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 1األحزاب التجارٌة والشركات السٍاسٍة 

 

بمجرد سعوط نظام صدام سعطت حعبة من تارٌخ العراق ملبت بالحرمان واإلقصاء والتهمٌش 
دٌنٌة أم سٌاسٌة أم اقتصادٌة أم فكرٌة أم والتضلٌل وسلب الحرٌات ، سواء كانت هذه الحرٌات 

 .اجتماعٌة 
ولما كان سعوط هذا النظام باباًا للخروج نحو الحرٌات التً كانت مسلوبة ، انطلق المحروم 

سٌاسٌاًا لتشكٌل حزب سٌاسً وٌعبر عن رأٌه وفكره وانتمابه السٌاسً ، ومن كان محروم دٌنٌاًا 
لوم الدٌنٌة ، ومن كان محروماًا اقتصادٌاًا ذهب استممار انتفض إلقامة الشعابر الدٌنٌة ونشر الع

 .فرصة ااستممار وتحعٌق أحالمه التجارٌة 
فنجد اهتماماًا كبٌراًا من قبل صناع العرار العراقً بتشكٌل أحزاب سٌاسٌة تعوم بتنفٌذ أفكار 

لكفوءة سٌاسٌة معٌنة إما دٌنٌة أو علمانٌة أو ؼٌر ذلك ، وجمٌعهم ٌرون أن صعود العناصر ا
أمر ا ٌمكن التنازل عنه ، بل إن تراجع العناصر الكفوءة وعدم تصدٌها للعمل السٌاسً سٌؤدي 
الى رجوع العجلة الى الوراء وقد ٌؤدي األمر الى عودة العناصر الفاسدة وبالتالً عودة األفكار 

 .المنحرفة نظرٌاًا وعملٌاًا وهذا ٌعنً عودة الدكتاتورٌة من جدٌد ولو بزي آخر 
لكن لم ٌكن ااهتمام نفسه بسد الفراغ الحاصل فً الجانب التجاري بسبب عزوؾ النزٌهٌن و

والكفوبٌن عن العمل فً هذا المجال ، مع إننا ندرك أن العمل السٌاسً والتجاري وجهان لعملة 
واحدة ، وأن العمل السٌاسً هو داعم أساسً للعمل التجاري وكذلك العمل التجاري داعم 

 .السٌاسً  أساسً للعمل
فإذا تسنم النزٌهون مناصب سٌاسٌة مهمة من دون وجود داعم تجاري نزٌه فذلك سٌؤدي الى 

وضع  )تأمٌر العنصر التجاري الفاسد على العنصر السٌاسً النزٌه ، فالعمل التجاري بممابة 
 .من مشروع اإلصالح السٌاسً  (النعاط على الحروؾ 

ممن ٌؤمن بضرورة إشراك  –إلصالحٌة فإن اإلسالمٌٌن أما إذا نظرنا من الناحٌة الشرعٌة ا
من وجهة )توجهوا بكل معلهم لالنخراط فً العمل السٌاسً كً ٌنعوا  -الدٌن فً السٌاسة 

هذا المجال من المنحرفٌن فكرٌاًا وأخالقٌاًا وكً ا ٌسمحوا لهم بسن قوانٌن وتشرٌعات  (نظرهم
رٌعة ، وٌعتبرون أن هذا من صلب التدٌن ومن موابت الش –على األقل  –وإصدار أوامر تخالؾ 

 .صلب اإلصالح الذي ٌأمر به الدٌن 
فإذا كان األمر كذلك لما ا ٌكون العمل التجاري كذلك ؟ خاصة وأن الواقع أمبت أن السٌاسة 
والتجارة متالزمان سواء أخذنا هذا التالزم من الناحٌة الشرعٌة والعانونٌة أو من الناحٌة 

إلنحرافٌة ، هذا فضالًا عن أن الجانب التجاري كأي جانب آخر من جوانب الحٌاة اإلفسادٌة وا
 .بحاجة الى إصالح وفق رؤٌة دٌنٌة نعٌة وللدٌن فٌه آراء كؽٌره من الجوانب
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وقد ٌعال أن العمل فً الحعل التجاري قد ا ٌتناسب مع المؤمن الملتزم المتدٌن خصوصاًا إذا 
، ولكن هذا مردود ألن العمل فً ( (ما لم ٌتفعه فً الدٌن التاجر فاجر  ))تذكرنا الحدٌث 

 !السٌاسة محفوؾ بنفس المخاطر فلماذا من جانبه ٌجوز ومن جانب التجارة ا ٌجوز؟
وأن ترك العمل ( (تسعة أعشار الرزق فً التجارة  ))هذا فضالًا عن إن هناك حدٌماًا آخراًا ٌعول 

إن  –لمجال للفاسدٌن والمفسدٌن بالعبث التجاري التجاري من قبل المتدٌنٌن والنزٌهٌن فسح ا
الذي ٌؤدي الى انتشار المفاسد الشرعٌة واألخالقٌة وحتى العانونٌة ، وما  –أمكننا تسمٌة ذلك 

نلمسه على أرض الواقع واضحاًا فالتعامل بالربا أصبح من المسلّمات وا ٌستطٌع أحد 
بسبب هذه  -ت كذلك أمراًا رابجاًا ودخل ااعتراض علٌه ، وتجارة اللحوم ؼٌر الشرعٌة أصبح

الحرام الى مالٌٌن البطون المؤمنة ، وانتشار المالبس الفاضحة وشبه العارٌة وما  –التجارة 
ٌخالطه من محرمات ممل الؽناء وااختالط بٌن الجنسٌن والعالقات المشبوهة والمحرمة ، وؼٌر 

 .ذلك كمٌر كمٌر 
م العمل السٌاسً انتبه له الكمٌرون من الساسة فأدرجوا من إن الدور الذي تلعبه التجارة فً دع

ضمن نشاط أحزابهم العمل التجاري كً ٌمولوا نشاطاتهم األخرى التً عادة ما تكون استهالكٌة 
 .وؼٌرهاممل اإلعالم والمؤتمرات وأجور ااتصاات والنعل والهداٌا 
سٌة نجد أن الحزب السٌاسً ما هو ونحن إذا دقعنا فً مفهوم تشكٌل األحزاب والكٌانات السٌا

إا مؤسسة تعمل فً السٌاسة ، أما الشركة فهً مؤسسة تعمل فً التجارة ، ولكل واحدة منها 
مدٌر وهٌكل إداري وتنظٌمً وعالقات وإعالم ونشاطات ومعر وعاملٌن وأقسام وفروع 

 ..........وحسابات و 
وبالتالً ففً السٌاسة والتجارة هناك مؤسسة إحداهما تعمل فً السٌاسة واألخرى تعمل فً  

التجارة، وبمجرد استبدال المهام بٌن هاتٌن المؤسستٌن سٌكون الحزب هو شركة سٌاسٌة 
والشركة هً حزب تجاري ، وهذا ٌدعم رأٌنا بأن ٌكون العمل التجاري موازٌاًا وبنفس األهمٌة 

 .ي للعمل السٌاس
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دستىرٌة الكىتا النسائٍة فً العراق
2 

 
أصدر مجلس النواب العراقً قانون التعدٌل الرابع لعانون انتخاب مجالس المحافظات واألقضٌة 

واستناداًا الى نصوص المواد . 2012لسنة  114المعدل رقم  2008لسنة  36والنواحً رقم 

  الدستورٌة اآلتٌة
  2المادة 

 .قانوٍن ٌتعارض مع مبادئ الدٌمعراطٌة اواًا ب ــ ا ٌجوز سن
ٌُعد باطالًا كل نٍص ٌرد فً «  13المادة  مانٌاًا ا ٌجوز سن قانوٍن ٌتعارض مع هذا الدستور، و

  .دساتٌر األقالٌم، أو أي نٍص قانونًٍ آخر ٌتعارض معه
  14المادة 

مٌة أو األصل أو العراقٌون متساوون أمام العانون دون تمٌٌٍز بسبب الجنس أو العرق أو العو

