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شكر وتقدير

شكر وتقدير
ُكتبت هذه الورقة السياسة بدعم من قبل فريدريش إيربت ستيفتونغ، عمان، األردن. ونشكر شكراً خاصاً ِت بيتشوالت 
املدير املقيم ملؤسسة فريدريش إيربت الذي ساعد من خالل رؤيته وخربته 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.

العديد  ترأست  االوسط.  الشرق  الطاقة يف  قضايا  أعماهلا  وتشمل  الطاقة،  أحباث  واستشارية يف  حمللة  مرمي سلمان، 
السياسية  القضايا  الطاقة يف الشرق األوسط وقدمت االستشارات بشأن  من جمموعات األحباث لدراسات السوق يف قطاع 

واجليوسياسية الرئيسية يف العراق وإيران وليبيا والبحرين.

روبن ميلز مؤسس شركة قمر للطاقة يف عام 2015. وهو خبري يف إسرتاتيجية واقتصاد الطاقة ، وعمل ملدة عقد يف شركة 
شل ، مع الرتكيز على تطوير األعمال اجلديدة يف اإلمارات العربية املتحدة وقطر والعراق وإيران ودول الشرق األوسط األخرى.
وهو مؤلف كتابني مها: )أسطورة أزمة النفط(، الذي يقيم إمدادات النفط العاملية على املدى الطويل، وكتاب )احتجاز 

الكاربون(، وهو أول نظرة عامة شاملة على ضغط الكربون وختزينه لغري املتخصصني.

عن المؤلفین
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إخالء مسؤولية

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 ت 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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املقدمة ( 1
سجل العراق يف 21 شباط 2020 أول حالة إصابة 
احلاالت  جمموع  بلغ  أشهر،  مخسة  وبعد  بفايروس كورونا. 
املسجلة 129 ألف حالة حىت وقت كتابة هذه الدراسة، كما 
أّضرت  لقد  حالة.   100 حوايل  اليومي  الوفيات  عدد  بلغ 
عالمة  ووضعت  البالد،  يف  االقتصادية  التنمية  خبطط  األزمة 
استفهام كبرية حول حتقيق خريطة الطريق الضخمة اليت أعلن 
نيسان من  املهدي يف  السابق عادل عبد  الوزراء  عنها رئيس 
العام املاضي البالغة قيمتها 15 مليار والر أمريكي لتحديث 
البنية التحتية لقطاع الكهرباء. ويف الوقت نفسه تستمر معاناة 
أسواق الطاقة العاملية منذ تراجع سوق النفط يف املدة من آذار 
إىل نيسان، األمر الذي أدى إىل هبوط أسعار النفط اآلجلة إىل 
مستويات قياسية. ونتيجة هلذا فقد تراجعت عائدات العراق 
السنوات  منذ  مستوياهتا  أدىن  إىل  اهليدروكربونية  الطاقة  من 
األوىل اليت تلت الغزو األمريكي على العراق يف عام 20031.

يف شهر أيار عام 2020، استقال السيد عبد املهدي 
الذي  الكاظمي،  مصطفى  اجلديد  الوزراء  رئيس  حمله  وحلَّ 
لن  حكومته  أن  منصبه-  توليه  من  شهر  غضون  -يف  أعلن 
متضي قدماً يف ميزانية 2020، وسرتكز عوضاً عن ذلك على 
صياغة ميزانية لعام 2021 2. ونتيجة لذلك، تصاعد الضغط 
على قطاع الكهرباء اهلش يف البالد. وقد أدى نقص األموال 
والصيانة املناسبة إىل عودة انقطاع التيار الكهربائي ملدة تزيد 
على 12 ساعة يف احملافظات اجلنوبية اليت تعد مراكز القطاع 
قتل  وتسبَّب  فيها.  االحتجاجات  أثار  ما  العراق  يف  النفطي 
قوات األمن ملتظاهرين اثنني يف النجف يف 26 متوز إىل نشوء 
الكاظمي  أعمال عنف بني متظاهرين آخرين3. وتبدو وعود 
ظل  يف  صعباً  حتدياً  الكهرباء  بتوفري  الشعب  مطالب  بتلبية 
الظروف احلالية، ما دفعه إىل إلقاء اللوم على »الفساد وسوء 

اإلدارة« يف اإلدارات السابقة4.

1. MEES, “Iraq’s Oil Revenues Collapse”, V63 
N18 )May 2020(
2., work to secure 2021 budget”, Rudaw, June 07 
)2020(
3.  The National, “Iraq: Mustafa al-Kadhimi orders 
investigation into deaths of protestors”, July 28 
)2020(
4. Lawk Ghafuri, “Kadhimi blames electricity 
shortages on previous cabinets’ corruption and 
mismanagement”, Rudaw, July 27 )2020(

إن الصراعات احلالية يف قطاع الكهرباء تعود إىل زمن 
بعيد. فبعد األضرار اليت حلقت بشبكة الكهرباء وحمطات الطاقة 
يف حرب اخلليج األوىل )1991-1990( والعقوبات الدولية 
أكثر  التحتية  البنية  أصبحت  التسعينيات،  خالل  الصارمة 
عرضة ألعمال السلب والنهب بعد الغزو الذي قادته الواليات 
املتحدة يف عام 2003. وقد أدى الفساد وسوء اإلدارة إىل 
تباطؤ التقدم يف إعادة بناء القطاع وزيادة قدرته االستيعابية، 
النمو  بسبب  التزايد  استمر يف  الكهرباء  على  الطلب  أن  إال 
السكاين، وانتشار األجهزة اإللكرتونية االستهالكية -ال سيما 
الطاقة  توليد  حملطات  الوقود  تزويد  وكان  اهلواء-.  مكيفات 
الغاز  حرق  مستويات  ارتفاع  استمرار  مع  أخرى،  مشكلة 

املصاحب5. 
ويف حزيران 2013، أُطلقت اسرتاتيجية وطنية متكاملة 
للطاقة. كانت االسرتاتيجية على يقني من أن العراقيني سوف 
يستمتعون قريباً بإمدادات الطاقة على مدار الساعة، إذ ُكشف 
النقاب عن خطط لزيادة انتاج الطاقة ليصل 20 جيجاوات عام 
2015 6بعد أن كان يرتاوح بني 12-10 جيجاوات وكان 
من املقرر إضافة 8 جيجاواط من السعة اجلديدة إىل السعة 
احلالية، غري أنّه حبلول عام 2019، متت إضافة 4 جيجاواط 
فقط، وبذلك وصلت السعة اإلمجالية إىل 16.5 جيجاواط 
ووصلت خالل مرحلة الذروة إىل 19 جيجاواط. ويليب جزءا 
من الفجوة يف الطلب املولدات اليت يديرها القطاع اخلاص، إال 
أن هذه املولدات مكلفة وصاخبة وملوثة، وهي عموما ال توفر 

ما يكفي من الكهرباء لتشغيل مكيفات اهلواء.
للغاز،  البصرة  إنشاء شركة  أيضاً، ت   2013 عام  يف 
وهي مشروع مشرتك بني شركة غاز اجلنوب العراقية )51 %( 
وشركة   )%  44(  )Royal Dutch Shell( وشركة 
من  املصاحب  الغاز  )5 %( الستخراج   )Mitsubishi(
حقول الرميلة والزبري وغرب القرنة األوىل لتوليد الطاقة. ومنذ 
مرت  مليار   7.2 بنحو  االستخراج  حجم  ازداد  احلني،  ذلك 
مكعب سنوياً، أي ما يقرب من ثلث إنتاج الغاز املصاحب 
)حوايل 26 مليار مرت مكعب(، تعد هذه الشركة قصة جناح 

5.  Associated gas is the natural gas present in a 
deposit of crude petroleum )in oil fields(, either 
dissolved in the oil, or as a free “gas cap” above the 
oil in the reservoir
6.  Harry Istepanian, “Iraq’s Electricity: From Crisis 
to ISIS,” Power Engineering International 22, no. 8 
)2014(, 32-37
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املقدمة

كبرية، إال أن هناك نسبة )50 %( من الغاز املصاحب ال 
يزال يتم إشعاله عند االستخراج.

الغاز إىل  إيران تصدير  يف حزيران عام 2017، بدأت 
بغداد،  إىل  دياىل  حمافظة  عرب  ميتد  أنابيب  خط  عرب  العراق، 
مدعومة بإمدادات إىل البصرة يف عام 2018. إال أن الواليات 
املتحدة عارضت هذا األمر وشجعت العراق على إجياد إمدادات 
بديلة، لكنه ُمِنَح تنازالت حمدودة الوقت لالستمرار يف االسترياد.

مليار مرت مكعب(، تعد هذه الشركة قصة    26املصاحب )حوايل    ، أي ما يقرب من ثلث إنتاج الغازمكعب سنويا  
 صاحب ال يزال يتم إشعاله عند االستخراج. %( من الغاز امل50جناح كبرية، إال أن هناك نسبة )

دياىل إىل    ميتد عرب حمافظة، بدأت إيران تصدير الغاز إىل العراق، عرب خط أنابيب  2017  حزيران عاميف  
. إال أن الواليات املتحدة عارضت هذا األمر وشجعت العراق  2018دادات إىل البصرة يف عام  إممدعومة ببغداد،  

 لالستمرار يف االسترياد. تنازالت حمدودة الوقت  ح  ن  م   لكنهلة، إجياد إمدادات بديعلى 

 

 7: توليد الطاقة يف العراق )مبا يف ذلك إقليم كردستان(1الشكل 

األمريكي وظل راكدا  إىل أن حتسن بنحٍو كبري    ببطء بعد الغزو   العراق، تعاىف  (1الشكل  )موضح يف  كما هو و 
من   السنوات  امل.  2018-2014خالل  تلك  انتكاسة خالل  فقد حدثت  التحسن،  هذا  من  بسبب    دةوبالرغم 

ولقد   .احتالل تنظيم "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" أو ما يدعى بـــ )داعش( أجزاء كبرية من مشال وغرب العراق
،  خطوط الكهرباء  ، وتسببت يف تدمري8قطاع الطاقة مليارات دوالر أمريكي يف    7در بنحو  ضرار تقتسبب التنظيم بأ

 
7 Data from Statistical Review of World Energy 2020 
8 Wall Street Journal, “Defeat of ISIS in Iraq Caused $45.7 Billion in Damage to Infrastructure, 
Study Finds”, February 18 (2018), https://www.wsj.com/articles/defeat-of-isis-in-iraq-caused-45-
7-billion-in-damage-to-infrastructure-study-finds-
1518389411#:~:text=The%20damage%20to%20the%20housing,age%20is%2020%20years%20old. 
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الشكل 1: توليد الطاقة يف العراق )مبا يف ذلك إقليم كردستان(7
وكما هو موضح يف )الشكل 1(، تعاىف العراق ببطء 
كبري  بنحٍو  حتسن  أن  إىل  راكداً  وظل  األمريكي  الغزو  بعد 
هذا  من  وبالرغم   .2018  -  2014 من  السنوات  خالل 
بسبب  املدة  تلك  خالل  انتكاسة  حدثت  فقد  التحسن، 
ما  أو  والشام«  العراق  يف  اإلسالمية  »الدولة  تنظيم  احتالل 
يدعى بـــ )داعش( أجزاء كبرية من مشال وغرب العراق. ولقد 
تسبب التنظيم بأضرار تقدر بنحو 7 مليارات دوالر أمريكي 
يف قطاع الطاقة8، وتسببت يف تدمري خطوط الكهرباء، وحمطة 
القيارة )ذات طاقة إمجالية تقدر بـــ 750 ميجاواط(9 وحمطة 

7. Data from Statistical Review of World Energy 
2020
8. Wall Street Journal, “Defeat of ISIS in Iraq 
Caused $45.7 Billion in Damage to Infrastructure, 
Study Finds”, February 18 )2018(, https://www.wsj.
com/articles/defeat-of-isis-in-iraq-caused-45-7-
billion-in-damage-to-infrastructure-study-finds-
1518389411#:~:text=The%20damage%20to%20
the%20housing,age%20is%2020%20years%20old.
9. GE, “Let There Be Light: How GE Rebuilt An 
Iraqi Power Plant Destroyed by ISIS”, October 
22 )2018(, https://www.ge.com/news/reports/let-
light-ge-rebuilt-iraqi-power-plant-destroyed-isis

بيجي )ذات طاقة إمجالية تقدر بـــ 1600 ميجاواط(10، مما 
أدى إىل انقطاع كبري يف اخلدمة يف احملافظات الشمالية الغربية.

أعقاب  يف   ،2019 عام  يف  قفزة كبرية  حدثت  مث 
»برنامج املسار السريع« الذي أقره وزير الكهرباء آنذاك لؤي 
تبسيط  خالل  من  املتوقفة،  الطاقة  مشاريع  إلحياء  اخلطيب 
املتطلبات التعاقدية وإعادة حتويل تركيز الشركات اإلقليمية إىل 
جداول الصيانة يف فرتة الصيف11. وقد نتج عن ذلك قفزة يف 
باملدة  مقارنة   % 20 من  تقرب  بنسبة   2019 عام  صيف 
نفسها من عام 2018 حينما اندلعت احتجاجات عنيفة يف 
املراكز اجلنوبية للبالد. كما ت توصيل شبكة الكهرباء التابعة 
للمرة  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  من  احملررة  املناطق  إىل  للدولة 
األوىل بعد مخس سنوات من إغالقها بالكامل، إال أن هذا مل 

يكن كافياً لسد فجوة الطلب على اإلطالق.
تصدرت شركة سيمنز القابضة األملانية العناوين الرئيسة 
يف عام 2018 لتعهدها بإنشاء شبكة طاقة عراقية مث تشغيلها 
بعد هزمية تنظيم داعش يف العام السابق. ولقد ناقش التقرير 
عدداً كبرياً من »اتفاقيات الطاقة« مع وزارة الكهرباء، واليت من 
شأهنا أن تعزز من قدرة العراق على توليد الطاقة مبا قد يصل 
إىل 25 جيجاواط إذا ما أتت مثارها. يف عام 2019، كشف 
طريق  خريطة  عن  املهدي،  عبد  عادل  آنذاك،  الوزراء  رئيس 
الغاية.  هذه  لتحقيق  أمريكي  دوالر  مليار   15 بقيمة  تقدر 
وكان من املقرر تطوير 40 توربينة غاز باستخدام أنظمة تربيد 
تعمل على التيار الكهربائي، وبناء 13 حمطة فرعية تبلغ قدرهتا 
132/33 كيلوفولت يف حمافظة البصرة واحملافظات الوسطى. 
كما كان من املقرر بناء حمطة طاقة جديدة تعمل بالغاز تبلغ 
ومبوجب  بغداد،  جنوب  الزبيدية  يف  ميغاواط   500 قدرهتا 
اتفاق منفصل بقيمة 1.3 مليار دوالر، فضاًل عن بناء حمطيت 
كهرباء بيجي 1 و2، الواقعتني على بعد 250 كيلومرتا مشال 
بغداد، مبا قد يضيف قدرًة تبلغ 1.6 جيجاواط عند اكتماهلا.

