
 

 رسالة مفتوحة الى السٌد وزٌر الكهرباء

 من مهندس أمضى نصف قرن فً حقل صناعة الكهرباء

 

 * عبدهللا الماشطة

 

أٌاً كان إسم الوزٌر الذي سٌتولى حقٌبة الكهرباء المثقلة بالمشاكل والهموم ومهما كانت الجهة التً ٌنتمً 

دمٌر الذي لحق بهذا القطاع الحٌوي إلٌها ، فؤنه سوف ٌواجه جملة من المعضالت التً تراكمت بفعل عقود من الت

سواء بفعل سٌاسات النظام السابق أو بسبب تقادم محطات التولٌد وخطوط النقل والتوزٌع أو بفعل تصور أو تقصٌر 

 . فاضح أحٌاناً فً السنوات السبع األخٌرة 

أنها المعلم الحضاري أن منظومة الكهرباء هً الركٌزة األساس لألمن وهً العمود الفقري لألقتصاد عالوة على 

وألصالح الخلل وسد الثغرات والتعوٌض عما .  الذي لم تعد حٌاة األنسان المعاصر معقولة أو مقبولة فً غٌابه

 : فات، ال بد أن السٌد الوزٌر الذي نؤمل له التوفٌق فً أداء مهامه سوف ٌواجه المعضلة التالٌة 

باألعتماد على البنٌة العاملة الٌوم ، أم ال بد من إتباع ألحداث تحسن طفٌف " ترقٌع"هل المطلوب هو عملٌة 

 إسترتٌجٌة مغاٌرة عمادها بناء محطات ومنشآت جدٌدة ؟ 

 : وفً أعتقادنا أن ثمة حاجة ألعتماد خٌار أو أكثر ولكن مع مراعاة نقاط أساسٌة نعرضها فٌما ٌلً 

 

ٌة الدورة البسٌطة بما أن االعتماد على التوربٌنات الغازٌة التً تعمل بتقن (SIMPLE CYCLE)  بنسبة
ٌعنً حكماً مسبقاً بالهالك والدمار للمنظومة الكهربائٌة بأكملها من مجموع التولٌد، % 66تكاد تقارب 

وحاالت الطوارئ ولٌس لتوفٌر  (PEAK LOAD)ألن مثل هذه الوحدات تإسس لتغطٌة أحمال الذروة 
، لذا نقترح البدء فوراً % 31، ألن كفاءتها الحرارٌة هً بحدود (SE LOADBA)الحمل االساس 

بدراسة تحوٌل كافة المحطات المتعاقد علٌها مع جً أي وسٌمنس لتعمل بتقنٌة الدورة المركبة التً قد 
، ألن فائدة ذلك ال تقتصر على زٌادة قدرات التولٌد بنسبة ال تقل عن  %58تصل بكفاءتها الى حدود 

وإنما تإدي الى إنخفاض كبٌر جداً فً إنبعاث الغازات السامة فً الجو وتقلٌل تلوث البٌئة التً % 50
 .  ستدفع األجٌال القادمة أثمانها الباهضة والتوفٌر فً الوقود

كما أإكد على وضع مقاٌٌس محددة وملزمة للحد من هذه الملوثات الخطرة بالتعاون مع وزارة البٌئة 
 .الدولٌة ذات العالقة  العراقٌة والهٌئات

كما ٌجب الكف بالمره عن إستخدام التوربٌنات الغازٌة من مشتقات ماكنة الطائرة 
(AERODERIVATIVE) التً بطل إستعمالها لغرض إنتاج الطاقة الكهربائٌة. 



