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عىل مدار األشهر القليلة املاضية، تعرضت محطات كهرباء يف العراق لهج�ت، إذ قالت وسائل إعالم محلية إن أكرث  

برجا لخطوط الضغط العايل للكهرباء تعرض للتخريب، في� يشتبه بأن داعش يقف وراء هذه الهج�ت.  70من 

العراقية قال يف مقابلة تليفزيونية إن "هناك من يحاول زعزعة استقرار البالد ونرش  لكن الناطق باسم وزارة الكهرباء

الفوىض". اإلرهابيون استغلوا أزمة طويلة األمد يعا� منها العراق تتعلق بانقطاع شبه دائم للكهرباء خاصة مع 

ملدن العراقية مصدرا للطاقة اشتداد درجات الحرارة يف الصيف. ففي هذا البلد الغني بالنفط، ال متتلك معظم ا

في� يزداد األمر سوءا  ،الكهربائية عىل مدار ساعات اليوم، وانقطاع الكهرباء بات جزءا من الحياة اليومية للعراقي�

  مع ارتفاع درجات الحرارة يف شهري متوز وآب من كل عام.

 

 :أسباب أزمة الكهرباءأوال:  -

الكهرباء يف العراق التي تهدد استقراره السيايس واالجت�عي واألمني، برغم الوعود املتكررة  ازمةتتعدد أسباب 

. الواقع هو ان االرهابي� يحاولون 2005مليار دوالر منذ العام  80بإصالح املشكلة التي كبدت الخزينة أكرث من 

الخدمة الكهربائية حيث أن العديد من املدن استغالل هذه املشكلة القامئة منذ فرتة طويلة في� يتعلق بالعجز يف 

ساعة يوميا، وهي مشكلة تتفاقم خالل فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة  24ال تتوفر فيها خدمة الكهرباء 

األيام االخ�ة حصل توقف  إذ إندرجة مئوية، والطلب يفوق اإلمدادات وهو ما يسبب االنقطاعات،  50إىل أكرث من 

الحكومة بأداء  العراق، تعدكل صيف يف  مع حلولو هرباء يف مبان حكومية ومطارات ومستشفيات. لساعات يف الك

مليار دوالر  81ان  ، توصلت لجنة برملانية تشكلت للتحقيق يف قطاع الطاقة، إال2020عمل أفضل، ويف كانون األول 

. ويقول املحللون يف العراق أن مشكلة تحسن ملحوظالحظ ، وحتى اآلن مل ي2005أنفقت عىل القطاع منذ العام 

 :أبرزهاذلك، وبالتايل هناك عوامل عدة لعبت دوًرا يف الكهرباء هي أكرث تعقيًدا من كونها فقط مشكلة فساد، 

 الفساد الداخيل .1

ة املشكلة األساسية يف هذا القطاع، هو أن الطلب عىل الكهرباء يفوق العرض والقدرة عىل انتاج الطاقة الكهربائي  

بلغت هذه األزمة ذروتها مع انقطاع الكهرباء دام لساعات عن مستشفيات ومبا� حكومية وكانت قد يف العراق. 

إذ اقتحم متظاهرون غاضبون عددا من محطات ، وحتى مطارات. وأثارت أزمة انقطاع الكهرباء موجة تظاهرات

كيلومرتا يف الش�ل من بغداد. ويف حزيران املايض، قدم  40الكهرباء يف العاصمة بغداد ودياىل التي تقع عىل بعد 

وزير الكهرباء ماجد حنتوش استقالته ليصبح بذلك وزير الكهرباء الثامن عرش عىل التوايل الذي يستقيل خالل 

تعهدت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعمل عىل حل أزمة الكهرباء يف وعود تكرر  اق.الصيف يف العر 
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عىل أذان العراقي� س�عها كل صيف، لكن يبدو أن القامئ� عىل إدارة البالد ال يفعلون شيئا عىل أرض الواقع يف 

 العراق الغني بالنفط. 

يس، عيل الصفار، فـ"إن األمر يشبه العاصفة الكب�ة إذ أنه ال يتعلق وبحسب املحلل يف الوكالة الدولية للطاقة يف بار

 مبشكلة تقنية فحسب بل هناك عوامل غ� تقنية وراء أزمة الكهرباء يف العراق فهناك أسباب سياسية واقتصادية". 