 .اللون أو الدٌن أو المذهب أو المعتعد أو الوضع ااقتصادي أو ااجتماعً
  15المادة 

لكل فرٍد الحق فً الحٌاة واألمن والحرٌة، وا ٌجوز الحرمان من هذه الحعوق أو تعٌٌدها إا 

  .وفعاًا للعانون، وبناءًا على قراٍر صادٍر من جهٍة قضابٌٍة مختصة
  16المادة 

 .كافؤ الفرص حٌق مكفولٌ لجمٌع العراقٌٌن، وتكفل الدولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحعٌق ذلكت
  20المادة 

، حق المشاركة فً الشؤون العامة، والتمتع بالحعوق السٌاسٌة، بما  للمواطنٌن رجااًا ونساءًا

 .فٌها حق التصوٌت واانتخاب والترشٌح
  49المادة 

خابات تحعٌق نسبة تممٌل للنساء ا تعل عن الربع من عدد أعضاء رابعاًا ٌستهدؾ قانون اانت

 .مجلس النواب
  38المادة 

  تكفل الدولة، بما ا ٌخل بالنظام العام واآلداب
 .أوا حرٌة التعبٌر عن الرأي بكل الوسابل

مانٌاًا من العانون أعاله ما ٌأتً توزع المعاعد على مرشحً العابمة «  13فعد ورد فً المادة 
المفتوحة وٌعاد ترتٌب تسلسل المرشحٌن استناداًا الى عدد األصوات التً ٌحصل علٌها المرشح 

وٌكون الفابز األول هو من ٌحصل على أكمر عدد من األصوات ضمن العابمة المفتوحة وهكذا 
بالنسبة لبعٌة المرشحٌن على أن تكون امرأة فً نهاٌة كل مالمة فابزٌن بؽض النظر عن 

إن هذا النص ٌشكل تعارضا واضحاًا لنصوص الدستور المذكورة أعاله . . الرجالالفابزٌن من 
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  وحسب التفصٌل اآلتً
إن عملٌة تخصٌص المعاعد للحصة النسابٌة الكوتا حسب نص العانون المذكور جاءت معٌبة 

 25ومخالفة للدستور فً المواد أعاله ذلك أن الدستور نص على أن ا تعل حصة النساء عن 

أي ممكن أن تكون أكمر من هذه  25المعاعد ولم ٌحدد الدستور بما ا ٌزٌد أو ٌعل عن  من عدد

النسبة ا تعل عن الربع ولكن واقع الحال ان النسبة كانت دابما اقل من الربع بحكم الطرٌعة 
الخاطبة احتسابها كما حصل فً جمٌع التجارب اانتخابٌة السابعة حٌث ٌتم اكمال الكوتا الى أن 

ل الى الربع باعادة توزٌع مواقع النساء فً العوابم الفابزة بل وٌتعداه الى استبدال الرجال تص
الفابزٌن بارقام عالٌة فً قوابمهم الحاصلة على مععد واحد بامرأة من نفس العابمة حاصل على 

عدد اقل بكمٌر من األصوات التً حصل علٌها زمٌلها فً العابمة هذا ٌتعارض تحدٌداًا مع ما 

أعاله التً تدعو لعدم التمٌٌز على بسبب الجنس الرجل  14نص علٌه الدستور فً المادة 

 . والمرأة
إن منح المرأة هذه الكوتا فً الدستور هو استمناءاًا لها لتمكٌنها من ااشتراك فً الحٌاة 

ل السٌاسٌة والتشرٌعٌة ولٌس مٌزة لها تمتاز بها على الرجل، وبسبب ان واقع حال المرأة بشك
عام فً المجتمع العراقً ٌستدعً اتباع سٌاسة التمكٌن للمرأة وضع هذا ااستمناء بعكس واقع 

حال المرأة بشكل عام فً المجتمعات األوروبٌة ممال التً ا ٌتطلب اتباع سٌاسة تمكٌن معٌنة 

 .ممل وضع الكوتا اانتخابٌة للمرأة فً دساتٌر تلك الدول
ناء الذي ٌرد على واقع حال المرأة فً المجتمع العراقً ا ٌعنً من هذا المنطلق فان هذا ااستث

بالضرورة عدم وجود نساء متمكنات ا ٌحتجن هذا ااستمناء الكوتا بل قد ٌكون البعض منهن 
ٌستنكفن من التمتع بهذا ااستمناء وٌعدنه انتعاصاًا من كرامتهّن او شخصٌتهّن كشرٌٍك مساٍو 

نافسٌة اانتخابٌة مع الرجل وحصل فعال فً معظم التجارب للرجل وٌؤِمنَّ بعدراتهن الت
اانتخابٌة السابعة ان فازت بعض النساء بعوتهن السٌاسٌة اانتخابٌة ولم ٌكنَّ بحاجة للكوتا بل 

على العكس حرمن بفوزهن بالكوتا نساءًا أخرٌات من التمتع باستمناء الكوتا الذي منحه 

منه  15نتخابً موضوع البحث خرق الدستور فً المادة الدستور لهن، وبهذا فان العانون اا
وهو حق المرأة لكل فرد فً حرٌة ااختٌار الحرٌة . …لكل فرٍد الحق فً الحٌاة واألمن والحرٌة

من الدستور حول حق المرأة فً  20فً أن تتنافس انتخابٌا ضمن الكوتا او خارجها، والمادة 
طرٌعة التعبٌر عنها سواء من خالل الكوتا او من دون  التمتع بحعوقها السٌاسٌة التً هً تختار

  .الكوتا، ولٌس اجبارها على التعبٌر عن حعها او ممارسته من خالل الكوتا فعط
إن الدستور لم ٌعدم هذا ااستمناء على انه استمناء لمبدأ العدالة والمساواة وا ٌصح العول إن 

اعاله  16ص الذي نص علٌه الدستور فً المادة الكوتا النسابٌة هً استمناء لمبدأ تكافؤ الفر
وبالتالً فهو استمناء لمبدأ العدالة بل العكس ان الدستور اكد على مبدأ تكافوء الفرص وطالب 

الدولة بان تتكفل بـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحعٌق ذلك وكان على المشرع ان ٌجد طرٌعة 
الدٌمعراطٌة والمساواة والعدالة وتكافوء  عادلة ومنصفة لتحعٌق ذلك وضمان عدم خرق مبادئ

الفرص لٌس من خالل الطرٌعة المتعارضة مع الدستور التً وضعها العانون المذكور فً توزٌع 

 .معاعد الكوتا النسابٌة على النساء على حساب الفابزٌن من الرجال
للناخب فً  ان الطرٌعة المملى لتحعٌق ذلك وضمان حعوق الجمٌع رجااًا ونساءًا هً ان ٌكون
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الدابرة اانتخابٌة الواحدة صوتان، األول لكوتا النساء والمانً للتصوٌت العام حٌث تخصص 

من معاعد الدابرة اانتخابٌة للتصوٌت على المرشحات من النساء وٌكون باقً معاعد  25نسبة 

اء اللواتً مخصصة للتنافس العام رجااًا ونساءًا اسٌما النس 75الدابرة اانتخابٌة التً تممل 

من ٌحصل  75ٌرفضن الكوتا وٌؤمنَّ بعدراتهن فً مواجهة الرجال ، وٌفوز بهذه المعاعد الـ 

على اعلى ااصوات او من ٌحصل على سعر المععد اي ما ٌؤهله للفوز بمععد سواء كان رجل 
او امرأة وبذلك ضمّنا تحعٌق المساواة وتكافوء الفرص بٌن الرجل والمرأة دون تمٌٌز على 

رابعاًا حٌنما نص على ٌستهدؾ «  49اساس الجنس، وضمانا لما ذهب الٌه الدستور فً المادة 
قانون اانتخابات تحعٌق نسبة تممٌل للنساء ا تعل عن الربع ولٌس محددة فعط بالربع دون 

زٌادة، ذلك انه قد ٌفزن بعض النساء بعوتهن اانتخابٌة دون حاجة للكوتا وكما هو حاصل فً 

 .السابعة او ٌتوقع حصوله وازدٌاده فً المستعبل التجارب
إن هذا ااستمناء الذي ورد فً الدستور بمنح المرأة الكوتا لتمكٌنها وضمان مشاركتها فً 

