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المستخلص:
ان االستثمار بالبحث العلمً ٌعد استثمارا منتجا ٌحقق اعلى االٌرادات والسٌما فً مجال استخدام التكنلوجٌا
المتقدمة و منها استخدام الطاقات البدٌلة والمستدٌمة لما لها من اثر اٌجابً باضافة مصادر جدٌدة للطاقة من جهة
وبانها مستدٌمة من جهة ثانٌة ونظٌفة غٌر مضرة بالبٌئة من جهة ثالثة وقد تكون اقتصادٌة ( منخفضة التكلفة ) على
مر الزمن اذا ما كان للبحوث والدراسات االقتصادٌة البٌئٌة والفنٌة مساهمة فعالة بذلك من جهة رابعة  ,وبانها
ستكون وسٌلة لنشر المزٌد من العدالة فً العالم بٌن دول العالم الغنٌة والفقٌرة على حد سواء وهً لٌست حصرا
على اللذٌن ٌعٌشون الٌوم فالحد االقصى من استعمال الشمس والرٌاح الٌوم لن ٌقلل من فرص االجٌال القادمة بل
على العكس  ,فعندما تعتمد على الطاقة البدٌلة والمستدٌمة سنجعل مستقبل االجٌال القادمة اكثر امانا من جهة خامسة
 ,فضال ا لى ان استخدام هذه التكنلوجٌا ستخلق مزٌدا من فرص العمل االخضر الصدٌق للبٌئة للعدٌد من الشباب من
جهة سادسة وسابعة .
على الرغم من ان العراق ٌزخر بوجود مصادر الطاقة التقلٌدٌة ( النفط والغاز الطبٌعً ) وامتالكه الحتٌاطات
هائلة منها تضعه فً مقدمة بلدان العالم اال انه قد مر بظروف وتحدٌات عدٌدة سٌاسٌة وامنٌة واقتصادٌة واجتماعٌة
وبٌئٌة ومؤسساتٌة وباالخص تعرض منشاته النفطٌة ومصادر الطاقة لدٌه التً اثرت كثٌرا بتذبذب انتاجه وتسوٌقه
لهذه الثروات ومن ثم فً مجال تامٌن احتٌاجاته من الطاقة وباالخص الكهربائٌة والتً تعرضت هً االخرى لتدمٌر
الكثٌر من منشاتها وهو االمر الذي وضع البلد فً حالة من العجز فً توفٌر الطاقة الالزمة لغاٌة الوقت الراهن
فضال لما للوقود االحفوري (النفط والغاز الطبٌعً ) من اثر بالغ بتلوٌث البٌئة وهو االمر الذي ٌجعل من العراق ان
ٌفكر الى ان ٌلجا للبحث عن مصادر اخرى للطاقة ٌمتلكها بكمٌات وفٌرة كالطاقة البدٌلة والمستدٌمة  ,وباالخص
الطاقة الشمسٌة والرٌاح والمٌاه وغٌرها من هذه المصادر التً من الممكن االستثمار بها لتوفٌرها بشكل كبٌر وامن
والسٌما الطاقة الشمسٌة والرٌاح والمٌاه مما ٌتطلب من الدولة العمل على استغالل هذه الطاقات بشكل افضل بحٌث
تكون مصادر مستدٌمة وصدٌقة للبٌئة وذلك من خالل االهتمام بالبحث العلمً بمجال استخدام التكنلوجٌات للطاقة
البدٌلة والمستدٌمة التً من الممكن لها ان تساهم فً حل مشاكل النقص بالطاقة الكهربائٌة والسٌما فً المناطق
النائٌة والقرى واالرٌاف من خالل انشاء شبكات الطاقة الشمسٌة والرٌاح وفً مجال انارة الشوارع واستخدام
السخانات الشمسٌة بالمنازل وغٌرها  ,وهذا االمر ٌحتاج الى وجود مراكز بحثٌة واكادمٌة تعنى بالبحث العلمً
ودعمها مادٌا وتوفٌر كافة سبل ومتطلبات عملها الجل تحقٌق االهداف المرجوة فً هذا المجال .
وتكشف االدلة الى ان واقع االستثمار بالبحث العلمً بمجال استخدام تكنلوجٌا الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق
ٌعد ضعٌفا بدرجة كبٌرة من خالل ضعف نسبة مساهمة هذه االنواع من الطاقة لمجموع استخدامات الطاقة التقلٌدٌة
والذي هو ناتجا من الضعف الكبٌر باهتمامات الدولة بدعم هذا القطاع الحٌوي مما ٌتطلب تسلٌط الضوء واالهتمام
بضرورة التدخل الحكومً لٌس بمجال انشاء مراكز متخصصة بل فً تقدٌم الدعم الحقٌقً لها بمختلف مفاصل

عملها من خالل رصد مٌزانٌات مالٌة مناسبة لالنفاق على البحوث فً هذا المجال وتشجٌع االستثمار الصناعً لهذه
االنواع سواء للقطاع الحكومً ام للقطاع الخاص .
وعلٌه فقد جاء هذا البحث لتسلٌط الضوء على استعراض الهم المراكز البحثٌة العلمٌة المعنٌة بمجال استخدام
تكنلوجٌا الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق والوقوف على اهم محددات عملها والسبل الكفٌلة بدعم االستثمار
بالبحث العلمً لتطوٌر وتوسٌع استخدامات هذه التكنلوجٌات .

المقدمة :
من المسلم به بان الطاقة هً عصب الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة وامسى استهالك الطاقة معٌار لتطور وتقدم
االمم فلم ٌعد موضوع الطاقة امرا ٌقتصر االهتمام فٌه على االكادمٌٌن وذوي االختصاص وصانعً القرارات
االقتصادٌة والسٌاسٌة بل انه تعدى تلك االطر لٌصبح موضع اهتمام الجمٌع بغض النظر عن مواقعهم الوظٌفٌة
واالجتماعٌة ) 22 ( .
والغرابة فً ان ٌتوسع االهتمام بموضوع الطاقة بهذا الشكل وذلك اننا كافراد اصبحنا معنٌٌن بمستقبل موارد
الطاقة فً مناطق تواجدنا بشكل خاص وفً العالم بشكل عام ) 18 ( .
ولم تعد الطاقة تؤثر فً مستوى رفاهٌنا الٌومً وطرٌقة تصرٌفنا المور حٌاتنا فقط بل انها تتخذ اهمٌة اكثر
شموال تتعلق بالقضاٌا المصٌرٌة للمجتمعات المختلفة والسٌما مع ارتفاع معدالت االستهالك الٌومً للطاقة
وباالخص مع ما شهده العالم من تطورات كبٌرة فً مجال الصناعة والزراعة والتكنلوجٌا الحدٌثة التً اصبحت
احدى سمات العصر التً تعتمد فً تشغٌلها على الطاقة ) 28 ( .
اال ان مصادر الطاقة التقلٌدٌة ( الوقود االحفوري كالنفط والغازالطبٌعً ) هً مصادر معروفة بنفاذها وتكلفة
استغاللها المرتفعة وتاثٌرها السلبً على البٌئة لذلك فقد تنبهت المجتمعات الى ضرورة البحث عن مصادر بدٌلة
ومستدٌمة للطاقة ممكن ان تكون متجددة ودائمة كاالستفادة من اشعة الشمس والرٌاح وجرٌان المٌاه وغٌر ذلك من
الظواهر الطبٌعٌة التً ٌمكن انتاج الطاقة منها تجعل هذه االنواع من الطاقة بدٌلة ومستدٌمة والخٌار االفضل لهذا
العصر ) 3 ( .
والن الطاقة الٌوم هً من اهم السلع االقتصادٌة واالستراتٌجٌة فً العالم اذ بادرت العدٌد من دول العالم فً
وضع استراتٌجٌات طاقوٌة فً الئحة اهتماماتها االولٌة سواء اكانت دول منتجة ام مستوردة للطاقة  ,حٌث اعدت
تلك الدول فً العقود االخٌرة خططا وابحاثا ودراسات لتامٌن مصادر الطاقة البدٌلة والمستدٌمة حتى تؤمن مصادر
اضافٌة ودائمة لسد حاجات االستهالك المحلً المتزاٌد بانجع طرٌقة ممكنة وباقل تكلفة عبر االفادة من مصادر بدٌلة
ل لطاقة والتً ستكون فً المستقبل القرٌب مصدرا لطاقتنا المحركة وانها ستصبح ٌنبوعا لثروات جدٌدة وحٌاة هنٌئة
وبٌئة نظٌفة تواجه تحدٌات الطاقة للقرن الحادي والعشرٌن  ,وتتلخص فً ضرورة تلبٌة الطلب المتزاٌد على الطاقة
وتحقٌق تنمٌة مستدٌمة وشاملة ) 11 ( .
فً الوقت الذي ٌنبغً انتاج هذه الطاقة بصورة ال تلحق مزٌدا من الضرر للبٌئة ومع ذلك فان توفٌر طاقة
خالٌة من الكربون على نطاق واسع لن ٌتحقق بدون حدوث تطور تقنً هائل ودراسات وبحوث علمٌة واقتصادٌة
فً مجاالت الوصول الى تكنلوجٌا الطاقة البدٌلة والمستدٌمة ) 23 ( .

ومن دواعً االشارة هنا ان االستثمار بالبحث العلمً ٌعد استثمارا منتجا ٌحقق اعلى االٌرادات والسٌما فً
مجال استخدام التكنلوجٌا المتقدمة (  , ) 36و منها استخدام الطاقات البدٌلة والمستدٌمة لما لها من اثر اٌجابً
باضافة مصادر جدٌدة للطاقة من جهة وبانها مستدٌمة من جهة ثانٌة ونظٌفة غٌر مضرة بالبٌئة من جهة ثالثة وقد
تكون اقتصادٌة ( منخفضة التكلفة ) على مر الزمن اذا ما كان للبحوث والدراسات االقتصادٌة البٌئٌة والفنٌة مساهمة
فعالة بذلك من جهة رابعة  ,وبانها ستكون وسٌلة لنشر المزٌد من العدالة فً العالم بٌن دول العالم الغنٌة والفقٌرة
على حد سواء وهً لٌست حصرا على اللذٌن ٌعٌشون الٌوم فالحد االقصى من استعمال الشمس والرٌاح الٌوم لن
ٌقلل من فرص االجٌال القادمة بل على العكس  ,فعندما تعتمد على الطاقة البدٌلة والمستدٌمة سنجعل مستقبل االجٌال
القادمة اكثر امانا من جهة خامسة  ,فضال الى ان استخدام هذه التكنلوجٌا ستخلق مزٌدا من فرص العمل االخضر
الصدٌق للبٌئة للعدٌد من الشباب من جهة سادسة وسابعة ) 42 ( .
ومما سبق عرضة ٌتبٌن اهمٌة االستثمار بالبحث العلمً بمجال استخدام تكنلوجٌات الطاقة البدٌلة والمستدٌمة لما
لها من اوجه متعددة كلها تصب بخدمة المجتمعات على اختالف درجات تطورها .
على الرغم من ان العراق ٌزخر بوجود مصادر الطاقة التقلٌدٌة ( النفط والغاز الطبٌعً ) وامتالكه الحتٌاطات
هائلة منها تضعه فً مقدمة بلدان العالم اال انه قد مر بظروف وتحدٌات عدٌدة سٌاسٌة وامنٌة واقتصادٌة واجتماعٌة
وبٌئٌة ومؤسساتٌة وباالخص تعرض منشاته النفطٌة ومصادر الطاقة لدٌه للتدمٌر التً اثرت كثٌرا بتذبذب انتاجه
وتسوٌقه لهذه الثروات . ) 17 ( .
ومن ثم فً مجال تامٌن احتٌاجاته من الطاقة وباالخص الكهربائٌة والتً تعرضت هً االخرى لتدمٌر الكثٌر
من منشاتها وهو االمر الذي وضع البلد فً حالة من العجز فً توفٌر الطاقة الالزمة لغاٌة الوقت الراهن فضال لما
للوقود االحفوري (النفط والغاز الطبٌعً ) من اثر بالغ بتلوٌث البٌئة . ) 31 ( .
وهو االمر الذي ٌجعل من العراق ان ٌفكر الى ان ٌلجا للبحث عن مصادر اخرى للطاقة ٌمتلكها بكمٌات وفٌرة
كالطاقة البدٌلة والمستدٌمة وباالخص الطاقة الشمسٌة والرٌاح والمٌاه وغٌرها من هذه المصادر التً من الممكن
االستثمار بها لتوفٌرها بشكل كبٌر وامن والسٌما الطاقة الشمسٌة والمٌاه مما ٌتطلب من الدولة العمل على استغالل
هذه الطاقات بشكل افضل بحٌث تكون مصادر مستدٌمة وصدٌقة للبٌئة وذلك من خالل االهتمام بالبحث العلمً
بمجال استخدام التكنلوجٌات للطاقة البدٌلة والمستدٌمة التً من الممكن لها ان تساهم فً حل مشاكل النقص بالطاقة
الكهربائٌة والسٌما فً المناطق النائٌة والقرى واالرٌاف من خالل انشاء شبكات الطاقة الشمسٌة والرٌاح وفً مجال
انارة الشوارع واستخدام السخانات الشمسٌة بالمنازل وغٌرها .
وهذا االمر ٌحتاج الى وجود مراكز بحثٌة واكادمٌة تعنى بالبحث العلمً ودعمها مادٌا وتوفٌر كافة سبل
ومتطلبات عملها الجل تحقٌق االهداف المرجوة فً هذا المجال .
وعلٌه فقد جاء هذا البحث لتسلٌط الضوء على استعراض الهم المراكز البحثٌة العلمٌة المعنٌة بمجال استخدام
تكنلوجٌا الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق والوقوف على اهم محددات عملها والسبل الكفٌلة بدعم االستثمار
بالبحث العلمً لتطوٌر وتوسٌع استخدامات هذه التكنلوجٌات .

مشكلة البحث :
ٌعانً العراق من ضغوطات اقتصادٌة وبٌئٌة متزاٌدة باتجاه موارده الحالٌة من الطاقة االحفورٌة ( النفط والغاز
الطبٌعً ) التً توصف بالنابضة فضال لما ٌصاحبها من تزاٌد اضرارها بالبٌئة العراقٌة والى عدم تمكنه من تامٌن

احتٌاجاته من الطاقة الكهربائٌة المعتمدة بدرجة كبٌرة على الوقود االحفوري وباالخص النفط الذي ٌشكل نحو (
 ) %81من الطلب على الطاقة االولٌة ) 49 ( .
ٌضاف لما تقدم هو تعرض العراق الى العدٌد من التحدٌات السٌاسٌة واالمنٌة والعمال ارهابٌة بعد عام 2113
ادت الى توقف معظم مشارٌع الطاقة و تدمٌر الكثٌر من منشات انتاجها وما ولدته من نتائج سلبٌة تمثلت بنقص
امدادات الطاقة التً انعكست بدورها على حٌاة المواطن العراقً ومعٌشته ) 51 ( .
مما الشك فٌه ان استمرار هذا الوضع السًء للطاقة فً العراق مرهون بمدى قدرته على االستجابة لهذه
التحدٌات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة وهو االمر الذي ٌدعو الى التفكٌر والسعً الحثٌث الى اٌجاد مصادر
اضافٌة و بدٌلة للطاقة االحفورٌة تكون امنة غٌر ملوثة للبٌئة وهو ما ٌتمثل بالطاقة البدٌلة والمستدٌمة التً ٌزخر
بها العراق كالطاقة الشمسٌة والرٌاح والمٌاة وغٌرها.
وحري بالذكر ان نشٌر الى االهتمام العالمً بالبحث العلمً والتطوٌر بمجال اٌجاد مصادر بدٌلة للطاقة متمثلة
بالطاقة المتجددة والمستدٌمة كالطاقة الشمسٌة والرٌاح والمٌاه وغٌرها من خالل االستثمارات الضخمة المنفقة على
البحث العلمً فً مجاالت استخدام التكنلوجٌا الخضراء للطاقة البدٌلة والمستدٌمة والتً بلغت مئات الملٌارات من
الدوالرات سنوٌا وتنظٌم للعدٌد من المؤتمرات والندوات العلمٌة العالمٌة مما ٌؤشر اتجاه معظم الحكومات فً جمٌع
انحاء العالم بوضع قضٌة الطاقة المتجددة والمستدٌمة فً مقدمة اجنداتها وصدارة اولوٌاتها بغٌة اٌجاد افضل الصٌغ
لتطبٌق هذه التكنلوجٌات بتسهٌل طرق انتاجها وتخفٌض تكالٌفها واسعارها وزٌادة كفاءتها وجعلها واعدة لالنتاج
والتطبٌق الموسع ) 33 ( .
اال ان شواهد الواقع الراهن ٌشٌر الى ان العراق لم ٌاخذ هذا االمر بذات االهتمام المشار الٌه اعاله من خالل
تاخر انشاء مراكز ومؤسسات بحثٌة متخصصة بمجال استخدام تكنلوجٌات الطاقة البدٌلة بل لم تحظ حتى المراكز
القلٌلة التً تم تشكٌلها لالهتمام والدعم المطلوب .
وهذا االمر ٌمكن مالحظته من خالل محدودٌة اعدادها واعداد البحوث المنجزة والباحثٌن والمختصٌن وضعف
االستثمارات فً هذا المجال كما ٌمكن ان نشٌر الى المساهمة المتواضعة للطاقة البدٌلة فً مجمل استخدام الطاقة فً
العراق اذ انها لم تتعدى ( ) % 2لغاٌة عام ) 13 ( . 2117
ٌضاف لما تقدم ان المراكز البحثٌة المتخصصة القلٌلة بمجال الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق تعانً من
ضعف مشاركتها فً وضع الخطط واالستراتٌجٌات المستقبلٌة وهو ما ٌعنً ضرورة بناء ابحاث علمٌة على اسس
قٌاسٌة تراعً تطور وسائل الرصد والتحلٌل والقٌاس وترتبط موضوعاته بمتطلبات الصناعة والتنمٌة لتتحول فً
نهاٌة المطاف الى منتج تجاري ٌسهم فً تحسٌن اداء نظم الطاقة البدٌلة والمستدٌمة وٌرفع من دورها .

