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  تقديم 0.1 

 7002 – 7002اتسمت سياسة الطاقة في األردن بالفوضى منذ أزمة الطاقة 
، 7002في عام  7070 – 7002اتيجية الطاقة ومنذ تصديق رئاسة الوزراء على إستر 

ولذلك فإن الطرح النقدي لحالة سياسة الطاقة في األردن سوف يلقي الضوء على أسباب 
النتائج السلبية لتوصيات إستراتيجية الطاقة. ففي عالم مثالي من المتوقع إحراز قصص 

يث عن معيقات نجاح، ولو جزئية، ولكن، في حالة األردن، من الواقعية بمكان الحد
النجاح، والتي تشتمل على الطرائق غير الرشيدة للحوكمة من حيث كيفية ممارسة 

 !السلطة وكيف يمكن مساَءلة متخذي القرارات وتحميلهم المسؤولية

عبر مناقشة حاالت النجاح من حول العالم ومقارنتها بالتجربة األردنية فإنه  
وفتح الطريق أمام إدارة أفضل ألزمة الطاقة  من الممكن زيادة اآلمال بنجاحات مستقبلية

في األردن. ويمكن أن يتحقق ذلك من خالل إطار سياسة عقالنية للطاقة يتم تحديثها 
 .باستمرار عبر التجربة والخطأ والتعلم من تجارب اآلخرين

وينبغي أن تنبع السياسة الجيدة من الحوكمة الرشيدة وأن تقوم على قاعدة  
قطاعين العام والخاص، فضاًل عن األخذ بعين االعتبار خصوصية المشاركة بين ال

 .مقومات الطاقة في األردن بداًل من نسخ تجارب اآلخرين كما هي

إن هذه الدراسة تأتي في أربعة أقسام تناقش مشكلة الطاقة في األردن؛ القسم  
طاقة في قطاعات النفط والغاز وال 7070 – 7002األول يناقش إستراتيجية الطاقة 

المتجددة، ويضع توصيات إلستراتيجية عامة للطاقة. أما القسم الثاني فيناقش قصص 
النجاح العالمية في مجاالت الطاقة المتجددة ويقدم إرشادات ضرورية بوصفها قاعدة 
معيارية ألي نجاحات عملية ممكنة سوف نستعرضها في القسم الثالث من هذا البحث 

ي األردن، وعنوانه: هل منظور أردني متفائل أمر الذي يركز على فوضى الطاقة ف
 .ممكن؟ أما القسم األخير فيقدم نتائج البحث وتوصياته
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 7070 – 7002إستراتيجية الطاقة  1.1

لقد صادق مجلس رئاسة الوزراء على الخطة األساسية لقطاع الطاقة بتاريخ  
إستراتيجية الطاقة في جزئين في حين تم إطالق  7002السابع من كانون األول لعام 
. انقضى منذ ذلك الحين زمنًا كافيًا للشروع في بحث 7002خالل كانون األول من عام 

أو  7002نقدي للكشف عن مدى نجاح األهداف المرسومة أو اقترابها منه بحلول عام 
، كما كان متأماًل في السيناريوهات المتعددة التي وضعتها اإلستراتيجية. 7070عام 

هذا ينطبق بخاصة على خليط الطاقة التي يتألف مما يلي: النفط المستورد، إنتاج و 
 .الصخر الزيتي، الغاز الطبيعي، الطاقة النووية والطاقة المتجددة

كان االهتمام الرئيس عندما وضعت تصاميم اإلستراتيجية وفي مراحل تطبيقها  
ت المحلية، باإلضافة إلى تطوير األولى أن تتم توسعة مدى الشبكة الكهربائية للمجتمعا

الربط الكهربائي مع دول الجوار وتنويع مصادر الطاقة التي اقتصرت آنذاك على الغاز 
الطبيعي والوقود الثقيل. وبالرغم من أن هذه الدراسة سوف تسلط الضوء على إستراتيجية 

 – 7002ة الطاقة بالتفصيل، إال أنه من الضروري اإلدراك أنها صممت قبل أزمة الطاق
خالل شهر تموز  اأمريكي ادوالر  022. وبالرغم من أن سعر برميل النفط وصل 7002
فإنه لم يتغير شيء من اإلستراتيجية في مواجهة هذه التحديات القاسية التي  7002عام 

 .استجدت، وبخاصة فيما يتعلق بتطبيق خطط رفع كفاَءة الطاقة وترشيد استهالكها

ولة للتحليل النقدي لبيان كيف آلت إليه أحوال كل لذلك، سوف نشرع في محا 
مصدر من مصادر الطاقة مقارنة باإلستراتيجية مع التركيز على مدى االنجازات التي 
حققها األردن في رفع كفاَءة الطاقة وترشيد استهالكها وفي توسعة وتحديث صناعة 

 .تكرير النفط

 

 أ. قطاع النفط األردني

د فشلت شركة مصفاة البترول األردنية في التوسع في مجال تكرير النفط، لق
في منشأة التكرير وفي رفع كفاَءة المصفاة وتحسين نوعية منتجاتها التي تؤدي اليوم إلى 



5 

 

تلوث عظيم مهددة صحة الناس ومسببة الضرر لمركباتهم وآلياتهم. على سبيل المثال، 
 – 00.000يتراوح بين  فإن محتوى الديزل األردني من الكبريت المنتج في المصفاة

أال تزيد هذه  7002جزء بالمليون، فيما حددت المواصفات األوروبية منذ عام  07.000
. أما المواصفات األردنية فقد وضعت حدًا أقصى (0)أجزاء بالمليون فقط  00النسبة عن 

جزءا بالمليون، وكان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في شهر أيار من  020وهو 
 .ولكن لغاية اآلن لم يتم تطبيق هذه المواصفة بعد 7002عام 

إن التوصية بإنشاء أنبوب لنقل النفط يمتد من العقبة إلى المصفاة في الزرقاء، 
الذي كان  (Tap Line) وكذلك التوصية بإعادة تأهيل أنبوب النفط السعودي األردني

أي منهما مرحلة  من المفترض أن يدعم الصناعة النفطية في األردن، لم يتجاوز
األردني، إلى جانب أنبوب الغاز السائل، المفترض  –التخطيط. أما أنبوب النفط العراقي 

أن يصل بين البصرة في العراق وكل من الزرقاء والعقبة في األردن، وبالرغم من أن 
ولكن يبدو أن هذا المشروع سوف يتأخر في  7002هذه االتفاقية تم توقيعها في عام 

تر األمني والسياسي في العراق. وهذا يدل على أن قصر النظر في التخطيط ضوء التو 
وعدم االستقرار السياسي في المنطقة هما خلف هذه المشكالت التي من المنتظر أن 

