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ن العنبك   العراق  جيب  وزارة الكهرباء ... *:   أ.د.عبدالحسي 

 المثقوب 

  االسفاف مديات  قرصين ، فال تستبعدوا الوصول اىليرصخ بوجه الم د عندما ال اح
مديات   ،ال تصدقف 

اتيجية الموازنة للسنوات    اجتماعات استر
    2025-2022خارقة للمألوف وال يحتوي  ها العقل، ف 

التر

اتيجيات السنوات السابقةا  ابتالنا هللا به   استر
حات دون االخذ  كما ف  حيث نجتر األفكار والحلول والمقتر

  الذهول والتشنج وتسارع النبض واحمرار العيني   وصداع ن  ،بها 
  عندما تعرض يصيبت 

اغلب صف 

  دور وزارة الكهها طخطالوزارات 
،   رباء، ولكن االمر يمزق كل احبال الصتر ويقطع اوداج الرأس عندما يأتر

دد  فكل ما    مشاكل من ممثليها يتر
حة ) هو مشاكل ف    كوارث ، وحلولهم المقتر

 نريد فلوس نريد فلوسف 

  وهو وا  ان جيب هذه الوزارة مثقوب حتما  نريد فلوس( 
حد من اكتر الجيوب المثقوبة الضاغطة ف 

  بحر المديونية والعجز وسوء توجي 2022الموازنة االتحادية لعام 
  تغرق ف 

ه االنفاق وسوء تنوي    ع التر

لألسف، منذ كتبت   ك  تشبعوا،يا وزارة الكهرباء  ، فكم سوف تبتلعون من المال  مصادر اإليرادات العامة

تحت عنوان )حل مشكلة الكهرباء بحل وزارة الكهرباء ( ولم   2009م دراسة اىل السيد رئيس الوزراء عا

 . ؟!  منه يؤخذ به وانا اىل االن لم اجد حال منطقا وجذريا اكت  

 ؟: يا وزارة الكهرباء  أوال: لنتحاسب ..كم تريدون بعد من الفلوس

  وزارة ( ادناه 1يتضح من الجدول رقم ) 
، ان اجماىل  تخصيصات وزارة  الكهرباء وفقا للدائرة االقتصادية ف 

ة ) ( ترليون 123الكهرباء قد وصل اىل )  و )   تشغيلية( ترليون  64.4( ، منها )  2021-2005دينار للفتر

  دينار مليار (  986 )  ( ترليون استثمارية ، حيث تعاظمت التخصيصات التشغيلية من58،6
  2005ف 

  9،3اىل ) 
  (  6،9  )  اىلليال قوتراجعت  2019( ترليون دينار ف 

جراء ازمة التمويل   2021ترليون ف 

ة بحدود )  عاظمت  % ( ، فيما ت  600المصاحبة لجائحة كورونا ، أي بمعدل نمو خالل الفتر

حيث كانت    2012( ترليون 6،8اىل )  2005مليار دينار  (  700 )  التخصيصات االستثمارية من

ميل$ 100الموازنات انفجارية وأسعار النفط تتعدى     للتر
ة ف  ، وكان يمكن للوزارة ان تحدث طفرة كبت 

ة )  ( بحدود  2012-2005التوليد واإلنتاج وشبكات النقل حيث كان معدل نمو تلك التخصيصات للفتر

 (871  
 بعد دخول داعش اىل العراق ف 

ً
لتصل اىل )  وحصول ازمة مالية  2014%( ثم تراجعت تدريجيا

2،6  
  سوء استخدام األموال ، وهنا نود تسل 2021( ترليون ف 

  ترتكب ف 
يط الضوء عىل الكوارث التر

 ل النقاط االتية: بعيدا عن أي حسابات اقتصادية وهدر األموال وربما نهبها بصورة جلية من خال
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 : ةمهملالعوائد المرجوة من النفقات التشغيلية  .1

  الدولة العراقية اىل ان النفقات التشغيلية   جهابذةينرصف ذهن اغلب عادة ما 
متخذي القرار ف 

  الشط( ألنها تتضمن رواتب 
او الجارية ليست مهمة وغت  مسؤولي   عنها وكأنها )ترىم ف 

ل اليوىم  ، فرسعان ما يتنصل عن سوء ادارتها بالقول ان  موظفي   ومستلزمات سلعية للعم

  إيصال اغلب تخصيصاته ه  تش
  حي   ان النفقات التشغيلية ه  األساس ف 

غيلية ، ف 

الخدمات للجمهور ، ذلك ان النفقات التشغيلية ه  لتشغيل الطاقات اإلنتاجية المتاحة 

  قطاع المجاري مثال تغط  بأقىص درجة ألنها متاحة ، فلو كان لدينا طاقات إنتاجي 
ة متاحة ف 

