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األزمة السائدة
تبقى قضية نقص الطاقة إحدى أكرب التحدايت اليت تواجه العراق، وعنصراً أساسياً يف خطة 
احلكومة املقبلة للتنمية االجتماعية واالقتصادية وبرانمج إعادة اإلعمار بعد احلرب مع داعش على 
مدار ثالث سنوات لألعوام )2014-2017(. وقد أدى نقص الطاقة إىل اندالع االحتجاجات 
ابلصيف املاضي يف العديد من احملافظات اجلنوبية والسيما البصرة، إذ طالب مواطنوها ابخلالص 
وقد  والكهرابء)1(،  الشرب  مياه  ذلك  يف  مبا  األساسية  اخلدمات  ونقص  املستشري  الفساد  من 
تعهدت احلكومة حبل مشكلة الكهرابء، لكنها فشلت يف ذلك على الرغم من إنفاق أكثر من 40 
مليار دوالر على هذا القطاع منذ عام 2003؛ وأدى غياب السياسات الواضحة وسوء اإلدارة 
إىل تفاقم املشكلة، واتساع الفجوة بي الطلب على الكهرابء وما توافره احلكومة، وحتويل نقص 
 )INES( الطاقة إىل أزمة مزمنة. ويف العام 2012 قدرت االسرتاتيجية الوطنية املتكاملة للطاقة
تكلفة انقطاع التيار الكهرابئي بـ 40 مليار دوالر أمريكي )Booz and Co., 2012(، يف 
حي يقدر بعضهم وصول اخلسائر إىل 55 مليار دوالر سنوايً من اإليرادات احملتملة بسبب نقص 
مدى مخسة عشر  على  احلكومة  تالحظ  ومل   .)Wahab, 2014( والوقود  الطاقة  إمدادات 
املاضية توصيات االسرتاتيجية الوطنية املتكاملة للطاقة وآراء العديد من اخلرباء واملؤسسات  عاماً 
الدولية مثل البنك الدويل )World Bank Group, 2017( اليت تتحدث عن إصالح 

هذا القطاع احليوي!.
تتفاقم األزمة مع منو استهالك الكهرابء يف العراق سنوايً مبعدل إمجايل   )CAGR( بنسبة 
6-7 % منذ عام 2003، وتُعزى الزايدة يف استهالك الكهرابء بنحو رئيس إىل الزايدة يف عدد 
السكان وارتفاع درجات احلرارة إىل ما فوق 50 درجة مئوية يف أايم الصيف احلارة. وال يوجد 
تقدير دقيق لذروة الطلب يف مجيع أحناء البالد، لكن الكثريين يعتقدون أهنا تراوحت ما بي 25 
بـ  ُقدرت  املركزية  التوليد  قدرة  أن  2018، يف حي  عام  يف صيف  ألفاً   30 إىل  ميغاواط  ألف 

1. http://www.kurdistan24.net/en/news/167f7916-f4b4-45c1-afa5-2d43a09273bf

الطاقة الشمسية في العراق: من البداية إلى التعويض

هاري استيبانيان *

* زميل أقدم مبعهد الطاقة العراقي.
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15 ألف ميغاواط )الشكل 1(. ويُتوقع أن يصل العجز احلايل يف العرض والطلب إىل 20 ألف 
ميغاواط حبلول عام 2022، بينما يرتاوح إمجايل الطلب على الكهرابء يف عام 2030 ما بي 
50 ألف ميغاواط إىل 60 ألفاً مع زايدة معدل منو استهالك الكهرابء يف السنوات اخلمس املقبلة 
 Al-Khatteeb &( النفط  على  معتمد  غري  اقتصاد  إىل  االنتقال  العراق  يستهدف  حاملا 

.)Istepanian, 2015

واط
ميغا

يد 
لتول

 ا

التأريخ

)الشكل 1( توليد الطاقة الكهرابئية يف العراق )كانون الثاين 2015–آذار 2018(.

 املصدر: وزارة الكهرابء

يقدر معدل استهالك الفرد للكهرابء يف العراق حبوايل 1300 كيلوواط يف الساعة يف السنة، 
وهذا أقل بكثري من البلدان اجملاورة )اجلدول 1(، وال يعكس الطلب الفعلي الذي قد يصل إىل 

3-4 أضعاف مستوى االستهالك احلايل.

معدل استهالك الفرد للكهرابء )كيلوواط يف الساعة يف السنة(البلد
1,306 )2014(العراق
1,954األردن
2,578تركيا
2,632إيران
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اململكة 
العربية 
السعودية

9,658

19,062الكويت
العامل 
)معدل(

3,127

)اجلدول 1( متوسط نصيب الفرد من استهالك الكهرابء يف العراق سنوايً )2016()3،2(.

وأّدى اعتماد العراق املفرط على حرق الوقود األحفوري لتوليد الكهرابء )الشكل 2( إىل عدة 
حتدايت بيئية، وألقى أعباًء ثقيلًة على وزارة النفط لتلبية الطلب املتزايد على الكهرابء)4(. وإن أتمي 
إمدادات الغاز الطبيعي للمحافظة على مستوايت انتاج الكهرابء احلالية ال ميكن أن يستمر بسبب 
 .)Istepanian, 2014( غياب االستثمارات األجنبية املباشرة يف احتياطيات الغاز يف البالد
وتشري تقديرات إدارة معلومات الطاقة األمريكية إىل أن العراق حيتاج إىل تركيب حمطات تنتج حوايل 
70 غيغاواط من الكهرابء حبلول عام 2035، واالبتعاد عن توليد الطاقة اليت تعتمد على النفط، 
والرتكيز يف توليد الطاقة من الغاز)5(. ومن دون حتقيق هذا االنتقال، سيتخلى العراق عن 520 
مليار دوالر من عائدات تصدير النفط، وسيزيد الطلب احمللي على النفط إىل أكثر من مليون برميل 
الكهرابء  يومياً حبلول عام IEA, 2012( 2035(؛ وابلتايل جيب أن حتظى معاجلة مشكلة 
أبولوية عالية من قبل احلكومة املقبلة إلصالح االقتصاد املنكسر، هذا اإلصالح الذي سيمكن 
al-( االقتصاد العراقي من أن يكون جسراً يربط اقتصادات دول جملس التعاون اخلليجي وأورواب
إمدادات  تعدُّ  السياق،  Khatteeb, Alwash, & Istepanian, 2018(، ويف هذا 

2- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
3-https://tradingeconomics.com/iraq/electric-power-consumption-kwh-per-
capita-wb-data.html

4- استخدم العراق حوايل 750 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، و200 ألف مكافئ برميل نفط من النفط اخلام 
ابليوم الواحد، و112 مكافئ برميل نفط يومياً من زيت الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرابء يف عام 2016 مع جتاوز القيمة 

السوقية ملا هو مستخدم لـ 12 - 15 مليون دوالر يف اليوم. املصدر:
[Jafar D. J )2017(, The Gas Challenge for Iraq’s Electricity Generation, Iraq 
Energy Forum, Baghdad, Iraq]

5- يكلف توليد الكهرابء من حمطات الطاقة التقليدية القائمة على الوقود األحفوري يف العراق -يف الوقت احلاضر- حوايل 10.5 
مليار دوالر يف عام 2018، ومن املتوقع أن يصل إىل 22 مليار دوالر حبلول عام 2023.
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الكهرابء املوثوقة أمر أساس لدعم األهداف االقتصادية للعراق من أجل حتقيق النمو يف القطاعات 
غري النفطية6.

