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تقييم للإ�صالحات يف قطاع الكهرباء يف العراق
هاشم الركايب *
ما أن بدأت احلكومة العراقية خبصخصة القطاع الكهرابئي حىت أصبح هذا املوضوع أمراً
مثرياً للجدل بني الكتل السياسية ،والسيما بعد أن مت رفضه من قبل مخس حمافظات جنوبية هي:
ذي قار ،واملثىن ،وواسط ،والديوانية ،والنجف1؛ وتعود أسباب اخلصخصة إىل فشل مؤسسات
فعالة ،وتقدم خدمات ذات جودة منخفضة بتكلفة مرتفعة».2
الدولة «اليت أثبتت أهنا مبذرة وغري ّ
إن إصالح قطاع الكهرابء هو أمر ضروري لتلبية االحتياجات احمللية ،وجذب االستثمار على ٍ
حد
سواء ،لكن عدم توفر البىن التحتية الالزمة ُّ
يعد عائقاً أمام االستثمار ،فضالً عن أن العجز يف توفري
الكهرابء يكلف االقتصاد العراقي من  3إىل  4مليارات دوالر سنوايً.3
مت تنفيذ عملية خصخصة القطاع الكهرابئي يف عدة بلدان تواجه صعوابت مماثلة كتلك اليت
يواجهها العراق ،فعلى سبيل املثال عاىن قطاع الكهرابء يف بلدان أمريكا الالتينية من التدخالت
السياسية ،واملرافق اململوكة للدولة املكتظة ابملوظفني ،واخنفاض مستوايت اإلنتاجية ،واألسعار
املدعومة بنح ٍو كبري ،إذ ّأدت مجيع تلك التحدايت إىل عرقلة اجلهود املبذولة لتحسني الكهرابء،
.1سالم زيدان“ :هل سيتم خصخصة الكهرابء يف العراق؟” ،املونيتور،
http//:www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/03/electricity-iraq-privatenajaf-general-electric.html.
2. Sunita Kikeri and John Nellis, “As Assessment of Privatization,” The World
Bank Research Observer 19, no.1 (2004), 1.
3. Cezley Sampson, “Development of a Reform Roadmap for the Electricity
Distribution Sector in Iraq,” 7,
http://documents.worldbank.org/curated/
en/682971487174233923/Development-of-a-reform-roadmap-for-theelectricity-distribution-sector-in-Iraq-reform-roadmap