 

 ًبما أننا واثقون تماماً أن طموح الوزارة للوصول الى رقم األكتفاء الذات (POWER BALANCE)، 
كما تمت األشارة إلٌه فً ورشة العمل الخاصة باألستثمار المنعقدة فً وزارة الكهرباء بتؤرٌخ 

ألسباب عدٌدة منها عدم وجود الضمانات بتوفٌر منظومات  ،3102لن ٌتحقق فً سنة ، 10/7/2010
ٌة الدورة البسٌطة رغم كل األرقام الغاز باألضافة الى قلة وتدنً كفاءة وحدات التولٌد الغازٌة العاملة بتقن

المتفائلة التً ٌجري الحدٌث عنها ، ولهذا فؤن جمٌع المسإولٌن فً وزارة الكهرباء مطالبون وطنٌاً وفنٌاً 
 . بؤن ٌبدأوا جدٌاً بوضع سٌاسة جدٌدة تراعً ظروف البلد وأحتٌاجاته الحقٌقٌة 

التلكإ فً ذلك بحجة شحة المٌاه ألن هذه  كما أإكد على التوسع فً أقامة المحطات البخارٌة وعدم
وهذا ما  ،(BACKBONE)المحطات هً أحدى الركائز المهمة جداً فً دعم منظومة التولٌد الكهربائٌة 

 2010تموز  10أكد علٌه السٌد وزٌر الكهرباء وكالة الدكتور حسٌن الشهرستانً بكلمته التً ألقاها ٌوم 
 .  فً ورشة عمل أستثمار قطاع الكهرباء

كما أود أن أشٌر فً هذا المجال الى مالحظة مندوب البنك الدولً فً هذه الورشة  والتً أشار فٌها الى 
 . ودراستها الى حٌن أحالتها   IPPشهراً لألعالن عن مشارٌع  20أننا بحاجة الى 

 

هربائٌة النظٌفة، لذا ٌجب نظراً لمردودٌة الغاز الطبٌعً وإزدٌاد أهمٌته األقتصادٌة كوقود ألنتاج الطاقة الك
التفكٌر بتوفٌره بفترات زمنٌة أسرع بكثٌر مما هو مخطط له من قبل وزارة النفط وذلك للحفاظ على 
دٌمومة عمل هذه المحطات المصصمة أصالً للعمل بكفاءة عالٌة وتوافرٌة مضمونة على هذا النوع من 

 . الوقود ولٌس على الوقود السائل بكافة أنواعه
 

ك ٌجب األسراع بؤستكمال كافة منظومات نقل الغاز وتوزٌعه بالمواصفات المطلوبة الى كافة محطات كذل
كما أقترح فً هذا المجال تؤسٌس شركة تسمى الشركة العراقٌة للكهرباء والغاز تؤخذ على عاتقها . التولٌد

كما أدعو الى . تونسٌةتؤمٌن الغاز لتشغٌل هذه المحطات على غرار ما هو معمول به فً الجمهورٌة ال
أصدار توجٌه صرٌح وملزم من رئاسة مجلس الوزراء لكل من وزارتً النفط والكهرباء بتوفٌر الغاز 

 . لعمل كافة الوحدات المتعاقد علٌها لضمان دٌمومتها بالعمل 
 

 ٌقٌة للتولٌد دون االهتمام بؤعداد تقارٌر مإشرات االداء بالنسبة للمنظومة الكهربائٌة بؤعتماد االرقام الحق
كما أدعو   (.NAME PLATE CAPACITIES)االعتماد على أرقام اللوحات التصنٌعٌة للمولدات 

الى الكف عن أعطاء تبرٌرات مبتسرة ومعالجات شوهاء لألزمة أو أطالق الوعود واألصغاء الى كافة ما 
 . ً بال شك كثٌرة جداً تكتبه أجهزة األعالم الشرٌفة والخبراء من العراقٌٌن واألجانب والتً ه

 

  االستفادة من تجربة الدول العربٌة واالردن فً مجال التولٌد العام والخاص وال سٌما تجربة شركة تولٌد
مع االستمرار فً ضمان تطوٌر وتحسٌن كافة النشاطات المتعلقة بالتزود . الكهرباء المركزٌة فً االردن

والتوزٌع باالضافة  الى االستفادة من الخبرة العالمٌة المتراكمة الكهربائً فً جمٌع مراحل االنتاج والنقل 
 . فً هذه المجاالت

 



 تشجٌع إنشاء شركات مستقلة لألنتاج على أساس بناء وتشغٌل وتملك (BOO)  وذلك بواسطة االعتماد
 مل الحقاً هذه الوحدات للع  بعقدي جً أي وسٌمنس وتحوٌر التً تم تكدٌسها حالٌاً على الوحدات الغازٌة

