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لقطاع  رئيس  قلق  العراق مصدر  املأمونية يف  بنحو حيقق  الطاقة  موارد  تلبية  قضية  ابتت 
اآلن  أنه  والسيما  حالياً،  الطلب  ذروة  تلبية  إمكانية  من  املختصون  يقلل  إذ  ابلبالد،  الكهرابء 
مبقدار حنو 50 % مما هو مطلوب. وبكل أتكيد ستتجاوز ذروة الطلب على الكهرابء القدرات 
املتاحة للمحطات احلالية يف السنوات املقبلة. ومما ذُكر آنفاً فإن توقيت التعاقد على بناء حمطات 
جدد عامل مهم لكنه لن خيلو من معوقات أمها توافر الوقود، ومشكالت فنية أخرى غري متوقعة 
كاإلخالل ابتفاقات إنشاء احملطات، إن مشكلة الطاقة الكهرابئية يف العراق ليست وليدة اليوم، 
فالبالد تعاين من نقص حاد ابلطاقة منذ العام 1990، وقد تراكم هذا األمر بعد العام 2003 
بسبب هتالك حمطات التوليد القدمية الذي رافقته عمليات التخريب خالل السنوات املاضية؛ لتزداد 
إثر ذلك ساعات انقطاع التيار الكهرابئي عن املواطني من )14 - 20( ساعة يومياً؛ وهو ما 
حرى هبم أن يعتمدوا مولدات الطاقة األهلية، أو املولدات املنزلية الصغرية، وكلتامها تضيف أعباء 

مادية كبرية على األهايل.

السعة احلالية للكهرابء يف العراق
2010، ومل  العام  ترياواط */ساعة يف   57 العراق حبوايل  الكهرابء يف  الطلب على  قدر 
33 ترياواط/ساعة فقط.  الطاقة؛ أي حنو  58 % من  أكثر من  آنذاك  توفر  أن  البالد  تستطع 
وتتوقع الدراسات أن ينمو الطلب على استهالك الكهرابء أبضعاف واصاًل إىل 170 ترياواط/ساعة 
حبلول العام 2035 بسبب النمو السكاين واالقتصادي؛ إذ سيتقاسم السكان وقطاع الصناعة هذا 

الطلب بنسبة مساوية تقريباً خالل السنوات العشرين املقبلة1.

1- Iraq energy outlook, P:84.
)*( ترياواط: وهي الوحدة األكثر كرباً اليت تناسب إنتاج دولة من الطاقة الكهرابئية تريا واط = 1,000,000,000,000 واط.

الكهرباء في العراق .. المشكلة والحلول
حيدر الخفاجي *

*  ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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استخدام املياه يف جمال الطاقة

يُعدُّ املاء من احملددات املهمة الزدهار العراق مستقباًل، إذ سيؤدي منو االقتصاد والسكان 
إىل طلب متزايد على املياه والطاقة؛ وبذا يشكل شح املياه مصدر قلق يف املستقبل، ومن املتوقع 
أن يستمر االخنفاض بتدفق املياه من هنري دجلة والفرات يف السنوات املقبلة وحبسب تقارير الوكالة 
الدولية للطاقة )IEA( فقد شكلت االحتياجات املائية لدعم أنشطة قطاع الطاقة )إنتاج النفط 
والغاز وتوليد الكهرابء( أكثر من 1 % فقط من احتياجات العراق يف عام 2015، ومن غري 
املتوقع أن تكون عاماًل حامساً يف اسرتاتيجية املياه، حيث إن التوربينات الغازية اليت تعمل بنظام 
الدورة املركبة على وجه اخلصوص لديها متطلبات منخفضة من املياه مقارنة ابلعديد من اخليارات 
القدرة  تطوير  ابلنفط. وسريتبط  تعمل  اليت  الكهرابء  توليد  ذلك حمطات  مبا يف  األخرى،  التقنية 

الكهرومائية يف العراق ارتباطاً وثيقاً ابختيارات السياسة املائية. 