 .تستمر لفترة طويلة

أسهمت األوضاع السياسية الداخلية في األردن في التأثير على العديد من 
تعلق باستكشافات مصادر الطاقة الطبيعية؛ إذ إن اتفاقية اتفاقيات الطاقة وبخاصة فيما ي

الصخر الزيتي مع األستونيين، على سبيل المثال، استغرقت ست سنوات من التفاوض 
. وقد أسهم في تعقيد الوضع أيضًا تغير 7002انطالقًا من توقيع مذكرة التفاهم في عام 

ك تغير عشرة وزراء على كرسي مواقع المسؤوليين الرسميين منذ ذلك الوقت، بما في ذل
وزارة الطاقة في زمن تبدل فيه خمسة رؤساء وزراء خالل الفترة نفسها، األمر الذي جعل 
من التوقيع على هذه االتفاقية أمرًا صعبا. وفي النهاية وصلت االتفاقية مراحلها النهائية 

. 7002من عام بعد جهود طويلة وتم التوقيع عليها رسميًا في األول من تشرين األول 
وبالرغم من ذلك فإن الوقت وحده فقط الذي سوف يخبرنا إذا كان األستونيون ما زالوا 
مهتمين باالستمرار في سعيهم للحصول على تمويل للمشروع، وبخاصة في ضوء تراجع 

 .أسعار النفط عالميًا منذ ذلك التاريخ
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الزيتي ألن ولكن ما زال هناك أمل في نجاح بعض المشاريع مثل الصخر 
سنتًا أمريكيًا لكل  00.02عامًا بواقع  20سعر بيع الكهرباء للحكومة سيكون ثابتا لمدة 

. وبالرغم من ذلك فإن (7)% من إنتاج الصخر الزيتي20كيلواط. ساعة، لما مجموعه 
التأخير في إنجاز االتفاقية وانقضاء سنوات طويلة من المفاوضات تقف أمامنا لتطرح 

ذا، بالمقابل، تم توقيع اتفاقية الغاز الطبيعي مع شركة نوبل للطاقة في تساؤالت: لما
غضون بضع أسابيع فقط؟ وهذا يشير أن الحكومة لديها أولويات أخرى وأنها ليست 

 .مهتمة بااللتزام بخطة طويلة األمد للطاقة

إن النظر إلى إستراتيجية الطاقة من منظور كلي ونقدي يدفعنا للقول إن  
األردنية تسعى إلى توقيع اتفاقية مع شركة نوبل للطاقة كي تتجنب فتح مناقشة الحكومة 

حول إمكانية العثور على نفط أو غاز في األردن بالقرب من المناطق الواعدة على 
الحدود مع العراق وسوريا التي ربما تعتبرها مناطق حرب دائمة لسنوات قادمة، وبخاصة 

ن الحرب على الدولة اإلسالمية في العراق وبالد في ضوء التصريحات األمريكية من أ
 .الشام سوف تمتد لسنوات طويلة

 

 ب. قطاع الغاز األردني

إن توقعات استكشاف الغاز في األردن تراجعت بعد مغادرة شركة البترول  
. ويعتقد رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب (0)7000األردن في عام  (BP) البريطانية

ا غادرت الشركة البريطانية لم تترك األردن بناًء على معطيات واقعية إنماألردني أن 
. وليس من الصعب تخيل سيناريو محتمل لبعض (2)بناًء على معطيات سياسية

السياسيين الذين يرغبون في تحطيم اآلمال الشعبية الكتشاف النفط والغاز، بما في ذلك 
فاقية مع شركة نوبل للطاقة لشراء الغاز الصخري، وذلك بهدف تبرير ضرورة عقد ات

 .الغاز اإلسرائيلي من البحر المتوسط

مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من حقل  200لقد تبخرت اآلمال باستخراج  
الريشة )وهي كمية تعادل ضعف حاجة األردن اليومية من الغاز(. كذلك، كان من 

 7002ز يوميًا بدَءًا من عام مليون قدم مكعب من الغا 000المتوقع أن ينتج األردن 
. ولكن كميات الغاز المسال المستوردة إلى األردن من مصر، (2)من هذا الحقل وحده
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، قد بدأت تتراجع تدريجيًا منذ االنتفاضة 7000والذي بدأ في الشهر السابع من عام 
. وكانت النتيجة انخفاض نسبة مشاركة الغاز المسال في إنتاج 7000المصرية عام 

. مرة أخرى، فإن السياسات 7007% عام 70إلى  7000% عام 20هرباء من الك
الخاطئة وسوء اإلدارة وعدم االستقرار في المنطقة كانت من األسباب الرئيسة لتعثر 
اإلستراتيجية. أما كيف أسهمت هذه العوامل في التأثير على قرار شركة البترول 

لى   !ي مدى؟ فال أحد يعلمأالبريطانية بترك االستكشاف في األردن، وا 

 

 ج. قطاع الطاقة المتجددة األردني

لقد تبددت المخاوف من ارتفاع أسعار توليد الطاقة من مصادر متجددة  
وذلك منذ انخفاض أسعارها عالميًا عام  (PV) وبخاصة من الخاليا الكهروضوئية

المصادقة على تقريبًا. كذلك تبددت المخاوف من انعدام التشريع بعد أن تمت  7002
. إذ كانت من أهم 7007( لعام 00قانون الطاقة المتجددة وترشيد استهالك الطاقة رقم )

أهداف هذا القانون زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خلية الطاقة، تشجيع 
االستثمار، التخفيف من التلوث البيئي وترشيد استهالك الطاقة، فضاًل عن تحسين كفاَءة 

في النهاية الوصول إلى تنمية مستدامة )البند الثالث من القانون(. وقد تم الطاقة، و 
تأسيس صندوق لهذا الغرض من شأنه دعم األهداف المذكورة آنفًا وذلك وفقًا لما جاء 

 .من القانون 07في البند 

في مجال السخانات  7070 - 7002وبالرغم من أن إستراتيجية الطاقة  
% 02ة بزيادة نسبة تركيب هذه السخانات في المنازل من الشمسية تمثلت في التوصي

من سخانات المياه  7م20000وذلك عبر تركيب  7002% بحلول عام 72إلى 
، ولكن، لم (6)في كل عام (Flat Plate Solar Water Heaters) الشمسية المنبسطة

قع الحال يتحقق شيء يذكر في هذا المجال. بل في الحقيقة أن النسبة قد تراجعت في وا
 227.2. وبالمقابل، فإن الدول المجاورة مثل قبرص نصبت (2)7000% عام 00إلى 

. وكانت النتيجة أن (2)7002من السخانات الشمسية لكل ألف نسمة وذلك في عام  7م
% في عام 20عدد السخانات التي وضعت على ظهر المنازل القبرصية قد ارتفعت إلى 