  حي   كان إيصال خدمة 85
% فقط من الجمهور ، معت   60المجاري تغط  % من الجمهور ف 

  االنفاق التشغيىل  بمقدار 
  الكهرباء فلو  25ذلك ان هنالك سوء إدارة او هدر ف 

% ، وكذا االمر ف 

كهرباء ، ولم تصل منها اىل منازل الف ميغاواط   15كانت لدينا طاقات إلنتاج وتجهت   الكهرباء  

االف ميغاواط مهدورة بسبب سوء  5هنالك   االف ميغاواط ، معت  ذلك ان 10الناس سوى 

النفقات التشغيلية ، وكذا االمر بالنسبة لبقية  اإلدارة وهدر المال العام من خالل هدر 

ت اإلنتاجية وطاقات  القطاعات ، اما اذا كانت الطاقات اإلنتاجية المتاحة ه  اقل من الطاقا

  24مة الكهرباء أي إعطاء كهرباء التجهت   المطلوبة لتحقيق االشباع الكامل للجمهور من خد 

ضنا ان هذه الطاقات اإلنتاجية المطلوبة ه     ان  25ساعة ، ولو افتر
الف ميغاواط ، هذا يعت 

  الطاقات المتاحة بحدود 
تمويله   االف ميغاواط وهذا الجزء ال يمكن 10هنالك نقص ف 

ستثمار يؤدي اىل تراكم بالنفقات التشغيلية وانما يمول من خالل النفقات االستثمارية ، فاال 

   Capital Accumulationراس المال 
داد الطاقات ف  المتاحة وتردم  الطاقات اإلنتاجية فتر 

ات ونزي  هة لن تصل الطاق كفؤةالفجوة بي   المتاح والحاجة ، ولكن ما لم تكون هنالك إدارة  

بسبب  فاءة او بسبب قلة الكفيكون الهدر اإلداري اما الحقيقية الحاجات  المتاحة إلشباع

از والفساد ، فال يتم تصليح شبكات النقل والتوزي    ع بشكل جيد وبقطع غيار اصلية فال  االبتر 

 اال بعد قيام الناس خطوط النقل  بإصالحمون  و وف البلد الجوية ، او انهم ال يقتقاوم ظر 
ً
اصال
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رين بجمع مبالغ رشا ا   وزارة للعاملي   تدفع لمترص 
، وهذا النوع من الكهرباء للقيام بواجبهم ف 

الدفع هو االخر سوف يستبعد من خانة العبء االجتماع  لفشل إدارة الكهرباء لصعوبة  

 احتسابه. 

 

ية .2   عدة اشكال:  وزارة الكهرباء تعمل كمؤسسة خي 
ن
 )ال خي  فيها( تتمظهر ف

 

  ناس العاطلي   عتوىل تعيي   الت •
ن العمل اكت  مما تعت  بإنتاج ونقل وتوزي    ع الكهرباء ف 

ل الفكري واإلداري والمؤسس  الذي تعانيه، فه  غت  معنية ال ق بسبب الحو  العرا

الكهرباء  بإيصالبالمعايت  االقتصادية وال بالمزي    ج األمثل بي   عنارص اإلنتاج وال معنية 

  هذه الوزارة للناس بقدر ما تعت  بوضع جداول 
بلغ عدد  اإلطفاء ولذلك فان ف 

باجر يوىم  بحدود منتسبيها ممن هم عىل المالك الدائم والعاملي   بعقود والعاملي   

الف موظف، وهو توظيف عادة ما يكون سياس  ذو طابع فساد اذ يتم التعي    190

  مؤسسات الوزارة، وهنالك ثمن  مقابل ثمن، والثمن هو دفع نقدي
عىل  لمسؤولي   ف 

  صناديق 
  موازنة شكل أصوات ترتجر ف 

  2021االنتخاب فقد ظهر العجب العجاب ف 

  
بعد رفعها لمجلس النواب عادت للحكومة وفيها الزام تثبيت العقود الذين يعملون ف 

توب أالف شخص ، ومك 7سنوات وكان عددهم  5وزارة الكهرباء ممن مىص  عليهم 

ة ....!( واعرضت الحكومة عىل ذلك اال ان امام الفقرة بي   قوسي   )النائبة الحاج

تفع العدد اىل  م جلس النواب أرص عليها بل جعلها شمل بها جميع مؤسسات الدولة لت 

  من  25اكت  من 
الف شخص، وعليك ان تقسيم حجم الخراب االقتصادي المتأتر

 السياسة ومن الفساد. 

