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إخالء مسؤولية
أي شخص يستخدم هذا التقرير يقرُّ بشروط إخالء املسؤولية ويوافق عليها، إذ أُعدَّ هذا التقرير بعناية فائقة للتأكد من 
أن مجيع البيانات واحلسابات املدرجة فيه دقيقة وكاملة قدر اإلمكان، ولكن ال ميكننا تقدمي أي ضمانات بشأن دقة أي أرقام، 
أو حتليالت، أو استنتاجات، أو توصيات، والسيما تلك البيانات اليت مت احلصول عليها من أطراف ثالثة. إن البيانات الواردة 
يف هذا التقرير صاحلة للتواريخ املوضحة، وقد تؤثر التغيريات الالحقة يف جداول التعريفات، وأسعار الصرف، وأسعار الوقود، 
واملتغرّيات األخرى على االستنتاجات العامة يف التقرير، إال إذا قدمنا   على وجه التحديد تأكيداً كتابياً خبالف ذلك. وإن اآلراء 
الواردة يف هذا التقرير ليست بالضرورة آراء مؤسسة فريدريش إيربت أو املنظمة اليت يعمل املؤلف فيها، فال تتبىن مؤسسة فريدريش 
إيربت ومركز البيان للدراسات والتخطيط أي بيان يف هذا التقرير، وال يتحمل املركزان أي مسؤولية عن أي خسارة، أو ضرر، أو 
نفقة من قبل أي طرف؛ نتيجة العتمادهم على أي مواد واردة يف هذا التقرير. توافق مجيع األطراف اليت تستخدم هذا التقرير 
على عدم تقدمي أي مطالبة بأي تعويض من فريدريش إيربت ومركز البيان للدراسات والتخطيط أو أي من موظفيهما عن أي 

خسارة، أو ضرر يلحق بأي طرف، نتيجة اعتمادهم على أي مادة واردة يف هذا التقرير.
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شكر وتقدير

شكر وتقدير
ُكتبت هذه الورقة السياسة بدعم من قبل فريدريش إيربت ستيفتونغ، عمان، األردن. ونشكر شكراً خاصاً  نائب املدير 
املقيم ومنسق مشروع املناخ والطاقة اإلقليمي اليت ساعدت من خالل رؤيتها وخربهتا يف هذا البحث، على الرغم من أن فريدريش 

إيربت قد ال تتفق مع مجيع التفسريات واالستنتاجات اليت تقدمها هذه الورقة.
وشكر خاص إىل مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، العراق، وشكر خاص أيضاً إىل السيد أمين الفيصل والدكتور 

علي طاهر احلمود على التعليقات اليت حّسنت بنحو كبري من هذه الورقة.
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امللخص

امللخص

موارد  لتسخري  التحديات  من  العديد  العراق  يواجه 
الطاقة اليت لديه ووضع سياسات طاقة منطقية، فاهلبوط األخري 
ألسعار النفط، واالضطرابات االقتصادية والسياسية يف العراق، 
وانتشار وباء فريوس كورونا، والعجز الكبري املتوقع يف املوازنة 
نقص  معاجلة  مهمة  من صعوبة  تزيد   2020 لعام  االحتادية 
إمدادات الطاقة الكهربائية أكثر من أي وقت مضى. وما مل 
ختطط احلكومة خلفض التكاليف، وإصالح التعرفة الكهربائية، 
وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، فمن غري احملتمل أن حُتل مشكلة 

نقص الطاقة يف املستقبل القريب.
العراق،  يف  الشمسية  الطاقة  سياسة  الورقة  هذه  حتّلل 
وتتناول العوائق اليت حتول دون تطوير نظام الطاقة املتجددة يف 

ظل االضطرابات األخرية اليت شهدهتا البالد.
أن  الشمسية-  الطاقة  -مثل  اخلضراء  للطاقة  ميكن 
صادرات  وختفيض  الطاقة،  استرياد  تقليل  يف  تساعد كثرياً 
النفط، وختفيف عبء الدعم على احلكومة. العراق مييل إىل 
الوحدات  مها:  بطريقتني،  البالد  يف  الشمسية  الطاقة  تعزيز 
الكهروضوئية اليت ميكن أن تؤدي إىل تقليل حرق النفط والغاز، 
واأللواح الشمسية على األسطح اليت تساعد األسر على تقليل 
اعتمادها على “مولدات األحياء املكلفة وامللوثة”، لكن مع 
ذلك، هناك الكثري من احللول املتعلقة بالتوليد املوزع لالستفادة 
من الطاقة الشمسية على النطاق الصغري او املتوسط واليت مل 
العراق حىت اآلن، واليت هي أكثر من جمرد  يتم استغالهلا يف 
استغالل  لتصل حىت  األسطح  على  األلواح مشسية  استخدام 
أن  احللول  هلذه  وميكن  املنفعة،  نطاق  على  الشمسية  الطاقة 
وحتقيق  الوطنية،  الشبكة  على  العبء  ختفيف  يف  تساعد 
الصغرية  الشركات  وتطوير  عمل،  فرص  وخلق  الالمركزية، 

واملتوسطة، وخفض فواتري الكهرباء على املدى الطويل.
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1- حصاد ضوء الشمس

العراقية  الكهرباء  وزارة  دعت   ،2019 عام  متوز  يف 
مواقع  سبعة  تطوير  يف  للمشاركة  املستقلني  الطاقة  منتجي 
للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 755 ميغاواط يف نطاق 
العديد  رأى  ميغاواط؛   300 إىل  ميغاواط   30 بني  يرتاوح 
إىل  أنه خطوة  على  اإلعالن  واألجانب  احملليني  املطورين  من 
األمام يف حماولة لتنويع مزيج الطاقة يف البالد، وتقدم املنظمات 
الدولية، مثل البنك الدويل، والوكالة الدولية للطاقة1، والوكالة 
للطاقة  اإلقليمي  واملركز  )إيرينا(2،  املتجددة  للطاقة  الدولية 
اإلمنائي4،  املتحدة  األمم  وبرنامج  الطاقة3،  وكفاءة  املتجددة 
الدعم التقين والتجاري جلهود العراق يف نشر الطاقة الشمسية 
أن  اآلن  يبدو  ولكن  األسطح.  وعلى  املنفعة  نطاق  على 
الوزراء  رئيس  أجربت  اليت  للحكومة  املناهضة  االحتجاجات 
تشرين  أواخر  يف  التنحي  على  وحكومته  املهدي  عبد  عادل 
العاملية،  النفط  ألسعار  األخري  واهلبوط   ،2019 عام  الثاين 
الستثمار  اليت ختطط  احلكومة  جهود  يقوضان  كورونا  ووباء 
آالف اهلكتارات يف الصحاري اجلنوبية والغربية حلصاد اإلشعاع 
ليست  االنتكاسات  هذه  إن  بالذكر  اجلدير  من  الشمسي5. 
جديدة على العراق، إذ برز نقص الكهرباء كعائق رئيسي أمام 
البنك  2003، ويقدر  منذ عام  البالد  االقتصادي يف  النمو 
الدويل التكلفة االقتصادية السنوية بسبب نقص الكهرباء بنحو 

)INES, 2003(.  40 مليار دوالر أمريكي

1- New IEA report provides practical roadmap to address Iraq’s 
current electricity shortfall and future energy needs )Link(
2- IRENA to Integrate Iraq’s New Solar Map into Global 
Atlas )Link(

3- تلقت خطط الطاقة املتجددة يف العراق دعماً من املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة 
الطاقة )RCREEE(، وكذلك من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP(. وقع 
الطرفان اتفاقية جديدة عن حتفيز استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية يف العراق. كان 
الطاقة  حمطات  نشر  على  العراقية  الكهرباء  وزارة  يساعد  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
الكهروضوئية  الطاقة  من  ميجاوات   5 توليد  عن  فضاًل  املرافق،  نطاق  على  الشمسية 

السكنية.
4- يف 4 شباط 2020، وقع برنامج* األمم املتحدة اإلمنائي خطاب اتفاق مع حمافظة 
الكهرباء يف غضون  ميغاواط من  يقل عن  ما ال  توفر  رائدة  دهوك إلنشاء حمطة مشسية 
إطار  يف  املشروع  هذا  لتمويل  أمريكي(  دوالر  مليون   2( األورويب  االحتاد  قدم  عامني. 
من خالل  العراق  يف  واالستقرار  االنتعاش  »دعم  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  برنامج 

التنمية احمللية”.
 16،809،023( مربع  ميل   64،900 حوايل  واجلنوبية  الغربية  الصحراء  تغطي   -5
هكتاراً(، ما يقرب من ُخسي البالد )رابط(. يرتاوح متوسط الدخل السنوي اإلمجايل بني 

1899 - 2200 كيلوواط / م 2 على وفق اخلريطة الشمسية العاملية )رابط(.

غري  التحتية  والبنية  املرتدية  الكهرباء  خدمات  تعوق 
الكافية والفقرية تنمية القطاع اخلاص، وتؤثر سلباً على النمو 
اليت  الفقر،  للحّد من  احلكومة  االقتصادي، وتعوق حماوالت 
كانت أحد أسباب استمرار االحتجاجات املناهضة للحكومة 

منذ تشرين األول عام 2019 6.
إن التحديات املتزامنة واملعقدة لقطاع الكهرباء يف العراق 
إيرادات  توليد  قادر على  فاشل غري  لعمل  نتيجة  إاّل  ما هي 
كافية إلعالة نفسه أو تقدمي قيمة للمستهلكني. يفرض متويل 
االحتادية  املوازنة  على  شديدة  مالية  ضغوطاً  الكهرباء  قطاع 

العراقية كل عام7 )انظر الشكل أدناه(.

املوازنة

التشغيلية االستثمارية القروض اجملموع

املوافق عليها العجز

الكهرباء،  وزارة  ]املصدر:   )2019( الكهرباء  وزارة  موازنة 
حتليل املؤلف[

الداخلية، وقلة  النزاعات املسلحة  لقد أدت سنوات من 
االستثمار، وسوء اإلدارة، والفساد إىل بنية حتتية متداعية، ذات 
كفاءة منخفضةـ ومستويات عالية من اخلسائر التقنية والتجارية 
)AT&C( اليت تتجاوز 50 %. يتم فقدان أكثر من 67 % 
من الكهرباء قبل إصدار فاتورة هبا )راجع الشكل أدناه(، وتغطي 
التعريفات حالياً حوايل 11 % فقط من تكلفة  عملية مجع 
إنتاج الكهرباء وتوصيلها. ففضاًل عن هذا العبء، فإن االفتقار 
إىل القياس الفعال ونظام الفواتري جيعل الكهرباء مدفوعة بنسبة 

33 % من إمجايل الكهرباء املنتجة.

