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منذ انطالق التظـاهرات في العراق في األول من تشرين االول
عـام  2019 تـعــرض الــعــديـد مـن اإلعالمــيـ الــعــامــلـ في
القـنوات الفضـائية والصـحافة للمـضايقة واالعـتداء والقتل من
قبل من سمتهم احلكومة العراقية (الطرف الثالث) وهو طرف
ابتدعته الدولة لـلتغطية على جرائمـها البشعة الن هذا الطرف
ـرتـهـنـة ـعـلـوم يـسـتـخـدم ادوات وسالح الـدولـة ا اجملـهول  –ا
ضحك يليشيات وقحة معروفة النسب واالنتماء وصار من ا
والـتـنـدر ان يــعـرف الـشــعب ان الـطــرف الـثـالث الــذي يـرتـكب
اجلـرائم والـقـتل بـالـرصـاص احلي وكـوا الـغـدر هـو نفـسه
الطرف االول .كما صار معروفا بأدلة الصوت والصورة كيف
ليشيات ملوكة للـسلطة واألحزاب وا حترض وسائل االعالم ا
ـراسلـ الذين يـعـملـون في القـنوات فـترضـ وا  اخلصـوم ا
عروفـة بتغطـيتها لـلتظـاهرات على قتـلهم واسكات االعالميـة  ا
او قتلهم  علنا صوتهم الوطني  وكيف يتم خـطف اإلعالمي 
كما فعلوها مؤخرا مع الشهيدين احمد عبد الصمد بدم بارد 

وصفاء غالي مراسلي قناة دجلة الفضائية في البصرة .
ال شـك ان ما يـفعـله أصحـاب الكـلـمة واحلـقيـقة والـراي احلر
ــمــارســات االجــرامـــيــة لــقــتــلـــة الــشــعب وثــوار في فــضـح ا
ارسـاتهم بالكـلمة والصورة االنتفـاضة والنشـطاء وفضح 
هـو أرقي مـواقف الـوطـنـيـة وااللـتزام بـصـواب مـسـيـرة الـكـلـمة
ـواطـنــة والـوجـود الـوطـني والـوقـوف مع ــلـتـزمـة وقـدسـيـة ا ا
ــســانــد الــوطن واحلــقـــيــقــة فــلم يــكن صــوت االعالم احلــر ا
لـلتـغيـير هـو اقتـناص االخـبار من اجل بـطوالت فـردية بل هو
ـة تستحق ان احللم بـوطن حر وعدالـة اجتمـاعية وحـياة كر
تـعـاش. وقدر االعالم دائـمـا في كل الـعصـور انه يـواجه أنواع
القمع والرقابة والبطش واالضطـهاد ومواجهة اعداء حقيقي
ووهــمـ الهم لــهم ســوى اسـكــات الــكـلــمـة اجلــريــئـة والــقـلم

الفصاح.
نـهجـة لقـتل الصوت  مـا يجـري في العـراق اليـوم هو خطـة 
والكلمة واجلسد خاصة بعد انتفاضة الشباب وما جرى من
احداث اخـيرة قزمت سـيادة الـوطن فأرتفع صـوت اإلعالمي
مـارسـات الـسـلـطـة وتـوابـعـها الشـرفـاء احـتـجـاجـا وفـضـحـا 
سـلحـة بالكـلمـة الوطـنيـة الراقـية بـينـما ارتـفع صوت االخر ا
وت والتهـديد من اجل ان تصمت احلقيقة وان ال بالسالح وا
ــلـــيــشــيــات الــتي يــعــلــو أي صــوت عـــلى صــوت األحــزاب وا
اخـتـطـفت الـدولــة رمـزا ووجـودا فـمن كـان يـخـتـلف مـعـهم في
الـرأي اعـتبـروه عـدوهم والبـد من تـخـويـنه وتـصـفـيتـه. لذلك ال
رتبة  156 من ب 180 نستغرب عندما نرى العراق يحتل ا
ـؤشر حرية الـصحافة دولة عـلى الئحة (مراسـلون بال حدود) 
في العـــــــالم لـلعام 2019. وان يرتـفع اعداد شـهداء الكـلمة

اضية. وشباب التغيير الى اعلى نسبة خالل الشهور ا
انظروا للصـمت القاتل للحكـومة واألحزاب جتاه ما يجري من
قـتل وخـطف اإلعالمـي والـنشـطـاء وكأن االمـر ال يـعنـيهم من
قــريب او بــعـيــد بل ان صــمــتـهـم هـو شــهــادة حـيــة ورســالـة
ن يقتل بسادية أبناء جلدتهم فلم نسمع من تشجيع حكومية 
رئـيس احلكـومـة قـاتل الـشـباب كـلـمـة ادانـة حتـى من باب رفع
الـعتب واجملـاملـة وحـفظ ماء الـوجه بل ان هنـاك قرائن عـديدة
ة وغير مـسموح لها للتداول تؤكد ان ادانة القتـل لديهم جر
فـالقـتل حق ألبنـاء (ساحات الـدعارة) و(أبـناء الـسفـارات) كما
وصـفـهـا البـعض من الـرعـاع لكن لألسـف أن الذين اسـتـحوا

