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الخط البياني ألداء منظومة الكهرباء العامة في العراق

وزارة  ن�رشته  ال��ذي  البيان  م���ؤخ��را  نظري  لفت   
 31/7 يف  االنرتنت  على  م�قعها  يف  الكهرباء 
من  الكهرباء  من  كمية  اأكرب  اإنتاج  �رشورة  ح�ل 
حمطات كهرباء ال�زارة لتقليل �ساعات القطع مع 
درجات احلرارة احلالية، وذكر البيان اأي�سا، “كما 
ال�حدات  ت�سغيل  على  الفهداوي  ال�زير  ال�سيد  اأكد 
طاقاتها  بكامل  املحطات  جميع  يف  الت�ليدية 
مل  ومما  لعملها”،  الدقيقة  املراقبة  مع  االإنتاجية 
ال�سابقة  البيانات  من  اي  وال  البيان،  ذلك  يذكره 
ت�سعى  ال��ذي  املطل�ب  احلمل  مقدار  ه�  ل��ل���زارة، 
االإنتاجية”  “طاقتها  بزيادة  له  ال��س�ل  ال�زارة 

لتلبيته، وه� الهدف االأول لعمل ال�زارة.
 وتبني االرقام الر�سمية املن�س�رة يف القطاع العام 
باأن معدل  ال�زارة  باإدارة  الكهرباء  الأداء منظ�مة 

لل�سن�ات  ال�زارة  كهرباء  الفعلي ملحطات  االإنتاج 
بني  تراوحت  بن�سب  كانت   2014 حتى   2003
ثلث  من  اأقل  اأي   ،32% ومبعدل  و38%   28%
قابليات ال�حدات العاملة لتلك الفرتة. حيث تبني 
االأرقام الر�سمية باأنه يف االإحدى ع�رشة �سنة فاأن 
اأي�سا  الزيادة يف الطلب للكهرباء يف البلد �سحبه 
اإن�ساء حمطات ت�ليد كهرباء جديدة لتلبية الزيادة 
يف الطلب. ويف تلك الفرتة ت��سعت الفج�ة ب�س�رة 
اإنتاج حمطات كهرباء  متزايدة بدون انقطاع بني 
من  الفرتة  لتلك  للكهرباء  الطلب  ومعدل  ال���زارة 
1،616 ميكاواط يف 2003 اىل 4،577 ميكاوط 
املتعاقبة  االإدارات  اأداء  �سايف  وه�   2014 يف 

ل�زارة الكهرباء لتلك الفرتة.
عن  ال��ك��ه��رب��اء  ق��ط��ع  ���س��اع��ات  م��ن  وللتقليل   
امل�ستهلكني بدل الرتكيز على ن�عية ادارة حمطات 
يف  ال����زارة  تعاقدت  العمل  يف  الكهرباء  ت�ليد 

اإيران ومع  الكهرباء من  الفرتة املا�سية ال�سترياد 
�رشكات خا�سة ل�رشاء الكهرباء باأ�سعار تفاو�سية 
اقت�ساد  كلف  تناف�سية مما  تعر�ض ملناق�سات  مل 
يف  فقط  و�ساعد   2004 منذ  املليارات  ال��ع��راق 
اإىل  الكلي  والتجهيز  الطلب  بني  الفج�ة  تقليل 
ح�ايل 3،200 ميكاوط يف 2014. ومع ذلك فان 
الكهرباء  منظ�مة  خارج  من  الكهرباء  �رشاء  كلفة 
ال�طنية والتي كان من املمكن تفاديها كليا بادارة 
حمطات الكهرباء بكفاءة مت��سطة ح�سب املقايي�ض 
العاملية تت�ساءل بجانب الكلفة الكلية التي دفعها 
ويدفعها العراق نتيجة لن�عية االإدارات املتعاقبة 

