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 إ*:  الهني    عبد الحسي   
 
ي العراقعادة هيكلية قط

 
 اع الطاقة ف

 

ي 
 
ي تدير قضايا الطاقة بمجملها، بما ف

إن مصطلح "سياسات الطاقة"، هو فلسفة الدولة الت 

 اىل 
ً
يعات والمعاهدات الدولية وحوافز االستثمار والمبادئ التوجيهية وصوال ذلك التشر

.  االستثمار 
ً
 األمثل واألكثر رشدا

ط تحقيق ، ال يمكن لها أن تدير ظهرها االزدهار تحقيق و بقائها  الستدامةكل دولة تسىع و  لشر

ائب  أقىص ي ذلك الض 
 
ي  المتعلقةالمنافع الناتجة من الطاقة، بما ف

 
به، أو مواكبة الحداثة ف

ه، 
ّ
ت الطاقة بأنها التقنيات المستخدمة. ولهذا كل

ّ
د
ُ
ي تقود  رة"ـاطـ"الق ع

هي . وهذه االقتصاد الت 

، فهل نحن كذلك؟. 
ً
 علميا

ً
 وبحثا

ً
ة لها، انتاجا ة وجوب التخصيصات الكبثر

ّ
 عل

، وبّينت أن الحال انتىه بنا اىل عدم وجود وثيقة  استثمار سبق أن كتبت عن  ي
 
الغاز العراف

ي الدولة العراقية يمكن أن تقطع بحجم الحاجة المحلية للغاز، أو كمية 
 
 االحتياطي واحدة ف

 المؤكد. 

ي أنواع الطاقة بشكل أقل. إذن يتوجب علينا  ال غرابة
 
ي قد تشمل باف

ي هذه الحقيقة الت 
 
ف

اف اع، الذي بدونه  االعث 
ّ
من البداية بهذه النقطة، ومنها ينطلق اإلصالح الشامل لهذا القط

ة للغاية.   سنتحّول اىل دولة فقثر

ي من غيا1927ومنذ اكتشاف نفط كركوك وانتاجه بغزارة عام 
ب مؤسسة ، والعراق يعان 

وة النفطية. ولألسف، فإن كل ما علمية دقيقة وموثوق بها تثّبت  ملكيته وقدراته من الثر

  يجري تداوله عن حجم ثروة العراق هو تكرار  
ُ
ات ت كات بال تدقيق لنشر صدرها منظمات أو شر

 عالمية. 
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حات/   لمقث 
ً
ي هذا القطاع، تكون نتاجا

 
ية ف  Proposalsهذا األمر جعل معظم القرارات المصثر

 قبل أن 
ً
ي مصالحها أوال

 
رت ف

ّ
كات فك بغالف مصلحة العراق، أو أن تكون  تزّوقها ، من شر

 وشاعت نيت عىل مزاج الحاكم ونرجسيته وفساده. قرارات بُ 
ّ
وقراطية  تارد الفعل والبثر

ي ال تحسب للزمن 
 . العالم يتقدمكان التخطيط  بينما  حسابه. وغاب عنها الوظيفية الت 

ومنها الغاز قد انتقلت من دائرة البحوث اىل  بدائل النفطلم تلتفت هذه السياقات اىل أن 

ستدام بير  وزارة النفط والكهرباء حول تجهثر  ناهيك عن الضاع المُ  ساحة التطبيق الناضجة،

ي تقيّ 
مل بتسديدها أدها وزارة النفط عىل وزارة الكهرباء دون الوقود والديون المليارية الت 

 مطل
ً
 لكنها تبق  موضوع ،قا

ً
 سمج ا

ً
  ا

ّ
تما للنقاش والمطالبة والتذكثر كل

ّ
ي تجهثر  األ احتد

 
زمة ف

 هو وفصل الصيف الكهرباء 
ُ
. شاهد  نا الذي يحض 

يــــع قانون   كة النفط الوطنية عىل سبيل المثالوجاء تشر ي االتجاه ، ليمثل خطوة شر
 
ف

اء  . الصحيح التأسيس لكن  هذا القانون، يةمن خارج المؤسسة الوظيفية الحكومودعم الخثر

 أ
ً
ا شخاص معينير  دفعهم االستعجال اىل تجاهل طعن المحكمة أحصل وفق مقاس  خثر

ي تسعاالتحادية 
 
كة ف  . مواد من قانون الشر

اع، وصفقات  رزايا يتجاوز  من الخطورة بما هذا األمر المثثر لالستغراب 
ّ
الدكتاتورية بهذا القط

ي عقودها المليارية
 
وة النفطية . الفساد ف ي القرارات المفتقرة اىل الشفافية، رغم أن الثر

ثم تأن 

ي حسب الدستور. 
 