طهم مع الشارع محاولة جريئة لتوري«ن من دائريت الصدر والكاظمي يقيمون أزمة الطاقة بأنها و مقرببين� يوجد  

 50، الذي يشهد أساساً احتجاجات غاضبة عىل تردي الخدمات يف موسم حار بلغ معدل الحرارة فيه نحو »العراقي

درجة مئوية. وبحسب نظام توزيع مناصب الحكومة ب� الفعاليات السياسية، فإن وزارة الكهرباء من حصة التيار 

الوزير ماجد «اقة يف الربملان العراقي، صادق السليطي، قال، إن الصدري بزعامة مقتدى الصدر، لكن عضو لجنة الط

، مش�اً إىل أن "أزمة اإلطفاء شبه التام »حنتوش (الذي قبل الكاظمي استقالته أخ�اً) مستقل وال ينتمي إىل (التيار)

 ذات بعد خارجي، ترتافق مع عيوب إدارية داخلية".

أساسًيا يف بروز هذه األزمة، إال أن ذلك ال ينفي العامل الخارجي، إذ  يوجد عامل الفساد الداخيل الذي يلعب دوًرا

يوجد عوامل أخرى ترتبط بالعالقات الدولية املتوترة والصعبة ب� العراق واملجتمع الدويل خاصة يف محيطه اإلقليمي. 

سعودية ومرص لدعم ع العراق اتفاقيات الست�اد الكهرباء من دول مثل األردن والكويت ومؤخرا مع القّ فقد و 

ي إيران الجانب العراقي بالكهرباء والغاز الذي يغذّ  ا. كذلك متدّ ا حادً الشبكة الكهربائية العراقية التي تعا� نقصً 

قد طالبت العراق  إيرانمحطات توليد الكهرباء وهو األمر الذي تحاول الواليات املتحدة ثني العراق عنه، وكانت 

سداد مدفوعات الطاقة والديون املرتاكمة عليه التي تقدر مبليارات الدوالرات في� تعد العقوبات األمريكية عىل 

وقد أعلن املدير  طهران أحد األسباب وراء عدم قدرة الحكومة العراقية عىل سداد هذه املدفوعات بطريقة أرسع.

رانية تعليق تصدير الكهرباء للعراق، وقال إن هذا القرار يأيت لرضورة سد التنفيذي لرشكة إدارة الكهرباء اإلي

 .احتياجات بالده داخليا

 :األمريكية "ج�ال إلكرتيك"و األملانية "سيمنز" التنافس ب� .2

مع رشكتي سيمنز األملانية وج�ال إلكرتيك األمريكية  2019و 2018د أبرم اتفاقيات ب� عامي اكان العراق ق   

الرئيس التنفيذي السابق لرشكة سيمنز،  ّرصحو . للمساعدة يف إعادة تأهيل شبكات الكهرباء وتطوير قطاع الطاقة

"الرئيس األمرييك دونالد ترامب مارس ضغوطاً كب�ة عىل العراقي� ملنح رشكة ج�ال  نأ  2018جو كايزر يف عام 

الترصيحات التي أدىل بها مؤخرًا الرئيس التنفيذي لرشكة  .إلكرتيك األمريكية صفقة تطوير قطاع الكهرباء يف العراق"

سيمنز األملانية الشه�ة الرائدة يف مجال انتاج وتطوير الطاقة الكهربائية، تؤرش إىل جانب من جوهر أزمة الكهرباء 
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مليار دوالر يف العراق، وأسباب عدم حلها رغم مرور مثانية عرش عاًما عىل سقوط نظام صدام، وإنفاق أكرث من ست� 

  .عىل هذا القطاع، ناهيك عن األموال الطائلة التي أنفقها املواطنون العراقيون لرشاء الكهرباء من املولدات األهلية

يزر، يؤكد أن واشنطن بإداراتها املتعاقبة عىل البيت األبيض طيلة األعوام الث�نية عرش اما جاء عىل لسان ك   

 ايتالكهرباء عىل حالها، رغم األموال الطائلة التي أنفقت عىل هذا القطاع الخدم املنرصمة، كانت وراء بقاء مشكلة

أن إدارة الرئيس األمرييك  2018ك� ذكرت وكالة "بلومربغ" يف ترشين الثا� املهم والحيوي يف مختلف املجاالت. 

