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تعّرضـت الشـبكة الوطنيـ�ة للكهربـاء العراقية لُعطٍل شـبه تام وانهيار أجزاٍء واسـعة 
مـن منظومتهـا فجـر يـوم 02 يوليـو 2021م، أدى إىل عجـٍز كبـر يف إنتـ�اج الكهربـاء 
آالف   4 إىل  ميجـاوات  ألـف   16 حنـو  مـن  الشـبكة  إنتـ�اج  يف  ُمفاجئـة  أزمـٍة  حبـدوث 
باملحافظـات  بغـداد  يربـط  رئيـي  كهربـاء  خـط  انقطـاع  نتيجـَة  تقريًبـ�ا؛  ميجـاوات 
ذات  اجلنوبيـ�ة  ما  سـيَّ وال  املحافظـات  مـن  العديـد  علـى  الظـام  ـم  لُيخيَّ اجلنوبيـ�ة 
ـات ختريـب وتفجـر أبـراج نقـل الطاقـة  الغالبيـ�ة الشـيعية، فضـًا عـن تعـُدد عمليَّ
واألسـاك الناقلـة للطاقـة وإضرام النـران يف محطات توليد وتوزيـع الكهرباء خال 
 مـن جتـّدد االحتجاجـات احلاشـدة 

َ
األيـام القليلـة الماضيـة، وهـو مـا أثـار مخـاوف

وانتشـار االضطرابـات األمنيـ�ة يف املحافظـات العراقية يف ظل جتـاوز درجات احلرارة 
نصـف درجـة الغليـان.

كشـف عطـُل الشـبكة العراقيـة للكهربـاء عـن أعقـد األزمات الـي يواجُهها ثـاين أكرب 
فـط يف منظمـة أوبـك وثـاين أكـرب احتي�اطـيٍّ نفطـي يف املنطقـة العربيـ�ة،  ر للنِّ ُمصـدِّ
املتعاقبـة،  العراقيـة  احلكومـات  أمـام  ـا  حقيقيًّ اختبـ�اًرا  لت  شـكَّ الـي  األزمـة  تلـك 
وتـزداد شـّدتها يف فصـل الصيـف نظـًرا لالرتفـاع الشـديد يف درجـات احلـرارة والـي 
تصـل أحياًنـا إىل 50 درجـة مئويـة يف الظـل و60 درجة حتـت الشـمس، باإلضافة إىل 
تفاقـم العجـز الشـديد النـاجت عن نقـص الكمية املعروضة مـن الكهربـاء مقابل زيادة 
الطلـب مـن االسـتهالك الكهربـايئ يف فصـل الصيـف وزيـادة عـدد السـكان، وهـو مـا 
راين يف تعقيدها وُسـُبل  يسـتدعي النقـاش حـول أبعـاد هذه األزمـة، وحجم الدور اإلـي
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مواجهتهـا، ودور الربـط الكهربـايئ مـع دول مجلـس التعاون لدول اخلليـج العربي�ة يف 
التخفيـف مـن حجمها.

أوًل: المسببات الجوهرية ألزمة الكهرباء العراقية

لـم تُكـن أزمـة الكهربـاء يف العـراق وليـدة اليوم؛ بـل يعـاين هذا البلـد من عجـٍز يف إنت�اج 
الكهربـاء منـذ تسـعيني�ات القـرن المـايض، لكـنَّ العجـز تفاقـم بشـكٍل كبـر للغايـة 
خـالل الفـرات مـا بعـد عـام 2003م، تلـك املرحلـة الـي شـهدت تدخـاًل إيرانًيـ�ا يف 
مة  السـاحة العراقيـة للهيمنـة علـى مفاصل الدولـة ضمن إسـراتيجية إيرانيـ�ة محكَّ
املجـال  دول  يف  التوسـعية  مشـاريعها  وتنفيـذ  مخططاتهـا  تمريـر  لطهـران  تضمـُن 
ران، ويف مقدمتهـا العـراق، ويبـ�دو أنَّ أزمـة الكهربـاء اجتهـت ومـا  احليـوي األول إلـي

زالـت باجتـاِه مزيـٍد مـن التعقيـد، يف ظـل األسـباب التاليـة:

العتماد على الطاقة اإليرانية )الغاز/الكهرباء(:. 1
ـا حنـو 16 ألـف ميجـاوات مـن الكهربـاء حسـب تصرحيـات وزيـر  تنتـُج العـراق حاليًّ
احلصـة  فيهـا  بمـا  2021م،  مايـو  يف  حنتـوش  مهـدي  ماجـد  املسـتقيل  الكهربـاء 
اإليرانيـ�ة يف وقـٍت تبلـُغ فيـه احلاجـة العراقيـة علـى األقـل إىل الضعـف تقريًبـ�ا بنحـو 
ـن البـالد مـن تأمـن الكهربـاء علـى مـدار اليـوم، مـا  30 ألـف ميجـاوات لكـي تتمكَّ
ـ�ا يصـل تقريًبـ�ا إىل 14 آالف ميجـاوات )عجـز 49%(  يعـي أنَّ هنـاك عجـًزا كهربائيًّ
رغـم وجـود احلصـة اإليرانيـ�ة كاملـة، وظهـر أثـُر هـذا العجز يف عـدد سـاعات انقطاع 
الكهربـاء علـى مـدار اليـوم لتصـل لنحـو 8 سـاعات؛ األمـر الـذي يغـّذي املخـاوف من 

