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من خالل تطبيق منوذج مرحيل النتقال 
الطاقة القامئة عىل املوارد املتجددة يف 
بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

عىل فلسطني، تقدم الدراسة رؤية 
إرشادية تسهم يف وضع االسرتاتيجية 
الالزمة وتوجيه عملية انتقال الطاقة.

ميكن للتحول نحو نظام طاقة مستدام 
أن يدعم فلسطني لتأمني إمدادات 
كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة، 

وتحقيق وفورات يف التكاليف، وخلق 
فوائد طويلة األجل للنمو االقتصادي.

ان امكانية استغالل إمكانات الطاقة 
املتجددة يف فلسطني سيعتمد بشكل 

كبري عىل التطورات السياسية.
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تواجه منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مجموعة كبرية من التحديات، 
من بينها تسارع النمو السكاين وتباطؤ النمو االقتصادي وارتفاع معدالت 
البطالة إىل جانب الضغوط البيئية الكبرية. وتفاقمت هذه التحديات 
بفعل القضايا العاملية واإلقليمية، عىل غرار تغري املناخ. وفيام تعاين هذه 
املنطقة أصالً من هشاشة حادة بسبب ظروفها الجغرافية والبيئية، سوف 
تزداد تأثرًا بالتبعات السلبية الناجمة عن تغري املناخ يف املستقبل. وما 
سيحدث عىل وجه الخصوص هو أن الجفاف سيزداد ودرجات الحرارة 
سرتتفع يف منطقة هي من أكرث املناطق التي تعاين من اإلجهاد املايئ 
يف العامل. ويف ظل التواجد الكثيف لرشائح كبرية من السكان يف املدن 
الواقعة ضمن املناطق الساحلية، سيصبح الناس أكرث عرضًة ملشاكل نقص 
املياه والعواصف والفيضانات واالرتفاع يف درجات الحرارة. أما يف القطاع 
الزراعي، فيتوقع أن تؤدي التأثريات الناتجة عن تغري املناخ إىل انخفاض 
مستويات اإلنتاج مقابل ارتفاع الطلب عىل الغذاء بسبب النمو السكاين 
بالبنية  اإلرضار  ارتفاع خطر  ذلك  إىل  ويضاف  االستهالك.  أمناط  وتغري 
التحتية الحيوية، يف حني يؤدي اإلنفاق عىل أعامل التصليح وأعامل البناء 
الجديدة إىل إرهاق املوارد املالية النادرة أصالً. ويجب عدم تجاهل هذه 
التحديات ذات الطبقات املتعددة، الناشئة عن تفاعل الجوانب االقتصادية 
واالجتامعية واملناخية، ألنها تشكل مخاطر جسيمة عىل االزدهار والتنمية 

االقتصادية واالجتامعية - وعىل استقرار املنطقة يف نهاية املطاف.

يف الواقع، تقع قضايا الطاقة يف صلب الكثري من هذه التحديات. فاملنطقة 
تتميز باعتامدها الكبري عىل النفط والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها من 
الطاقة. ومع أن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ككل تعترب من 
كربى املناطق املنتجة للطاقة، تعاين دوٌل كثرية فيها لتلبية الطلب املحيل 
املتزايد عىل الطاقة. وهنا يعّد التحول نحو أنظمة الطاقة القامئة عىل 
الطاقة املتجددة طريقًة واعدة لتلبية هذا الطلب املتزايد عىل الطاقة. 
كام يساعد هذا التحول عىل خفض انبعاث الغازات الدفيئة مبوجب اتفاق 
باريس للمناخ. باإلضافة إىل ذلك، ينطوي استخدام الطاقة املتجددة عىل 

إمكانية زيادة النمو االقتصادي والعاملة املحلية والحد من القيود املالية.

عىل خلفية النمو الرسيع يف الطلب عىل الطاقة بسبب النمو السكاين 
وتغري سلوك املستهلك وارتفاع وترية التحرض وغري ذلك من العوامل - 
كالتحول الصناعي وتحلية املياه وزيادة استخدام الكهرباء للتربيد - بدأت 
الطاقة املتجددة تستقطب االهتامم يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا. ومن أجل ضامن أمن الطاقة عىل املدى الطويل وتحقيق األهداف 
املتعلقة بتغري املناخ، وضعت معظم دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
خططًا طموحة لزيادة إنتاجها من الطاقة املتجددة. فاإلمكانات الكبرية 
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مقدمة

التي تتمتع بها هذه املنطقة إلنتاج الطاقة املتجددة، وال سيام طاقة 
الرياح والطاقة الشمسية، تتيح الفرصة إلنتاج طاقة كهربائية متعادلة 
من حيث األثر الكربوين بشكل شبه كامل، وتعزيز االزدهار االقتصادي. 
غري أن الوقود األحفوري ال يزال مصدر الطاقة السائد يف معظم دول 
املنطقة، حتى أن االعتامد عىل واردات الوقود األحفوري يف بعض الدول 
ذات الكثافة السكانية العالية يشكل خطرًا من حيث أمن الطاقة واإلنفاق 

يف املوازنة العامة.

ينطوي التحول نحو نظام للطاقة قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة عىل 
بنية  وتطوير  واسع،  نطاق  املتجددة عىل  الطاقة  تكنولوجيا  استخدام 
تحتية متكينية، وتنفيذ األطر التنظيمية املناسبة، وإنشاء أسواق وصناعات 
جديدة. لذلك، من الرضوري فهم العالقة التبادلية االجتامعية-التقنية يف 
نظام الطاقة والديناميكيات الرئيسية لالبتكار يف النظام بصورة واضحة، 
فإن الرؤية الواضحة لهدف عملية التحول واتجاهها تسّهل تحقيق التغيري 
 .)2012  ،Rohracher وروهراخر   Weber )ويرب  املنشود.  الجوهري 
وبالتايل، فإن توطيد املعرفة بالعمليات االنتقالية يساعد يف إجراء حوار 
بّناء حول التطورات املستقبلية يف أنظمة الطاقة يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا. كام أنه ميّكن أصحاب املصلحة من وضع االسرتاتيجيات 

الالزمة للتحول نحو نظاٍم للطاقة قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة.

ومن أجل املساعدة عىل اكتساب هذه املعرفة، تم تطوير منوذج مرحيل 
لعمليات التحول نحو الطاقة القامئة عىل مصادر الطاقة املتجددة يف 
دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا. ينظّم هذا النموذج عملية التحول 
عرب الوقت من خالل مجموعة من املراحل االنتقالية. وهو ينطلق من 
النموذج املرحيل األملاين ليُستكمل بتصورات حول إدارة املرحلة االنتقالية 
وخصائص منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. تُعرَّف املراحل وفًقا 
تسليط  ويتم  مرحلة،  كل  تكّون  التي  الرئيسية  والعمليات  للعنارص 
الضوء عىل االختالفات النوعية بني املراحل. تركّز كل مرحلة عىل التطور 
التكنولوجي، ويتم يف الوقت نفسه تقديم رؤًى حول التطورات املرتابطة 
يف األسواق والبنى التحتية واملجتمع. وتوفر الرؤى التكميلية املستمدة من 
األبحاث يف مجال االستدامة دعاًم إضافيًا إلدارة التغيري طويل األجل يف 
أنظمة الطاقة عىل مّر املراحل. بناًء عىل ذلك، يقدم النموذج املرحيل ملحة 
عامة عن عملية انتقالية معقدة ويسّهل وضع االسرتاتيجيات واألدوات 
الخاصة بالسياسات يف مرحلة مبكرة وفق متطلبات املراحل املختلفة التي 

تجتمع لتشكل الرؤية التوجيهية الشاملة. 

النموذج املرحيل للرشق األوسط وشامل  الدراسة، تم تطبيق  يف هذه 
أفريقيا عىل فلسطني. فجرى تقييم الوضع الراهن للتطورات يف فلسطني 
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وتحليله باالستناد إىل النموذج املرحيل. كام أجريت املقابالت مع الخرباء 
لالطالع عىل آرائهم بهدف تحديد مكونات النموذج املجردة التي تم 
تحديدها سابًقا. وبالنتيجة، تم اقرتاح املزيد من الخطوات لتحقيق التحول 
يف مجال الطاقة استناًدا إىل خطوات النموذج املرحيل. ويشار إىل أن هذا 
التطبيق يستند إىل نتائج الدراسات واملشاريع السابقة التي أجريت يف 
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، يف حني تم جمع البيانات الخاصة 

بدراسة الحالة ألغراض هذه الدراسة من قبل رشيكنا املحيل.
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2.1. النامذج املرحلية األصلية1 
الطاقة  أنظمة  نحو  الطاقة  مجال  يف  للتحوالت  املرحيل  النموذج  إن 
منخفضة الكربون والقامئة عىل مصادر الطاقة املتجددة يف دول الرشق 
 Fischedick األوسط وشامل أفريقيا هو منوذج وضعه فيشديك وآخرون
et al. )2020(. وينطلق هذا النموذج من النامذج املرحلية التي وضعها 
 Henning 2014( وهنينغ وآخرون( .Fischedick et al فيشديك وآخرون
et al. )2015( لعملية تحول نظام الطاقة يف أملانيا. فقد طّور فريق هنينغ 
منوذًجا من أربع مراحل لتحويل نظام الطاقة يف أملانيا إىل نظام طاقة خال 
من الكربون وقائم عىل الطاقات املتجددة. ترتبط املراحل األربع لهذه 
النامذج باالفرتاضات الرئيسية املستخلصة من الخصائص األساسية ملصادر 
الطاقة املتجددة، وهي تحمل التسميات التالية: ״إطالق الطاقة املتجددة״ 
و״تكامل النظام״ و״الطاقة املحولة إىل وقود/غاز״ و״نحو مصادر متجددة 

بنسبة %100״.

تتوقع الدراسات حول السيناريوهات املتعلقة بالطاقة أن تقوم معظم 
األوسط وشامل  الرشق  منطقة  ذلك دول  مبا يف  املستقبل،  البلدان يف 
أفريقيا، بتوليد الكهرباء من مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالدرجة 
الكربى. ومن املتوقع أن تصبح مصادر أخرى، كالكتلة الحيوية والطاقة 
الكهرومائية، محدودًة بسبب قلة توفرها ورضورة الحفاظ عىل الطبيعة 
إضافًة إىل املنافسة مع استخدامات أخرى )BP، 2018؛ الوكالة الدولية 
للطاقة IEA، 2017(. لذلك يتضمن النموذج املرحيل افرتاًضا أساسيًا هو 
ازدياد حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية يف مزيج الطاقة. ويشمل ذلك 
استخدام الكهرباء بشكل مبارش يف قطاعات االستخدام النهايئ التي تعتمد 
حاليًا عىل الوقود األحفوري والغاز الطبيعي بشكل رئييس. ومن املتوقع أن 
يكون للتنقل اإللكرتوين يف قطاع النقل، واملضخات الحرارية يف قطاع البناء، 
دوٌر حاسٌم يف هذا الصدد. وتشمل القطاعات التي يصعب إزالة الكربون 
منها من الناحية التكنولوجية كالًّ من الطريان والبحرية واملركبات الثقيلة 
والصناعات التي تستوجب درجات عالية من الحرارة. يف هذه القطاعات، 
القامئة عىل  والغازات االصطناعية  والوقود  الهيدروجني  أن يحل  ميكن 
الهيدروجني )الطاقة املحولة إىل وقود/غاز( محل الوقود األحفوري والغاز 
الطبيعي. وميكن الحصول عىل الهيدروجني املطلوب من الكهرباء املتجددة 

عن طريق التحليل الكهربايئ.

يف هذا اإلطار، ال بد من الرتكيز بشكل كبري عىل تكييف البنية التحتية 
للكهرباء ألنه يجب ضامن التوازن بني إمدادات الكهرباء واستخراجها 
)خصوًصا من مصادر الطاقة املتجددة املتقلبة( من أجل الحفاظ عىل 

Holtz et al. )2018(.1 النص مستند إىل هولتز وآخرين

2
منوذج مفاهيمي

عليها  والطلب  الطاقة  إنتاج  يكون  أن  يجب  بالتايل،  الشبكة.  استقرار 
متزامنني، أو يجب اللجوء إىل خيارات التخزين. لكن تخزين الكهرباء 
يشكل تحديًا بالنسبة ملعظم البلدان، وال تزال اإلمكانات يف هذا املجال 
محدودة بسبب الظروف الجغرافية. من هنا، يجب التوصل إىل مزيج 
من الخيارات املرنة التي تطابق ما بني العرض املتغري من محطات طاقة 
الرياح والطاقة الشمسية من جهة، والطلب عىل الكهرباء من جهة ثانية، 
وذلك من خالل توسيع الشبكات وزيادة املرونة يف إنتاج الطاقة املستمدة 
من األحافري املتبقية، أو التخزين أو إدارة جانب الطلب. وكذلك ميكن 
لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املساعدة يف إدارة املرونة. عند 
استخدام تطبيقات تحويل الطاقة إىل وقود أو غاز، يصبح باإلمكان الربط 
بني قطاعات مختلفة بشكل أكرث إحكاًما. وهذا يشمل تعديل اللوائح 
والبنية التحتية لضامن مواءمتها، واستيعاب تصميم جديد للسوق. ونظرًا 
إىل أن الطلب عىل الطاقة أعىل بأربعة أو خمسة أضعاف يف نظام الطاقة 
منخفض الكربون والقائم عىل مصادر الطاقة املتجددة، فإن تحسني كفاءة 
الطاقة هو رشط أسايس لنجاح عملية التحول يف مجال الطاقة. ويعني 
اتباع مبدأ ״كفاءة الطاقة أوالً״ التعامل مع كفاءة الطاقة كعنرص أسايس يف 
البنية التحتية املستقبلية للطاقة، وبالتايل النظر فيها إىل جانب الخيارات 
األخرى، كالطاقة املتجددة وأمن اإلمداد والرتابط. )املديرية العامة للطاقة 

يف املفوضية األوروبية، 2019(.

تعترب املراحل األربع رضورية إلنشاء نظام طاقة قائم بالكامل عىل مصادر 
الطاقة املتجددة. يف املرحلة األوىل، يتم تطوير تقنيات الطاقة املتجددة 
وطرحها يف السوق. كام يتم خفض التكاليف من خالل برامج البحث 
والتطوير والسياسات املتعلقة بالطرح األويل يف السوق. أما يف املرحلة 
الثانية، فيتم اتخاذ تدابري مخصصة لدمج مصادر الكهرباء املتجددة يف 
نظام الطاقة. وهي تشمل املرونة يف إنتاج الطاقة من األحافري املتبقية، 
وإقامة وسائل التخزين وتحقيق تكاملها، وتفعيل مرونة جانب الطلب. 
ويف املرحلة الثالثة، يصبح من الرضوري تخزين الكهرباء املتجددة تخزيًنا 
طويل األجل بهدف تحقيق التوازن بني الفرتات التي يتجاوز فيها العرض 
الطلب، وهذا يزيد حصة الطاقة املتجددة. كام تصبح تطبيقات الطاقة 
املحولة إىل وقود أو غاز جزًءا ال يتجزأ من نظام الطاقة يف هذه املرحلة، 
وتزداد أهمية الواردات من املواد الناقلة الطاقة القامئة عىل مصادر الطاقة 
الوقود  عن  القطاعات  كافة  تستعيض  الرابعة،  املرحلة  ويف  املتجددة. 
املراحل  كل  تكون  أن  بد من  وال  املتجددة.  الطاقة  األحفوري مبصادر 
متصلة بسالسة لتحقيق الهدف املتمثل بالحصول عىل نظام طاقة قائم 
عىل الطاقة املتجددة بنسبة 100%. وقد تم استكامل النموذج املرحيل 
برؤى مستمدة من أبحاث خاصة بعمليات االنتقال إىل االستدامة من أجل 
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وصف التغيريات الطويلة األجل التي تحدث يف أنظمة الطاقة خالل هذه 
املراحل األربع. ويشار إىل أن هذه األبحاث تعنى بديناميكيات التغيري 

الجوهري الطويل األجل يف النظم الفرعية املجتمعية، مثل نظام الطاقة.

2.2. املنظور املتعدد املستويات ومراحل 
االنتقال الثالث

لوصف التغيريات طويلة املدى يف أنظمة الطاقة يف هذه املراحل األربع، 
يتم استكامل منوذج املرحلة برؤى من مجال أبحاث انتقال االستدامة. 
ال ميكن توجيه العمليات االنتقالية يف مجال الطاقة أو توقعها بالكامل. 
فتعدد الجهات الفاعلة والعمليات املعنية يؤدي إىل ارتفاع مستوى التبادل 
وااللتباس حيال التطورات التكنولوجية واالقتصادية واالجتامعية-الثقافية. 
ونظرًا لرتابط العمليات واألبعاد، تستخدم عادًة أبحاث العمليات االنتقالية 
مناهج متعددة التخصصات. واملنظور املتعدد املستويات )MLP( هو 
إطار بارز يسّهل تصور ديناميكيات العملية االنتقالية ويوفر قاعدة أساس 

لبلورة تدابري اإلدارة )الشكل 1-2(.

التحوالت  مثل  املنترشة،  االتجاهات  تؤثر  ״املشهد״،  مستوى  عىل 

الدميوغرافية وتغري املناخ واألزمات االقتصادية، عىل مستويَي ״النظام״ 
االجتامعي- النظام  ״النظام״  مستوى  يجسد  املتخصصة״.  و״املجاالت 
التقني الذي يهيمن عىل القطاع املعني. والنظام يف هذه الدراسة هو قطاع 
الطاقة. ويتألف النظام من التقنيات القامئة واللوائح وأمناط املستخدمني 
والبنية التحتية والخطابات الثقافية التي تجتمع لتشّكل النظم االجتامعية-

التقنية. يف سبيل إحداث تغيريات يف النظام عىل مستوى ״النظام״ وتجنب 
التبعية الحرصية واعتامد املسارات القامئة، تطبَّق االبتكارات عىل مستوى 
״املجاالت املتخصصة״ بصورة تدريجية ألنها توفر القاعدة األساسية للتغيري 
املنهجي. وتتبلور املجاالت املتخصصة يف األماكن املحمية مثل مختربات 
البحث والتطوير، وتكتسب الزخم عندما تصبح الرؤى والتوقعات مقبولة 
عىل نطاق واسع. لذلك، فإن هياكل شبكة الجهات الفاعلة، التي متلك 
القدرة عىل نرش املعرفة وتغيري القيم املجتمعية، لها أهمية رئيسية يف 
العملية االنتقالية )جيلز Geels، 2012(. فإدارة العملية االنتقالية تتطلب 
عىل  والقدرة  االنعكايس  والتفكري  املستمر  والرصد  والتعلّم  التجريب 
التكيّف، إضافة إىل تنسيق السياسات عىل مختلف املستويات والقطاعات 
)هوغام وآخرون Hoogma et al.، 2005؛ لورباخ Loorbach، 2007؛ 
 ،Rohracher و روهراخر Weber 2009؛ ويرب ،.Voß et al فوس وآخرون
املجاالت  ״إدارة  إطار  يف  املتخصصة  املجاالت  تطوير  ويعترب   .)2012

)2007 Schot وشوت Geels ملصدر: جيلز(

الشكل  2-1

املنظور املتعدد املستويات

الجديد  النظام  يؤثر 

عىل املشهد

تنشأ تكوينات جديدة مستفيدة من ״الفرص السانحة״ 

وتحدث تعديالت يف النظام االجتامعي – التقني

شبكات صغرية مؤلفة من جهات فاعلة تدعم الحداثة عىل أساس التوقعات والرؤى. تحدث عمليات التعلم 

عىل مختلف مستويات االبعاد )االنشاء املشرتك(، ويتم بذل جهود لربط مختلف العنارص يف شبكة متالحمة

تصبح العنارص متوامئة وتستقر يف تصميم مهيمن ويزاد 

الزخم الداخيل

التأثريات الخارجية عىل املجاالت املتخصصة 

)عن طريق التوقعات والشبكات(

يعد النظام االجتامعي – التقني ״مستقرا بشكل دينامييك״ 

فيام تستمر اإلجراءات عىل مستويات مختلفة االبعاد

ضغط التطورات يف املشهد عىل النظام القائم، الذي ينفتح 

بدوره، مام يؤدي اىل اتاحة فرص سانحة للحداثة

املشهد االجتامعي – التقني 

)السياق الخارجي(

األسواق – تفضيالت 

املستخدم

 االبتكارات

 املتخصصة

الزمن

النظام 

االجتامعي – 

التقني

الصناعة

السياسات
العلوم

الثقافة

التكنولوجيا
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املتخصصة االسرتاتيجية״ رشطًا مسبًقا أساسيًا لتحقيق التغيري الجوهري. 
السياسات  ونهج  مراحل  ثالث  متييز  االنتقالية،  املراحل  وميكن، ضمن 
״واإلنجازات  املتخصصة״  املجاالت  ״تشكيل  وهي  منها،  بكلٍّ  املرتبط 
املجاالت  ״تكوين  مرحلة  يف  السوق״.  عىل  القائم  و״النمو  املحققة״ 
املتخصصة״، يتطور املجال املتخصص وينضج، ومن املمكن أن يقدم حلوالً 
يستطيع النظام استيعابها. وتكون التوقعات والرؤى التي توفّر التوجيه 
لعمليات التعلّم جوهريًة يف هذه املرحلة. باإلضافة إىل ذلك، يسهم إرشاك 
الجهات الفاعلة وإنشاء الشبكات االجتامعية يف إنشاء سالسل القيمة 
الالزمة، وتتمتع عمليات التعلّم عىل مختلف املستويات بالقدرة عىل 

تطوير التكنولوجيا.

يف مرحلة ״اإلنجازات املحققة״، ينترش االبتكار املتخصص عىل نطاق أوسع 
من خالل ازدياد عدد الجهات الفاعلة املعنية وارتفاع حصة السوق وتنفيذ 
ابتكارات مامثلة يف مواقع أخرى. ومن املهم يف هذه املرحلة تحسني 
النسبة بني التكلفة واألداء، مع إتاحة الوصول إىل البنى التحتية واألسواق 
الوعي  زيادة  عن  فضالً  والقوانني،  القواعد  تعديل  شأن  ومن  الالزمة. 
والقبول املجتمعيني، أن يقلال من الحواجز التي تحول دون استخدام هذه 
املجاالت. وحني يصبح االبتكار املتخصص تنافسيًا بالكامل من حيث السعر 

وال تعود آليات السياسات الداعمة املحددة الزمة، تكون مرحلة ״النمو 
القائم عىل السوق״ قد تحققت. وتكون تقنيات الطاقة املتجددة قد 

أصبحت يف هذه املرحلة مندمجة بالكامل ضمن النظام.

