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التحديات،  من  العديد  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  تواجه 
البطالة  معدالت  االقتصادي،   النمو  تباطؤ  السكاين،  النمو  زيادة  مثل 
املرتفعة، واإلجهاد البيئي. تتفاقم هذه التحديات يف ظل القضايا العاملية 
واإلقليمية، مثل تغّي املناخ. تغّي املناخ بالنسبة ملنطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا، املعرّضة يف الوقت الحايل لقدٍر عاٍل من املخاطر بسبب 
ظروفها الجغرافية والبيئية، يعني أنّها ستكون أكرث تؤثّرًا بالعواقب السلبية 
يف املستقبل. الجفاف سيزداد ودرجات الحرارة سرتتفع يف إحدى املناطق 
األكرث عرضَة لإلجهاد املايئ يف العامل. ويف ظل الرتكيز السكاين الشديد يف 
البلدات الحرضية يف املناطق الساحلية، سيكون السكان أكرث عرضًة لشح 
املياه، العواصف، الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة. يف القطاع الزراعي، 
من املتوقّع أن تؤدي آثار التغّي املناخي إىل خفض مستويات اإلنتاج، 
مقابل ازياد الطلب عىل األغذية بسبب التضخم السكاين وتغّي األمناط 
االستهالكية.  باإلضافة إىل ذلك، فإّن خطر ترّضر البنى التحتية الحيوية 
آخذ يف االزدياد، وتكاليف الصيانة وإعادة البناء تشّكل عبئًا إضافيًا عىل 
املوارد املادية املحدودة أصاًل. هذه التحديات متعددة املستويات، الناتجة 
عن التفاعل بني عوامل اقتصادية، اجتامعية، ومناخيّة، ال يجب أن تكون 
موضع تجاهل، ملا تحمله من مخاطر عىل االزدهار وعىل النمو االقتصادي 

واالجتامعي- وبالتايل، عىل استقرار املنطقة.

قضايا الطاقة مشمولة يف العديد من هذه التحديات. تعتمد املنطقة 
بقدر كبي عىل النفط والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها الطاقوية. ومع أّن 
املنطقة تعترب مزود طاقة رئييس، إاّل أّن العديد من دول الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا تُجاهد من أجل تلبية الطلب املتزايد عىل الطاقة عىل 
املستوى املحيل. االنتقال إىل أنظمة طاقوية قامئة عىل مصادر الطاقة 
املتجددة هو طريقة واعدة لتلبية الطلب املتزايد عىل الطاقة، ويساهم 
يف نفس الوقت يف التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة )GHG(، مبوجب 
اتفاقية باريس للمناخ.  باإلضافة إىل ذلك، فإّن استخدام مصادر الطاقة 
املتجددة من شأنه  تعزيز النمو االقتصادي، زيادة معّدالت التشغيل 

املحيل والحّد من القيود املالية. 

تبًعا لذلك، وعىل خلفية الطلب املتزايد عىل الطاقة نتيجة النمو السكاين، 
تغّي العادات االستهالكية، التحرّض املتزايد، وعوامل أخرى- مبا يف ذلك 
للتربيد-  الكهربائية  للطاقة  املتزايد  املياه، واالستخدام  التصنيع، تحلية 
تحظى مصادر الطاقة املتجددة باهتامم خاص يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا )MENA(. لضامن األمن الطاقوي طويل األمد وتحقيق 
األوسط  الرشق  دول  معظم  قامت  املناخي،  بالتغي  املتعلقة  الغايات 
وشامل أفريقيا بتطوير خطط طموحة لزيادة إنتاجها للطاقة املتجددة. 

1
مقّدمة

اإلمكانات الكامنة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا إلنتاج الطاقة 
املتجددة، خاصًة الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح،  تحمل يف طياتها فرصة 
إنتاج طاقة كهربائية محايدة لثاين أكسيد الكربون، والنهوض باالقتصاد. مع 
ذلك، ال تزال معظم دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا تستخدم الوقود 
األحفوري كمصدر رئييس للطاقة، واالعتامد عىل استياد الوقود األحفوري 
يف بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية ينطوي عىل مخاطر من 

حيث األمن الطاقوي وإنفاق امليزانية العامة. 

إّن االنتقال إىل نظام طاقوي قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة ينطوي عىل 
استخدام واسع النطاق لتكنولوجيا الطاقة املتجددة، االستعانة ببنى تحتية 
مساِعدة، وضع أطر تنظيمية مناسبة، وخلق أسواق وصناعات جديدة. 
لذلك، من املهم فهم االعتامد املتبادل بني الجانبني االجتامعي-التقني يف 
نظام الطاقة، والدينامية الرئيسية لالبتكار النظامي، وباإلضافة إىل ذلك، فإّن 
بلورة رؤية واضحة لهدف واتجاه سيورة التحّول الطاقوي تسّهل تحقيق 
الهدف الرئييس املنشود. ) Weber and Rohracher, 2012(. وعليه، فإّن 
الفهم  املعزّز لسيورات التحول الطاقم يساهم يف إقامة حوار بّناء حول 
سيورات تطوير األنظمة الطاقوية املستقبلية، بغية تطوير االسرتاتيجيات 

الالزمة لالنتقال إىل نظام طاقة يرتكز عىل مصادر الطاقة املتجددة.

لتعزيز فهم هذه السيورات، تم تطوير منوذج متعدد املراحل للتحوالت 
الطاقوية املرتكزة عىل مصادر الطاقة املتجددة يف دول الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا. يبني هذا النموذج سيورة تحّول طاقوي مكونة من عدة 
مراحل انتقالية. يستند هذا النموذج إىل منوذج أملاين متعدد املراحل، 
ويُستكمل الحًقا بواسطة التعلّم والفهم الواضح لكيفية إدارة سيورة 
التحّول، ولخصائص منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. املراحل معرّفة 
وفًقا للعوامل والسيورات الرئيسية التي تتشّكل منها كل مرحلة، وتم 
أيًضا تسليط الضوء عىل االختالفات النوعية. املحور الرئييس لكّل مرحلة 
هو التطور التكنولوجي، باإلضافة إىل املعارف حول التطورات املتشابكة يف 

األسواق، البنى التحتية واملجتمع.  

املعارف املكّملة من مجال أبحاث االستدامة تشّكل ركيزة إضافية يف إدارة 
سيورة التغيي طويل األجل يف أنظمة الطاقة، باإلضافة إىل مراحل التحّول. 
وعليه، فإّن النموذج متعدد املراحل هو عبارة عن موجز لسيورة تحّول 
مركّبة، ويسّهل من التطوير املبكر السرتاتيجيات وأدوات سياساتية وفًقا 

ملتطلّبات املراحل املختلفة التي تشّكل مًعا الرؤية التوجيهية الشمولية.

يف هذه الدراسة، يُطبّق النموذج متعدد املراحل القائم يف الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا يف دولة إرسائيل. الوضع الحايل يف إرسائيل سيقيّم ويُحلّل 
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مقارنًة بالنموذج متعدد املراحل. أجريت مقابالت مع خرباء الكتساب 
املعارف الالزمة لتحديد املركّبات املجرّدة واملعرّفة سابًقا للنموذج. لذلك، 
اقرُتحت خطوات إضافية للتحّول الطاقوي- استناًدا إىل خطوات النموذج 
متعدد املراحل. تطبيق النموذج يستند إىل نتائج تم التوّصل إليها يف 
دراسات ومشاريع سابقة أجريت يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 
أّما املعطيات العينية  لدراسة الحالة  هذه ُجمعت خصيًصا ألغراض هذه 

الدراسة من  قبل الرشيك املحيل، معهد وادي عربة للدراسات البيئية.
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2.1. النامذج البدائية متعددة املراحل1 
طاقة  أنظمة  نحو  الطاقوية،  للتحوالت  املراحل  متعدد  النموذج  طّور 
منخفضة الكربون وقامئة عىل مصادر الطاقة املتجددة يف دول الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا من قبل Fishedick وآخرين )2020(، استناًدا 
إىل النامذج متعددة املراحل لسيورات تحّول نظام الطاقة األملاين التي 
طورها Fischedick وآخرون )2014( و Henning وآخرون )2015(. طّور 
هذا األخي منوذًجا مكّونا من أربع مراحل لتحّول نظام الطاقة األملاين نحو 
نظام طاقة منزوع الكربون، يرتكز عىل مصادر الطاقة املتجددة. ترتبط 
املراحل األربع للنامذج بالفرضيات األساسيّة املستخلصة من الخصائص 
"االنطالق نحو مصادر  بـ:  املعنونة  املتجددة،  الطاقة  الرئيسية ملصادر 
الطاقة املتجددة"، "دمج تقنيات الطاقة املتجددة يف نظام الطاقة"، "طاقة 

إىل وقود/غاز" و "نحو طاقة متجددة بنسبة 100%".

تتوقّع دراسات سيناريوهات الطاقة أّن معظم الدول، مبا يف ذلك  دول 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ستقوم مستقباًل بتوليد الطاقة الكهربائية 
أساًسا من مصادر الطاقة الشمسية والريحية. أما املصادر األخرى، كالكتلة 
الحيوية و الطاقة املائية، فمن املتوقع أن تكون محدودة بسبب حامية 
 ,IEA ;2018 ,BP( الطبيعة، عدم املنالية واملنافسة مع مستخدمني آخرين
2017(. لذلك، فإّن أحد االفرتاضات الرئيسية للنموذج متعدد املراحل هو 
الزيادة الكبية يف نسبة الطاقة الشمسية والريحية يف املزيج الطاقوي. 
يشمل ذلك االستخدام املبارش للطاقة الكهربائية يف قطاعات االستخدام 
النهايئ، التي تعتمد حاليًا عىل الوقود األحفوري والغاز الطبيعي بشكل 
أسايس. من املتوقع أيًضا أن يكون للتنقلية الكهربائية يف قطاع النقل 
واملضخات الحرارية يف قطاع البناء دور مهم. القطاعات التي يصعب 
تكنولوجيًا أن تصبح منزوعة الكربون  تشمل الطيان، املالحة البحرية، 
يف  الحرارة  عالية  والحرارة  الثقيل(  التشغيل  )مركبات  املتينة  املركبات 
الصناعة. يف هذه القطاعات، فإن وقود وغازات الهيدروجني االصطناعية 
)طاقة إىل وقود/طاقة إىل غاز( ميكن أن تستبدل الوقود األحفوري والغاز 
الطبيعي. ميكن الحصول عىل الهيدروجني املطلوب من الطاقة املتجددة 

بواسطة الكهرلة.

وعليه، فإّن إنتاج الطاقة والطلب عليها يجب أن يكونا متوامئني، وإال، 
ستكون هناك حاجة العتامد إمكانيات تخزين مختلفة. ولكن تخزين 
الطاقة الكهربائية ينطوي عىل تحديات ملعظم الدول، واإلمكانات تبقى 
محدودة بسبب الظروف الجغرافية.  بالتايل، يجب استخدام مزيج من 

1(Holtz et al., 2018) يستند النّص إىل 

2
النموذج التصّوري

منشآت  من  املتغّية  الطاقة  إمدادات  بني  تالئم  التي  املرنة  الخيارات 
الطاقة الشمسية والريحية، والطلب عىل الطاقة الكهربائية، وذلك من 
خالل توسيع نطاق الشبكات، وتعزيز املرونة يف اإلنتاج، التخزين وإدارة 
الطلب عىل طاقة الوقود األحفوري املتبقي. أضف إىل ذلك أّن تطوير 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( من شأنه تعزيز املرونة يف إدارة 
الطلب عىل الطاقة. بواسطة استخدام تكنولوجيا "طاقة- إىل- وقود/طاقة- 
إىل- غاز"،  سيكون باإلمكان إنشاء رابط وثيق بني مختلف القطاعات. 
يتضمن ذلك مالءمة األنظمة ، البنى التحتية  وتصميم سوق جديد. وألّن 
الطلب عىل الطاقة يزداد بأربعة أو خمسة اضعاف يف األنظمة الطاقوية 
منخفضة الكربون واملرتكزة عىل مصادر  الطاقة املتجددة، فإّن تحسني 
الناجح.  الطاقوي  للتحّول  مسبق  هو رشط  للطاقة  الفعال  االستخدام 
تطبيق مبدأ "االستخدام الفعال للطاقة أواًل" يعني أّن االستخدام الفعال 
للطاقة يُعترب عاماًل أساسيًا يف البنى التحتية الطاقوية املستقبلية، وبالتايل، 
يجب أخذه بعني االعتبار كسائر  الخيارات األخرى مثل مصادر الطاقة 
املتجددة، تأمني إمدادات الطاقة والتوصيل البيني )املديرية العامة للطاقة 
التابعة للمفوضية األوروبية، 2019(. يستعرض النموذج متعدد املراحل 
االعتامد املتبادل بني الجانبني االجتامعي-التقني للتطورات املوصوفة يف 
هذه الورقة، والتي تعتمد عىل بعضها البعض من حيث الرتتيب الزمني. 
املراحل األربع رضورية لتحقيق نظام طاقة يرتكز كليًا عىل مصادر طاقة 
متجددة. يف املرحلة األوىل، تكنولوجيا الطاقة املتجددة تطّور وتُطرح يف 
 )R&D( األسواق. خفض التكاليف يتحقق بواسطة برامج البحث والتطوير
وسياسات الطرح األويل للمنتج يف السوق. يف املرحلة الثانية، توضع التدابي 
الخاصة لدمج الطاقة الكهربائية املتجددة يف نظام الطاقة، مبا يف ذلك 
مرونة إنتاج الطاقة األحفورية املتبقية، تطوير وإدماج آليات التخزين 
املستخدمني  قبل  من  الطاقة  استهالك  أمناط  تغيي  يف  املرونة  وتعزيز 
النهائيني، عىل مختلف أنواعهم. يف املرحلة الثالثة، ولزيادة نسبة مصادر 
الطاقة املتجددة، من الرضوري تخزين الطاقة الكهربائية املتجددة عىل 
املدى البعيد، للموازنة مع الفرتات التي يفوق فيها العرض الطلب. يف 
هذه املرحلة، يصبح استخدام تكنولوجيا "طاقة-إىل-وقود" و "طاقة-إىل-
غاز" جزًءا ال يتجزأ من نظام الطاقة، وتزداد أهمية استياد ناقالت الطاقة 
املرتكزة عىل مصادر الطاقة املتجددة.  يف املرحلة الرابعة، تستبدل مصادر 
الطاقة املتجددة الوقود األحفوري كليًا يف جميع القطاعات. يجب الربط 
بني جميع هذه املراحل بسالسة تسهم يف تحقيق الغاية املنشودة، وهي 
نظام طاقة يرتكز بنسبة %100 عىل مصادر الطاقة املتجددة. الستعراض 
التغييات بعيدة املدى يف أنظمة الطاقة يف هذه املراحل األربع، تضاف إىل 
النموذج متعدد املراحل معارف مستخلصة من بحث يف مجال التحول 
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الطاقوي املستدام، والذي يتناول دينامية التغييات الجذرية بعيدة املدى 
يف األنظمة املجتمعية الفرعية، مثل نظام الطاقة.

2.2. منظور متعدد املستويات ومراحل 
التحّول الثالث

التحّول الطاقوي ال ميكن أن يكون موّجًها بالكامل، وال ميكن توقّعه أو 
التحّكم فيه. تشتمل هذه العملية عىل العديد من الالعبني والسيورات، 
األمر الذي ينطوي عىل قدر عاٍل من االعتامد املتبادل   وعدم اليقني  حيال 
التطورات  االقتصادية، التكنولوجية واالجتامعية-الثقافية.  بسبب ترابط 
السيورات واألبعاد املختلفة، فإّن األبحاث التي تعنى بالتحّول الطاقوي 
تتبنى  نهوًجا متداخلة من الناحية املعرفية. املنظور متعدد املستويات  
)MLP(  هو إطار نظري  هام يساعد عىل تصّور دينامية التحّول الطاقوي، 

ويشّكل قاعدة أساسية لبلورة تدابي الحوكمة )الرسم 1-2(.

ويف حني أّن النزعات الشائعة عىل مستوى  "املشهد العام"، مثل التحوالت 
الدميغرافية، التغي املناخي، األزمات االقتصادية وغيها، تؤثّر عىل مستوى 
"النظام املركزي" وعىل مستوى "القطاع العيني"، فإّن مستوى "النظام 

املركزي" يستملك النظام االجتامعي-التقني الذي يسيطر عىل القطاع 
املستهدف.  يف هذه الدراسة، "النظام املركزي" هو قطاع الطاقة. يتكون 
النظام املركزي من تقنيات، أنظمة، أمناط استخدام، بني تحتية وخطابات 
ثقافية تكّون مًعا أنظمة اجتامعية-تقنية.  لخلق التغييات املنشودة يف 
النظام الطاقوي عىل مستوى "النظام املركزي" ولتجنب اإلمالءات التي 
تقيض بالتعامل مع جهات محددة والتبعية ملسار محدد، فإّن االبتكارات 
والتجديدات عىل مستوى "القطاع العيني " تعترب إضافة ألنّها تشكل 

قاعدة أساسية للتغي املنهجي.

البحث  مختربات  مثل  محمية،  فضاءات  يف  العينية  القطاعات  تتطّور 
والتطوير وتكتسب زخاًم عندما تلقى التصورات والتوقعات قبواًل عىل 
نطاق واسع. لذلك، فإّن إنشاء شبكة بني الالعبني املختلفني من شأنها نرش 
وتعميم املعرفة وخلق تغيي مجتمعي هو أمر مهم جًدا لسيورة التحّول 
الطاقوي ) Geels, 2012(. إّن توجيه سيورة التحّول الطاقوي يتطلب 
التجريب والتعلّم، املتابعة املستمرة، االنعكاسية، قابلية التكيّف، وتنسيق 
 ;2005 ,.Hoogma et al( سياسايت بني مختلف املستويات والقطاعات
 ,Weber and Rohracher ;2009 ,.Voß e t al  ;2007 ,Loorbach
2012 (. إّن تطوير القطاعات العينية يف إطار "اإلدارة االسرتاتيجية لقطاع 

(Geels and Schot, 2007 :املصدر)

الرسم 1-2

املنظور متعدد املستويات املشهد االجتامعي-التقني العام )السياق الخارجي(

النظام االجتامعي-اتقني

واالبتكارات  التجديدات 

يف القطاعات العينية

صناعة

سياسات

تكنولوجيا

النظام االجتامعي-التقني ثابت ديناميًا بالنسبة 

لألبعاد األخرى، هناك سيورات مستمرة

تأثيات خارجية عىل القطاعات العينية )من خالل 

التوقعات والشبكات التي تضم العبني مختلفني(

عىل  تثبت  ومن  بينها،  فيام  تتوازن  املختلفة  العنارص 

تصميم مهيمن. القوة الدافعة الداخلية تتعزز.

منوذج جديد ومبتكر، يستغل "نوافذ الفرص". تُجرى 

مالءمات يف النظام االجتامعي-التقني

التصورات  إىل  استناًدا  والتجديدات  االبتكارات  تدعم  مختلفني  العبني  تضم  شبكات صغية 

والتوقعات املحددة مسبًقا. السيورات التعلمية تحدث عىل مستويات متعددة )توّجه قائم 

عىل الرشاكة أو العمل التعاوين(. بذل جهود للربط بني العنارص املختلفة ضمن شبكة متكاملة.

ثقافة

علوم

األسواق، تفضيالت املستخدمني

الوقت

التطورات الحاصلة يف املشهد العام تشّكل ضغطًا عىل 

النظام املركزي القائم، مام يتيح املجال لالبتكار والتجديد.
يؤثر  املركزي  النظام 

عىل املشهد العام
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الطاقة" هو  رشط مسبق مهم جًدا إلحداث تغيي جذري. يف مراحل 
سيورة التحول، ميكننا متييز ثالث مراحل ذات توّجه سياسايت: "إنشاء قطاع 

عيني"، "االنطالقة" و "النمو القائم عىل السوق". 

يف مرحلة "إنشاء القطاع العيني"، يتطور القطاع العيني ويكتمل منوه 
ليقدم حلوال قابلة للتطبيق من قبل النظام املركزي. يف هذه املرحلة، فإّن 
التوقعات والتصورات التي توّجهنا نحو سيورة تعلّمية تكون مهمة جًدا. 
باإلضافة إىل ذلك، فإّن تداخل الالعبني والشبكات االجتامعية من شأنه أن 
يدعم إنشاء  سالسل القيمة الرضورية، والسيورات التعلّمية الحاصلة عىل 

املستويات املختلفة قد تُسهم يف التقدم التكنولوجي.

يف مرحلة "االنطالقة"، يتم تعميم االبتكارات الحاصلة يف القطاع العيني 
من خالل الالعبني املتداخلني، الحصة السوقية وإنتاج نسخة مطابقة يف 
مواقع أخرى. ترسي يف هذه املرحلة معادلة السعر مقابل اإلداء، أما البنى 
القوانني  أن تكون متاحة. تعديل  الرضورية، فيجب  التحتية واألسواق 
والترشيعات وتعزيز الوعي والقبول املجتمعي يسهامن يف إزالة العراقيل 
أمام تعميم االبتكارات أعاله. عندما يصبح ابتكار القطاع العيني تنافسيًا 
بالكامل من حيث السعر، وعندما ال تعود اآلليات السياساتية الداعمة 

تُدمج  املرحلة،  السوق". يف هذه  القائم عىل  "النمو  يتحقق  رضورية، 
تكنولوجيا الطاقة املتجددة يف النظام بشكل كامل.

2.3. إضافات عىل النموذج متعدد املراحل 

ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
بناًء عىل الفرضية بأّن النموذج متعدد املراحل للتحول الطاقوي األملاين 
وآخرون   Henning و    )2014( وآخرون   Fischedick طرحه  الذي 
)2015( مناسب لدول الرشق األوسط وشامل أفريقيا، فإّن مراحل التحّول 
األربع ال تتغي.  مستوى "النظام"، املستعار من النامذج  البدائية متعددة 
مبادئ  شكل  عىل  النظام  لتطوير   الواضحة  الغايات  يحدد   ، املراحل 
القطاعات  إنشاء  القرار.  وألّن  سيورات  بها صناع  يستعني  توجيهية 
العينية رضورية لتحسني جودة االبتكارات يف هذه القطاعات، أضيف 
مستوى "القطاع العيني"  إىل النموذج  البدايئ متعدد املراحل الذي طرحه 
Fischedick وآخرون )2020(.  تحددت لكل مرحلة مجموعة ابتكارات 
عينية:  تكنولوجيا الطاقة املتجددة )املرحلة 1(، خيارات املرونة )املرحلة 
أن  يصعب  وقطاعات  )املرحلة 3(،  طاقة-إىل-غاز/وقود   تقنيات    ،)2

(Holtz et al., 2018 :املصدر)

الرسم 2-2
منوذج التحول متعدد املراحل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

 املرحلة األوىل
االنطالق يف سيورة 

التحول نحو مصادر الطاقة 
املتجددة

املرحلة الثانية: دمج 
تقنيات الطاقة املتجددة يف 

نظام الطاقة

 املرحلة الثالثة:
طاقة إىل غاز/طاقة 

إىل وقود

املرحلة الرابعة:
نحو طاقة متجددة 

بنسبة 100%

املرحلة 
الزمنية

ة 
طاق

م ال
ظا

يف ن
ة 

دد
تج

 امل
قة

طا
ة ال

سب
ن

ية
بائ

هر
لك

ة ا
طاق

وال

تطبيقات طاقة إىل وقود/طاقة إىل غاز خاّصة +صادرات

طاقة إىل وقود/غاز

خيارات املرونة

إمدادات 
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
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تكون منزوعة الكربون، مثل الصناعة الثقيلة  والطيان )املرحلة الرابعة(. 
يف مرحلة االنطالقة، تعتمد كل  مجموعة ابتكارات  عىل سيورة إنشاء 
القطاع العيني الحاصلة يف املرحلة السابقة. بالتايل،  فإّن تدابي الحوكمة 
تدعم  سيورات انطالقة االبتكارات وتحسني جودتها  يف هذه املرحلة. يف 
املراحل التالية، يستمر تعميم مجموعات االبتكارات من خالل النمو القائم 
عىل السوق ) Fischedick et al., 2020( . نتيجة لذلك،  فإّن مستوى 
"القطاع العيني" يسلط الضوء عىل السيورات التي يجب أن تحدث ليك 
يحقق النظام أهدافه.  تغيي  نهج تعميم التقنيات يف السوق معروض يف 
املستوى "التقني-االقتصادي"، أما مراحل الحوكمة، فهي تبقى يف مستوى 
"الحوكمة". الهدف من وراء هذا املستوى  هو ربط التطورات الحاصلة 
يف املستوى التقني-االقتصادي بتوجهات الحوكمة، لدعم مراحل التحول 
الطاقوي.  يشمل ذلك تدابي الحوكمة العينية، مع الرتكيز بشكل خاص 
عىل بناء نظام طاقة يرتكز عىل مصادر الطاقة املتجددة. العوامل املختلفة 
كالقدرات، البنى التحتية،  األسواق وزعزعة استقرار النظام الطاقوي القائم 
واملرتكز عىل الوقود األحفوري تضاف إىل النموذج متعدد املراحل.   ولكن 
هذه  الجوانب هي  انعكاس لسيورة الحوكمة، ويجب تقييم كل منها 

عىل حدة ومالءمتها لكل دولة من دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

تويل هذه الدراسة اهتامًما خاًصا ملستوى "املشهد العام" ومساهمته يف 
الضغط عىل األنظمة املركزية القامئة وإتاحة الفرصة لخلق تغيي يف النظام 
الطاقوي. األسئلة حول تأثي األطر الدولية عىل التغي املناخي، الرصاعات 
العاملية واإلقليمية واألثر بعيد املدى لجائحة كوفيد 19 عىل  سيورات 
التحول الطاقوي متناولة يف دراسات حالة منفصلة لكل دولة عىل حدة.  
باإلضافة إىل ذلك، وإىل جانب الرتكيز عىل رضورة تحسني  كفاءة استخدام 
الطاقة  يف جميع املراحل بشكل متواصل،  فإّن النموذج مدّعم بكفاءة 
استخدام املوارد.    ينطوي ذلك عىل  تقليل   الكثافة املادية من خالل 

إجراءات تعزيز الكفاءة  ومبادئ االقتصاد الدائري.
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3.1. خصائص منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا
تم تطوير النموذج املبديئ متعدد املراحل للسياق األملاين، وبطبيعة الحال، 
وضعت افرتاضات محددة. مبا أّن سياق منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا مختلف، تم تعديل النموذج متعدد املراحل من حيث االفرتاضات 
أفريقيا.   األساسية مبا يتالءم مع خصائص دول الرشق األوسط وشامل 
حدد Fischedick وآخرون )2020( االختالفات واستعرضوا املالءمات التي 
أجريت يف النموذج متعدد املراحل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 
والذي يشكل نقطة انطالق لنموذج التحول الطاقوي لكل دولة يف هذه 

الدراسة. 