6 -Maria Fantappie )2019(, Widespread Protests Point to Iraq’s 
Cycle of Social Crisis, International Crisis Group, )Link(

7- بلغت موازنة وزارة الكهرباء يف عام 2019 ما قيمته 10.05 تريليون دينار عراقي 
االحتادية  املوازنة  إمجايل  من   %  7.55 ميثل  ما  وهو  أمريكي(،  دوالر  مليار   8.4(

)133.107 تريليون دينار عراقي(.
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حصاد ضوء الشمس

الكهرباء املولدة
اخلسائر الفنية )التوليد(

اخلسائر الفنية)النقل(
اخلسائر الفنية )التوزيع(

السرقة والفواتري غري املصدرة
الفواتري غري املدفوعة

الفواتري املستوفاة 

اخلسائر الفنية والتجارية خسائر االستيفاء

اخلسائر الفنية والتجارية )2017( ]املصدر: حتليل املؤلف[
1.1 الغاز إىل الطاقة أو الطاقة من الشمس؟

بال شك  العراق  اىل  الشمسية  الطاقة  إدخال  سيؤدي 
الوقود  نقص  سبب  فقد  البالد،  يف  الطاقة  أمن  تسخري  إىل 
العراق  الطاقة يف  توليد  تدمري  إىل  الطبيعي-  الغاز  -والسيما 
اإليراين  الغاز  واردات  على  العراق  اعتماد  وأصبح  لسنوات8، 
بني  السياسي  التوتر  من  جزءاً  الكهرباء  من  احتياجاته  لتلبية 
الواليات املتحدة وإيران9، وقد أعفت الواليات املتحدة العراق 
املؤقتة السترياد  اإلعفاءات  متديد  بالعقوبات عرب  االلتزام  من 
املتحدة  الواليات  لكن  اإليراين،  اجلانب  من  والكهرباء  الغاز 
طلبت من العراق حتقيق »استقاللية الطاقة« بسرعة والبحث 

8- هناك تركيز أقل على استخدام النفط يف االحرتاق لتوليد الطاقة. تتمثل سياسة احلكومة 
اليت ُدفعت من قبل البنك الدويل ووزارة الطاقة األمريكية يف االستثمار بالغاز املصاحب 
للنفط مع زيادة إنتاج النفط إىل أقصى حد للتصدير. ومع ذلك، ما يزال الوقود السائل 

يساعد بنسبة كبرية من مزيج الوقود:

استهالك الوقود )مليون وحدة حرارية( )2019(

345,897,688النفط اخلام

HFO199,477,676 زيت الوقود الثقيل

14,728,275الديزل

12,951,155اجلازولني

354,642,587الغاز الطبيعي
عام  حبلول  اجلنوبية  النفط  حقول  من  الطبيعي  الغاز  حرق  على  بالقضاء  العراق  تعّهد 
2022، لوضع حد ملليارات الدوالرات من العائدات املفقودة. يبلغ احتياطي العراق املؤكد 
الغاز املسوق إىل  العراق من  إنتاج  الغاز حوايل 130 تريليون قدم مكعب. سريتفع  من 
حوايل 1،765 مليار قدم مكعب على مدى العقد املقبل على وفق آخر تقرير للتوقعات 
الصادر عن وكالة الطاقة الدولية؛ وهذا من شأنه تعزيز خمزون الغاز العراقي حملطات الطاقة 
بسبب  البالد؛  تواجهها  اليت  اهلواء  جودة  ومشكالت  املدمر،  التلوث  وتقليل  التقليدية، 

570 مليار قدم مكعب من الغاز املشتعل من حقول النفط كل عام.
9- بلغت التكلفة السنوية السترياد الكهرباء من إيران يف عام 2018 )516.974( مليار 

دينار عراقي )432.62 مليون دوالر أمريكي(.

وفق  إيران10.  عن  بعيداً  ومتنوعة«  »بديلة  طاقة  عن مصادر 
خطة عمل الغاز إىل الطاقة اليت ستستمر ملدة خس سنوات 
 )Cline & Associates( و )Gaffney( واليت أعدهتا
البلد إىل استثمار  العراق، سيحتاج  يف عام 2018 حلكومة 
يف  سنوات  خس  ملدة  أمريكي  دوالر  مليار   44 من  أكثر 

سلسلة قيمة خطة عمل حتويل الغاز إىل طاقة11. 
وتتمثل إحدى السمات األساسية لتنفيذ خطة العمل 
هذه يف االنتقال الواضح واحلاسم حنو القطاع اخلاص جلذب 
مستويات غري مسبوقة من رأس املال12. من املتوقع أن يزداد 
الطلب على الكهرباء باستمرار وسيصل إىل 55000 ميغاواط 
حبلول عام 2030 13، وستكون مصادر الطاقة اخلضراء مبا 
الكهرومائية  والطاقة  الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  ذلك  يف 
الطاقة  30 % من مزيج   - 20 بنسبة  املسامهة  قادرة على 
الكهربائية حبلول عام 2030 إذا استثمرت بنحو صحيح14، 
وستتوافر الكهرباء للمستهلكني بأقل متوسط   تكلفة، مع حترير 
النفط والغاز لالستخدامات األخرى أو تصدير ما يعادل تسعة 
مليارات مرت مكعب من الغاز فضاًل عن 450.000 برميل 

من النفط يوماً على وفق وكالة الطاقة الدولية15، و.16

قدم  مليون  قة يف حدود 700-1000  الطا لتوليد  الوقود  غاز  يف  نقص  هناك   -10
مكعب يف اليوم. يقوم الغاز اإليراين حالياً بتزويد حمطة بسماية، والصدر، واملنصورية بإمجايل 

765 مليون قدم مكعب يومياً لتوليد حوايل 3000 ميغاواط.
11- على وفق الدراسة اليت قام هبا Gaffney و Cline وشركائهم عام 2018، 
الطاقة 7 مليارات دوالر  الغاز إىل  بتقنية  املتعلقة  القيمة  سيتطلب االستثمار يف سلسلة 
حلقول الغاز يف املنبع، و17 مليار دوالر للتجميع واملعاجلة، و4 مليارات دوالر لنقل الغاز 
و15 مليار دوالر يف حمطات توليد الكهرباء املركبة اجلديدة CCGTs، وحتويل حمطات 
الدورة املفتوحة إىل حمطات الكهرباء املركبة CCGTs، والتحول من استخدام النفط إىل 

الغاز يف حمطات الطاقة القائمة على الغاز. 
12- هبوط أسعار النفط يهوي بإيرادات العراق للنصف – اجلزيرة 14/3/2020

13- Harry H. Istepanian and Luay Al-Khatteeb )2015(, Turn 
a Light On: Electricity Sector Reform in Iraq, The Brookings 
Institution )Link(

14- تتمثل خطة وزارة الكهرباء يف إضافة 1000-500 ميجاوات من الطاقة املتجددة 
يف  غيغاوات   5-10 من  تتكون  واليت  الشبكة،  إىل  رئيس(  بشكل  الشمسية  )الطاقة 
من  ميغاوات   2500 حالياً  العراق  ينتج  ذلك،  إىل  باإلضافة  القادمة.  العشر  السنوات 
حمطات الطاقة املائية املوجودة على هنري دجلة والفرات مع خطة لبناء عدة سدود مائية 

أخرى يف املستقبل.
15- IEA )2019(, ‘Iraq’s Energy Sector: A Roadmap to a 
Brighter Future’, International Energy Agency )Link(

16- كل 100 كيلومرت مربع من اخلاليا الشمسية بنسبة 24 يف املائة لديها القدرة على 
توليد حوايل 3.4 مليار كيلوواط يف الساعة سنوياً، مما يوفر أكثر من 6 ماليني برميل من 

.)BOE( املكافئ النفطي
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إذ  عالية17،  الشمسية  الطاقة  من  العراق  إمكانات  إن 
ميتلك متوسط   إشعاع قدره 5.6 كيلوواط / ساعة لكل مرت 
مربع يف اليوم على مدى 3000 ساعة يف السنة18. مل يكن 
هنج الدولة جلذب االستثمار يف الطاقة الشمسية ناجحاً جداً يف 
السابق، مبا يف ذلك العرض احلكومي بقيمة 3.5 سنت لكل 
التعرفة حبسب  على  اجلمركية  الرسوم  من  الساعة  يف  كيلوواط 
التغذية )رسوم الطاقة املتجددة( يف عام 2017 19. بدأ العراق 
مغ   2019 عام  منتصف  يف  حسماً  أكثر  خطوة  اختاذ  يف 
الشمسية  للطاقة  سياسة  لصياغة  الدولية  املنظمات  مساعدة 
الطاقة  حمطات  من  ميغاواط  آالف  عدة  نشر  إىل  هتدف 
الشمسية على نطاق املرافق، وكذلك 5 ميغاوات من الطاقة 
الكهروضوئية السكنية حبلول عام 2028. يف حني أن التكلفة 
السنوات  يف  اخنفضت كثرياً   )LCOE( للكهرباء  املستوية 
القليلة املاضية20، مبا يف ذلك أن تكلفة االستثمار على نطاق 
واسع يف العراق ما تزال أعلى بـ7-5 مرات من دول الشرق 
األوسط ودول جملس التعاون اخلليجي األخرى، اليت شهدت 
 1000 إىل  تصل  أن  املتوقع  ومن  االستثمار،  يف  أسرع  منواً 

مليار دوالر أمريكي حبلول عام 203021.
1.2- الوضع احلايل للطاقة الشمسية يف العراق

أيلول  يف   2019 لعام  العراقي  الطاقة  منتدى  خالل 
املاضي، أعرب العديد من منتجي الطاقة اخلليجيني املستقلني- 
)IPPs( منها جمموعة الطاقة السعودية أكوا باور- استعدادهم 
لتوقيع اتفاقية شراء طاقة طويلة األجل )PPA( مع احلكومة 

17- يتلقى حوايل 15000 كيلومرت مربع من املناطق اجلنوبية والغربية من العراق، متثل 
املائة من إمجايل مساحة األرض، إشعاًعا مشسًيا مباشرًا كافًيا بني 2800 إىل  3.5 يف 