   منتج طاقة مستقل، 20،64%

)الشكل 2( مصادر توليد الكهرابء يف العراق عام 2018 )املصدر: وزارة الكهرابء(

الطاقة املتجددة يف الشرق األوسط
يكتسب توليد الطاقة من الطاقة املتجددة شعبية يف منطقة الشرق األوسط ويتطور بوترية سريعة، 
إذ تسعى اململكة العربية السعودية -أكرب منتج للنفط يف العامل- إىل الوصول لقدرة إنتاجية تبلغ 
9.5 غيغاواط من الطاقة املتجددة حبلول عام 2023؛ ولتحقيق هذا، وقعت السعودية مذكرة 
تفاهم مع بنك استثماري ايابين متعدد اجلنسيات لبناء حمطات تولد 200 غيغاواط من الطاقة 

6- أظهر حتليل مسح البياانت على مستوى الشركات ملؤسسة البنك الدويل يف العراق أن إمدادات الكهرابء هي أكرب عائق دائم 
أمام ممارسة األعمال يف البلد:

 http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2011/iraq
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الشمسية حبلول عام 2030 بتكلفة قدرها 200 مليار دوالر)7(. وإذا بُنيت هذه احملطة، فإهنا 
ستكون أكرب حمطة طاقة مشسية يف العامل إذ سيبلغ حجمها حوايل 200 ضعف حجم أكرب حمطة 
املتجددة كجزء من خطة  الطاقة  السعودي على تطوير  الرتكيز  العامل. وأييت هذا  اليوم يف  تعمل 
لتخليص اقتصادها من االعتماد على النفط. وقد اُعرتَف هبذه املزااي من قبل الدول األخرى يف 
املنطقة اليت عمدت إىل تنفيذ برامج طاقة متجددة؛ إذ هتدف اإلمارات العربية للحصول على طاقة 
نظيفة بنسبة 7 % حبلول عام 2020 و30 % حبلول عام 2030؛ ولتحقيق هذه املساعي 
عملت هيئة كهرابء ومياه ديب ومياه ديب على االستثمار يف ثالثة مشاريع للطاقة الشمسية، كان 
ببناء حمطة للطاقة الشمسية بسعة  إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط، وبدأت أبو ظيب  أحدثها بطاقة 
1.17 غيغاواط. وترغب الكويت أبن تولد طاقة نظيفة بنسبة 15 % حبلول عام 2030، أي ما 
يعادل تقريباً 4.5 غيغاواط من إنتاج الطاقة. ونّفذت دول أخرى مثل: مصر، واملغرب، واألردن، 

وسلطنة عمان برامج مهمة يف جمال الطاقة املتجددة.

2021: 24 % طاقة نظيفة

2020)أبو ظيب(: 7 % من 
الطاقة اإلنتاجية

2030)ديب(: 5 غيغاواط من 
ألواح الطاقة الشمسية

2020: توليد 5 %
2030: توليد 15 %
طاقة مشسية مركزة 5,7 

غيغاواط، طاقة مشسية 4،6 
غيغاواط، رايح 0،7 غيغاواط

2022: 9،5 غيغاواط

2040: 54 غيغاواط، 
41 غيغاواط من الطاقة 

الشمسيةـ، 9 غيغاواط من 
الرايح، 3 غيغاواط من 
النفاايت، وغيغاواط من 

الطاقة احلرارية األرضية

 % 5 :2020 
من الطاقة اإلنتاجية

2030: 20 % من الطاقة 
اإلنتاجية 1800 ميغاواط

الكويت البحرين

قطر

السعودية

اإلمارات العربية املتحدة

)الشكل 3( خطط دول جملس التعاون اخلليجي فيما خيص الطاقة املتجددة. املصدر: الوكالة الدولية للطاقة املتجددة.

7-https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-28/saudi-arabia-softbank-
ink-deal-on-200-billion-solar-project
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ومع ذلك، ما يزال العراق خلف نظرائه اإلقليميي يف اختاذ مبادرات الستخدام الطاقة املتجددة 
العراق يف إصالح هنج  IRENA, 2016( )3(. ويف حي شرع  الكهرابء )الشكل  إلنتاج 
التسعرية، اختارت دول جملس التعاون اخلليجي هنج الشراكة بي القطاعي العام واخلاص املمول 
دولياً ابستخدام الطاقة وهياكل الطاقة املعتربة)8(. ومع ذلك، فإن العراق ملتزم بتطوير مصادر بديلة 

للطاقة لضمان النمو املستدام يف املدى املتوسط.
الطاقة الشمسية يف العراق

2003، وابستثناء  قبل عام  ما  العراق كما كانت عليه يف حقبة  الطاقة يف  تزال مالمح  ما 
الطاقة الكهرومائية، فإن مشاركة الطاقة املتجددة يف توليد الطاقة غري فعالة، ومل تُتخذ خطوات 
واضحة لالستفادة من املوارد املتجددة. وميتلك العراق إمكاانت هائلة من الطاقة الشمسية على 
مدار العام، إذ يقع يف احلزام الشمسي العاملي )الشكل 4()9(. وإن كل 100 كيلو مرت مربع من 
 30 تعادل  إنتاج طاقة  القدرة على  لديها  واجلنوبية(  الشمالية  )البادية  واجلنوبية  الغربية  الصحراء 
مليون طن من مكافئ النفط سنوايً ابستخدام األلواح الكهروضوئية؛ وهذا جيعل العراق مكاانً مثالياً 
لالستثمار يف الطاقة الشمسية، اليت ميكن أن تكون حاًل لنقص الكهرابء على املدى البعيد)10(. 
وتقدر الطاقة الشمسية احملتملة حبوايل 3.4 مليار كيلوواط يف السنة، أي ما يعادل القدرة اإلمجالية 
لـ 5.9 غيغاواط، ويقابل ذلك مساحة تقارب 10 كيلومرتات مربعة من اخلالاي الشمسية بكفاءة 

تصل إىل 16 %)11(.
8- تشمل مشاريع التكلفة املستوية للطاقة )الكهرابء( لنهج الشراكة بي القطاعي العام واخلاص يف دول جملس التعاون اخلليجي: 
ديب - سوالر ابرك 3 )800 ميجاواط( بسعر 2.99 سنت أمريكي / كيلوواط يف الساعة، أبو ظيب-سوحيان )1177 ميغاواط( 
ميغاواط( بسعر 1.78 سنت  السعودية-سكاكا )300  العربية  الساعة، واململكة  أمريكي / كيلوواط يف  بسعر 2.42 سنت 

