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من الطاقة العالمي التحول : مي *.د. نبيل جعفر المرسو أ 
 ساته عىل العراق ااالحفورية اىل الطاقة المتجددة وانعك

 
من  اىل احالل الطاقة المتجددة محل النفط ١٩٧٤الدولية منذ تأسيسها عام وكالة الطاقة استهدفت  

ي تطوير المصادر البديلة للنفط خالل 
 
ي الوكالة بتطوير برامج ، وقد الزمت   االسهام ف

 
كل دولة عضو ف

ادات النفط الخام عن طريق توسيع حصة البدائل  وطنية وسياسات تنطوي عىل هدف تخفيض استير

ان الطاقة العالمي عن  د استهالك الطاقةالمحلية وترشي ي مير 
 
. ومع ذلك لم تزد مساهمة الطاقة المتجددة ف

ي 1.5
ي حير   % خالل عقد السبعينات من القرن الماض 

 
مليون  ٥٦ارتفع االستهالك العالمي للنفط من  ف

قة المتجددة  تزايد االهتمام بمصادر الطا.  ٢٠٢١مليون برميل يوميا عام  ٩٦اىل  ١٩٧٤برميل يوميا عام 

ي اسعار النفط الخام عام 
 
. وعزز من ذلك االهتمام القلق العالمي  2004بشكل خاص منذ االرتفاع الكبير ف

ي ومحاولة ربط ذلك بالنشاط االقتصادي ، 
من المسائل الخاصة باالحتباس الحراري والتغيير المناخ 

ي الوكالة بتطوير برامج   ومحاولة بعض البلدان
 
وطنية وسياسات تنطوي عىل هدف كل دولة عضو ف

ادات النفط الخام عن طريق توسيع حصة البدائل المحلية وترشيد استهالك الطاقة  تخفيض استير

ي 
 
المستهلكة تقليص الواردات النفطية ، وتعزيز امن الطاقة اذ ان انتاج الطاقة من المصادر المتجددة هو ف

معظمه محىلي . 
ا والواليات المتحدة واسبانيا والهند قائمة الدول واحتلت خمس دول هي الصير  وألماني.  

ي العالم
 
.ومما يزيد من توسع الطاقة المتجددة هو انها تحظ  بدعم كبير  األكير استخداما لتلك التقنيات ف

ي اعتبارها 
 
امج والمشاري    ع التنموية كافة  تأخذ ف من قبل الجهات المانحة والمنظمات الدولية حتى باتت الير

ي اوكسيد الكربون ضمن مكوناتها المختلفةموضوع البيئ
تتمير  الطاقة المتجددة بعدة  .  ة ومكافحة غاز ثان 

ات نذكر منها :    -ممير 
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ي المناطق األقل . 1
 
تعد طاقة محلية وطبيعية متيرسة لألفراد والشعوب والدول كافة بشكل وفير وبخاصة ف

 حظا من ناحية التطور الحضاري . 

ي سليمة من الناحية ال د تع. 2
 
ي إصدار غازات تض  بطبقة األوزون أو تؤدي إىل ارتفاع ف

 
بيئية وال تتسبب ف

ي أوكسيد الكربون 
 درجة حرارة األرض كغاز ثان 

ية والتكنولوجية واالقتصادية لدى الدول النامية . . 3  تناسب اإلمكانات البرسر

 لتوزي    ع الطاقة . ال مركزية وبالتاىلي تمنح لمستخدميها استقاللية خاصة عن الشبكة المركزية . 4

 
 مفهوم التحول الطاقوي 

ي عملية إنتاج الطاقة واستهالكها، حيث ُيعيمثل التحول او االنتقال الطاقوي 
 
 ف
ً
ا جذريا ً أحد مكونات  د تغيير

. وال ينجم االنتقال الطاق ي
عن التطورات التقنية واألسعار وتوفر مصادرها فحسب، بل من  يو التحول البيت 

ي الحد من اآلثار السلبية لهذا القطاع عىل 
 
كات ممن يرغبون ف اإلرادة السياسية للحكومات والشعوب والرسر

وقد وضعت عدة مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية تعريفات وتصورات عن االنتقال  البيئة

ذه السيناريوهات المطروحة حول التحول من نظام الطاقة الحاىلي القائم عىل ي، وغالًبا تدور هو الطاق

استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، إىل مزي    ج من أنظمة الطاقة المعتمدة بشكل أساسي عىل المصادر 

 المتجددة، ويشمل ذلك بدائل للوقود األحفوري والموارد المحدودة وغير المتجددة

ي 
تغيير نظم بالطاقة بالتخىلي عن استهالك الطاقة االحفورية والتوجه نحو الطاقة  إيجاز بالتحول الطاقوي يعت 