3000 ساعة يف السنة.
18- Istepanian, H. )2018(, ‘Solar Energy in Iraq: From Outset 
to Offset’, Iraq Energy Institute, UK )Link(

19 - أُلغي برنامج تعرفة التغذية واستبداهلا باجلولة 1 اليت أُعلن عنها يف منتصف عام 
.2019

أن متوسط  2019 إىل  الثاين عام  إيرينا يف تشرين  20 - تشري أحدث دراسة نشرهتا 
تكلفة الطاقة الشمسية املتوقعة يبلغ 0.085 دوالر أمريكي / كيلوواط يف الساعة اليت 
تنتجها املشاريع اليت مت التكليف هبا يف 2018، ومن املقرر أن ينخفض إىل 0.048 
دوالر أمريكي يف عام 2020، و0.02 دوالر حبلول عام 2030 )رابط(. يرتاوح التحليل 
املقارن لـ )LCOE( لتوربني غاز بدورة مفتوحة بني 0.06-0.04 دوالر أمريكي / 
كيلوواط ساعة، بينما توربينات الغاز عالية الكفاءة نطاق )LCOE ( بني 0.07 دوالر 
الشمسية  والطاقة  األحفوري  الوقود  من  يعد كل  ساعة.  كيلوواط   /  0.11  - أمريكي 
الكهروضوئية أقل تكلفة بكثري من املولدات اخلاصة يف املناطق السكنية، حيث يبلغ نطاق 

LCOE( 0.64-1.3(  دوالر / كيلوواط ساعة )املصدر: وكالة الطاقة الدولية(.
21- MESIA, Solar Outlook Report 2020, )Link(

النطاق  واسعة  الكهروضوئية  الطاقة  حمطات  لتمويل  العراقية 
من  بالقرب  العراق  من  اجلنويب  اجلزء  يف  وتشغيلها  وبنائها 
اآلن  املستثمرين  محاس  تأثر  ذلك،  ومع  السعودية.  احلدود 
باالحتجاجات العامة وعدم جدية احلكومة؛ مما اثر سلباً على 
ثقة املستثمرين األجانب يف االقتصاد العراقي الضعيف بالفعل. 
مع االضطرابات املستمرة واالحتجاجات اليومية تقريباً، ما يزال 
مستقبل اجلولة األوىل من االستثمار يف الطاقة الشمسية غري 
واضح22. إن الوضع األمين   اهلش ليس املؤثر الوحيد يف خطة 
التنظيم،  سوء  إن  بل  األجنبية،  االستثمارات  جلذب  العراق 
وسوء إدارة الطاقة املتجددة من قبل احلكومات املتعاقبة منذ 
إن  املتجددة.  الطاقة  استثمار  أدى إىل ضعف   2005 عام 
القوانني واللوائح اليت عفا عليهما الزمن يف البالد، والبريوقراطية 
مواكبة  من  يصعب  املتجذر  والفساد  ة  ق والعمي العملية  غري 
السوق الدولية للطاقة املتجددة الذي يتغري بسرعة كبرية. وقد 
أن  من  قلقهم  عن  املاضي  يف  ستثمرين  امل من  العديد  أعرب 
الشكوك االقتصادية والسياسية والشفافية واألمنية متيل إىل كبح 
تقليل خماطر دخول  اهتمامهم يف االستثمار، وال تساعد يف 
السوق العراقية ما مل تكن احلكومة مستعدة لدفع أسعار أعلى 
من السوق23. ومن املتوقع أن يضيف ذلك إىل تكلفة اجلولة 
األلواح  أسعار  يف  املستمر  االخنفاض  من  م  الرغ على  األوىل 
الرخيصة  الطاقة  لتوفري  احلكومة  تفويض  إن  الكهروضوئية. 
لشعبها يضع وزارة الكهرباء يف موقف صعب حينما يتعلق األمر 
بتطوير أمنوذج أعمال مستدام، إذ إن تصور عامة الناس هو أن 
املرافق اململوكة للقطاع العام تقدم اخلدمات االجتماعية، وإن 
العامة.  على احلكومة أن تتكبد اخلسائر؛ من أجل املصلحة 
مُجّد متوسط   تعريفة املستخدم النهائي إىل 1.5 سنت لكل 
كيلوواط ساعة ملعظم املستهلكني. ومع عدم قدرة الوزارة على 
منخفضة  التوليد  تكلفة  إبقاء  عليها  جيب  ات،  د اإليرا زيادة 
للحفاظ على فعاليتها24. جتاوز حجم اإلعانات املبلغ النظري 

22- يف أيار عام 2019، أطلقت وزارة الكهرباء اجلولة األوىل من املناقصة لتوليد 755 
ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الشبكة، ودعت الوزارة الشركات العاملية 
وكربالء،  وواسط،  بابل،  منها:  حمافظات  الواقعة يف خس  املشاريع  مشاركة يف  لل واحمللية 
والتقين  االقتصادي  الفهم  تطوير  اجلولة هو  من  الرئيس  الغرض  والديوانية. وكان  واملثىن، 
لتطورات تكنولوجيا الطاقة الشمسية يف البالد يف املستقبل، ومن املتوقع أن تكتمل املشاريع 
.)BOO( يف 12 شهراً من نقطة توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع املستثمرين مبوجب أمنوذج

23- معلومات املؤلف اخلاصة.
24- Istepanian, H. )2020(, Residential Electricity Subsidies in 
Iraq: Ex p loring Options for Reform, Iraq Energy Institute, 
UK, March )Link(.
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البالغ 32 مليار دوالر أمريكي منذ عام 2008 )انظر الشكل 
أدناه( وبدأ بتقليص القاعدة الرأمسالية لوزارة الكهرباء.

دعم مليار دينار عراقي
قي

عرا
ار 

 دين
يار

 مل
لفة

الك
تكلفة غري مدعومة مليار 

دينار عراقي
وزارة  بيانات  )املصدر:   )2008-2018( الكهرباء  دعم 

 IEI( الكهرباء، معهد
يتجاوز تقديرنا للدعم املايل لعام 2018 )5،650( 
الوقود  أمريكي( مع  مليار دوالر   4.73( دينار عراقي  مليار 
مليار   8.76( عراقي  دينار  مليار   )10،464( أو  املدعوم 

دوالر أمريكي( دون وقود مدعوم )انظر اجلدول أدناه(25.

مع الوقود 
املدعوم

دون الوقود 
املدعوم

إمجايل اإلنتاج الفعلي دون خسائر جتارية 
)مليون ميغاواط / ساعة(

102.53

)مليار  الكهرباء  إلنتاج  اإلمجالية  التكلفة 
دينار عراقي( ]مليار دوالر أمريكي[

 
 ]6.04[
7,218

 1 2 , 0 3 2
]10.07[

61.0اخلسائر  )%( 
التجارية  اخلسائر  بعد  املستلمة  الكهرباء 

)مليون ميغاواط / ساعة(
39.95

عراقي(  دينار  )مليار  احملصلة  اإليرادات 
]مليار دوالر أمريكي[

1,568 ]1.31[ 

25- زودت وزارة النفط وزارة الكهرباء مبا يعادل )4،814( مليون دينار عراقي )4.02 
مليار دوالر أمريكي( من الوقود املدعوم يف عام 2018. من املهم أن ندرك أن النهج 
احملاسيب لقياس الدعم يتجاهل حقيقة أن التكلفة االقتصادية لتوفري الكهرباء قد تكون أعلى 
بكثري من التكلفة احملاسبية )املصدر: IEI )2020(، دعم الكهرباء السكنية يف العراق: 

استكشاف خيارات اإلصالح(.

الدعم )مليار دينار عراقي( ]مليار دوالر 
أمريكي[

 ]4.73[
 5,650

 10,464
]8.76[

%87.0%78.3النسبة املئوية للدعم املايل  )%(

مبلغ الدعم مع دعم الوقود أو دونه )2018( ]املصدر: وزارة 
الكهرباء[

مع وجود الوقود املدعوم وغياب الرغبة السياسية لتمرير 
التكاليف األولية العالية للتكنولوجيات املتجددة للمستهلكني، 
فإن السيناريو األكثر احتمااًل هو استمرار احلكومة يف توليد 
استعداد  الوقود األحفوري. حىت عندما كانت احلكومة على 
طُرح  الذي   )RFI( طلب  فشل  مشسية،  حمطات  لتطوير 
واملمولني  الفاعلة  اجلهات  جذب  يف  األوىل  اجلولة  لتطوير 
العامليني يف جمال الطاقة املتجددة على الرغم من أن أكثر من 
40 شركة حملية وأجنبية أُدرجت يف القائمة املختصرة كمزايدين 

مؤهلني26. 
أن يكون  تتوقع  أن  العراقية  ومع ذلك، على احلكومة 
سعر شراء الطاقة أعلى من الناحية املادية بعدة أضعاف عن 
أي مكان آخر يف املنطقة، ويرجع ذلك أساساً إىل أن العراق 
الشمسية  الطاقة  مشاريع  خالله  من  تُنفذ  سجاًل  تنشيئ  مل 
على نطاق املرافق يف املاضي، وال توجد حىت االن أي مشاريع 
طويلة األمد لتقليل تكلفة رأس املال املطلوب إلنشاء مشاريع 
مشاريع  ديون  على  احلصول  للعراق  ميكن  ال  التحتية.  البنية 
واسع  نطاق  على  املتاحة  األجل  وطويلة  التكلفة  منخفضة 
األوسط  الشرق  منطقة  ودول  اخلليجي  التعاون  جملس  لدول 
ومشال أفريقيا األخرى )تلك اليت لديها سجالت مثبتة لربنامج 
العامليني  واملقرضني  املمولني  معظم  ألن  الدولية(؛  املقارنات 
ليسوا على دراية بالعراق وبيئته االستثمارية يف البنية التحتية. 
 Caa1 للعراق  االئتماين  التصنيف  يبلغ  ذلك،  عن  وفضاًل 
)Moody’s( درجة واحدة فوق »التخلف«، مقارنة بدرجة 
االستثمار يف دول جملس التعاون اخلليجي. وفضاًل عن هذه 
بنسبة  أقل  للبالد  الشمسي  اإلشعاع  فإن  املالية،  االعتبارات 
واألردن،  مصر،  مثل:  االخرى  البلدان  من   % 15  -  10

واململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة.