أحد االختالفات هو الوضع الطاقوي يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا، والذي يختلف من دولة ألخرى. العديد من الدول، مثل العراق 
والجزائر، غنية بالوقود األحفوري. دول أخرى، مثل املغرب، تونس واألردن، 
تعتمد بشكل كبي عىل واردات الطاقة. باإلضافة إىل ذلك، فإّن أسعار 
الطاقة املدعومة وأسواق الطاقة غي املحررة  تشّكل تحديات إضافية أمام 

التحّول الطاقوي يف دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 

اختالف جذري آخر عن السياق األملاين هو النزعة املتزايدة يف الطلب عىل 
الطاقة يف منطقة  الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وفًقا لـربيتيش برتوليوم 
)2019(، ستشهد منطقة الرشق األوسط ارتفاًعا يف الطلب عىل الطاقة 
مبا يعادل %2 حتى عام 2040. قطاعات الطاقة الكهرباية، النقل، الصناعة 
واملواد غي القابلة لالشتعال هي املسؤولة أساًسا عن ازدياد الطلب عىل 
االستهالك النهايئ للطاقة. عامل آخر هو النمو السكاين، والذي يتوقع أن 
يزداد أكرث فأكرث. باإلضافة إىل ذلك، فإّن الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة، 
مبا يف ذلك صناعة الفوالذ، صناعة اإلسمنت والصناعة الكيميائية، تفرّس 
جزًءا كبيًا من الطلب عىل الطاقة. ازدياد الطلب عىل الطاقة ناتج أيًضا عن 
تركيب وتوسيع محطات تحلية مياه البحر يف معظم دول الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا: االحتياج للطاقة الكهربائية املطلوبة لتحلية مياه البحر 
من املتوقع أن يزداد بثالثة أضعاف بحلول عام 2020، مقارنة باملستوى 
IEA-ET-( املطلوب لعام 2007 يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

SAP-IRENA, 2012(. أضف إىل ذلك، فإّن  استهالك الطاقة يف العديد 
من دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا مرتفع بسبب تدين جودة العزل 
يف املباين، عدم الكفاءة التقنية يف تقنيات التربيد والتسخني والبنية التحتية 
لتوزيع الطاقة. تبديد الطاقة الكهربائية عند التوزيع يرتاوح بني %11 و 

%15 يف دول الرشق األوسط وشامل أفريقيَا التي تتمتع باستقرار، مقابل 
%4 يف أملانيا )البنك الدويل، 2019(.  

من ناحية أخرى، تتمتع منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بالعديد من 
مصادر الطاقة املتجددة. ولكن جزًءا كبيًا من اإلمكانات االقتصادية للطاقة 
املتجددة غي مستغل. باستغالل هذه اإلمكانات، قد تحقق معظم الدول 
اكتفاًء ذاتيًا من الطاقة، وقد تصبح الحًقا مصّدرة صافية للطاقة املرتكزة 
عىل مصادر الطاقة املتجددة. ومع تحّول واردات الطاقة والهيدروجني إىل 
ركيزة مهمة يف اسرتاتيجية الطاقة األوروبية )املفوضية األوروبية، 2020(، 
فإّن دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا قد تستفيد- مستقباًل- من أسواق 
ناشئة للوقود الصناعي ومن صادرات ناقالت الطاقة إىل الدول املجاورة 
يف أوروبا. يف هذا الصدد، تستطيع بعض الدول يف الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا التي توجد لديها بنية تحتية للنفط والغاز  االستناد إىل تجربتها يف 
معالجة الوقود السائل والغاز. بواسطة تقنيات “الطاقة-إىل-إكس"، فإن 
دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا املصّدرة للطاقة قد تنتقل بسالسة 
من مرحلة الوقود األحفوري إىل نظام الطاقة املرتكز عىل مصادر الطاقة 
املتجددة. ولكن لتحقيق ذلك، يجب إعادة تهيئة البنية التحتية عىل نطاق 
واسع من أجل النقل والتخزين. دول أخرى يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا، التي ستسّخر إمكانات الطاقة املتجددة املتوفرة لديها يف 
مرحلة الحقة يف سيورة التحول الطاقوي من أجل تصدير منتجات "طاقة 

إىل إكس"، قد تفتح الطريق لفرص اقتصادية جديدة.  

اختالف آخر هو أّن  الشبكة الكهربائية يف أملانيا مطورة بالكامل، أّما 
األنظمة الشبكية يف معظم دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا، فيجب 
أن توّسع وتُطّور قطريًا، وأن تكون موصولة بشبكات أخرى بشكل عابر 
للحدود. الرتابط املادي بني الشبكات قائم، ولكنها أساًسا عناقيد مناطقية 
)البنك الدويل، 2013(. نتيجة لذلك، تفتقر املنطقة لإلطار الرضوري لتجارة 
الكهرباء. يجب أيًضا تطوير رموز الشبكة التقنية من أجل دمج الطاقة 
املتجددة وموازنتها يف ظل قابلية تغيها. باإلضافة إىل ذلك، وبسبب وجود 
معايي محدودة لأللواح الضوئية الجهدية والعنفات الريحية، يجب وضع 

أنظمة واضحة من أجل إتاحة نظام شبيك.

بإمكان دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا االستفادة إىل حد كبي من 
العاملية يف  التجربة  املتجددة.  الطاقة  تكنولوجيا  العاملية يف  التطورات 
استخدام تكنولوجيا الطاقة املتجددة تضاف إىل منحنى التعلم، والذي 
أدى إىل انخفاض التكاليف. عىل هذه الخلفية، انخفضت تكاليف األلواح 
الضوئية الجهدية بنحو  %80 منذ عام 2010، وانخفضت أسعار العنفات 
للطاقة  الدولية  الوكالة  )إيرينا-  عام 2009  منذ   40%-30% بـ  الريحية 

3
النموذج متعدد املراحل ملنطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا
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املتجددة، 2019(.   ويف حني أّن النموذج متعدد املراحل املالءم للسياق 
لتتطور  للوقت  تحتاج  املتجددة  الطاقة  تكنولوجيا  أّن  يفرتض  األملاين 
بالكامل، فإّن النموذج املالءم لسياق الرشق األوسط وشامل أفريقيا قد 
أّن هناك شبكة متعددة  للتكلفة. أضف إىل ذلك  ينطوي عىل خفض 

الالعبني تضم رشكات ذات خربة غنية يف تكنولوجيا الطاقة املتجددة. 

أنظمة الطاقة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا متر مبرحلة تطوير، 
وجاذبية مصادر الطاقة املتجددة ال تكمن فقط يف مبدأ االستدامة، إمّنا 
أيًضا يف األمن الطاقوي، ومن شأنها أيًضا تحفيز االزدهار االقتصادي. ولكن 
تطوير صناعات الطاقة املتجددة ضعيف بسبب نقص األطر الداعمة 
الخاص يف  القطاع  أّن  التكنولوجي. يف حني  ولالبتكار  املشاريع  لريادة 
أملانيا يلعب دورًا مهاًم يف إقامة منشآت الطاقة ضيقة النطاق املرتكزة 
عىل األلواح الضوئية الجهدية والعنفات الريحية، ففي منطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا، تؤدي الرشكات اململوكة للدولة دورًا مركزيًا يف 
املشاريع واسعة النطاق. تعبئة رأس املال هي عامل مهم جًدا يتطلب 

بلورة اسرتاتيجيات خاّصة.

3.2. مالءمة فرضيات النموذج لخصائص 

دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا
االختالفات بني الفرضيات يف  النموذج البدايئ متعدد املراحل وبني خصائص 
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تسفر عن تعديالت ومالءمات 
 Fischedick لـ وفًقا  املراحل.  متعدد  البدايئ  النموذج  ملراحل  محددة 
وآخرين )2020(، فإّن التعديالت عىل النموذج البدايئ أجريت يف املراحل 
"النظام  مستوى  استكامل وصف  أيًضا  تم  الزمني.  إطارها  ويف  األربع 
الطاقوي" من خالل الرتكيز عىل عدم استقرار النظام املركزي، وتم تسليط 
الضوء أيًضا عىل مستوى "القطاع العيني" يف كل مرحلة، بهدف التحضي 

للمرحلة التالية.

يف املرحلتني األوىل والثانية، يزداد حجم الطاقات املتجددة بشكل كبي 
والغاز  األحفوري  الوقود  تزود  التي  القامئة  الصناعات  ضعضعة  دون 
الطبيعي لتلبية االحتياج اإلجاميل للطاقة. النظام الشبيك يف دول الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا محدود من حيث القدرة عىل استيعاب النسبة 
الرتكيز  زيادة  إىل  يؤدي  الذي  األمر  املتجددة،  الطاقات  من  املتزايدة 
عىل توسيع وتعديل النظام الشبيك خالل املرحلة األوىل. املرحلة الثانية 
يجب أن تبدأ يف موعد أبكر، مقارنة بالنموذج األملاين، ويف بعض الدول، 
قد ينطوي التطوير عىل زيادة الرتكيز عىل حلول الشبكات الكهربائية 
الخارجية، والشبكات الصغية املعزولة. الطلب املحيل املتزايد عىل الطاقة 
يف دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا ميكن أن يُلبّى بواسطة الطاقة 
املرتكزة عىل مصادر الطاقة املتجددة وعىل ناقالت الطاقة، مثل الوقود 
الصناعي والغازات. ويف حني أّن واردات الطاقة يف أملانيا تلعب دورًا مهاًم 
يف املراحل التالية )خاصة يف املرحلة الثالثة(، فإّن الطاقة الفائضة يف دول 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ميكن أن تصّدر وأن توفّر فرصا اقتصادية يف 
املرحلة الرابعة. التنافسية العاملية املتزايدة ملصادر الطاقة املتجددة تتيح 
املجال لترسيع مراحل إنشاء القطاعات العينية يف جميع مراحل سيورة 
التحول. ولكن سيورات إنشاء القطاعات العينية يجب أن تكون جزًءا من 
االسرتاتيجيات الوطنية/املحلية. يجب إقامة مؤسسات داعمة لتطوير هذه 

القطاعات، ومالءمتها لسياق كل دولة. 

3.3. مراحل التحّول الطاقوي يف دول 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا
طّور معهد Wuppertal النموذج متعدد املراحل لدول الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا باالستناد إىل النموذج األملاين متعدد املراحل والتجربة 
املكتسبة خالل مرشوع "تطوير منوذج متعدد املراحل من أجل تنظيم 
ودعم التحّول املستدام للنظام الطاقوي يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
 ,2018  .Holtz et al( إيربت  فريدريش  مؤسسة  من  بدعٍم  أفريقيا"، 
Fischedick et al. 2020 . مراحل التحول الطاقوي يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا معروضة بالتفصيل، بجميع أبعادها، واملرتكزة 
عىل العرض، الطلب، البنى التحتية، األسواق واملجتمع. املنظور متعدد 
املستويات،  هذه  يف  ينعكس  الطاقوية  التحوالت  ألبحاث  املستويات 
ويسلط الضوء عىل العالقة املتبادلة بني هذه األبعاد خالل مراحل التحول 
الطاقوي. يلّخص الجدول 3-1 التطورات الرئيسية عىل املستوى "التقني-
االقتصادي" وعىل مستوى "الحوكمة"، باإلضافة إىل مستويات "املشهد 

العام"، "النظام"، "والقطاع العيني" خالل املراحل األربع.

القدرة التوريدية للطاقة الكهربائية املتجددة تتطور ويتسع نطاقها عرب 
جميع  الطاقة يف  عىل  املتزايد  الطلب  لتلبية  وذلك  املختلفة،  املراحل 
القطاعات. والفرضية األساسية هنا هي وجوب تحسني كفاءة استخدام 
الطاقة يف جميع املراحل. التطورات يف املرحلتني 3 و 4 تعتمد عىل العديد 
من التطورات التكنولوجية، السياسية واملجتمعية، وبالتايل، فهي تنطوي 
عىل قدر عاٍل من الضبابية وعدم اليقني، يف ظل الواقع الحايل. أجري 
تحليل أكرث تفصياًل ملستوى "املشهد العام". الفرضية املطروحة هنا هي 
أّن العوامل التالية قد تؤثّر عىل جميع املراحل: 1( األطر الدولية يف مجال 
التحّول املناخي؛ 2( جهود إزالة/نزع الكربون يف الدول الصناعية، مبا يف 
ذلك برامج اإلشفاء املستدام بعد جائحة كوفيد 19؛ 3( الرصاعات العاملية 
واإلقليمية )التي تؤثر عىل التجارة(؛ 4( اآلثار بعيدة املدى لجائحة كوفيد 
19 عىل االقتصاد العاملي؛ 5( الظروف الجغرافية وتوزيع املوارد الطبيعية؛ 

6( التطور الدميغرايف.

املرحلة األوىل- االنطالق يف سريورة التحول نحو مصادر الطاقة املتجددة

املرحلة  قبل  الكهربايئ  النظام  ُمدمجة يف  املتجددة  الكهربائية  الطاقة 
األوىل، واالنطالق يف سيورة التحول نحو مصادر الطاقة املتجددة يتحقق. 
التطورات عىل مستوى "القطاع العيني" مثل تقييم اإلمكانات اإلقليمية، 
مشاريع تجريبية محلية، إنشاء شبكات تضم العبني مختلفني وتبادل 
املعرفة واملهارات حول نظام الطاقة املحيل هي إشارات أولية بأّن الرتويج 
والتوقعات  التصورات  تطوير  يتم  التمهيدية،  املرحلة  بدأ. خالل هذه 

بخصوص توليد الطاقة املرتكزة عىل مصادر الطاقة املتجددة. 

يف املرحلة األوىل، التطّور النمطي عىل مستوى نظام الطاقة هو دمج 
الطاقة املتجددة وزيادة كميتها بشكل أويل، خاصة الطاقة الكهربائية 
املولّدة بواسطة منشآت األلواح الضوئية الجهدية والعنفات الريحية. دول 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا قد تستفيد بشكل كبي من التكنولوجيا 
املتوفرة عامليًا ومن انخفاض أسعار الطاقة املتجددة، مام يسّهل عليها 
طرح األلواح الضوئية الجهدية والعنفات الريحية يف السوق. ومع تزايد 
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الطلب عىل الطاقة بشكل كبي يف املنطقة، فإّن جزئية الطاقة املتجددة 
التي ستدخل إىل النظام الطاقوي لن تستبدل الوقود األحفوري يف هذه 
املرحلة. الستيعاب املستويات املختلفة من الطاقة املتجددة، يجب توسيع 
نطاق الشبكة وإعادة تهيئتها. القوانني واألنظمة تدخل حيز التنفيذ بغية 
دمج مصادر الطاقة املتجددة يف النظام الطاقوي، وإتاحة املجال إلدخال 
الشبكة.  إىل  املتجددة  الطاقة  مصادر  املرتكزة عىل  الكهربائية  الطاقة 
تقديم مخططات التسعي كحوافز للمستثمرين يُسهم يف توزيع الطاقات 
املتجددة واأللواح الضوئية الجهدية الالمركزية عىل املنازل عىل نطاق 
واسع. التطورات الحاصلة عىل مستوى "القطاع العيني" تشق الطريق 
نحو املرحلة 2. يتم تقييم اإلمكانات اإلقليمية لخيارات املرونة املختلفة 
)عىل سبيل املثال، إمكانيات التخزين بالضخ و إدارة الطلب عىل الطاقة 
)DSM( يف الصناعة( وتتم بلورة تصورات تتطرق إىل خيارات املرونة. 
يف هذه املرحلة، تتم مناقشة دور ترابط القطاعات ) عىل سبيل املثال، 
التنقلية الكهربائية، طاقة إىل حرارة، وغي ذلك( ويتم استعراض مناذج 
األرضية  تهيئ  القطاعات  وترابط  املتوقعة  املرونة  احتياجات  تجارية. 
لتأسيس رشكات ناشئة يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتطوير 

مناذج تجارية رقمية جديدة. 

املرحلة الثانية- دمج تقنيات الطاقة املتجددة يف نظام الطاقة

الثانية، يستمر توسيع نطاق مصادر الطاقة املتجددة عىل  يف املرحلة 
مستوى "النظام الطاقوي"، بينام تستمر األسواق املتنامية يف توفي حيز 
للطاقة املرتكزة عىل الوقود األحفوري، إىل جانب مصادر الطاقة املتجددة. 
توسيع الشبكة يستمر، وتبذل جهود إلنشاء خطوط طاقة كهربائية عابرة 
للحدود الجغرافية والقومية لتحقيق التوازن بني االختالفات اإلقليمية 
اعتامد  يتم  املرحلة،  والريحية. يف هذه  الشمسية  الطاقة  إمدادات  يف 
خيارات املرونة )إدارة الطلب عىل الطاقة، التخزين بالضخ(، وتتم مالءمة 
تصميم سوق الطاقة الكهربائية الستيعاب هذه الخيارات. البنية التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تدمج بالكامل يف نظام الطاقة )رقمنة(. 
األنظمة يف قطاعات الكهرباء، النقل والتدفئة تعّدل ملنح فرص متكافئة 
ملختلف ناقالت الطاقة عىل املستوى السيايس. اإلمداد املبارش للكهرباء 
لالستخدامات  يف قطاعات النقل، الصناعة والحرارة تزيد من مرونة النظام 

الطاقوي. 

استخدام الطاقة-إىل-وقود/غاز يُطّور عىل مستوى "القطاع العيني" لتهيئة 
النظام الطاقوي لالنطالقة يف املرحلة الثالثة. من خالل مشاريع تجريبية، 
يتم فحص استخدام الوقود والغازات الصناعية تحت الظروف املحلية. 
من املتوقع أن يستبدل الهيدروجني األخرض الوقود األحفوري يف قطاعات 
معينة، مثل اإلنتاج الكيميايئ. عىل املدى القريب وحتى املتوسط، إنتاج 
ثاين أكسيد الكربون بواسطة التقاط الكربون يف الصناعات كثيفة االستهالك 
للطاقة سيبقى مقبواًل، ولكن عىل املدى البعيد، سيتم الرتكيز عىل التقاط 
الكربون من الجو أو الطاقة الحيوية   لضامن محايدة الكربون. شبكة 
واملهارات يف مجال تحويل  املعلومات  وتتبادل  املعرفة  الالعبني تخلق 
الطاقة-إىل-وقود/غاز. بناًء عىل تقييم اإلمكانات الكامنة يف الطرق املختلفة 
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز، توضع اسرتاتيجيات وخطط لتطوير البنى 

التحتية، ويتم تدارس مناذج تجارية. 

الرتابط بني املياه والطاقة يكتسب زخاًم يف أطار التوّجهات املدمجة، عىل 
ضوء تقلص كمية املياه بسبب التغي املناخي. قد يؤدي ذلك إىل نقص 
يؤثر عىل قطاع الطاقة أو  يؤدي إىل املنافسة من قبل مستخدمني آخرين، 

مثل إنتاج الغذاء.

املرحلة الثالثة- "طاقة إىل وقود/طاقة إىل غاز"

عىل مستوى "النظام الطاقوي"، تزداد جزئية الطاقات املتجددة يف مزيج 
الطاقة الكهربائية، مام يؤدي إىل التنافسية يني مصادر الطاقة املتجددة 
والوقود واألحفوري، وبشكل مؤقت، إىل أحامل سالبة متبقية مرتفعة. 
إنتاج الهيدروجني األخرض والوقود الصناعي يصبح أكرث تنافسية بسبب 
منالية الطاقة الكهربائية منخفضة التكلفة. تكنولوجيا التحويل من طاقة-
إىل  تدخل  تسعي،  مخططات  تشمل  بأنظمة  املدّعمة  إىل-وقود/غاز، 
السوق، وتستوعب الحصص املتزايدة من الطاقات املتجددة "الفائضة" 
عند ازدياد اإلمدادات. يساهم قطاعا النقل والنقل ملسافات طويلة، عىل 
وجه التحديد، يف زيادة استخدام تكنولوجيا تحويل الطاقة إىل وقود/غاز، 
مام يتيح املجال الستبدال الوقود األحفوري والغاز الطبيعي. إّن تطوير 
بنية تحتية هيدروجينية وإعادة تهيئة البنية التحتية للغاز والنفط بغية 
استخدام وقود وغازات صناعية يخلق منشآت إلمداد الطاقات املتجددة، 
املخصصة للتصدير الدويل. خفض األسعار وفرض رسوم ورضائب عىل 
األحفوري،  الوقود  سوق  ظروف  عىل  سلبًا  يؤثران  األحفوري  الوقود 
ويشّكالن فاتحة لالستغناء التدريجي عنها. هذه التطورات تحفز التغيات 
يف النامذج التجارية. مبا أن حلول التحويل من طاقة-إىل-وقود/غاز تتيح 

املجال للتخزين طويل األجل، ميكن إنشاء مبنى لسوق صادرات كبية. 

عىل مستوى "القطاع العيني"، فإّن االستخدامات التجريبية لتكنولوجيا 
التي  القطاعات  يف  مركزيًا  دورًا  تؤدي  الطاقة-إىل-وقود/غاز  تحويل 
يصعب أن تكون منزوعة الكربون، مثل الصناعات الثقيلة )اإلسمنت، 
املواد الكيميائية، الفوالذ(، النقل الثقيل والشحن. باإلضافة إىل ذلك، يتم 
تدارس وتقييم إمكانات تصدير الهيدروجني والغازات والوقود الثقيلة. يتم 
إنشاء شبكات تضم مختلف الالعبني، اكتساب معرفة أولية وتدارس مناذج 

تجارية. 

املرحلة الرابعة- "نحو طاقة متجددة بنسبة 100%"

ناقالت الطاقة املرتكزة عىل مصادر الطاقة املتجددة تستبدل تدريجيًا 
الوقود األحفوري املتبقي. يتم االستغناء تدريجيًا عن الوقود األحفوري، 
وتُطّور تكنولوجيا التحويل من طاقة-إىل-وقود/غاز بالشكل الكامل من 
حيث البنية التحتية والنامذج التجارية. ومبا أنّه لن تكون هناك حاجة 
لدعم الطاقات املتجددة، يتم االستغناء تدريجيًا عن مخططات التسعي. 

يتم توسيع مبنى سوق الصادرات، والتي تشّكل قطاًعا اقتصاديًا حيويًا.

3.4. تطبيق النموذج متعدد املراحل يف 

دولة إرسائيل، كدارسة حالة
تم تطبيق النموذج متعدد املراحل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
 .)2018 ,.Holtz et al( يف األردن يف عام 2018، كدراسة حالة استكشافية
متت مناقشة النموذج مع نخبة من واضعي السياسات، وممثلني عن 
مجال العلوم، الصناعة واملجتمع املدين يف األردن. وقد أثبتت هذه األداة 
نجاعتها يف دعم املناقشات حول اسرتاتيجيات وسياسات التحول الطاقوي، 
وهي أداة من شأنها أن تكون مالمئة لدول الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 
تبًعا لذلك، أجريت مالءمات رضورية، وتم تطبيق النموذج متعدد املراحل 
ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف إرسائيل، كدراسة حالة. تستعرض 
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النتائج صورة منظّمة للتطورات املتواصلة يف النظام الطاقوي اإلرسائييل، 
وتطرح بعض التصورات للخطوات التالية الرضورية لتحويله إىل نظام 

يرتكز عىل مصادر الطاقة املتجددة.  

األهداف التي تسعى إرسائيل لتحقيقها هي االستقاللية الطاقوية، الحد 
 Navon من التغّي املناخي والحّد من تلوث الهواء )وزارة املالية، 2021؛
et el., 2020(. بحكم وضعها الخاص من حيث التكامل اإلقليمي والبنى 
التحتية الطاقوية، تشّجع إرسائيل منذ مطلع األلفية الثالثة عىل استخدام 
تكنولوجيا الطاقة املتجددة. االنتقال إىل استخدام الطاقة املتجددة يوفر 
إلرسائيل فرصة لتعزيز األمن الطاقوي وزيادة احتامالت تحقيق الفوائد 

البيئية والتطوبر االقتصادي. 

لتناول التحديات والفرص الخاصة بإرسائيل يف سيورة التحول الطاقوي، 
أضيفت بضعة معايي جديدة إىل مجموعة املعايي الخاصة بالنموذج 
متعدد املراحل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وتم تحليل عوامل 
إضافية عىل مستوى "املشهد العام". يشمل ذلك آثار جائحة كوفيد-19 
واملساعي العاملية إلزالة الكربون، عىل ضوء اتفاق باريس للمناخ، الذي أثّر 
حتى اآلن )أو سيؤثّر( عىل أسعار الغاز والنفط العاملية وعىل تطور القطاع. 
تم أيًضا تقييم املعلومات املفصلة حول الدور املركزي للوقود األحفوري 
يف النظام الطاقوي، والتحديات املرتبطة بتطوير قطاع الطاقة املتجددة. 

يصف الجدول 3-1 التطورات خالل مراحل التحول. 

3.5. جمع املعطيات
املعلومات املفصلة حول الوضع القائم والتطورات الحالية لألبعاد املختلفة 
صّنفت بهدف مالءمة النموذج متعدد املراحل لكّل دولة حسب ظروفها. 
يف املرحلة األوىل، أجريت مراجعة شاملة لألدبيات واملراجع واملعطيات 
القامئة حول املوضوع.  بناًء عىل تقييم وتحليل املعطيات املتوفرة، وجدت 
فجوات يف املعلومات. املعلومات الناقصة استكملت بواسطة مقابالت 
مع أشخاص متخصصني يف املجال وأبحاث  ميدانية أجريت من قبل 
مؤسسات رشيكة. باإلضافة إىل ذلك، ساهمت املنظامت املحلية الرشيكة 
يف تشخيص التحديات واملعوقات الخاصة بكل دولة، والتي قد تحول دون 
تحقيق إمكانات استخدام الطاقة املتجددة يف الدولة. أجريت املقابالت 
ذات صلة  قطاعات  أو  الطاقة  قطاع  ذات خربة يف  معنية  أطراف  مع 
باملجال، من مؤسسات سياساتية وأكادميية، ومن القطاع الخاص. أجريت 
املقابالت مع املتخصصني وفًقا لتوجيهات املقابالت املنظّمة/املهيكلة. 
املعطيات الكمية املستخدمة تستند إىل مصادر ثانوية، مثل قواعد بيانات 
الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة املتجددة، أو اعتُمدت بناًء 

عىل املعطيات القامئة لتشخيص الوضع الحايل والنزعات املستقبلية.

املؤسسة  قبل  من  املحيل  البحث  أجري  اإلرسائيلية،  الحالة  دراسة  يف 
الرشيكة معهد وادي عربة للدراسات البيئية، ومقرّه يف إرسائيل. 
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الجدول 1-3
التطورات خالل مراحل التحول الطاقوي

املرحلة الرابعة: نحو 
طاقة متجددة بنسبة 

100%

املرحلة الثالثة:
طاقة إىل وقود/غاز

املرحلة الثانية:
دمج تقنيات الطاقة 

املتجددة يف نظام 
الطاقة

املرحلة األوىل:
االنطالق يف سريورة 
التحّول نحو مصادر 

الطاقة املتجددة

تطورات قبل
املرحلة األوىل

* منو قائم عىل سوق تحويل 
الطاقة إىل وقود/غاز

* انطالقة تطبيق خاص 
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز، 

وتصديره  

* خيارات املرونة يف النمو 
القائم عىل السوق

* انطالقة "طاقة إىل وقود/
غاز"

* نشوء قطاع لتطبيقات 
خاصة لتحويل الطاقة إىل غـاز 

وتصديرها

* منو قائم عىل سوق الطاقات 
املتجددة

* انطالقة خيارات املرونة
* نشوء قطاع طاقة إىل 

وقود/غاز

* االنطالق نحو الطاقات 
املتجددة

* خيارات مرنة عند إنشاء 
القطاع

* نشوء قطاع الطاقات 
املتجددة

* أطر دولية يف مجال التغي املناخي
* جهود إزالة/نزع الكربون يف الدول الصناعية )يشمل برامج اإلشفاء املستدام بعد جائحة كوفيد-19(

* رصاعات عاملية وإقليمية )تؤثر عىل التجارة(
* اآلثار بعيدة املدى لجائحة كوفيد 19 عىل االقتصاد العاملي

* الظروف الجغرافية وتوزيع املوارد الطبيعية
* التطور الدميوغرايف

شهد العام
ستوى امل

م

قطاع الطاقة

*جزئية الطاقات املتجددة يف 
النظام الطاقوي ترتاوح بني 

100%-80%

*جزئية الطاقات املتجددة يف 
النظام الطاقوي ترتاوح بني 

80%-50%

*جزئية الطاقات املتجددة يف 
النظام الطاقوي ترتاوح بني 

50%-20%

*جزئية الطاقات املتجددة يف 
النظام الطاقوي ترتاوح بني 

20%-0%

ي
صاد

ي-االقت
ستوى التقن

امل

ستوى النظام الطاقوي
م

*إنشاء بنية تحتية واسعة 
النطاق لصادرات "طاقة إىل 

وقود/غاز"

*توسيع نطاق التخزين طويل 
األجد )عىل سبيل املثال، 

تخزين الغاز الصناعي(

*متابعة توسيع الشبكة )عىل 
املستويني الوطني والعاملي(

*الطرح السوقي للطاقات 
املتجددة استناًدا إىل 

التكنولوجيا املتاحة، وعىل إثر 
انخفاض السعر العاملي

*االستغناء تدريجيًا عن الوقود 
األحفوري وطرح مناذج 

تجارية

* إنشاء أول بنية تحتية 
للتحويل من طاقة إىل وقود/
غاز )لتلبية االحتياجات عىل 

املستوى الوطني/العاملي(

*دمج أنظمة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف 

األنظمة الطاقوية )عىل 
سبيل املثال، طرح العدادات 

الذكية(. 