ها من مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة و  الحد من معدل  الشمسية وطاقة الرياح وغير

العض الصناعي  مقارنة بمستويات ما قبلدرجة مئوية  1.5بحيث ال تتجاوز  ارتفاع درجات الحرارة عالميا ً   

اكمية عىل األقل ،  ومن اجل تحقيق هذا الهدف البد من اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن خفض االنبعاثات اليى

ي تقرير وكالة الطاقة المتجددة .  2050بحلول عام  مليون طن( 470)  جيجا طن أخرى 470بمقدار 
 
جاء ف
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ي نظم الطاقة العالمية خارطة طريق لعام 
 
، بأن الطاقة المتجددة  2018والصادر عام  2050بعنوان التحول ف

ي قطاع الطاقة اذ يستطيعان 
 
تان االساسيتان النجاز التحول المنشود ف وكفاءة استخدام الطاقة تشكالن الركير 

ي االنبعاثات الكربونية المرتبط بالطاقة . ولذلك يجب ان ترتفع حصة من الخفض المطلوب % 90ان ينجزا 
 
ف

، ولتحقيق األهداف المناخية المنشودة  2050اىل نحو الثلثير  عام  2015% عام 15الطاقة المتجددة من 

ي عام 
 
ي خفض مجموع امدادات الطاقة األولية ف

مما سينعكس  2015اىل اقل من مستويات عام  2050ينبغ 

ي . ان 
ر البيت  إيجابيا عىل تخفيض معدالت تلوث الهواء وتحسير  مستويات الصحة العامة وتراجع الض 

ي اال 
 
ي التقنيات منخفضة الكربون ستثمار اإلضاف

 
ي نظام الطاقة بير   االستثمار زيادة يستدعي الكبير ف

 
اكمي ف اليى

ترليون دوالر  120ترليون دوالر وفقا للسياسات الحالية اىل  93 من  % 30بنسبة  2050و  2015عامي 

لتمكير  نظام الطاقة . وتتمحور معظم استثمارات الطاقة حول تقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة . 

ي الحلول الخالية 20وسيتعير  عىل االقتصاد العالمي ان يستثمر نحو 
 
% من متوسط ناتجه اإلجماىلي سنويا ف

ها من التقنيات المساعدة من الكر  ي ذلك الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وغير
 
   األخرىبون بما ف

مليون وظيفة  7.4ويتوقع تقرير "خارطة طريق الطاقة المتجددة" أن يؤدي تحول نظام الطاقة إىل فقدان  .

ي قطاع الوقود 
 
ي المقابل  ،ولكنه 2050بحلول عام  األحفوريف

 
ي  19سيخلق ف

 
 مجاالتمليون وظيفة جديدة ف

ي بالمحصلة كسب 
 11.6الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتحسير  الشبكات، ومرونة الطاقة، وهذا يعت 

ي مجاىلي الطاقة المتجددة وكفاءة   
 
ية ف  الطاقة ضمن إطار هذا مليون وظيفة. ولتلبية احتياجات الموارد البرسر

، ع الرسي    ع، يالتوس ي المهارات المطلوبة لهذين القطاعير 
 
تعير  عىل سياسات التعليم والتدريب أن تستوف

ي المنظومة 
 
ي نظام  واالجتماعية االقتصاديةويعتير التحول ف

 
من أهم الفوائد المحتملة لعملية التحول ف

  .الطاقة
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ن الفحم والنفط   مؤتمر المناخ بي 

وعة  ي ظل التحرك الدوىلي الالفت والزخم اإلعالمي القوي حول تغير المناخ، تظهر عىل السطح تساؤالت مرسر
 
ف

حول هذه القضية وحول التعاطي معها. هل يقف العالم فعال عىل حافة الهاوية بسبب تغير المناخ؟ هل 

ي قفص االتهام هو الحل؟ وهل تقويض
 
ي  وضع الوقود األحفوري وعىل رأسه النفط ف

 
صناعة المنبع تصب ف

ي واقتصاداتهمصلحة العالم 
 
ا ف ؟ كيف تتعاط الدول مع هذا التوجه وتتعامل معه؟ أرى أن هناك تباينا كبير

ة إلنقاذ  ي البيئة، فهناك من يحذر بشدة أنها الفرصة األخير
 
التعاطي الدوىلي واإلعالمي حول آثار تغير المناخ ف

ي بسبب ارتفاع منسوب المياه الناجمة عن االحتباس العالم من تبعاته، وأن مدنا حول العا
لم ستختف 