  . لتولٌد الطاقة الكهربائٌة  بنظام الدورة المركبة ، كؤفضل بدٌل أقتصادي ممكن توفره حالٌاً 
 

  التمكن تدرٌجٌاً فً إحالل وإبدال وحدات التولٌد المتقادمة والمتهالكة والتً تتدهور جاهزٌتها وكفاءتها
  . وترتفع كلفة تشغٌلها وصٌانتها

 

 الطاقة الجدٌدة والمتجددة والحث على أستثمارها لمواجهة الطلب المستقبلً على  تشجٌع إستخدام مصادر
 . الطاقة الكهربائٌة

 

  إتخاذ خطوات جادة وعملٌة لتطوٌر مشروع الربط الكهربائً مع مإسسات وهٌئات الكهرباء العربٌة
  .لتولٌدواالجنبٌة لألستفادة من التغطٌة الكهربائٌة فً حالة الطوارئ أو العجز فً ا

 

  تقٌٌم نتائج كافة الدول وبصورة خاصة الدول العربٌة فً مجال خصخصة قطاع الكهرباء ومشارٌع
  .التولٌد الخاص

 

  ًدراسة إستخدام محطات القوى الكهربائٌة النووٌة مستقبالً واألستفادة من تجارب الدول    التً سبقتنا ف
 .هذا المجال 

 

  الشبكات الهوائٌة والكابالت االرضٌة على مستوى كافة الجهود الكهربائٌة ورفع االهتمام بؤضافة وتعزٌز
كفاءة الموجود منها إستهدافاً لتحسٌن االداء الكهربائً ورفع كفاءتها،  حٌث أن التنمٌة االقتصادٌة ألي بلد 

كما . التوسعات الٌمكن أن تتحقق إال بتوفٌر طاقات تولٌدٌة كافٌة وشبكات نقل وتحوٌل وتوزٌع تناسب هذه
 REACTIVE)ٌجب معالجة قضاٌا الفقد فً النظام الكهربائً ودراسة مشاكل القدرة المراكسة 

POWER)  . 
 

 تفعٌل دورالجامعات للمساهمة الفعالة فً رسم سٌاسات الكهرباء والطاقة بشكل أعم. 
 

 مع سن القوانٌن التً تضمن ذلك تحسٌن مستوى الخدمة المقدمة للمشتركٌن . 
 

 بالحد من هدرها     الكفٌلة العمل من أجل ترشٌد إستهالك الطاقة الكهربائٌة والمساهمة فً وضع الوسائل
أو المستوردة منها  ، كما ٌجب االلتزام بمعاٌٌر الجودة للمعدات الكهربائٌة المصنعة محلٌاً  وتبذٌرها

، وال بد فً هذا المجال  اٌٌر علٌهابواسطة مراقبة وتدقٌق مواصفاتها، وتطبٌق أنظمة اللصقات والمع
 . دعم وتعمٌم إستخدام األجهزة الموفرة للطاقة أٌضاً من



 

  تفعٌل دور المإسسات الدٌنٌة بتوضٌح الحكم الشرعً لسرقة الكهرباء بصورة غٌر مشروعة بواسطة
فً  الكهربائٌة ، وإدراج مخاطر العبث واألعتداء على الشبكات االعتداء على ممتلكات الشبكة الوطنٌة

المناهج الدراسٌة، باالضافة الى تفعٌل دور وسائل االعالم المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئٌة، وحتى 
كما ٌجب توعٌة الناس أن المحافظة على الطاقة الكهربائٌة من  التنسٌق مع الجهات القضائٌة والتنفٌذٌة، 

 . وعلٌهم التبلٌغ فً حالة وقوعهاالعبث والسرقة هو واجب وطنً ٌقع على كاهل الجمٌع 
 

  منح المناصب الحساسة وقدرة أتخاذ القرارات الى الكفاءات المناسبة من ذوي الخبرة والحرص على
مصلحة الوطن، واأللتزام التام بمبدأ الشفافٌة وأعتماد مبدأ المناقصة المفتوحة لجمٌع المناقصات دون 