 سيمنز األملانية بعد توقيع الحكومة العراقية بتفضيل ج�ال إلكرتيك األمريكية عىل تالسابق دونالد ترامب أقنع

مليار دوالر مع بغداد. ومتتلك الرشكتان يف الوقت الحايل مشاريع يف العراق في� تدعم واشنطن  15األخ�ة اتفاقاً بـ 

رشكة ج�ال إلكرتيك ملساعدة العراق عىل تقليص االعت�د عىل الغاز اإليرا� وكان قد أعلن السف� ماثيو تولر "أن 

تحدة تعمل عىل تأم� الطاقة للعراق، بعيدا عن االعت�د عىل إيران"، بين� ركزت أملانيا بشكل أسايس الواليات امل

صحيح أن واشنطن تسعى لفرض هيمنة الرشكات األم�كية عىل قطاع الكهرباء   عىل تحس� شبكة الكهرباء يف البالد.

لرشكة سيمنز األملانية، إال أن هناك الكث� من الدالئل  يف العراق، وتحديًدا رشكة ج�ال الكرتيك، املنافسة الرئيسية

واملؤرشات التي تثبت أن الواليات املتحدة لو كانت جادة وصادقة فعًال بحل مشكلة الكهرباء يف البالد لفعلت ذلك، 

 أو لكانت سمحت للرشكات االخرى، مثل سيمنز، الدخول عىل الخط، مثل� فعلت يف مرص خالل األعوام القالئل

  املاضية.

يف مجال عملها لتحس� واقع الطاقة الكهربائية، وفقا  2020فبين� خطت رشكة سيمنز خطوات جيدة يف عام    

، فإن رشكة ج�ال الكرتيك 2019التفاق أبرمته مع الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد املهدي يف عام 

. ويش� خرباء بهذا الشأن إىل أن 2003ت مبلف الكهرباء منذ عام االم�كية مل تفعل شيئًا ذا قيمة، رغم أنها أمسك

"الواليات املتحدة االم�كية دخلت برشكاتها بأهم قطاع� يف العراق، وه� الكهرباء والنفط، وحصلت رشكة ج�ال 

لكهرباء، عىل ثالثة عقود رئيسية لسد عجز الكهرباء، بيد أنها فشلت وتقاعست بإنهاء أزمة ا 2003الكرتيك منذ 

رغم أنَّ وعندما توجه العراق إىل رشكة سيمنز األملانية إلنهاء العجز تدخل ترامب بشكل مبارش وأوقف العقد". 

ست يف العام  130الرشكة األم�كية التي يتجاوز عمرها  ، أي بعد 2003) دخلت إىل العراق يف العام 1892عاماً (تأسَّ

متثلت بإعادة إصالح منظومة الطاقة الكهربائية، فإنها فشلت وعجزت  االحتالل بعدة شهور، لتنفيذ مهمة محددة،

فشلت به يف العراق عىل  في�عن تحقيق الحد األد� من النَّجاح، عل�ً أنَّها يف بلدان أخرى نجحت يف أعوام قالئل 

فلو أرادت إصالحه ملا  ما يعني أن لها دور يف عرقلة ملف الكهرباء يف العراق امتداد ما يربو عىل عقدين من الزمن،

 .كان العراق عا� حتى اليوم من هذه االزمة
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ي أبرمت الصينية الت -واملوقف األم�يك تجاه رشكة سيمنز االملانية يشبه اىل حد كب� املوقف من االتفاقية العراقية  

الرشوع يف العمل  هي األخرى يف عهد حكومة عبد املهدي، إال أن العراقيل والعقبات التي وضعت أمامها، جعلت

  بها أمرًا صعبًا وعس�ًا.

سدة.  وم� ال يقبل الشّك أنَّ "ج�ال إلكرتيك" ورشكات أخرى كان لها حصة كب�ة يف عوائد الّصفقات والعقود الفا   

) يف CPAوقد كان للسف� األم�يك بول بر�ر، خالل العام الذي قضاه رئيساً ملا يعرف بسلطة االئتالف املؤقتة (

 العراق بعد سقوط نظام صدام، دور سلبي خط� وكب� يف التأسيس ملنظومات الفساد والهدر املايل واالنحراف، مثل�

س ملعادالت سياسية تقوم عىل املحاصصة الطائفية والقومية واملذهبية، والتي أفرزت واقعاً سياسياً قلقاً و  مرتبكاً أسَّ

 استغالله من قبل االنتهازي� واملستثمرين.، ما يسهل ومضطرباً ومتأزماً عىل طول الخط

 الدور األم�يك: .3

صحيح أن منظومات الفساد اإلداري واملايل يف مؤسسات الدولة العراقية، لعبت دوًرا يف تعميق املشكلة، لكن ما    