الحٌاة السٌاسٌة والتشرٌعٌة والرقابٌة، فانه ا ٌنبؽً ان ٌكون مؤبداًا بل ٌجب ان ٌنتهً وتعود 
لرجل، ومن اهم مجساتنا التً نستشعر بها عدم الحاجة المرأة للمنافسة الطبٌعٌة دون كوتا مع ا

الى استمرار الكوتا هً اتباع الطرٌعة التً اشرت الٌها اعاله بالتصوٌت لمعاعد النساء 
والتصوٌت للمعاعد العامة بصوت آخر، فإذا حععت النساء مستعبال ونتٌجة التطور والتنمٌة 

لتصوٌت العام ا من خالل صندوق التصوٌت أو أكمر من خالل صندوق ا 25المتوقعة نسبة الـ 

  .للكوتا عندها نعمل على تعدٌل الدستور بالؽاء كوتا النساء
كما أود أن اذكر أن تحعٌق كوتا النساء بهذه الطرٌعة ٌصلح مع التحفظ على انتخابات العوابم 

ت بها المؽلعة التً ا ٌوجد فٌها تصوٌت للمرشحٌن بل ٌفوز المرشحون بالمعاعد التً فاز

  . كٌاناتهم حسب تسلسلهم فً تلك العوابم كما حصل فً انتخابات
وهناك امملة كمٌرة فً العالم وحسب النظام اانتخابً كأن ٌكون هناك اكمر من صندوق اقتراع 

للناخب الواحد فً المحطة اانتخابٌة الواحدة او ان هناك ورقتً اقتراع للناخب الواحد فً 
حدة او ان ورقة ااقتراع الواحدة معسمة الى قسمٌن العسم العلوي المحطة اانتخابٌة الوا

كما فً ممالنا اعاله والعسم السفلً من الورقة للتصوٌت الخاص بالكوتا  75للتصوٌت العام 

، وهذا ما حصل فً اانتخابات المصرٌة ااخٌرة بعد ان تم تعدٌل النظام  25النسابٌة الـ 

لدستور المصري وتأمراًا بالممارسات اانتخابٌة المعاصرة اانتخابً المصري المضّمن فً ا
ومنها التجربة العراقٌة فً تخصٌص كوتا مابتة للنساء، حٌث كان الناخب المصري ٌصوت 

مرتٌن ااولى فً صندوق التصوٌت العام والمانٌة ٌصوت فً صندوق العمال والفالحٌن واصبح 

مععد للنساء فً مجلس الشعب المصري ولم  60ٌصوت مّرة مالمة فً صندوق الكوتا النسابٌة 
ٌمنع النظام اانتخابً المصري ان ترشح المرأة المصرٌة فً ااقتراع العام شرٌطة ان ا ترشح 

 .على اقتراع الكوتا النسابٌة
ولكً ٌتحعق الهدؾ الذي وضعه الدستور لتمكٌن المرأة العراقٌة ولتحعٌق العدالة والمساواة 

من قانون التعدٌل الرابع  13لتمٌٌز بسبب الجنس، اطالب بتعدٌل المادة وتكافؤ الفرص وعدم ا

 114المعدل رقم  2008لسنة  36لعانون انتخاب مجالس المحافظات واألقضٌة والنواحً رقم 

 : وعلى النحو التالً. 2012لسنة 
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  من العانون موضوع الطعن لتعرأ على الوجه التالً 13تعدٌل الفعرة مانٌا من المادة  (1
مانٌاًا توزع المعاعد على مرشحً العابمة المفتوحة وٌعاد ترتٌب تسلسل المرشحٌن 

استناداًا الى عدد األصوات التً ٌحصل علٌها المرشح وٌكون الفابز األول هو من ٌحصل 

  على أكمر عدد من األصوات ضمن العابمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبعٌة المرشحٌن
 

 

  :من العانون المذكور وحسب النص التالً 13ة تستحدث الفعرة مالماًا للماد (2
 :مالماًا 

خمسة وسبعون بالمابة  75أ ــ تعسم معاعد الدابرة اانتخابٌة المحافظة الى قسمٌن، ااول  
 ، منها للتصوٌت العام الذي تتنافس علٌها الكٌانات السٌاسٌة والمرشحون اافراد رجااًا ونساءًا

خمسة وعشرون بالمابة منها للتصوٌت الخاص بكوتا النساء التً تتنافس علٌها  25والمانً 

 .مرشحات النساء من الكٌانات السٌاسٌة والمرشحات الفردٌات النساء فعطال
ب ــ تخصص المفوضٌة العلٌا المستعلة لالنتخابات صندوقٌن لالقتراع فً المحطة الواحدة، 

ااول للتصوٌت العام والمانٌة للتصوٌت لكوتا النساء، حٌث ٌجوز للناخب المؤهل من كال 
ته ان ٌصوت مرتٌن ااولى للتصوٌت العام والمانٌة للتصوٌت الجنسٌن الراؼب بااداء بصو

 . الخاص بكوتا النساء
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 3العراقٍة -الكىٌتٍة العالقات جدٌد

 

 -قام ربٌس وزراء الكوٌت بزٌارة إلى العراق ٌوم األربعاء الماضً تناولت العالقات الكوٌتٌة
ار ما ٌمكن تسمٌته بجهود العراقٌة عامة وسبل تعزٌزها خاصة، وتأتً هذه الزٌارة فً إط

 2012تطبٌع العالقات بٌن البلدٌن والتً بلؽت ذروتها بحضور أمٌر الكوٌت قمة بؽداد فً عام 
وترجع أهمٌة . على الرؼم من أن الحضور فً هذه العمة على المستوى العٌادي كان محدوداًا 

ٌسة من بؤر الصراعات هذه الزٌارات إلى أن العالقات بٌن الكوٌت والعراق كانت دوماًا بؤرة رئ

بكل  1990العربٌة، وا ٌعود هذا فعط إلى عهد صدام الذي قام بؽزو الكوٌت فً عام  -العربٌة
كان هذا هو الحال فً عهد الجمهورٌة بعد المورة . تداعٌاته المأساوٌة على النظام العربً

لتطبٌع العالقات بل وفً العهد الملكً، ولذلك فإن ما ٌجري من جهود  1958العراقٌة فً عام 
بٌن البلدٌن سٌممل حال نجاحه نعلة نوعٌة بالنسبة لالستعرار فً منطعة الخلٌج العربً خاصة 

 .والنظام العربً عامة
أسفرت الزٌارة عن توقٌع الحكومتٌن ست مذكرات تفاهم واتفاقات بٌن البلدٌن منها مذكرة بٌن 

ل برنامج تنفٌذي فً شأن العالقات المعهدٌن الدبلوماسٌٌن الكوٌتً والعراقً، وتفاهم حو
المعافٌة، واتفاقٌة فً مجال البٌبة، وأخرى فً مجال التعلٌم العالً والبحث العلمً، وخامسة فً 

مجال خدمات النعل الجوي، وأخٌراًا اتفاقٌة فً مجال التعاون ااقتصادي والفنً، وهو ما دعا 
فً العالقات بٌنهما، وصرح وزٌر  ربٌسً الوزراء فً البلدٌن إلى تأكٌد بدء مرحلة جدٌدة

الخارجٌة العراقً هوشٌار زٌباري بأن ما تحعق هو تتوٌج للعمل المشترك فً السنوات العشر 
منذ السنة الماضٌة حتى اآلن قفزت العالقات قفزة نوعٌة بإرادة مشتركة »الماضٌة، وأكد أنه 

ا بدء مرحلة جدٌدة فً العالقات وأكد ربٌس الوزراء الكوٌتً أن البلدٌن استطاع. «من الجانبٌن
بٌنهما تجاوزا خاللها معالجة التركة المعٌلة للعالقات، وتمكنا من طً صفحة الماضً إلى 

وفً هذا السٌاق دعا المالكً ربٌس وزراء العراق رجال . عالقات أوسع فً جمٌع المجاات
المتوافرة فً العراق،  األعمال والعطاع الخاص الكوٌتً لالستفادة من فرص ااستممار الكمٌرة

