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 أزمة مستفحلة تديمها السياسات الخاطئة... الكهرباء 
 

 مهندس استشاري  –عبداهلل الماشطة 
abdullamashta31@yahoo.comEmail:  

 
وآفاق حلها بصورة مؤقتة أو دائمة، ولطادلا إستمعنا اىل يف العراق كتب الكثري عن أزمة الطاقة الكهربائية 
لكثري منها ذترة دراسات عميقة وجادة، فثمة من يعد بتوفريالكهرباء الكثري من وعود ادلسؤولني اليت مل يكن ا

وأين هبذا الصدد أذكر  .(بالمسطرة)وكأن الكهرباء تقاس ساعة 14ساعات يوميًا وذاك بـ 11مبعدل 
ما ًب التنبيو إليو يف وسائل األعالم ادلختلفة وعرب ادلؤدترات ادلتخصصة اىل أن ادلشكلة أعقد بكثري من  ببعض 

 . ذه التصورات اليت قد نصف البعض منها حىت بالساذجةى
على دراية بكل التفاصيل، ولكن اذا مل زنصل " أبن الصنعة"وقد يكون السيد وزير الكهرباء اجلديد وىو 

يستحيل معها إرناد أية حلول يف ادلستقبل  كارثة كهربائيةعلى عون يف معاجلة ادلشاكل فإننا قد نواجو 
يف  ولذا أدعواىل عقد ندوة جادة يدعى إليها األختصاصيون وأصحاب اخلربة شلن عملوا  .القريب أو البعيد

من أجل حل ادلشكلة  عمليةعلمية و صناعة الطاقة الكهربائية لتشخيص كافة مواقع اخللل واخلروج حبلول 
 . بشكل جذري 

 
 : ا يليمبصوري تتلخص وهتيئة ذلذه الندوة أعيد التذكري باالسباب احلقيقية ذلذه األزمة وىي يف ت

أن االعتماد على التوربينات الغازية التي تعمل بتقنية الدورة البسيطة بنسبة مخيفة تكاد تقارب  .1
من مجموع التوليد، مما يعني حكمًا مسبقًا بالهالك والدمار للمنظومة الكهربائية % 88

رئ وليس لتوفير بأكملها ألن مثل ىذه الوحدات تؤسس لتغطية أحمال الذروة وحاالت الطوا
، ألن كفاءتها (وال سيما في حالة عدم مراعاة األستخدام األمثل للوقود) الحمل االساس

ويل كافة المحطات المتعاقد ، لذا يجب البدء فورًا بدراسة تح%53الحرارية ىي بحدود 
مع جي أي وسيمنس لتعمل بنظام الدورة المركبة التي قد تصل بكفاءتها الى حدود  عليها
والتوفري % 51ألن فائدة ذلك ال تقتصر على زيادة قدرات التوليد بنسبة ال تقل عن  ،75%



2 
 

من خالل احلاجة اىل حرق وقود إضايف عن طريق إستخدام التوربينات البخارية دون  بالوقود وذلك
 .االستفادة من الطاقة الكامنة يف غازات العادم الناتج عن التوربينات الغازية

يؤدي اىل إخنفاض كبري جدًا يف إنبعاث الغازات  للعمل بنظام الدورة ادلركبة التحويل اكما أن ىذ
تساىم يف تغيري ادلناخ حنو األسوأ وأرتفاع يف درجات حرارة اجلو باالضافة اىل درجة اليت و لبيئة ل ةوثادلل

اييس زلددة سيدفع ىذا اجليل واألجيال القادمة أذتاهنا الباىضة، شلا يقتضي وضع مقمسًية عالية واليت 
وملزمة للحد من ىذه ادللوثات اخلطرة بالتعاون مع وزارة البيئة العراقية واذليئات الدولية ذات العالقة، 
سيما وأن العراق بأنضمامو اىل االتفاقية االطارية لتغيري ادلناخ وبروتوكول كيوتو ملزم يف استخدام 

اليت تؤدي اىل  لوجياتو مات اليت دتنع دخول التكنلوجيا النظيفة وااللتزام ايضاً بالضوابط والتعليو التكن
 .    غري مناسب الوقود الغازات وادللوثات اخلطرة جداً والناجتة عن حرق  زيادة يف أنبعاث