هو واضح للكث�ين هو أن األم�كي� يتحملون جزًءا غ� قليل جراء تفاقمها إىل حد كب�، وهناك شخصيات تولت 

ربت إىل الواليات املتحدة، حيث حظيت هناك بالح�ية شؤون وزارة الكهرباء وأفسدت فيها كث�ًا، ويف النهاية ه

رغم أنها مطلوبة للقضاء العراقي حتى يومنا هذا، إذ إنه حين� أصدرت املحكمة الجنائية يف شهر ترشين االول من 

 أيهم، 2004، حكً� حضوريًا بالسجن ملدة عام� بحق وزير الكهرباء يف الحكومة االنتقالية االوىل عام 2006عام 

السامرايئ الحامل للجنسية األم�كية، بتهمة اإله�ل وإهدار املال العام، أقدمت عنارص من القوات االم�كية عىل 

اخراجه من قاعة املحكمة عنوة، وتسف�ه مبارشة اىل الواليات املتحدة، ليتوىل من هناك ادارة عمليات دعم  ومتويل 

، والعمل ضد النظام (مقاومة النظام العراقي) مة العراقيةمجاميع ارهابية مسلحة، تحت مسمى فصائل املقاو 

 1 م.السيايس القائ

الساسة األم�كيون يدركون أن حل مشكلة الكهرباء بصورة جذرية يف العراق من شأنه حل ومعالجة كّم كب� من    

ارتباطًا بأجندات املشاكل وإعادة الروح للصناعة والزراعة وقطاعات خدمية أخرى، وهذا ما ال تريده واشنطن 

ك� أن التواجد األم�يك يف العراق، سواء عىل األرض أو يف الجو، مل يوظف بشكل ايجايب إليقاف  وحسابات خاصة.

الحمالت اإلرهابية ضد أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، ال سي� يف اآلونة األخ�ة، حيث تسببت التفج�ات 

الناقلة، بانقطاع تام أو شبه تام للكهرباء يف أغلب محافظات وسط وجنوب التي طالت عرشات الخطوط واألبراج و 

البالد، عندما بلغت درجات الحرارة ذروتها. مل تفعل واشنطن شيئًا، وهي تراقب وتشاهد عن كثب حمالت عصابات 

                                                           
1 https://ar.farsnews.ir/viewpoint/news/14000415001054 
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7 
 

قت الذي راحت فيه "داعش" التخريبية يف مناطق شاسعة ال يغيب الط�ان األم�يك عن س�ئها إال نادًرا. هذا يف الو 

وسائل اعالم محلية وعربية وأجنبية، تحمل إيران املسؤولية بسبب عدم تصديرها الغاز املطلوب لتشغيل محطات 

انتاج الكهرباء، علً� أن املسؤول� االيراني� أكدوا أن طهران مستمرة بضخ الغاز للعراق، رغم تراكم املستحقات 

وفق اآلليات املتفق عليها، وأكرث من ذلك، فإن مسؤول� حكومي� عراقي�، املالية بذمة العراق، وعدم تسديدها 

مباحثات ومفاوضات الربط  هناك. مثنوا التعاون االيرا� يف تزويد العراق بالغاز للتخفيف من مشكلة الكهرباء

رغم أن جهات الكهربايئ ب� العراق وبعض دول الخليج ودول إقليمية أخرى، التي مل تنعكس عىل أرض الواقع، 

سياسية وإعالمية مختلفة روجت كث�ًا يف أوقات سابقة بأن توجه العراق اىل دول الجوار العريب كبديل عن إيران 

 سيكون أقل كلفة ويساهم بتوف� موارد مالية كب�ة.

ت املتحدة أن "الواليا، 2021آب  4يف أكد مسؤول يف وزارة الخارجية األم�كية يف ترصيح خاص بقناة الحرة وقد  

يوما يسمح له بدفع تكاليف واردات الكهرباء من إيران". وقال املسؤول الذي فضل  120منحت العراق إعفاء ملدة 

عدم الكشف عن اسمه "إن وزير الخارجية أنتو� بلينكن جدد اإلعفاء من العقوبات عىل إجراء العراق معامالت 

اإلعفاء قدرة العراق عىل تلبية احتياجاته من الطاقة عىل املدى مالية تتعلق باست�اد الكهرباء من إيران. ويضمن 

 القص� بين� يتخذ خطوات لتقليل اعت�ده عىل واردات الطاقة اإليرانية".    