انـدالع تظاهـرات حاشـدة بالعـراق.
الثلـث  للعـراق(  املصدريـن  اإليرانيـْن  والكهربـاء  )الغـاز  اإليرانيـ�ة  احلصـة  تمّثـُل 
تقريًبـ�ا مـن إجمـايل إنتـ�اج العـراق من الكهربـاء البالـغ 16 ألف ميجـاوات، فقد بلغت 
ُثلـث اإلنتـ�اج  أقـل مـن  العـام 2019م  املثـال خـالل  احلصـة اإليرانيـ�ة علـى سـبي�ل 
العـرايق مـن الكهرباء تقريًب�ا، حيث أشـار مركـز »إدارة معلومـات الطاقة« األمريكي 
ران، ) %23 منهـا من  خـالل العـام 2019م أنَّ %28 مـن الكهربـاء العراقيـة تعـود إلـي
ران والـي تقـّدر بنحـو  إمـدادات الغـاز والــ %5 مـن حصـة الكهربـاء املسـتوردة مـن إـي
ران تمتلـك ورقـة ضغـط قويـة علـى  ، فـإنَّ إـي 5000 6000- ميجـاوات(، وِمـن َثـمَّ

https://www.independentarabia.com/node/223811/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
https://www.independentarabia.com/node/223811/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/030720218
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/030720218
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/030720218
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57696149
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57696149
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57696149
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57696149
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57696149
https://www.independentarabia.com/node/223811/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
https://www.independentarabia.com/node/223811/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
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ران  إـي خفـُض  يشـّكُل  لذلـك  2003م؛  العـام  منـذ  املتعاقبـة  العراقيـة  احلكومـات 
إلمداداتهـا مـن الغاز للعـراق منذ أكتوبـر 2020م، ُثم إيقافها يـوم 29 يونيو 2021م 
خطـوط إمـداد الكهربـاء للعـراق بشـكٍل كامـل بذريعـة الديـون املراكمـة علـى العراق 
راين مـن ناحيـة ثانيـ�ة، أحـد أهـم  مـن ناحيـة، ومواجهتهـا أزمـة كهربـاء يف الداخـل اإلـي
أسـباب معضلـة الكهربـاء العراقية؛ ألنهـا تعادل الثلـث تقريًب�ا، باإلضافـة إىل العجز 
راين إىل  ر بنحـو النصـف تقريًبـ�ا، ليراجـع اإلنتـ�اج العـرايق باالمتنـ�اع اإلـي العـرايق املقـدَّ
مسـتوياٍت غـر معهـودة منـذ سـنوات إىل أقـل مـن 10 آالف ميجـاوات يف األوقـات 
الطبيعيـة خبـالف األوقات غـر الطبيعية الي تتعطل فيها شـبكة الكهربـاء العراقية 

ألسـباٍب ُمختلفـة.

التوظيف السياسي اإليراني لألزمة:.  
ة  ما يف فصـل الصيـف علـى املعادلة السياسـيَّ ران مـدى تأثـر األزمـة وال سـيَّ تـدرك إـي
العراقيـة منـذ 2003م؛ لذلـك تسـتخدمها كورقة ضغـط ضد احلكومـات املتعاقبة 
ما يف ظـل ارتفـاع الطلـب على  راين، وال سـيَّ لديمومـة العـراق ضمـن دائـرة النفـوذ اإلـي
راين بالطاقة لــ 4 محطات  الكهربـاء بالزيـادة السـكاني�ة املسـتمرة؛ كمـا أنَّ الدعم اإلـي
مـزًة  يشـّكل  والسـماوة،  وديـايل  والبصـرة  الناصريـة  العـرايق:  اجلنـوب  يف  عراقيـة 
ران تسـتطيع مـن خاللهـا حتريـك املحافظـات العراقيـة ذات الغالبيـ�ة  إضافيـة إلـي

الشـيعية.
املواليـة  بالنظـر إىل توقيتهـا، واألذُرع  بامتيـ�از  بأنهـا سياسـية  يمكـن تفسـر األزمـة 
ران  ـات ختريـب املنظومـة الكهربائيـ�ة، فقـد امتنعـت إـي ران املسـتفيدة مـن عمليَّ إلـي
ر الطاقـة بشـكٍل كامـل للضغـط علـى مصطفى الكاظـي إليالئـه التوازن  عـن تصدـي
يف العالقـات اخلارجيـة وعـودة العـراق ملحيطـه العـريب األولويـة، وذلـك مـن خـالل 
العمـل علـى رفـع درجـة السـخط والغضـب الشـعيب تمهيـًدا خلـروج الشـارع ضـد 
الكاظـي، كمـا حـدث يف احتجاجـات 2018م واحتجاجـات 2020م ضـد حكومـْي 

حيـدر العبـادي وعـادل عبـد املهـدي.
ر الطاقة للعـراق يف ظل التصعيـد ضد الغرب  أيًضـا يـأيت االمتنـ�اع اإليراين عن تصدـي
لتعظيـم الشـروط التفاوضيـة ورفـع العقوبـات االقتصادية، ومـع بدء العـّد التن�ازيل 
العـودة  ومـع  2021م،  أكتوبـر  يف  إجراؤهـا  املزمـع  العراقيـة  الربلمانيـ�ة  لالنتخابـات 

https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/intel-iraqs-power-crisis-prompts-resignation-electricity-minister
https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/intel-iraqs-power-crisis-prompts-resignation-electricity-minister
https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/intel-iraqs-power-crisis-prompts-resignation-electricity-minister
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العراقيـة للُمحيـط العـريب بالتوّجـه حنو الـدول العربيـ�ة واخلليجية للربـط الكهربايئ، 
واسـتضافة العـراق قمـًة مصرية-أردني�ة-عراقيـة يف بغـداد لتنفيـذ مشـاريع تكامل 
اقتصـادي وجتـاري تتضمـُن تزويد مصـر واألردن للجانـب العرايق بالكهربـاء؛ ما أربك 
مجـال  يف  اإليرانيـ�ة  الهيمنـة  مـن  العـرايق  اخلـالص  بـوادر  لظهـور  راين  اإلـي اجلانـب 
راين بـدأ يلـوح يف األفـق؛ لذلـك يسـعى  الطاقـة، وأنَّ إفـالت العـراق مـن الفضـاء اإلـي