ماتوا! 
ما يـثـير االنـتبـاه والريـبـة حقـا هو الـسـكوت اخملـزي لعـشرات
جمـعيـات حقـوق االنـسان الـتي تنـاسلـت كاالمـيبـيابـعد 2003
وقـدمت نـفـسـهـا مـدافعـة عن حـقـوق الـشـعب وحـامـيـة حلـقوق
ـنـاصرة اإلعالمـيـ وازعـجتـنـا بأنـاشـيـدها الـوطـنـية الـبـلـيدة 
ـظلومـ لكـنها كـشفت لـنا في وقت االزمـات والقتل احلق وا
انـهــا خـارج تـغـطـيــة واجـبـاتـهــا احلـقـيـقـيــة وان لـهـا اجـنـدات
متـجذرة بـعـمق مع دول ومـيلـيشـيـات فهي تـغـرد وقت استالم
ـالــيـة وتــصـمت وقت قــتل أصــحـاب الـرأي مـخــصـصــاتـهــا ا
قـراطية واقف هي واجـهات وجـاهة لـد والـتغـييـر. بأخـتصـارا

واطن.     القتل واصوات منكرة لقول احلق ومناصرة ا
 ولنخرج من لعبة الكلمات والرموز وتوضيح النوايا ونسأل?
مـا الذي يـجـري  وان تـكـون ساتـرا امـامـيـا حلمـايـة أصـحاب

الكلمة احلرة من بطش السلطة وميليشياتها الوقحة?
ال شك انـها أصبـحت في السـنوات األخيـرة مؤسـسة حكـومية
تابـعـة ألصحـاب الـقرار الـسـياسي وواجـهـة مبـاهـاة وعالقات
ومـصـالح مـتـشـابـكة حـتى لم يـعـد صـوتـهـا مـؤثـرا في احلـياة
هـنة الرسـمية وارضاء ـجامالت ا اإلعالميـة ألنها مـشغولة 
اآلخر الـذي يـريد اسـكـات الكـلـمة بـطـريقـته اخلـاصة فـاإلدانة
الورقية والـصوتية ال تكفـي إلدانة قتل اإلعالمي ألن الواجب
هنـة باجتاه استـقالليتـها وحفظ هو حتـريك الفـعل وتنشـيط ا
كـرامـة اإلعالمي وحيـاته بـالقـانـون وان التسـمح عـلى إرجاع
االعالم إلى بــيت الـطــاعـة واحلــجـر عــلـيـهــا من قــبل الـســلـطـة
اجلـائـرة.  لـذلك يـجب أن تـفـكـر في الـعـطـاء كـكـائن مـجـرد من
احلواشي والـهوامش التي هي في نـهاية األمـر مثل الـزبد عند

وجة وهي مثل الصدأ على احلديد التالف! أطراف ا
مـا الـذي نتـوقـعه من رعـاع رسـخـوا ثقـافـة الـتجـهـيل بـاحلـياة
ـمنـهج لـشـباب االنـتـفـاضة وجتـريف الوعـي الوطـني والـقـتل ا
والنـشطـاء واإلعالمـي اال هـذا اخلـراب الكـبيـر الـذي يعـيشه
ـسيل لـلـدم الذي يـزكي االنوف الـوطن الـيوم بـرائحـة الـغاز ا
عطرة برائحة وقنص االحياء بالرصاص احلي وقتل الـكلمة ا

قراطية القتل واالختطاف. العراق ببارود كوا صوت د
 يا لألسف في وطن الدم والكوا واألسى !
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تـقـد مرشح رئـاسـة الوزراء ان
تضغط حزبيا مع حزبه" االحتاد
الــــوطــــني" ضــــده وقـــد خــــافت
االحــزاب الـــتــصـــريح بـــفــحــوى
لقاءاتها خشية ان يضطر برهم
لـتــســريب ذلك فـتــقـوي مــركـزه"