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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فضالً عن احلد من إمكانية متويلها؛ “كوهنا أصبحت عبئاً مالياً ثقيالً على الدولة”4؛ ولذلك
جلأت هذه البلدان إىل برامج اخلصخصة خالل الثمانينيات؛ فجميع تلك التجارب من املمكن أن
تساعد العراق يف تعزيز جتربته الناشئة يف اخلصخصة ،وقد وضع العراق ابلتشاور مع البنك الدويل
اسرتاتيجيات متعددة املراحل إلصالح القطاع الكهرابئي على حن ٍو تعاجل فيه مجيع التحدايت احمللية.
سيقوم هذا البحث مبناقشة اجلهود املبذولة يف خصخصة الكهرابء يف العراق ،واألسباب اليت
دفعت السياسيني احملليني لرفضها ،وسيستعرض القسم األول جهود اخلصخصة احلاليةّ ،أما القسم
الثاين فسوف يشرح أسباب الرفض ،ويف القسم الثالث سيتم تقييم جهود اخلصخصة احلالية ،وأخرياً
سيختتم البحث ابلقسم الرابع الذي سيقدم توصيات لتعزيز خصخصة القطاع الكهرابئي يف العراق.
اخلصخصة يف العراق
بدأت احلكومة العراقية خبصخصة قطاع الكهرابء إدراكاً منها اللتزاماهتا الدولية واحتياجاهتا
احمللية ،إذ تكمن مشكلة الكهرابء يف الزايدة اهلائلة يف الطلب عليها اليت يقدر أن تصل إىل
 35،000ميغاواط حبلول عام  ،2030ويعزى العجز يف توفري الكهرابء يف العراق إىل عدة عوامل،
منها :هتالك مؤسسات الكهرابء اململوكة للدولة بسبب احلروب ،والعقوابت الدولية على نظام
صدام ،واالستهالك املفرط للكهرابء ،والسياسة العراقية املفككة ،وانعدام األمن ،وتكاليف احلملة
العسكرية ضد تنظيم داعش اإلرهايب ،فضالً عن تراجع أسعار النفط إىل أقل من  50دوالراً للربميل
الواحد.5
ويواجه قطاع الكهرابء حتدايت يف مجيع مديرايته املختلفة اليت تتمثل بـ ـ ــ :التوزيع ،والنقل،
4. Lenin Balza, Raul Jimenez, and Jorge Meracdo, “Privatization, Institutional
Reform, and Performance in the Latin American Electricity Sector,” InterAmerican Development Bank, December 2013, 6, https://publications.iadb.org/
bitstream/handle/11319/6016/int3F8F.PDF;sequence=1.
5. Luay Al-Khatteeb and Harry Istepanian, “Turn A Light On: Electricity Sector
Refrom in Iraq,” Brooking Doha Center, March 2015, 2 – 5.
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واإلنتاج ،واإلدارة الكفوءة ،وقد مت اإلبالغ عن وجود سرقة للكهرابء من جانب الطلب؛ نتيجة
فعال ،وعدم
الرتفاع مستوايت مستهلكي الطاقة دون وجود عدادات ،وعدم وجود نظام جباية ّ
حتصيل املستحقات املالية من الفواتري الكهرابئية .ومن جانب العرض ،مل تنجح احلكومة يف سد
حاجة الطلب احلايل للطاقة على الرغم من الزايدة يف نسبة إنتاج الكهرابء ،وقد دفعت كل هذه
التحدايت احلكومة العراقية إىل البحث عن بدائل مثل اخلصخصة إلصالح هذا القطاع.
عرف اخلصخصة أبهنا «أي معاملة يتم من خالهلا تقليص ملكية الدولة النهائية للقطاعات
تُ َّ
احلكومية» ،6ويتم ذلك -عادةً -عن طريق نقل األصول وليس فقط األنشطة؛ ألن نقل أنشطة

الشركات اململوكة للدولة إىل شركات القطاع اخلاص هي عملية ال تقع ضمن «اخلصخصة»،7
ولكنها ال تتطلب بيع املؤسسة أبكملها كي يتم خصخصتها؛ ألن عملية اخلصخصة قد أصبحت
جمرد «بيع جزئي للشركات الكبرية اململوكة»8؛ لذلك ،فإن اجلهود اليت يبذهلا العراق تفهم على حنو
أفضل كمشاركة للقطاع اخلاص ،بدالً من اخلصخصة؛ ألهنا تقتصر على أنشطة معينة ،إذ إهنا ال
متتد لتشمل بيع األصول؛ ومع ذلك ،فإن هذه اإلصالحات مت تطبيقها لتيسري عملية اخلصخصة
يف املستقبل؛ وكما مت تعريفها يف اخلطاب العام على أهنا «خصخصة قطاع الكهرابء».
يعمل العراق على إصالح قطاع التوزيع -آمالً يف حتقيق إيرادات أفضل -من خالل احلد
من استهالك الكهرابء بنسبة  ،%20وإيقاف التبديد الذي قدرت نسبته بـ ـ ـ  %37من الكهرابء
املنتجة يف عام 20139؛ وإهناء استغالل املواطنني من قبل أصحاب املولدات يف أحيائهم ،إذ تعتمد