* توسيع وإعادة تهيئة شبكة 
الكهرباء

* بلورة مناذج تصدير مرتكزة 
عىل مصادر الطاقة املتجددة

* أحامل سالبة متبقية 
مرتفعة، مؤقتًا، بسبب النسبة 

املرتفعة ملصادر الطاقة 
املتجددة

* اخرتاق النظام لخيارات 
املرونة )عىل سبيل املثال، 

التخزين يف بطاريات(

* وضع أنظمة ومخططات 
تسعي للطاقة املتجددة

*استبدال الوقود األحفوري 
بطاقات متجددة أو بوقود 
مرتكز عىل مصادر الطاقة 

املتجددة

* حجم مبيعات الوقود 
األحفوري يقل تدريجيًا

* إمداد مبارش للكهرباء 
ملختلف االستخدمات يف 

املباين ويف قطاع النقل
وقطاع الصناعة؛ تغيي النامذج 

التجارية يف هذه القطاعات 
)عىل سبيل املثال، مضخات 

حرارية،
سيارات كهربائية، أنظمة 

املنزل الذيك، التسويق لوسائل 
تخفيف الحمل الكهربايئ يف 

مجال الصناعة(

* تطوير وتعزيز سالسل 
اإلمداد املحيل للطاقة 

املتجددة

* تعزيز ثبات النامذج 
التجارية التي تنطوي عىل 

التحويل من طاقة إىل وقود/
غاز وتعزيز القدرات اإلنتاجية 
)عىل سبيل املثال، استثامرات 

واسعة النطاق(

* النامذج التجارية الحالية 
املرتكزة عىل الوقود األحفوري 

تبدأ بالتغي

* ال يوجد بديل للوقود 
األحفوري )أو يوجد بديل 
محدود( بسبب األسواق 

املتنامية

* ال يوجد بديل للوقود 
األحفوري بسبب األسواق 

املتنامية
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معهد فوبرتال 

املرحلة الرابعة: نحو 
طاقة متجددة بنسبة 

100%

املرحلة الثالثة:
طاقة إىل وقود/غاز

املرحلة الثانية:
دمج تقنيات الطاقة 

املتجددة يف نظام 
الطاقة

املرحلة األوىل:
االنطالق يف سريورة 
التحّول نحو مصادر 

الطاقة املتجددة

تطورات قبل
املرحلة األوىل

* منو قائم عىل سوق تحويل 
الطاقة إىل وقود/غاز

* انطالقة تطبيق خاص 
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز، 

وتصديره  

* خيارات املرونة يف النمو 
القائم عىل السوق

* انطالقة "طاقة إىل وقود/
غاز"

* نشوء قطاع لتطبيقات 
خاصة لتحويل الطاقة إىل غـاز 

وتصديرها

* منو قائم عىل سوق الطاقات 
املتجددة

* انطالقة خيارات املرونة
* نشوء قطاع طاقة إىل 

وقود/غاز

* االنطالق نحو الطاقات 
املتجددة

* خيارات مرنة عند إنشاء 
القطاع

* نشوء قطاع الطاقات 
املتجددة

* زيادة نطاق تكنولوجيا 
التحويل من طاقة إىل وقود/

غاز يف قطاع النقل، لتستبدل 
الوقود األحفوري والغاز 

الطبيعي

* تطوير وتوسيع شبكات 
صغية كحل لالستخدامات 

خارج الشبكة واملواقع النائية

* دفع سيورة التحول 
الطاقوي قُدًما يف قطاعات 
االستخدام النهايئ )النقل، 

الصناعة واملباين(

* دفع سيورة التحول 
الطاقوي يف قطاع الصناعة، 

والتقليل من املحتوى 
الكربوين املرتفع لبعض 

املنتجات، والحد من 
االنبعاثات الكربونية 
املرتفعة يف عمليات 

محددة.
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مؤسسة فريدريش ايربت - التحّول املستدام لنظام الطاقة يف إرسائيل

املرحلة الرابعة: نحو 
طاقة متجددة بنسبة 

100%

املرحلة الثالثة:
طاقة إىل وقود/غاز

املرحلة الثانية:
دمج تقنيات الطاقة 

املتجددة يف نظام 
الطاقة

املرحلة األوىل:
االنطالق يف سريورة 
التحّول نحو مصادر 

الطاقة املتجددة

تطورات قبل
املرحلة األوىل

* منو قائم عىل سوق تحويل 
الطاقة إىل وقود/غاز

* انطالقة تطبيق خاص 
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز، 

وتصديره  

* خيارات املرونة يف النمو 
القائم عىل السوق

* انطالقة "طاقة إىل وقود/
غاز"

* نشوء قطاع لتطبيقات 
خاصة لتحويل الطاقة إىل غـاز 

وتصديرها

* منو قائم عىل سوق الطاقات 
املتجددة

* انطالقة خيارات املرونة
* نشوء قطاع طاقة إىل 

وقود/غاز

* االنطالق نحو الطاقات 
املتجددة

* خيارات مرنة عند إنشاء 
القطاع

* نشوء قطاع الطاقات 
املتجددة

* مامرسة الضغوط عىل قطاع 
الوقود األحفوري )عىل سبيل 
املثال، االستغناء تدريجيًا عن 

اإلنتاج(.

* مامرسة الضغوط عىل 
مكونات النظام الطاقوي 

املعارضة للمرونة )عىل سبيل 
املثال، االستغناء تدريجيًا 
عن منشآت طاقة الحمل 

األسايس(.

* مامرسة الضغوط عىل 
النظام الكهربايئ املرتكز عىل 
الوقود األحفوري )عىل سبيل 

املثال، تقليل الدعم املايل 
الحكومي، تسعي الكربون(

* دعم تبنّي تكنولوجيا الطاقة 
املتجددة )عىل سبيل املثال، 

تعريفة اإلمداد بالطاقة(، 
وضع أنظمة ومخططات 

تسعي للطاقة املتجددة

* االعرتاف مبدئيًا بأّن 
كفاءة استخدام الطاقة هي 

الركيزة االسرتاتيجية الثانية
يف سيورة التحول الطاقوي

ستوى الحوكمة
م

ستوى النظام
م

* سحب الدعم لتكنولوجيا 
التحويل من طاقة إىل وقود/

غاز

* سحب الدعم لخيارات 
الطاقة

* سحب الدعم للطاقة 
املتجددة )عىل سبيل املثال، 

االستغناء تدريجيًا عن تعريفة 
اإلمداد بالطاقة(.

* زيادة مشاركة املؤسسات 
االستثامرية )صناديق التقاعد، 

رشكات التأمني، الجهات 
املانحة

وصناديق الرثوة السيادية( يف 
سيورة التحول الطاقوي

* اتخاذ تدابي للحد من 
اآلثار الجانبية غي املقصودة 

لتكنولوجيا التحويل من طاقة 
إىل وقود/غاز)إن وجدت(

* اتخاذ تدابي للحد من 
اآلثار الجانبية غي املقصودة 
لخيارات املرونة )إن وجدت(

* اتخاذ تدابي للحد من اآلثار 
الجانبية غي املقصودة للطاقة 

املتجددة )إن وجدت(

* رفع الوعي حول القضايا 
البيئية

* إتاحة البنى التحتية 
واألسواق )عىل سبيل املثال، 
ربط مواقع اإلنتاج بخطوط 

األنابيب(

* وضع أنظمة ومخططات 
تسعي لتكنولوجيا التحويل 

من طاقة إىل وقود/غاز )عىل 
سبيل املثال، قطاع النقل، 
الوقود األحفوري والغاز 

الطبيعي(

* مالءمة مبنى السوق بغية 
استيعاب خيارات املرونة

* إتاحة البنى التحتية 
وأسواق الطاقة املتجددة 
)عىل سبيل املثال، وضع 

أنظمة ملنالية شبكة الطاقة(

* دعم تبّني املقرتحات 
الجديدة )عىل سبيل املثال، 

اإلعانات الحكومية املالية(

* خفض األسعار املدفوعة 
للكهرباء املرتكزة عىل الوقود 

األحفوري

* توفي إمكانية الوصول 
إىل األسواق للحصول عىل 

خيارات املرونة )مثل تكييف 
تصميم السوق، مواءمة 

الكهرباء، التنقل واللوائح 
املتعلقة بالحرارة(

* بذل جهود لتحسني الكفاءة

* إتاحة البنى التحتية 
واألسواق لتطبيق تكنولوجيا 
تحويل الطاقة إىل وقود/غاز 

)عىل سبيل املثال، إعادة تهيئة 
خطوط األنابيب لنقل الوقود/

الغازات الصناعية(

* دعم إنشاء وتطبيق خيارات 
املرونة )عىل سبيل املثال، 
تسعيات للتحميل املوّجه 

للسيارات الكهربائية(

*دعم تبّني تكنولوجيا 
التحويل من طاقة 
إىل وقود/غاز )عىل 

سبيل املثال، إعفاءات 
رضيبية(

* تسهيل الرتابط بني 
قطاع الطاقة وقطاعات 
االستخدام النهايئ لدعم 
دمج الطاقة املتجددة 
املتغية يف قطاع الطاقة
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تطبيق النموذج يف إرسائيل

املرحلة الرابعة: نحو 
طاقة متجددة بنسبة 

100%

املرحلة الثالثة:
طاقة إىل وقود/غاز

املرحلة الثانية:
دمج تقنيات الطاقة 

املتجددة يف نظام 
الطاقة

املرحلة األوىل:
االنطالق يف سريورة 
التحّول نحو مصادر 

الطاقة املتجددة

تطورات قبل
املرحلة األوىل

* منو قائم عىل سوق تحويل 
الطاقة إىل وقود/غاز

* انطالقة تطبيق خاص 
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز، 

وتصديره  

* خيارات املرونة يف النمو 
القائم عىل السوق

* انطالقة "طاقة إىل وقود/
غاز"

* نشوء قطاع لتطبيقات 
خاصة لتحويل الطاقة إىل غـاز 

وتصديرها

* منو قائم عىل سوق الطاقات 
املتجددة

* انطالقة خيارات املرونة
* نشوء قطاع طاقة إىل 

وقود/غاز

* االنطالق نحو الطاقات 
املتجددة

* خيارات مرنة عند إنشاء 
القطاع

* نشوء قطاع الطاقات 
املتجددة

* إعادة تخصيص 
االستثامرات للحلول 
منخفضة الكربون: 

حصة عالية من 
االستثامرات يف الطاقة 

املتجددة وخفض 
مخاطر األصول 

املعيارية

* التنسيق بني البنى 
االجتامعية-االقتصادية 

والنظام املايل؛ متطلبات 
استدامة وتحول طاقوي 

أوسع نطاقًا

* تسهيل الرتابط بني 
قطاع الطاقة وقطاعات 
االستخدام النهايئ لدعم 
دمج الطاقة املتجددة 
املتغية يف قطاع الطاقة

* تحديد األنظمة 
املتعلقة بالكهرباء، 

النقل والحرارة
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مؤسسة فريدريش ايربت - التحّول املستدام لنظام الطاقة يف إرسائيل

املرحلة الرابعة: نحو 
طاقة متجددة بنسبة 

100%

املرحلة الثالثة:
طاقة إىل وقود/غاز

املرحلة الثانية:
دمج تقنيات الطاقة 

املتجددة يف نظام 
الطاقة

املرحلة األوىل:
االنطالق يف سريورة 
التحّول نحو مصادر 

الطاقة املتجددة

تطورات قبل
املرحلة األوىل

* منو قائم عىل سوق تحويل 
الطاقة إىل وقود/غاز

* انطالقة تطبيق خاص 
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز، 

وتصديره  

* خيارات املرونة يف النمو 
القائم عىل السوق

* انطالقة "طاقة إىل وقود/
غاز"

* نشوء قطاع لتطبيقات 
خاصة لتحويل الطاقة إىل غـاز 

وتصديرها

* منو قائم عىل سوق الطاقات 
املتجددة

* انطالقة خيارات املرونة
* نشوء قطاع طاقة إىل 

وقود/غاز

* االنطالق نحو الطاقات 
املتجددة

* خيارات مرنة عند إنشاء 
القطاع

* نشوء قطاع الطاقات 
املتجددة

* تجريب استخدامات 
تكنولوجيا التحويل من طاقة 

إىل وقود/غاز يف قطاعات مثل 
الصناعة )عىل سبيل املثال، 

الفوالذ، اإلسمنت واملواد 
الكيميائية( والنقل الخاص 
)عىل سبيل املثال، املالحة 

الجوية والبحرية(

* تقييم إمكانات طرق 
التحويل املختلفة من طاقة 

إىل وقود/غاز

* تقييم اإلمكانات اإلقليمية 
لخيارات مرونة مختلفة

* تقييم إمكانات الطاقة 
املتجددة

ي
صاد

ي-االقت
ستوى التقن

امل

ي
ستوى القطاع العين

م

قطاع الطاقة

* االستثامر يف مناذج تجارية 
لتصدير تكنولوجيا تحويل 

الطاقة إىل وقود/غاز

* مشاريع تجريبية محلية 
يف مجال تحويل الطاقة 

إىل وقود/غاز باالستناد إىل 
الهيدروجني األخرض والتقاط 
الكربون )عىل سبيل املثال، 

وحدات تحكم مركزية/التقاط 
الكربون وتخزينه(

* تجريب خيارات املرونة * مشاريع تجريبية محلية 
يف مجال الطاقة املتجددة

* تصدير تجريبي للوقود 
الصناعي

* استكشاف مناذج تجارية 
قامئة عىل تكنولوجيا تحويل 

الطاقة إىل غاز/وقود

* اسكتشاف مناذج تجارية 
متعلقة بخيارات املرونة، مبا 
يف ذلك الرشكات الناشئة يف 
مجال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت والنامذج التجارية
الرقمية الجديدة، بهدف 

الرتابط بني القطاعات

* اسكتشاف اإلمكانات 
الجديدة إلدارة الطلب عىل 

الطاقة )عىل سبيل املثال 
الشحن الذيك للمركبات 

الكهربائية مبارشًة من املركبة 
إىل الشبكة ، حرارة وتربيد 
مرنان بواسطة املضخات 

الحرارية، التخزين الحراري 
بواسطة الكهرباء(

* االستفادة من التجارب 
العاملية يف مجال تحويل 

الطاقة إىل وقود/غاز
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تطبيق النموذج يف إرسائيل

املرحلة الرابعة: نحو 
طاقة متجددة بنسبة 

100%
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املتجددة يف نظام 
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التحّول نحو مصادر 

الطاقة املتجددة
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* انطالقة تطبيق خاص 
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز، 

وتصديره  

* خيارات املرونة يف النمو 
القائم عىل السوق

* انطالقة "طاقة إىل وقود/
غاز"

* نشوء قطاع لتطبيقات 
خاصة لتحويل الطاقة إىل غـاز 
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* منو قائم عىل سوق الطاقات 
املتجددة

* انطالقة خيارات املرونة
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وقود/غاز

* االنطالق نحو الطاقات 
املتجددة

* خيارات مرنة عند إنشاء 
القطاع

* نشوء قطاع الطاقات 
املتجددة

* تطوير تصورات وتوقعات 

مشرتكة لتصدير تكنولوجيا 

التحويل من طاقة إىل وقود/

غاز  )عىل سبيل املثال، 

األسواق املستهدفة واملواقع 

املالمئة لعملية التحويل(

* تطوير تصورات وتوقعات 

مشرتكة لتكنولوجيا التحويل 

من طاقة إىل وقود/غاز )عىل 

سبيل املثال، وضع اسرتاتيجية 

وخطط لتطوير/مالءمات(

* تطوير تصورات وتوقعات 
للدمج املرن للسوق والنظام 

الطاقوي )أسواق طاقة 
إقليمية وعابرة للحدود 

القومية(

* تطوير تصورات 
وتوقعات مشرتكة لتطوير 

الطاقة املتجددة

ستوى الحوكمة
م

* دعم سيورات التعلم حول 

تكنولوجيا تحويل الطاقة إىل 

وقود/غاز يف قطاعات مثل

الصناعة والنقل الخاص )عىل 

سبيل املثال، تجارب تنطوي 

عىل استخدام تكنولوجيا 

تحويل الطاقة إىل وقود/غاز 

لصهر الزجاج(

* دعم السيورات التعلمية يف 

مجال التحويل من طاقة إىل 

وقود/غاز )عىل سبيل املثال، 

مشاريع تحويل الطاقة إىل 

وقود/غاز(، االستفادة من

التجارب العاملية يف مجال 

تحويل الطاقة إىل وقود/غاز، 

استكشاف مناذج تجارية قامئة 

عىل تكنولوجيا التحويل من 

طاقة إىل وقود/غاز

* دعم السيورات التعلمية 
يف مجال املرونة )عىل سبيل 

املثال، مشاريع محلية(

* دعم السيورات 
التعلمية يف مجال الطاقة 

املتجددة )عىل سبيل 
املثال، مشاريع محلية(

* دعم سيورات التعلّم حول 

تصدير تكنولوجيا تحويل 

الطاقة إىل وقود/غاز )عىل 

سبيل املثال، مقبولية السوق 

واألنظمة التجارية(

* إنشاء شبكة العبني يف مجال 

التحويل من طاقة إىل وقود/

غاز )محلية ودولية(

* إنشاء شبكة العبني يف مجال 

خيارات املرونة املرتبطة 

بقطاعات الكهرباء،

النقل، والحرارة )عىل سبيل 

املثال، اسكتشاف مناذج 

تجارية متعلقة بخيارات 

املرونة، مبا يف ذلك الرشكات 

الناشئة يف مجال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت 

والنامذج التجارية الرقمية 

الجديدة بهدف الرتابط بني 

القطاعات(

* إنشاء شبكة العبني
يف مجال الطاقة املتجددة 
)عىل سبيل املثال، رشكات 

مساهمة(

* إنشاء شبكة العبني 
لتطوير نظام تصدير 
واسع النطاق للوقود 
الصناعي )عىل سبيل 

املثال، مصّنعون، 
مؤسسات تجارية، 

أسواق(

* تطوير قاعدة معرفية  

مشرتكة للتوقف املتكامل 

عن استخدام الكربون إلتاحة 

املجال النتشار وتعميم هذا 

النهج لتحويل القطاع بأكمله 

إىل قطاع خاٍل من الكربون

* تداخل مجتمعي )عىل 
سبيل املثال، مبادرات 

أهلية(

* متابعة تحسني كفاءة استخدام الطاقة

* متابعة خفض الكثافة املادية من خالل تدابي تعزيز الكفاءة ومبادئ االقتصاد الدائري

ملصدر: معهد فوبرتال
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4.1. تصنيف عملية تحول نظام الطاقة يف 

إرسائيل بحسب النموذج متعدد املراحل
التحتية  البنية  وصفت دولة إرسائيل كـ "جزيرة طاقوية" معزولة عن 
 ,Shaffer  ;2015  ,.Fischhendler et al( املجاورة  للبلدان  الطاقوية 

 .)2011

حتى اكتشاف حقيّل ليفياثان ومتار للغاز الطبيعي عىل ساحل البحر األبيض 
املتوسط، كانت الدولة معتمدة بشكل كامل تقريبًا عىل واردات الطاقة. يف 
الوقت الحايل، تربط بني إرسائيل وبعض الدول املجاورة، كاألردن ومرص، 

خطوط أنابيب غاز، ولكن ال توجد بعد شبكة كهربائية مشرتكة.  

الوقود األحفوري مهيمًنا،  يزال  الطاقوي املستخدم حاليًا، ال  املزيج  يف 
وتوسيع نطاق استخدام الطاقات املتجددة ال يزال بطيئًا. ولكن بتوقيعها 
عىل اتفاق باريس للمناخ، وضعت إرسائيل نصب أعينها هدف تقليل 
انبعاثات غازات الدفيئة عىل املستوى املحيل بـ %26 مقارنة بعام 2005. 
ولكونها عرضًة لالضطرابات السياسية والتغي املناخي، وضعت الدولة 
أيًضا أهدافًا قطاعيّة تنطوي عىل خفض استهالك الكهرباء بـ %17 وتقليل 
)الوزارة   20% بـ  الخصوصية  املركبات  تقطعها  التي  الكيلومرتات  عدد 
لحامية البيئة، 2018(. نجحت إرسائيل يف السنوات املاضية يف الحد من 
تلوث الهواء ومن انبعاث غازات الدفيئة، خاصة بواسطة استبدال الفحم 
الحجري والوقود التقليدي بالغاز الطبيعي. ومبا أّن الدولة التزمت بالتوقف 
عن استخدام الفحم الحجري، وقود البنزين ووقود الديزل يف قطاعي إنتاج 
الطاقة والنقل، فإّن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون انخفضت بـ %20، مقارنة 
 .)2020a ،2019؛ الوكالة الدولية للطاقة ،REN21 بعام 2012 ) تقرير
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ورقة معلومات أساسية

√ املصادقة عىل اتفاق باريس للمناخ   

X اسرتاتيجية تنمية مستدامة     

√ تحديد أهداف الطاقة املتجددة   

 √ وضع سياسات تنظيمية لتطبيق تكنولوجيا الطاقة املتجددة 

√ وجود اسرتاتيجية لكفاءة استخدام الطاقة  

X اسرتاتيجية طاقة إىل إكس    

بالرغم من الدور املركزي للغاز الطبيعي، تسعى دولة إرسائيل أيًضا إىل 
توسيع نطاق استخدام الطاقة املتجددة عىل ضوء انخفاض أسعار هذه 
الطاقوي  األمن  تعزيز  الهدف األسايس من وراء ذلك هو  التكنولوجيا. 
الوطني. يف هذا السياق، تم تنفيذ مرشوع رئييس يف صحراء النقب يف 
ن منشأة قطع مكافئ تبلغ طاقتها اإلنتاجية 110  جنوب إرسائيل، تََضمَّ
طاقتها  تبلغ  شمسية-حرارية  كهربائية  طاقة  توليد  ومحطة  ميغاواط 
 Negev( اإلنتاجية 121 ميغاواط، لتغطي %1 من حاجة إرسائيل للطاقة
Energy, 2016(. بحلول عام 2030، ترغب إرسائيل يف أن تصل نسبة 
 Spyridonidou( 30% الطاقة املتجددة يف املزيج الطاقوي املستخدم إىل
et al., 2021(. السياسات القامئة حاليا الستخدام الطاقة املتجددة تشمل 

تعريفة اإلمداد بالطاقة لألنظمة الصغية ومناقصات لألنظمة الكبية. 

للتقّدم نحو نظام طاقوي قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة، ستستفيد 
إرسائيل من زيادة خيارات املرونة. فإىل جانب املركبات الكهربائية وتحسني 
التوصيل بالشبكة، فإّن التعاون العابر للحدود يسهم يف االنتقال إىل نظام 
 ,Abu Hamed and Bressler( طاقوي قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة
2019(. عىل هذه الخلفية، تستعرض الفصول التالية تقيياًم مفّصال للوضع 

الحايل وللتقدم الذي أحرزته إرسائيل يف سيورة التحول الطاقوي. 

4.1.1. تقييم الوضع الحايل والنزعات 

القامئة عىل مستوى املشهد العام وعىل 

مستوى النظام الطاقوي
يتناول هذا الفصل الوضع الحايل والنزعات القامئة يف النظام الطاقوي يف 
إرسائيل من حيث العرض والطلب، البنية التحتية، شبكة الالعبني وتطورات 

السوق.

العرض والطلب عىل الطاقة

ميغا طن  عام 2018  22.3  يف  اإلرسائييل  الطاقة  مخزون  إجاميل  بلغ 
نفط مكافئ )الوكالة الدولية للطاقة، 2020a(. بالنسبة الستهالك الطاقة 
يف القطاعات املختلفة، فإّن قطاع النقل هو املهيمن بحيث تبلغ نسبته 
من مجمل االستهالك %39، يليه القطاع الصناعي )%19(، قطاع اإلسكان 
)%13( والخدمات العامة والتجارية )2020a .IEA( )11%( )الرسم 1-4(.  
يتكون املزيج الطاقوي أساًسا من وقود أحفوري )الرسم 4-2(. يف عام 
2019، شّكلت جزئية النفط %42 من املزيج الطاقوي، الغاز الطبيعي 35%، 
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الفحم الحجري %20 والطاقات املتجددة نحو %3 )الوكالة الدولية للطاقة، 
2020a(. عىل ضوء اتفاق باريس للمناخ، فإّن جزئية الفحم الحجري من 
املزيج الطاقوي، والتي بلغت ذروتها يف عام 2012، بحيث شكلت 36%، 
شهدت انخفاًضا مستمرًا يف السنوات املاضية، عىل إثر إغالق أربع وحدات 

توليد يف محطة أوروت رابني لتوليد الطاقة من الفحم. 
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2020a ،املصدر: يستند إىل معطيات الوكالة الدولية للطاقة

الرسم 4-4
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ويف حني أّن ذروة االستهالك يف الصيف بلغت 12.9 جيجا واط للساعة، 
فإّن ذروة االستخدام يف الشتاء بلغت 11.8 جيجا واط ساعة لعام 2018 
االستهالك  يبلغ  الصيف،  أشهر  املركزية، 2020(. خالل  اإلحصاء  )دائرة 
ذورته ما بني الساعة 11:30 قبل الظهر والساعة 6 مساًء، أما يف الشتاء، 
يبلغ االستهالك ذروته ما بني الساعة 7 مساًء والساعة 10 صباًحا، وما 
بني الساعة 5 والساعة 9 مساًء )رشكة كهرباء إرسائيل، 2021(. بسبب 
ارتفاع  مستوى املعيشة، النمو السكاين واالرتفاع الحاد يف درجات الحرارة  
خالل أشهر الصيف، ارتفع استهالك الكهرباء يف إرسائيل يف الفرتة 1990-

2000 من  20 تياواط ساعة تقريبًا إىل نحو 40 تياواط، وبهذا، يبلغ 
معدل الزيادة  %3.8. يف عام 2019، ارتفع استهالك الكهرباء إىل 63 تيا 
واط ساعة )الرسم 4-3(. بلغ معدل الزيادة السنوية يف استهالك الكهرباء 
%2.4 يف الفرتة 2000-2019، ومن املتوقع أن يستمر االرتفاع يف استهالك 
بني 2.8-2.3%  يرتاوح  والذي  النطاق،  بنفس  عام 2020  الكهرباء حتى 

 .)2019 ,Abu Hamed and Bressler(

 Abu Hamed( مخزون الطاقة يف إرسائيل كان عرضة لصدمات خارجية
and Bressler, 2019(. ولكن يف الوقت الحايل، ساهم استخدام الغاز 
الطبيعي يف الحفاظ عىل توازن مخزون الطاقة يف إرسائيل. يف السابق، 
شّكلت األحداث السياسية خطرًا عىل مخزون الطاقة يف إرسائيل. فعىل 
سبيل املثال، عندما اندلعت ثورات الربيع العريب يف مرص، تم إغالق خط 
عسقالن-العريش الذي زّود إرسائيل بالغاز املرصي، مام اضطر ارسائيل 
الستبدال الغاز الطبيعي بالفحم الحجري والنفط لتغطية االحتياج املحيل  
)Bahgat, 2011( . خالل العقد األخي، ازداد استخدام الغاز الطبيعي، مع 
اكتشاف حقول الغاز عىل ساحل البحر األبيض املتوسط )الرسم 4-4(. 
يشهد استخدام الغاز الطبيعي يف مجال توليد الطاقة، يف الصناعة ويف 
البيئة،  النطاق، ارتفاًعا مستمرًا )الوزارة لحامية  التجاري واسع  القطاع 

 .)2018

الكهرباء  رشكة  تديرها  الطاقة،  لتوليد  محطة   16 إرسائيل  يف  توجد 
اإلرسائيلية، اململوكة للدولة )IEC(. تدير رشكة الكهرباء اإلرسائيلية أكرب 
وأقدم خمس محطات لتوليد الكهرباء عىل امتداد ساحل البحر األبيض 
املتوسط: أوروت رابني، ريدينغ، روتنربغ، إشكول وحيفا، وتستخدم زيت 
 Abu Hamed and( الحجري  والفحم  الطبيعي  الغاز  الثقيل،  الوقود 
Brussler, 2019(. يف عام 2018، بلغ إجاميل االستطاعة التوليدية املركّبة 
18,096 ميغاواط، منها، 1.4 جيجاواط من مصادر طاقة متجددة. يف 
نفس السنة، بلغ حمل الذروة السنوي 12,921 ميغاواط )دائرة اإلحصاء 
املركزية(. مع تباطؤ منو توليد الكهرباء يف الفرتة ما بني 2013 و 2015، فإّن 
منشآت الطاقة اإلضافية التابعة لرشكات خاصة لتوليد الكهرباء أدت إىل 
توفّر احتياطي كبي )يعادل متوسط االستطاعة التوليدية املركبّة أعاله، وما 
يزيد عن ذروة الطلب املتوقعة(. يف عام 2012، بلغت نسبة االحتياطي 
%15، أي أقل من %17-%20، وهي النسبة الدنيا التي حددتها وزارة الطاقة 
)املرجع السابق(. يف عام 2018، بلغ االحتياطي %30، بدون مصادر الطاقة 

املتجددة، و %33، يشمل مصادر الطاقة املتجددة. 

