
 

 
 

ي 
الكهرباءازمة أوراق سياسيات ف   

 
 

 

 
 6من  1صفحة  الشبكة الذكية والحل المتكامل -الكهرباء  عبد الحسين الهنين

 

والحل الشبكة الذكية  -كهرباء ال:* عبدالحسين الهنين

 المتكامل

 

 

  ولغاية اليوم 1980عام  منذ ف , الكهرباءليس هناك من سؤال تكرر بيننا كعراقيي   أكثر من السؤال عن حال 

ة بعد  تصدرت الكهرباء هموم الناس ن ما قبلها كانت الهموم مكبوتة أ بطبيعة  2003عام  وتفاقمت الحث 

 أقل من 2003رغم أن الطلب عىل الكهرباء قبل عام  حد عىل البوح بهاأوال يتجرأ 
ا
% من 20، ال يشكل إّل

 
 
 أن زيادة عدد السك

ا
، إّل جهزة أالمتوفر من  تضاعفوبالتالي  ان وارتفاع مستوى الدخلالطلب الحالي

ات تستهلك الطاقة  .بال سقف منظور اعد جعل الطلب يتص  بعدة مرا

ي الحلول العملية بما يتناسب مع هذا التحدي ،ابتداء  
 
ي بل  يجب اإلقرار بأننا لم نمض ف

 
 ساد أسلوب التشك

ي كل و  وجلد الذات تجاه قطاع الكهرباء
 
ي الذين يتحدثون ف

اء الظهور التلفزيون  ي ذلك المئات من خثر
 
ساعد ف
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ء عن الكهرباء باستثناء األسباب الجوهرية  ي
 بل  هذه الخدمة اكتمال لفشلش 

ا
ث عن مؤامرة  سمعنا من تحد

ا معلومة بسيطة، لمنظومتنا الكهربائيةكونية ضد 
ً
ي نفس الوقتوص كننا لم نسمع أبد

 
، مثالها أن ادمة ف

كي   الم   زين من الشبكة الوطنية. وزارة الكهرباء ال تعلم العدد الفعىلي للمشثر  جها

ها وثيقة يمكن
ا
  أكتب هذه السطور، وأعد

ً
ي أدرك حاجتنا ال مواجهةالمساءلة عنها الحقا

مع  ، ألنن 

وقراطية الفاسدة، أو لنقل إنها ) هلة( لو أر الو)أمتجمدة( الالبث  ي تعتمد  مثر
آلية دنا تخفيف الوصف النر

 الفعل عقيمة 
ا
ي ارتفاع نسبة االستهالك حيث طغ  أسلوب رد

 
لم ولن تتمكن من مسايرة الزيادة السنوية ف

عالجات والقرارات ألزمٍة تتكرر ذروتها مطلع كل صيف، لننتظر القرارات)الثورية( أن تظهر عىل  عىل الم 

ها تهدئ من غضب الناس , 
 
لع عىل تاري    خ ملف الكهرباء سيجالسطح لعل

ا
د حالة لكنا أي مط

ي أمواٍل 
ر عىل السلم األهىلي وخلق بيئة لجن 

ا
ر الحياة العامة وأث

ا
من)االختطاف( يعانيها هذا الملف، بما كد

ب من السبب الرئيسي  طائلة، سواء كان  خالل القانون أو باالحتيال عليه , الذي يديم هذه  وربما هنا نقثر

 المشكلة. 

ي أتحمل و  
ها وثيقة ألن ا

ا
تب فأقول إن

ُ
ي بما  يها ومستعد للمراجعة حولها زر ما ك

اآلن أو بعد سنوات، لثقنر

ي بأن التكنولوجيا المتقدمة هي حتمية ال مفر من اللجوء إليها مهما طال الزمن. 
، ولثقنر

ً
 تحتويه فنًيا وإداريا

اق و  در الكهرباء!، ولن أتمن  إضافة محطات جديدة، رغم أن هناك دبيب توا ال أقول بأن العراق سيصا

ي تعاقدات مستمر ل
 
ى يحيطها الشك، وتلطخها شبهات الفساد و الهدر، ف إلضافة باعتبارها بيئة لعقود كثر

هب هذه العقود ال تذ العام , فتحت ضغط الحاجة للطاقة  تحتمي بظل استثناءات مجحفة بحق المال

كات بعينها  ان ش  شبه مأل خزا ء بالثقوب فمهما رغم تأكيداتنا بأن هذا المسار من جانب وزارة الكهرباء ي  مىلي

تاح.   الفجوة بي   حجم الطلب واإلنتاج الم 
ا
ات جديدة، لن نتمكن من سد

ا
 أضفنا من محط

. 