أمريكي / كيلوواط يف الساعة.
الدول الست  الطاقة الشمسية. حبلول عام 2030، ميكن أن تصل  العاملي هو اجملال الذي حُتَصد معظم  9- احلزام الشمسي 

والستون يف احلزام الشمسي العاملي إىل توليد طاقة مشسية تصل إىل 1.1 ترياواط. املصدر:
http://www.renewableenergyfocus.com/view/13547/sunbelt-countries-could-
have-1-1-tw-solar-pv-by-2030/
10- إن متوسط سطوع ضوء الشمس 3،244 ساعة يف السنة )من أصل 4،383 ساعة( مبعدل 9 ساعات يف اليوم. ويوفر 
يرتاوح بنحو 2،350 كيلوواط يف الساعة / مرت مربع، وميكن  عاملياً  أفقياً  العراق إشعاعاً  متوسط معدل اإلشعاع الشمسي يف 
عده مصدراً قوايً جداً ابملماثلة جبنوب أفريقيا 2,218 كيلوواط يف الساعة / مرت مربع، إال أهنا أقل من صحراء أاتكاما يف تشيلي 

3،000 كيلو واط يف الساعة / مرت مربع يف بعض املناطق، اليت تعد من أفضل مناطق املوارد يف العامل.
إمكانية  تظهر  التكنولوجية  التطورات  فإن  ذلك،  ومع  بي %15-25.  احلديثة  الشمسية  األلواح  متوسط كفاءة  يرتاوح   -11

الوصول إىل كفاءة %53.
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متوسط املدى الطويل إلنتاج الكهرابء الفولط ضوئية، املدة 1999-2015
اجملموع اليومي

اجملموع السنوي

)الشكل 4( خريطة العراق على وفق اإلشعاع األفقي السنوي العاملي للطاقة الشمسية.

)The World Bank, Solargis.com( :املصدر 

وميكن استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع يف ثلثي مساحة العراق، ففي املناطق الغربية 
واجلنوبية، ترتاوح مدة اإلشعاع الشمسي ما بي 2،800 إىل 3000 ساعة يف السنة مع أكثر 
من 7-6.5 كيلوواط يف الساعة / مرت مربع يف اليوم الواحد )الشكل 5(. وهذا جيعلهما منطقتي 

مواتيتي جداً لالستثمار يف بناء حمطات الطاقة الشمسية.
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العاملي  السنوي  األفقي  اإلشعاع  معدل 
)كيلوواط يف الساعة\ مرت مربع(

)الشكل 5( متوسط اإلشعاع الطبيعي املباشر ملواقع خمتلفة

إذ  الشمسية،  الطاقة  الكهرابء من  توليد  لتطوير  الثمانينيات خطة طموحة  العراق إابن  وضع 
صدر قانون الطاقة املتجددة يف عام 1982، ورُّكبت أوىل األلواح الشمسية على السطح يف الشرق 
األوسط يف مركز أحباث الطاقة الشمسية يف اجلادرية ببغداد يف عام 1986، لكّن ثالثة عقود من 
احلروب والعقوابت االقتصادية قوضت بنحو كبري خطط الطاقة املتجددة يف البالد. وتوقف التقدم 
يف هذا اجملال حىت عام 2009، حينما أعلنت وزارة الكهرابء عن خطة لرتكيب ستة آالف مصباح 
تعمل ابلطاقة الشمسية لتضيء شوارع بغداد كجزء من خطة أكرب إلنفاق ما يصل إىل 1.6 مليار 
دوالر على إضافة 400 وحدة ميغاواط من حمطات الطاقة الشمسية، وطاقة الرايح حبلول عام 
2016، ومت التخلي عن اخلطة بعد اهنيار أسعار النفط العاملية وظهور تنظيم داعش عام 2014. 
وعاد االهتمام ابلطاقة الشمسية يف تشرين الثاين عام 2017 مرة، وحينما أعلنت احلكومة عن 
اهتمامها مبشروع الشراكة بي القطاع العام واخلاص لبناء حوايل 700 ميغاواط من حمطات الطاقة 
الوحدات  أسعار  اخنفاض  وشجع   .)12()2 )اجلدول  أخرى  مرة   2018 عام  بنهاية  الشمسية 
الكهروضوئية بنسبة 75 % يف السوق العاملية اجلمهور على تركيب ألواح مشسية على السطوح 

12- من غري احملتمل أن يُنتهى من بعض مشاريع املنتج املستقل للطاقة يف املواقع )ذي وقار، وبغداد، والديوانية، واملثىن، واألنبار، 
وصالح الدين( حبلول التأريخ احملدد. وإن اتفاقيات شراء الطاقة مع املنتجي املستقلي للطاقة هي لتحديد أسعار اثبتة ملدة 15 

سنة حبوايل 3.5 سنت \كيلوواط يف الساعة.
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خارج منظومة الشبكة لتحل حمل املولدات اخلاصة وحمطات التوليد اليت تديرها شركات خاصة)13(.

القدرة اإلنتاجية )ميغاواط(املشروعاحملافظة
30ساوة األوىلاملثىن
50ساوة الثانيةاملثىن
50اخلضراملثىن

100احليدريةالنجف
100الرمادياألنبار
40الفلوجةاألنبار
50عامرية الصموداألنبار
50الكرمةاألنبار

225اإلسكندريةاببل
695اجملموع

)اجلدول 2( خطة العراق بنظام املنتج املستقل للطاقة املتجددة )2017(

سياسة العراق للطاقة املتجددة 
لسوء احلظ، ليس لدى العراق سياسة للطاقة املتجددة وال اسرتاتيجية متسقة يعتمدها خالل 
العقد املقبل، وعلى الرغم من أن املشاريع املعلنة ستكون بداية حنو االستفادة من الطاقة املتجددة يف 
البالد، والسيما الطاقة الشمسية، إال أهنا تُقرتح كمشاريع حالية أو مشاريع مستقبلية غري خاضعة 
إلطار سياسة اسرتاتيجية حمددة تساعد على جذب العبي دوليي رئيسي آخرين إىل قطاع الطاقة 
العراقي. وإن عدم وجود تشريعات أساسية وواضحة لالستثمار يف مصادر الطاقة املتجددة واختاذ 
للطاقة  النطاق  الواسع  والتبين  التنمية  تقيد  النفطي-  القطاع  عكس  -على  القطاع  لدعم  تدابري 
 )2( التقليدية،  الطاقة  العالية ملصادر  اإلعاانت   )1( منها:  أسباب  لعدة  املتجددة، ويعزى هذا 
غياب أطر تنظيمية لتداول الكهرابء، )3( متويل حمدود للمشاريع بعيدة األمد وتكاليف استثمارية 
13-https://spectrum.ieee.org/energy/renewables/rooftop-solar-takes-hold-in-
iraq-in-the-aftermath-of-isis
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أولية عالية، مبا يف ذلك عدم وجود دعم للمستثمرين من املصارف الدولية ومؤسسات التمويل.
ويتطلب انتقال العراق إىل الطاقة اخلضراء تنسيقاً فعااًل للجهود بي احلكومة واملستثمرين احملليي 
السياسات  مع  املطاف  هناية  تتكامل يف  أن  لتنفيذ سياسة مشرتكة انجحة من شأهنا  والدوليي 

االقتصادية والبيئية للبلد.
وتتمثل احملركات الرئيسة لتطوير مشاريع الطاقة املتجددة يف العراق ابلنقاط اآلتية:

لزايدة . 1 النفط  من  مزيد  بتصدير  يسمح  مما  الطاقة؛  توليد  يف  والغاز  النفط  استهالك  توفري 
اإليرادات احلكومية، وتقليل استرياد الغاز الباهظ الثمن نسبياً.