 . تعلٌمات وزارة التخطٌط  التجاوز على األعراف المتعامل بها وضرب
 

  األهتمام بتؤهٌل وتدرٌب الكوادر للقٌام بؤعمال التشغٌل والصٌانة الالزمة لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائٌة
  . فً أعمال الصٌانة والتشغٌل بكفاءة عالٌة، وتقدٌم دراسات حول الطرق المتبعة

 

  

 : مالحظات عامة **  

 أن عمل بعض الوحدات الغازٌة على الوقود  20/6/2010وقعها بتؤرٌخ لقد إعترفت الوزارة على م

الثقٌل أدى الى تحجٌم قدرات هذه المحطات الى نصف سعاتها التصمٌمٌة، كما أن ذلك كلف الوزارة مبالغ 

رغم أن إضافٌة بسبب إستخدام المواد الكٌمٌاوٌة للتقلٌل من تؤثٌر الوقود الثقٌل على التوربٌنات الغازٌة 

ٌراً من مسؤولً الوزارة كانوا ٌراهنون فً السابق على نجاعة تشغٌل الوحدات الغازٌة بالوقود كث

وال بد لً من االستشهاد  بما كتبته مجلة سبكترم لمعهد المهندسٌن االلكترونٌٌن والكهربائٌٌن . الثقٌل

فً مإسسة راند األقتصادي األقدم ( كٌث كرٌن)نقالً عن  2006فً شباط من عام ( IEEE)األمٌركً 

وذلك عندما تطرق فً مقالته الى أستعمال  ،"إن وضعٌة الوقود هً فوضى عارمة"الذي  ٌقول فٌها 

التً ( INHIBITORS)األنواع غٌر الصالحة من الوقود ولجوء وزارة الكهرباء الى إستخدام الكوابح 

الماضً كل الخزٌن المعروض إننا إشترٌنا فً الصٌف "تزٌد بكلفتها عن أسعار النفط الخام حٌث أضاف 

دعنً أضع األمر بصورة "كما أضاف   ".من هذه الكوابح فً العالم لٌكفً العراق لمدة أربعة أشهر

وتستخدم هذه الكوابح فً العادة للتقلٌل من األثار ". ال ٌوجد أحد مغفل ٌفعل مثل الذي فعلناهمبسطة ألقول 

 . كل لزعانف التوربٌنالضارة لعناصر مثل الفانادٌوم الذي ٌسبب التآ

% 81وال بؤس هنا من األسترشاد بتجارب بعض الدول العربٌة، ففً االردن مثالً ٌشكل الغاز الطبٌعً 

% 18نسبة  (HFO)من الوقود المستعمل فً محطات التولٌد الكهربائٌة فً حٌن ٌشكل الوقود الثقٌل 

. الكهرومائٌة وطاقة الرٌاح والدٌزلهً حصة الطاقة % 1ٌستعمل فً وحدات التولٌد البخارٌة فقط، و



قلٌلة جداً تعمل بوقود  (SIMPLE CYCLE)ونسبة المحطات التً تعمل بتكنولوجٌا الدورة البسٌطة 

 . زٌت الوقود لألغراض الطارئة فقط

 150)وتقوم اآلن وزارة الكهرباء السورٌة بؤكمال تحوٌل محطات التولٌد الغازٌة فً مواقع الناصرٌة 

واط لتعمل بنظام الدورة المركبة بدالً من الدورة .م 750دٌرعلً بسعة ( و. م 150)زون و زٌ.( و.م

وتقوم الوزارة أٌضاً بؤكمال توسعة محطة تشرٌن للعمل بنظام الدورة المركبة بدالً من الدورة . المفتوحة

طات حٌث وستكون الوزارة ملزمة بتوفٌر الغاز الضروري لعمل هذه المح(. واط. م  450)المفتوحة 

ستتولى دفع قٌمة هذا الوقود الغازي على أن تقتصر مهمة القطاع الخاص على أنتاج الكهرباء وبٌعه 

 (. مقابلة مع وكٌل وزٌر الكهرباء السوري المهندس هشام ماشفاج: المصدر)للوزارة 

استخدام انواع  كما تجدر االشارة الى التجربة المصرٌة الرائدة فً استثمار الغاز الطبٌعً بالمقارنة مع

الوقود االخرى، مما دعى الجهات المختصة فً مصر الى توسعة خطوط االنابٌب الناقلة للغاز لتبلغ آالف 

كما أن تحوٌل عمل وحدات التولٌد الغازٌة لتعمل بنظام الدورة المركبة قد ساهم بدوره كثٌراً . الكٌلو مترات

  Egypt Country Report -:المصدر. )د الغازٌةجداً فً توفٌر الوقود وزٌادة كفاءة وحدات التولٌ

World Energy Council.) 