العراق -والسيما  الطاقة يف  املياه عاماًل مهماً يف اسرتاتيجية  ومع ذلك، ميكن أن تصبح 
يف جنوب البالد- حيث توجد احلاجة إىل حقن املاء للحفاظ على إنتاج النفط ولكن إمدادات 
املياه العذبة اندرة نسبياً. وللحد من الطلب املـُفرط على املياه العذبة يف اجلنوب، ومن الضروري 
االستثمار املبكر واملستمر للحصول على إمدادات من مياه اخلليج ألغراض الطاقة يف املستقبل، 
ومن املتوقع للعراق االستثمار يف قدرات التحلية للمساعدة على تلبية الطلب املتزايد على املياه 

الصاحلة للشرب، ولكن احلجم والتوقيت غري مؤكدين2.

2- Iraq energy outlook, Ibid, pp: 102-103.
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استرياد الكهرابء من دول اجلوار

يستورد العراق حالياً الطاقة الكهرابئية من إيران بواقع )1300( ميغاواط عرب أربع خطوط 
وكرمنشاه-دايىل )400(،  وكرخة-العمارة )400(،  خرمشهر-البصرة )400(،  من  وهي كٌل 
وسربيل-زهاب-خانقي )130(؛ وهو ما يساعد على زايدة ساعات جتهيز الطاقة الكهرابئية يف 

بغداد، والبصرة، وميسان، ودايىل، فضاًل عن استرياد 100 ميغاواط من تركيا.

وقد أوقف تصدير الطاقة الكهرابئية من قبل اجلانب اإليراين إىل العراق قبل عّدة أسابيع 
وزارة الكهرابء  حبسب  أخرى  فنية  أسباب  عن  فضاًل  املستحقة،  املبالغ  حتويل  ختصُّ  ألسباب 
اإليرانية، واستؤنف مرة أخرى األسبوع املاضي. إذ أكد وزير الطاقة اإليراين رضا أردكانيان “أّن 
انتهاء أزمة الكهرابء اليت  إيران استأنفت تصدير الكهرابء إىل العراق وأفغانستان وابكستان بعد 
واجهتها يف اآلونة األخرية”. وأضاف أردكانيان أن اجلمهورية اإلسالمية ملتزمة يف مبادالت الطاقة 

مع الدول اجملاورة3.

وهنالك عرض جديد من قبل اململكة العربية السعودية لتمويل العراق بشأن الطاقة الكهرابئية 
يتضمن بناء حمطة كهرابئية يف اململكة خالل عام من توقيع االتفاق، إذ تنتج هذه احملطة 3000 
ميغاواط، ويف هذا الشأن ينتظر العراق رداً من اململكة العربية السعودية من أجل مقرتحات التعاون 

يف جمال الطاقة4.

التحدايت املستقبلية يف استهالك الطاقة والكهرابء للعراق

يف السنوات املقبلة ستصب الزايدة السريعة يف إنتاج النفط أكثر من حجمه احلايل )100( 

3- )إيران تستأنف تصدير الكهرابء للعراق، وابكستان وأفغانستان(: صادرات برق به عراق، اپکستان وافغانستان ازسرگرفته شد 
خربگزاری - إيران.

4- بعد توقف إمدادات إيران.. ما بدائل العراق للحصول على الكهرابء.
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مليار دوالر خبمس مرات، حيث يرتفع الناتج احمللي قرابة )500( مليار دوالر يف عام 2035. إذ 
يشهد العراق منواً يف إمجايل الناتج احمللي أكثر من %14 سنوايً حىت عام 2020، ومتوسط منو 

يقارب 8 % يف السنة خالل فرتة التوقعات ككل5.