وهيكلياتها يف العمل.
 ان اخل�سارة العامة القت�ساد العراق نتيجة النق�ض 
يف جتهيز الكهرباء للبلد بالكميات املطل�بة تتعدى 
اجل�  يف  الكهرباء  النقطاع  ال�سخ�سية  امل�سايقة 
احلار من دون التقليل من اأهميتها فان التح�سيل 

احلا�سل لذلك التق�سري ه� و�سع حائط ك�نكريتي 
اأي عمل مبا�رش لتن�سيط اقت�ساد  اأو  اأي ت��سع  �سد 
البلد عن طريق امل�ساريع ال�سناعية او الزراعية او 
لزيادة فر�ض  الكهرباء  التي تعتمد على  التجارية 
العمل التي تقت�رش حاليا على ال�ظائف احلك�مية.
ال������زراء  جم��ل�����ض  اأق�����ر   16/4/2013 يف   
والتي  للطاقة  املتكاملة  ال�طنية  اال�سرتاتيجية 
“تقدر الكلفة االجمالية التي يتكبدها  ن�ست على: 
االقت�ساد العراقي ب�سبب نق�ض الطاقة الكهربائية 
باأكرث من 40 مليار دوالر �سن�يا“. كان تقييم تلك 
�سن�ات  بثالث  ذلك  قبل  العراق  اخل�سارة القت�ساد 
باركنز  اال�ست�سارية  ال�رشكة  قبل  من   2010 يف 
الكهرباء  ل����زارة  قدمته  تقرير  يف  برنكره�ف 
احلك�مات  فهم  تبني  م�ؤ�رشات  اي  الت�جد  حينئذ. 
واتخاذ  العراق  القت�ساد  النخر  ذل��ك  املتعاقبة 

االجراءات الفاعلة الإيقافه.
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املركز  العالقة” بني  “اأزمة عدم  ت�سمى  قد  اأو ما  العالقة  اأزمة  اإن   
النفط  اأ�سعار  هب�ط  عامل  اأ�سعفها  ع�امل  عدة  من  تنبع  واالإقليم 
اخلام.  لقد وردتني اال�سئلة يف �ساد�سًا اأدناه.  وبالرغم من االأج�بة 
مالحظاتي  اأخ��ذ  وال��ق��ارئ،  للباحث،  البد  اأوردت��ه��ا،  التي  املركزة 
واقرتاح  الفهم  من  حقه  امل��س�ع  الإعطاء  االعتبار  بنظر  االأخ��رى 

الدواء ال�سايف.
اأواًل: اجل�انب ال�سيا�سية

اأ- ال�س�ء االأخ�رش االأمريكي
 اأعطت حك�مة ال�اليات املتحدة االأمريكية ال�س�ء االأخ�رش حلك�متي 
االحتالل  اللتان كانتا قائمتني قبل  وال�سليمانية  اأربيل  االإقليم يف 
االأمريكي للعراق ال�ستغالل النفط امل�ج�د يف االإقليم وكان نتيجته 
اأخرى تركية وعاملية واأمريكية بت�قيع عق�د امتياز  قيام �رشكات 
واملبا�رشة باإنتاج النفط وت�سهيل ت�سديره اأو تهريبه خلارج االإقليم 

اهمها:
وقعت   ”FINAL SETTLEMENT” �ُسميت  اتفاقية   -  1

يف اأيل�ل 1999 بني االأمريكان وحك�مة االإقليم
مع  اأوي��ل  پت  �رشكة  عقد  وه�  االحتالل،  قبل  امل�قع  العقد   -  2
حك�مة ال�سليمانية )برئا�سة الطالباين( امل�قع يف 14 ك2 2003، 
ن�ست  وجمجمال،  وبلخانة  وكفري  جيا�رُشخ  حق�ل  ال�ستثمار 

مقدمتها على ذكر االتفاقية مع االأمريكان.
واأخرى  منتجة  حق�ل  يف  امتيازاً   50 من  اأكرث  ت�قيع  ذلك،  وتلى   
م�ستك�سفة اأو معدة لال�ستك�ساف وذلك قبل اإطالق قان�ن النفط والغاز 