راين إلربـاك الداخـل العـرايق مـن خـالل تعقيـد األزمة. صانـع القـرار اإلـي
راين يف تعقيـد األزمـة، تسـاءل الكاظـي خـالل  ـا للـدور اإلـي وفيمـا ُيَعـد إدراًكا عراقيًّ
اجتماعـه بأعضـاء خليـة أزمـة الكهربـاء يـوم 03 يوليـو 2021م عـن أسـباب اكتفـاء 
ران يف ظـل تنويـع  احلكومـات طيلـة الــ 17 سـنة الماضيـة فقـط علـى الربـط مـع إـي
كافـة دول العالـم مصادرهـا مـن الكهربـاء، ولذلـك بـادرت حكومتـه بطرح مشـروع 
وعـدم  الطاقـة  مصـادر  لتنويـع  ومصـر  واألردن  اخلليـج  دول  الكهربايئ مـع  الربـط 

االكتفـاء بمصـدٍر واحـد.

الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية:. 3
ـر مـدركات الفسـاد للعـام 2020م، حيث احتل  حيتـلُّ العـراق تصنيًفـا ُمقِلًقا يف مؤشِّ
املرتبـ�ة 160 مـن بـن 180 دولـة خـالل 2020م ضمـن تقريـر »منظمـة الشـفافية 
ـة«، وحيـرُم الفسـاد املستشـري يف العـراق املواطنـن مـن حقوقهـم األساسـية  العامليَّ

ما يف عنصـر مهـٍم للحيـاة هـو الكهربـاء دون انقطـاع. وال سـيَّ
يف مايـو 2021م كشـف الوزيـر السـابق للكهربـاء ماجـد حنتـوش، أنَّ تكلفـة إنتـ�اج 
ـات فسـاد، حيث صرفـت الدولة  الكهربـاء يف العـراق عاليـٌة للغايـة يف إشـارٍة إىل عمليَّ
حنـو 80 مليـار دوالر علـى قطـاع الكهربـاء منـذ 2003 وحـّى مايـو 2021م، كموازنـة 
تشـغيلية واسـتثمارية يف كل مفاصـل املنظومـة الكهربائي�ة، ويرى مهنـدس الكهرباء 
العـرايق معـن الدليـي أنَّ »مـن حق الناس التسـاؤل عن مصر تلك املبالـغ الطائلة.. 
الفسـاد  ريـاح  أدراج  ذهبـت  أنهـا  أم  الكهربـاء  قطـاع  خدمـة  يف  فعـاًل  ُصرفـت  هـل 

واملحسـوبي�ات والهـدر والصفقـات املشـبوهة والوهميـة؟«.
أوضـح تقريـر اللجنـة الربلمانيـ�ة الـي ترأسـها نائب رئيـس الربلمـان العـرايق حسـن 
عاًمـا  الــ17  خـالل  الكهربـاء  قطـاع  علـى  ُصرفـت  الـي  الماليـة  املبالـغ  أنَّ  الكعـيب 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1449040-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%94%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&r=1447200
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&contentId=1449040
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&contentId=1449040
https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_AR_16022021-WEB.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_AR_16022021-WEB.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_AR_16022021-WEB.pdf
https://www.independentarabia.com/node/223811/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
https://www.independentarabia.com/node/223811/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
https://www.independentarabia.com/node/223811/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1449040-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%94%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1449040-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%94%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1449040-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%94%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alsumaria.tv/Entity/3325872745/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3325872745/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D9%8A/ar/
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الماضيـة قياسـية، ُمشـًرا إىل أنَّ هنـاك دواًل صرفـت أقـل مـن ربعهـا وتمكنـت مـن 
ألـف ميجـاوات مثـل مصـر واملغـرب. تأمـن طاقـة كهربائيـ�ة تتجـاوز 30 

مفاصـل  يف  الفسـاد  انتشـار  يف  الرئيـس  السـبَب  العـراق  يف  راين  اإلـي النفـوذ  ُيَعـد 
اسـتبعاد  إىل  اإليرانيـ�ة  السياسـة  عمـدت  فقـد  العراقيـة،  الدولـة  سـات  ومؤسَّ
تشـكيل  أثنـ�اء  العـرايق  القـرار  ُصنـع  مـن  املؤهلـة  الوطنيـ�ة  العراقيـة  الشـخصيات 
مواليـة  كفـاءة  ذات  غـر  شـخصيات  دعـم  مقابـل  املتعاقبـة،  العراقيـة  احلكومـات 
راين  النفـوذ اإلـي بأمرهـا وتلـزم بأجندتهـا، وذلـك لضمـان اسـتمرار  لطهـران وتأتمـر 
، فـإنَّ محاربـة الفسـاد بـكل  ران التوسـعية، وِمـن َثـمَّ يف العـراق ضمـن إسـراتيجية إـي
أنواعـه يف العـراق تبـ�دأ من محاربة الفسـاد السـيايس، الـذي يرتب عليه فسـاٌد مايٌل 
ران وميليشـياتها من  وإداري، ومحاربـة الفسـاد السـيايس تبـ�دأ مـن اقتـالع جـذور إـي
السـاحة العراقيـة، وهـو مـا يصعـُب حتقيقه خـالل السـنوات القليلة القادمـة، وِمن 

ُهنـا تتعقـد األزمـة.

