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 ملحق وخاتمة الجزء االول عراق بال غاز

ونحن نستعد لكتابة الحلقة الثانية في هذه السلسلة عن ازمة -
ا يشكك بعضه  بعض التعليقات والردود  الكهرباء في العراق وردتنا

فيهتف انها نظرية   والبعض االخر يتمسك بعروة الدفاع الكالسيكي
اود   المؤامرة !! وعمال بمقولة عندما تصطدم االراء تبرق الحقيقة

 :هنا ان اضيف التوضيحات التالية

العراق او نشر ستار حديدي   نحن ال ندعو هنا ابدا الى تقوقع -اوال-
الستاذ سعد هللا الفتحي مشقة بيننا وبين جارتنا ايران وكفانا ا

التوضيح هنا عندما اوضح في مقاله المنشور في جريدة غلف نيوز 



طبعا انا لست ضد استيراد   فكتب "  الماضي  22شباط    بتاريخ
ولكني اعجزعن فهم كيف يكون   الغاز االيراني ان اقتضت الحاجة

تنشيط   هذا االمر اسهل من خيار االسراع في تنفيذ برنامج اعادة
البنى التحتية الغازية للعراق والتوقف عن الحرق وذلك باضافة بضع 

 "  والتي يجب اضاقتها في كل االحوال  وحدات معالجة

النفطية والغازية   ترحب اكثر الدول عادة بعالقات الترانزيت -ثانيا-
لما تدره من منافع اقتصادية واستراتيجية ,وال يشذ العراق او سوريا 

في   كونت لنفسها مركزا استراتيجيا  اعدة, تركيا مثالعن هذه الق
مجال الطاقة من خالل عبور االنابيب الراضيها من العراق او اسيا 
الوسطى, ولكننا نفهم ان هذه العالقات تقام على اسس 

واحترام متبادل, وليس عن طرق   صريحة وشفافة  تجارية  اتفاقيات
ر مسالك المرور طائفيا او وتطهي  الهيمنة والتحايل وسفك الدماء

حاولت ان   عرقيا او سياسيا, هذه تصبح بلطجة كولونيالية مهما
 . تتسربل بالمقدسات المبهمة

ان ظاهرة التمدد الغازي هذه تقترب من الظواهر الكولونيالية  -ثالثا-
الكالسيكية بل اسوأ . كبار مناهضي الكولونيالية امثال ادوارد سعيد 

ضروا ظاهرة بانغالدش التي كانت اكثر تطورا استح  او طارق علي
ورقيا في صناعات النسيج حتى من مثيالتها البريطانية 

لكن الغزو الكولونيالي البريطاني تطلب سحق صناعة   المشهورة
 .النسيج البنغالية هذه فتم سحقها بالكامل

لماذا تبدو ظاهرتنا اسوأ ؟ النه باالضافة الى سحق صناعة الغاز -
توجب على العراق ان يمول امتدادات اذرع الغاز االيرانية,   ةالعراقي

انهم يدرجونها هكذا علنا حتى في الدعوة للعطاءات!, 
للشركة االيرانية الهندسية لتطوير الغاز السيد   المدير العام  فيصرح

القطاع الخاص   علي غريبي : " ستدعو الجكومة مستثمري
ومحطات الضغط قريبا جدا لبناء خط االنابيب   لتقديم عروضهم

مليون دوالر وان االستثمار  1500تقارب   تقديرنا للكلفة انها  ,



الثمان   دفوعات العراق  من  المالي الالزم سيتم استرداده بالكامل
 . وكالة االنباء االيرانية -  الغاز "

ونسـأل, طيب يا سيد غريبي واذا لم يشتر العراق غازكم, فكيف   -
ربما سيعتبر السيد غريبي هذا السؤال   ع؟ستمول المشرو

شديدة لكنه لن يهمله بل سيحتاط له بدهاء تاجر البازار   بالهة
وسينادي عفاريته الى مواقعهم ان عليكم بالغاز العراقي . وماذا 
عن الكهرباء والمولدات والناس تحت لهيب اصياف حارقة؟ هل 

صانعيها, ستجيب   سنشغلها بوقود اخر لحين توفر الغاز ؟ كما يقول
 .عفاريت غريبي هذه كذلك عليها ان تنتظر الغاز وليس لديكم غاز

"المحطات هذه تشتغل على   اذن هناك نباهة في بالهة القول-
 . "الغاز والعراق ليس لديه غاز

 انتهى الملحق
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ات في االنترنيت عن الكهرباء عندما يراجع المرء ما يتوفر من اصدار
وعقوده يصاب بالذهول , كم هائل من العقود افخمها يمنح بشكل 
غير معهود في العالم وعلى شاكلة اعطوه الف الف, سنحاول ان 