 :االستهداف املتكرر ألبراج الطاقة .4

بغداد، بعد أن  منذ عدة أشهر، تصاعدت حدة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية يف العراق، لتصل إىل العاصمة

تركزت سابقا يف محافظات مثل ديايل واألنبار (مخبأً طبيعياً مه�ً ملسلحي "داعش" يف العراق، إذ يشن منها التنظيم 

التحول «هج�ت متكررة يف محافظة األنبار وصوالً إىل العاصمة بغداد)، وهو تطور وصفه مختصون بالشأن األمني، بـ

 ».ؤسسات العسكريةالخط� الذي يستوجب استنفار امل

كشفت الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الش�لية، أن أع�ل تخريب عدائية طالت الخطوط الناقلة و   

عرب استهداف بخمسة تفج�ات ممنهجة ويف توقيت  للكهرباء، يف كل من محافظات صالح الدين وكركوك ونينوى

التوايل، مثة أع�ل تخريب عدائية جديدة تستهدف الخطوط الناقلة يف وجاء يف بيانها: "أنه لليوم الثا� عىل واحد؛ 

. ويف بيان لوزارة آب) 5(برجاً" 13ساعة املاضية تم تفج�  48محافظات صالح الدين وكركوك ونينوى، وخالل الـ 

تهداف مربمج الكهرباء يف العراق، تب� أن" خطوط نقل الطاقة الكهربائية قد تعرضت خالل األيام املاضية لـ "اس

 ومتواصل".
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بات االستهداف املمنهج لشبكات إنتاج الطاقة الكهربائية وخطوط االمداد والتغذية بها، ظاهرة الفتة، يف مسعى   

من قبل الج�عات اإلرهابية ويف مقدمها تنظيم داعش، لتأزيم االوضاع يف البالد أكرث م� هي متأزمة. وبحسب 

"سكاي نيوز عربية" قال: "نعم الدواعش اإلرهابيون متورطون وال شك، يف هذه  مصدر سيايس، يف ترصيح له، ملوقع

الهج�ت املنظمة عىل أبراج الطاقة الكهربائية وخطوط نقلها، لكن مثة جهات أخرى متورطة، وليست بالرضورة 

ة واإلجرامية، كافة عمليات االستهداف من قبل تنظيم داعش وفقط. ليس خافيا أن تتزامن هذه العمليات التخريبي

بحق كل مواطن عراقي عرب حرمانه من الحق يف التمتع ولو بساعات تجهيز كهربائية قليلة، وسط هذا الجو الالهب 

درجة، مع قرب موعد االنتخابات. فالعمليات تهدف للتأث� يف مزاج الناخب� ويف  50حيث الحرارة تصل ملا فوق 

جعل هم املواطن األول هو التفك� يف قضايا الحياة يومية كشح الكهرباء، تعميم الفوىض والتذمر واليأس يف البالد، و 

بحيث تختلط األوراق وليتم إيصال رسالة مفادها، أن الوضع البائس يف العراق سي� الخدمات، سيبقى ك� هو ال 

 بل ويزداد تخلفا وتدهورا".

عملية تخريب ألبراج الطاقة  18أكرث من  وقال املتحدث باسم العمليات املشرتكة اللواء تحس� الخفاجي إن  

هذا التحدي،  مكافحةالكهربائية أحبطت وكانت تستهدف مناطق حيوية، مش�ا إىل أنهم اتخذوا إجراءات تسهم يف 

  مؤكدا صعوبة نرش القوات العسكرية عىل أبراج نقل الطاقة.

من بينها عمليات التخريب املستمرة، مع أهمية يعزو املتحدث باسم وزارة الكهرباء تفاقم األزمة إىل عدة عوامل،   

التذك� بأمرين؛ األول هو إعالن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن بعض أو معظم عمليات استهداف أبراج وخطوط 

نقل الطاقة، واآلخر هو أن ط�ان التحالف الدويل الذي يجوب س�ء البالد طوالً وعرضاً، مل يتخذ أي إجراء أو يقوم 

 .ا الشأن، واكتفى بالتزام الصمت ومراقبة ما يفعله "داعش"بخطوة يف هذ

تضم خريطة خطوط نقل الطاقة يف العراق مناطق . ألف برج 46يف املجمل نحو  أبراج نقل الطاقة العراقية تبلغ

 شاسعة غ� مأهولة يف الغالب ب� جنوب املوصل وصالح الدين وأجزاء من األنبار وصوالً إىل جنوب بغداد، لتتوزع

وتطورت تلك الهج�ت من رضب أبراج النقل إىل قصف محطات توليد نوعية يف البالد، ك�  إىل بقية مدن العراق.

