ضرتاليا  مثل  االقت�ضادية  جدواها  ال��دول  من  العديد  اثبت  وقد 
من  وا�ضعة  �ضاحة  فهو  للمحمية  احلديث  التعريف  ام��ا  وكندا، 
الطبيعية  امل�ضادر  حلماية  بقانون  الدولة  تخ�ض�ضها  االرا�ضي 
الطبيعية  االر����ص  ا�ضكال  وت�ضمل  ح��دوده��ا  �ضمن  امل��ت��واف��رة 
واالثرية  التاأريخية  وامل�ضادر  احليوانية  وامل�ضادر  وت�ضاري�ضها 

والثقافية.
 حماية امل�ضادر الطبيعية

هل هناك انواع خمتلفة للمحميات؟
احليوانية  املحميات  هي  الطبيعية  املحميات  من  انواع  هناك   �
بيئاتها  يف  احليوانات  فيها  حتيا  التي  املناطق  حماية  وهدفها 
الطبيعية دون اال�ضاءة اليها واملحميات النباتية وهدفها حماية 
واملحميات  طبيعي  ب�ضكل  النباتات  فيها  حتيا  التي  املناطق 
احليوانات  فيها  حتيا  التي  املناطق  حماية  وهدفها  االحيائية 
هي  املحمية  ان�ضاء  من  الغر�ص  ان  اذ  واح��د  اآن  يف  والنباتات 
الغرا�ص  الطبيعية  وامل�ضادر  اجلذابة  الطبيعية  املناطق  حماية 
النباتات  فيها  حتيا  التي  واملناطق  امل�ضتقبل  ا�ضتخدامات 
واحليوانات ب�ضكل طبيعي يف بيئاتها الطبيعية مع منع اية ا�ضاءة 
يف ا�ضتخدامات هذه املناطق واملحافظة على االنواع االحيائية 

النباتية واحليوانية.
- االأرا�ضي الهام�ضية

ما دور املحميات الطبيعية يف التنمية امل�ضتدامة؟
� ت�ضاهم املحميات يف عملية التنمية امل�ضتدامة من خالل املحافظة 
لذلك  تبعًا  وتقلل  املناطق  هذه  متثلها  التي  البيئة  ا�ضتقرار  على 
من الفي�ضانات او اجلفاف وحتمي الرتبة من االجنراف و�ضمان 
العلمي  للبحث  الفر�ضة  البيئي وتوفري  التوازن  وا�ضتمرار  االنتاج 
عالقتها  فهم  ودرا�ضة  البيئية  والنظم  الربية  االحياء  ومتابعة 
يف  التنمية  وا�ضتمرار  الحداث  فر�ضة  وتوفري  االن�ضان  تنمية  مع 
املناطق النائية واال�ضتغالل االمثل لالرا�ضي الهام�ضية وا�ضتغالل 
واالقرتاب  واال�ضتجمام  التنزه  وت�ضهيل  البيئية  للتوعية  الفر�ضة 

من عامل الطبيعة الغني باجلمال.
وهناك بع�ص ال�رشوط واملوا�ضفات التي جتعل من بع�ص املناطق 
موؤهلة الن تكون حممية وهي توفر نظام بيئي متميز يف املنطقة 
)جمموعات حيوانية ونباتية م�ضتوطنة( ووجود نوع متميز من 
احليوانات او النباتات يف املنطقة �ضواء بقيمته او ندرته او نوع 
معر�ص لالنقرا�ص ووجود تنوع بايولوجي طبيعي المناط احلياة 
يف املنطقة وعندما يكون ل�ضكل ال�ضطح او للعوامل اجليوفيزيائية 
ن��ادرة  جيولوجية  مناطق  او  الينابيع  كوجود  خا�ضة  اهمية 

الوجود.
التاأثريات املناخية والب�رشية

كيف ميكن اعطاء �ضورة لواقع املحميات يف العراق؟. � ان املوقع 
مليزاته  املتنوعة  الطبيعة  وكذلك  للعراق  واملناخي  اجلغرايف 
�ضواء  الطبيعي  لالثراء  متباين  م�ضتوى  تكوين  يف  اجليولوجية 
ال�ضمال  بني  الوا�ضع  اجلغرايف  املدى  وكذلك  والنباتي  احليواين 
وانعدام  كثافة  بوؤر  بلورة  يف  الخ  والغرب...  واجلنوب  والو�ضط 
ال�ضليم  امليداين  العلمي  التخطيط  تراجع  ان  اال  االحيائي  التنوع 
وا�ضكاله من خالل  بكافة �ضوره  الطبيعي  الو�ضع  وادارة  الدامة 
االعتبار  بعني  تاخذ  وعامة  متخ�ض�ضة  طبيعية  حمميات  اقامة 
جميع م�ضاهمات البيئة الطبيعية ادى اىل تراجع اخلزين الوطني 
للتاأثريات املناخية  الطبيعية املتعر�ضة ب�ضكل كبري  من الرثوات 
طبيعية  حمميات  واع��الن  اقامة  يف  احلاجة  وتكمن  والب�رشية 
تدهور  ووق��ف  احليوية  النظم  على  اواًل  املحافظة  يف  وطنية 
منها  املمكن  تاأهيل  باعادة  املبا�رشة  ثم  ومن  البيئي  التوازن 
ق�ضى  االنقرا�ص  كون  احليوية  واالهمية  املقت�ضيات  مبوجب 
ا�ضكالها  بكافة  الطبيعية  االمناط  ثلث  اكرث من  على  موؤكد  بنحو 