اجمالي الطاقة الكهربائية المفترض   نقوم بالتمرين الكئيب باحصاء
نفهم   لتعاقداتانه تم التعاقد عليها. ومع هذا الكم والمبالغ الهائلة ل

اطلقه مستشيخ احد الكتل "السياسية" العراقية خلف   تصريح
يقول  -هي من "حصة " كتلته   باعتبار ان وزارة الكهرباء –العليان 

الخلف هذا بدون خجل : " عرض علي مليوني دوالر عربون مقدم 
لكي اسمي وزيرا للكهرباء"!!   يتبعها دفعات بمليون دوالر شهريا

بزنس نيوز.......( ونفهم كذلك تفسير )من عراق 
 "للصراعات على الوزارة : "النها غنية بالعقود  النشرية

يعتبر ممارسة   المالحظ هنا شيوع منهج معين في العقود, منهج
اجرامية في بعض دول العالم او ممارسة احتيال ونصب في اغلب 

الحديث ولكثرة تكرار   ال مناقصة و ال منافسة,  دول العالم :منهج



قمنا باختصاره الى اوائل الكلمات واسميناه منهج " لملم" .   عنه
لملم هذا يسود اكثر في العقود المليارية   المدهش ان منهج

الكبرى مثل عقود البتروكيميا والغاز وال يقتصر على عقود 
عادة تتبع النهج   مع ان العقود الصغيرة والمتوسطة  الكهرباء

لنستعرض   حقيقي كان او صوري,االعتيادي في التنافس 
 :هذه العقود  بعض

منح المالكي عقدا بمنهج " لملم" وببرمكية يتواضع امامها خلفاء  -1
لخمسة وعشرون   لشركة كورية "اس تي اكس "  بني العباس

 100ديزل متماثلة في دفعة واحدة ,طاقة كل منهما  محطة
مليار  3يقارب ميغاوات( وبمبلغ قيل انه  2500ميغاوات ) بمجموع 

منتجي هذا النوع من   متابع لمشاريع الكهرباء ان  دوالر. ويعرف كل
المحطات وبهذه القدرة يعدون بالعشرات في العالم , يكاد ال يخلو 

اضافة المريكا واليابان  -او اكثر-غربي من شركة منتجة   بلد اوربي
ه هذ  فلماذا هذه البرمكة وفي عتمة ليل وبجرة قلم ؟  والصين

الشركة غير معروف عنها اصال انتاجا متميزا في هذا النوع من 
 .والبواخر  المكائن ,انما عرف عنها انتاج المولدات البحرية للسفن

ان الهدف هو خمسين   تطوع احد الفهامة من الحكومة واوضح -2
منها فقط واحتفظنا بالباقي  25محطة "ومنحنا الشركة الكورية 

لشركة كاتربالر االمريكية"!! العذر اقبح من الفعل. قبل 
الشركة عقدا يتم ابالغها ,جهارا نهارا ان "حقكم"   منح

 .لملم  على منهج  محفوظ

اليوم مصير العقدين ,لكننا ندري ان المدير العام ال ندري لحد  -3
للشركة الكورية ادين الحقا بتهم اختالسات وتجاوزات مالية 

 .سنوات 7ويمضي حكما بالسجن 

سيدة كندية , تسجل "شركة" ال وجود لها اال في كوخ ريفي -4
لملم   مليون دوالر, بمنهج 1200  نائي تسكنه ,تمنح عقدا بقيمة

لم يتضح عددها وال طاقاتها ولكن اغلب   محطات طبعا , لتجهيز
ميغاوات.  1000الظن انها لعشر محطات ديزل بسعة اجمالية 



في كندا   )كادت الصفقة ان تتم لوال مبادرة شخص عراقي مقيم
 فضح الموضوع على النت(

وليس لديها مكتب   شركة" المانية اشهرت افالسها" -5
لتجهيز   لملم  ن دوالر وبمنهجمليو 623بقيمة   تمنح عقدا  معروف

 . يماثل تجهيز الكوخ الريفي الكندي اعاله

عندما تفجرت فضيحتي الكوخ الكندي والمفلس االلماني  -6
وتالسنوا وتنابزوا   استعرهرج ومرج بين كبار البرامكة وصغارهم

بصفاقة مقرفة, كل كتلة تحمي لصوصها وتتهم لصوص الكتل 
طاحة بالوزير شالل, واعادة تعيين الدكتور باال  االخرى,.وانتهت الزفة

شهرستاني الى منصب وزير الكهرباء اضافة لمنصبه . واتسع 
النفط والغاز والكهرباء ,اي كل مفاصل الطاقة.   عرشه ليشمل
هذه الفضيحة, نؤشر الى بعض خباياها فقط التي   وبعيدا عن اوحال