7007. 
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دن دخل حيز التنفيذ منذ مطلع نيسان من عام صدر قانون جديد في األر  
بحيث جعل تركيب السخانات الشمسية إلزاميًا للشقق السكنية التي تزيد مساحتها  7000

. في حين سمح القانون للمكاتب التجارية التي تقل مساحتها عن 7م 020الصافية عن 
ة من هذا بأن تكون معفا 7م 720والمنازل الخاصة التي تقل مساحتها عن  7م000

القانون. ولسوء الحظ فإن المنازل والشقق التي تخضع لهذا القانون، والمقصود هنا 
% من 00% في عّمان، وتنخفض إلى أقل من 70األبنية الحديثة فقط، ال تتجاوز 

 .مجموع األبنية المقترحة مستقبليًا على صعيد األردن كله

 

 د. إدارة الطاقة وسياستها

من البحث أن يقدم أهم التوصيات في إستراتيجية سوف يحاول هذا القسم  
الطاقة التي لم يتم تنفيذها؛ إحدى هذه التوصيات كانت تأسيس وحدة بشرية خاصة 
للصخر الزيتي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أو في الجمعية العلمية الملكية. وقد 

األردن ولكن لم يتم صح توقع استراتيجية الطاقة للقدرات الكبيرة للصخر الزيتي في 
 .تأسيس هذه الوحدة الخاصة لغاية اآلن

كما تمت التوصية في اإلستراتيجية بتأسيس صندوق للطاقة المتجددة لترشيد  
استهالك الطاقة، وقد تم فيما بعد تأسيس هذا الصندوق بحيث وصلت مخصصاته إلى 

ماع المؤسسة ، كما صرح بعض موظفي وزارة الطاقة في اجت(2)مليون دينار 72نحو 
. ولكن، لم يتم تفعيل هذا الصندوق كما ينبغي 00/0/7002الصحيفة األردنية بتاريخ 

 .ليخدم األغراض التي تم تأسيسه من أجلها

كذلك أوصت اإلستراتيجية بوضع آليات ملزمة لترشيد استهالك الطاقة من  
، ولكن لم 7002لألبنية السكنية ابتداء من عام  (QAC) خالل إصدار شهادات مطابقة

يتم تحقيق ذلك لغاية اآلن أيضًا. كذلك، لم يتم لغاية اآلن إطالق حمالت توعية على 
نطاق واسع لتوفير الطاقة وزيادة كفاَءتها بالرغم من اإلشارة إلى ضرورة انطالقها منذ 

. كان الهدف تأسيس مكاتب لخدمات الطاقة للجمهور لنقل الخبرات في 7002عام 
ى بيوت الناس وأماكن عملهم. أما التوصية األخيرة فكانت في ترشيد توفير الطاقة إل

% من استهالكه 70استهالك الطاقة في قطاع النقل الذي كان يتوقع أن يتم توفير 
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للطاقة عبر تحديث وسائط النقل العام واستخدام المركبات الهجينة والدعوة إلى القيادة 
؛ ولم يتم تنفيذ أي (00)ا إلى ذلكإلى العمل ومالبيئية وتشارك الناس في مركباتهم للذهاب 

 .من هذه التوصيات

إن ما تم تنفيذه اليوم هو تخفيض الجمارك على المركبات الهجينة فقط والتي  
بدأت تنتشر على نطاق محدود. وعندما أعلن أحد وزراء الطاقة عن رغبته في إلغاء 

 .دماتهكافة الرسوم على المركبات الهجينة تم االستغناء عن خ

فشٌل أخر في إدارة الطاقة وسياستها كان ملحوظًا في عدم كفاَءة الحكومة  
لكل  7000مليار دوالر في عام  2باالنتفاع من صندوق الدعم الخليجي الذي خصص 

من األردن والمغرب. لقد تم إنفاق معظم هذا الدعم على مشاريع البنية التحتية غير 
% من الدعم. كذلك كان هناك تقصير في 02لى اإلنتاجية كالطرق التي استحوذت ع

تقديم مقترحات للمشاريع هدفها تطوير االقتصاد وخلق وظائف وزيادة التصدير في 
قطاعي الصناعة والزراعة، حيث صرح وزير التخطيط على سبيل المثال أن استثمار 

؛ (00)مليون دوالر 072لم يتجاوز  7000هذا الصندوق في نهاية شهر أيار من عام 
 .% من المخصصات السنوية للمنحة الخليجية00أي انه لم يتجاوز 

ومن المؤسف انه لم يتم تحديث الدراسات فيما يتعلق باالستثمار في مصادر  
وأثبتت عدم  7002الطاقة الحرارية الجوفية، وهي تقارير قديمة نشرت في مطلع عام 

ل النفط إلى نحو ضعف ما جدواها االقتصادية آنذاك. ولكن في ضوء ارتفاع سعر برمي
 .كان عليه آنذاك فإن دراسة جديدة حول هذا الموضوع تستحق العناء

منشأة  70وبالرغم من أن هناك دراسات أشارت إلى نتائج أبحاث أجريت على  
%، إذا 70صناعية وتجارية وأثبتت وجود إمكانية كبيرة لخفض استهالك الطاقة بنحو 

، فإنه (07)شهراً  70والتي يمكن استردادها في غضون  مليون دينار فقط، 0تم استثمار 
 .لم يتم متابعة هذه المسألة أو االستثمار فيها

أما ملصق كفاَءة الطاقة فلم يدخل حيز التنفيذ إال في مطلع تموز من عام 
، واشتمل فقط على معدات كهربائية كأجهزة التبريد وغساالت الصحون 7002

والثالجات وما إلى ذلك؛ وما زالت هناك حاجة ألن يمتد ليشمل المضخات والمكاوي 
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مية هذا الملصق كان يجب أن تبدأ في واألجهزة الكهربائية األخرى أيضًا، علمًا بأن إلزا
 .)00)كما أوصت إستراتيجية الطاقة  7002عام 

فقد بدأ ( CFL ،LED أما تشجيع استخدام وحدات اإلنارة الموفرة للطاقة )مثل
وذلك بعد أن منع استيراد وحدات اإلنارة الحرارية التقليدية. وهذا  7000بكثافة بعد عام 

جادة في مجال الطاقة والتي اتضح أنها تؤثر مباشرة على يثبت أهمية اتخاذ سياسات 
 .السوق

كذلك أسهمت المبالغة في توقع الحمل الكهربائي المستقبلي في اإلستراتيجية 
الوطنية للطاقة في خلق منظور سلبي بشأن السياسة العامة للطاقة، إذ يوضح الجدول 

