
االطف��ال بطبيعة ت�رصفاته��م وافعالهم ماهي اال 
ردود عفوي��ة وبريئ��ة او �صورة لعك���س ت�رصفات 
اباءه��م. وه��ذا يعتم��د عل��ى طريق��ة حي��اة الطفل 
و�صلمي��ة حيات��ه وظروفه��ا، وه��ذا م��ا تك��ون ل��ه 
مردودات موؤثرة يف الطفل ب�صكل مبا�رص ووا�صح، 
والتغ��رات التي ط��راأت على جمتمعن��ا يف جميع 
اجلوان��ب االجتماعي��ة وال�صيا�صي��ة والتكنولوجية 
الت��ي اأث��رت يف حي��اة املجتمع ب�ص��كل كامل، فقد 
كان للطف��ل ن�صي��ب كب��ر منه��ا، وذل��ك بحك��م 
طبيعته القابلة على تقليد ما موجود يف املجتمع 
م��ن اأفعال. فق��د اأ�صب��ح الطفل ميي��ل اىل التحدث 
ع��ن مظاهر بعيدة ع��ن عمره، وميي��ل اىل الت�صنج 
القبل��ي والتعام��ل مع م��ن يكربونه �صن��ا بالعرف 
الع�صائ��ري عندمت يواجهه اأب�ص��ط �صيء والتحدث 
مبنطلق��ات بعي��دة ع��ن الطفول��ة، وذل��ك نتيج��ة 
اندماج��ه يف جمتم��ع يفتقر اىل �صلط��ة القانون و 
اىل التعامل العق��اين مع الطفل، هذا ما حتدث به 

املعل��م م�صطفى زامل الذي �صدم��ه واقع االأطفال 
يف الوقت احلا���رص وتهورهم. وحتدث متذمراً من 
التده��ور ال�صلوكي الذي تعي�ص��ه طفولة هذا الزمن: 
»دائم��ا ما ن��رى بع���س التامي��ذ الذي��ن يثرون 
ال�صغ��ب يف املدر�ص��ة يف الف�ص��ح او ال�ص��ف، لك��ن 
عندم��ا ي�ص��ل اأمره��م اىل املدير وتت��م معاقبتهم، 
يب��داأ �صلوكه��م بالتغ��ر تدريجي��ا نح��و االأح�ص��ن، 
لكن هذا ال�صيء مل يك��ن نافعا مع بع�س التاميذ، 
ب��ل اأ�صب��ح يتمادى اأك��رث فاأكرث، ففي اأح��د االأيام 
ولكرثة ال�صكاوى التي وردت عنه من قبل التاميذ 
واملعلم��ن، ا�صتدع��ى مدير املدر�صة ذل��ك التلميذ، 
واأثن��اء حت��دث املدي��ر مع��ه وحث��ه عل��ى احرتام 
املعلم��ن والتاميذ وحتذيره م��ن عدم تكرار هذه 
االأعم��ال وان تكرارها �صيوؤدي ب��ه اىل الف�صل من 
املدر�ص��ة، ف��اإذا ب��ه يته��ور عل��ى املدي��ر وي�رصخ 
يف وجه��ه دون اح��رتام ال ل�صخ�ص��ه وال ملكانت��ه 
العلمي��ة، لكن الذي �صدمنا ه��و تهجم ذلك التلميذ 