ية تتلفر الصدقات فه  مدينة لوزالك  تثبت انها  •  22رة النفط بحدود مؤسسة خت 

اكمة م (  تأخذ الوقود  ألنها نذ سني   ترليون دينار متر  
والمدخالت دون ان تدفع )بلوس 

  جدول 
  بنفقات وزارة 1رقم ) ولم تظهر هذه المديونية ف 

والن   الكهرباء،( المعت 

  مؤسسات الدولة ضائعة فتر 
حل مثل هذه البالونات اىل وزارة الحسابات االقتصادية ف 

  الموازنة العامة  بتىل  تلالمالية 
بتوفت  التمويل فتظهر البالونات المالية هنا وهناك ف 

 االتحادية. 

ية  • ه   م انها ال خت  فيها ، رغوالدليل االخر عىل ان هذه الوزارة تعد نفسها مؤسسة خت 

  تدع  انها ت
جهزها للجمهور ، ليس من باب الكرم انها ال تجتر  اثمان فتات الكهرباء التر
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ي ولكن وال الع الفشل المستدام لهذ الوزارة خلق حلقات محكمة من بسبب مل الخت 

ان يصل منازل اغلب عىل   فليس لمندوب الوزارة القدرةعدم الثقة بينها وبي   الجمهور 

الن الوزارة ال تعط  اال فتاة كهرباء مما بل الناس للجباية )ليس من باب الحياء ( 

لفة واكت  بهذلة ، وانما من باب الخوف الن هذا اضطر الناس للذهاب اىل بدائل اكت  ك

ب واالها نة بعد ان صار التنصل من دفع فاتورة الكهرباء المندوب قد يتعرض للرص 

يتر  شجاعة ومروءة الن للدولة رص  
با من الشجاعة والبطولة مثلما صار التهرب الرص 

ائب خدمات عامة  يبة يجد نفسه مخدوع ال يرى نتاج دفعه للرص  الئقة ،  دافع الرص 

  حكوماتها بالعقد االجتماعية وتقدم خدمات الئقة  
  تف 

ة التر   البلدان المتحرص 
بينما ف 

يتر  فضي
ائب يعتتر التهرب الرص  حة ، ولدينا أيضا يعد التهرب من دفع ثمن مقابل الرص 

، بل ان صاحب المولدة ال يمر عىل المنازل فضيحة االهلية الكهرباء لصاحب المولدة 

ء ابدا مجتمعنا يليجتر  وانما يذ قابل هب اليه الناس ليدفعوا ، مجتمعنا ليس س 

  العراق مدعوم بشكل كبت  اال 
انه يمكن  االخرين بالمثل ، ومع ان سعر الكهرباء ف 

ه من كهرباء فان هنالك  ترليون دينار يمكن  7للوزارة فيما لو جبت اثمان ما تدع  تجهت  

  للموازنة العامة للدولة اال انها 
   ان تأتر

ال تجتر  سوى اقل من ترليون واحد ، ونبفر ف 

  القديم )البيضة قبل  
  لجنة اعداد الموازنة العامة ندور بي   السؤال الفلسف 

كل سنة ف 

  دون مخرج ،  السؤالنحن أيضا ندور بي   خياري اجة ام بالعكس( أي الدج
الفلسف 

ممكن الن  غت   وهذا  نجتر  ك  يزداد التمويل ونتمكن من زيادة تجهت   الكهرباءفهل 

ل اكهرباء طو   ال تعط  المواطن ال زال فاقد الثقة ويدفع للبدائل ووزارة الكهرباء 

ت  واردة الن المشكلة ليست مشكلة تمويل وانما كما ان إمكانية زيادة التجهت   غ  ،الوقت

ساعة ونستعيد ثقة المواطن ويتخلص من الكلف  24ام نجهز كهرباء  مشكلة إدارة،

  ي الباهظة
دفعها لصاحب المولدة او الغتناء مولدة خاصة فيدفع فاتورة الكهرباء التر

، وهو ممير  ك ار االوفق اال وهذا هو الخيما يدفع لصاحب المولدة االهلية وهو ممير 

ساعة وه  غارقة  24انه كيف ومتر يتحقق وتستطيع وزارة الكهرباء تجهت   المواطن 

  مستنقع فساد وسوء إدارة. 
 ف 
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ة ت( 1لجدول رقم ) ا  2021 -2005خصيصات وزارة الكهرباء ) المنقح( للفير

ليون  يةتشغيل  لسنوات ا ليون  بالير ليون  المجموع استثمارية بالير  بالير

2005 0.986 0.7 1.686 

2006 1.06 1.75 2.81 

2007 1.3 1.74 3.8 

2008 3.9 4.5 8.4 

2009 3.57 1.4 4.97 

2010 3.8 4.3 8.1 

2011 3.81 5.2 9.1 

2012 3.64 6.8 10.44 

2013 3.2 6.7 9.9 

2014 5.3 3.9 9.2 

2015 3 3.6 6.6 

2016 1.8 1.2 3 

2017 3.01 2.6 5.61 

2018 3.1 3.4 6.5 

2019 9.3 4.1 13.4 

2020 6.7 4.1 10.8 

2021 6.9 2.6 9.5 

         123 58.6 64.4 المجموع الكل  



 