توفري الطاقة لدعم النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي، مع األخذ ابحلسبان أن كميات الغاز . 2
احلالية غري كافية لتلبية طلب حمطات الطاقة.

تطوير قدرة الشركات احمللية وخلق فرص العمل يف جمال تركيب األنظمة الشمسية.. 3
القدرة على تنصيب مولدات الطاقة املتجددة -والسيما الطاقة الشمسية- بسرعة وعلى نطاق . 4

صغري ومتوسط  ، على النقيض من حمطات الطاقة احلرارية الكبرية اليت تطورت ببطء.
التزام احلكومة بتحقيق منو اقتصادي مستدام صديق للبيئة.. 5
اإلهناء التدرجيي للهياكل األساسية لتوليد الطاقة املتقادمة، وخسائر النقل والتوزيع العالية نسبياً . 6

)35-50 %(. وميكن لتطوير الطاقة املتجددة أن يقلل من اخلسائر بتقليل مسافة النقل.
لدى العراق نسبة عالية نسبياً من سكان الريف )30.4 % يف عام 2016(، وهم يستخدمون . 7

ما ميثل حالياً حوايل 15 % من إمجايل استهالك البالد من الكهرابء. وكانت خطوط النقل يف 
هذه املناطق عرضة للتخريب والسرقة، وميكن للطاقة املتجددة أن تكون مصدراً مناسباً للطاقة 
يف القرى واملناطق النائية، وغريها من املواقع خارج الشبكة الوطنية، مثل: املزارع، ومضخات 

املياه، والقواعد العسكرية، واملناجم، واملراكز احلدودية ومواقع البناء.
انبعااثت اثين أوكسيد الكربون وامللواثت بسبب االعتماد الشديد على النفط والغاز . 8 ارتفاع 

جذاابً  خياراً  املتجددة  الطاقة  مصادر  يف  الكربون  اخنفاض كثافة  ميثل  الكهرابء.  إلنتاج 
للمستثمرين األجانب.
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التكنولوجيات . 9 تكاليف  اخنفضت  إذ  واعدة،  الشمسية  للطاقة  الدولية  السوق  أن  يبدو 
الكهروضوئية أبكثر من 80 % لتصبح األسعار أكثر تنافسية )الشكل 6(. يتعي على العراق 
أن يتطلع إىل األمام بينما يتوقع أن ترتاجع تكاليف مشاريع الطاقة املتجددة بنسبة ترتاوح ما 
بي 25 و50 %؛ وابلتايل، من املتوقع أن تتسارع وترية تنصيب األلواح الشمسية بنحٍو كبري 

بي عامي 2020 و2030.

)الشكل 6( تكاليف التوليد للمحطات اجلديدة، ابلدوالر األمريكي لكل كيلوواط يف الساعة

 [املصدر: الوكالة الدولية للطاقة املتجددة]

حتدايت وقيود تنمية الطاقة املتجددة
ومما ال شك فيه أن تدهور األمن القومي قد أثر بنحو كبري على تطوير مصادر الطاقة املتجددة 
يف العراق، ومل تكن احلرب ضد داعش السبب الوحيد وراء عدم وجود استثمارات أجنبية، بل كان 
لألطر التنظيمية والقانونية احملدودة لتحفيز استخدام الطاقة املتجددة دوراً أيضاً يف التأثري على تطوير 
هذا القطاع. وال تتوافر اآلليات احلالية لضمان شراء الكهرابء، واالختالالت البريوقراطية واإلدارية، 

وتقلب بيئة األعمال حوافز كافية للمستثمرين لدخول السوق.
إن إدراك احلكومة القليل ألمهية الطاقة املتجددة ومزاايها وإمكانياهتا يعد أحد العوامل الرئيسة 
املقيدة لتطوير الطاقة املتجددة، وتركز األولوية القصوى احلالية للحكومة يف إضافة مزيد من وحدات 
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الوقود األحفوري وحتويل وحدات توربينات الغاز احلالية إىل الدورة املركبة. إال أن هذا النهج -على 
الوقت احلايل؛ وابلتايل  املتجددة يف  الطاقة  الرغم من أمهيته- لن يسمح ابالعتماد على مصادر 
فإن هدف الوصل إىل توليد الكهرابء من الطاقة املتجددة بنسبة 10 % من توليد الطاقة اإلمجايل 
حبلول عام 2030 يبدو طموحاً بنحو غري واقعي. وتشري تقديرات توليد الكهرابء للمدة -2025

2030 إىل أن حصة مصادر الطاقة املتجددة لن تزيد على 3-5 % )2500-3000 ميغاواط( 
من إمجايل اإلنتاج للكهرابء)14(.

حتدي االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقة املتجددة 
للعراق  ميكن  اليت  املال  رأس  لتدفقات  املهمة  املكوانت  أحد  املباشر  األجنيب  االستثمار  يُعدُّ 
يف  املباشر  األجنيب  االستثمار  على جذب  القدرة  عدم  وميثل  االقتصاد،  لتطوير  منها  االستفادة 
العالية،  األمنية  املخاطر  العراق، بسبب: )1(  تواجه  اليت  التحدايت  املتجددة أحد  الطاقة  جمال 
)2( ضعف املؤسسات، )3( البريوقراطية املعقدة والفساد، )4( خمالفات اإلدارة، )5( القواني 
غري الواضحة لالستثمار، والسيما يف قطاع الكهرابء، )6( عدم وجود أطر تنظيمية سليمة لتداول 
الكهرابء، )7( عدم دعم االستثمار األجنيب املباشر من قبل املصرفيي واملؤسسات املالية الدولية، 
ويعزى االخنفاض احلاد يف االستثمار األجنيب املباشر الذي يرتاوح حول 150 مليون دوالر أمريكي 
يف عام 2016 )الشكل 7( إىل التأثري السليب للحرب ضد داعش، مما أضعف من قدرة االستثمار 
األجنيب املباشر يف العراق خاصة يف األجزاء الشمالية من البالد)15(، وأدى هذا إىل عواقب مدمرة 
على االقتصاد الكلي للبالد. حيتاج العراق إىل اختاذ تدابري فورية إلعادة االستثمار األجنيب املباشر 
عن طريق حماربة الفساد واعتماد سياسات استثمارية أكثر جراءة إلعادة ثقة املستثمرين األجانب 
عام  قبل  ما  بل وحىت زايدته عن مستوى  املباشر،  األجنيب  االستثمار  ابالقتصاد، واحلفاظ على 

.2014
القرن املاضي،  املباشر منذ سبعينيات  العراق دولة جاذبة لالستثمار األجنيب  أترخيياً، مل يكن 
إذ وضع حزب البعث الذي حكم البالد من عام 1968 حىت عام 2003 قيوداً صارمة على 
االستثمار األجنيب، وعوائَق على التجارة خارج ضوابط احلكومة مع لوائح تنظيمية إدارية صارمة. 