التغّي املناخي هو دافع رئييس لزيادة استهالك وتوليد الكهرباء. يف املراكز 
الحرضية عالية الكثافة العمرانية يف املناطق الساحلية يف إرسائيل، من 
املتوقع أن تؤثر املوجات الحرارية عىل ذروة الطلب عىل الطاقة. وفًقا 
للوزارة لحامية البيئة )2018(، فإّن %45 من إجاميل استهالك الكهرباء ناتج 
 ,Michaels and Parag(  عن تكييف الهواء )الوزارة لحامية البيئة، 2018؛

2016. املسبب الرئييس الزدياد الطلب عىل الطاقة هو املنازل، أضف إىل 
أّن موارد املياه تقل تدريجيًا بسبب التغي املناخي. 

ملواجهة  خاصة  اسرتاتيجية  اإلرسائيلية  الحكومة  طورت  لذلك،  نتيجة 
النقص يف موارد املياه الطبيعية. تستلزم هذه االسرتاتيجية توسيع نطاق 
منشآت تحلية املياه ليبلغ نتاجها 1,500 مليون مرت مكّعب بحلول عام 
2050 )املرجع السابق(. القدرة الحالية لتحلية املياه ارتفعت من 277  
مليون مرت مكّعب إىل 582 مليون مرت مكّعب يف الفرتة ما بني 2010 و 
2018. املنشآت الخمس الحالية تقع يف سوريك، الخضية، أشكلون، أشدود 
وبلامحيم، وهي تزود قطاعي الصناعة والزراعة باملياه املحاّلة )املرجع 
السابق(. كمية املياه املزودة تشّكل نحو %80 من مياه الرشب يف إرسائيل 
)وزارة الطاقة، 2019(. يف الوقت الحارض، تم اإلعالن عن عطاء إلقامة 
منشأة لتحلية املياه يف سوريك، ذات قدرة إنتاجية تبلغ 200 مليون مرت 
مكّعب للسنة. السعر املقرتح للمرت املربع هو 1.6 شيكل جديد، أي أقل 
بـ 0.5 شيكل جديد من السعر األدىن املدفوع حاليًا )وزارة الطاقة، 2019(. 
تحلية املياه هي عملية كثيفة االستخدام للطاقة، وتوسيع نطاق منشآت 
تحلية املياه سيؤدي حتاًم إىل زيادة استهالك الطاقة يف إرسائيل مستقباًل. 

أحد اآلثار امللحوظة عىل قطاع الطاقة مرتبط بجائحة كوفيد 19، التي 
أبطأت النشاط االقتصادي، مام أثر عىل قطاع الطاقة. نتيجة إجراءات 
اإلغالق الصارمة، انخفض االستهالك يف قطاع الصناعة بـنحو %13 مقارنة 
باألشهر املوازية يف 2019. األثر الرئييس الناتج عن تقييد الحركة برز يف 
استهالك وقود  فإّن  بالتايل،  الواحدة.  للعائلة  السفر  انخفاض معدالت 
البنزين انخفض بـ %42، واستهالك وقود الديزل انخفض بـ %26، مقارنة 

  .)2021 ,2020a; Navon et al ,IEC( 2019 بنفس األشهر يف

خالصة القول، يهيمن الفحم الحجري والغاز عىل قطاع توليد الكهرباء يف 
إرسائيل، وقد طرأ ارتفاع مستمر عىل توليد واستخدام الغاز الطبيعي يف 
السنوات األخية. بسبب عدم حصانة اإلمداد الطاقوي، األمر الذي يؤثر 
بشكل كبي عىل األمن الطاقوي يف إرسائيل. تعتمد إرسائيل، "الجزيرة 
الطاقوية"، عىل الغاز الطبيعي املحيل،  وتسعى لتوسيع نطاق استخدام 
تقنيات الطاقة املتجددة. وفًقا للنموذج متعدد املراحل للرشق األوسط 

وشامل أفريقيا، ميكن تصنيف إرسائيل يف املرحلة األوىل. 

الطاقة املتجددة

أعربت إرسائيل عن "اهتاممها الشديد" باالنتقال  إىل نظام طاقوي قائم 
 The Jerusalem  2019؛c ،البيئة عىل تقنيات بيئية" )الوزارة لحامية 
Post, 2019(. كام تعّهد رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو يف 2011، فإّن 
 ,Bahgat( لدولة إرسائيل  "أمنية حتمية"  املتجددة متثّل خطة  الطاقة 
2011(. نظرًا للدافعية القوية لتحقيق أمن طاقوي محيل، تهدف الحكومة 
إىل زيادة نسبة الطاقة الكهربائية املتجددة إىل %10 بحلول عام 2020 
وإىل %17 بحلول عام 2030، وتم تعديلها مجدًدا يف عام 2021، لتبلغ 30% 
بحلول عام Spyridonidou et al ;2020 ,Bellini( 2030., 2021(. وفًقا 
لوزير حامية البيئة، فإّن القوة الدافعة إلرسائيل لدخول سوق التكنولوجيا 
النظيفة  تعززت يف أعقاب اتفاق باريس للمناخ. نتيجة لذلك، ترغب دولة 
إرسائيل يف تطوير تكنولوجيا الطاقة املتجددة، وقد توّصلت حتى اآلن 
إىل اتفاقات مهمة مع الصني يف هذا املجال. لدعم بناء منشآت للطاقة 
املتجددة، اتخذت الحكومة عدة خطوات )الوزارة لحامية البيئة، 2018(:
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إعفاءات رضيبية، يشمل الرضيبة البلدية، رضيبة القيمة املضافة، . 1
رضيبة الدخل وعدم فرض رضيبة وقود عىل الغاز الحيوي.

الحصص . 2 التعريفية املصادق عليها، مبا يف ذلك  الحصص  توسيع 
التعريفية ملنشآت الطاقة املولدة  بواسطة األلواح الجهدية الضوئية 
مصادر  لجميع  ميغاواط  وحتى 3,760  ميغاواط  مبقدار 1,699  

الطاقة املتجددة.

ِمنح حكومية وضامنات قروض من أجل تقليل االنبعاثات وتعزيز . 3
كفاءة استخدام الطاقة.

منع طمر النفايات البلدية الصلبة. . 4

موارد الطاقة املتجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،  وفية يف إرسائيل. 
بحلول عام  2019، بلغت  االستطاعة التوليدية الرتاكمية لأللواح الجهدية 
الضوئية 1.72 جيجاواط )%8.7 من الطلب املحيل عىل الطاقة الكهربائية(، 
تليها االستطاعة التوليدية للطاقة الشمسية املركزة وقدرها 0.24 جيجاواط 
)%1.2 من الطلب املحيل عىل الطاقة الكهربائية(، االستطاعة التوليدية 
للغاز الحيوي وقدرها 0.04 جيجاواط )%0.15 من الطلب عىل الطاقة 
الكهربائية(، واالستطاعة التوليدية لطاقة الرياح وقدرها 0.03 جيجاواط 
 ,.Spyridonidou et al( ) 0.15 من الطلب عىل الطاقة الكهربائية%(
2021(. يستعرض الرسم 4-5  املزيج الطاقوي لعام 2018، حيث أنتجت 
الطاقة الشمسية- بحسب الوكالة الدولية للطاقة- 2,597 جيجاواط بينام 

بلغ معّدل التوليد من طاقة الرياح 302 جيجاواط.

باعتبارها املصدر الرئييس للطاقة املتجددة، فإّن  إمكانات الطاقة الشمسية 
املوقع  حسب   ، ساعي/م2  كيلوواط   7 و   5.5 بني  ترتاوح  إرسائيل  يف 
)Adelekan, 2012(. املنطقة املثىل  الستغالل الطاقة الشمسية موجودة 
يف منطقة جنوب العربة حيث يرتاوح  اإلشعاع األفقي الكيل بني  2,200 
 ,.Navon et al ;2012 ,.DiPersion et al(  2و 2,400 كيلوواط ساعي/م
 ،)2011( Vardimon وفًقا لـ   .)2021,.Spyriodponidou et al ;2020
فإّن  توليد الطاقة الكهربائية من األلواح الجهدية الضوئية عىل أسطح 
املباين من شأنّه  أن يوفر حتى %32 من االستهالك الوطني للطاقة يف 

إرسائيل.

مجّمعات الطاقة الشمسية لتسخني املياه املنزلية  موضوعة عىل األجندة 
السياسية منذ الثامنينات، كرّد فعل عىل شح  املوارد الطبيعية وارتفاع 
أسعار النفط )Li et al., 2013(.  طُرحت مجمعات الطاقة الشمسية 
هذه عىل نطاق واسع، وتشكل حاليًا  حتى %77  من املعدات املنزلية 
يف  الوقت الحايل  )Spyridonidou et al., 2021(.  دمج أنظمة تسخني 
املياه الشمسية  نجح يف إرسائيل،  بسبب  ترشيع املادة 9 من قانون 
هذا  كان   . الشمسية  الطاقة  بخصوص  لعام 1970،  والبناء  التخطيط 
القانون العامل املساهم الرئييس يف دعم استخدام الطاقة الشمسية بسبب  
 ,Grossman(  الرتكيب اإللزامي لهذه األنظمة فوق املباين يف إرسائيل
2016(. تُدمج األلواح الجهدية الضوئية/األلواح الشمسية بشكل متزايد يف 

العمليات الصناعية مثل   معالجة املياه العادمة وتحلية املياه.

2020a ،املصدر: يستند إىل معطيات الوكالة الدولية للطاقة

الرسم 5-4

املزيج الطاقوي للكهرباء املولدة )% جيجاواط ساعة(

نفطفحم حجريمصادر طاقة متجددةطاقة شمسيةطاقة الرياح غاز طبيعي

2,579

4%

1%

302
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البالد،  النقب، جنويب  إرسائيل يف صحراء  لدولة  الرئييس  املرشوع  يقع 
ويدعى برج أشاليم للطاقة الشمسية. يتكون هذا املِرفق من منشأة مجمع 
حوض قطعي مكافئ Plot-A تبلغ استطاعته التوليدية 110 ميغاواط، 
وبرج أشاليم Plot-B والذي تبلغ استطاعته التوليدية 121 ميغاواط، وقد 
تم تشغيله يف عام 2019، ليزيد من كمية الطاقة الكهربائية التي  تحتاج 
إليها دولة إرسائيل  بنسبة  Negev Energy( 1%, 2016(.   سعة التخزين 
الحراري يف PLOT A و    PLOT B تبلغ 4.5 ساعات، حيث تستخدم 
تقنية امللح املنصهر )Windkraft Journal, 2015(.  يبلغ ارتفاع برج 
الطاقة 260 مرتًا، ويعترب من أكرب أبراج الطاقة يف العامل. الوحدة الثالثة 
يف برج أشاليم للطاقة الشمسية تتكون من منشأة طاقة مولدة بواسطة 
األلواح الضوئية الجهدية تبلغ استطاعتها التوليدية 390 ميغاواط و 40 

ميغاواط. 

يتم التخطيط أيًضا ألربعة مشاريع للطاقة الشمسية يف برئ السبع، يروحام، 
سديه بوكي وماتسبيه رامون ، يف محيط برج أشاليم، تبلغ استطاعتها 
التوليدية مجتمعًة 300 ميغاواط، لتشّكل مًعا "مجّمًعا إرسائيليًا للطاقة 
الشمسية )Negev Energy, 2016(. تدمج أبراج أشاليم للطاقة الشمسية 
بني مصادر متويل مؤسساتية، مثل رشكة االستثامر الخاص ملا وراء البحار 
)OPIC( وبنك االستثامر األورويب )EIB( وبنوك تجارية محلية، وهي 
موقعة عىل اتفاقية رشاء طاقة )PPA( ملدة 25 عاًما. املنشأة األكرب لتوليد 
الطاقة باأللواح الضوئية الجهدية يف إرسائيل هي محطة الطاقة الشمسية 
تزيليم يف صحراء النقب، والتي تبلغ استطاعتها التوليدية 120 ميغاواط 
)2021a ,Belini(. استُكمل املرشوع يف عام 2019 كرشكة محاصة بني 
Belectric والرشكة املحلية سوليل بونيه )Enkhardt, 2019(. ولكن من 
املتوقع أن تكون محطة دميونا للطاقة الشمسية املخطط إقامتها يف صحراء 
النقب املنشأة األكرب يف إرسائيل لتوليد الطاقة من األلواح الضوئية الجهدية، 
بعد استكاملها يف 2023. االستطاعة التوليدية املتوقعة للمنشأة هي 300 
 .)2019 ,Enkhardt ميغاواط، مع إمكانية تخزين )وزارة الطاقة، 2019؛
باإلضافة إىل ذلك، تم تأسيس سبع منشآت لأللواح الضوئية الجهدية فوق 
مجمعات مائية ذات استطاعة توليدية مركبة تبلغ 6 ميغاواط، ومتت 
املصادقة عىل تشغيلها )وزارة الطاقة، 2019(. يف منطقة جنوب وادي 
عربة، يف إيالت-إيلوت، تعمل 15 منشأة للطاقة الشمسية عىل نطاق 
متوسط-واسع، تبلغ استطاعتها التوليدية 180 ميغاواط، وتزود سكان 
الكهربائية )DiPersio et al., 2021(. تؤدي منشآت  بالطاقة  املنطقة 
الطاقة هذه دورًا مركزيًا يف الخطة االسرتاتيجية للمجلس اإلقليمي لتطوير 
استطاعة توليدية مبقدار 400 ميغاواط من الطاقة املتجددة بحلول عام 
2040، وذلك لتحقيق االستقاللية الطاقوية بنسبة %100 )املرجع السابق(. 

ترتاوح رسعات الرياح يف إرسائيل بني 5-7 مرت يف الثانية، حسب املوقع 
)Evwind, 2020(. املحطة الرئيسية لتوليد الطاقة الريحية هي مزرعة 
التي تبلغ استطاعتها  الرياح فوق جبل بني راسان يف هضبة الجوالن 
يف  ساعي.  ميغاواط  نحو 12,000  سنويًا  وتنتج  ميغاواط،  التوليدية 6 
منطقة الغلبواع، هناك 14 عنفة ريحية لرشكة غاميسا، يبلغ إجاميل طاقتها 
االسمية 12 ميغاواط. يف مزرعة الرياح SIRIN I، الواقعة يف شاميل البالد، 
تبلغ االستطاعة التوليدية 9 ميغاواط، وهي تشمل 11 عنفة ريحية لرشكة 
غاميسا ) The Windpower, 2019(. تواجه مزارع الرياح يف إرسائيل 
توصيلها  وصعوبة  املحدودة  األرايض  منالية  بسبب  عديدة  تحديات 
بالشبكة )Mor et al., 2009(. باإلضافة إىل ذلك، تلقى العنفات الريحية 
 Peri( اعرتاًضا متزايًدا من قبل السكان املحليني بسبب التلوث الضوضايئ
et al., 2020(. ولكن بالرغم من هذه املعارضات، تخطط الحكومة إلنشاء 
 ,Evwind( مزارع رياح يف شاميل البالد بقيمة 72 مليون دوالر أمرييك

 ,.Peri et al( ليبلغ إجاميل االستطاعة التوليدية 730 ميغاواط ،)2020
2020(.  تأخذ طاقة الكتلة الحيوية يف إرسائيل شكلني مختلفني: حرق الغاز 
الطبيعي وحرق الكتلة الحيوية. ومبا أّن إمكانات الكتلة الحيوية محدودة، 
من املرّجح أاّل تؤدي دورًا مركزيًا يف مستقبل الطاقة املتجددة يف إرسائيل. 
االستطاعة التوليدية املركبة ملحطات توليد طاقة الغاز الحيوي تبلغ 30 
ميغاواط تقريبًا )Central Bureau of Statistics, 2020(. يشمل إنتاج 
الغاز الحيوي هضاًم ال هوايئ من املحاصيل الزراعية، فضالت عضوية من 

مواقع طمر النفايات وفضالت بلدية صلبة. 

استخدام الطاقة املائية يف إرسائيل محدود لندرة املوارد املائية. بعض 
محطات توليد الطاقة املائية يف منطقة الجليل تولّد أقل من 10 ميغاواط. 
بالنسبة للتخزين الضخي، توجد يف إرسائيل منشأة حيوية  واحدة تبلغ 
 ( الضخي  للتخزين  الغلبواع  وهو مرشوع  ميغاواط-  استطاعتها 300 
عام 2020،  بحلول  املنشأة  تشغيل  تم   .)2016 ,.Maruzewski et al
ومن املتوقع أن تولّد سنويًا 3,000 ميغاواط ساعي من الطاقة الكهربائية 
)Hydro Review, 2020(. تتكون املنشأة من مجّمعني مائيني بحجم 2.5 
مليون مّكعب، وهي موصولة مبهواة عميقة يبلغ عمقها 500 مرت، وأنابيب 
كبية، وتشمل عنفتني، بحيث تبلغ االستطاعة التوليدية لكل منهام 150 
ميغاواط. الفائدة الرئيسية التي تجنيها إرسائيل بواسطة تطبيق تقنية طاقة 
التخزين الضخي هي إضافة احتياطي لنظام رشكة الكهرباء، وتعزيز قدرتها 

 .)2021 ,Electra( عىل تلبية االحتياج عىل الطاقة يف ذروة فرتة الطلب

نشأ سوق الطاقة املتجددة رسميًا عندما وضعت الحكومة لنفسها هدفًا 
وطنيًا بزيادة نسبة الطاقة املتجددة يف إنتاج الكهرباء بـ %5 بحلول عام  
2016 )الوكالة الدولية للطاقة، 2020؛ وزارة املالية، 2021(. تم تعديل 
هذا الهدف يف عام 2009، بحيث ارتفعت النسبة إىل %10 طاقة متجددة 
يف املزيج الطاقوي. القى الهدف الجديد دعاًم من قبل مجلس الوزراء يف 
نهاية شهر أوكتوبر 2020، حيث تقرر توليد %30 من الطاقة الكهربائية 
لدولة إلرسائيل من مصادر الطاقة املتجددة بحلول عام 2030، يف أعقاب 
 Surkes and(االنتقادات التي أدت إىل تفعيل ضغوط عىل وزارة الطاقة
Staff, 2020(. سيورة تطوير الطاقة املتجددة محددة يف سياسة الدولة 
لدمج مصادر الطاقة املتجددة يف قطاع الكهرباء اإلرسائييل )PIRES( لعام 
2010، والتي تهدف إىل زيادة استقاللية وأمن إرسائيل الطاقويني وتعزيز 
ثقافة الوعي البيئي. تستعرض االسرتاتيجية السياسية القاعدة القانونية 
لدمج تسعية الطاقة املتجددة واملزايا الرضيبية املرتتبة عليها، من ضمن 
سياسات داعمة أخرى تهدف إىل تبني تكنولوجيا الطاقة املتجددة. يتم 
للطاقة،  الدولية  )الوكالة  والتطوير  البحث  لقطاع  خاص  اهتامم  إيالء 
2020a؛ منظّمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2020(. الربامج املختلفة، 
املركبات  طرح  لدعم   2016 عام  يف  طُرحت  املركبات،  مشاركة  مثل 
املالية،  اآلليات  بخصوص  األسواق.  يف  الهجينة  واملركبات  الكهربائية 
صادقت سلطة الكهرباء يف عام 2014 عىل دعم مايل حكومي لتوليد 
الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة، والذي يعود بالفائدة عىل املصّنعني 
الذين يبيعون طاقتهم الكهربائية لرشكة الكهرباء وللمستهلكني الخاصني 
عرب الشبكة التابعة لرشكة الكهرباء )املرجع السابق(. اإلطار التنظيمي 
األول لتعريفة اإلمداد بالطاقة طُرح من قبل هيئة الكهرباء ألنظمة األلواح 
الضوئية الجهدية صغية الحجم يف قطاعي التجارة واإلسكان يف عام 2008 
.)Green Energy Association of Israel, 2021( بعد تحديد حصة 
زيادة هذه  تقررت  التجاريني،  للمستهلكني  ميغاواط  أولية مبقدار 50 
الحصة إىل 120 ميغاواط، يف عام 2010، بينام حصل املستهلكون يف قطاع 

اإلسكان عىل حصة غي محددة يف 2011 )املرجع السابق(.
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الجدول 1-4
مشاريع الطاقة املتجددة الصالحة للتشغيل واملشاريع املخطط لها يف إرسائيل

محطات طاقة الرياح الصالحة للتشغيل

I سيين الغلبواع جبل بني راسان املوقع

9 12 6 االستطاعة التوليدية املركبة 
)ميغاواط(

محطات طاقة الرياح املخطط لها

خليج السويس هضبة الجوالن املوقع

500 189 االستطاعة التوليدية املركبة 
)ميغاواط(

اتفاقية رشاء طاقة قيد 
التوقيع

الوضعية

محطات الطاقة الشمسية الصالحة للتشغيل )طاقة شمسية مركزية وألواح ضوئية جهدية(

تزيليم أشاليم PLOT B أشاليم PLOT A أشاليم املوقع

ألواح ضوئية جهدية ألواح ضوئية جهدية شميس حراري )برج 
شميس(

شميس حراري )مجمع 
حوض قطعي مكافئ(

النوع

120 30 121 110 االستطاعة التوليدية املركبة 
)ميغاواط(

محطات الطاقة الشمسية املخطط لها )طاقة شمسية مركزية وألواح ضوئية جهدية(

محطة دميونا للطاقة 
الشمسية )ألواح ضوئية 

جهدية

املوقع

300 االستطاعة التوليدية املركبة 
)ميغاواط(

)تقديم عروض للمناقصة( الوضعية

محطات الطاقة الكهرومائية الصالحة للتشغيل

نافيه يعقوف كفار هاناسيه غيشي شني عني هنتزيف املوقع

0.11 3.45 2.2 1 االستطاعة التوليدية املركبة 
)ميغاواط(

محطات طاقة التخزين الضخي الكهرومائية الصالحة للتشغيل

الغلبواع املوقع

300 االستطاعة التوليدية املركبة 
)ميغاواط(

محطات طاقة التخزين الضخي الكهرومائية املخطط لها

نيشي، كوخاف هاياردين ومانارا املوقع

800 )باملجمل، يشمل االستطاعة التوليدية ملحطة 
الغلبواع، وقدرها 300 ميغاواط(

االستطاعة التوليدية املركبة 
)ميغاواط(

)تقديم عروض للمناقصة( الوضعية

)based on Enkhardt, 2019; Evwind, 2020; Negev Energy, 2016; The Windpower, 2019; Verma, 2020; Israel Government, 2019a :املصدر( 
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محطات الطاقة صغية الحجم املركّبة فوق أسطح البنايات، واملنشآت 
األرضية تقع أيًضا ضمن إطار تعريفة اإلمداد بالطاقة. طرحت تعريفة 
اإلمداد بالطاقة للعنفات الريحية صغية الحجم التي بلغت استطاعنها 
بلغت  التي  الحجم  كبية  والعنفات  ميغاواط يف 2009،  التوليدية 30 
استطاعتها التوليدية 800 ميغاواط يف 2011. متت املصادقة عىل إطار 
تعريفة اإلمداد بالطاقة للكتلة الحيوية وألنظمة الطاقة الشمسية املركزة 
 Green Energy(  2011 يف  الحجم  كبية  الجهدية  الضوئية  واأللواح 
Association of Israel, 2021(. أغلق إطار تعريفة اإلمداد بالطاقة يف 
عام 2013، وأعيد طرحه يف عام 2017 لأللواح الضوئية الجهدية فوق 
أسطح البنايات، بحيث بلغت تسعية 50 كيلوواط 0.12 دوالر أمرييك-
كيلوواط ساعي يف عام 2020. يف عام 2013، طُرح اإلطار التنظيمي لنظام 
القياس الصايف. يف إطار هذا النظام، يدعم املخطط قيمة قصوى حتى 400 
ميغاواط من االستطاعة التوليدية للطاقة املتجددة للمستهلكني الذاتيني 
الدولية  )الوكالة  العرض والطلب  املوازنة بني  تكاليف  يتكبدون  الذين 
للطاقة، 2020a(. يف الواقع، عزز نظام القياس الصايف من توليد الطاقة 

الكهربائية بواسطة األلواح الضوئية الجهدية. 

طرح  مع  باملناقصات.  الحًقا  بالطاقة  اإلمداد  تعريفة  نظام  استبدل 
املناقصة األوىل لأللواح الضوئية الجهدية يف عام 2017، دفعت الحكومة 
اإلرسائيلية الدولة قدًما نحو تحقيق أهدافها يف مجال الطاقة املتجددة. 
الحصص املصادق عليها من قبل سلطة الكهرباء  لأللواح الضوئية الجهدية 
ازدادت من 1,690 ميغاواط إىل 3,760 ميغاواط لجميع مصادر الطاقة 

املتجددة، األمر الذي ساهم يف تعزيز االستطاعة التوليدية املركبة للطاقة 
املتجددة )الوزارة لحامية البيئة، 2018(. وبينام بلغت االستطاعة التوليدية 
املركبة للطاقة املتجددة يف عام 2010 99 ميغاواط، فبحلول عام 2019، 
ارتفعت إىل 1,500 ميغاواط، بحيث شكلت حصة الطاقة الشمسية من 
هذه االستطاعة التوليدية 1,438 ميغاواط، الطاقة الحيوية 28 ميغاواط، 
الريحية 27 ميغاواط واملائية 7 ميغاواط )الوكالة الدولية للطاقة املتجددة، 
2020b(. يستعرض الرسم 4-6 تطور توليد الكهرباء املرتكز عىل الطاقة 

املتجددة حسب املصدر، مبا يتامىش مع معايي السياسة الطاقوية.

بالرغم من إمكانات الطاقة املتجددة الكبية الكامنة فيها والتقدم الذي 
أحرزته يف تطبيق تقنيات الطاقة املتجددة، ال تزال الطريق أمام إرسائيل 
مقارنًة  جًدا  قليلة  املتجددة  الطاقات  إرسائيل من  طويلة جدا. حصة 
بإمكاناتها الهائلة. مع ذلك، وبسبب ندرة املوارد الطبيعة واعتبارات األمن 
الطاقوي، فإّن موضوع الطاقة املتجددة موضوع عىل رأس جدول أعامل 
الحكومة اإلرسائيلية. باملجمل، ميكن تصنيف إرسائيل يف املرحلة األوىل، 

ولكن يف مرتبة متقدمة، وفًقا للنموذج متعدد املراحل. 