10. Wall Street Journal, “Siemens: Signs Deal to 
Rebuild Iraqi Power Plants Damaged by ISIS”, 
September 16 )2019(, https://www.marketscreener.
com/SIEMENS-AG-56358595/news/Siemens-
Signs-Deal-to-Rebuild-Iraqi-Power-Plants-
Damaged-by-ISIS-29209849/
11. Luay al-Khateeb, “Fixing Iraq’s Power Sector”, 
Iraqi Economists Network, August 22 )2020
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ويف الوقت نفسه وعدت شركة جنرال إلكرتيك األمريكية 
الغاز  من   %  40 مجع  ت  إذا  جيجاواط   3.3 حنو  بتوليد 
املشتعل12. كما وقعت الشركة اتفاقيات لتطوير وصيانة وإعادة 
بناء املرافق لتعزيز الطاقة مبقدار 5 جيجاواط. ولقد تضمنت 
صالحيات شركة جنرال إليكرتيك على تعاون أوثق مع وزاريت 
النفط والكهرباء، مع دعم حكومة الواليات املتحدة إليقاف 
العراق عن استرياد الغاز اإليراين لتوليد الكهرباء، إال أن الشركة 
األملانية ركزت يف األغلب على إعادة تأهيل شبكات الكهرباء 
وتوسيعها. ومتتلك جنرال إليكرتيك برنامج »حلول الشبكات 
يساعد  أن  يُفرَتض  والذي كان  املتجددة«،  بالطاقة  اخلاصة 
يف خطط العراق الرامية إىل تنمية 635 ميجاواط من الطاقة 
املتجددة يف شهر أيلول عام 2020، ومن املرجح  أن حيدث 
يف وقت الحق من هذا العام، إال أن أحداً مل يصل إىل هذه 
الغاية حىت اآلن. ويف الوقت احلايل، ت توقيع اتفاقية مع وزارة 
الكهرباء تبلغ قيمتها 727 مليون دوالر أمريكي لتحصني شبكة 
الكهرباء يف البالد يف املناطق اليت ال تزال تعيد بناء حمطاهتا بعد 
سنوات عدة من احلروب. وسوف تربط هذه الصفقة شبكة 
العراق بشبكة األردن، فتعمل على احلد من الضغط اإلمجايل 
اليت ميكن االعتماد عليها. كما ت  الطاقة  وضمان إمدادات 
التوقيع على صفقة أخرى بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي 
لتوفري خدمات قطع الغيار والصيانة لـ 6 جيجاواط من سعة 

الطاقة13.
تقدماً  العراق  الرغم من هذه اجلهود، فقد شهد  على 
الطاقة. ويظل نصيب  تلبية احتياجات مواطنيه من  هزياًل يف 
الفرد من الكهرباء من أدىن املعدالت يف الشرق األوسط، وهو 
الذي جيب أن يكون مرتفعاً لتلبية احتياجات الكهرباء الالزم 
ملكيفات اهلواء. فالعراق يولد كهرباء أقل من لبنان اليت تعاين 
من قصور حاد يف الكهرباء، وأكثر بقليل من نصيب الفرد يف 
مصر واألردن، على الرغم من ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل بنحٍو 
ملحوظ. وحتركت خطط استرياد 500 ميجاواط من الكهرباء 
من دول جملس التعاون اخلليجي، واليت ت اإلعالن عنها ألول 
مرة يف عام 2019، ببطء شديد، على الرغم من أن العراق 
قد بىن 80٪ من التوصيالت املطلوبة من جانبه. أدى انتشار 
بإكمال  لالمتثال  اخلليجية  اجلهود  توقف  إىل  فايروس كورونا 

الصفقة، واليت يبدو اآلن أهنا تأخرت إىل عام 2021.
12.  S&P Global Platts; shorturl.at/uxGX0
13.  GE, “Peak Power: Iraq Taps GE To Bolster Its 
Electricity Infrastructure”, August 24 )2020(
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آخر التطورات

آخر التطورات( 2
لقد تسبب عام 2020 يف إحداث العديد من املشاكل 
االستقرار  انعدام  منها  العراق،  يف  الكهرباء  أزمة  يف  اجلديدة 

السياسي، واهنيار أسعار النفط، وانتشار فايروس كورونا.  
 2020 متوز  يف  الكهرباء  وزارة  يف  مسؤول كبري  قال 
تقريباً  جيجاواط   1 مبقدار  اخنفضت  الكهرباء  إمدادات  إن 
حمطات  يف  الفنية  األعطال  ظلت  إذ   ،14  2019 عام  عن 
الطاقة غري معاجلة بسبب سفر »موظفي الصيانة األجانب« 
)الذين تلقوا تدريباً أفضل للتعامل مع املتطلبات الفريدة للبنية 
األساسية احمللية( إىل بلداهنم بسبب انتشار الوباء.  وهذا يعين 
أن حمطات الكهرباء أصبحت تّولد 8-5 ساعات/ اليوم فقط 
من الكهرباء للعراقيني.  وشهد شهر متوز موجة حر شديدة إىل 
حد غري اعتيادي وحىت وفقاً ملعايري العراق، إذ بلغت دراجات 
احلرارة يف بغداد 52 درجة مئوية، ويف البصرة 53 درجة مئوية، 
وأدت درجات احلرارة املرتفعة إىل تقليل توليد الكهرباء بسبب 
تراجع كفاءة حمطات الكهرباء.  ويف 4 آب 2020، أفادت 
إىل  16.25 جيجاواط  من  الكهرباء  توليد  بتحسن  التقارير 
18.6 جيجاواط نتيجة الخنفاض درجات احلرارة15 )مقارنة 

بالطلب بنحو 26 جيجاواط(. 
الغاز  إنتاج  اخنفاض  بسبب  الكهرباء  نقص  ويتفاقم 
الطبيعي املصاحب للنفط، إذ تعمل وزارة النفط على احلد من 
اإلنتاج مبا يتماشى مع االتفاق اجلديد ملنظمة الدول املصدرة 
للنفط )أوبك( لدعم أسعار النفط.  ومبوجب االتفاق، كان 
على العراق أن خيفض إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا يف 
أيار وحزيران، باالعتماد على مستوى اإلنتاج يف تشرين األول 
2018، ولكنه فشل يف االمتثال الكامل، األمر الذي أدى 
أمريكي  مليون دوالر   500 بـ  السعودي، ووعد  التدخل  إىل 

»اكتتاب مادي« لاللتزام بالتخفيضات.  
سيفقده  مما  بسيطاً  جزءاً  السعودي  القرض  ويعدُّ 
العراق شهرياً بسبب ازدياد الفجوة بني الطلب والعرض على 
الكهرباء، والذي تقدره دراسات ختطيط توليد الكهرباء بنحو 

14. The National, “Iraq: Mustafa al-Kadhimi orders 
investigation into deaths of protestors”, July 28 
)2020(
15. Harry Istepanian, https://twitter.com/
HarryIstepanian/status/1290544043852587010

3.3 مليار دوالر أمريكي16.  كما أن القرض ال يقدم شيئا 
اللتني كان  يذكر فيما يتعلق بتوحيد وزاريت الكهرباء والنفط، 
التعاون بينهما حمدوداً على مر التاريخ.  سيظل االرتفاع األخري 
يف أسعار النفط غري كاف لتغطية نفقات القطاع العام السنوية 
اليت تبلغ 50 مليار دوالر أمريكي.  فضاًل عن ذلك فقد ت 
اخلام االحتادية إىل مستويات  النفط  بالفعل خفض صادرات 
قياسية بلغت 715 مليار برميل يومياً يف شهر متوز، وهذا يعين 
برنت  بأسعار  املفقودة مقارنة  العائدات  مليار دوالر من  حنو 
احلالية.  وعلى هذا فإن القرض السعودي سوف يذهب إىل 
االلتزامات  من  ذلك  وغري  املدنية  اخلدمة  موظفي  أجور  دفع 
النفط  عائدات  تراجع  بسبب  تلبيتها  تتم  مل  اليت  احلكومية 
والغاز. واآلن جيري إهناء ختفيضات أوبك تدرجيياً انطالقاً من 
من كانون  أكرب  بنحٍو  التخفيض  يتم  2020، وسوف  آب 
التخفيضات كلياً  وإهناء   2022 نيسان  إىل   2021 الثاين 
تطورات سوق  يعتمد على  احلال  بطبيعة  بعد ذلك17، وهذا 
النفط العاملية.  ولكن العراق خيضع لضغوط دبلوماسية إضافية 
 2020 األول  إىل كانون  آب  من  املدة  يف  حصته  خلفض 
للتعويض عن امتثال العراق غري الكايف يف املدة من أيار إىل 
متوز، وقد يتضمن هذا املزيد من املساعدات املالية السعودية 

يف مقابل االمتثال هلا. 
كما واجهت االحتياجات احمللية حتديات أيضاً، بالرغم 
التكرير بنسبة 70 % إىل 80  من استمرار تشغيل حمطات 
% لتوفري الوقود للسوق احمللية18.  فعلى سبيل املثال، أسفرت 
ضغوط منظمة )أوبك( عن نقص يف الغاز لتوليد الطاقة.  ويف 
الكهرباء  توليد  حمطة  من  وحدتني  إغالق  ت  متوز  من  األول 
اليت تعمل بالغاز يف حمطة العمارة )الوحدتان 1 و3( بسبب 
اخنفاض إمدادات الغاز من حقل حلفايا النفطي الذي تديره 
شركة برتوتشاينا )PetroChina(، بسبب قرار وزارة النفط 
هذا  يشري  يوم.  برميل/  ألف   100 مبقدار  إنتاجه  خبفض 
االخنفاض إىل قطع حوايل 0.54 مليار مرت مكعب / السنة 
من إنتاج الغاز، أو 67 ٪ مما تستهلكه حمطة العمارة للتشغيل.

16. Parsons Brinckerhoff, “Iraq Electricity 
Masterplan: 2010 to 2030”, Final Report )December 
2010(, 3-9 
17. Fitch Ratings, “OPEC+ Cuts Tapering Reflects 
Recovering Oil Demand”, July 16 )2020(
18. Qamar Energy Research
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مصطفى  اجلديد  الوزراء  رئيس  على  الضغط  أدى 
الكاظمي لتقدمي احللول ملشكلة الكهرباء يف البالد إىل توجيه 
الطاقة املولدة يف حقوهلا إىل الشبكة  النفط إىل نقل  شركات 
الدول  منظمة  ميثاق  مبوجب  الناتج  اخنفاض  مع  الوطنية، 
تديرها  اليت  الزبري  شركة  وسرتسل  )أوبك(.   للبرتول  املصدرة 
شركة »إين« )Eni( الطاقة املولدة لدعم عمليات النفط إىل 
الشبكة احمللية، بينما ستوفر شركة نفط البصرة 150 ميغاواط 
ميغاواط   30 الرميلة  وسرتسل  للبرتوكيماويات.   شركتها  من 
إضافية من منشأة التوليد التابعة هلا.  فضاًل عن ذلك، ستوفر 
وزارة النفط الديزل جماناً ألصحاب املولدات19.  ولكن مجيع 
توفري  عملية  حتسني  على  حمدود  تأثري  هلا  اإلجراءات  هذه 
الكهرباء، يف حني يشكل الديزل اجملاين تكلفة باهظة بالنسبة 
للحكومة ويدخل يف نطاق السلوك الريعي الذي تنتهجه »مافيا 

توليد الكهرباء«. 

19. Iraq Oil Report, “Iraq draws electricity from oil 
projects to help failing power grid”, July 17, 2020
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حتديات امليزانية والضغوط املالية

حتديات امليزانية والضغوط املالية ( 3
وقد أدى االخنفاض غري املسبوق يف أسعار النفط منذ 
شهر آذار 2020 إىل عجز العراق عن دفع التزاماته الشهرية 
يف القطاع العام البالغة 4.2 بليون دوالر أمريكي، مبا يف ذلك 
اإلنفاق على رواتب املوظفني ورواتب التقاعد وإدارة املكاتب 
احلكومية.  فقد شهد االرتفاع الطفيف يف األسعار يف شهر 
أيار تعايف العائدات بنحٍو طفيف، ولكن مبا يعادل 2.1 مليار 
دوالر أمريكي، الذي يعادل 50 % فقط من التزامات العراق، 
االحندار  الطاقة.  وكان  االستثمار يف  على  اإلنفاق  باستثناء 
يف العائدات سبباً يف خلق ضغوط مالية واضحة، األمر الذي 
اضطر حكومة مصطفى الكاظمي اجلديدة إىل االستفادة من 
احتياطياهتا من النقد األجنيب، واليت تقدر بنحو 66,7 مليار 
موظفي  رواتب  بالتزامات  الوفاء  أجل  من  أمريكي20،  دوالر 

اخلدمة املدنية يف شهر أيار. 