 
 

  أوراق سياس
  قطاع الكهرباءات ف 

 

 

 

 

 14من  6صفحة  وزارة الكهرباء ... جيب العراق المثقوب  كيأ.د. عبد الحسن العنب

  وزارة الكهرباء ..  .3
ن
 تجارة رقيق :  ف

  عام 
كات المملوكة للدولة اىل حكومة السيد حيدر   2015ف  قدمت تقرير إعادة هيكلة الرس 

كات وزارة  الف شخص يعملون   22الكهرباء وقد ظهر عندي ان هنالك العبادي، ومن بينها ش 

،    فيها باجر يوىم  وكانت التوصية بترسي    ح االجراء اليوميي  
وزير الكهرباء اىل مكتتر  طالبا  فجاءت 

هؤالء، فذكرت له ان فيها كذا موظف مالك   التوصية قائال لن تعمل وزارة الكهرباء بدون الغاء

نعم ولكن كل الجهد والعمل يقع عىل هؤالء، فكان عذر الوزير  دائم وكذا موظف عقد ، قال 

اسوء من الفعل، قلت هؤالء اجورهم بسيطة جدا والموظفي   يتقاضون رواتب عالية فلماذا 

  جدا وصاحب االجر المرتفع ال يعمل،صاحب االجر المت
اين الحق وأين العدالة الوظيفية ،  دت 

  دون جدوى، فلم تنفذ إعادة هيكلة  ، ثارتباإلنتاجيةولماذا ال يربط االجر 
كاتثائرتر   الرس 

  رتر  
العامة أصال، وهذه قصة مأساوية أخرى فيها كم هائل من البالونات عس ان يوفقت 

  وزارة الكهرباء هو )   ذ ذلك، ومنفاكتب عنها مستقبال 
  ف 
الحي   ادركت ان التصنيف الوظيف 

...عقد ...موظف دائم( يقابلها ) اكت  إن تاجية...اقل إنتاجية...بال إنتاجية( ويقابلها أيضا  اجر يوىم 

( ويقابلها بالتبعية ) أصحاب   الياقات) اجر دون الكفاف... راتب منخفض ... راتب عاىل 

  ألخرىواالنتقال من مرحلة  البيضاء(  الياقاتالرمادي ... أصحاب  الياقاتالسوداء...اصحاب 

  التشغيل هنالك بؤر من الفساد 
ين من المسؤولي   عن تحويلهم  عليها  يتعاشف   

ات المبتر عرس 

ات السياسيي      عىل الظلم والجور وتجارة  بأصواتهم ، نالمتاجريوعرس 
فاذا به نظام مبت 

  صارة اشبه بتجارة ا
رقيق، فكيف يرتجر من هكذا نظام اداري ال يفسد وكيف  لالتعيي   التر

  والمهندس  يمكن صيانة الكهرباء وإصالح
نكف من ارتداء بدلة يستالعطالت بشكل مهت 

ته ياقتهالعمل ويريد الحفاظ عىل    القراءة البيضاء ومكتبه وسكرتت 
، رغم اننا تعلمنا ف 

  بد
ة العمل المعلقة بها عدد وأدوات العمل،  لالخلدونية منذ نعومة االظافر ان نرى المهندس ف 

  وتطبيقها برص عليه البد من وضع 
امة اذا ما  لوائح عمل ولوائح مهنة ولوائح سلوك وظيف 

 ارادت الدولة ان تنهض بأداء القطاع العام. 
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 : وزارة الكهرباء متفضلة علينا بعبور صيف العراق الالهب : ثانيا 

  االجتماع األخت  
أصاب بجلطة قلبية عندما سمعت نفس ان كدت   2021/ 10/ 27يوم األربعاء  ف 

  تجاوز قائال )الموال البائس وأضاف له ممثل الوزارة 
ان لوزارة الكهرباء الفضل األكتر واالنجاز األعظم ف 

واردت هنا ان أوضح  ( نعم للوزارة الفضل األكتر وعلينا ان نكرمها، فصل الصيف دون حدوث كارثة؟

 ، راق اللهاب وال أقعكيف تجاوزنا صيف ال
ً
 اال  ألنها ول تجاوزت وزارة الكهرباء االزمة ، ابدا

ً
لم تفعل شيئا

  الفشل ، وقدمت جدول تطلب فيه
غت  الرواتب ، أي ما يعادل اكت   ( منترليون دينار 21,5 ) االمعان ف 

  تسىع وزار ل العامة السنوية موازنةالمليار دوالر ( وهو ما يفوق  20) من 
ة  لمملكة األردنية الهاشمية التر

