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الطاقة املتجددة وسياسات الطاقة الكهرابئية يف العراق

الطاقة المتجددة وسياسات الطاقة
الكهربائية في العراق
د .محمد أحمد صالح *

1 .املقدمة
مهما يف التنمية االقتصادية ملعظم االقتصادات يف دول العامل.
تؤدي الطاقة الكهرابئية ً
دورا ً
حيث أن ضمان توفريها واستقرار التزود هبا من متطلبات أي منو اقتصادي حقيقي .فال ميكن
بدوهنا حتقيق أي تقدم صناعي ومنو سريع يف كل من البلدان النامية واملتقدمة على حد السواء ،دون
احملافظة على امن الطاقة بشكل عام والطاقة الكهرابئية بشكل خاص.
وقد رافق النمو يف الطلب على الكهرابء بروز ظواهر بيئية مثل االحتباس احلراري العاملي،
وتغري املناخ ،والزايدة يف انبعااثت غاز اثين أوكسيد الكربون .ومن مث اهتمت الدول ابلسياسات
املتعلقة إبنتاج واستهالك الطاقة الكهرابئية ،اليت تعزز النمو االقتصادي دون التسبب يف التدهور
البيئي .ولقد ختطى االهتمام هبذه الظواهر احلدود الوطنية ،جتاه اهتمام دويل متزايد هبا.
وكان التفاق ابريس  2015كأهم خمرجات مؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي رقم ،21
أثر كبري على الكثري من دول العامل وخاصة الدول النامية واليت بدأت هتتم بصورة أكرب ابملسامهات
الوطنية الطوعية احملددة للحد من آاثر تغري املناخ وحتقيق أهداف التنمية املستدامة واليت من
بينها اهلدف السابع اخلاص ابلطاقة ،وذلك من خالل إدراج أهداف خاصة ابلطاقة املتجددة يف
خططتها الوطنية لتنويع مزيج الطاقة ،ووضع وتنفيذ السياسات ذات الصلة.
2 .مدخل اصطالحي
يقصد مبصطلح الطاقة املتجددة ،كل أشكال الطاقة اليت ميكن إنتاجها من مصادر غري
انضبة ،وغري منتهية ،متجددة ابستمرار وعلى الدوام .على خالف مصادر الطاقة التقليدية اليت أتيت
من مصادر انضبة ومنتهية وهناك آجال حمددة متوقعة النتهائها ،مثل النفط اخلام والغاز الطبيعي
والفخم.
* خبري يف شؤون الطاقة املتجددة.
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كما أن مصادر الطاقة املتجددة مصادر نظيفة ال تصدر عند استخدامها إلنتاج الطاقة
الكهرابئية او احلرارية ،أي انبعااثت ملوثة للبيئة أو ذات أضرار عليها ،على خالف استخدام املصادر
التقليدية مثل النفط اخلام ،إذ تطلق غازات اثين أوكسيد امليثان وأكاسيد الكربيت والنيرتوجني،
وجمموعة من امللواثت البيئية املضرة.
من مصادر الطاقة املتجددة ،الطاقة الشمسية وطاقة الرايح وطاقة املياه املخزونة يف
السدود اليت تستخدم إلنتاج الطاقة الكهرابئية ،وطاقة اهليدروجني .وميكن أن يضاف لذلك وطاقة
املد واجلزر وطاقة حرارة ابطن األرض ،إال أن هذه املصادر غري متوفرة يف العراق.
3 .أمهية الطاقة املتجددة
للطاقة املتجددة دور مهم يف حتقيق أمن الطاقة الوطين وتوفري الطاقة الكهرابئية ودعم إنتاجها
داخليا ،يف ظل أمناط االستهالك احمللية املتزايدة للطاقة الكهرابئية .وبشكل اثنوي حتقيق أهداف
التنمية املستدامة.
ويفرتض أن حيتل تطوير مشاريع الطاقة املتجددة واستخدامها األولوية القصوى الثانية بعد
تطوير مشاريع إنتاج الكهرابء التقليدية ،تلبية للطاقة املطلوبة سنواي منها حبسب معدالت النمو
السنوي لألمحال يف العراق .خاصة مع وجود القضااي البيئية احلالية املتعلقة بتغري املناخ واليت تعد
من أهم القضااي املتعلقة ابلطاقة.
ويشكل االستثمار يف مشاريع الطاقة املتجددة أحد العوامل املسامهة يف التنمية االقتصادية
واالجتماعية الشاملة ،من خالل ما توفره من مصادر طاقة إضافية وابلتايل موارد اقتصادية للبلد
وامتصاص البطالة وتوفري فرص العمل.