26 -Iraq plans second 750 MW solar tender, PV Magazine 
)27/11/2019(
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2- سياسة الطاقة الشمسية يف العراق

أسعار  واخنفاض  فريوس كورونا،  تفشي  أن  شك  ال 
النفط، والعجز اهلائل املتوقع يف املوازنة االحتادية لعام 2020 
سيصرف احلكومة عن العمل على خطط الطاقة املتجددة على 
األقل على املدى القصري واملتوسط. ومن املتوقع اختاذ تدابري 
خالل  املوازنة  يف  هائلة  ختفيضات  وإجراء  صعبة،  اقتصادية 
2021-2020. ومع ذلك: سيوفر الوضع فرصة للحكومة 
لفصل قطاع الكهرباء عن أي أزمة اقتصادية يف املستقبل، إذ 
لتنويع مزيج  النفط االنتقال  سيعزز االخنفاض احلاد يف سوق 
الطاقة، وحتسني كفاءة الطاقة باستخدام الطاقة املتجددة؛ مما 
الطاقة،  فواتري  من  ويقلل  العمل،  فرص  من  العديد  سيخلق 

وحيسن البيئة.
سياسة  خطة  امتالك  عدم  مع  يعاين  العراق  يزال  ما 
واضحة للطاقة املتجددة اليت جيب مراجعتها وحتديثها باستمرار 
وفقاً لسياسة الطاقة املتكاملة للحكومة27. يف كانون األول عام 
2019، أصدر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مناقصة للبحث 
يف  الكهرباء  وزارة  ملساعدة  الشمسية  للطاقة  استشاريني  عن 
تزال  ما  اليت  الشمسية،  الكهروضوئية  الطاقة  سياسة  حتفيز 
حباجة إىل العمل28. ومع ذلك، هناك انطباع عام بأن معظم 
التوصيات اخلاصة بسياسة الطاقة كما هو مذكور يف اسرتاتيجية 
الطاقة الوطنية املتكاملة )INES( يف املاضي، إما مت جتاهلها، 
أو تنفيذها جزئياً، حىت لو بدت ناجحة؛ بسبب إضفاء الطابع 
املؤسسي الضعيف على املؤسسات احلكومية. مل هتتم احلكومة 
بتطوير الطاقة الشمسية على األسطح )الذي يشرك كل من 
من  ضعف كل  بسبب  سنوات؛  لعدة  واحلكومة(  املستهلك 
سياسة  تغيري  يكفي  ال  التجزئة.  وجتارة  للتوزيع  التحتية  البنية 

 Booz &( 27- تقرير اسرتاتيجية الطاقة الوطنية املتكاملة 2030-2013 من قبل
Co( هو تقرير قدمي، وحيتاج إىل مراجعة شاملة. ومع ذلك فانه حيدد بإجياز رؤية ملستقبل 
الطاقة  تولد  ويعترب  املتاحة،  الشمسية  الطاقة  موارد  ويقيم  العراق،  يف  الشمسية  الطاقة 
املتجددة سيتم استخدامها على املدى القصري لتزويد مواقع الطلب عن بعد خارج الشبكة 
املدى  بالشبكة على  أن تكون متصلة  الشمسية  الطاقة  الوطنية، يف حني ميكن حملطات 
املتجددة  الطاقة  املتكاملة أن  الوطنية  الطاقة  تقرير اسرتاتيجية  الطويل. توقع  املتوسط إىل 
سوف تتجاوز 2 غيغاواط، أي ما يقرب من %5-4 من إمجايل سعة النظام حبلول عام 
االقتصادية  االضطرابات  مع  خاصة  اهلدف  هذا  حتقيق  على  قادر  غري  العراق   2030

والسياسية احلالية.
إطار  تطوير  دعم  إىل  دوالر  مليون   35.1 تكلفته  تبلغ  الذي  املشروع  -ويهدف   28
تنظيمي ومبادئ توجيهية تقنية، وبناء القدرات، والرتتيبات املؤسسية؛ لتطوير مشاريع الطاقة 
الشمسية العامة، واخلاصة املستقلة املنتجة للطاقة، مل تكن وثيقة السياسة متاحة للجمهور. 

العراق يتخذ أوىل خطوات ملموسة يف جملة PV الشمسية )8/12/2019(.

بالكامل  الكهرباء  قطاع  صياغة  يُعاد  مل  ما  املتجددة  الطاقة 
و«إعادة استزراعه«؛ من أجل جعل برنامج الطاقة الشمسية 

على األسطح ناجحاً ومستداماً.
2.1- خارج الشبكة أو ضمن الشبكة؟

شرعت احلكومة يف برنامج جترييب يف عام 2018 ملدة 
أربع سنوات لرتكيب 8000 كيلوواط من األلواح الشمسية 
على األسطح للمنازل واملباين اململوكة للحكومة مبا يف ذلك 
وقد  األخرى29.  واحملافظات  بغداد  واملستشفيات يف  املدارس 
البنك  مثل  الدولية  املاحنة  اجلهات  من  العديد  هذا  إىل  دعا 
الدويل يف العديد من الدول ما بعد الصراع30. وستمكن مثل 
هذه املبادرات العراق من حتفيز تطوير سوق الطاقة الشمسية 
التمويل  مثل  ومالية  قانونية  أدوات  إنشاء  عرب  األسطح  على 
احمللية  الصناعة  بني  الشراكات  لتشجيع  اإلعانات  أو  املباشر 
الشمسية  الطاقة  أنظمة  توفر  الشمسية31.  الطاقة  وشركات 
للمستهلكني  إمكانات  أيضاً  األسطح  على  الكهروضوئية 
خلفض فواتري الكهرباء، وأن يكونوا جزءاً من احلل لسد النقص 

يف الكهرباء.
مصدراً  العراقية  املنازل  أسطح  تكون  أن  ميكن  هل 
املرتفعة  احلالية  اإلعانات  إن  لألسر؟  اجملانية  للطاقة  مستداماً 
للكهرباء )انظر الشكل أدناه(، واليت تعد من بني أعلى املعدالت 
يف املنطقة من حيث القيمة املطلقة )ما يعادل 7.86 % من 
إمجايل املوازنة االحتادية(، ترفض أي حافز للمستهلكني الختاذ 

تدابري لتوفري الطاقة أو االستثمار يف الطاقة البديلة32.
29- أعلنت وزارة الكهرباء يف أذار عام 2020، عن وثيقة مناقصة لتوريد وتركيب 130 
لوحة مشسية على أسطح للمنازل يف ست حمافظات )نينوى وكركوك ودياىل وكربالء وميسان 
وذي قار( بتكلفة إمجالية تقدر بـ 1.17 مليار دينار عراقي ) 980،000 دوالر أمريكي( 

لكل حمافظة مبتوسط 7،500 دوالر أمريكي لكل وحدة مشسية.
30- يف عام 2018، بدأ البنك الدويل منحة بقيمة 50 مليون دوالر أمريكي لتمويل 
احليوية،  األساسية  اخلدمات  لتشغيل  اليمن  يف  الشبكة  خارج  الشمسية  الطاقة  أنظمة 
وحتسني إمكانية حصول اليمنيني االكثر حاجة على الكهرباء يف املناطق الريفية والنائية. 
الرغم من الصراع،  التجاري، الذي منا على  الطاقة الشمسية  الربنامج على سوق  اعتمد 
الربنامج بالشراكة  تنفيذ  يتم  الدعم لالقتصاد احمللي وخلق فرص عمل.  املزيد من  وتوفري 
مع مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع )UNOPS( وبالتعاون مع القطاع اخلاص 

احمللي، مبا يف ذلك مؤسسات التمويل الصغرية وموردي املعدات الشمسية والفنيني.
31- ميكن للمصارف العامة واخلاصة إىل جانب املمولني الصغار متويل املبادرة إما عيناً أو 

نقداً مبساعدة مؤسسات دولية مثل ما حدث يف األردن والضفة الغربية واليمن.
32- ازداد عدد العمالء املدعومني بنسبة 30 % منذ عام 2010. وتعرضت اجلهود 
املبذولة خلفض الدعم عن العدد املتزايد للعمالء إىل نكسة عندما اُدخلت تعريفات مدعومة 
أخرى يف عام 2018 )انظر اجلدول أدناه للحصول على التفاصيل(. يُدعم مجيع العمالء 
املقيمني -بغض النظر عن إمجايل استهالكهم- باملعدل نفسه ملستوى االستهالك عينه. 
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إن ارتفاع التكلفة األولية والوصول احملدود أو املستحيل 
أو عدم احلصول على متويل جيعل املستهلكني مرتددين يف كثري 
من األحيان -أو ال ميتلكون الوسائل- الستثمار املبلغ املدفوع 

مقدماً لتثبيت أنظمة الطاقة الشمسية على األسطح33.

تركيا
ايران

الكويت
االردن

السعودية

تعرفة الكهرباء السكنية يف الشرق األوسط )الواليات املتحدة 
¢ / كيلوواط ساعة( ]املصدر: ويكيبيديا، ووزارة الكهرباء[

العامل تتبىن الطاقة الشمسية  ويف حني أن معظم دول 
الكهروضوئية على االسطح، غري أن التشريعات العراقية احلالية 

يدعم غري  يدفعون(  الذين  املستهلكني  من  )حوايل 48 %  اإلعانات  من  األكرب  اجلزء 
الفقراء باستهالك يتجاوز 1500 كيلوواط / ساعة يف الشهر )املصدر:

 Istepanian, H. )2020(, Residential Electricity Subsidies in Iraq: 
Exploring Options for Reform, Iraq Energy Institute, UK, 
March(.

الشهري الفئة االستهالك  نطاق 
)كيلوواط  ساعة   / بالكيلوواط 

ساعة(

الشهري  االستهالك  نطاق 
)كيلوواط  ساعة   / بالكيلوواط 

ساعة(

110 - 1,500سكين

3,000 - 1,50135

4,000 - 3,00180

4,001+120

160 - 1,000جتاري

2,000 - 1,00180

2,001+120

60الكلصناعي

120الكلحكومي

60الكلزراعي

العديد من  مع  التكهرباء على موقعها على اإلنرتنت أهنا تعمل حالياً  33- تذكر وزارة 
البنوك احمللية لتقدمي القروض لألسر لتثبيت األلواح الشمسية على األسطح )الرابط(.