 حتديات امليزانية والضغوط املالية   (3

إىل عجز العراق عن دفع التزاماته    2020املسبوق يف أسعار النفط منذ شهر آذار  وقد أدى االخنفاض غري  
 املوظفني ورواتب التقاعدرواتب  اق على  ، مبا يف ذلك اإلنفأمريكيبليون دوالر    4.2الشهرية يف القطاع العام البالغة  

طفيف، ولكن    بنحوٍ أيار تعايف العائدات  اع الطفيف يف األسعار يف شهر  وإدارة املكاتب احلكومية.  فقد شهد االرتف
% فقط من التزامات العراق، باستثناء اإلنفاق على االستثمار 50الذي يعاد  مليار دوالر أمريكي،    1.  2مبا يعادل  

يف   العائدات سببا   يف  االحندار  وكان  الطاقة.   الذي اضطر حكومة مصطفى   خلقيف  األمر  مالية واضحة،  ضغوط 
، 20مليار دوالر أمريكي   66,7ا من النقد األجنيب، واليت تقدر بنحو  الكاظمي اجلديدة إىل االستفادة من احتياطياهت

 أيار. شهر من أجل الوفاء بالتزامات رواتب موظفي اخلدمة املدنية يف 

 
 21: إيرادات العراق النفطية الشهرية 2الشكل  

إاّل  بعد انتخاب حيدر العبادي رئيسا  للوزراء،    2014من النقد األجنيب يف عام    حتياطياتهالعراق ا  سحب
أهنا لن متضي    االحتاديةممكن من احتياطياته )احملدودة(.  واآلن بعد أن أعلنت احلكومة    قدرٍ   أقلَّ   ضل إنفاقّ إنه يف

ميزاني وضع  يف  األمل بزيادة2020ة عام  قدما   فإن  بعيد  مد القريب يبدو وكأنه طلب  اإلنفاق االستثماري يف األ  ، 
باملنال األسعار  ترتفع  مل  ما  بعض  كبري  نحو ،  وهناك  العراق  التوقعات.   احلكومي يف  احلساب  إىل   قد  بأن  تضاءل 

 
20 Fitch Ratings, April 2020 
21 Qamar Energy Research; Iraq Oil Report; Media sources 
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الشكل 2: إيرادات العراق النفطية الشهرية21
عام  يف  األجنيب  النقد  من  احتياطياته  العراق  سحب 
إنه  إاّل  للوزراء،  رئيساً  العبادي  حيدر  انتخاب  بعد   2014
يفضل إنفاّق أقلَّ قدٍر ممكن من احتياطياته )احملدودة(.  واآلن 
بعد أن أعلنت احلكومة االحتادية أهنا لن متضي قدماً يف وضع 
20. Fitch Ratings, April 2020
21. Qamar Energy Research; Iraq Oil Report; 
Media sources

االستثماري  اإلنفاق  بزيادة  األمل  فإن   ،2020 عام  ميزانية 
ترتفع  ما مل  املنال،  بعيد  يبدو وكأنه طلب  القريب  األمد  يف 
احلساب  بأن  التوقعات  بعض  وهناك  بنحو كبري.   األسعار 
احلكومي يف العراق قد تضاءل إىل 300 مليون دوالر فقط 
يف هناية شهر أيار22، وهو ما يفرض ضغوطاً على الكاظمي 

لوضع حلول فورية ملعاجلة األزمة االقتصادية يف العراق. 
الغاية فقد جنح يف تشكيل جلنة األزمة  ولتحقيق هذه 
االقتصادية لتتوىل دراسة اخليارات املتاحة أمام البالد فيما يتعلق 
تقليص  إىل  اللجوء  دون  اإلنفاق  وختفيض  العائدات  بزيادة 
اإلمدادات األساسية للعراقيني.  وقد ركزت املناقشات على احلد 
من الفوائد املالية اليت يتلقاها موظفو الدولة، ولكن مثل هذه 
االجراءات قد تعرض شرعية حكومة الكاظمي اليت تشكلت 
حديثا للخطر.  واألسوأ من ذلك أن هذا من شأنه أن يزيد 
من حدة التظاهرات، ورمبا سيلقي الضوء على نسبة البطالة يف 
الدولة، إذ إن معدل البطالة الرمسي أعلى من 12,8 23%. 
إن التغلب على العديد من املخالفات والنكسات يف جهود 
أمر  السابقة  اإلدارات  بذلتها  اليت  الكهربية  الطاقة  بناء  إعادة 
مكلف ومعقد، وحىت لو كان خفض إعانات موظفي الدولة 
قد يؤدي يف أسرع وقت ممكن إىل توفري املوارد املالية احلكومية، 
إصالح  عملية  لتنفيذ  تكون كافية  لن  اجلهود  هذه  مثل  فإن 
وغريها  الرواتب  خفض  فإن  ذلك  عن  فضاًل  مغزى.   ذات 
من الفوائد من شأنه أن يؤثر على القوة الشرائية للمستهلك، 
وهو ما من شأنه أن يؤدي إىل اخنفاض الناتج احمللي اإلمجايل، 
الذي من املقرر أن ينكمش بنسبة 4.7 % يف عام 2020 
)الشكل 4(.  كما أدت املعارضة السياسية املستمرة والطريق 
املسدود الذي حال دون إصدار امليزانية إىل تباطؤ التقدم على 
عليه مع شركة  االتفاق  الذي ت  الذكية  الشبكة  توزيع  منوذج 
)Siemens(، إن مل يكن قد توقف بالكامل.  وقد تتأخر 
حمطات  تأهيل  إلعادة  إلكرتيك  جنرال  مع  االتفاقيات  أيضاً 
الطاقة القائمة وتعزيز شبكات النقل يف احملافظات احملررة من 

تنظيم داعش اإلرهايب. 

22. Ahmed Mehdi, “Compounding Crises: Iraq’s 
oil and energy economy”, The Oxford Institute for 
Energy Studies, July )2020(
23. World Bank, 2019
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ال يزال منو الغاز الطبيعي بطيئاً ( 4
يعتمد توليد الطاقة،غالبا، يف العراق على الغاز الطبيعي، 
الذي ارتفعت إمداداته إىل حد كبري منذ عام 2009.  ويرجع 
هذا إىل زيادة يف إنتاج الغاز املصاحب )الناتج الثانوي إلنتاج 
وإىل حد كبري  املشتعل،  الغاز  املبذولة جلمع  واجلهود  النفط( 
2017.  ولقد  اإليراين منذ عام  الغاز  الواردات من  بسبب 
ساعدت اإلمدادات املتزايدة من الغاز الطبيعي يف خفض حرق 
زيادة كميات  يف  أيضاً  ساعدت  كما  ألجيال،  اخلام  النفط 

النفط للتصدير، ولكن العجز ما زال قائماً. 
البالد  يف  الطبيعي  الغاز  ينتجان  فقط  حقالن  وهناك 
بسعة  إقليم كردستان  حاليا24، مها حقول غاز خور مور يف 
مليار مرت مكعب/سنة، وحقل غاز سيبا   4.1 تبلغ  إنتاجية 
بالقرب من البصرة بسعة إنتاجية تبلغ 0.5 مليار مرت مكعب/ 
سنة. وهناك حقالن رئيسان آخران، مها حقل عكاز بالقرب 
من احلدود السورية يف حمافظة األنبار، واملنصورية يف دياىل، ال 
يزاالن غري مطورين، إذ واجهت العقود السابقة مع الشركات 
للغاز  أيضا حقول كبرية  الدولية مشاكل جتارية وأمنية. هناك 
غري املصاحب يف إقليم كردستان، مبا يف ذلك مججمال )الذي 
 Pearl Petroleum« برتوليوم  بريل  يديره كونسورتيوم 
consortium« مع خور مور( ومريان وبينا باوي )كالمها 
تديرمها شركة جينيل للطاقة( وغريها. ت ختصيص هذه احلقول 
منذ عام 2013 لتغذية الصادرات إىل تركيا، لكن هذا املشروع 

مل ميِض قدماً. 
مليار   19 حوايل  احلايل  املصاحب  الغاز  إنتاج  يبلغ 
مرت مكعب/ السنة، أي أقل مبقدار 7 مليار مرت مكعب من 
إنتاج عام 2019 البالغ 26 مليار مرت مكعب بسبب قيود 
تأثرت كميات مجع  اتفاقية أوبك. كما  النفط مبوجب  إنتاج 
املصاحب  الغاز  حرق  معدالت  أن  من  الرغم  على  الغاز، 
شهدت اخنفاضاً ملحوظاً؛ إذ من 13 مليار مرت مكعب يف 
عام 2019، ت حرق 7.3 مليار مرت مكعب فقط يف حزيران 
2020، إذ اقرتب إنتاج النفط من اهلدف بواقع 3.6 مليون 
النفط.  ووزارة  أوبك  منظمة  حددته  ما  وهو  اليوم  يف  برميل 
تأثرت عملية مجع الغاز بسبب اخنفاض إنتاج الغاز املصاحب 
مع تراجع إنتاج النفط. وقد تُرجم ذلك إىل نقص مؤقت يف 
املواد األولية األساسية حملطات الطاقة يف املناطق اليت ترتفع فيها 
24.  الغاز الطبيعي هو الغاز الذي يأيت من آبار الغاز النقي غري املصاحب بالنفط 
الطبيعي  الغاز  إىل  يشري  والذي  املصاحب،  الغاز  عكس  على  سائل،  شكل  يف 

املوجود يف آبار النفط.

الطلب. ولكن قد ال تتأثر كميات استخراج الغاز من احلقول 
اليت تديرها شركات النفط الدولية، فيما لو متت إدارهتا حبرص 
لضمان استمرار عمليات معاجلة الغاز اجلاف واستخراجه دون 

انقطاع.
البعيد  العجز يف األمد  الرئيسة وراء  من بني األسباب 
هو االفتقار إىل املرافق الكافية ملعاجلة الغاز املستخرج، والقدرة 
احملدودة على مد خطوط األنابيب إىل حمطات الطاقة.  تبلغ 
خطي  )باستثناء  الوطنية  االمسية  للطاقة  االستيعابية  القدرة 
وخطوط  الوطين  الغاز  بقاعدة  املتصلني  اإليرانيني  األنابيب 
على  مكعب،  مرت  مليار   11 حوايل  االسرتاتيجية(  األنابيب 
الرغم من أن السعة املتاحة أقل.  ويبلغ طول شبكة خطوط 
األنابيب حنو 1775 كيلومرتاً، ومتتد من البصرة إىل املوصل، 
إال أن سنوات من االضطرابات واحلروب والعقوبات واهلجمات 
اإلرهابية والتدهور كانت تعين أن جزءاً كبرياً من تلك اخلطوط 
غري قابلة للتشغيل أو إهنا تعمل دون القدرة االستيعابية للطاقة 
من  الطبيعي  الغاز  نقل  قدرة  تصل  أن  املمكن  ومن  االمسية. 
ولكن  مكعب،  مرت  مليار   16 إىل  والبصرة  بغداد  إىل  إيران 
القيود اللوجستية واالختناقات يف مرافق االستقبال يف املدينتني 
تعين أن إمكانية توصيل خطوط األنابيب إىل مناطق الطلب 
املرتفع دون املزيد من االستثمار يعّد أمرا صعباً.  فضاًل عن 
ذلك فإن العديد من حقول النفط اليت تديرها الدولة ال تزال 
تفتقر إىل خطوط أنابيب الغاز اليت تربط بينها وبني وحدات 
املعاجلة، حىت وإن كانت هذه احلقول تنتج قدراً كبرياً من الغاز 

املصاحب25. 

25. Harvard University’s Belfer Center and Rice 
University’s Baker Institute Center for Energy 
Studies, “The Geopolitics of Natural Gas: Natural 
Gas in the Republic of Iraq”, November 2013
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الشكل 3: شبكة أنابيب الغاز للحكومة العراقية االحتادية26
شراكة  اتفاقية  النفط  وزارة  عقدت   ،2018 عام  يف 
ما  )Baker Hughes( جلمع  احلفر  مع شركة خدمات 
النفط  حقلي  يف  الغاز  من  مكعب  مرت  مليار   2 إىل  يصل 
الناصرية والغراف، فضاًل عن اتفاقية جلمع 1 مليار مرت مكعب 
عمر  بن  هنر  حلقل   )Orion Gas( شركة  مع  الغاز  من 
النفطي يف نيسان 2018.  كما أنه كان من املقرر بدء العمل 
على مشروع مكّون من مرحلتني على وفق العقد الذي وقعته 
النفط  وزارة  مع   )Baker Hughes( هيوز  بيكر  شركة 
لتحقيق مشروع )EPCF( الذي يتضمن األعمال اهلندسية، 

واملشرتيات، والبناء، والتمويل(. 
تضمنت املرحلة األوىل دعم تطوير جممع متكامل للغاز 
الطبيعي يف الناصرية، بينما تتضمن املرحلة الثانية توسيع اجملمع 
والغاز  اجلاف  الغاز  تنقية  على  تعمل  منشأة كاملة  ليصبح 
النفطي املسال والتكثيف. ومن شأن الغاز اجلاف الذي يتم 
مجعه أن يعمل على تشغيل حمطات الطاقة العراقية يف اجلنوب 
من  وكان  إيران.   من  املكلفة  الواردات  من  احلد  أجل  من 
املفرتض أن يتم تطوير املشروع بإدارة شركة أوريون للغاز على 
نفس النحو، مبا يتفق مع التزام العراق بإهناء عمليات احلرق 
املتحدة  األمم  مبادرة  وفق  على   2030 عام  الروتينية حبلول 
والبنك الدويل »الوقف التام إلحراق الغاز املعتاد«، إال أن كال 
املشروعني أخذا وقت طويل للغاية للتفاوض، ومل يتم التوصل 

إىل قرار هنائي حىت كانون األول 2018.  

26. Qamar Energy Research

وتعتزم شركة نفط البصرة زيادة عمليات مجع الغاز إىل 
ت  يف حني   ،2023 عام  حبلول  مكعب  مرت  مليار   16.5
التوقيع على اتفاق مشرتك يف شهر متوز من العام املاضي مع 
 Honeywell and( شركيت هونيويل وبيكتل األمريكيتني
Bechtel( بشأن إنشاء مرفق جديد جلمع الغاز وهو موقع 
ارطاوي للغاز، جلمع 3.1 مليار مرت مكعب الغاز املصاحب 
من حمطة غرب القرنة-2 اليت تديرها شركة لوك أويل، وحقول 
البصرة  بني حمافظيت  واللحيس وطوبة وصوبة  ارطاوي وجمنون 
املشروع  اتفاقية  قيادة  حول  اخلالفات  أدت  وقد  قار.  وذي 
اآلخرون،  املنافسون  وأبدى  الشركة،  انسحاب  إىل  املشرتك 
مبا فيهم شركة كونسورتيوم من جنرال إلكرتيك وشركة أوروك 
السعودية،  وأرامكو  باور  وأكوا  للعراق  اململوكة  اهلندسية 
اهتمامهم يف إحياء املفاوضات حول مركز الغاز. ولكن حىت 
مع االتفاق السريع فإن تسليم غاز معاجل إضايف كبري احلجم 

سيستغرق عدة سنوات. 