ومن الجدير بالذكر أن تسمية محطة كهرباء غازية لم تأت عن كون المحطة تشتغل بالغاز كما 
واسطة الغازات المتولدة في غرفة األحتراق نتيجة ىو شائع بل  ألن عملية دوران التوربين تتم ب

 . حرق الوقود سواء كان ىذا الوقود سائالً أو غازاً طبيعياً 

رنب الكف بادلره عن إستخدام التوربينات الغازية من مشتقات ماكنة الطائرة اليت بطل إستعماذلا  .2
في  حالء الغازية الجديدةولنا في توقف محطة توليد كهرباء الك. لغرض إنتاج الطاقة الكهربائية

التي دخلت  ميكاواط 67، التي تتكون  من أربعة وحدات سعة الواحدة منها  محافظة ميسان
ولم تعمل إال لمدة شهر واحد فقط  4232الخدمة في بداية الشهر السابع من العام الماضي 

 . على ذلكمليون دوالر ، خير دليل  343علماً أنها كلفت الدولة 

يف ورشة  اء الذاٌب، كما دتت األشارة إليودتامًا أن طموح الوزارة للوصول اىل رقم األكتف أننا واثقون .3
 لن سوف  11/7/2111بتأريخ ببغداد العمل اخلاصة باألستثمار ادلنعقدة يف وزارة الكهرباء 

توفري مؤشرات أكيدة تدل على ألسباب عديدة منها عدم وجود  ،4235يتحقق في سنة 
باألضافة اىل قلة وتدين كفاءة وحدات التوليد الغازية العاملة شكل دائم وسليم بمنظومات الغاز 

ذا فأن رتيع ادلسؤولني يف بتقنية الدورة البسيطة رغم كل األرقام ادلتفائلة اليت رنري احلديث عنها، وذل
ظروف  الكهرباء مطالبون وطنيًا وفنيًا بأن يبدأوا جديًا بوضع سياسة جديدة تراعيٌب النفط و وزار 

 . البلد وأحتياجاتو احلقيقية
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التوسع يف أقامة احملطات البخارية وعدم التلكؤ يف ذلك حبجة شحة ادلياه ألن ىذه احملطات ىي  .4
، وىذا ما أكد عليو نائب رئيس الوزراء  أحدى الركائز ادلهمة جداً يف دعم منظومة التوليد الكهربائية

يف ورشة عمل  2111دتوز  11كلمتو اليت ألقاىا يوم لشؤون الطاقة الدكتور حسني الشهرستاين ب
، كما أكد على ذلك أيضًا السيد رعد شالل وزير ادلنعقدة يف بغداد أستثمار قطاع الكهرباء 

 . الكهرباء احلايل يف تصرزناتو االخرية

لنظيفة،  لذا نظرًا دلردودية الغاز الطبيعي وإزدياد أذنيتو األقتصادية كوقود ألنتاج الطاقة الكهربائية ا .5
عن طريق أنشاء منظومات حتلية وجتميع الغاز من رتيع مناطق االستخراج رنب التفكري بتوفريه 

على وذلك للحفاظ  ا ىو سلطط لو من قبل وزارة النفطبفًتات زمنية أسرع بكثري شلالنفطي العراقية و 
وتوافرية مضمونة على ىذا  مة أصالً للعمل بكفاءة عاليةمادلصالطاقة الكهربائية طات زلدميومة عمل 

النوع من الوقود  وليس على الوقود السائل بكافة أنواعو، سيما وأن ادلؤدتر الشامل الذي عقد يف 
الذي ًب فيو عرض اخلطة ادلركزية لوزارة كهرباء العراق  2111أسطنبول يف األسبوع األول من شباط 

غاز كمصدر وحيد لتوليد الطاقة أوصى بضرورة األتجاه نحو وقود الللعشرين سنة القادمة 
 . الكهربائية ألن الغاز ىو األختيار األقتصادي والبيئي كما جاء في التوصية