غري  العامة  املرافق  أن  إال  صافية34،  قياس  خبطة  تسمح  ال 
تدفقات  على  تنطوي  مثل هكذا خطة؛ ألهنا  لتنفيذ  مؤهلى 
تعرفة  الشمسية من خالل  الطاقة  ُحنما تسدد  نقدية سلبية. 
املدى  على  الطاقة  شراء  اتفاقيات  من  غريها  أو  التغذية35 
الطويل )PPAs(، فإن قابلية تنفيذ العقد هي أيضاً مصدر 
قلق بسبب ضعف املوازنة العمومية و/ أو رداءة جودة اخلدمة.

2.2- ماذا عن التوليد املوزع؟

مل ُيستغل التوليد املوزع )DG( مثل الطاقة الشمسية 
اجملتمعية والشبكات الدقيقة حىت اآلن، ولكن ميكن أن تؤدي 
دوراً حيوياً يف دمج موارد الطاقة املتجددة يف العراق. وميكن أن 
يقدم التوليد املوزع العديد من الفوائد االقتصادية والفنية املرتبطة 
بزيادة الطلب على الكهرباء، وتشمل العوامل والفوائد الدافعة 
العراق  التوليد املوزع يف  انتشار  اليت من شأهنا تسريع  الرئيسة 
على املستوى الوطين )إذا ُوضعت سياسات احلوافز املناسبة(، 
وتوفري التكاليف لتجديد البنية التحتية املتهالكة36. ومع ذلك، 
جيب أن يصّمم التوليد املوزع بطريقة مناسبة حبيث تُزاد الكفاءة 
اإلمجالية لنظام الطاقة مع أقل تكلفة رأمسالية، وتوليد أعلى، 
وعامل قدرة أكثر على مجيع األصول، وموثوقية أكرب للنظام37. 
إن وزارة الكهرباء قادرة على تعزيز الطاقة املتجددة عرب التوليد 
املوزع؛ حبيث ميكن تقليل اعتماد العميل على الطاقة من الشبكة 
جانب  من  املوزع  التوليد  تطوير  حيتاج  ذلك،  ومع  الوطنية. 
املستهلك إىل سياسات إدارية تنظيمية وداعمة واسعة النطاق، 
يوجد  ال  حالياً،  للمستهلكني.  بفوائدها  الوعي  جانب  إىل 

34- صايف القياس هو سياسة للكهرباء تسمح لعمالء املرافق بتعويض بعض -أو كل- 
استخدامهم للكهرباء مع مصدر طاقة متجددة للكهرباء يُنتج ذاتياً. يعمل القياس الصايف 
الطاقة يف كال االجتاهني.  الدوران، وتسجيل تدفق  عرب طريق استخدام عداد قادر على 
يدور املقياس لألمام حينما يسحب العميل الطاقة من الشبكة )أي استخدام طاقة أكثر 
مما ينتجون( ويدور للخلف حينما ًترسل الطاقة مرة أخرى إىل الشبكة )أي باستخدام طاقة 

أقل مما ينتجون(.
35- يوفر خمطط التغذية يف التعرفة )FiT( سعراً ممتازاً مضموناً ملنتج الكهرباء املتجددة 
ويضع التزاماً على مشغلي الشبكة بشراء ناتج الكهرباء املنتجة. عادة ما يتم ضمان السعر 
ملدة طويلة؛ من أجل تشجيع االستثمار يف مصادر الطاقة املتجددة اجلديدة حملطات توليد 

الطاقة.
36- أنفق العراق ما يقرب من 400 مليار دينار عراقي )335 مليون دوالر أمريكي( من 

املوازنة االحتادية على إعادة التأهيل ومشاريع النقل اجلديدة يف عام 2019.
37- A. Hirsch, Y. Parag, and J. Guerrero )2018(, ”Microgrids: 
A review of technologies, key drivers, and outstanding issues“, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 90, pp. 
402–411.
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الكهرباء.  املوزع من قبل وزارة  للتوليد  قانوين  أو  تعريف تقين 
إن االعرتاف بشبكة )microgrid( كمنصة لتكامل موارد 
أمر ال  نظيفة وخضراء  طاقة  على  للحصول  املتجددة  الطاقة 
مفر منه مبجرد وضع إطار وسياسة للتنفيذ مع خطوات حازمة 

للحصول على املزيد من الفوائد من التوليد املوزع.
2.3 - اإلطار التنظيمي للطاقة الشمسية

تعرب اسرتاتيجية الطاقة الوطنية املتكاملة )SENI( عن 
العوامل االقتصادية واالجتماعية لقطاع الطاقة يف العراق، وتقر 
العدالة االجتماعية واإلنصاف  التوازن غري املستقرة بني  حبالة 
املتجددة  للطاقة  التنظيمي  واإلطار  االقتصادية.  والكفاءة 
مذكور بإجياز يف املادة 2 )5( من قانون الكهرباء رقم 53 

لعام 2017:
“دعم وتشجيع استخدام الطاقات املتجددة يف خمتلف 

اجملاالت واستقرار صناعاهتم”.
مل تتمكن وزارة الكهرباء من حتقيق أهدافها اليت حددها 
ثابتة  وإدارية  قانونية  سياسات  رسم  من  تتمكن  ومل  القانون، 
للطاقة املتجددة مبا يتوافق مع نظام اسرتاتيجية الطاقة الوطنية 
املتكاملة، ومن بني أسباب هذا الفشل االفتقار إىل التعاون مع 
القطاع اخلاص واملواطنني لتعزيز مصادر الطاقة البديلة، وغياب 
بتثبيت مصادر  للقطاع اخلاص واملواطنني  اليت تسمح  اللوائح 
الزائدة إىل املرافق  الطاقة املتجددة على الشبكة، وبيع الطاقة 
املتجددة. إىل جانب  للطاقة  لتحقيق سوق متماسكة  العامة 
استثمار كبري يف هذا اجملال خالل  ذلك، مل يكن هناك أي 

الفرتة املاضية؛ بسبب ما يأيت:
• أدى عدم توافق أحكام قانون االستثمار فيما يتعلق 	

بأهداف وزارة الكهرباء واحتياجات املستثمرين إىل عوائق كبرية 
االستثمار  مسؤوليات  تطبيق  أو   / و  تطوير  عملية  أثناء  يف 

وعوائد االستثمار يف أثناء تطبيق تعريفة التغذية.
• الضمان 	 مثل  الكافية  احلماية  إىل  االفتقار  أدى 

السيادي احلكومي إىل تقليل رغبة املستثمرين يف تطوير املشاريع 
وخفض هذا من مستويات االستثمار.

• مل يتم سن قوانني صارمة لغرض حتديد أمهية الطاقة 	
املتجددة لتجنب العقبات املذكورة آنفاً.

إىل  املتجددة  الطاقة  قانون  مشروع  ُقدم  ذلك،  ومع 
جملس الطاقة الوزاري ملراجعته منذ أوائل عام 2019. ويهدف 
القطاعني  تشجيع  إىل  األهداف  من  العديد  بني  من  القانون 
العام واخلاص على املشاركة يف تطوير الطاقة املتجددة. لكن 
ملناقشتها  الربملان  على  املسودة  تُعرض  أن  جداً  املستبعد  من 
حىت بعد االنتخابات اجلديدة يف أواخر عام 2020 أو أوائل 
عام 2021. كان املستثمرون األجانب واحملليون يأملون أن 
القانون اجلديد -مبجرد املوافقة عليه- سيسهل متويل مشاريع 
الطاقة املتجددة وبناءها وتشغيلها. وقد أثار العديد من املطورين 
خماوف يف املاضي من العمليات البريوقراطية البطيئة يف احلصول 
على إذن استثمار األرض والتمويل والوصول إىل البنية التحتية 
للنقل. حالياً، ليس لدى العراق قانون يسمح للقطاع اخلاص 
وسيلة  أي  أو  متجددة  مصادر  من  املولدة  الكهرباء  بتصدير 
أخرى للشبكة الوطنية وبيعها. ونأمل أن ميّكن القانون اجلديد 
منازهلم  أسطح  استخدام  من  يستفيدوا  أن  من  املستهلكني 
اخلاص،  الكهروضوئية الستخدامها  الشمسية  األلواح  لتثبيت 
قريباً؛  هذا  ينّفذ  ولن  املنتجة.  للشركات  الزائدة  الطاقة  وبيع 
قياس  املطلوبة مبا يف ذلك صايف  التحتية  البنية  بسبب نقص 

الطاقة.
توصيات  وراء  تكمن  اسرتاتيجيان  هدفان  هناك 
اسرتاتيجية الطاقة الوطنية املتكاملة اخلاصة باإلطار التنظيمي 
الطاقة  أن تكون يف قلب سياسة  اليت جيب  املتجددة  للطاقة 

طويلة املدى، ورؤية العراق لتطوير الطاقة املستدامة، مها:
• دعم التكنولوجيات املستدامة بيئياً.	
• الكهرباء يف 	 إنتاج  زيادة  عرب  أكرب  طاقة  أمن  حتقيق 

العراق  يف  املتوافرة  املتجددة  الطاقة  مصادر  باستخدام  العراق 
)مثل الطاقة الشمسية واملائية والرياح(.

إن القضايا احلامسة لتحقيق النجاح يف اإلطار التنظيمي 
للطاقة املتجددة هي:1( جيب أن تكون رؤية احلكومة الستخدام 
اقتصادياً.  ومربرة  بوضوح  حمددة  العراق  يف  املتجددة  الطاقة 
االجتماعية،  اخلصائص  احلسبان  يأخذ يف  الذي  اإلطار   )2

واالقتصادية، والبنية التحتية، والبيئية الفريدة للعراق.
العراق  املتجددة يف  للطاقة  التنظيمي  اإلطار  تعزيز  إن 
الذي ينّظم اخلطط والسياسات وخطط التمويل سيساعد يف 
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تطوير دور الطاقات املتجددة يف حتقيق اجتاهات أمن الطاقة. 
وفضاًل عن ذلك، يتعنّي على العراق اعتماد خمطط مايل لتطوير 
التنمية  املتجددة يف ظل  الطاقات  تعزيز  املتجددة عرب  الطاقة 

املستدامة.
2.4- الطاقة الشمسية وشركات النفط العاملية

من املتوقع أن يتضاعف استهالك الكهرباء يف العراق 
وفًقا لوكالة الطاقة الدولية إىل 150 ترياوط / ساعة يف عام 
وإذا   .201838 عام  يف  ساعة   / ترياواط   75 من   2030
فسيكون  اجلديد،  الطاقة  توليد  لنظام  احلايل  اإلمداد  استمر 
إىل  ميغاواط   10000 إضافة 8000 -  على  قادراً  العراق 
الشبكة يف السنوات اخلمس القادمة لتصل إىل 28000 - 
30000 ميغاواط حبلول عام 2025 مبا يف ذلك يف املتوسط   

1000 - 1500 ميغاواط من الطاقة املتجددة )بنحو رئيس 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق املنفعة(39.