ي للمحيطات خالل العقد الحاىلي كما يرى بعضهم. بل ذهبت بعض 
ي انهيار النظام البيت 

الحراري، ما يعت 

افية إىل أن الدراسات ا من األنواع البيولوجية مهددة بعواقب كارثية إذا ما استمر ارتفاع درجات % 73السترسر

ي المقابل هناك من ينظر إىل قضية تغير المناخ برمتها أنها ليست إال مؤامرة و ىل هذا النحو. الحرارة ع
 
ف

، وتنطلق من أجندات س ي الوقود األحفوري فقط، وليس لها أي أساس علمي ياسية تستهدف منتجر

 واقتصادية تخدم بعض الدول. 

ي غالسكو، اتفقت 
 
 ف
ً
ي المقام حاليا

دولة عىل إقفال مناجم الفحم وعدم إصدار  40وخالل مؤتمر التغير المناخ 

اليا والهند و رخص جديدة الستخراج الفحم  لكن لم تنضم إليه أكير الدول انتاجا واستخداما للفحم مثل أسيى

ي عملها عىل الفحم 
 
ي تعتمد ف

ي العالم التى
 
ي تملك نحو نصف المصانع العاملة ف

والواليات المتحدة والصير  التى

الفحم اكير انواع الوقود تلويثا للبيئة وتعد انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس وتخطط لبناء المزيد . و 

ي تغير المناخ، واستغناء العالم عن الفحم أمر 
 
الحراري الناتجة عن حرق الفحم أكير العوامل المسهمة ف

السبب الرئيس حيوي لتحقيق أهداف المناخ العالمية، ومع ذلك يتهم االمريكان الدول المصدرة للنفط بأنها 

ي ارتفاع درجة حرارة االرض 
 
مع ان الفحم هو اكير مصادر الطاقة تلويثا للبيئة إال انه مازال يستخدم منذ . ف
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ي للطاقة بعد النفط 
ي حير  ال تزيد نسبة مساهمة الطاقة القرن التاسع عرسر وهو يشكل اليوم المصدر الثان 

 
ف

ان الطاقة العالمي عن  ي مير 
 
ي . % للطاقة االحفورية 86% مقابل 14المتجددة ف

من االنبعاثات % 72ويأنى

دول، وهي الصير  )تشكل نحو نصف االنبعاثات العالمية( والهند  3الكربونية الناتجة عن الفحم من 

اليا أكير 
ي التصدير، فتعد أسيى

 
ي العالم، بما نسبته  والواليات المتحدة. أما ف

 
من اإلنتاج العالمي % 39.5مصدر ف

ء للفحم ي كا بنسبة %15، ومن ثم روسيا % 17بعدها إندونيسيا بنسبة ، تجر ه الدول . أي أن هذ%7، وأمير

% من الكهرباء 61 إلنتاجوتعتمد الصير  عىل الفحم من اإلنتاج العالمي للفحم، % 80األرب  ع تنتج ما نسبته 

ي الهند اىل 
 
ي حير  تنخفض النسبة اىل   %70فيما ترتفع النسبة ف

 
ي الواليات الم% 16ف

 
و تستهلك . تحدة ف

% من اجماىلي االستهالك العالمي من الفحم اكير من 70اكير من  الواليات المتحدة والصير  والهند مجتمعة

ي من الصير  
ي أن الفحم ،  نصفه يأنى

 للبيئة  -وهو ما يعت 
ً
قد يبفى أحد المصادر الرئيسية  -وهو األكير تلويثا

ي العالم حتى للطاق
 
 تلويثا للبيئة من النفط كما تشير اىل ذلك البيانات اآلتية مع انه ا  عىل األقل 2040ة ف

كير

 : 

ي اوكسيد الكربون عام 
  ثان 

 
 2021االنبعاثات السنوية بالجيغا طن من مكاف

 14.7الفحم = 
 11.5النفط = 
 7.7الغاز = 

 
 ؟ 2030هل سينتهي عرص النفط عام 

سيشهد بداية افول عض النفط وسيغادره العالم اىل مصادر الطاقة  2030يعتقد البعض من الباحثير  ان عام 

ي تكنولوجيا انتاج السيارات الكهربائية 
 
ي مقدمتها الطاقة المتجددة وخاصة بعد التطور الهائل ف

 
النظيفة وف

ي ستنافس النفط الذي يستحوذ حاليا عىل استهالك سيارات الركاب
بحواىلي رب  ع الطلب العالمي عىل  التى