كما أن ىذا التوجو حنو وقود الغاز يأٌب إنسجامًا مع توصيات رللس الطاقة العادلي الذي أوصى 
عمل حبرق الغاز الطبيعي بدالً بتحويل تشغيل زلطات التوليد بنوعيها البخارية أو التوربينية الغازية لل

واألسراع أيضاً يف خطط حتويل الصناعات الرئيسية ألستخدام الغاز الطبيعي بداًل من الوقود السائل، 
 . من زيت الوقود، شلا سيحقق وفراً على خزينة الدولة مبليارات الدوالرات على ادلستقبل البعيد 

اليت أدىل هبا ن وزير الطاقة والثروة ادلعدنية األردين ولتأكيد ىذه االذنية أذكر بتصرزنات السيد طوقا
أن إنقطاع الغاز أجرب على األنتقال اىل مصادر "عندما قال  7/7/2111ريدة الرأي بتأريخ جل

           ادلملكة اىل يفبديلة باىظة الثمن من الوقود والديزل رفعت من كلف توليد الطاقة الكهربائية 
ريًا على ادلوازنة ، كما أضاف أيضًا أن أرتفاع كلفة أنتاج بشلا شكل عبئًا كماليني دوالر يوميًا  5

 ."ذا األستخدامذلأضعاف عن السعر السابق نتيجة  5الكهرباء أرتفعت اىل حوايل 
ما  نإ" ة الدكتورة رىب جرادات حيث قالتكما أوضحت خبرية يف وكالة األدناء األمريكية الدولي

غاز الطبيعي من مصر دفع االردن لألعتماد على الوقود الثقيل والديزل حدث من انقطاع امدادات ال
 . "ماليني دينار يومياً  3، حتمل اخلزينة فروقات سعرية تبلغ عالية  فلتوليد الكهرباء بكل
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اىل جريدة  قولو از وكيل وزارة الكهرباء العراقيةوىنا أقتبس أيضًا ما جاء يف حديث السيد سالم قز 
أن وزارة النفط تدفع بمنظومة التوليد الكهربائية الى األنتحار " : 28/1/2111الصباح بتأريخ 

بسبب إصرارىا على أستعمال الوقود الثقيل ألن ىذا الوقود يتسبب بضعف كفاءة المحركات 
كهرباء أموااًل طائلة لشراء من غير المعقول أن تدفع وزارة ال"وأضاف ". وأنخفاض األنتاجية

أضطرت الى دفع تكاليف قود المخصص لها مشيرًا الى أن الوزارة تعمل بالو  ت الركامح
نزواًل عند طلب من أجل الحصول على وحدات توليد تعمل بجميع أنواع الوقود  باىظة جداً 
 . "وزارة النفط

لذا رنب على كافة ادلسؤولني يف وزارٌب النفط والكهرباء األقرار بأن ما تفعالنو بشأن وضع احللول 
من التدىور  وستؤدي اىل ادلزيد بالفشلباء ىي يف الغالب زلاوالت زلكومة سلفًا ألزمة الكهر 

  . اىر األزمة على حساب أبناء الشعبواألحباط وستفاقم من مظ
ى للمشاركة فيها كل سيظل السبيل األمثل ادلمكن ىو التوجو اىل عقد ندوة أو رلموعة ندوات يدعو 

توصيات لطرق األمثل للخروج من األزمة والوصول اىل ا طاع الطاقة لغرض البحث يفادلعنيني بق
تفاقم تتخذه من قرارات لتفادي ينبغي أن وفيما هبذا اخلصوص تكون مرشدًا للحكومة يف عملها 

الى عمق األزمة من  حالي كان صريحًا جدًا في األشارةعلمًا أن السيد وزير الكهرباء ال، األزمة
عبر التلفزة المباشرة عندما أشار الى خسارة العراق  خالل الجلسات العلنية لمجلس الوزراء

 .مليار دوالر سنوياً نتيجة نقص الكهرباء 62
حملطة  ن باالمكان إجراء الفحص التجرييبوقد وصلت األمور اىل درجة من التدىور حبيث مل يك