لكن الزايدة الكبرية يف كميات الوقود األحفوري السائل والغازي املطلوب لتلبية احتياجات 
برميل يف  مليون  إىل 2,7  للتصدير  توافره  من  تقلل  قد  واملياه  والكهرابئية  الطاقة  توليد  حمطات 
اليوم يف عام 2020، و3,8 مليون برميل يف اليوم يف عام 2035 6؛ وهذا يعين أتخري مشاريع 
الثروة  من  املثلى  االستفادة  ويعوق  املستقبل  يف  كبرياً  يشكل حتدايً  الذي  األمر  الكهرابء؛  توليد 
اهليدروكربونية، ويهدد احملور األساس لإليرادات الذي تعول عليه الدولة لتحقيق التنمية املستدامة.

ويدفع النمو االقتصادي السريع الطلب على الطاقة بنحو أكرب يف املستقبل، حيث يتضاعف 
أربع مرات خالل األعوام املقبلة، لريتفع بزايدة هائلة يف العام 2035، وال ميكن للقدرة اإلضافية 
اليت تعمل عليها وزارة الكهرابء أن تسد حاجة استهالك الطاقة الكهرابئية، واملياه يف ضوء اخلطط 
على  الطلب  تلبية  من  العراق  متكن  عدم  يعين  وهذا  القريب؛  املستقبل  يف  الطموحة  اإلسكانية 

الكهرابء، ولكنه قد ينجح يف سد الفجوة.

وهناك أمناط وسلوكيات غري مستدامة يف واستهالك الطاقة، مما يؤدي الستنزاف موارد 
الطاقة ونفادها، وميكن تبيان هذه األسباب األساسية عند النقاط اآلتية:

1. سياسة التسعرية والدعم املعمول هبا يف جمال الكهرابء وضعف الوعي يف هذا الشأن.

2. عدم توافر وسائل فعالة لرقابة مصاحل املستهلك وحقوقه من احتياجات الطاقة الكهرابئية 
عند تطبيق ذلك على املدن اجلديدة واملستقبلية.

5- Iraq energy outlook, P:103.
6- Ibid, P:10.
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الصناعية،  الطاقة الكهرابء واملياه على مجيع املستوايت  3. عدم إفشاء ثقافة الرتشيد يف 
واحلكومية، والتجارية، واملنزلية.

4. االعتماد على حمطات تعمل ابلوقود األحفوري، بدل االعتماد على الطاقة املتجددة 
يف توليد الكهرابء.

خماطر أتجيل املعاجلة

وبناًء على ما ذُكر آنفاً فإن أتجيل معاجلة هذه املمارسات والتحدايت سينجم عنه املخاطر 
اآلتية:

الوقود  لتوفري  االستثماري  اإلنفاق  يف  النفطية  العائدات  من  نسبة كبرية  استهالك   -  1
الالزم إلنتاج الكهرابء7. 

2 -  عجز ميزانية الدولة نتيجة نقص اإليرادات النفطية، إذ من املتوقع أن يصل استهالك 
الوقود املطلوب لتوليد الكهرابء بنسبة عالية من إمجايل إنتاج النفط يف عام 2030.

يف  اهليدروكربونية  للثروة  األمثل  االستثمار  جمال  يف  املستدامة  التنمية  حتقيق  عدم    -  3
السنوات القريبة.

7 -World Bank Document - The World Bank Documents, P:39.
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خطوات ملحة جيب اختاذها ملواجهة التحدايت احلالية واملستقبلية

إن هناك حاجة ماسة اآلن الختاذ اخلطوات اآلتية لتحقيق التنمية املستدامة:

التنمية . 1 اسرتاتيجيات  ضمن  وأهدافها  وخططها  املستدامة  الطاقة  اسرتاتيجيات  دمج 
الوطنية وسياساهتا، وحتقيق التكامل بي سياسات قطاع الطاقة يف الدولة مع سياسات 

التنمية الوطنية الشامل.

حتسي كفاءة إنتاج الطاقة واستخدامها، والعمل على وضع إمكاانت الدولة كافة على . 2
وفق خطة واضحة املعامل للتعامل مع أزمة الكهرابء واملاء.

 تغيري األمناط غري املستدامة يف استهالك الطاقة، اليت تؤدي بدورها إىل استنزاف موارد 3. 
الطاقة ونفادها.