قبل سنتي   ونصف، قبلنا التحدي من أجل الحل الجوهري، الذي لم نتمكن من تحقيقه بسبب الممانعة 

ي وضع هذا الحل عىل بداية ا
 
لمسار الصحيح وبلغة الهائلة لمساره، رغم إننا كسبنا بعض النجاح ف
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وع وضغط زرال  (، ألجل أن نحصد النتيجة Start up)  الهندسة، فإننا أوصلنا هذا الحل ال نقطة الش 

ي 
ة السخيفة النر ، وننتهي من هذه القصا  "أزمة الكهرباء".   اسمهاخالل سنتي  

وع الحل المتكامل ) وع  الشبكة الذكية( إ Integrated Solutionإنه مش  ( الذي  Smart Grid) نه مش 

ة عليه.  ي تشويه سمعة الفريق الذي يعمل بقوا
 
 ف
ً
بتنا نخس  عليه شعبًيا، ألن جوقة الفاسدين نجحوا عمليا

 
ً
وع، حرصا لهذا، نكتب هنا من أجل المكاشفة، وتحفث   أبناء شعبنا ألجل الضغط نحو إنجاز هذا المش 

 عنه، 
 
ه وال بديًل  ألنه يمثل وليس غث 

ً
 معارصا

 
ن يكون عىل رأس حال لمشكلة متفاقمة، وبرصف النظر عما

 للتنفيذ لواحد من أخطر الملفات المتعلقة 
ً
 زمنيا

 
وزارة الكهرباء. الحل المتكامل الذي يحمل جدوّل

 . ي
ر
 بمستقبل الشعب العراف

ز بالكهرباء عتر  لتكنولوجيا الرقمية لعملية توظيف   ه   شبكة الكهرباء الذكية ويد المستهلكي  ز لت 

ز الكفاءة وخفض  يسمح  نظاممن خالل  صال الرقم  االت للرصد والتحليل والتحكم واالتصال  لتحسي 

التكلفة خفض و و السيطرة عىل المفقودات الفنية واالدارية )رسقة الطاقة الكهربائية( استهالك الطاقة 

  سلسلة إمدادات الطاقةوتحقيق أقىص قدر من الشفافية وال
ز
وال ذكية حل , و ه  تقدم  موثوقية ف

  الشبكل
ز
 Smart) الذكية  عدادات الباستخدام   الكهربائية التقليدية ةلتغلب عىل نقاط الضعف ف

Meter  تشكل موسع  ( , و ه  
  للتكنولوجيا التناظرية الت 

ز
  ا ساعد ف

ز
استخدام األجهزة من لتحكم ف

  االتجاه
 
  توفر  و بسبب  (Two Way Communication) خالل استخدام االتصال ثنائ

ز
نت ف اإلنت 

حيث تنقل  وقية من الناحية العملية أكتر موث الشبكة الذكية  األمر الذي يجعل منمعظم المنازل 

ز واألجهزة اآللية من  ز والمشغلي  ز العاديي  ن المستخدمي 
ّ
أجهزة الشبكة الذكية المعلومات بطريقة تمك

ات    تحدث اثناء اشتغال  االستجابة برسعة للتغت 
 إدارة الطاقة  بإمكانيةيسمح  مما  الشبكة الذكية,الت 

ز او سواء كانت لمالتكلفة المرتبطة بها االستهالك وادارة تقدير و  ل معي  ز يتم  لك  لمؤسسة معينة تز

ز بمعلومات حول االستهالكتزويد المستهلك  ية المتاحة وألنمع القدرات التوليد ضبط االستهالك   ي 