 ذلك سامراء كما أشار اىل ديزل اتالوقود وكذلك بالنسبة لتوقف زلط الصدر الغازية لعدم توفر
   .السيد وزير الكهرباء يف اجللسة ادلفتوحة لرئاسة رللس الوزراء اليت ًب بثها على فضائية العراقية مؤخراً 

التشجيع عليها  يمل رنر  لتشغيل احملطات الغازية بالوقود الثقي فكرة كري ىنا اىل أنذ وال بد يل من الت
 . دون غريه من بلدان العامل األخرى  إال يف العراق

، وأن ترحيل األزمة وعدم وضع حلول يد الطاقة سيبقى حرجًا للغايةسباب أعاله فأن قطاع توللأل
وأين أؤكد ىنا أيضًا على . لكهربائية اليت تعد شريان احلياةحامسة ذلا سيؤدي اىل تفاقم أزمة الطاقة ا

ون ىناك أسًتتيجية أذنية ادلصارحة والشفافية التامة يف طرح ىذه األزمة وعلى كافة ادلستويات وأن تك
علمًا أن األزمة الحالية ىي نتاج تراكم أزمات سابقة واضحة يف معاجلة األزمة وجدية يف التنفيذ 
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في أحدى محطات التوليد  ين أنهارت المنظومة بسبب خلل حصلمنذ أواسط السبعينيات ح
 . الكبرى آنذاك 

واصفات ادلطلوبة اىل كافة زلطات رنب األسراع بأستكمال كافة منظومات نقل الغاز وتوزيعو بادل .6
كما أقًتح يف ىذا اجملال تأسيس شركة تسمى الشركة العراقية للكهرباء والغاز تأخذ على . التوليد

حيث ًب  اجلزائريةة ار ما ىو معمول بو يف اجلمهوريعاتقها تأمني الغاز لتشغيل ىذه احملطات على غر 
بأسم سونلغاز  1969يت أصبحت تعرف منذ عام وال 1947إنشاء شركة كهرباء وغاز اجلزائر عام 

. 1962، وكذلك بالنسبة للجمهورية التونسية حيث ًب إنشاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز سنة 
توزيع الطاقة ادلستعملة وًب ىذا التأسيس إدراكًا منهما ألذنية الغاز اليت تتجلى يف األرقام التالية ل

 : 2116ألنتاج الكهرباء يف تونس خالل سنة 

  92,3غاز طبيعي  % 
   7,96زيت ثقيل  % 
 0,01أويل  غاز     % 

ويف ليبيا يستعمل الغاز الطبيعي على نطاق واسع ومتنامي يف مشروعات الصناعات البًتوكيميائية 
 . ء والتحلية وغريىا من ادلشروعات ادلهمة ورلمع احلديد والصلب ومصانع االمسنت وزلطات الكهربا

ونظرًا لألذنية البالغة للغاز، فإن األمانة العامة دلشروع الربط الكهربائي الشامل ىي اآلن على وشك 
األنتهاء من إعداد الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العريب بالنسبة دلنظومات الغاز اليت تأخذ 

  .   باالعتبار الربط مع أوروبا 

أدعو الى أصدار توجيو صريح وملزم من رئاسة مجلس الوزراء لكل من وزارتي النفط  لذا
 . والكهرباء بتوفير الغاز لعمل كافة الوحدات المتعاقد عليها لضمان ديمومتها بالعمل 

يد االىتمام بأعداد تقارير مؤشرات االداء بالنسبة للمنظومة الكهربائية بأعتماد االرقام احلقيقية للتول .7
كما أدعو اىل الكف عن أعطاء تربيرات . دون االعتماد على أرقام اللوحات التصنيعية للمولدات

مبتسرة ومعاجلات شوىاء لألزمة  أو أطالق الوعود واألصغاء اىل كافة  ما تكتبو أجهزة األعالم 
 . الشريفة واخلرباء من العراقيني واألجانب واليت ىي بال شك كثرية جداً 

بالتعاون مع فريق  2111ا جاء يف الدراسة ادلشًتكة اليت نفذت ىذا العام مبللتذكري وىنا أقتبس 
أن خطة التوليد الملزمة عند تنفيذىا مع التوليد الحالي )) بارسونز برينكرىوف ووزارة الكهرباء