رباء
كه

ال

متوسط التوليد السنوي ميغاواط احلد األقصى للطلب ميغاواط

احلد األقصى الفعلي للتوليد ميغاواط احلد األقصى املخطط للتوليد ميغاواط

حمفظة التوليد 2003 - 2018
تلبية  العراق على  الكثري يف قدرة  ومع ذلك، يشكك 
الطلب املستقبلي على الكهرباء ما مل تكن وزارة النفط قادرة 
احلقول  للنفط يف  املصاحب  الغاز  معظم  السيطرة على  على 
النفطية40. إىل جانب ذلك، حتتاج البنية التحتية للشبكة الوطنية 

38- IEA )2019(, ‘Iraq’s Energy Sector: A Roadmap to a 
Brighter Future’, International Energy Agency )Link(.

39 -يف تشرين الثاين عام 2019، أعلن مستشار الطاقة لرئيس الوزراء خالل مؤمتر ُعقد 
يف برلني عن خطة احلكومة العراقية للمناقصة الشمسية الثانية بقدرة 750 ميغاواط مع 

عدم إعطاء تفاصيل )املصدر: جملة PV، الرابط(.
40- يقدر البنك الدويل أن العراق حباجة إىل استثمار 28 مليار دوالر من رأس املال يف 
سلسلة قيمة تقنية الغاز إىل طاقة يف السنوات اخلمس املقبلة. وحيرق العراق حوايل 1،552 
مليون مرت مكعب من حقول النفط اجلنوبية و280 مليون قدم مكعب من حقول النفط 

الشمالية )باستثناء إقليم كردستان(.

إىل تغيري كبري لتلبية الطلب املتزايد على الكهرباء والقدرة على 
دمج مصادر الطاقة املتجددة غري القابلة للتمدد. لتوليد الطاقة 
احلايل  الشبكة  نظام  حتويل  جيب  بكميات كبرية،  املتجددة 
التقنية  اخلسائر  تقليل  حماولة  أثناء  يف  ذايت  مستقل  نظام  إىل 

والتجارية العالية اجملمعة بنسبة 5 - 10 % سنوياً.
ميكن لشركات النفط العاملية )IOCs( أن تؤدي دوراً 
املوازنة  برنامج  العراق عرب  املتجددة يف  الطاقة  مهماً يف تعزيز 
تطوير  يف  االستثمار  من  العاملية  النفط  شركات  ميّكن  الذي 
الطلب  تلبية  على  العراق  ملساعدة  املتجددة؛  الطاقة  مشاريع 
احلراري  االحتباس  من  باحلد  وااللتزام  الكهرباء  على  املرتفع 
للغازات الناجتة عن عمليات استخراج النفط والغاز. جيب أن 
يهدف برنامج املوازنة إىل تعويض مقدار ميثل نسبة من طاقة 
النفط أو الغاز الرئيسة املنتجة حنو هدف ثانوي لتوليد الكهرباء 
من مصادر الطاقة املتجددة. وقد تصبح شركات النفط العاملية 

العباً رئيساً يف تقدمي حلول مستدامة لنقص الكهرباء41.
2.5- دروس من منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا

الشرق  منطقة  عن دول أخرى يف  العراق حالياً  يتأخر 
األوسط ومشال أفريقيا مبا يف ذلك األردن، ودول جملس التعاون 
الطاقة  بتطوير  األمر  يتعلق  عندما  ومصر  واملغرب،  اخلليجي، 
الشمسية الكهروضوئية. ومع ذلك، يف عام 2018، جاءت 
0.3 % فقط من الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة يف منطقة 
بـ 40.2 % يف منطقة  الشرق األوسط ومشال أفريقيا مقارنة 
آسيا واحمليط اهلادئ، و30.7 % يف أوروبا، و21.2 % يف 

أمريكا الشمالية 42.
حققت اإلمارات طفرة يف الطاقة الشمسية، إذ هتدف 
اسرتاتيجية الطاقة لعام 2050 خللق مزيج من الطاقة جيمع بني 
مصادر الطاقة املتجددة والنظيفة والطاقة النووية لتلبية املتطلبات 
االقتصادية لإلمارات واألهداف البيئية املتمثلة يف 44 % من 
من  و12 %  الطبيعي،  الغاز  من  و38 %  النظيفة،  الطاقة 
الفحم، و6 % من الطاقة النووية. تتوقع اإلمارات توفري 192 
سارت  إذا  الطاقة  قطاع  يف   2050 عام  حبلول  دوالر  مليار 

41- Istepanian, H. )2018(, ‘Solar Energy in Iraq: From Outset 
to Offset’, Iraq Energy Institute, UK )Link(
42- BP )2019(, BP Statistical Review  of World Energy 
2019,68th edition, p.51 )Link(
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تنمية الطاقة املتجددة على النحو املخطط هلا43. يف أيار عام 
2019، بدأت ديب املرحلة الثانية؛ مما سيكون أكرب حمطة مشسية 
يف العامل. تبلغ قيمة احملطة حوايل 14 مليار دوالر، وستنتج يف 
حلوايل 800  يكفي  ما  الطاقة،  من  ميغاواط   5000 النهاية 
ألف أسرة. حبلول عام 2050، ستكون اإلمارات قد استثمرت 
حوايل 150 مليار دوالر يف الطاقة املتجددة، ومن املتوقع أن 
االعتماد على  تقليل  مليار دوالر من طريق   192 يوفر ذلك 

دعم الغاز44.
لتوجيه  واضحة  سياسات  املغربية  احلكومة  تضع 
األولوية   ذات  لإلجراءات  الوطنية  اخلطة  عرب  الطاقة  صناعة 
حيث   )NES( للطاقة  الوطنية  واالسرتاتيجية   )PNAP(
من   % 20 تلبية  هو ضمان  الرئيسي   )NES( إّن هدف 
املتجددة.  الطاقات  طريق  من  البالد  يف  الطاقة  احتياجات 
وباملثل، هناك هدف آخر ذي صلة وهو التأكد من أن البالد 
عام  حبلول   % 20 بنسبة  الطاقة  استخدام  يف  حتقق كفاءة 
2020، و15 % أخرى حبلول عام 2030. وقد وضعت 
الوقود  مزيج  لتنويع  األولوية  ذات  لإلجراءات  الوطنية  اخلطة 
مبا يف ذلك تعزيز الطاقة املتجددة كأهداف رئيسة مع خطط 
لدمج أسواق الطاقة يف منطقة أوروبا والبحر األبيض املتوسط 

)املنطقة األورو-متوسطية(.
التزمت مصر بنشر تكنولوجيات الطاقة املتجددة على 
نطاق واسع، والسيما الطاقة الشمسية. حىت اآلن، يبلغ إمجايل 
الطاقة املتجددة يف البالد 3.7 غيغاواط، مبا يف ذلك 900 
ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. حددت احلكومة 
الكهرباء  من   % 20 بنسبة  املتجددة  للطاقة  أهدافاً  املصرية 

املولدة حبلول عام 2022 و42 % حبلول عام 2035.
السعودية  العربية  اململكة  رؤية  تطوير  خطة  اعرتفت 
لتوليد  للمملكة  الرائعة  الطبيعية  »اإلمكانات  بأن   2030
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مل تزل غري مستغلة إىل حد كبري« 
وتعهدت بتوليد 9.5 غيغاواط من الطاقة املتجددة حبلول عام 
2030. ويف عام 2018، أنتجت اململكة العربية السعودية 
0.2 ترياواط / ساعة من الطاقة الشمسية -وهو جزء صغري 
43- Bloomberg, UAE Sees $192 Billion Savings in 
Switch to Green Power From Gas )27/03/2017(
44 - The Arab Weekly, UAE becoming a leader in renewable 
energy )17/03/2019(

من 383 ترياواط / ساعة اليت تستهلكها اململكة- لكنها على 
وشك التغيري، إذ تستهدف اململكة توليد 27.3 غيغاواط من 
الطاقة املتجددة حبلول عام 2024، و58.7 غيغاواط حبلول 
الشمسية، وخس  للطاقة  30 حمطة  طريق  من   2030 عام 

مزارع رياح أخرى يف مجيع أحناء البالد.
الكويتالبحرين

قطر
اإلمارات

السعودية

2020
 5 % من الطاقة

2030
 20 % من الطاقة 1800 ميغاواط

2021 24 % طاقة 
نظيفة 2020 أبو ظيب 

7 % من الطاقة 2030 
ديب 5 غيغاواط من األلواح 

الشمسية

2020 5 % من التوليد 
2030 15 % من التوليد 

الطاقة النظيفة 5.7 غيغاواط، 
األلواح الشمسية 4.6 

غيغاواط، الرياح 0.7 غيغاواط

2022 0.5 غيغاواط 
2040 54 غيغاواط ، 41 
غيغاواط من األلواح الشمسية، 

9 غيغاواط من الرياح، 3 
غيغاواط من املياه، 1 غيغاواط 

من الطاقة األرضية.

خطط الطاقة املتجددة يف دول جملس التعاون اخلليجي. 
املصدر إيرينا.