  
ز
ها مع ازياد الطلب او نقصانه  وأسعار الطاقة متاحال أآلئ   ي فهو وتغت 

ز
ساعد خدمات إدارة الطاقة ف

  أوقات ل أو الشبكة الذكية عىل تقليل االستهالك خال
ز
الطلب عىل الكهرباء  ذروةقات التكلفة العالية ف

  ثالثة اشهر تمتد من 
ز
  تتجسد ف

 .ايلول  15حزيران اىل  15والت 

http://www.gantechs.com/2018/10/what-is-smart-meters.html
http://www.gantechs.com/2018/10/what-is-smart-meters.html
http://www.gantechs.com/2018/10/what-is-smart-meters.html
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ستخدم ان (  Smart grid  ) لشبكة الذكيةل كذلك يمكن  
ُ
كالعداد الذك  والهاتف    تقنيات االتصاالت  ت

  تعمل عىل تقنية الذك  و
  تسم سكادا   أو أنظمة المراقبة (4G) الت 

 Supervisory Control ) الت 

And Data Acquisition   ها الكثت  (   و معلومات من نقاط اللجمع  من االساليب التقنية  غت 

,  ومن ثم تعديل عمل الشبكة بناء عىل هذه المعلومات ئية الكهرباالطاقة استهالك و توليد و نقل 

  يمكن  فأن ولذلك 
المستهلك )منازل،  أنماط استهالك الكهرباء لدى مثل جمعها المعلومات الت 

  وأنماط التوليد لمحطات الطاقة  معامل...الخ(
ز
الطاقة  امكانية اضافة انواع من  سوف تساعد ف

ليةالطاقة الشمسية مثل وحدات   المتجددة ز   اوصيت بها حال واعدا  ألنها ال تحتاج اىل شبكة  المتز
الت 

  تعمل بطريقة ال  نقل او توزي    ع  عىل عكس حقول الطاقة الشمسية 
 وان هذه ,  ( On Grid)  الت 

ز  كاملة    أتمتة ن خاللإدارة الشبكة م مكننا منت المعلومات المهمة عن أداء الشبكة لعملية تحسي 

 Integratedضمن حل متكامل )    الكهرباءو توزي    ع وديمومة توليد ونقل  وثوقيةم كفاءة و

Solution )  . 

اع ، أقول؛ إن ما نتحدث به هو ليس اخثر
 
 وأمانة

ً
   شجعت العديد من المؤسسات قد فا جديد ا أخالقيا

ز
ف

   نتيجة م عىل استخدام الشبكات الذكية جميع أنحاء العال
ز
 و  التحكم بشكل دقيقتوفر قدرة عالية ف

  شبكات توليد و  واإلعطابالتكيف مع حاالت الطوارئ 
ز
  تقع ف

, لكن  ة الطاق نقل و وتوزي    ع الت 

وع  (  التحدي ) عبارة استخدام   وصف هذا المرسر
ز
   تجسد انما ي ف

ز
  وضعت  تجاوز المصاعب ف

الت 

   بحسن نية او بدونها ,  ه ضد
ز
وع  أألمر الذي دعائ    الشجاع ألنه عملبال ان اصف المرسر

منع هدر يعتز

  قص  إولذلك ف,  ( عىل أألقل مليارات دوالر سنويا  ستة  billion USD 6  ) اكتر من 
ة ن نجاحه يعتز

 بحاجة اىل دعٍم شعتر  وتضامن ك  تكتمل.  نجاح  

  أقل  
ز
ز ف   أمتد لعامي 

ز
وع الشبكة الذكية، هو نتاج عمٍل ميدائ ح بذكر إن مرسر   غت  مرص 

تقدير، وألنتز

وع، ال لغرض االستعراض، إنما    الفريق، لذا أتحدث بصفة شخصية عن المرسر
ز
أسماء من عمل ف

 من المعرقالت والحجج 
ً
 هائال

ً
ا وع كم  ل مسؤولية واعية وكاملة عن نجاحه. لقد واجه هذا المرسر لتحم 

  إدااإلدارية الواهية المستندة اىل بت  
ز
مة  استشارية رغم تأكيد جهاترة الدولة وقراطية متجذرة ف محثر

ي دول متقدمة مثل ) المانيا  المطبقةمطابق ألفضل المواصفات العالمية  قمنا به ما ان  من
 