 ة:التوقعات المبالغ فيها في مقابل األرقام الحقيق 0رقم 

 السنة
ساعة، غيجاواط  

الحمل الكهربائي 
 المتوقع

 الحمل
 الحقيقي

% 
 متوقع

% 
 حقيقي

الحمل 
األقصى 
 الحقيقي
MW 

% 
 حقيقي

/ كيلواط.ساعة
 للفرد

الدخل 
 للفرد
$ 

2007 12830 10553 ---- ---- 2160 ---- 2277 3023 
2008 14480 11509 12.9 9.1 2260 4.6 2403 3797 
2009 15822 11956 9.3 3.9 2320 2.7 2427 4027 
2010 17156 12843 8.4 7.4 2560 10.3 2518 4371 
2011 NA 13535 NA 5.4 2680 4.7 2167 4666 
2012 NA 14074 NA 4.0 2790 4.1 2227 4909 
2013 NA 14564 NA 3.5 2995 7.3 2220 5214 
2015 24224 NA 7.3 NA NA NA NA NA 
2020 32241 NA 5.7 NA NA NA NA NA 

NA ترمز الى معطيات غير متوفرة 
 (02)7070-7002: األحمال المتوقعة مقابل األحمال الحقيقة للكهرباء في األردن 0جدول 

 
(، 0يمكن مالحظة الزيادة الحقيقة في استهالك الكهرباء من الجدول رقم )

، وذلك مقارنة 7000، 7002، 7002% في السنوات الثالث 6,2حيث كان المعدل 
%. أي أن االستهالك الحقيقي كان في الواقع 00.7بالنسب المتوقعة سابقًا والتي بلغت 

 %.00أقل بنسبة 
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ويمكن اعتبار المبالغة في نسب النمو بمثابة معيقات لمحاوالت علمية  
( كيف تمت المبالغة في 0وعقالنية إلدارة الطاقة. ويمكن المالحظة من الجدول رقم )

المبالغة في استهالك الكهرباء المستقبلي ماذا حدث في فرنسا، إذ التوقعات. وتشبه هذه 
أدت اليوم إلى نسبة مشاركة كبيرة للكهرباء المنتجة نوويًا في الشبكة الكهربائية الفرنسية، 

 .(02)7072% في عام 20% إلى 26والتي بدأوا اليوم بتخفيضها بشكل متدرج من 

أسواق لفائض الكهرباء التي تنتجها ويمكن اعتبار فرنسا محظوظة في إيجاد  
حيث تصدرها إلى االتحاد األوروبي؛ كما أنها محظوظة ألنها لغاية اآلن استطاعت 

 .(06)اجتناب كارثة نووية كبيرة

( نالحظ كيف أن توقعات الطلب 0وبمراجعة سريعة أخرى على الجدول رقم ) 
أنها أيضًا مبالغ فيها. ( أثبتت 7000 – 7002على الكهرباء في ست سنوات متتالية )

% من الحمل الكهربائي المتوقع مستقباًل فسوف يجعل الحمل 00فإذا اعتبرنا انخفاض 
ميجاواط.  2000بداًل من  7070ميجاواط في عام  0020الكهربائي في األردن نحو 

لقد تم استخدام هذه األسلوب الخبيث من قبل هيئة الطاقة الذرية األردنية لتبرير بناء 
% من 70ميجاواط، بحيث ال تتجاوز قدرة كل وحدة عن  0000ت نووية قدرتها وحدا

قدرة الشبكة الوطنية. وفي حال توقفت وحدة واحدة عن العمل فإن البديل هي أن تكون 
المحطات التقليدية جاهزة للعمل. وكذلك الحال عند حدوث مشكلة في المحطة أو خالل 

 .فترة تغيير الوقود النووي لبضع أسابيع

إن هذا االستعداد لتغطية الحمل النووي بالكامل بوسائل تقليدية سوف يضيف  
تكلفة إضافية على المشروع النووي والتي لم تؤخذ بعين االعتبار في دراسة الجدوى 

 .72/2/7007االقتصادية للمشروع كما صدر عن شركة وارلي بارسونس بتاريخ 

وبناًء عليه فمن الضروري أخذ إمكانية تراجع الحمل الكهربائي في المستقبل  
وتراجع النمو في أي إستراتيجية مستقبلية بوصفها احتمالية ممكنة، إذ يسهم ذلك في 
اجتناب مشكلة سوء إدارة الطاقة التي ربما تكون مكلفة على االقتصاد األردني واستقرار 

حساس، خاصة لقرب األردن من منطقة حرب طويلة  المجتمع، وهما حاليًا عند وضع
. وهناك إشكالية جدلية أخرى عند الحديث عن 7000األمد بدأت مع غزو العراق عام 

دراسة مستقبل قطاع الكهرباء في السنوات الخمس عشرة القادمة )وهي دراسة قائمة 
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راتيجية الوطنية ( في حين أن اإلستJICAحاليا تدعمها وكالة التعاون الدولي اليابانية 
 للطاقة ما تزال تراوح مكانها.

 
 قصص نجاح عالمية في الطاقة المتجددة 2.1

( لمقارنة بين حال األردن كما 7يؤسس هذا القسم من البحث )في جدول رقم  
( والدول الخمس األكثر تقدمًا في إنتاج الطاقة المتجددة 0)ظهر سابقًا في جدول رقم 

نسبة إلى خليط الطاقة في االتحاد األوروبي، إلى جانب المقارنة بينهما من حيث 
وأيضًا فيما يتعلق  7000 – 7002استهالك الفرد من الطاقة سنويًا خالل األعوام 

 .7007 – 7002بدخل الفرد السنوي خالل األعوام 
 

 الدولة
الحصة  %

 عام
7007(02)  

كيلواط.ساعة 
 / الفرد
7002(02)  

كيلواط.ساعة 
 / الفرد
7000(02)  

كيلواط.ساعة 
 / الفرد
7000(02)  

الدخل 
 للفرد
7002(02)  
US$ 

الدخل 
 للفرد
7000(02)  
US$ 

الدخل 
 للفرد
7000(02)  
 US$ 

 الدخل للفرد
7007(02)  
US$ 

 55039 56724 49377 43640 14030 14934 14143 51 السويد
 13947 13827 11447 12082 3264 3230 3027 35.8 التفيا
 45649 48695 44134 44838 15738 16483 15242 34.3 فنلندا
 46792 49485 45017 45872 8374 8321 7955 32.1 النمسا
 56364 59912 56411 56227 6122 6327 6220 26 الدنمارك

 (.EU 28)7007لمتجددة في خليط الطاقة عام الطاقة ا : األهداف المنشودة لمساهمة )حصة(7 جدول
 

 :( التالي، استخالص ما يلي0يمكننا من الجدول األخير، وكذلك من شكل رقم )

سوف نأخذ بعين االعتبار تطور نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في الدنمارك  -0
كمثال لمقارنته بنسبة المساهمة المتوقعة للطاقة  7002 – 7006بين عامي 

والتحقق من منطقية ذلك. إن تطور  7070المتجددة في الدنمارك في عام 
 :حال الدنمارك هو كما يلي