ميكن أن يعزى االهتمام املتزايد مبصادر الطاقة املتجددة إىل عدد من العوامل ،يف مقدمتها:
1 .1تعزيز أمن الطاقة الكهرابئية الوطين.
2 .2املسامهة الفعالة يف سياسات ترشيد استهالك الطاقة الكهرابئية وتعزيز كفاءة استهالك الطاقة
الكهرابئية.
3 .3توفري مصدر معقول للطاقة الكهرابئية يف املناطق النائية ،واليت تقع خارج الشبكة الكهرابئية
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الوطنية ،خاصة للمرافق املهمة فيها كاملراكز الصحية واملخافر احلدودية وأبراج االتصاالت
وغريها.
4 .4دعم السياسة الزراعية الوطنية من خالل االستفادة من تقنيات الطاقة الشمسية يف تشغيل
منظومات السقي واإلرواء وخدمة املرافق الزراعية وإنتاج الثروة احليوانية.
5 .5دعم املساعي الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة واحلفاظ على البيئة.
6 .6توفري آفاق جديدة المتصاص البطالة وتوفري فرص العمل.
7 .7ميكن توليدها واستخدامها يف موقع إنتاجها أو موقع احلاجة هلا ،دون احلاجة لبناء شبكات
نقل مكلفة وابهظة.
4 .الطاقة املتجددة يف سياق التنمية املستدامة
من الناحية التارخيية ،ارتبطت التنمية االقتصادية ارتباطاً وثيقاً ابالستخدام املتزايد للطاقة
عامة والطاقة الكهرابئية بشكل خاص .فكل املشاريع الصناعية والتجارية حباجة للطاقة الكهرابئية.
وطبعا سريافق ذلك تنامي انبعااثت الغازات الدفيئة ،وتستطيع الطاقة املتجددة املساعدة يف ختفيف
آاثر هذا االرتباط واملسامهة يف التنمية املستدامة ،وتستطيع كذلك املسامهة يف التنمية االجتماعية
واالقتصادية .وميكن كذلك ملصادر الطاقة املتجددة املساعدة يف تسريع حصول الكثري من املواطنني
على الطاقة الكهرابئية ،ممن التصلهم الشبكة الكهرابئية الوطنية.
5 .اإلمكاانت املتاحة للطاقة املتجددة يف العراق
ميتلك العراق آفاقاً واعدة يف االستثمار األمثل ملصادر الطاقة املتجددة ،واإلحالل اجلزئي
التدرجيي هلا بدل استخدام مصادر الطاقة األحفورية كالنفط والغاز من خالل إدخال أشكال
متنوعة من الطاقة املتجددة ،وابلتايل دعم التنمية املستدامة وحتقيق أهدافها اليت وضعتها األمم
املتحدة ودولة العراق أحد املوقعني عليها.
ميتلك العراق إمكاانت خمتفلة يف جمال مصادر الطاقة املتجددة ،وميكن إمجاهلا مبا يلي:
1 .يف جمال الطاقة الكهرومائية ،هناك إمكانية حمدودة للعراق يف هذا اجملال ،وتتناقص الفرص
5

مركز البيان للدراسات والتخطيط

يف هذا اجملال بشكل مستمر ،بسبب اخنفاض الوارد املائي من تركيا وإيران ،واخنفاض اهلاطل
املطري .وغياب سياسة مائية وطنية واضحة ،تفرض على الدول اجملاورة اطالق حصص مائية
مناسبة ملتطلبات العراق الزراعية والصناعية واالقتصادية املختلفة.
2 .يف جمال الطاقة الشمسية ،هناك إمكاانت كبرية متاحة لالستثمار يف هذا اجملال ،ولقد أتخر
العراق كثرياً نسبة لدول املنطقة يف مشاريع استثمار هذه الطاقة .ولكن حاليا هناك مشاريع
طموحة لوزارة الكهرابء يف استثمار هذه الطاقة.
3 .يتميز العراق بطوبغرافية متنوعة ،وجبو مشمس اغلب أايم السنة ومبعدالت إشعاع عالية ،وهذا
جيعله مناسب للكثري من التطبيقات الشمسية ،كنصب منظومات األلواح الشمسية سواء على
املستوى املنزيل أو املستوى اإلنتاجي.
4 .يف جمال طاقة الرايح ،يتمتع العراق مبكامن مناسبة لالستثمار االقتصادي لطاقة الرايح ،وهناك
خطط الستثمار أحدها يف حمافظة واسط.