2.3. إضافات إىل النموذج املرحيل ملنطقة 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا

عىل افرتاض أن النموذج املرحيل لعملية التحول يف نظام الطاقة األملاين، الذي 
وضعه فيشديك وآخرون عام 2014 وهنينغ وآخرون عام 2015، يناسب 
دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، تبقى املراحل االنتقالية األربع 
كام هي. بدايًة، تعطي ״طبقة النظام״، املستخرجة من النامذج املرحلية 
األصلية، أهدافًا واضحة لتطوير النظام من خالل توفري املبادئ التوجيهية 
لصانعي القرار. ومبا أن عمليات تكوين املجاالت املتخصصة مطلوبة لرفع 
مستوى االبتكارات املتخصصة بنجاح، أضيفت طبقة ״املجاالت متخصصة״ 
 .)2020( وآخرون  فيشديك  وضعه  الذي  األصيل  املرحيل  النموذج  إىل 
وتم تحديد مجموعة من االبتكارات لكل مرحلة، وهي: تقنيات الطاقة 
املتجددة )املرحلة األوىل(، وخيارات املرونة )املرحلة الثانية(، وتقنيات 

)2007 ،.Holtz et al املصدر: هولتز وآخرون( 

الشكل 2-2
 النموذج املرحيل للعملية االنتقالية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املرحلة األوىل:
إطالق الطاقة املتجددة

املرحلة الثانية:
تكامل النظام

املرحلة الثالثة:
الطاقة املحولة اىل 

وقود/غاز

املرحلة الرابعة:
نحو مصادر متجددة 

بنسبة %100

الزمن

 يف
دة

جد
ملت

ة ا
طاق

ص ال
ص

ح
باء

هر
لك

 وا
قة

طا
م ال

ظا
ن

التطبيقات الخاصة بالطاقة املحولة اىل وقود/غاز + الصادرات

الطاقة املحولة اىل وقود/غاز

خيارات املرونة

امدادات
الطاقة

املتجددة

إنشاء قطاع عيني االنطالقةمنو قائم عىل السوق

إنشاء قطاع عيني االنطالقةمنو قائم عىل السوق

إنشاء قطاع عيني االنطالقةمنو قائم عىل السوق

إنشاء قطاع عيني االنطالقةمنو قائم عىل السوق

MBG :النمو القائم عىل السوقBT :اإلنجازات املحققةNF :تكوين املجاالت املتخصصة
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تحويل الطاقة إىل وقود/غاز )املرحلة الثالثة(، والقطاعات التي يصعب 
إزالة الكربون منها، مثل الصناعة الثقيلة أو الطريان )املرحلة الرابعة(. يف 
مرحلة ״اإلنجاز״ الخاصة بكل مجموعة ابتكارات، تعتمد املجموعة عىل 
عملية تكوين املجاالت املتخصصة يف املرحلة السابقة. ولذلك، تعترب تدابري 
اإلدارة املحددة مفيدة لعمليات اإلنجاز والتحسني يف املرحلة الحالية. 
ويف املراحل الالحقة، تستمر مجموعات االبتكارات يف االنتشار من خالل 
 .)2020 ،.Fischedick et al النمو القائم عىل السوق )فيشديك وآخرون
وبالتايل، فإن إضافة ״طبقة املجاالت املتخصصة״ تخلق تركيزًا أقوى عىل 

العمليات التي يجب أن تحدث لتحقيق أهداف النظام )الشكل 2-2(. 

تصف ״الطبقة التقنية االقتصادية״ كيفية تغيري آلية انتشار التقنيات يف 
مختلف األسواق، فيام تستعرض ״طبقة اإلدارة״ مراحل اإلدارة. والهدف 
االقتصادية  التقنية  الطبقة  يف  التطورات  ربط  هو  الطبقة  هذه  من 
مبنهجيات اإلدارة لدعم مراحل العملية االنتقالية. وقد تم تضمني تدابري 
محددة يف النموذج املرحيل، تركز بشكل كبري عىل إنشاء نظام طاقة قائم 
عىل مصادر الطاقة املتجددة. وأضيفت إليه أيًضا عوامل عدة كالقدرات 
والبنية التحتية واألسواق واإلخالالت بنظام الطاقة املوجود الذي يقوم 
عىل الوقود األحفوري. لكن هذه الجوانب هي مبثابة تفكري انعكايس يف 
مسألة اإلدارة، ويجب تقييمها بشكل فردي وتكييفها مع كل دولة من 

دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

وتجدر اإلشارة إىل أن هذه الدراسة تويل اهتامًما خاًصا مبستوى ״املشهد״ 
ودوره يف الضغط عىل األنظمة الحالية وإيجاد الفرص لتغيري النظام. وقد 
تم التطرق يف دراسة الحالة الخاصة بكل بلد إىل مسائل تتعلق بتأثري 
األطر الدولية عىل تغري املناخ، والرصاعات العاملية واإلقليمية، والتأثريات 
الطويلة املدى لجائحة فريوس كورونا )كوفيد-19( عىل العمليات االنتقالية 
يف مجال الطاقة. وإىل جانب الرتكيز عىل رضورة تحسني كفاءة الطاقة 
باستمرار ويف كل مراحل العملية، يتوسع نطاق النموذج بفضل كفاءة 
املوارد. وهذا يفرتض تخفيًضا متواصالً يف كثافة املواد من خالل تدابري 

الكفاءة ومبادئ االقتصاد الدائري.
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3.1. الخصائص املميزة ملنطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا
أُعّد النموذج املرحيل األصيل مبا يتوافق مع السياق األملاين، وهذا يعني 
أنه تضّمن افرتاضات خاصة بهذا السياق. لكن السياق يختلف يف منطقة 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ولذا تم تكييف االفرتاضات األساسية يف 
النموذج املرحيل لتناسب خصائص دول املنطقة. فقام فيشيدك وآخرون 
)عام 2020( باستعراض أوجه االختالف والتعديالت التي أُدخلت عىل 
النموذج املرحيل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، الذي يشكل 

نقطة انطالق لنقل النموذج الخاص بكل دولة يف هذه الدراسة.

وأحد أوجه االختالف هو وضع الطاقة الراهن يف املنطقة الذي يختلف 
بني بلد إىل آخر. فالعديد من دول املنطقة، كالعراق، غني مبوارد الوقود 
األحفوري، يف حني أن دوالً أخرى، كاملغرب وتونس واألردن، تعتمد بشكل 
كبري عىل واردات الطاقة. أضف إىل ذلك أن أسعار الطاقة املدعومة، وكذلك 
أسواق الطاقة غري املتحررة، تشكل تحديات إضافية لعملية التحول يف 
مجال الطاقة يف العديد من بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا )الوكالة 

.)2014 ،IRENA الدولية للطاقة املتجددة

التصاعدي  املنحى  األملاين هو  السياق  اآلخر عن  الجوهري  واالختالف 
للطلب عىل الطاقة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. فقد أفادت 
رشكة النفط »يب يب« )BP( )2019( أن الرشق األوسط سيشهد ارتفاًعا 
يف الطلب عىل الطاقة بنسبة 2% سنويًا حتى العام 2040. والقطاعات 
املسؤولة بالدرجة الكربى عن الزيادة الكبرية يف استهالك الطاقة النهايئ 
هي قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والقطاعات التي تستخدم النفط 
غري املحرتق، باإلضافة إىل عامل مساهم آخر هو النمو السكاين الذي من 
 .)2010 ،Mirkin املتوقع أن يزداد - ال سيام يف مرص والعراق )مريكني
عالوًة عىل ذلك، تستحوذ الصناعات ذات استهالك الطاقة الكثيف، كالفوالذ 
واألسمنت واملواد الكيميائية، عىل حصة كبرية من الطلب عىل الطاقة. 
ويعود ارتفاع الطلب عىل الطاقة إىل تركيب التجهيزات لتحلية مياه البحر 
وتوسيع نطاقها يف معظم دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا، حيث يتوقع 
أن يزداد الطلب عىل الكهرباء لتحلية مياه البحر بثالثة أضعاف بحلول 
العام 2030 مقارنًة مبستواه املسجل عام 2007 يف املنطقة )برنامج تحليل 
أنظمة تكنولوجيا التابع لوكالة الطاقة الدولية IEA-ETSAP، والوكالة 
الدولية للطاقة املتجددة IRENA، 2012(. كام أن كثافة استهالك الطاقة 
يف العديد من دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا مرتفعة بسبب انخفاض 

جودة العزل يف املباين وعدم الكفاءة الفنية لتقنيات التربيد والتدفئة، فضالً 
عن البنية التحتية للتوزيع. وترتاوح الخسائر يف توزيع الكهرباء ما بني %11 
و15% يف دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا املستقرة، مقارنًة بـ 4% يف 

أملانيا )البنك الدويل، 2019(.

ومع أن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تتمتع بالكثري من موارد 
الطاقة املتجددة، ما زالت إمكانات الطاقة املتجددة االقتصادية مبعظمها 
معظم  تصبح  قد  اإلمكانات،  هذه  استغالل  عند  ولكن  مستغلة.  غري 
الدول مكتفية ذاتيًا يف مجال الطاقة، وميكنها يف النهاية أن تصبح مصدرة 
صافية للطاقة القامئة عىل املوارد املتجددة. وفيام تصبح واردات الطاقة 
)املفوضية  أوروبا  يف  الطاقة  اسرتاتيجية  يف  مهمة  ركيزة  والهيدروجني 
يف   - أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  لدول  ميكن   ،)2020 األوروبية، 
املستقبل - االستفادة من أسواق الوقود االصطناعي الناشئة ومن صادرات 
املواد الناقلة للطاقة إىل البلدان األوروبية املجاورة. وهنا تستطيع بعض 
دول املنطقة التي متلك بنية تحتية للنفط والغاز أن تنطلق من خربتها 
يف التعامل مع الغاز والوقود السائل. وبدعم من تقنيات تحويل فائض 
الطاقة إىل استخدامات أخرى )»الطاقة إىل أكس«(، ميكن لهذه البلدان 
املصدرة للطاقة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا أن تتحول بسالسة من 
مرحلة الوقود األحفوري إىل نظام للطاقة قائم عىل املصادر املتجددة. 
ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تزويد البنية التحتية بتجهيزات إضافية 
عىل نطاق واسع لتصبح مهيأة للنقل والتخزين. أما بالنسبة للبلدان األخرى 
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، فإن تسخري إمكانات الطاقة 
املتجددة لديها يف مرحلة انتقالية الحقة لتصدير منتجات الطاقة املحولة 

الستخدامات أخرى، ميكن أن يوفر لها فرًصا اقتصادية جديدة.

أما وجه اختالف آخر فهو أن شبكة الكهرباء يف أملانيا متطورة بالكامل، يف 
حني أن الشبكات يف معظم دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا بحاجة إىل 
التوسيع والتطوير عىل املستوى الوطني، وإىل ربطها بشبكات أخرى عرب 
الحدود. وبالرغم من وجود شبكات مرتابطة، إال أنها تنحرص بشكل أسايس 
ضمن مجموعات إقليمية )البنك الدويل، 2013(. وبالتايل، تفتقر املنطقة 
إىل اإلطار الالزم لتجارة الكهرباء. زد إىل ذلك أن رموز الشبكة التقنية 
بحاجة إىل التطوير لتصبح معّدة للطاقة املتجددة ولتوازن بني تقلباتها. 
ونظرًا لقلة معايري الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، ينبغي وضع لوائح 

واضحة إلتاحة الوصول إىل الشبكة.

كبري من  بشكل  االستفادة  أفريقيا  األوسط وشامل  الرشق  دول  بوسع 
التقدم العاملي يف تقنيات الطاقة املتجددة. فالخربة العاملية يف استخدام 
تكنولوجيا الطاقة املتجددة تعزز منحى التعلّم والدراية، وهذا أمر أدى إىل 

3
النموذج املرحيل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا



-9-

النموذج املرحيل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

خفض التكاليف. يف ضوء ذلك، انخفضت تكاليف األلواح الكهروضوئية 
بحوايل 80% منذ عام 2010، بينام انخفضت أسعار توربينات الرياح بنسبة 
ترتاوح بني 30% و40% منذ عام 2009 )الوكالة الدولية للطاقة املتجددة 
بالسياق  الخاص  املرحيل  النموذج  يفرتض  IRENA، 2019(. ويف حني 
األملاين أن تقنيات الطاقة املتجددة بحاجة إىل الوقت لتنضج، ميكن أن 
أفريقيا عىل  األوسط وشامل  الرشق  لسياق  املرحيل  النموذج  يشتمل 
تخفيضات يف التكاليف. ومثة أصالً شبكة واسعة من الرشكات التي تقدم 

الخربة يف مجال تقنيات الطاقة املتجددة.

ويشار إىل أن أنظمة الطاقة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا هي 
يف مرحلة التطوير. وتعترب الطاقات املتجددة جذابة ألنها توفر االستدامة 
وأمن الطاقة، كام أنها قادرة عىل تحفيز االزدهار االقتصادي. لكن الظروف 
املناسبة لتطوير صناعات الطاقة املتجددة ضعيفة بسبب غياب األطر 
الداعمة لريادة األعامل واالبتكار التكنولوجي. ويف حني تلعب الجهات 
الفاعلة الخاصة يف أملانيا دورًا كبريًا يف محطات الطاقة الكهروضوئية وطاقة 
الرياح الصغرية الحجم، تؤدي الرشكات اململوكة للدولة يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا دورًا محوريًا يف املشاريع الكربى. ويعترب حشد 

رأس املال عاماًل مهاًم إضافيًا يتطلب اسرتاتيجيات مخصصة.

3.2. تعديل افرتاضات النموذج وفًقا 
لخصائص دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا

ال بد من تكييف مراحل النموذج املرحيل األصيل لتتوافق مع خصائص 
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وبناًء عىل عمل فيشديك وآخرين 
مراحلَه  األصيل  النموذج  أجريت عىل  التي  التغيريات  طالت   ،)2020(
األربع وتوصيفاتها الوقتية. وقد تم استكامل وصف »طبقة النظام« برتكيز 
أقوى عىل اإلخالل بالنظام، وتم تسليط الضوء عىل »الطبقة املتخصصة« 

يف كل مرحلة متهيًدا للمرحلة الالحقة.

من أجل تلبية الزيادة املتوقعة يف الطلب اإلجاميل عىل الطاقة، يزداد 
حجم الطاقة املتجددة يف املرحلتني األوىل والثانية بشكل كبري بدون عرقلة 
األعامل الحالية للصناعات التي توفر الوقود األحفوري والغاز الطبيعي. 
وحيث أن الشبكات يف دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا محدودة يف 
قدرتها عىل استيعاب الحصص املتزايدة من مصادر الطاقة املتجددة، تزيد 
بالنتيجة أهمية الرتكيز عىل تحديث الشبكات وتوسيعها خالل املرحلة 
األوىل. عالوة عىل ذلك، يجب أن تبدأ املرحلة الثانية يف وقت أبكر مام 
كانت عليه يف الحالة األملانية، وقد تنطوي أعامل التطوير يف بعض الدول 
عىل تركيز أكرب عىل الحلول املخصصة للتطبيقات خارج الشبكة والشبكات 
الصغرية املعزولة. وميكن تلبية الطلب املحيل املتزايد عىل الطاقة يف دول 
املوارد  عىل  القامئة  الطاقات  بواسطة  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 
والغازات  االصطناعي  الوقود  مثل  للطاقة،  الناقلة  واملواد  املتجددة 
االصطناعية. وبينام تلعب الواردات يف أملانيا دورًا مهاًم يف املراحل الالحقة 
)املرحلة الثالثة عىل وجه الخصوص(، ميكن تصدير فائض الطاقة يف دول 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا وتوفري فرص اقتصادية محتملة يف املرحلة 
الرابعة. كام أن تزايد القدرة التنافسية العاملية للطاقات املتجددة يتيح 
فرصة لترسيع مراحل تكوين املجاالت املتخصصة يف كل مراحل العملية 
املتخصصة  املجاالت  االنتقالية. ولكن سيتوجب دمج عمليات تكوين 
التطورات  يف االسرتاتيجيات املحلية، فضالً عن إنشاء مؤسسات تدعم 

املتخصصة وتكييفها مع سياق الدولة املعنية.

3.3 مراحل عملية انتقال الطاقة يف دول 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا
لدول  املرحيل  النموذج   Wuppertal Institute فوبرتال  معهد  وضع 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا بناًء عىل النموذج املرحيل األملاين والخربة 
املكتسبة خالل مرشوع تطوير منوذج مرحيل لتصنيف ودعم التحول 
املستدام ألنظمة الطاقة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا الذي 
Friedrich-Ebert- نُّفذ بدعم من مؤسسة فريدريش إيربت شتيفتونغ

وآخرون  فيشديك  2018؛   ،.Holtz et al وآخرون  )هولتز   Stiftung
Fischedick et al.، 2020(. وقد تم هنا عرض املراحل الخاصة مبنطقة 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا بأبعادها بالتفصيل، وهي تستند إىل العرض 
والطلب والبنية التحتية واألسواق واملجتمع. كام أن املنظور املتعدد األبعاد 
لبحوث عمليات االنتقال ينعكس عرب هذه الطبقات، ما ييضء عىل الرتابط 
بني هذه األبعاد خالل مراحل االنتقال. يلخص الجدول رقم 3-1 التطورات 
الرئيسية يف طبقتَي »التقنية االقتصادية« و«اإلدارة«، وأيًضا يف مستوى 

»املشهد« و«النظام« و«املجاالت املتخصصة« خالل املراحل األربع.

وقد تم توسيع نطاق إمكانات إمداد الكهرباء املتجددة يف كل املراحل 
لتلبية الطلب املتزايد عىل الطاقة من جميع القطاعات. واالفرتاض املهم 
هنا هو الحاجة إىل زيادة كفاءة الطاقة بشكل كبري يف كل املراحل. ومبا 
تطورات  عدة  عىل  تعتمد  والرابعة  الثالثة  املرحلتني  يف  التطورات  أن 
تكنولوجية وسياسية ومجتمعية، فهي محاطة بكم كبري من الغموض من 

منظور يومنا الحارض.

باإلضافة إىل ما سبق، تم تحليل تأثري مستوى »املشهد« بشكل مفّصل، 
مع االفرتاض بأن العوامل التالية سترتك أثرًا عىل كافة املراحل، وهي: أوالً 
األطر الدولية املتعلقة بتغري املناخ، وثانيًا جهود إزالة الكربون من الدول 
الصناعية، مبا يف ذلك برامج التعايف األخرض بعد جائحة كوفيد-19، وثالثًا 
التجارة(، ورابًعا الظروف  العاملية واإلقليمية )التي تؤثر عىل  النزاعات 

الجغرافية وتوزيع املوارد الطبيعية، وخامًسا التنمية الدميغرافية.

املرحلة األوىل – إطالق الطاقة املتجددة

يتم إدخال الكهرباء املتجددة إىل نظام الكهرباء قبل الوصول إىل املرحلة 
األوىل، وهي »إطالق الطاقة املتجددة«. وتشكل التطورات عىل املستوى 
واملشاريع  اإلقليمية،  اإلمكانات  تقييم  مثل  املتخصصة«،  »املجاالت 
التجريبية املحلية، وتكوين شبكات من الجهات الفاعلة، وتبادل املهارات 
االنتشار.  بدء  أولية عىل  املحيل، مؤرشاٍت  الطاقة  نظام  واملعرفة حول 
وخالل هذا الطور السابق للمراحل، يتم وضع الرؤى والتوقعات لتوسيع 

نطاق توليد الطاقة من املوارد املتجددة.

يف املرحلة األوىل، يتمثل التطور املميِّز عىل مستوى النظام يف إدخال الطاقة 
املتجددة، وخصوًصا الكهرباء املولدة من محطات الطاقة الكهروضوئية 
الرشق  بلدان  وبوسع  األولية.  الفرتة  يف  حجمها  ورفع  الرياح،  وطاقة 
األوسط وشامل أفريقيا االستفادة إىل حدٍّ كبري من التقنيات املتوفرة يف 
العامل ومن انخفاض األسعار العاملية للطاقات املتجددة، وهذا سيسّهل 
السوق. ولكن يف ضوء  إىل  الرياح  الكهروضوئية وطاقة  الطاقة  إدخال 
تزايد الطلب عىل الطاقة بشكل كبري يف املنطقة، لن تكون حصة الطاقة 
املتجددة التي تدخل النظام قادرًة عىل االستعاضة عن الوقود األحفوري يف 



-10-

مؤسسة فريدريش ايربت - التحول املستدام يف نظام الطاقة الفلسطيني تطور يف النموذج املرحيل

هذه املرحلة. وسيكون من الرضوري توسيع الشبكة وتزويدها بتجهيزات 
إضافية الستيعاب املستويات املتغرية من الطاقة املتجددة. وهنا توضع 
القوانني واللوائح حيز التنفيذ، ويكون هدفها دمج مصادر الطاقة املتجددة 
يف نظام الطاقة والسامح بتغذية الشبكة بالكهرباء القامئة عىل مصادر 
الطاقة املتجددة. ومع إدخال نُظم تسعري لتحفيز املستثمرين، سيسهل 
نرش الطاقة املتجددة والطاقة الكهروضوئية الالمركزية لتصل إىل األرس 

عىل نطاق واسع.

من شأن التطورات التي تحدث عىل مستوى »املجاالت املتخصصة« أن 
متهد الطريق للمرحلة الثانية. وهنا يتم تقييم قدرة املنطقة عىل تطبيق 
مختلف خيارات املرونة )عىل سبيل املثال، إمكانيات التخزين بالضخ 
وإدارة جانب الطلب يف القطاع(، كام يتم وضع الرؤى التي تتطرق إىل 
الربط بني  مناقشة دور  تتم  املرحلة،  املرونة. يف هذه  مسألة خيارات 
ويتم  حرارة(،  إىل  الطاقة  وتحويل  اإللكرتوين،  التنقل  )مثل  القطاعات 
استكشاف مناذج األعامل. ومتهد احتياجات املرونة املتوقعة والربط بني 
القطاعات الطريق أمام قيام رشكات ناشئة يف مجال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ومناذج أعامل رقمية جديدة.

املرحلة الثانية – تكامل النظام

مستوى  عىل  التوسع  يف  املتجددة  الطاقة  تستمر  الثانية،  املرحلة  يف 
»النظام«، فيام تواصل األسواق املتنامية توفري حصة للطاقة القامئة عىل 
الوقود األحفوري. ومع استمرار متّدد الشبكة، تُبذل الجهود إلنشاء خطوط 
كهرباء عرب الحدود وعرب البلدان للموازنة بني الفوارق اإلقليمية يف إمدادات 
طاقة الرياح والطاقة الشمسية. يف هذه املرحلة، يتم اكتشاف إمكانات 
املرونة )إدارة جانب الطلب، التخزين( وتعديل تصميم سوق الكهرباء مبا 
يتناسب مع هذه الخيارات. كام تصبح البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت مندمجة بالكامل يف نظام الطاقة )الرقمنة(. أما عىل املستوى 
السيايس، فتصبح اللوائح الخاصة بقطاعات الكهرباء والتنقل والتدفئة/

توليد الحرارة متجانسة مبا يوفّر فسحة متكافئة ملختلف املواد الناقلة 
للطاقة. ويزداد النظام مرونًة عند استخدام الكهرباء لتشغيل التطبيقات يف 

قطاعات التنقل والصناعة والتدفئة/توليد الحرارة بشكل مبارش.

يف املقابل، يتم تطوير تطبيقات الطاقة املحولة إىل وقود/غاز عىل مستوى 
»املجاالت املتخصصة« من أجل تهيئة النظام لتحقيق إنجاز يف املرحلة 
ذ املشاريع التجريبية الختبار استخدام الوقود االصطناعي  الثالثة. وتنفَّ
والغازات االصطناعية يف الظروف املحلية. ومن املتوقع أن يحل الهيدروجني 
األخرض محل الوقود األحفوري يف قطاعات كاإلنتاج الكيميايئ. عىل املدى 
القصري واملتوسط، يعترب إنتاج ثاين أكسيد الكربون من عملية احتجاز 
الكربون يف الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة أمرًا مقبوالً. ولكن، عىل 
املدى البعيد، يجب أن يتحول الرتكيز إىل احتجاز الكربون مبارشًة من 
الهواء أو الطاقة الحيوية لضامن التعادل من حيث األثر الكربوين. وكذلك 
تقوم شبكات الجهات الفاعلة بابتكار املعرفة واملهارات وتبادلها يف مجال 
تحويل الطاقة إىل وقود/غاز. وبناًء عىل تقييم اإلمكانات ملختلف مسارات 
تحويل الطاقة إىل وقود/غاز، يتم وضع االسرتاتيجيات والخطط لتطوير 

البنية التحتية، ويتم استكشاف مناذج األعامل املناسبة.

الُنهج  إطار  املياه والطاقة أهمية مناسبة يف  العالقة بني  كام تكتسب 
املتكاملة، مع تزايد الشح يف املياه بسبب تبعات تغري املناخ. وقد يؤدي 
ذلك إىل نقص يؤثر عىل قطاع الطاقة أو املنافسة من االستخدامات األخرى 

مثل اإلنتاج الغذايئ.