ساحاتيا".
 3/ واضح من شـــحــة االخـــبــار
ــضــمـون الــغــني بــالـثــقـة ذات ا
ـــعــــلـــومـــات- اخــــبـــار مـــلف وا
التـكلـيف كـلهـا باهـتة احملـتوى-
عن اسم ومــــوعـــد الــــتـــكــــلـــيف
وازديـاد تـصــريـحـات نـواب كـتل
مـؤثـرة وغـيـر مـؤثـرة ال حتـوي"
تــصــريــحـــاتــهم" غــيـــر الــعــتب
والـلــوم والـتــحـذيـر والــتـوعـد
وكـلها مـوجهـة لبرهم اومـخوفة
لــلــشــارع مـن الــفــوضى واضح
انـها انـعكاس جلـوجامـد يبحث
عن اي حــجــة الفــتــعــال اخلــبــر
والــتــشـــبث بــكـل حــدث لــفــرض
ضـغـوط من اجل تـكـلـيف مـرشح
يــنــزل مـــقــبــوال من رحم احــزاب
ــــان الــــذي صـــار وكــــتـل الــــپــــر
هــواالخــر سـاحــة لــصــراع قـد
بــ شــيــعــة ال الــصـدر وشــيع
مـتـوزعـة بـ الـنـصـر الـنافـر عن

الـقـرار الــرسـمي واحلـزبي فـأن
االوضاع هي:

 1/ ال يــــــريــــــد بــــــرهـم صــــــالح
مــواجــهــةً ثــمــنُــهـا رصــيــده في
نـتفض فـالرجل مـثله الـشـارع ا
ناصب حصة ضمن مثل بقية ا
العـمليـة السياسـية وايضا النه
يـعلـم ان توجه الـساحـات ضده
كـلـفتـهـا اكـثر من كـلـفة مـواجـهة
االحزاب بل هـوعمل مـنذ اندالع
الـتظـاهـرات وبـدء االعتـصـامات
وصـعّـد من عـمـله في ابـراز عـدم
مــســؤولــيــتـه عن تــأخــر تــقــد
اســتـقــالــة رئــيس الــوزراء ومـا
ســـبـــقـــهــــا من ضـــرب الـــثـــوار
ومــاتــرتب عــلى ذلك من تــنــامي
نـقـد مــكـتب الـسـيــسـتـاني الـذي
الزال يـؤشر عـلى تـلـبيـة مـطالب
ابــنـــاء مــحــافـــظــات االغــلـــبــيــة

الشيعية.
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 2/ لــــيس ســـرا ان ثــــقل بـــرهم
صـالح فـي رئـاسـة اجلـمـهـوريـة
اكــــثــــر مـن ثــــقــــلـه في االحتــــاد
الـــوطـــني الــكـــردســـتــانـي لــكن
بــــرهـم لم يـــــقـــــبـل مـــــنــــاورات
االحـزاب الــتي تـدعي حــقـهـا في

" االزمـة يـراد لــهـا- وهي كـذلك-
ان تكون وتبقى شيعية طرفاها
ــســيـــرة ســنــوات شــارع كـــاره 
مابـعد السـقوط وطرفـها الثاني
ـستفـيد من اجلـمهور الـشيعي ا
ـنـاصب فـبـأسـتـثـنـاء لـلـفـوز بــا
ايـــــــاد عـالوي لم يـــــــعـــــــرف ان
ــــكن ان شــــخـــصــــيــــة اخـــرى 
يجتمع علـيه كثير من عرب سنة
وعـرب شـيــعـة فـسـر عالوي انه

يعمل على منطقة الالطائفية.
لــــكن ال يــــجــــوز اهــــمــــال ادوار
الـبـاقـ سـابـقـون في الـسـلـطـة
ومن فوق السلطة وحاليون من
غـيــر الـشـيــعـة بـاالســتـفـادة من
نـظـام مـابـعـد الـسـقـوط واقـصد
االســــتـــفـــادة مـن احملـــاصـــصـــة
ــنــاصـب والــتــورط بـــالــقــتل وا
واالسـتـحـواذ عـلى مـفـاصل تـدر
ـباشـر وب امـواال بـ النـهب ا
السرقـة وهي ادانة تمنـع تنفيذ
عـــقــوبــتــهــا مـــراكــز الــقــوى من
احــزاب وكـتل وحــكـومــة والـكل
ـتــهـمـون يـتـكــلم عـنــهـا حــتى ا
انــفـسـهـم لـكـنــهم يـتـكــلـمـون عن
اخـرين دون تسـميـة.ان لم يكذب
االعالم الـــــصــــادر عـن مــــقــــرات

اســتــقــال يــتــفــرج عــلى نــفــسه
ارس عمله برغم استقالته!.
 5/ الــسـاحــات اكـثــر صـدقـا من
وثوقة علومات ا احزاب تقول ا
انــهــا هــدرت فـرص الــعــراق في
الـنـمـووحولـته لـسـاحـة مـهمالت
دول مـعــروفــة ومــكـان تــصــفــيـة
حـسابات وتـمويل انظـمة تدعي
انها تعارض الهـيمنة االمريكية
ومع ذلك فـهي تـريـد الـتنـاغم مع
قوى الشارع ان غـلبت والتناغم
ـفـتـرضـة ان هـزمت مع قــوتـهـا ا