وبحسب معطيات ميدانية؛ فإن الصواريخ استهدفت أجزاًء حيوية يف ». املسيب«و» صالح الدين«يف محطتي 

الكهرباء األسبق، قاسم الفهداوي، يف ترصيح  املحطت� أخرجتها عن الخدمة، ولن تعود قبل عام من اآلن. وعلق وزير

متلفز، بأن القدرة عىل استهداف هذه األجزاء تتطلب "إحداثيات من مصادر لديها دراية تقنية بهذه املحطات... 

األمر كله شبهة واضحة". والحال أن الهج�ت املنسقة ضد منظومة الطاقة يف العراق تعكس حجم التعقيد ليس يف 

  ة؛ بل يف عدد الفاعل� يف سوق الطاقة، والتنافس الرشس في� بينهم.األزمة الراهن
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 الربط ب� إيران والعراق:ثانًيا:  -

العقد اإليرا� هو الوحيد "ن أ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خالل اجت�ع طارئ لبحث أزمة الطاقة، ّرصح 

قدم تو  ".مستقر ويشوبه كث� من الصعوباتالذي �د العراق بالطاقة، لكن العقوبات عىل طهران جعلته غ� 

آالف ميغاواط؛  6إيران، بحسب معطيات وأرقام، نحو ثلث قطاع الطاقة بالعراق؛ إذ يبلغ معدل تجهيزها نحو 

مبا يف ذلك ما يوفره الغاز اإليرا� للمحطات العراقية، سوى أن القطاع الخاص العراقي، وعرب املحطات 

وعىل الرغم من أن العراق بلد نفطي، إال أنه يعتمد بشدة عىل إيران . ف ميغاواطآال  4االستث�رية، يوفر نحو 

يف مجال الطاقة، وذلك بسبب بنيته التحتية املتهالكة التي تجعله غ� قادر عىل تحقيق اكتفاء ذايت لتأم� 

 .مليون نسمة 40حوايل احتياجات سكانه البالغ عددهم 

اقرتن وقف الكهرباء إىل العراق بانخفاض حاد يف تدفقات الغاز عرب خطي أنابيب الغاز من إيران. وإيران ملزمة 

 1-0.7مليار قدم مكعب يوميا يف الصيف، ولكن التدفقات ظلت عند  2.47تعاقديا بتزويد العراق مبا يصل إىل 

مليار قدم مكعب/يوم من  1.8-1.5طه حوايل مليار قدم مكعب/يوم. وعىل مدار عام، يستورد العراق ما متوس

من إمدادات الطاقة املبارشة عرب الحدود، أن إيران تزود بشكل  جيجاوات 1.2إيران. وهذا يعني، باإلضافة إىل 

 (أكرث من ثلث) إمدادات الطاقة يف العراق.  جيجاوات 8-7فعال ما يصل إىل 

ر من املتأّخرات، هي فوات� مستحّقة عىل وزارة الكهرباء يدين العراق إليران مبا يزيد عن ست مليارات دوال و

العراقية، إذ يف ح� �ّكن اإلعفاء العراق من الحصول عىل الطاقة من جارته بدون مشكالت، فإنه �نع بغداد 

ر) واحدة من الرشكات اإليرانية الكربى تستحصل أموالها بالعملة العراقية (الدينا"، فـمن الدفع بالدوالر إليران

 ".يف محاولة لاللتفاف عىل العقوبات األم�كية، مبساعدة من رشكاء عراقي� يعملون مع جهات نافذة

 

 

 الحكومة العراقية: الًثا: إجراءاتث -

وتشكيل تسعى الحكومة العراقية إىل تقديم معالجة ألزمة الكهرباء التي يعا� منها العراق، وذلك عرب اتباع سياسات 

من شأنها أن تؤمن ح�ية للمنشآت وتخفف من وطأة االزمة وتحقق السيطرة عىل الوضع ، غرف عمليات أمنية

 :عليه بناءً و 

شدد الكاظمي عىل "رضورة وضع خطط جديدة لح�ية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والحد من تكرار  •