اهمٌة ودوافع البحث :
تتجلى اهمٌة ودوافع البحث من االهتمام العالمً بالبحث العلمً فً مجال استخدام كافة البدائل المتاحة من
مصادر الطاقة لمواجهة الطلب المتزاٌد على الطاقة حاضرا ومستقبال  ,وهو ما اعطى االولوٌة للطاقة البدٌلة
والمستدٌمة والسٌما الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح فً مجاالت االستثمار بالبحث العلمً والتطوٌر والتطبٌق بهما
باعتبارهما من اول المصادر التً تحسسها االنسان على ظهر االرض  ,واٌضا كونهما من اكثر البدائل الواعدة
مالئمة لتلبٌة االحتٌاج المتزاٌد من الطاقة الكهربائٌة ) 41 ( .

وازاء ذلك فان تنوٌع مصادر الطاقة اصبحت تمثل ضرورة قصوى لعموم دول العالم المتقدم والنامً  ,والسٌما
العراق الذي ٌتمتع بمصادر وفٌرة من معظم الطاقة البدٌلة والمستدٌمة المعروفة عالمٌا وتاتً فً مقدمتها الطاقة
الشمسٌة وطاقة الرٌاح وحركة المد والجزر للمٌاه فً جنوبه والطاقة الكهرومائٌة فً شماله وطاقة حرارة باطن
االرض وطاقة الكتله الحٌة وغٌرها من االنواع االخرى من الطاقة البدٌلة التً اصبحت من اهم المجاالت
المطروحة فً القرن الحالً السباب اقتصادٌة وبٌئٌة وكذلك فً اهمٌة الحصول على طاقة مستدٌمة ومتجددة ونظٌفة
كضمان للحاضر وامان للمستقبل مما ٌؤدي الى التقلٌل من االعتماد على مصادر الطاقة التقلٌدٌة ( الوقود االحفوري
) والذي ٌصاحبه عادة كما هائال من النفاٌات التً تزٌد من التدهور االٌكولوجً و تلوث البٌئة ( التربة والمٌاه
والهواء ) والى غٌاب االمن البشري فضال الى ان استهالك النفط والغاز ٌرفع من حرارة الكوكب وٌساهم فً
التغٌٌر المناخً لذلك فان التفكٌر لالنتقال الى مصادر بدٌلة للطاقة له اهمٌة فً مجال المحافظة على نظام بٌئً
مستدٌم  ) 45 ( .و (  ) 47و ( ) 5
ومن جانب اخر فان التذبذب باسعار النفط ارتفاعا وانخفاضا ٌؤثر بدرجة كبٌرة على امن التزود بالوقود) 34 ( .
ومن هنا ٌبدو ان الحل االمثل ٌكمن فً استغالل ما ٌمكن استغالله من موارد الطاقة البدٌلة والمستدٌمة المتاحة
ونقل التقنٌات الخاصة بتصنٌع معداتها الى العراق واالستثمار بالبحث العلمً بمجال تطوٌر انظمة وتكنلوجٌات هذه
االنواع من الطاقة البدٌلة والمستدٌمة لتامٌن وتنوٌع مصادر الطاقة والعمل على ارساء قواعد صناعة انظمتها
ضمن المواصفات العالمٌة مع امكانٌة االحتفاظ بالمصادر االحفورٌة كمخزون استراتٌجً لالجٌال القادمة .
وتكشف االدل ة الى ان واقع االستثمار بالبحث العلمً بمجال استخدام تكنلوجٌا الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً
العراق ٌعد ضعٌفا بدرجة كبٌرة من خالل ضعف نسبة مساهمة هذه االنواع من الطاقة لمجموع استخدامات الطاقة
التقلٌدٌة والذي هو ناتجا من الضعف الكبٌر باهتمامات الدولة بدعم هذا القطاع الحٌوي مما ٌتطلب تسلٌط الضوء
واالهتمام بضرورة التدخل الحكومً لٌس بمجال انشاء مراكز متخصصة بل فً تقدٌم الدعم الحقٌقً لها بمختلف
مفاصل عملها من خالل رصد مٌزانٌات مالٌة مناسبة لالنفاق على االبحوث فً هذا المجال وتشجٌع االستثمار
الصناعً لهذه االنواع سواء للقطاع الحكومً ام للقطاع الخاص .

اهداف البحث :
ٌسعى البحث بصفة عامة الى تحقٌق هدفا اساسٌا ٌتمثل فً التوصل الى االلٌات واالجراءات الرامٌة الى تطوٌر
اهداف ومؤشرات اهمٌة الطاقة البدٌلة والمستدٌمة بما ٌتناسب مع ظروف العراق وبما ٌساهم فً تحسٌن الحد من
هدر الموارد الطبٌعٌة والتنوع الباٌولوجً وتحسٌن نوعٌة الخدمات البٌئٌة ومواجهة التحدٌات التً تواجه استدامة
الموارد الطبٌعٌة خاصة النفط كاحد الركائز االساسٌة للتنمٌة المستدٌمة .
وما ٌنبغً ذكره هنا ان الدعوة الى االستثمار بالبحث العلمً فً مجال استخدام تكنلوجٌا الطاقة البدٌلة والمستدٌمة
فً العراق ٌعد من الركائز االساسٌة لتحقٌق هذا الهدف ومن ثم نجد بان البحث ٌسعى للوصول الى اهداف ثانوٌة
اخرى تعمل على تحقٌق الهدف االساسً وهً :
 /1استعراض واقع البٌئة وظروف التنمٌة المستدامة فً العراق .
 /2استعراض واقع انتاج واستهالك الطاقة فً العراق .
 /3استعراض واقع الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق ودورها فً تحقٌق التنمٌة المستدٌمة .

 /4استعراض الهم المراكز البحثٌة المتخصصة بدعم تكنلوجٌا الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق .
 /5الوقوف على اهم التحدٌات التً تواجه عمل هذه المراكز البحثٌة .
 / 6تقدٌم بعض المقترحات والسبل الكفٌلة لدعم االستثمار بالبحث العلمً للوصول الى تكنلوجٌا الطاقة البدٌلة
والمستدامة فً العراق .

فرضٌة البحث :
ٌنطلق البحث من فرضٌة اساسٌة مفادها تعرض العراق الى ضغوط اقتصادٌة وبٌئٌة متزاٌدة باتجاه موارده
الحالٌة من الطاقة االحفورٌة التً توصف بالنابضة فضال الى ما تساهم به هذه المصادر من تلوٌث البٌئة العراقٌة
بدرجة ملحوظة ,وهو االمر الذي ٌجعل التفكٌر الى البحث واالستعانة بمصادر طاقة بدٌلة اخرى تكون مكملة لها فً
االمد القصٌر وبدٌلة عنها فً االمد البعٌد والمتمثلة بالطاقة البدٌلة والمستدٌمة وتاتً فً مقدمتها الطاقة الشمسٌة
وطاقة الرٌاح والتً ٌزخر بها العراق بامكانٌات كبٌرة .
اال ان المعضلة تكمن بان مصادر الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق ال تحظى حتى االن باالهتمام واالهمٌة
المطلوبه التً ٌجب ان تعكس بمستوى مساهمتها فً مٌزان الطاقة وحقٌقة االمكانٌات المتاحة منها والتً ٌمكن
االستفادة منها والسٌما الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح .
وال غرابة بان ٌكون من مقدمة االسباب فٌما ذكر اعاله الى ضعف االستثمارات بالبحث العلمً فً استخدام
تكنلوجٌات الطاقة البدٌلة والمستدٌمة واالستفادة واالطالع على التجارب العالمٌة بهذا المجال وتطوٌعها ونقلها الى
داخل العراق والتعاون مع الدول المتقدمة باستخدام هذه االنواع من الطاقة .
وتأسٌسا على ما تقدم ٌمكن صٌاغة فرضٌة البحث اعاله على شكل التساؤل االتً :

( كٌف ٌمكن االستثمار بالبحث العلمً بمجال استخدام تكنلوجٌا الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق بشكل امثل
بأن ٌضٌف مصادر بدٌلة مستدٌمة ومتجددة وصدٌقة للبٌئة وٌكون من الوسائل المثلى لحل مشكلة نقص الطاقة
الكهربائٌة فً العراق ) .

منهجٌة واسلوب البحث :
تم استخدام المنهج الوصفً التحلٌلً واستنباط المعلومات والنتائج منها اذ نجد ان استخدام هذا المنهج هواالنسب
للتعامل مع اهداف وتوجهات البحث من خالل استعراض الواقع الراهن للطاقة والطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً تحقٌق
التنمٌة المستدٌمة وحماٌة البٌئة فً العراق وكذلك االستعراض الهم المراكز البحثٌة المتخصصة بمجال بمجال
استخدام الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق والوقوف على اهم محدداتها وبالتالً تقدٌم بعض المقترحات والحلول
للسبل الكفٌلة لدعم االستثمار بالبحث العلمً لمواجهة ما تعانٌه هذه المراكز من تحدٌات وصعوبات .

هٌكلٌة البحث :
تم تقسٌم البحث الى مقدمة واربعة مباحث رئٌسٌة وهً :
 المقدمة ومنهجٌة البحث . المبحث االول  :الواقع الراهن للطاقة البدٌلة والمستدٌمة ودورها فً تحقٌق التنمٌة المستدٌمة وحماٌة البٌئة فًالعراق .
 المبحث الثانً  :اهم المراكز البحثٌة المتخصصة وفعالٌة االستثمارات بالبحث العلمً بمجال دعم استخدامتكنلوجٌا الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق .
 المبحث الثالث  :اهم المحددات لعمل المراكز البحثٌة المتخصصة وفعالٌة االستثمارات بالبحث العلمً بمجالاستخدام تكنلوجٌا الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق .
 المبحث ا لرابع  :السبل الكفٌلة لتفعٌل ودعم عمل المراكز البحثٌة المتخصصة وتفعٌل دور االستثمارات بالبحثالعلمً بمجال استخدام تكنلوجٌا الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق .

مصادر البٌانات والمراجع :
تم االعتماد على بٌانات ثانوٌة منشورة وغٌر منشورة من االحصاءات البٌئٌة ومصادر الطاقة فً العراق للجهاز
المركزي لالحصاء العراقً فضال لبٌانات الوزارات العراقٌة المعنٌة كالنفط والكهرباء والبٌئة والتعلٌم العالً
والبحث العلمً والعلوم والتكنلوجٌا والصناعة والمعادن وكذلك لبٌانات ونشرات المنظمات البٌئٌة والطاقوٌة الدولٌة
والعربٌة .
اما المصادر والمراجع فقد تم االعتماد على الكتب العلمٌة والبحوث والدراسات المتوافرة فً المكتبات
الجامعٌة بذات التخصص فضال لما ٌوفره االنترنٌت من كم هائل من المصادر والمعلومات بذات المجال .

المبحث االول  :الواقع الراهن للطاقة البدٌلة والمستدٌمة ودورها فً تحقٌق التنمٌة
المستدٌمة وحماٌة البٌئة فً العراق
تمهٌد :
نعنً بالطاقة البدٌلة والمستدٌمة هً تلك الطاقة المتجددة المتولدة عن مصدر طبٌعً غٌر تقلٌدي مستمر ال
ٌنضب وٌحتاج فقط الى تحوٌله من طاقة طبٌعٌة الى اخرى ٌسهل استخدامها بواسطة تقنٌات العصر ) 46 ( .
ومن اهم صورها الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح وطاقة الكتلة الحٌة وطاقة المساقط المائٌة وطاقة باطن االرض
وطاقة حركة االمواج والمد والجزر وطاقة فرق درجات الحرارة فً اعماق المحٌطات والبحار وغٌرها ) 52 ( .
وٌعٌش االنسان فً محٌط من الطاقة فالطبٌعة تعمل من حولنا دون توقف معطٌة كمٌات ضخمة من الطاقة
غٌر المحدوددة بحٌث ال ٌستطٌع االنسان ان ٌستخدم اال جزءا ضئٌال منها فاقوى المولدات على االطالق هً
الشمس حٌث ٌنبعث من اشعتها كل الطاقات فوق كوكب االرض  ,ومساقط المٌاه وحدها قادرة على ان تنتج من
القدرة الكهرومائٌة ما ٌبلغ (  ) %81من مجموع الطاقة التً ٌستهلكها االنسان ) 9 ( .
ولو سخرت الرٌاح النتجت من الكهرباء ضعف ما ٌنتجه الماء الٌوم  .ولو استخدمنا اندفاع المد والجزر فً
تولٌد الطاقة لزودنا بنصف حاجاتنا منها ) 8 ( .
وتدخل الط اقة الشمسٌة والمصادر المتجددة االخرى كعناصر اساسٌة فً برامج الطاقة لمعظم دول العالم وخاصة
تلك التً تتمتع بظروف شمسٌة او رٌاحٌة او جٌوثرمٌة جٌدة ) 15 ( .
وللطاقة البدٌلة والمستدٌمة اهمٌة كبٌرة فً تحقٌق التنمٌة المستدٌمة وحماٌة البٌئة من خالل توفرها فً معظم
دول العالم وكونها مصدرا محلٌا ال ٌنتقل وٌتالءم مع واقع تنمٌة المناطق النائٌة والرٌفٌة واحتٌاجاتها فضال لكونها
نظٌفة غٌر ملوثة للبٌئة وتحافظ على الصحة العامة (  , ) 35وكذلك قد تكون اقتصادٌة فً كثٌر من االستخدامات
وذات عائد اقتصادي كبٌر (  , ) 44وٌضاف لتلك االهمٌة هو ضمان استمرار توفرها ( متجددة ) وبسعر مناسب
مستقر ومنتظم (  , ) 7كما ان هذه االنواع ال تحدث اي ضوضاء او تترك اي مخلفات ضارة تسبب تلوث البٌئة .
( ) 21
وٌمكن استخدامها ان تحقق تطورا وتنمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة وبٌئٌة وتعمل على تطور مختلف القطاعات
االقتصادٌة على طول البالد الزراعٌة والصناعٌة والخدمٌة  ,وٌمكن ان تستخدم تقنٌات غٌر معقدة ٌمكن تصنٌعها
محلٌا فً الدول النامٌة ) 39 ( .
وسٌتم التناول فً هذا المبحث ثالث موضوعات اساسٌة توضح واقع البٌئة والتنمٌة المستدٌمة والطاقة وباالخص
الطاقة الكهربائٌة والطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق ودورها فً تحقٌق التنمٌة المستدٌمة وحماٌة البٌئة وكما ٌلً:

اوال  :واقع البٌئة والتنمٌة المستدٌمة فً العراق :
ٌعد العراق من اوائل الدول العربٌة التً سعت الى حماٌة البٌئة والحد من تدهورها  ,اذ شكل ما عرف بالهٌئة
العلٌا للبٌئة البشرٌة عام  1974عقب مشاركة العراق بمؤتمر ستوكهولم للبٌئة البشرٌة ومرت هذه الهٌئة بعدة
مراحل فاصبحت مجلس حماٌة البٌئة والذي ارتبطت به دائرة حماٌة وتحسٌن البٌئة وهً احدى دوائر وزارة الصحة
 ,اال انه نتٌجة لظروف الحروب الطوٌلة التً مرت على العراق والعوامل البٌئٌة االخرى عانت المدن العراقٌة
للعدٌد من المشاكل البٌئٌة اذ بدا التردي الحقٌقً فً البٌئة العراقٌة منذ عام  1981بدء حرب الخلٌج االولى التً