الثوار.
 6/ اذا ظــــــــهــــــــر ان اخــــــــبـــــــار
ــوقف الــرسـمي وتـصــريــحـات ا
واحلــزبي لـيــست اكـثــر من اخـذ
الـســاحــات عــلى قــدر عـقــولــهـا"
بحسب التعبير الشعبي الدارج"
فـنحـن امام مـصـيـبة قـد ال يـكون
تـصـعـيـد االحتـجـاجـات فـيـها اال

ثورة لن تبقي ولن تذر.
X¹uB² « WO½UJ «

 7/ امــكــانـيــة الــتــصـويـت عـلى
شــــخص قـــريـب من الــــســـاحـــة
سـتــكـون مــسـتــحــيـلــة ومـرشح
احـــدى كــــبـــرى الـــكـــتـــلـــتـــ او
كـلتـاهـما- رغـم ان مقـتـدى- غرد
بــأنـه لن يــتـــحـــالف مع الـــفــتح
ســــــيــــــمــــــر ولــــــكن وسـط رفض
الـســاحـات وهــذا يـبــقي االمـور
عـــلى حــــالـــهـــا اويــــزحـــزحـــهـــا
نــحـوتــطـورات اخــرى لن يـعـرف

من يفوز فيها.
 8/  ظهـور تسريـبات عن انشاء
اقـلـيم سـني يـنطـلق تـنـفـيذه مع
تــنــفــيــذ صــفــقــة الــقــرن وهــنــا
ـــــكــــذبــــة لــــســــعي فــــاالقــــوال ا
شــخـصــيـات من الــعـرب الــسـنـة
الـذين يظـهرون مـنكـرين رغبـتهم
في تــــفــــكـــيك احلــــدود االداريـــة
وحتــويـــلــهــا حلـــدود احتــاديــة

لــيــست اقــواال ذات مــصــداقــيـة
واذا ما  تتفيذ االقليم الغربي
فـلن جتد اال تـنـافسـا مـستـقـبلـيا
عـــلى مــنـــاصب االقـــلــيم يـــفــوق
الــتــنــافس احلـــالي عــلى انــكــار
االمـــر واظـــهــــار احلـــرص عـــلى
وحــــدة الــــعــــراق الــــذي ومــــنـــذ
الـسقـوط يجـري تفكـيكه وتـفكيك
مـجتـمـعه عـبـر تـور الـطـائـفـية
والـعـرقـيـة ولم يـبق من الـعـراق
وحد اال ميـزانياته التي ترتفع ا
في ارصــدة مــســؤولــ ويــحـرم

. منها عوام العراقي
 9/  ثــقـافــة الـشــعـر واالهـازيج
وكـــذلك شــــعـــارات الــــســـاحـــات
عـتصـمة كـلهـا شهـدت نضـجا ا
افـضل وان لـيس بـعـمق الـثـقـافة
العـراقية الـتي تأكـلت تعـبويـتها
ايـام" الــقــادســيـة" لــكــنه تــطـور
مــتــســارع مـــبــسط لــلـــغــة الــتي
عـدمـون فـي مـواجـهة يـتـقـنـهـا ا
نـواب وسـيـاسـيـ اغـتـنـوا عـلى
حـــســاب طــبـــقــة كـــانــوا مـــنــهــا

وتنكروا لها.
 10/ ڤـــايـــروس كـــورونـــا الــذي
ــسـتــقـيل انــهـا قـالت حــكـومــة ا
ـواجـهته اتـخـذت احـتـيـاطـتـهـا 
ان عاتبها طبيب ونائب في الپر
واتـهـمـوها" احلـكـومـة" بـالـكذب!
ـرجـعـيـة تـركــز خـطـبـتـهـا لـيـت ا
على جـعل احلكومة تـترك الكذب
ولومرة فالڤايروس ال يفرق ب
حـــصــانــة وعــدم حــصــانــة وان
احـتـكـمــنـا لـلـحق فـشـخـصـيـا ال
ن يـهــمــني ان فـتــكت كــورونـا 
فـتـكـوا بـدمـاء واعـراض وامـوال
الــشـعـب لــكن امــوال صــحــتــنـا
ــا ال يـتــسـبب يـجـب ان تـنــفق 
نجزات حكومة بكوارث تضاف 
حــــــائـــــــرة كـــــــتل االحـــــــزاب في