استهداف منظومة الكهرباء كورقة ضغط:. 4
ران وكذلـك التنظيمـات اإلرهابيـ�ة األخـرى، علـى  اعتـادت امليليشـيات املواليـة إلـي
اسـتهداف منظومـة الكهربـاء العراقية بشـكٍل ممنهج -هدف مشـرك- )ما يسـى 
بإرهـاب الكهربـاء، الـذي يسـتهدُف محطـات توليـد الكهربـاء وأبـراج وخطـوط نقـل 
ـا للضغـط علـى احلكومات لتقديـم تنـ�ازالت لصاحلها أو إلفشـالها أمام  الطاقـة( إمَّ
الـرأي العـام حـّى يسـتمر العـراق يف براثـن الفـوىض وعـدم االسـتقرار بمـا يتيـُح لهـا 

تنفيـذ مخططاتهـا.
بلـغ عـدُد الهجمـات الـي اسـتهدفت منظومـة الكهرباء العراقيـة منذ بدايـة 2021م 
يونيـو   27 يـوم  التنظيـم  إعـالن  بدليـل  لداعـش  يعـود  مـا  منهـا  هجوًمـا،   35 حنـو 
2020م تبنيـ�ه الهجمـات الصاروخيـة علـى محطة سـامراء احلرارية إلنتـ�اج الطاقة 
التنظيـم مثـل صـالح  الكهربائيـ�ة، ووقـوع الهجمـات يف املناطـق السـابقة النتشـار 
الديـن وكركـوك وديـايل نتيجَة الهزائـم املتالحقة الـي ُمي بها التنظيم حسـب خلية 

اإلعـالم األمـي العراقيـة.
ومنهـا مـا يعـود للميليشـيات املسـلحة حيث كشـف مصدٌر أمـيٌّ عـرايق يف 02 يوليو 

https://nabd.com/s/86446552-34e50e/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82..-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://nabd.com/s/86446552-34e50e/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82..-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/intel-iraqs-power-crisis-prompts-resignation-electricity-minister
https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/intel-iraqs-power-crisis-prompts-resignation-electricity-minister
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1447547-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1447547-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/intel-iraqs-power-crisis-prompts-resignation-electricity-minister
https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/intel-iraqs-power-crisis-prompts-resignation-electricity-minister
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1447547-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1447547-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://arabic.rt.com/middle_east/1246844-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/
https://arabic.rt.com/middle_east/1246844-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/
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2021م لشـبكة أخبـار العـراق أنَّ ميليشـيات احلشـد الشـعيب هـي الـي اسـتهدفت 
إيرانيـ�ة لغايـاٍت سياسـية واقتصاديـة، موضًحـا  األبـراج الكهربائيـ�ة تنفيـًذا ألوامـر 
ران وحتّمـُل داعـش املسـؤولية، غـر دقيقـة؛ ألنَّ جميـع  ُرهـا إـي أنَّ البي�انـات الـي تصدِّ
احلشـد  فصائـل  قواطـع  ضمـن  الراهـن  الوقـت  يف  تقـع  تفجرهـا  تـمَّ  الـي  األبـراج 
الشـعيب يف ديـايل وكركـوك وصـالح الديـن واملوصـل، وكذلـك صواريـخ الكاتيوشـا 

الـي اسـتهدفت األبـراج واملحطـات تمتلكهـا امليليشـيات.
ترتـب علـى تفجـر وختريـب العديد مـن املحطـات ارتفـاُع سـاعات انقطـاع الكهرباء 
واعتمـاُد العديـد مـن األهـايل علـى مولـدات الطاقـة األهليـة مـا أدى إىل خلـق ظاهـرة 
ُيَعـد  وربمـا  الكهربـاء،  أزمـة  مـن  واملسـتفيدين  املرّبـن  الصغـرة  املولـدات  ـار 

ُ
جت

االسـتهداف الُممنهـج ألبـراج ومحطـات الطاقـة رسـالًة للشـركاء اجُلـدد مـن الـدول 
اخلليجيـة والعربيـ�ة مـع العـراق يف املجـال الكهربـايئ بـأنَّ محطاتكـم لـن تكـون بعيدًة 
للعـراق  ِهـم  النظـر يف مسـألة مدِّ إعـادة  والتخريـب؛ لدفعهـم حنـو  التفجـرات  عـن 

بالكهربـاء، لتظـل ورقـة ضغـٍط إيرانيـ�ة.