وبغية حصر القدرات املتاحة يف هذا اجملال فقد مت إجناز ما يلي:
1 .1أول أطلس مشسي ابلتعاون ما بني وزارة العلوم والتكنولوجيا والوكالة الدولية للطاقة
املتجددة (ايرينا) .يتيح هذا األطلس حتديد املناطق ذات اإلنتاجية األكرب للطاقة
الكهرابئية ابستخدام األلواح الشمسية
2 .2خارطة رايح تظهر األماكن املرشحة لالستثمار عرب إقامة مزارع رايح إنتاجية ،من قبل
وزارة العلوم والتكنولوجيا مع احدى الشركات اإلسبانية ،بعد ما امت إنتاج خرائط الرايح
الصفرية من قبل منتسيب وزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العايل والبحث العلمي.
6 .واقع الطاقة املتجددة يف العراق
يف العراق ميكن اآلن احلديث عن الطاقة الكهرومائية للسدود العراقية بصفتها مشاريع
متحققة فعال ،ومشاريع الطاقة الشمسية  Scale Utilityاليت حتت التنفيذ حاليا .ولكن علينا
أوال عرض واقع إنتاج الطاقة الكهرابئية التقليدي حىت نستطيع مالحظة موقع إنتاج الطاقة املتجددة
فيه.
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● التقرير االحصائي لو ازرة الكهرباء العراقية للعام 2018
● قانون و ازرة الكهرباء رقم ( )53لسنة 2017

الطاقة الكهرابئية لعام  2018حبسب التقرير
يشري جدول رقم ( )1إىل جممل إنتاج
● قانون االستثمار رقم ( )13لسنة 2006
اإلحصائي لوزارة الكهرابء لعام  ،2018وهو آخر تقرير إحصائي أصدرته وزارة الكهرابء العراقية
عن بياانت الوزارة الكلية لتلك السنة.
جدول رقم ( )1إنتاج املنظومة العراقية للطاقة الكهرابئية لسنة 2018

ميكن من هذا اجلدول مالحظة أن مسامهة احملطات الكهرومائية يف جممل إنتاج الطاقة
الكهرابئية مسامهة بسيطة ،إذ كانت  1,817,702مليون ميكاواط .ساعة من جمموع إنتاج بلغ
10
بنسبة  1.74%من جممل إنتاج الطاقة الكهرابئية.
 104,542,068مليون ميكاواط .ساعة أي
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7 .االطار القانوين لالستثمار يف مشاريع الطاقة املتجددة
اإلطار القانوين املتوفر حاليا لتنظيم مسائل وقضااي االستثمار يف مشاريع الطاقة املتجددة
أييت من مصدرين أوهلما قانون وزارة الكهرابء واثنيا من قانون االستثمار .
جند يف قانون وزارة الكهرابء رقم ( )53لسنة  ،2017ما يلي:
1 .1املادة  - 2خامساً :دعم وتشجيع استخدام الطاقات املتجددة يف خمتلف اجملاالت
وتوطني صناعاهتا.
2 .2املادة  - 9 -تقوم الوزارة لغرض االستثمار يف قطاع الكهرابء مبا أييت
أوالً :فتح فرص استثمارية أمام القطاع اخلاص لتشييد حمطات إنتاج جديدة .
اثنياً :تشجيع القطاع اخلاص لالستثمار يف بناء حمطات تعمل على الطاقة املتجددة مع
توفري احملفزات الضرورية.
بينما مل يشر قانون االستثمار رقم ( )13لسنة  2006اىل أي إشارة ملشاريع إنتاج الطاقة
الكهرابئية ،ولكن نظام االستثمار الصادر يف  2009يشري اىل:
أوالً – ختتص اهليئة الوطنية لالستثمار املشكلة ابلبند (أوال) من املادة ( )4من قانون
االستثمار ابملشاريع االستثمارية اإلسرتاتيجية ذات الطابع االحتادي حصراً.
اثنياً – تعد املشاريع االستثمارية التالية مشاريعاً إسرتاتيجية ذات طابع احتادي.
ح -مشاريع الكهرابء اليت ال تقل طاقتها اإلنتاجية عن ( )30ثالثني ميكا واط.
ومت إعداد مسودة قانون الطاقة املتجددة يف العراق ،وقد حتقق خطوات متقدمة لغرض
إجنازه ،ومن املتوقع انه سيشكل دفعة مهمة يف جمال االستثمار يف مشاريع الطاقة املتجددة يف
العراق .ويتضمن مشروع القانون مواد هتدف إىل:
•تنشيط الطاقة املتجددة واستخدامها يف العراق.
•حتقيق التنمية املستدامة للطاقة بزايدة كفاءة مصادر الطاقة التقليدية املستخدمة حالياً ،وإعداد
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مصادر متجددة لألجيال القادمة.