% عىل مدى 29النفط .وتقدر التوقعات أن المركبات الكهربائية ستحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 
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ة المقبلة، وسينمو إجماىلي مبيعات المركبات الكهربائية من 
ي عام  11.2مليون إىل  2.5األعوام العرسر

 
مليون ف

ي المائة من 32وستبلغ حصة المركبات الكهربائية نحو  ،2030مليون بحلول عام  31.1ثم إىل  2025
 
% ف

ي المقابل توجد نحو 
 
 50مليون مركبة و  1.047إجماىلي حصة السوق من مبيعات السيارات الجديدة. وف

ي العقود  23الف سفينة و
 
ي صعوبة ازاحة النفط كمصدر للطاقة ف

الف طائرة تستخدم النفط كوقود مما يعت 

ل تقدير وتدعم االرقام المتاحة هذه الحقيقة اذ ان ثلث الطلب المتوقع عىل السيارات الثالث القادمة عىل اق

ي اضافة نحو مليون سيارة كهربائية سنويا اىل الطلب الحاىلي 
ي من السيارات الكهربائية وهو ما يعت 

الجديدة يأنى

ي ت
ي الطلب المتوقع عىل السيارات الجديدة سيكون عىل السيارات التى

ي حير  ان ثلتر
 
ستخدم النفط كوقود . ف

ي تبلغ حاليا 
ان الطاقة التى ي مير 

 
اجع خالل المدة من 80.2ولذلك بقيت هيمنة الوقود االحفوري ف % ولم تيى

% . ومثلما لم يستطع النفط الغاء الفحم كذلك 0.01سوى بنسبة ضئيلة جدا ال تتجاوز  2010اىل  2009

ي ال
ي سوق الطاقة ال تستطيع الطاقة المتجددة الغاء النفط ولذا بفى

 
نفط يستحوذ عىل االهمية النسبية االكير ف

ي حير  ال تمثل الطاقة المتجددة حاليا سوى 32بنسبة 
 
وعىل وفق  % . 12% يليه الفحم ثم الغاز  ف

ي العالم لعام التقرير 
 
وليوم الستعراض إحصائيات الطاقة ف كة بريتش بيى ، فإن إجماىلي 2021الصادر عن شر

، و  %85.2عىل الهيدروكربونات يبلغ  دةاستهالك الطاقة المعتم ي الصير 
 
ي الهند، و %89.7ف

 
ي  %87ف

 
ف

  من إجماىلي استهالك الطاقة عىل النفط والغاز الطبيغي والفحم %88ا. وعىل الصعيد العالمي يعتمد روسي

وكيمياويات ومن المؤمل ان ترتفع هذه النسبة  فضال  ي انتاج البيى
 
عن ان نحو ثلث استخدامات النفط هو ف

ي تستخدم الوقود وقد تؤدي 
ي السنوات القادمة . ومع ذلك ستؤثر السيارات الكهربائية عىل السيارات التى

 
ف

ي االهمية النسبية للنفط لكن النفط سيفى عىل االقل لغاية
 
هو مصدر الطاقة  2050 اىل تراجع طفيف ف

 .  االول كما تؤكد ذلك وكالة الطاقة الدولية
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ي انبعاثات كربون صفرية هائل، إذا ان 
 
ي مجال الطاقة للوصول إىل صاف

 
حجم التغيير الذي يتطلبه التحول ف

كير  عىل التحول إىل الطاقة المتجددة فقط. 
 كان القصد منه هو اليى

تب عليه أيضا تداعيات سياسية.  لذلك يمثل االبتعاد عن الهيدروكربونات ة األجل وييى تكلفة مالية هائلة قصير

ة عىل كيفية  ، فإن الحاجة إىل التوسع االقتصادي المستدام توجد قيودا كبير وبالنسبة إىل العالم النامي

وس كورونا المستجد "كوفيد  ي من فير
 
ة التعاف " 19 –استخدام الموارد، كما أن الهشاشة االقتصادية أثناء فيى

تضاعف هذه المعضلة. فإن اإلحجام عن استعمال الهيدروكربونات ال يقتض عىل إضافة منشآت جديدة 

للطاقة المتجددة  بل االستعاضة المكلفة عن طرق توليد الطاقة الحالية وأساطيل المركبات عىل نطاق 

ي االنبعاثات ال
 
ام بأهداف صاف صفرية المعتمدة عىل خطة واسع. وهذا التحدي يحد من استعداد الدول لالليى 

واضحة المعالم وذات مصداقية لتحقيق مثل هذه األهداف، إذ إن العائد السياسي لالستثمار الفوري لن 

 يتحقق لعقود من الزمن. 