  (02) %06كانت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة  7006في عام. 
  (02)%76ارتفعت نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى  7007في عام ،

 .%0.62أي بزيادة سنوية مقدارها 
  ويتضح من ذلك (70)%00تصل النسبة إلى أن  7070يتوقع في عام .
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أن هذا النسبة هو توقع محافظ وليس توقعا اعتباطيا مبالغًا فيه كما تظهر 
، 7000% عام 0، 7002% عام 0الحالة عليه في المثال األردني )

 (.7002% متوقع عام 2
شهدت كل من السويد والدنمارك انخفاضًا ملحوظًا في معدل استهالك الفرد  -7

. كما شهدت فنلندا انخفاضًا مماثاًل 7000 – 7002اء بين السنوات للكهرب
. أما النمسا والتفيا فقد استقر الطلب على 7000 – 7000بين عامي 

الكهرباء هناك. ويمكن االستدالل من تلك النتائج أن خطط ترشيد استهالك 
تلك الطاقة وزيادة كفاءتها تسير على الطريق السليم هناك وتنعكس بكفاءة في 

 .البلدان
شهدت البلدان المذكورة جميعها زيادة في دخل الفرد السنوي نسبة للدخل  -0

 .القومي اإلجمالي، األمر الذي يعكس اقتصادًا صحيًا في تلك الدول
تراوحت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة في تلك الدول بين  -2

حققت طموحها لعام . في الحقيقة أن السويد قد 7007% في عام 20 – 76
. أما دول االتحاد األوروبي مجتمعة 7007مبكرًا حيث أنجزته في عام  7070

 .(70)7007% مع نهاية عام 02.0فقد أنجزت نسبة 
% كنسبة مشاركة للطاقة المتجددة في 62.2وبالرغم من أن النرويج حققت 

% في عام 62.2، وأنها تتطلع إلى إنجاز 7007خليط الطاقة في عام 
 – 7002، فإن النمو السريع لتراكم إنتاج الطاقة المتجددة بين عامي 7070
%(، تبعتها الدنمارك 20 – 02.2كانت قد حققته السويد بامتياز ) 7007

 – 2.7%(، اليونان )07,0 – 77.2%(، ثم النمسا )76 – 02.2)
يطاليا )02.0  .(77)%(00.2 – 2.2%( وا 

للشبكة الكهربائية بحيث سمح باستقبال طورت ألمانيا نظاما ذكيًا وهجينًا  -2
% من الكهرباء الكلية التي استهلكت عند الساعة الثانية عصرًا من يوم 22.0

وذلك عبر الكهرباء المنتجة من الطاقة  7000الثالث من تشرين األول لعام 
 الشمسية وطاقة الرياح وحدهما.
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 (70: أنظمة هجينة للطاقة من الرياح والشمس)0شكل 
 
 

وفي سياق المقارنة بين قصص النجاح العالمية بالحالة األردنية،  
 فإننا نقدم الحجج اآلتية التي تقابلها:

ما زالت الفجوة كبيرة في األردن بين حصة الطاقة المتجددة من الخليط الكلي  -0
% 7)من المتوقع أن تصل إلى  7000% في مطلع عام 0التي لم تتجاوز 
سماح بإنتاج الكهرباء من الخاليا الكهروضوئية( نتيجة ال 7002في نهاية عام 

)حتى لو أنجزت مشاريع طاقة  7070% في عام 00وبين النسبة المتوقعة 
الرياح في الطفيلة وغيرها قبل ذلك التاريخ، وحتى لو أنجزت مشاريع الحزمة 

ميجاواط من الطاقة الشمسية(. لذلك نعتقد أن تجارب  700األولى ومجموعها 
إال إذا  7070ة من غير المتوقع حصولها في األردن بحلول عام نجاح مماثل

 تغيرت سياسات تعطيل مشاريع الطاقة المتجددة وتم تشجيعها.
(: وبالرغم من أن سعر برميل النفط قفز بين عامي 0بالعودة إلى جدول رقم ) -7

إلى مراتب غير مسبوقة، فإن استهالك الكهرباء استمرت  7002 – 7002
. ربما يعود السبب في ذلك إلى استمرار 7000 – 7002في النمو بين عامي 

دعم الكهرباء واستمرار االعتماد على الغاز المصري بأسعار تفضيلية. أما في 
مرة فقد انخفض استهالك الكهرباء للفرد الواحد ثم عاد ليزداد  7000عام 
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ربما تعود  7007أخرى. إن الزيادة في استهالك الكهرباء انطالقًا من عام 
جزئيًا إلى توافد الالجئين السوريين على األردن وليست مرتبطة بحالة النمو 
الطبيعي. لذلك فإن المسائل السياسية واألمنية تؤدي دورًا مهمًا في سياسة 

 ستمرًا لإلستراتيجية.الطاقة األردنية األمر الذي يستدعي تحديثًا م
ارتفع معدل دخل الفرد في األردن بنسب معقولة في السنوات األخيرة، ولكن  -0

% مقارنة بنظيرتها في الدول 00في المعدل فإنها ما زالت دون نسبة 
األوروبية الخمس التي اخترناها في هذه الدراسة كحاالت نجاح. لذلك يمكننا 

اإلستراتيجية الوطنية عن حاالت النجاح الغربية االستدالل بضرورة أال تنسخ 
بل أن تسعى إلبداع خطط وطنية مناسبة القتصادها النامي، والرتفاع نسبة 
البطالة، وبما يتناسب مع القضايا األمنية والفساد وثقافة اآلمان والتوزيع غير 

 العادل للثروة.
حيث يتراوح شدة يتمتع األردن بإمكانيات عظيمة في مصادر الطاقة المتجددة  -2

كيلواط. ساعة لكل متر مربع ويتراوح معدل  6 – 2اإلشعاع الشمسي بين 
. لذلك فأنه من غير (72)ساعة يومياً  2.2 – 2.2عدد ساعات السطوع 

العقالني إهمال الطاقة الشمسية كمصدر أساس لتغطية الحمل الكهربائي 
شمسية على تسخين األقصى الذي تتعرض له البالد. أما بشأن قدرت الطاقة ال

% من البيوت هناك لتركيب سخانات 22المياه فقد أتاحت إسرائيل لنسبة 
% 0. وهذا يكافئ (72)0220شمسية بعد صدور قانون من الكنيست في عام 

ذا قارنا ذلك بوضع األردن فإنه (76)من مجمل استهالك الطاقة في إسرائيل . وا 
ا بلغت مجمل فاتورة الطاقة عندم 7007مليون دينار في عام  002يترجم إلى 

 .(72)مليار دينار أردني 2.6
يتمتع األردن بمصادر هائلة وهجينة من طاقتي الرياح والشمس معًا، حيث  -2