اد الكهرباء ، اليس ذلك مدعاة  الشبك  عملية الربط  وفق منطق مهازل الزمن ألجراء الكهرباء معها الستت 

 تعالوا لنتعاىط مع األرقام ومع الواقع لك  ال نظلم احد حتر 
ً
  ( الظالمي   ) للجلطة القلبية ، عموما

ات . وبحسبة بسيطة مع االعتماد عىل   بعض المؤش 

ض  40من  أكت  نفوس العراق  -1   40 لغرض التحليل انهممليون نسمة وسنفتر
ً
  . مليون تماما

  العراق  5معدل االشة الواحدة )  -2
  ان ف 

  . مليون عائلة  8أشخاص( وهذا يعت 

 أشهر ساخنة.  5( أي 9-5دعنا نعتتر صيف العراق ه  األشهر )  -3

كات ومؤس -4  . فقط  عىل طلب العوائلسات الدولة ونركز دعنا نستبعد طلب المعامل والرس 

  يتحملها المواطن  -5
جراء فساد وزارة الكهرباء  دعنا نستبعد أيضا كل أنواع الكلف األخرى التر

المتضمنة مختلف أنواع الدفع إلصالح شبكات النقل او سقوط الخطوط او عطل المحوالت 

ها.   وغت 

  تزودها وزارة الكهرباء  -6
  األشهر  للعوائلمتوسط الكهرباء التر

  14-12)غت  الصيف( ه  من ف 

  اليوم. 
 ساعة ف 

7-   
ت وزارة الكهرباء فصل الصيف بأبسط اجراء ف  مجرد قللت التجهت   للعوائل جرة قلم، فه  عتر

  اليوم 4-2اىل 
تساعات ف   ذلك انجاز تستحق عليه الشكر والثناء.  ، واعتتر

8-   ، ،ف واجه نقص اكيف عتر الشعب المسكي   الصيف الالهب وكيالسؤال األكتر بتعبت    لتجهت  

  عبور فصل الصيف؟
ذلك   ان اخر كيف واجه الشعب انجاز وزارة الكهرباء وطريقتها المثىل ف 

  لكل فئةيعتمد 
 . من فئاته عىل المستوى المعاس 
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  فصل الصيف؟: لثا ثا
ن
 : من دفع عبء وثمن غياب الكهرباء ف

 

ات    وفق المؤش 
  تم جمعها باستبيان عشوات 

 عائلة، 1000حجم العينة ، وكان بسيط التر
 األسئلة االتية: لهم وجهت 

لك بكل شهريا كم هو المبلغ المدفوع من قبل العائلة   / 1س   مت  
أنواعها للحصول عىل الكهرباء ف 

، سحب مولد، توليد خاص متضمن ثمن وقود المولد مع الصيانة )   
  الصيف، أي من وطت 

(  ف 
 اول شهر مايس اىل نهاية شهر أيلول؟ 

لك بكل أنواعها / كم 2س   مت  
هو المبلغ المدفوع من قبل العائلة شهريا للحصول عىل الكهرباء ف 

  اشهر السنة 
، سحب مولد، توليد خاص متضمن ثمن وقود المولد مع الصيانة(  ف   

) وطت 
  األخرى؟

  الجدول  انيوعند افراغ االستب
ء ( 2رقم ) ف   

ادناه تبي   لنا ان وزارة الكهرباء لم تفعل س 
مواجهة فصل الصيف وليس لها فضل عىل احد ، وكل ما قامت به هو تغيت  برمجة  يذكر ل

  عن الناس وتريد منهم الشكر والثناء وتطلب من وزارة المالية المزيد 
قطع التيار الكهربات 

من التخصيصات لمواجهة الصيف القادم ، نعم المجتمع الصابر عتر فصل الصيف بعد ان 
  فصل الصيف ، و ينار ليون دتر  3.5انفق اكت  من 

يمكن توزي    ع  إضافية مقابل الكهرباء ف 
 لمستوى دخول االفراد 

ً
  االستبيان  العوائل وفقا

 : اىل الفئات االتيةالواردة ف 

يحة بحدود  %10  ونسبتهم تقدر براءً ثاألغنياء األكت   فئة .1 الف  800أي ان هذه الرس 
 عائلة ، 

ً
  دورهم وهؤالء ال يهتمون بانقطاع الكهرباء اصال
مكيفة بالمولدات   ألنها  ف 

ر القليل،  24الخاصة  انيتهم اال الت     مت  
ساعة وال يعنيهم سعر الوقود وال يشكل ف 

واتهم وليس بفضل وزارة الكهرباء  وا الصيف بت    هؤالء عتر
ها فعمقت  التر تراجع تجهت  

يوتصنف ، من هول الكارثة ىل نار فاكت  عمتوسط استهالك مليون دي بحة هذه الرس 
  فصل الصيف بينما ال يتعدى متوسط استهالكها 