" وبحسب التقرير الجديد، "من المتوقع 2021أطلقت منظمة أوبك تقريرها السنوي "آفاق النفط العالمية 

ة بير  % 28الطاقة األولية بنسبة  لمي عىلأن يزداد الطلب العا
ي الفيى

 
، من ناحية الطلب عىل 2045و 2020ف

ي االقتصاد 
 
ي األعوام القليلة المقبلة مع تعاف

 
النفط، قالت "أوبك"، إن الطلب عىل النفط سينمو بشكل كبير ف

ي إنتاج النفط لتفادي 
 
أزمة الطاقة، العالمي من الجائحة، مضيفة أن العالم بحاجة إىل مواصلة االستثمار ف

ي االرتفاع حتى منتصف العقد المقبل 
 
ي تحول الطاقة. وتوقع التقرير أن يستمر الطلب ف

 
ي ف

حتى مع المض 

. والحظ التقرير أن ذروة الطلب عىل 2045ماليير  برميل يوميا، وبعد ذلك يستقر حتى  108ليصل إىل 

ي 
 
ي دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ستكون بالفعل ف

 
، وبعد ذلك سينخفض استهالك 2025 النفط ف

ي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية طوال 
 
ي الدول غير األعضاء ف

 
ي حير  سيستمر نمو الطلب ف

 
النفط، ف

ة التنبؤ. من المقرر أن تنمو مصادر الطاقة المتجددة "عدا الكهرومائية" والغاز الطبيغي بأكير قدر بير   فيى



 

 
 

ي الطاسي أوراق
 قة المتجددةاسات ف 
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ظل الطلب عىل النفط ثابتا. ستستمر مصادر الطاقة المتجددة والغاز ، حيث من المتوقع أن ي2045و 2035

. لكن، عىل الرغم من استقرار الطلب عىل النفط بعد  ي مزي    ج الطاقة العالمي
 
ي لعب دور مهم ف

 
الطبيغي ف

ي 2035
 
  . 2045، سيظل النفط مصدر الطاقة األول ف

ي الص 11.8العالم بحاجة اىل استثمار وسيكون 
 
ي التنقيب واالنتاج 80ناعة النفطية منها ترليون دوالر ف

 
% ف

ايد عىل النفط لغاية عام  ي المقابل  2045لمواجهة الطلب الميى 
 
 . وف

نتقادات عدة؛ أهمها أسئلة وا« 2050صفر انبعاثات »أثار تقرير وكالة الطاقة الدولية حول خريطة طريق 

ي عىل سبيل ل أهداف ومصالح الدول الصناعية. حو  تمحور البحث،
 
 من اللغط ف

ً
ا المثال؛ أثارت الوكالة كثير

ي الصناعة النفطية بعد عام 
 
احها إيقاف االستثمار ف  عن أي نقاش أو مداوالت مع أقطار 2021اقيى

ً
، بعيدا

ي تقاريرها الدورية «.أوبك»منظمة 
 
، هو أن الوكالة ال تكف عن المطالبة ف اح المفاخر  ي هذا االقيى

 
الغريب ف

وليةستثوالسنوية عن زيادة اال  ي تطوير الحقول البيى
 
  من الواضح ؛  مار ف

ً
، أن دول العالم ليست جاهزة حاليا

ي إىل عض الطاقات المستدامة، كما ال توجد معالم واضحة إلمك
انية لالنتقال من عض الطاقة الهيدروكربون 

ورة معالجة االحتباس الحراري لك . 2050تنفيذ االتفاق بحلول  ن هذا األمر ال هناك اتفاق عالمي عىل ض 

يعات وطنية  يمكن تمريره بتوصية من وكالة دولية تمثل مصالح الدول الصناعية فقط؛ فاألمر يحتاج إىل ترسر

 لتغيير منشآت الطاقة 
ً
ي مؤتمرات األمم المتحدة، وتريليونات الدوالرات سنويا

 
ة زمنية حددت ف وإقليمية، وفيى

كات المخ تصة لتنفيذ هذا االنتقال عىل صعيد الكرة األرضية ووسائل المواصالت برمتها، ناهيك بالرسر

 تحقيق 
ً
... فالبديل 2050بحلول « صفر االنبعاثات»برمتها... فمن دون عولمة االنتقال، من الصعب جدا

 »وليس « انبعاثات أقل»و ه
ً
 «.صفرا

ي البالد أكير وليس أقل مرونة. 
 