 
 27: إنتاج الغاز املشتعل يف العراق )باستثناء إقليم كردستان(، مليون مرت مكعب 4الشكل 

الكهرباء   على  الطلب  بني  الفجوة  تضييق  إىل  الغاز  موارد  لتنمية  املتضافرة  اجلهود  تؤدي  أن  املمكن  ومن 
على ستة عقود لتطوير حقول    2020.  ولتحقيق هذه الغاية، مت التوقيع يف كانون الثاين  2025والعرض حبلول عام  

عادل ، يف ظل رئاسة رئيس الوزراء السابق  2018نيسان  اليت عقدت يف    العطاءاخلامسة من  ولة  اجلالنفط والغاز من  
واليت تتضمن  ، من العطاءالسنة من الغاز الناتج  مرت مكعب/ مليون  6.7 عبد املهدي.  وقد تضيف هذه التدابري حنو

. ميكن أن 28ية، ومربع خضر املي على احلدود الكويتإجنانة  -جالبات قمر وخشم األمحر  كتلتني يف حمافظة دياىل،  
إجنانة على التطوير السريع، فضال  عن كوهنا تقع بالقرب من  -يف خشم األمحر  الحتياطي الغازيشجع العمق الضحل  

 .حقل غاز خور مور يف إقليم كردستان املتمتع باحلكم الذايت والبنية التحتية احمليطة به

دوالرا للربميل، ستضعف االستثمارات يف    45ة احلالية من اخنفاض أسعار النفط، اليت تقل عن  دبيد أن امل
تصاعد احلوادث األمنية من مليشيات تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( يف دياىل واملناطق هذا القطاع.  وقد يؤدي  

.  وقد أشارت شركة كريسنت برتوليوم للنفط والغاز اليت تتخذ من الشارقة مقرا  هلا، احمليطة إىل تقويض بدء العمليات
طوير تالذي مل يتم تطويره، أهنا تستطيع  مججمال    خور مور وحقلفضال عن حقل  متتلك احلق يف كال احلقلني    واليت

.  ونظرا  للتأخري املطول يف تطورات ميدانية أخرى يف العراق، فضال  عن  2023اجلولة اخلامسة من العطاء حبلول عام  
إن هذا يبدو مبالغا  فيه. وبإمكان حقل املنصورية ، ففايروس كوروناالتأثري املرتتب على اخنفاض أسعار النفط وانتشار  
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الشكل 4: إنتاج الغاز املشتعل يف العراق )باستثناء إقليم 
كردستان(، مليار مرت مكعب27

موارد  لتنمية  املتضافرة  اجلهود  تؤدي  أن  املمكن  ومن 
والعرض  الكهرباء  على  الطلب  بني  الفجوة  تضييق  إىل  الغاز 
حبلول عام 2025.  ولتحقيق هذه الغاية، ت التوقيع يف كانون 
الثاين 2020 على ستة عقود لتطوير حقول النفط والغاز من 
 ،2018 نيسان  يف  عقدت  اليت  العطاء  من  اخلامسة  اجلولة 
يف ظل رئاسة رئيس الوزراء السابق عادل عبد املهدي.  وقد 

27. Qamar Energy Research
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تضيف هذه التدابري حنو 6.7 مليار مرت مكعب/ السنة من 
حمافظة  يف  منطقتني  تتضمن  واليت  العطاء،  من  الناتج  الغاز 
دياىل، جالبات قمر وخشم األمحر - إجنانة، ومنطقة خضر 
املي على احلدود الكويتية28. ميكن أن يشجع العمق الضحل 
الحتياطي الغاز يف خشم األمحر-إجنانة على التطوير السريع، 
فضاًل عن كوهنا تقع بالقرب من حقل غاز خور مور يف إقليم 

كردستان املتمتع باحلكم الذايت والبنية التحتية احمليطة به.
اليت  النفط،  أسعار  اخنفاض  من  احلالية  املدة  أن  بيد 
تقل عن 45 دوالرا للربميل، ستضعف االستثمارات يف هذا 
مليشيات  من  األمنية  احلوادث  تصاعد  يؤدي  وقد  القطاع.  
تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( يف دياىل واملناطق احمليطة إىل 
تقويض بدء العمليات.  وقد أشارت شركة كريسنت برتوليوم 
للنفط والغاز اليت تتخذ من الشارقة مقراً هلا، واليت متتلك احلق 
وحقل مججمال  مور  خور  حقل  عن  فضال  احلقلني  يف كال 
يتم تطويره، أهنا تستطيع تطوير اجلولة اخلامسة من  الذي مل 
العطاء حبلول عام 2023.  ونظراً للتأخري املطول يف تطورات 
ميدانية أخرى يف العراق، فضاًل عن التأثري املرتتب على اخنفاض 
أسعار النفط وانتشار فايروس كورونا، فإن هذا يبدو مبالغاً فيه. 
وبإمكان حقل املنصورية توفري 3.3 مليار مرت مكعب/ سنة 
حملطات الطاقة احمليطة إذا ت تطويرها بالكامل، مما يؤدي إىل 
سد حاجة العاصمة بغداد واحملافظات الشمالية من الغاز.  ويف 
ظل اجلهود احمللية، ميكن أن يصل اإلنتاج األول إىل مليار مرت 
مكعب حبلول عام 2025، لكن حقل املنصورية ال يزال غري 
مطور، على الرغم من أن »جملس الطاقة« الذي أنشأته الوزارة 
الشركات  التمويل« يف حماولة جلذب  قد ت تشكيله »لتأمني 
الدولية.  وأخرياً، دارت مناقشات مع حكومة إقليم كردستان 
حول »استرياد« الغاز، من خور مور و/أو مججمال، والذي 
6 إىل  اتفاق من  الوصول إىل  أن يستغرق عملية  املتوقع  من 
12 شهراً ملد خط األنابيب املطلوب.  وهناك اتفاق آخر ت 
الطاقة  بتوفري 450 ميجاواط من  يقضي  إليه مؤخراً  التوصل 
الكهربائية للعراق مباشرة من حمطة بازيان لتوليد الطاقة الواقعة 
بني السليمانية ومججمال، ومن املرجح أن يتم هذا عن طريق 
خط إرسال قائم يعمل بدائرة واحدة بقدرة 400 كيلو فولت 
اخلاصة  الوقود  لبنود  خيضع  فهذا  ذلك،  ومع  بغداد.   إىل 
املناسب(،  الوقت  يف  احمليطة  احلقول  تطوير  ت  )إذا  باملنشأة 
احمليطة هبا.   للمناطق  ميجاواط   500 بإنتاج  القدرة  هلا  واليت 

28. Middle East Economic Survey

وقد يتم تعديل االتفاقية مبجرد أن يزيد حقل بازيان من قدرته 
إىل 750 ميجاواط، األمر الذي يسمح له بتلبية الطلب حيث 

تبدأ الواردات من تركيا ب 200 ميجاواط29.
إيران السترياد  العراق يف عام 2013 صفقة مع  وقع 
50 مليون مرت مكعب من الغاز يومياً مقسمة بالتساوي بني 
بغداد والبصرة. تعطلت احلدود اخلارجية بسبب انعدام األمن 
يف دياىل واهلجمات على طاقم عمل بناء خط األنابيب إىل 
بغداد، إال أهنا بدأت بنحٍو جدي يف حزيران2017، ومنذ 
مكعب،  مرت  مليار   4-5 بني  متوسطها  تراوح  احلني  ذلك 
مليار   18 باسترياد حىت  تسمح  الصفقة  أن  من  الرغم  على 
مرت مكعب لتلبية ذروة الطلب. ويعدُّ أحد األسباب الرئيسة 
املصاحب  اإليراين،  الطبيعي  الغاز  سعر  ارتفاع  هو  لذلك 
 5.1 حبوايل  تقدر  اليت  احلالية  برنت  خام  وبأسعار  للنفط، 
 ،)MMBtu( بريطانية  حرارية  وحدة  مليون  لكل  دوالر 
فضاًل عن التعريفات احمللية وعلى سبيل املقارنة، كانت أسعار 
الغاز الطبيعي املسال اجلاهزة للتسليم الفوري يف تشرين األول 
2020 حوايل 4 دوالرات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية 
بريطانية، بينما بلغت األسعار التعاقدية املدفوعة للغاز اجلاف 
)املعاجل( من شركة غاز البصرة )GCB( حوايل 1.7 دوالر 
أمريكي لكل وحدة حرارية بريطانية عند مستويات خام برنت 
احلالية 30. ورغم ذلك فإن األسعار املدفوعة إليران ال يتزال 
يزال  ال  اليت  والديزل،  الوقود  زيت  بدائل  من  بكثري  أرخص 

يعتمد العراق عليها لتوليد قسم كبري من الطاقة الكهربائية.
متكنت إيران من التفاوض بشأن هذه األسعار املرتفعة 
نسبياً نظراً لعدم امتالك العراق لروابط تسهيالت السترياد الغاز 
أعلى  املسال  الطبيعي  الغاز  أسعار  )وكانت  املسال  الطبيعي 
موردون  هناك  يكن  ومل  كبري(،  بنحٍو  احلالية  املستويات  من 
آخرون جاهزون لتوفري الغاز عرب خطوط األنابيب يف املناطق 
اجملاورة للعراق. وقد أدى التأخري يف املدفوعات أيضاً إىل قطع 
أنه يف  من  الرغم  على  املاضي،  إيران يف  من  الغاز  إمدادات 
ظل الظروف احلالية، ستحتاج إيران ملواصلة إرسال الغاز إىل 
اليت هي يف  التصدير  العراق من أجل كسب بعض عائدات 

أشد احلاجة إليها.
29. Harry Istepanian, https://twitter.com/
HarryIstepanian/status/1288398525080825857

30.  األسعار الفورية هي أسعار قائمة على السوق وأكثر تقلباً من أسعار الغاز 
وتعطل  الطلب  يف  املومسية  دقة  أكثر  حنو  على  تعكس  وهي  للنفط،  املصاحب 

اإلمدادات من حني إىل آخر.
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ال يزال منو الغاز الطبيعي بطيئاً 

ستحتاج ،  لرغم من أنه يف ظل الظروف احلالية، على امن إيران يف املاضي  دات الغازإىل قطع إمداأيضا   املدفوعات  
 هي يف أشد احلاجة إليها. إرسال الغاز إىل العراق من أجل كسب بعض عائدات التصدير اليت إيران ملواصلة 

 

الغاز الطبيعي املسال العاملي، بالدوالر األمريكي / مليون وحدة حرارية  : سعر خط أنابيب الغاز بني إيران والعراق مقابل 5الشكل 
 31بريطانية

فقط    يوما    30ل العراق على إعفاء ملدة  أدى الضغط من الواليات املتحدة لتنويع إمدادات الغاز إىل حصو 
استريا  آذاريف   اإليراين ملواصلة  الغاز  ملدة  د  اإلعفاء  هذا  متديد  من  الرغم  على  رغبة  آياريف    ما  يو   120،  بسبب   ،

يروس كورونا املرتفع ونقص األموال اوالضربة املزدوجة حلاالت اإلصابة بف   ةالكاظمي اجلديد  حكومة   واشنطن يف دعم 
ألصول    إلجراء تطوير منسقكان العراق يواجه ضغوطا  دبلوماسية من القنوات األمريكية  لتنمية موارد الغاز الطبيعي.  

 ، بالشراكة مع الشركات األمريكية. الغاز الطبيعي املصاحب للنفط وغري املصاحب

 الغاز الطبيعي الناجتة من طاقة الحتديات  (5

فعليينق العراق  الكهرباء يف  نظام  قسمنيا  سم  إىل  لدى ،    من   إذ  ميتلك كل  اخلاص.  قطاعه  إقليم كردستان 
وزارت  قطاعا  وإقليم كردستان    االحتاديالعراق   تديره  للدولة  ا  التابعالكهر   ا مملوك  مع    تانباء  علىهلما  النقل   السيطرة 

 والتوزيع.

من خالل إقليم كردستان  الكهرباء يف  توليد  املستقلني  منتجي  يتم  يف معهم  الوزارة    تعاقدتالذين    الطاقة 
ود عقود حمدودة مع منتجي جادية بتوليد الطاقة بنفسها مع و تقوم وزارة النفط يف احلكومة االحت  ه، يف حني أناإلقليم

 
31 Qamar Energy Research 
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الشكل 5: سعر خط أنابيب الغاز بني إيران والعراق مقابل 
الغاز الطبيعي املسال العاملي، بالدوالر األمريكي / مليون 

وحدة حرارية بريطانية31
إمدادات  لتنويع  املتحدة  الواليات  من  الضغط  أدى 
الغاز إىل حصول العراق على إعفاء ملدة 30 يوماً فقط يف آذار 
ملواصلة استرياد الغاز اإليراين، على الرغم من متديد هذا اإلعفاء 
ملدة 120 يوماً يف آيار، بسبب رغبة واشنطن يف دعم حكومة 
الكاظمي اجلديدة والضربة املزدوجة حلاالت اإلصابة بفايروس 
كورونا املرتفع ونقص األموال لتنمية موارد الغاز الطبيعي. كان 
العراق يواجه ضغوطاً دبلوماسية من القنوات األمريكية إلجراء 
وغري  للنفط  املصاحب  الطبيعي  الغاز  ألصول  منسق  تطوير 

املصاحب، بالشراكة مع الشركات األمريكية.

31. Qamar Energy Research
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حتديات الطاقة الناجتة من الغاز الطبيعي( 5
ينقسم نظام الكهرباء يف العراق فعلياً إىل قسمني، إذ 
العراق  من  ميتلك كل  اخلاص.  قطاعه  إقليم كردستان  لدى 
وزارتا  تديره  للدولة  مملوًكا  قطاعاً  وإقليم كردستان  االحتادي 

الكهرباء التابعتان هلما مع السيطرة على النقل والتوزيع.
يتم توليد الكهرباء يف إقليم كردستان من خالل منتجي 
اإلقليم، يف  الوزارة معهم يف  تعاقدت  الذين  املستقلني  الطاقة 
حني أنه تقوم وزارة النفط يف احلكومة االحتادية بتوليد الطاقة 
بنفسها مع وجود عقود حمدودة مع منتجي الطاقة املستقلني، 
العقود بالظهور يف عام 2017. وعلى العكس  بدأت تلك 
من احلكومة الفيدرالية، متكن إقليم كردستان من إنشاء خدمة 
كهرباء موثوقة إىل حٍد ما، وتعمل حمطات الكهرباء فيها بالغاز 
سبيل  على  ثقيل.  املايل  العبء  أن  من  الرغم  على  والديزل، 
املثال، تقدر تكلفة الديزل حملطة كهرباء دهوك بـــ 100 مليون 
دوالر أمريكي شهريًا وهو أكثر من تكلفة الغاز32. ومع ذلك، 
فإن توفري الكهرباء يصل إىل حوايل 15 ساعة/اليوم، مقارنًة 
الكهرباء  توفري  ت  إذ  االحتادي،  العراق  من  اجلنوبية  باملناطق 
حمطة  بدأت   ،2020 متوز  يف  ساعات/اليوم.   5-8 مبعدل 
بالنفط بقدرة  بالعمل. وتعمل احملطة  البخارية  كهرباء خبات 
الذي من شأنه أن  األمر  أربيل،  بالقرب من  ميغاواط   300

حيسن إىل حد ما إمدادات الكهرباء يف إقليم كردستان33. 
تتمحور مشكلة الكهرباء يف العراق حول العجز املزمن 
عن تطابق العرض مع الطلب. يف عام 2019، كانت ذروة 
الطلب 26 جيجاواط، أي 58% أعلى من قدرة التوليد. ويف 
السكانية،  الرتكيبة  تغيري  القادمة، قد يؤدي  السنوات اخلمس 
الكربى  املدن  إىل  القرى  من  الناس  وهجرة  السكان  ومنو 
وارتفاع  اهلواء،  مكيفات  استخدام  وتزايد  الكربى،  والعواصم 
درجات احلرارة يف الصيف بسبب تغري املناخ، إىل عبور ذروة 
احمللي  الناتج  أن  من  الرغم  على  جيجاواط34،   37 الطلب 

32. World Bank, 2015
33. Kurdistan Regional Government, 14 July 
)2020(, https://gov.krd/english/government/the-
prime-minister/activities/posts/2020/july/prime-
minister-masrour-barzani-opens-300mw-steam-
power-station-in-khabat/
34. Qamar Energy Research; author’s calculations

اإلمجايل سيواجه تراجعاً حاًدا يف عام 2020 )-4.7% على 
وفق البنك الدويل(. بينما تشري دراسات أخرى إىل أن ذروة 
الطلب قد تصل إىل 50 جيجاواط حبلول عام 2030 مع 

زيادة عدد السكان35.