استمرت لغاٌة عام  1988اال انه تعمق ذلك التردي بشكل عمٌق بعد عام  1991بعد حرب الخلٌج الثانٌة نتٌجة
لالنفجارات واحراق المستودعات والمصافً النفطٌة ومخازن المواد الكٌمٌاوٌة واستمرت التاثٌرات السلبٌة خالل
فترة التسعٌنات والسنوات الالحقة بزٌادة ابعاد هذه المشكلة التً تفاقمت بعد احتالل العراق عام (  ) 2113وتغٌٌر
النظام السٌاسً فٌه والتً جعلت العراق ٌعانً وٌالتها بسبب االاهمال واالعمال االرهابٌة والتخرٌبٌة للبنى
االرتكازٌة باالضافة الى الضغط السكانً والهجرة من الرٌف الى المدن بسبب تردي الواقع الزراعً فضال
للهجرات القسرٌة بسبب الحرب الطائفٌة التً حدثت عام  2116وما نجم عنها من اثار سلبٌة منها زٌادة تلوث
الهواء والماء وتراكم النفاٌات وعجز منظومات تولٌد الطاقة الكهربائٌة التً زادت من تلك التاثرات السلبٌة ) 51 ( .
ومن االهمٌة بمكان فً هذا السٌاق ان نشٌر الى العدٌد من االشكالٌات التً تؤثر على مجهودات العراق فً
تحقٌق التنمٌة المستدٌمة من خالل التدهور الواضح بمعظم مؤشراته االقتصادٌة واالجتماعٌة واالٌكولوجٌة
والمؤسساتٌة وغٌرها فضال للتحدٌات السٌاسٌة واالمنٌة  ,ومما ٌزٌد من تفاقم حدة المشكالت اعاله هواالرتفاعات
غٌر المسبوقة بمؤشرات الفساد المالً واالداري والنسب المرتفعة للفقر والبطالة وتردي الواقع الخدمً وتهالك البنى
التحتٌة وتدهور الواقع الزراعً والتصحر وتراجع االمن الغذائً وانخفاض مؤشرات التعلٌم الصحة بمعدالت
متزاٌدة والسٌما بعد عام ) 31 ( . 2113
وعلى الرغم من تاسٌس وزارة للبٌئة فً العراق بعد عام  2113التً جاءت فً فترة حرجة تعانً فٌها االوضاع
البٌئٌة التدهور الشدٌد اال انه قد حصلت بعض الخطوات االٌجابٌة على مستوى التشرٌع والقوانٌن فً مجال الحد من
التلوث والسعً الى تحقٌق تنمٌة مستدٌمة فً العراق من خالل مساعً حثٌثة من الجهات المعنٌة التً اعطت
نتائجها فً توقٌع عدد من االتفاقٌات للنهوض بواقع البٌئة العراقٌة والتً ٌؤمل منها ان تفعل الجل المساهمة الحقٌقٌة
فً حل مشاكل التلوث البٌئً والتدهور بمؤشرات التنمٌة المستدٌمة فً العراق وذلك انطالقا من ان استمرار هذه
االوضاع البٌئٌة المتردٌة تعنً المزٌد من االثار السلبٌة على حٌاة االنسان العراقً وبٌئته بل ٌمتد ذلك االثر السًء
الى عموم المنطقة على اعتبار ان مشاكل التلوث واالضرار بالبٌئة هو عابر للحدود ) 17 ( .
وٌمكن ان نشٌر الى اهم هذه االتفاقٌات بما ٌلً  ) 16 ( :و (  ) 51و ( ) 31
 /1اتفاقٌة فٌنا لحماٌة طبقة االوزون وبروتوكول مونتلاير عام 2118
 /2اتفاقٌة اوتاوا لحظر استخدام ونقل وتخزٌن االلغام المضادة لالفراد عام 2118
 /3اتفاقٌة بازل بشان التحكم فً نقل المواد الخطرة عبر الحدود عام 2119
 /4االتفاقٌة االطارٌة وبروتوكول كٌوتو عام 2119
 /5التصدٌق على االتفاقٌة الدولٌة المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولٌة للطاقة المتجددة ( اٌرنا ) والتً تم التوقٌع علٌها
فً المانٌا بتارٌخ  2119 / 6/ 26بموجب القانون رقم  43لسنة 2112

ثانٌا  :واقع انتاج واستهالك ونقل وتوزٌع الطاقة مع التركٌز على الطاقة الكهربائٌة فً العراق :
ٌعد العراق من الدول الغنٌة بثرواته الطبٌعٌة واولها الثروة الهٌدروكاربونٌة المصدر الرئٌسً للطاقة ,
ومردوداتها كانت وال تزال الحجر االساس فً بناء االقتصاد العراقً اال ان الحروب التً مر بها البلد خالل العقود
الثالث الماضٌة حالت بٌن العراق والتقدم العلمً والتكنلوجً لٌكون فً مصاف الدول العالمٌة المتقدمة .

لقد مرت الصناعة النفطٌة العراقٌة بمراحل مختلفة تمثلت بعملٌات البحث والتنقٌب واالستكشاف ثم االنتاج بشكل
رسمً من قبل الشركات االجنبٌة فضال عن تاثرها بالسٌاسات الحكومٌة خالل العقود الماضٌة وما تبع ذلك من
تاثٌرات متبادلة فً مجال السٌاسة واالقتصاد وغٌرها ) 51 ( .
تتمثل الرؤٌة المستقبلٌة لقطاع الطاقة فً العراق تحقٌق االستغالل االمثل لثروات البالد من االحتٌاطً النفطً
والغازي والموارد الطبٌعٌة واٌجاد مصادر متجددة وبدٌلة للطاقة من خالل تنمٌة القطاع الصناعً وتامٌن استقرارٌة
عالٌة للمنظومة الكهربائٌة لمواجهة الطلب المتزاٌد للطاقة مستقبال وبشكل متصاعد لتطوٌر الوضع االقتصادي ( .
) 51
تسببت االحداث التً مر بها البلد بتذبذب فً كمٌات انتاج النفط الخام والذي انعكس على الكمٌات المصدرة منه
مع تاخر فً برامج استثمار الغاز المصاحب الذي ٌتم حرقه هدرا باالضافة الى العملٌات العسكرٌة واالرهابٌة التً
استهدفت جمٌع القطاعات االنتاجٌة والخدمٌة اال انه خالل السنوات االخٌرة الماضٌة حاول العراق ان ٌستعٌد جزء
مهم من طاقاته االنتاجٌة فً قطاعً النفط والكهرباء بالشكل الذي ٌسهم فً تغطٌة الجزء االكبر من االستهالك
المحلٌم من المشتقات النفطٌة والطاقة الكهربائٌة وبالرغم من هذه المحاوالت ما زال هناك عجز كبٌر باالنتاج
المحلً وباالخص الطاقة الكهربائٌة .

 /1االنتاج من الطاقة مع التركٌز على الطاقة الكهربائٌة فً العراق :
ان معظم امدادات الطاقة فً العراق هً المصادر الهٌدروكاربونٌة التً تعتبر المصدر الرئٌسً لرفد احتٌاجات
تولٌد الطاقة الكهربامئٌة وكمادة مغذٌة الى العدٌد من الصناعات البتروكٌمٌاوٌة وتشمل :
ا /النفط الخام :
ٌؤكد مسار امدادات النفط العراقً منذ عام  1981على التاثٌر الضار للصراعات المتعددة حٌث تلت ذرى االنتاج
انخفاضات حادة فً كل عقد من الزمان  .وٌبقى انتاجه اقل بكثٌر من نسبة (  ) % 5.3من انتاج النفط العالمً التً
مثلتها تلك الذروة  .وٌسٌطر على سجل االنتاج التارٌخً للعراق حقالن عمالقان هما حقل كركوك فً شمال البالد
المستمر باالنتاج منذ ثالثٌنات القرن الماضً وحقل الرمٌلة بالجنوب بدا التشغٌل فً خمسٌنٌات القرن الماضً
وٌنتجان هذان الحقالن نحو (  ) % 81من انتاج العراق التراكمً من النفط ) 51 ( .
وبالقاء النظرة على امدادات النفط العراقً نجد انه ٌتراوح معدل انتاجه حالٌا نحو (  ) 3.5ملٌون برمٌل ٌ /وم ٌتم
تسلٌم نحو  711الف برمٌل ٌ /وم الى مصافً التكرٌر المحلٌة النتاج المشتقات النفطٌة ونحو  71الف برمٌل ٌ /وم
لتولٌد الكهرباء وٌتم تصدٌر الباقً البالغ بالمتوسط نحو ( ) 2.5ملٌون برمٌل ٌ /وم وٌتم معظم التصدٌر عن طرٌق
ناقالت النفط من خالل منافذ التصدٌر الجنوبٌة عبر الخلٌج العربً وهناك منفذ عبر تركٌا من خالل خط انابٌب نقل
النفط من كركوك لٌصل الى مٌناء جٌهان التركً على البحر االبٌض المتوسط ) 51 ( .
ٌاتً اكثر من (  ) %71من انتاج النفط العراقً من حقول تقوم بتشغٌلها شركات النفط العالمٌة بموجب عقود
الخدمة الفنٌة كما قامت الحكومة االتحادٌة باجراء عدد من جوالت تراخٌص مع عدد من الشركات العالمٌة الستثمار
وتطوٌر عدد من الحقول النفطٌة النتاج النفط والغاز المصاحب فً وسط وجنوب العراق فضال لوجود عقود
اخرى ابرمتها حكومة كردستان الستثمار حقول النفط بشمال العراق والتً من المؤمل ان ٌصل انتاج العراق فً
المدى المتوسط نحو  9ملٌون برمٌل ٌ /وم والبعٌد نحو  12ملٌون برمٌل ٌ /وم ) 51 ( .

ب /المنتجات النفطٌة :
ٌمتلك العراق ثالث مصافً كبٌرة هً بٌجً والدورة والبصرة بطاقة تصمٌمٌة تبلغ نحو (  ) 816الف برمٌل /
ٌوم وهً مسؤولة عن نحو (  ) %71من اجمالً االنتاج اال ان االنتاج منها ٌصل بالمتوسط نحو (  ) 611الف
برمٌل ٌ /وم وٌكمل هذه المصافً عدد من المنشات الصغٌرة لكنها غٌر قادرة على طرح منتجات نفطٌة عالٌة
الجودة ) 1 ( .
ٌعانً هذا القطاع مثل الكثٌر من عناصر البنى التحتٌة االساسٌة فً العراق من اثار فترات طوٌلة من تدنً
االستثمار فٌه مما جعل نطاق المنتجات النفطٌة التً تنتجها مصافً النفط العراقٌة ال تلبً االحتٌاجات المحلٌة كما
انها ال ترتقً من حٌث االمكانٌات الى مصاف المصافً الحدٌثة االكثر تعقٌدا ومما ٌزٌد االمر تعقٌدا هو تعرض
مصافً بٌجً للتدمٌر بعد احداث  2114وهذا االمر ٌجعل العراق ٌعانً من عجز كبٌر بتلبٌة احتٌاجاته من
المشتقات النفطٌة فهو ٌوم باستٌراد نحو (  ) 8.5ملٌون لتر بنزٌن ٌومٌا ونحو (  ) 2.6ملٌون لتر من وقود الدٌزل
لتلبٌة الطلب المحلً  ) 51 ( .و ( ) 51
ج /الغاز الطبٌعً :
مر انتاج الغاز بنفس التقلبات التً شهدها انتاج النفط  ,وتارٌخٌا كان ٌتم حرق الكثٌر من هذا الغاز اال انه خالل
الثمانٌنات من القرن الماضً بدا التفكٌر باستثمار هذا الغاز اال انها لم تكن بذات المستوى المخطط له نتٌجة
للظروف التً مر بها العراق  .وفً عام  2112تم انتاج نحو  2ملٌار متر مكعب من الغاز وجاء حوالً ( ) %55
من هذه الكمٌة من الحقول الجنوبٌة ومع ذلك فاننا نقدر ان اكثر من نصف الغاز المنتج ٌتم احراقه الى االن ( بدال
من تسوٌقه واستهالكه بصورة مثمرة ) فضال عن ما ٌخلفه هذا الحرق من تدعٌات بتلوث البٌئة وذلك لعدم وجود
القدرة على معالجة الغاز ) 34 ( .
ان احراق الغاز فٌه الكثٌر من االهدار اذا اخذنا فً االعتبار استمرار العجز فً امدادات الكهرباء فً العراق
واثاره البٌئٌة المدمرة وبالتالً فان اقامة مرافق جمع ومعالجة الغاز وتطوٌر شبكة نقله وتشغٌل محطات الكهرباء
التً تعمل بالغاز تعد من االولوٌات الملحة للحكومة العراقٌة .
د /الكهرباء :
تاثر قطاع الكهرباء بالظروف التً مرت على القطر حٌث تعرض الى التدمٌر نتٌجة احداث عام  2113وما
بعدها من العملٌات االرهابٌة التً كانت تستهدف جمٌع القطاعات الخدمٌة وخاصة قطاع الطاقة الكهربائٌة ,وقامت
الحكومة العراقٌة بالعمل على اعادة اعمار منشات الطاقة وباالخص الكهربائٌة منها بالجهود الذاتٌة وٌمكن ان نشٌر
الى انتاج الطاقة الكهربائٌة فً العراق بحسب نوع المحطات المولدة للطاقة الكهربائٌة وكما ٌلً :

جدول رقم (  : ) 1انتاج الطاقة الكهربائٌة فً العراق بحسب محطات التولٌد خالل المدة ( )2012 -2006
)(MWH
نوع
المحطة
بخارٌة
13258360 15151622 15083235 16377159 15133446 14652611 13492920
غازٌة
22891979 20940966 20341763 20867211 17055006 12891406 12227518
دٌزٌالت
5475088 1307389 2148103 1061939
66741 1186885
51623
كهرومائٌة 4392150 3396691 3595773 2820722 2933670 4547914 4970963
خطوط
8201976 5872124 6153550 5603882 2973027 2196184 2683434
استٌرادٌة
بارجات
1968258 1360970
560292
0
0
0
0
المجموع
56187811 48029762 47882716 46730910 38161890 34299984 33426458
الكلً
المصدر  :وزارة الكهرباء  /جمهورٌة العراق  :التقارٌر االحصائٌة لسنوات ( , ) 2012-2006بغداد  ,العراق
( بٌانات غٌر منشورة )
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ٌظهر من بٌانات الجدول رقم (  ) 1اعاله ان هناك تذبذب بانتاج الطاقة الكهربائٌة خالل المدة المشار الٌها اعاله
والى لجوء الحكومة العراقٌة لزٌادة االستٌرادات منها فضال الى استخدام البارجات فً عام  2111وما تاله من
اعوام
وٌشٌر الجدول رقم (  ) 2الى االهمٌة النسبٌة لتوزٌع انتاج الطاقة الكهربائٌة فً العراق بحسب نوع التولٌد وٌظهر
ان المحطات الغازٌة تشكل نسبة (  ) %42.25من مجموع انتاج الطاقة الكهربائٌة ثم تاتً المحطات البخارٌة بنسبة
(  ) %34.75ومن ثم استخدام الدٌزٌالت كان بنسبة بلغت نحو (  ) %12.5فً لم تشكل المحطات الكهرمائٌة
سوى نسبة ( . ) %11.5
جدول رقم ( : ) 2االهمٌة النسبٌة لطاقات انتاج الطاقة الكهربائٌة بحسب محطات التولٌد لعام () 2012
)(MWH
%
نوع المحطة
ت
طاقة التولٌد الحالٌةMW
بخارٌة
%34.75
6140
1
غازٌة
%42.25
7476
2
دٌزٌالت
%12.5
2216
3
كهرومائٌة
%10.5
1864
4
المجموع الكلً
100
17696
المصدر  :وزارة الكهرباء  /جمهورٌة العراق  :التقارٌر االحصائٌة لسنوات ( , ) 2012-2006بغداد  ,العراق
( بٌانات غٌر منشورة )
ومن خالل االطالع على الرؤٌا المستقبلٌة النتاج الطاقة الكهربائٌة فً العراق نجد بانها تسعى الى تلبٌة الطلب
المحلً مستقبال فضال لتامٌن احتٌاطً بنحو (  ) %11من استهالك الطاقة واحتٌاطً فً القدرات التولٌدٌة ( -11
 ) % 15اضافٌة ومحاوله تحقٌق استقرارٌة عالٌة للمنظومة الكهربائٌة واالرتقاء بعمل هذه المنظومة بمهامها

االساسٌة ( االنتاج  ,النقل  ,التوزٌع ) وذلك من خالل انشاء وحدات جدٌدة من المحطات االضافٌة ( الغازٌة ,الدٌزل
 ,البخارٌة ) .
وٌوضح الجدول رقم (  ) 3توقعات االنتاج من الطاقة الكهربائٌة لغاٌة عام  2121وكما ٌلً :
جدول رقم ( : ) 3توقعات انتاج الطاقة الكهربائٌة خالل المدة () 2020 – 2013
)(MWH
توقعات انتاج الطاقة الكهربائٌة
السنوات
13700
2013
19400
2014
22400
2015
24300
2016
24700
2017
28200
2018
26900
2019
25300
2020
المصدر  :وزارة الكهرباء  /جمهورٌة العراق  :التقارٌر االحصائٌة لسنوات ( , ) 2015-2013بغداد  ,العراق
وتوقعات االنتاج لغاٌة  ( . 2020بٌانات غٌر منشورة )
اال ان تلك الرؤٌا لم ٌتم تحقٌقها وذلك لتعرض العراق للعملٌات االرهابٌة بعد عام  2114مما ادى الى اضافة
تحدٌات جدٌدة واستمرار العجز بانتاج المنظومة الكهربائٌة فً العراق .