املرحلة الثالثة – الطاقة املحولة إىل وقود/غاز

عىل مستوى »النظام«، ترتفع حصة املوارد املتجددة من مزيج الكهرباء، 
ما يؤدي إىل احتدام املنافسة بني املوارد املتجددة والوقود األحفوري وإىل 
وجود حمٍل متبقٍّ سلبي لفرتة مؤقتة. ويصبح إنتاج الهيدروجني األخرض 
التكلفة  ذات  الكهرباء  توفر  بفضل  تنافسيًة  أكرث  االصطناعي  والوقود 
املنخفضة. وهنا تدخل الطاقة املحولة إىل وقود/غاز إىل السوق، بدعم 
من اللوائح مثل نظم التسعري، ومتتص الحصص املتنامية من »فائض« 
املوارد املتجددة خالل فرتات ارتفاع العرض. ويساهم قطاعا التنقل والنقل 
ملسافات طويلة بشكل خاص يف زيادة استخدام الطاقة املحولة إىل وقود/
غاز. وهذا يتيح بدوره استبدال الوقود األحفوري والغاز الطبيعي. وبفعل 
تطوير البنية التحتية للهيدروجني، وتحديث البنية التحتية املوجودة للنفط 
والغاز مبا يتالءم مع استخدام الوقود االصطناعي والغازات االصطناعية، 
تنشأ مرافق إمدادات متجددة مخصصة للصادرات الدولية. أما إجراءات 
تخفيض األسعار وفرض الرسوم والرضائب عىل الوقود األحفوري فال تؤثر 
سلبًا عىل أوضاع هذا الوقود يف السوق فحسب، بل تطلق أيًضا مرحلة 
خروج الوقود األحفوري التدريجي من األسواق. ومن شأن هذه التطورات 
أن تحث عىل إجراء التغيريات يف مناذج األعامل. ومبا أن حلول الطاقة 
املحولة إىل وقود/غاز توفر تخزيًنا طويل األجل، ميكن إنشاء هيكليات 

كبرية لسوق التصدير. 

أما عىل مستوى »املجاالت املتخصصة«، فتلعب التجارب يف تطبيقات 
الطاقة املحولة إىل وقود/غاز دورًا جوهريًا يف القطاعات التي يصعب إزالة 
الكربون منها، كالصناعات الثقيلة )الخرسانة واملواد الكيميائية والفوالذ( 
والنقل الثقيل والشحن. كام يتم استكشاف إمكانية تصدير الهيدروجني 
إنشاء  يتم  فيام  وتقييمها،  االصطناعية  والغازات  االصطناعي  والوقود 

شبكات للجهات الفاعلة واكتساب التعلم األويل ودراسة مناذج األعامل. 

املرحلة الرابعة – نحو مصادر متجددة بنسبة %100

تبدأ املواد الناقلة للطاقة املستمدة من املوارد املتجددة بالحلول تدريجيًا 
الوقود  عن  تدريجيًا  التخيل  ويتم  املتبقي.  األحفوري  الوقود  محل 
األحفوري، فيام تكتمل البنية التحتية للطاقة املحولة إىل وقود/غاز ومناذج 
األعامل الخاصة بها، وتصبح متطورة بالكامل. ونظرًا إىل أن دعم املصادر 
املتجددة مل يعد مطلوبًا، يتم إلغاء نظم دعم األسعار تدريجيًا. فضالً عن 

ذلك، يتم توسيع بنية سوق التصدير لتصبح قطاًعا جوهريًا يف االقتصاد.

3.4 تطبيق النموذج املرحيل عىل فلسطني
يف العام 2018، تم تطبيق النموذج املرحيل ملنطقة الرشق األوسط وشامل 
 Holtz أفريقيا عىل حالة األردن عىل سبيل االستطالع )هولتز وآخرون
et al.، 2018(. ونوِقش النموذج مع كبار صانعي السياسات يف األردن 
ومع شخصيات من قطاعات العلوم والصناعة واملجتمع املدين يف البالد. 
وتبني أن هذا النموذج كان أداة مفيدة لدعم النقاش حول االسرتاتيجيات 
وصنع السياسات من أجل التحول يف مجال الطاقة، وهو أيًضا أداة مناسبة 
لدول أخرى يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وعىل هذا األساس، تم 
إجراء التعديالت الالزمة وتطبيق النموذج املرحيل ملنطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا عىل حالة فلسطني. وبذلك تقّدم النتائج نظرة منظمة 
تصورات  وتعطي  الفلسطيني  الطاقة  نظام  يف  الجارية  التطورات  عن 
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النموذج املرحيل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

حول الخطوات التالية الالزمة لتحويله إىل نظام قائم عىل مصادر الطاقة 
املتجددة.

وحرًصا عىل األخذ يف الحسبان التحديات والفرص الخاصة التي تواجهها 
الدول  من  الكهرباء  يشكل كيل عىل رشاء  تعتمد  باعتبارها  فلسطني، 
املجاورة، ويف خططها ملسريتها االنتقالية يف مجال الطاقة، أضيفت بعض 
العنارص إىل مجموعة املعايري الخاصة بالنموذج املرحيل ملنطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا، وتم تحليل عوامل إضافية عىل مستوى املشهد، 
وهي تشمل اآلثار املرتتبة عن جائحة كوفيد-19 والجهود العاملية إلزالة 
الكربون يف ضوء اتفاق باريس للمناخ، التي سبق أن أثرت )أو ستؤثر( 
عىل أسعار النفط والغاز الدولية، وعىل تطوير القطاع. عالوة عىل ذلك، 
بتفاصيله،  الطاقة  للوقود األحفوري يف نظام  املهيمن  الدور  تم تقييم 
والتحديات املرتبطة بتطوير قطاع الطاقة املتجددة. يستعرض الجدول رقم 

3 -1 التطورات التي حدثت خالل مراحل العملية االنتقالية.

3.5 جمع البيانات
العرض  )أي  املختلفة  األبعاد  وضع  عن  مفّصلة  معلومات  تجميع  تم 
والطلب والبنية التحتية وشبكة الجهات الفاعلة وتطّور السوق( وتطوراتها 
الراهنة من أجل تطبيق النموذج املرحيل عىل حالة كل بلد عىل حدة. 
وتم كخطوة أوىل إجراء مراجعة شاملة للمؤلفات ذات الصلة والبيانات 
املتاحة. ثم جرى تقييم هذه البيانات وتحليلها، ليصار عىل أساسه إىل 
ت هذه الثغرات مبساعدة مقابالت مع  كشف الثغرات يف املعلومات، وُسدَّ
الخرباء وأبحاث يف املوقع أجرتها املؤسسات املحلية الرشيكة. باإلضافة إىل 
ذلك، ساعدت املنظامت املحلية الرشيكة عىل تحديد التحديات والعوائق 
الخاصة بالبلد والتي ميكن أن تعيق إطالق إمكانات الطاقة املتجددة يف 
البالد. وشمل األشخاص الذين متت مقابلتهم أصحاب املصلحة املعنيني 
من ذوي الخربة يف قطاع الطاقة أو القطاعات ذات الصلة من مؤسسات 
السياسة واألوساط األكادميية والقطاع الخاص. ويُذكر أن مقابالت الخرباء 
أجريت وفق املبادئ التوجيهية للمقابالت املنظمة، وأن البيانات الكمية 
املستخدمة تستند إىل مصادر ثانوية كقواعد بيانات وكالة الطاقة الدولية 
والوكالة الدولية للطاقة املتجددة، أو تم حسابها باستخدام البيانات املتاحة 

من أجل معرفة الوضع الراهن واالتجاهات املستقبلية. 

الجهة  هو  بريك  عامد  الدكتور  كان  الفلسطينية،  الحالة  دراسة  يف 
الفلسطينية التي تولت اجراء املقابالت مع الخرباء وقام بعمل الحسابات 
الالزمة للتحقيق والكشف عن التحديات والعقبات التي ميكن أن تعيق 
إطالق إمكانات الطاقة املتجددة يف البالد. وقد تم اجراء املقابالت مع 
أصحاب مصلحة ذوي صلة ويتمتعون بخربة سنوات عديدة يف قطاع 
الطاقة يف فلسطني من املؤسسات السياسية واألوساط األكادميية والقطاع 

الخاص.

باإلضافة إىل ذلك، تم حساب توقعات االحامل لألعوام 2020-2050. لهذا، 
فإن الفرتة املستخدمة كمرجع للحسابات املرتبطة بهذه التوقعات هي 
2015-2019. يف حني أن منو االستهالك مل يشمل إجاميل خسائر الكهرباء، 
إال أنها تدخل يف منو العرض. مل يتم افرتاض تدابري كفاءة الطاقة لتوقعات 
الحمل، حيث تم اقرتاحها فقط للقطاع الخاص وسيعتمد تنفيذها عىل 
توافر امليزانية. تعتمد التوقعات عىل أنواع املستهلكني وهم: ضخ املياه 
والصناعي والزراعي واملنزيل والتجاري وإنارة الشوارع. تم وضع توقعات 
منفصلة من قبل االستشاري لكل نوع من أنواع املستهلكني املذكورة أعاله. 

تم تنفيذ توقعات األحامل بشكل فردي لكل نوع من أنواع االستهالك وتم 
تجميعها بشكل أكرب كتوقعات إجاملية لجميع رشكات توزيع الكهرباء 
واملجالس املحلية للفرتة 2020-2050. عالوة عىل ذلك، تم حساب توقعات 
قدرة الطاقة املتجددة عىل أساس السيناريوهني 1 و 2 حتى عام 2030. 
وقد تم حساب معدل التوسع ملصادر الطاقة املتجددة باستخدام معدالت 
توقعات اسرتاتيجية كفاءة الطاقة. بناًء عىل املناقشات مع خرباء الطاقة، 
ترتاوح النسبة بني 3-6%. يف كال السيناريوهني، عىل افرتاض أن إجاميل 

إمدادات الطاقة وإجاميل إمدادات الكهرباء لهام نفس معدل النمو.
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مؤسسة فريدريش ايربت - التحول املستدام يف نظام الطاقة الفلسطيني تطور يف النموذج املرحيل

الجدول 3-1
التطورات الحاصلة خالل مراحل العملية االنتقالية

املرحلة الرابعة: نحو 
مصادر متجددة بنسبة 

%100

املرحلة الثالثة: الطاقة 
املحولة إىل وقود/غاز

املرحلة الثانية: تكامل 
النظام مع الطاقة 

املتجددة

املرحلة األوىل: إطالق 
الطاقة املتجددة

التطورات قبل 
املرحلة األوىل

* النمو القائم عىل السوق 
يف مجال الطاقة املحولة إىل 

وقود/غاز
* تحقيق اإلنجازات يف 

التطبيقات الخاصة بالطاقة 
املحولة إىل وقود/غاظ وصادراتها

* خيار املرونة يف النمو القائم 
عىل السوق

* تحقيق اإلنجازات يف مجال 
الطاقة املحولة إىل وقود/غاز

* تكوين املجاالت املتخصصة 
للتطبيقات الخاصة بالطاقة 

املحولة إىل وقود/غاز وصادراتها

* النمو القائم عىل السوق يف 
الطاقة املتجددة

* خيار املرونة يف اإلنجازات 
املحققة

* تكوين املجاالت املتخصصة يف 
الطاقة املحولة إىل وقود/غاز 

* تحقيق اإلنجازات يف مجال 
الطاقة املتجددة

* خيار املرونة يف تكوين 
املجاالت املتخصصة

* تكوين املجاالت املتخصصة 
يف الطاقة املتجددة

* األطر الدولية املتعلقة بتغري املناخ
* جهود إزالة الكربون من البلدان الصناعية )مبا يف ذلك برامج التعايف األخرض بعد جائحة كورونا(

* الرصاعات العاملية واإلقليمية )التي تؤثر عىل التجارة(
* اآلثار الطويلة املدى لجائحة كوفيد-19 عىل االقتصاد العاملي

* الظروف الجغرافية وتوزيع املوارد الطبيعية
* التطور الدميوغرايف

شهد 
ستوى امل

م

قطاع الطاقة

* حصة الطاقة املتجددة من 
نظام الطاقة ترتاوح بني %80 

و%100

* حصة الطاقة املتجددة من 
نظام الطاقة ترتاوح بني %50 

و%80

* حصة الطاقة املتجددة من 
نظام الطاقة ترتاوح بني %20 

و%50

* حصة الطاقة املتجددة من 
نظام الطاقة ترتاوح بني %0 

و20% تقريبًا

صادية
الطبقة التقنية االقت

ستوى النظام
م

* إنشاء بنية تحتية واسعة 
النطاق لصادرات الطاقة املحولة 

إىل وقود/غاز

* توسيع نطاق التخزين الطويل 
املدى )مثالً، تخزين الغاز 

االصطناعي(

* توسيع أكرب يف الشبكة 
)الوطنية والدولية(

* إدخال الطاقة املتجددة إىل 
السوق، مع االستفادة من 

التكنولوجيا املتاحة يف العامل
ومن انخفاض األسعار العاملية 

* التخيل تدريجيًا عن البنية 
التحتية الخاصة بالوقود 

األحفوري، وتطوير مناذج األعامل

* إنشاء البنية التحتية األوىل 
للطاقة املحولة إىل وقود/غاز 

)لتلبية الطلب املقبل من الداخل 
والخارج(

* دمج تطبيقات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف أنظمة 

الطاقة )مثالً، بدء استخدام 
العدادات الذكية(

* توسيع امتداد الشبكة 
الكهربائية وتحديثها بتجهيزات 

جديدة

* توحيد النامذج الخاصة 
بصادرات الطاقة املتجددة

* ارتفاع مؤقت يف األحامل 
املتبقية السلبية بسبب ارتفاع 

حصة الطاقة املتجددة

* قدرة النظام عىل استيعاب 
خيارات املرونة )كالتخزين 

بالبطاريات(

* وضع اللوائح ونظم التسعري 
للطاقة املتجددة

* الطاقة املتجددة والوقود 
املستمد من مصادر الطاقة 

املتجددة يحاّلن بالكامل محل 
الوقود األحفوري

* يبدأ حجم مبيعات الوقود 
األحفوري بالتضاؤل

* استخدام الكهرباء بشكل 
مبارش لتشغيل التطبيقات يف 

قطاعات البناء والتنقل والصناعة؛ 
تغيري مناذج األعامل يف هذه 

القطاعات )كاملضخات الحرارية 
والسيارات اإللكرتونية وأنظمة 
املنزل الذيك، والتسويق لفكرة 
تخفيف الحمل يف ما يتعلق 

باألحامل الصناعية(

* تطوير سالسل اإلمداد املحلية 
للطاقة املتجددة وتقويتها

* ثبات مناذج األعامل الخاصة 
بالطاقة املحولة إىل وقود/غاز 

وطاقات اإلنتاج )كاالستثامرات 
الكبرية(

* مناذج األعامل القامئة عىل 
الوقود األحفوري تبدأ بالتغري

* ال استعاضة )أو مجرد 
استعاضة محدودة( عن الوقود 
األحفوري بسبب تنامي األسواق

* ال استعاضة عن الوقود 
األحفوري بسبب تنامي األسواق

* زيادة حجم الطاقة املحولة إىل 
وقود/غاز يف النقل لتحل محل 

الوقود األحفوري والغاز الطبيعي

* تطوير وتوسيع الشبكات 
الصغرية كحل للتطبيقات خارج 

الشبكة واملواقع البعيدة

* التقدم يف عملية تحول الطاقة 
يف قطاعات االستخدام النهايئ 

)النقل، الصناعة، والبناء(

* التقدم يف عملية تحول 
الطاقة يف قطاع الصناعة، 

وتقليل املحتوى الكربوين العايل 
يف منتجات معينة، وخفض 
االنبعاثات املرتفعة لبعض 

العمليات
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النموذج املرحيل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املرحلة الرابعة: نحو 
مصادر متجددة بنسبة 

%100

املرحلة الثالثة: الطاقة 
املحولة إىل وقود/غاز

املرحلة الثانية: تكامل 
النظام مع الطاقة 

املتجددة

املرحلة األوىل: إطالق 
الطاقة املتجددة

التطورات قبل 
املرحلة األوىل

*  الضغط عىل الوقود األحفوري 
)كخفض اإلنتاج تدريجيًا حتى 

إنهائه(

*  الضغط عىل مكونات النظام 
التي تعيق املرونة )كالتخيل 

التدريجي عن محطات طاقة 
الحمل األسايس(

* الضغط عىل النظام الكهربايئ 
املعتمد عىل الوقود األحفوري 

)كخفض الدعم الحكومي 
وتسعري الكربون(

* املساعدة يف تبني الطاقة 
املتجددة )مثالً، اعتامد تعريفة 

التغذية الكهربائية( ووضع 
اللوائح ونظم التسعري للطاقة 

املتجددة

* التوصل إىل اإلدراك 
الجوهري بأن كفاءة الطاقة 

هي الركيزة االسرتاتيجية 
الثانية يف عملية تحول نظام 

الطاقة

طبقة اإلدارة

ى النظام
ستو

م

* سحب الدعم للطاقة املحولة 
إىل وقود/غاز

* سحب الدعم لخيارات املرونة * سحب دعم للطاقة املتجددة 
)كالتخيل التدريجي عن تعريفة 

التغذية الكهربائية(

* زيادة مشاركة املستثمرين من 
املؤسسات )صناديق التقاعد 

ورشكات التأمني واألوقاف 
وصناديق الرثوة السيادية( يف 

عملية االنتقال

* اتخاذ التدابري للحد من 
التأثريات الجانبية غري املقصودة 

للطاقة املحولة إىل وقود/غاز )إن 
وجدت(

* اتخاذ التدابري للحد من 
التأثريات الجانبية غري املقصودة 
املرتتبة عن خيارات املرونة )إن 

وجدت(

* اتخاذ التدابري للحد من 
التأثريات الجانبية غري املقصودة 

للطاقة املتجددة )إن وجدت(

* زيادة الوعي باملسائل البيئية

* تأمني الوصول إىل البنى التحتية 
واألسواق )مثالً وصل مواقع 

اإلنتاج بخطوط األنابيب(

* وضع اللوائح القانونية ونظم 
التسعري للطاقة املحولة إىل 

وقود/غاز )مثال، النقل واستبدال 
الوقود األحفوري والغاز 

الطبيعي(

* تعديل تصميم السوق مبا 
يتكيف مع خيارات املرونة

* تأمني الوصول إىل البنية 
التحتية واألسواق الخاصة بالطاقة 

املتجددة )مثالً، وضع اللوائح 
القانونية لتنظيم الوصول إىل 

الشبكة(

* املساعدة عىل تبّني/اعتامد 
الطاقة املتجددة )مثالً، تقديم 

الدعم الحكومي يف هذا املجال(

* خفض األسعار املدفوعة لقاء 
الكهرباء املعتمدة عىل الوقود 

األحفوري

* تأمني وصول خيارات املرونة 
إىل األسواق )مثالً، تكييف 

تصميم السوق والتوفيق بني 
اللوائح املتعلقة بالكهرباء 

والتنقل وتوليد الحرارة(

* جهود معتدلة لترسيع 
التحسينات يف الكفاءة

* تأمني وصول الطاقة املحولة 
إىل وقود/غاز إىل البنى التحتية 

واألسواق )مثالً تحديث خطوط 
األنابيب لتصبح جاهزة لنقل 

الوقود/الغاز االصطناعي(

* املساعدة عىل إنشاء خيارات 
املرونة وتفعيلها )مثالً، تعريفات 
الشحن الثنايئ االتجاه للسيارات 

اإللكرتونية(

* املساعدة عىل اعتامد الطاقة 
املحولة إىل وقود/غاز )كاإلعفاء 

من الرضائب(

* تسهيل االقرتان بني قطاع 
الطاقة وقطاعات االستخدام 
النهايئ لدعم اندماج الطاقة 

املتجددة املتغرية يف قطاع الطاقة

* تعديل تصميم السوق 
الستيعاب خيارات املرونة

* إعادة تخصيص االستثامرات 
للحلول منخفضة الكربون: زيادة 

حصة االستثامرات يف الطاقة 
املتجددة وتقليل مخاطر األصول 

الجانحة

* التوفيق بني الهيكليات 
االجتامعية االقتصادية والنظام 
املايل، ووضع متطلبات أوسع 

لالستدامة واالنتقال

تسهيل االقرتان بني قطاع الطاقة 
وقطاعات االستخدام النهايئ 

لتسهيل اندماج الطاقة املتجددة 
املتغرية يف قطاع الطاقة

* التوفيق بني اللوائح القانونية 
املتعلقة بالكهرباء والتنقل وتوليد 

الحرارة
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مؤسسة فريدريش ايربت - التحول املستدام يف نظام الطاقة الفلسطيني تطور يف النموذج املرحيل

املرحلة الرابعة: نحو 
مصادر متجددة بنسبة 

%100

املرحلة الثالثة: الطاقة 
املحولة إىل وقود/غاز

املرحلة الثانية: تكامل 
النظام مع الطاقة 

املتجددة

املرحلة األوىل: إطالق 
الطاقة املتجددة

التطورات قبل 
املرحلة األوىل

* إجراء التجارب واالختبارات 
عىل تطبيقات الطاقة املحولة 

إىل وقود/غاز يف قطاعات معينة 
كالصناعة )مثالً قطاعات الفوالذ 

واإلسمنت واملواد الكيميائية( 
والنقل الخاص )مثالً الطريان 

والشحن(

* تقييم اإلمكانات ملختلف 
مسارات تحويل الطاقة إىل 

وقود/غاز

* تقييم اإلمكانات اإلقليمية 
لتطبيق مختلف خيارات املرونة

* تقييم إمكانات الطاقة 
املتجددة

صادية
الطبقة التقنية االقت

صة
ص

ت املتخ
ى املجاال

ستو
م

* االستثامر يف مناذج أعامل 
لصادرات الطاقة املحولة إىل 

وقود/غاز

* مشاريع تجريبية محلية مع 
توليد الطاقة املحولة إىل وقود/

غاز باستخدام الهيدروجني 
كمصدر للطاقة املتجددة 

واحتجاز الكربون )مثالً تقنيات 
احتجاز الكربون واستخدامه/

احتجاز الكربون وتخزينه(

* إجراء التجارب واالختبارات 
عىل خيارات املرونة

* مشاريع تجريبية محلية يف 
مجال الطاقة املتجددة

* توجيه صادرات الوقود 
االصطناعي

* استكشاف مناذج األعامل 
القامئة عىل الطاقة املحولة إىل 

وقود/غاز

* استكشاف مناذج األعامل 
املتعلقة بخيارات املرونة، 
من بينها الرشكات الناشئة 

املعنية بتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والرشكات الرقمية 
الجديدة للربط بني القطاعات

* استكشاف إمكانات جديدة 
إلدارة جانب الطلب )مثل 

الشحن الذيك وربط املركبات 
اإللكرتونية بالشبكة، ووسائل 

التسخني والتربيد املرنة 
للمضخات الحرارية، والتخزين 
الحراري الذي تغذيه الكهرباء(

* االستفادة من التجارب 
والخربات العاملية يف مجال 

الطاقة املحولة إىل وقود/غاز

* وضع رؤى وتوقعات مشرتكة 
لصادرات الطاقة املحولة إىل 

وقود/غاز )حول األسواق 
واألماكن املستهدفة بخطوات 

تحويل النظام مثالً(

* وضع رؤى وتوقعات مشرتكة 
للطاقة املحولة إىل وقود/

غاز )مثالً وضع اسرتاتيجيات 
ومخططات لتطوير/تكييف 

البنية التحتية(

* وضع الرؤى والتوقعات 
للسوق املرنة وتكامل أنظمة 

الطاقة )أسواق الطاقة 
اإلقليمية وعرب الوطنية(

* وضع رؤى وتوقعات 
مشرتكة لتنمية/تطوير 

الطاقة املتجددة

طبقة اإلدارة

* دعم عمليات التعلّم املتعلقة 
بالطاقة املحولة إىل وقود/غاز يف 
قطاعات معينة كالصناعة والنقل 
الخاص )مثالً، إجراء التجارب عىل 
استخدام منتجات الطاقة املحولة 