  بقية  660الكهرباء ف 
الف دينار ف 

اء ضعف كمية )الكاز( لمولداتهم وبسعر اعىل حيث   . فصول السنة  هؤالء اضطروا لرس 
بحت ضعف تكلفة صيانة المولدة أصعلما ان دينار،  700دينار وأصبح  550كان اللتر 

  الشهر ا 600الف شهريا اىل   300من  أي
  الحسابات  لف دينار ف 

وسوف تهمل ف 
  هذه الدراسة 

  الذي تحملته هذه ، الواردة ف 
ومع ذلك فان العبء الماىل  اإلضاف 

  شهر واحد من اشهر الصيف  بسبب سوء تجهت   الكهرباء كان بحدود 
يحة ف    272الرس 

نا اش   هر الحر خمسة فان مجموع العبء الذي تحممليار دينار وحيث اننا اعتتر
 5لته ف 

 لتجاوز فصل الصيف وتجاوز فشل وزارة الكهرباء. ترليون دينار  1.36اشهر هو 



 

 
 

  أوراق سياس
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وقد ازداد الف عائلة ،   800أي بحدود  % 10  وهم أيضا بحدود فئة األغنياء األقل ثراءً  .2
  اشهر السنة اىل  545الفئة من  هذه  انفاقمتوسط 

   780الف دينار ف 
الف دينار ف 

ترليون دينار  0.94تحملت العبء الماىل  بمقدار ن قد اشهر الصيف ، وبذلك تكو 
 تجاوز فشل وزارة الكهرباء. ، بمعت  اخر للتجاوز اشهر الصيف الخمسة 

، أي عب من الش% 20بحدود يشكلون وانا منهم )اكت  يرسا( فئة الطبقة الوسط  .3
  غت   440مليون عائلة كان متوسط انفاق العائلة  1.6بحدود 

أشهر  الف دينار شهريا ف 
  العبء  530الصيف وازداد المتوسط اىل 

  الصيف أي ان الزيادة ف 
الف دينار شهريا ف 

  الصيف لهذه الفئة كانت 
مليار دينار ولتجاوز فصل الصيف  144الماىل  لشهر واحد ف 

 . ترليون دينار  0.72وزارة الكهرباء يصبح العبء الماىل   اشهر وتجاوز فشل 5
مليون عائلة   1.6، أي % 20بحدود أيضا لدينا ، حيث  ( )اقل يرسافئة الطبقة الوسط .4

  الشوارع، حيث 
ة ف  اء الكهرباء من المولدات المنترس  وهم عادة يعتمدون عىل ش 

ي العائلة   الظروف االعتيادية بسعر  10 -7من  تشتر
الف دينار من نوع  15امبت  ف 

  اشهر الصيف الالهب الخمسة يضطرون ا 24الخط الذهتر  
اء ) ساعة ، وف   -10ىل ش 

 -بحسب االستبيان–الف دينار ( فكان  25امبت  ( ويرتفع سعر االمبت  ليصبح )  15
  فصل الصيف  280انفاقهم الشهريمتوسط 

،  الف دينار  310اىل الف دينار ازداد ف 
  
يحة تحملت يعت    الشهر الواحد  ذلك ان هذه الرس 

  كلفة إضافية لتجاوز ف 
شهر واحد ف 

 . دينار  مليار  240،أي يكون لخمسة اشهر بحدود  ار دينار ملي 48بحدود الصيف 
وهؤالء  مليون عائلة،  1.6أي هم أيضا % 20فئة الطبقة المحدودة الدخل وهم  .5

ون   األشهر لكل عائلة  ( امبت   5-3 )  يشتر
 8 -6) بسعراالعتيادية  من مولدة الشارع ف 

  موسم الصيف حيث تضطر العائلة ا ( دينارالف 
اء وازداد انفاقهم ف  أمبت  (  7 -5) ىل ش 

–لمواجهة فصل الصيف أي ان متوسط انفاقهم  (  دينار  ألف 15)  بسعر اعىل وهو 
الف دينار ، االمر الذي جعل الفئة  70اىل الف دينار  47ازداد من  -حسب االستبيان 
   . فشل وزارة الكهرباء مليار دينار لعبور فصل الصيف وتحمل  184تتحمل عبء ماىل  

ة ئة الطبقة الف .6 ي العائلة )  ،الف عائلة 800أي % 10فقت    ( امبت    3 حيث تشتر
ف 

الف دينار   15متوسط انفاقهم فيكون  ( أالف دينار 8 -6) الظروف االعتيادية بسعر
  فصل الصيف اىل 