 ؟((4236الى  4235فإن حمل العراق الكلي سيحصل على التغذية الكاملة في 
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ويف رلال ول العربية واالردن بشكل خاص يف رلال التوليد العام واخلاص االستفادة من جتربة الد .8
مع االستمرار يف . وال سيما جتربة شركة توليد الكهرباء ادلركزية يف االردناألنتاج ادلشًتك للكهرباء 

ضمان تطوير وحتسني كافة النشاطات ادلتعلقة بالتزود الكهربائي يف رتيع مراحل االنتاج والنقل 
 . يع باالضافة اىل االستفادة من اخلربة العادلية ادلًتاكمة  يف ىذه اجملاالتوالتوز 

تشجيع إنشاء شركات مشاركة بني القطاعني العام واخلاص لإلنتاج وذلك بواسطة االعتماد حالياً  .9
بعقدي جي أي وسيمنس وحتوير ىذه الوحدات للعمل  لتي تم تكديسهااعلى الوحدات الغازية 

 . دورة ادلركبة، كأفضل بديل أقتصادي شلكن توفره حالياً  لتوليد الطاقة الكهربائيةالحقاً بنظام ال

حالل وإبدال وحدات التوليد ادلتقادمة جداً وضع برنامج زمين زلدد بصورة تدررنية إل .11
 . وادلتهالكة واليت تتدىور جاىزيتها وكفاءهتا وترتفع كلفة تشغيلها وصيانتها 

ة اجلديدة وادلتجددة واحلث على أستثمارىا دلواجهة الطلب تشجيع إستخدام مصادر الطاق .11
 .على الطاقة الكهربائية  ادلستقبلي

إختاذ خطوات جادة وعملية لتطوير مشروع الربط الكهربائي مع مؤسسات وىيئات    .12
 . الكهرباء العربية واالجنبية لألستفادة من التغطية الكهربائية يف حالة الطوارئ أو العجز يف التوليد

األستثمار الناجح للغاز يف تشغيل زلطات كردستان يف رلال أقليم  االستفادة من جتربة   .13
 . الكهرباء

 االىتمام بأضافة وتعزيز الشبكات اذلوائية والكابالت االرضية على مستوى كافة اجلهود   .14
، حيث أن  الكهربائية ورفع كفاءة ادلوجود منها إستهدافًا لتحسني االداء الكهربائي ورفع كفاءهتا

طاقات توليدية كافية وشبكات نقل  ميكن أن تتحقق إال بتوفري التنمية االقتصادية ألي بلد ال
كما رنب معاجلة قضايا الفقد يف النظام الكهربائي ودراسة . وحتويل وتوزيع تناسب ىذه التوسعات

 (. REACTIVE POWER)مشاكل القدرة ادلراكسة 

للمساذنة حثية بشكل خاص اىل إدخال موضوع البيئة وادلراكز الباجلامعات  تفعيل دور  .15
، والدعوة بشكل خاص اىل إدخال البيئة  ياسات الكهرباء والطاقة بشكل أعمالفعالة يف رسم س

 . كمادة يف مناىج التعليم الثانوي واجلامعي وترسيخ مبدأ ادلواطنة والثقافة البيئية 

 .وانني اليت تضمن ذلك حتسني مستوى اخلدمة ادلقدمة للمشًتكني مع سن الق .16

العمل من أجل ترشيد إستهالك الطاقة الكهربائية وادلساذنة يف وضع الوسائل الكفيلة باحلد  .17
من ىدرىا وتبذيرىا، كما رنب االلتزام مبعايري اجلودة للمعدات الكهربائية ادلصنعة زلليًا أو ادلستوردة 
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لصقات وادلعايري عليها، وال بد يف ىذا منها بواسطة مراقبة وتدقيق مواصفاهتا، وتطبيق أنظمة ال
 .اجملال أيضاً من دعم وتعميم إستخدام األجهزة ادلوفرة للطاقة 

بتوضيح احلكم الشرعي لسرقة ومؤسسات اجملتمع ادلدين تفعيل دور ادلؤسسات الدينية  .18
العبث الكهرباء بصورة غري مشروعة بواسطة االعتداء على شلتلكات الشبكة الوطنية، وإدراج سلاطر 