ضعف السياسات العراقية في إدارة أزمة الكهرباء:.  
تفتقـر وزارة الكهربـاء العراقيـة لرؤيـة إسـراتيجية وطنيـ�ة لتعظيـم االسـتفادة مـن 
املـوارد العراقيـة الكبرة حلل معضلة الكهرباء، حيث لـم تعتمد احلكومات املتعاقبة 
علـى الغـاز املحلـي الُمتمّثـل يف الغـاز املصاحب والغـاز احُلـر املتوفر لـدى العراق حلل 
أزمـة الكهربـاء، وهـو مـا ُيَعـد مـن أبـرز صور الهـدر المـايل والفسـاد يف ِملـف الكهرباء، 
فـط نسـبة %70 مـن الغـاز العـرايق، ورغـم ذلـك  حيـث يشـكل الغـاز املصاحـب للنِّ
يتـُم إهـدار أكـر مـن %60 منـه باحلـرق منـذ سـنوات لعـدم وجـود الُبنيـ�ة التحتيـ�ة 
املطلوبـة السـتغالله، ومـن املفارقـة أنَّ العـراق حيـرق 10 أضعـاف مـا يسـتورده مـن 
ران بسـب معهـد »واشـنطن لسياسـات الشـرق األدىن«، ويمكنـه أن يوفـر حنـو  إـي
%75 مـن حاجـة العـراق مـن الغـاز إذا مـا تـمَّ اسـتغالله، حيـث أفـاد التقريـر الصـادر 
 )GGFR( ـة للحـد مـن حـرق الغـاز« التابعـة للبنـك الـدويل عـن »الشـراكة العامليَّ
ـا، حيث يصنف  عـن العـام 2020م أنَّ العـراق أحـد الدول الرائدة يف حـرق الغاز عامليًّ
فـط، وقـد أشـارت أرقـام  ـا بعـد روسـيا يف إحـراق الغـاز املصاحـب للنِّ كثـاين بلـد عامليًّ
البنـك الـدويل أنَّ العـراق أحـرق عـام 2016م حنـو 17.73 مليـار مـر مكعب مـن الغاز 

https://www.alyaum.com/articles/6333884/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alyaum.com/articles/6333884/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alyaum.com/articles/6333884/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alyaum.com/articles/6333884/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/1/11/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/1/11/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/378968/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-378968
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/1/11/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/378968/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-378968
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/378968/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2?src=rss&utm_campaign=rss&utm_source=Rss-articles&utm_term=Rss&utm_medium=Rss-378968
https://aawsat.com/home/article/2968291/7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/2968291/7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%AB%D9%84%D8%AB%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
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ارتفـع عـام 2019م ليصـل إىل 17.91 مليـار مـر مكعـب. مـن ناحيـٍة أخـرى، يشـّكُل 
الغـاز احلـر املنتشـر يف دياىل وغرب األنبـ�ار حنـو %30 مـن الغـاز املتـاح للعـراق، ولكن 
يصعـب االعتمـاد عليـه للتكلفـة العالية املطلوبة للحفـر والتنقيب واالسـتخراج، ما 
ـا كبًرا بمليارات الـدوالرات يف الوقت  حيـوُل دون اسـتثماره، وهو ما يشـّكُل هدًرا ماليًّ
ران بمالين الـدوالرات، وقد أشـارت شـركة  الـذي يسـتورد فيـه العـراق الغـاز مـن إـي
ومئـي  مليـارات   5 توفـر  العـراق  بإمـكان  أنـه  2020م  خـالل  األلمانيـ�ة  »سـيمزن« 
ص نسـبة الغـاز املهدور  مليـون دوالر تقريًبـ�ا خـالل السـنوات األربـع املقبلـة إذا ما قلَّ
باحلـرق وحتقيـق اكتفـاٍء ذايت مـن الغـاز لتشـغيل محطات توليـد الطاقـة الكهربائي�ة.
وقد كشـف وزير الكهرباء العرايق السـابق قاسـم الفهداوي عن وجود أياٍد خارجية يف 
فط  ران وأذرعهـا يف تعطيـل جلـوء العراق إىل اسـتثمار الغـاز املصاحب للنِّ إشـارٍة إىل إـي
قائـاًل: »إنَّ هنـاك صراعـات رهنـت اسـتقرار جتهـز الطاقـة الكهربائيـ�ة بالشـريان 
راين«، مضيًفـا »أنَّ وزيـر الكهرباء األسـبق عبداجلبار لعييب حاول اسـتثمار الغاز  اإلـي
ُل  ـاٍت تتمثَّ فـط يف حقـل نهـران عمـر لكنـه واجه صعوبـاٍت كبـرة وحتديَّ املصاحـب للنِّ
ًنـ�ا أنَّ  بمصالـح بعـض األحـزاب السياسـية والتأثـر اخلـاريج علـى هـذا امِللـف«، ُمبيِّ
ران وبتكلفـة  »هـذا احلقـل كان بإمكانـه توفـر %75 مـن كميـة الغـاز القـادم مـن إـي

ا«. بسـيطة جدًّ
فـط العراقية،  افتقـاد التنسـيق بـن وزارة الكهربـاء املتعاقبـة منـذ 2003م ووزارة النِّ
ـا بالصـورة األمثـل، فضـاًل عـن الهـدر الكبر  لتحديـد مـا يمكـن االسـتفادة منـه محليًّ
مـن الطاقـة املولـدة الـذي يصـل حنـو %40 نتيجـة تقـادم شـبكات وخطـوط النقـل 
والتوزيـع للطاقـة املولـدة. فِمـن املفارقـات أنَّ ُقـدرة العـراق اإلنت�اجيـة مـن الكهربـاء 
الـف   16( تقريًبـ�ا  النصـف  فقـط  ينتـُج  بينمـا  ميجـاوات  ألـف   32 مـن  تقـرب 
ة أسـباب، بينهـا: تقـادم شـبكات النقـل والتوزيـع حسـب تقريـر لــِ  ميجـاوات( لِعـدَّ
ة أنَّ  »وكالـة الطاقـة الدوليـة« للعام 2019م، كما أوضـح الكاظي يف مناسـباٍت ِعدَّ
بت يف فقـدان %40 بالفعل مـن اإلنت�اج نتيجـَة تقادمها  منظومـة نقـل الكهربـاء تسـبَّ

وتهالكهـا وعـدم تطويرهـا بمنظومـة نقـل وتوزيـع حديثـ�ة.