تضطر هذه العوائل الف دينار ، أي اىل الضعف ، حيث  30يزداد ف 
اء فتتحمل هذه الفئة المنهكة  نار( ديأالف  10 -8) بسعرللعائلة أمبت  (  5)  اىل ش 
   . مليار دينار بسبب فشل وزارة الكهرباء ك  تعتر فصل الصيف 60بحدود 

وهؤالء ال يستطيعون بدخولهم الحصول الف عائلة ،  800أي  % 10دقع فئة الفقر الم .7
  تسىم تأدبا ) وطنية (  

كما  عىل أي مصدر للكهرباء فيبقون تحت رحمة الكهرباء التر
  حي   ه   يسىم االعىم

( ف  وتوصلهم مدمرة لكل نزعة وطنية لدى الناس  تأدبا )بصت 
تتحمل الحر والجفاف وتلف   اىل درجة من التذمر والكفر بالوطن ، وهذه الفئة

  ال يمكن ان يعدلها ثمن. 
دة وقلة النوم واالمراض التر   امتعتهم المتر

  



 

 
 

  أوراق سياس
  قطاع الكهرباءات ف 

 

 

 

 

 14من  10صفحة  وزارة الكهرباء ... جيب العراق المثقوب  كيأ.د. عبد الحسن العنب

 

 حول العبء المال  الذي تحمله الجمهور لعبور فصل الصيف  نتائج استبيان:  (2جدول رقم )

 

 
  

 ت

متوسط  الفئات المجتمع
االنفاق على  
الكهرباء  

أشهرالصيف 
الف دينار/ –

( 1شهر)  

متوسط 
االنفاق على  

الكهرباء باقي 
اشهر السنة   

الف         
( 2دينار/شهر)  

عدد 
العوائل في 

 الشريحة
(3ألف)  

الفرق في  
المتوسط 

بين 
الفترتين  

قيد  
الدراسة /  

1-2  

 الف دينار 
(4)  

العبء المالي 
للمجتمع 

واحد  لشهر 
من اشهر  

 الصيف
 )مليون دينار( 

(3 ×4)  

 (5)  

العبء 
المالي في 

فصل  
الصيف 

( اشهر5ل)  

)ترليون 
 دينار( 

(5×5)  

(6)  

األغنياء،األكثر   1
%(10ثراًء)  

مليون فأكثر  1  660 800 340 

 

272000 1,360 

األغنياء،األقل    2
%(10ثراء )  

780 545 800 235 188000 

 

0,940 

  -الوسطى   الطبقة   3
األكثر يسرا    

530 440 1600 90 

 

144000 

 

0,720 

  -الطبقة الوسطى    4
األقل  يسرا    

310 280 1600 30 

 

48000 

 

0,240 

محدودي   5 طبقة 
 الدخل 

70 47 1600 23 

 

36800     

 

0,184 

 15 800 15 30 الطبقة الفقيرة  6

 

12000 

 

0,060 

  طبقة الفقر المدقع 7
0 

 
0 

800  
0 

 
0 

0 

 700800     المجموع 

 

3,504 
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 رابعا: صورة أخرى لرؤية ثقب وزارة الكهرباء بوضوح: 

 

( ادناه ، النسب المئوية لتوجيه انفاق االشة العراقية ، حيث يتبي   ان المواد الغذائية 3يظهر الجدول ) 

 حيث تستحوذ عىل
ً
  اوال

وبات غت  الروحية تأتر    32،4 ) والمرس 
انية االشة ف  ، فيما تحتل  2018% ( من مت  

  انفاق االشة حيث تستحوذ عىل )  والسكن  فقرة الوقود 
انية االشة  24واالضاءة بالمرتبة الثانية ف  % ( من مت  

  رياضية للحصول المليات عبعض المتضمنة الكهرباء ، ومن خالل اجراء 
عىل حجم االنفاق عىل الكهرباء ف 

  بها ز  2020عام 
ترليون  187الذي كان بحدود الجهاز المركزي لإلحصاء وبمعرفة الناتج المحىل  اإلجماىل   ودت 

  
 لهذه الدراسة فيكون متوسط دخل االشة بحدود  8مقسوم عىل  2020دينار ف 

ً
 23،4مليون اشة وفقا

 وعند اخذ 
ً
   5،6طاع والسكن واالضاءة يكون حصة هذا الق% لقطاع الوقود 24مليون دينار سنويا

ترليون ف 

  الجدول المذكور لعام  2020سنة 
اض بقاء نفس النسبة الواردة ف  مليون  2،99ستكون منها (  2018) بافتر

 لذلك ، % 13للكهرباء أي بنسبة  دينار 
ً
% بينها الوقود 13لكهرباء لتصبح لإضافة حقل منفرد  يمكنووفقا

  انفاق ضاغط   االنفاق يظهر انالذي الشكل ادناه يثم توضحها ب% ، 11والسكن 
عىل الكهرباء هو اعىل ثات 