يمكن توقع سرعات الرياح قبل يوم واحد بنسبة احتمال صدقية التوقعات تناهز 
 ، األمر الذي يشجع تصميم أنظمة هجينة للطاقة المتجددة. ولكن ما(72)20%

زلنا بحاجة لتطوير الشبكة الكهربائية وتهيئة الممر األخضر الستقبال الطاقة 
المتجددة في الشبكة الوطنية. كذلك هناك حاجة لمزيد من العمل لتطوير 
اتفاقيات شراء الكهرباء التي ما زالت تفرض على الشركة الكهرباء الوطنية من 

ية عدم تسويق ما مستثمري القطاع الخاص، حيث تتعرض الشركة الحتمال
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تشتريه عندما يكون الطلب على الكهرباء قلياًل. لذلك، يمكن أن يتمثل أحد 
الحلول في السماح لشركات توزيع الكهرباء الثالث بشراء الكهرباء مباشرة من 

 المنتجين بأسعار السوق ووفقًا للعرض والطلب.

 
 

 هل منظوٌر أردني متفائل ممكن؟ 3.1

البحث أن نثبت أن هناك فوضى في إدارة إستراتيجية هل استطعنا في هذا  
؟ في هذا القسم من البحث سوف نناقش مصير سيناريوهات 7070 – 7002الطاقة 

نسب خليط الطاقة للمصادر المتنوعة التي كان من المفترض إنجازها بحلول عام 
المختلفة . وتظهر النسب لكل مصدر من مصادر الطاقة وفقًا للسيناريوهات (72)7070

 كما هو آت:
 % 72 –% 70الغاز الطبيعي:  -
 %00الطاقة المتجددة:  -
 %02 -% 2الصخر الزيتي:  -
 %72 -% 72مشتقات النفط:  -
 %0الكهرباء المستوردة:  -
 

 فإلى أي مدى كان تطبيق هذه اإلستراتيجية واقعيًا؟

إطالقًا مع المدة إن توقعات مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة ال تتوافق  -0
المتبقية. لقد تركت شركة البترول البريطانية األردن وال يوجد اآلن أي خطط 
لالستثمار في الغاز الصخري أو أي نية لمزيد من االستكشافات للغاز في 
المناطق الواعدة. لقد أمسى البديل المتبقي هو استيراد الغاز عبر ميناء الغاز 

، 7002توقع االنتهاء العمل به في عام العائم في العقبة الذي من الم
باإلضافة إلى استيراد الغاز اإلسرائيلي من البحر المتوسط في السنوات 

 القادمة.
% من خليط الطاقة في حلول 2كان من المتوقع للطاقة المتجددة أن تسهم في  -7

، والذي ال يبدو ممكنًا على اإلطالق. إن الخطة الحالية المتوفرة 7002عام 



17 

 

ميجاواط الذي بدء العمل  002ل في مشروع طاقة الرياح في الطفيلة بقدرة تتمث
به. ومن المشجع سماع أخبار عن الرغبة في توسعة هذا المشروع ولكن هدف 

ما زال غير واقعي. وليس  7070% من الطاقة المتجددة عام 00الوصول إلى 
عض االستثمارات معروفًا لماذا تتعثر مشاريع الطاقة الشمسية في الجنوب. إن ب

ميجاواط  700الخاصة في الحزمة األولى من مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 
وبالرغم من ذلك ليس  7002ربما يتم إنجازها عام  7002والتي تم توقعيها عام 

. ولكن، إذا تم االنتفاع من المنحة الخليجية 7002% عام 2ممكنًا تحقيق 
، مثل شركة مصدر اإلماراتية، فإنه من واستقطاب مستثمرين في الطاقة المتجددة

؛ إذ 7070% بحلول عام 00الممكن عند ذاك أن يتحقق هدف الحصول على 
نعتقد أن إستراتيجية الطاقة ينبغي أن تتحدث إذا رغبنا في إنجاز هدف جديد 

، وهذا 7070% بحلول عام 70يتمثل في مساهمة الطاقة المتجددة بنحو 
ة حالتنا مع الحد األدنى المماثل المطموح إليه من ممكن؛ عند ذاك يمكننا مقارن

 .EU27قبل االتحاد األوروبي 
من فليس ممكنًا. و  7002توقعات مساهمة الصخر الزيتي بحلول عام أما  -0

. 7002% بحلول عام 26 – 22المتوقع أن يظل األردن يستورد الطاقة بنسبة 
ذا استمرت فوضى إدارة الطاقة فإن األردن سوف يظل يعتمد على مصادر  وا 

%، وذلك ألن الطاقة 20بنسبة قد تصل إلى  7070خارجية للطاقة بحلول عام 
النووية ألن يمكنها أن تنجز شيئا بحلول ذلك التاريخ. لقد صرحت هيئة الطاقة 

 – 7070الذرية األردنية بموعد جديد إلنتاج الكهرباء النووية األردنية 
ر أكثر بكثير. ولكن الصخر الزيتي من والذي من المتوقع أن يتأخ (00)7072

 02.000ميجاواط من الكهرباء باإلضافة إلى  220الممكن أن يبدأ بإنتاج 
وذلك إذا سار كل شيء على  7002 – 7002برميل من النفط بحلول عامي 

ما يرام بعد التوقيع على االتفاقية مع اآلستونيين في مطلع تشرين األول لعام 
 ، األمن، ... إلخ(.)مثاًل: التمويل 7002

إلنتاج صورة واقعية للتحديات التي يواجها األردن فإنه من الضروري مناقشة 
دارتها. فعلى سبيل المثال فإن بنية الحوكمة في األردن يجب  المعيقات لسياسة الطاقة وا 
أن يتم التعامل معها. فمن األهمية بمكان أن يوضع أشخاص أكفاء إلدارة الطاقة في 
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حساسة إلدارة الطاقة في األردن. فإننا بحاجة إلى خفض حجم الفساد المراكز ال
والبيروقراطية في قطاع سياسة الطاقة. ولكن، يعتمد تحقيق هذا الطموح على رؤية 
متمثلة في وصول رئيس وزراء كفؤ مختار من أكبر حزب سياسي يصل إلى البرلمان 

سوف يكون التخطيط لمستقبل  بحيث تكون الحكومة مسئولة عن قراراتها. عند ذاك فقط
مستدام ممكنًا. وسوف تضمن الممارسة الديمقراطية أن قرارات األغلبية هي النافذة وأن 
أولئك المسئولين عن الفشل والفساد سوف تتم محاكمتهم. وهكذا فإننا بحاجة ليس فقط 
إلى تعديالت في سياسة الطاقة ولكن تعديالت في السياسة نفسها )تعديل قانون 

 نتخاب مثاًل( وذلك كي تتم تقوية نفوذ البرلمان وتتم محاسبة الحكومة على أفعالها.اال

أوصت بتأسيس أقسام جديدة  7070 – 7002بالرغم من أن إستراتيجية 
متخصصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزيتي إلخ، فإن فريق الطاقة 

ث العدد والكفاءة. وبداًل من التركيز المتجددة في وزارة الطاقة ما زال كما هو من حي
على استقاللية بعض الهيئات المهمة فقد تمت ممارسة معاكسة دمجت، على سبيل 
المثال، هيئة تنظيم العمل اإلشعاعي والنووي األردنية وسلطة المصادر الطبيعية وهيئة 

متفائلة تتعلق  تنظيم قطاع الكهرباء معًا. فكيف يمكن لهذه النزعة المركزية أن تفتح أفاقاً 
 بخلق سياسة مسئولة وشفافة فيما يتعلق بالنفط والغاز أو الطاقة النظيفة.