 /2االستهالك من الطاقة مع التركٌز على الطاقة الكهربائٌة فً العراق :
لقد تضاعف استهالك العراق من الطاقة بنحو اربع مرات تقرٌبا خالل العقود الثالث االخٌرة ) 48 ( .
واعتبارا من عام  2111كان الطلب على الطاقة االولٌة للبالد ككل  38ملٌون طن من المكافًء النفطً او  1.3طن
من المكافًء النفطً للفرد الواحد  ,وهو ما ٌشٌر الى ان حصة الفرد هً اقل من المتوسط العالمً البالغ  1.9طن
من المكافًء النفطً واكثر قلٌال من ثلث المستوى فً باقً دول الشرق االوسط ) 49 ( .
ومع ذلك فان انخفاض االنتاجٌة والكفاءة بالنسبة لحجم اقتصاد العراق ٌعنً ان استهالك الطاقة على المستوى
الوطنً مرتفع وفقا للمعاٌٌر العالمٌة  ,كما ان العراق ٌستخدم نحو  1.4طن من المكافًء النفطً لكل  1.111دوالر
من الناتج القومً مما ٌعنً انه اعلى من المتوسط فً منطقة الشرق االوسط بنحو الخمس وضعف المتوسط العالمً.
( ) 51
مع مرور الوقت نجد ان االتجاة العام فً الشرق االوسط اخذ ٌمٌل الى زٌادة استهالك الغاز فً مزٌج الطاقة اذ
ٌحل الغاز محل النفط لتولٌد الكهرباء فً كثٌر من االحٌان وكذلك استحواذ الغاز على حصة اكبر من االستخدامات
الصناعٌة للطاقة  .وبحلول عام  2111انخفضت حصة النفط من الطلب على الطاقة فً الشرق االوسط باستثناء
العراق الى ما دون (  ) 49 ( . ) %51و ( ) 1
وعلى الرغم من ان العراق لدٌه خطط لزٌادة انتاج واستخدام الغاز اال ان النفط ما زال هو المستحوذ على الحصة
االكبر باستهالك الطاقة اذ بلغت هذه النسبة نحو (  ) % 81من الطلب على الطاقة االولٌة  ) 13 ( .وان حصة
الوقود غٌر االحفوري فً مزٌج الطاقة االولٌة فً العراق ضئٌلة باستثناء وجود بعض الكهرباء المولدة من محطات

الطاقة المائٌة فً شمال العراق ولهذه المحطات قدرة مركبة اجمالٌة تبلغ نحو(  ) 2.3كٌكا واط ولكن تقدر طاقتها
التشغٌلٌة باقل من (  ) 1.5كٌكا واط وٌرجع السبب فً ذلك الى مجموعة من االسباب تاتً فً مقدمتها انخفاض
منسوب المٌاة فً خزانات المنبع والقٌود التً تفرضها الحاجة الى تطبٌق تدفقات الري ومخاوف تتعلق بالسالمة .
( ) 12
ان قطاع الطاقة ٌرتبط بشكل عام ارتباطا وثٌقا بمجرٌات االحداث فً اي بلد وما تعرض له العراق من اعمال
ارهابٌة عنٌفة بعد عام  2113ادت الى توقف معظم مشارٌع الطاقة اوتدمٌر منشات انتاجٌة وما ولدتها من نتائج
سلبٌة تمثلت بنقص امدادات الطاقة التً انعكست بدورها على حٌاة المواطن العراقً ومعٌشته .
وٌشٌر الجدول رقم (  ) 4الى مجاالت استهالك الطاقة الكهربائٌة فً العراق بحسب القطاعات خالل المدة (
 ) 2116 – 2113وكما ٌلً :
جدول رقم (  : ) 4الطاقة الكهربائٌة بحسب مجاالت االستهالك فً العراق خالل المدة () 2016 – 2013
)) MWH
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الكلً
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المصدر  :وزارة الكهرباء  /جمهورٌة العراق  :التقارٌر االحصائٌة لسنوات ( , ) 2016-2013بغداد  ,العراق
( بٌانات غٌر منشورة )
ٌبٌن الجدول رقم (  ) 4الى ان نسبة االستهالك القطاع المنزلً قد استحوذت على النسبة االعلى اذ بلغت نحو
(  ) %41.6من مجموع االستهالك الكلً لعام  2116ثم جاءت نسبة استهالك القطاع الحكومً بنسبة بلغت نحو (
 ) %26.7ومن ثم تاتً نسبة االستهالك الصناعً بنسبة بلغت نحو (  ) %22فً حٌن لم تبلغ نسبة االستهالك
لالغراض التجارٌة والزراعٌة سوى نسبة (  ) % 5.7و (  )%4من مجموع االستهالك الكلً فً العراق .

 /3نقل وتوزٌع الطاقة الكهربائٌة فً العراق :
تنقسم شبكة توزٌع الطاقة الكهربائٌة فً العراق الى قسمٌن تدٌر الشبكة فً الشمال وزارة الكهرباء فً اقلٌم
كردستان فً حٌن تخدم بقٌة البالد شبكة اخرى تدٌرها وزارة الكهرباء فً الحكومة االتحادٌة ) 49 ( .
وتعانً عملٌة نقل وتوزٌع الكهرباء من مشاكل عدٌدة تتمثل بخسارة مرتفعة فً شبكة التوزٌع وخاصة عند
مقارنتها بباقً دول الشرق االوسط نتٌجة لتعرضها للهجمات االرهابٌة باالضافة الى اهدار الطاقة المرتبط بهذه
الخسارة فان الحالة المتدهورة لشبكة التوزٌع تعنً رداءة النوعٌة المقدمة للمستهلكٌن بما فً ذلك مستوٌات الجهد
المنخفض واالنقطاعات المتكررة .
ٌحتاج العراق الى نحو (  ) 28الف كم اضافٌة من الخطوط  411كٌلو فولت وبنحو  132كٌلو فولت بٌن مراكز
محافظاته الرئٌسٌة بغداد والبصرة والموصل هذا باالضافة الى اصالح الشبكات القائمة فان النمو المتصاعد على
الطلب على الكهرباء سٌتطلب توسعا كبٌرا فً شبكات النقل والتوزٌع لتلبٌة الطلب الجدٌد باالضافة للفوائض

االقتصادٌة الواسعة التً ٌمكن جٌنٌها من امدادات موثوقة من الطاقة الكهربائٌة فان تحسٌن التصمٌم وصٌانة
وتشغٌل شبكات النقل والتوزٌع ٌنبغً له ان ٌحد من الخسائر بالنظام الكهربائً المتوقع ان ٌنخفض من(  ) %34الى
نحو( ) %29بحسب خطط الدولة المستقبلٌة(  ) 2121عند العمل على تحسٌن البنٌة التحتٌة لشبكات النقل والتوزٌع
على الرغم من هذا الرقم ما زال اعلى بكثٌر من متوسط منطقة الشرق االوسط الذي ٌبلغ نحو ( ) 49 ( .) %16
ثالثا  :واقع الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق ودورها فً تحقٌق التنمٌة المستدٌمة :
مما الشك فٌه ان مصادر الطاقة التقلٌدٌة هً محدودة وتكون معرضة لمشكلتٌن اساسٌتٌن هما ( االستنزاف
والتلوث ) نتٌجة االستخدام الالوعً لها لذا ٌتطلب ضرورة توازنها فً الطبٌعة من حٌث االستخدام وحق االجٌال
القادمة االستفادة منها (  , ) 19وهذا ٌستدعً االخذ بالتنمٌة المستدٌمة لمصادر الطاقة فً البٌئة ) 4 ( .
لذلك نجد ان من الضروري اٌجاد مصادر للطاقة البدٌلة والمستدٌمة للمصادر التقلٌدٌة ٌتم من خالل البحث
والدراسة واالستفادة من تجارب الدول االجنبٌة لتقلٌل االعتماد على الوقود االحفوري الذي ٌشكل نسبة كبٌرة من
اجمالً الطاقة المستغلة فً العراق .
ٌمكن لمصادر الطاقة البدٌلة والمستدٌمة ان تخفض من كمٌات النفط والغاز المستعملة فً انتاج الكهرباء محلٌا
وبالتالً ٌمكن االستفادة من هذه الكمٌات بمجاالت اخرى تدر ربحا اكبر اذا تمكنت الطاقة البدٌلة من الحلول بشكل
جزئً مكان الغاز والنفط اللذٌن ٌستخدمان حالٌا لتولٌد الطاقة تصبح الكمٌات الفائضة متوفرة للتصدٌر واالستخدام
فً تطبٌقات ذات عائد اكبر .
ان استغالل الطاقة البدٌلة والمستدٌمة ٌقصد بها كل طاقة ال ٌؤدي استهالكها الى تناقص الموارد الطبٌعٌة وخاصة
الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح الموجودة بكمٌات كبٌرة وان عدم استغاللها ٌمثل هدر فً هذه الطاقة ) 27 ( .
تنبع الشواهد الى ان استخدام الطاقة البدٌلة والمستدٌمة ٌحقق خفضا بنسب غازات االحتباس الحراري ومواجهة
التغٌر المن اخً فالعدٌد من دول الشرق االوسط تعد من اعلى البلدان التً تبعث اعلى كمٌة من غازات االحتباس
الحراري فً العالم بحسب نصٌب الفرد ) 32 ( .
وما تجدر االشارة الٌه الى ان االستثمار بصناعة الطاقة البدٌلة والمستدٌمة ٌساهم فً التنوع االقتصادي من خالل
تاسٌس قطاع الطاقة البدٌلة والمستدٌمة واالهتمام بتطوٌر التقنٌات النظٌفة  ,مما ٌسهم بشكل فعال فً التنوٌع
االقتصادي ومن ثم تصبح الدول اقل اعتمادا على التقنٌات المستوردة وذلك من خالل العمل على تطوٌر هذه
التقنٌات محلٌا وخلق فرص تصدٌر واسعة من شانها المساهمة فً تطوٌر اقتصاد مستدام قائم على المعرفة .
وٌمكن القول ان االستثمار بالطاقة البدٌلة والمستدٌمة ٌلعب دورا رئٌسٌا فً تحقٌق النمو االقتصادي وتحرٌك عجلة
التنمٌة االقتصادٌة وهو ما ٌجعلها تحتل اولوٌة تنموٌة فً مختلف الخطط واالستراتٌجٌات  ,ولم تعد خطط وبرامج
االستثمار فً الطاقة مقصورة على حدود البلدان بل تطورت وتوسعت اهتماماتها بفعل ظاهرة العولمة واصبحت
تشكل احدى القواسم المشتركة بٌن البلدان ) 4 ( .
صور الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق :
تتعدد صور الطاقة البدٌلة والمستدٌمة التً ٌزخر بها العراق بل ٌمكن القول ان العراق ٌمتلك معظم هذه
الصور المعروفة عالمٌا من طاقة شمسٌة وطاقة رٌاح وطاقة الكهرومائٌة وطاقة المد والجزر وطاقة حرارة باطن
االرض وطاقة الكتلة الحٌوٌة وغٌرها  .فالطاقة الكهرومائٌة تمثل نسبة (  ) % 11.5من اجمالً القدرات المركبة
لتولٌد الطاقة الكهربائٌة فً العراق حٌث تبلغ هذه القدرة المركبة للمحطات الكهرومائٌة نحو(  ) 1864مٌجاوات
فً عام (  ) 2112وهذه القدرة تشهد تذبذبا بٌن سنة واخرى بسبب تذبذب كمٌات المٌاه المتدفقة الى العراق عبر

نهري دجلة والفرات والتً اثرت سلبا على خطط الدولة فً تبنً مشارٌع الطاقة الكهربائٌة باستخدام المحطات
الكهرومائٌة  ) 49 ( .و ( ) 12
والجل مواكبة التقدم والتطور التكنلوجً ودعم المنظومة الكهربائٌة بطاقات اضافٌة وتنوٌع مصادرها جاء اهتمام
العراق بالطاقة البدٌلة والمستدٌمة باستحداث مراكز بحثٌة متخصصة ( سٌتم تناولها بالمبحث الثانً ) الجل
المساهمة فً االستفادة من الطاقة البدٌلة والمستدٌمة بشكل امثل ووضعها محل التطبٌق .
اال انه سٌتم التركٌز فً هذا البحث على نوعٌن من هذه الطاقات وهً الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح باعتبارهما
االكثر تطبٌقا بٌن االنواع االخرى واالكثر توافرا بالعراق وكما ٌلً:
 /1الطاقة الشمسٌة :
تعد الطاقة الشمسٌة من اهم انواع الطاقة البدٌلة والمستدٌمة التً ٌعول علٌها كثٌرا بالمستقبل لكونها طاقة متجددة
من جهة  ,ومن جهة اخرى تقدم البحوث والدراسات المتعلقة بالتكنلوجٌا الخاصة بها بشكل كبٌر فً الدول المتطورة
(  , ) 2وا لتً ٌمكن ان تكون عونا مهما فً تطوٌر مشارٌع الطاقة بالنسبة للدول النامٌة ومنها العراق التً ٌعد
من الدول الغنٌة فً مقدار استالم االشعاع الشمسً فهً ضعف كمٌة االشعاع الشمسً فً المانٌا وبذلك فهو ٌمتلك
المادة الخام االساسٌة لصناعة الطاقة الكهروضوئٌة ) 25 ( .
ان هذه االمكانٌات تجعل من العراق ان ٌكون فً مقدمة الدول امكانٌة فً انتاج الطاقة الشمسٌة اال ان واقع
الحال ٌشٌر الى تاخر العراق بهذا المجال بشكل كبٌر فً حٌن نجد المانٌا بسبب امكانٌاتها التكنلوجٌة لدٌها مشارٌع
طموحة وكبٌرة فً تولٌد الطاقة الكهربائٌة من الطاقة الشمسٌة تتالئم مع ابنٌتها الحدٌثة التً تتكامل فٌها مواد البناء
االنشائٌة مع المنظومات الفلولتاضوئٌة بما تحتاجه من الواح خالٌا شمسٌة وعاكسات قدرة وغٌرها من اجهزة التً
تتوافق مع التوجهات العالمٌة للحفاظ على البٌئة ) 39 ( .
ان الموقع الجغرافً المشجع للعراق والكمٌات الهائلة من استالمه لالشعاع الشمسً ٌدعو فعال للعمل على
استغالل هذه الطاقة واالستعانة بالموارد التً توفرها مصادر الطاقة االخرى ( النفط والغاز الطبٌعً ) فً تموٌل
وتطوٌر مشارٌع الطاقة الكهروضوئٌة من الطاقة الشمسٌة والسٌما فً المناطق النائٌة التً تتطلب جهدا وكلفة عالٌة
من اجل توفٌر الطاقة الكهربائٌة بالوسائل التقلٌدٌة .
تشٌر الدراسات المتخصصة بانتاج الطاقة الشمسٌة انه لو اخذنا مساحة (  )16111كٌلو متر مربع من مساحة
الصحراء الغربٌة للعراق ( هذه المساحة بقدر مساحة دولة الكوٌت ) الصبح بامكننا ان نتتج طاقة كهربائٌة تعادل
خمسة اضعاف ما نحتاجه الٌوم من الطاقة هذا فً حالة االستهالك االقصى لالستعمال ) 45 ( .
وتجدر االشارة الى ان هناك بعض المشارٌع االولٌة بالعراق باستخدام الطاقة الشمسٌة تتمثل بمجال انارة
الشوارع واالشارات المرورٌة اذ تم ادخال نحو (  ) 21111منظومة انارة الشوارع بتقنٌة الطاقة الشمسٌة وبسعة
اجمالٌة بلغت (  ) 3.5مٌكاوات عام (  , )2119 –2118كما قامت وزارة الصناعة العراقٌة باستحداث مصنع
لتجمٌع االلواح الشمسٌة فً عام (  , )2111وتصنٌع السخانات الشمسٌة التً ما زالت هذه الخطوة ببداٌتها
وتفعٌل برامج كفاءة وترشٌد استهالك الطاقة بادخال معدات كفوءة كمشارٌع االنارة الحدٌثة ومنظومات التولٌد
الذاتً فً قطاع توزٌع الطاقة  .وهناك خطط الستخدام الطاقة الشمسٌة بالمناطق النائٌة المعزولة عن الشبكة الوطنٌة
بالطاقة الكهربائٌة تشمل نحو (  ) 8محافظات فً العراق بسعة اجمالٌة تبلغ نحو (  ) 51مٌكاوات  ,كما تم االتفاق
مع عدد من الشركات العالمٌة المتخصصة بهذا المجال لالستفادة من خبراتهم وتدرٌب الكوادر المحلٌة  ,باالضافة
لذلك هناك مشارٌع لتبنً بعض المشارٌع الرٌادٌة التً تتركز فً استخدام منظومات الطاقة الشمسٌة فً مجال

الزراعة والري وتصفٌة المٌاة والدعوة الى تشجٌع اقامة المجمعات السكنٌة الحدٌثة التً تستخدم الطاقة الشمسٌة ( .
 ) 25و (  ) 12و (  ) 21و ( ) 37
وبالرغم من هذه النشاطات والمحاوالت نجد ان امام العراق الكثٌر من المهام التً ٌتطلب االخذ بها للوصول
للمستوٌات المطلوبه من استخدام الطاقة الشمسٌة لما ٌتمتع به من امكانٌات كبٌرة بهذا الصدد .
 /2طاقة الرٌاح :
تعد طاقة الرٌاح من مصادر الطاقة البدٌلة والمستدٌمة المتجددة اذ تتسم بالوفرة والنظافة وسهولة االستعمال ,
وقد شاع استخدامها فً مجال النقل المائً والزراعة والصناعة  ,كما تدل االثار التارٌخٌة على ان العراقٌٌن القدماء
كانوا من اوائل من استخدموا هذه الطاقة فً عصور ما قبل التارٌخ اذ عثر على نموذج من الفخار لقارب شراعً
فً ارٌدو ٌرجع زمنه الى االلف الرابع قبل المٌالد ) 24 ( .
وٌعد البروفٌسور الدانٌماركً ( الكور ) العالم الرائد فً مجال تولٌد الطاقة الكهربائٌة بواسطة طواحٌن الهواء
حٌث شاع استخدام الطواحٌن الهوائٌة فً الدانٌمارك فً القرن التاسع عشر بشكل واسع وبانتشار كبٌر اذ توصل
العالم الكور الى تركٌب طاحونة هوائٌة لتولٌد الطاقة الكهربائٌة  .وفً عام (  ) 1915تم تطوٌر مولدات كهربائٌة
تعمل على الطواحٌن الهوائٌة بقدرة (  ) 25كٌلوواط ) 21 ( .
تتمتع البلدان العربٌة ومن ضمنها العراق بسرع وكثافة رٌاح عالٌة اال ان استغالل هذه الرٌاح ما زال مقتصرا
على بلدان محدودة منها مصر التً تتمٌز برٌاح عالٌة السرعة وخاصة المناطق الساحلٌة  ,وٌات العراق بمرتبة
سابعة فً معدالت سرع الرٌاح على مستوى الوطن العربً ) 24 ( .
على الرغم من توافر جمٌع مقومات طاقة الرٌاح فً العراق اال انه ال توجد استثمارات على ارض الواقع فضال
لغٌاب االعداد لكوادر علمٌة متخصصة بهذا المجال واالستفادة من تجارب الدول االخرى باالطالع على ما توصلت
الٌها ابحاثهم وتطبٌقاتها بمجال تطبٌق التقنٌات باستخدام هذه الطاقة بتولٌد الطاقة الكهربائٌة والعمل على تثقٌف
الجٌل الجدٌد حول اهمٌة الطاقة البدٌلة ومنها طاقة الرٌاح .
وقد تبدو االهمٌة هنا االشادة الى قٌام هٌئة العلوم والتكنلوجٌا بجهود مكثفة باعداد ( اطلس رٌاح العراق ) لغرض
استخدامه الحقا من قبل المختصٌن فً مجال انتاج الطاقة الكهربائٌة بواسطة الرٌاح حٌث باالمكان من خالل هذا
االطلس تحدٌد المواقع المهمة فً العراق وعلى كامل الرقعة الجغرافٌة للعراق وقد تكون خطوة اولى وصحٌحة نحو
انتاج الطاقة الكهربائٌة بهذا االسلوب ) 14 ( .