ا النها " كنز"!. استبدالها ر

دولــة الــقـــانــون والـــفــتح الــذي
يـــحــــسب حـــســـاب "ســـائـــرون"
واحلــكـمـة الــتي كــانت مـجــلـسـا
وبــدرا قــبل ان تــذهب االخــيــرة
ويـــبـــقى دور اجملـــلـس حـــزبـــيــا
ـهدي. بل ان وبـيتـا لـعادل عـبـدا
حــادثـــة اغــتـــيــال ســـلــيـــمــاني-
ابــومـهـدي وفـرت فــرصـة لـقـوى
مـــتــــهـــمـــة بـــضـــرب الـــثـــوار ان
ـقـاوم تـتـحــجج بـالـعــمل االني ا
حـتى" ال يـعلـوصوت عـلى صوت
ــعــركــة" الــتي لم حتــدث بــعـد ا
خـاصــة وان ايـران وعــلى لـسـان
وزير خارجيتـها غردت: انتهينا
من الـرد اشــارة لـصـواريخ عـ

االسد.
 4/ تـقد اسمـاء لشـغل منصب
رئـيس وزراء ومــفـتـرض لـفـتـرة
انـتقـالـية احـرج اصـحابـهـا قبل
احــزابـهم مـحـمــد شـيـاع قـصي
الــســـهــيل اســـعـــد الــعـــيــداني
ابراهـيم بـحـر العـلـوم واخرون
وقـد يـكـفـيــهم شـهـرة مـسـتـقـبال
ــرشح الــســابق لــرئــاسـة لــقب ا
الـــوزراء لـــكـن البـــد من اكـــمـــال
ـرفوض من اجلـمـلة لـلـتاريخ: وا
ســاحــات الــتــظــاهــر. وعــمــلــيــة
الــرفض هي االولى من نــوعــهـا
في تــاريخ الـعـراق تــعـكس قـوة
الـــشـــارع وضـــعـــفه وقـــلـــيال من
ــصــرة عــلى وقــاحــة االحـــزاب ا
الـعـرف احلـصـصي بـعـكس عـدم
اصــــرارهــــا عـن كــــشف قــــتــــلــــة
ـتــظـاهــرين وهــواشـبه بــعـمل ا
جــــراحي ازال الـــغــــضـــروف من
مفصل ليترك العظم يدق العظم
وتــخــيل قــســاوة االلم. ومع ذلك
فـــــلــــيـس من احــــد مـــــســــتــــعــــد
لـالســـــــتـــــــقـــــــالـــــــة- وان لـــــــوح
بــــأحـــتــــمــــالـــهــــا- ال بـــرهم وال
احللـبوسي بل حـتى عادل الذي
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يعـد الـغاز الـطـبيـعي في الـعراق
اهم مــصــادر الــطــاقــة الــبــديــلــة
للنفط وهو من الثروات العراقية
ــــهــــمـــــة الــــتـي لم تــــســـــتــــغل ا
األســـــتـــــغالل األمـــــثـل ولم يـــــتم
ـا يـخـدم االقـتـصـاد تـوظـيـفـهـا 
العـراقي . ويعـد الـغاز الـطبـيعي
مـصـدرا مهـمـا لـلطـاقـة احلـرارية
ـيـكانـيـكـيـة والـكـهـربـائـية في وا
قــطـــاعــات الـــنــقـل والــصـــنــاعــة
اضـافـة والــكـهـربــاء واالسـكـان  ,
لـكـونـه مـادة اولـيـة لــلـصـنـاعـات
الـبـتروكـيـمـياويـة وإلنـتاج مـبـيد
احلـــــشـــــرات ومـــــواد االنـــــتــــاج

الزراعي .
وفـي الــعــراق بــدأ انــتــاج الــغـاز
الــطـبـيـعي مع انـتـاج الـنـفط عـام
عــنــدمـا تــدفق الــنــفط من 1927
حــقل بــابــا كـــركــر في كــركــوك ,
ومنذ ذلك الوقت والغاز العراقي
ـــصــــاحب يــــحـــرق هـــدرا دون ا

االستفادة منه.
 w «dF « “UG « —œUB

هـنـاك مـصـدران لــلـغـاز الـعـراقي
ـصـاحب لـلـنفط اولـهـمـا: الغـاز ا
كـنــاجت طـبــيـعـي والـذي يــتـمــيـز
اسـتـثـمـاره بـقـلـة الـتـكـاليف اذ ال
يــحــتــاج الى عــمـلــيــات تــنــقـيب
وحـفــر واســتـخــراج كــونه يـأتي
ـسـتـخرج وال مـصـاحبـا لـلـنفط ا
يـــحـــتـــاج اال الى مـــد األنـــابـــيب
ـئـة من والـتـسـويق  ,وان 70 بـا
الـغـاز الطـبيـعي العـراقي هو من

