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ن  ن الهني    التغي  *:   عبد الحسي 
 .النظيفة  والتحول للطاقة  المناخن

ي ترد 
ي بيانات  تمر مرور الكرام كلمة المناخ الت 

ي  وزارة ف 
الخارجية األمريكية والسفارة أألمريكية ف 

ي بلينكن بالسيد  اتصال الوزير   الخارجية بعد آخرها بيان  كان   و بغداد 
ي  رئيس الوزراء انطون 

  3ف 

ين  نقل الوزير حرص الواليات المتحدة عىل العمل مع حكومة وشعب العراق  ) 2022اول  تشر

ي مجال  
ام حقوق اإلنسان وزيادة الفرص االقتصادية وتعزيز استقالل العراق ف  لتعزيز احت 

 . (  .ومعالجة أزمة المناخالطاقة 

ي البي
ة عن المناخ ف  دد بكتر  لتقديرات ف  المنطقية، انات الرسمية أألمريكية له اسبابهما يت 

ً
وفقا

  ضة حيثفمنخ بجودةا يتنفسون هواء % من سكان العالم99فان    منظمة الصحة العالمية

  األنسانأألمر الذي يهدد صحة   تزيد فيه نسبة التلوث عن الحدود العليا المسموح بها 

  سنويا يعود انسان مليون   13أكتر من سبب وفاة  الذي جعلعىل حد سواء أألمر  والحيوان

 . إىل أسباب بيئية يمكن تجنبها 

  إنذار خطت   الذي يشكل   المناخالدمار الذي يسببه تغت   الواضحة مرده  االهتماماسباب  

يةا لمستقبل    (IPCC) الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغت  المناخ من جانبها تقدم  .لبشر

ي  2007الحائزة عىل جائز نوبل للسالم  عام  
ي  والت 

مشاركة مع    1988  عام   تأسست الت 

دورية لتقييم حالة الكوكب  ال  ها السيد ) آل غور( نائب الرئيس األمريكي األسبق  تقدم تقارير 

ي 
ي واالجتماعي   وتشمل   ومخاطر التغت  المناخ 

تقديرات شاملة لحالة الفهم العلمي والفت 

اته المحتملة اتيجيات التصدي لهذا التغت   واالقتصادي لتغت  المناخ وأسبابه وتأثت   بينما   واست 

    2030بحلول عام   %   43بنسبة   انبعاثات غازات االحتباس الحراري ا لتقليل وضعت  هدف

تهدد   تجنب وقوع كارثة حقيقيةلدرجة مئوية  1,5  بمعدلدرجات الحرارة    خفض بهدف

 .مستقبل الحياة عىل الكوكب 

https://news.un.org/en/story/2021/08/1097362
https://news.un.org/en/story/2021/08/1097362
https://www.ipcc.ch/languages-2/arabic/
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(  Fossil Fuel )  حرق الوقود األحفوري اىل بشكل اساسي تعود اسباب التلوث المشار اليه  

تلوث الهواء لالصحية  تقدر التكاليف و  حيث يتصدر النفط قائمة هذا التصنيف من الوقود 

ي اليوم 8أي حواىلي  سنويا   تريليون دوالر  2.9 الناتجة عن حرق الوقود ب  
  مليارات دوالر ف 

ي ان التحول اىل الطاقة النظيفة 
ي معالجة  مما يعت 

مثل الرياح والطاقة الشمسية، ال يساعد ف 

ي الحد من الفقر  بتوفت  مبالغ طائلة يساعد  تغت  المناخ فحسب بل  
رص  و توفت  فتساهم ف 

 العمل وزيادة معدالت التنمية .  

   تنسيقا  و تتطلب حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية تغت  المناخ يشكل 
ً
وتعاونا

 
ً
ي    دولة 197تبنت   , و عمليا  اقتصاد منخفض الكربون  لبناء  دوليا

  2015  اتفاق باريسف 

امات     هدف إىل الحد بشكٍل كبت  من انبعاثاتت حت   التنفيذ بعد أقل من عام  تدخل حلوال والت  

ي هذا القرن إىل درجتي   مئويتي    ن زيادة درجة الحرارة د م والح غازات االحتباس الحراري 
و    ف 

ي جهود التخفيف من حدة  
 للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية ف 

ً
يوفر االتفاق طريقا

ي   عن األهداف المناخية للدول
َ
  المناخ والتكيف معها مع إنشاء إطاٍر للرصد واإلبالغ الشفاف

ت الرسمية أألمريكية بعد كل اتصال رسمي بي   مسؤول  تؤكد عليه البيانا وهو باعتقادي ما 

ي 
دولة متقدمة وهي تقود هذا الجهد العالمي ونحن دولة  . فالواليات المتحدة  امريكي وعراف 

ي الحثامية يمكن لنا ان نستفيد من عالق ن
 عىل العمل بهذا االتجاه .   تها معنا والحاحها ف 

ي العراق  
الطاقة   وباألخص العام عن الطاقة المتجددة أكتر من الحديث هناك  ليسف 

ي كل مكان ومنّصةالشمسية باعتبارها بوابة المستقبل. يدو 
حت  صار جزًءا  ر هذا الحديث ف 

، و   .من التمظهر بمظهر اإليمان بالعلم وكون الحلول المستقبلية تعتمد عليه كلّيا
ً
حكوميا