وتهدي��د املدير باأن��ه �صياأتي بع�صرت��ه ليحا�صبوه 
عل��ى ما فعل��ه معه «. ل��ذا فقد جند ب��اأن للتغرات 
االجتماعي��ة التي حتي��ط بالطفل من��ذ والدته من 
عوامل وظروف وموؤثرات انعكا�صات مبا�رصة وغر 
مبا���رصة على ت�صكي��ل االأمناط ال�صلوكي��ة له التي 
تدفع��ه اىل تقم�س ما ه��و معمول به يف جمتمعه. 
وي�صي��ف م�صطف��ى متعجب��ًا: »ان م��ن املفجع اأن 
ت��رى طفا بعمر ال يبلغ �ص��وى)11( عامًا يتحدث 
بالع��رف الع�صائ��ري وينفذ م��ا قاله، فق��د اجتمع 
اأهل ذل��ك التلميذ املتم��رد، وقام��وا باإعطاء مهلة 
للمدير، واملعروفة بالعرف الع�صائري ب� »العطوة« 
حت��ى يذهب اىل بيته��م وحتكمه الع�ص��رة، وبذلك 
ر�ص��خ املدي��ر مل��ا فر�صته ع�ص��رة التلمي��ذ عليه، 
واأ�صبح يتجن��ب حتى تنبيهه، هذا م��ا دعا املدير 
اىل اأال يهتم باأفعاله، وعندما تاأتي �صكوى ب�صاأنه، 
يقول اإن له اأها اذهبوا لهم وا�صتكو منه، الأنه غر 
م�ص��وؤول عنه«. ويو�صح املعل��م م�صطفى ومامح 
الغ�ص��ب واالنزع��اج تب��دو وا�صح��ة علي��ه »وبهذا 
اأ�صبح اأ�صا�س االن�صباط يف املدر�صة ال يقوى على 
�صب��ط تلمي��ذ يف مدر�صت��ه ب�صبب التن�صئ��ة ال�صيئة 
الت��ي ابتعدت عن القيم والعادات التي كانت ت�صع 
املعل��م يف م�ص��اف الر�ص��ل واالأنبي��اء«. ويو�صح 
الباح��ث يف عل��م النف���س االجتماع��ي �رصاغ��ام 
البه��اديل »ان االأ���رصة ه��ي اأ�صا�س بن��اء املجتمع 
ال��ذي يرتع��رع في��ه الطف��ل ويتعل��م م��ن خالها 
املعاي��ر والقيم وما هو الواجب والفرو�س القيام 
بها داخل املجتمع، فقد جندها يف بع�س االأحيان 
تبتعد ع��ن واجبها احلقيقي املناط بها، من خال 
اعتم��اد اأ�صالي��ب تربي��ة وتوجيه خمالف��ة، جتعل 
م��ن الطفل ال يدرك اخلطاأ م��ن ال�صواب، من خال 
اعتم��اد م��ا يراه �صائ��دا يف تلك االأ���رصة، ويحاول 
تقلي��د ما موج��ود فيها بكل دق��ة«. وت�صيف فريد 
»اإن للتن�صئ��ة االجتماعية التي يكت�صبها الطفل من 
اأ�رصته تاأثرا كبرا يف حياته، وب�صكل خا�س على 
الطريقة التي يتعامل بها خارج اأ�رصته، ما تدفعه 
اىل ارت��كاب اأخطاء ج�صيمة توؤثر فيه طوال م�صرة 

حياته«.
وابدت طيبة غال��ب ، املعلمة يف مدر�صة اأهلية يف 
مدين��ة ال�صعب ع��ن تخوفها م��ن اأحاديث التاميذ 
الت��ي ال تنم ع��ن ب��راءة الطفولة، فتق��ول: »تتمتع 
املدار���س وخا�ص��ة االبتدائي��ة بنظ��ام ي�صه��م يف 
خل��ق ف�صحة من احل��وار اأثناء احل�ص���س الدرا�صية 
م��ن اأجل تو�صيع م��دارك التامي��ذ يف النقا�س يف 
م��ا يخ���س الدرو���س، لكن م��ا فاجاأين ه��و وجود 
طالب كلم��ا فتحنا مو�صوعا للنقا���س يدخلنا يف 
الو�ص��ع ال�صيا�ص��ي واالأح��زاب والتي��ارات ويرب��ك 