من املتوقع أن ترتجم األهداف الطموحة اليت وضعتها 
غيغاواط إىل 80  أفريقيا  األوسط ومشال  الشرق  منطقة  دول 

45 من الطاقة املتجددة حبلول عام 2030 بناًء على اخلطط 

والتقنية  التنظيمية  واألطر  السياسات،  أطر  ووضع  الوطنية، 
الطاقة  استخدام  نطاق  توسيع  من  متّكن  اليت  واالقتصادية 
عنها  غىن  ال  املتجددة  الطاقة  مصادر  تكون  وأن  املتجددة، 
أحناء  مجيع  يف  متكاملة  طاقة  سوق  إنشاء  يف  قدماً  للمضي 

املنطقة، اليت حيتاج العراق لتأدية جزء كبري منهاً.
3. الوقت إلزالة احلواجز

العراق خالل  الشمسية يف  الطاقة  يعزى فشل سياسة 
وتشريعات  واضحة  اسرتاتيجية  إىل عدم وجود  املاضي  العقد 
فعالة من شأهنا أن تسمح لالستثمارات اخلاصة بالدخول إىل 
هو  وفعالية كما  بكفاءة  التكنولوجيا  هذه  السوق الستخدام 
هيكل  عدم وجود  إن  املنطقة.  األخرى يف  البلدان  احلال يف 
على  العراق  قدرة  بشدة  أعاق  مواتية  أعمال  وبيئة  مؤسسي 
 )FDI( مالياً  مباشر مستدام  أجنيب  استثمار  االستفادة من 
خصوصًا46.  املتجددة  والطاقة  عموماً  الكهرباء  قطاع  يف 
45- IRENA, Middle East & North Africa, https://www.irena.
org/mena

46 -يُعدُّ االفتقار إىل األمن وعدم االستقرار السياسي من العوامل الرئيسة اليت تؤثر على 
التنمية االقتصادية يف العراق، مبا يف ذلك تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، وينبغي مراعاة 
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مع  كافية  أداء  قدرات  إىل  الكهرباء  وزارة  مديريات  وتفتقر 
مع  والتكيف  ناجح  أعمال  أمنوذج  لتبين  حمدودة  مالية  قدرة 
سوق الطاقة سريع التغري يف املنطقة47. كان قانون االستثمار 
قد   2006 لعام   13 رقم  املباشر  األجنيب  لالستثمار  املؤيد 
فتح االقتصاد الذي تقوده الدولة ألول مرة جلميع املستثمرين 
األجانب، لكن وضع االستثمار العام يف العراق ما يزال ضعيفاً 

يف الغالب من حيث توليد اإليرادات، وتوظيف الناس48 .
يف الوقت الذي تواجه فيه البالد العديد من التحديات، 
أجل  من  والنضال  والفقر،  األمن،  هو  للقلق  إثارة  وأكثرها 
إعادة بناء املناطق اليت مزقتها احلرب، جتعل هذه العوائق التوجه 
الذي  املتجددة  الطاقة  لتطوير  متني  تنظيمي  إطار  بناء  حنو 
يكرس حقوق االستثمار القوية واحلماية ضد تدخل األحزاب 
وزارة  مفاصل  معظم  يف  الفساد  وتقليل  وتأثريها،  السياسية، 
السلس  الكهرباء هو األكثر أمهية49. وهناك حاجة لالنتقال 
من هيمنة القطاع العام إىل قطاع أكثر تنوعاً جيلب االستثمار 
اخلاص لتحقيق النمو املستقبلي، وخلق فرص عمل، والتواصل 

مع الشركات العاملية الرائدة50.
تبقى احلقيقة أن املبادرات احلالية من قبل احلكومة ليست 
كافية لتحفيز منو كبري يف استخدام الطاقة الشمسية يف العراق 
والبعض  ببعضها،  احلكومة  اعرتفت  وقد  عوائق،  عدة  لوجود 

اآلخر مل يؤخذ باحلسبان51.

مستويات اخلطورة بداًل من الرتكيز على القيم املطلقة لألضرار.
)Source: Hanna. G. et al )2014(, ‘Foreign Direct Investment in 
Post-Conflict Countries: The Case of Iraq’s Oil and Electricity 
Sectors’, International Journal of Energy Economics and Policy 
Vol. 4, No. 2, pp. 137-148. 

وضع  من  بداًل  والتوزيع  والنقل  التوليد  يف  الغالب  يف  الكهرباء  وزارة  دور  يتمثل   -47
السياسات وتنظيم السوق.

48- Hanna. G. et al )2014(, ‘Foreign Direct Investment in 
Post-Conflict Countries: The Case of Iraq’s Oil and Electricity 
Sectors’, International Journal of Energy Economics and Policy 
Vol. 4, No. 2, pp. 137-148.

49 -مقابلة تلفزيونية مع وزير الكهرباء لؤي اخلطيب، 20/2/2019، 
https://ahlalrafidain.online/ar/index.php/2019-02-19-20-31-
36/item/324-2019-02-20-12-57-37
50- Istepanian, H )2014(, ”Iraq’s Electricity Crisis’, The 
Electricity Journal, May, Vol. 27, Issue 4, pp. 51 – 69.
51- Harry H. Istepanian and Luay Al-Khatteeb )2015(, Turn 
a Light On: Electricity Sector Reform in Iraq, The Brookings 
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3.1 - احلواجز املالية

الفنية  القوانني  الكهرباء  لوزارة  اإللكرتوين  املوقع  يوفر 
الشمسية  الطاقة  وحدات  لتمويل  للمواطنني  الالزمة  واملالية 
على  القدرة  تظل  ذلك،  ومع  األسطح52.  على  وتركيبها 
هي  الكافية  التمويل  قنوات  إىل  واالفتقار  التكاليف  حتمل 
التحدي الرئيس، وحتتاج احلكومة إىل أخذ زمام املبادرة جلعل 
االستثمارات يف قطاع الطاقة الشمسية أكثر جاذبية من خالل 
صناديق الدعم، واحلوافز الضريبية، واإلعفاءات اجلمركية إلزالة 
احلواجز املالية، وجيب أن تشمل احلوافز الضريبية، املشاهبة لتلك 
املوجودة يف األردن، إعفاًء ضريبياً بنسبة 100 % ملدة عشر 
يف  املتجددة  الطاقة  بناء  يف  االستثمار  يكون  حينما  سنوات 
بعض املناطق مطلوباً لتحقيق التطور االجتماعي واالقتصادي.

3.2- شبكة الكهرباء

الطاقة  تطوير  يعوق  الذي  اآلخر  الرئيس  العامل  أما 
ستشكل  إذ  الداعمة،  التحتية  البنية  نقص  فهو  الشمسية 
كبرياً  حتدياً  العراق  يف  الكهرباء  لشبكة  املستقرة  غري  الطبيعة 
للمشغل يف أثناء انقطاع التيار الكهربائي من الطاقة الشمسية، 
األنظمة  احتياجات  لدعم  أويل  بنحو  الطاقة  نظام  ُصمم  إذ 
املركزية ذات االحتياطي اهلامشي أو من دون احتياطي التدوير. 
من  العديد  الشبكة  واجهت  املاضي،  القرن  تسعينيات  منذ 
 .)AT&C( التحديات املتزامنة إىل جانب اخلسائر العالية يف
الكهرباء وإضافة  الطلب على  الشبكة  التطور يف  يواكب  ومل 
جيل جديد من مولدات الطاقة53؛ ونتيجة لذلك، تعمل معظم 
حموالت الطاقة واملغذيات وحموالت التوزيع بشكل زائد أو دون 
الطاقة االستيعابية. يفاقم التحميل الزائد من احتمال حدوث 
أعطال فنية وفشل يف الشبكة؛ مما يتسبب يف امتعاض الشعب 
والسيما يف فصل الصيف54. ومن غري املتوقع أن جيتذب قطاع 
مرتددة  احلكومة  وكانت  خاصة،  استثمارات  والتوزيع  النقل 
للبنوك  إقراض ميكن من خالهلا  األخرية على خطة  اللمسات  املالية  52- ضعت وزارة 
وحدات  لديها  اليت  لألسر  الرتكيب  وتكاليف  الرأمسايل  االستثمار  متويل  واخلاصة  العامة 
مشسية على األسطح من الشركات املصنعة واملوردين املعتمدين )املصدر: وزارة الكهرباء(.

20 غيغاواط )GW( يف صيف  تتجاوز  توليد  العراق وللمرة األوىل ذروة  53- حقق 
عام 2019.

54- AlJazeera.com, Electricity cuts across Iraq make life 
unbearable in summer heat, )31/7/2018(
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بشأن املضي قدماً يف إضفاء الطابع املؤسسي على مديريات 
التوزيع نتيجة إلعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

3.3- املنافسة بني القطاعني العام واخلاص

إن الدعم املزدوج لوقود النفط والغاز الذي يُوّفر حملطات 
يعوق  للمستهلكني  املنخفضة جداً  الكهرباء  وتعريفة  الطاقة، 
للكهرباء  بديلة  مصادر  عن  للبحث  واألسر  الشركات  محلة 
لأللواح  األولية  املال  رأس  تكلفة  أن  حني  يف  جهة،  من 
التغيري من الدفع  الكهروضوئية جتعل املستهلكني مرتددين يف 
الشهري ملولد املنطقة إىل مصدر آخر بديل للطاقة. إىل جانب 
تؤخذ  مل  عندما  أكرب  بنحو  الشمسية  الطاقة  مُهشت  ذلك، 
العوامل اخلارجية السلبية مثل التأثريات الصحية والبيئية املرتبطة 
تعمل  اليت  الطاقة  الناجم من استخدام حمطات  اهلواء  بتلوث 
بالوقود األحفوري يف احلسبان عند حساب أسعار الكهرباء، 
أما العوامل اخلارجية اإلجيابية مثل العوامل االجتماعية والبيئية 
الستخدام الطاقة النظيفة فقد مت جتاهلها متاماً؛ ونتيجة لذلك، 
املنخفضة  الكهرباء  السكنية وتعريفة  ستظل مولدات األحياء 
أمراً سائداً، يف الوقت الذي لن حتظى فيه الطاقة الشمسية على 

األسطح باالهتمام الكايف.
3.4- الوصول إىل املعلومات والتكنولوجيا

تعرقل املعرفة احملدودة عن املعلومات والتكنولوجيا اخلاصة 
يف  العراق.  يف  املشاريع  تطوير  عملية  من  الشمسية  بالطاقة 
حزيران عام 2018، وضعت إيرينا بالتنسيق مع برنامج األمم 
وكفاءة  املتجددة،  للطاقة  اإلقليمي  واملركز  اإلمنائي،  املتحدة 
الطاقة مورداً مشسياً جديداً للعراق يف األطلس العاملي إليرينا، 
الطاقة  موارد  أفضل  حتديد  يف  الشمسية  اخلريطة  وستساعد 
الشمسية يف العراق، وإعالم ختطيط الطاقة املتجددة وتسهيل 
تطويرها يف مجيع أحناء البالد. كانت اخلريطة مهمة جداً لعرض 
موارد العراق الشمسية احملتملة، واملعلومات األساسية عن توفر 