•زايدة مشاركة الطاقة املتجددة يف توفري الطاقة واملشاركة يف أمن الطاقة.
•محاية البيئة والتخفيف من التغري املناخي.
وأصدرت وزارة الكهرابء – دائرة التخطيط والدراسات – قسم الطاقات املتجددة التعليمات
اخلاصة بنصب منظومات الطاقة الشمسية للمواطنني بطريقة القروض امليسرة وآلية أتهيل الشركات
املنفذة هلذا املشروع .
8 .مشاريع الطاقة املتجددة احلالية واملستقبلية
يف مضمار آخر أعلنت وزارة الكهرابء عن جمموعة من املشاريع اليت يف حال اكتماهلا حتقق
قفزة كبرية يف موضوع تقنيات الطاقة املتجددة ،منها:
1 .1توقيع عقود مشاريع الواح مشسية إنتاجية بقدرة إمجالية  755ميكاواط يف مخس حمافظات
عراقية .وهذه هي اجلولة األوىل من سلسلة جوالت تعمل وزارة الكهرابء على إعالهنا خالل
الفرتة القادمة .وهذه اجلوالت مصممة على أن يتوىل املستثمر انشاء املشروع بصيغة :البناء –
التشغيل  -التملك (BOO (Build – Own – Operate
2 .2منظومات الواح مشسية منزلية يتم اتمني كلفتها بقروض مناسبة من املصرف العراقي للتجارة .
3 .3التهيئة إلعالن استثمار موقع الشهايب إلقامة أول مزرعة رايح عراقية.
أما األهداف املستقبلية للطاقة املتجددة يف العراق ،فيذكرها السيد وزير النفط إحسان عبد
اجلبار ،يف بيان ،أن خطط العراق للفرتة من  2020إىل  2030هتدف للوصول إىل معدالت
إنتاج من الطاقة مشسية تصل إىل  10كيكاواط ،مبا يعادل  10آالف ميكاواط ،مبيناً أن هدف
احلكومة واجمللس الوزاري للطاقة الوصول إىل معدل إنتاج من الطاقة الشمسية بنسبة  20يف املئة
من إنتاج العراق للكهرابء.
وهي كمية إنتاج كبرية ميكن ان تعمل على حتسني واقع املنظومة الكهرابئية العراقية ككل،
وشبكة نقل الطاقة الكهرابئية على وجه اخلصوص.
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9 .اهم مشاكل ومعوقات انتشار تقنيات الطاقة املتجددة يف العراق
عند احلديث عن املشاكل واملعوقات جيب تقسيمها حبسب القطاع الذي يتم استهدافه
ابلتحليل ،عموما وميكن تقسيم هذه القطاعات إىل ثالث قطاعات أساسية ،هي:
القطاع األول :القطاع احلكومي  -املؤسسي:
تقع أهم املشكالت اليت تواجه التوسع يف انتشار تقنيات الطاقة املتجددة خاصة تقنيات
الطاقة الشمسية كمنظومات األلواح الشمسية والسخاانت الشمسية يف غياب رؤية لسياسة
مؤسسية موحدة هلذه التقنيات .واحلاجة األساسية هنا تكمن يف وضع سياسية موحدة للطاقة
املتجددة توحد وجتمع اجلهود الوطنية يف هذا اجملال .فعلى سبيل املثال ،هناك:
•دوائر ومراكز وأقسام وشعب خمتلفة يف وزارة الكهرابء والصناعة واملعادن والتخطيط والنفط
والعلوم والتكنولوجيا ،ومراكز حبثية خمتلفة يف وزارة التعليم العايل تعمل يف ذات املضمار .جزء
كبري من األعمال واملهام متداخل بني كل هذه التشكيالت ،وال خطوط واضحة تعرب عن هوية
أي منها .وهذا بكل املقاييس تشتيت للجهود والطاقات.
•ال توجد رؤية موحدة للعاملني يف جمال الطاقة املتجددة يف كل التشكيالت السابقة ،كل مركز
أو قسم أو شعبة يعمل وفق رؤيته اخلاصة ،ويوظف ما عنده من إمكاانت لتحقيقها ،دون
النظر إلمكانية تكرارها وإعادهتا من قبل جهات خمتلفة ضمن نفس القطاع احلكومي.
•ال توجد رؤية ملاهي األولوايت األساسية يف جمال الطاقة املتجددة ،وحتديدا الطاقة الشمسية.