14- حمطات الكهرابء الرئيسة اليت تعمل يف الوقت احلايل على وقود الغاز، هي: اخلورماال )260 ميغاواط(، وبسماية )2100 
ميغاواط(، والرميلة )400 ميغاواط(، والشعيبة 2 )130 ميغاواط(.

15- مل يتأثر التدفق املايل ابحلرب ضد داعش يف عام 2014 فقط، بل أيضاً بعدم كفاءة النظام املايل واملصريف احمللي الذي يعيق 
االستثمار األجنيب املباشر من املشاركة يف النمو االقتصادي. 
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وتغري الوضع جذرايً بعد الغزو األمريكي يف عام 2003، إذ أُدخلت إصالحات تشريعية ابجتاه 
حترير التجارة ونظام االستثمار، وتوفري العديد من احلوافز التجارية والضريبية للمستثمرين األجانب 
القيود على االستثمار األجنيب؛  التنازالت الضريبية، والتسهيالت االئتمانية، وختفيف  من خالل 
العراق، وبنحو  وقد أدى ذلك إىل زايدة كبرية يف حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل 
رئيس يف قطاع النفط والغاز، بينما عاىن القطاعان الصناعي والزراعي جلذب استثمارات رأمسالية 
كبرية. وعلى الرغم من أن ما يقرب من 3000 ميغاواط -حبسب غحصائية أيلول 2018- من 
إمدادات الكهرابء يف العراق جُتهز اآلن من قبل منتج مستقل للطاقة -تكلفة رأمسالية تعادل 2.9 
مليار دوالر)16(-، بيَد أن حاجة العراق الفورية إىل قطاع الطاقة األجنبية تقدر بـ 9.7-14.6 

مليار دوالر أمريكي لسد الفجوة بي العرض والطلب.
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)الشكل 7( صايف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر للعراق للمدة من )2000-2016(

 )املصدر: صندوق النقد الدويل(

ملاذا فشل العراق يف جذب االستثمار األجنيب املباشر؟
تسعى احلكومة جاهدة إىل جذب االستثمارات الرأمسالية األجنبية لربانمج إعادة اإلعمار على 
الرغم من تلقيها تعهدات مبؤمتر املاحني يف الكويت يف شباط عام 2018 للحصول على 30 مليار 

16- https://www.eia.gov/analysis/studies/powerplants/capitalcost/pdf/capcost_as-
sumption.pdf
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املدة 2003-2016 حوايل  إابن  للعراق  األجنبية  الرأمسالية  التدفقات  إمجايل  دوالر)17(. وكان 
26.878 مليار دوالر أمريكي فقط، فضاًل عن دول إقليمية أخرى مبا فيها اإلمارات العربية املتحدة 
)1,212.215 مليار دوالر(، ومصر )846.221 مليار دوالر(، وتركيا )1,931.420 مليار 
دوالر(، وإيران )412.675 مليار دوالر(. ولسوء احلظ، مل ُتستخدم التدفقات األجنبية الواردة 
للعراق يف أثناء السنوات اخلمس عشرة املاضية بنحو مناسب لتعزيز األداء االقتصادي لعدة أسباب 
منها: )1( قدرة االستثمار احملدودة للبنوك احمللية، )2( إحجام البنوك األجنبية عن االستثمار يف 

العراق بسبب الوضع اجليوسياسي احلايل، إذ ما يزال الوضع األمين   للبالد يشكل هتديداً رئيساً.
لقد اعتمد املستثمرون احملليون على البنوك احمللية للحصول على معظم الديون؛ ومع ذلك من 
املرجح أن تطلب البنوك احمللية أسعار فائدة أعلى، وترفض تقدمي متويل مايل كبري ملشاريع البنية 
التحتية بسبب نقص اخلربة؛ وسيؤدي ذلك إىل قصر مدة سداد الديون: من 5 إىل 10 أعوام 
بداًل من مدة 20 عاماً اليت نراها يف معظم مشاريع الشراكة بي القطاعي العام واخلاص يف أماكن 

أخرى.
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الشكل )8( االستثمار األجنيب املباشر يف العراق مماثلة ابلبلدان اإلقليمية األخرى

17 -https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-reconstruction-
ku/allies-promise-iraq-30-billion-falling-short-of-baghdads-appeal-
idUSKCN1FY0TX
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األجنيب  االستثمار  لتدفق  صعوبة(  )واألكثر  أمهية  األكثر  التأثريات  أحد  أن  ابلذكر  واجلدير 
املباشر الذي ميكن أن يؤدي إىل منو اقتصادي مستدام هو عدم االستفادة من الطاقة املتجددة، 
والسيما من طريق الروابط مع الشركات األجنبية الكبرية. ويف حالة العراق، ميكن القول إن القطاع 
املايل غري الكفء قد منع الشركات احمللية من االستثمار يف الطاقة املتجددة للتنافس والتحول إىل 
وكالء حمليي لالستثمار األجنيب، وميكن أن يؤدي إصالح النظام املايل واملصريف -فضاًل عن سياسة 
احلكومة،- إىل حتسي قدرة الطاقة املتجددة، وبناء بيئة سليمة الستخدام موارد الطاقة املتجددة.

وستعتمد أمناط تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف جمال الطاقة املتجددة جزئياً على أمن 
البلد واستقراره االقتصادي. ومبا أن األمن والسالمة ما يزاالن غري مؤكدين، فمن غري املرجح أن 
تُنَشَأ مشاريع كبرية لالستثمار األجنيب املباشر، وميكن اعتماد احلجة نفسها على االستثمار احمللي. 
اليت ما تزال فيها هتديدات  املناطق  املباشر إىل  البديهي توقع تدفق االستثمار األجنيب  ومن غري 
داعش قائمة والسيما يف املنطقتي الشمالية والغربية. وإن اخلوف من اإلنتاجية السنوية للعمالة يف 
وزارة الكهرابء )826 ميغاواط يف ساعة لكل عامل( أقل بكثري من تلك اخلاّصة ابلطاقة املتجددة، 
وميكن أن تؤدي الزايدة الكبرية يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقة املتجددة إىل حتسي 
مستوى اإلنتاجية اإلمجايل لقطاع الكهرابء، إذ إن القوى العاملة الالزمة لتشغيل حمطات الطاقة 
الشمسية وصيانتها أقل بكثري من تلك احملطات اليت تستخدم فيها أنواع أخرى من املكائن لتوليد 