 .كما دعا إلى ععد مؤتمر مشترك لرجال األعمال من البلدٌن لبحث فرص التعاون فً هذا المجال
فهل دشنت هذه الزٌارة فعالًا مرحلة جدٌدة تجاوزت فٌها تركة الماضً المعٌلة؟ الواقع أن هذا 

واشك فعالًا أن زٌارة الحكم ٌحتاج وقفة متأنٌة موضوعٌة للتحعق من صحة هذه المعولة، 
ربٌس الوزراء الكوٌتً للعراق وما أفضت إلٌه من نتابج تممل خطوة مهمة على طرٌق استكمال 

تخلٌص العالقات بٌن البلدٌن من رواسب الماضً العرٌب، ولكنها بالتأكٌد لم تؽلق ملؾ هذه 
الكوٌتٌة،  -العراقٌةالعالقات، فما زال هناك عدد من العضاٌا المهمة العالعة فً ملؾ العالقات 

وكلها قضاٌا محورٌة ضرورٌة لتنعٌة العالقات بشكل نهابً ومستعر من رواسب الماضً 
. العرٌب، ونختار من هذه العضاٌا مالماًا وهً قضاٌا الحدود والتعوٌضات ومٌناء مبارك الكبٌر

فً فبراٌر أما تسوٌة الحدود فعد تمت بٌن الحكومتٌن بعد خروج العوات العراقٌة من الكوٌت 

                                                             
3

 األتحاداألماراتٌة - أحمد ٌوسؾ أحمد  



 

 مركز أضىاء للبحىث والدراسات اإلستراتٍجٍة 

 العراقٍة للتسىٌق والتطىٌرأحد مؤسسات المجمىعة 

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

10 

رؼم التحفظ العراقً على مضمونها باعتبارها من وجهة النظر العراقٌة تعتطع جزءاًا من  1991
األراضً العراقٌة لصالح الكوٌت، وتلتزم الحكومة العراقٌة حتى اآلن بهذه التسوٌة، بل إنه تم 

نابٌة فنٌة تبادل رسابل بٌن الجانبٌن تشٌر إلى أن ااتفاق قد تم على تكوٌن لجنة مشتركة ث
والمشكلة إذن لٌست فً الجانب الرسمً وإنما فً . تتولى عملٌة صٌانة الحدود مستعبالًا 

المستوى العراقً السٌاسً ؼٌر الرسمً، وعلى سبٌل الممال فإن المحلل السٌاسً العراقً 
قد أكد أن الكوٌت استفادت فً ملؾ التسوٌة من « الجزٌرة نت»مصطفى حمزة فً حدٌث إلى 

ت السٌاسٌة الداخلٌة فً العراق لتمرٌر التسوٌة الخاصة بالحدود، حٌث إن البرلمان الخالفا
العراقً منعسم على نفسه، ومن هنا أمكن إقرار التسوٌة رؼم التحفظات العراقٌة بسبب أنها 

والمشكلة أن هذا الرأي . استعطعت جزءاًا من األراضً العراقٌة أعطته للكوٌت كما ٌرى العراق
ردٌاًا، وإنما هو ٌعكس الرأي العام العراقً أو على األقل قطاعات مهمة منه، وقد لٌس رأٌاًا ؾ

ٌعنً هذا الوضع أن الموقؾ العراقً الرسمً تجاه هذه التسوٌة قد ٌتؽٌر عبر الزمن إذا حدمت 
الكوٌتٌة ا قدر هللا إلى بؤرة  -تطورات جذرٌة فً وضع العراق مما ٌعٌد العالقات العراقٌة

العربٌة من جدٌد، وٌهدد ااستعرار فً منطعة الخلٌج العربً خاصة  -عربٌةالصراعات ال

 .والوطن العربً عامة
مانٌة هذه العضاٌا تتعلق بالتعوٌضات التً فـُـرضت على العراق بسبب ؼزوه الكوٌت فً عام 

، وهً أٌضاًا قضٌة شعبٌة ولٌست رسمٌة، ومن المعروؾ أن األمم المتحدة كانت قد 1990

فً المبة من إجمالً عابداته النفطٌة كتعوٌضات للكوٌت عن األضرار  5ٌدفع العراق قررت أن 

وقد انتظم العراق . 1991إلى فبراٌر  1990التً لحعت بها بسبب الؽزو العراقً من أؼسطس 

ملٌار  11سوى  -وفعاًا لوزٌر الخارجٌة العراقً-فً سداد هذه التعوٌضات بحٌث لم ٌتبق علٌه 

تعوٌضات، وبموجب هذا االتزام الذي أقرت الكوٌت بصحته ٌخرج العراق من دوار لصندوق ال
طابلة الفصل السابع من مٌماق األمم المتحدة، وهكذا نعلت العضاٌا المتبعٌة للعالقات بٌن البلدٌن 
كملؾ األسرى واألرشٌؾ الكوٌتً إلى الفصل السادس من المٌماق، بمعنى أنها أصبحت قضاٌا 

عاض عراقً شعبً من قضٌة التعوٌضات التً كان الرأي العام العراقً فٌما منابٌة، وممة امت
ٌبدو ٌتوقع أن تسعط الكوٌت ما تبعى منها بعد هذا التطور فً العالقات بٌن البلدٌن، وٌعول 
ربٌس إحدى الكتل السٌاسٌة فً العراق إن أؼلب دول العالم أسعطت دٌونها عن العراق إا 

 .الكوٌت
واألخٌرة تتعلق بمشروع مٌناء مبارك الكبٌر على مٌاه الخلٌج األمر الذي  والعضٌة المالمة

ٌرفضه العراقٌون على أساس أنه سٌؤدي إلى اختزال جزء كبٌر من مٌاههم اإلقلٌمٌة، ومن 
المعروؾ أن منفذ العراق على الخلٌج كان أحد األسباب الربٌسة التً تذرعت بها العٌادة 

وقد صرح وزٌر الخارجٌة الكوٌتً فً هذا الصدد بأن الكوٌت  ،1990العراقٌة فً أزمة عام 
تعتعد أن المنطعة تحتاج المزٌد من هذه الموانا بسبب الكمافة السكانٌة فً المنطعة وبرامج 

. التنمٌة المتعددة فً الكوٌت والعراق، وأضاؾ أن هذه الموانا لٌست تنافسٌة بل تكاملٌة
ٌُبحث أمن اء الزٌارة، وأنه ا توجد تعلٌعات عراقٌة رسمٌة بهذا وٌالحظ أن هذا الموضوع لم 

الخصوص، وهو ما ٌعنً أن هذه العضٌة المهمة ما زالت قابمة، وهً مرشحة ألن ُتحدث فً 

 .المستعبل توتراًا فً العالقات بٌن البلدٌن
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العراقٌة بعد أن مرت هذه العالقات  -جمٌل أن تحدث تطورات إٌجابٌة فً العالقات الكوٌتٌة

، ومن أهم هذه التطورات الزٌارة التً قام بها مؤخراًا ربٌس 1990زمة طاحنة فً عام بأ

الوزراء الكوٌتً للعراق وما أنجزته، ولكن ذلك ا ٌنبؽً أن ٌحرؾ انتباهنا عن أن ملؾ 
ٌُؽلق بعد  .العالقات بٌن البلدٌن لم 
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 إننا) المهدي عبد عادل السٍد كتبه ما على تععٍباًا 

 4(الكهرراء ممااًا .. أٌضا مسؤولىن

 
 
  

بتشؽٌل مولدة الكهرباء المنزلٌة فالكهرباء الوطنٌة بدأت صباحً لهذا الٌوم كعادتً كل ٌوم  
كوبٌن من الشاي ومالث من بعد  .. ، ومولدة الشارع ٌبدأ دوامها بعد صالة الظهر (طافٌه)

ن استطالع الوضع جكاٌر اتجهت إلى جهاز الحاسوب كما ٌعتضً الروتً 6العهوة تخللتهما 
وجدت األستاذ عادل عبد المهدي قد كتب على موقعه ..العراقً وفً معدمته الوضع األمنً 