قطاع الوقود األحفوري

دولة إرسائيل غي موصولة بالبنية التحتية الكهربائية للدولة املجاورة، لذلك، 
 Fischhendler( فهي تعترب معزولة فيام يتعلق بإمداد الطاقة الكهربائية
et al., 2015(. تاريخيا، فإّن مكانة إرسائيل كـ "جزيرة طاقوية" مرتسخة 
يف كونها يف حالة حرب ورصاع مع دول املنطقة )Shaffer, 2011(، وذلك 

.)2020a ،املصدر: معطيات الوكالة الدولية للطاقة(

الرسم 6-4
تطوير توليد الطاقة الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة )جيجاواط ساعة( وطرح معايري السياسة الطاقوية، إرسائيل 2019-2000
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)2020a ،املصدر: معطيات الوكالة الدولية للطاقة(

الرسم 7-4
صايف واردات الطاقة )ميغا طن نفط مكافئ(، إرسائيل 2018-1990
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عىل الرغم من أنّه حتى اكتشاف حقول الغاز  ليفياثان ومتار عىل ساحل 
البحر األبيض املتوسط، كات الدولة معتمدة بشكل شبه كامل عىل واردات 
الطاقة. يف الوقت الحارض، تربط بني إرسائيل والدولة املجاورة خطوط 
أنابيب بعد مع مرص واألردن، ولكن الشبكة الكهربائية الرئيسية غي 

موصولة بعد

باستثناء خط الغاز الطبيعي عسقالن-العريش، تستورد إرسائيل الجزء 
 Abu Hamed( األكرب من الوقود األحفوري من روسيا، أنغوال والرنويج
and Bressler, 2019(. يستورد النفط أساًسا من روسيا، أنغوال، كولومبيا، 
قبل  من  التاريخية  التصدير  حظر  قرارات  بسبب  والرنويج.  املكسيك 
 ,Shaffer( الدول النفطية العربية، تخىش إرسائيل دامئًا نقص اإلمدادات
2011(. نظرًا للوضع الجيوسيايس املتوتر، إىل جانب قلة املوارد الطبيعية 
املحلية، فإّن أي تشويش عىل إمداد إرسائيل بالطاقة من شأنه أن يُحدث 
آثارًا جسيمة ابتداًء من انقطاعات التيار الكهربايئ وإمدادات املياه عىل 
فإّن  لذلك،  تبًعا   .)2013  ,Spiritos and Lipchin( املحيل  املستوى 
السياسة الطاقوية اإلرسائيلية متشابكة إىل حد كبي بسياسة إمداد املياه، 
إذ تنتج إرسائيل كمية كبية من إمدادات املياه يف الدولة بواسطة تحلية 

 .)2011 ,Shaffer( املياه، األمر الذي يتطلب كمية كبية من الطاقة

قبل اكتشاف الغاز الطبيعي وبعد االنقطاعات املتكررة للغاز الطبيعي 
يف 2002، انتقلت دولة إرسائيل إىل سياسة التنّوع الطاقوي، فيام يخص 

الفحم  من  إرسائيل  واردات  معظم  باستبدال  الكهرباء.  توليد  مصادر 
الحجري بالغاز الطبيعي من مرص،  وقّعت مرص وإرسائيل يف عام  2005 
االعتداءات  تكرر  مع  ولكن  بالغاز ملدة 15 سنة.   إمداد  اتفاقية  عىل 
اإلرهابية عىل أنابيب الغاز، فإّن إمدادت الغاز الطبيعي من مرص أوقفت 
نهائيًا يف عام Fischendler et el(  2012., 2015(. نتيجة لذلك، عززت 
إرسائيل من االستطاعة التوليدية ملحطتني لتوليد الطاقة من الفحم للحد 
األقىص وحّولت عدة محطات غاز إىل محطات زيت الوقود وزيت الديزل 

 .)2011 ,Bahgat( لتجنب انقطاع اإلمدادات

مع اكتشاف حقول الغاز الطبيعي رشقي البحر املتوسط يف 2009 و 2010، 
تغّي واقع إمدادات الطاقة يف إرسائيل. عىل هذه الخلفية، طرحت ثالثة 

 :)2011 ,Shaffer( أسئلة مهمة عىل املستوى السيايس

ما هو مستقبل حّصة الغاز الطبيعي يف املزيج الطاقوي والكهربايئ يف . 1
إرسائيل؟

كيف ميكن استخدام الغاز الطبيعي خارج نطاق قطاع الطاقة؟. 2

ما هي الكميات التي يجب استخدامها محليًا وأيّها يجب أن يستخدم . 3
للتصدير؟

يف العقد األخي، تم استبدال كمية كبية جًدا من واردات الفحم الحجري 
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من  م3  مليار  اكتشاف 32  تم  عام 2009،  املحيل. يف  الطبيعي  بالغاز 
الغاز الطبيعي يف حقول متار، ويف عام 2010، تم اكتشاف 460 مليار م3 
من الغاز الطبيعي يف حقول ليفياثان، ويقّدر أّن يلبي هذا االحتياطي  
 Abu Hamed and( لـ 25 عاًما عىل األقل احتياجات  دولة إرسائيل 
Bressler, 2019(. عىل إثر هذه االكتشافات، تحولت دولة إرسائيل من 
مستوردة للغاز إىل مصّدرة للغاز الطبيعي. يف هذا املضامر، بدأت إرسائيل 
بتزويد مرص بالغاز الطبيعي يف مطلع العام 2020. ستزود إرسائيل مرص 
بـ 200 مليون قدم مكعب لليوم. االسرتاتيجية املرصية هي إعادة تصدير 
الغاز إىل أوروبا عىل شكل غاز طبيعي ُمسال. وقعت إرسائيل مع األردن 
Al-( 2020 أيًضا عىل اتفاقية إمداد بالغاز، لـمدة 15 عاًما ابتداًء من العام

2020a ,Khalidi(. من ناحية أخرى، أدت اكتشافات حقول الغاز قبالة 
الشاطى إىل رصاع بني لبنان وإرسائيل حول ترسيم الحدود، مع تدّخل 

 .)2011 ,Shaffer( أطراف أخرى مثل إيران

إىل جانب الغاز، يتم استخدام الفحم الحجري املستورد من قبل الرشكة 
الوطنية إلمداد الفحم، لتوليد الطاقة الكهربائية )الوزارة لحامية الطبيعة، 
2018(. يف عام 2019، تم  استياد ما يقارب %78 من الوقود الحجري 
)Abu Hamed and Bressler, 2019(، أما اليوم، أي بعد عام واحد، فإّن 
حّصة الواردات انخفضت إىل 2020b ,IEA( 65%(. وفًقا للوزارة لحامية 
البيئية )2018(، قّل استخدام  زيت الوقود من %11 يف عام 2010 إىل 4% 
يف عام 2016،  بينام ازداد استخدام الغاز الطبيعي يف نفس الفرتة من 
5.4 إىل 9.66  مليار   مرت مكعب.  يستعرض الرسم 4-7 معطيات حول 
صايف واردات الطاقة لدولة إرسائيل يف الفرتة ما بني 1990-2019 حسب 
السنوات. كام يظهر يف  الرسم البياين، بلغت واردات الطاقة ذروتها يف 
عام 2012 لتبلغ 22.4 ميغاطن،  من ثم انخفضت لـ 16.3  ميغاطن نفط 

مكافئ بحلول عام 2019.

مع تحّول إرسائيل إىل دولة مصّدرة للغاز الطبيعي، هناك عدة اتفاقيات 
قيد  املناقشة مع دول مختلفة. وقعت إرسائيل عىل  اتفاقيتني:

خط أنابيب رشق البحر املتوسط الذي يهدف إىل إنشاء رشاكة بني . 4
إرسائيل، اليونان، قربص وإيطاليا وبني االتحاد األورويب.

الرشق . 5 لدول  الغاز  منتدى  ميثّل  الذي  املتوسط  رشق  غاز  منتدى 
األوسط.

تهدف االتفاقية األوىل إىل رعاية ودعم مشاريع طموحة ومبتكرة إلنشاء 
خط أنابيب يوزع الغاز الطبيعي من إرسائيل مرورَا بقربص واليونان وحتى 
السوق األوروبية. تهدف االتفاقية الثانية إىل تطوير قطاع الغاز الطبيعي 

)وزارة الطاقة، 2019(. 

قرر مجلس الوزراء اإلرسائييل أنّه ميكن تصدير %40 من احتياطي الدولة 
)الوكالة الدولية للطاقة، 2016(. يتوقع أن توّسع األسواق املحلية من نطاق 
نشاطها، وأن يصبح قطاع الغاز يف إرسائيل ركيزة اقتصادية حيوية عىل 
املدى القريب واملتوسط. يشّكل ذلك عائًقا أمام التحول الطاقوي نحو 
نظام طاقوي قائم عىل %100 طاقة متجددة، إذ قد يعزز ذلك من والء 
املستخدمني للتقنيات املرتكزة عىل الوقود األحفوري. بالنسبة الستخدام 
الوقود األحفوري، ميكن تصنيف إرسائيل يف املرحلة األوىل من سيورة 
التحول نحو نظام طاقوي قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة، وفًقا للنموذج 

متعدد املراحل.  

البنية التحتية

ال تتشارك دولة إرسائيل مع أي من الدول املجاورة شبكة لنقل الكهرباء. 
لذلك، فإّن التحدي الرئييس هو أّن إرسائيل مضطرة لدمج الكهرباء املولدة 
من مصادر الطاقة املتجددة يف شبكتها بدون أن تتاح لها اإلمكانية  ملوازنة 
التوليد املتغّي للطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة املتجددة بواسطة 

واردات أو صادرات الكهرباء. 

يف الوقت الحارض، تتكون البنية التحتية اإلرسائيلية لنقل الكهرباء من 
شبكة نقل ذات جهد عال وجهد فائق يبلغ 5,661 كم، مع 11 محطة 
تحويل و 204 محطة فرعية. بالنسبة لقطاع التوزيع ، تم حساب 5661 
كم من خطوط نقل الجهد العايل والفائق ، وتوجد 28689 كم من خطوط 
الجهد املتوسط، وتشكل خطوط الجهد املنخفض حوايل 37981 كم تزود 
الطاقة  توزيع  محوالت  قدرة  بالكهرباء.  مبارشة  مستخدم  مليون   2.9
الكهربائية تبلغ 25,344 ميغا فولت أمبي. يف عام 2019، %66 من الطاقة 
الكهربائية املولدة كانت تابعة لرشكة كهرباء إرسائيل والتي تشّغل 16 
محطة لتوليد الكهرباء، معظمها محطات توليد تقليدية )دائرة اإلحصاء 
املركزية، 2020(. االستطاعة التوليدية املركبة لرشكة كهرباء إرسائيل تبلغ 
13.3 جيجاواط، بينام تبلغ االستطاعة التوليدية املركبة ملولدات الكهرباء 
الخاصة 3.4 جيجاواط، منها 1.4 جيجاواط من مصادر الطاقة املتجددة يف 
عام 2018 )املرجع السابق(. وبينام يتم توصيل املنطقة الساحلية شديدة 
التحرض يف شاميل البالد بخطوط كهربائية تبلغ قدرتها 400 كيلوفولط، 
فإّن املناطق النائية يف الجنوب والرشق موصولة بخطوط تبلغ قدرتها 161 
كيلوفولط. يبلغ متوسط الفاقد )1.7%( بنسبة 6% للمنشآت يف شبكة النقل 

و 1% للمنشآت يف شبكة التوزيع )دائرة اإلحصاء املركزية، 2020(. 

نظام النقل اآلمن واملوثوق للطاقة الكهربائية هو أمر يف غاية األهمية 
للبنية التحتية اإلرسائيلية، وذلك لسببني: 1( عدم الربط الكهربايئ بني 
إرسائيل والدول املجاورة، و 2( ألّن إرسائيل أصغر حجاًم وأكرث عرضة للتأثر 
باالضطرابات املحتملة )Navon et al., 2020(. يف هذا املضامر،  فإّن 
الدقة واألمن هام املعياران الرئيسيان يف تصميم شبكة الطاقة الكهربائية. 
ويف حني أّن معيار الدقة متعلق بإمداد الكهرباء اآلمنة للمستهلكني، فإّن 
معيار األمن متعلق بالقدرة عىل مواجهة االنقطاعات الكهربائية بدون 
انقطاع اإلمدادات )املرجع السابق(. مبا أّن أكرب إمكانات توليد الطاقة 
الشمسية موجودة يف جنوب البالد، فإّن العائق الرئييس هو ازدحام نظام 
نقل الطاقة الكهربائية. يتم يف جنوب البالد توليد طاقة كهربائية تقليدية، 
خاصة يف محطات التوليد ذات الدورة املركبة، وطاقة كهربائية مرتكزة 
عىل مصادر الطاقة املتجددة، خاصة يف محطات التوليد كبية الحجم 
املرتكزة عىل األلواح الضوئية الجهدية )Navon et al., 2020(. مبا أّن 
هاتني املحطتني تعمالن عىل توليد الكمية القصوى من الطاقة ملعظم أيام 
السنة، فإّن إجاميل الطاقة املولدة واملركبة يف الجنوب أعىل من الطلب، 
األمر الذي يثقل عىل خطوط الطاقة ويشّكل خطرًا عىل ثبات الشبكة 
ويؤدي إىل انقطاع التيار الكهربايئ. عىل ضوء ذلك، تتجنب رشكة كهرباء 
إرسائيل قبول أنظمة شمسية جديدة، إىل أن يتم تحسني وتطوير نظام 
الشبكة )املرجع السابق(. ولكن تطوير نظام النقل الكهربايئ هو عملية 

مكلفة وتستغرق وقتًا طوياًل. 

مبا أّن إرسائيل غي موصولة بأي بنية تحتية إقليمية للشبكة الكهربائية، 
عىل  األوروبية  بالشبكة  الكهربائية  شبكتها  ربط  إىل  الحكومة  تهدف 
واليونان عىل  إرسائيل، قربص  وقعت  املضامر،  القريب. يف هذا  املدى 
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مذكرة تفاهم لبناء شبكة كهربائية يبلغ طولها 1,208  كم، ليتم تشغيلها 
بحلول نهاية 2023. من خالل تقدميها دعاًم ماليًا بقيمة 647 مليون يورو، 
 .)2021 ,ORF( 2016 صادقت املفوضية األوروبية عىل املرشوع يف عام

مبا أّن البنية التحتية للشبكة الكهربائية اإلرسائيلية ليست جزًءا من أي  
خطة ربط إقليمية -فرعية، فإّن التخطيط لنظام النقل يتطلب تعاونًا 
مؤسساتيًا وثيًقا داخل شبكة الالعبني اإلرسائيلية. وفًقا لـ  Navon وآخرين  
)2020(، فإّن التخطيط املؤسسايت ملوقع وحجم محطات توليد الطاقة 
الشمسية الجديدة يقلل من احتامل االتكالية ويؤدي إىل منو رسيع يف 
استخدام الطاقة الشمسية.  إّن تطوير شبكة الالعبني الداخلية وطرح 
شبكات كهربائية ذكية يبدو حاًل   مؤثرًا عىل املدى القريب ويجب العمل 
عىل تطبيقه يف الوقت املناسب، إذا رغبت إرسائيل يف  تحقيق أهدافها 

بحلول عام 2030. 

بسبب الوضع الحايل للبنية التحتية للشبكة الكهربائية، ميكن تصنيف 
للنموذج  وفًقا  الطاقوي،  التحول  األوىل يف سيورة  املرحلة  إرسائيل يف 

متعدد املراحل.

املؤسسات والحوكمة

إىل جانب بعض التغييات املهمة التي اُحِدثت لتحسني وتطوير سوق 
الكهرباء اإلرسائيلية، إاّل أنّها تبقى عىل املستوى البنيوي ممركزة إىل حد 
كبي ومتكاملة رأسيًا. انبثقت وزارة الطاقة عن وزارة البنى التحتية الوطنية، 
الطاقة واملوارد املائية سابًقا. باعتبارها هيئة حكومية، فهي مؤمتنة عىل 
اإلرشاف عىل إدارة املوارد الطبيعية وموارد الطاقة. الوزارة مسؤولة عن 
تنظيم وإدارة مخزون الطاقة، الوقود السائل، الغاز الطبيعي واملياه، وعن 
حفظ، اكتشاف وتوليد الطاقة. األهداف الرئيسية املوضوعة عىل جدول 
األمن  األجل،  طويلة  طاقوية  لسياسة  التخطيط  تشمل  الوزارة  أعامل 
الطاقوي، تشجيع االستثامرات يف القطاع الخاص، التخفيف من حدة اآلثار 
البيئية وتطوير مجال البحث والتطوير. الوزارة مكونة من عدة أقسام، 
أحدها هو قسم النفط والغاز الطبيعي والذي ينظّم مجال استغالل الغاز 
والنفط يف إرسائيل، ويدعم بشكل فعال "ثورة الغاز" اإلرسائيلية )وزارة 

الطاقة، 2021(. 

أّسست وزارة الطاقة سلطة الكهرباء اإلرسائيلية، وهي الهيئة التنظيمية 
لخدمات الكهرباء، إمداد الكهرباء واإلرشاف عىل املجال. تحدد سلطة 
الكهرباء اإلرسائيلية تسعيات الكهرباء، وهي مسؤولة عن منح الرتاخيص، 
الوحيد  املزود   .)2021 اإلرسائيلية،  )الحكومة  الجودة  معايي  وتحدد 
ممركزة،  رشكة  وهي  إرسائيل-  كهرباء  رشكة  هو  إرسائيل  يف  للكهرباء 
متكاملة رأسيًا ومملوكة للدولة، وخاضعة ألنظمة وزارة الطاقة وسلطة 
ونقل  توليد  عن  مسؤولية  إرسائيل  كهرباء  اإلرسائيلية. رشكة  الكهرباء 
وتوزيع الكهرباء، وتزّود الجزء األكرب من الطاقة الكهربائية املستخدمة يف 
 ,.Teschner et al ;2011 ,Shaffer إرسائيل ) الوزارة لحامية البيئة، 2018؛
2012(. تقدم رشكة كهرباء إرسائيل خدماتها لنحو 2.9 مليون مستخدم 
يف قطاعات اإلسكان، التجارة، الزراعة والصناعة، وتزّود الرشكة خدماتها 
أيًضا يف رشقي القدس ومناطق السلطة الفلسطينية. مؤخرًا، فُتحت سوق 
الكهرباء اإلرسائيلية أمام قطاع الطاقة الخاص، وذلك نتيجة الطلب املتزايد 
عىل الطاقة الكهربائية. اإلصالح البنيوي الذي بدأ يف عام 2018 سيطبّق 
عىل مدار 8 سنوات )2018-2016( بهدف إبطال مركزية رشكة كهرباء 
 .)2019 األمريكية،  التجارة  )وزارة  أخرى  أهداف  جملة  من  إرسائيل، 

الطاقة  توليد  قدرة  من   20% نحو  نسبَت  عام 2016،  وبحلول  بالتايل، 
الكهربائية إىل منشآت توليد خاصة، وتتوقع سلطة الكهرباء اإلرسائيلية 
زيادة االستطاعة التوليدية املركبة بـ %55 بحلول عام 2025 )دائرة اإلحصاء 
املركزية، 2020(. نتيجة لذلك، فإّن االستطاعة التوليدية املركبة لرشكة 
كهرباء إرسائيل من املتوقع أن تنخفض يف السنوات القادمة من 13.3 
جيجاواط يف 2018 إىل 8.6 جيجاواط تقريبًا بحلول 2025، خاصة عىل إثر 
بيع محطات توليد الطاقة لجهات خاصة، يف إطار اإلصالحات املستمرة 
)دائرة اإلحصاء املركزية، 2020(. من املتوقع أن يشجع ذلك عىل التنافسية 
والفاعلية وميّكن هذه الجهات الخاصة من توسيع قاعدة زبائنها، من  
مشرتيك )زبائن( الجهد العايل إىل اإلمداد املبارش ل مشرتيك )زبائن( الجهد 
املنخفض.   املناقصات القامئة عىل  الحصص النسبية املحددة  ملنشآت 
الطاقة الشمسية،   كمشاريع األلواح الضوئية الجهدية مثاًل، مفتوحة  
أمام الجهات الخاصة املولدة للطاقة )Navon et al., 2020(. تُطرح هذه 
املناقصات من قبل لجنة املناقصات   املشرتكة بني الوزارات، واملمثّلة من 
قبل وزارة املالية، وزارة الطاقة وسلطة الكهرباء اإلرسائيلية )وزارة املالية، 
2021(. الجهات الخاصة املولّدة للطاقة والتي تفوز باملناقصة، تحظى 
تلقائيًا بعقد طويل األجل يرسي لـ 25 عاًما لبناء وتطبيق وتشغيل مخطّط 

ملنشأة لتوليد الطاقة الكهربائية.  
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املصدر: هذه الوثيقة

الرسم 8-4
مبنى سوق الكهرباء والذي يستعرض السلطات والرشكات ذات الصلة

الوزارة لحامية البيئةوزارة الطاقةوزارة املالية

سلطة الكهرباء 
اإلرسائيلية

مناقصات

توليد

نقل

توزيع

املستهلكون

قطاع اإلسكان

القطاع الصناعي

)يف إرسائيل وفلسطني(

رشكات خاصة لتوليد 
الكهرباء

رشكة كهرباء إرسائيل

عىل ضوء اإلصالح التدريجي يف رشكة كهرباء إرسائيل )تقسيم توليد، نقل 
وتوزيع الكهرباء  بني ثالث رشكات منفصلة( والذي صودق عليه يف عام 
2003، فإّن عملية نقل وتوزيع الكهرباء ، باإلضافة إىل إدارة الشبكة، ستبقى 
    .)2011 ,Shaffer ;2018 ,Meitar(  تحت إرشاف رشكة كهرباء إرسائيل
يضمن ذلك  االستقرار املايل لرشكة كهرباء إرسائيل، مام ميّكن الرشكة من 
االستثامر يف البنية التحتية للنقل والتوزيع، والتي تتطلب تحسيًنا وتطويرًا 
جذريًا.  لذلك،  من املخطط أن تستثمر رشكة كهرباء إرسائيل مليار دوالر 
أمرييك سنويًا يف السنوات املقبلة لتطوير شبكة عرصية وذكية )وزارة 
التجارة األمريكية، 2019(. يستعرض الرسم 4-8 اإلطار املؤسسايت لسوق 

الكهرباء اإلرسائيلية. 

يتّسم اإلطار املؤسسايت لقطاع الكهرباء بالتكامل الرأيس مع رشكة كهرباء 
إرسائيل، ليغطي باملجمل %80 من أنشطة القطاع. وقد متت املصادقة 
عىل سيورة خصخصة قطاع الكهرباء بواسطة سّن قانون خاص. ولكن 
التأخيات يف التنفيذ واضحة. املؤسسات الخاصة واملستقلة من شأنها 
أن تدعم سيورة التحول الطاقوي بواسطة التوجهات ووجهات النظر 
املختلفة التي ترثي مسارات التحول الطاقوي. مبا أنّه توجد إلرسائيل خطة 
قصية األجل لتعزيز إتاحة سوق الكهرباء للجهات الخاصة املولّدة للطاقة 
الكهرباية، واالستثامر يف تطوير الشبكة من خالل وضع تصّور لشبكة 

ذكية إضافية، هناك احتامل كبي بإّن يصبح تحّول نظام الطاقة إىل نظام 
قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة جزًءا ال يتجزأ من التطوير الطاقوي يف 
إرسائيل. يدعم ذلك تصنيف إرسائيل يف املرحلة األوىل يف النموذج متعدد 

املراحل، ولكن يف مكانة أكرث تقّدًما. 

سوق الطاقة واالقتصاد

وفًقا لسلطة الكهرباء، فإّن مبنى التسعية املحلية ميكن أن يقّسم إىل 
تكاليف التوليد والوقود، النقل، التوزيع ومشّغل النظام. مقارنة مببنى 
التسعية املحلية عىل امتداد السنوات الثالث األخية، 2017، 2018 و 
2019، تشي األدلة إىل أّن مركّب توليد الكهرباء يف التسعية املحلية ازداد 
بـ %7، بينام تراجعت سائر املركبات إىل %1-3 )دائرة اإلحصاء املركزية، 
2020(. ارتفاع التسعية املحلية حدث يف مطلع 2019، خاصًة بسبب 
ارتفاع أسعار الوقود، التغيات يف سعر الرصف وزيادة منشآت الطاقة 
املتجددة )املرجع السابق(. بشكل عام، فإّن السعر موّحد للمستهلكني 
املنزليني والتجاريني الذين يدفعون حسب مستوى االستهالك. مع ذلك، 
هناك تسعية مرتبطة مبعدل تحميل النظام ووقت االستخدام، والتي 
ترسي يف بعض األحيان وتراعي الفصول املختلفة وأوقات الذروة التي 
تختلف فيها أسعار االستهالك. يف هذا النظام، ترتاوح تسعية الصيف بني 
بني 87.59-33.94  الشتاء  يف  الساعي،  للكيلوواط  أغورة   96.41-31.59

جهات خاصة 
مع رشكة كهرباء 

إرسائيل
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أغورة   43-30.60 بني  والخريف  الربيع  ويف  الساعة  للكيلوواط  أغورة 
للكيلوواط الساعة، حسب االستهالك املفرط، الكبي والقليل للكهرباء 

 .)2020b ،رشكة كهرباء إرسائيل(

برزت يف السنوات األخية زيادة معتدلة يف االستثامرات يف قطاعي النقل 
والتوزيع. ويف حني أّن االستثامرات يف قطاع النقل بلغت 0.9 مليون شيكل 
إرسائييل، فإّن إجاميل االستثامرات يف قطاع التوزيع بلغ 1.5 مليون شيكل 
جديد لعام 2018. يشمل قطاع التوليد باألساس استثامرات يف املنشآت 
التي تقلل من انبعاثات غازات الدفيئة  الناتجة أيًضا عن منشآت الغاز 

الطبيعي )دائرة اإلحصاء املركزية، 2020(. 

الطاقة  مخزون  يف  نقص  هناك  كان  و 2014،  بني 2011  ما  الفرتة  يف 
الكهربائية، مام أدى إىل ارتفاع تكاليف إدارة الطلب عىل الطاقة، والتي 
بلغت 128 مليون شيكل جديد يف 2012. مع ازدياد االستطاعة التوليدية 
الطاقة مبا يقارب  الطلب عىل  املركبة، انخفض متوسط تكاليف إدارة 
58 مليون شيكل جديد يف الفرتة ما بني 2016 و 2018 )دائرة اإلحصاء 

املركزية(. 

ع املواطنون عىل تقليل  مع طرح نظام القياس الصايف يف 2013، يَُشجَّ
استهالكهم للكهرباء أو خفض فاتورة الكهرباء بواسطة تركيب أنظمة 
خاصة للطاقة املتجددة. هذه التسوية متّكن الزبائن من خصم الطاقة 
الكهربائية املولّدة لديهم من فاتورة الكهرباء، واملوازنة بني فائض اإلنتاج 

وفائض االستهالك )هيئة الكهرباء، 2012(.

االستثامرات يف إدارة الطلب عىل الطاقة، وخاصًة يف نظام القياس الصايف، 
تدّل عىل استعداد سلطة الكهرباء اإلرسائيلية لالنتقال إىل نظام طاقة 
قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة. االنتقال إىل سوق متّكن املستهلك من 
املشاركة بشكل فعال يف إنتاج الطاقة الكهربائية املتجددة يدّل عىل التقدم 
الذي أحرزته إرسائيل يف املرحلة األوىل من سيورة التحول الطاقوي، وفق 
للنموذج متعدد املراحل املعمول به.  هناك بوادريف إرسائيل للتطورات 
األولية املرتبطة باملرحلة الثانية من منوذج التحول الطاقوي متعدد املراحل. 