 .6منظمة التعاون االقتصادي والتنمية“ :اخلصخصة يف القرن احلادي والعشرين :التجارب األخرية لبلدان منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية” ،كانون الثاين .5 ،2009
http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceofstateownedenterprises/48476423.pdf
7. Ibid
8. Ibid
9. Sampson, “Reform Roadmap,” 7.
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 %90من األسر العراقية عليها  .10ومن انحية أخرى ،مت إنشاء أربع حمطات كهرابئية لتوليد 8500
ميغاواط لسد النقص يف العرض.
لقد أعرب وزير الكهرابء قاسم الفهداوي عن ثقته ابحتمالية جناح مشروع اخلصخصة يف
معاجلة مشكلة الكهرابء والسيما بعد أن متت مشاورة البنك الدويل .وقد أوصى البنك الدويل أبن
تتم عملية إصالح قطاع الكهرابء على وفق ثالث مراحل؛ وهي مرحلة ما قبل االنتقال ،واالنتقال،
ومن مث اخلصخصة الكلية للقطاع الكهرابئي ،وأوصى البنك أيضاً ابختاذ تدابري حمددة للتصدي
ملختلف التحدايت اليت تواجه عملية إصالح قطاع الكهرابء يف العراق .وقام البنك الدويل بتحديد
قطاع التوزيع كونه نقطة االنطالق لإلصالح ملا له من آاثر سلبية على قطاع الكهرابء برمته من
حيث «االستدامة املالية ،اليت تضر ابالستدامة االقتصادية لشركات توليد الكهرابء وشركات
النقل» ،11واقرتح البنك اتباع عدة تدابري من ضمنها؛ «التعاقد مع شركة (أو شركات) خاصة إلدارة
اإليرادات على مشروع جترييب يف منطقة جغرافية حمددة داخل العراق» ،12وبناءً على التحدايت
احمللية وتوصيات البنك الدويل ،اختذت احلكومة العراقية قراراً يف خصخصة قطاع الكهرابء؛ إلاّ أن
هذا القرار قد حظي برفض العديد من احملافظات ،وسيتم مناقشته يف القسم اآليت.
الرفض احمللي
رفضت مخس حمافظات جنوبية والعديد من الكتل السياسية مشروع خصخصة الكهرابء؛
إذ تدعي جمالس احملافظات أبهنا مستبعدة من عملية تنفيذ عملية اخلصخصة؛ مما حيرمها من حقوقها
الدستورية .وينص الدستور العراقي يف املادة ( 114اثنياً) على «تنظيم مصادر الطاقة الكهرابئية
الرئيسة وتوزيعها» بني السلطات االحتادية وسلطات األقاليم .13وقد طالبت هذه احملافظات علناً
10. Ibid
11. Ibid. 20
12. Ibid