النقا�س، م��ا يدفعني اىل اأن اأغلق النقا�س والعودة 
للدر���س، خوف��ا من الدخ��ول يف م�ص��اكل ال حتمد 
عقباه��ا، وب�صبب��ه اعتم��دت اأ�صلوب عدم ت��رك اأي 
فر�صة للنقا�س عن طري��ق كثافة املواد الدرا�صية، 
لك��ن كل ه��ذا مل يجعل��ه يتوق��ف ع��ن احلديث يف 
تل��ك املو�صوعات، م��ا ا�صطرين اىل طلب لقاء ويل 
ام��رة ، واتت وال��دة الطفل واخربتها ب��كام ابنها 
وحذرته��ا ان ه��ذا الكام ال ينا�صب عم��ر الطفل «. 
فيم��ا يو�صح اأ�صتاذ علم النف�س د. ا�صمى الراوي ان 
»م��ا يفعله الطفل اأثن��اء تواجده خارج االأ�رصة من 
�صلوكيات غر �صحيحة والتحدث باأحاديث تكربه 
يف ال�ص��ن، هي تك��ون ناجتة عن حماول��ة الإ�صباع 
حاج��ة مكبوت��ة وتكوين �صخ�صيته واإب��راز للذات، 
كم��ا يحاول من خال تل��ك االأحاديث �صد النق�س 
ال��ذي يف داخله، وهذا ما يجعل��ه يتحول من طفل 
ب��ريء اىل طفل يخ�صى التعام��ل معه، الأنه يحاول 
جتاوز م��ا هو معتاد عليه نتيجة اكت�صابه ال�صلوك 

ال�صي��ئ اأثناء ا�صتماعه الأحادي��ث من هم اأكرب منه 
يف ال�صن، وهذا م��ا يدفعه للتحدث عما ي�صمعه يف 
اأي م��كان، دون التقيد بالتعاليم«. وت�صيف ا�صمى 
بتذم��ر »اإن و�ص��ع الطفولة يف ه��ذه الفرتة خميف 
للغاي��ة، وذلك ب�صبب ابتعادهم ع��ن براءة الطفولة 
وحتدثه��م باأحاديث ونقا�ص��ات ال متت الأعمارهم 
ب�صل��ة، وه��ذا م��ا يدفعن��ا اىل جتن��ب اأي حماولة 
للحدي��ث معه��م، حتى ال نق��ع يف م�ص��اكل �صببها 
�صذاج��ة طفولة بعيدة عن التعقل«. وتوؤكد د. ا�صمى 
»مب��ا اأن االأ���رصة ه��ي اللبنة االأ�صا�صي��ة يف حتديد 
ال�صخ�صي��ة الت��ي يك��ون عليه��ا الطف��ل، وال�صلوك 
ال��ذي يعام��ل به مع املجتم��ع خارج االأ���رصة، لذا 
ال ب��د منه��ا اأن تتجنب الب��وح اأمام��ه بالكثر من 
املو�صوع��ات واالأم��ور، وخا�ص��ة تل��ك التي حتث 
الدين��ي،  واجلان��ب  الع�صائ��ري،  التع�ص��ب  عل��ى 
وال�صيا�ص��ي. الأن الطفل مقل��د، وان كل كام ي�صدر 
منه خ��ارج املاأل��وف يجعل منه طف��ا غر حمبذ 

التعام��ل مع��ه«. وت�ص��ر د. ا�صم��ى اىل اأن اعتم��اد 
اأ�صل��وب التعزي��ز ال�صلب��ي مع الطف��ل، �صيجعل منه 
طف��ا اجتماعيا قادرا على التكي��ف مع االآخرين، 
والتعام��ل معهم ب�صكل �صوي، الأن كل تعامل يقوم 
على اأ�صا�س اإظهار القوة والتع�صب وغر املعقول، 
يك��ون مرفو�ص��ا وغر مقب��ول بتات��ا، الأن احلياة 
باالأ�صا���س تعتم��د عل��ى مب��داأ االح��رتام والتبادل 
وامل��ودة داخ��ل املجتم��ع الواح��د. ولرت�صيخ ذلك 
املب��داأ، ال ب��د ان تقوم جميع املوؤ�ص�ص��ات الثقافية 
والرتبوي��ة واالإعامي��ة باإع��داد برام��ج توعوي��ة 
مكثف��ة حت��ث املجتمع عل��ى اإبعاد الطف��ل عن كل 
املظاه��ر الت��ي تدفع الطف��ل اىل اأن ي�صل��ك ال�صلوك 
ال�صي��ئ م��ع املجتم��ع«. يج��ب ابع��اد االطفال عن 
ه��ذه االأحاديث ومنعهم من التح��دث بها خا�صتًا 
وه��م يف مقتبل العمر وهذه الظاه��رة �صوف تقود 
يف امل�صتقب��ل اىل الكث��ر من الظواه��ر ال�صيئة يف 
املجتمع الذي ي�صعى للحد من هكذا مناذج �صلبية.