إىل وقود/غاز لصهر الزجاج(

* دعم عمليات التعلّم املتعلقة 
بالطاقة املحولة إىل وقود/

غاز )كإقامة مشاريع محلية 
لتوليد الطاقة املحولة إىل وقود/

غاز، واالستفادة من التجارب 
والخربات العاملية يف مجال 

الطاقة املحولة إىل وقود/غاز، 
واستكشاف مناذج األعامل 

املستندة إىل الطاقة املحولة إىل 
وقود/غاز(

* دعم عمليات التعلّم املتعلقة 
باملرونة )من خالل املشاريع 

املحلية مثالً(

* دعم عمليات التعلّم 
املتعلقة بالطاقة املتجددة 

)من خالل املشاريع املحلية 
مثالً(

* دعم التعلّم املتعلق بصادرات 
الطاقة املحولة إىل وقود/غاز )يف 
ما يخص درجة القبول يف السوق 

واللوائح التجارية مثالً(

* إنشاء شبكات من الجهات 
الفاعلة املعنية بقطاع الطاقة 
املحولة إىل وقود/غاز )محلية 

ودولية(

* إنشاء شبكات من الجهات 
الفاعلة املعنية باملرونة يف 
قطاعات الكهرباء والتنقل 
والحرارة )مثالً، استكشاف 
مناذج األعامل يف ما يتعلق 

باملرونة، مبا يف ذلك الرشكات 
الناشئة يف مجال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت ومناذج 
األعامل الرقمية الجديدة 

ألغراض االقرتان بني القطاعات(

* إنشاء شبكات للجهات 
الفاعلة املعنية بالطاقة 

املتجددة )كاملشاريع 
املشرتكة(

* تكوين شبكات من الجهات 
الفاعلة بهدف إنشاء هيكليات 

لتصدير الوقود االصطناعي عىل 
نطاق واسع )كشبكات املنتجني 
والجمعيات التجارية واألسواق(

* إنشاء قاعدة معرفة مشرتكة 
حول طرق إزالة الكربون 

املتكاملة من أجل تحقيق 
التوافق والحصول عىل الكمية 

الرضورية التي ميكن أن تساعد 
يف تحويل القطاع بأكمله

* املشاركة واالنخراط 
املجتمعيني )كمبادرات 

املواطنني مثالً(

* مواصلة التحسينات يف كفاءة الطاقة

* االستمرار يف خفض كثافة املواد من خالل تدابري الكفاءة ومبادئ االقتصاد الدائري
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تطبيق النموذج عىل فلسطني

4.1. تصنيف التحول يف نظام الطاقة 
الفلسطيني باالستناد إىل النموذج املرحيل

يعترب قطاع الطاقة الفلسطيني حالة فريدة مقارنة بدول الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا األخرى. هناك العديد من األسباب لذلك: نقص املوارد 
الحالية،  االقتصادية  املستقرة، واألزمة  السياسية غري  الطبيعية، والبيئة 
وارتفاع الكثافة السكانية )جويدي وآخرون Juaidi et al.، 2016(. عالوة 
عىل ذلك، تعتمد فلسطني كليًا عىل واردات الوقود األحفوري والكهرباء، 
ومعظمها من إرسائيل املجاورة لها. تنقسم فلسطني جغرافيا إىل منطقتني 
)الضفة الغربية )مبا يف ذلك القدس الرشقية( وقطاع غزة(، و يواجه قطاع 
الطاقة العديد من التحديات، كنتيجة للحصول عىل إمداد غري مستقر 
وغري موثوق من الكهرباء مع انقطاعات متكررة و التي تؤثر عىل الحياة 
ملحم وآخرون Juaidi et al، 2016؛  )الجويدي  للفلسطينيني  اليومية 

.) .Milhem, o. J

تتمتع فلسطني بإمكانات غنية من الطاقة املتجددة وقد أقرت سلطة 
الطاقة  مصادر  بأن   ))PENRA الفلسطينية الطبيعية  واملوارد  الطاقة 
املتجددة هي خيار مهم للمساهمة يف تلبية احتياجات الطاقة الفلسطينية 
)PWC، 2012(. ومع ذلك، فقد أعاق عدم االستقرار السيايس مبادرات 
التنمية وكام أعاق االستثامرات الخاصة من التوسع باالستثامر مبصادر 
الطاقة املتجددة عىل نطاق واسع. عالوة عىل ذلك، فان الظروف اإلقليمية 
الطاقة  ملصادر  النطاق  واسعة  التنمية  أمام  تحديات  خلقت  املجزأة 

املتجددة وخيارات التخزين.

تهدف هذه الدراسة إىل زيادة النقاش حول نظام الطاقة املستقبيل يف 
فلسطني من خالل توفري رؤية إرشادية شاملة لالنتقال إىل نظام الطاقة 

4
تطبيق النموذج عىل فلسطني

بيان وقائع

X اتفاق باريس للمناخ، غير مصاَدق عليه	 

X استراتيجية النمو األخضر	 

√ أهداف الطاقة المتجددة	 

√ سياسات تنظيمية لتنفيذ عمليات الطاقة المتجددة	 

√ استراتيجية كفاءة الطاقة	 

X

استراتيجية تحويل فائض الطاقة إلى استخدامات 	 

أخرى )"الطاقة إلى أكس"(

القائم عىل الطاقة املتجددة. يف ضوء ما سبق، يتم تقديم تقيياًم مفصالً 
للوضع الراهن ولتطور العملية االنتقالية يف نظام الطاقة الفلسطيني وفًقا 
لنموذج املرحلة املقرتح لعملية تحول الطاقة لدعم تطوير اسرتاتيجيات 

السياسة املناسبة.

4.1.1.  تقييم الوضع الراهن واالتجاهات 
السائدة عىل مستويَي املشهد والنظام

يناقش هذا القسم الحالة واالتجاهات الراهنة يف نظام الطاقة الفلسطيني 
من ناحية العرض والطلب وقطاع النفط والغاز والطاقة املتجددة والبنية 

التحتية وشبكة الجهات الفاعلة والتطورات يف السوق.

العرض والطلب عىل الطاقة

لفهم قطاع الطاقة يف فلسطني، من الرضوري أن نأخذ يف االعتبار الرصاع 
اإلرسائييل الفلسطيني ألنه يؤثر بشكل كبري عىل وضع الطاقة يف فلسطني 
)حامد وبرييك Hamed and Peric، 2020(. احتلت إرسائيل األرايض 
الفلسطينية منذ عام 1967 وتم تقسيمها منذ ذلك الحني إىل مناطق 
إدارية مختلفة. وفًقا التفاقية أوسلو 2 لعام 1995، تم تقسيم الضفة 
الغربية وقطاع غزة إىل مناطق أ، ب، ج )الشكل 4-1(. يف املنطقة )أ( 
والتي تشكل مناطق مكتظة بالسكان، تكون السلطة الوطنية الفلسطينية 
PA(( مسؤولة مسؤولية كاملة عن السيطرة املدنية واألمنية. يف املنطقة 
)ب(، تقوم السلطة الفلسطينية مبسؤولية الرقابة املدنية ولكنها تشرتك يف 
السيطرة األمنية مع إرسائيل. ويف املنطقة )ج(، تتحمل إرسائيل املسؤولية 
 ،.Juaidi et al الكاملة عن السيطرة املدنية واألمنية )جويدي وآخرون
2016( وهذا يؤثر عىل إمكانية تركيب قدرات الطاقة املتجددة يف الضفة 
الغربية، حيث تشكل املنطقة )أ( 18% من إجاميل مساحة األرض، ومتثل 
 Hamed املنطقة )ب( 22%،  بينام املنطقة )ج( بنسبة 60% )حامد وبرييك
and Peric، 2020(، وبناًء عىل ذلك، فإن سيطرة إرسائيل الجزئية / الكاملة 
عىل املنطقتني )ب( و )ج( تعوق بشدة التطوير املحتمل للبنية التحتية 
عىل  التطوير  مبادرات  إعاقة  عن  فضالً  والتقليدية،  املتجددة  للطاقة 
 ،)2016،.Juaidi et al السيايس والتنظيمي )جويدي وآخرون املستوى 
باإلضافة إىل ذلك، أدى النمو السكاين والتوسع الناتج يف اإلسكان إىل تفريغ 
موارد األرايض يف املنطقتني )أ( و )ب(، ونتيجة لذلك، فان االرايض املتاحة 
 ،Hamed and Peric ملشاريع الطاقة املتجددة محدودة )حامد وبرييك

.)2020
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يعتمد قطاع الكهرباء الفلسطيني اليوم بشكل أسايس عىل مصادر الطاقة 
املستوردة، حيث توجد محطة كهرباء محلية واحدة يف النصريات بغزة 
وتم تشييدها عام 2002، وقدرتها اإلنتاجية 140 ميغاواط، إال أنها تعمل 
حاليًا بنسبة 50% فقط بسبب ارتفاع أسعار املحروقات وتدمريها الجزيئ 
 .)2020 ،Hamed and Peric من جراء القصف اإلرسائييل )حامد وبريك
يف عام 2020، وفرت محطة توليد الكهرباء يف غزة )GPP( ما يكفي من 
الطاقة لتلبية 6% من إجاميل الطلب عىل الكهرباء، يف حني تم استرياد 
حوايل 5% من إجاميل إمدادات الكهرباء من األردن ومرص )الشكل 2-4(، 
وقد كانت رشكة الكهرباء اإلرسائيلية )IEC( أكرب مصدر للكهرباء )بنسبة 
86%( يف فلسطني حيث وفرت 99% من إجاميل إمدادات الكهرباء يف 
الضفة الغربية و 64% يف غزة )ملحم، ج. Milhem, o. J.(، بينام شكلت 

أنظمة الخاليا الكهروضوئية نسبة 3% من إمدادات الكهرباء.

يف عام 2018، بلغ إجاميل استهالك الطاقة النهايئ لفلسطني ما يقرب من 
1795.5 كيلو طن واط، ومتثل الطاقة الكهربائية 31% من إجاميل الطاقة 
املستهلكة. ومن حيث االستهالك القطاعي يف عام 2018، كان القطاع 
املحيل أكرب مستهلك للطاقة بنسية )45%(، يليه قطاع النقل )38%(، ثم 
قطاع الخدمات التجارية والعامة )10%(، بينام يستهلك القطاع الصناعي 

.)MeetMED( ،)3-3 6% والقطاع الزراعي 1% )الشكل

ميثل استهالك الطاقة املنزيل الحصة االكرب من استهالك الطاقة والذي 
يشمل الكهرباء والطاقة املتجددة )الحرارية يف الغالب( والحطب والبنزين 

)2016 ،.Juaidi et al املصدر: تم انشاء البيانات بناًء عىل بيانات الطاقة، 2017؛ جويدي وآخرون(

الشكل 4-1
خريطة األرايض الفلسطينية

 ،.Al Qadi et al والديزل وكريوسني وغاز البرتول املسال )القايض وآخرون
2018(. عىل الرغم من أن نسبة كهربة األرايض الفلسطينية تبلغ %99 
إال أن بعض املناطق يف الضفة الغربية عىل وجه الخصوص، ليس لديها 
امكانية الوصول للكهرباء )AF-MERCADOS EMI, o. J(، حيث ال 
تزال بعض القرى تستخدم مصابيح  الكريوسني القدمية والغاز لإلضاءة 
والحطب للطهي، اما بالنسبة لتدفئة األماكن فان الفلسطينيون يعتمدون 
 Al Qadi غىل انواع مختلفة من أنظمة التدفئة املختلفة )القايض وآخرون
et al.، 2018(. تعترب السخانات الكهربائية من أنظمة التدفئة السائدة، 
والتي تستخدم أيًضا عىل نطاق واسع يف مخيامت الالجئني باإلضافة اىل 
غاز البرتول املسال والتي متتاز مبيزة الدفع املسبق، مام يجعل من السهل 
التحكم يف التكاليف )املرجع نفسه(. ان متوسط استهالك الكهرباء السنوي 
ألرسة منوذجية منخفض نسبيًا مقارنة مبتوسط االستهالك يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل إفريقيا، حيث يبلغ حوايل 3672 كيلوواط ساعة، باإلضافة 
ان املتوسط الشهري يختلف بني املناطق: متوسط االستخدام يف املنطقة 
الوسطى 442 كيلوواط / ساعة، ويف الجنوب 294 كيلوواط / ساعة، ويف 
)مونّا  ساعة   / كيلوواط  غزة 265  ويف  ساعة،   / كيلوواط  الشامل 272 
الكهرباء  استهالك  وآخرون، Monna et al، 2020(. وهناك تصاعد يف 
املنزلية: ففي عام 2009 كان متوسط االستهالك 275 كيلوواط ساعة، بينام 
 Hamed and بلغ 306 كيلوواط ساعة بحلول عام 2015 )حامد وبرييك
Peric، 2020(، حيث تُظهر البيانات التاريخية معدل منو سنوي يزيد عن 

6% الستهالك الكهرباء خالل بعض الفرتات )املرجع نفسه(.
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الشكل 4-2
مصادر الكهرباء يف فلسطني، 2020

)املصدر: البيانات مقدمة من د. عامد بريك( 

%86

%3
%6

%5

رشكة الكهرباء اإلرسائيلية

مستوردة من األردن ومرص

محطة كهرباء غزة

مشاريع الكهرباء الكهروضوئية

الشكل 4-3
االستهالك النهايئ للطاقة يف األرايض الفلسطينية حسب القطاع، 2018

)املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2020، ميزان الطاقة يف فلسطني، 2010-2019. رام الله – فلسطني(

قطاع الصناعة

القطاع التجاري والخدمات العامة

القطاع املنزيل

قطاع النقل

قطاع الزراعة/األشجار الحرجية

%45

%38

%10

%6
%1
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توزيع  رشكات  لجميع  االجاميل  الطاقي  االستهالك  بيان  تم   ،2020 يف 
اىل 1196.37 جيجاواط  باإلضافة  الكهرباء هو 5460 جيجاواط ساعة، 
ساعة استهالك طاقي يف الهيئات املحلية يف الضفة الغربية وبناء علية 
فان مجموع االستهالك الطاقي يبلغ 6656.37 جيجاواط ساعة يف الضفة 
الغربية، وعليه اجاميل ذروة الطلب 1877.7 ميجاواط. ويف حني ان قطاع 
غزة يحتاج حوايل 690 ميجاواط من الكهرباء خالل موسم الذروة بينام 
يبلغ اجاميل السعة املتاحة فقط 280 ميجاواط؛ حوايل 120 ميجاواط 
من رشكة الكهرباء االرسائيلية، وحوايل 130 ميجاواط من محطة كهرباء 
غزة و حوايل 30 ميجاواط من مرص، يف الوقت الحايل يتوفر فقط 210 
ميجاواط من اصل 280 ميجاواط و التي يتم تزويد معظمها من رشكة 
الكهرباء االرسائيلية، بينام منذ عام 2018 مل يتم التزود بالكهرباء من مرص 
و بالتايل حوايل 50% من احتياجات الكهرباء مل يتم تلبيته و بناء عليه تم 

 Hamed قطع الكهرباء يوميا يف قطاع غزة من 8-16 ساعة )حامد و بريك
 ،Khaldi and Sunikka-Blank 2020؛ خالد و سونيكا بالنك،and Peric
ذروة  تكون  الشتاء  يف   .)2020  ،Monna et al وآخرون  مونّا  2020؛ 
الطلب من التدفئة الداخلية بينام يف فصل الصيف تكون ذروة الطلب 
من التكييف )ملحم او جي Milhem, o. J.(. ترتكز االحامل الرئيسية يف 
املناطق الفلسطينية يف الخليل وغزة والقدس ونابلس ورام الله. الشكل 
4-4 تظهر التوزيع املناطقي لألحامل الرئيسية: كلام كربت الدائرة كلام 

زاد الحمل.

خلق وباء كوفيد-19 عامليا تحديات يف قطاع الطاقة، حيث ان االستهالك 
الكيل قل بنسبة 12% نتيجة توقف االنشطة الصناعية والتجارية كام ادى 
االغالق املفروض اىل اعاقة تنفيذ بعض املشاريع املتعلقة بتطوير قطاع 

الطاقة.

الشكل 4-4

توزيع مراكز االحامل الرئيسية يف األرايض الفلسطينية

املحيل حسابات  الرشيك  بريك  الدكتور عامد  أجرى  املرشوع  إطار  يف 
خاصة والتي اظهرت حدوث زيادة ملحوظه يف استهالك الكهرباء االجاميل 
يف فلسطني بحلول 2050 نتيجة للنمو السكاين والتطور الصناعي وزيادة 
مستويات املعيشة. تظهر نتائج النموذج املصمم أنه بحلول عام 2030، 
ميكن أن يصل طلب الذروة الكهربائية إىل 2719 ميجاواط، ويزيد بحلول 
بنحو  السنوي  الطلب  زيادة  )بافرتاض  ميجاواط  إىل 4620  عام 2050 
6%(. يف الشكل 4-5 يتم عرض توقعات الحمل املستقبيل لكل رشكة من 

رشكات توزيع الكهرباء التي تزود األرايض الفلسطينية، وكذلك املجالس 
هي:  التوزيع  قطاع  يف  املشاركة   )LGUs  - املحلية  )الهيئات  املحلية 
رشكة كهرباء محافظة طوباس )TEDCO(، رشكة توزيع كهرباء الشامل 
)NEDCO(، رشكة كهرباء محافظة القدس )JDECO(، رشكة كهرباء 
الخليل )HEDCO(، رشكة كهرباء الجنوب )SELCO(، ورشكة توزيع 

.)GEDCO( .كهرباء غزة

MS
Stamp
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الشكل 4-5
ذروة الطلب املتوقع للحمل يف رشكات الكهرباء والهيئات املحلية املختلفة حتى عام 2050

)املصدر: حسابات خاصة تم مشاركتها من قبل الخبري الفلسطيني عامد بريك(

 ذروة الطلب املتوقعة )ميجاواط( - رشكة كهرباء طوباس
TEDCO 

2020 20242021 20252022 20302023 2040 2050

34.02 36.48 38.93 41.39 43.84 46.30
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ذروة الطلب املتوقعة )ميجاواط( - رشكة كهرباء غزة

GEDCO 

2020 20242021 20252022 20302023 2040 2050

619 643 669 696 724 752
871.52

1122.04

1372.56

ذروة الطلب املتوقعة )ميجاواط( - رشكة كهرباء الشامل
NEDCO

2020 20242021 20252022 20302023 2040 2050

158.94 167.12 175.30 183.49 191.67 199.85
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ذروة الطلب املتوقعة )ميجاواط( - رشكة كهرباء محافظة   القدس   
JDECO

2020 20242021 20252022 20302023 2040 2050

566.35 589.88 613.41 636.95 660.48
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ذروة الطلب املتوقعة )ميجاواط( - رشكة كهرباء الخليل
HEPCO

2020 20242021 20252022 20302023 2040 2050

134.82 146.19 157.55
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ذروة الطلب املتوقعة )ميجاواط( - رشكة كهرباء الجنوب

SELCO

2020 20242021 20252022 20302023 2040 2050

61.61 65.31
69.01 72.71 76.40 80.10
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ذروة الطلب املتوقعة )ميجاواط( - الهيئات املحلية

LGUs

2020 20242021 20252022 20302023 2040 2050

302.7 314.8 327.4 340.5 354.1 368.3
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بشكل عام، من املتوقع أن يزداد الطلب املستقبيل عىل الطاقة اىل جانب 
الكهرباء بشكل كبري، حيث يؤثر التحدي الناجم عن عدم القدرة عىل 
التنبؤ بإمدادات الطاقة بشكل سلبي عىل االقتصاد عىل املستوى املحيل. 
وقد أدى جائحة كوفيد -19 إىل تفاقم الصعوبات التي يواجهها قطاع 
الطاقة الفلسطيني، وال تستطيع فلسطني حاليًا تلبية طلبها عىل الطاقة 
وال تطوير بدائل للوقود األحفوري لتلبية احتياجاتها املتزايدة من الطاقة. 
وعليه، فأنه ميكن تصنيف فلسطني عىل أنها تصل بعد، بل مازالت تحت 
املستوى األول ״ملراحل منوذج التحول يف الطاقة״ يف منطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا. 

الطاقة املتجددة

تقدر املصادر املتجددة بحوايل 18% من إجاميل استهالك الطاقة الحايل 
كهربائية(  )كطاقة  ساعة  جيجاوات   2،287 يعادل  مبا  فلسطني،  يف 
لالستخدام الحراري، وهذا ال يشمل مصادر الطاقة املتجددة الحديثة مثل 
الطاقة الشمسية لتسخني املياه فحسب، بل يشمل أيًضا حصًصا كبرية 
من الكتلة الحيوية التقليدية مبا يف ذلك من آثار سلبية مرتبطة بهذه 
املصادر عىل الصحة والبيئة. وضمن هذا املزيج من الكهرباء، فان حصة 
مصادر الطاقة املتجددة تبلغ حاليًا 3% )الشكل 4 2(. وفًقا لدراسة للبنك 
الدويل، تبلغ إمكانات الطاقة املتجددة يف فلسطني حوايل 4،246 ميجاواط 
)MeetMED، 2020(؛ وذلك ناتج من امكانات الطاقة الشمسية املحتملة 
املقدرة بـ 4،174 ميجاواط جنبًا إىل جنب مع طاقة الرياح والكتلة الحيوية 
البالغة 72 ميجاواط )MeetMED، 2020(. إن استغالل إمكانات الطاقة 
املتجددة يف فلسطني سيعتمد بشكل أسايس عىل توافر األرايض وإمكانية 
الوصول إليها يف املناطق )ب( و )ج(، )خالدي Khaldi و سونيكا بالنك

Sunikka-Blank، 2020(، ألن معظم إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح واسعة النطاق تقع يف املنطقة )ج(، والتي ال ميكن الوصول إليها 

حاليًا ألنها تقع تحت السيطرة اإلرسائيلية. 

تعد الطاقة الشمسية من أهم إمكانات الطاقة املتجددة يف فلسطني، 
اإلشعاع  أعىل مستويات  أحد  الفلسطينية من  األرايض  تستفيد  حيث 
الشميس يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، مبتوسط يومي يبلغ 
 ،Hamed and Peric حوايل 5.4 كيلو واط يف الساعة / م 2 )حامد وبرييك
2020(، يف شهر كانون األول )ديسمرب(، ميكن أن يصل اإلشعاع الشميس 
اليومي إىل 2.63 كيلو واط يف الساعة / م 2، بينام يف يونيو ميكن أن يصل 
 ،.Juaidi et al اإلشعاع إىل 8.4 كيلو واط يف الساعة / م 2 )جويدي وآخرون
2016(، يف املجموع، تقدر إمكانات الطاقة الشمسية عىل أسطح املنازل 
يف غزة بـ 163 ميجاواط، بينام تبلغ إمكانات الضفة الغربية 534 ميجاوا، 
تشري هذه القيم إىل توفر إمكانات جيدة للطاقة الشمسية الستخدامها 
يف تطبيقات مثل أنظمة تسخني املياه وأنظمة التجفيف وتحلية املياه 
والضخ )املرجع نفسه(. ومع ذلك، حتى اآلن، سيطرت أنظمة الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية والحرارية الصغرية عىل السوق الفلسطينية، يف 
حني أن املشاريع الكبرية مفقودة. ويف عام 2015، استخدم حوايل %57 
 Hamed من األرس أنظمة تسخني املياه بالطاقة الشمسية )حامد وبريك
and Peric، 2020(. ومع ذلك، فقد انخفض استخدام مثل هذه األنظمة 
بشكل ملحوظ يف اآلونة األخرية، حيث أدى الحصار والقيود املفروضة 
عىل استرياد املعدات التقنية إىل إعاقة استخدام التكنولوجيا يف قطاع غزة، 
ويف الضفة الغربية أدى التحول إىل سخانات املياه الكهربائية إىل انخفاض 

الطلب عىل أنظمة التدفئة الشمسية )املرجع نفسه(.

ال ميكن استخدام أنظمة الطاقة الشمسية عىل نطاق واسع إال يف الضفة 
الغربية، حيث أن كثافة السكان يف غزة تعني عدم توفر أرايض كافية 
هناك. يف املنطقتني )أ( و )ب(، تبلغ إمكانات الطاقة الشمسية عىل نطاق 
واسع 103 ميجاواط، يف حني أن أكرث اإلمكانات الواعدة هي للمنطقة )ج(، 
والتي ميكن أن تولد 3374 ميجاواط. يلخص الجدول 4 1 إمكانات الطاقة 

الشمسية يف فلسطني والتي تبلغ 4,174 ميجاواط.