انبعاثات غازات الدفيئة

التغي املناخي، قلّلت  بالتزامها بتخفيف حدة  يف طريقها نحو اإليفاء 
إرسائيل بشكل كبي من انبعاثات غازات الدفيئة. وبينام بلغ انخفاض 
الدفيئة يف عام 2016 نحو 6.2 ميغاطن ، سّجل يف عام 2017  غازات 
انخفاض وقدره 7.6 ميغاطن )الوزارة لحامية البيئة،  2019b(. يف عام 
2018، بلغت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 58 ميغاطن، ومتثل انخفاًضا 
مطلًقا بنسبة %20 نسبة لـ 2012، وهو عام الذورة من حيث انبعاثات ثاين 
أكسيد الكربون )الرسم 4-9(. بسبب النقص يف مخزون الغاز الطبيعي 
يف عام 2012، فإن االنبعاثات واستخدام كمية أكرب من الوقود األحفوري 
املسبّب لالنبعاثات الكثيفة لغازات الدفيئة من أجل توليد الطاقة بلغت 
أوجها يف هذه السنة تحديًدا. مع استعادة مخزون الغاز الطبيعي يف 2013، 
بدأت االنبعاثات تقّل )الوزارة لحامية الطبيعة، 2018(. أكرث من 50% 
من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون تُنسب إىل قطاعي الكهرباء والتدفئة، 
يليها قطاع النقل الذي يحتل املرتبة الثانية يف قامئة القطاعات الرئيسية 
وراء انبعاثات لثاين أكسيد الكربون، ويحتل قطاع الصناعة املرتبة الثالثة. 
من بني 34 ميغاطن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناتجة عن توليد 
الكهرباء والحرارة، %54 ناتجة عن الفحم، %45 عن الغاز، 1% عن النفط، 

كاملعروض بيانيًا لعام 2018 يف الرسم 4-10. بشكل عام، طرأ انخفاض عىل 
كثافة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لوحدة إجاميل الناتج املحيل، وعىل 

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون للفرد )الجدول 2-4(. 

طّورت دولة إرسائيل نظاًما للرصد واإلبالغ والتحقق لتسهيل تقّدمها يف 
سيورة التخفيف من حدة اآلثار البيئية، تقييم نجاعة سياسة الحد من 
)الوزارة  للجمهور  التقارير وإتاحتها  الدفيئة، مراجعة  انبعاثات غازات 
لحامية البيئة، 2020(. نظام الرصد هذا هو خطوة مهمة نحو تطبيق 
أهداف اتفاق باريس. يف مساهامتها املحددة قانونيًا، وضعت إرسائيل 
نصب أعينها تحقيق هدف غي مرشوط عىل املستوى االقتصادي لتقليل 
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون إىل 7.7 طن للفرد بحلول عام 2030، مام 
ميثل انخفاًضا بنسبة %26، نسبًة للعام 2005، حيث بلغ مستوى انبعاثات 
ثاين أكسيد الكربون 10.4 طن )املرجع السابق(. تهدف الحكومة إىل بلوغ 
غاية مرحلية وقدرها 8.8 طن ثاين أكسيد الكربون للفرد بحلول العام 
2025، أي خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بـ 86.6 ميغاطن. طرأ 
انخفاض ملحوظ عىل مستوى االنبعاثات بعد إغالق الوحدات 1-4 للحرق 
بالفحم يف محطة الطاقة أوروت رابني والتي تبلغ استطاعتها التوليدية 
1,440 ميغاواط و%30 من االستطاعة التوليدية للطاقة من الفحم الحجري 

 .)2019b ،2018 ،يف إرسائيل )الوزارة لحامية البيئة

يُستدل من ذلك أّن انخفاض االنبعاثات يف إرسائيل يعود أساًسا إىل تبّدل 
مصادر الوقود يف قطاع توليد الطاقة، ازدياد الطلب عىل الطاقة الشمسية، 
املنشآت الجديدة لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي والتي من شأنها أن 
واإلبالغ  الرصد  نظام  خالل  من  االنبعاثات.  مستوى  يف  انقالبًا  تحدث 
والتحقق، تطلق الحكومة اإلشارات الصحيحة استعداًدا لالنتقال إىل نظام 
ذلك  يدعم  باريس.  اتفاق  مع  يتامىش  مبا  االنبعاثات،  طاقوي محدود 
تصنيف إرسائيل يف مكانة متقدمة يف املرحلة األوىل يف سيورة التحول 

الطاقوي يف النموذج متعدد املراحل. 

كفاءة استخدام الطاقة

يف إطار اتفاقية باريس للمناخ، صادقت الحكومة اإلرسائيلية عىل الخطة 
الوطنية لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة 
والتي تحدد غايات خاّصة بكل قطاع، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة 
 ,.Spyridonidou et al بحلول العام 2030 )الوزارة لحامية البيئة، 2018؛

 :)2021

تقليل استهالك الكهرباء بـ 17%. 1

حّصة الطاقات املتجددة يف املزيج الطاقوي تشّكل 30%. 2

تقليل املسافات التي تقطعها املركبات الخصوصية بـ 20%. 3
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)املصدر: يستند إىل معطيات الوكالة الدولية للطاقة، 2020(
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تطبيق النموذج يف إرسائيل

لتحقيق الغايات املنشودة يف مجال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والحّد 
من انبعاثات غازات الدفيئة، خّصصت الحكومة للمشاريع ميزانية بقيمة 
190 مليون شيكل جديد )الوزارة لحامية البيئة، 2018(. يف إطار الخطة 
الوطنية، فإّن االنتقال من منشآت توليد الطاقة القدمية املرتكزة عىل النفط 
إىل منشآت توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، وإقامة منشآت جديدة للتوليد 
املشرتك للطاقة، بهدف تعزيز الكفاءة حتى %80، هو جزء من مساعي 

الحكومة. 

كفاءة  لتعزيز  مختلفة  أنظمة  الوطنية  التحتى  البنى  وزارة  وضعت 
استخدام الطاقة. عىل سبيل املثال، وضعت الوزارة معيارًا الستهالك الطاقة 
يف سخانات املياه التي تعمل بالغاز، ويحدد هذا املعيار الحد األقىص من 
مدخالت الطاقة املطلوبة لالحرتاق املستخدمة يف سخانات املياه، وطبقت 
أيًضا معيار مستوى كفاءة استخدام الطاقة يف محركات التوليد الكهربائية. 
بخصوص املعايي و التوسيم، فإّن وزارة الصناعة، التجارة والتشغيل مسؤولة 
الطاقة والتوسيم اإللزامية. يف هذا املضامر،  رسميًا عن تطبيق معايي 
فإّن التوسيم وتوصيف األداء الطاقوي اإللزاميني رضوريان لألجهزة مثل 
الثالجات، ثالجات الفريزر، املدافئ وأجهزة التكييف. يف عام 2005، طُرح 
معيار اختياري جديد للبناء املستدام، ويشمل توجيهات بخصوص مواد 
البناء، تصميم املبنى، البنبة التحتية الداخلية والتكنولوجيا املستخدمة )من 

جملة أمور أخرى( بهدف تشييد مباٍن موفّرة للطاقة.

تتواجد إرسائيل حاليًا يف مرحلة متقدمة من سيورة تشخيص الجهود 
الالزمة لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها إحدى أهم ركائز التحول 
الطاقوي. أحد املتطلبات الرئيسية للتحول الطاقوي السلس هو اتباع طرق 
محّدثة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. األدلة القامئة عىل أرض الواقع 
تدعم االفرتاض بأّن إرسائيل تحرز تقدًما يف خططها لتعزيز كفاءة استخدام 
الطاقة، مام يدل عىل أّن الدولة متواجدة يف مكانة متقدمة يف املرحلة 

األوىل يف سيورة التحول الطاقوي يف النموذج متعدد املراحل. 

املجتمع

الطاقة ال  استخدام  الطاقة وموضوع كفاءة  التوعية يف مجال  حمالت 
تحتل مكانة مركزية يف الربامج التعليمية والرتبوية يف إرسائيل. ولكن رشكة 
كهرباء إرسائيل تعمم معلومات بخصوص ترشيد استهالك الطاقة، وذلك 
يف الفواتي املرسلة إىل الزبائن. مع  ذلك، فإّن الوعي حول القضايا البيئية، 
تَحّول نظام الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة يف املجتمع اإلرسائييل يرتاوح 
بني متوسط وعاٍل. مقابل املواضيع املتعلقة برتشيد استهالك الطاقة، تحتل 
قضية املياه حيزًا أكرب لدى الجمهور. أجهزة توفي املياه مركّبة بانتظام يف 
األماكن العامة والخاصة، ويتم تطبيق مختلف السياسات لرتشيد استهالك 

املياه، مام يجعل الوعي لرتشيد استهالك املياه أعىل بكثي. 

وفًقا الستطالع أجراه معهد وادي عربة للدراسات البيئية، فإّن %45 من 
الجمهور اإلرسائييل يعتقدون أّن تغي املناخ يؤثر عىل حياتهم، بينام يرى 
%15 أنّه ال يوجد لتغي املناخ أي أثر عىل حياتهم عىل املدى القريب. 
يشي االستطالع أيًضا إىل أّن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هام مصدرا 
الطاقة املتجددة املألوفان واألكرث شهرة يف إرسائيل. %52 من املُستطلعني 
يعتربون أنفسهم واعني جًدا إليجابيات وسلبيات الطاقة الشمسية. ومن 
املمكن أن نعزو ذلك إىل االستخدام واسع النطاق للسخانات الشمسية يف 
البالد. مع ذلك، يشي االستطالع إىل مستوى متدٍن جًدا من الوعي العام 
حول السياسات اإلرسائيلية املتعلقة بتغي املناخ وأهدف الطاقة املتجددة: 

فقط %15 من الجمهور مدرٌك لهذه السياسات واألهداف، وفقط %8 من 
الجمهور مطّلع عىل األنظمة واملعايي املتعلقة بالطاقة املتجددة. بالرغم 
من ذلك، يؤمن ثلث املستطلعني بأنّهم يستطيعون التأثي عىل سيورات 
صنع القرار املتعلقة بسياسات وأهداف الدولة يف مجال الطاقة املتجددة 
وتغي املناخ. هذه املعطيات هي نِتاج استطالع غي منشور، يشمل 1500 
منوذًجا، وقد كلّف به معهد وادي عربة للدراسات البيئية، وأجري يف آذار 

 .2021

أشار Noel و Savocool )2006( إىل أنّه يوجد يف إرسائيل مجتمع بيئي 
فّعال يضم أكرث من مائة منظمة غي حكومية مسّجلة قانونية وناشطة 
يف املجال. نشأ هذا املجتمع كرد فعل عىل الخطر الشديد الذي يهدد 
األمن الطاقوي وآثار ذلك عىل البرشية. بالرغم من مستوى الوعي الذي 
يرتاوح بني متوسط وعاٍل، ميكننا أن نلحظ أّن هناك عدًدا قلياًل من التدابي 
من أجل حامية البيئة )Noel and Sovacool, 2016(. معظم املواطنني 
رمبا ال يربطون بني آثار األمن الطاقوي واآلثار البيئية الستهالكهم للطاقة، 
مام يؤدي إىل مشاركة سلبية يف هذه القضايا )املرجع السابق(. يُستنتج 
يف دراسة أخرى لـ DiPersio  وآخرين )2021( أّن  املجتمعات املحلية 
يف جنوب وادي عربة منفتحة ملجال الطاقة املتجددة، خاصة لتكنولوجيا 

الطاقة الشمسية ألنّها تعزز من استقالليتها الطاقوية.

يّدعي باحثون آخرون، مثل Michaels وآخرين )2016(، أّن اإلرسائيليني 
الحمولة عن  تحويل  تسّهل  التي  للتجارب  قلياًل  اهتامًما  عامًة  يولون 
طريق أجهزة منزلية موّجهة عن بعد. بسبب قلة الثقة يف املؤسسات 
البعيدة والعتبارات متعلقة بالخصوصية، يويل معظم الناس قدرًا قلياًل 
من األهمية لهذه التقنيات، كام اتضح يف االستطالع الذي أجري يف إطار 
البحث )Michaels & Parag, 2016(. يُستنتج من الدراسة نفسها أّن 
العدادات الذكية ال تلقى دامئًا استحسانًا لدى السكان. مع ذلك، يشي 
الباحثون إىل أنّه قد يكون هناك خلف هذه الرسالة الضمنية قدٌر كبي من 
االرتياب وانعدام الثقة تجاه املؤسسات الحكومية. مع أّن الجمهور يكون 
داعام ومحبذاً للتكنولوجيا الحديثة، إاّل أّن انعدام الثقة هذا قد يكون نابًعا 
أيًضا عن الرتويج املحدود للعدادات الذكية. وفًقا للباحثني، فإّن "الجهود 

الجامعية" من شأنها أن تشّكل توّجًها أكرث إقناًعا للوصول إىل الناس.

الطاقة  مجال  يف  والتطوير  البحث  جهود  اإلرسائيلية  الحكومة  تدعم 
بواسطة تقديم منح بحثية، ومتويل أبحاث سياساتية جديدة واستشارات 
مهنية. تطبيق التقنيات املبتكرة متجذر يف املجتمع العلمي يف إرسائيل، 
املركّز يف صناعة الهايتك يف القطاع الخاص ويف مختلف املؤسسات البحثية. 
تصّب معاهد عديدة جّل تركيزها يف أبحاث الطاقة املتجددة، عىل سبيل 
املثال، معهد وايزمان للعلوم واهتاممه بالطاقة الشمسية، ومعهد إرسائيل 

للتقنية-التخنيون.

بالنسبة للمنّصات التي تقّدم مناذج حوارية لدعم التحول الطاقوي، تنشط 
يف هذا املجال عدة منظاّمت إرسائيلية، مثل "منتدى إرسائيل للطاقة"، 
للطاقة  اإلرسائيلية  "الجمعية  الذكية"،  للطاقة  اإلرسائيلية  "الجمعية 
الخرضاء"، "مركز هيشل"، "الحياة والبيئة- هيئة البنية التحتية للحركة 
البيئية"  ، "إيغنايت ذا سبارك" وغيها. تشّجع هذه املؤسسات عىل الحوار 
أمام جهات  واملرافعة  تقارير  إعداد  ولقاءات،  برامج  تنظيم  من خالل 
حكومية.    إحدى املبادرات األهلية انبثقت عن نشاط إحدى الجمعيات 
يف املجال،  برنامج "إرسائيل 2050"، والذي  يصبو نحو تحقيق أهداف  
اسرتاتيجية بحلول العام 2050 يف قطاعات  النقل، الطاقة، البناء والتخطيط 
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.)2019a  ،الحرضي، التجارة الصناعية والنفايات )الوزارة لحامية لبيئية

ميكننا القول إّن املجتمع اإلرسائييل واعٍ للقضايا البيئية، وهو رشط أسايس 
للنجاح يف سيورة التحول الطاقوي. بالنسبة ملواضيع الطاقة، يبدو أّن زيادة 
حمالت التوعية قد تساهم يف اتخاذ تدابي واسعة النطاق لرتشيد استهالك 
الطاقة. بالتايل، ووفًقا للنموذج متعدد املراحل، فإّن تصنيف إرسائيل يف 

املرحلة األوىل ينطبق أيًضا عىل البعد االجتامعي. 

النظام  العام وعىل مستوى  املشهد  التطورات  عىل مستوى  تلخيص 
الطاقوي 

عىل مستوى املشهد العام، من املتوقع أن تؤثر اكتشافات حقول الغاز يف 
العقد األخي عىل التحول الطاقوي، عىل األقل عىل املدى القريب، ولكن 
مع احتامل ترك أثر عىل املدى البعيد أيًضا. ميكننا االفرتاض أّن الرتكيز عىل 
استغالل موارد الغاز الطبيعي أبطأ من تقّدم مشاريع الطاقة املتجددة.  

األمن الطاقوي لدولة إرسائيل حظي باألولوية عىل القضايا البيئية.

باإلضافة إىل ذلك، يوجد لجائحة كوفيد 19 أثر كبي عىل قطاع الطاقة 
بشكل عام، وعىل قطاع الكهرباء بشكل خاص. تشي األدلة إىل أّن تفيش 
الجائحة أدى إىل انخفاض استهالك الطاقة. يختلف مدى هذا االنخفاض 
حسب نوع الوقود وحسب القطاع. سنعرف مستقباًل ألي مدى سيكون 
لتِبعات الجائحة أثر قصي األمد، أو ما إذا سيكون لها أيًضا أثر مبارش أو غي 

مبارش عىل التحّول الطاقوي عىل املدى البعيد. 

الطاقوي عىل  التحّول  التقنية والتنظيمية تؤثر عىل  التحديات  بعض  
مستوى النظام الطاقوي أيًضا. عدم  االرتباط بالبنى التحتية الطاقوية 
للدول املجاورة هو نقطة انطالق شائكة تشّكل تحديًا كبيًا أمام دمج 
نسبة كبية من الطاقات املتجددة يف النظام الطاقوي. عىل غرار العديد 
بسوق  الطاقة  قطاع  يتميز  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  دول  من 
مشرتين واحدة، بحيث تحتكر رشكة كهرباء إرسائيل مجال توليد، نقل 
وتوزيع الطاقة الكهربائية. بالرغم من وضع إطار قانوين إلعاد  هيكلة 

السوق، إاّل أّن التقدم بطيء جًدا.

خالصة القول،  ميكننا متييز عدة عوامل عىل مستوى النظام الطاقوي التي 
تشّكل يف الوقت  الحارض تحديًا أمام تقّدم إرسائيل يف سيورة التحول 
الطاقوي: الواقع الجيوسيايس واإلقليمي املتوتر والذي يخلق إشكاليات 
جادة يف مجال األمن الطاقوي؛ الجائحة الحالية؛  املبنى املؤسسايت؛ وعدم 
الجاهزية االجتامعية  لتغيي أمناط وسلوكيات استهالك الطاقة- جميعها 
تعيق قدرة إرسائيل  عىل تحقيق أهداف التحول الطاقوي. باإلضافة إىل 
ذلك،  فإّن مصادر الطاقة املتجددة ال تستبدل حاليًا استخدام الوقود 
األحفوري، بل عىل العكس من ذلك، إذ يتم حاليًا توسيع قطاع الغاز 
الطبيعي، ومن املرجح أن يؤدي ذلك مستقباًل  إىل االعتامد الحرصي عىل 
تقنيات معينة. من ناحية أخرى، مع طرح سياسة دمج مصادر الطاقة 
املتجددة يف قطاع الكهرباء اإلرسائييل يف عام 2010، والتي تشّكل قاعدة 
قانونية لتسعية الطاقة واملزايا الرضيبية، أبدت إرسائيل رغبتها السياسية 
يف تعزيز استخدام مصادر الطاقة املتجددة. كانت تلك نقطة مهمة يف 
سيورة تنويع النظام الطاقوي. وعليه، ميكن تصنيف إرسائيل يف املرحلة 
التحول الطاقوي. يف مجاالت معينة، قطعت إرسائيل  األوىل يف منوذج 
شوطًا كبيًا يف هذه املرحلة؛ ويف مجاالت أخرى، هناك حاجة لبذل جهود 
إضافية للتقدم نحو املرحلة الثانية من النموذج متعدد املراحل. الجدول 

أدناه )4-2( يلّخص مؤرشات التحول الطاقوي املهمة يف إرسائيل، ويقارن 
بينها عىل مر السنني. 
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الجدول 2-4
التوجهات واألهداف الحالية لسريورة التحول الطاقوي

2050 2030 2020 2018 2015 2010 2005 املؤرش الفئة
- - ال ينطبق ال ينطبق -36% -22% -21% انبعاثات ثاين 

أكسيد الكربون 
لكل وحدة من 

الناتج املحيل 
اإلجاميل

انبعاثات 
الكربون )مقارنة 

بعام 1990(

%26- من انبعاثات غازات 

الدفيئة

ال ينطبق -4% +9% +29% +21% انبعاثات ثاين 
أكسيد الكربون 

للفرد
-  5.4

جيجاواط

1,500

)2019(

1,138 813 99 ال ينطبق االستطاعة 
التوليدية املركبة 

واملخطط لها 
)ميغاواط(

الطاقة املتجددة

- ال ينطبق 2.8

)2019(

2.4% 2.4% 5% 4% النسبة من 
االستخدام النهايئ 

للطاقة
- 30% 10 3% 2% 0.34% 0.08% النسبة من املزيج 

الطاقوي )القائم 
واملخطط له(

- - ال ينطبق +93.9% +89.6% +101.7% +60.9% إجاميل مخزون 
الطاقة األويل 

)مقارنة بـ 1900(

انبعاثات 
الكربون )مقارنة 

بعام 1990(

- - ال ينطبق ال ينطبق -31% -17.4% -18.8% الكثافة الطاقوية 
للطاقة األولية

انبعاثات الكربون 
)مقارنة بعام 

)1990
- - ال ينطبق 0% +4% +20% +8% إجاميل مخزون 

الطاقة للفرد 
)مقارنة بـ 1990(

- - ال ينطبق +61.9% +61.9% +66.7% +54.8% استهالك الكهرباء 
للفرد )مقارنة بـ 

)1990
- - ال ينطبق +248.6% +231.3% +187.7% +158.2% االستهالك النهايئ 

للكهرباء يف قطاع 
اإلسكان )مقارنة 

بـ 2005(
- - ال ينطبق +124% +110% +103.4% +66.9% إجاميل االستهالم 

النهايئ للطاقة

املباين

- - ال ينطبق +125% +112.5% +100% +62.5% انبعاثات ثاين 
أكسيد الكربون 

يف قطاع النقل

النقل )مقارنة بـ 
)1990

- - أقل من 1,000 مركبة 
كهربائية، نحو 100,000 

مركبة هجينة )2009(

ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق عدد املركبات 
الكهربائية
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- - ال ينطبق -34% -30.4% -33.8% -70.9% الكثافة الكربونية 
لالستهالك يف 

قطاع الصناعة 
)مقارنة بـ 1990(

الصناعة

- - ال ينطبق 19.4% 20.2% 21.1% 21.5% القيمة املضافة 
)حّصة الناتج 

املحيل اإلجاميل(
- - ال ينطبق -72.6% -94.6% 0 ال ينطبق واردات الغاز 

الطبيعي )مقارنة 
بعام 2010(

أمن إمداد 
الطاقة

- - ال ينطبق +24% +0.9% +51.4% +92.3% واردات الغاز 
الطبيعي )مقارنة 

بعام 1990(
- - ال ينطبق 1,192.3% +1,046.2% +774.4% +266.7% صادرات الطاقة 

الكهربائية 
)مقارنة بـ 1990(

- - ال ينطبق 100% 99.9% 99.7% 99.9% منالية الكهرباء 
حسب نسبة 

السكان يف 
املناطق الحض

- - ال ينطبق -99.8% -99.7% ال ينطبق ال ينطبق استهالك الفحم 
الحجري

- - ال ينطبق +400% +300% ال ينطبق ال ينطبق احتياطي الغاز 
)مقارنة بعام 

)2009
- - ال ينطبق  157,206

)2015(

425.806 ال ينطبق ال ينطبق االستثامرات 
يف مجال نزع 

الكربون )مليون 
دوالر أمرييك(

استثامرات

8,882,000 عدد السكان 
)2019(

الجانب 
االجتامعي-
-االقتصادي - ال ينطبق 1.9% 2% 1.8% 1.7% النمو السكاين

- - ال ينطبق  92.3%

)2017(

92.1% 91.8% 91.5% معّدل التحرّض

- - ال ينطبق 3.5% 2.3% 5.6% 3.9% منو إجاميل الناتح 
املحيل

- - ال ينطبق ال ينطبق -18.5% -4.7% 0% רמת המחסור 
במים )בהשוואה 

ל-2005(

מים

)2020 ,World Bank ;2020 ,2020a; Statista ,2020a; IRENA ,IEA ;2020 ,FAO ;2020 ,BP :املصدر: باالستناد إىل معطيات من(

4.1.2. تقييم النزعات القامئة عىل مستوى 

القطاع العيني
التطورات الحاصلة عىل مستوى القطاع العيني مهمة جًدا لبلوغ املراحل 
التالية يف سيورة التحول الطاقوي )انظروا الجدول 3-1(.  أحرزت إرسائيل 
األلواح  منشآت  منالية  سابًقا:  املذكورة  األبعاد  بعض  طفيًفا يف  تقدًما 
الضوئية الجهدية صغية الحجم؛ كفاءة استخدام الطاقة؛ اختبار وتقييم 

خيارات املرونة؛ دعم الربامج الساعية لتعزيز التنقلية الكهربائية وتطوير 
الهيدروجني وطاقة إىل إكس. يصف  البحث والتطوير يف مجال  قطاع 

الفصل التايل هذه التطورات عىل مستوى القطاع العيني بالتفصيل. 

  التنقلية الكهربائية

للتقليل من التلوث الناتج عن املركبات، تهدف إرسائيل إىل زيادة نسبة 
البالد. عىل سبيل املثال، أطلقت يف عام 2011  املركبات الكهربائية يف 
مبادرة "خيارات الوقود والتنقلية الذكية" لدعم برنامج إرسائيل الوطني 



-37-

تطبيق النموذج يف إرسائيل

لبدائل الوقود والتنقلية الذكية )خيارات الوقود والتنقلية الذكية، 2021(. 
بني هيئات  وزارات، وتجمع  لعرش  املبادرة جهوًدا مشرتكة  متثّل هذه 
حكومية، مؤسسات بحثية ورشكات تجارية، لخلق ثبات تنظيمي وأفق 
الوزارة  عام 2016، طرحت  السوق.  يف  الشأن يف  استثامري ألصحاب 
لحامية البيئة والصندوق القومي اليهودي مخطط دعم للنهوض مبشاريع 
مشاركة املركبات يف املجتمعات املحلية. لتحقيق هذه الغاية، تم تخصيص 
220 مليون شيكل جديد. تتعهد إرسائيل بالسامح فقط ببيع مركبات 
كهربائية خصوصية بحلول عام REN21( 2030, 2019(. لتعزيز التنقلية 

الكهربائية، وضعت وزارة الطاقة الغايات التالية، حتى عام 2030:

جميع املركبات ستكون كهربائية بنسبة 100%. 1

املركبات التي يزيد وزنها عن 3.5 طن:  غاز طبيعي مضغوط بنسبة . 2
%20، وطاقة كهربائية بنسبة 80%.

الشاحنات التي يزيد وزنها عن 3.5 طن: غاز طبيعي مضغوط بنسبة . 3
%60، وطاقة كهربائية بنسبة 40%.

الحافالت: غاز طبيعي مضغوط بنسبة %25، وطاقة كهربائية بنسبة . 4
 .75%

يف إطار الجهود الحكومية، وضعت الغايات التالية لدعم النقل باستخدام 
مركبات كهربائية بواسطة حوافز رضيبية:

الجدول 3-4

غايات النقل باستخدام مركبات كهربائية

2024 2023 2022 2021 2020 2019 السنة

%35 %20 %10 %10 %10 %10 كهربائية كلًيا

%83 %55 %40 %30 %25 %20
 قابلة للشحن

الخارجي

%83 %83 %83 %50 %45 %30 هجينة

)املصدر: الحكومة اإلرسائيلية، 2019(

بفضل أسعار الكهرباء املنخفضة، مسافات السفر القصية وإمكانية توليد 
الطاقة الذاتية، فإّن الظروف مواتية لدعم استخدام املركبات الكهربائية. 
قُّدمت منح بقيمة 29 مليون شيكل جديد ملا يقارب 30 سلطة محلية و 
15 رشكة للوقود والشحن  ومستوردي املركبات للنهوض بقطاع التنقلية 
الكهربائية )Gutman, 2019؛ وزارة الطاقة، 2018(. بتمويل من وزارة 
الطاقة،  تم إنشاء 2,500 محطة شحن يف إرسائيل )وزارة الطاقة، 2018(. 
مع ذلك، فإّن تطبيق املخطط بطيء، كام يتضح من بحث أجرته وزارة 
الضعيفة ملحطات  التحتية  البنية  املواطنني من  يستاء معظم  الطاقة. 
 ,Noel and Sovacool( الشحن، األمر الذي يعيق رشاء مركبات كهربائية

 .)2016

باإلضافة إىل التشجيع عىل استخدام املركبات الكهربائية، وضعت الدولة 
معيارًا ملزج امليثانول. وفًقا للوكالة الدولية للطاقة املتجددة )2021(، طُرح 
معيار M15 يف 2016. يساهم امليثانول يف الحّد من االنبعاثات )مقارنة 
بوقود البنزين( وهو وقود قابل للتحلل الحيوي. يُصنع امليثانول عادًة من 
الغاز الطبيعي أو الفحم الحجري، ولكن ميكن أيًضا إنتاجه بطرق "خرضاء" 

عن طريق الكتلة الحيوية أو مدخالت الطاقة الكهربائية املتجددة. مع 
ذلك، فإّن استخدام امليثانول محدود جًدا يف إرسائيل )املرجع السابق(.