 اأ�صع��ار خيالي��ة تباين��ت ردود افع��ال �صكن��ة منطقة 
زيونة حول جتربة ال���)24( �صاعة وخ�صخ�صة قطاع 
الكهرب��اء ال��ذي انطلق م��ن ثاثة حم��ات باملنطقة. 
)عب��د اهلل حم�صن عب��د(، متقاعد، ذك��ر يف حديثه: كنا 
ن�صك��و م��ن ارتف��اع اج��ور ا�صتيف��اء الكهرب��اء غ��ر 
املنتظم��ة، م�صتدركا: لكنه��ا االآن تفوق تل��ك االأ�صعار 
مرات عدة. مو�صحا: كنت ادفع �صهريا ما بن 80 اىل 
150 األف دينار، اما وفق النظام احلايل فقد و�صلت 
القائم��ة اىل قراب��ة 500 األ��ف دين��ار رغ��م قل��ة عدد 
االأجه��زة يف البي��ت. مت�صائا: من اي��ن ياأتي ا�صحاب 
الدخ��ل املح��دود واملوظف��ن ال�صغ��ار واملتقاعدي��ن 
مبثل هك��ذا مبالغ. وا�ص��اف عبد: كن��ا ننتظر حكومة 
���رصكات  حل�ص��اب  ولي���س  ال�صع��ب  ل�صال��ح  تعم��ل 
ا�صتثماري��ة. مردفا: ان خ�صخ�ص��ة القطاعات خا�صة 
يف الكهرب��اء �صابق��ة خط��رة تلح��ق االذى ب�رصيح��ة 
كبرة م��ن العراقين. متابعا: كان االأجدى باحلكومة 
اعادة االأموال التي �رصق��ت من تخ�صي�صات الكهرباء 
لكن لاأ�صف ال�صديد مل نكن نت�صور ان واقع احلال بعد 
�صق��وط نظ��ام البع��ث �صيك��ون به��ذا ال�ص��وء. �صم��ول 
حمافظ��ات الب��اد باخل�صخ�ص��ة يع��اين الع��راق منذ 
التي��ار  وانقطاع��ات  الكهرب��اء  اأزم��ة  م��ن  �صن��وات 
الكهربائ��ي امل�صتمرة، رغم ���رصف مبالغ طائلٍة على 
ه��ذا القطاع، وقد كان توف��ُر الكهرباء واحدا من اأبرز 
اأ�صب��اب التظاه��رات االحتجاجية الت��ي �صهدتها مدن 
الع��راق خال االأعوام املا�صية. لكن رغم ذلك مل تتخذ 
احلكوم��ة اي اج��راء بهذا ال�صدد ب��ل بالعك�س من ذلك 
جل��اأت اىل �صفة اخ��رى متمثلة باخل�صخ�ص��ة، مثلما 
ك�صف��ت وزارة الكهرباء عن الب��دء بامل�رصوع يف اغلب 
مناط��ق بغداد بع��د جن��اح جتربتها يف اأحي��اء تابعة 
ملنطقتي زيونة والرموك، وفيما اأ�صارت اإىل اأن االآلية 
اجلدي��دة �صت�صمل نحو %80 من حمافظات الباد مع 
نهاية العام احلايل، حتّدثت عن حتقيقها نتائج كبرة 
ال�صيم��ا عل��ى �صعي��د تر�صي��د اال�صته��اك و�صاع��ات 
التجهي��ز الت��ي �صتكون على م��دار الي��وم. واأ�صار وزير 
الكهرب��اء قا�ص��م الفه��داوي، اىل حم��اوالت تخري��ب 
الإعاق��ة عودة الطاق��ة الكهربائي��ة للمناطق املحررة، 
اإىل  ال�صم�صي��ة  الطاق��ة  يف  امل�صتثمري��ن  دع��ا  فيم��ا 
التع��اون مع ال��وزارة. وق��ال الفهداوي خ��ال موؤمتر 
�صح��ايف عقده مببن��ى ال��وزارة، اإن اخلط��وط الناقلة 
تعر�صت اإىل �رصاع مري��ر مع االإرهاب يف حمافظات 
دي��اىل و�ص��اح الدي��ن واالأنب��ار. موؤك��دا: اأن هن��اك 
حم��اوالت تخري��ب تعي��ق ع��ودة الطاق��ة للمناط��ق 
املحررة. ال��وزارة ال ت�صتطيع جتاوز اإنتاجها واأ�صاف 
اأن ال��وزارة متكن��ت م��ن زي��ادة الطاق��ة  الفه��داوي: 
الكهربائية ه��ذا ال�صيف ومل ترتاجع معدالتها. م�صرا 