جدول 4-1
امكانات الطاقة الشمسية يف الضفة الغربية وغزة )ميغاواط( 

)2020 ،MeetMED 2020؛ ،Sunikka-Blank وسونيكا بالنك Khaldi املصدر: البيانات من )خالدي(

انظمة الطاقة الكهروضوئية الكبرية أو الطاقة الشمسية املركزة

املجموع )ميغاواط( املنطقة ج املنطقة  أ و ب

3,477 3374 103 الضفة الغربية

0 قطاع غزة

3,477 املجموع

انظمة الطاقة الكهروضوئية عىل االسطح

املجموع )ميغاواط( املنزلية العامة التجارية

534 490 13 31 الضفة الغربية

163 136 8 19 قطاع غزة

697 626 21 50 املجموع
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يلخص الجدول 2-4 مشاريع الطاقة الشمسية ما تم تركيبه وتشغيله 
واملتعاقد عليه حتى أبريل 2021 يف فلسطني، والتي تبلغ طاقتها اإلجاملية 
اإلجاملية 202.797 ميجاواط. وبحسب سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية 
الفلسطينية، فإن املشاريع القامئة والتشغيلية تصل إىل 118.958 ميجاواط، 
بينام تبلغ قدرة املشاريع املتعاقد عليها التي هي قيد التطوير 83.839 

ميجاواط.

جدول 4-2 
 مشاريع الطاقة الشمسية ما تم تركيبه وتشغيله واملتعاقد عليه يف فلسطني

)املصدر: بيانات تستند إىل سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية(

املجموع املشاريع املنفذة و املشغلة 
)MW ميغاواط(

 املشاريع املتعاقد عليها
)MW ميغاواط(

املوقع

42.221 29.271 12.95 )JDECO( رشكة كهرباء محافظة القدس

13.798 11.603 2.195 )NEDCO( رشكة توزيع كهرباء الشامل

26.319 5.989 20.33 )TEDCO( رشكة كهرباء منطقة طوباس

8.043 5.722 2.321 )HEPCO( رشكة كهرباء الخليل

7.446 3.196 4.25 )SELCO( رشكة كهرباء الجنوب

28.668 12.992 15.676 قطاع غزة

76.302 50.185 26.117 )LGUs( الهيئات املحلية

202.797 118.958 83.839 املجموع

اىل جانب الطاقة الشمسية، متتلك فلسطني أيًضا بعض اإلمكانات لطاقة 
الرياح، ومع ذلك، ال توجد قياسات متقدمة لرسعة الرياح يف فلسطني 
 Hamed and لإلشارة إىل إمكانات طاقة الرياح بالتفصيل )حامد وبريك
Peric، 2020(.  تم تدمري بعض محطات األرصاد الجوية من قبل الجيش 
 )AF-MERCADOS EMI،o.J( اإلرسائييل خالل اجتياح الضفة الغربية
لذلك، توجد تقديرات نظرية فقط وهذه تشري إىل أن املناطق الجبلية 
)تقع معظمها يف املنطقة ج( يف نابلس ورام الله والقدس والخليل لها 
متوسط رسعة رياح سنوي يرتاوح بني 4 م / ث و 8 م / ث و يعترب هذا 
معتدالً )جويدي وآخرون Juaidi et al.، 2016(. يبلغ املتوسط السنوي 
إلمكانيات الرياح يف وادي األردن حوايل 150 كيلوواط ساعة / مرت مربع، 
ويسجل معظم مناطق الضفة الغربية إمكانية ترتاوح بني 300-450 كيلو 
واط ساعة / مرت مربع، ويف بعض املناطق يف الشامل والجنوب ميكن أن 
 AF-MERCADOS( تصل اإلمكانات إىل 600 كيلو واط ساعة / مرت مربع
EMI،o.J( و يف املنطقة ج، التي تغطي 70% من األرايض الفلسطينية، بها 
بعض املناطق الجبلية الواعدة غري املكتظة بالسكان حيث ميكن حصاد 
طاقة الرياح. ومع ذلك، فإن هذه املناطق ال تزال خارج سيطرة السلطة 
الفلسطينية، والتي تشكل أحد املعوقات الرئيسية، باملقابل فإن املناطق 
)أ( و)ب( مزدحمة بالسكان بشكل كبري، مام يجعلها غري مناسبة عىل 
نطاق واسع لتطوير طاقة الرياح. تبلغ رسعة الرياح يف املنطقة الساحلية 
لقطاع غزة حوايل 2.5-3.5 م / ث، وهي تعترب منخفضة جًدا لتسخري طاقة 
الرياح )جويدي وآخرون Juaidi et al.، 2016(. بشكل عام، يبدو أن طاقة 
الرياح لديها اإلمكانات الواعدة للتطبيقات الصغرية غري املتصلة بالشبكة 
من شحن البطاريات وضخ املياه وميكن دمجها مع أنظمة الديزل كنظام 
هجني. تصنع الرشكة املصنعة لتوربينات الرياح الفلسطينية، مجموعة 
األخوة الهندسية Brothers Engineering Group، توربينات بقوة 200-

 Israel 2000 واط وتتعاون مع الرشكة اإلرسائيلية، طاقة رباح ارسائيل

Wind Energy، يوفرون مًعا توربينات رياح تصل إىل 50 كيلو واط ميكن 
 AF-MERCADOS( .تركيبها للمصانع أو املكاتب أو املنازل الخاصة

.)EMI،o.J

تلعب الكتلة الحيوية بالفعل دورًا مهاًم يف إمداد الطاقة ويعترب الخشب 
أكرث أنواع الوقود الحيوي شيوًعا، والذي يستخدم بشكل أسايس للتدفئة 
 Hamed and يف الشتاء، والخبز، والطهي، وتسخني املياه )حامد وبريك
Peric، 2020(. يف عام 2015، استخدمت حوايل 34% من األرس الكتلة 
الحيوية كمصدر للوقود )املرجع نفسه(. كام يعترب زيت الزيتون نوع 
اخر من الوقود البارز، وهو منتج ثانوي لعرص الزيتون وميكن استخدامه 
لتدفئة املنازل وتسخني املياه )املرجع نفسه(. حتى اآلن، مل يتم إجراء أي 
دراسة علمية فعالة لتحديد إمكانات استخدام الكتلة الحيوية الحديثة 

عىل سبيل املثال عىل شكل غاز حيوي يف فلسطني.

قامت طورت سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية بتطوير رؤية 
اسرتاتيجية للطاقة لقطاع الطاقة الفلسطيني الستغالل إمكانات الطاقة 
املتجددة  الطاقات  عىل  الرؤية  هذه  وتركز   ،2010 عام  يف  املتجددة 
وتشمل إعادة هيكلة وتطوير قطاع الطاقة بأكمله من خالل التدابري 
القانونية والترشيعية والتنظيمية واملؤسسية )MeetMED، 2020(. و 
تشمل تفاصيل اسرتاتيجية الطاقة املتجددة مرحلتني لتحقيق هدف 130 
ميجاواط من الطاقة املتجددة بحلول عام 2020، املرحلة األوىل؛ من 2012-

2015، حيث تم تحديد هدف 25 ميجاواط من توليد الطاقة املتجددة 
و كجزء من هذه املرحلة األوىل، أطلقت سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية 
الفلسطينية املبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية )PSI( بهدف تركيب 
5 ميجاواط من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغرية لتعزيز 
هذه التكنولوجيا بشكل أفضل، وتهدف PSI إىل تثقيف الناس وزيادة 
الوعي حول الطاقة الشمسية لتشجيع الفلسطينيني عىل تبني الطاقات 
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املتجددة. يف البداية، كانت هناك خطط لرتكيب أنظمة شمسية صغرية 
عىل أسطح املباين السكنية عىل الشبكة بقدرة 1-5 كيلوواط من الطاقة 
الكهروضوئية عىل 1000 منزل. وميكن لألرس التقدم بطلب للحصول عىل 
قروض خرضاء لرشاء أنظمة الطاقة الشمسية من املطورين أو القامئني 
بالرتكيب، وسيتم دفع تعريفة التغذية مقابل الطاقة املباعة للشبكة مبعدل 
يرتاوح بني 0.14 - 0.15 دوالر أمرييك / كيلوواط ساعة )خطيب وآخرون 
Khatib et al.، 2021؛ ميت ميد meetMED، 2020(. ومع ذلك وبسبب 
قيود امليزانية تم تقليص حجم هذه املبادرة. بحلول عام 2016، كان هدف 
سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية هو تركيب 300 نظام بقدرة 5 كيلوواط 
لكل منها )ميت ميدMeetMED، 2020(. وقد بدأت املرحلة الثانية من 

خارطة الطريق حتى عام 2030 املرحلة 2020-2016 املرحلة 2015-2012

25 5 انظمة كهروضوئية عىل االرض

20 5 انظمة كهروضوئية صغرية 
)املجموع(

املبادرة الفلسطينية للطاقة 
الشمسية

1.5 شامل الضفة الغربية

2 وسط الضفة الغربية

1.5 جنوب الضفة الغربية

5 الطاقة الشمسية املركزة

400 مجموع الطاقة الشمسية

18 6 الغاز الحيوي

3 0.5 الكتلة الحيوية

80 مجموع الغاز الحيوي

4 1 مشاريع رياح صغرية الحجم

20 40 2.5 الرياح

130 25 املجموع

جدول 4-3
أهداف الطاقة املتجددة )ميغاواط(

)2012 ،PWC املصدر: بيانات تستند إىل(

االسرتاتيجية يف عام 2016 واستمرت حتى عام 2020. وكان هدفها هو 
الوصول إىل قدرة مجمعة تبلغ 130 ميجاواط من أنظمة الطاقة املتجددة 
بحلول عام 2020، وهذا الهدف يعادل توليد 10% من إنتاج الكهرباء من 
مصادر الطاقة املتجددة )ملحم Milhem، o. J.(. يوضح الجدول 3-4 
أهداف الطاقة املتجددة حسب التكنولوجيا للمرحلتني األوىل والثانية من 
اسرتاتيجية الطاقة. يف عام 2021، أعلنت سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية 
الفلسطينية عن خارطة طريق الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة حتى عام 
2030، والتي تسعى لرتكيب 500 ميجاواط إضافية بحلول عام 2030، %80 
منها سيتم انتاجها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية 

املركزة، و4% من طاقة الرياح و16% من الغاز الحيوي / الكتلة الحيوية.

عىل الرغم من إدخال العديد من املخططات لدعم استيعاب مصادر 
الطاقة املتجددة يف فلسطني اال ان أهداف الطاقة املتجددة لعام 2020 
 )FiT( مل تتحقق، و تشمل املخططات: مخطط تعرفة الربط الكهربايئ
 Milhem, ونظام صايف القياس ونظام الرتخيص ونظام املناقصات )ملحم
o. J.(  وينطبق مخطط FiT عىل القطاع السكني لألنظمة التي تصل إىل 
5 كيلوواط والتي تضمن عائًدا خالل عمر تشغيل النظام )عادًة حوايل 
20 عاًما(، )ميت ميد MeetMED،2020(، وينطبق مخطط صايف القياس 
عىل أنظمة الطاقة التي يرتاوح حجمها بني 5 كيلو واط و999 كيلو واط 
املخطط رشكات  هذا  يجرب   .)2021 ،Khatib et al وآخرون  )خطيب 
التوزيع عىل رشاء الكهرباء الزائدة الناتجة عن األنظمة الكهروضوئية وبهذا 
يتم توفري ائتامن للمستهلك الذي يتم محاسبته فقط عىل صايف استخدام 
الكهرباء كل شهر )املرجع نفسه(. بالنسبة ملحطات الطاقة الكبرية )بسعة 
تزيد عن 1 ميجاواط(، سوف يتم عرب توقيع الرشكة الفلسطينية لنقل 
الكهرباء )PETL( اتفاقية رشاء الطاقة )PPA( مع املطور لرشاء الكهرباء 
املولدة )املرجع نفسه(. يف عام 2020 صدر قانون من مجلس الوزراء 
بتعديل سعر رشاء الطاقة الكهربائية بحيث ال يتجاوز 85% من معدل رشاء 

الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة التقليدية. تعمل الرشكة الفلسطينية 
لنقل الكهرباء PETL كمشرتي وحيد يف السوق وبذلك تضمن الرشاء. 
تتفق محطات الطاقة ذات السعة املنخفضة )>1 ميجاواط( عىل اتفاقية 
رشاء الطاقة مبارشة مع رشكات توزيع الكهرباء أو املجالس املحلية، ومع 
للمطورين  ميكن   .)2020  ،MeetMED ميد )ميت  القروية  املجالس 
الحكومية  العطاءات  للحصول عىل مشاريع من خالل  بطلب  التقدم 
ملحطات التوليد التي ترتاوح طاقتها بني 1 ميغاواط و5 ميغاواط ويجب أن 
يقدم العارض الفائز أقل سعر رشاء وأال يتجاوز هذا 85% من متوسط سعر 
الرشاء. تعمل محطات الطاقة الكهروضوئية عىل نطاق املرافق )بسعة 
تتجاوز 1 ميجاواط( عىل تشجيع استثامر القطاع الخاص من خالل تقديم 
ميزة التخفيضات الرضيبية )الخطيب وآخرون Khatib et al.، 2021(. كام 
يقدم صندوق االستثامر الفلسطيني )PIF( فرصة استثامرية جادة، فهو 
يهدف إىل تأمني 50 مليون دوالر أمرييك ملشاريع الطاقة املتجددة والبنية 
التحتية الصناعية والبنية التحتية الرقمية )املرجع نفسه(. صندوق غزة 
للطاقة الشمسية املتجدد هو آلية أخرى تهدف إىل دعم تركيب الطاقة 
الشمسية عىل األسطح يف غزة للمباين السكنية والتجارية والعامة )حامد 
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.)2020 ،Hamed and Peric وبرييك

من منظور قانوين وتنظيمي، فإن القانون األكرث صلة الذي يؤيد نرش مصادر 
الطاقة املتجددة هو املرسوم الخاص بقانون بشأن الطاقة املتجددة وكفاءة 
الطاقة الصادر يف عام 2015، وهدفه املعلن هو ان الطاقات املتجددة 
لتحسني أمن الطاقة و حامية البيئة، و يحدد القانون أدوار ومسؤوليات 
املؤسسات والهيئات للرقابة واإلنتاج والتوزيع، وكام تشجع املادة 18 من 
املرسوم، قانون االستثامر يف قطاع إنتاج الطاقة املتجددة؛ ومع ذلك، تقيد 
املادة 12 اإلنتاج لألغراض التجارية لفرتة زمنية محدودة يتم تنظيمها 
مبوجب ترخيص )ملحم، س. ج. Milhem, o. J(. القانون اآلخر ذو الصلة 
للقطاع هو مرسوم قانون الكهرباء رقم 13 لعام 2009 والذي يهدف إىل 
إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، حيث يفرض القانون إنشاء مجلس تنظيم 
الكهرباء ويحدد هيكلية جديدة لتنظيم القطاع، كام تم تعزيز إنشاء 

الرشكة الفلسطينية لنقل الكهرباء PETL مبوجب هذا القانون، حيث 
تسمح الرشكة الفلسطينية لنقل الكهرباء PETL للمقاولني واملوردين 
باستخدام الشبكة الوطنية ويرصح برشاء وبيع الطاقة من مصادر أخرى 
مبوجب هذا القانون، مبا يف ذلك رشكات توزيع الكهرباء DESCOs. يف 
عام 2021، تم تعديل القانون 2017/07 مبوجب القانون رقم 21/09 بشأن 
تنظيم التعاقد عىل حزمة حوافز ألغراض تشجيع االستثامر يف استخدام 
تقنيات الطاقة املتجددة، يهدف هذا القانون إىل تحفيز االستثامر من 
القطاع الخاص وتنظيم تعرفة الكهرباء ونظام القياس الصايف، باإلضافة 
إىل ذلك، يسمح هذا القانون بتقديم حوافز رضيبية عىل الدخل وحوافز 
لوكاالت التمويل ملنح قروض ميرسة للمشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم.

يتم رسد القرارات األخرى واللوائح ذات الصلة يف سياسة الطاقة الفلسطينية 
يف الشكل 6-4.

يف الختام، فإن انتقال الطاقة يف فلسطني يتحرك بناء عىل الحاجة إىل تعزيز 
أمن الطاقة وتقليل اعتامد فلسطني يف مجال الطاقة عىل إرسائيل، و عىل 
الرغم من أن الطاقات املتجددة ميكن أن تحسن توفري الكهرباء لفلسطني، 
إال أن التطبيقات التكنولوجية اقترصت عىل التطبيقات الصغرية، حيث 
تقع أكرث املناطق الواعدة يف املنطقة )ج( التي تقبع  تحت السيطرة 
االرسائيلية، و حاليًا، 3% فقط من الكهرباء يف فلسطني يأيت من الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية املحلية و يتم توفري الحصة األكرب من الكهرباء من 
قبل إرسائيل، والتي تعترب أن لديها نظام طاقة تقليدي مع حصص متجددة 
محدودة. عىل الرغم من جهود فلسطني لتطوير قطاع الطاقة املتجددة، 
اال انها ال يزال أمامها طريق طويل ووفًقا لنموذج املراحل األربع املتبنى 

يف هذه الدراسة، وعليه ميكن تصنيف فلسطني عىل أنها حققت بعض 
املعايري املطلوبة للمرحلة األوىل، لكنها ال تزال تفتقر إىل التنفيذ األوسع 
للطاقة املتجددة والتقييم املحتمل للمشاريع الكبرية ذات الصلة )مثل 
طاقة الرياح(. لذلك، ميكن تلخيص قطاع الطاقة املتجددة يف فلسطني عىل 

أنه مازال يف مستوى ״ما قبل املرحلة األوىل״.

كفاءة الطاقة 

أطلقت سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية خطة العمل الوطنية 
لكفاءة الطاقة املرحلة األوىل )NEEAP I( يف عام 2010، وكانت تهدف 
إىل تحقيق وفورات سنوية يف الطاقة بحوايل 384 جيجاوات ساعة بحلول 

الشكل 4-6 
تطور القوانني واألنظمة وإجراءات سياسة الطاقة، فلسطني 2021-1994

)2020 ،Sunikka-Blank و سونيكا بالنك  Khaldiاملصدر: تم إنشاؤها باالعتامد عىل خالدي(

املرحلة التمهيدية للمرحلة األوىل

ديناميكيات

االبتكار

قرار رقم )1995/12( انشاء سلطة الطاقة 

واملوارد الطبيعية الفلسطينية
2011: انشاء مجلس تنظيم قطاع الكهرباء 

الفلسطيني

قرار مجلس الوزراء 2003:

نقل املؤسسة العامة للبرتول اىل وزارة املالية

قرار مجلس الوزراء )2012/13/127/16(: اسرتاتيجية 

الطاقة املتجددة الصادرة عن سلطة الطاقة

قانون رقم )2021/9(: تنظيم التعاقد عىل 

حزمة حوافز لغايات تشجيع االستثامر يف 

تكنولوجيا الطاقة املتجددة

قرار مجلس الوزراء رقم )6-2017(: حزمة حوافز 

لتشجيع االستثامر يف تقنيات الطاقة املتجددة

تعليامت رقم 1 لعام 2018: تنظيم توليد 

الطاقة املتجددة – للمشاريع متوسطة القدرة 

)999-5( كيلو وات

قرار مجلس الوزراء 2008: نظام ترخيص محطات املحروقات 

ومركبات نقل البرتول ومشتقاته

مرسوم بقانون رقم )2015/14(:

تشجيع الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة

املرسوم الترشيعي رقم )2009/13( بالقانون العام للكهرباء: القانون األسايس الذي 

ينظم قطاع الكهرباء ويحدد املؤسسات العاملة يف هذا القطاع وهيكلها التنظيمي 

ومسؤولياتها

خطة العمل الوطنية الجديدة للطاقة قيد 

االعداد: خطة )NREAP( املتجددة جديدة 

للفرتة 2030-2020

قرار مجلس الوزراء 1994: انشاء الهيئة 

العامة للبرتول

قرار رقم )2002/4(: تنظيم اللوائح 

للتخطيط واستكشاف واستغالل املوارد 

الطبيعية
خطة العمل لكفاءة الطاقة NEEAP I  املرحلة األوىل NEEAP II  املرحلة الثانية

20212018201720152012 2011200920082003200219951994
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عام 2020، وهذا ميثل انخفاًضا بنسبة 1% سنويًا مقارنة مبستويات عام 
2010، ويعادل عىل األقل توفري 55 مليون دوالر أمرييك يف تكلفة الكهرباء 
وتخفيضات سنوية النبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبقدار 285 ألف طن 
)ميت ميد meetMED، 2020(. قامت املرحلة التجريبية من عام 2010 
إىل عام 2015 بتنفيذ ما ييل: توفري عدادات الدفع املسبق وإدخال لوائح 

الجدول 4-4 
أهداف توفري الطاقة يف خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة املرحلة االوىل )جيجاوات ساعة(

)2020 ،MeetMED املصدر: بيانات تستند إىل(

القطاع
2020 املرحلة الثالثة )2020-2018( املرحلة الثانية )2017-2015( املرحلة االوىل )2014-2012(

19 8 6 5 انظمة كهروضوئية عىل االرض

363 195 130 38 االبنية

2 1 1 ضخ املياه

384 204 137 43 املجموع

الصناعية والتجارية  القطاعات  الطاقة وتطبيقها يف  لتدقيق  واجراءات 
وزيادة الوعي العام. ركزت خطة العمل بشكل أسايس عىل قطاع الكهرباء 
النهايئ يف  الطاقة  استهالك  من  األكرب  الحصة  القطاع  ميثل هذا  حيث 
لـ  الطاقة  الجدول 4-4 نظرة عامة عىل أهداف توفري  فلسطني. يقدم 

NEEAP I حسب املرحلة والقطاع.

 NEEAP تم تنفيذ املرحلة االوىل من خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة
1 بنجاح، وتم تنفيذ املرحلة الثانية عىل نحو مرٍض )البنك الدويل، 2016(. 
الطبيعية  واملوارد  الطاقة  سلطة  أطلقت  أهدافه  لتحقيق  ذلك،  ومع 
 ،NEEAP II خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة PENRA الفلسطينية
والذي يعد استمرارًا لـ NEEAP I ويعترب أكرث طموًحا. سيتم مناقشته 

بشكل مفصل تحت بند، ״تقييم االتجاهات والتطورات املتخصصة״.

 قطاع الوقود االحفوري

يتم استرياد الوقود األحفوري بنسبة 100% من إرسائيل وعالوة عىل ذلك، 
فان 86% من الكهرباء يف فلسطني تأيت أيًضا من إرسائيل، ولقد أنفقت 
الطاقة  فلسطني أكرث من 4.95 مليار دوالر أمرييك يف عام 2016 عىل 
توليد  الذي تستخدمه محطة  الوقود  يأيت  املستوردة من إرسائيل كام 

الكهرباء يف غزه عىل الغالب من إرسائيل وأحيانًا من مرص )نصار وياسني 
الصدي Nassar and Yassin Alsadi، 2019(. يتم تخزينها يف خزانني 
كبريين ونظرًا الرتفاع أسعار الوقود، تعمل محطة توليد الكهرباء حاليًا 
بنصف طاقتها فقط ويبلغ استهالكها اليومي 420 ألف لرت من زيت الديزل 
)املرجع نفسه(. تكاليف الكهرباء املولدة مرتفعة بحوايل 0.29-0.46 دوالر 
أمرييك للكيلو واط يف الساعة، ويف ضوء الطلب املتزايد، من املتوقع أن 
يزداد االستهالك املحيل للنفط والغاز. وفًقا للبيانات املتاحة، بني عامي 
2013 و2015، بلغ متوسط معدل النمو السنوي الستهالك النفط والغاز 
5.7% )سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية PENRA، 2016(. يوضح الشكل 
4-7 واردات الطاقة حسب نوع الطاقة للعام 2013 و2017، مام يدل عىل 

زيادة واردات الطاقة.
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تطبيق النموذج عىل فلسطني

الشكل 4-7

واردات الطاقة حسب النوع، فلسطني 2013

 )املصدر: بيانات تستند إىل )جويدي وآخرون Juaidi et al، 2016 ؛ ميت ميد، 2020(
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يف عام 1999 تم اكتشاف حقل غاز طبيعي يف بحر غزة وكان من املقرر 
أن تبدأ رشكة الغاز الربيطانية يف استغالله؛ ولكن بسبب عدم االستقرار 
هذا  إطالق  دون  حال  وإرسائيل  فلسطني  بني  العالقات  يف  السيايس 
املرشوع )سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية PENRA، 2016( باإلضافة إىل 
ذلك، حجبت إرسائيل معلومات عن حقل نفط يف شامل غرب رام الله 
يف الضفة الغربية، ومع ذلك يف عام 2016 ُمنح الصندوق الفلسطيني 
امتيازًا، بتمويل من صندوق االستثامرات العامة )املرجع نفسه(، لتطوير 

هذا الحقل النفطي.