 

 36أمريكي ، مليار دوالر 2030: توقعات الناتج احمللي اإلمجايل للعراق حىت عام  6الشكل 
املسوّ  الغاز  مجيع  استخدام  تقريبا  يتم  العراق  يف  السعة    ق  حاليا  للطاقة. معظم  على   املتوفرة  توربينات    تعمل 

غازية )ميكن أن تعمل بالغاز أو الديزل( وتوربينات خبارية )ميكن أن تعمل بالغاز أو الديزل أو زيت الوقود أو النفط 
عالية، ويعمل    توربينات غازية ذات كفاءة  10أقل من    . متتلك الدولة حاليا  هذه التوربينات مجيعها غري فّعالة اخلام(.  

اإلمسي السعة  من  بأقل  للطاقةمعظمها  الوقود.    ة  ونقص  واألعطال،  النقل،  قيود  من  و بسبب  أكثر  من    %40أن 
الوسطى احملافظات  يف  تقع  املركبة  الدورة  ذات  الغازية  التوربينات  خل-  حمطات  مركزا   تعد  واألعطال  اليت  النقل  سائر 

 تخريب ونقص الصيانة. بسبب الة الرئيساتصال حمدود بالشبكة وهلا أو يف الشمال  حول املوصل وكركوك،  -يةالفن

، 2010حتفيز السوق ألول مرة يف عام  الذي يهدف إىل    مت إطالق برنامج السماوة إلنتاج الطاقة املستقل
بعد االتفاق على  لتكون أول حمطة يتم إنشاؤها    ميجاواط  750ا  حمطة توليد كهرباء السماوة اليت تبلغ قدرهتوكانت  

، فقد بدأ  . ومع ذلك2025التشغيل يف عام مل يكتمل بناء احملطة إىل هذه اللحظة، ويتوقع اخلرباء أن يبدأ خطط. امل
املست الطاقة  توليد  البصرةتشغيل حمطات  من  بالقرب  الرميلة  إدارة  ،  قلة يف  الشركة احلرة  حتت  القابضة  جمموعة مشارة 

حتت إدارة  يف بغداد )  ومشروع بسماية؛  (ميجاواط   3000ومن املتوقع أن تكون قدرهتا  ،  طميجاوا  1500)الدولية  
 اواط(. جمي 4500طاقتها إىل  اليت تصل، شركة ماس جلوبال وجنرال إلكرتيك

 
36 World Bank; Qamar Energy Research 
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الشكل 6: توقعات الناتج احمللي اإلمجايل للعراق حىت عام 
2030، مليار دوالر أمريكي36

تقريباً  العراق  يف  املسّوق  الغاز  مجيع  استخدام  يتم 
للطاقة. معظم السعة املتوفرة حالياً تعمل على توربينات غازية 
)ميكن أن تعمل بالغاز أو الديزل( وتوربينات خبارية )ميكن أن 
تعمل بالغاز أو الديزل أو زيت الوقود أو النفط اخلام(. هذه 
التوربينات مجيعها غري فّعالة. متتلك الدولة حالياً أقل من 10 
توربينات غازية ذات كفاءة عالية، ويعمل معظمها بأقل من 
ونقص  واألعطال،  النقل،  قيود  بسبب  للطاقة  اإلمسية  السعة 
الوقود. وأن أكثر من 40 % من حمطات التوربينات الغازية 
ذات الدورة املركبة تقع يف احملافظات الوسطى -اليت تعد مركزاً 
خلسائر النقل واألعطال الفنية- أو يف الشمال  حول املوصل 
وكركوك، وهلا اتصال حمدود بالشبكة الرئيسة بسبب التخريب 

ونقص الصيانة.
ت إطالق برنامج السماوة إلنتاج الطاقة املستقل الذي 
يهدف إىل حتفيز السوق ألول مرة يف عام 2010، وكانت 
حمطة توليد كهرباء السماوة اليت تبلغ قدرهتا 750 ميجاواط 
35. Parsons Brinckerhoff
36. World Bank; Qamar Energy Research
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حتديات الطاقة الناجتة من الغاز الطبيعي

لتكون أول حمطة يتم إنشاؤها بعد االتفاق على املخطط. مل 
يبدأ  أن  اخلرباء  ويتوقع  اللحظة،  هذه  إىل  احملطة  بناء  يكتمل 
التشغيل يف عام 2025. ومع ذلك، فقد بدأ تشغيل حمطات 
توليد الطاقة املستقلة يف الرميلة بالقرب من البصرة، حتت إدارة 
جمموعة مشارة القابضة الشركة احلرة الدولية )1500 ميجاواط، 
ومشروع  ميجاواط(؛   3000 قدرهتا  تكون  أن  املتوقع  ومن 
وجنرال  جلوبال  ماس  شركة  إدارة  )حتت  بغداد  يف  بسماية 

إلكرتيك، اليت تصل طاقتها إىل 4500 ميجاواط(.
للطاقة  ضخم  لربنامج  أيضاً  الوزارة  خططت  كما 
العراق  املتجددة يف  للطاقة  الشمسية، وهو أول مشروع مهم 
 2019 أولية يف متوز  مناقصة  املائية. ت طرح  الطاقة  جبانب 
لتوفري 755 ميجاواط من الطاقة الشمسية عرب سبعة مواقع. 
وت إلغاء تعريفة التغذية السابقة -املنخفضة جداً اليت تقدر بــ 
3.5 دوالر أمريكي/ كيلوواط- مع انتقال الدولة إىل النموذج 
القائم على املزاد الذي ت تطبيقه بنجاح يف مناطق أخرى. بيد 
أن هذه التدابري مل حترز أي تقدم بعد تغيري احلكومة، مما زاد 

من خماوف املستثمرين بشأن الضمانات املالية
هيئة  مع  اتفاقية  احلكومة  وقعت   ،2019 أيلول  يف 
بـ  لتزويدها  اخلليجي  التعاون  جملس  لدول  الكهربائي  الربط 
أيًضا  هناك  الكويت37.  عرب  ربطها  ليتم  ميجاواط،   500
 ،2020 متوز  يف  األردن.  مع  ميجاواط   300 لربط  خطط 
أعلنت وزارة الكهرباء عن خطط لشراء 450 ميجاواط من 
شركة)KAR( الكردية و200 ميجاواط من تركيا، وأضافت 

إن 80 % من الربط مع الكويت قد اكتمل38.

37. Kate Dourian, “Iraq’s Electricity Challenges 
Mount as Oil Revenue Slows to a Trickle”, Arab 
Gulf States Institute in Washington, May 15 )2020(, 
https://agsiw.org/iraqs-electricity-challenges-
mount-as-oil-revenue-slows-to-a-trickle/
38. Dania Saadi, “Iraq to import power from Turkey, 
Kurdish company to address severe shortages”, 
SP Global Platts, July 28 )2020(, https://www.
spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/
electric-power/072820-iraq-to-import-power-
from-turkey-kurdish-company-to-address-severe-
shortages
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ميكن تصنيف فشل سياسة الطاقة يف العراق إىل أربع 
فئات. هذه الفئات هي: 1( الرتكيز على زيادة قدرة التوليد 
 )2 الشبكة؛  وحتسني  والصيانة  الوقود  وإمهال  الطلب  لتلبية 
ضعف تدابري إدارة جانب الطلب أو عدم وجودها؛ 3( فشل 
نظام مجع التعريفات؛ 4( عدم االهتمام باللجوء إىل مصادر 

الطاقة البديلة و / أو املتجددة.
إقليم  )باستثناء  للعراق  إحلاحاً  األكثر  التحدي  إن 
بل  الكهربائية،  الطاقة  توليد  على  قدرته  يف  ليس  كردستان( 
يف توزيع إمدادات الوقود حملطات الطاقة الكهربائية، وحتسني 
نظام نقل الطاقة. كانت القدرة االمسية للعراق يف عام 2018 
لتلبية  من كافية  أكثر  –وهي  جيجاواط39   30.3 حوايل 
منع  والوقود  الصيانة  ونقص  احلرب  أضرار  أن  إال  الطلب- 
القصوى  الطاقة  توليد  بلغ  للسكان.  الكهربائي  التيار  وصول 
 1.4 عن  فضاًل   ،2019 جيجاواط يف صيف   19 حوايل 
جيجاواط من واردات الكهرباء من إيران، مقارنًة بذروة الطلب 
يف  انقطاع  النقص  هذا  يسد  جيجاواط.   26 حبوايل  املقّدر 
التيار الكهربائي واستخدام مولدات الديزل املوزعة يف األحياء 
العراقية اليت تستقبل الوقود بأسعار مدعومة. افتقر متويل قطاع 
الكهرباء إىل اسرتاتيجية متماسكة منذ عام 2003، وكانت 
اجلهود موجهة حنو تطوير قدرة توليد جديدة، بداًل من ترقية 

وتوسيع شبكة نقل وتوزيع الكهرباء املتهالكة يف البالد.
يف  النقل  لشبكة  الرئيس  املخطط   7 الشكل  ويبني 
5200 كم من شبكة  املخطط على حوايل  العراق. حيتوي 
تولد 400 كيلوفولت و12500 كم من شبكة أخرى تولد 
132 كيلوفولت، ويرتبط هذا بشبكة التوزيع لـــ 33 كيلوفولت 
و11 كيلوفولت عرب احملطات الفرعية )132/33/11 كيلو 
فولت(40. إن التحديات املرتبطة بشبكة النقل يف الغالب ذات 

طبيعة تقنية، وهي كما يأيت:   

39. Iraq’s Power Conundrum: How to
Secure Reliable Electricity While Achieving 
Energy Independence, https://blogs.lse.ac.uk/
mec/2020/03/24/iraqs-power-conundrum-how-
to-secure-reliable-electricity-while-achieving-
energy-independence/
40. https://wbgeconsult2.worldbank.org/wbgect/
download?uuid=c2fa7598-bb0d-49d7-90df-
8b2669aca7e8 

خط  محاية  تشكل  الطور:  أحادية  طويلة  خطوط   .1
ال سيما  معقداً  الطور حتدياً  األحادية  الطويلة  للخطوط  النقل 
هذه  وتتضمن  املختلفة.  التقنية  الصعوبات  بسبب  العراق،  يف 
القصر وأوضاع خط نقل  تيار دارة  التحديات: اخنفاض شدة 
توصيل  إعادة  ُمرّحالت  إىل  واحلاجة  اجلهد،  عايل  الكهرباء 
دارات التحكم الذايت وهي قواطع كهربائية مصممة لالستخدام 
على شبكات توزيع الكهرباء العالية لكشف األعطال اللحظية 
وتزيد  التطور.  السيئة  االتصاالت  عن خطط  فضاًل  وإيقافها، 
القدرات احملدودة لوزارة الكهرباء ونقص اخلرباء املدربني حملًيا من 

تفاقم املشكلة.
2. التحميل غري املتوازن: لدى املناطق ذات الطلب 
العايل مثل بغداد ومعظم حمافظات جنوب العراق، 

وكذلك القطاع الصناعي، عدد كبري من األمحال غري 
املتوازنة، واليت تستهلك كميات كبرية من القدرة 

الفاعلة reactive power ينتج عن هذا تدهور يف قدرة 
مما يتسبب يف الوقت  خلطوط النقل الكهرابئية،  نقل الطاقة 
نفسه حدوث مشاكل يفاجلهد الكهرابئياملنخفض. عادًة ما 

يتم زايدة التيار للحفاظ على الطاقة الموردة للحمل، 
مما يؤدي إىل انقطاع خطوط النقل الكهربائية بالكامل.

3. ضعف مستوى املعدات: يعود عمر معدات النقل 
على  الضغط  يزيد  مما  عديدة،  لعقود  العراق  يف  الكهربائي 
أن  كما  الكهربائي.  التيار  انقطاع  احتمالية  وزيادة  الشبكة 
القدرات احمللية يف تطوير معدات النقل )مثل احملوالت واملفاتيح 
الكهربائية وتكنولوجيا اجلهد العايل( حمدودة للغاية، إذ يعتمد 

قطاع الطاقة بنحٍو شبه كامل على الشركات األجنبية.
اإلمداد  أنظمة  تأريض  يتم  السليم:  غري  التأريض   .4
بالكهرباء يف العراق بنحو غري سليم، مما يؤثر على حجم وتوزيع 
تيارات الدائرة القصرية عرب الشبكة، أيًضا على سالمة السكان. 
األسالك  يف  اخللل  جانب  إىل  السليم،  غري  التأريض  أدى 
املرتبطة باإلرسال، ويف  الكهربائية، إىل وقوع عشرات احلرائق 

بعض احلاالت تسببت أيضاً يف عدد من الوفيات.
5-االتصال احملدود: على الرغم من أن شبكة العراق 
متتد من املوصل إىل البصرة، إال أن أكثر من مُخس الشبكة غري 
قابل لالستخدام بسبب سنوات من الصراع ونقص يف الصيانة. 
حتدث اخلسائر غري الفنية يف الكهرباء مثل السرقة والربط غري 
القانوين باألعمدة الكهربائية يف وسط العراق واملناطق احمليطة 
لبغداد. بينما تعاين احملافظات يف غرب ومشال العراق من ضعف 



20

حلول تفتقر إىل الرتكيز على تعزيز الشبكة

االتصال، فضاًل عن نقص اخلربة التقنية يف تفاصيل التصميم 
وطول خط التيار الكهربائي وظروف التشغيل. وترتاوح خسائر 

الكهرباء حالياً بني 4 - 8 41%.