هذا النوع .
ـصــدر الـثــاني لـلــغـاز  في امــا ا
الــعـراق فــهـو الــغـاز احلــر الـذي
يـتـمــيـز اسـتـثــمـاره بـالــتـكـالـيف
الـعالـية وذلك لـلحـاجـة لعـملـيات
الـتـنقـيب واحلفـر واالستـخراج ,
ويشكل  %30من الغاز العراقي.
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تـــشـــيــر االحـــصـــائـــيــات الى ان
احـــتــيـــاطي الـــعــراق من الـــغــاز
الـــطــــبــــيــــعي بــــلغ نــــحـــو 112
تــريــلـــيــون قــدم مــكــعب مــحــتال
ـــيــا  ’يـــحــرق ــرتـــبــة   11عــا ا
الــعــراق مـنه   700مـلــيــون قـدم
مـكـعب يـهـدر بـسـبب عـدم وجـود
الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة وسـوء االدارة
والـتـخــطـيط وعـجــز احلـكـومـات

تعاقبة . ا
يعني احراق الغاز  ,حرق  الغاز

ـصـاحب السـتـخراج الـطـبيـعي ا
الـنفط وهو يـحدث بـسبب وجود
قـيود ومـعوقات فـنية وتـنظيـمية
او اقـــتــصــاديــة  ,ويـــؤدي حــرق
الــغــاز الى تــبــديــد مــورد ثــمــ
ويـخلف آثـارا ضارة بـالبـيئة من
ـيثـان غير جـراء انبـعاثـات غاز ا

احملترق والكربون االسود .
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وتـشـيـر تـقـديـرات الـبـنك الـدولي
ــيــة ــبــادرة الــعــا الـــذي أسس ا
لــلـــحــد مـن حــرق الـــغــاز الى ان
حـرق الــغــاز في عـام  2017كـان
عــنـد مــسـتـويــات مـرتـفــعـة. وقـد
بادرة انـشأ البـنك الدولي هـذه ا
بـهــدف الــوصــول الى انــهـاء أي
حـــريق روتـــيـــني بــحـــلـــول عــام
بـسـبب 2017وفي عـام  . 2030
زيـادة انـتـاج النـفط الـعـراقي من
مــلـــيــون بـــرمــيل 4,5 الى   3,0
يـومـيا مـا ادى الى ارتـفاع مـعدل
حـرق الـغاز من   13,3الى 17,8
مـليـار متـر مكعب  ,ويتـع على
الــعـــراق الـــشـــروع في بـــرنــامج
لتـخفيض حـرق الغاز وهدره اذا
ــا وعــد بـه وزيـر اراد الــوفــاء  
الـنــفط الــعـراقي بــالــتـوصل الى
انـهاء صـارم للـحرق بـحلـول عام
وهـو وعـد متـفائل لـلغـاية 2021
حـيث ان ذلك لــيس من اولـويـات
ـتــنـفـذة احلـاكـمـة. كـمـا الـقـوى ا
تـشـيـر الـتــقـاريـر الى ان الـعـراق
ـــئــة  من يـــهـــدر حــوالي 62 بـــا
انــتـاجه من الـغــاز أي مـا يـعـادل
برميل من النفط اخلام 196000
يوميا  ,وفي هذا هدر مالي كبير
 وهـو كـافي لـبــنـاء صـنـاعـة غـاز
جـديـدة بـالـكــامل . فـحـرق الـغـاز
من حقول الـعراق النفـطية تكلف
اقــتــصــاد الـبالد هــدر مــلــيـارات
ــالــيـة الــدوالرات من الــعـوائــد ا
والــعـراق بـأمس احلــاجـة الـيـهـا
خصوصا وان العراق يعاني من
تـقـادم مـتواصل لـبـنـاه التـحـتـية
حملــطـات الــطــاقـة الــكــهـربــائــيـة
والــتي تــضــررت كـثــيــرا بــسـبب
احلــروب الـتي خـاضــهـا الـعـراق

في الفترات السابقة .
وفي دراســــة اعـــدتــــهـــا شــــركـــة
ـانـية فـي عام 2018 سـيـمـنـز األ
وجــدت أنه بــإمــكــان الــعـراق ان
يـوفـر 5,2 مــلـيـار دوالر تــقـريـبـا