والموضوع جدٌر بااهتمام ..(الكهرباء ممااًا .. إننا مسؤولون أٌضا  )موضوع تحت عنوان 

 : وهذا نص ما كتبه األستاذ عادل عبد المهدي.. والتععٌب أٌضاًا 

 الكهرباء ممااًا  ..إننا مسؤولون أٌضا

كتبت اافتتاحٌة أدناه أعٌد نشرها بسبب مشكلة الكهرباء وحلول فصل  2011/ 7/ 6فً 

 :الصٌؾ

بٌنما المسؤولٌات . هناك معافة عامة لدٌنا لتحمٌل الدولة كل المسؤولٌات وإعفاء أنفسنا منها“

.. ه ااساسمشتركة فال ٌمكن للشعب ان ٌتعدم وٌحعق مطامحه بدون ان ٌبادر وٌأخذ دور
.. فاستمرار تلك المعافة تعبٌر عن تخلً الشعب عن دوره ومسؤولٌاته. والعكس صحٌح

 .وااكتفاء بالتشكً والتظلم، وتعبل ااهمال وااستؽالل

بالطبع، ا ٌمكن للدولة التملص والعاء التبعة على اصحاب المولدات والمواطنٌن ونعص 
وهو ما دفع .. هناك نعص اٌضاًا  -ممالًا -فً لبنان لكن هل نجلس مكتوفً ااٌدي؟ ؾ.. ااموال

. لم نكن لنعول ذلك لو ان مواطننا ا ٌدفع الٌوم اممان كهرباءه. المجمعات لتأسٌس وحدات ذاتٌة
فهل ٌمكننا ان نتضامن ونسعى لحل .. دور الدولة، ولنفكر بجٌراننا وابناء الحً -مؤقتاًا -لننسى 

اساساًا هً ناه هً مجرد تصورات لنوضح ان المشكلة  مشاكلنا او جزءاًا منها؟ واارقام اد
فاذا كان صاحب مولدة ٌستطٌع توفٌر الكهرباء لمبات .. لٌست مالٌة او فنٌة، بل تنظٌمٌة

البٌوت؟ فلماذا ا ٌستطٌع ابناء الحً من العٌام باامر نفسه؟ خصوصاًا اذا ساعدتهم وزارة 

 .لمحولة المحلٌةالكهرباء وربطت مولدتهم بالشبكة الوطنٌة عبر ا

 (1250)ملٌون دٌنار تعرٌباًا ان توفر  (30-25)بكلفة ” كً فً "(250)ٌمكن لمولدة بعدرة 

داراًا، اذا خصص لكل دار  (83)ستؽطً .. الؾ دٌنار (360 -300)فٌدفع كل دار .. امبٌراًا تعرٌباًا 

ات العادٌة كافٌة لمبردة بطن واحد، اضافة لالستخدام)ساعة  (12)لمدة .. ٌوم/امبٌر (15)

وسعر الكاز بالسوق .. ٌوم/لتر (576)ساعة، اي /لتر (48)فاذا كان استهالك المولدة . (ااخرى

                                                             
4

 بؽداد األلكترونٌة – وسى فرجم  
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ملٌون دٌنار . 13)اي .. ٌوم/الؾ دٌنار (460)فستكون كلفة الوقود .. دٌناراًا  800" السوداء"

.. تعرٌباًا  ملٌون دٌنار شهرٌاًا  (14.5)وباضافة العمل والتكالٌؾ ااخرى فسنصل الى .. شهرٌاًا 

نصؾ ما ٌدفعه  (حسب الحاات)وهو . شهرٌاًا الؾ دٌنار   (190)فتعع على البٌت الواحد 

 400)اما حسب التسعٌر الحكومً للوقود ". الدعم"المواطنون اصحاب المولدات بدون 

.. امبٌر/دٌنار (5930)الؾ دٌنار شهرٌاًا تعرٌباًا، بمعدل  (89)فسٌعع على كل دار  (لتر/دٌنار

ملٌون دوار  (400)حتى بعد تخصٌص  (لالشتراك فً مولدة اهلٌة)ارخص مما سٌدفعه وهو 

امبٌر  (15)الؾ دٌنار شهرٌاًا، لـ  (105)امبٌر، اي /دٌنار (7000)لتوفٌر وقود مجانً لضمان 

 .ٌوم/ساعة (12)ولفترة 

 : التععٌب

فعه إلى المطبعة والكتاب أنا حالٌا بصدد مراجعة كتابً المانً عن الفساد فً العراق تمهٌداًا لد
ومن ٌتكلم عن الفساد فً العراق  (..مخاطره وسبل مواجهته ..العراقالفساد فً  )تحت عنوان 

وعلٌه فعد أحببت أن ٌكون تععٌبً على ..الكهرباءفانه من نافلة العول أن ٌمر بملؾ الفساد فً 

 :الفسادما كتبه األستاذ عادل عبد المهدي مما جاء فً الكتاب حول 

 :ملؾ الفساد فً الكهرباء

  :التالٌةٌعتبر ملؾ الفساد فً الكهرباء ملؾ نموذجً للفساد فً العراق ولألسباب 
بسبب أهمٌة الكهرباء ااستمنابٌة فً حٌاة أي شعب من شعوب األرض فً الوقت  -1

 ..الحاضر ومن بٌن تلك الشعوب شعب العراق طبعاًا 

لضمان الحد األدنى  2013ـ  2003األعوام وبسبب ضخامة األموال المصروفة خالل  -2
 المعبول من الكهرباء

وألن مؤشرات قٌاس كم الفساد فً قطاع الكهرباء واضحة وٌمكن الوقوؾ علٌها  -3

فً قطاع الكهرباء بالذات مورست كافة أشكال . 4بسهولة قٌاسا بالعطاعات األخرى 

، السٌاسات الحكومٌة ؼٌر المالً ، اإلداري ،السٌاسً ، فشل األداء الحكومً ..الفساد
الخ، حتى أنه ٌمكن ..الرشٌدة ، الرشا ، التدلٌس ، الكذب ، حماٌة الفاسدٌن ، المافٌات 

فً العراق بإحدى تلك المعارك النموذجٌة تشبٌه موضوع الفساد فً قطاع الكهرباء  
ممال  ..فومعركة العلمٌن أو معركة دٌان بٌان  العسكرٌة،التً ُتدرس فً كلٌات األركان 

 :العصة من أولها .عالٌةلتخرٌج ضباط أركان إستراتٌجٌٌن ذو كفاءة .. 

مٌكا واط  9000حوالً  2003ـ كانت الطاقة التصمٌمٌة لتولٌد الكهرباء فً العراق فً عام 

هذا كان قبل بدء العملٌات الحربٌة فً مٌَكا واط   (4075)كان للكهرباء  ؼٌر إن اإلنتاج الفعلً  

 .  مٌكا واط 700خفضت أمناء العملٌات الحربٌة الى حوالً ان  2003عام 

 .   مٌكا واط 3000كانت محطات الطاقة فً العراق تولد ما معداره  2003ـ بحلول صٌؾ عام 

ـ قام العراقٌون بااعتماد على أنفسهم لتوفٌر الكهرباء من خالل استٌراد المولدات الصؽٌرة 
األمر الذي رافعه وفوضوي  ق ااستٌراد بشكل سابب  والمنزلٌة بعد إن ُرفع الحصار وأطال

 ..توسع الطلب على المحروقات بشكل كبٌر وأشعل السوق السوداء
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التً كابدها العراقٌون منذ أواخر ـ بسبب أهمٌة الكهرباء فً حٌاة الناس والمعاناة المستدامة  
تستعطب اهتمام الناس فً فان الوعود بتوفٌرها ععد السبعٌنٌات من جراء النعص فً الكهرباء  

ومملما ا ٌحترم األطفال من ٌعدهم .. العراق مملما تستعطب الوعود بالحلوى اهتمام األطفال
فان عدم اإلٌفاء بالوعود بشان توفٌر الكهرباء ا ٌمكن السكوت علٌه وا بالحلوى وٌكذب  

وهذا ما حصل ..  ٌمكن هضمه خصوصا وان المال متوفر والحاجة ماسه والصرؾ تم بإفراط
 :العراقٌٌنكم هو كم ونوع الوعود التً مورست على تعالوا معً لتروا   ..  فعالًا 