واألعتداء على الشبكات الكهربائية يف ادلناىج الدراسية، باالضافة اىل تفعيل دور وسائل االعالم 
رنب توعية  ، كما ادلختلفة ادلقروءة وادلسموعة وادلرئية، وحىت التنسيق مع اجلهات القضائية والتنفيذية

جب وطين يقع على كاىل اجلميع وا أن احملافظة على الطاقة الكهربائية من العبث والسرقة ىو الناس
 .وعليهم التبليغ يف حالة وقوعها

منح ادلناصب احلساسة وقدرة أختاذ القرارات اىل الكفاءات ادلناسبة من ذوي اخلربة واحلرص  .19
على مصلحة الوطن، واأللتزام التام مببدأ الشفافية وأعتماد مبدأ ادلناقصة ادلفتوحة جلميع ادلناقصات 

 . عراف ادلتعامل هبا وضرب تعليمات وزارة التخطيط دون التجاوز على األ

األىتمام بتأىيل وتدريب الكوادر للقيام بأعمال التشغيل والصيانة الالزمة لوحدات إنتاج  .21
 . الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية، وتقدمي دراسات حول الطرق ادلتبعة يف أعمال الصيانة والتشغيل 

 

  : ذات صلة بالموضوعمالحظات **  
أن عمل بعض الوحدات الغازية على الوقود  21/6/2111لقد إعًتفت الوزارة على موقعها بتأريخ  .1

الثقيل أدى اىل حتجيم قدرات ىذه احملطات اىل نصف سعاهتا التصميمية، كما أن ذلك كلف الوزارة 
 توربينات الغازيةمبالغ إضافية بسبب إستخدام ادلواد الكيمياوية للتقليل من تأثري الوقود الثقيل على ال

رغم أن كثيرًا من مسؤولي الوزارة كانوا يراىنون في السابق وال زالوا على نجاعة تشغيل 
وال بد يل من االستشهاد مبا كتبتو رللة سبكًتم دلعهد ادلهندسني . الوحدات الغازية بالوقود الثقيل

( كيث كرين)اًل عن نق 2116يف شباط من عام ( IEEE)االلكًتونيني والكهربائيني األمريكي 
وذلك ، "إن وضعية الوقود ىي فوضى عارمة"األقتصادي األقدم يف مؤسسة راند الذي  يقول فيها 

عندما تطرق يف مقالتو اىل أستعمال األنواع غري الصاحلة من الوقود وجلوء وزارة الكهرباء اىل إستخدام 
إننا إشًتينا يف "ام حيث أضاف اليت تزيد بكلفتها عن أسعار النفط اخل( INHIBITORS)الكوابح 

". يف العامل ليكفي العراق دلدة أربعة أشهر الصيف ادلاضي كل اخلزين ادلعروض من ىذه الكوابح 
". ل يفعل مثل الذي فعلناهال يوجد أحد مغف   دعين أضع األمر بصورة مبسطة ألقول"كما أضاف 
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لعناصر مثل الفاناديوم الذي يسبب  وتستخدم ىذه الكوابح يف العادة للتقليل  من األثار الضارة
 . التآكل لزعانف التوربني

الطبيعي  ن مثاًل يشكل الغازوال بأس ىنا من األسًتشاد بتجارب بعض الدول العربية، ففي االرد
نسبة ( HFO) بائية يف حني يشكل الوقود الثقيلمن الوقود ادلستعمل يف زلطات التوليد الكهر % 81
حصة الطاقة الكهرومائية وطاقة  ىي% 1وليد البخارية فقط، وات التيستعمل يف وحد% 18

 . الرياح والديزل
قليلة جدًا تعمل بوقود ( SIMPLE CYCLE) ونسبة احملطات اليت تعمل بتكنولوجيا الدورة البسيطة

 . زيت الوقود لألغراض الطارئة فقط
ازية يف مواقع الناصرية وتقوم اآلن وزارة الكهرباء السورية بأكمال حتويل زلطات التوليد الغ