 .13الدستور العراقي ( ،)2005الذي ترمجته بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف العراق.32 ،
http//:www.refworld.org/pdfid454/f50804
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بتنفيذ شروط مسبقة لقبول اخلصخصة وهي أن يتم دعم الرسوم للفقراء وأن يتم مساحمة املستهليكني
ابلرسوم غري املسددة سابقاً.
وميكن أن يعزى رفض اجملالس اإلقليمية للخصخصة إىل عوامل خمتلفة ،منها اآلاثر
االقتصادية واالجتماعية والسياسية .وتتمثل اآلاثر السياسية ابإلدراك العام للخصخصة كسياسة
ضارة ،والفوائد احملققة بنح ٍو بطيء ،واملخاوف من فقدان األصول الالزمة لشبكات احملسوبية.
ويستشهد املعارضون أيضاً ابآلاثر السلبية االجتماعية واالقتصادية احملتملة ،مثل حرمان املناطق
الفقرية والريفية من تنفيذ مشروع اخلصخصة فيها ،واحلد من صايف فرص العمل؛ إذ إن مجيع
التأثريات السلبية احملتملة املذكورة آنفاً ميكن معاجلتها يف أثناء عملية تنفيذ املشروع؛ لذلك فإهنا ال
تربر الرفض التام هلذه اإلصالحات ،ابستثناء التدابري السياسية.
إن األثر االقتصادي اإلجيايب للخصخصة واضح جداً من خالل خفض العجز يف امليزانية،
وتعزيز النمو االقتصادي؛ فاخلصخصة تزيد من املوارد املتاحة للحكومة بعد أن مت إنفاقها لتقدمي
اخلدمات قبل خصخصتها .وإن للخصخصة عالقة إجيابية مع النمو االقتصادي؛ فعلى سبيل
املثال ،أك ّد ابحثون هذا االرتباط اإلجيايب ،واعرتفوا أبن اخلصخصة “ليست السبب الوحيد
للزايدات الالحقة يف معدالت النمو” ،14وعلى العكس من ذلك ،وجدت األحباث التجريبية
للخصخصة أهنا تقلل من صايف العمالة ،ولكنها توفر األجور نفسها أو أعلى إىل املوظفني املتبقني؛
وقد عاجلت احلكومة العراقية هذه املشكلة من خالل إلزام املستثمر بدفع  %80من رواتب العاملني
يف مكاتب التوزيع ،وأن احلكومة لن تقوم حبل وزارة الكهرابء ،إذ ستكون املسؤولة عن تنظيم اإلنتاج
والتوزيع والنقل ومراقبته.
وفيما يتعلق ابألثر االجتماعي للخصخصة ،وجد ابحثون أن اخلصخصة تؤدي إىل زايدة
خيص للمستهلكني الفقراء الذين حرموا من وصول
فرص احلصول على اخلدمات ،والسيما فيما ُّ
14. Sampson, “Reform Roadmap,” 103
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التيار الكهرابئي هلم يف السابق ،15وقد يفسر ذلك بفشل مؤسسات الدولة يف تقدمي اخلدمات إىل
املناطق الفقرية والريفية ،واستعداد القطاع اخلاص لتوسيع نطاق التغطية ،ونوعية اخلدمات؛ لتحقيق
مزيد من األرابح ،16وينبغي أن ينطبق ذلك يف احلالة العراقية؛ ألن املستثمر سيحصل على مزيد
من األرابح بتوسيع نطاق التغطية ليشمل مجيع املستهلكني يف مناطقهم احملددة ،والسيما إذا كانت
احلكومة تدعم األسعار يف املناطق ذات معدالت الفقر املرتفعة وكثافة سكانية منخفضة؛ لتغطية
تكاليف توسيع الشبكة ،ومتكني الفقراء من حتمل اجور الكهرابء.
لقد قام البنك الدويل بتخطيط حالة الفقر يف العراق ،إذ سلط الضوء على مخس حمافظات تعد
األكثر فقراً؛ وهي (املثىن ،والقادسية ،وذي قار ،وميسان ،واملوصل) ،ومل حتدد احلكومة األسعار على
أساس تكلفة اإلنتاج فحسب بل أيضاً احتسبت مستوى االستهالك ابلنظر إىل أن األسر الفقرية ال
متتلك العديد من األجهزة اليت تعمل على الطاقة الكهرابئية؛ وابلتايل ال تستهلك كثرياً من الكهرابء.
إن تكلفة إنتاج كيلو واط واحد هي  108داننري عراقية ،ومع ذلك يتم دعمها على أساس
االستهالك ،إذ تصل اإلعاانت بنسبة  %94كما هو مبني يف اجلدول اآليت:
5000

4000

3000
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1500

1000

االستهالك
كيلو واط /ساعة

445,120

242,560

119,923

42,202

20,826

11,120

السعر
داننري عراقية

املصدر :وزارة الكهرابء« ،تعرفة واجور الكهرابء» متاح على الرابط:
http//:moelc.gov.iq/index.
=php?name=Pages&op=page&pid. 269