الطاقة.
)REOP( برانمج تعويض الطاقة املتجددة

يعد برانمج تعويض الطاقة املتجددة )REOP( اتفاقيًة اقتصاديًة مطلوبة من قبل شركات 
النفط لالستثمار يف تطوير مشاريع الطاقة املتجددة، وهتدف هذه االتفاقية إىل مساعدة العراق يف 
تلبية الطلب املتزايد على الكهرابء وااللتزام بتخفيض غازات االحتباس احلراري الناجتة عن عمليات 
استخراج النفط والغاز. ويهدف الربانمج لتعويض نسبة من الطاقة الرئيسة املنتجة من النفط أو الغاز 
حنو هدف اثنوي يتمثل يف توليد الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة. وميكن الرتويج للربانمج على 

أنه عنصر مهم يف سياسة الطاقة يف العراق لتقدمي حلول مستدامة لنقص الكهرابء.
وحيتاج تطوير هذا الربانمج إىل موازنة املكوانت الفنية والتجارية لعقود النفط والغاز، وسيعتمد حجم 
التطوير على قيمة اتفاقية اهليدروكربون ومدهتا يف إطار اسرتاتيجية الطاقة املتكاملة يف العراق؛ فكلما 
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ارتفعت قيمة العقد، زادت أمهية التعويض يف تطور برانمج تعويض الطاقة املتجددة )الشكل 9(.

)الشكل 9( التعويض كمكون يف تطوير الطاقة املتجددة

ويرتبط عقد تعويضات الطاقة املتجددة بعقود النفط والغاز من طريق نسبة من الطاقة املكافئة 
املنتجة يف اليوم. وإن ما حيدد القيمة االئتمانية لربانمج تعويض الطاقة املتجددة هو نسبة استخدام 
الكهرابء مقابل اإليرادات النفطية؛ ففي املثال الذي سيأيت الحقاً )اجلدول 3(، ميكن أن يكون 
االلتزام ابلتعويض بنسبة 1 % من الطاقة الشمسية هو االلتزام نفسه بتوليد الكهرابء من الوقود 

األحفوري بقدرة 400 ميغاواط عند سعر 3.5 سنت لكل كيلوواط يف الساعة.

300,000مليون برميل \ اليومإنتاج النفط يوميًا

55 دوالرًادوالر \ مليون برميلسعر النفط
16,500,000دوالر \ اليوماإليرادات النفطية يوميًا

486,000ميغاواط ابلساعةالطاقة املكافئة
165,000دوالر \ اليومتكلفة تعويض الطاقة

1,0%نسبة التعويض
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4,860ميغاواط ابلساعةتعويض الطاقة يف اليوم
3,5دوالر \ ميغاواط ابلساعةالتسعرية

408,240دوالر \ اليوماإليرادات من الكهرابء يوميًا
2,47%نسبة الكهرابء / نسبة اإليرادات النفطية

)اجلدول 3( حساب اإليرادات املسرتدة بقيم تعويض بنسبة 1%

ويف وقت كتابة هذا التقرير، اُحُتِسَب سعر النفط اخلام بـ 55 دوالراً لكل برميل)18(، وابفرتاض 
أن إمجايل تعويض الطاقة يساوي 165،000 دوالر يف اليوم، ستبلغ العائدات من توليد الكهرابء 
من الطاقة الشمسية 408،240 دوالر يف اليوم الواحد. ومع ذلك، ليس من الصواب افرتاض 
أن التعويض عن مصادر الطاقة املتجددة سيؤدي إىل حتقيق منفعة مباشرة بزايدة اإليرادات بسبب 
تعقيدات صناعة النفط واملتغريات املتعددة مبا يف ذلك قيود اإلنتاج يف منظمة أوبك، وأنواع الوقود، 
والطلب، وتكاليف التشغيل، والصعوابت غري املتوقعة. بيَد أن خفض الطلب احمللي على الوقود 
األحفوري ميكن أن يكون ذا فائدة كبرية للعراق، والسيما يف حال استمرار أسعار النفط ابالرتفاع، 

إذ إن تكلفة توليد الكهرابء ستكون أعلى بسبب تكلفة الوقود النفطي وتكاليف التشغيل.
وقد ُوقِّعت مؤخراً اتفاقية اقتصادية مشاهبة لربانمج تعويض الطاقة املتجددة بي شركة البرتول 
الوطنية الكويتية ووزارة الكهرابء واملاء، وعلى وفق تقرير اتفاقية شراء الطاقة، ستستثمر شركة البرتول 
الوطنية الكويتية يف بناء حمطة كهرابء الدبدبة وتشغيلها بطاقة 1200 ميغاواط يف جممع الشقااي 
للطاقة املتجددة، وبيع الكهرابء املولدة إىل وزارة الكهرابء واملياه خالل السنوات اخلمس والعشرين 
القادمة، ومن املتوقع أن يكلف املشروع 1.2 مليار دوالر، وسيولد 2500 غيغاواط يف ساعة 
يف السنة)19(. وتدرس أرامكو السعودية -أكرب شركة نفط يف العامل- إمكانية استثمار استثمار ما 
يصل إىل 5 مليارات دوالر يف شركات الطاقة املتجددة كجزء من خطط للتقليل من االعتماد على 

إنتاج النفط اخلام)20(.

18- تقلب سعر النفط اخلام بي 140-20 دوالراً للربميل يف السنوات العشر األخرية.
19 -https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-14/kuwait-plans-tender-
for-1-2-billion-solar-project-in-2018
20-https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-29/saudi-aramco-said-
to-weigh-up-to-5-billion-of-renewable-deals
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فوائد برانمج تعويض الطاقة املتجددة
زايدة امدادات الكهرابء( 1

ومن املتوقع أن يساعد تنفيذ برانمج تعويض الطاقة املتجددة بنحو كبري يف زايدة توليد الطاقة 
ابستخدام الطاقة املتجددة، ومبا أن الطلب على الكهرابء سيستمر يف االرتفاع مبعدل 6 إىل 7 % 
الطلب  لتلبية  اجلديدة  التحتية  والبىن  الطاقة  توليد  يف  استثمارات كبرية  األمر  فسيتطلب  سنوايً، 
املتزايد. وميكن للربانمج أن يؤدي دوراً مهماً يف تلبية احتياجات العراق من الطاقة، إذ ستصل طاقة 

إنتاج النفط اخلام إىل 6.5 مليون برميل يومياً حبلول عام 2022.
أمن الطاقة واالستقالل( 2

من املتوقع أن تكون حمطات توليد الطاقة يف العراق معتمدة كثرياً على الغاز الطبيعي لتوليد 
الكهرابء، واجلدير ابلذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي احمللي غري الكايف جيرب العراق حالياً على استرياد 
كميات كبرية من إيران)21(. فقد جتاوز استهالك الوقود يف العراق لتوليد الكهرابء 440،000 
برميل من النفط املكافئ يف اليوم يف عام 2017 ومن املتوقع أن يصل إىل 1.2 مليون برميل حبلول 
عام 2025. وسيعطي تنفيذ برانمج تعويض الطاقة املتجددة فرصة للعراق لزايدة أمن الطاقة وتقليل 
االعتماد على مصادر الطاقة األجنبية ابالستفادة من موارد الطاقة الشمسية احمللية، فضاًل عن وفرة 