ا ,  ف , انكلثر

ي قد , سنغافورا , اليابان .... الخ ( 
ي الجوانب التقنية النر

 
غث  مفهومة للمواطن تبدوا وبعيدا عن الخوض ف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
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 صفات والمنافعالموا من خالل توضيح   القارئ نبسط الموضوع عىلان  واجباجد من ال البسيط  

ي تتمث   بها الشبكة الذكية وهي    والوظائف
 :  عىل سبيل المثال ال الحرصالنر

الحد من االستهالك  المفرط للكهرباء و أن توزي    ع الكهرباء المدعوم بالشبكة الذكية يجب   -1

اوح ما بي   ان يستهدف تخفيض االستهالك بنسبة    . %30%  ال 20تثر

 Geographic  )  تحقيق نظام كامل يشمل حماية الشبكة وصيانتها من خالل نظام -2

Information System - GIS ) 

كي   من خالل الشبكة الذكية بالكهرباء ب   -3  .  ساعة 24ضمان تزويد المشثر

ي مدة ال ت -4
 
ي جميع ارجاء العراق  ف

 
كي   ف  . تجاوز ثالثة سنواتان يتم تغطية جميع المشثر

 . ان تتمث   المنظومة بالسيطرة عىل الحمل والطلب -5

كي    -6
ي توزي    ع الكهرباء بي   المشثر

 
 . ان تتمث   المنظومة بالعدالة ف

 . (  Online   ) لحظيا ان تكون المنظومة قادرة فنيا عىل كشف التجاوزات و شقة الكهرباء  -7

ي ان يكون االتصال مع العدادات الذكية بشكل  -8
 .(Online) لحظ 

وامكانية   ( Post  Paid) و نظام الدفع االجل (Prepaid) ان تتمث   المنظومة بنظام مسبق الدفع  -9

 . تحويلها من نظام ال آخر عن بعد دون تغيث  العدادات

ي المنظومة خاصية تغيث  التعرفة حسب الوضع المستقبىلي وبشكل   -10
 
ان تتوفر ف

 سهل  وعن بعد دون تغيث  العدادات

 . تتمث   المنظومة بحل مشكلة االختناقات اينما و منر تحصلان   -11

 ان تتمث   المنظومة بإمكانية حل مشكلة توازن الشبكة  واكتشاف األعطال عن بعد .  -12

يتضمن تحديث شبكة التوزي    ع من نفس واردات الجباية من خالل تحويلها من شبكات  -13

وع الخدمة والجباية وهو هوائية ال ارضية بتكنولوجيا أكثر تقدما   بشكل السابق يختلف عن مش 

 جذري . 
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ي ذلكو 
ت ثابتة و موثوقة انه ترشيد وحماية للشبكة وامكانية تجهث   الطاقة الكهربائية بمعدال   ؟ ماذا يعن 

ي منع التالعب بمليارات ا ساعة و  24للمواطني   تصل ال  
ي قطاع التوزي    ع يعن 

 
ي  و لدوالرات سنويا ف

يعن 

ىنصف مليار دوالر سنويا  من تقليص اكثر  كات الكثر اء الطاقة من المستثمرين و منع احتكار الش   تدفع لش 

ي فرض سطوتها 
 
معداتهم دون نقاش  أألهىلي  والحد من قبولديد السلم تحت ضغط الحاجة وته علينا  ف

 .أو وقودنا المتوفر   ألجوائنا مالئمتهاالمواصفات و مدى  او  األسعار حول 

 أقول 
ً
ا   الرسمية؛وأخت 

 
  ومطالعائ

 
  تلخيص لجميع مذكرائ

ز
 ف

وع الشبكة وع  )إن مرسر يشهده العراق منذ أن نصبت األشغال العسكرية  الذكية، هو أفضل مرسر

ل مولد للكهرباء عام  يطانية أو    الرساي قرب بناية القشلة بهدف توفت  االنارة 1917التر
ز
. وكان موقعه  ف

  باب المعظم(. للرساي والقشلة والمستشفز المركزي ا
ز
  ف

ز
يطائ  لتر

 

  ل مستشار  (*)
   رئيس الوزراءفتز

 
 العراف
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