اإىل اأن اإع��ادة خط��وط نق��ل الطاق��ة اإىل العم��ل باتت 
ت�صتغ��رق م��ن 8 اإىل 10 �صاع��ات، بدال م��ن اأ�صبوعن 
خ��ال الف��رتة ال�صابق��ة. معرب��ا ع��ن اأمله ب��اأن ي�صل 
م���رصوع خ�صخ�ص��ة الكهرب��اء اإىل %80 من مناطق 
الع��راق خال الع��ام احلايل. الفت��ا اإىل اأن ال��وزارة ال 
ميكنه��ا جتاوز 14 األفا و500 ميغ��ا واط، خا�صة ان 
م��ن ي���رصف يف الطاقة ياأخذ ح�صة غ��ره. واكد وزير 
الكهرب��اء يف املوؤمتر ال�صحفي ان اجلهود تكاملت مع 
م���رصوع اخل�صخ�صة الذي حقق جناحا ب�صهادة البنك 
ال��دويل٬ وا�ص��ادوا ب��ه وقدم��وا لن��ا مقرتح��ات كبرة 
مل�صاعدتن��ا الإجن��اح التجربة. م�ص��ددا: ان فريق البنك 
�صيعم��ل معن��ا ب�ص��كل حثي��ث و�صيقوم��ون مبراجع��ة 
العق��ود ملعاجلة نقاط اخلل��ل ان وجدت لتكون العقود 
ب�ص��كل �صف��اف. جلن��ة برملاني��ة: م�رصوع غ��ر ناجح 
وب�ص��اأن اخل�صخ�صة اعترب ع�صو جلن��ة النفط والطاقة 
النيابي��ة )احم��د حمدان اجلبوري( ان م���رصوع اإحالة 
اال�صتثماري��ة  ال���رصكات  اىل  الكهرب��اء  قط��اع 
وخ�صخ�صت��ه يف الع��راق بامل�رصوع غ��ر ال�"ناجح" 
لع��دم وج��ود قان��ون ا�صتثمار جي��د يج��ذب امل�صتثمر 
وملعار�ص��ة وزارة الكهرب��اء عل��ى خ�صخ�ص��ة قطاع 
الكهرباء. م�صتطرقا: اإن خ�صخ�صة قطاع الكهرباء يف 
جمي��ع الدول م���رصوع ناجح كونه يت��م باأ�صعار قليلة 
وبكمي��ات توليدية كبرة ويخت�رص جهدا كبرا للدولة 
وال يكلف املواطن اأ�صع��ارا مرتفعة. مبينًا: عدم جناح 