لتلخيص قطاع النفط والغاز يف فلسطني فانه يعتمد بشكل كبري عىل 
إرسائيل بسبب عدم االستقرار السيايس بني فلسطني وإرسائيل، تؤدي 
هذه التبعية إىل إمداد طاقة ضعيف وغري موثوق به بشكل منتظم. مع 
منو السوق املحلية الفلسطينية وازدياد اعتامدها عىل الوقود األحفوري، 
أدرك صناع القرار أنه يجب عىل فلسطني توسيع مصادر طاقتها لتلبية 
الطلب املحيل وزيادة أمن الطاقة، لكن الطريق لتحقيق هذه النتيجة 
طويل ومعقد بسبب الوضع السيايس. نتيجة لذلك، من املحتمل أن يظل 

هيكل إمداد الطاقة الحايل يف مكانه لسنوات قادمة.

البنية التحتية

تتميز البنية التحتية الكهربائية يف فلسطني بانها مجزأة اىل عدة أنظمة 
تزود الضفة الغربية وقطاع غزة. تعتمد الضفة الغربية بشكل شبه كامل 
عىل رشكة الكهرباء االرسائيلية IEC من خالل أربع محطات فرعية تابعة 

رشكة نقل الكهرباء PETL التي تقع يف جنني ونابلس والقدس والخليل 
)جميعها يف املنطقة ج( وتعمل هذه املحطات الفرعية عىل تحويل الجهد 
الكهربايئ القادم من إرسائيل من 161 كيلو فولت إىل 33 كيلو فولت أو 
22 كيلو فولت )خطيب وآخرون Khatib et al، 2021(. يتم وضع نقاط 
الربط يف الجانب اإلرسائييل للتحكم يف تدفق الكهرباء إىل فلسطني وال 
يوجد اي سيطرة لـ رشكة كهرباء النقل PETL عىل خطوط نقل الكهرباء 
من إرسائيل، ويوجد حوايل 200 نقطة ربط عىل التيار الكهربايئ يف جميع 
أنحاء الضفة الغربية ويتم التحكم فيها من قبل اإلدارة املدنية اإلرسائيلية يف 
الضفة الغربية وتبلغ قدرة النقل املسموح بها من رشكة الكهرباء االرسائيلية 
 Khaldi and إىل الضفة الغربية بـ 930 ميغاواط )خالدي وسونيك بالنك
Sunikka-Blank، 2020(. يوجد خمس رشكات توزيع للطاقة الكهربائية 
عرب خطوط 33 كيلو فولت و11 كيلو فولت ورشكات توزيع الكهرباء 
DESCO يف الضفة الغربية هي رشكة كهرباء الخليل HEPCO ورشكة 
توزيع كهرباء الشامل NEDCO ورشكة كهرباء الجنوب SELCO ورشكة 
 ،TDECO ورشكة كهرباء منطقة طوباس JDECO كهرباء محافظة القدس
كام أن املجالس املحلية مسؤولة عن توزيع الكهرباء. تزود رشكة الكهرباء 
اإلرسائيلية قطاع غزة مبا يصل إىل 120 ميجاواط باإلضافة اىل وجود 140 
ميجاواط من محطة كهرباء غزة وتعمل يف غزة رشكة توزيع كهرباء غزة 
GDECO. كام تصدر إرسائيل واألردن ومرص الكهرباء إىل فلسطني، تتصل 
األردن مع فلسطني من خالل خط كهرباء 33 كيلو فولت يف أريحا ويزودها 
بحوايل 20 ميغاواط، وكام تتصل رفح جنوب غزة بالشبكة املرصية عرب 
خط كهرباء بقدرة 260 كيلو فولت والذي توقف منذ فرباير 2018، حيث 

الضفة الغربية )2013(

الضفة الغربية )2017(

األرايض الفلسطينية )2013(

قطاع غزة )2013(

قطاع غزة )2017(

األرايض الفلسطينية )2017(
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كان ميد قطاع غزة بحوايل 32 ميغاواط من خالل الربط )جويدي وآخرون 
Juaidi et al، 2016(. عادة ما تكون هذه الوصالت غري متوافقة مع 
بعضها البعض، ويجب تقليل الجهد عرب املحوالت عند استرياد الكهرباء 
إىل فلسطني. قدمت رشكة كهرباء القدس، التي تزود وسط الضفة الغربية 
وتوزع معظم الطاقة، طلبًا لرتقية خط الكهرباء مع االردن إىل 132 كيلو 
فولت والذي يجب أن يكون متوافًقا مع الشبكة األردنية )املرجع نفسه(. 

الشكل 4 8 يوضح هيكل الربط الكهربايئ يف فلسطني.

الشكل  4-8

هيكل الربط الكهربايئ يف فلسطني

 )2020 ،Sunikka-Blank و سونيكا بالنك  Khaldi املصدر: تم إنشاؤها باالعتامد عىل خالدي(

يف بعض املناطق يف الضفة الغربية )القرى بشكل أسايس( يشرتي مشغلو 
شبكات التوزيع الخاصة الكهرباء مبارشة من رشكة الكهرباء اإلرسائيلية 
ويزودوها للعمالء )الخطيب وآخرون Khatib et al.،2021( ومشغلوا 
هذه الشبكات هم املجالس املحلية. بعض املناطق ليس لديها شبكة 
كهرباء عىل اإلطالق، وال سيام مناطق يف طوباس وأريحا، وهي خارج 

.)2016 ،Juaidi et al الشبكة بالكامل )جويدي وآخرون

الكهرباء يحدث بشكل متكرر يف فلسطني بسبب ظروف  انقطاع  إن 
 AF-MERCADOS EMI( الشبكة السيئة وازدياد الطلب عىل الطاقة
o. J.(، حيث عندما تكون الشبكة غري قادرة عىل تلبية الطلب فعندها 
يتم استخدام مولدات الديزل لتغطية الطلب، ومع ذلك هناك عوامل 
أخرى تساهم يف ضعف أداء شبكة الكهرباء يف فلسطني، منها ضعف 
استقرار الجهد وانخفاض القدرة واستقرار الطاقة الحرج، وانخفاض جودة 
 Khatib 2016؛ الخطيب وآخرون ،Juaidi et al الطاقة )جويدي وآخرون
et al، 2021(. حيث يصل نسبة الفاقد من الكهرباء يف بعض األحيان إىل 
22% نتيجة تقادم الشبكة، وتصل الخسائر الناجمة عن الرسقات إىل %12، 
خاصة يف املنطقة )ج( التي يصعب رصدها و تكلف هذه الخسائر رشكات 

الكهرباء مبلًغا كبريًا، يقارب بنحو 168 مليون دوالر سنويًا نظرًا ألنها قدمية 
وغري فعالة وتفتقر إىل خطوط نقل عالية الجهد، فإن شبكة الشبكة يف 
حالتها الحالية غري قادرة عىل استيعاب حصة كبرية من الطاقة املتجددة 
عىل نطاق املرافق، لذلك قبل منح الرتاخيص يجب إجراء دراسات حول 
تأثري الشبكة لتجنب التأثريات السلبية عىل الشبكة )الخطيب وآخرون 

.)2021 ،Khatib et al

بشكل عام، شبكة توزيع الكهرباء الفلسطينية غري كافية لتلبية الطلب 
الفلسطيني املرتفع، نظرًا لكونها تعتمد بشكل كبري عىل الشبكة اإلرسائيلية 
IEC - حيث ال توجد شبكة عالية الجهد محلية - فإن نظام الطاقة يف 
فلسطني مقيد و تواجهه تحديات مختلفة عىل املستويات الفنية والهيكلية 
و عالوة عىل ذلك، فإن البنية التحتية للنقل والتوزيع يف فلسطني يف وضعها 
الحايل ليست مهيأة الستيعاب كميات كبرية من مصادر الطاقة املتجددة، 
وهذا يعترب سبب آخر مهم لتقييم فلسطني عىل أنها يف مرحلة ״ما قبل 
املرحلة األوىل״ من التحوالت يف انتقال الطاقة املتجددة وفًقا لنموذج 

املراحل األربع املراد تطبيقه.
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לראות מה לעשות עם החור הזה

املؤسسات واالدارة

نقل  اتفاق  إىل  الفلسطيني واإلرسائييل  الجانبان  يف عام 2016، توصل 
السيطرة عىل قطاع الكهرباء إىل السلطة الفلسطينية )سلطة الطاقة واملوارد 
الطبيعية الفلسطينية، 2016(، تسمح هذه االتفاقية للسلطة الفلسطينية 
بتطوير نظام نقل وتوزيع الكهرباء وبناء نظام وطني لتوليد الكهرباء لتلبية 
الطلب الوطني، حيث ترتأس سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية 
)PENRA( هيكل سوق الكهرباء يف فلسطني ولها وظائف ومسؤوليات 
مامثلة لوزارة الطاقة. صدر قانون الكهرباء يف عام 2009 ينص بالتفصيل 
دور ومسؤوليات سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية والتي تشمل التخطيط 
القطاعي ووضع السياسات وتنظيم القواعد والقوانني لقطاع الكهرباء 
وإصدار الرتاخيص وتحديد تعرفة الكهرباء. عىل املستوى الدويل، تدفع 
سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية )PENRA( إلرسائيل مقابل 
الكهرباء التي تزودها لفلسطني وكام تدير جميع القضايا الدولية األخرى 
مبا يف ذلك املفاوضات بشأن واردات الكهرباء وتعترب سلطة الطاقة واملوارد 
الطبيعية الفلسطينية مسؤولة أيًضا عن تنفيذ اسرتاتيجية الطاقة املتجددة 

.)2012 ،PWC( يف فلسطني

منذ عام 2011، كان مجلس تنظيم الكهرباء الفلسطيني )PERC( هو 
املجلس التنظيمي للكهرباء الذي يراقب سوق الكهرباء الفلسطيني و 
تتمثل املهمة الرئيسية املوكلة إىل PERC مبوجب القانون بضامن التوفري 
اآلمن واملستمر للكهرباء وعالوة عىل ذلك، فإن مجلس تنظيم الكهرباء 
الفلسطيني PERC هو املسؤول عن املنافسة يف أنشطة توليد وتوزيع 
الكهرباء و يويص أيًضا مبستوى التعرفة الكهربائية التي ستحددها سلطة 
الطاقة واملوارد الطبيعية و كام انه ينصح سواء بقبول أو رفض أو تجديد 
أو سحب أو التنازل عن تراخيص لرشكات التوليد والتوزيع، باإلضافة إىل 
ذلك، يصدر مجلس تنظيم الكهرباء الفلسطيني PERC تعريفة التغذية 
للشبكة )FiT( لكل نوع من أنواع تقنيات الطاقة املتجددة والتي تتم 
املوافقة عليها بعد ذلك من قبل مجلس الوزراء، عىل املستوى الفني، 
يصدر مجلس تنظيم الكهرباء الفلسطيني PERC أكواد الشبكة باإلضافة 
إىل أكواد التوزيع وتضمن امتثال أطراف اإلنتاج الثالثة ) سلطة الطاقة 

.)2016 ،PENRA واملوارد الطبيعية الفلسطينية

املركز الفلسطيني ألبحاث الطاقة )PEC( هو مؤسسة حكومية تابعة 
إىل سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية )MeetMED 2020(. يرشف عىل 
دراسات حول استغالل موارد الطاقة املتجددة وهو مسؤول عن تنفيذ 
اسرتاتيجية الطاقة املتجددة وكام يعد دراسات حول كفاءة الطاقة وينفذ 

برامج وأنشطة تدقيق الطاقة يف املؤسسات العامة.

تأسست الرشكة الفلسطينية لنقل الكهرباء PETL يف عام 2013، وهي 
رشكة نقل الكهرباء الفلسطينية التي توزع الكهرباء التي تم رشائها من 
إىل   )IPPs( املستقلني  الطاقة  االرسائيلية ومنتجي  الكهرباء  قبل رشكة 
 PETL الكهرباء لنقل  الفلسطينية  الرشكة  تدرس  كام  و  املستهلكني، 
توقعات االحامل وتضع خططًا اسرتاتيجية لتلبية األحامل املتوقعة من 
خالل توقيع اتفاقيات الرشاء وتبادل الطاقة مع منتجي الطاقة املستقلني 
IPPs سواء للطاقة التقليدية واملتجددة و ايضا الرشكة الفلسطينية لنقل 
الكهرباء هي املسؤولة عن بناء محوالت جديدة لرفع الجهد ألعىل / 
ألسفل ولزيادة قدرة املحوالت املوجودة. كام تدير نقاط الربط الكهربائية 

للمرافق املحلية غري التابعة لرشكات توزيع الكهرباء.

ان رشكات توزيع الكهرباء واملجالس املحلية هي املسؤولة عن توزيع 
الغربية خمس  الضفة  توجد يف  املحيل، حيث  املستوى  الكهرباء عىل 
القدس  محافظة  كهرباء  رشكة  توفر  الكهرباء:  بتوزيع  تقوم  رشكات 
)JDECO( خدمات الكهرباء يف القدس الرشقية واملناطق الوسطى من 
الضفة الغربية، وتغطي رشكة كهرباء الخليل )HEPCO( منطقة الخليل 
يف الجزء الجنويب من الضفة الغربية بينام تغطي رشكة كهرباء الجنوب 
)SELCO( الجزء الجنويب املتبقي من الضفة الغربية، وتخدم رشكة توزيع 
كهرباء الشامل )NEDCO( مناطق شامل الضفة الغربية )نابلس وجنني(، 
وتغطي رشكة كهرباء محافظة طوباس )TEDCO( منطقة طوباس، تخدم 
هذه الرشكات الخمس مجتمعة ما يقرب من 70% من السكان يف الضفة 
الكهرباء لبقية سكان  الغربية، بينام توفر املجالس املحلية احتياجات 
 ،)GEDCO( الضفة الغربية. تخدم رشكة توزيع كهرباء غزة يف قطاع غزة
والتي لها أيًضا فروع لتوزيع الكهرباء يف محافظة الشامل ومحافظة غزة 
ومحافظة الوسطى ومحافظة خان يونس ومحافظة رفح وبذلك تغطي 
خدماتها لحوايل 360 كم 2 وتخدم أكرث من مليوين فلسطيني يف محافظات 

غزة.

يتقدم منتجي الطاقة املستقلني IPPs )لكل من مشاريع الطاقة التقليدية 
أو املتجددة( بطلب للحصول عىل ترخيص إىل رشكات توزيع الكهرباء ذات 
الصلة، حيث يحتاجون إىل إثبات ملكيتهم لألرض أو السطح، فتقوم رشكة 
التوزيع بفحص الطلبات وإرسالها إىل املركز الفلسطيني ألبحاث الطاقة 
ملنح الرتخيص)PEC( الذي يقوم من التحقق من اكتامل الطلب ودقته 
وموثوقيته، عندها فقط ميكن املوافقة عىل املرشوع من قبل سلطة الطاقة 
واملوارد الطبيعية والبدء يف البناء وبعد بناء البنية التحتية، تقوم رشكة 
التوزيع بتوصيل املنشأة بشبكة الكهرباء حيث يتم منح ترخيص ملدة 20 

.)2012 ،PWC( عاًما إلنتاج الكهرباء وتوصيلها إىل الشبكة

نظرًا ألن شبكة توزيع الرشكة الفلسطينية لنقل الكهرباء PETL متصلة 
بشبكة رشكة الكهرباء االرسائيلية و التي تزود شبكة فلسطني بحوايل %86 
من الكهرباء وعليه تظل املؤسسات اإلرسائيلية منخرطة يف قطاع الكهرباء 
الفلسطيني،  لكن بالنسبة لرشكة الكهرباء االرسائيلية، متتلك وزارة الطاقة 
اإلرسائيلية سلطة صنع القرار وهي مسؤولة عن تحقيق أهداف الطاقة 
املتجددة اإلرسائيلية، وبالتايل، فإن حصة املصادر املتجددة يف مزيج كهرباء 
الشبكة تعتمد بشكل كبري عىل زيادة مصادر الطاقة املتجددة يف إرسائيل 
و يدار التعاون بني السلطة الفلسطينية وإرسائيل من خالل مكتب تنسيق.

الشكل 4-9 يصور اإلطار املؤسيس الفلسطيني لسوق الكهرباء والخطوات 
ذات الصلة املطلوبة ملنح الرتاخيص ملشرتيك الطاقة الكهربائية.
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تتمتع فلسطني بوضع مؤسيس جيد التنظيم، حيث أدى تطبيق قانون 
الكهرباء يف عام 2009 إىل تعريف وتحديد أدوار ومسؤوليات الكيانات 
العامة، مام ساعد عىل إعادة هيكلة القطاع بأكمله ومع ذلك، يواجه 
مقدمو خدمات الكهرباء تحدي شبكة التوزيع املجزأة واالعتامد عىل 
يجعل  مام  اإلرسائيلية،  السيطرة  بسبب  الخارجية  املؤسسية  االوضاع 
القطاع ضعيًفا وغري فعال أيًضا من حيث اتخاذ القرار. بناًء عىل ما تقدم، 
فإن الوضع الحايل لتطور وفعالية اإلطار املؤسيس يضع فلسطني ايضاً يف 
مستوى ״ما قبل املرحلة للمرحلة األوىل״ نحو نظام طاقة قائم عىل مصادر 
الطاقة املتجددة وفًقا لنموذج املراحل األربع الواجب تطبيقها ملنطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

سوق واقتصاد الطاقة 

بينام تتمتع فلسطني بأقل استهالك للطاقة يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا، فإن فلسطني لديها أعىل تكلفة للطاقة )حامد وبريك 
Hamed and Peric، 2020(. يف املتوسط، تنفق األرس حوايل 8.5% من 
 ).Milhem, o. J .دخلها عىل الطاقة والكهرباء والغاز السائل )ملحم، ج

ونظرًا ألن معظم الطاقة يتم استريادها بتكلفة عالية، فإن هذا يضع عبئًا 
ماليًا عىل عاتق الناس - وخاصة فئة أصحاب الدخل املحدود.

تعتمد تعرفة الكهرباء السكنية عىل املنطقة، ورشكة كهرباء التوزيع املقدمة 
للخدمة، لكن جميعها لها بنية ثابته وهذا يعني أن السعر يظل مستقرًا 
ألي مستوى استهالك )AF-MERCADOS EMI, o.J.(، حيث يبدأ سعر 
الكيلوواط / ساعة من 0.15 دوالر أمرييك، بينام بالنسبة للكهرباء من 
الديزل ميكن أن تصل تعرفة الوحدة إىل 0.35 دوالر أمرييك )حامد و 
بريك Hamed and Peric، 2020(. ميكن للعمالء من القطاعني السكني 
والتجاري االختيار بني تعرفة مسبقة الدفع أو مدفوعة الحًقا )ميت ميد 
MeetMED، 2020(، يف حني أن عداد الدفع املسبق للعمالء التجاريني 
مفيد لكنه ال يقدم نفس املزايا لألرس وبالنسبة للقطاعات األخرى، مثل 
الصناعة والزراعة والهيئات العامة، يتوفر لها فقط تعرفة مسبقة الدفع 
وعالوة عىل ذلك، يضاف للتعرفة رسوًما ثابتة ميكن أن ترتاوح بني 37-0 
دوالرًا أمريكيًا لكل كيلو وات حسب القطاع )املرجع نفسه(. العمالء 
الذين يتم توفري طاقتهم عرب الشبكة األردنية عادة يدفعون أقل وكذلك 

الشكل 4-9

هيكل سوق الكهرباء مع الهيئات والرشكات ذات الصلة

)2020 ،meetMED 2021 ; ميت ميد ،Khatib et al 2020;  الخطيب ،Sunikka-Blank و سونيكا بالنك Khaldi املصدر: تم إنشاؤها باالعتامد عىل  خالدي(
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التعرفة الكهربائية يف غزة عادة ما تكون 0.03-0.04 دوالر أمرييك لكل 
كيلوواط ساعة أقل مام هي عليه يف الضفة الغربية )جويدي وآخرون 

.)2016 ،Juaidi et al

مقارنة  أعىل  استهالك  سعر  فلسطني  تدفع  الوقود،  تكلفة  حيث  من 
إفريقيا األخرى، ففي عام 2018، بلغت  بدول الرشق األوسط وشامل 
تكلفة الوقود مثل البنزين والديزل وغاز البرتول املسال وكريوسني ما بني 
 ،Al Qadi et al 1.57-1.97 دوالرًا أمريكيًا للرت الواحد )القايض وآخرون
2018(، وعادة ما تشرتي رشكات توزيع الكهرباء الفلسطينية الطاقة من 
رشكة الكهرباء االرسائيلية بالتعرفة التي تنطبق عىل املستهلكني النهائيني 
اإلرسائيليني )ميت ميدMeetMED، 2020(، تحاول املفاوضات الجارية 

التوصل إىل اتفاق تجاري لخفض التعرفة باملجمل.

تؤثر مجموعة املشاكل يف نظام الطاقة الفلسطيني سلباً عىل األوضاع 
االقتصادية واالجتامعية يف املناطق )ملحم، Milhem, o. J(، حيث تتعرض 
الطاقة  الواردات، مام يحد من قدرتها عىل توفري  األرس الرتفاع أسعار 
 IEC الحتياجاتها اليومية. إذا مل يتم دفع فواتري رشكة الكهرباء االرسائيلية
- وهو ما يحدث غالبًا بسبب ارتفاع األسعار – عليه تتجه إرسائيل لقطع 

 ،)2020 ،Hamed and Peric خدمة الكهرباء من جانبها )حامد وبرييك
وتقدم سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية واملوارد الطبيعية )PENRA( يف 
كثري من األحيان األموال من خدمات أخرى أو من هيئات محلية اخرى 
لتسوية ديون األرس املعيشية ومع ذلك، فإن هذه الديون تخلق حلقة 
مفرغة تؤثر عىل األعامل التجارية والسكان، كام تؤثر سلبًا عىل االقتصاد 
الفلسطيني )املرجع نفسه(. بناًء عىل ما تقدم، تصنف فلسطني أيضا تحت 
هذا البند عىل انها يف مستوى ״ما قبل مرحلة املستوى األول״ للتحول إىل 

الطاقة املتجددة وفًقا لنموذج املراحل األربع املطبق.

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

أدى ارتفاع معدالت استهالك الطاقة يف فلسطني بشكل حتمي إىل زيادة 
مستويات انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، ففي عام 2009، أشار تقييم ثاين 
أكسيد الكربون إىل أن فلسطني تطلق ما يقرب من 3،500،000 طن من 
ثاين أكسيد الكربون )PWC، 2012( من إجاميل انبعاثات فلسطني، جاء 
حوايل 49% من القطاع املنزيل، كام كان لألرس الحصة األكرب من انبعاثات 

ثاين أكسيد الكربون يف قطاع الكهرباء، بنسبة 66% )الشكل 10-4(.