بعد حوالً سنة ): أذاع برٌمر بٌانا على الشعب العراقً ٌعول  29/8/2003بتارٌخ   (1
من اآلن وألول مرة فً التارٌخ سوؾ ٌكون لكل عراقً فً كل مدٌنة أو قرٌة الكمٌة 

ساعة فً  24استخدامها من الكهرباء وسوؾ تتوفر له هذه الكمٌة التً ٌستطٌع 

 . وكذب برٌمر..(..الٌوم 

صرح وحٌد كرٌم وزٌر الكهرباء وبشكل متكرر بأن العراق معبل على أن ٌكون بلد   (2
وكذب وحٌد لمرات عدٌدة ولم ٌراعً اسمه فً هذا ..مستوردمصّدر للكهرباء ولٌس 

 .المجال فٌجعلها واحدة فعط

س الحكومة نوري المالكً كانت وعوده سنوٌة وفصلٌة ، تؤكد بان شحة ربً (3

 .الكهرباء باتت من الماضً

جعل العراق مصّدراًا : أما الذي بزَّ أولً العزم كلهم بتصرٌحاته النارٌة بشأن  (4

وأخٌرا ولٌس آخرا تحول  2012ومن مم تحول فجعلها   2011للكهرباء فً عام 

ولو حاسبه هللا ..ابب ربٌس الوزراء لشؤون الطاقة  فهو الشهرستانً ن 2013إلى ًا 

 . ..على هذه فعط لكان خالً الوفاض من كل مواب جنته ٌداه

ساعه بٌن  24الـ وازال العراقً ٌعلب وجهه طٌلة   2013نحن اآلن فً منتصؾ عام 
ت الحكومٌة واألهلٌة والمولدة المنزلٌة وما زال: المصادر المالمة للكهرباء فً العراق 

الشبكة العنكبوتٌة الخاصة بأسالك المولدات الكهربابٌة فً شوارع وأزّقة بؽداد والمدن 
 العراقٌة تحرم الناس من التمتع بزرقة السماء

  
 كلفة الفساد فً قطاع الكهرباء فً العراق

 : ٌمكن الوقوؾ على ذلك من خالل معارنة المبالػ المصروفة مع النتابج المتحععة وكما ٌلً  
 
المبالػ المصروفة على قطاع الكهرباء المبالػ المصروفة على قطاع الكهرباء من :  أوا

  : 2012ـ لؽاٌة تموز الموازنات السنوٌة للدولة  
بلؽت  2012لؽاٌة عام  2003وطبعا لبٌان وزارة الكهرباء بالذات فان موازناتها للمدة من عام  

ملٌار فعد صرفت على  21المتبعً وقدره   تشؽٌلٌة، أماملٌار منها   16  )ملٌار دوار  37

بٌان المتحدث الرسمً باسم وزارة الكهرباء مصعب (..مشارٌع الوزارة على حد بٌان الوزارة

عرضت الناببة   2013 /5/ 28 ـ وبتارٌخ  ( 2012/ 7/ 24جرٌدة الصباح الجدٌد المدرس ـ  
ـ :  مها الدوري ومابق رسمٌة تشٌر إلى البٌانات التالٌة 
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 2003لمبالػ المصروفة على قطاع الكهرباء من الموازنات السنوٌة للمدة من عام ا .1

ملٌار دٌنار  286ترٌلٌون و   48: بموجب تلك الومابق بلؽت 2012ولؽاٌة نهاٌة عام 

 ملٌار دوار أمرٌكً 41عراقً وبما ٌعادل حوالً 

 .المبالػ المصروفة من قبل األمرٌكان على قطاع الكهرباء فً العراق .2

من تخصٌصات ./. 30ملٌار دوار أو حوالً   5,7خصص الكونكرس األمرٌكً مبلػ  .3

وصرفت المبالػ عن إلى قطاع الكهرباء   (البرنامج المانً )صندوق أعمار العراق 
 بكرة أبٌها

 

 النتابج المتحععة: مانٌا

وأمس قالت الكهرباء بأن مٌكا واط   6000الى  2013ارتفع تولٌد الطاقة الكهربابٌة فً عام 

وبعد  2003فً عام مٌكا واط بعد ان كان التولٌد الفعلً    8000الطاقة التولٌدٌة بلؽت 

سنوات  10مٌكا فً هذه الحالة فان طاقة التولٌد المضافة خالل  3000العملٌات الحربٌة هو 

 .مٌكا واط  5000تبلػ 
 

 : الكلفة الحعٌعٌة لالنجاز معلومة مهمة: مالما  
ألؾ دوار  800إقامة مشارٌع تولٌد الكهرباء ٌوجد لها سعر عالمً نمطً ومعروؾ وهو 

للمٌكا واط ، بمعنى انك لو أردت بناء محطة تولٌد بطاقة فان تحدٌد سعر المعاولة ٌتم على 

مٌكا واط فان  1000دت بناء محطة كهرباء بطاقة أساس عدد المٌكاواط المطلوبة فان أر

 800× مٌكا واط  1000: ملٌون دوار تسلٌم مفتاح محسوبة على أساس  800المحطة تكلفك 

إلى  3000وبما أن الطاقة ارتفعت من ملٌون دوار أمرٌكً   800= ألؾ دوار للمٌكا واط 

 ).. ملٌار دوار 4علٌك دفعه هو  فان المبلػ الذي ٌترتبمٌكا واط   5000مٌكا بمعنى  8000

تعاقدت لٌبٌا مع شركة فرنسٌة لبناء محطتٌن إلنتاج الكهرباء سعة الواحدة  2007فً عام 

مٌكا واط بكلفة ملٌار دوار للمحطة وبمدة انجاز سنة واحدة ، بمعنى أن إقامة  1300منهما 

ملٌار دوار  41نا صرفنا لكن ..(ملٌار دوار 2مٌكا واط كلؾ لٌبٌا   2600محطتٌن إلنتاج 

ملٌار دوار تم إنفاقه على الجوانب التشؽٌلٌة ـ رواتب ومحروقات  14وعلى افتراض أن 

فان الفرق أو .. ملٌار دوار فعط هو ما تم صرفه لبناء مشارٌع إنتاج الطاقة  27وصٌانه ـ و

الجانب  ملٌار دوار التً صرفت على 27... ملٌار دوار أمرٌكً  23الهدر أكمر من 

ملٌار دوار مصروفة من قبل األمرٌكان  5,7ااستمماري من الموازنات العراقٌة أضؾ الى ذلك 

فً هذه الحالة فان معدار المبالػ المصروفة التً ا .. ملٌار دوار أمرٌكً 32,7= المجموع .. 

ملٌار دوار أمرٌكً ولتوضٌح الصورة بصورة أكبر أشٌر إلى  28,7تعابلها نتابج هً 

ملٌار دوار أمرٌكً فعط فً  6أن الموازنة السنوٌة لدولة األردن بعضها وقضٌضها تبلػ . 1 

 5,7+ من الموازنات السنوٌة 41 )ملٌار دوار  46,7على الكهرباء فعط حٌن ما تم صرفه  
 (من خالل األمرٌكان
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ملٌار من  27)ار ملٌار دو  32,7إن المبلػ المشار إلٌه بعد خصم النفعات التشؽٌلٌة ٌبلػ . 2 

 38000من خالل األمرٌكان بإمكانه أن ٌنتج مشارٌع إنتاج كهرباء طاقتها  5,7+ الموازنات 

مٌكا واط  8000مٌكا واط ولٌس 

 /.40أضؾ الى ذلك ان نسبة استؽالل الطاقة المتاحة للمشارٌع العابمة فعال ا تتعدى نسبة. 3  
 

 

كهرباء هً فعط ما تم تبدٌده من موازنات الحكومة على هل أن كلفة ما تم إنفاقه على ال:مالما  

 ضخامته

وبعد أن  2003من عام فعد بٌنت آنفاًا أن الناس فً العراق ومنذ األشهر األولى  ..  طبعاًا ..ا