لقطعات األمنية والعسكرية استهدافها، ملا يشكله ذلك من تأث� كب� عىل املواطن�". ووجه الكاظمي "باستنفار ا
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واالستخبارية كافة لتأم� ح�ية األبراج، وتعزيز أعداد القوات املكلفة بح�يتها، وإعادة انتشارها تزامنا مع 

خطط ح�ية الزائرين يف شهر محرم الحرام وتأم� االنتخابات املبكرة". وتابع: "أمر الكاظمي بتشكيل خلية 

أنها ستكون هناك مراجعة لوضع القيادات األمنية التي ستخفق يف أداء مهامها". أزمة ملراقبة ح�ية األبراج، و 

وأضاف أن "هناك استنفارا يف وزارة الكهرباء لتزويد املواطن� بأفضل ساعات التجهيز"، مش�ا إىل، أن "إنتاج 

ستقرار وستتم مالحقتها الطاقة ارتفع إىل أعىل مستوى له، لكن هناك أيادي تخريبية وإرهابية، ال تريد للبلد اال 

 ."والقصاص منها

 عن توصيات خاصة بح�ية أبراج نقل الطاقة وزير الداخلية أعلن  •

 تشكيل غرفة عمليات تشمل عددا من القوات األمنية ووزارة الكهرباء •

استقالة وزير الكهرباء وفتح لجان تحقيق= محاولة إلثبات موقف الحكومة بأنها اتخذت إجراءات معينة  •

 وامتصاص االزمة تحديدا

 

 :الحلول، البدائل والصعوباترابًعا:  -

 اتفاق مع اإلمارات -1

ايضا  ةظبي واملعروفحزيران املايض اتفاقا مع رشكة مصدر اململوكة للدولة يف ابو  24كان العراق قد وقع يف   

من الطاقة الشمسية يف جنوب العراق بكلفة مليار  غيغاواط 2 إلنتاجباسم رشكة ابو ظبي لطاقة املستقبل 

دوالر. وهذا االتفاق هو النهج األول للعراق يف تبني الطاقة النظيفة من أجل الحد من التلوث، وتنويع مصادر 

 .الطاقة، والحد من االعت�د عىل الكهرباء والغاز اإليراني�

 االستعانة برشكات خارجية -2

أنه تلقى عروًضا  )،2021متوز  18( الجبار عبدوزير النفط العراقي أكد : لبديلةمحطات كهرباء تعمل بالطاقة ا

إلنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة من قبل رشكات عاملية، من ضمنها رشكة توتال الفرنسية، وكربيات 

 الرشكات العاملية، ستُعلن الحًقا.

) الصينية يأيت بعد تلقي العراق ض�نات ملزمة التمويل CNCEC"إحالة مرشوع "مصفى الفاو" إىل رشكة (وأشار إىل 

 ) اململوكة للدولة الصينية ".SASACمن مؤسسة ساساك (
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 الربط الكهربايئ -3

يسعى العراق للتوسع يف الربط الكهربايئ مع الدول العربية بوصفه أحد الحلول املهمة للقضاء عىل أزمة انقطاع 

% من الربط الكهربايئ مع الخليج، مع حقيقة أن الحكومة العراقية 81العراق نحو  وبالفعل، أكمل التيار الكهرباء.

كيلومرت داخل  220كيلومرت، بواقع  300تواصل مفاوضاتها مع مجلس التعاون الخليجي حول إنشاء خط بطول 

اسم وزارة الكهرباء ومن جانبه، أكد املتحدث ب كيلومرتًا داخل العراق، حسب وكالة األنباء العراقية. 80الكويت، و

، مش�ًا إىل 2022العراقية، أحمد موىس، أن مرشوع الربط الكهربايئ مع دول الخليج سيكون جاهزًا للعمل يف صيف 

 28وهي قيمة محدودة جًدا مقارنة مع حاجة العراق تقريبًا ملا يبلغ ، ميغاواط 500أن املرحلة األوىل تتضمن نقل 

 .ألف ميغا واط

للربط الكهربايئ مع األردن، والعمل عىل تأسيس سوق طاقة مفتوحة، إذ يُجرى حاليًا مسح ك� يسعى العراق 

ويُعد  لألرايض ب� الدولت�، لكونها تحتوي عىل مخلفات حربية، وفًقا لترصيحات سابقة للمتحدث الرسمي للكهرباء.