المبحث الثانً  :اهم المراكز البحثٌة المتخصصة وفعالٌة االستثمارات بالبحث العلمً
بمجال دعم استخدام تكنلوجٌا الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق :
تمهٌد :
تحتاج اجراءات توطٌن تكنلوجٌات الطاقة البدٌلة والمستدٌمة وكذلك معدات كفاءة تحسٌن استخدامها فً العراق
الى اجراءات مدروسة واستثمارات بالبحث العلمً بمجال نقل المعرفة بتصنٌع المعدات والتكنلوجٌات ذات الصلة ,
هذا اذا ما سلمنا بان هذا القطاع ٌتطور بسرعة فائقة لذلك البد من العمل على تحدٌد اولوٌات المكونات التً تمكن
من نقل التقنٌات وتصنٌعها بحٌث تقترن بالتزام وطنً النشاء مراكز بحثٌة متخصصة بمجال الطاقة البدٌلة
والمستدٌمة فضال النشاء مشروعات بقدرات متزاٌدة سنوٌا حتى ٌمكن ان تجذب الشركات العالمٌة سواء لنقل
تكنلوجٌاتها او تشجٌع االبحاث وتطوٌرها .
وفً العراق فقد تم انشاء العدٌد من المراكز البحثٌة المتخصصة بمجال استخدام وتطوٌر الطاقة البدٌلة
والمستدٌمة فً معظم الوزارات والهٌئات المتخصصة ذات العالقة كوزارات الصناعة والمعادن ووزارة الكهرباء
ووزارة النفط ووزارة البٌئة ووزارة العلوم والتكنلوجٌا قبل ان ٌتم دمجها مع وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
كهٌئة مستقلة  ,فضال الى وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً التً ٌقع على عاتقها تبنً استخدامات العلوم
والتكنلوجٌا الحدٌثة واالهتمام باخر مستجدات البحث وسبل التطوٌر بمختلف المجالت والسٌما فً المجاالت
التكنلوجٌة هذا فضال الى انشاء اقسام علمٌة متخصصة تقوم بدراسة هذه التقنٌات بالجامعات والكلٌات الهندسٌة
لتخرٌج كوادر هندسٌة ومهنٌة متدربه وكفوءة بهذا المجال واجراء البحوث والدراسات وتنظٌم الندوات والمؤتمرات
من اجل نشر المعارف والعلوم واالطالع على تجارب الدول المتقدمة بمجال تطبٌق هذه التقنٌات والعمل على تنفٌذ
ما تمت دراسته ومعرفته وفقا لظروف البلد وتوافر االمكانٌات والمستلزمات والمواد المطلوبه بمجال الطاقة البدٌلة
والمستدٌمة .
وعلى الرغم من تشكٌل العدٌد من المراكز البحثٌة المتخصصة بمجال تقنٌات الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق
اال ان واقع الحال ٌؤشر الى وجود العدٌد من المحددات تبقى هذه المراكز عاجزة فً كثٌر من االحٌان عن تحقٌق
اهدافها فً نشر استخدام تقنٌات الطاقة البدٌلة والمستدامة فً العراق وتعثر مجاالت االستثمار بالبحث العلمً بمجال
هذه التقانات .
وسٌتم فً هذا المبحث التطرق الستعراض اهم المراكز البحثٌة المتخصصة بمجال استخدام الطاقة البدٌلة
والمستدٌمة وفعالٌة االستثمارات بالبحث العلمً بمجال دعم استخدام هذه التكنلوجٌات وكما ٌلً :
اوال  :المراكز البحثٌة لوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً :
انشئت وزا رة التعلٌم العالً والبحث العلمً فً العراق العدٌد من المراكز البحثٌة المتخصصة بمجال استخدام
الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العدٌد من جامعاتها وكلٌاتها ومعاهدها المتخصصة بالعلوم والتكنلوجٌا والتً ٌمكن
استعراض اهم هذه المراكز ونشاطات عملها كما ٌلً :
 /1الجامعة التكنلوجٌة  /مركز تكنلوجٌا الطاقة والطاقات المتجددة ) 53 ( :
انشأ المركز فً عام  2114كوحدة متخصصة باجراء البحوث والدراسات العلمٌة والتكنلوجٌة لتطبٌقات الطاقات
البدٌلة كالطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح وغٌرها من خالل تطوٌر تكنلوجٌات االنتاج واعداد النماذج الغراض بناء
منظومات العرض وتقدٌم المشورة واالمكانٌات الفنٌة للجهات ذات العالقة  ,وٌضم المركز عدد من االقسام
والمختبرات وهً  ( :ا ) قسم الطاقة الشمسٌة  ,و ( ب ) قسم الطاقة الحرارٌة  ,و ( ج ) قسم طاقة الرٌاح والمٌاه ,

و ( د ) قسم طاقة الوقود  ,و ( ه ) قسم التخطٌط  .وٌعد المركز من اهم المراكز البحثٌة على مستوى العراق بمجال
استخدام الطاقة البدٌلة من حٌث اعداد الباحثٌن والبحوث والمؤتمرات المنعقدة .
/2جامعة االنبار  /مركز بحوث الطاقة المتجددة :

( ) 55

تاسس المركز فً عام  2112وٌتكون من ثالث اقسام هندسٌة رئٌسٌة وهً  ( :ا ) قسم تكنلوجٌا الطاقة المتجددة
 ,و ( ب ) قسم انظمة السٌطرة واالتصاالت  ,و ( ج ) قسم انظمة القدرة الكهربائٌة  .ومنذ انشاء المركز حددت
مجموعة من االهداف والمهام ٌسعى لتحقٌقها تتمثل بكل مما ٌاتً :
( ا ) رفد مشارٌع تولٌد الطاقة بالبحوث والدراسات التطبٌقٌة وبناء النماذج العملٌة فً مجال الطاقة المتجددة
بمختلف انواعها .
( ب ) االشتراك الفعلً واالشراف الفنً واالستشاري فً تنفٌذ المشارٌع العملٌة الخاصة بتولٌد الطاقة
( ج ) التواصل العلمً مع المراكز البحثٌة المحلٌة والدولٌة خدمة للعمل البحثً بمجال تخصصات المركز
وتجدر االشارة الى ان المركز قد حقق العدٌد من المنجزات العلمٌة بالرغم من االمكانٌات المتواضعة والظروف
االمنٌة التً تعرضت لها المحافظة وٌمكن ان نشٌر الى اهم هذه المنجزات المتحققة بما ٌلً  ( :ا ) تصنٌع طباخ
شمسً  ,و ( ب ) تنصٌب منظومة انواء جوٌة فً موقع الجامعة وهً االولى من نوعها بالعراق  ,و ( ج )
تنصٌب منظومة التتبع الشمسً االولى من نوعها بالعراق  ,و ( د ) نشر عدد من البحوث المتمٌزة بمجالت عالمٌة
بمجال استخدامات الطاقة الشمسٌة
/3جامعة النهرٌن  /مركز بحوث النهرٌن للطاقة المتجددة النانوٌة :

( ) 56

اسس المركز فً عام  2114كمؤسسة علمٌة بحثٌة تعنى باستخدامات العلوم فً مجال الطاقات المتجددة وكان
الهدف من اقحام النانوتكنلوجً فً بحوث الطاقة المتجددة هو لمواكبة التطور العلمً الحاصل فً التطبٌقات الحدٌثة
النانوٌة فً تصامٌم الطاقات المتجددة بكافة فروعها  ,وهو بذلك احد المراكز البحثٌة المتمٌزة عن مثٌالتها من
المراكز االخرى بذات المجال  .وٌضم المركز االقسام االتٌة  ( :ا ) قسم بحوث الطاقة الشمسٌة  ,و ( ب ) قسم
بحوث طاقة الرٌاح  ,و ( ج ) قسم بحوث الطاقة الحٌوٌة  ,و ( د ) قسم بحوث ادارة الطاقة  ,و ( ه ) القسم االداري
والمالً .
وٌقوم المركز بالتنسٌق والعمل مع كافة المراكز البحثٌة المماثلة فً مجال تنظٌم المؤتمرات وعقد الندوات واجراء
البحوث والدراسات والتجارب المشتركة ووضع مختبراته امام الباحثٌن والمختصٌن فً مجال استخدام الطاقات
البدٌلة والمستدٌمة .
 /4الجامعة التقنٌة بالفرات االوسط  /وحدة بحوث الطاقة البدٌلة والمتجددة – الكلٌة التقنٌة بالنجف ) 57 ( :
انشئت هذه الوحدة عام  2119كاحدى الوحدات البحثٌة للكلٌة التقنٌة بالنجف وكان من دواعً االنشاء هو سبل
االستفادة من مصادر الطاقة البدٌلة والمستدامة كالطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح والتً تزخر بها محافظات الوسط
العراقً والسعً الستخدامها وتطبٌقها وباالخص بالمجاالت الزراعٌة  .وقد حققت الوحدة العدٌد من النشاطات
العلمٌة بهذا الصدد اذ تمت انشاء وتنفٌذ منظومة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسٌة بالكلٌة من خالل تجهٌز ابنٌة الكلٌة
وقاعاتها الدراسٌة (  11قاعة دراسٌة و 4غرف ادارٌة ) بالطاقة الكهربائٌة فضال القامة العدٌد من الندوات العلمٌة
حول استخدامات الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح واستعراض االجهزة والمعدات بهذا المجال وكذلك الحال التعاون مع
لجنة الطاقة بالمحافظة الشاعة استخدام بدائل الطاقة فً المحافظة .

 /5الجامعة التقنٌة الشمالٌة بمحافظة كركوك  /وحدة بحوث الطاقات المتجددة /المعهد التقنً بالحوٌجة :
( ) 58
تاسست وحدة بحوث الطاقات المتجددة عام  2111الحوٌجة التابعة لمحافظة كركوك و سعت هذه الوحدة الى
تقدٌم البحوث والدراسات الرائدة بمجال الطاقات المتجددة وباالخص استخدامات الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح والتً
تزخر بهما هذه المنطة من العراق  ,والعمل على المشاركة بالنشاطات المماثلة التً تقٌمها الجهات البحثٌة من
المراكز والمؤسسات ذات العالقة  .اال ان المركز قد تعرض لالضرار نتٌجة للعملٌات االرهابٌة التً حدثت بعد عام
. 2114
 /6جامعة بابل  /مركز بحوث البٌئة المحلٌة ) 59 ( :
ان مركز بحوث البٌئة المحلٌة فً جامعة بابل قد تم تاسٌسه فً عام  1998والذي ٌتكون من ثالث اقسام
رئٌسٌة هً  ( :ا ) قسم بحوث موارد البٌئة  ,و ( ب ) قسم بحوث التقنٌات النظٌفة بٌئٌا  ,و ( ج ) قسم التدرٌب
والتاهٌل  ,اضافة الى مجموعة من الوحدات والتشكٌالت االخرى كاللجنة العلمٌة االستشارٌة ووحدتً الحسابات
واالدارة .
اما عمل المركز فقد شمل على العدٌد من النشاطات والتً تعد مجال استخدام الطاقات البدٌلة والمستدٌمة
والمتجددة احدى المجاالت االساسٌة المستحدثة التً اضافها المركز الى اهدافه ونشاطاته من خالل اقامة الندوات
واجراء البحوث والدراسات المتخصصة باستخدام الطاقات البدٌلة والمستدٌمة كونها من الوسائل التً تحافظ على
البٌئة ونظافتها وتعد من الوسائل الفعالة لمحارٌة التلوث البٌئً.
 /7الجامعة التكنلوجٌة  /مركز ابحاث النانو تكنلوجً والمواد المتقدمة ) 54 ( :
لقد تاسس مركز بحوث النانوتكنلوجً والمواد المتقدمة فً الجامعة التكنلوجٌة فً عام  2119كاول مركز
تخصصً فً العراق  .وٌضم هذا المركز قسمٌن تخصصٌن هما ( أ ) قسم المواد النانوٌة المتقدمة  ,و ( ب ) قسم
المواد النانوٌة – الطبٌة – االحٌائٌة  .وقد سعى المركز من خالل جهد الباحثٌن والتدرٌسسٌن الى بناء مختبرات
علمٌة تخصصٌة حدٌثة فً مجال النانوتكنلوجً الول مرة على مستوى العراق وفق المواصفة العالمٌة والجودة
المطلوبة .
وسعى المركز الى تعزٌز الثقافة العلمٌة والبحثٌة من اجل نشر ثقافة النانوتكنلوجً لخدمة االهتمامات المستقبلٌة
للمجتمع العراقً وتطوٌر االقتصاد الوطنً  ,كما وهدف المركز الى تكثٌف الجهود نحو التطبٌق العملً والصناعً
للمواد النانوٌة المحضرة فً المركز والعمل على حل المشاكل الصناعٌة باستخدام تكنلوجٌا النانو  .لذلك فقد حرص
المركز على االنفتاح على جمٌع مؤسسات الدولة والجامعات العالمٌة الرصٌنة من اجل خلق حركة علمٌة ٌسعى من
خاللها الى بناء نانوتكنلوجً عراقً وفق المواصفات العالمٌة .
وٌضم مركز بحوث النانوتكنلوجً قسمٌن علمٌٌن هما :
( ا ) قسم المواد المتقدمة :
وٌتمٌز هذا القسم بالعدٌد من النشاطات العلمٌة والبحثٌة من خالل التحضٌرات للمواد النانوٌة والقٌاسات والفحص
للمواد المنتجة لتدخل فً العدٌد من المجاالت والنشاطات العلمٌة اال ان اهمها هً تقنٌات النانو فً مجال الطاقة
البدٌلة والمستدٌمة اذ ان هناك فرق بحثٌة متخصصة بتطوٌر كافة مجاالت الطاقة غٌر التقلٌدٌة من خالل توظٌف
المواد النانوٌة فً عملٌات التصنٌع وتشمل البحوث العلمٌة فً هذا الحقل تطوٌر الخالٌا الشمسٌة وطاقة الرٌاح

وتصنٌع المواد الكهروحرارٌة وبطارٌات الخزن العالً للطاقة اضافة الى بحوث اخرى الجل تصنٌع عوازل
حرارٌة كفوءة ومواد فائقة التوصٌل ومتحسسات ضوئٌة وباعثات ضوئٌة .
( ب ) قسم التقنٌات الطبٌة – االحٌائٌة النانوٌة :
وهو ما ٌتخصص باستخدام المواد النانوٌة بالمجاالت الطبٌة واالحٌائٌة والصناعة الدوائٌة .
 /8جامعة كربالء  /مركز ابحاث البٌئة والطاقة المتجددة ) 61 ( :
وهو من المراكز البحثٌة التً تاسست عام  2118والتً اهتمت بجوانب صٌانة البٌئة من اشكال تلوثها بكافة
عناصرها ( التربة  ,المٌاه  ,الهواء  ,التنوع الباٌولوجً ) والبحث عن بدائل للطاقة التقلٌدٌة المسببة لتلوث البٌئة
والمتمثلة بالطاقة النظٌفة البدٌلة والمستدٌمة وصدٌقة البٌئة ونشر ثقافتها واستخدامها بشكل واسع والسٌما الطاقة
الشمسٌة وطاقة الرٌاح والتً تزخر بهما محافظة كربالء كاحد الحلول الناجعة لمواجهة التلوث البٌئً التً تعانً منه
المحافظة .
لذلك فقد قام المركز بمهامه بمجال ابحاث الطاقة البدٌلة من خالل تشجٌع الباحثٌن واالكادمٌٌن باجراء البحوث
المتخصصة بهذه االنواع من الطاقة والتنسٌق والتعاون مع االدارة المحلٌة فً المحافظة من اجل ازالة العوائق التً
تقف امام تطبٌق مثل هذه االنواع من الطاقة .
 /9جامعة الكوفة  /وحدة ابحاث النانوتكنلوجً – كلٌة الهندسة ) 61 ( :
تم تاسٌس وحدة ابحاث النانوتكنلوجً بكلٌة الهندسة بجامعة الكوفة عام  2111والتً تسعى الى البحث
والتطوٌر الستخدامات النانوتكنلوجً بمختلف المجاالت الهندسٌة والطبٌة والزراعٌة وغٌرها وتاتً فً مقدمة هذه
المجاالت ابحاث الطاقة البدٌلة والمستدٌمة كالطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح من خالل تصنٌع مستلزمات هذه االنواع
من الطاقة  .وٌوفر المركز المجال امام طلبة الدراسات العلٌا والباحثٌن الستخدام مختبرات المركز الجراء ابحاثهم
مما ٌنعكس اٌجابا على البحث العلمً فً العراق وٌحقق الكثٌر من المنافع على االقتصاد الوطنً .
ثانٌا  :المراكز البحثٌة لوزارة الصناعة والمعادن  /مركز بحوث الطاقة والبٌئة ) 62 ( :
ٌعد مركز بحوث الطاقة والبٌئة من اوائل المراكز المتخصصة بالشرق االوسط حٌث تم انشاؤه عام 1981
كاحد تشكٌالت هٌئة البحث والتطوٌر الصناعً الجهة المسوؤلة فً وزارة الصناعة والمعادن التً تعنى بالبحث
العلمً والتطوٌر الصناعً بمختلف التخصصات العلمٌة والمجاالت الصناعٌة الكٌمٌاوٌة والبتروكٌماوٌة والهندسٌة
والغذائٌة والدوائٌة والنسٌجٌة والطاقات البدٌلة والمستدٌمة والبٌئة والعلوم .
وقد ساهم المركز بالدراسات والتطبٌقات الحرارٌة والكهروضوئٌة المتخصصة بمجال استخدام الطاقات البدٌلة
والمستدٌمة وباالخص الطاقة الشمسٌة اذ ساهم بانتاج السخانات الشمسٌة والمضخات التً تعمل بالطاقة الشمسٌة
والدور المجهزة بالطاقة الشمسٌة بالكامل وتصنٌع سٌارة تعمل بالطاقة الشمسٌة  ,كما تم تصنٌع (  ) 211ثالجة
تعمل بالطاقة الشمسٌة لوزارة الزراعة لحفظ اللقاحات فً المناطق النائٌة .
وفً عام  2113تعرض المركز كغٌره من المنشات الحكومٌة للتدمٌر والتخرٌب والحاق االضرار الكبٌرة به  ,اال
انه تم اعادة العمل وتأهٌله فً عام  2116لٌعاود نشاطاته العلمٌة وانجازاته الصناعٌة ومساهمته مع العدٌد من
شكٌالت وشركات الوزارة كشركة المنصور العامة والشركة العامة للصناعات الكهربائٌة وشركة العز وغٌرها من
الشركات العائدة لوزارة الصناعة والمعادن ,وهذه الشركات تقوم بانتاج عدة منتجات بمجال استخدام الطاقة البدٌلة
والمستدٌمة .