عــبـر الـسـنــوات  األربع الـقـادمـة
مـن خالل تـقـلـيص نــسـبـة الـغـاز
الـذي يـحـرق في آبـاره الـنـفـطـية
وتوفـيـر اكتـفاء ذاتـي من ناحـية
ــا حتـــتــاجـه مــحـــطــات اخـــرى 
تــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة
الــتـوربــيــنـيــة من وقـود الــغـاز ,
ـــــثل هــــدرا فــــحـــــرق الــــغـــــاز 
بـــاالقــتــصـــاد حــيث يـــســتــورده
بـأمـوال بـاهـظة  ,اضـافة الى ان
ثل ظـاهرة مـضرة حـرق الغـاز 
بالـبيئـة ايضا .وفي تقـرير جمللة
االيـكــونـومــيـست الــبـريــطـانــيـة
اشــــار  الى ان كــــمــــيــــة الــــغـــاز
ـــهـــدور احملــروق الـــطـــبــيـــعي ا
ـنـتج ــصـاحب لـلـنــفط اخلـام ا ا
في آبـار الـبـصــرة تـقـدر سـنـويـا
بـحـوالي  12مـلـيـار مـتـر مـكـعب
بــالــســنــة وهي كــمــيــات تــفــوق
االســـتـــهالك الـــســـنـــوي لـــدولــة
الـنـمــسـا بـأكـمــلـهـا. وفي الـوقت
الـذي تـسـتـمـر فـيه عـمـلـيـة حرق
الــــغـــــاز فــــإن الــــعــــراق يــــقــــوم
بـاسـتـيـراد الــغـاز الـطـبـيـعي من
واشارت ايـران بـأسـعار عـالـية  ,
اجملـلــة الى ان نـقص الــكـهــربـاء
في الــعــراق وعـدم اســتــمــرارهـا
سـيــزيـد من مــعـانــاة الـنـاس في
حيـاتهم الـيوميـة وان االستفادة
من الـغاز احملـروق سيـساعد في
ـا ان مـعـدالت ـشـكـلـة  ,و حل ا
انــتـــاج الـــنــفـط في الـــعــراق في
تــــزايــــد فـــإن كــــمــــيـــات الــــغـــاز
ـتزايد ـصاحـبة لـهذا االنـتاج ا ا

ستتضاعف كثيرا .
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ســبق وان وقـع الــعــراق وايـران
اتــفـــاقـــا في عــام   2013تـــقــوم
ــوجـبـه ايـران بــتــوريـد الــغـاز
االيـراني الى مــحـطــات عـراقــيـة
لــلــكــهــربــاء . وفي الــوقـت الـذي
يهـدر فـيه الـعراق غـازه ويـحرقه
يـــقـــوم بــاســـتـــيـــراده من ايــران
نـتـيـجـة ســوء الـتـخـطـيط ونـهج
ــتـبع  , احملــاصـصــة الــفــاشل ا
ويـعتـمـد العـراق في ثـلث طـاقته
عــلـى مــا يـــســتــورده مـن الــغــاز
والــكـهـربـاء االيــرانـيـ في وقت
يـتصـاعـد فـيه الـتوتـر بـ ايران
ــــتـــحــــدة وعــــلى والــــواليــــات ا
الـسـاحـة العـراقـيـة وقـد سـمحت
ـــتـــحـــدة لـــلـــعـــراق الـــواليـــات ا

بــاســتــيــراد الــغــاز والــكــهــربـاء
اســــتـــثــــنـــاء من  الــــعـــقــــوبـــات
االقـــتــصــاديــة الــتـي فــرضــتــهــا

تحدة على ايران . الواليات ا
وبعـد مـرور عـقـد من الـزمن على
جوالت الـتراخيص النـفطية  ,لم
نـشهـد أي تـقدم مـلـموس لـقـطاع
الــغــاز .  وحـــسب وزارة الــنــفط
الـعـراقـيـة فـإن الـعـراق يـسـتـورد
حـالـيــا نـحـو   600مــلـيـون قـدم
مــكـــعب قــيـــاسي في الـــيــوم من
ايران حيث ان انـتاج العراق من
الـغــاز الـطـبــيـعي ال يـكــفي لـسـد
احتياجات جميع محطات توليد
الـطــاقـة الـكــهـربــائـيـة ورغم ذلك
فـإنه يـبـنـي مـحـطـات كـهـربـائـيـة
جـديـدة تـعـتـمـد عـلى الـغـاز فـأي

تخطيط هذا ??
ـسـؤول وحـسب تـصريـحـات ا
االيـــــرانـــــيــــــ فـــــإن صـــــادرات
الــكـهــربـاء والـغــاز االيـراني الى
الــعـراق تــبـلغ نــحـو  3,5مــلـيـار

دوالر سنويا .
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 1) افـتــقــار الـعــراق الى الــبـنى
التـحتـية السـتثـمار الغـاز والتي
تـــتـــطـــلب تـــوفـــر رؤوس امــوال

كبيرة .
 2)غـيـاب الـرؤيـة االســتـثـمـاريـة
وسوء التخـطيط وانعدام وجود

االستثمارات .
 3)افــتــقــار الــعــراق الى قــدرات
معاجلة الغاز ليتحول الى وقود
مـخصص لـالستـهالك احمللي او

التصدير .
  4) تفشي الفساد بكافة اشكاله
وهو عامل معيق لعملية التنمية

االقتصادية .
  5) عــــدم اســــتــــقــــرار الــــوضع
السياسي واألمني وعدم اهتمام