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/1/11/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/1/11/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alsumaria.tv/Entity/133526/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133544/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89/ar/
https://arabic.sputniknews.com/business/202010101046792792-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85--%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.sputniknews.com/business/202010101046792792-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85--%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://arabic.sputniknews.com/business/202010101046792792-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85--%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://al-ain.com/article/electricity-crisis-iraq-who-behind
https://al-ain.com/article/electricity-crisis-iraq-who-behind
https://al-ain.com/article/electricity-crisis-iraq-who-behind
https://al-ain.com/article/electricity-crisis-iraq-who-behind
https://al-ain.com/article/electricity-crisis-iraq-who-behind
https://www.alhurra.com/iraq/2021/07/03/80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alhurra.com/iraq/2021/07/03/80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alhurra.com/iraq/2021/07/03/80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alhurra.com/iraq/2021/07/03/80-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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ثانًيــا: الربــط العربــي والخليجــي كأحــد الحلــول المطروحــة 
لمعالجــة األزمــة

�ة لألزمـة علـى املواطنـن مـن  يف إطـار مسـاعيها للتخفيـف مـن التداعيـات السـلبيَّ
الكهربـاء  أبرمـت وزارة  ثانيـ�ة،  ناحيـة  مـن  ملعاجلتهـا  ـة  عمليَّ حلـول  ووضـع  ناحيـة، 
ـًة مـع دول مجلـس التعـاون اخلليـي لزويـد العـراق  العراقيـة خـالل 2019م اتفاقيَّ
بالطاقـة الكهربائيـ�ة، وقـد أعلـن الكاظـي عن بـدء الربـط الكهربايئ مـع دول اخلليج 
وإجنـاز بـالده حنـو%85 مـن العمـل، وأنَّ الربـط الكهربـايئ مـع دول اخلليـج سـيكتمل 

بلـول عـام 2022م.
ويف أغسطس 2020م كشف املتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي 
ـ�ة اخلاصـة بربـط الشـبكة الكهربائيـ�ة مـع السـعودية إىل  عـن وصـول األعمـال الفنيَّ
اه 

ُ
مراحـل متقدمـة، علًمـا بـأنَّ خـط الربـط األول بـن العـراق والسـعودية سـيكون جت

ـاه السـماوة، 
ُ

البصـرة، وسـزودها بنحـو 500 ميجـاوات، واخلـط الثـاين سـيكون جت
وسـزودها بنحـو 300 ميجـاوات لتقليـل انقطـاع الكهربـاء عـن املحافظتن.

وُيَعـد مشـروع الربـط الكهربـايئ السـعودي-العرايق الـذي يـأيت ضمـن إطـار حـرص 
اململكـة علـى تنميـة العـراق وتعزيـز ُعمقـه العـرويب مـن أهـم املشـروعات التنمويـة 
ـ�ة، ويهـدُف املشـروع إىل التخفيـف مـن أزمـة الكهربـاء وتعزيـز قـدرات العـراق  البينيَّ
علـى تلبيـ�ة احتي�اجاته الكهربائي�ة املتن�امية، واملسـاعدة يف تقليـص معاناة العراقين 

مـن االنقطـاع الدائـم للتيـ�ار الكهربـايئ يف فصـل الصيـف.
أمـا الربـط الكهربـايئ مـع األردن، فقـد كشـف املتحدث باسـم الـوزارة أحمـد العبادي 
أنَّ السـقف الزمـي إلجنـاز املرحلـة األوىل مـن مشـروع الربـط الكهربـايئ مـع األردن 
ر بـ 150 ميجاوات وسـتصل  يبلـغ 26 شـهًرا، وتوفـر طاقة للمحافظـات الغربي�ة تقدَّ
إىل 900 ميجـاوات خـالل املراحـل الالحقـة، وكذلـك، كشـفت وزارة الطاقـة والروة 
املعدنيـ�ة األردني�ة عـن توقيـع اتفاقيـة عقد تزويـد العـراق بالكهرباء مـن األردن، وتمَّ 
ر 1000 ميجاوات  البـدء يف املرحلـة األوىل مـن املشـروع، والي سـيتُم بموجبها تصدـي

مـن األردن للعراق.
وعلـى صعيـد الربـط الكهربـايئ بـن مصـر والعـراق، كشـف وزيـر الكهربـاء والطاقـة 
املتجـددة املصـري محمـد شـاكر االتفـاق علـى مشـروع الربـط الكهربـايئ أثنـ�اء القمة 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9&contentId=1447200
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9&contentId=1447200
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/030720218
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/030720218
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/030720218
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/030720218
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-2022
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-2022
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الكهربـاء  بـوزارة  بـاألردن، وكشـف مصـدٌر  ـ�ا  الثالثيـ�ة، حيـث ترتبـط مصـر كهربائيًّ
املصريـة أنـه سـيتُم رفـع سـعة خـط الكهربـاء مـع األردن ليصـل إىل 2000 و3000 