�ضلبًا على مكونات احلالة  التدهور ينعك�ص  الثلث االخر وان هذا  ويهدد 
املناخية مما ي�ضيف عاماًل اخر يهدد تلك االنظمة ويزيد من ه�ضا�ضتها 
العراق بقيم جمالية عالية  ال�ضياقات اجلغرافية، ويتمتع  التي تفر�ضها 
تتج�ضد يف تباين وتعدد امناط احلياة الربية وكذلك تعدد البيئة الطبيعية 
واحليوانات الربية وتعدد من ال�ضمات اال�ضا�ضية لرتاث البلد وهو واجب 
مهم لرعاية الكائنات احلية واملحافظة عليها ون�رش التوعية البيئية لهذا 
اجلانب احليوي يف البيئة حمميات طبيعية يف عموم العراق ثالث منها 
يف بغداد اال ان احلروب املتتالية احلقت اكرب اال�رشار بالبيئة الطبيعية 

يف العراق عمومًا.
 ماهي عوامل اثراء البيئة الطبيعية للعراق؟.

النباتية  اجلغرافية  تنوع  للعراق  الطبيعية  البيئة  اث��راء  عوامل  من   
فيتباين كميات هطول  وتتمثل  املناخي  االحيائي  والتنوع  واحليوانية 
االمطار ودرجات احلرارة مع م�ضتويات رطوبة مرتفعة للواجهة اجلنوبية 
لله�ضبة  �ضديد  وجفاف  ال�ضمال  يف  ن�ضبيًا  منخحف�ضة  حرارة  ودرجات 
متميزاً  يجعله  مما  الغربي  اجلنوب  يف  الت�ضحر  �ضديد  ومناخ  الغربية 
الرطب،  دون  �ضبه جاف،  االحيائية )جاف،  االنواع  بت�ضكيلة كبرية من 
الطبيعية  البيئة  اثراء  عوامل  ومن  جليدية(  مناطق  الرطب،  فوق  رطب، 
للعراق اي�ضًا تنوع الرتبة اذ ان االنعكا�ضات الناجتة عن الن�ضاط االن�ضاين 
باجتاه  الطبيعية  البيئية  االنظمة  موازين  تغري  يف  عززت  والطبيعي 
للمقدرات  املفرط  اال�ضتخدام  عن  الناجت  االحيان  اغلب  يف  تدهورها 
ومواردها  الطبيعة  جتاه  الم�ضوؤولة  ق�ضرية  ت�ضورات  مبوجب  الطبيعية 
مهدت الندثار انواع حيوانية ونباتية عديدة ب�ضبب عدم وقف تدهورها 
النوعي والكمي بل واخذت امناط التاأثري الب�رشي بالتو�ضع يف مقدمتها 

اخطر  ب�ضورة  امل�ضكلة  فاقمت  قرن  ربع  من  الكرث  امل�ضتمرة  الع�ضكرية 
وامتد الو�ضع اىل احلالة الراهنة وحتديداً نتيجة م�ضاريع التمدن واعادة 
االعمار غري املبالية بالبيئة وحماية التنوع االحيائي، وان عدم تطبيق 
امل�ضاريع امل�ضتقبلية والقوانني ال�ضارية املفعول وثغرات الت�رشيع الراهن 
وخ�ضو�ضًا فيما يتعلق بدرا�ضات االثر البيئي ترك جميع امل�ضاكل معلقة 

وبدون حلول فورية.
العراق؟  بيئة  عنا�رش  ملختلف  طبيعية  حممية  ان�ضاء  اهمية  تكمن  اين 
امراً غاية يف  العراق  ان�ضاء حممية طبيعية ملختلف عنا�رش بيئة  ميثل 
االهمية ملا متثله مثل هذه املحمية املقرتحة من و�ضيلة للحفاظ على 
مكنون بيئة العراق وملا حتققه من فوائد علمية وبحثية معتربة ناهيك 
عن الفائدة االمتاعية )ال�ضياحية( التي ال نغايل اذا قلنا انها �ضتكون ذات 
قيمة ح�ضارية واقت�ضادية كبرية، فقد عانت بيئة العراق خ�ضو�ضًا خالل 
ال�ضلبية على  العقود االخرية من جتاوزات ف�ضة ومدمرة اتت بنتائجها 
مل�ضاحات  الطبيعية  البنية  وعلى  العراق  لبيئة  الرائع  االحيائي  التنوع 
التخريب  على  اثر  ابلغ  ولعل  اجلنوب،  اىل  ال�ضمال  من  امتدت  وا�ضعة 
وال�ضياحي  االحيائي  عمقها  بكل  الفريدة  االه��وار  لبيئة  ماح�ضل  هو 
غالبيتها  طم�ص  يف  املتبعة  ال�ضيا�ضات  ت�ضببت  حيث  واالقت�ضادي 
العامل  اىل  باال�ضافة  هذا  اليقدر،  طبيعيًا  مورداً  العراق  فقد  وبالتايل 
باجتاه  االن�ضان  ملجتمع  املربمج  غري  بالزحف  املتمثل  االجتماعي 
الغطاء النباتي الطبيعي كما هو احلال يف مناطق الغابات �ضمال البلد 
ناهيك عن عمليات ال�ضيد اجلائرة والقتل الع�ضوائي للحيوانات وبالذات 
النادرة حيث �ضبب ذلك ت�ضاوؤل اعداد تلك احليوانات وبالتايل انقرا�ص 

بع�ضها. 