15. Ibid
16. Ibid., 100
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وعادة ما تثري اخلصخصة املخاوف حول أن يتم اقتناء األصول املهمة من قبل قلة من ذوي
االمتيازات من خالل اتباع املعامالت الفاسدة ،وابلنظر إىل أن العراق ليس لديه قطاع خاص قوي،
فإن غالبية املواطنني العراقيني خيشون من استيالء األفراد ذوي العالقات على قطاع الكهرابء؛ وعلى
الرغم من اجلهود املبذولة للحد من الفساد من خالل اإلعالن عن هذه الفرص ،وحتديد شروط
العقد ،واإلشراف على تنفيذها من قبل جلان تقوم على متثيل العديد من املؤسسات احلكومية وغري
احلكومية ،إال َّ
أن هذه املخاوف ما تزال مشروعة ،وينبغي للحكومة العراقية أن تتخذ العديد من
التدابري ملكافحة الفساد ،مثل :املطالبة ابإلفصاح عن األصول الشخصية لألشخاص املاحنني هلذه
الفرص ،واإلشراف على تنفيذها ،وكذلك التحقيق يف االعتماد املايل للمستثمرين.
ويبدو أن التدابري السياسية هي أهم عامل يفسر سبب رفض مشروع اخلصخصة؛ فنظراً
القرتاب موعد االنتخاابت املقبلة لعام  ،2018يكافح السياسيون احملليون من أجل كسب أتييد
انخبيهم؛ لذلك فإهنم حياولون اسرتضاءهم من خالل رفض مشروع اخلصخصة بنح ٍو علين مطالبني
ابإلعاانت ،ويدعون إىل اإلعفاء عن الرسوم القدمية غري املسددة .ويدرك هؤالء السياسيون التصور
العام السليب الذي ينتشر ويتفاقم بسبب التغطية السلبية لوسائط اإلعالم؛ إال أن نشر النجاحات
املتحققة من مشروع اخلصخصة ينبغي أن خيفف من حدة هذا التصور ويعطي دفعةً قوية ملؤيدي
اإلصالح.
تقييم مشروع اخلصخصة
َّ
ألن قطاع الكهرابء ما يزال يف مرحلة ما قبل االنتقال ،فقد يكون من السابق ألوانه تقييم
فعالية اخلصخصة يف العراق ،ومع ذلك ،يتم تقييم اخلصخصة عاد ًة عن طريق عدة مؤشرات
كاألجور النهائية الستعمال الكهرابء يف املساكن ،ونسبة األسر اليت حتصل عليها ،والقدرة على
توليد الطاقة الكهرابئية ،والنسبة املفقودة من اإلنتاج الكلي للكهرابء .17ومبا أن برانمج اإلصالح
17. Balza, Jimenez, and Meracdo, “Privatization, Institutional Reform, and
Performance in the Latin American Electricity Sector,” 24.
9