ذا كان الهدف المطلوب هو تحقيق تقدم في مجال مصادر الطاقة الطبيعية  وا 
في األردن فمن الواضح أن حيزًا إضافيًا وحرية إضافية في اتخاذ السياسات يجب أن يتم 

لكثيرة الممنوحة حاليًا لجهة واحدة فقط هي ممنوحة لهيئة الطاقة توفيرها. إن االمتيازات ا
الذرية وحدها المرتبطة مباشرة بمكتب رئيس الوزراء، وتتمتع بقرارات احادية الجانب 
بغض النظر عن رأي الخبراء أو عامة الناس. كما أن الهيئة الوحيدة التي كان من 

ئة تنظيم العمل اإلشعاعي والنووي مهمتها أن تشرف على هيئة الطاقة الذرية هي هي
أن تنخرط تحت لواء هيئة تنظيم قطاع الطاقة  7002األردنية التي ارغمت في عام 

 والثروة المعدنية، مع كل من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وسلطة المصادر الطبيعية.

إن معيقات سوق االستثمار في مصادر الطاقة المتجددة قد تزايدت حدتها بعد 
. وبالرغم من أن الحزمة األولى 7007قة على قانون الطاقة المتجددة في عام المصاد

مستثمرا قد تم التوقيع معهم في آذار  07من المستثمرين في هذا القطاع والبالغ عددهم 
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ميجاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، فإن وزارة  700إلنتاج  7002من عام 
ميجاواط للمشروع الواحد  20م االستثمار فيها بمقدار الطاقة حددت الحزمة الثانية بأن يت

، ولكن فيما بعد تم 7002كحد أدنى. أما الحزمة الثالثة فقد تم اإلعالن عنها في تموز 
ميجاواط كحد أدنى على أساس  000إلغاؤها واستبدالها بدعوة جديدة للمشاركة بانتاج 

يل تم إلغاء الحزمة األخيرة . وبعد ذلك بقل(00)(BOOتشغيل ) –تملك  –نموذج بناء 
 070تمامًا. إن هذا التردد باتخاذ القرارات فضاًل عن خفض سعر شراء الكهرباء من 

فلس لكل كيلواط. ساعه قد هز الثقة بين الحكومة والمستثمر. وال شك في أن  000إلى 
 وجود سياسة أكثر استقرار على المدى الطويل من شأنها أن تسهم في تشجيع االستثمار

 في هذا القطاع.

( معدل تكلفة إنتاج الكهرباء لكل واط. ساعة في 0يظهر في الجدول رقم )
 ، بناء على تقارير شركة الكهرباء الوطنية السنوية:7000 – 7002األردن بين عامي 

 السنة
معدل تكلفة 
الكيلواط.ساعة 
 المباعة )فلس(

الناتج القومي 
اإلجمالي )مليون 

 دينار(

من فاتورة الطاقة % 
الناتج القومي 

 اإلجمالي
2005 46.93 9100 19.5 
2009 54.46 17816 10.9 
2010 68.27 18762 13.9 
2011 129.88 20476 19.6 
2012 145.69 21965 21.1 
2013 145.30 23851 17.1 

 (07)تكلفة إنتاج الكهرباء في األردن: 3جدول 

القومي اإلجمالي قد قفزت في من الواضح أن نسبة فاتورة الطاقة إلى الناتج  
%، 02.6) 7007، 7000%، فلم يقتصر ذلك على عامي 02.2إلى  7002عام 
%، على التوالي( وذلك نتيجة إشكالية الغاز المصري. لذلك فال بد من وجود 70.0

أسباب أخرى لتفسير هذا االرتفاع. ويمكن االستدالل من الجدول األخير أن تكلفة طاقة 
فلس لكل كيلواط. ساعة، هي أكثر منافسة لتكلفة  20سعر شرائها الرياح، المحدد 

. ولكن عرض مستثمري الصخر الزيتي 7000مصادر الطاقة األخرى كافة منذ عام 
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فلسا( لمدة أربعين عامًا بسعر  2.02سنت دوالر لكل كيلواط. ساعة ) 00.02عند 
ردني بحيث يستطيع ثابت هو أيضًا سعر منافس، ومن شأن ذلك أن يدعم االقتصاد األ

قطاع الصناعة وقطاع الخدمات تقديم أسعار منافسة ومستدامة في السوق المحلي 
 والعالمي.

إن المنظور األكثر تفائاًل بمستقبل إمكانيات الطاقة المتجددة على صعيد  
حيث يتضح النمو األّسي الهائل إلنتاج الطاقة الشمسية  7عالمي يمكن رؤيته في شكل 

% على 06.0، فيما أضاف 7000غيجاواط عام  002المي والذي بلغ في السوق الع
 في عام واحد فقط. 7007إنتاج عام 

 

 : نمو خليط الطاقة عالميًا )غيجاواط(7شكل 

تعتبر طاقة الرياح وطاقة الشمس الحرارية في الدرجة الثانية والثالثة من حيث 
الطاقة الشمسية التي احتلت  النمو على صعيد عالمي بعد النمو في توليد الكهرباء من

أصبح مجموع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح  7007المرتبة األولى عالميًا. وفي عام 
غيجاواط، وبذلك تكون قد تجاوزت إنتاج العالم كله من الطاقة  002وحدها في العالم 

 النووية. فهل يعني ذلك الطاقة النووية مقدمة على مستقبل قاتم؟

وشيما النووية تطور مفهوم جديد في الصناعة النووية. لقد بدأوا بعد كارثة فوك 
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في اتخاذ إجراءات إضافية وشرعوا يتفكرون بشأن التعويضات الناجمة عن هذه الكوارث 
وعن مشكالت أساطيل المفاعالت النووية الهرمة في العالم وخصخصة شركات الكهرباء 

كالت بحاجة إلى معالجة. لقد أصبح منذ مطلع األلفية الثالثة، حيث شكلت جميعها مش
مؤكدا أن الطاقة النووية غدت األكثر تكلفة من بين مصادر الطاقة األخرى كلها كما 

( الذي يوضح سعر الكهرباء المنتجة حديثًا في محطات التوليد 0يتضح من الشكل رقم )
 األوروبية.