اقام المركز بعقد عدة اتفاقٌات الشراكة مع العدٌد من الجهات المماثلة المعنٌة بذات النشاطات على المستوٌٌن
الوطنً والعربً والدولً  ,فضال لتقدٌمه التسهٌالت والدعم المالً للجامعات والوزارات العراقٌة والمراكز البحثٌة
االخرى و للباحثٌن  ,كما قام بتنظٌم العدٌد من الندوات والمؤتمرات بذات المجال .
ثالثا  :وزارة الكهرباء  /مركز الطاقة المتجددة والبٌئة ) 63 ( :
قامت وزارة الكهرباء بانشاء مركز الطاقة المتجددة والبٌئة عام  2111وذلك بالتنسٌق مع المنظمات والشركات
العالمٌة والوزرات والجامعات العراقٌة بهدف ادخال الطاقات المتجددة فً قطاعً االنتاج والتوزٌع لدعم الشبكات
الوطنٌة وتوفٌر الطاقة الكهربائٌة للمناطق النائٌة البعٌدة وبقدرات مختلفة .
ونفذ المركز عدد من المشارٌع الرائدة والسٌما بدء تنفٌذه للمرحلة االولى من خطة الطاقات المتجددة ( -2113
 )2117اضافة الى اعداد دراسة متمٌزة بالتعاون مع مراكز التعلٌم العالً والبحث العلمً بمجال( دراسة كفاءة
الطاقة فً منظومات التكٌٌف االنضغاطٌة ) لعام  2115باستخدام طاقة حرارة باطن االرض  ,ودراسة اخرى
بالتعاون مع مركز بحوث الطاقة والبٌئة بوزارة الصناعة والمعادن بعنوان ( نقل وتوطٌن تكنلوجٌا صناعة االنارة
الكفوءة ) لرفع كفاءة الطاقة فً منظومات االنارة لعام  , 2115كما قام المركز باجراء دراسة التولٌد الذاتً
لالستخدامات المنزلٌة بواسطة الطاقة الشمسٌة الفوتوفولطٌة الغرض منها هو لتقلٌل حمل الذروة النهاري باسخدام
 P Vتربط تزامنا مع الشبكة الوطنٌة
كما وقام المركز فً عام  2115بالمشاركة مع مراكز وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ووزارة الصناعة
باعداد دراسة تبرٌد االلواح الشمسٌة باستخدام الطاقة الشمسٌة الفوتوفولطٌة الحرارٌة من اجل رفع كفاءة اداء
منظومات الطاقة الشمسٌة الفوتوفولطٌة خالل تبرٌدها وانتاج طاقة كهربائٌة وحرارٌة .
وتجدر االشارة الى ان المركز قد ساهم بتقدٌم العدٌد من الندوات العلمٌة المتخصصة بمجال انتاج الطاقة
الكهربائٌة بوسائل الطاقة البدٌلة والمستدٌمة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات االهتمام المشترك  ,فضال لقٌامه بعدد
من الدورات التدرٌبٌة للكوادر الوطنٌة بهذا المجال .
رابعا  :وزارة النفط  /مركز البحث والتطوٌر – قسم بحوث البٌئة والتاكل :

( ) 64

تاسس مركز البحث والتطوٌر بوزارة النفط عام  1992ومن اقسامه المهتمة بمجال الصناعة النفطٌة الصدٌقة
للبٌئة هو مركز بحوث البٌئة والتاكل الذي وجد من اهتماماته هو البحث عن وسائل استخدام الطاقات المتجددة فً
مجال الصناعة النفطٌة ولتقلٌل التلوث الناتج من مختلف عملٌات الصناعة النفطٌة .
خامسا  :هٌئة العلوم والتكنلوجٌا  /دائرة الطاقات المتجددة :

( ) 65

كانت من الوزارات المستقبلة قبل دمجها مع وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً اال انها حافظت على تشكٌالتها
العلمٌة واقسامها ومراكزها البحثٌة ومستوٌات وصالحٌات اعمالها  ,و من اهم المراكز المعنٌة بمجال استخدام
الطاقات البدٌلة والمستدٌمة هً دائرة الطاقات المتجددة التً تعد من المؤسسات المتقدمة المتخصصة من حٌث
التجهٌز والمختبرات والكوادر العلمٌة وخبراتهم واالمكانٌات التً ٌتمتعون بها بمجال تطبٌق واستخدام تقنٌات
الطاقات البدٌلة والمستدٌمة بكل انواعها الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح وغٌرها  .كما انها انجزت العدٌد من
الدراسات والمشارٌع بالتعاون والتنسٌق مع مختلف الجهات العلمٌة ذات االهتمام المشترك .

المبحث الثالث  :اهم المحددات لعمل المراكز البحثٌة المتخصصة وفعالٌة االستثمارات
بالبحث العلمً بمجال استخدام تكنلوجٌا الطاقة البدٌلة والمستدٌمة فً العراق :
تمهٌد :
ان من االمور المؤكدة ان نضوب مصادر الطاقة التقلٌدٌة فضال الرتفاع اسعارها وما تحدثه من مشاكل بتلوٌث
البٌئة والتغٌر المناخً هً من اهم المشاكل االقتصادٌة التً ٌعانً منها العالم الٌوم  , ) 11 ( .وهذا االمر ٌدعو
لضرورة االهتمام الى ما انعم هللا علٌنا من مصادر للطاقة البدٌلة والمستدٌمة وضرورة استغاللها وذلك من خالل
استخدام تكنلوجٌات حدٌثة تسمى التكنلوجٌا الخضراء (  , ) 19اذ تشٌر التوقعات الى ان الطاقات البدٌلة ستلعب
دورا متزاٌدا فً المستقبل  ,وعلٌه فقد بات على الدول التوسع واالهتمام بالتطورات العلمٌة وبالبحث العلمً
واالستثمارات فٌه التً ٌتم تحقٌقها فً مجال انتاج تلك الطاقات والتً من شانها دون شك ان تلعب دورا رٌادٌا فً
تحقٌق التنمٌة المستدٌمة القتصادٌاتها ) 38 ( .
وما ٌنبغً ذكره هنا ان جهود البحث العلمً فً توطٌن تكنلوجٌا الطاقات البدٌلة وكفاءة الطاقة تحتاج الى
اجراءات عدٌدة اهمها تطوٌر الٌات وعملٌات البحث العلمً المتخصص والممنهج والمتمثل بالجامعات والمعاهد
والمراكز البحثٌة العلمٌة لوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً (  , ) 6وتكون هذه المؤسسات العلمٌة مرتبطة
باالحتٌاجات الصناعٌة والمجتمعٌة وتفعٌل الدور االكادٌمً للمؤسسات العلمٌة الذي ٌكمل دورها المجتمعً من
جهات ذات عالقة (  ) 29و مستفٌدة من استخدامات الطاقات البدٌلة والمستدٌمة وتسعى المتالكها وتستخدم هذه
التكنلوجٌات الخضراء من وزارات وهٌئات وتاتً فً مقدمتها وزارات الصناعة والمعادن والكهرباء والنفط والبٌئة
والعلوم والتكنلوجٌا وتعمل هذه الوزارات والهئٌات القامة مراكز بحثٌة وعلمٌة متخصصة لتكون لبنة اساسٌة الي
نشاط بحثً موجه لخدمة قطاعات بعٌنها وتكون نقطة انطالق نحو تطور مدروس مبنً على اسس راسخة قائمة
على قراءات علمٌة تحدد االحتٌاجات المحلٌة من منظور واقعً .
وترتٌبا على ما تقدم ٌعد اعداد المراكز البحثٌة المتخصصة بمجال الدراسات والبحوث بتطبٌق واستخدام
التكنلوجٌات بصورة عامة احد المؤشرات والمعاٌٌر المهمة التً تعطً تصورا عن مدى االهتمام فً مجاالت البحث
العلمً والتطوٌر (  , ) 43وقد تبدو االهمٌة اعلى والسٌما فً مجال تكنلوجٌات الطاقات البدٌلة والمستدٌمة
وكفاءة الطاقة .
وعلى الرغم من وجود عدد من المراكز البحثٌة المتخصصة باستخدام الطاقات البدٌلة والمستدٌمة فً العراق
بعموم وزاراته ومؤسساته المعنٌة وفً مقدمتها جامعات ومعاهد وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ووزارة
الصناعة والمعادن والعلوم والتكنلوجٌا والكهرباء والبٌئة والنفط وغٌرها من منظمات مهتمة بذات المجال  ,اال اننا
نرى ان هذه االعداد ما زالت غٌر كافٌة وغٌر مناسبة مع تطور الطلب المتوقع واالمكانٌات المتاحة سواء على
المستوى التطبٌقً او المستوى الصناعً اذ بلغت اعداد هذه المراكز على مستوى العراق ( والتً تم استعراضها
بالمبحث الثانً من هذا البحث ) نحو (  ) 9مراكز موزعة على جامعات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
ومركزا واحدا فً كل من وزارات الصناعة والمعادن والكهرباء والعلوم والتكنلوجٌا والنفط بمجموع كلً لعموم
العراق بلغ (  ) 13مركزا ومؤسسة .
وتعد اعداد المراكز البحثٌة المتخصصة بمجال الطاقات البدٌلة والمستدٌمة فً العراق غٌر كافٌة اذا ما قمنا
بمقارنتها مع مؤسسات البحث العلمً والتطوٌري بالدول المتقدمة اذ ٌصل عدد هذه المراكز على سبٌل المثال فً
المانٌا وحدها نحو (  18الف ) مركزا متخصصا فضال لوجود نحو (  ) 144تخصصا بمجال الطاقات البدٌلة
بمؤسسات التعلٌم العالً االلمانٌة تاتً فً مقدمتها استخدامات طاقة الرٌاح والطاقة الشمسٌة والطاقة الحٌوٌة

وغٌرها  ,وتوجه الجامعات والمعاهد العلمٌة العالٌة االلمانٌة التسهٌالت لتقدٌم العدٌد من برامج الدراسات العلٌا
لمستوٌات الماجستٌر والدكتوراة وبشكل خاص للدارسٌن االجانب لتلبٌة متطلباتهم وامالهم ) 39 ( .
ومما تقدم ٌتطلب االمر العمل على زٌادة اعداد المراكز البحثٌة فً العراق كما ونوعا من خالل زٌادة درجة
التخصص وتوفٌر كافة مستلزمات عملها لتتناسب مع ما ٌسعى له القطر من تطور باستخدام وتطبٌق تكنلوجٌات
الطاقات البدٌلة ومعالجة المشاكل والمحددات التً تعانً منها المراكز القلٌلة القائمة والتً ٌمكن ان نشٌر الهم هذه
المحددات بما ٌلً :
اوال  :فً مجال التشرٌع :
بالرغم من وجود العدٌد من التشرٌعات والقوانٌن العراقٌة التً تؤكد على اهمٌة البحث العلمً اذ ال ٌخلو اي
قانون او تشرٌع للطاقة بصورة عامة على مادة تؤكد على ضرورة دعم البحث العلمً فً المجاالت المختلفة للطاقة
 ,اال ان الواقع العملً ال ٌشمل على الٌات التنفٌذ لمثل هذه السٌاسات .
وكان من االسباب الموجبة لصدور القانون رقم (  ) 43لسنة  2112لتصدٌق العراق على االتفاقٌة الدولٌة
المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولٌة للطاقة المتجددة ( ارٌنا ) والموقع علٌها بتارٌخ (  ) 2119/6/26هو لتعزٌز
امكانٌات العراق فً مجال الطاقة البدٌلة والمستدٌمة وفتح افاق حٌوٌة لتنمٌة العراق االقتصادٌة واالجتماعٌة والجل
تحقٌق التنمٌة المستدٌمة ومحاوالت االستفادة من الفرص الكثٌرة السانحة التً توفرها الطاقات البدٌلة مع المشاكل
التً ٌطرحها امن الطاقة واسعار الطاقة المتقلبة والتخفٌف من حدتها بشكل تدرٌجً  ,كما ان للطاقات البدٌلة االثر
البالغ بالتقلٌل من انبعاثات الغازات الدفٌنة فً الغالف الجوي مما ٌسهم فً تثبٌت النظام المناخً وٌمكن االنتقال الى
االقتصاد المقرن بالكربون ٌكون مستدٌما وامنا وخفٌف الوطأة ) 16 ( .
وان تحقٌق ما ٌصبو الٌه هذا القانون ٌتمثل بوجود اهتمام كبٌر وتشجٌع وتحفٌز للبحث العلمً بما فً ذلك تلك
الخاصة بالمشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة وتوسٌع شبكات البحث والبحوث المشتركة وتطوٌر التكنلوجٌات ونشرها
اال ان شواهد الواقع الراهن تظهر بان هناك تاخر وبطء بتطوٌر برامج البحوث وبتفعٌلها وبانشاء العدٌد من المراكز
البحثٌة المتخصصة باستخدام تكنلوجٌات الطاقات البدٌلة وتوطٌنها ودعم القطاع الخاص باالستثمار بهذا القطاع .
ثانٌا  :فً مجال الفجوة التقنٌة :
مما الشك فٌه هناك نقص كبٌر بتوفٌر كافة المستلزمات والمكونات والمعدات الالزمة لتصنٌع االجهزة
المستخدمة بتكنلوجٌات الطاقات البدٌلة والمستدٌمة وخاصة بمجال الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح والطاقة الحٌوٌة
وباالخص تلك المستخدمة بمجال انتاج الطاقة الكهربائٌة  ,فضال الى ضعف االستفادة من تجارب الدول المتقدمة
بهذا المجال من خالل غٌاب اجراء العقود واالتفاقٌات المشتركة مع تلك الدول المتقدمة واستقطاب الخبرات العالمٌة
لالشراف والمشاركة مع الباحثٌن العراقٌٌن بعمل االبحاث بمجال استخدام التقنٌات المتقدمة وتدرٌب الكوادر العراقٌة
باستخدامها وتصنٌع مقومات الصناعات للمواد االولٌة لهذه التكنلوجٌات.
ولعل ذلك ٌظهر جلٌا من خالل تعثر الصناعات العراقٌة بمجال تصنٌع معدات ومستلزمات الطاقات البدٌلة
وانخفاض اعداد المشروعات المنفذه وتعثر استمرارها بالعمل نتٌجة لقلة االدوات االحتٌاطٌة للعدٌد من مستلزمات
هذه الصناعات .