وبات فاذا كانت تخصيصات وزارة الكهرباء تمثل نقطة ضغط   انية االشة بعد المواد الغذائية والمرس  عىل مت  

ة عىل الموازنة العامة االتحادية    ذات الوقتكبت 
انية االشة وف  ة عىل مت   وهذا ال يستقيم اال  نقطة ضغط كبت 

)االنفاق عىل الكهرباء( واالشة العراقية )تخصيصات الكهرباء ( صل بي   الموازنة االتحادية ممر الواالاذا كان 

 ، وهذا الثقب هو وزارة الكهرباء 
ً
 . يكون مثقوب بقوة حتما

 

  



 

 
 

  أوراق سياس
  قطاع الكهرباءات ف 
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انية االرسة (3دول رقم )ج ن  النسبة المئوية النفاق مي 
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 لو ؟ ا خامسا: ماذ

كة عالمية رص واعطيناهم كل أصول وزارة الكهرباء من أعمدة واسالك ينة ماذا لو استعنا برس 

    190ومحوالت ومحطات توليد وابنية وانشاءات وانقذناها فقد من 
الف موظف يعملون ف 

وزارة الكهرباء وانقذناها من تدخالت مافيات الكهرباء والحيتان وطلبنا منها ان تنتج وتنقل 

ش الرب  ح(  فيما تتحمل الحكومة دعم  هام مع وتوزع وتجتر  الكهرباء بنصف سعر )الكلفة

كة المقصودة، لكنا قد وفرنا كهرباء  ة للرس    من الكلفة تدفع مباش 
 24الكهرباء بالنصف الثات 

يليوناساعة فرب  ح الجمهور    يدفعها، وربحت الحكومة  تالتر
يليوناستتخلص من  ألنها التر   تالتر

  الموازنة تخصيصات لوزارة الكهرباء وتت 
  تضعها ف 

الدعم فقط، وخرست المافيات  حمل التر

وحيتان الفساد منجم المتاجرة بتعذيب الناس بالكهرباء، عندها سوف تحل وزارة الكهرباء 

كة اىل تشغيل   190و)يديح( وقتيا  % منهم بعد اختيار 10-5الف موظف، قد تحتاج الرس 

ة تكيف  تصاد عندما  لالقاالكفء واالنزه، والبقية سيجدون اعمال خارج اطار الدولة بعد فتر

ساعة تخلق عامل جذب للمستثمرين والمنتجي   وتصبح السلع المنتجة  24تكون الكهرباء 
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، ونكون قد حققنا   ة وانخفضت بشكل كبت  محليا مجدية ومنافسة كون كلف الطاقة كانت كبت 

  عىل أساس اإلنتاجية لعوامل 
  المبت 

اصالح اقتصادي وفعلنا االقتصاد والتشغيل الحقيفر

   تاج،اإلن
وماذا لو علمنا ان متوسط كلفة انتاج ونقل وايصال الكهرباء اىل المستهلك ف 

مليون دوالر( فلو تركنا وزارة الكهرباء تعمل   1ميغاواط = 1بحدود ) البورصات العالمية 

از فيها، واعطينا  ية توزع كامل الموازنة التشغيلية ويعتاش الفاسدين عىل االبتر  كمؤسسة خت 

ضة لكان المبلغ المعط هو ) االسفقط الموازنة  كة المفتر ما ترليون( أي  58.6تثمارية لهذه الرس 

كة  50تقريبا اكت  من  ليعاد   وفقا لكلف الميغاواط العالمية تعطينا الرس 
مليار دوالر يعت 

ضة    أوقات الذروة بحدود   50المفتر
الف   25الف ميغاواط ، وبما ان الطلب عىل الكهرباء ف 

  ذ
الف ميغاواط فائضة تصدر للخارج، فاين الكهرباء يا وزارة   25ن لدينا لك اميغاواط ، يعت 

 للقارئ، سأدعها الكهرباء ، وال اريد ان احتسب كم ه  إيرادات النقد األجنتر  عن تصدير الفائض 

  القديمة )ال حل لمشكلة الكهرباء اال بحل وزارة الكهرباء(  سأبفر وبذلك 
اجتر مقولتر

ة مع الجمهور تم   جعوا والمستثمرين الذين را الوزارة منذ سني   وارادوا العمل بمعزل عنها ومباش 

تطفيشهم بكل السبل واوجدوا مخلوقات لعقود هجينة مع مستثمرين اشد باسا علينا من وزارة 

 ولك هللا يا عراق.  الكهرباء ذاتها،

 

  الم)*( 
 ستشار االقتصادي لرئيس الوزراء العرافر

 

ط  ةعادإب. يسمح  العراقيي    االقتصاديي   حقوق النرس  محفوظة لشبكة  اىل  اإلشارةالنرس  برس 

    11المصدر. 
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