 إن التحول إىل الطاقة النظيفة يستهدف جعل أنظمة الطاقة ف

لكن التحول الفعىلي نحو الطاقة النظيفة سيستغرق عقودا عدة، وخالل هذه العقود سيظل العالم يعتمد 



 

 
 

ي الطاسي أوراق
 قة المتجددةاسات ف 
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ي الوقت نفسه فإن انخفاض إنتاج المصدرين اآلخرين للطاقة النظيفة وهما الرياح  عىل الوقود األحفوري
 
ف

ي 
 
وي    ج. مناطق عد والمياه بصورة غير معتادة، كان نتيجة بطء حركة الرياح وانخفاض األمطار ف  يدة ومنها الي 

ا من مناطق العالم  ، فإن كثير ومع أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية تزايدت وأصبحت أرخص بصورة أكير

ه من أنواع الوقود األحفوري كمصادر طاقة بديلة لعقود والفحم الغاز الطبيغي النفط و ستظل تعتمد عىل  وغير

 عديدة مقبلة. 

 عىل العراق تداعيات التحول الطاقوي

ي معظم الدول الغربية وانما 
 
ي من مشكلة الطاقة كما هو الحال ف

ي التنويه اىل ان العراق ال يعان 
ي البدء ينبغ 

 
ف

ي توجيه الجهود وحشد االمكانات 
ي وخاصة التلوث النفظي ومن ثم ينبغ 

ي من مشكلة التلوث البيت 
هو يعان 

ي و 
ية لتقليل االنبعاثات الكربون  ي من خالل اعتماد االقتصاد الدائري للكربون ير  البيئة تحسالمادية والبرسر

 
ف

ف الفكري المتمثل العراق باالتجاه  الطاقة المتجددة  بإحاللالذي يحقق التنمية المستدامة واالبتعاد عن اليى

ي العراق محل النف
 
ي الطاقة الكهروشمسية ( ط والغاز ف

 
يمتلك احتياطات الن العراق ) باستثناء االستثمار ف

ي العالم ، هائل
 
والن تكاليف التحول الطاقوي ة من النفط والغاز الطبيغي وهو خامس اكير دولة منتجة للنفط ف

مع االوضاع الحالية لالقتصاد وهو ما ال ينسجم  مرتفعة جدا وقد تتطلب المئات من مليارات الدوالرات

ي من تخلف البنية التحتية وضيق القاعدة االنتاجية وا
ي الذي يعان 

ى
ي نسب الفقر والبطالة العراف

 
رتفاع كبير ف

ي تطوير القاعدة االنتاجية وبناء اقتصاد متنوع ال يخضع فيه 
 
، مما يتطلب االستفادة من العائدات النفظي ف

 لمورد واحد مرتبط بتقلبات السوق النفطية العالمية 

ي كالسكو  صدر مؤتمر المناخ العالمي ا
 
امات تجاه العراق ف ثار السلبية لتغير المناخ عىل لحد من اال ل ، أربعة اليى 

ي العراق
 
 وهي :  حقوق االنسان والتنمية المستدامة ف

ي قدره  . 1
 
 مليون دوالر لصندوق التكيف 356االعالن عن مبلغ إضاف



 

 
 

ي الطاسي أوراق
 قة المتجددةاسات ف 
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امات2 ي  ، . تضمنت االليى 
 
اتيجية دولية لتقديم تكنولوجيا نظيفة وبأسعار معقولة ف أجندة التقدم، وهي اسيى

وري  40، موقعة من قبل أكير من 2030كل مكان بحلول عام  ام ض  من قادة العالم"، الفتا اىل ان هذا االليى 

ي للطاقة وترسي    ع الحلول منخفضة الكربون ي التحول التدريجر
 
 .  لمساعدة العراق ف

ام بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام التعهد  . 3 ، سيساعد العراق عىل 2030العالمي لتمويل الغابات، وهو اليى 

ي 
 
زيادة جهوده للحفاظ عىل الغابات، ويسهل سبل التجارة لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل ف

ام بتحسير  الشفافية والسالمة البيئية من خ  
من اتفاقية  6الل تنفيذ المادة المناطق الريفية، فضال عن االليى

 "باريس بشأن التجارة الدولية لالنبعاثات

ام أقوى ببناء القدرات . 4  زيادة التمويل لتكنولوجيات مناخية متنوعة واليى 

م العراق بتخفيض االنبعاثات الكربونية بالجهود الذاتية وبنسبة  % ن ترتفع بمساعدة 2اىل  1وقد اليى 

. ولكن المشكلة هو عدم معرفة مستوى االنبعاثات الكربونية حاليا  %15اىل  13 المجتمع الدوىلي اىل ما بير  