اخلا�ض باالإقليم يف 6 اب 2007، دون التن�سيق مع املركز.
 ب- امل�قف االإقليمي ودول اجل�ار

احلك�مة االأمريكية: اأعطت ال�س�ء االأخ�رش و�ساهمت بع�ض ال�رشكات 
�رشكة  ومنها  النفطية،  الرثوة  با�ستغالل  باالنفراد  االإقليم  بت�سجيع 
اإك�س�ن املتعاقدة مع وزارة النفط االحتادية يف حقل غرب القرنة1-.  
وت��سعت العالقة مع حك�مة ال�اليات املتحدة االأمريكية وحك�مة 

االإقليم لت�سمل عقداً ع�سكريًا دون االكرتاث للحك�مة االحتادية.
 احلك�مة وال�رشكات الرتكية: اتفاقيات معلنة و�رشية لتط�ير واإنتاج 
با�ستعمال  االإقليم  نفط  لت�سدير  الطريق  وفتح  النفطية  التجمعات 
اخلط العراقي الرتكي وميناء جيهان خالفا لالتفاقية املعق�دة بني 

البلدين العراق وتركيا.
ونذكر هنا ما ن�رش حديثًا عن امل�قف الرتكي

 ووفقا لل�ثائق التي ك�سفها م�قع ويكليك�ض يظهر ب��س�ح ان تركيا 
كرد�ستان  نفط  ي�م على ح�ساب  بعد  ي�مًا  اقت�سادها  بتق�ية  تق�م 

والتجارة غري ال�رشعية بنفط اقليم كرد�ستان.
وح�سب ال�ثيقة التي حتمل الرقم 98 األف و582 التي ن�رشها م�قع 
ويكليك�ض: فان ال�اليات املتحدة والدول الغربية لديها خماوف من 
ان  الطاقة، حيث  بارزاين وتركيا يف جمال  ابرم بني  الذي  االتفاق 
كرد�ستان  اقليم  طريق  عن  لها  الالزمة  الطاقة  على  حت�سل  تركيا 

بابخ�ض االثمان.
حك�مة اإ�رشائيل: دعم ع�سكري منذ �سن�ات التمرد القدمي على املركز؛ 
ودعم جتاري ب�رشاء النفط املهرب من االإقليم.  وقد قالها وزير االأمن 
الداخلي االإ�رشائيلي �رشاحة باأن يبقى العراق مق�سمًا ومعزواًل، واأن 
نفط ال�سمال يتدفق اإىل اإ�رشائيل، واأن االأخرية �ستزود الكرد بال�سالح 

والتدريب لتحقيق اال�ستقالل بانف�سالهم عن العراق.
ثانيا: اخللل يف الد�ست�ر العراقي )املادة 112(

ن�ست املادة 112 من الد�ست�ر على ما يلي:
من  امل�ستخرج  والغاز  النفط  باإدارة  االحتادية  احلك�مة  تق�م  اأوال: 
اأن  على  املنتجة،  واملحافظات  االإقليم  حك�مة  مع  احلالية  احلق�ل 
يتم ت�زيع وارداتها ب�سكل من�سف يتنا�سب مع الت�زيع ال�سكاين يف 

جميع اأنحاء العراق.
بر�سم  معا  املنتجة  واملحافظات  االحتادية  احلك�مة  تق�م  ثانيا: 
ال�سيا�سات اال�سرتاتيجية لتط�ير ثروة النفط والغاز مبا يحقق اأعلى 
منفعة لل�سعب العراقي معتمدة اأحدث تقنيات مبادئ ال�س�ق وت�سجيع 

اال�ستثمار.
�ستتمخ�ض  التي  واجلديدة  )اأواًل(  املنتجة  احلق�ل  بني  التمييز  اإن 
االإقليم  املجال حلك�مة  اأعطى  قد  )ثانيًا(  اال�ستك�ساف  عن عمليات 
االحتادية  احلك�مة  �سلطة  خ��ارج  تقع  اجلديدة  احلق�ل  العتبار 
بالرغم من الن�ض ال�رشيح يف املادة 111 من الد�ست�ر التي تق�ل 
االقاليم  كل  يف  العراقي  ال�سعب  كل  ملك  ه�  والغاز  “النفط  ب��اأن 