ـتعـاقـبة مـنذ 2003 السـلـطات ا
والـى الـيــوم بــاسـتــثــمـار الــغـاز

وتطوير االقتصاد الوطني .
 6) غيـاب الـبـحـوث والـدراسات
العلمية اخلاصة بإنتاج الغاز .
 7) عــــدم تــــشــــجــــيـع شــــركـــات
االسـتـثمـار على انـتاج الـغاز في
الـــــــعــــــراق  ,وحـــــــتـى جــــــوالت
الــــتــــراخـــيـص االولى لم تــــلـــزم
الشـركات الـنفـطيـة باسـتخالص

صاحب. الغاز ا
 8) غــيــاب الــقــوانــ اخلــاصــة

باالستثمار وآلياته .
 9) عـــدم وجـــود بـــنى حتـــتـــيــة
إلعــادة تـصــنــيع الــغــاز وضـخه
بـاألنابـيب  نـتيـجـة تأثـر الـعراق
ومنـشآته بـاحلـروب والعـملـيات
الــعــســـكــريــة ضـــد داعش الــتي
دمرت صناعة الغاز في العراق .
 10) عـدم تـوفـر الـتــكـنـولـوجـيـا
ــتـــقــدمــة فـي مــجــال تـــطــويــر ا

صناعة الغاز في العراق .
 11) فشل وزارة النفط العراقية
ـتعاقبة منذ في ظل احلكومات ا
والـى الــيــوم في تــطــويـر 2003
سـيــاسـات االسـتـثـمــار وتـغـيـيـر
ـاذج الـعقـود ودعـوة الشـركات
تـوسطـة لالستـثمار الكـبيـرة وا

في تطوير انتاج الغاز .
 12)عـــدم اقــرار قــانـــون الــنــفط
والـــغــاز الـــذي يــؤسس لـــعالقــة
جـديــدة بـ احلــومـات احملــلـيـة
واحلـــكــــومـــة االحتـــاديـــة وبـــ
الـشركات االسـتثمـارية األجنـبية

والشركات احمللية .
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 1.ضــــــــــــرورة ايـالء اقــــــــــــصـى
االهـتــمـام لــتــطـويــر اسـتــخـراج
الغاز احلر واالستفادة من الغاز
ـصـاحب لغـرض انتـاج الطـاقة ا
الكـهربائـية واستـخدامه كمدخل

اســــــاس فـي الــــــصـــــــنــــــاعــــــات
الــبـتـروكـيــمـيـاويــة وغـيـرهـا من
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلـيــة الى

جانب تصدير الفائض .
ـشاريع والبحوث  2.  تشجيع ا
الـعـلــمـيــة الـهــادفـة الى تــطـويـر
اســتــخــدام الـغــاز كــمــصــدر من

مصادر الطاقة البديلة .
  3.ضمان دعم الدولة للمشاريع
الـــصـــنــاعـــيـــة الـــكـــيـــمـــيـــاويــة
عـتمدة على والـبتروكـيميـاوية ا

الغاز .
ــعــيق  4. مــكــافــحــة الــفــســاد ا

للتنمية االقتصادية.
 5.بــنــاء  الــقــدرات الــضــروريــة
العتمـاد سياسة اسـتثمار وطني
مباشر للثـروة النفطية والغازية
واالسـتــفــادة من االســتـثــمـارات
األجـنــبـيــة عــبـر عــقـود اخلــدمـة
ــصـالح ـســاس بــا شــرط عــدم ا

الوطنية .
ــــنــــشـــآت  6. اعــــادة تـــأهــــيل ا
الــنــفــطــيــة وتــوســيع شــبــكــات
انــــابــــيب الــــغــــاز الـــداخــــلــــيـــة
واالهـــتـــمـــام بــتـــنـــويع مـــنـــافــذ
التصـدير بعد زيـادة انتاج الغاز

وتوفير الفائض .
 7.الـسـعـي اجلـاد إليـقـاف حـرق
الغاز وايجاد االليات لذلك .    
 8.مــــراجـــعــــة آلــــيــــات جـــوالت
الـتـراخيص وعـقودهـا ومعـاجلة
ـــا يـــضــمـن اعــلى ثــغـــراتـــهــا 
الــعــوائــد لـلــعــراق واالســتـغالل

األمثل للحقول الغازية .
 9.وضع بـرامج دوريـة لـتـطـوير

الكوادر .
 10.اعادة تـأهيل وهيكـلة شركة
الـنـفط الـوطـنـيـة لـتـتولى االدارة
واالشــــراف عـــــلى عــــمـــــلــــيــــات
االســـتــكــشـــاف والــتـــطــويــر في

حقول النفط والغاز .
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