ضعفاً بؤستخدام الوقود السائل بالمقارنة مع  15وفً العراق تبلغ كلفة إنتاج كٌلوواط ساعة واحدة بحدود 

وذلك لكثرة أعمال الصٌانة واألعطال والتوقفات األضطرارٌة . كلفة أنتاجها بؤستخدام الغاز الطبٌعً

 . غراض الصٌانة الوقائٌة والمبرمجةأل

  أن من المضحك المبكً أن مئات المقاالت الجادة والساخرة قد تم نشرها فً مختلف وسائل األعالم

وهنا أقتبس من . العراقٌة واألجنبٌة ولم تلقى أٌة أذن صاغٌة من المسإولٌن عن قطاعً النفط والكهرباء

 وتحت عنوان 27/12/2005تل تاٌمس األمٌركٌة بتؤرٌخ أحدى المقاالت المنشورة فً جرٌدة سٌا

(MAKU KAHRABAA)  لقد أجتمعت آراء الكثٌرٌن من " حٌث جاء فً بعض ما نشر فٌها

المسإولٌن العراقٌٌن واألمٌركان أن القرارات الخاطئة للوالٌات المتحدة قد لعبت دوراً كبٌراً بهذا التردي، 

فً وقت النظام السابق لنصب وإنشاء العشرات من المشارٌع  وأخطر ما فً ذلك هو إقرار خطة وضعت

أن قرار األعتماد الكبٌر على وحدات التولٌد الغازٌة هو مدعاة " 000" من الوحدات التوربٌنٌة الغازٌة

 –زٌت الوقود الثقٌل"وإن " للقلق وٌقع اللوم فً ذلك على الحكومة األنتقالٌة العراقٌة والوالٌات المتحدة

زوجة لمصاف بدائٌة كان سبباً فً تحطم وحدات التولٌد الغازٌة، وٌضٌف المقال مستشهداً بؤقوال قلٌل الل

ستمضً بضعة عقود من "أحد المهندسٌن األمٌركان العاملٌن فً الوكاالت المسإولة عن األعمار قوله 

 " .ساعة فً البٌوت العراقٌة 32الزمن قبل أن ٌتوفر الكهرباء لمدة 

تحدثت فٌه عن صورة قاتمة " إبقاء العراق فً الظالم"نٌوٌورك تاٌمز بعنوان  –لصحٌفة  كما جاء فً مقال

لوضع القطاع الكهربائً فً العراق، منحٌة بالالئمة على المسإولٌن عن قطاعً النفط والكهرباء فً هذه 

ة قد نبهت أٌضاً وكانت الصحافة العالمٌة المهتمة فً شإون الطاق. األزمة بعدم إٌجاد الحلول الناجعة لها



منذ عدة سنٌن الى تخبط قطاع الطاقة والكهرباء بصورة خاصة حٌث تم نشر العدٌد من المقاالت المحذرة 

 . من تفاقم األزمة

كما نود األشارة الى الدراسات والمقترحات األخرى التً ساهم فٌها العشرات من المهندسٌن ودور النشر 

أي ردود فعل إٌجابٌة من األخوة الزمالء فً الوزارة، بل  المتخصصة والتً لم تلق مع شدٌد األسف

بالعكس كانت تواجه أحٌاناً بالشتٌمة من قبل دائرة األعالم المختصة فً وزارة الكهرباء التً كانت تحاول 

وكانت كل وزارة تلقً بالالئمة على الوزارات . إعطاء صورة وردٌة عن األنجازات الكبٌرة التً تحققت

 . ص تردي وضع الكهرباء السابقة بخصو
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