واملحافظات”.
وجاءت عق�د امل�ساركة امل�قعة يف االإقليم للت�رشف لي�ض فقط يف 

احلق�ل اجلديدة بل يف حق�ل ُمنتجة قبل االحتالل وهي:
مط�رة.   غري  مكت�سفة  واأخرى  وطقطق  كرك�ك(  )حقل  خرمالة  ُقبة 
اأثر  على  ال�سمال  نفط  �رشكة  بحق�ل  الت�رشف  م�ؤخراً  جرى  كما 

العمليات الع�سكرية �سد االإرهاب.
امل��ادة  يف  غم��ض  اأي  اإزال��ة  الد�ست�ر،  تعديل  حالة  ويف  يجب، 
حك�مة  مع  احلالية  احلق�ل  من  “امل�ستخرج  با�ستبدال   ]3[112
االإقليم واملحافظات املنتجة” بكافة التجمعات الهايدروكارب�نية 
�ست�ستك�سف  والتي  املط�رة  غري  وامل�ستك�سفة  )املنتجة  العراق  يف 
وفق  اال�ستثمار  “وت�سجيع  ا�ستبدال  ذلك  اإىل  ي�ساف  م�ستقباًل(.  
خطة بعيدة املدى تك�ن اأ�سا�سًا ل��سع خطط خم�سية وفقا للقان�ن 

الفدرايل للنفط والغاز.
النفط  وزارة  وخا�سة  االحت��ادي��ة،  احلك�مة  على  يجب  وك��ان   
للنفط  االحت��ادي  القان�ن  ل�سن  واملبكر  ال��دوؤوب  العمل  والربملان، 
اآخر  قان�ن  من  فقرة  اأي  باإلغاء  �رشيحًا  ن�سًا  وت�سمينه  والغاز 
تعديل  تعذر  اإذا  املمكن  احلل  ه�  هذا  يك�ن  وقد  معه.   يتعار�ض 
الد�ست�ر ب�سبب الفقرة التعجيزية “عدم معار�سة ثالث حمافظات.”

االإقليم واملركز ومن ذلك  النفطي بني  الكثري عن اخلالف  ُكتب  لقد 
االأمري  ف�ؤاد قا�سم  الزميل  الذي ورد يف كتيب  اال�ستعرا�ض املف�سل 

ن�رد منه ما يلي:
 لقد اتفقت حك�مة االإقليم واحلك�مة االحتادية على مذكرة م�ؤرخة 

النفط  قان�ن  م�س�دة  عر�ض  ���رشورة  اإىل  ت�سري   2007/  2/  26 يف 
واإق��راره  الربملان  على   15/7/2007 يف  امل�ؤرخة  “االحتادي”  والغاز 
يف  ه�رامي  اأ�ستي  ح�رشه  دب��ي  يف  اجتماع  ويف   31/5/2007 قبل 
للد�ست�ر  خمالفة  واعتربها  تلك  القان�ن  م�س�دة  رف�ض   18/4/2007
ودعى اإىل رميها يف “�سلة املهمالت” متهما اإياها باأنها “بعثية وق�مية.”

ثالثا: �سعف االإدارة االحتادية
حك�مة  جتاوزات  جتاه  ال�سمت  جانب  احلك�مة  األتزمت  احلك�مة:   -  1
االإقليم  عق�د  باعتبار  ال�سهر�ستاين  ح�سني  الدكت�ر  ت�رشيحات  عدا  االإقليم 
دولية �سد احلك�مات  قان�نية يف حماكم  اإجراءات  تتخذ  غري �رشعية ومل 
هنت  �رشكة  وخا�سة  امل�ساركة  لعق�د  امل�قعة  ال�رشكات  اأو  املتعاونة 