الشكل 4-10

نسبة االنبعاثات املنزلية: أ( إجاميل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، ب( قطاع الكهرباء، فلسطني 2009

2012( PWC,( املصدر: تم إنشاؤها باالعتامد عىل(

 اخرى
%51

 منزيل
%49

)a )b

اخرى
%34

منزيل
%66

  NEEAP Iتستهدف إسرتاتيجية الطاقة املتجددة إىل إسرتاتيجيات الكفاءة
و NEEAP II والحد من االنبعاثات. بالنسبة لألرس، عىل وجه الخصوص، 
تعهدت املبادرة الثانية )PSI( بالحد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون. 
قدر الربنامج أنه ميكن تحقيق خفض بنسبة 3.12% يف انبعاثات ثاين أكسيد 
الكربون إذا تم تنفيذ PSI بنجاح يف القطاع السكني. ومع ذلك، مل تصل 
PSI إىل العدد املستهدف من األرس لرتكيب أنظمة الطاقة الشمسية عىل 

أسطحها.

يعترب قطاع الكهرباء املساهم الرئييس يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 
يف فلسطني، حيث يعد االستخدام الكبري للديزل شديد التلوث وغريه من 
املصادر القامئة عىل الوقود األحفوري يف قطاع الطاقة مسؤوالً عن انبعاثات 
ثاين أكسيد الكربون املحلية بكميات كبرية لقطاع الكهرباء، و يضاف إىل 
ذلك أن مزيج الكهرباء الذي توفره رشكة الكهرباء االرسائيلية )والذي يخدم 

معظم احتياجات فلسطني( يعتمد بشكل أسايس عىل الوقود األحفوري، 
حيث يتم توليد 64% من طاقتها من محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي 
)وكالة الطاقة الدولية IEA، 2020(، عىل الرغم من تحول IEC من مصادر 
الطاقة األحفورية األخرى إىل مصادر الغاز الطبيعي خالل العقد املايض، 
مام أدى إىل انخفاض االنبعاثات يف قطاع الطاقة، فإن الطلب املتزايد لديه 
القدرة عىل عكس هذا التأثري، وأيًضا، محطة توليد الكهرباء التي تعمل 
بالديزل واملوجودة يف فلسطني ملوثة بشكل كبري. وهذا يدعم تصنيف 
فلسطني عىل أنها يف مرحلة ما قبل املرحلة قبل املرحلة األوىل يف منوذج 

مرحلة انتقال الطاقة املطبق

املجتمع الفلسطيني

يتمتع الفلسطينيون عموًما بوعي جيد للطاقة الشمسية، حيث إنها توفر 
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مصدرًا بدياًل للطاقة للتعويض عن انخفاض األحامل املتكرر )خطيب 
العديد من  تثبيت  يتم  واخرون Khatib et al.، 2021( ومع ذلك، مل 
أنظمة الطاقة الشمسية بشكل صحيح مام أرض هذا بسمعة الطاقة 
الشمسية. وفًقا )خطيب واخرون Khatib et al.، 2021( تم تركيب حوايل 
47% من األنظمة بشكل غري صحيح، مام أدى إىل فشل األنظمة بشكل 
منتظم. كام تفتقر القوى العاملة يف رشكات التوزيع إىل التدريب التقني 
 PENRA واملعايري، وتفتقر سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية
والرشكة الفلسطينية لنقل الكهرباء PETL إىل الخربة الفنية، مام يتسبب 
يف إخفاقات كبرية يف تنفيذ تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. يف 
حالة رشكة كهرباء الشاملNEDCO أدى النقص يف الخربة داخل املؤسسة 
إىل رفض مشاريع الطاقة الكهروضوئية ومن ناحية أخرى، قامت رشكة 
كهرباء منطقة توزيع TEDCO برتخيص عدد كبري جًدا من مشاريع 
الطاقة الكهروضوئية، مام أدى يف نهاية املطاف بان اصبح لديها قدرة أكرب 
من الشبكة نفسها و بالتايل عدم استقرار خطري عىل الشبكة )الخطيب 

.)2021 ،Khatib et al وآخرون

هناك وعي محدود بتقنيات الطاقة املتجددة األخرى، حيث إن االستخدام 
اليومي للطاقة الشمسية يجعل التكنولوجيا مرئية، مام يجعلها مقبولة 
يف املجتمع الفلسطيني ومع ذلك، ال يتم إبالغ السكان عىل نطاق واسع 
بقوانني وأنظمة الطاقة املتجددة، حيث إن املعلومات ليست مفصولة 
جيداً عرب وسائل اإلعالم وال ميكن الوصول إليها بسهولة للجمهور )عسايل 
وآخرون Assali et al.، 2019(، بشكل عام، املوضوعات البيئية واالحتباس 

الحراري والحفاظ عىل الطاقة ليست جزًءا من املناهج الدراسية.

من ناحية أخرى، يعد القطاع الخاص محركًا قويًا لتنفيذ مشاريع الطاقات 
املستدامة )حامد وبريك Hamed and Peric، 2020( بسبب االفتقار إىل 
مبادرات القطاع العام، حيث بدأت نقابة املهندسني الفلسطينيني، عىل 
سبيل املثال، تعاونًا مع التعاون اإلمنايئ اإليطايل ومجلس املباين الخرضاء 
الفلسطيني وهذا مثال جيد عىل ظهور الحركات الشعبية عندما تفشل 
املبادرات العامة أو تغيب ببساطة وهذا أيًضا هو سبب أهمية عمل 

املنظامت غري الحكومية لنقل الطاقة يف فلسطني )املرجع نفسه(.

بشكل عام، يتمتع الفلسطينيون بوعي جيد ملصادر الطاقة املتجددة وغالبًا 
ما يُنظر إليهم عىل أنهم الحل للحصول عىل استقالل الطاقة عن إرسائيل 
)خطيب وآخرون Khatib et al، 2021( ومع ذلك، فإن هذه املعرفة 
تقترص بشكل عام عىل الطاقة الشمسية ألن هذه التكنولوجيا مستخدمة 
عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة و هناك العديد 
من املبادرات التي تتم عىل املستوى الشعبي يف غياب املبادرات العامة 
ومع ذلك، عىل املستوى التقني ال يزال هناك الكثري من التقدم الذي يتعني 
إحرازه: هناك نقص واسع النطاق يف املهنيني التقنيني والخربة، مام يخلق 
مخاطر وتحديات كبرية عند تنفيذ أنظمة الطاقة املتجددة، باختصار. هنا 
ميكن تصنيف فلسطني عىل أنها ايضاً يف مستوى ״ما قبل مستوى املرحلة 

األوىل״ يف البعد املجتمعي لنموذج املراحل املطبق.

خالصة التطورات الحاصلة عىل مستوى املشهد والنظام

تحركها  التي  التحديات  من  العديد  فلسطني  يف  الطاقة  قطاع  يواجه 
الظروف السياسية واملؤسسية واملجتمعية والفنية وعىل مستوى املشهد 
متنع سيطرة إرسائيل عىل مناطق يف الضفة الغربية بناء منشآت طاقة كبرية 
الحجم وتعيق أيًضا التدفق الفعال للطاقة عرب الحدود وبالتايل، غالبًا ما 

 Hamed تفتقر فلسطني إىل إمدادات طاقة موثوقة وكافية )حامد وبريك
and Peric، 2020( كنتيجة مبارشة للوضع السيايس. تجرب أسعار الوقود 
املرتفعة، محطة توليد الكهرباء الوحيدة يف غزه عىل العمل بنصف طاقتها 
فقط. ومتثل الحاجة إىل استرياد جميع أنواع الوقود عبئًا ماليًا ثقياًل عىل 
السلطات املحلية، كام أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر بشكل خاص عىل أفقر 
السكان، حيث يتم إنفاق حوايل 10% من دخل األرسة عىل الكهرباء، وهي 
واحدة من أعىل النسب يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. عالوة 
عىل ذلك، أثرت تداعيات جائحة COVID-19 سلبًا عىل قطاع الطاقة 
الفلسطيني ومن املرجح أن تستمر يف ذلك عىل املدى القصري عىل األقل.

الغربية  الضفة  املجزأة جغرافيًا يف  املناطق  النظام، متثل  عىل مستوى 
وقطاع غزة تحديًا آخر من حيث البنية التحتية للطاقة والتخزين والتوزيع 
مام يؤدي إىل خسائر عالية عىل املستوى الفني ومستوى األداء، حيث ال 
يوجد تواصل بني الشبكات وبالتايل منع توزيع األحامل بني املناطق وكام 
أن الصيانة الرضورية محدودة، نتيجة لذلك تعاين الشبكة من معدالت 
عالية من فقدان الكهرباء مبا يف ذلك عدم الكفاءة. أصبحت فواتري األرسة 
غري املسددة عبئًا عىل السلطات الفلسطينية، مام أدى إىل زيادة الدين. 
عىل املستوى املؤسيس، فإن وجود العديد من الكيانات التي تدير وتوزع 
الكهرباء يجعل من الصعب السيطرة عىل القطاع وتنظيمه، حيث تواجهه 
العديد من التحديات من حيث الرتخيص واملوافقات والخربة الفنية، فمن 
ناحية يؤدي الهيكل الهرمي إىل تفاقم هذه املشكلة، ومن ناحية أخرى 
هناك نقص يف املوظفني ذوي الخربة واملؤهالت عىل الرغم من أن معظم 
الفلسطينيني عىل دراية بالطاقة الشمسية، إال أن هناك حوافز محدودة 

للسعي نحو أسلوب حياة مستدام.

باختصار، ميكن وصف وضع الطاقة يف فلسطني بأنه معقد وفريد من 
نوعه، حيث ان اهم الجوانب هي اعتامدها الكبري عىل إرسائيل واملخاطر 
السياسية املرتبطة بها باإلضافة اىل األرايض املجزأة جغرافيًا يف غزة والضفة 
الغربية ومستويات الدخل املنخفض والشبكة غري املوثوقة ومجموعة 
ميد  )ميت  العالية  الكهربائية  والخسائر  الفعالة  غري  املؤسسات  من 
MeetMED، 2020(. يفتقر نظام الطاقة يف وضعه الحايل إىل املتطلبات 
األساسية للتحرك نحو حصة عالية من مصادر الطاقة املتجددة. حسب 
منوذج املرحلة؛ لذلك. عليه ميكن تصنيف فلسطني عىل أنها ليست يف 

مرحلة ما قبل مرحلة انطالق الطاقة املتجددة.

4.1.2. تقييم االتجاهات السائدة والتطورات 
الحاصلة عىل مستوى املجاالت املتخصصة

تعترب التطورات عىل املستوى املتخصص داخل كل مرحلة حاسمة للوصول 
إىل املراحل الالحقة من انتقال الطاقة )انظر الجدول 3-1(، فيام ييل وصف 
لألنشطة املختلفة عىل املستوى املتخصص يف فلسطني، بشكل عام مل يتم 
إحراز سوى تقدم محدود حتى اآلن يف جميع األبعاد ذات الصلة تقريبًا: 

العرض والطلب والبنية التحتية واألسواق واالقتصاد واملجتمع.

   سيناريوهات الطاقة املتجددة

املتجددة  للطاقة  إعداد خطة عمل وطنية جديدة  تم  عام 2021،  يف 
)NREAP( حتى عام 2030 من قبل سلطة الطاقة الفلسطينية بالتعاون 

مع مركز أبحاث الطاقة والبيئة الفلسطيني.
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التالية  الجديدة  املتجددة  الطاقة  أهداف  لتحقيق  يقرتح سيناريوهني 
 ;2020  ,Khaldi and Sunikka-Blank بالنك  وسونيكا  )خالدي 

:).Milhem, o. J .2020 ؛ ملحم، ج ،).Milhem, o. J

السيناريو األول: 300 ميغاواط متضمنة فقط املنطقتني )أ( و )ب(.. 1

سيناريو الثاين: 500 ميجاواط شاملة املناطق )أ(، )ب(، )ج(. 2

من املتوقع أن تتحقق أهداف الطاقة املتجددة لعام 2030 بنسبة %80 
من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و 10% من طاقة الرياح و 10% من 
الغاز الحيوي / الكتلة الحيوية لكال السيناريوهني )املرجع نفسه( لذلك، 
بالنسبة للسيناريو الثاين، فإن توزيع التكنولوجيا هو: الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية 300 ميجاواط، الطاقة الشمسية املركزة 100 ميجاواط، الغاز 
الحيوي 80 ميجاواط، الرياح 20 ميجاواط وهنا يصف السيناريو األول 
الوضع السيايس واالجتامعي واالقتصادي الحايل لفلسطني ويفرتض أنه 
سيبقى ثابتًا يف املستقبل، بينام يصف السيناريو الثاين مستقباًل تكون فيه 
فلسطني قادرة عىل اتخاذ قرارات أكرث استقاللية من أجل زيادة التنوع يف 
موارد الطاقة واملوردين و الطرق. ال تزال العديد من املساحات الحرة ال 
سيام يف املنطقة )ج( من الضفة الغربية، تحت سيطرة السلطة اإلرسائيلية 
ونتيجة  واسع،  نطاق  عىل  املتجددة  الطاقة  مرافق  تطوير  يعيق  مام 
لذلك يظل معدل االخرتاق املرتفع ملصادر الطاقة املتجددة، مثل الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية أو الطاقة الحرارية الشمسية أو طاقة الرياح، 

معتدالً يف السيناريو األول، يف حني ميثل السيناريو الثاين حالة أكرث تفاؤالً، 
حيث تتمتع مصادر الطاقة املتجددة مبعدل اخرتاق أعىل بكثري و يتم 
استغالل بعض املناطق الجبلية يف املنطقة )ج( لطاقة الرياح، مع استخدام 
مناطق مسطحة يف املنطقة )ج( للمزارع الكهروضوئية، ومع ذلك ال يزال 
كال السيناريوهني يتوقعان اعتامداً معيناً عىل إرسائيل من حيث إمدادات 
الطاقة وصنع القرار، مام يعني أن نرش الطاقة املتجددة وحصتها يف مزيج 
الكهرباء ال يزاالن يعتمدان عىل وترية وطموحات إرسائيل فيام يتعلق 

بإزالة الكربون من نظام الطاقة.

  الطاقة الشمسية

نور  برنامج  هو  العامة  االستثامرات  صندوق  إطار  يف  األبرز  الربنامج 
فلسطني للطاقة الشمسية، والذي يضم محفظة استثامرية تبلغ 200 
مليون دوالر أمرييك والهدف هو تركيب ما مجموعه 200 ميجاواط من 
الطاقة الكهروضوئية عىل شكل مجمعات للطاقة الكهروضوئية وأنظمة 
الطاقة الكهروضوئية عىل األسطح )خاصة يف املدارس( لألنظمة املتصلة 
بالشبكة. يف جنوب الضفة الغربية، تخطط الحكومة الصينية لبناء محطة 
للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 30 ميجاواط تتكون من 3 وحدات، 
كل منها بطاقة 10 ميجاواط وسيتم الرتويج لذلك من خالل مناقصة 
تنافسية )ميت ميدMeetMED، 2020(. الجدول 4-5 موجز ملشاريع 

الطاقة الشمسية يف فلسطني )سواء املقرتحة أو قيد التطوير(.

املنطقة سعة املرشوع )ميغاواط( مشاريع الطاقة الكهروضوئية قيد التطوير

غزة 7.3 مدينة غزه الصناعية /باديكو

طوباس 9 نور طوباس، صندوق االستثامر الفلسطيني

طوباس 5 رشكة الكفاءة مرشوع الطاقة الشمسية

جنني 3 نور جنني، صندوق االستثامر الفلسطيني

الخليل 30.5 بني نعيم

نابلس 1 عسكر

نابلس 1 بيت فوريك

رام الله 1 جامعة بريزيت

- 35 مرشوع مدارس

92.8 ميغاواط املجموع

مشاريع الطاقة الكهروضوئية املقرتحة

اريحا 10 بالتل

اريحا 10 لجنة تطوير أريحا

طوباس 2 املرشوع التشييك رقم 1

طوباس 2 املرشوع التشييك رقم 2

20 ميغاواط املجموع

الجدول 4-5

مشاريع الطاقة الشمسية املخطط لها يف فلسطني

)2021 ،Khatib et al املصدر: معلومات من الخطيب(
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  كفاءة الطاقة

عىل غرار NEEAP I، يوفر NEEAP II الذي تم اإلعالن عنه يف عام 
2021 من قبل مركز أبحاث الطاقة والبيئة الفلسطيني يف سلطة الطاقة 
واملوارد الطبيعية الفلسطينية خريطة طريق حتى عام 2030 ويركز عىل 
كفاءة الطاقة يف قطاع الكهرباء وذلك ألن الكهرباء تشكل الحصة األكرب 
من مزيج الطاقة النهايئ، و يركز NEEAP II عىل الفرتة ما بني 2020 و 
2030، و يهدف اىل تقليل استهالك الطاقة مبا مجموعه 5000 جيجاوات 
يف الساعة، مام سيؤدي إىل خفض سنوي يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 
مبقدار 3.5 مليون طن بحلول عام 2030 )البنك الدويل، 2016(، من أجل 
تحقيق ذلك تم تقسيم NEEAP II إىل ثالث مراحل، ولكل منها مجال 
 2020 ،Sunikka-Blankو سونيكا بالنك Khaldi تركيز مختلف )خالدي

؛ البنك الدويل، 2016(:

املرحلة األوىل )2020-2030(: الرتكيز عىل توفري الطاقة يف األجهزة . 1
والقطاع السكني والعدادات الذكية.

املرحلة الثانية )2024-2030(: الرتكيز عىل كفاءة الطاقة يف هيكل . 2
سوق الطاقة وإدارة جانب الطلب والحفاظ عىل الطاقة - كل ذلك 
بهدف تقليل الحمل األقىص )كيلوواط( مع مراعاة زيادة مصادر 

الطاقة املتجددة يف نظام الطاقة.

يف . 3 وفورات  تحقيق  عىل  الرتكيز   :)2030-2027( الثالثة  املرحلة 
الطاقة من خالل بناء املنازل الذكية والشبكات واملدن وتحسني 

االتصاالت املبارشة بني األجيال واالستهالك.

يعتمد تحول قطاع الطاقة الفلسطيني عىل اسرتاتيجية لزيادة حصة مصادر 
الطاقة املتجددة يف النظام وتطبيق تدابري كفاءة الطاقة ولكنه يركز أيضاً 
عىل البنية التحتية القامئة عىل الوقود األحفوري )خالدي وسونيكا-بالنك 
Khaldi and Sunikka-Blank، 2020(. عىل وجه الخصوص تم ذكر 
الغاز الطبيعي كاستجابة مرنة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح املتقطعة 
ويتم تفعيل تنويع مصادر الطاقة من خالل تحقيق هدف تقليل اعتامد 
فلسطني يف مجال الطاقة عىل السيطرة اإلرسائيلية والقيود املرتبطة بها 

)املرجع نفسه(.

  البنية التحتية للشبكة الكهربائية

لتقديم مشاريع  اتفاقية ربط شاملة تضم مثاين دول  وقعت فلسطني 
ومبادرات إقليمية للتطوير والتعاون يف سوق طاقة مشرتك: مرشوع الربط 
البيني EIJLLPST )مرص والعراق واألردن وليبيا ولبنان وفلسطني وسوريا 
وتركيا( )ESMAP، 2013( وكجزء من هذه الفعاليات، يهدف هذا التعاون 
إىل تحديث نظام الكهرباء يف جميع البلدان املعنية ومتكني تجارة الكهرباء 

فيام بعد بني هذه البلدان.

الهدف العام لسلطة الطاقة واملوارد الطبيعية هو تطوير نظام يتضمن 
مرافق توليد الطاقة يف األجزاء الشاملية والجنوبية من الضفة الغربية، كام 

تدرس أيًضا تنفيذ نظام نقل متصل.

الخطوات الالزمة لتحقيق املرحلة   4.1.3
التالية

يُظهر التحليل أنه ميكن تصنيف نظام الطاقة يف فلسطني عىل أنه نظام 
طاقة تقليدي يعتمد بشكل أسايس عىل النفط حيث تُستخدم أصول 
التوريد كمصدر رئييس للمرونة، لكنه غري قادر عىل تلبية الطلب املحيل،  
الطاقة محركًا حاساًم لالنتقال نحو مصادر  لذلك ميكن أن يكون أمن 
Sunikka- و سونيكا بالنك Khaldi الطاقة املتجددة يف فلسطني )خالدي
Blank، 2020( ومع ذلك، ال تزال الطاقات املتجددة تلعب دوراً ثانوياً يف 
قطاع الطاقة يف فلسطني - ووفقاً لنموذج املرحلة ملنطقة الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا - ال يزال أمام األرايض الفلسطينية طريق طويل فيام يتعلق 
باالنتقال إىل نظام الطاقة القائم عىل الطاقة املتجددة. ومع ذلك، مبا أنه 
ينبغي إجراء االستعدادات قبل وقت طويل لضامن االنتقال السلس، فمن 

األهمية مبكان أن يتم اتخاذ اإلجراءات اآلن.

أظهرت منذجة الطلب املستقبيل عىل الطاقة لفلسطني يف إطار هذه 
الدراسة أن الطلب املستقبيل عىل الطاقة سريتفع بسبب النمو السكاين 
وزيادة األنشطة الصناعية وارتفاع مستويات املعيشة. وفًقا لنتائج النموذج، 
من املتوقع أن تصل ذروة طلب الحمل إىل حوايل 4620 ميجاواط بحلول 
عام 2050 والتي ميكن ترجمتها إىل طلب طاقة يقارب 20 ترياواط ساعة 
)الشكل 4-11 والشكل 4-14( يجب أن يكون إمداد الطاقة املطلوب، مبا 
يف ذلك االحتياطيات والخسائر حوايل 23 ترياواط ساعة مع توفري حمولة 
الذروة املطلوبة لحوايل 5600 ميغاواط بحلول عام 2050 )الشكل 4- 12(.
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)املصدر: حسابات خاصة مبساهمة الخبري الفلسطيني بريك(

الشكل 4-11

منوذج طلب الحمل األقىص املتوقع املرتاكم املتوقع لرشكات التوزيع والهيئات املحلية املختلفة حتى عام 2050

رشكة توزيع كهرباء الشامل

رشكة توزيع كهرباء محافظة غزة

رشكة كهرباء منطقة طوباس

املجموع – ميغاوات

رشكة كهرباء محافظة القدس

رشكة كهرباء الجنوب

رشكة كهرباء الخليل

الهيئات املحلية
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الشكل 4-12

العرض النموذجي للطاقة املستقبلية واحامل الذروة لألعوام 2030 و2040 و2050

)املصدر: حسابات خاصة مبساهمة الخبري الفلسطيني بريك(
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مؤسسة فريدريش ايربت - التحول املستدام يف نظام الطاقة الفلسطيني تطور يف النموذج املرحيل

يعد تطوير شبكة النقل وتعزيز شبكة التوزيع الحالية أمرًا بالغ األهمية 
لتمكني تكامل القدرات الجديدة - ال سيام من مصادر الطاقة املتجددة 
 ، )2020 ،MeetMED ولضامن جودة إمدادات الطاقة ) ميت ميد -
حيث مينع توفر شبكة نقل مناسبة يف فلسطني حاليا من توفري إمدادات 
طاقة آمنة وهذا يزيد من اعتامدها عىل الطاقة األجنبية، وعليه يجب 
بناء شبكة تسمح باالستيعاب الكامل ملصادر الطاقة املحلية وقادرة عىل 
شبكة  تحتاج  ذلك  عىل  عالوة  املجاورة،  البلدان  مع  اإلقليمي  التبادل 
التوزيع الحالية إىل إعادة تأهيل وتحديث لتحسني جودة الخدمات و 
يجب ان تكوين مصادر الطاقة املتجددة مركزية و مجدولة وترسل اىل 
الشبكة لتحسني تشغيل النظام ؛ هذا يقع تحت إدارة االزدحام، باإلضافة 
إىل ذلك  ستكون هناك حاجة إىل نظام تخزين احتياطي لضامن عدم 

انقطاع اإلمدادات يف وقت الذروة.