مركز البيان للدراسات والتخطيط

يركز على قطاع التوزيع بنح ٍو رئيس ،وقطاع اإلنتاج بنح ٍو جزئي ،فإن هذا البحث سيتطرق إىل
عدة مؤشرات مهمة ،مثل احلد من استهالك الطاقة وتقليل عملية مجع الرسوم ،اليت ُّ
تعد األهداف
الرئيسة هلذه اإلصالحات.
أطلقت احلكومة العراقية مبادرة إلصالح قطاع التوزيع -استناداً إىل توصيات البنك الدويل-
إذ مت تقسيم األحياء العراقية على  180منطقة ،وقامت وزارة الكهرابء بنشر الفرص االستثمارية عرب
وسائل اإلعالم والصحف العراقية ،وتبدأ العملية أبن يرسل املستثمر خطاابً يعرب فيه عن اهتمامه
لالستثمار يف إحدى تلك املناطق أو عدد منها ،مث تقوم الوزارة بتزويده جبميع املعلومات الالزمة
عن هذه املناطق ،مثل عدد الروابط الكهرابئية .وتقدم الوزارة الئحة تضم  50سؤاالً جيب أن يتم
اإلجابة عنها من قبل املستثمر لتقييم مصداقيته وقدراته ،وبعد ذلك ،ميكن للوزارة املضي قدماً يف
التعاقد مع املستثمر ليقدم خدماته للمنطقة (أو املناطق) املختارة .ومتنح الوزارة للمستثمر %12.9
من الرسوم احملصلة من املستخدمني ،ويلتزم املستثمرون ابحلد من نسبة الكهرابء املبددة وتوفري
الصيانة للشبكة يف مناطقهم ودفع  %80من رواتب موظفي مكتب التوزيع يف مناطقهم وتركيب
عدادات كهرابء ذكية ،وقد منحت احلكومة العراقية للمستثمر خيار حتويل الشبكة الكهرابئية يف
املناطق املختارة أبن تصبح شبكات حتت األرض للحد من التبذير يف الكهرابء.
تقوم وزارة الكهرابء بوضع اللمسات األخرية على عقود العديد من املناطق ،مبا يف ذلك
احملافظات اليت رفضت هذه اإلصالحات ،ويف مقابلة مع املتحدث ابسم الوزارة مصعب املدرس
أكد أن مجيع هذه العقود سيتم االنتهاء منها هناية عام  ،2017ابستثناء احملافظات اليت مت حتريرها
مؤخراً من تنظيم داعش اإلرهايب ،وأوضح تفاصيل أخرى عن مراحل تنفيذ هذا املشروع ،منها:
أوالً :على املستثمر أن حيد من نسبة تبذير الكهرابء خالل األشهر الستة األوىل .اثنياً :جيب على
املستثمر تنفيذ املشروع أبكمله (مجع  %100من الرسوم) خالل األشهر الستة التالية .اثلثاً :على
املستثمر أن يقوم بتثبيت عدادات قياس الكهرابء الذكية خالل األشهر الستة الثالثة .ومتتد مدة
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هذه الفرص االستثمارية إىل مخس سنوات ،وفيما يتعلق ابإلشراف على هذا املشروع ،ذكر املدرس
أن هناك جلنة تقوم على مشاركة كل من (وزارة الكهرابء ،واجملالس احمللية ،ومنظمات اجملتمع املدين،
ومديرية الرقابة املالية  )...يف كل منطقة ،وتقوم هذه اللجنة بتقييم عملية تنفيذ املشروع من قبل
املستثمر وحتديد ما إذا سيحتفظ بعقده أو إهنائه.
أفادت وزارة الكهرابء أبن جتارب اخلصخصة يف عدة مناطق يف حمافظة بغداد والسيما يف
الريموك واحلارثية والعامرية واملنصور وحي اجلامعة والسيدية قد أظهرت مؤشرات جيدة مثل خفض
استهالك الطاقة بنسبة  %30واحلد بنسبة  %100من تبذير الكهرابء ،ومجع نسبة  %100من
الرسوم .فعلى سبيل املثال ،بعد أن مت منح املستثمر احملالت ( 710و 712و )714يف زيونة يف
نيسان عام  ،2016مت ختفيض نسبة استهالك الكهرابء من  52ميغاواط إىل  27ميغاواط ،ومن
املؤكد أن احلفاظ على هذا املستوى من األداء سيليب االحتياجات احمللية ،ويقلل من عجز امليزانية،
ويشجع القطاع اخلاص ،ويسهل االستثمار.
االستنتاج والتوصيات
حقق إصالح قطاع التوزيع نتائج جيدة ،مثل احلد من االستهالك ،واحلد من تبديد الكهرابء،
ومجع الرسوم ،إذ إن اقتصار الوصول لفرص االسثمار هذه على املستثمرين احملليني سيعزز القطاع
اخلاص يف العراق؛ لذلك ،جيب على احلكومة العراقية ضمان احلفاظ على هذا املستوى من األداء
من املعامالت الشفافة والتوزيع العادل.
ومن أجل تعزيز جهود اخلصخصة يف العراق ،يوصي هذا البحث أبن تضمن احلكومة
العراقية اآليت:
 .أكتابة تقارير حول أداء إصالح قطاع التوزيع ونشرها للتخفيف من حدة املعارضة الشعبية
ملشروع اخلصخصة وإبالغ املسؤولني عن التقدم.
11

مركز البيان للدراسات والتخطيط

 .برصد التقدم يف مبادرات اإلصالح احلالية وتقييمه.
 .جضمان شفافية املعامالت ابإلعالن عن فرص االستثمار ،وحتديد شروط العقود ،واملطالبة
ابإلفصاح املايل للموظفني املكلفني مبنح هذه الفرص واإلشراف على تنفيذها.
 .دضمان توسيع التغطية لتشمل املناطق ذات الكثافة السكانية القليلة والوصول إىل الفقراء
من خالل اإلعاانت.
ونظراً إىل أن العديد من القطاعات العراقية تعاين من أوجه القصور وسوء األداء ،فينبغي
إجراء مزيد من الدراسات حول آفاق خصخصة اخلدمات العامة املضطربة ونتائجها ،مثل املياه،
والصرف الصحي ،وغريها ،ومن املؤكد أن إصالح وتقدمي هذه اخلدمات األساسية سيزيد من
شرعية احلكومة ،ويقلل من عجز امليزانية ،ويشجع القطاع اخلاص ،ويسهل االستثمارات.
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