هنا ينبغي عدم التغاضي عن أن مجيع جتارب نشر تقنيات الطاقة املتجددة وتشجيع املواطنني
والقطاع اخلاص للخوض فيها وإقامة املشاريع االستثمارية ،تقع على عاتق الدولة اليت تعد احملرك
األول واملشجع االساس هلا .وال ميكن حتفيز هذا القطاع ابلشكل املطلوب إال إذا تدخلت الدولة
بكل ثقلها فيه ،ولعل أوىل األولوايت اليت جيب تنفيذها هنا لتحقيق التحفيز والتشجيع املطلومبن
خالل الركون اىل اآليت:
•مجع كل التشكيالت اإلدارية احلكومية العاملة يف جمال الطاقة املتجددة يف تشكيل إداري
واحد ،يضمن توحيد الرؤية واألهداف والسياسات واإلجراءات هلا.
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•تقدمي كل التسهيالت واإلعفاءات املطلوبة للمستثمرين يف مشاريع الطاقة املتجددة.
القطاع الثاين :قطاع املنظومات املنزلية:
املشكلة اليت متنع االنتشار الواسع ملنظومات األلواح الشمسية والسخاانت الشمسية يف
هذا القطاع هي السرقة الواسعة للطاقة الكهرابئية من قبل املتجاوزين على الشبكة ،حيث بلغت
اخلسائر اإلدارية يف شبكات التوزيع  58%عام  ،2018واجلزء األكرب من هذه اخلسائر هو يف
الواقع طاقة مسروقة (او ما يعرف حملياً بعبارة التجطيل) وستبقى األوضاع على حاهلا ما دامت
اإلجراءات الرادعة إزاء سرقة الطاقة الكهرابئية ماتزال ضعيفة أو ابالحرى معدومة .يف املقابل
ميكن تشجيع املواطنني من غري املتجاوزين على شبكة الطاقة الكهرابئية على استخدام املنظومات
الشمسية والسخاانت الشمسية ،من خالل سلسلة من اإلجراءات احلكومية:
•إصدار اآلليات املشجعة للمواطنني على نصب املنظومات الشمسية يف البيوت واملكاتب ،عن
طريق شراء الطاقة اليت ينتجوهنا.
•تقدمي القروض بفوائد رمزية او حىت بدون فائدة للمواطنني الراغبني بنصب منظومات األلواح
الشمسية او السخاانت الشمسية يف بيوهتم.
•إصدار التعليمات املوجبة ملن يرغب ببناء بيت بنصب سخان مشسي ،كما حيدث يف األردن
مثال.
القطاع الثالث :القطاع املايل واملصريف:
يف كل النظم السياسية العاملية ،يؤدي القطاع املصريف دوراً مهماً يف دعم املستثمرين مبستوايهتم
املختلفة ،إال يف العراق ،فما زال القطاع املصريف احلكومي أو اخلاص بعيداً جداً عن دعم األنشطة
االستثمارية يف جمال الطاقة املتجددة .علما أن قطاع الطاقة املتجددة الواعد يف العراق يوفر فرصا
جذابة للمصارف واملؤسسات املالية ،من خالل الدور املهم الذي ميكن أن تؤديه يف توفري التمويل
املطلوب لدفع عجلة منوه وتطوره يف املستقبل ،وجين األرابح املتحققة منه.
ولقد أثبتت تقنيات الطاقة املتجددة فعاليتها وجدواها االقتصادية خاصة وهي متاحة اليوم
بتكلفة معقولة .وميكن هلذه التقنيات أن تعود ابخلري على كل من املستهلكني وصناع القرار
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واملستثمرين من خالل دورها املتوقع يف حتقيق التوازن االقتصادي وزايدة إمدادات الطاقة ودفع
عجلة التنمية املستدامة ودعم جهود التنمية االجتماعية.
لذا يربز التعاون بني احلكومات واملؤسسات املالية ضرورة البد منها لالستفادة من الفرص
املتاحة يف قطاع الطاقة املتجددة .تعمل احلكومات يف مجيع أحناء العامل على وضع أهداف طموح
وصياغة اسرتاتيجيات فعالة لالستفادة القصوى من هذه التقنيات .ونظرا لكرب حجم االستثمارات
الالزمة لتحقيق األهداف املنشودة من تلك االسرتاتيجيات ،ميكن للقطاع املصريف اخلاص أن يلعب
كبريا ،خاصة قطاع التمويل ،يف متكني احلكومات من حتويل تلك الطموحات إىل حقيقة واقعة.
ً
دورا ً

املراجع
•التقرير االحصائي لوزارة الكهرابء العراقية للعام 2018
•قانون وزارة الكهرابء رقم ( )53لسنة 2017
•قانون االستثمار رقم ( )31لسنة 2006
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