لدعم انطالق وانتشار مصادر الطاقة املتجددة يف فلسطني، من الرضوري 
تقديم دراسات فنية بقياسات موثوقة، وهذا يشمل، عىل سبيل املثال، 
الدراسات االحرتافية واملهنية لتأثري الربط مع الشبكة، عالوة عىل ذلك 
هناك حاجة إىل تقييامت محتملة إلدخال طاقة الكتلة الحيوية وطاقة 
الرياح والتي سيسمح أطلس الرياح الذي يحتوي عىل بيانات وقياسات 
شاملة عىل سبيل املثال بإجراء تقييم أفضل إلمكانيات طاقة الرياح. إن 
الطاقة الشمسية التي يتم تطبيقها بالفعل بشكل واسع يف فلسطني عىل 
نطاق صغري، ستستفيد بشكل أكرب من وضع املعايري والقواعد الفنية 
للمنشآت الكهروضوئية ومن الرضوري أيًضا النظر يف خيارات التخزين 
لتمكني الطاقات املتجددة من االنطالق يف سوق الطاقة املحيل ويجب 
أيًضا مناقشة مصادر الطاقة املتجددة كأحد الخيارات لتوفري االحامل 
األساسية، عىل سبيل املثال توليد الطاقة من النفايات ومن الكتلة الحيوية 
أو  التخزين  أنظمة  مع  املركزة  الشمسية  الطاقة  محطات  أو  األخرى 
البطاريات، حيث يجب أيضاً دراسة إمكانات هذه الخيارات. عالوة عىل 
ذلك، يجب استكشاف خيارات التخزين، ال سيام عىل خلفية نظام الطاقة 
املجزأ يف الضفة الغربية وقطاع غزة وباملثل، يجب أيضاً تطوير أنظمة 
الطاقة املتجددة املوزعة صغرية الحجم ألنها أكرث مرونة من املرشوعات 
الكبرية، حيث تسمح للمواطنني باملشاركة يف انتقال الطاقة وعليه يجب 
دعم كل هذه الخطوات الالزمة بأهداف ملموسة ومتابعتها من أجل 

قياس التقدم املحرز.

يعد وجود إطار تنظيمي قوي أمراً رضورياً لدعم االرتقاء مبصادر الطاقة 
املتجددة، وهذا يشمل السياسات والرشوط التنظيمية لزيادة الجدوى 
املالية لسوق الطاقة الفلسطيني. حتى اآلن يقوم املطورون واملستهلكون 
واملمولون من القطاع الخاص مبعظم استثامرات الطاقة املتعلقة بالتحول، 
بينام تلعب املؤسسات دوراً ثانوياً. إن تطوير املؤسسات املختصة والفعالة 
سيمكن من االنتقال الناجح إىل سوق طاقة أكرث انفتاحاً وتنافسياً، خاصة 
إن العدد الكبري نسبيًا من الجهات الفاعلة املشاركة يف سوق الطاقة العامة 
يف فلسطني يجعل السوق معقداً، حيث مل يتم تحديد أدوار كل من رشكات 
التوزيع واملجالس املحلية بشكل واضح و للحد من عدم الكفاءة، من 
املهم أال تتداخل املسؤوليات املؤسسية وأن يكون لكل كيان دور محدد 
بوضوح، حيث سيؤدي التوزيع الواضح للمهام إىل تعزيز أداء القطاع 
وتقليل الخسائر وتحسني مستوى تقديم خدمات الطاقة، عالوة عىل ذلك 
تحتاج املؤسسات إىل توفري إجراءات واضحة وشفافة فيام يتعلق برتخيص 
املرشوع وإجراءات الشكوى. عىل املستوى التنفيذي، فإن تقديم أنشطة 
بناء القدرات والتدريب املهني ميكن أن يساعد يف رفع مهارات موظفي 

خدمة العمالء للعاملني يف رشكات توزيع الكهرباء واملجالس املحلية، حيث 
ميكن استخدام األدوات التعليمية لتدريب املوظفني التقنيني بهدف جعل 
 .)2012 ،PWC( ًنرش مصادر الطاقة املتجددة عىل نطاق واسع ممكنا
باإلضافة إىل ذلك، سيؤدي تدريب املمولني يف القطاع املرصيف إىل زيادة 
الوعي حول خطط التمويل املحتملة، مثل القروض الخرضاء للمرافق 

املتجددة.

من  املستدامة  بالقضايا  الوعي  زيادة  يجب  املجتمعي،  املستوى  عىل 
خالل ورش العمل ومراكز املعلومات واستخدام وسائل اإلعالم )ميت ميد
MeetMED، 2020(، ايضا يجب تضمني موضوعات حول القضايا البيئية 
والطاقات املتجددة يف املنهج املدريس من أجل زيادة الوعي يف سن مبكرة.

يجب أن تظل كفاءة الطاقة ركيزة أساسية يف انتقال الطاقة الفلسطيني 
ويجب أن تحظى باهتامم أكرب يف تخطيط الطاقة ويجب أن تتضمن 
إسرتاتيجية كفاءة الطاقة مقاييس ذات مؤرشات وأهداف كمية وعددية 
تتناسب مع قطاع الكهرباء ويجب تحديد األهداف يف قطاعات املباين 

والنقل والصناعة والزراعة من أجل تحقيق تخطيط كفاءة شامل.

إن تطوير سيناريوهات أكرث طموًحا لتوسيع الطاقات املتجددة ميكن أن 
يساعد العملية عىل تحديد أهداف ملموسة ملصادر الطاقة املتجددة 
وكذلك لتدابري و مقاييس الكفاءة، و تتضمن السيناريوهات الحالية لعام 
مصادر  نطاق  توسيع  الجديدة  املتجددة  الطاقة  اسرتاتيجية  يف   2030
الطاقة املتجددة بوترية تدريجية و يجب أن يتيح ذلك، من ناحية، وقتًا 
كافيًا لتدريب الخرباء التقنيني )مثل هؤالء الخرباء غري متوفرون حاليًا يف 
فلسطني( واكتساب الخربة يف هذا املجال )PWC، 2012( و من ناحية 
أخرى، لن تؤدي الوترية التدريجية إىل االستغالل الكامل إلمكانيات الطاقة 
الطاقة  بأمن  يتعلق  فيام  بها  املرتبطة  والفوائد  فلسطني  املتجددة يف 
لفلسطني. تظهر الحسابات التي تم إجراؤها يف إطار هذه الدراسة أن 
استمرار النظام الحايل حتى عام 2050 سيؤدي إىل استخدام مصادر الطاقة 
املتجددة يف فلسطني بني 1.2 جيجاواط و1.8 جيجاواط )اعتامداً عىل 
خيار تنفيذ املشاريع يف املنطقة )ج( - السيناريو األول بدون املنطقة 
)ج(، ويف السيناريو الثاين مع املنطقة )ج(، وبافرتاض نفس معدل النمو 
لقدرة الطاقة املتجددة املثبتة يف السيناريوهني(. )الشكل 4-13(. لذلك 
مع تقدير اإلمكانات التقنية اإلجاملية للطاقة املتجددة حالياً بحوايل 4.2 
جيجاوات مع املنطقة )ج(، فإن السيناريوهات الحالية ليست مفرطة يف 
الطموح، حيث ان السيناريوهات األكرث طموحاً – ان تتصور الوضع، تكون 
فيه فلسطني قادرة عىل اتخاذ قرارات مستقلة، لزيادة تنوع موارد الطاقة 
واملوردين والطرق - يجب تعديلها واستخدامها لتحديث أهداف 2030 
وتحديد أهداف طويلة األجل لـ 2050. عالوة عىل ذلك، يجب أن تأخذ 
منذجة السيناريوهات يف االعتبار حصص االسترياد املثىل يف ظل افرتاضات 
تكاليف التوليد املختلفة، سيسمح ذلك مبناقشة االفضليات بني هدف 
أمن الطاقة وتكلفة اإلمداد بالكهرباء. مع السيناريوهات األكرث طموحاً، 
ميكن أيضاً تطوير الخطوات التالية املهمة، مثل تكامل النظام، واالقرتان 

القطاعي، وكهربة قطاعات االستخدام النهايئ مبزيد من التفاصيل.



-35-

تطبيق النموذج عىل فلسطني

الشكل 4-13

تنمية قدرات الطاقة املتجددة بناًء عىل استمرار السيناريوهات يف اسرتاتيجية الطاقة املتجددة الجديدة يف فلسطني حتى عام 2050

)املصدر: حسابات خاصة مبساهمة الخبري الفلسطيني بريك(
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من الرضوري أن يتكثف مسار تنمية الطاقة املستدامة يف فلسطني وخلق 
الدول  مع  اإلقليمي  الرتابط  ويعترب  الطاقة،  مجال  رشاكات جديدة يف 
املجاورة )إرسائيل واألردن ومرص( أمراً أساسياً لتعزيز أمن اإلمداد ولضامن 
عدم انقطاع إمدادات الطاقة. ميكن السرتاتيجية طموحة لتنويع الطاقة أن 
تساعد يف تقليل تعرض السكان الفلسطينيني للصدمات الخارجية، يف عامل 
يزداد عوملة، سيكون من الرضوري أيضاً بناء رشاكات طاقة تتجاوز النطاق 

اإلقليمي مبني عىل مناخ اقليمي وتعاوين سلمي.

الطاقة  أمن  زيادة  عىل  املتجددة  للطاقات  الطموح  النرش  سيساعد 
يف فلسطني، وفيام يتعلق بالسياسة الداخلية يف فلسطني، سيتعني عىل 
أصحاب املصلحة زيادة طموحاتهم من حيث التحول من نظام السلطة 
التقليدية إىل نظام قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة ومع ذلك، عىل 
الرغم من أنه إذا كان أصحاب املصلحة املعنيني والجمهور العام يدعمون 
انتقال الطاقة، فإن تطبيق التوصيات سيعتمد إىل حد كبري عىل التعاون 

مع إرسائيل.

4.2. استرشاٌف للمراحل التالية من 
العملية االنتقالية

يتضح من التحليل أن الوصول إىل الطاقة املتجددة املستدامة ميكن أن 
يكون حجر الزاوية ونقطة التحول للتنمية والنمو االقتصادي يف فلسطني 
وعىل عكس البلدان األخرى يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، 
فإن قيمة تحول الطاقة يف فلسطني تتجاوز التنمية االقتصادية والتغري 
  Sunikka-Blankو سونيكا بالنك Khaldi التكنولوجي. وفًقا )لخالدي
لفلسطني لتصبح أكرث استقالالً و رمبا تكون  )2020، ميثل ذلك طريقاً 
الطاقة الشمسية من أكرث التقنيات الواعدة يف فلسطني ومع ذلك، مل تنفذ 
فلسطني حتى اآلن الطاقة الشمسية الكهروضوئية عىل نطاق واسع بسبب 

تقييد الوصول إىل املنطقة )ج( حيث أنها تحت السيطرة اإلرسائيلية و 
للميض قدماً يف التحول إىل الطاقة، سيكون من الرضوري أن يُسمح ببناء 
محطات الطاقة الشمسية عىل نطاق واسع يف املنطقة )ج(. وإىل أن يصبح 
ذلك ممكناً، يجب عىل فلسطني أن تتخذ نهجاً تفاعلياً إلعداد الهياكل 
املؤسسية والتنظيمية لتسهيل االرتقاء بالطاقة الشمسية، بدءاً بتنفيذ تدابري 
لتسهيل تنفيذ وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية الصغرية يف املنطقة )أ( 
و )ب(، ولكن من املهم مالحظة أنه حتى لو كانت فلسطني قادرة عىل 
استغالل جميع إمكانات الطاقة املتجددة مبا يف ذلك املنطقة )ج(، بناًء 
عىل التقييامت املحتملة الحالية وسيناريوهات الطلب، ستظل غري قادرة 
عىل توليد كهرباء كافية لتلبية الطلب املحيل بأكمله و وفقاً لذلك، ستظل 
فلسطني ملزمة باسترياد الطاقة، لذلك من املستحسن أن تعمل فلسطني 

اآلن عىل تعزيز رشاكات الطاقة اإلضافية القامئة وتطويرها.

من الواضح أن التطوير املستقبيل لقطاع الطاقة املتجددة يف فلسطني 
سيكون مرتبطاً بشكل وثيق بتطور الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل وكذلك 
الشكل  حول  والخالفات  الخارجية  القوى  قبل  من  السيايس  بالتدخل 
املستقبيل لألرايض الفلسطينية، إىل جانب الرصاع يف هذه املنطقة التي 
تعاين من ندرة املوارد، ستشكل تحديات العرص الحديث املتمثلة يف تزايد 
عدد السكان من الشباب تحديات أخرى لقطاع الطاقة، وميكن أن تساعد 
الطاقة املتجددة يف معالجة هذه التحديات من خالل توفري كهرباء نظيفة 

وموثوقة، ولكن أيًضا فرص التنمية االقتصادية وخلق فرص العمل.

ميكن أن يكون منوذج املرحلة هو نقطة البداية ملناقشة وتطوير مثل 
هذه اإلسرتاتيجية طويلة املدى، مع األخذ يف االعتبار نظام الطاقة بأكمله 
وتحويله إىل نظام قائم عىل الطاقة املتجددة بالكامل. يلخص الشكل 14-4 
الوضع الحايل لفلسطني يف عملية انتقال نظام الطاقة ويقدم نظرة عن 

الخطوات املستقبلية.
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تطبيق النموذج عىل فلسطني

لتعزيز  األساسية  املتطلبات  من  املنظمة  والرؤية  الواضح  الفهم  يعترب 
بالكامل.  املتجددة  املوارد  االنتقال نحو نظام طاقة قائم عىل  وتوجيه 
وقد تم تكييف النموذج املرحيل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
مع حالة فلسطني من أجل توفري املعلومات الالزمة لدعم انتقال نظام 
السياق  النموذج استند إىل  الطاقة نحو االستدامة. ويشار إىل أن هذا 
األملاين واستُكمل برؤى حول إدارة العملية االنتقالية، ثم تم تعديله لتبيان 
الرشق  العامة، وخصائص منطقة  األساسية  االفرتاضات  االختالفات بني 

األوسط وشامل أفريقيا، والسياق الفلسطيني املحدد.

يتضمن النموذج أربع مراحل )هي »إطالق الطاقة املتجددة«، و«تكامل 
النظام«، و«الطاقة املحولة إىل وقود/غاز« و«نحو مصادر متجددة بنسبة 
100%«(، وتم تطبيقه لتحديد وتحليل وضع فلسطني عىل مسار االنتقال 
إىل الطاقة القامئة عىل املوارد املتجددة. ويوفّر تطبيق النموذج أيًضا خارطة 
طريق توضح بالتفصيل الخطوات الالزمة للميض قدماً يف هذا املسار. أما 
العوامل التي تدفع فلسطني إىل التحول نحو نظام طاقة مستدام فهي 
يف املقام األول الحاجة إىل تأمني إمداد موثوق بالطاقة الكهربائية، حيث 
حددت فلسطني لنفسها أهدافًا لزيادة حصتها من الطاقة املتجددة يف 
مزيج الطاقة اإلجاميل، وعىل الرغم من أن فلسطني قد طورت اسرتاتيجية 
شاملة للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، إال أن الدعم التنظيمي للطاقات 
املتجددة والحوافز املالية كان حتى اآلن محدوداً وغرب واضح إىل حد ما. 
وعليه، ال يزال الوقود األحفوري، وخاصة النفط والديزل، يلعب الدور 
الرئييس يف قطاع الطاقة يف فلسطني اليوم. وبالتايل، فإن تحديد وتنفيذ 
أهداف أكرث طموًحا أمر رضوري لبدء انتقال الطاقة عىل جميع املستويات.

إن تحويل إمدادات الطاقة يف فلسطني إىل نظام قائم عىل الطاقة املتجددة 
بنسبة 100% يوفر فرصة طويلة األجل للتنمية االقتصادية واالجتامعية، 
وبالتايل تقليل االعتامد عىل الطاقة من إرسائيل والعبء املايل لواردات 
الوقود األحفوري باهظة الثمن. وعليه، فإن التحول إىل الطاقة املتجددة 
ميكن أن يساعد يف ضامن إمدادات طاقة فعالة من حيث التكلفة، وتجنب 
صدمات أسعار النفط والغاز وتقليل الواردات. سيعتمد االنتقال الناجح 
إىل حد كبري عىل التمويل املؤسيس املتاح، ولكن أيضاً عىل مشاركة القطاع 
الخاص. ومع ذلك، فإن الرشط األسايس للتنفيذ هو وجود مناخ سيايس 

داعم بني فلسطني وإرسائيل.

5

االستنتاجات والتطلّعات
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عن املؤلفني
تعمل سيبل راكيل إرسوي Sibel Raquel Ersoy )الحائزة ماجستري يف 
العلوم( باحثًة مبتدئة يف وحدة أبحاث »عمليات انتقال الطاقة الدولية« 
تتمحور   .2019 العام  منذ   Wuppertal Institute فوبرتال  معهد  يف 
أنظمة  نحو  االنتقال  رئييس حول مسارات  بشكل  البحثية  اهتامماتها 
الطاقة املستدامة يف بلدان الجنوب العاملي ووضع النامذج للرابط بني 
املياه والطاقة. وتركّز بشكل خاص يف أبحاثها اإلقليمية عىل منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا.

باحثة  هي   Dr. Julia Terrapon-Pfaff فاف تريابون  جوليا  الدكتورة 
أوىل يف معهد فوبرتال Wuppertal Institute، وتدور أبحاثها بالدرجة 
الكربى حول عمليات االنتقال إىل نظم الطاقة املستدامة يف البلدان النامية 

والناشئة مع الرتكيز بشكل خاص عىل الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

الرشكاء الذين متت 
استشارتهم يف فلسطني:

الدكتور عامد بريك حاصل عىل درجة الدكتوراه يف الهندسة الكهربائية 
من جامعة فينيتسا التقنية الحكومية يف أوكرانيا، مع تخصص يف هندسة 
وتخطيط أنظمة الطاقة. يعمل الدكتور عامد ابريك حاليا كأستاذ مشارك 
يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس، فلسطني، وكذلك مستشارا. الدكتور 
عامد بريك خبري يف مجال كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة. أدار وأجرى 
العديد من املشاريع يف هذه املجاالت، وأجرى برامج تدريبية لكفاءة 
الطاقة وتطبيقات الطاقة املتجددة، ولديه أكرث من 20 عاماً من الخربة 
يف مختلف مجاالت هندسة أنظمة الطاقة والقطاعات الفرعية، تصميم 
الكهربائية وإدارة  الفرعية، والرتكيبات  الكهربائية واملحطات  املحطات 
الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  ومصادر  الطاقة  واقتصاديات  الطاقة 

ومراجعة حسابات الطاقة.

عن هذه الدراسة
أجريت هذه الدراسة يف إطار مرشوع إقليمي يطبّق النموذج املرحيل 
 Wuppertal انتقال نظام الطاقة، الذي وضعه معهد فوبرتال لعملية 
Institute األملاين، عىل دول مختلفة يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
ذ هذا املرشوع بتنسيٍق من قبل مؤسسة فريدريش إيربت  أفريقيا. ينفَّ
األملانية )Friedrich-Ebert-Stiftung(، املرشوع اإلقليمي للمناخ والطاقة 
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ومقره األردن، وهو يساهم يف 
تحديد املرحلة التي وصلت إليها عمليات انتقال الطاقة يف الدول املعنية، 
النتائج  كام يوفّر معلومات أساسية عن املنطقة بأكملها باالستناد إىل 
املستخلصة من الدول التي تم تحليلها. وهذا يتامىش مع اسرتاتيجيات 
املؤسسة التي تجمع بني ممثلني عن الحكومات ومنظامت املجتمع املدين 
إىل جانب األبحاث الداعمة، مع تقديم توصيات بشأن السياسات لتشجيع 

وتحقيق االنتقال العادل اجتامعيًا للطاقة والعدالة املناخية للجميع.

حقوق النرش والطباعة
مؤسسة فريدريش إيربت األملانية Friedrich-Ebert-Stiftung | مكتب 

فلسطني

ص.ب. 25126 | شارع جبل الزيتون 27 | 91251 القدس

/https://palestine.fes.de/de

info@fespal.org :لطلب املنشورات

مؤسسة  عن  الصادرة  اإلعالمية  املواد  لكافة  التجاري  االستخدام  إن 
بدون  محظور   Friedrich-Ebert-Stiftung األملانية إيربت  فريدريش 

موافقة خطية من املؤسسة.

إّن اآلراء الواردة يف هذا املنشور هي آراء املؤلفني وال تعكس بالرضورة 
آراء مؤسسة فريدريش إيربت األملانية Friedrich-Ebert-Stiftung أو 

املنظمة التي يعمل املؤلفون لصالحها.

نبذة عن البحث
أجري هذا البحث يف إطار مرشوع إقليمي لتطبيق منوذج التحول الطاقوي 
متعدد املراحل، من تطوير املعهد األملاين فوبرتال، يف بلدان مختلفة يف 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا. يُسهم هذا املرشوع، املنّسق من قبل 
مرشوع مؤسسة فريدريش إيربت اإلقليمي للمناخ والبيئة ملنطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا، ومقرّه األردن، ملعرفة مدى تقّدم البلدان املعنية 
يف سريورة التحول الطاقوي. يستعرض أيًضا الدروس املستفادة للمنطقة 
كلّها باالستناد إىل االستنتاجات التي تم التوصل إليها يف أعقاب تحليل 
الواقع الطاقوي يف البلدان ذات الصلة.  يتامىش ذلك مع اسرتاتيجيات 
الحكومات  ممثيّل  بني  للتشبيك  الساعية  إيربت  فريدريش  مؤسسة 
املختلفة، منظامت املجتمع املدين، إىل جانب األنشطة البحثية الداعمة، 
ويف الوقت ذاته، تقديم توصيات للنهوض بسريورة تحّول طاقوي منصفة 

اجتامعيًا، وتحقيق عدالة اجتامعية للجميع. 

ISBN
978-965-598-084

https://palestine.fes.de/de/
https://palestine.fes.de/de/


يعترب كلٌّ من الرؤية املنظّمة والفهم الواضح للعالقات 

أساسيان  رشطان  هام  االجتامعية-التقنية  التبادلية 

لتعزيز وتوجيه عملية االنتقال إىل نظام طاقة قائم 

بالكامل عىل املوارد املتجددة. وتسهيالً الكتساب هذه 

املعرفة، تم وضع منوذج مرحيل لالنتقال إىل الطاقة 

أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  دول  يف  املتجددة 

وتطبيقه عىل حالة فلسطني. وهو مصمم ليكون أداًة 

تدعم تطوير االسرتاتيجية املناسبة وإدارة عملية انتقال 

الطاقة، ودليالً لصانعي القرار.

ال تزال عملية االنتقال إىل الطاقات املتجددة يف أوىل 

مراحلها يف فلسطني. أدى الرصاع السيايس الطويل األمد 

بني فلسطني وإرسائيل إىل منع انتشار واسع النطاق 

للطاقة املتجددة بسبب القيود املفروضة عىل األرايض. 

وأراضيها  فلسطني،  يف  السيايس  االستقرار  عدم  يعد 

املجزأة جغرافياً، واعتامدها الكبري عىل واردات إرسائيل 

من أكرث االهتاممات إلحاحاً لقطاع الكهرباء يف فلسطني. 

فعىل املستوى التشغييل، يجب إعادة بناء البنية التحتية 

وتحديثها  اإلجاملية  القدرة  وزيادة  والتوزيع  للنقل 

وتوسيعها وتحسني كفاءتها الستيعاب كميات أكرب من 

الكهرباء املتجددة.

يظهر منوذج تطوير الطلب أنه من املرجح أن تستمر 

استغالل  تم  لو  حتى  الكهرباء  استرياد  يف  فلسطني 

إمكانات الطاقة املتجددة بالكامل. وهذا يؤكد أهمية 

رشاكات الطاقة املستدامة لفلسطني، والغرض من نتائج 

التحليل املستند إىل النموذج املرحيل لعملية االنتقال إىل 

املصادر املتجددة بنسبة 100% هو تحفيز ودعم النقاش 

حول نظام الطاقة املستقبيل يف فلسطني من خالل توفري 

رؤية إرشادية شاملة النتقال الطاقة وتطوير السياسات 

املناسبة.

ملزيٍد من املعلومات حول املوضوع:
https://mena.fes.de/topics/climate-and-energy

التحول املستدام يف نظام الطاقة الفلسطيني
تطور يف النموذج املرحيل

تطوير منوذج متعدد املراحل
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