الل الربط املرصي األرد� املتواجد حاليًا الربط العراقي األرد� متهيًدا للربط الكهربايئ مع مرص، عن طريق العبور خ

ميغاواط، بحسب تقرير لوزارة  450وتبادل قدرة حتى  تكيلو فول 400ويعمل بجهد  1999الذي ُدّشن آذار عام 

 الكهرباء املرصية.

وع، ويف كانون األول املايض، اتفقت كل من مرص والعراق عىل الربط الكهربايئ والبدء يف الدراسات الخاصة باملرش 

 وفًقا لترصيحات محمد شاكر وزير الكهرباء.

وال بد من اإلشارة اىل أن كل محاوالت الدمج العريب كبديل عن ايران مل تثمر حتى اليوم بنتائج تعالج االزمة، فبعضها 

تأخر والبعض اآلخر ال يحايك حاجات العراق، إ�ا كلها مشاريع تتحرك وفق التوجيهات األم�كية وقد تسلك مسلك 

 ج�ال الكرتيك.

 

 خامتة

يف خضم الرصاع والتنافس ب� الرشكات الكربى، واالسقاطات السياسية السلبية، والدور االم�يك السيئ، والتضليل 

االعالمي املتواصل، يبقى الفساد �ثل أحد أبرز الحلقات املؤثرة يف تفاقم ازمة الكهرباء، سواء تعلق االمر بضعف 

جزًءا محوريًا  -أي الفساد  -املتخذة بحق الفاسدين يف مختلف املفاصل، أو تعلق األمر، بكونه االجراءات الحكومية 

يف بلد مثل العراق، مل ينعم طيلة  إال أن الدور األم�يك هو األكرث رضًرا. من أجندات التعطيل والتخريب السياسية
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كلة أو أزمة �ر بها عن األجندات والحسابات تاريخه الحديث واملعارص باالستقرار الحقيقي، ال �كن فصل أّي مش

عاماً، ح� أجهزت الواليات  30واملصالح السياسية الخارجية أو الداخلية.  إذا كانت أزمة كهرباء العراق قد بدأت قبل 

أو املتحدة األم�كية، ومعها حلفاؤها الثالثون، عىل البنى التحتية واملنشآت الحيوية العراقية، كجزء من متطلبات 

ذرائع حرب تحرير الكويت من قبضة نظام صدام، فإنَّ صورة اليوم تبدو قامتة أكرث من أي وقت مىض. هناك ثالثية 

تلقي بظاللها الثقيلة عىل ملف الكهرباء، ورمبا عىل ملفات أخرى. هذه الثالثية تتمثَّل بأم�كا واإلرهاب والفساد، 

  .تؤثر فيها أو تتأثر بهاوكل واحدة منها ترتبط باألخرى وتتداخل معها و 

الرصاع املحتدم ب� رشكتي "ج�ال الكرتيك" األم�كية و"سيمنز" األملانية حول من يستأثر مبلف إصالح وتطوير  

الطاقة الكهربائية يف العراق، كإنتاج ونقل وتوزيع، أحد أبرز الدالئل واملؤرشات عىل التوظيف واالستغالل السيايس 

ت املتحدة األم�كية، باعتبارها الطرف الرئييس املهيمن عىل مقاليد األمور منذ إسقاط نظام لألزمة من قبل الواليا

عاماً، إذ أتاحت تلك الهيمنة املجال لرشكة "ج�ال إلكرتيك" للدخول إىل الساحة  18صدام واحتالل العراق قبل 

 .العراقية، وأوصدت األبواب إىل أقىص قدر ممكن أمام اآلخرين

الضغوط عىل حكومة بغداد، لتحقيق أهداف عديدة  �رسةاف الكهرباء إحدى صفحات املواجهة ملوكان استهد 

منها إرباك األوضاع األمنية وإفشال االستعدادات إلجراء االنتخابات املقررة يف ترشين األول املقبل. وقد أقر الكاظمي 

من األعمدة الناقلة  80بأن هناك حربا منظمة يتم شنها يف البلد، حيث قامت مجاميع مسلحة بنسف أكرث من 

درجة مئوية،  50ر الكهربايئ ب� محطات التوليد واملحافظات، وذلك كله جاء يف وقت تجاوزت فيه حرارة الجو للتيا

م� خلق فوىض وارباكا شديدا لحكومة الكاظمي، وسط إقرار الجميع بأن أزمة الكهرباء هي نتيجة فساد األحزاب 

 .وسوء اإلدارة، إضافة إىل الضغوط الخارجية

  