كة النفط الوطنية بالدخول  وأقربملك للشعب العراف مثال لنا، قيام شر

ض أنها  ي يفث 
ي مشاريعها الت 

 
كات عالمية ف يك ممول مع شر خالص من تلك  استثمار كشر

ي قطاع تطوير 
 
كات. أمثلة كهذه حدثت ف ي مشاريــــع الطاقة  الشر

 
النفط والغاز، وكذلك ف

 .
ً
ي هي ليست من اختصاص وزارة النفط قطعا

 الشمسية الت 
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ي  االستفهامكل هذا، وضع الكثثر من عالمات 
 
عىل خبايا إدارة قطاع الطاقة، وهو ما تسبب ف

تراجع أهمية النفط والغاز، والقفز عىل واجبات وزارة النفط المتمثلة بتطوير قطاع النفط 

. و  ي
 
 تسويقه بما يضمن أفضل العوائد للشعب العراف

دارة قطاع النفط، ويعثر عنه بالقطاع ألغراض إتتوىل وزارة النفط، ).  لقد ذكر قانون الوزارة؛

هذا القانون، ويختص بممارسة عمليات استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز، وعمليات 

لنفط الخام والغاز ومنتوجاتهما، وتشييد التصفية وصناعة الغاز، باإلضافة اىل نقل وتسويق ا

اد المستلزمات المتخصصة بالقطاع  (.  المشاريــــع النفطية، واستثر

ي التعاقدات، وهو بؤرة القرارات  إن قطاع
 
ي  االستثنائيةالطاقة مازال هو المكان األخطر ف

الت 

 ك بذريعة عدم تتجاوز تعليمات إبرام العقود، وال تراعي تعليمات تنفيذ قانون الموازنة، وذل

كات المتعاقد معها المنافسة  توفر  ح واحتكارية الشر . ولهذا أرى أن الواجب يحتم أن نقث 

ي 
وة الت   مهمة تتناسب مع اإلدارة الحديثة وتطّور أساليب التعاطي مع الثر

ً
بشجاعة أفكارا

ي العراق؛ وعليه أجد من  -اىل جانب نهري دجلة والفرات-تشكل
 
العصب الرئيس للحياة ف

: ا ح التاىلي
 لواجب التقدم بالمقث 

ي النفط والكهرباء، وتأسيس وزارة الطاقة بنظام داخىلي يتوافق مع ق -1
انون إلغاء وزارن 

يعه. وتضم هذه الوزارة؛  الوزارة المزمع تشر

كة النفط الوطنية، بعد إجراء التعديالت الالزمة عىل قانونها، وبحسب ما ورد  -أ  شر

ي قرار المحكمة 
 
كة. ، أو االتحاديةف  إعداد نظام داخىلي لها لحير  البت بقانون الشر

كة الكهرباء الوطنية، وتعديل قانون وزارة الكهرباء ليكون بمثابة نظم داخىلي   -ب
شر

 خاص لها. 

كة الغاز الوطنية، ويكون لها نظامها الداخىلي الخاص.   -ت
 شر

 هيئة الطاقة الذرية العراقية، ويكون لها نظامها الداخىلي الخاص.   -ث
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كات  -ج كة النفط جميع شر ي لم ترتبط بشر
ومؤسسات وزارة النفط الحالية المتبقية الت 

 الوطنية. 

2-  / ي
 
 Iraqi Energy Informationتأسيس مركز إدارة معلومات الطاقة العراف

Administration(IEIA) ؛ 

 من وزارة الطاقة، ويرتبط بمكتب 
ً
وهو إدارة مختصة بمعلومات الطاقة، ويكون جزءا

ض أن يكون المركز نائب رئيس مجلس الوزرا  ء لشؤون الطاقة وزير الطاقة، حيث يفث 

 عن جمع 
ً
ي العراق. وسيكون هذا المركز مسؤوال

 
ي الرئيس لمعلومات الطاقة ف

اإلحصان 

ي 
 
ها من أجل تعزيز القدرة عىل صنع سياسات سليمة ف معلومات الطاقة وتحليلها ونشر

ي فهم مسار األسواق، وتفاعلها م
 
والبيئة. كذلك  االقتصاد ع هذا القطاع.  وسيساعد ف

ي بشأن جميع أنواع الطاقة األحفورية أو المتجددة أو 
سيغطي برامج تقييم األثر البيت 

 النووية. 