 .تجنبها كل المتنابزين

تتمتع الشركة االلمانية المفلسة بدعم من مجموعة لبنانية -
تدعى مجموعة صقر وربما هي المالك الحقيقي لها . كما حظت 
هذه الشركة بضمانات مصرفية من بنك الجلبي حينها البنك 

 .التجاري العراقي

الكادر الوحيد للكوخ الكندي هو شخص من اصل عراقي يعمل في -
ضور في مطابخ الصفقات في االردن ويدعى امور الهجرة لكندا وله ح

كندي مشهور في تحريانه لقاءا معه   سمارة. واجرى صحفي  مهند
 .بعد الفضيحة

حصل لغط ان البرلمان سيخضع الدكتور شهرستاني لمساءلة لم -
ندري ان تمت لكن البرلماني عدي عواد صرح " بان شهرستاني 

تين الكندية وااللمانية خاطب وزارة الكهرباء رسميا بانه بحث الشرك
ببحث   في االنترنت وتأكد له صالحيتهما للتعاقد "!! عقود مليارية

هل حقا هذا قول العالمة حامل وسام الملكة الهولندية   انترنت !
 الرفيع ؟



لظاهرة "الشركات" الوهمية   )وهنا نتلمس بروز نسق متجانس -
ركة" ومن يختص في اكتشافها ,حيث تم تعاقد مماثل مع "ش

سويسرية لتجهيز مصفى كبير في محافظة ميسان وبقيمة تجاوزت 
بهمة ومثابرة عراقي غيور   مليارات دوالر وتم فضح الموضوع 6

هوالدكتور مثنى كبة المقيم في سويسرا في مقاالت له منشورة 
على االنترنيت(. ثالث ظواهر متشابهة قاسمها المشترك انها 

 . جميعا تسبح في فلك شخص واحد

عقد كبير مع شركة جنرال اليكتريك االمريكية ,واخر مع شركة  -7
لتجهيز طوربينات غازية مع مولداتها   لملم  سيمنز االلمانية بمنهج

ميغاوات. ال نشكك هنا في الريادة  10300,بطاقة اجمالية 
لملم مثير   االصرارعلى منهج  التكنولوجية لهاتين الشركتين لكن

وماذا   هي بالضبط حدود التزامات التجهيز؟ فما  للدهشة والفضول.
الشركة   ال تعمل اال بالغاز؟  المالكي ان الطوربينات  عن صحة قول

انها   نفسها في وصفها للطوربينات تكذب كالم المالكي وتقول
 .Multi Fuel    تعمل بانواع وقود مختلفة

تتضارب   كم هي الكلفة الحقيقية؟ ال ندري يقينا! هنا-9
مليار دوالر ويقول بعض  3ار,فشركة جنرال الكترك مثال تقول االخب

الصحفيين االمريكيين ان الرقم الحقيقي اعلى بكثير لكن الشركة 
تتكتم عليه الن القوانيين االمريكية تغرم وتعاقب الراشي 

وسارع بعضهم ,في امريكا , لفتح مواقع تواصل   والمرتشي!!
ي لعقد جنرال اليكتريك؟ اجتماعي بعنوان كم هو السعر الحقيق

ووثقوا تصريحا لوزير الكهرباء العراقي حينها السيد كريم وحيد ان 
 من يهتم زائد او ناقص مليار ؟؟  مليار دوالر !! 7قيمة العقد هي 

لنراجع حساباتنا لحد االن, كم هو مجموع الطاقة المتعاقد -10
اخر متوفر عليها اعاله ؟ ولنقتصر على اعاله فقط اي نهمل كل انتاج 

نتيجته: =   حاليا او عقود اخرى لم نصلها بعد , حساب بسيط
ويقال ان عقل االنسان يستوعب المقارنات    ميغاوات. 16800

 افضل من االرقام الباردة الصماء, فلنجري بعض المقارنات



هذا الرقم يعادل ضعف انتاج الجزائر من الكهرياء ويقارب كامل انتاج 
لجيكا او الجيك, وذلك حسب االرقام المنشورة كازاخستان مثال او ب

 . على موقعها EIA لوكالة الطاقة الدولية

تعاقدات الكهرباء بذلت شعوب اخرى   اذن نحن ننظر الى كمية من
نصفها   الغالي والنفيس للوصول الى نصف مقدارها . تعاقدات

اختفى في شقوق االرض ونصفها االخر ممنوع من النصب او متاخر 
 . نصب او يصدأ في مخازن وسراديبفي ال

, نحن   اذن نحن ال ننظر الى وزارة فاسدة وامتداداتها السياسية
ننظر الى مزبلة نمت فيها الفطريات وترعى فيها 

انيابها باالساطير المقدسة ويحف بها كهنوت يتلو   تغلف  ضباعا
             طرائدها.   ترانيم لها , وذلك لالمعان والتلذذ في اذى

 يتبع
 