األراضي املتاحة لالستثمار يف األجزاء الغربية واجلنوبية من البالد.
ختفيض معدالت غاز ثنائي أكسيد الكربون( 3

الغازات الضارة  انبعاث  الرئيس يف  العامل  النفط من احلقول اجلنوبية للبصرة هو  إنتاج  ما يزال 
ابلبيئة؛ مما يتسبب بتهديد كبري للصحة العامة والسيما يف احملافظات اجلنوبية، وإن أنواع الوقود ذي 
اجلودة املنخفضة مثل النفط اخلام -الذي حيتوي على نسبة عالية من الكربيت املستخدم يف حمطات 
توليد الطاقة ذات التحكم القليل ابالنبعااثت- تعد أيضاً من العوامل الرئيسة اليت تساعد يف تلوث 
اهلواء. وقد ازدادت انبعااثت العراق من غازات االحتباس احلراري مثل اثين أكسيد الكربون وأكسيد 
النيرتوجي بنحو كبري منذ عام 2003، فضاًل عن اثين أكسيد الكربيت الذي يضر بصحة اإلنسان. 
وتضاعفت انبعااثت اثين أكسيد الكربون يف العراق ثالث مرات منذ عام 1908، وجتاوزت اآلن 

21- يف آذار عام 2018، بدأت إيران بتصدير 1760 مليون قدم مكعب من الغاز يف اليوم إىل البصرة وبغداد مبعدل 880 
مليون قدم مكعب من منطقة نفطشهر يف كرمانشاه؛ مما جعل العراق أكرب مستهلك للغاز اإليراين.  
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للجيل  املستقبلي  االستخدام  فإن  ذلك،  على  وبناء  10(؛  )الشكل  السنة  يف  طن  مليون   150
قدرات  التوسع يف  مع  يتناسب  مبا  الكربون  أكسيد  انبعااثت اثين  مستوايت  من  التقليدي سيزيد 

التوليد، لذا سيحتاج البلد للطاقة املتجددة لتوليد الكهرابء للحد من هذه االنبعااثت.

السنة

)الشكل 10( انبعااثت اثين أكسيد الكربون السنوية للمدة من )1980-2015( 

[)EIA( املصدر: إدارة معلومات الطاقة األمريكية]

توفري التكاليف( 4
ترتاجع تكاليف تكنولوجيات الطاقة املتجددة ابستمرار يف السوق الدولية، إذ تتحسن تقنيات 
أظهرت  تكنولوجيات جديدة. وقد  لظهور  املخاطر  اخنفاض  التصنيع وكفاءهتا إىل حد كبري مع 
املشاريع الكهروضوئية اإلقليمية األخرية االجتاه السائد يف أسعار الطاقة، إذ بلغت التكلفة املستوية 
للطاقة )الكهرابء( 2.35 سنت لكل كيلوواط)22(. وإن تكلفة توليد الكهرابء من حمطات الطاقة 
22- يف السنوات األخرية، ُقّدمت مناقصات كبرية حملطات الطاقة املتجددة للمستثمرين الذين يقدمون أقل نسبة للتكلفة املستوية 
للطاقة )الكهرابء( )يعتمد حساب التكلفة املستوية للطاقة على توليد الطاقة املتوقع، والنفقات الرأمسالية، والنفقات التشغيلية(، 
استناداً إىل املتغريات املالية حلساب التكلفة املستوية للطاقة: فإن عمر املشروع ملدة 25 عاماً، معدل اخلصم 10٪، معدل التمويل 
إىل  الساعة  / كيلوواط يف  البلورية من 0.048 دوالر  أحادية  لأللواح  )الكهرابء(  للطاقة  املستوية  التكلفة  8٪، وترتاوح  بنسبة 
0.075 دوالر / كيلوواط يف الساعة، ومتتاز ألواح األفالم الرقيقة على نظام اإلمالة الثابتة -ذات تكلفة مستوية للطاقة )الكهرابء( 
0,048 دوالر / كيلوواط يف الساعة- أكثر فعالية اقتصادايً مقارنة مع التكلفة املستوية للطاقة )الكهرابء( من الغاز الذي أطلق 
من دورة التوربي ابلغاز الذي يرتاوح بي 0,042 دوالر و0,078 دوالر / كيلوواط يف الساعة، وحمركات الديزل الذي ترتاوح 

تكلفتها من 0.197 دوالر إىل 0.281 دوالر / كيلوواط يف الساعة.
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التقليدية يف العراق أعلى بكثري من تكلفة حمطات الطاقة الكهروضوئية اليت حتتوي على وقود غري 
وتزداد جاذبية  املتجددة،  ابلطاقات  األحفوري  الوقود  استخدام  تعويض  تكلفة  ومبماثلة  مدعوم، 
لكن  التجارية،  العوامل  مجيع  تشمل  ال  املماثلة  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  بنحو كبري.  األخري 
االستخدام املرتفع للطاقة املتجددة من شأنه أن يعوض استهالك الوقود األحفوري، وحيتمل أن يوفر 

إنتاجاً إضافياً من النفط لغرض التصدير.
برانمج تعويض الطاقة املتجددة والشراكة بني القطاعني العام واخلاص

على  املسؤولية  من  مزيداً  األخريين  العقدين  يف  الطاقة  اقتصادايت  يف  العاملي  التحول  وضع 
إمدادات الكهرابء للقطاع اخلاص ابلشراكة بي القطاعي العام واخلاص، وتبدو النماذج االقتصادية 
الناشئة يف مجيع أحناء العامل اآلن متجهة لصاحل مشروعات القطاع اخلاص يف جمال الطاقة أكثر من 
أي وقت آخر )IBRD, 2017(. وحيتاج العراق إىل تبين سياسة جديدة تعرتف أبمهية إشراك 
وامليسورة  واملوثوقة  اآلمنة  الطاقة  توفري  يف  واملخاطر  واملزااي  املسؤوليات  تقاسم  يف  اخلاص  القطاع 
األعمال،  الكفاءة، ورايدة  ذلك:  القطاع، ويشمل  إدارة  إدخاهلا يف  للجمهور من طريق  الكلفة 
املرافق  تشغيل  يف  احلكومة  مشاركة  من  املهارات  وستقلل  الدولية.  التجارية  األعمال  وممارسات 
العامة. وعلى الساحة الدولية، أصبحت الشراكة بي القطاعي العام واخلاص وسيلة مالئمة لتمويل 
مشاريع الطاقة بسبب واقع يسري، وهو أن احلكومة وحدها ال تستطيع حشد املوارد الكافية لتلبية 

احلاجة وإدارة قطاع الكهرابء بفعالية وكفاءة.
ميكن أن يكون مفهوم برانمج تعويض الطاقة املتجددة هو اإلطار الصحيح للتعاون بي احلكومة 
االحتادية أو احلكومات احمللية مع شركات النفط لتعزيز األمنوذج االقتصادي للكهرابء عرب اتفاقيات 
شراء الطاقة على املدى البعيد )الشكل 11(. وفيما خيص برانمج إعادة اإلعمار يف مرحلة ما بعد 
داعش، ميكن دمج برانمج تعويض الطاقة املتجددة يف اسرتاتيجية إعادة بناء االقتصاد الذي حيسن 
من حتقيق هذه القيم األربع، املتمثلة مبا أييت: الكفاءة، واإلنصاف، واالستدامة، واألمن. وال ميكن 
تنفيذ هذه العوامل املرتابطة اليت تسهل عمل الربانمج إال إذا كانت مرتبطة ابإلرادة السياسية للبلد 