ي العراق 
 
ولذلك تعهدت الدول الصناعية بمساعدة العراق عىل تحديد المستويات الحالية من االنبعاثات ف

ي تخفيض اال 
 
امات العراق المستقبلية ف ي ستعتمد الحقا كسنة أساس تبت  عليها اليى 

نبعاثات الكربونية التى

 . الكربونية 

ي العراق الطبيغي  حرق الغاز ينتج عن 
 
حسب البيانات الصادرة عن وزارة النفط لشهر أيلول ) الذي يصل  ف

ي أوكسيد الكربون ، .  (مقمق من الغاز المصاحب 1.507نحو  2021
ينتج عنه أيضا  وإنما ليس فقط غاز ثان 

يتيد الهيدروجير  ، فضال عن ذلك يمكن أن يبفى جزء من الغاز بال أغاز أول  اقوكسيد الكربون وغاز كير  احيى

أحيانا وينطلق اىل الجو كما هو ، ومن ثم فإن نواتج عملية الحرق تختلف حسب تركيب الغاز وحسب فعالية 

ي تتأثر بكمية االوكسجير  و العوامل الجوية المختلفة كالرطوب
ة وشعة الرياح و درجة الحرارة عملية الحرق التى

ها   . وغير



 

 
 

ي الطاسي أوراق
 قة المتجددةاسات ف 
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ي ، االول قليل المركبات الكمياوية 
هناك نوعان أساسيان من الغازات المحروقة : الغاز الحلو والغاز الحمض 

يت المنبعثة من  ة من مادة الكير ي هو الغاز االخطر النه يحتوي عىل كميات كبير
، فيما يعد الغاز الحامض 

ي الحقول النفط
 
ي تلوث الهواءالشعالت ف

 
ي النفط ومحطات عزل الغاز مما يسهم بشكل كبير ف

 
 ية ومصاف

ي تتكون بشكل رئيس من أول
ي العراق التى

 
 اوكسيد إن الملوثات الغازية الناتجة عن صناعة تكرير النفط ف

يت واكاسيد الكربون را  واكاسيد العالقة الهيدروكاربونية والمواد والمركبات الكير وجير  ، تلحق ض 
ا   النيى كبير

ار بصحة  وتؤدي اىل تلوث الهواء الذي يعد عنضا رئيسا من عناض البيئة والذي يؤدي الحقا اىل االض 

اق النفط الخام والغاز المصاحب للنفط اىل  ي . كما يؤدي إحيى
ى
ي مقدمتها االنسان العراف

 
الكائنات الحية وف

اق حجب أشعة الشمس مما يبظ  من نمو النباتات ، فضال عن إن بعض ا لغازات السامة الناتجة عن احيى

ي تحيط 
ر بالنباتات والكائنات الحية االخرى  باألرضالوقود يؤدي اىل تكرس طبقة االوزون التى مما يلحق الض 

ي درجة حرارة الطبقة  عراق.كما ان ال
 
ليس بمعزل عن ظاهرة االحتباس الحراري الناتجة عن الزيادة التدريجية ف

لمحيط باالرض ، والناجمة عن انبعاثات الغازات الهيدروكربونية بسبب السفىل من الغالف الجوي ا

ي الشعالت النفطية
 
ي حرق الغاز المصاحب ف

 
 .  االستمرار ف

والحد منه انسجاما مع قرارات مؤتمر كالسكو الرامية اىل تحقيق الرصيد الصفري ولمواجهة التلوث النفظي 

ي عدم وجود 
ي ال تعت 

ي رصيد االنبعاثات يانبعاثات وانما لمعالجتها بحلالنبعاثات الكربونية التى
 
ث تكون صاف

ي المستقبل يساوي صفرا 
 
ي ف

 ما يىلي :  العمل عىل ينبغ 

ستثمار الغاز الطبيغي كمصدر للطاقة لوحدات االحد من حرق الغاز الطبيغي المصاحب للنفط من خالل . 1

توليد الكهرباء بالغاز داخل محطات االنتاج والمعالجة أو تحويله اىل منتجات ذات قيمة عالية تستخدم 

وكيمياويات  ي العديد من الصناعات كثيفة االستخدام للطاقة مثل صناعة البيى
 
.  واألسمدةكمادة أولية ف



 

 
 

ي الطاسي أوراق
 قة المتجددةاسات ف 
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ي واستخدام الغاز الطبيغي كوقو 
 