هذا امل�رصوع يف الع��راق لعدم امتاكه قانونا جاذبا 
لا�صتثم��ار ي�صم��ن للم�صتثم��ر حقوق��ه ولاأو�ص��اع 
بكاف��ة  لا�صتثم��ار  الط��اردة  واالأمني��ة  ال�صيا�صي��ة 
قطاعات��ه االقت�صادي��ة. واأ�صاف اجلب��وري: ان جميع 
املوازن��ات لل�صنوات املا�صي��ة خ�ص�صت مبالغ كبرة 
ل��وزارة الكهرب��اء دون احل�ص��ول على انت��اج توليدي 
جي��د للطاقة وتلكوؤ ال��وزارة باأغلب م�صاريعها ما دفع 
ببع���س اأع�ص��اء الطاق��ة اىل اتخ��اذ م���رصوع اإحال��ة 
الكهرباء اىل اخل�صخ�صة. م�صرا اىل اأن عددا كبرا من 
اأع�ص��اء الربمل��ان يوؤي��دون ه��ذا امل�رصوع لك��ن لعدم 
تهي��اأة االأج��واء املنا�صب��ة للم���رصوع يتوقع��ون عدم 
جناح��ه يف الوقت احل��ايل. مقرتحا: اإجراء جتارب يف 
مناط��ق حم��ددة مل���رصوع خ�صخ�ص��ة الكهرب��اء واذا 
الق��ت جناحا �صتعمم على كاف��ة املحافظات العراقية 
واإذا الق��ت الف�صل فالع��راق لن يخ�رص اي �صيء يف هذه 
التجرب��ة . خبر اقت�صادي: الف�صاد هيمن على القطاع 
رمب��ا مل ير�صد بلد يف الع��امل مبوازنته ال�صنوية امواال 
باحلج��م ال��ذي ر�ص��د يف موازن��ات العراق من��ذ عام 
2003، اذ يق��ول )اخلبر االقت�صادي با�صم انطون(: 
ان م��ا ���رصف على قط��اع الكهرب��اء والطاق��ة مبالغ 
تف��وق الت�ص��ور، واملتع��ارف علي��ه ان كل )1000( 
مي��كاواط يحت��اج اىل ملي��ار دوالر، واملبالغ التي مت 
�رصفه��ا على قط��اع الكهرباء ق��د جت��اوزت ال�)40( 
ملي��ار دوالر، اإال اأن ما متواف��ر من الطاقة املوّلدة هو 