وتُبنيت من قبل قيادهتا.
وعلى احلكومة أن تركز أواًل يف تطوير أدوات التمكي لتشجيع شركات النفط على االستثمار 
الفجوات  العام واخلاص لسد  القطاعي  الشراكة بي  املتجددة من طريق  الطاقة  تعويض  بربانمج 
التمويلية يف توفري األصول واخلدمات، وجيب أن تركز أي سياسة يتم تبنيها على الدور املهم الذي 
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تؤديه الشراكة بي القطاعي العام واخلاص يف العمل على برانمج تعويض الطاقة املتجدد؛  لتحسي 
مستوى خدمات البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ونوعيتها عرب اآليت:

• واخلاص 	 العام  القطاعي  بي  ومبادئها  الشراكة  بعمليات  التأهيل  إعادة  العمل على مشاريع 
امليسرة.

• الكهرابء 	 إمدادات  لتوفري  للتطبيق  قابل  املتجددة هو خيار  الطاقة  تعويض  برانمج  أن  إدراك 
وختفيض إنفاق احلكومات مع حتسي تقدمي اخلدمات بتكلفة معقولة.

• النفط 	 عقود  يف  املتجددة  الطاقة  بتحسي ختصيص  املال  مقابل  القيمة  هنج  اعتماد  ضمان 
والغاز.

• بي 	 الشراكة  ملشاريع  والشفافية  والنزاهة  التنافسية  العملية  لتسهيل  احلوكمة  هياكل  تطوير 
القطاعي العام واخلاص.

• مراقبة احلكومات احمللية ملشاريع برانمج تعويض الطاقة املتجددة.	
• تعزيز أمهية الطاقة املتجددة إلطالق االستثمارات األجنبية يف هذا القطاع.	
• خلق بيئة صديقة للمستثمر جلذب االستثمار األجنيب إىل مشاريع الشراكة بي القطاعي العام 	

واخلاص.
• تنمية القدرات املؤسسية لدعم استخدام الطاقة املتجددة على حنو مستدام.	
• املشاركة يف نقل التكنولوجيا ابملشاريع املشرتكة والشراكات واالحتادات لدعم التوسع يف قطاع 	

الطاقة املتجددة غري املستغلة.
• حتقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية يف أثناء تطوير الصناعة احمللية.	

ومن املؤكد أن هذه املزااي الواضحة ستحفز العراق على التحول من دولة تؤمن اخلدمات إىل 
دولة حتررية تقدم اخلدمات املمولة من القطاع اخلاص.
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 وزارة النفط

االستثمار يف قطاع النفط

شركة استثمار النفط 
والغاز

التعويض

 الشركات احمللية \ املؤسسات

 املقرضون احملليون والدوليون

الشركات املستقلة املنتجة 
للطاقة

 النفقات الرأمسالية + النفقات التشغيلية
 القيمة املالية

الدين

مقاول التشغيل 
والصيانة

 اتفاق التشغيل 
والصيانة

شركة مشروع الطاقة املتجددة 
)الكياانت ذات األغراض اخلاصة(

اتفاقية شراء 
الطاقة

مة  حكو

وزارة الكهرابء 
)املتابعة(

اهلندسة 
واملشرتايت والبناء

مقاول بناء

)الشكل 11( هيكل تطوير برانمج تعويض الطاقة املتجددة

اخلامتة
وسيزداد  اهلش،  السياسي  نظامه  وهتدد  البلد  اقتصاد  العراق  يف  الكهرابء  نقص  قضية  تُعرقل 
هذا األمر سوءاً ما مل تُتخذ تدابري فورية وفعالة ملعاجلتها. وحان الوقت كي تساعد شركات النفط 
عالية  عوائد  على  للحصول  لالستثمار  املتجددة كطريقة جديد  الطاقة  تطوير  من طريق  ابلعراق 
نسبياً ولتحسي صورة الشركة كصديق للبيئة. وحيتاج العراق القتصاد سريع النمو ومستدام لتحسي 
نوعية احلياة العامة للناس. وعلى الرغم من كل وعود التغيري، بيد أن البالد ما تزال تعاين من العديد 
الصحيحة. والستخدام مصادر  السياسات  والفساد، وغياب  اإلدارة،  منها: سوء  العقبات،  من 
الطاقة املتجددة، جيب أن تُتبين سياسات صحيحة لتشجيع مشاركة االستثمار األجنيب املباشر يف 
املستقبل. وحيتاج النهج احلايل لتوليد الكهرابء -املعتمد حالياً على حمطات الطاقة احلرارية التقليدية 
والقليل من الطاقة الكهرومائية- إىل إضافة مصادر توليد متنوعة من الطاقات املتجددة مثل الطاقة 
الشمسية وطاقة الرايح. وكي يعتمد العراق على الطاقة املتجددة، حتتاج احلكومة إلصالح قطاع 

الكهرابء وفتح السوق للشراكة بي القطاعي العام واخلاص يف توليد الكهرابء وتوزيعها.
النفط  الكافية لشركات  القدرة  مناسباً؛ إلعطائه  الطاقة املتجددة برانجماً  ويُعدُّ برانمج تعويض 
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بي  الشراكة  وطُبقت  وتعزيزها،  العراق  يف  املتجددة  الطاقة  الستثمار  سواء  حد  على  واحلكومة 
القطاعي العام واخلاص بنجاح يف العديد من املناطق -الدول املتقدمة والنامية على حد سواء- مبا 
يف ذلك منطقة الشرق األوسط؛ وسيساعد هذا على أن خيفض العراق تدرجيياً من تقدمي الدعم 
للكهرابء واالستثمار يف إصالح القطاع. وميكن أن يكون برانمج تعويض الطاقة املتجددة أنسب 
أنواع آليات الشراكة بي القطاعي العام واخلاص لتسريع تطوير مصادر الطاقة املتجددة، واهلدف 
النهائي من برانمج تعويض الطاقة املتجددة هو أن يكون هناك إطار إلعادة إحياء قطاع الكهرابء 
املصادر  لتشجيع  متكاملة  سياسات  تبين  العراق  وعلى  الدولية.  املؤسسات  توصيات  وفق  على 

األخرى للطاقة -غري النفط والغاز- إذا أراد اللحاق ببقية دول املنطقة.
شكر وتقدير

أود أن أشكر زمالئي يف معهد الطاقة العراقي على دعمهم املستمر، على وجه التحديد روبن 
املراجعي  من  العديد  أشكر  أن  وأود  املالكي.  وايسر  توالست،  وبوب  اخلطيب،  ولؤي  ميلز، 

ملداخالهتم القيمة.
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