 إدارة الطلب عىل الطاقة

استخدام عدادات ذكية وأجهزة ذكية تعمل أوتوماتيكيًا أو عن بعد، أو 
بطاريات املركبات الكهربائية كخيارات للتخزين، يخضع حاليًا للفحص 
 ,Michaels and Parag( الطاقة  عىل  الطلب  إدارة  إطار  يف  والتقييم 
2016(. ومبا أّن نظام الطاقة الكهربائية يف إرسائيل غي موصول بشبكات 
الكهرباء للدول املجاورة، ال ميكن إذًا تعزيزه بواسطة واردات وصادرات 
الطاقة اإلقليمية. بالتايل، فإّن قطاع الكهرباء يف إرسائيل مصّمم بشكل يؤّمن 
الطلب عىل الكهرباء يف أية لحظة، خاصة من خالل منشآت الغاز الطبيعي 
املرنة يف الوقت الحايل. يتميّز استهالك الكهرباء بقدر عاٍل من التقلّب 
خالل ساعات النهار أو بني الفصول، وتشّكل معدالت الطلب يف ساعة 
الذروة %3 من إجاميل ساعات الطلب عىل الكهرباء يف السنة. نظام الطاقة 
قادر عىل توليد الكهرباء مبعّدل ضعفي ناتج االستهالك السنوي املتوسط 
للكهرباء. لرتشيد االستهالك والحّد من االستثامر يف زيادة اإلنتاج املكلفة، 
تطبق  إرسائيل حاليًا سياسات تجريبية إلدارة الطلب عىل الطاقة. أطلقت 
رشكة كهرباء إرسائيل مناقصة الستبدال العدادات العادية بعدادات ذكية 
يف جميع أنحاء إرسائيل. ومبا أّن تقنيات إدارة الطلب عىل الطاقة هذه ال 
تطبّق عىل نطاق واسع، فهي غي  مألوفة للجمهور، وبالتايل، تسود حالة 
من انعدام الثقة وسوء الفهم.   عىل سبيل املثال، من الغريب أّن تتحكم 
أطراف ثالثة بعيدة باالستهالك املنزيل للكهرباء يف إرسائيل. أثيت أيًضا 
 ,Michaels and Parag( مخاوف صحية حول استخدام العدادات الذكية

 .)2016

 طاقة إىل إكس وهيدروجني

القائد الرئييس يف مجال الطاقة إىل إكس هو القطاع الخاص، إذ أّن الحكومة 
العديد من املؤسسات  البحث والتطوير. تجري  ال تدعم سوى جهود 
أبحاثًا يف مجال خاليا الوقود، مثل مركز األبحاث الوطني اإلرسائييل للدفع 
 -)I-CORE( الكهروكيميايئ وبرنامج املراكز اإلرسائيلية للتميز البحثي
مثل  املجال  يف  ناشئة  رشكات  عدة  أقيمت  املتجدد.  السائل  للوقود 
Gencell، PO-CELLTech، Electriq Global. تتخصص رشكات أخرى 
  Energy Now، NRGStorEdge،  H2Pro، H2 مثل الهيدروجني  يف 
فإّن  ذلك،  إىل  باإلضافة   .Edrei Bio Hydrogen أو  NewCO2Fuels
معظم رشكات النفط اإلرسائيلية تستكشف حاليًا خيارات الهيدروجني. 
عىل سبيل املثال، تخطط رشكة سونول إلنشاء أول محطة للتزود بوقود 
الهيدروجني يف منطقة حيفا خالل السنوات الثالث القادمة؛ تستثمر رشكة 
 BAZAN باز يف رشكات خاليا الوقود؛ أنشأت مصايف النقط املحدودة
مركز ابتكار ومتلك أسهاًم يف رشكة إنتاج الهيدروجني H2Pro. تعمل الرشكة 
الوطنية املحدودة للبنى التحتية للنفط والطاقة، واملسؤولة عن البنية 
التحتية للوقود يف إرسائيل، عىل تطوير اسرتاتيجية لتخزين الهيدروجني 
عىل نطاق واسع. قّدمت الحكومة 5.7 مليون شيكل جديد لـ 11 مرشوًعا 
ناشئًا، و 22.3 مليون شيكل جديد لـ 17 مرشوًعا رياديًا وتوعويًا يف مجاالت 
الكهرباء، التخزين، الطاقة املتجددة، بدائل الوقود يف قطاع النقل، كفاءة 
استخدام الطاقة، البيئة وغي ذلك. من بني املشاريع التي تلقت متوياًل يف 
عام 2019، تم إنشاء املشاريع املختارة التالية، أو أنّها ال تزال قيد اإلنشاء: 
أول محطة إلنتاج الهيدروجني، طائرة بدون طيار ترتكز عىل خاليا الوقود، 
مركز للتجارة بالغاز الطبيعي، نظام لتخزين الطاقة بالهواء املضغوط، 
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تطوير ناقل لوقود الهيدروجني وغي ذلك )وزارة الطاقة، 2019(. 

قطاع الطاقة-إىل-إكس يف إرسائيل هو قيد الدراسة يف الوقت الحارض، 
ويُستنتج من بحٍث لـ Bogdanov  و Breyer )2015(، والذي يحلل 
مجموعة التقنيات املثىل وفًقا للموارد املتوفرة يف إرسائيل، أّن تقنيات 
تحويل الطاقة إىل غاز وتخزين الغاز قابلة للتطبيق يف الحاالت التي تزيد 
فيها حصة مصادر الطاقة املتجددة عن %85. يف الختام، ميكننا القول إّن 
قطاع الطاقة- إىل- إكس يلقى مؤخرًا اهتامًما متزايًدا. ولكن سوق الطاقة 

يف إرسائيل، كام يف أماكن أخرى يف العامل، مل ينضج بعد.

 التقاط الكربون وتخزينه

ال تنّفذ حالًيا تقنيات اللتقاط الكربون وتخزينه، ولكن هذا املجال يخضع 

 Calvo and Brayer للدراسة يف الوقت الحايل.   اعتباًرا من 2013، بحث

Gvirtzman  )2013( مستودعات املياه املالحة يف املقطع الجيولوجي 

شاميل منطقة النقب يف إرسائيل الحتساب ورصد إجاميل سعة تخزين 

ثاين أكسيد الكربون. استنتج البحث أّن هناك سعة تخزين كبرية لثاين 

أكسيد الكربون، والقابلة لالستدامة اقتصاديًا )املرجع السابق(. 

 التخزين

عند ارتفاع نسبة مصادر الطاقة املتجددة، يتوجب عىل إرسائيل أن تكون 
مستعدة للموازنة بني العرض والطلب. بالتايل، يوجد لحلول التخزين 
دور مهّم جًدا. لبلوغ %30 طاقة متجددة بحلول العام 2030، قد تحتاج 
 .)2020 ,Colthorpe( إرسائيل لـسعة تخزين طاقوي تقارب 8 جيجاواط
لزيادة خيارات التخزين املتاحة أمام إرسائيل، متت املصادقة عىل تخزين 
ضخي بنسبة 800 ميغاواط، موزّعة عىل أربعة مشاريع: الغلبواع )قيد 
أخرى  تخزين  حلول  هناك  ومانارا.  هايردين  كوخاف  نيرش،  التنفيذ(، 
الهواء،  الطاقوي ضاغط  للتخزين   Augwind مطروحة من قبل رشكة
والتي طورت نظاًما تجريبيًا يف صحراء النقب تبلغ سعته التخزينية 120 
ميغاوواط ساعي، باإلضافة إىل منشأة للطاقة الشمسية تبلغ استطاعتها 
 ،Chaktratec 2021(. باإلضافة إىل ذلك، توفّر ,Willugn( 5 ميغاواط
وهي رشكة إرسائيلية تعمل يف مجال التخزين الذيك، حلواًل إلنشاء محطات 
للشحن الرسيع بواسطة استخدام عجالت طيان رسيعة الدوران، مام يتيح 

املجال للشحن الطاقوي العايل للمركبات الكهربائية. 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

العدادات  الستخدام  تجريبيًا  مرشوًعا  إرسائيل  كهرباء  رشكة  أطلقت 
اإللكرتونية الذكية، وذلك إلدارة الشبكة بكفاءة. رشكة كهرباء إرسائيل 
مسؤولة عن تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قطاع الطاقة، 
النقل  مجايل  يف  متقدمة  وإرشاف  مراقبة  أنظمة  برتكيب  قامت  وقد 
والتوزيع يف الشبكة. هذه العدادات التي تقيس حجم االستهالك الفعيل، 
تنقل البيانات اآلنية إىل نظام املراقبة لتحسني مراقبة االستهالك وإعالم 
املستهلكني بحجم االستهالك الفعيل. أعلنت رشكة كهرباء إرسائيل عن 
مناقصة الستبدال العدادات العادية بعدادات ذكية عىل املستوى القطري.

 الزراعة الفولتية الضوئية

نظرًا للمنالية املحدودة لألرايض وازدياد الطلب عىل الطاقة يف إرسائيل، 
فإّن إمكانية الدمج بني الزراعة واأللواح الضوئية الجهدية، تشّكل حاًل 
ممكًنا. أطلقت وزارة الطاقة ووزارة الزراعة برنامًجا بحثيًا تجريبيًا لتقييم 

قابلية تنفيذ املشاريع الزراعية الفولتية الضوئية )2021b ,Bellini(. مبا 
أّن %20 تقريبًا من األرايض صالحة للزراعة، يتم حاليًا تجريب عمليات 
زراعية، مثل الحقول املفتوحة والدفيئات لدمج تكنولوجيا توليد الطاقة 
أبحاث  لستة  جديد  شيكل  مليون   3.5 الوزارات  خصصت  الشمسية. 
مختلفة الستكشاف مختلف إمكانيات الدمج بني الزراعة وتوليد الطاقة 

الشمسية لتجنب رصاعات محتملة. 

4.1.3. خطوات رضورية لالنتقال إىل 

املرحلة التالية
املوارد  تستخدم  حيث  تقليديًا  قطاًعا  إرسائيل  يف  الطاقة  قطاع  يعترب 
الجانبية كمصدر أويل للمرونة. مع التزايد املتعمد ملصادر الطاقة املتجددة 
يف نظام الطاقة يف إرسائيل، يتوجب عىل الدولة أن تكون مستعدة للموازنة 
بني العرض والطلب. لتحقيق ذلك، يجب تطبيق خيارات املرونة يف جميع 
أجزاء نظام الطاقة، مثل قطاعات التوليد، النقل والتوزيع، وأنظمة التخزين 

املناسبة. 

التحّول الطاقوي السلس يتطلب ترابطًا بني جميع قطاعات املستخدم 
النهايئ. ولكن معظم املناقشات حول التحول الطاقوي الحايل يف إرسائيل 
اقترصت حتى اآلن عىل قطاع الطاقة، بينام مل يحظ التحول الطاقوي يف 
قطاعات التدفئة، التربيد، النقل والصناعة بقدر كاف من االهتامم. إّن 
تحقيق أهداف قطاعية عينية، والتي تحّدث بانتظام حسب تطورها، 
من شأنه تسهيل دمج الطاقات املتجددة يف جميع القطاعات. باإلضافة 
إىل الغايات العينية، فإّن السياسات التي تنظّم عملية نزع الكربون يف 
قطاعات مختلفة، ليس فقط يف قطاع الطاقة، من شأنها تعزيز التآزر بني 

قطاع الطاقة وقطاعات املستخدم النهايئ. 

الخطوة املهمة التالية هي تحويل املستهلكني إىل منتجني للطاقة، إىل ما 
يسّمى بـ"مستهلكني-منتجني"، مام يعزز من مرونة الشبكة. إّن اكتشاف 
مناذج تجارية إىل جانب خدمة "املستهلكني-املنتجني" الداعمة للشبكة، 
مثل التوليد املصّغر للطاقة، أنظمة القياس الذيك، خفض الطلب، تحويل 
الحمولة، املركبات الكهربائية مع إمكانية ربط املركبة بالشبكة، وتخزين 
الطاقة، يوفّر حلواًل واعدة لتعزيز تداخل املستخدمني يف موازنة الشبكة 
)Michaels and Parag, 2006(. إّن تطوير الشبكات الذكية قد ميّكن 
املستهلكني-املنتجني من بيع فائض طاقتهم الكهربائية ملستهلكني آخرين 
عرب الشبكة. يساهم ذلك يف تعزيز األمن الطاقوي ويسّهل دمج الطاقات 

املتجددة يف نظام الطاقة. 

تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء رضوري جًدا لدمج كمية كبية من 
مصادر الطاقة املتجددة ولتأمني مخزون طاقوي موثوق عىل املدى البعيد. 
أهم إمكانات توليد الطاقة الشمسية يف إرسائيل موجودة يف الجنوب، 
بينام تقع مراكز الِحمل الرئيسية يف شاميل البالد واملنطقة الساحلية. إّن 
ربط شبكة الكهرباء بشبكة نقل متينة، والرتابط الشبيك مهاّمن جًدا لتوليد 
وتوزيع الطاقة األمثل. توسيع نطاق القدرة عىل نقل الكهرباء يساهم أيًضا 
يف زيادة ثقة املستثمرين يف مصادر الطاقة املتجددة. مع أّن عدم االستقرار 
اإلقليمي يلعب دورًا مهاًم يف زيادة حصة مصادر الطاقة املتجددة يف قطاع 
الكهرباء، إاّل أّن اتفاقيات إبراهيم الجديدة قد تتيح املجال إلنشاء رشاكات 
جديدة لتصدير الطاقة الكهربائية املتجددة أو ناقالت الطاقة "الخرضاء"، 

مثل الهيدروجني األخرض. 
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يجب إعادة النظر يف اإلطار الرضيبي الحايل، فهو يدعم استخدام أنواع 
ثة. الرشكات الصناعية التي تستخدم الوقود األحفوري تستطيع  الوقود امللوِّ
خفض التكاليف بواسطة تحميلها عىل النفقات ، وبالتايل، خفض التزامها 
الرضيبي )Grossman, 2016(. نتيجة لذلك، تكون الطاقة الشمسية أقل 
جاذبية، ويبقى الوقود األحفوري قيد االستخدام. يجب إعادة النظر يف 
األنظمة الرضيبية، وتقديم حوافز رضيبية مقابل استخدام مصادر الطاقة 

املتجددة بداًل من الوقود األحفوري. 

التحّول الطاقوي الناجح يتطلب أيًضا مشاركة املواطنني. سيورة التحّول 
الطاقوي نحو %100 طاقة متجددة هي سيورة معرقلة، يف قطاع الطاقة 
ويف جميع القطاعات االقتصادية األخرى، ولكن يف الحياة اليومية أيًضا. 
يتطلب ذلك تفهاًم ودعاًم من قبل الحكومة، ولكن أواًل وقبل كل يشء، 
من قبل املجتمع. مع أّن املجتمع اإلرسائييل واعٍ جًدا للتقنيات املبتكرة، 
ال يزال هناك نقص يف الوعي تجاه استهالكها للطاقة. من الواضح أيًضا أّن 
خربة السلطات املحلية يف هذا املجال منقوصة جزئيًا. تطوير برامج توعوية 
وتدريبية لتقليص الفجوات يف املهارات وتعزيز الثقة، عىل سبيل املثال 
تقنيات إدارة الطلب عىل الطاقة، من شأنه دعم استخدام مصادر الطاقة 

املتجددة عىل نطاق أوسع. 

إّن وجود إطار تنظيمي ومؤسسايت متني، ذا جدوى مالية كبية، رضوري 
جًدا لسوق طاقة أكرث انفتاًحا وأكرث تنافسية. املبنى املؤسسايت الحايل 
لسوق الكهرباء االحتكاري يحد من قدرة السوق عىل التعامل بنجاعة 
من بُنى أكرث تعقيًدا. يف الوقت الحارض، معظم القرارات املتعلقة بقطاع 
الطاقة تتخذ يف رشكة كهرباء إرسائيل، وتفتقر للتنسيق بني الوزاري. مع 
ازدياد أهمية جهات توليد الطاقة الخاصة وتوليد الطاقة الالمركزي، فإّن 
إنشاء هيئات تنظيمية مستقلة قد ميثّل عىل نحو أفضل مصالح عدد 
أكرب من أصحاب الشان. عىل ضوء ذلك، يجب إعادة النظر يف دور شبكة 
كهرباء إرسائيل. رشكة كهرباء إرسائيل أو الهيئة التنظيمية الجديدة يجب 
أن تكونا مسؤولتني عن متابعة وتقييم أداء القطاع. إّن تحسني األداء 
التجاري للقطاع من شأنه الحّد من عدم الكفاءة يف استهالك الكهرباء 
وسيسهم يف تعزيز تطور ومنو قطاع خاص ضمن قطاع الطاقة اإلرسائييل. 

إّن توسيع نطاق الطاقات املتجددة قد يُسهم إىل حٍد كبي يف تعزيز األمن 
الطاقوي يف إرسائيل. بالرغم من ذلك، ومع أّن إرسائيل وضعت نصب 
أعينها تحقيق هدف %30 طاقات متجددة بحلول العام 2020، إىل جانب 
دعم صّناع القرار واألطراف املعنية لسيورة التحول الطاقوي، إاّل أنّه من 
املتوقع أن يستمر الغاز الطبيعي يف أداء دور مركزي. هذا الدعم للغاز 
 ,Willner( الطاقة املتجددة الطبيعي أبطأ من تقّدم وتنفيذ مشاريع 
تنفيذية واضحة  اآلن خطة  توجد حتى  ذلك، ال  إىل  باإلضافة   .)2014
الستخدام الطاقة املتجددة، ومل يتم تزويد الجمهور باملعلومات الكافية 
حول فوائد ذلك. وعليه، إذا رغبت إرسائيل يف التقدم نحو نظام طاقوي 
يرتكز عىل مصادر الطاقة املتجددة، عليها أواًل تطوير وتطبيق اسرتاتيجية 

شاملة، مبا يف ذلك تجّنب استخدام الغاز يف املستقبل البعيد.

نظرة مستقبلية للمراحل التالية يف   .4.2
عملية التحول الطاقوي 

الطريق  أّن إرسائيل تسي يف  دليل عىل  أجري هو خي  الذي  التحليل 
الصحيح نحو التحّول الطاقوي.  بعد نقطّتي تحّول طاقوي رئيسيتني- 
حظر النفط يف عام 1973 عندما استبدلت إرسائيل النفط بالفحم الحجري 

كمصدر رئييس لتوليد الكهرباء، ووقف إمداد الغاز الطبيعي من مرص يف 
مطلع األلفية الثالثة- التحّول الطاقوي الحايل بدأ بخطوات صغية، وهو 

قائم حتى اآلن يف مجال الطاقة الشمسية باألساس.

السياسة  لتنظيم  قانونية  وأدوات  توجيهات  أنظمة،  قوانني،  تبلورت 
الطاقوية يف إرسائيل. فيام يتعلق بتطوير قطاع الطاقة املتجددة، نخص 
بالذكر املادة 9 من قانون التخطيط والبناء )1970(، والتي تنص عىل 
الكهربائية )عىل شكل سخانات شمسية( يف  الطاقة  وجوب استخدام 
قطاع اإلسكان منذ عام 1980. ساهم هذا القانون يف تحويل إرسائيل إىل 
دولة ريادية يف تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية. مع ذلك، فإّن رشط 
استخدام الطاقة الشمسية يقترص عىل قطاع اإلسكان فقط. إّن استخدام 
الطاقة الشمسية يف القطاعني الصناعي والتجاري غي منظم بالقدر الكايف 
بعد. يجب وضع إطار عمل مناسب لزيادة استخدام الطاقة الشمسية 
يف هذين القطاعني. يف دولة مثل إرسائيل تحديًدا، التي متلك إمكانات 
عالية لتوليد الطاقة الشمسية، فإّن توليد الطاقة الشمسية يف السيورات 
الصناعية يجب أن يلقى الدعم الكايف، عن طريق توليد الحرارة مثاًل من 

مصادر الطاقة املتجددة. 

خطّة دمج مصادر الطاقة املتجددة يف قطاع الكهرباء اإلرسائييل يف عام 
الطاقة، يوفال  2010 مل تحّدث بعد. ولكن يف عام 1948، أطلق وزير 
شطينيتس، خطة لتحويل قطاع الطاقة اإلرسائييل بحلول العام 2030 
الفحم  استخدام  وللتوقف عن  امللّوثة"  الطاقة  من  إرسائيل  "لتخليص 
الحجري يف قطاع توليد الكهرباء حتى العام 2026 )وزارة الطاقة، 2021(. 
ولكن هذه الخطة ال تحقق غاياتها من حيث التطبيق الفعيل لتكنولوجيا 
الطاقة املتجددة، والتي هدفت إىل بلوغ نسبة %80 غاز طبيعي و 20% 
طاقات متجددة يف قطاع الكهرباء، وقد تبّدلت منذ ذلك الحني إىل 70% 
الغاز  أّن  إىل  الغايات  تدّل هذه  غاز طبيعي و %30 طاقات متجددة. 
 ,Surkes and Staff( الطبيعي يُعترب أولوية من قبل الحكومة اإلرسائيلية
2020(. وعليه، فإّن أهم االستثامرات مخّصصة للبنى للتحتية للغاز بداًل 
الكربون،  العاملية لنزع  من قطاع الطاقة املتجددة. عىل ضوء الجهود 
ينطوي ذلك عىل خطر زيادة والء املستهلكني للتكنولوجيا القامئة، وعىل 
خطر االستثامرات العامة . من ناحية أخرى، فإّن تنويع املزيج الطاقوي 
يف إرسائيل من شأنه أن يسهم يف خفض انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة 

األمن الطاقوي. 

إّن تحّول نظام الطاقة اإلرسائييل إىل نظام محايد للكربون يتطلب استثامرًا 
كبيًا يف تطوير وتطبيق التكنولوجيا والبنى التحتية املطلوبة لذلك. إلحراز 
تقدم يف هذا االتجاه، يجب االستعداد من اآلن للخطوات القادمة يف سيورة 
التحول الطاقوي، واملحددة يف املرحلتني الثالثة والرابعة للنموذج متعدد 
املراحل. يشمل ذلك مثاًل الرتكيز عىل خيارات املرونة، مناقشة دور الغاز 
الطبيعي عىل املدى البعيد، زيادة املشاركة ورفع وعي السكان واستكشاف 
الدور املستقبيل للطاقة-إىل-إكس يف قطاع الطاقة. باإلضافة إىل ذلك، فإّن 
بلورة رؤية سياساتية بعيدة املدى، إىل جانب الخطة االسرتاتيجية، من 
شأنّه زيادة الثقة بني أصحاب الشأن املختلفني، مام سيشّجعهم عىل الدعم 

واملشاركة يف سيورة التطور هذه. 

إّن تحليل النموذج متعدد املراحل يعترب نقطة انطالق ملناقشة وتطوير 
اسرتاتيجية بعيدة املدى تراعي النظام الطاقوي بأكمله، وسيورة تحوّله إىل 
نظام قائم عىل %100 طاقات متجددة. الرسم 4-11 يلخص مكانة إرسائيل 
يف سيورة التحول الطاقوي، ويستعرض ملحة عامة عن الخطوات املستقبلية.
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الرسم 11-4
موجز عام ملكانة إرسائيل يف النموذج متعدد املراحل للتحول الطاقوي

ض
عر

ال

مستوى القطاع العيني قبل املرحلة الثانية 
)دمج تقنيات الطاقة املتجددة يف نظام 

الطاقة(

مستوى القطاع العيني قبل املرحلة األوىل 
)االنطالقة(

تقييم إمكانات الطاقة 
املتجددة

الطاقة املتجددة ال
تستبدل الوقود األحفوري

تقييم اإلمكانات اإلقليمية 
 لخيارات

مرونة مختلفة

تجريب خيارات املرونة

اسكتشاف مناذج تجارية متعلقة بخيارات 

املرونة، مبا يف ذلك الرشكات الناشئة يف 

مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

والنامذج التجارية الرقمية الجديدة بهدف 

الرتابط بني القطاعات

إنشاء شبكة العبني يف 
مجال خيارات املرونة 
املرتبطة بقطاعات 

الكهرباء، النقل والتدفئة

بذل جهود لتحسني 
الكفاءة

 توسيع وإعادة تهيئة
شبكة الكهرباء

جهود عابرة للحدود 
لتوسيع نطاق الشبكة

طرح مصادر الطاقة 
املتجددة يف األسواق

وضع أنظمة ومخططات 
تسعي للطاقة املتجددة

رفع الوعي حول

القضايا البيئية

بلورة تصّورات لتوسيع 
نطاق استخدام مصادر 
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الفهم الواضح والرؤية املبلورة هام رشطان أساسيان لدعم وقيادة سيورة 
التحّول إىل نظام طاقوي يرتكز بالكامل عىل مصادر الطاقة املتجددة. متت 
مالءمة النموذج متعدد املراحل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
الالزمة لدعم تحّول  املعلومات  لتقديم  لدولة إرسائيل، كدراسة حالة، 
نظام الطاقة إىل نظام مستدام. متت مالءمة هذا النموذج، الذي استند 
إىل السياق األملاين ولكن مع تعديل آليات إدارة سيورة التحول الطاقوي، 
متاشيًا مع خصائص منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيًا، ومع السياق 

اإلرسائييل الخاص. 

تم تطبيق هذا النموذج، املكّون من أربع مراحل )االنطالق يف سيورة 
التحول نحو مصادر الطاقة املتجددة؛ دمج تقنيات الطاقة املتجددة يف 
نظام الطاقة؛ طاقة إىل وقود/غاز؛ ونحو طاقة متجددة بنسبة 100%(، 
بغية تحليل وتحديد مكانة إرسائيل يف سيورة انتقالها إىل نظام طاقوي 
قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة، ورسم خارطة طريق تفّصل الخطوات 
املطلوبة للتقدم يف هذه السيورة. الِعرب املستخلصة من هذه التحليل 
ومن املقابالت التي أجريت مع الخرباء تتيح املجال لفهم الحالة اإلرسائيلية 

بشكل أكرث تفصياًل وأكرث عمًقا. 

نظرًا إلمكانات الطاقة املتجددة الوفية، تتوفر يف إرسائيل الرشوط املسبقة 
قائم عىل 100%  نظام طاقوي  إىل  االنتقال  لالنطالق يف سيورة  املثىل 
الرياح والطاقة الشمسية. ولكن إرسائيل  طاقة متجددة، خاصة طاقة 
تعمل أيًضا عىل توسيع إنتاج الغاز الطبيعي وتستثمر بشكل كبي يف هذه 
البنية التحتية. مع أّن األمر يبدو مجديًا عىل املدى القريب لتلبية الطلب 
املتزايد عىل الطاقة يف الدولة، ومدرًّا للربح بفضل إمكانيات تصدير الغاز 
الطبيعي، إاّل أّن هذا املسار الذي تسي فيه الدولة من شأنه تعزيز والء 
املستهلكني لتكنولوجيا عينية، وقد يؤدي إىل استثامرات العامة.  يتطلع 
العامل إىل املحايدة الكربونية بحلول العام 2050، ماّم سيقلل من الطلب 
عىل الوقود األحفوري، أضف إىل أّن اهتامم مؤسسات التمويل باملخاطر 
املناخية الستثامراتها آخذ يف االزدياد، األمر الذي يقلل من منالية رأس املال 
لالستغالل التقليدي للموارد. الرتكيز عىل مصادر الطاقة املتجددة يقلل 
أيًضا من االعتامد عىل الواردات. سيعزز ذلك أيًضا من األمن الطاقوي 

باعتباره أهم ركيزة يف سياسة الطاقة اإلرسائيلية. 