تركيا

إيران

الكويت

األردن

سوريا

 ململكة العربية السعودية

400 كيلوفولت، دورة أحادية
400 كيلولفولت، دورة مزدوجة
150 كيلوفولت، دورة مزدوجة

زاخو موصل أربيل

كركوك السليمانية
بيجي

القائمحديثة
بعقوبة

الرماديبغداد
الفلوجة

كربالء احللة كوت

النجف الديوانية العمارة

الناصرية
البصرة

ام قصر

الشكل 7: شبكة العراق لنقل الكهرباء42
ولقد تزايدت هذه التحديات منذ عام 2003، ولكنها 
مل تتلق تارخيياً قدراً كبرياً من الرتكيز من احلكومات السابقة. يف 
ظل حكومة عبد املهدي التكنوقراطية )تشرين األول 2018-
الوزير لؤي اخلطيب على حتسن كبري  آيار 2020(، أشرف 
يف توليد الكهرباء والنقل والتوزيع )كما هو واضح يف الشكل 
1(، ولكنه مل يكن يف وضع يسمح له بتحقيق مكاسب أطول 
أمداً. ومؤخراَ، أشاد وزير الكهرباء اجلديد جميد مهدي حنتوش: 
اجملاورة، وجدد  إيران  من  الكهربائية«  الطاقة  واردات  »بأمهية 
إىل  آخرين، مشرياً  عامني  ملدة  إيران  مع  الطاقة  استرياد  عقد 
أن العراق سوف يعتمد على اخلربات اإليرانية إلصالح شبكة 
مبيل  أشبه  هذا  أن  يبدو  املتهالكة43. ولكن  القدمية  الكهرباء 
إىل اتفاق تفاهم غامض ت التوقيع عليه بني البلدين يف كانون 
الطاقة،  قطاع  يف  »التعاون«  بشأن   2018 عام  من  األول 
وليس التزاماً فعلياً بتلقي الدعم من إيران. وإن الصفقة املوقعة 
إلكرتيك  جنرال  شركة  مع  أمريكي  دوالر  مليار   1.2 بقيمة 
لتعزيز الشبكة الكهربائية للدولة وإعادة تأهيل حمطات الطاقة 
41. Qamar Energy Research
42. Qamar Energy Research
43. Financial Tribune, “Iran, Iraq Power Export
Contract Renewed for Two Years”, June 05 )2020(

يف املناطق اليت متت مناقشتها يف إطار االجتماعات اإليرانية 
)مثل كربالء والنجف(، تتحدث عن هذه احلقيقة.

لتمويل  خطط  عن  الوزارة  كشفت   ،2019 عام  يف 
حتديث شبكة النقل والتوزيع بقيمة 3 مليارات دوالر أمريكي 
)2 مليار دوالر للنقل و1 مليار دوالر للتوزيع( جلعل الشبكة 
قادرة على توصيل ما ال يقل عن 20 ساعة من التيار الكهرباء 
يف مجيع أحناء البالد. ومل حتظ اخلطة مبوافقة جملس النواب بعد 
تنحي رئيس الوزراء آنذاك -عادل عبد املهدي- من منصبه. 
واالفتقار إىل أموال احلكومة املركزية يعين أن وزارة الكهرباء ال 
على  احلالية  التعريفات  إن  إذ  التحديث،  هذا  متويل  تستطيع 
الكهرباء ال تغطي أي تكاليف. وفضاًل عن ذلك، اشتكت 
لإلصالح،  إطار مؤسسي ضروري  غياب  من  الكهرباء  وزارة 
والذي ينعكس، إىل جانب الفساد العام والضغط السياسي، 

على ضعف األداء واإلدارة يف القطاع.
الشبكة  وترقية  جديدة  بينية  وصالت  تطوير  إن 
الكهربائية إىل نظام طاقة حديث قادر على إمداد الطاقة ملا 
احلالية  الشبكة  إن  معقدة.  عملية  هو  24 ساعة  من  يقرب 
هي قيد التشغيل باستمرار وختضع لتغريات مفاجئة يف الطلب 
على احلمل، وحدوث ماسات كهربائية، وعجز يف املعدات، 
وتعطل املولدات، فضاًل عن األضرار اجلوية والتخريب44، كما 
أن التقسيمات الفرعية اإلقليمية لوزارة الكهرباء )اجلدول 1( 
ضخ  ت  فقد  ذلك  ومع  بنجاح.  الطوارئ  إلدارة  جمهزة  غري 
مؤقت  كحلٍّ  احلالية،  السعة  لتوسيع  الدوالرات  مليارات 
ملشكلة الطلب املزمن يف العراق. خططت الدولة إلنشاء 14 
حبلول   )CCGTs( مركبة  دورة  ذات  جديدة  طاقة  حمطة 
عام 2025، بسعة تصميم إمجالية تبلغ 13جيجاواط، لكنها 
مل تضع يف االعتبار استقرار الشبكة وتصميمها لدعمه هذه 
احملطات. ستتطلب احملطات اجلديدة ما يقارب من 18 مليار 
مرت مكعب إضافية من الغاز، فضاًل عن كميات غاز املبيعات 
احلالية البالغة 14 مليار مرت مكعب، حىت تتمكن من توليد 
الرئيسة  املصاحب  الغاز  مشاريع  وستضيف  احملددة.  السعة 
12.1 مليار مرت مكعب، وسيضيف حقل املنصورية ونتائج 
اجلولة اخلامسة من العطاء 10.9 مليار مرت مكعب أخرى. 
نظرياً، قد يكون هذا كافياً، لكنه يتطلب تقدًما أسرع بكثري مما 
ت إحرازه سابقاً، يف الوقت الذي ال متتلك فيه احلكومة العراقية 

44. Khalid al-Taie, “Iraq repairs power lines blown
up by ISIS”, Diyaruna, May 06 )2020(
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أي أموال لالستثمار.
اجلدول 1: التقسيمات اإلقليمية لوزارة الكهرباء45

التوزيعالنقل االنتاج 

الشمال
إلنتاج  العامة  الشركة 
باملنطقة  الكهرباء 

الشمالية

الشركة العامة لنقل 
باملنطقة  الكهرباء 

الشمالية
لتوزيع  العامة  الشركة 

كهرباء الشمال

الوسط
إلنتاج  العامة  الشركة 
باملنطقة  الكهرباء 

الوسطى

الشركة العامة لنقل 
باملنطقة  الكهرباء 

الوسطى
الشركة العامة للوسط 

لتوزيع الكهرباء

إلنتاجالفرات العامة  الشركة 
الكهرباء مبنطقة الفرات

الشركة العامة لنقل 
مبنطقة  الكهرباء 
العليا  الفرات 

والوسطى

لتوزيع  العامة  الشركة 
كهرباء بغداد

إلنتاجاجلنوب العامة  الشركة 
الكهرباء منطقة اجلنوب

املديرية العامة لنقل 
منطقة  الكهرباء 

اجلنوب
لتوزيع  العامة  الشركة 

كهرباء اجلنوب

إن حتقيق أداء مرٍض من شبكة الكهرباء قد يستغرق 
-على وفق للتقديرات احلالية- من 10 إىل 12 عاماً )انظر 
وزارة  وضعت  وقد  طويل.  زمين  جدول  وهو   ،46)8 الشكل 
أنظمة  لتطوير  2010 خطة قصرية األجل  الكهرباء يف عام 
ميجاواط   400 محل  على  قادرة  فولت  كيلو   400 بقدرة 
مزدوجة.  خطوط  على  ميجاواط  أو800  واحد،  على خط 
ومل يتحقق هذا بعد، مع تركيز اجلهود احلالية حتت إدارة شركة 
)Siemens( على إعادة تشكيل أنظمة بقدرةـ 132 كيلو 
األخطاء  مشاكل  على  للتغلب  بغداد  حول  املوجودة  فولت 
الكبرية. وال تزال معظم مناطق مشال ومشال غرب العراق غري 
مشمولة يف جهود إعادة تأهيل البنية التحتية بعد أن عانت من 

أضرار جسيمة يف ظل احتالل تنظيم داعش.

45. Ministry of Electricity, Iraq
46. Iraq Energy Institute

غرب العراق ظل احتالليفغري مشمولةومشال جسيمة يف أضرار عانت من أن بعد تأهيل البنية التحتية إعادة جهود
داعش. تنظيم

47: أفضل التقنيات لتحسني إمدادات الكهرباء8الشكل 

خسائر بنيترتاوح والتوزيع خسائر%90، ويعزى ما يصل إىل % 50-40النقل إىل مبا التوزيع،يفمنها
اخلسائر  ذلك  غري التقنيةيف  واخلسائر  الفوترة،  وعدم السرقة، مثل و التقنية الطاقةأجهزة ، والباليةعدادات ، املعطلة

القانوينو  غري الكهربائي التقنية. يؤدي االفتقار إىلالربط اخلسائر يف املتوقعة غري الزيادة املالئمة والصيانة الغيار . قطع
تبل وجه املقارنة، حوايلوعلى إيران والتوزيع يف خسائر النقل العاملي حوايل 12.6غ . 48%8% واملتوسط

47 Yesar Maliki, Iraq Energy Institute
48 Poudineh, Sen, & Fattouh, “Advancing Renewable Energy in Resource-Rich Economies of
the MENA”, 2016
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زيادة استخدام زيت الوقود الثقيل

وحدات الطاقة املتنقلة
الكهروضوئية على السطح

املولدات الكهربائية املعاد تدويرها
توربينات النفط والغاز

الطاقة الشمسية الكهروضوئية
طاقة الرياح

حمطات توليد الطاقة  الغازية ذات الدورة املركبة
تطوير شبكات النقل والتوزيع

توسيع شبكات النقل

الشكل 8: أفضل التقنيات لتحسني إمدادات الكهرباء47
 ،%  50  -  40 بني  والتوزيع  النقل  خسائر  ترتاوح 
ويعزى ما يصل إىل 90 % منها إىل خسائر يف التوزيع، مبا 
السرقة،  مثل  التقنية  غري  واخلسائر  التقنية،  اخلسائر  ذلك  يف 
وعدم الفوترة، وأجهزة عدادات الطاقة املعطلة والبالية، والربط 
الكهربائي غري القانوين. يؤدي االفتقار إىل قطع الغيار والصيانة 
وجه  وعلى  التقنية.  اخلسائر  يف  املتوقعة  غري  الزيادة  املالئمة 
املقارنة، تبلغ خسائر النقل والتوزيع يف إيران حوايل 12.6 % 

واملتوسط العاملي حوايل 8 % 48.

49النقل والتوزيع يف املنطقة: خسائر9الشكل 

مثنهاعنفضال دفع يتم ال املولدة الطاقة ثلثي حوايل فإن الفواتري، دفع عدم ومشاكل . يتم فقداناخلسائر
بسبب %23حوايل املولدة  الكهرباء  وغالبمن  القانوين. غري معطلة؛االربط أو قدمية العدادات تكون حوايلف ما
معايرتهماعا 30عمرها أكثر من العداداتمن80% إعادة تتم مل اإلطالقوبعضها السكانعلى وحىت الذين.

حوايل سوى يغطون ال فواتريهم لتوفري%10يدفعون احلقيقية التكلفة املستحيل على من الكهرباء، مما جيعل من 
جتاريأنالكهرباءوزارة أساس على ماديا إذ،من امليزانية الكبريةكبرية الالتحويالت . وهذا يتطلب استمرار 50تعتمد

حوايل الكهرباء دعم سنويا12يكلف أمريكي دوالر التوزيعتعّدو .51مليار لقطاع الفعالني غري والتشغيل من اإلدارة
الدعم، تشكيل إعادة إزاء السوي غري املوقف فإن ذلك عن فضال القضية، هذه يف تساهم اليت العوامل أهم بني

القضية. من يفاقم هذا كل واخلصخصة، الصايف، هناك أكثر من 2015ويف عام والقياس ألف مشرتك 160، كان
ول فّعالةغري مسجلني كهربائية عدادات لديهم عنه، ومن احملتمل 52يس من املبلغ يكون الرقم أقل بكثري يفأن وأعلى ،

. 2020عام 

49 P. K. Mallick, “Iraq’s Electricity Sector is Caught in the US-Iran Power Struggle”, 14
December (2018), referenced Stratfor (2018), World Bank, World Development Indicators; Harry
Istepanian, “Iraq’s Electricity Tariff Reform”, Iraq Energy Forum, September (2019), referenced 
World Bank Group data (2014 (
50 Al-Khateeb, 2020
51 Mehdi and Al-Saffar, “Compounding crises: Iraq’s oil and energy economy”, Oxford Institute 
for Energy Studies, July 2020
52 World Bank

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sa
ud

i A
ra

bi
a

Le
ba

no
n

Jo
rd

an

E
gy

pt

Ir
an

M
or

oc
co

Tu
ni

si
a

Tu
rk

ey

Sy
ri

a

A
lg

er
ia

Ye
m

en

Ir
aq

Li
by

a

ودية
سع

ة ال
عربي

ة ال
ملك

امل
نان

 لب
ردن

صر األ
 م

ران
 إي

رب
املغ

 
س

ركيا تون
 ت

ريا 
سو

 
ئر 

جلزا
ا

من
الي

راق
يبيا الع
 ل

الشكل 9: خسائر النقل والتوزيع يف املنطقة49

47. Yesar Maliki, Iraq Energy Institute
48.Poudineh, Sen, & Fattouh, “Advancing 
Renewable Energy in Resource-Rich Economies 
of the MENA”, 2016
49. P. K. Mallick, “Iraq’s Electricity Sector is Caught
in the US-Iran Power Struggle”, 14 December 
)2018(, referenced Stratfor )2018(, World Bank, 
World Development Indicators; Harry Istepanian, 
“Iraq’s Electricity Tariff Reform”, Iraq Energy 
Forum, September )2019(, referenced World Bank 
Group data )2014)
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حلول تفتقر إىل الرتكيز على تعزيز الشبكة

فإن  الفواتري،  دفع  عدم  ومشاكل  اخلسائر  عن  فضاًل 
حوايل ثلثي الطاقة املولدة ال يتم دفع مثنها. يتم فقدان حوايل 
23 % من الكهرباء املولدة بسبب الربط غري القانوين. وغالباً 
من   %  80 فحوايل  معطلة؛  أو  قدمية  العدادات  تكون  ما 
إعادة  تتم  مل  وبعضها  عاماً   30 من  أكثر  عمرها  العدادات 
معايرته على اإلطالق. وحىت السكان الذين يدفعون فواتريهم 
لتوفري  احلقيقية  التكلفة  من   % 10 يغطون سوى حوايل  ال 
الكهرباء، مما جيعل من املستحيل على وزارة الكهرباء أن تعتمد 
مادياً على أساس جتاري50.وهذا يتطلب استمرار التحويالت 
حوايل  الكهرباء  دعم  يكلف  إذ  الكبرية،  امليزانية  من  الكبرية 
21 مليار دوالر أمريكي سنويًا51. وتعّد اإلدارة والتشغيل غري 
تساهم يف  اليت  العوامل  أهم  بني  من  التوزيع  لقطاع  الفعالني 
إزاء  السوي  غري  املوقف  فإن  ذلك  عن  فضاًل  القضية،  هذه 
إعادة تشكيل الدعم، والقياس الصايف، واخلصخصة، كل هذا 
يفاقم من القضية. وهناك العديد من حاالت وجود عدادات 
معطلة لدى املستخدمني وسرقات واسعة النطاق أو السحب 
الكهربائي غري املرتبط بعداد، ففي عام 2015، كان هناك 
لديهم  وليس  مسجلني  غري  مشرتك  ألف   160 من  أكثر 
عدادات كهربائية فّعالة52، ومن احملتمل أن يكون الرقم أقل من 

املبلغ عنه، وأعلى بكثري يف عام 2020.
نظرًا ألن التعريفات احلالية للكهرباء )اجلدول 2( تقرتب 
على  الزيادة  فإن  العاديني،  للمستهلكني  بالنسبة  الصفر  من 
املستمر  الطلب  السيطرة على  الطلب ال هنائي53. وال ميكن 
لتوليد الطاقة من خالل تدابري إدارة جانب الطلب دون إعادة 

هيكلة فورية للتعريفات.