ثالثا  :محددات السٌاسات واالستراتٌجٌات الحكومٌة:
تلعب الحكومات دورا مهما فً دعم قطاع الطاقة البدٌلة والمستدٌمة وذلك من خالل وضع السٌاسات
واالستراتٌجٌات المناسبة واالطر التنظٌمٌة والٌات تحفٌزٌة لتطوٌر ونشر حلول الطاقة البدٌلة  ,ومن هنا فقد باشرت
ا لحكومات بمعظم دول العالم بوضع السٌاسات الالزمة لنمو هذا القطاع وتطوٌره والوقوف على محدداته للعمل على
اٌجاد الحلول لتجاوزها فضال لتشكٌل هٌئات تنظٌمٌة الدارة هذا القطاع ) 26 ( .
اال ان ما تجدر مالحظته هنا هو غٌاب التنسٌق بٌن رؤى قطاعات مؤسسات ووزارات الدولة العراقٌة بوضع
استراتٌجٌة موحدة ٌشترك بها كل المهتمٌن بشان قطاع الطاقة البدٌلة والمستدٌمة وتوحٌد للجهود المبذولة مما
ٌحصل ضٌاع لطاقات وامكنٌات كان ٌمكن لها ان توجه نحو تحقٌق اهداف مشتركة  ,فضال لغٌاب دور المختصٌن
والخبراء بوضع ورسم السٌاسات واالستئناس بارائهم وخبراتهم وخاصة من اساتذة الجامعات والمراكز البحثٌة
ممن لهم رؤٌا حقٌقٌة لواقع الطاقة البدٌلة واحتٌاجاتها ومتطلبات نجاحها وهذا الغٌاب سٌؤدي لعدم واقعٌة البرامج
واالستراتٌجٌات والسٌاسات الحكومٌة بتحقٌق االهداف الرسومة لها .
رابعا :المحددات االستثمارٌة والتموٌلٌة :
من الجلً ان توفٌر التموٌل المناسب والكافً لدعم المشارٌع االستثمارٌة عموما ومشارٌع الطاقات البدٌلة
والمستدٌمة على وجه الخصوص ٌعد من الضرورٌات للنجاح والتطور المنشود لهذه المشروعات وهذا االمر
ٌتطلب رصد الموازنات الخاصة لهذا القطاع والسٌما هو ٌعد من القطاعات الناشئة الحدٌدثة التً تتطلب المزٌد من
االموال لتكوٌن راس المال الثابت وانشاء المراكز البحثٌة المتخصصة والمجهزة بوسائل ومعدات صناعة استخدام
تكنلوجٌات الطاقة البدٌلة كالطاقة الشمسٌة والحرارٌة وطاقة الرٌاح والطاقة الحٌوٌة وغٌرها ) 31 ( .
اال ان المعضلة بهذا الجانب تتمثل بقلة  /واحٌانا غٌاب التخصصٌات الالزمة لبرامج الطاقات البدٌلة فً العراق
من خالل عدم وجود موازنة خاصة تدعم االستثمارات بالبحث العلمً المتخصص بتكنلوجٌات استخدام هذه االنواع
من الطاقات وغٌاب الحوافز المادٌة للباحثٌن والمهندسٌن بهذه المراكز  ,وهذا االمر ترتب علٌه هجرة الكفاءات
والعقول من اصحاب الشهادات من المراكز البحثٌة وباالخص من الوزارات غٌر وزارة التعلٌم العالً والبحث
العلمً الى جامعاتها للعمل بالتدرٌس الجامعً على حساب العمل بالبحث العلمً بالمراكز البحثٌة  .كما ان عدم
مساواة المهندسٌن العاملٌن فً اقسام البحث العلمً مع اقرانهم باقسام االنتاج بذات الحوافز قلل من التوجه واالجتهاد
بمجال اقسام البحث العلمً .
وبنظرة فاحصة ٌمكن ان نشٌر الى التقصٌر بمجال دعم وتشجٌع القطاع الخاص لالستثمار بمجال الطاقات
البدٌلة والمستدٌمة وتفعٌل القوانٌن الخاصة باالستثمار للقطاع الخاص لكً ٌساهم هذا القطاع باخذ دوره الحٌوي
ومشاركة القطاع العام بمشارٌع رائدة بحقل تكنلوجٌات الطاقة البدٌلة وباالخص بعض المشروعات المستخدمة
للطاقة الشمسٌة كانتاج السخانات الشمسٌة وكفاءة الطاقة وتصنٌع بعض منظومات انتاج الطاقة الكهربائٌة من الطاقة
الشمسٌة كااللواح والخالٌا الشمسٌة وعاكسات القدرة واجهزة السٌطرة وغٌرها وكذلك بمجال استغالل طاقة الرٌاح
بتولٌد الطاقة الكهربائٌة فضال لتقدٌم الدعم والتنسٌق بمجال البحث العلمً واعفاءه من الضرائب والرسوم الكمركٌة
عند استٌراده لمواد واجهزة تستخدم باالستثمار بمشارٌع الطاقة البدٌلة والمستدٌمة .
خامسا  :المحددات التسوٌقٌة :
تتمثل المحددات التسوٌقٌة فً عدم وجود خطط تسوٌق طوٌلة االجل ترتبط بمخرجات البحث العلمً بتكنلوجٌات
الطاقات البدٌلة والمستدٌمة بوجود منتجات تستخدم سواء لالستخدامات المنزلٌة او التطبٌقات التجارٌة والصناعٌة ,
وٌترافق ذلك مع ارتفاع اسعار انظمة الطاقة البدٌلة والمستدٌمة مما ٌؤدي الى غٌاب القدرة التنافسٌة لهذه االنظمة مع

مثٌالتها المعتمدة على استخدام مصادر الطاقة التقلٌدٌة  ,وهو االمر الذي ٌؤدي بالنهاٌة الى تعثر مجهودات االنتاج
واالستثمار بالطاقات البدٌلة والمستدٌمة .
سادسا  :غٌاب برامج التوعٌة :
لعل من المحددات المؤثرة على برامج تطوٌر استخدام تكنلوجٌات الطاقة البدٌلة والمستدٌمة واالستثمارات
بالبحث العلمً بهذه الطاقات هو غٌاب برامج التوعٌة باهمٌة استخدامات الطاقات البدٌلة والمستدٌمة ومجاالت
االستفادة منها سواء على مستوى الحمالت الحكومٌة بتعرٌف المستفٌدٌن والمنتفعٌن منها بالقطاعات المنزلٌة
والصناعٌة والحكومٌة من خالل حمالت قومٌة باهمٌة استخدامات مصادر بدٌلة للطاقة الكهربائٌة بجانب المنظمات
االهلٌة غٌر الحكومٌة والقطاع الخاص التً ٌتركز دورها بالتعرٌف وتنظٌم ورش العمل لتوعٌة الجماهٌر فً المدن
والقرى واقامة الندوات وحمالت التوعٌة الستخدام منتجات الطاقات البدٌلة كالسخانات الشمسٌة للمٌاه وبعض
منظومات الخالٌا الشمسٌة النارة المنازل وغٌرها من منتجات الطاقات البدٌلة فضال لتدرٌب الجماهٌر على طرق
االستخدام والوفورات والمزاٌا التً تتحقق عند استخدامهم لهذه المنظومات .
سابعا  :غٌاب وجود تعرفة استخدام الطاقة البدٌلة والمستدٌمة :
تستند االراء الى ان غٌاب تطبٌق تعرفة كهربائٌة ترتبط بوقت استخدام مصادر الطاقة ٌجعل عملٌة التحول من
استخدام مصدر تقلٌدي الخر ٌعتمد على الطاقة البدٌلة محدودا لعدم المعرفة بتعرفة محددة تستند على معاٌر
اقتصادٌة تراعً حسابات الكلفة واالٌراد مع االخذ بنظر االعتبار التكالٌف االجتماعٌة الموفرة المتمثلة بانخفاض
نسب التلوث واستمرار الخدمة بالتجهٌز بالطاقة والوفورات بمجال وسائل النقل والتوزٌع .
ثامنا  :ارتفاع تكالٌف البحث العلمً الستخدام الطاقات البدٌلة والمستدٌمة :
تعد تكالٌف المواد االولٌة الجهزة استخدام الطاقات البدٌلة والمستدٌمة مرتفعة ومن العوائق التً تحول دون
االستثمار بالبحوث العلمٌة بمج ال استخدام هذه الطاقات اضافة لما تحتاجه من جهود ووقت طوٌل للوصول للنتائج
المرجوة وتحولها لمنتجات تقدم لالسواق فضال لما تحتاجه لطرق صٌانة وخبرات عالٌة تكون مكلفة وقد ال تكون
متوفرة بالمستوى المطلوب .
تاسعا  :ضعف الٌات التعاون االقلٌمً والدولً :
قطعت العدٌد من دول العالم وباالخص دول اوروبا وامرٌكٌا مسافات متقدمة بمجال استخدامات الطاقات البدٌلة
والمستدٌمة وفً مقدمتها المانٌا وبرٌطانٌا واٌطالٌا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وغٌرها  ,كما اتجهت للتعاون
وتبادل الخبرات فٌما بٌنها واقامة المؤتمرات والندوات وتاسٌس المنظمات المتخصصة باستخدام هذه الطاقات وهً
تتجه الى تكثٌف البحث العلمً واالستثمار فٌه بمجال توسٌع وزٌادة استخدام التكنلوجٌات المتخصصة للطاقات
البدٌلة والمستدٌمة من جهة ومن جهة ثانٌة العمل على خفض تكالٌف هذا االستخدام وجنً المزاٌا من خالل
الحصول على طاقة نظٌفة غٌر ملوثة للبٌئة ومتجددة وبدٌلة للطاقة التقلٌدٌة المعتمدة على الوقود االحفوري ) 41( .
وبمتابعة لواقع التبادل العلمً والفنً للعراق مع الدول االقلٌمٌة والدولٌة بمجال البحث العلمً واالستثماري فً
استخدام الطاقات البدٌلة والمستدٌمة نجده متواضعا وضعٌفا وال ٌرتقً للمستوى المطلوب مما ٌؤثر على مجاالت
االطالع الخر مستجدات العلوم والتطور بهذا المجال ونقل وتوطٌن التكنلوجٌات المطلوبة باستخدام هذه التفانات
المتفدمة للطاقة البدٌلة والمستدٌمة  ,وهذا االمر سٌبقى العراق متخلفا عما وصلت الٌه الدول االقلٌمٌة والدولٌة من
تقدم ملموس بهذا المجال .

المبحث الرابع  :السبل الكفٌلة لتفعٌل ودعم عمل المراكز البحثٌة المتخصصة وتفعٌل
دور االستثمارات بالبحث العلمً بمجال استخدام تكنلوجٌا الطاقة
البدٌلة والمستدٌمة فً العراق
تمهٌد :
تسعى معظم دول العالم على حد سواء الى زٌادة االستثمارات فً مجال الطاقات البدٌلة والمستدٌمة كونها افضل
الحلول للمشاكل المصاحبة الستخدام الطاقة االحفورٌة اذ تستثمر هذه الدول امواال طائلة فً مجال انتاج الطاقة
الكهربائٌة من الطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح وغٌرها وذلك على مستوى البحث العلمً والتطوٌر والتصنٌع والتطبٌق
بغٌة الوصول الى تخفٌض اسعارها وزٌادة كفاءتها وتسهٌل طرق انتاجها وجعلها واعدة لالنتاج والتطبٌق الموسع .
كما وتسعى الدول المتقدمة من خالل المراكز البحثٌة المتخصصة بمجال الطاقة البدٌلة والمستدٌمة الى تخفٌض
تكلة الواط ذروة الى اقل من ( ) 1 – 1.5دوالر باستخدام الطاقة الشمسٌة  ,وال غرابة فً ذلك فقد كانت تكلفة
الواط تتراوح بٌن (  ) 351 -311دوالر فً خمسٌنٌات القرن الماضً حٌن كان هذا المجال مقصورا على ابحاث
الفضاء ) 41 ( .
وعلٌه نجد ان االرقام المشار الٌها اعاله فً مٌزانٌة االنفاق ومبالغ االستثمارات هً نتٌجة للجهود المبذولة للبحث
العلمً وتدل على مدى اهتمام هذه الدول بسعٌها الحثٌث المتالك الفولت ضوئٌات لها والسٌما وان المصادر التقلٌدٌة
اخذة بالنضوب باالضافة الى ضمان استحواذها على االسواق العالمٌة لمنتجات الفولت ضوئٌات .
وقد تخصصت العدٌد من الشركات العالمٌة بتصنٌع الخالٌا الشمسٌة كشركة سوالر االلمانٌة والفولت وات
الفرنسٌة واتٌار سوالر االٌطالٌة وكرونا فً صربٌا واستروبور فً كندا وهٌلٌودٌناكا فً البرازٌل وغٌرها فً
الوالٌات المتحدة والٌابان كما ان هناك شركات متعددة الجنسٌة بهذا المجال ) 32 ( .
وفً جانب اخر هناك استثمارات بالبحث العلمً والسعً الحثٌث فً تطوٌر استخدام طاقة الرٌاح فً العدٌد من
دول العالم وباالخص بالبلدان االوروبٌة كالدنٌمارك والمانٌا فالدنٌمارك تحصل على حوالً(  ) %15من طاقتها
الكهربائٌة من توربٌنات الرٌاح وفً اجزاء من المانٌا ٌتم تولٌد (  ) %75من الطاقة الكهربائٌة من طاقة الرٌاح
وفً مقاطعة بامبٌلونا باسبانٌا تمثل نسبة القدرات المركبة من مزارع الرٌاح المرتبطة بالشبكة (  ) %51من
اجمالً القدرات الالزمة للمقاطعة وغٌرها من االمثلة التً تبرز مدى اهتمام هذه الدول بالطاقة البدٌلة والمستدٌمة
وان ذلك لن ٌاتً اال من خالل بذل الجهود بالبحث العلمً واالستثمارات الكبٌرة التً ضخت بهذا القطاع ) 45 ( .
وتوافقا مع ما تقدم ٌلزم االمر االهتمام بالبحث العلمً وزٌادة االستثمارات فٌه فً مجال استخدام ونقل وتوطٌن
تكنلوجٌات الطاقة البدٌلة والمستدٌمة اذا ما عرفنا بامتالك العراق امكانٌات كبٌرة من هذه الطاقات تصل فً كثٌر
من االحٌان اضعاف ما امتلكته الدول المشار الٌها اعاله التً حققت نسب عالٌة من االستخدام واالستثمار للطاقات
البدٌلة والمستدٌمة .
وٌمكن ان ٌحقق العراق التطور المنشود باستخدام الطاقات البدٌلة والمستدٌمة والسٌما الطاقة الشمسٌة وطاقة
الرٌاح اذا ما حسن التعامل مع البحث العلمً واالستثمار فٌه كونه الوسٌلة االنجع لتحقٌق نسب اعلى من االستخدام
من هذه الطاقات والبحث عن اٌجاد وسائل اخرى بدٌلة للطاقة االحفورٌة تكون مكملة لها مع الحفاظ على مكانة
العراق فً مقدمة الدول المصدرة للطاقة االحفورٌة والحفاظ على المستوى االقتصادي الذي ٌنعم به .

وفً هذا المجال فان العراق ٌحتاج لحزمة من السبل الكفٌلة فً مجال تفعٌل دور البحث العلمً واالستثمارات
فٌه فً مجال استخدام الطاقات البدٌلة والمستدٌمة وزٌادة نسب مساهمة هذه الطاقات فً مٌزان الطاقة العراقً ومع
االخذ بنظر االعتبار التحدٌات التً تحٌط بالعراق من النواحً االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة واالمنٌة والبٌئٌة
والمؤسساتٌة وٌمكن ان نقدم هذه السبل كما ٌلً :
اوال /تعزٌز مكانة البحث العلمً والمراكز البحثٌة المتخصصة بالطاقة البدٌلة والمستدٌمة :
وٌتم ذلك من خالل كل مما ٌاتً :
 /1فتح المزٌد من المراكز البحثٌة المتخصصة بالجامعات العراقٌة وتجهٌزها بمختلف المعدات والتجهٌزات
والمختبرات الالزمة باستخدام الطاقات البدٌلة والمستدٌمة وتطوٌر القائمة منها الجل انجاز البحوث االساسٌة
والتطبٌقٌة وباحدث اسالٌب البحث العلمً والوصول بها الى المستوى الرٌادي .
 /2انشاء بنك للمعلومات وتوفٌر البٌانات والمؤشرات الرسمٌة المعتمدة من الدول بهدف توفٌر متطلبات الدولة
واحتٌاجات المخططٌن والباحثٌن من البٌانات االساسٌة التً تتطلبها خطط التنمٌة للوقوف على امكانٌات العراق من
الطاقة البدٌلة والمستدامة مثل االشعاع الشمسً ودرجات الحرارة وشدة الرٌاح وكمٌة الغبار وغٌرها من المعلومات
الدورٌة الستخدامات هذه االنواع من الطاقات وباالخص انجاز اطلس الرٌاح العراقً .
 /3توحٌد الجهود لمختلف المراكز البحثٌة ذات االهتمام المشترك بتطوٌر استخدام تكنلوجٌات الطاقات البدٌلة
والمستدامة بعموم الوزارات والهٌئات والشركات بالقطاعٌن العام والخاص وانجاز البحوث والدراسات المٌدانٌة
المشتركة .
 /4ادخال الطاقات البدٌلة والمستدٌمة بمناهج التدرٌسٌة فً المراحل االولٌة والعلٌا للكلٌات المتخصصة .
 / 5اعتماد مٌزانٌة منفصلة للمراكزالبحثٌة المتخصصة بالطاقات البدٌلة والمستدٌمة ضمن موازنة الجامعات
العراقٌة السنوٌة .
 /6ارسال الباحثٌن العراقٌٌن بدورات تطوٌرٌة خارج القطر بدول متقدمة بمجال استخدام تكنلوجٌات الطاقات
البدٌلة والمستدٌمة
 / 7ربط المراكز البحثٌة العراقٌة المتخصصة باطاقات البدٌلة والمستدٌمة مع نظٌراتها من المراكز البحثٌة
العربٌة واالقلٌمٌة والدولٌة .
 /8استحداث اقسام علمٌة متخصصة بالكلٌات الهندسٌة بانواع الطاقات البدٌلة والمستدٌمة وتوفٌر مستلزمات
عملها .
 /9استحداث مجلس علمً بحثً صناعً حكومً ٌرتبط برئاسة الوزاراء ٌتخصص بهذا المجال وٌقوم
بالتنسٌق مع كافة الجهات العلمٌة والصناعٌة ( وباالخص الجامعات ) ذات العالقة فً العراق والدول العربٌة
واالقلٌمٌة والدولٌة .
 /11استثمار براءات االختراع المحلٌة ذات العالقة باستخدام الطاقات البدٌلة وتوفٌر الدعم المادي والمعنوي لها
 / 11العمل على انصاف الباحثٌن بالمراكز البحثٌة المتخصصة العائدة للوزارات والهٌئات غٌر وزارة التعلٌم
العالً والبحث العلمً فٌما ٌتعلق بالترقٌات العلمٌة والحوافز والساعات التدرٌسٌة والتخصص الحالً وغٌرها
والتً جعلت من هذه المراكز طاردة للباحثٌن المتمٌزٌن ولٌست جاذبه لهم .