األراضي، واملناطق املأهولة، وكيفية ربطها بالشبكة الوطنية.
اهتمام  لدعم  قّيمة  معلومات  الشمسية  البيانات  توفر 
بشأن  التقنية  املعرفة  وإن  املشاريع،  وتطوير  املستثمرين 
نتيجة  إىل حد كبري؛  متوافرة  املتطورة غري  التقنيات  إمكانات 

نقص معلومات تقييم املوارد، ونقص الفهم بشأن االعتبارات 
اخلاّصة  املعلومات  نقص  إن  الصلة.  ذات  والتكاليف  الفنية 
بإمدادات الطاقة والطلب عليها يعوق تسويق الطاقة الشمسية 
األلواح  وأداء  واملوثوقية،  املتانة،  عن  املعلومات  بنقص  املتأثرة 

الكهروضوئية.
3.5 -بناء القدرات والتدريب

وظفت احلكومة العراقية أكثر من 500 ألف موظف 
جديد منذ شهر تشرين الثاين عام 2019 يف حماولة إلرضاء 
املتظاهرين املناهضني هلا. وعلى احلكومة إعداد برامج تدريبية 
للموظفني غري املهرة الذين ُعينوا يف وزارة الكهرباء ليصبحوا قوة 
العمل املستقبلية لربنامج الطاقة الشمسية. ويف الوقت احلاضر، 
التدريب  ومرافق  املدربني،  املوظفني  من  يف كل  نقص  هناك 
وصيانتها.  وتشغيلها،  الشمسية،  الطاقة  منظومات  لرتكيب 
وإلنشاء قطاع طاقة مشسي متطور وقابل للتطبيق جتارياً جيب 
توافر أفراد خمتصني يف جمموعة متنوعة من التخصصات التقنية، 
ومن دون وجود قوة عاملة حملية متتلك املهارة املطلوبة، سيكون 
من الصعب تطوير صناعة الطاقة املتجددة املستدامة يف العراق.

3.6- الوعي والقبول االجتماعي

الطاقة  تقنيات  بشأن  الوعي  يف  نقص كبري  يوجد 
املتجددة والفوائد اليت ميكن أن تقدمها للمجتمعات؛ ويعزى 
ذلك إىل حد كبري إىل عدم كفاية برامج التوعية اليت هتدف إىل 
تثقيف اجلمهور بشأن مزايا تركيب األلواح الكهروضوئية على 
األسطح مقارنة بالدفع الشهري للمولدات املنتشرة يف األحياء 
من  بالتمويل  العالقة  ذات  العملية  املعلومات  وإن  السكنية، 
البنوك واملؤسسات املالية احمللية حمدودة أيضاً؛ مما مينع السكان 

من أخذ هذا اخليار باحلسبان.
4. املسار إىل األمام

جيب أن تستند اسرتاتيجية الطاقة الشمسية يف العراق إىل 
جذب االستثمارات األجنبية املباشرة مع االلتزام القوي بتنويع 
الشركاء  التعاون مع جمموعة من  واستقالهلا عرب  الطاقة  مزيج 
ليس خالياً  األمام  إىل  العراق  لكن طريق  احملليني واألجانب. 
التحتية  للبنية  املايل  الدعم  أجل ضمان  فمن  املصاعب،  من 
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السياسي  االستقرار  ضمان  البالد  على  الشمسية،  للطاقة 
واالقتصادي، لكن حتقيق ذلك لن يكون سهاًل. ومن املؤكد أن 
العراق-مثل البلدان اجملاورة األخرى الغنية باملوارد- سيجذب 
استثمارات أجنبية هائلة مع استمرار معركته ضد البريوقراطية، 
والفساد، والطائفية، واحملسوبية. وإذا أظهرت الدولة حكمتها 
وأثبتت قدرهتا على توجيه االستثمار إىل البىن التحتية الرئيسة، 
اليت تعود على االقتصاد ستنمو بنحو كبري. إهنا  الفوائد  فإن 
خطوة جريئة ولكنها ضرورية للحكومة للنظر يف حتويل الدعم 
من الوقود األحفوري إىل الطاقة املتجددة من أجل سد الفجوة 
التنافسية بينهما، ومن املهم أيضاً مالحظة أن أعباء التكلفة 
من  يتقامسها كل  اإلعانات  حتويل  عن  الناجتة  واملكاسب 
املستهلكني واملنتجني. وهناك هنج آخر لسد الفجوة التنافسية 
بني الطاقة املتجددة والوقود األحفوري وهو حساب العوامل 
اخلارجية السلبية واإلجيابية بتحويل بعض عائدات النفط والغاز 
حنو برنامج للطاقة املتجددة، وتشمل العوامل اخلارجية السلبية 
املرتبطة باحرتاق الوقود األحفوري التكاليف الصحية والبيئية، 
أما العوامل اخلارجية اإلجيابية املرتبطة بالطاقة الشمسية فتشمل 

تقليل تلوث اهلواء الناجم عن حقول النفط55.
حتفيز  تعيق  اليت  العقبة  الشمسية  الطاقة  متويل  سيظل 
ترتيبات  وضع  وجيب  وتشجيعها،  العراق  يف  املشاريع  تطوير 
املستويات  على  الشمسية  الطاقة  يف  االستثمار  لدعم  متويل 
احمللية، والوطنية، والدولية؛ من أجل تشجيع تبين التكنولوجيا. 
برامج  تطوير  جيب  احلكومية،  اإلعانات  عن  النظر  وبصرف 
متويل مبتكرة، والسيما للمستثمرين الصغار يف مشاريع الطاقة 
الشمسية إىل جانب الدخول يف مفاوضات مع بنوك االستثمار 

.)IPP( ومؤسسات التمويل الدولية ملشاريع
على صناع سياسات الطاقة يف العراق أن يتخلوا عن 
اجلمود السياسي، وأن يركزوا يف مستقبل قطاع الطاقة ودوره يف 
االقتصاد الوطين، عرب التأكيد على أمن الطاقة يف املقام األول، 
وهذا مقنع جداً لكل من احلكومة والشعب. لكن تشريعات 
تساعد على  احلالية ال  أشكاهلا  الطاقة يف  االستثمار وقوانني 
تعزيز أمن الطاقة ما مل ُتدَخل العديد من التعديالت؛ لتصحيح 
55- Istepanian, H. )2018(, ‘Solar Energy in Iraq from Outset to 
Offset’, Iraq Energy Institute, UK, October )Link(

ال  أهنا  ذلك،  من  واألهم  والتناقضات،  العيوب  من  العديد 
وسط  جديدة  سياسة  إجياد  دون  مبفردها  تتحقق  أن  ميكن 
اخنفاض أسعار النفط اليت حتدد اإلطار الذي جيب أن تعمل 
مبوجبه على االقتصاد القائم على النفط. إن الطاقة الشمسية 
يف العراق هي حاجة أكثر مما هي رغبة، وال ميتلك البلد يف 
البلدان  مثل  بديلة  طاقة  مصادر  لتطوير  الرغبة  احلايل  الوقت 
األخرى يف املنطقة، حبيث حقق تطوير الطاقة املتجددة تقدماً 
كبرياً حنو تنويع الطاقة الذي من املرجح أن حيقق أرباحاً على 

املدى البعيد.
إن اجلواب على تعزيز وجود الطاقة الشمسية يف العراق 
ال يكمن يف اجياد حل واحد هلذه التحديات، بداًل من ذلك، 
جيب استخدام هنج شامل، على احلكومة العراقية اختاذ خطوات 
جريئة حنو إعادة هيكلة سياسة الطاقة من أجل زيادة أمن الطاقة 
والتحرك حنو إمدادات كهربائية مستدامة يف املستقبل. يف املقام 
األول، جيب أن تركز السياسات على سد الفجوة التنافسية بني 
الطاقة الشمسية والوقود األحفوري من خالل تدابري مثل تقليل 
الدعم احلكومي واألخذ بعني االعتبار العوامل اخلارجية السلبية 
واإلجيابية. إن زيادة القدرة التنافسية للطاقة الشمسية وحدها 
ليس كافياً، وجيب معاجلة قضايا ضعف البنية التحتية للنقل، 

والتوزيع، والتمويل، والتمويل املصريف.
إن الطريق حنو مستقبل الطاقة املستدامة يف العراق ليس 
بيسري، لكن الوصول غري مستحيل. على الرغم من تقدمي عدد 
من األساليب لتشجيع منو الطاقة املتجددة يف العراق، إال أن 
مجيع هذه احللول ستتطلب بال شك جهوداً وتفانياً كبرياً من 
قبل احلكومة. وجيب أن ينظر العراق يف الفوائد االجتماعية، 
الشمسية على  الطاقة  توليد  النامجة من  والبيئية  واالقتصادية، 
املدى البعيد. إن االستثمار يف تكنولوجيات الطاقة املستدامة 

اليوم سيمهد الطريق حنو مستقبل طاقة آمن يف املستقبل.





ظل  يف  املتجددة  الطاقة  نظام  تطوير  دون  حتول  اليت  العوائق  وتتناول  العراق،  يف  الشمسية  الطاقة  سياسة  الورقة  هذه  حتّلل 
االضطرابات األخرية اليت شهدهتا البالد.

ميكن للطاقة اخلضراء -مثل الطاقة الشمسية- أن تساعد كثرياً يف تقليل استرياد الطاقة، وختفيض صادرات النفط، وختفيف عبء 
الدعم على احلكومة. العراق مييل إىل تعزيز الطاقة الشمسية يف البالد بطريقتني، مها: الوحدات الكهروضوئية اليت ميكن أن تؤدي 
إىل تقليل حرق النفط والغاز، واأللواح الشمسية على األسطح اليت تساعد األسر على تقليل اعتمادها على “مولدات األحياء 
املكلفة وامللوثة”، لكن مع ذلك، هناك الكثري من احللول املتعلقة بالتوليد املوزع لالستفادة من الطاقة الشمسية على النطاق 
الصغري او املتوسط واليت مل يتم استغالهلا يف العراق حىت اآلن، واليت هي أكثر من جمرد استخدام األلواح مشسية على األسطح 
لتصل حىت استغالل الطاقة الشمسية على نطاق املنفعة، وميكن هلذه احللول أن تساعد يف ختفيف العبء على الشبكة الوطنية، 

وحتقيق الالمركزية، وخلق فرص عمل، وتطوير الشركات الصغرية واملتوسطة، وخفض فواتري الكهرباء على املدى الطويل.
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