ميجـاوات بـداًل مـن 450 ميجـاوات احلـايل ليصـل مسـتقباًل إىل العـراق.
وتواجـُه التحـركات اخلليجيـة والعربيـ�ة للربـط الكهربـايئ مـع العـراق حتـديَّ الرفض 
راين يف  راين وامليليشـياوي؛ لمـا لهـذه التحـركات مـن تأثـٍر كبـر علـى النفـوذ اإلـي اإلـي
العـراق مـن ناحيـة، ومـن ناحيـٍة أخـرى فـإنَّ ذلك حيـرُم إيران وميليشـياتها مـن حتقيق 
مكاسـب ماديـة جتنيهـا مـن احتـكار تزويـد العـراق بالطاقـة بأسـعاٍر مرتفعـة للغاية، 
حيـث أشـار أسـتاذ االقتصـاد باجلامعـة العراقيـة الدكتـور عبـد الرحمن املشـهداين، 
ر الوحـدة الكهربائيـ�ة للعـراق، ففيمـا يسـتورُد  للفـارق الكبـر يف فـرق السـعر لتصدـي
ران بسـعر 9 سـنت للوحـدة عرضـت السـعودية الوحـدة تقريًبـ�ا بــ2  العـراق مـن إـي
اآلونـة  خـالل  للعـراق  اإليرانيـن  املسـؤولن  زيـارات  تعـّدد  يفّسـُر  مـا  وهـو  سـنت، 
ـاه الـدول العربيـ�ة واخلليجية للربـط الكهربايئ، 

ُ
األخـرة لثـِي العـراق عـن توجهاته جت

سياسـية  حتديـاٍت  الربـط  سـيواجه  َثـمَّ  وِمـن  متضّرريـن،  هنـاك  سـيكون  ولذلـك 
وأمنيـ�ة مـن هـؤالء املتضرريـن.

ثالًثا: الحلول البديلة المطروحة للتخفيف من األزمة

لزويـده  العـراق  مـع  الكهربـايئ  للربـط  السـابقة  واخلليجيـة  العربيـ�ة  التعاقـدات 
ر بدخول  بالكهربـاء يمكُنهـا أن ختّفـف مـن حجـم األزمة عنـد اكتمالهـا على أقل تقدـي
شـديًدا  نقًصـا  يعـاين  بلـٍد  يف  األزمـة  ملعاجلـة  كافيـة  غـر  ولكنهـا  2022م،  صيـف 
ر بنحو  للغايـة؛ ألنَّ حجـم العجـز املطلـوب تغطيتـ�ه ملعاجلـة األزمـة كبـٌر للغاية يقـدَّ
نصـف اإلنتـ�اج تقريًبـ�ا 16 ألـف ميجاوات، وِمـن َثمَّ يطـرح البعض حلـواًل للتخفيف 
مـن وطـأة هـذه املشـكلة، والـي قـد يتطلـب تنفيذهـا أكـر مـن عـاٍم علـى األقل جلي 
ثمارهـا يف املسـاهمة بمعاجلـة األزمة؛ نظـًرا ألسـبابها ومعطياتها املعقـدة، وِمن هذه 

احللـول:
فـط والغاز .   ـ�ا السـتخدام الغـاز املصاحـب للنِّ  إعـداد احلكومـة خطـة محـددة زمنيًّ

ران  احُلـر كبديـل لالعتمـاد علـى اسـتراد الغـاز مـن دول اجلـوار، وِمـن َثـمَّ إفقـاد إـي
ورقـة الضغـط الـي تمتلكهـا، ما يسـتدعي تفعيـل عقد شـركة »سـيميزن« األلماني�ة 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007181046041448-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%9F/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007181046041448-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%9F/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007181046041448-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%9F/
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فط؛ ألنـه األقل تكلفة وحيتاج وقًتا أقل من مسـألة بن�اء  لالسـتثمار يف الغـاز املصاحـب للنِّ
أنابيـب السـتراد الغـاز، فعنـد اسـتراد الغـاز مثـاًل مـن دولـة مثـل روسـيا أو كازاخسـتان 

سـيتطلب ذلـك تكلفـًة مرتفعـًة للغايـة، مقارنًة بوجـود الغـاز يف العراق.
للعـام .   واالسـتثمارية  التشـغيلية  الكهربـاء  وزارة  ملوازنـة  الماليـة  املخصصـات  رفـع 

2022م؛ للقيـام بأعمـال الصيانـة وإصـالح األعطـال باملحطـات واألبـراج العاطلـة عـن 
العمـل وخطـوط النقل والتوزيع املتهالكـة، مع ضرورة بن�اء محطـات جديدة تعتمُد على 

ا. الطاقـات املتجـّددة واملـوارد املتاحـة محليًّ
تبـيِّ نهـج البدائـل املتعـّددة بتحويـل مسـألة حتقيـق التـوازن يف العالقـات اخلارجيـة .  

وعـدم االعتمـاد علـى بديـٍل واحـد، واخلـروج مـن طـور التبعيـة يف املـوارد احليويـة لـدوٍل 
إقليميـة بعينهـا، والعمل على برنامٍج حكويٍم وطٍي شـامل بغض النظر على التحالفات 

السياسية.
اجلهـات .   مـع  للتعـاون  العـرايق  املجتمـع  يف  ريـن  املؤثِّ العشـائر  شـيوخ  مـع  التواصـل 

ـ�ة بت�أمـن محطات وأبـراج نقل الطاقة بسـرعة إبالغهم عن أية نشـاطات  األمنيـ�ة املعنيَّ
حة حتـاول اسـتهداف محطـات أبـراج أو مولـدات الطاقـة. أو حتـركات ُمسـلَّ

لـوزارة .   فقـط  تعـود  وال  حكوميـة،  جهـات  ة  ِعـدَّ أسـبابها  وراء  يدخـل  الكهربـاء  أزمـة 
لتوفـر  الماليـة  وزارة  مثـل  الـوزارات،  بـن  التنسـيق  أهميـة  تظهـر  ولذلـك  الكهربـاء، 
ـة املتاحـة، ووزارة  فـط لوضـع خطـة حـول املـوارد املحليَّ صـات الماليـة، ووزارة النِّ املخصَّ