للتقّدم يف هذا االتجاه، فإّن مصادر الطاقة املتجددة يجب أن تصبح جزًءا 
ال يتجزأ من نظام الطاقة. يتطلب ذلك دعم وتطبيق خيارات املرونة، 
ابتداًء من مالءمة التسعيات واملراجعات الرضيبية، وحتى تطوير الشبكة 
والرتابط الشبيك. من املهم أيًضا زيادة مشاركة القطاع الخاص والسكان يف 
سيورة التحول الطاقوي. للحصول عىل دعم سيايس أوسع، يجب االعرتاف 

5
استنتاجات ونظرة مستقبلية

بسيورة التحول الطاقوي، عىل مستوى صّناع القرار، عىل أنّها فرصة بعيدة 
املدى لتعزيز األمن الطاقوي ودعم النمو االقتصادي-االجتامعي.

مع أّن إرسائيل قطعت شوطًا كبيًا يف سيورة التحول الطاقوي، واستخدامها 
للطاقة املتجددة يحتل مكانة متقدمة يف مرحلة االنطالق، ال تزال هناك 
حاجة لبذل جهود حثيثة إذا رغبت الدولة يف التقدم نحو نظام طاقوي 
قائم بالكامل عىل مصادر الطاقة املتجددة. الهدف من وراء نتائج التحليل، 
طاقة   100% نحو  املراحل  متعدد  الطاقوي  التحول  منوذج  جانب  إىل 
متجددة، هو إثارة وتعزيز النقاش حول نظام الطاقة املستقبيل يف إرسائيل 
وذلك من خالل وضع تصّور توجيهي لسيورة التحول الطاقوي ولتطوير 

سياسات مناسبة.   



-42-

مؤسسة فريدريش ايربت - التحّول املستدام لنظام الطاقة يف إرسائيل

قامئة املراجع 
 Energy security .)2019(  .Abu Hamed, T. A., & Bressler, L
 in Israel and Jordan: The role of renewable energy sources.
j./10.1016/https://doi.org .389–378 ,135 ,Renewable Energy

2018.12.036.renene

 Recent Advances in Renewable  .)2012(  .Adelekan, B. A
 Energy: Research, Applications and Policy Initiatives.

.21–1 ,)1(2 ,Physical Review % Research International

 2020a(. Jordan gets first natural gas supplies( .Al-Khalidi, S
from Israel. Reuters. https://www.reuters.com/article/jordan-

israel-gas-idUSL8N2960Q9

 2020b(. Jordan parliament passes draft law( .Al-Khalidi, S
to ban gas imports from Israel. Reuters. https://www.reuters.

com/article/us-jordan-israel-gas-idUSKBN1ZI0H2

 Israel’s Energy Security: Regional  .)2011(  .Bahgat, G
https://doi.  .34–25 ,)3(18 ,Implications. Middle East Policy

x.4967.2011.00495-1475.j/10.1111/org

 GW of solar by 15 Israel wants another .)2020( .Bellini, E
Pv Magazine International. https://www.pv-magazine. .2030
gw-of-solar--15-israel-wants-another/03/06/2020/com

/2030-by

 MW  300  2021a(. Israel reveals bidders for(  .Bellini, E
 solar-plus-storage tender in Negev Desert – Pv Magazine
/15/02/2021/International. https://www.pv-magazine.com
mw-solar-plus-storage--300-israel-reveals-bidders-for

/tender-in-negev-desert

 2021b(. Israeli government wants to boost(  .Bellini, E
 development of agrivoltaics. Pv Magazine International.
israeli- /01/02/2021/https://www.pv-magazine.com

/government-wants-to-boost-development-of-agrivoltaics

 The Role of Solar Energy .)2015( .Bogdanov, D., & Breyer, C
 Renewable Power Supply for Israel: Integrating %100 towards
 Solar PV, Wind Energy, CSP and Storages. Proceedings of the
.19th Sede Boger Symposium on Solar Electricity Production

edition. https://www. 2018 - BP Energy Outlook .)2018( .BP
/bp.com

edition. https://www. 2019 – BP Energy Outlook .)2019( .BP
bp.com/energyoutlook

 69th ,2020 Statistical Review of World Energy .)2020( .BP
.edition

 Assessment of CO2  .)2013(  .Calvo, R., & Gvirtzman, Z
 storage capacity in southern Israel. International Journal of
j./10.1016/https://doi.org .38–25 ,14 ,Greenhouse Gas Control

2012.12.027.ijggc

Energy. https://www. .)2020(  .Central Bureau of Statistics
cbs.gov.il/en/subjects/Pages/Energy.aspx

 8GWh of storage Israel likely to need .)2020( .Colthorpe, A
 renewable energy goals. Energy Storage News. 2030 to meet
https://www.energy-storage.news/news/israel-likely-to-
renewable-energy--2030-8gwh-of-storage-to-meet-need

goals

 DiPersio, T., Liedtke, N., Rosenthal, A., Wallace, A.,
 .Morris, A., Bar-On, I., Halasah, S., & Hamed, T. A
 Photovoltaic technology in Southern Arava of Israel: .)2021(
 an analysis of public acceptance. International Journal of
1/10.1080/https://doi.org .103–85 ,)1(40 ,Sustainable Energy

4786451.2020.1794865

Israel. https://www.eia.gov/international/  .)2016(  .EIA
analysis/country/ISR

Hydroelectric Power Station. https://www.  .)2021(  .Electra
electra.co.il/en/about_us/project_showcase/hydroelectric_

power_station

 120  Belectric bringt Solarpark mit  .)2019(  .Enkhardt, S
 Megawatt in Israel ans Netz. pv magazine Deutschland.
belectric-bringt-/18/11/2019/https://www.pv-magazine.de

/megawatt-in-israel-ans-netz-120-solarpark-mit

 A hydrogen strategy for a .)2020( .European Commission
/climate-neutral Europe. https://eur-lex.europa.eu/TodayOJ

 Energy  .)2019(  .European Commission DG Energy
 5th Plenary Meeting Concerted  .Efficiency First principle

.Action for the EED, Zagreb

 mln 72 Israel to set up wind turbines worth .)2020( .Evwind
 USD | REVE News of the wind sector in Spain and in the
israel-to-set-up-/01/01/2020/world. https://www.evwind.es

72888/mln-usd-72-wind-turbines-worth

 Water stress | Sustainable Development 6.4.2 .)2020( .FAO
 Goals | Food and Agriculture Organization of the United
Nations. http://www.fao.org/sustainable-development-goals/

/en/642/indicators



قامئة املراجع

 Fischedick, M., Holtz, G., Fink, T., Amroune, S., &
 A phase model for the low-carbon  .)2020(  .Wehinger, F
 transformation of energy systems in the MENA region.
-020-s41825/10.1007/Energy Transitions. https://doi.org

w-00027

 Fischedick, M., Samadi, S., Hoffmann, C., Henning, H.-M.,
 Phasen der .)2014( .Pregger, T., Leprich, U., & Schmidt, M

.Energisystemtransformation )FVEE - Themen(. FVEE

 .)2015(  .Fischhendler, I., Nathan, D., & Boymel, D
 Marketing Renewable Energy through Geopolitics: Solar
–98 ,)2(15 ,Farms in Israel. Global Environmental Politics

00300_GLEP_a/10.1162/https://doi.org .120

 National Plan for Smart  .)2021(  .Fuel Choices Initiative
Mobility | Fuel Choices and Smart Mobility Initiative. https://
www.fuelchoicesinitiative.com/activities/implementation/

/smart-mobility

 A socio-technical analysis of low-carbon .)2012( .Geels, F. W
 transitions: introducing the multi-level perspective into
–471 ,24 ,transport studies. Journal of Transport Geography

2012.01.021.j.jtrangeo/10.1016/https://doi.org .482

 Typology of sociotechnical .)2007( .Geels, F. W., & Schot, J
https:// .417–399 ,)3(36 ,transition pathways. Research Policy

2007.01.003.j.respol/10.1016/doi.org

 Market  .)2021(  .Green Energy Association of Israel
Overview - Renewables. http://www.greenrg.org.il/he-il/

english.htm

 Energy in Israel: A Case for  .)2016(  .Grossman, G
 Renewables. In Energy Efficiency and Renewable Energy

.Aufl.(. CRC Press .2( Handbook

 electric car charging 2,500 Israel planning .)2019( .Gutman, L
stations from north to south. https://www.ynetnews.com/

html.5537046,00-L,0,7340/articles

 Henning, H.-M., Palzer, A., Pape, C., Borggrefe, F.,
 Phasen der  .)2015(  .Jachmann, H., & Fischedick, M
 Transformation des Energiesystems. Energiewirtschaftliche

.)2/1 Heft(65 ,Tagesfragen

 .Holtz, G., Fink, T., Amroune, S., & Fischedick, M
 Development of a Phase Model for Categorizing  .)2018(
 and Supporting the Sustainable Transformation of Energy
 Systems in the MENA Region. Wuppertal Institut für Klima,

.Umwelt, Energie

Integrated long- .)2005( .Hoogma, R., Weber, M., & Elzen, B

 term strategies to induce regime shifts towards sustainability:
 the approach of strategic niche management. In Towards

.Springer .)236–209 .environmental innovation systems )S

 MW Mount Gilboa-300  Israel’s  .)2020(  .Hydro Review
Pumped Storage begins operating. Hydro Review. https://
-300-www.hydroreview.com/hydro-industry-news/israels

/mw-mount-gilboa-pumped-storage-begins-operating

 IEA - International .2017 World Energy Outlook .)2017( .IEA
.Energy Agency

2020a(. Data and statistics. https://www.iea.org/(  .IEA
countries

2020b(. Data and statistics. https://www.iea.org/(  .IEA
policiesandmeasures/renewableenergy

 Water Desalination Using .)2012(  .IEA-ETSAP, & IRENA
 Renewable Energy ]Technology Brief[. International
 Renewable Energy Agency )IRENA(; Energy Technology
Systems Analysis Programme )ETSAP(. https://www.irena.

org

 2020a(. Financial ReportsFor TheNineand Three(  .IEC
https://www.iec.co.il/EN/ .2020 ,MonthsEnded September30
IR/Documents/The_Israel_Electric_Co-Financial_Reports_

pdf.2020_30_September

 2020b(. Standard electricity tariffs for low voltage(  .IEC
supply. https://www.iec.co.il/HomeClients/Documents/

pdf.TaarifAhis01012021

Demand Forecast. https://www.iec.co.il/  .)2021(  .IEC
businessclients/pages/amat93new.aspx

 .2018 Renewable Power Generation Costs in .)2019( .IRENA
May/Renewable-/2019/https://www.irena.org/publications

2018-power-generation-costs-in

2020a(. Data & Statistics. /Statistics/View-Data-by-( .IRENA
Topic/Finance-and-Investment/Renewable-Energy-Finance-

Flows

 2020  2020b(. Renewable capacity statistics(  .IRENA
.International Renewable Energy Agency )IRENA(. IRENA

 Innovation Outlook: Renewable Methanol. .)2021( .IRENA
Jan/Innovation-Outlook-Renewable-/2021//publications

Methanol

2019a(. Files_Rishyonot_rish_(  .Israel Government
pdf. https://www.gov.il/BlobFolder/.0318_kavuha_no solar
20%reports/statusrish/he/Files_Rishyonot_rish_kavuha_no



-44-

مؤسسة فريدريش ايربت - التحّول املستدام لنظام الطاقة يف إرسائيل

0lb9Ge7NX3MjNY7kNZZ_pdf?fbclid=IwAR1y.0318_solar
mcaputDYGjOw6VzLkbroWUctkIsG4rBv56I

היברידיים  רכב  כלי  מיסוי  מתווה   .)2019b(  .Israel Government
GOV.IL. https://www.gov.il/he/  .2020 מ  החל  וחשמליים 

departments/publications/reports/tax-outline

 Comparing .)2013( .Li, W., Rubin, T. H., & Onyina, P. A
 Solar Water Heater Popularization Policies in China, Israel
 and Australia: The Roles of Governments in Adopting Green
 .170–160  ,)3(21  ,Innovations. Sustainable Development

1547.sd/10.1002/https://doi.org

 Transition Management: New Mode .)2007( .Loorbach, D
 of Governance for Sustainable Development. International

.Books

 Maruzewski, P., Sautereau, T., Sapir, Y., Barak, H., Hénard,
 The First Israeli Hydro-Electric  .)2016(  .F., & Blaix, J.-C
 Pumped Storage Power Plant Gilboa PSPP. IOP Conference
https:// .112003 ,49 ,Series: Earth and Environmental Science

112003/11/49/1315-1755/10.1088/doi.org

 The reform in the Israeli Electricity Sector. .)2018( .Meitar
electricity_/2018/https://www.meitar.co.il/files/Publications

reform-_english_version.pdf

 Motivations and barriers to .)2016( .Michaels, L., & Parag, Y
 integrating ‘prosuming’ services into the future decentralized
 electricity grid: Findings from Israel. Energy Research
j./10.1016/https://doi.org  .83–70  ,21  ,& Social Science

2016.06.023.erss

 Another important step taken in .)2018( .Ministry of Energy
 the Israeli electric vehicle market: the Ministry of Energy is
 million to establish recharging stations for 25 investing NIS
electric vehicles nationwide! GOV.IL. https://www.gov.il/en/

200818_departments/news/electric_car

.2019 Summary of Activities .)2019( .Ministry of Energy

 The Ministry of National  .)2021(  .Ministry of Energy
Infrastructure, Energy and Water Resources. https://www.
energy-sea.gov.il/English-Site/About/Pages/Welcome-Page.

aspx

 Israel’s third .)2018( .Ministry of Environmental Protection
 national communication on climate change. Submitted to the

.United Nations Framework on Climate Change

 2019a(. Israel(  .Ministry of Environmental Protection
GOV.IL. https://www.gov.il/en/departments/policies/  .2050

2050_israel

 2019b(. Ministry(  .Ministry of Environmental Protection
 Report on Implementation of National GHG Reduction
Plan Submitted to Government. GOV.IL. https://www.gov.il/

en/departments/news/ghg_emissions_reduction_report

 2019c(. Ministry:(  .Ministry of Environmental Protection
 We Plan to Extend Israel’s Commitment to Agreements
Reached at Paris Climate Conference. GOV.IL. https://
www.gov.il/en/departments/news/israel_to_extend_its_

commitment_to_paris_agreement

 Reporting .)2020(  .Ministry of Environmental Protection
on Greenhouse Gas Emissions. GOV.IL. https://www.gov.
il/en/departments/guides/reporting_on_greenhouse_gas_
J4NVt_emissions?fbclid=IwAR1sW_Xhw-cfd-j9NdJuVsE71

sisrP5GlJLzU8UAj6v7KH1m9rEl4

 Renewable Energy in Israel - .)2021( .Ministry of Finance
Background. GOV.IL. https://www.gov.il/en/departments/

general/project-renewable-energy-ag

 Electricity and .)2009( .Mor, A., Seroussi, S., & Ainspan, M
 Renewable Energy – Israel Profile. In M. Mason & A. Mor
 .)40–19 .)Hrsg.(, Renewable Energy in the Middle East )S
-4020-1-978/10.1007/Springer Netherlands. https://doi.org

2_5-9892

 .Navon, A., Kulbekov, P., Dolev, S., Yehuda, G., & Levron, Y
 Integration of distributed renewable energy sources .)2020(
 in Israel: Transmission congestion challenges and policy
https://doi.  .111412 ,140 ,recommendations. Energy Policy

2020.111412.j.enpol/10.1016/org

 Navon, A., Machlev, R., Carmon, D., Onile, A. E., Belikov,
 Pandemic 19-Effects of the COVID .)2021( .J., & Levron, Y
 on Energy Systems and Electric Power Grids—A Review
https://doi. .1056 ,)4(14 ,of the Challenges Ahead. Energies

en14041056/10.3390/org

 Ashalim )plot A(  .)29  November  ,2016(  .Negev Energy
MW CSP Thermo-Solar Power Plant. http://  110  Project
Ashalim-/01/2017/www.eilateilot.org/wp-content/uploads

Project-Negev-Energy.pdf

 Why Did Better Place .)2016( .Noel, L., & Sovacool, B. K
 Fail?: Range anxiety, interpretive flexibility, and electric
 ,94 ,vehicle promotion in Denmark and Israel. Energy Policy

2016.04.029.j.enpol/10.1016/https://doi.org .386–377

 Towards A Sustainable Electricity Sector for .)2020( .OECD
 Israel | Accelerating Climate Action in Israel : Refocusing
 Mitigation Policies for the Electricity, Residential and



قامئة املراجع

Transport Sectors | OECD iLibrary. https://www.oecd-
en/index.html?itemId=/content/-5d17bb43/ilibrary.org/sites

en-5d17bb43/component

 Israel und Europa wollen Stromnetze .)8 März ,2021( .ORF
/3204437/verbinden. news.ORF.at. https://orf.at/stories

 What really undermines .)2020( .Peri, E., Becker, N., & Tal, A
 public acceptance of wind turbines? A choice experiment
https://doi. .105113 ,99 ,analysis in Israel. Land Use Policy

2020.105113.j.landusepol/10.1016/org

 Israel Public Utility  .)2012(  .Public Utility Authority
.2012-2011 Authority’s )Electricity( biennal activity report

 Global Status Report.  2019  Renewables  .)2019(  .REN21
.Secretariat REN21

 Israel—New natural gas producer in the .)2011( .Shaffer, B
https://doi. .5387–5379 ,)9(39 ,Mediterranean. Energy Policy

2011.05.026.j.enpol/10.1016/org

 Desalination in Israel.  .)2013(  .Spiritos, E., & Lipchin, C
 In N. Becker )Hrsg.(, Water Policy in Israel: Context, Issues
Springer Netherlands. https://doi. .)123–101 .and Options )S

7_4-5911-007-94-978/10.1007/org

 Spyridonidou, S., Sismani, G., Loukogeorgaki, E., Vagiona,
 Sustainable Spatial .)2021( .D. G., Ulanovsky, H., & Madar, D
 Energy Planning of Large-Scale Wind and PV Farms in
 Israel: A Collaborative and Participatory Planning Approach.

en14030551/10.3390/https://doi.org .551 ,)3(14 ,Energies

 OPEC global crude oil  .)14  Dezember  ,2020(  .Statista
Statista. https://www.statista.com/ .2019 exports by country

/global-oil-exports-of-opec-countries/264199/statistics

 billion plan, Israel 22$ With .)2020( .Surkes, S., & Staff, T
https:// .%30 to %17 renewable energy target from 2030 ups
renewable-energy--2030-www.timesofisrael.com/israel-ups

/billion-22-at-cost-of-30-to-17-target-from

 .Teschner, N., McDonald, A., Foxon, T. J., & Paavola, J
 Integrated transitions toward sustainability: The  .)2012(
 case of water and energy policies in Israel. Technological
https://doi. .468–457 ,)3(79 ,Forecasting and Social Change

2011.08.013.j.techfore/10.1016/org

 The Electricity Authority. .)2021( .The government of Israel
GOV.IL. https://www.gov.il/en/departments/the_electricity_

authority

 Israel reaffirms its commitment .)2019( .The Jerusalem Post

 to Paris Agreement. The Jerusalem Post | JPost.Com.
https://www.jpost.com/israel-news/israel-reaffirms-its-

607032-commitment-to-paris-agreement

Sirin I )Israel( - Windparks - Online- .)2019( .The Windpower
Zugriff - The Wind Power. https://www.thewindpower.net/

sirin-i.php_16541_windfarm_de

  Integration  of Electricity  Networks .)2013( .The World Bank
 in the Arab  World – Regional Market Structure and Design
The World Bank. http://documents. .))Report No: ACS7124
pdf/ACS7/415281468059650302/worldbank.org/curated/en

1240ESW0WH0I0and0II000Final0PDF.pdf

 Electric power transmission and .)2019(  .The World Bank
distribution losses )% of output(. https://data.worldbank.org/

indicator/EG.ELC.LOSS.ZS

 Israel’s Reform in .)2019(  .US Department of Commerce
export.gov/israel/build/.2016//:the Electricity Sector. https
.129643_groups/public/@eg_il/documents/webcontent/eg_il

pdf

 Assessment of the potential for  .)2011(  .Vardimon, R
 distributed photovoltaic electricity production in Israel.
j./10.1016/https://doi.org .594–591 ,)2(36 ,Renewable Energy

2010.07.030.renene

 Israel-based Enlight Renewable gets  .)2020(  .Verma, A
MW Wind Project. https://www.  189  Financing for
saurenergy.com/solar-energy-news/israel-based-enlight-

mw-wind-project-189-renewable-gets-financing-for

 Designing long-term .)2009( .Voß, J.-P., Smith, A., & Grin, J
 ,policy: rethinking transition management. Policy sciences

.302–275 ,)4(42

 Legitimizing research, .)2012( .Weber, K. M., & Rohracher, H
 technology and innovation policies for transformative
 change: Combining insights from innovation systems
 and multi-level perspective in a comprehensive ‘failures’

.1047–1037 ,)6(41 ,framework. Research Policy

 Hydropower and pumped-storage in .)2014( .Willner, S. E
 .Israel – The energy security aspect of the Med-Dead Project

.9

 Compressed air storage to be more than .)2021( .Willuhn, M
just hot air in Israel. Pv Magazine International. https://www.
compressed-air-storage-to-/26/01/2021/pv-magazine.com

/be-more-than-just-hot-air-in-israel

 MW das 110 Ashalim wird mit .)2015( .Windkraft Journal



-46-

مؤسسة فريدريش ايربت - التحّول املستدام لنظام الطاقة يف إرسائيل

größte thermische Solarstromkraftwerk in Israel | Windkraft-
/13/10/2015/Journal. https://www.windkraft-journal.de
mw-das-groesste-thermische--110-ashalim-wird-die-mit

72808/solarstromkraftwerk-in-israel

World Bank Open Data. https://data. .)2020( .World Bank
worldbank.org/indicator/sp.pop.grow?view=map

 



قوائم

قامئة الجداول
12 التطورات خالل مراحل التحول الطاقوي الجدول 1-3

23
واملشاريع  القامئة  املتجددة  الطاقة  مشاريع 

املخطط لها يف إرسائيل
الجدول 1-4

33 التوجهات واألهداف الحالية لسيورة التحول الطاقوي الجدول 2-4

35 غايات النقل باستخدام مركبات كهربائية الجدول 3-4

قامئة الرسومات التوضيحية
5 املنظور متعدد املستويات الرسم 1-2

6
منوذج التحول متعدد املراحل ملنطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا
الرسم 2-2

18

القطاع  حسب  النهايئ  االستهالك  إجاميل 
-1990 إرسائيل  متكافئ(،  نفط  )كيلوطن 

2019

الرسم 1-4

18
املصدر  حسب  الطاقة  مخزون  إجاميل 
)كيلوطن نفط متكاىف(، إرسائيل 2019-1900

الرسم 2-4

19
استهالك الكهرباء )تياواط ساعة(، إرسائيل 

2019-1990
الرسم 3-4

19
املصدر  حسب  الكهربائية  الطاقة  توليد 

)تياواط ساعة(، إرسائيل 2019-1990
الرسم 4-4

21
إرسائيل  املولّدة،  للكهرباء  الطاقوي  املزيج 

2018 )% جيجاواط ساعة(
الرسم 5-4

24

مصادر  من  الكهرباء  الطاقة  توليد  تطوير 
وطرح  ساعة(  )جيجاواط  املتجددة  الطاقة 
-2000 إرسائيل  الطاقوية،  السياسة  معايي 

2019

الرسم 6-4

25
صايف واردات الطاقة )ميغاطن نفط مكافئ(، 

إرسائيل 2018-1990
الرسم 7-4

28
يستعرض  والذي  الكهرباء  سوق  مبنى 

السلطات والرشكات ذات الصلة
الرسم 8-4

30

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون حسب القطاع 
)ميغاطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(، 

إرسائيل 2018-2005

الرسم 9-4

30

توليد  من  الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات 
الكهرباء والحرارة )ميغاطن من مكافئ ثاين 

أكسيد الكربون(، إرسائيل 2018

الرسم 10-4

38
موجز عام ملكانة إرسائيل يف النموذج متعدد 

املراحل للتحول الطاقوي
الرسم 11-4



-48-

مؤسسة فريدريش ايربت - التحّول املستدام لنظام الطاقة يف إرسائيل



النارش

سيبيل راكيل إيرسوي )لقب ثاٍن يف العلوم( تعمل كباحثة مبتدئة يف 
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الفهم املعّمق لالعتامدية املتبادلية بني املجالني التقني 

واالجتامعي، وبلورة تصّور منظّم هام رشطان مسبقان 

لقيادة سيورة االنتقال إىل نظام طاقة يرتكز بشكل 

كامل عىل مصادر الطاقة املتجددة. لتسهيل هذا الفهم، 

تم تطوير منوذج متعدد املراحل للتحول الطاقوي يف 

بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وتم تطبيقه يف 

إرسائيل كدراسة حالة. النموذج مصّمم خصيًصا لدعم 

التطوير االسرتاتيجي وإدارة سيورة التحول الطاقوي، 

وليشّكل أيًضا دلياًل توجيهيًا لصّناع القرار. 

الطاقة  الوفية يف مجال  بإمكاناتها  يف دولة إرسائيل، 

الرياح،  وطاقة  الشمسية  الطاقة  خاصة  املتجددة، 

تحول  سيورة  يف  لالنطالق  املُثىل  املسبقة  الرشوط 

طاقوي نحو %100 طاقة متجددة. وعليه، قطعت دولة 

إرسائيل شوطًا كبيًا يف تطوير قدراتها يف مجال الطاقة 

املتجددة. مع ذلك، توّسع إرسائيل من نطاق إنتاجها 

للغاز الطبيعي، لذلك، يتوجب عليها بذل جهود حثيثة 

من أجل التقدم نحو نظام طاقوي يرتكز بالكامل عىل 

مصادر الطاقة املتجددة. للسي يف هذا االتجاه، عىل 

إرسائيل تكون مستعدة الستغالل خيارات املرونة يف 

العرض  بني  للموازنة  الطاقوي،  النظام  أقسام  جميع 

والطلب. الحوار الدائر حاليًا يف هذا املجال يقترص عىل 

قطاعة الطاقة فقط، ويجب توسيعه لقطاعات أخرى. 

بني  ترابطًا  تتطلب  السلس  الطاقوي  التحول  سيورة 

جميع قطاعات املستخدم النهايئ.

نطاق استخدام الطاقات املتجددة قد يحّد من اعتامد 

ميكن  الطريقة،  بهذه  الطاقة.  واردات  عىل  إرسائيل 

تعزيز األمن الطاقوي، وهو الركيزة األهم يف السياسة 

الطاقوية اإلرسائيلية. إّن بلورة تصّور سيايس بعيد املدى، 

زيادة  شأنه  من  اسرتاتيجية،  خطة  وضع  جانب  إىل 

والتداخل  الدعم  املعنية وتحفيزها عىل  األطراف  ثقة 

يف سيورة التحول الطاقوي. نتائج التحليل، إىل جانب 

منوذج التحول الطاقوي متعدد املراحل نحو %100 طاقة 

متجددة، من شأنها أن تسهم يف إثارة وتعزيز النقاش 

حول نظام الطاقة املستقبيل يف إرسائيل وذلك من خالل 

وضع تصّور توجيهي لسيورة التحول الطاقوي ولتطوير 

سياسات مناسبة.   
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