تصحيح هيكل أسعار الكهرابء واملياه مبا يتماشى مع املواصفات العالية، مبا فـي ذلـك . 4
وضـع الناس يف صميم تقدمي اخلدمات، ومراعاة معايري اخلدمات املقدمة من قبل الدولة 

يف جمال الطاقة.

تصحيح آلية بناء املدن وقواني البناء مبا يتماشى مع املواصفات العاملية، والعمل على . 5
إىل  السقف  واخنفاض  احلراري  العزل  توفر  السكنية  مواصفات خاصة ببناء الوحدات 

املستوى املناسب يف ترشيد استهالك الكهرابء واملياه ابلنحو األمثل.

 توليد الكهرابء من الطاقة الشمسية، والطاقة احلديثة املتجددة، والتقليل من استخدام 	. 
مشتقات النفط والغاز يف توليد الكهرابء واملاء.

احمللي، . 7 الغاز  وإنتاج  والتطوير  البحث  برامــج  لتنفيذ  واخلبــرات الالزمة  القدرات  بنــاء 
وذلك لتأمي مصادر وقود ذاتية وعدم االعتماد على مصادر خارجية.
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اخلامتة

لذا ال  ودؤوابً؛  استثنائياً  عماًل  العراق  يف  الكهرابء  ألزمة  حلول  إلجياد  البحث  يتطلب 
بّد من إجياد أسس جديدة لغرض رقابة األداء وتقوميه داخل الوحدات احلكومية والسيما القطاع 
يف  العراق  يف  الطاقة  ألداء  رئيس  النفط كمؤشر  إنتاج  على  الرتكيز  من  الرغم  وعلى  الكهرابئي. 
السنوات املقبلة، بيد أن التقدم يف تطوير قطاع الغاز قد يتطلب أكثر جمهود من مؤسسات الدولة 

يف املستقبل.

وُيربز قطاع الطاقة -أكثر من أي قطاع آخر- حتدايت يف تنسيق السياسات؛ مما يتطلب 
والصناعة(، وأيخذ  الكهرابء  توليد  عليه )يف جمال  للطلب  منو مصادر جديدة  مع  للطاقة  توافراً 
ابحلسبان منو الطاقة التكريرية احلديثة. ويف حال مل ينجح العراق يف إدارة هذه التحدايت، فستكون 
هناك جمموعة من الفرص الضائعة عرب هذا القطاع من املمكن أن تؤدي إىل زايدة الطلب احمللي 
على النفط -مع حدوث تبعات أيضاً لصادرات النفط وموقف العراق املايل-. أما إذا جنح العراق 
يف تطوير قطاع الطاقة، فإن ذلك سيكون خطوة كبرية يف دفع البالد عن االعتماد املباشر على 
النفط، وسيكون مبنزلة املؤشر على توافر القدرة املؤسسية ملواجهة التحدايت األخرى اليت تواجه 

قطاع الطاقة العراقي وقطاع االقتصاد.
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املصادر:

1- Iraq energy outlook- https://www.iea.org/publications/
freepublications/publication/WEO_2012_Iraq_Energy_
OutlookFINAL.pdf 

2- خربگزاری – ايران: صادرات برق به عراق، اپکستان و افغانستان ازسرگرفته شد )إيران تستأنف 
تصدير الكهرابء للعراق، ابكستان وافغانستان( . 

 3- World Bank Document - The World Bank Documents

h t t p : / / d o c u m e n t s . w o r l d b a n k . o r g / c u r a t e d /
en/697151484692690028/pdf/108714-ARABIC-PUBLIC-
Program-Document-IRAQ-Expenditure-Rationalization-
Energy-Efficiency-and-SOE-Governance-DPF-P1	11	7-

 For-disclosure.pdf

4- بعد توقف إمدادات إيران..ما بدائل العراق للحصول على الكهرابء؟ 

https://arabic.cnn.com/business/video/2018/08/2	/v	4735-
bus-iran-iraq-electricity 