10000 مي��كاواط. مبين��ا: ان ه��ذا القط��اع هيم��ن 
علي��ه الف�صاد ب�صكل كب��ر، وعمليات الف�ص��اد تكت�صف 
بع��د مغ��ادرة الوزي��ر اأو امل�ص��وؤول موقع��ه. وب�ص��اأن 
هنال��ك  انط��ون:  ب��ن  الكهرب��اء  قط��اع  خ�صخ�ص��ة 
مقرتح��ات �صابق��ة يف التع��اون مع القط��اع اخلا�س 
لتولي��د الطاق��ة و�رصاء ه��ذه الطاقة من ه��ذا القطاع، 
وبيعه��ا للمواطن بح�ص��ب الت�صعرة املق��ررة، على ان 
تاأخ��ذ الوزارة بنظ��ر االعتبار دخل املواط��ن العراقي 
فالي��وم  مردف��ا:  الفق��رة.  الطبق��ة  وباالأخ���س 
هنال��ك%30 من ال�صع��ب العراقي حت��ت م�صتوى خط 
الفق��ر باالإ�صافة اىل ن�صب مرتفعة من البطالة. حمذرا 
م��ن ان تك��ون اخل�صخ�ص��ة اأداة الإ�صاف��ة ثق��ل وعبء 
جدي��د على املواط��ن يف ظل انخفا���س دخله ووجود 
بطال��ة مزمن��ة. مواطن��ون: باالإم��كان ال�صيط��رة على 
واق��ع  بتح�ص��ن  جماهري��ة  مطالب��ات  التج��اوزات 
الكهرب��اء مع االأخ��ذ باالعتب��ار الظ��رف االقت�صادي 
او  ال�صغ��ار  املوظف��ن  �ص��واء  للمواطن��ن  ال�صع��ب 
ال  مم��ن  املح��دود  الدخ��ل  ا�صح��اب  او  املتقاعدي��ن 
ي�صتطيع��ون دفع القوائ��م ذات االرقام الكبرة . )�صامل 
مو�ص��ى( م��ن �صكنة منطق��ة زيونة بّن ان��ه يف ال�صهر 
ال�صاب��ق ج��اءت قائمة الكهرب��اء مببل��غ )350( الف 
دين��ار. م�صت��دركا: لك��ن يف ه��ذا ال�صهر ج��اءت مببلغ 
)425( ال��ف دين��ار مع متابعتي الدائم��ة لا�صتهاك 
الكهربائ��ي يف املنزل. م�صرت�ص��ا: كنا نعتقد ان نظام 
)اخل�صخ�ص��ة( �صيحل م�صكل��ة الكهرباء لكن��ه لاأ�صف 
ا�صاف م�صكلة اخ��رى وكربى، ح�صب و�صفه. وا�صاف 
مو�ص��ى: هناك عوائ��ل و�صلتها القائم��ة مببالغ ت�صل 
اىل ملي��ون دين��ار وم��ن مل يدف��ع منه��م تقط��ع عن��ه 
الكهرب��اء وه��ذا ما ح��دث مع بع���س العوائ��ل ومنهم 
عائل��ة )�صقيق��ي( املتقاع��د. مو�صح��ا: ان باالإم��كان 
ال�صيطرة عل��ى م�صكلة التوزيع يف زيون��ة بكل �صهولة 
لك��ون �صبكتها الكهربائية اأر�صي��ة. متابعا: ان الدولة 
تتحج��ج بالتج��اوزات وع��دم دفع املواطن��ن الأجور 
الكهرب��اء والتج��اوزات ويف ذات الوق��ت متتن��ع ع��ن 
حتويل ال�صبكة الهوائية اىل ار�صية بالتايل حل ن�صف 
امل�صكل��ة. املدر���س: امل���رصوع حق��ق جناح��ًا كب��راً 
املتحدث با�صم وزارة الكهرباء )م�صعب املدر�س( ذكر 
يف ت�رصيح �صحايف: اإن م�رصوع خ�صخ�صة الكهرباء 
ال��ذي اجري��ت جتربته يف بع���س احي��اء العا�صمة قد 
حقق جناح��ًا كبراً . م�صيفا: اأن الوزارة احالت جميع 
مناط��ق الكرخ على التعاقد وبانتظار ابرام العقود مع 
اجله��ات ذات العاقة. الفت��ًا اإىل: اأن االمر �صمل اي�صًا 
نحو %60 من مناطق الر�صافة. واأو�صح املدر�س: اأن 
هن��اك احال��ة ح�صل��ت يف حمافظات اخ��رى كما هو 
احلال بالن�صبة لكرباء. متوقعًا اأن ت�صل ن�صبة تطبيق 
امل���رصوع حت��ى نهاي��ة الع��ام احل��ايل اإىل %80 يف 
عم��وم مناطق الع��راق. موؤكدا ان ا�صتكم��ال امل�رصوع 