50. Al-Khateeb, 2020
51.Mehdi and Al-Saffar, “Compounding crises:
Iraq’s oil and energy economy”, Oxford Institute 
for Energy Studies, July 2020
52. World Bank
53. Luay al-Khatteeb, “Fixing Iraq’s Power Sector”,
Iraqi Economists Network, August 22 )2020(

اجلدول 2: خمطط التعريفة احلالية لوزارة الكهرباء54

التعريفة= سنت أمريكي/
كيلوواط ساعة نطاق مستوى االستهالك

احمللي
 0.8 kWh 1-1500
 2.9 1501-3000
 6.7 3001-4000
 10 and more 4001
التجاري

 5 1-1000
 6.7 1001-2000
 10 and more 2001
الصناعي

 5 Flat rate
الزراعي

 5 Flat rate

اخلطوة  بوصفها  التوزيع  خصخصة  إىل  يشار  كان 
يسبق  احلذر  حمتملة. ولكن  إصالح  سياسة  أي  يف  األوىل 
إصالحات اخلصخصة. وعلى وفق وزير الكهرباء السابق لؤي 
اخلطيب، فإن احلكومة ترى أن خصخصة هذا القطاع أقرب 
إىل اإلصالح »اجلذري«، وهو ما قد يؤدي إىل نشوء معارضة 
واسعة النطاق من جانب املتشددين السياسيني، أو يتسبب يف 
طرد اآلالف من املوظفني املدنيني من وظائفهم يف بلد ارتفعت 
فيه مستويات البطالة يف األسابيع األخرية بسبب اإلغالقات 

نتيجة لتفشي فايروس كورونا55.

54. Barik Schuber, “Main Policy Failures and the
necessity of effective reforms of the Iraqi Power 
Sector”, Iraqi Economists Network, August 23 
)2020
55. Luay al-Khatteeb, Harry Istepanian, “Turn
a Light On: Electricity Sector Reform in Iraq”, 
Brookings Doha Center )March 2015(, 4-5
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الطاقة املتجددة: حلم بعيد املنال( 7
من  واضحاً  جزءاً  فإن   ،8 الصورة  من  يتضح  وكما 
إذ  املتجددة.  الطاقة  يف  يتمثل  العراق  يف  الكهرباء  أزمة  حل 
متتع البالد مبجموعة متنوعة من املوارد املتجددة، مبا يف ذلك 
الطاقة الكهرومائية القابلة لالستغالل، وأشعة الشمس الوفرية 
على األراضي غري املستغلة، وسرعات الرياح اجليدة يف بعض 
قطاع  تطوير  وصعوبات  املزمن  الطاقة  لنقص  ونظراً  املناطق. 
الغاز الطبيعي، ميكن أن تصبح مصادر الطاقة املتجددة املوزعة 
جزءاً اقتصادياً من تنوع مصادر التوليد. ومع ذلك، فإن دمج 
حتدياً  سيشكل  احلالية  الوطنية  الشبكة  مع  املتجددة  الطاقة 
كبرياً. إن املناطق النائية مثل األنبار، وهي مواقع جيدة حملطات 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ستتطلب إما توصيالت ممتدة 

بالشبكة، أو توفر بطاريات ختزين.
ت تركيب كمية صغرية من لوحات الطاقة الكهروضوئية 
بقدرة )36.5 ميجاواط( خالل عامي 2013 - 2014، 
الشمسية  بالطاقة  تعمل  بغداد  العاصمة  من  أجزاء  أن  كما 
الستخدام  النادرة  احلاالت  بعض  وتوجد  الشوارع.  إلنارة 
السكنية. وتتوقع االسرتاتيجية  الوحدات  الشمسية يف  اخلاليا 
مصادر  من  جيجاواط   2 توليد  املتجددة  للطاقة  الوطنية 
الطاقة املتجددة حبلول عام 2030، مبا يف ذلك توليد الطاقة 
ذلك،  ومع  اجلديدة.  الكهرومائية  الطاقة  حمطات  باستخدام 
فقد رُفض اللجوء إىل الطاقة الشمسية على نطاق واسع ألهنا 
كانت آنذاك باهظة الثمن مقارنة مبوارد الغاز الطبيعي، على 
الرغم من أن وزارة الكهرباء وضعت خمططات حملطات هجينة 
تعمل بالطاقة الشمسية /الرياح بقدرة 50 ميجاواط يف مناطق 
نائية إذ ستكون قادرة على املنافسة مع حمطات توليد الكهرباء 
اليت تعمل بالديزل. بعد هزمية تنظيم داعش، أصدرت احلكومة 
وإعادة  الدويل  لالستثمار  املشاريع  من  طويلة  قائمة  العراقية 
البناء، مبا يف ذلك توليد 410 ميغاواط من الطاقة الشمسية، 
الشمسية. أظهرت  الطاقة  باإلضافة إىل مركز أحباث وتصنيع 
توقعات وزارة الكهرباء آنذاك أنه سيتم تركيب حمطات تعمل 
بني -2017 2.7 جيجاواط  بقدرة  الشمسية  الطاقة  على 
2020 )باستثناء إقليم كردستان واحملافظات الشمالية(. وت 
منح املشاريع لبعض الشركات اإلقليمية: توليد 465ميجاواط 
يف مخس مواقع خمتلفة لشركة مسا بغداد، و230 ميجاواط يف 
أربع مواقع لشركة دانا الدولية ومقرها الكويت. بيد أنه يف ظل 
غياب خطة وأولويات ومنوذج استثمار واضح، مل متض هذه 

األمور قدماً.

الرقم  ذي  الكهرباء  قانون  ينظم  الراهن،  الوقت  يف 
)53( لسنة 2017 اعتماد الطاقة املتجددة وأنشطتها حتت 
الطاقة  لقانون  الحقة  مسودة  مترير  ت  الكهرباء.  وزارة  إدارة 
املتجددة من خالل وزارة الكهرباء إىل اجمللس الوزاري العراقي 
إعداد  ت  البالد.  يف  للطاقة  تنفيذية  هيئة  أعلى  وهو  للطاقة، 
القانون مبساعدة املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة التابع لربنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي، ولكن مل يتم االنتهاء منه بعد، مما جعل 
تطوير  يف  تتحكم  اليت  التنفيذية  السلطة  هي  الكهرباء  وزارة 
القانون،  البالد. ومبوجب  املتجددة يف  الطاقة  ومتويل مشاريع 
ميكن للمؤسسات واألفراد توليد الطاقة املتجددة الستخدامهم 
والتطوير  النقل  شبكة  إىل  الوصول  إمكانية  مع  الشخصي، 
الوطنية أو بيعها إىل وزارة الكهرباء مبوجب اتفاقية شراء الطاقة. 
العديد من الشركات بتقدمي عروض  قيام  وقد أدى ذلك إىل 
مشاريع الطاقة الشمسية لوزارة الكهرباء، وت اقرتاح زيادة تعرفة 
الكهرباء لتصل إىل 3.5 دوالر أمريكي / كيلو واط ساعة، 
وهي مستوحاة من األسعار املنخفضة املتبعة يف بعض البلدان 
اجملاورة. كما ت تقدمي قروض منخفضة الفائدة إلنشاء ألواح 

الطاقة الشمسية على األسطح56.
يف أيار 2019، ت التخلي عن التعرفة حسب التغذية 
بعد ورود االنتقادات كوهنا »قمعية«، وبداًل من ذلك أطلقت 
وزارة الكهرباء مناقصة تنافسية للحصول على 755 ميجاواط 
)حقلني  مواقع  عدة  عرب  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  من 
للطاقة الشمسية بسعة 300 ميجاواط و225 ميجاواط، و5 
مشاريع أصغر ترتاوح يف حجمها من 50-30 ميجاواط(، ت 
تأهيل 45 من مقدمي العروض مسبقاً، مبا يف ذلك شركات 
العطاءات  تقدمي  إعادة  باور. متت  توتال وسيمنز وأكوا  مثل 
ما  الواضح  أيلول، ولكن من غري  من  األول  الغرض يف  هلذا 
املبكرة  االنتخابات  قبل  بالعطاء  الفائز  حتديد  سيتم  إذا كان 
املقررة يف حزيران 2021. يف وقت الحق من عام 2019، 
 750 إلطالق  خطط  عن  الوزارة  مستشاري  أحد  كشف 
متاشياً   ،202057 عام  من  األول  الربع  يف  أخرى  ميجاواط 
مع خطط مصادر الطاقة املتجددة لتشكل 20 % من مزيج 
أكوا  شركة  واقرتحت   .2030 عام  حبلول  الكهرباء  توليد 
قابلة  باور اإلماراتية مشاريع طاقة  السعودية وشركة آميا  باور 
للتجديد يف العراق كجزء من عمليات دعم للحكومة املركزية 
مشروعني  باور  أكوا  اقرتحت  اإليراين.  النفوذ  من  والتخلص 
56. Yesar al-Maliki, 2020
57. Emiliano Bellini, “Iraq plans second 750 MW
solar tender”, PV Magazine, November 27 )2019(
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للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاواط؛ أحد املشروعني سيكون 
إىل  الكهربائي  التيار  ونقل  السعودية  العربية  اململكة  يف  مقره 
العراق بتعرفة 1.65 دوالر/ كيلو واط ساعة، بينما سيكون 
اآلخر يف العراق مع تعريفة 6.5 دوالر/ كيلو واط ساعة، مما 

يعكس االختالف يف خماطر األعمال بني البلدين.
إذ  اضطرابات كبرية،  العراق  يواجه  احلني،  ذلك  منذ 
بعد  مناصبهم  عن  املرشحني  الوزراء  رؤساء  من  العديد  ختلى 
جمال  يف  التقدم  فقد كان  هذا  وعلى  املهدي.  عبد  استقالة 
التقنيات املتجددة بطيئاً، حيث ما زالت أغلب املشاريع تشكل 
الشمسية  الطاقة  تبدو  املرحلة. قد  املنال يف هذه  بعيد  حلماً 
املوزعة مبادرة مثالية للعراق، لكن معارضة »مافيا املولدات«، 
والسياسيني الذين لديهم حصص يف مولدات الديزل احمللية، 
تقدم  ستمنع  الكهرباء،  تعريفة  إصالح  يف  الضعيف  والتقدم 
هذه املبادرة. غالباً ما يتم االستشهاد بالقيود املالية واالقتصادية 
من قبل املتشددين السياسيني املعارضني لالستفادة من املشاريع 
املتجددة، يف حني أن القيود اهليكلية كاالفتقار إىل السلطات 
واستخدام  إنتاج  لتشجيع  الصلة،  ذات  والتنفيذية  التشريعية 
الطاقة املتجددة املتقدمة، تسهم بنحو كبري يف ضعف جاذبية 

القطاع. 
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السبل املمكنة للتقدم( 8
من الواضح أن وضع الكهرباء يف العراق يعّد حتدياً كبرياً 
املشكلة يف  تكمن  ليست صعبة؛  التقنية  احللول  وأن  للغاية، 

نقص التمويل والقدرة احلكومية واإلرادة السياسية.
سيكون من الصعب للغاية إحراز تقدم بينما تظل تعرفة 
ومع  الغالب.  يف  يتم حتصيلها  وال  للغاية  منخفضة  الكهرباء 
ذلك، فإن رفع قيمة التعريفات يعّد مشكلة ألن املستخدمني 
غري راغبني يف الدفع بينما تظل خدمات الكهرباء سيئة للغاية. 
يف عام 2016، ت تنفيذ مشاريع جتريبية يف أجزاء من بغداد، 
مبا يف ذلك زيونة والريموك، واليت رفعت قيمة التعريفات مقابل 
ضمان اإلمداد، وت ختفيض معدالت استهالك الكهرباء بنسبة 
30 % وحتسنت معدالت الدفع58. لكن السياسيني احملليني 
املرتبطني مبشغلي املولدات قاموا حبملة إليقاف هذه املشاريع 

التجريبية59.
توفر مولدات األحياء السكنية نسبة 20 % من الطاقة 
يدفع  بينما  ساعة،  يف  واط  كيلو  120-60دوالر/  مقابل 
املستخدمون يف الشرحية العليا من شبكة الوالية حوايل 0.8 
دوالر /كيلو واط يف الساعة، على الرغم من أن أعلى معدل 
دفع  ساعة60.  يف  واط  كيلو  دوالر/   12 حوايل  هو  لذلك 
العراقيون حوايل 4 مليارات دوالر أمريكي للمولدات اخلاصة 
يف عام 2018، وهو نفس املبلغ الذي ت ختصيصه للميزانية 
للغاية  الرأمسالية للوزارة. وهذا خيلق حلقة مفرغة من الصعب 
كسرها، وتتمثل باالستهالك املرتفع يف أوقات الذروة، بسبب 
غري  واملعدات  املنخفضة  والتعريفات  والتوزيع  النقل  خسائر 
الفعالة؛ وال يستطيع نظام الدولة تلبية الطلب، وبالتايل يعوض 
58.Hashim Al-Rikabi, “An Assessment of
Electricity Sector Reforms in Iraq”, Al-
Bayan Center for Planning and Studies, 2017, 
http://www.bayancenter.org/en/wp-content/
uploads/2017/09/909865676600.pdf 
59.Salam Zidane, “Efforts to privatize electricity
face resistance in Iraq”, Al-Monitor, March 12 
)2017(, https://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2017/03/electricity-iraq-private-najaf-
general-electric.html
60.International Energy Agency, “Iraq’s Energy
Sector: A Roadmap to a Brighter Future”, April 2019

العجز مبولدات األحياء السكنية؛ وال يتم دفع فواتري الدولة ألن 
يقاومون  املولدات  والتنفيذ ضعيف ومشغلي  اخلدمة ضعيفة، 
اإلصالح؛ لذلك ال تستطيع وزارة الكهرباء االستثمار يف بناء 

حمطات توليد جديدة والتنقل والتوزيع.
من  إذ  قصرية كذلك،  مدة  الكاظمي  حكومة  لدى 
وبالتايل   .2021 املقبلة يف حزيران  االنتخابات  إجراء  املقرر 
ليس باستطاعتها فعل الكثري إلجراء اإلصالحات األساسية، 

وجيب أن هتتم بإدارة األزمة احلالية وجتنب االهنيار الكامل.
جيب أن يتحسن الوضع إىل حد ما مع خروج العراق 
هذا  فإن  أوبك،  ختفيضات  ختفيف  ومع  الصيف  مدة  من 
بعض  املصاحب. وهناك  الغاز  من كمية  يزيد  أن  شأنه  من 
التدابري القصرية األجل وبعيدة األمد اليت قد تكون قادرة على 
زيادة حجم الطاقة املتاحة61، ولكنها ختاطر برتسيخ املزيد من 

احلواجز أمام اإلصالح.
املدى  واملتوسطة  القصرية  باإلجراءات  يتعلق  وفيما 
ملعاجلة مشكلة الكهرباء يف البالد، جيب أن تكون اإلجراءات 
التالية من أوىل األولويات. يرتبط قطاعا الغاز والكهرباء ارتباطاً 
للطاقة  الوقود  لتوفري  الغاز  قطاع  حتسني  فإن  وبالتايل  وثيقاً، 
بعض  هناك  ذلك،  ومع  اخلدمة.  لتحسني  مهماً  جزءاً  يعد 
اليت ميكن إجراؤها بنحٍو مستقل  الكهرباء  اجملاالت إلصالح 

عن التغيريات يف قطاع الغاز.