ثانٌا  :تفعٌل القوانٌن والتشرٌعات بمجال استخدام الطاقات البدٌلة والمستدٌمة :
وٌمكن ان تاخذ بالمجاالت االتٌة :
 /1اصدار استراتٌجٌات وسٌاسات وطنٌة تكفل التشجٌع بنقل وتوزٌع الطاقة الكهربائٌة المنتجة من مصادر
بدٌلة ومستدٌمة واصدار التشرٌعات القادرة على استٌعاب نسبة متفق علٌها من الطاقة البدٌلة .
 / 2تفعٌل التشرٌعات الخاصة بدعم القطاع الخاص باالستثمار بمجال هذه االنواع من الطاقات فضال الى تقدٌم
المحفزات بذلك كاالعفاءات الضرٌبة باستٌراد المستلزمات والمعدات المستخدمة بانتاج الطاقة البدٌلة
والمستدٌمة .
/3تقدٌم الضمانات االقتصادٌة التً تشجع على االستثمار بالطاقات البدٌلة والمستدٌمة .
 / 4االعالن عن تقدٌم تعرٌفة مناسبة ومشجعة لكل من المنتجٌن والمستخدمٌن ولكل نوع من انواع للطاقة البدٌلة
والمستدٌمة وبحسب التقنٌة المستخدمة وطرٌقة االنتاج .
 /5ابرام عقود طوٌلة االجل نسبٌا ٌحدد بها تعرٌفة لشراء كل نوع من انواع الطاقة البدٌلة والمستدٌمة
 /6تامٌن سوق ثابت النتاج الطاقة الكهربائٌة من مصادر الطاقات البدٌلة والمستدٌمة عبر تامٌن تسعٌر ثابت
وعادل لشراء الطاقة المنتجة
 /7تضمٌن التخطٌط العمرانً خطط وبرامج لتخصٌص االراضً الالزمة القامة مشروعات انتاج الطاقة
الكهربائٌة من مصادر الطاقات البدٌلة
 /8الشفافٌة فً تداول معلومات الطاقة بٌن االجهزة المختلفة داخل الدولة وخارجها
 /9ولعل من الضروري تفعٌل قانون رقم (  ) 43لسنة  2112والخاص بتصدٌق العراق على االتفاقٌة الدولٌة
المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولٌة للطاقة المتجددة ( ارٌنا )
ثالثا  :تشجٌع التعاون والتبادل العلمً العربً واالقلٌمً والدولً بمجال الطاقة البدٌلة والمستدٌمة :
ان للتعاون والتبادل العلمً مع الدول التً سبقت العراق وحققت انجازات مشهودة بمجال استخدام تكنلوجٌات
الطاقة البدٌلة والمستدٌمة سٌكون له اثر بنقل وتوطٌن هذه التكنلوجٌات بداخل العراق وٌتم ذلك من خالل ما
ٌاتً :
 / 1امكانٌة ارسال الباحثٌن العراقٌٌن للدول المتقدمة لدراسة اخر ما توصلت له هذه الدول من تقدم وطفرات
علمٌة ملموسة ٌمكن االستفادة منها ونقل تلك التجارب للعراق .
 / 2اجراء عقود استثمارٌة مشتركة مع الدول المتقدمة باستثمار مصادر الطاقة البدٌلة والمستدٌمة على ان ٌكون
ذلك مبنٌا على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة .
 /3االشتراك بالمنظمات والهٌئات العربٌة واالقلٌمٌة والدولٌة المتخصصة بمجال الطاقة البدٌلة والمستدٌمة
والسعً للتعاون مع مختلف الجهات البحثٌة العلمٌة بمختلف دول العالم ذات التوجه بهذا المجال
 /4توفٌر قاعدة بٌانات لتبادل االراء والمعلومات مع المستوٌات العربٌة واالقلٌمٌة والدولٌة حول القضاٌا
التكنلوجٌة الخاصة باستخدام الطاقات البدٌلة والمستدٌمة .

 /5استقطاب الكفاءات العلمٌة المتقدمة من الدول الرائدة بمجال تكنلوجٌات الطاقة البدٌلة والمستدٌمة لالشراف
وتدرٌب الكوادر العراقٌة العاملة بهذا المجال .
رابعا  :نشر الوعً البٌئً :
وتتمثل بعدة جوانب تصب فً تقدم وتطور استخدام الطاقات البدٌلة والمستدٌمة فً العراق ومن اهمها :
 / 1نشر الوعً البٌئً حول سبل االستفادة من استخدام الطاقات البدٌلة والمستدٌمة وضرورة اضطالع كافة
وزارات ومؤسسات الدولة بذلك كوزارات البٌئة والكهرباء والصناعة والمعادن والنفط والعلوم والتكنلوجٌا
والتعلٌم العالً والبحث العلمً فضال لوزارة الثقافة واالعالم والتربٌة وتكوٌن مركز اعالمً وتوعوي
متخصص بذلك ٌضم كل الجهات المشار الٌها .
 /2التوجه نحو تغٌر نمط الحٌاة والسلوك االستهالكً ترشٌدا لالستهالك الطاقة من خالل التوعٌة العامة وتنمٌة
مهارات الفنٌٌن لتالفً عدم الكفاءة ٌ ,ضاف لذلك رفع القدرات االدارٌة ووضع االسس لنظام معلوماتً حول
كفاءة الطاقة .
 /3تقٌٌم التاثٌرات البٌئٌة كاساس لدراسات الجدوى الفنٌة واالقتصادٌة لمشروعات انشاء محطات تولٌد الكهرباء
المنتجة من مصادر الطاقة البدٌلة والمستدٌمة وتوفٌق االوضاع البٌئٌة بمحطات التولٌد القدٌمة .
خامسا :تطوٌر القوى العاملة فً صناعة الطاقة البدٌلة والمستدٌمة :
وٌتم من خالل كل مما ٌاتً :
 / 1اعداد خطط لتنمٌة الموارد البشرٌة بما ٌضمن تحقٌق االهداف باستخدام تكنلوجٌات الطاقة البدٌلة والمستدٌمة
مع االحتٌاجات باستخدامها على المدى الطوٌل .
 /2تقدٌم االسناد والدعم المادي والمعنوي للجهات االكادمٌة والبحثٌة لضمان مخرجات تتالئم مع احتٌاجات
مجال الطاقة البدٌلة والمستدٌمة المستقبلٌة .
 /3تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة والتطوٌرٌة للعاملٌن بمجال الطاقات البدٌلة والمستدٌمة وفق المعاٌٌر العالمٌة
وبما ٌتالئم مع تطوٌر صناعة واستخدام هذه الطاقات .
سادسا  :ربط سٌاسات استخدام الطاقات البدٌلة والمستدٌمة مع سٌاسات المحافظة على البٌئة واهداف تحقٌق
التنمٌة المستدٌمة :
وٌمكن ان نشٌر بهذا الصدد بكل مما ٌاتً :
 /1ان االستخدام الكثٌف للمصادر االحفورٌة للطاقة ادت الى تزاٌد االهتمام بالتغٌرات المناخٌة اذ ٌمكن من
خالل الٌة التنمٌة النظٌفة انشاء مشروعات خفض االنبعاثات التً تساعد العراق على ادراك التنمٌة المستدٌمة ,
كما انها تتضمن بالتزام الدول الغنٌة بنقل التقانٌات النظٌفة للدول االخرى المسببة النبعاثات الغازات الملوثة
للبٌئة ومنها العراق على اعتبار ان التلوث هو عابر للحدود ومساعدة العراق الى تحقٌق التنمٌة المستدامة من
خالل الدعوة النشاء مشروعات الطاقة البدٌلة والمستدٌمة وباالخص انتاج الكهرباء من طاقة الرٌاح والطاقة
الشمسٌة ومشروعات خالٌا الوقود الهٌدروجٌنً ومشروعات الكتلة الحٌوٌة واٌضا مشروعات كفاءة استخدام
الطاقة واستبدال الوقود ومشروعات التولٌد المشتركة.

/2االستفادة من الٌات التنمٌة النظٌفة وتجارة الكاربون اذ اصبح غاز ثانً اوكسٌد الكاربون سلعة مهمة بالتجارة
الدولٌة وخاصة بالدول االوروبٌة حٌث ٌباع باسعار مرتفعة للطن الواحد من هذا الغاز  ,ووصل حجم التجارة
فٌه نحو (  ) 61ملٌار دوالر لعام (  ) 2112وهو فً تصاعد مستمر لالعوام التالٌه .
ومن هذا المنطلق ٌوفر بٌع شهادات الكربون دخال اضافٌا للمستثمرٌن فً مجاالت الطاقة النظٌفة مع االخذ
باالعتبار ان هذا الدخل ال ٌمكنه تحوٌل مشروع خاسر الى رابح اال انه ٌحسن من معدل العائد من المشروع .
/3تفعٌل سٌاسات المحافظة على البٌئة واالستخدام االمثل للموارد الطبٌعٌة فً انتاج الطاقة الكهربائٌة  ,وٌتم
ذلك من خالل ادارة بٌئٌة فاعلة فً مجال المحافظة على البٌئة واستٌدامتها  ,والعمل على تحسٌن مؤشرات
التنمٌة المستدٌمة ( االقتصادٌة واالجتماعٌة والمؤسساتٌة والبٌئٌة ) وباالخص االخٌرة منها كونها تعمل بمجال
الحد من التلوث البٌئً بكافة عناصر البٌئة ( التربة  ,المٌاه  ,الهواء  ,التنوع الباٌولوجً )  ,وهذا العمل ٌتطلب
اٌضا التطوٌر والدعم للتشرٌعات ذات الطبٌعة البٌئٌة فضال لمثٌالتها فً مجال الطاقة والتنمٌة والسٌما المتعلقة
منها بالطاقة البدٌلة والمستدٌمة .

خاتمة :
وقد ٌكون من دواعً االهمٌة فً هذا السٌاق ان نشٌر الى اهم السبل والمعالجات الكفٌلة لتفعٌل عمل
المراكز البحثٌة وتفعٌل دور االستثمارات بالبحث العلمً بمجال استخدام تكنلوجٌا الطاقة البدٌلة والمستدٌمة هو
توافر االرادة السٌاسٌة الحقٌقٌة التً تسعى الى توحٌد الجهود والنظر لمصالح الشعب العراقً بحصوله على
افضل الخدمات االساسٌة واالرتقاء بمستوٌاته المعٌشٌة وباالخص حصوله على كامل حاجته من الطاقة
الكهربائٌة  ,وهو ما ٌدعو الى االهتمام للوسائل التً تحقق هذه الرغبات الملحة والتً تاتً فً مقدمتها
االستغالل االمثل لكل الموارد الطبٌعٌة بانتاج الطاقة الكهربائٌة .
وتاسٌسا على ما تقدم فان االهتمام بقطاع الطاقة البدٌلة والمستدٌمة امرا ال ٌمكن تجاهله كونه ٌتحقق من
توافر امكانٌات كبٌرة غٌر مستغلة حبا هللا بها العراق من طاقة الرٌاح والطاقة الشمسٌة وطاقة مساقط المٌاه
وطاقة حركة االمواج للمد والجزر وطاقة حرارة باطن االرض وطاقة الكتلة الحٌة وغٌرها والسٌما الطاقتٌن
االولٌتٌن منهما.
ومن اهم الوسائل التً تعمل على تحقٌق ما تقدم هو اللجوء الى البحث العلمً واالستثمارات فٌه واالهتمام
بوجود مراكز بحثٌة متخصصة جدٌدة وتطوٌر القائمة منها ومدها بكافة الوسائل الضرورٌة لعملها من اجهزة
ومعدات ومختبرات وتطوٌر الباحثٌن وجذب ودعم المتمٌزٌن منهم مادٌا ومعنوٌا والتنسٌق بٌن مختلف وزارات
ودوائر الدولة المعنٌة بهذا القطاع وتاسٌس مجلس موحد للطاقة البدٌلة والمستدٌمة ٌرتبط برئاسة الوزاراء
مباشرة ٌعمل على توحٌد كافة الجهود المبذولة فً هذا المسعى من خالل وضع ورسم سٌاسات وبرامج محددة
وواضحة وقابلة للتنفٌذ ٌشارك باعدادها كافة الممثلٌن بها من جهات معنٌة بهذا القطاع  ,فضال لالستفادة من
خبرات وتجارب الدول المتقدمة المكانٌة نقل وتوطٌن تكنلوجٌات الطاقات البدٌلة والمستدٌمة وانشاء مشروعات
مشتركة تحقق مصالح كال الطرفٌن  .كما البد من تفعٌل القوانٌن والتشرٌعات المهتمة باستخدام تكنلوجٌا الطاقة
البدٌلة والمستدٌمة ونشر الوعً البٌئً بالمجتمع والعمل على تحقٌق التوازن ما بٌن الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة
فً سٌاق تحقٌق التنمٌة المستدٌمة والحد من التلوث البٌئً .

المصادر والمراجع :
اوال  :الكتب والبحوث والتقارٌر :
/ 1الجهاز المركزي لالحصاء -وزارة التخطٌط  :المجموعات االحصائٌة لسنوات متفرقة  ,بغداد  ,العراق .
 /2الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء –جمهورٌة مصر العربٌة  :دراسة مستقبل الطاقة الشمسٌة فً
مصر  ,اصدار فبراٌر  , 2115رقم المرجع  , 23411-81القاهرة  ,جمهورٌة مصر العربٌة 2115 ,
 /3اٌت زٌان كمال والٌفً محمد  :واقع وافاق الطاقة المتجددة فً الدول العربٌة (الطاقة الشمسٌة وسبل
تشجٌعها فً الوطن العربً )  ,ورقة بحثٌة مقدمة العمال المؤتمر العلمً االول لكٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم
التٌسٌر لجامعة فرحات  ,الجزائر . 2118 ,
 /4اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اسٌا ( االسكوا ) -برنامج االمم المتحدة  :االقتصاد االخضر فً سٌاق
التنمٌة المستدامة والقضاء على الفقر – المباديء والفرص والتحدٌات فً المنطقة العربٌة  ,العدد االول ,
االمم المتحدة  ,نٌوٌورك . 2111 ,
 /5اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً اسٌا ( االسكوا ) -برنامج االمم المتحدة  :امكانٌات وافاق تولٌد
الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فً دول االسكوا  ,الجزء الثانً  ,النظم الحرارٌة والشمسٌة  ,اسكوا ,
االمم المتحدة  ,نٌوٌورك . 2111 ,
 /6برنامج االمم المتحدة للبٌئة  :التقرٌر السنوي لعام  , 2015نٌوٌورك . 2116 ,
 /7برنامج االمم المتحدة للبٌئة  :بناء اقتصادٌات خضراء شاملة  ,قصص نجاح من التعاون فٌما بٌن بلدان
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Abstract:
Investing in scientific research can be considered as a productive investment
that achieves the highest revenues, especially in the field of the use of advanced
technology, including the use of alternative and sustainable energies because of its
positive impact by adding new sources of energy on the one hand and that it is
sustainable on the other hand and is clean and environmentally friendly. Over time if
environmental and technical research and studies have an effective contribution on the
fourth hand, and that it will be a means of spreading more justice in the world among
the rich and poor countries of the world, and it is not limited to those who live today,
On the contrary, when we rely on alternative and sustainable energy, we will make the
future of future generations safer from a fifth point.
The use of this technology will create more environmentally friendly green
jobs for many young people. Sixth and Seventh Parties.
Despite the fact that Iraq is full of traditional energy sources (oil and natural gas) and
possession of huge reserves that makes Iraq in the forefront of the world, but it has
gone through many political, security, economic, social, environmental and
institutional circumstances and challenges, especially the exposure of its oil and
energy sources, which greatly affected the fluctuation of production and marketing
For these resources and then in the field of securing its energy needs, especially
electricity, which has also been the destruction of many of its facilities, which put the
country in a state of inability to provide the necessary energy to the present time as
well as fossil fuels (oil and Natural gas) has a significant impact on the pollution of
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the environment, which makes Iraq to think to resort to the search for other sources of
energy in abundant quantities such as alternative energy and sustainable, especially
solar energy, wind and water, which requires the State to work to exploit these
energies better so that sources Sustainable and environmentally friendly, through the
interest of scientific research in the field of the use of technologies for alternative
energy and sustainable, which can contribute to solving the problems of electricity
shortages, especially in remote areas, villages and rural areas through the
establishment of solar and wind networks for street lighting and the use of solar
heaters and other houses, and this needs to be the presence of research centers and
academic involved in scientific research and material support and provide all the
means and requirements for achieving the desired objectives in this field.
The evidence shows that the reality of investment in scientific research in the field of
the use of alternative energy and sustainable energy in Iraq is very weak through the
low proportion of the contribution of these types of energy to the total uses of
traditional energy, which is the result of the weakness of the State's great interest in
supporting this vital sector, which requires highlighting and interest The need for
governmental intervention is not in the field of establishing specialized centers, but in
providing real support to them in various aspects of its work by monitoring
appropriate financial budgets to spend on research in this area and encourage
industrial investment of these species, whether for the government sector or for
Private sector.
Therefore, this research is aimed at highlighting the most important scientific research
centers concerned with the use of alternative and sustainable energy technology in
Iraq, and to identify the most important determinants of its work and ways to support
investment in scientific research to develop and expand the uses of this technology.
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