بنح��و ت��ام وبن�صب��ة %100 �صيك��ون خ��ال ال�صن��ة 
املقبل��ة على وفق ما هو معدل��ه. وا�صاف املدر�س اأن 
التجرب��ة لها اهمية كبرة على �صعي��د املواطن كونه 
يتخل���س م��ن ا�صحاب املول��دات االهلي��ة، ويوفر يف 
الوق��ت ذات��ه الطاق��ة وير�صده��ا مبا يخ��دم امل�صلحة 
العام��ة. متابعا اإن ت�صديد القوائ��م يكون اإىل احلكومة 
وخ��ال )10( ايام من تاريخ ت�صليمه��ا، واأن اال�صعار 
مدعومة تبداأ ب�دعم ي�ص��ل قدره اإىل %94 ويتناق�س 
كلما زاد اال�صته��اك. م�صددا ان احلكومة ممثلة بلجنة 
الطاق��ة يف جمل���س الوزراء لديها ثق��ة عالية مبجهود 
ال��وزارة وق��د منحتن��ا الدعم الكام��ل يف �صبيل اجناح 
امل���رصوع ط��وال امل��دة املا�صي��ة. حمل��ل اقت�صادي: 
م���رصوع اخل�صخ�ص��ة اأثبت ف�صل ال��وزارة عن م�رصوع 
اخل�صخ�ص��ة واالإنتاج وملف الكهرب��اء واالأموال التي 
اهدرت و�رصقت طوال ال�صنن املا�صية يو�صح املحلل 
االقت�صادي )ح��ازم ال�صمري( ان م�رصوع اخل�صخ�صة 
ال��ذي تتحدث عنه وزارة الكهرباء غر منطقي خا�صة 
يف اي��كال اجلباي��ة ل���رصكات اهلي��ة ال عاق��ة له��ا 
باالإنتاج او ال�صبكات املحلية. مت�صائا: عن �صبب عدم 
���رصوع وزارة الكهرباء ببن��اء حمطات جديدة وتغير 
�صبكة التوزيع. عاداً احالة قطاع الكهرباء للخ�صخ�صة 
بالتمّل���س م��ن مو�صوع انت��اج الكهرباء ال��ذي �صبب 
معان��اة كب��رة للمواطن��ن واك��د على ف�ص��ل اجلهات 
املعني��ة بال�صيط��رة عل��ى كمي��ة االنت��اج وتوزيعه��ا 
لغي��اب ال��روؤى واخلط��ط املهني��ة والعلمي��ة باالإنتاج 
والتوزيع. واأكد ال�صم��رى على ان تلكوؤ وزارة الكهرباء 
م�صطن��ع ومتفق عليه من اجل اف�صال االنتاج الوطني 
اال�صتثم��ار  اىل  احلي��وي  القط��اع  ه��ذا  واحال��ة 
واخل�صخ�صة. ع��ادا ذلك بال�رصقة العلنية للمال العام 
خا�ص��ة ان اغل��ب املحط��ات املنتجة للطاق��ة االن مت 
ت�صييده��ا من ام��وال ال�صع��ب وواردات النف��ط. م�صددا 
عل��ى: ف�صل تلك التجربة يف منطقتي الرموك وزيونة. 
مو�صح��ا ان الكث��ر م��ن العوائ��ل �صك��ت م��ن ارتفاع 
جباي��ة اج��ور الكهرباء الت��ي اثقلت كاه��ل الكثر من 
�صكن��ة املنطقتن. مت���رصرون : قطعوا عن��ا الكهرباء 
خ�صخ�ص��ة قط��اع الكهرب��اء يف هذا الوق��ت احل�صا�س 
ال��ذي مي��ر ب��ه البل��د ل��ن ت�صي��ف اال متاع��ب جدي��دة 
للمواطن العراقي الذي يعي�س و�صط دوامة من االأزمات 
كم��ا �صيف�ص��ح املج��ال اأمام ���رصكات حملي��ة مملوكة 
ل�صخ�صي��ات واأح��زاب �صيا�صية لل�صيط��رة واال�صتحواذ 
على ه��ذا القطاع احليوي وامله��م بحكم ما متلكه من 
اأم��وال الف�ص��اد امل�رصوق��ة من ق��وت ال�صع��ب. )�صياء 
ح�ص��ن( م��ن �صكنة منطقة زيونة او�ص��ح انه يف ال�صهر 
االول للتجرب��ة جاءتن��ا قائمة الكهرب��اء ب� 150 الف 
دين��ار. متابع��ا: لك��ن يف ال�صهر الذي تبع��ه زادت اىل 
ال�صع��ف حتى و�صلت اىل 500 األ��ف دينار يف ال�صهر 
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رغم انها كانت حري�صة 
على اطفاء اغلب الأجهزة 

الكهربائية غري املهمة، 
خا�صة و�صائل التكييف، 

لعتدال الطق�س، اإل اأن اأجور 
الكهرباء مل تنخف�س بل 

بالعك�س من ذلك ارتفعت من 
 375 اىل  دينار  األف   325

دون ان يف�صروا ال�صبب. 
هكذا بّينت بيداء حممد 

)املوظفة بوزارة الزراعة( 
م�صكلتها مع كهرباء الـ)24( 

�صاعة يف منطقة زيونة، 
�صاكية من ارتفاع املبلغ 

المر الذي ت�صبب بخلل كبري 
يف ميزانية العائلة املرهقة 

باأ�صا�صها ب�صبب ارتفاع 
ا�صعار الكثري من م�صتلزمات 

احلياة خا�صة التعليم 
وال�صحة 
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