واط لتعمل بنظام الدورة ادلركبة بدالً .م 751علي بسعة  دير.( و.م151)و زيزون .( و.م151)
وتقوم الوزارة أيضًا بأكمال توسعة زلطة تشرين للعمل بنظام الدورة ادلركبة بدالً . من الدورة ادلفتوحة
بتوفري الغاز الضروري لعمل ىذه احملطات  وستكون الوزارة ملزمة(. واط.م 451)من الدورة ادلفتوحة 

حيث ستتوىل دفع قيمة ىذا الوقود الغازي على أن تقتصر مهمة القطاع اخلاص على أنتاج الكهرباء 
 (. مقابلة مع وكيل وزير الكهرباء السوري ادلهندس ىشام ماشفاج: ادلصدر)وبيعو للوزارة 

استثمار الغاز الطبيعي بادلقارنة مع استخدام انواع  كما جتدر االشارة اىل التجربة ادلصرية الرائدة يف
الوقود االخرى، شلا دعى اجلهات ادلختصة يف مصر اىل توسعة خطوط االنابيب الناقلة للغاز لتبلغ 

كما أن حتويل عمل وحدات التوليد الغازية لتعمل بنظام الدورة ادلركبة قد . آالف الكيلو مًتات
 . ري الوقود وزيادة كفاءة وحدات التوليد الغازيةساىم بدوره كثرياً جداً يف توف

 (.Egypt Country Report World Energy Council -:ادلصدر)
ضعفاً بأستخدام الوقود السائل بادلقارنة  15ويف العراق تبلغ كلفة إنتاج كيلوواط ساعة واحدة حبدود 

انة واألعطال والتوقفات وذلك لكثرة أعمال الصي .مع كلفة أنتاجها بأستخدام الغاز الطبيعي
 . األضطرارية ألغراض الصيانة الوقائية وادلربرلة

أن من ادلضحك ادلبكي أن مئات ادلقاالت اجلادة والساخرة قد ًب نشرىا يف سلتلف وسائل األعالم  .4
 . العراقية واألجنبية ومل تلقى أية أذن صاغية من ادلسؤولني عن قطاعي النفط والكهرباء

 27/12/2115دى ادلقاالت ادلنشورة يف جريدة سياتل تاميس األمريكية بتأريخ وىنا أقتبس من أح
لقد أجتمعت آراء "ث جاء يف بعض ما نشر فيها حي( MAKU KAHRABAA)وحتت عنوان 
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 الكثريين من ادلسؤولني العراقيني واألمريكان أن القرارات اخلاطئة للواليات ادلتحدة قد لعبت دورًا 

أخطر ما يف ذلك ىو إقرار خطة وضعت يف وقت النظام السابق لنصب وإنشاء كبرياً هبذا الًتدي، و 
على وحدات  أن قرار األعتماد الكبري"111"العشرات من ادلشاريع من الوحدات التوربينية الغازية

التوليد الغازية ىو مدعاة للقلق ويقع اللوم يف ذلك على احلكومة األنتقالية العراقية والواليات 
قليل اللزوجة دلصاف بدائية كان سببًا يف حتطم وحدات التوليد  –زيت الوقود الثقيل"ن وإ" ادلتحدة

الغازية، ويضيف ادلقال مستشهداً بأقوال أحد ادلهندسني األمريكان العاملني يف الوكاالت ادلسؤولة عن 
ساعة في  46ستمضي بضعة عقود من الزمن قبل أن يتوفر الكهرباء لمدة "قولو  األعمار

 ."وت العراقيةالبي
حتدثت فيو عن صورة " إبقاء العراق يف الظالم"نيويورك تاميز بعنوان  –كما جاء يف مقال لصحيفة 

قادتة لوضع القطاع الكهربائي يف العراق، منحية بالالئمة على ادلسؤولني عن قطاعي النفط والكهرباء 
  .يف ىذه األزمة بعدم إرناد احللول الناجعة ذلا

يف شؤون الطاقة قد نبهت أيضًا منذ عدة سنني اىل ختبط قطاع  العادلية ادلهتمةوكانت الصحافة 
 . الطاقة والكهرباء بصورة خاصة حيث ًب نشر العديد  من ادلقاالت احملذرة من تفاقم األزمة

 

 