وحٌث أن ااستٌراد فتح وُرفعت قٌود , تٌعنوا بان الحكومة لن توفر كهرباء ٌؽطً ساعات الٌوم 
وهذه تكلؾ :  شراء المولدات الصؽٌرة المنزلٌة: رٌن األولالحصار فعد توجهوا إلى مصد

دوار أمرٌكً ، عمرها اإلنتاجً سنة واحدة تعرٌباًا ،   300منها أكمر من  (الصؽٌرة جدا)

 15دوار أٌضا إضافة إلى معدل  300وٌصرؾ علٌها خالل السنة ألؼراض الصٌانة حوالً 

العوابل الؽنٌة  )آاؾ دوار سنوٌاًا بالعلٌل  5من دوار ٌومٌاًا ممنا للبنزٌن والزٌت ٌعنً أكمر 
فإذن العابلة  (ممن ٌتولون مناصب فً الحكومة ٌعتنون مولدات أكبر وتستهلك وقود أكمر 

 دوار أمرٌكً على المولدة المنزلٌة سنوٌا كمعدل 5600تصرؾ سنوٌا 

ألحٌاء السكنٌة بعد عام والتً انتشرت فً الشوارع وا: ااشتراك بخدمة المولدات األهلٌة:المانً

 100ألؾ و 50ساعات كهرباء كأقصى حد وباشتراك شهري ٌبلػ مابٌن  6لتوفر للناس  2003

 . دوار سنوٌا 600ٌعنً بالمتوسط ..ألؾ دٌنار شهرٌا 

كانت قابمة الكهرباء  2003قبل عام : (الحكومٌة  )كلفة ااشتراك بالكهرباء الوطنٌة : المالث 

ممل المحروقات بالضبط التً ..آاؾ دٌنار ألنها كانت مدعومه 10بأي حال  الشهرٌة ا تتجاوز

ألؾ دٌنار نسبة الزٌادة  450صار سعر اللتر  2003دٌنار بعد عام  80كان سعر لتر البنزٌن 

ألؾ دٌنار  150والمتوسط ..ألؾ دٌنار  300و 100قابمة الكهرباء باتت بٌن ./. 500معدارها 

 :ٌعنً ببساطه اآلتً. ؟..ماذا ٌعنً هذا .. 

 ان ما تكبدته العابلة العراقٌة من جراء الكهرباء ٌبلػ

دوار كلفة  50.. + دوار للمولدة المنزلٌة شراء وصٌانة وتشؽٌال   467: شهرٌاًا  -1
 ااشتراك بالمولدة األهلٌة

دوار كلفة ااشتراك بالمولدة  600..+ دوار للمولدة المنزلٌة  5600: سنوٌا -2
 ..األهلٌة 

 8 (ٌكولون )ملٌون ، حجم العابلة العراقٌة  32 (ٌَكولون  )دد نفوس العراق ع -3
فألننا الدولة الوحٌدة فً العالم التً مضى علٌها ..ٌَكولون : وعندما أقول  )نسمات 

ملٌون  4= ، هذا ٌعنً أن عدد العوابل العراقٌة (نصؾ قرن بدون تعداد سكانً 

 .. عابله 

. 1سنوات كما ٌلً  10بدته كل العوابل العراقٌة خالل فً هذه الحالة فان ما تك  -4

ملٌار  224=  سنوات  10× دوار  5600× ملٌون عابله  4: للمولدة المنزلٌة
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ملٌار     224ولو كان العراقٌون قد سلموا هذه الـ .. دوار ٌنطح دوار..دوار 

ألؾ  280: ادوار اشخاص نظٌفٌن وكفوبٌن لبنوا لهم مشارٌع كهرباء تبلػ طاقته

 مٌكا واط 

ملٌار دوار  2,4= سنوات  10×مالٌٌن عابله  4× دوار  600:  لمولدة الشارع   -5

× دوار شهرٌا  150:  للكهرباء الحكومٌة . 3ألؾ مٌكا واط  3وهذه ستجلب لهم 

 90ملٌار دوار وهذه ستجلب لهم  72= سنوات 10× مالٌٌن عابله  4×شهر  12
مجموع المٌكا واطات التً كان ٌمكن تحعٌعها بما تكبده  ألؾ مٌكا واط أٌضا فاذن

 224)الؾ مٌكا واط  373=  العراقٌون من جٌوبهم ولٌس من خزٌنة الحكومة لهم

  .  ألؾ دوار للمٌكا واط 800÷  298,4= 72+   2,4+

فً هذه الحالة فان ما تكبده العراقٌون ٌكفً لبناء مشروعات كهرباء تكفً لحصول    -6

 كل منها ٌحصل ما ٌحصل علٌه العراق اآلندوله  46

 طبعاًا ا .  ؟..وهل أن الضرر بسبب الفساد فً ملؾ الكهرباء ٌعؾ عند هذا الحد : رابعاًا 
صدور العراقٌٌن باتت خرخاشات من جراء ما تنفمه المولدات المنزلٌة واألهلٌة من  .1

 عادم سام
ٌعلم هللا هسا األوزون صاٌر مزق وفوق كل شارع ومحلة عراقٌة معب أوزون وجماله   .2

 ..!.  الفضابٌات العراقٌة تشارك فً ٌوم مكافحة التدخٌن العالمً 

قابمة الكهرباء الحكومٌة ارتفعت أسعارها رؼم شحها وباتت العابلة مرؼمة على دفع  .3

افة إلى قٌمة ااشتراك فً المولدة ألؾ دٌنار شهرٌا باإلض 300ألؾ إلى  100بحدود 
ماذا حل بالدخل ..فً هذه الحالة ..األهلٌة إلى جانب ما تتكبده العابلة للمولدة المنزلٌة 

ألؾ  70وجماله ألجماعه ٌعتبرون .. ؟ بالحضٌض ..الشهري للعابلة أو الدخل الفردي 

 .دٌنار عراقً كدخل فردي هً الحد الفاصل بٌن الفعر والالفعر
والمواطن دوم ..راح مجلس ، وأجا مجلس  ): تابعت مظاهرة أهل الناصرٌة وهم ٌهتفون الٌوم

طموحات العراقٌٌن جد بسٌطه وطلباتهم متواضعه وفً طفولتً أتذكر : بالمناسبه )مفلس 
ماكو حكومه ونشتكً على البَك  ): وهم ٌهتفون   (سابعاًا ناحٌة  )مظاهرة ألهل قضاء الخضر 

ملؾ الفساد فً : سادسا.. (..ماكو حكومه ونشتكً على البكَ  .. (....)وكّرص  والبَك ماذٌنا ،..
الكهرباء بالذات أقدمه دلٌالًا على صواب وجهة نظري العابلة بأن كلفة الفساد وضرر الفساد ا 

ٌنحصر فً معدار المبالػ التً ٌستحوذ علٌها الفاسد من جراء إساءته للسلطة الممنوحة 
ك منظمة الشفافٌة الدولٌة ، وإنما كل األضرار المالٌة وؼٌر المالٌة ، كما تذهب إلى ذلله  

المباشرة وؼٌر المباشرة التً ٌتسببها المسؤول أو المسؤولون عن أداء مهمة أو عمل ما من 
جراء عوامل ا تكون من ضمن العوامل التً ٌمكن وصفها بالخارج التحكم من قبل سلسلة 

وإا فانه إن تم اعتبار كلفة الفساد فعط تلك .. مل أو مهمة ما المسؤولٌة الموكول لها أداء ع
فمن المسؤول عن تلك المبالػ الطابلة التً ..الكومشنات وااختالسات فً قطاع الكهرباء 

تحملها المواطنون من جراء الفساد فً الكهرباء ومن المسؤول عن األرواح التً فعدت من 
؟العراقٌون ..ستشفٌات ومن المسؤول عن وعن وعن بسب عدم انتظام خدمة الكهرباء فً الم
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مكابدتهم من جراء الكهرباء بالهتافات فعط وإنما عبروا لم ٌعصروا وسابلهم فً التعبٌر عن  
 عن ذلك برسوم الكارٌكتٌر أٌضا

وأٌضاًا عبروا : فممال هم عبروا عن وجهة نظرهم فً واقع توزٌع المروة فً العراق بهذا الرسم