ي المركبات فضال عن التوسع ف

 
كوقود للطهي   استخدامهد مضغوط ف

 .  وللتسخير  

ي  . 2
ي تعد أحد تبت 

ة للبيئة التى ي الدائري عىل تحويل الغازات المنبعثة المض 
وع االقتصاد الكربون  مرسر

ي ظاهرة االحتباس الحراري إىل اقتصاد بذاته، باالستناد إىل معالجة تقنية 
 
عالية الدقة المساهمير  الرئيسيير  ف

اتيجياتلالنبعاثات الكربونية الناتجة من جميع القط  : األرب  ع اعات الصناعية عير االسيى

ي تدخل النظام باستخدام أنواع الوقود ذات  االنبعاثاتي تقليل مستوى : ا ضيخفتالأ. 
ي  األثر التى

البيت 

 المنخفض وكفاءة الطاقة

  ا إىل مواد أولية صناعية مفيدة دون تغيير حالة الكربون كيميائي االنبعاثاتأي تحويل عادة االستخدام : اب.  

منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عن طريق تغيير  إلنشاء االنبعاثاتأي إعادة تدوير ر: عادة التدويا ت. 

اقالتحلل  خاللمن  ا حالة الكربون كيميائي مثل الوقود الحيوي والهيدروجير  ) والعمليات الطبيعية  واالحيى

 )زرقاأل

 . وتخزينه الكربون المصارف الطبيعية، واحتجاز  خاللمن النظام من  االنبعاثاتأي إزالة اإلزالة :  ث. 

ي الدائري عىل أنه سيساعد عىل استعادة التوازن لدورة الكربون بالطريقة 
وينظر إىل نظام االقتصاد الكربون 

ي الطبيعة، ما سيجعل من هذا االبتكار 
 
ي تحدث ف

ي الغالف نفسها التى
 
 من تراكمات الكربون ف

ً
الصناعي مخففا

ات  فع تنقية البيئة وحماية اإلنسان من التبعات واآلثار االنعكاسية من األمراض والتأثير الجوي، وكذلك سير

حجز االنبعاثات الكربونية تحت األرض وتخزينها، ومن ثم تحويلها إىل  من السلبية عىل الصحة العامة

كات النفطية العراقية واالجنبية بحقن  «.الميثانول»و« سمدةاأل »منتجات مفيدة، مثل  ويجب الزام الرسر

Co2  وكذلكH2S  هذه ) ي ي الحقول لغرض خفض كميات غاز الشعلة. حيث أكدت تجربة أدنوك )ابو ظتر
 
ف

النتيجة. وتضاعف حجم النفط المنتج. وأثبتت التجربة أنه باإلمكان رفع معامل االستخالص للنفط والغاز 



 

 
 

ي الطاسي أوراق
 قة المتجددةاسات ف 
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المنبعث من  Co2وكذلك يمكن لوزارة الكهرباء ان تستخدم معدات خاصة الصطياد غاز   %60أكير من  اىل

 . كات النفطية لحقن الحقول لزيادة االستخالص النفظي ويمكن  محطات الطاقة الكهربائية وبيعه اىل الرسر

كات النفطية ان تعمل بهذه الطريقة أو إلزامها . بذلك من قبل لجنة الصحة وال للرسر ي
ى
لمان العراف ي الير

 
 بيئة ف

 

ي العراقية الحالية من خالل اكمال تنفيذ وحدات تحسير  من المهم جدا . 3
 
المنتجات النفطية  تطوير المصاف

ي القائمة. االرتقاء بمواصفات المنتجات النفطية وصوال اىل المواصفات العالمية من خالل تطوير 
 
ي المصاف

 
ف

ي كمرسر  وعاتالمرسر 
ي تقليل التلوث البيت 

 
ي تسهم ف

زمرة ألا وعاتالقائمة حاليا وتنفيذ عدد من الوحدات التى

يت والمواد المرسطنة ، وإنتاج ديزل عاىلي  إلنتاج FCCوالهدرجة ووحدات  ين  خال من الرصاص والكير بي  

يت  ي المصاالنوعية خال من الكير
 
ي الديزل المنتج ف

 
يت حاليا ف ي النفطية مرتفع جدا علما ان مستوى الكير

 
ف

يت اىل % 4ويصل اىل  ي تلزم الدول بخفض نسبة الكير
 % 0.5.وهو اعىل بكثير من المتطلبات العالمية التى

 

ي جامعة البضةت)*( أس
 
 اذ علم االقتصاد ف

ط ظة لحقوق النرسر محفو  . يسمح بأعادة النرسر برسر . 25. اىل المصدر  اإلشارةشبكة االقتصاديير  العراقيير 

ي 
ين ثان    2021ترسر
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