املتكـررة. التخريـب  أعمـال  مـن  الشـبكة  لتأمـن  الداخليـة 
يتطلـب تنفيـذ بعـض هـذه احللـول مثـل اسـتخدام الغـاز املصاحـب أو امتـالك طاقـة 
نوويـة كحـٍق للعـراق لتوليـد الكهربـاء ، ُمـدًدا طويلـة للتنفيذ قـد تصل من 4-2 سـنوات 
جلـي ثمارهـا، وكمـا يقـول الكاظـي يـوم 03 يوليـو 2021م: إنَّ »كل خطـوة حلـل أزمـة 
ا بأي خطوة طوال السـنوات  ب سـنوات ألنَّ العراق لم يب�دأ فعليًّ الكهرباء يف العراق تتطلَّ
السابقة«، ُمضيًفا: »لو استثمرنا يف الطاقة الشمسية ألصبحت قضية الكهرباء خلفنا 
َر العراق اليوم الغاز بداًل من أن يسـتورده، ولو اسـتثمرنا  ولو اسـتثمرنا يف إنت�اج الغاز لصدَّ
يف املحطـات غـر الغازيـة ألصبـح العراق اليوم قـادًرا على توفر الكهرباء، ولو اسـتثمرنا يف 
إصـالح شـبكات نقـل الكهربـاء لمـا حدثـت أّي أزمـة، ولـو اسـتثمرنا بالربط الكهربـايئ مع 
ـا مـن معاجلـة األزمـات الطارئة وسـد النقص خصوًصـا يف الصيف«. كلِّ جراننـ�ا لتمكنَّ

https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/030720218
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/030720218
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/030720218
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بسـببها  م  قـدَّ والـي  العراقيـة،  الكهربـاء  معضلـة  أنَّ  السـابقة  املعطيـات  تكشـُف 
معقـدٌة  2003م،  العـام  منـذ  اسـتقاالتهم  العراقيـن  الكهربـاء  وزراء  مـن  العديـُد 
حة  الُمسـلَّ وميليشـياتها  ران  إـي بوقـوف  طبيعتهـا  يف  ة  وسياسـيَّ وموروثـٌة  للغايـة 
املواليـة لهـا صاحبـَة الـدور األكـرب يف األزمـة وراء كافة أسـبابها لكونها أحد أهـم أوراق 
الضغـط اإليرانيـ�ة علـى احلكومـات املتعاقبـة يف السـاحة العراقيـة؛ ليظـلَّ العـراق 

راين. اإلـي للنفـوذ  وخاضًعـا  تابًعـا 
الكهربـاء خـالل فصـل الصيـف احلـايل؛  ـد أزمـة  أيًضـا زيـادة تعقُّ وكذلـك تكشـُف 
ألنَّ معـدل العجـز أصبـح يعـادل ضعـف اإلنتـ�اج تقريًبـ�ا بنحـو 16 ألـف ميجـاوات 
رغـم إنفـاق أكـر مـن 80 مليـار دوالر علـى هـذا القطـاع احليـوي، يف ظـل عـدم قـدرة 
احلكومـة العراقيـة علـى معاجلـة أسـباب األزمـة علـى األمد القريـب والبعيـد، فقد 
سـبق اسـتقالة ماجـد حنتـوش، اسـتقالة العديـد مـن وزراء الكهربـاء دون جـدوى؛ 
وينبغـي  األزمـة،  ديمومـة  علـى   ُ وتـربَّ تعيـش  ـ�ة  إرهابيَّ ميليشـياوية  مافيـا  لوجـود 

اقتـالع جذورهـا ملعاجلـة األزمـة.
يعيشـون  العراقيـن  أنَّ  السـابقة  املعطيـات  عنهـا  كشـفت  الـي  املفارقـات  وِمـن 
سـاعاٍت طويلـة يف انقطـاٍع للتيـ�ار الكهربـايئ، وعجـٍز مسـتمر يف الشـبكة الكهربائي�ة، 
فـط يف العالـم، والثاين  ري النِّ رغـم أنهـم يعيشـون يف بلـٍد ُيَعـُد مـن أكرب منتـي ومصـدِّ
فـط يف املنطقـة العربيـ�ة بعد السـعودية، ورغم امتالكه ملليـارات املكعبات  إنت�اًجـا للنِّ
أنَّ  املفـرض  مـن  كان  والـذي  احُلـر،  والغـاز  حرُقـه  يتـُم  الـذي  املصاحـب  الغـاز  مـن 
ًرا للكهربـاء والغـاز، لكـنَّ الفسـاد وامليليشـيات  العـراق يف ظـلِّ هـذه املعطيـات ُمصـدِّ

ران عقبـاٌت أمـام ذلـك. املواليـة إلـي
ويف حـال اسـتمرار سـين�اريو التخريب والتفجـر الُممنهج ملكونـات منظومة الكهرباء 
العراقيـة، وتسييسـها، فـإنَّ من املتوقع عـدُم صرِب املواطنن العراقيـن على قادتهم، 
ذات  اجلنوبيـ�ة  ما  سـيَّ وال  املحافظـات  مختلـف  يف  احلاشـدة  التظاهـرات  وخـروُج 
الغالبيـ�ة الشـيعية للبحـث عـن حلـوٍل عاجلـة لألزمـة املزمنـة، يف ظـلِّ زيـادة الطلب 

علـى الكهربـاء وارتفـاع درجـات احلرارة ملسـتوياٍت قياسـية.
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