بالتوازي مع توقيع عقود   زارة الكهرباء والطاقة المتجددةجرى تغيت  اسم وزارة الكهرباء اىل و 

ء عىل استثمارية ضخمة ي
غلب عليها الطابع   ارض الواقع لعدم واقعيتها بل لم يتحقق منها سر

ي الذي لم ينظر اىل امكانية تعشيق هذه المشاري    ع مع شبكة الكهرباء الوطنية من  
الدعان 

ها , الناحية الفنية فضال عن الجوانب المالية و  شجعت وزارة النفط هذا المسار رغم  قد و  غت 

ي وجدت من أجلها يةأنه يناقض الوظيفة األساس
هذه الوزارة هي مظلة اإلنتاج والتطوير   .الت 

، وهي   لقطاع النفط، ومن أهدافها الحتمية زيادة الحصة التصديرية وتعظيم اإليراد الماىلي

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/FCCC/CP/2015/L.9#page=26
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امات التعاقدية السابقة   عن االلت  
ً
ي كانمسؤولة أيضا

ي  رغم عدم واقعيته فها  المعلنهد  الت 
  ف 

اخيص  12إنتاج هو    2009  . ( ** )مليون برميل يومًيا، ضمن عقود جوالت الت 

 ما كمصدر أّول للطاقةالطبيعي ف   
ً
ألسباب اهمها هو مساهمته    أن النفط سينتهي دوره يوما

ي تلوث 
ي ذلك  الكوكب لكنالعالية ف  .   در المهمةسيبق  أحد المصا و  سيحصل بشكل تدريج 

جرى التحّول اىل عرص النفط، لم ينفد الفحم    ما ألمر يشبه ما حدث مع الفحم الحجري حينأ 

. كذلك لن نشهد ت
ً
  من العالم، وبقيت استخداماته ولم يغادر سوق الطاقة تماما

ً
 مفاجئا

ً
وقفا

ي 
ول وكأن األمر فيه زّر كهربان   أن كل هذا ال يمنع من السعي    (On/Off)الستخدام البت 

ّ
، إّل

 
ً
ي الطاقة المتجددة، ألنها أصبحت واقعا

ي حياة وسياسات الدول المستهلكةلالستثمار ف 
  ف 

ي استخدام الطاقة
الحرب   اثار  السيما بعد   رغم أن العالم يهرول نحو بناء مزي    ج متنّوع ف 

ي    الروسية أألوكرانية  و ازمة الغاز الروسي 
اجعون عمليا عن كثت   الت 

جعلت من األوربيي   يت 

ي مسالة التحول اىل طاقة نظيفة 
 . من الشعارات المعلنة ف 

ي مسالة التحول اىل طاقة نظيفة 
ي التحدي األبرز من التكنولوجيا نفسها، وهو أمر يرتبط ف 

يأن 

ات البيئية لنواتج هذا االستخدام، وكذلك بالدعم الماىلي الذي توفره  بتقليل التكاليف والتأث ت 

ي تفرض عىل انتاج او استهالك 
يبية الت  الدول لهذا النوع من الطاقة، ونوع السياسات الرص 

ي العراق لدينا  , لكن ما يجري الوقود األحفوري
ي  تقاطع هو ف 

و   األهداف وتضارب األدوار   ف 

ي محاولة  
ون ف  ف الفكري الذي يتسابق الكثت 

ي عنها وكأنه نوع الت 
ربما يغلب الحديث اإلنشان 

ي صف مدرسي   وكأننا اظهار شطارتهم فيه 
، وهو   تنتهي جذوة الحديث بانتهاء حصة الدرس ف 

ي  ت عت  سياسة راشدة  محددة للطاقة خطط ت  اىل غياب ما يش
وازن بي   سلعتنا اليتيمة ف 

ي استخدام الطاقة المتجددة   )النفط(  ةسوق الطاق 
  سياسة تؤدي اىل تحقيق. وبي   إسهامنا ف 

ي 
 من هذه العوائد لصالح التنمية ف 

ً
 مهما

ً
أعىل عائد وسعر للنفط الخام، بينما نحّول جزءا

 للبت  التحتية و  ومنها تنمية الطاقة النظيفة المجاالت كافة
ً
 واسعا

ً
ز تهنا .   تأسيسا   الحاجة  ت 

ي تأسيس وزارة للطاقة اىل 
ي يجب ان تضم مركز   تجتمع فيها كل مؤسسات الطاقةالت 

الت 

ي   الطاقة ابحاث معلومات الطاقة ومركز  
لمنع التقاطع والرصاع ووضع سياسة موحدة للبالد ف 

ي هي بحق قاطرة التنمية
عن هذه التحول   ة الناتجة يالبيئ اآلثار وتحديد  مجال الطاقة الت 
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ماء  و تطلب استخدام مواد كيميائية إن تصنيع األلواح الشمسية ي مية تؤكد فالتقارير العل

ي     كهرباءو 
الناتجة   نفاياتالتكّون  فضال عن   مسببة لالحتباس الحراريإطالق غازات  مما يعت 

 . تلك االستخدامات  وامكانية اعادة تدويرها من 

ي  
ي رئاسة الوزراء )*( المستشار الفت 

 ف 

وط السوق وتنافس )**(  اخيص تم وضع هدف بعيد عن الواقعية المرتبطة بشر ي عقود جوالت الت 
ف 

 الدول عىل حصصها . 

 

 