)رئي�سة ائتالف عقد غ القرنة 2(.
2 - الربملان وجلنة الطاقة: مل يقم الربملان وجلنة الطاقة فيه حتى باحلد 

االأدنى جتاه حك�مة االإقليم اإ�سافة اإىل عدم تدخل املحكمة االحتادية.
امل�ست�ى  على  النفط  ملف  معاجلة  يف  ال�زارة  ف�سلت  النفط:  وزارة   -  3
النفط  وزراء  عه�د  يف  وخا�سة  االإقليم  حك�مة  مع  واالزم��ة  االحت��ادي 
املهدي.   عبد  ع��ادل  وم�ؤخراً  لعيبي  وك��رمي  العل�م  بحر  اإبراهيم  ال�سادة 
ون�سري هنا اإىل ت�قف املتابعة القان�نية يف املحاكم الدولية للت�سدير غري 
القان�ين لنفط االإقليم وخا�سة اإىل تركيا وا�رشائيل.  فقد قامت �رشكة �س�م� 
ببع�ض املالحقة وت�قفت بعد ق�سية واحدة ك�سبتها اأمام حمكمة اأمريكية 
منعت تفريغ الناقلة يف ميناء اأمريكي فحامت الناقلة يف املياه االإقليمية 

لفرتة ثم اأفرغت حم�لتها يف اإ�رشائيل.
اأزمة  اأي تقدم حلل  اإحراز  النفط اجلديد يف  اأن ينجح وزير   هذا وال يت�قع 
العالقة النفطية مع االإقليم )ت�رشيحه لل�س�مرية يف جل�سة اأداء اليمني التي 

اأ�ست�زر فيها( بينما تنتظر امل�سائل التالية احلل�ل ال�سافية:
التفاو�ض مع ال�رشكات املتعاقدة جل�الت الرتاخي�ض لتعديل االتفاقيات مبا 

يف ذلك اإعادة النظر بخطط تط�ير احلق�ل.
بنظر  تاأخذ  املدى  بعيدة  خلطة  كمدخل  والغاز  النفط  ا�سرتاتيجية  اإق��رار   
واخلطة  املرتبطة”  ال�سناعية  و”امل�ساريع  الكهرباء  متطلبات  االعتبار 

املائية على االأقل اإ�سافة اإىل:
O ت�سكيل �رشكة النفط ال�طنية العراقية و�رشكة الغاز ال�طنية ورمبا �رشكة 
)الرئا�سات  الكف�ؤة  واالإداري��ة  الفنية  الك�ادر  واختيار  ال�طنية.   امل�سايف 

واملدراء العامني واأع�ساء جمال�ض االإدارة(.
اإعادة تاأهيل �رشكة امل�ساريع النفطية وتط�يرها.  O

املدى  بعيدة  )خطة  امل�ساريع  واإدارة  لتنفيذ  ال�طنية  القدرات  بناء   O
وخطط خم�سية(.

اإ�سدار قان�ن النفط والغاز االحتادي.
اإعادة هيكلة وزارة النفط و�رشكاتها مبا يف ذلك اختيار القادة )وتغري معظم 

مدراء واأع�ساء اللجان امل�سرتكة(.
 رابعا: �سل�ك حك�مة االإقليم

-1 احلك�مة: لقد متادت حك�مة االإقليم يف ن�ساطها الإنتاج النفط وتهريبه 
فيها  الطبيعية  امل���ارد  وزير  ولعب  م�ستمر،  ب�سكل  اخل��ارج  اإىل  وت�سديره 
الدور الرئي�سي غري بعيد عن جمع ثروة كبرية فاحت رائحتها خلارج االإقليم 
من خالل عق�د امل�ساركة وع�رشات امل�سايف ال�سغرية والكبرية التي اأن�سئت 

يف االإقليم.
 -2 املنافع ال�سخ�سية: �سملت �سيا�سيني يف احلك�مة االحتادية من خمتلف 

االأحزاب ومن الربملان العراقي اإ�سافة اإىل اآخرين يف احلك�مة الرتكية.