وعبروا عن خٌبة أملهم فً .فً وعود الحكومة بتحسٌن الكهرباء بهذا الرسم عن وجهة نظرهم
 عدم تحعق الوعود بتحسٌن الكهرباء برسم خادش فضلت أن ٌبعى فً الكتاب

 : بالمناسبه

ملٌار دوار ممل موازنة  118ملٌار دوار ولٌس  13بلؽت  2013موازنة لبنان لعام  -1

 العراق

فإذا كانت ..لشعب ٌدٌر شؤونه ألعامه من خالل ممملٌه فً الدولة الدٌمعراطٌة ا -2
الدٌمعراطٌة العراقٌة ا تنتج كهرباءًا وجماله تتخلى عن وظٌفتها فً إدارة الشؤون 

 .العامة للناس فما مهنتها تحدٌداًا 

 

مبررات اارعاء واالغاء: البطاقة التمىٌنٍة
5 

 
مجلس األمن الدولً جملة من العرارات فً أععاب احتالل النظام السابق لدولة الكوٌت، أصدر 

من ضمنها فرض حصار اقتصادي على العراق؛ وقد صدرت قرارات مجلس األمن مستندة الى 

بند؛ وٌتكون البند السابع  17بابا و 19البند السابع من مٌماق األمم المتحدة، والذي ٌتكون من 

حاات التً تشكل تهدٌدا لألمن وهو خاص بال 51وتنتهً بالمادة  39مادة تبدأ بالمادة  13من 
وأخذ المواطن . والسلم العالمٌٌن، وهو ما اجبر النظام على تعنٌن توزٌع سلة الؽذاء فً البلد

. دٌنارا 250ٌستلم هذه السلة بمبلػ ا ٌتجاوز 
وبعد خروج العراق من الكوٌت وتشدٌد الحصار، زارت بعمة من األمم المتحدة وأصدرت تعرٌرا 

ن العراق ٌوشك أن ٌعع فً كارمة إنسانٌة إذا لم ٌلب على وجه السرعة الحد بأ"أفادت فٌه 

على  1996وبعد مفاوضات طوٌلة وعسٌرة تم ااتفاق فً عام . األدنى من احتٌاجاته الضرورٌة
والذي سمح للعراق بتصدٌر ما قٌمته ملٌاري " اتفاق النفط معابل الؽذاء والدواء"ما ٌسمى 

نفعات % 2,2تعوٌضات حرب الكوٌت، % 25: م تعسٌم المبلػ كاآلتًدوار كل ستة أشهر، وت

اللجنة المكلفة بالتحعق والتفتٌش عن األسلحة فً % 8األمم المتحدة التً تدٌر البرنامج، 

وما نسبته  (ملٌون دوار 560من قٌمة الصادرات النفطٌة، وٌممل % 28أي ما نسبته " العراق

ملٌون دوار، وباقً  260" (ربٌل والسلٌمانٌة ودهوكأ)للمحافظات الشمالٌة المالث % 13

والٌوم بعد سعوط النظام فإننا . لبعٌة المحافظات الخمسة عشرة" ملٌون دوار 980"المبلػ 

نالحظ تلكؤ الحكومة بتوفٌر السلة الؽذابٌة للمواطن متذرعة بحجج واهٌة ا تصمد الوقابع، 

                                                             
 المؤتمر -ضٌاء رحٌم محسن  5
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من الدوارات ا ٌوفر سلة ؼذابٌة تعٌن المواطن فهل ٌععل أن مبلػ ٌزٌد على الخمسة ملٌارات 
فً هذا الوقت العصٌب؛ مع توقؾ النشاطات التجارٌة واقتصارها على ااستٌراد وترك المعامل 

اإلنتاجٌة تتوقؾ عن العمل، والعطاع الزراعً مهمل بسبب فتح باب استٌراد المنتجات الزراعٌة 
. م استٌراده من الصٌنمن كل حدب وصوب حتى أننا بتنا نرى الموم ٌت

لسنا مع بعاء البطاقة التموٌنٌة، ولكننا فً نفس الوقت لسنا مع إلؽاءها فً هذا الوقت، إننا 
ندعو الحكومة بضرورة النهوض بالعطاع اإلنتاجً المحلً، وهذا ا ٌأتً إا من خالل وضع 

ات اإلنتاجٌة؛ سٌاسات حاكمة لزٌادة المعروض السلعً من اإلنتاج الوطنً، وتنشٌط العطاع
خاصة العطاع الزراعً وما ٌرتبط به من الصناعات التحوٌلٌة، وكذلك تطبٌق قانون التعرفة 

على % 80والذي فرض رسوماًا تراوحت بٌن الصفر والـ  2010لسنة  22الجمركٌة رقم 

على % 80على الرز والسكر و % 5مجموعة من السلع المستوردة، حٌث بلؽت النسبة 

على السٌارات الخ، ألن الرسوم الجمركٌة هً % 15لٌة والمٌاه المعدنٌة و المشروبات الكحو
بممابة ضرٌبة تفرض على المنتجات ااجنبٌة المستوردة والمنافسة لإلنتاج المحلً وذلك تحعٌعاًا 

توفٌر مورد مالً لخزٌنة الدولة، وتعلٌص استهالك بعض : لمجموعة من ااهداؾ والتً تشمل
و اجتماعٌة، وحماٌة اإلنتاج المحلً من تأمٌر المنافسة ااجنبٌة ؼٌر السلع ألسباب صحٌة أ

وبعدر تعلق اامر بحماٌة اانتاج المحلً وتشجٌعه على النمو والتطور وتحعٌق . المتكافبة
مستوٌات معبولة من اارباح فأن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة تؤدي الى 

لسلع المنتجة محلٌاًا فً السوق الداخلً بمعدار الضرٌبة ارتفاع اسعار هذه السلع وكذلك ا
المفروضة، اامر الذي ٌمكن المنتج المحلً الذي ٌعانً عادة من تكالٌؾ انتاجٌة مرتفعة ان 

ٌستطٌع تؽطٌة هذه التكالٌؾ المرتفعة وتحعٌق ارباح تمكنه من ااستمرار فً اانتاج والتوسع 
وعلٌه فأن تأمٌر فرض الرسوم على المستوردات ٌؤدي الى  .واستؽالل طاقاته اانتاجٌة العابمة

. ارتفاع اسعار المنتجات المتمتعة بالحماٌة فً السوق الداخلٌة وٌمّكنها من تصرٌؾ انتاجها
واذا ما استطاعت الصناعات المحلٌة من استؽالل فترة الحماٌة لتطوٌر انتاجها وتخفٌض 

ااستمرار فً العمل حتى بعد البدء بتخفٌض مستوى تكالٌفها اانتاجٌة فأنها تستطٌع بعد ذلك 
الرسوم الجمركٌة أو الؽابها كلٌاًا مع العدرة على المنافسة مع المنتجات ااجنبٌة من دون 

. الحاجة الى استمرار الحماٌة
ومن هنا فأن التكلفة ااقتصادٌة التً ٌتحملها ااقتصاد الوطنً والمستهلك من جراء فرض 

النمو والتطور والتوسع الذي ٌمكن ان ٌحصل فً الصناعة المحلٌة والذي ٌممل الحماٌة ٌعابلها 
المنفعة ااجتماعٌة التً توفرها الحماٌة للصناعة ولالقتصاد الوطنً وللمستهلك اٌضاًا من جراء 

انخفاض ااسعار بعد انعضاء فترة الحماٌة الجمركٌة، وهو ما سٌؤدي الى زٌادة الطلب على 
لمحلً؛ األمر الذي سٌترتب علٌه امتصاص البطالة ورفع مستوٌات الدخول المنتوج السلعً ا

للكمٌر من العوابل وبالتالً اعتمادهم على قدراتهم الشرابٌة فً اقتناء السلع والخدمات التً 
تتناسب مع دخولهم، عندها فعط ستجد المواطن ا ٌعتمد على البطاقة التموٌنٌة التً تعدم 

الداخلة فً البطاقة التموٌنٌة والعلٌلة الكمٌة؛ هذا إذا ما استمنٌنا فً أصناؾ بابسة من المواد 
 .هذه العملٌة هدر كرامة المواطن

 

 