61.Ali Al-Saffar, “Powering Iraq: Why Electricity
is Key to Peace, Stability and Prosperity”, July 29 
)2020(, https://1001iraqithoughts.com/2020/07/29/
powering-iraq-why-electricity-is-key-to-peace-
stability-and-prosperity/
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تطوير قطاع الغاز:( 9
• التقدم يف املفاوضات مع إقليم كردستان لشراء الغاز 	

)والكهرباء(. بسبب أزمة امليزانية يف إقليم كردستان، فالبد من 
التوصل إىل اتفاق مربح للجميع يتضمن إعادة جزء من حصة 

اإلقليم من امليزانية االحتادية.
• دفع تطوير حقول الغاز اجلديدة مثل املنصورية وحقول 	

تكلفة وصعوبة  أكثر  اخلامسة )قد يكون حقل عكاز  اجلولة 
من الناحية التقنية(، فضاًل عن خمططات مجع الغاز املصاحب، 
املطورين  متنح  أن  شأهنا  من  جاذبية  أكثر  مناذج  يف  والنظر 
أو  اخلدمة  رسوم  من  بداًل  الغاز  مبيعات  مباشرة يف  حصصاً 

حصص اإليرادات.
• للغاز 	 احلالية  التحتية  البنية  تأهيل  وإعادة  جتديد 

خطوط  شبكات  عن  فضاًل  الطاقة،  لتوليد  والغاز  الطبيعي 
الكبرية  السعات  ذات  باملناطق  االتصال  لتحسني  األنابيب 

للطاقة الغازية غري املستخدمة )وسط ومشال العراق(.
• تشجيع الشفافية يف تبادل معلومات الطاقة بني وزارة 	

الغاز  النفط ووزارة الكهرباء لدعم االستثمار يف تطوير موارد 
تأرخيياً، جتنبت  الطاقة.  منها من حمطات  لالستفادة  الطبيعي 
وزارة الكهرباء حتمل خماطر إمدادات املواد االولية، كما طلبت 
إمداد  اتفاقات  الدخول يف  الطاقة  توليد  من مطوري حمطات 
منفصلة مع وزارة النفط، وهي اتفاقات سلبية بالنسبة للمصاحل 

الدولية.
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إصالح قطاع الكهرباء يف العراق:( 10
1. اخلصخصة وإصالح التعرفة

• إجياد حل للمعارضة السياسية لإلصالح من جانب 	
السياسية. وهذا  األحزاب  تدعمهم  الذين  املولدات،  مشغلي 
قد ينطوي على منحهم حصص يف شركات التوزيع احمللية اليت 
سوف تستلم الكهرباء من املولدات الكهربائية وشبكة الدولة 

ومصادر الطاقة املتجددة املوزعة، مقابل تعريفات منظمة62.
• الرتكيز يف مستهل األمر على توفري إمدادات موثوقة 	

للمؤسسات التجارية والصناعية الكبرية، واليت يسهل التعرف 
عليها مقارنة باملساكن، مقابل الدفع الكامل.

• متت 	 اليت  التعريفة  إصالح  خطط  يف  النظر  إعادة 
مقابل  يف  جيدة  خدمة  لضمان   ،2016 عام  يف  جتربتها 
يتم  مما  أقل  )ولكن  أعلى  مبعدالت  للفواتري  الكامل  السداد 
دفعه ألصحاب املولدات(. فإذا كان من املمكن تأسيس هذه 
الوزارة  فبإمكان  توسيعها،  مث  جتريبية  مناطق  يف  بقوة  اخلطط 
متويل إعادة تأهيل الشبكة وتوفري بعض اخلسائر اهلائلة للنظام.

• الكردية كمعيار خلصخصة هيكل 	 التجربة  استخدام 
السلطة االحتادية وحتسني حتصيل الرسوم التعرفة. أبرمت حكومة 
إقليم كردستان أول اتفاقية لشراء الطاقة يف عام 2007 مع 
شركة ماس جلوبال، وهي شركة تابعة للقطاع اخلاص ميلكها 
رجل أعمال كردي لتطوير حمطة توليد الكهرباء يف أربيل بقدرة 
500 ميجاواط. وعلى الرغم من أن اتفاقية شراء الطاقة قد 
شروطها  أن  إال  الدولية،  للمعايري  مشابه  بنحٍو  تصميمها  ت 
كانت أكثر مالءمة للمطور، ما أدى إىل اتفاقيتني جديدتني 
مع الشركة نفسها، وشجع على استكشاف الرتتيبات املؤسسية 
اليت ميكن أن تسمح للمطورين والشركات اململوكة للحكومة، 
أو الشركات اخلاصة لتوزيع الكهرباء، وحتصيل رسوم التعرفة. 
كما أعلنت وزارة التخطيط الكردية عن خطط إلنشاء أنظمة 

62. See a similar suggestion in Barik Schuber, “Main 
Policy Failures and the necessity of effective reforms 
of the Iraqi Power Sector”, Iraqi Economists 
Network, August 23 )2020(

أفضل لتحصيل الرسوم، مثل أنظمة »الشبكة الذكية«63، واليت 
من أجلها قامت برتكيب 41000 عداد ذكي جديد يف أربيل 

يف عام 2019.
2. تقوية الشبكة وحتديثها

• التوزيع 	 وجتديد شبكات  التعريفة،  إصالح  من شأن 
األعطال  من  واحلد  اجلمع  عملية  لتحسني  والعدادات، 
واخلسائر. وهذا من شأنه أن حيسن من اخلدمة بسرعة وبتكلفة 
من  إذا كان  حملية  عمل  فرص  توفري  ميكنها  كما  منخفضة. 

املمكن تدريب فنيي األحياء.
• البنية 	 مقاييس  تنفيذ  التقنية  احللول  تتضمن  أن  ميكن 

يف  املتوسط   اجلهد  توزيع  شبكات  وحتسني  املتقدمة،  التحتية 
يف  يق  التدق عمليات  وإدخال  للسرقات،  تتعرض  اليت  املناطق 
 North Delhi الطاقة. ت تنفيذ هذه احللول من قبل شركة
Power Limited اهلندية، مما ساعدت على تقليل خسائر 
النقل والتطوير من  50 % يف عام 2002 إىل 15 % حبلول 

عام 2009.
• جملس 	 دول  مع  الشبكة  توصيالت  يف  قدما  املضي 

هذا  وسيتطلب  وإقليم كردستان،  واألردن  اخلليجي  التعاون 
تعزيز الشبكة حبيث يسهل إمكانية نقل الطاقة املستوردة من 
جنوب العراق حنو الشمال. رمبا ينبغي أن تكون التوصيالت 
بني دول جملس التعاون اخلليجي وكردستان على رأس أولويات 
الوزارة بالنظر إىل املسافات القصرية وقدرهتا احملتملة على توفري 
الطاقة بأسعار تنافسية. ميكن للتوصيالت بني األردن والعراق، 
تدعم  أن  إلكرتيك،  توقيعها مع شركة جنرال  وهي صفقة ت 

أيًضا إمدادات الطاقة املتوقعة.
3. تشجيع استخدام الطاقة املتجددة

• نطاق 	 على  الشمسية  الطاقة  مبناقصات  التعجيل 
املرافق العامة، وقبول حقيقة أن ذلك لن حيقق عرض األسعار 
املنخفض للغاية كما يف البلدان اجملاورة مثل اإلمارات العربية 
املتحدة واململكة العربية السعودية واألردن. وبإمكان العراق أن 

63. Ministry of Planning, Kurdistan Regional 
Government, “A Vision for the Future”
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خيفض أسعار الطاقة الشمسية من خالل إثبات املصداقية يف 
منوذجه التعاقدي، ورفع حجم املشاريع، واالستفادة من الدعم 

املايل الدويل حيثما كان ذلك متاحا.
• التشجيع على زيادة استخدام الطاقة الشمسية املنشأة 	

هذه  يف  حصة  اجملتمعات  منح  ميكن  البنايات.  أسطح  على 
املشاريع، ومنحهم خصم يف الفواتري، ملنع ظهور إي معارضة. 
الشمسية سيخلق فرص عمل حملية.  الطاقة  ألواح  إن تركيب 
قد تكون املنظمات الدولية على استعداد لتقدمي متويل بشروط 
عدادات  استخدام  وميكن  الربامج.  هذه  مثل  لدعم  ميسرة 
وستكون  الفواتري.  حتصيل  لضمان  الذكية  الفوري«  »الدفع 
هناك حاجة إىل حتديثات يف شبكة التوزيع للسماح بالتدفق 

ثنائي االجتاه وقياسه وإدارة التباين.
• القائمة واليت 	 الكهرومائية  الطاقة  تأهيل مرافق  إعادة 

تولد حبد أقصى 867 ميغاواط من قدرة امسية تقدر بــــ 1904 
ميغاواط. لكن هذا يعتمد أيضاً على مستويات تدفق األهنار.

ستتمتع هذه السياسات بدعم دويل كبري ورمبا قد حيظى 
العراق بتمويل دويل كذلك. جيب أن يكون اهلدف هو متكني 
طويل  مسعى  هذا  لكن  تكاليفها،  تغطية  من  الكهرباء  وزارة 
األجل. يعّد مشروع خصخصة بعض أجزاء قطاع الكهرباء، 
مبا يف ذلك التوزيع، واعدة ولكنها تواجه معارضة سياسية قوية 

واهتامات بالفساد، غالباً ما تدعمها مصاحل خاصة.
ويف هناية املطاف، ونظراً ملواردها اهلائلة من النفط والغاز 
والطاقة الشمسية، فإن مشاكل الغاز والكهرباء يف العراق ليست 
السابقة  الدراسات  أوضحت  حىت. وقد  اقتصادية  أو  تقنية 
املشار إليها يف هذه الدراسة التحسينات املطلوبة بوضوح. إن 
تعطي  أن  من  البد  احلالية  الكهرباء  وأزمة  االقتصادية  األزمة 
بأمهية إجياد حل لألزمات. ويتلخص التحدي  شعوراً مستمراً 
األساسي يف إجياد السبيل إىل تنفيذ مثل هذه التحسينات يف 

االقتصاد السياسي املختل يف العراق.
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أُطلقت   ،2013 حزيران  يف 
كانت  للطاقة.  متكاملة  وطنية  اسرتاتيجية 
العراقيني  أن  من  يقني  على  االسرتاتيجية 
الطاقة  بإمدادات  قريباً  يستمتعون  سوف 
النقاب  ُكشف  إذ  الساعة،  مدار  على 
 20 ليصل  الطاقة  انتاج  لزيادة  عن خطط 
كان  أن  بعد   2015 عام  جيجاوات 
12 جيجاوات. وكان   -  10 بني  يرتاوح 
السعة  من  جيجاواط   8 إضافة  املقرر  من 
حبلول  أنّه  غري  احلالية،  السعة  إىل  اجلديدة 
جيجاواط   4 إضافة  متت   ،2019 عام 
إىل  اإلمجالية  السعة  وبذلك وصلت  فقط، 
مرحلة  خالل  ووصلت  جيجاواط   16.5
الذروة إىل 19 جيجاواط. ويليب جزءا من 
يديرها  اليت  املولدات  الطلب  يف  الفجوة 
القطاع اخلاص، إال أن هذه املولدات مكلفة 
ما  توفر  ال  عموما  وهي  وملوثة،  وصاخبة 
يكفي من الكهرباء لتشغيل مكيفات اهلواء.

يتم استخدام مجيع الغاز املسّوق 
السعة  معظم  للطاقة.  تقريباً  العراق  يف 
املتوفرة حالياً تعمل على توربينات غازية 
الديزل(  أو  بالغاز  تعمل  أن  )ميكن 
تعمل  أن  )ميكن  خبارية  وتوربينات 
أو  الوقود  زيت  أو  الديزل  أو  بالغاز 
مجيعها  التوربينات  هذه  اخلام(.  النفط 
غري فّعالة. متتلك الدولة حالياً أقل من 
10 توربينات غازية ذات كفاءة عالية، 
ويعمل معظمها بأقل من السعة اإلمسية 
واألعطال،  النقل،  قيود  بسبب  للطاقة 
 % 40 أكثر من  وأن  الوقود.  ونقص 
ذات  الغازية  التوربينات  حمطات  من 
الدورة املركبة تقع يف احملافظات الوسطى 
-اليت تعد مركزاً خلسائر النقل واألعطال 
املوصل  حول  الشمال   يف  أو  الفنية- 
بالشبكة  حمدود  اتصال  وهلا  وكركوك، 
الرئيسة بسبب التخريب ونقص الصيانة.

ال  املولدة  الطاقة  ثلثي  حوايل 
 23 فقدان حوايل  يتم  مثنها.  دفع  يتم 
الربط  بسبب  املولدة  الكهرباء  من   %
غري القانوين. وغالباً ما تكون العدادات 
من   % 80 فحوايل  معطلة؛  أو  قدمية 
عاماً   30 من  أكثر  عمرها  العدادات 
على  معايرته  إعادة  تتم  مل  وبعضها 
اإلطالق. وحىت السكان الذين يدفعون 
فواتريهم ال يغطون سوى حوايل 10 % 
من التكلفة احلقيقية لتوفري الكهرباء، مما 
جيعل من املستحيل على وزارة الكهرباء 
أن تعتمد مادياً على أساس جتاري. وتعّد 
لقطاع  الفعالني  غري  والتشغيل  اإلدارة 
التوزيع من بني أهم العوامل اليت تساهم 
فإن  ذلك  فضاًل عن  القضية،  هذه  يف 
إزاء إعادة تشكيل  املوقف غري السوي 
الدعم، والقياس الصايف، واخلصخصة، 

كل هذا يفاقم من القضية. 