ي يكون برنامج "
الطاقة كامل مصادر   ويغطي ، لجمع البيانات" أداة شاملة تقييم التأثثر البيت 

عىل المديير  دولية المحلية و الة طاقاليوفر توقعات ها، مثلما واالستخدامات النهائية وتدفقات

وهو ملزم بنشر البيانات . ؛ ويقوم بإجراء تحليالت إعالمية للطاقةالقصثر والطويل

والتحليالت والتقارير والخدمات للعمالء وأصحاب المصلحة بشكل أساسي من خالل موقع 

ي خاص به
ون    الكث 

  الطاقة ليسن فكرة تأسيس مركز معلومات إ
ً
 جديدا

ً
 بكفاءة هو؛ ابتكارا

ً
 عامال

ً
، إذ نجد نموذجا

(   (U.S-Energy Information Administration- EIAمعلومات الطاقة أألمريكي إدارة 

ي ،  1977عام هذه الوكالة الحكومية، تأسست 
كوكالة احصائية تابعة للنظام اإلحصان 

ي خدمة  مهمتها جمع ،االتحادي للواليات المتحدة
 
ها كي تكون ف

المعلومات وتحليلها ونشر

اطات البيئية ومتطلبات األسواق العالمية،  اع القرار، وأن تمكنهم من التفاعل مع االشث 
ّ
صن

  . االرتجالوأن تعزز صنع سياسة سليمة بعيدة عن 
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ى ان يكون هلة فث  كات التابعة لوزارة الطاقة المؤمل تأسيسها بدال عن وزارات مث   اما الشر

كة  ة لمدة ال تزيد عن خمسة هو المدير التنفيذي لكل شر موظف خبثر يتم التعاقد معه مباشر

كة واعتماد ،سنوات قابلة للتجديد  ي قيادته للشر
 
 عىلاعتمادا عىل معدل النجاح ف

ً
المعايثر  ا

ي اىل دائرة تشبه 
ي عديد الكوادر واحالة المتبق 

 
هل  القريب( )االحتياطالعالمية ف ألن الث 

ي ال
 
ي تعتمد الربــح والخسارة ف

كات سيمنع محاسبتها وفق معايثر السوق الت  ي هذه الشر
 
ي ف

وظيق 

 .انشطتهاجميع 

، يجب أن يبتعد عن اعتناق الشعارات الجميلة، وأن 
ً
الحديث عن اإلصالح حت  يكون مثمرا

ددين  يهرب منها باتجاه الخطوات الحقيقية والعلمية الشجاعة. أما االستماع اىل المث 

ي العراق يمكن البدء 
 
ي الحقيقة، ليس هناك ملف ف

 
ء. وف ي

ي اىل سر
والمنتفعير  لن يفىص 

ة 95باإلصالح فيه أفضل من قطاع الطاقة، ألنه مازال يمثل  % من الواردات المالية المباشر

 للعراق. 

ي إصالح هذا القطاع
 
ي الندوات والمؤتمرات  واالكتفاء أما التماهل ف

 
ي ( ف

 
ف ، فهو بالحديث ) الث 

ي القطاعات كلها. 
 
ي المزيد من الهدر وضياع الفرص، وبالتاىلي تراجع المجموع التنموي لباف

 يعت 

ي العراق، كي نصل اىل تحقيق هدف 
 
البداية يجب أن تنطلق من إعادة هيكلة قطاع الطاقة ف

 واالقتصاد ، وهو رفع الكفاءة وزيادة اإلنتاجية بما يواكب متطلبات السوق لإلصالحواقىعي 

. كل ما نحتاجه هو قرار شجاع يستند اىل الحر، و  أخذ مكانة فعالة بير  المنتجير  والمستهلكير 

 كي ال يتكرر فشلهم اىل ما 
 النهاية.  رؤية علمية واقعية، مع صم اآلذان إزاء الفاشلير 

ي لرئيس الوزراء ال
ي )*( المستشار الفت 

 
 عراف

ط  ةبأعاد. يسمح صاديير  العراقيير  لشبكة االقت محفوظةحقوق النشر  اىل  اإلشارةالنشر بشر

   2021كانون اول / ديسمثر   4المصدر. 
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