 
 

 .(00)روبية: سعر الكهرباء المنتجة حديثًا في محطات التوليد األو 0شكل 

  

في سياق تدعيم اإلدعاء األخير فإن دراسة أخرى قد صدرت مؤخرًا وتشير    
إلى أنه إذا ما تم تحميل المستهلك كافة التكاليف المرتبطة بالصناعة النووية؛ مثل 
الفساد، إدارة الحمل اإلضافي، التعويضات، المخاطر األمنية، احتكار تخصيب 

المياه، تدهور أحوال البيئة، المخاطر الصحية، حق األجيال اليورانيوم، تدهور نوعية 
القادمة في بيئة نظيفة ومستدامة وفي الموارد الطبيعية، فضاًل عن مشكالت تخزين 
عادة تدوير النفايات النووية، فإن تكلفة إنتاج الكهرباء سوف ترتفع بحيث ربما تصل  وا 

األكثر تكلفة مقارنة بمصادر ، وبذلك تكون (02)ساعة/يورو لكل كليواط 7.06إلى 
الطاقة األخرى األكثر أمنا ونظافة، وبخاصة الغاز والطاقة المتجددة، كما يظهر في 

 (.0شكل رقم )
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 النتائج والتوصيات      4.1

ينبغي أن يتم تحديث ومراجعة إستراتيجية الطاقة في األردن كل ثالث إلى  
اإلستراتيجية بشكل خاص في الدول النامية خمس سنوات، إذ تظهر أهمية تحديث 

كاألردن نتيجة اآلثار المترتبة على العوامل الداخلية والخارجية والتي تؤثر في العادة 
 على الدول النامية أكثر من تأثيرها على الدول المتقدمة.

إن قضايا مثل قصر النظر في السياسات، التبعية والمعيقات التي تواجه  
نتقال التكنولوجيا، فإنها كلها تسهم في عدم استقرار التخطيط لقطاع البحث العلمي وا

الطاقة. ولكن أثر هذه العوامل على إستراتيجية الطاقة سوف ينخفض إذا سلك األردن 
خيارًا وطنيًا مستقاًل يتمثل في استخدام الموارد المحلية من الصخر الزيتي والغاز والطاقة 

د من غاز مصري وغاز إسرائيلي ونفط ثقيل من المتجددة في مواجهة ما هو مستور 
 السعودية والعراق.

هناك قدرات عظيمة للطاقة المتجددة في األردن متمثلة في طاقة الرياح  
والطاقة الشمسية. ومجرد استثمارات قليلة في رفع كفاءة الطاقة وترشيد استهالكها سوف 

ذا أضف70يؤدي إلى خفض ما معدله  نا تشغيل مضخات % من بعض القطاعات. وا 
المياه على الطاقة الشمسية نهارًا فإننا سوف نحقق وفرًا إضافيًا في فاتورة الكهرباء 

% من مجمل فاتورة الكهرباء الوطنية لعام 00.62المخصصة لضخ المياه والتي بلغت 
7007. 

إضافة إلى ما سلف فإن إدارة الحمل األقصى في أيام الذروة خالل موجات  
لصيف، خالل شهري تموز وآب، هو أمر ممكن عبر توليد الطاقة الحر في فصل ا

ميجاواط، األمر  0070وصل الحمل األقصى ظهرًا إلى  7000المتجددة. ففي عام 
ميجاواط على األقل يمكن تغطيتها من خالل الطاقة الشمسية  0000الذي يعني أن 

بكة الذكية يمكننا عند الظهر حينما يكون اإلشعاع الشمسي على أشده. وباستخدام الش
إدارة مصادر متنوعة من الطاقة النظيفة بحيث يتم تخزينها في الشبكة الكهربائية 

 واستخدامها عند الحاجة.

ذا تم وضع حوافز أو توفير التمويل الكافي للناس الستخدام سخانات المياه   وا 
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ردن سوف الشمسية وتوليد الكهرباء من الخاليا الكهروضوئية فإن فوضى الطاقة في األ
تصبح جزءًا من الماضي. ولكن َمْن سوف يقوم بتعويض الشركات المنتجة والموزعة 
للكهرباء عن خسارتها؟ إن إشكاليات مماثلة سوف تخلق ردود فعل مماثلة لما حدث عند 

؛ إذ يبدو 7002إلغاء الحزمة الثالثة من توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة خالل شهر آب 
 تفقد المستهلكين من أصحاب التعرفة المرتفعة! أن الحكومة بدأت

مع األسف فإننا لم نتعلم من الدروس الصعبة في العقد األخير ألن الحكومة  
ميجاواط. بحيث  7700ما زالت مصرة على إنتاج الكهرباء النووية بقدرة مبدئية مقدارها 

الغ فيه( % من الحمل المتوقع )المب20سوف تصبح نسبة مساهمة الطاقة النووية 
. كذلك فإن هناك مخاطر من استيراد الوقود 7070ميجاواط في عام  2000والبالغ 

النووي المخصب من حيث إمكانية تأخير وصول شحنات الوقود النووي للمحطات 
النووية كما حدث في الهند والفليبين. وبذلك فإن االعتماد على الوقود المستورد سوف 

مًا على استدامة الطاقة النووية في األردن، األمر الذي يظل مخاطرة سياسية وخطرًا دائ
 سوف يتطلب دعمها من محطات أخرى تقليدية عند الحاجة.

إن سياسة ترشيد استهالك الطاقة فشلت أيضًا من حيث تأسيس فرق  
متخصصة أو استثمار المنح المتاحة، أو حتى فشلت في إيجاد آلية مناسبة لتطبيق 

ألردني، كحال الفشل في تطبيق شهادة المطابقة. إن النجاح كودات البناء الوطني ا
الجزئي الذي يمكن اإلشارة إليه هو الترويج الستهالك المصابيح الموفرة للطاقة 

وكذلك التوقيع على الحزمة  7007والمصادقة على قانون الطاقة المتجددة في عام 
ة الذي دخل حيز التنفيذ في األولى من توليد الطاقة المتجددة وتعميم ملصق كفاءة الطاق

، ولكن ما زلنا بحاجة إلى تعديالت ومراجعات لغاية تحديث 7002مطلع تموز عام 
التعليمات للوصول إلى أفضل ممارسة وأنجع ليونة في التعامل مع الحاجات المتغيرة في 

 السوق.

ومن األسباب األساسية األخرى لفوضى الطاقة في األردن التهويل بحجم  
لكهربائي المستقبلي لتبرير إمكانية بناء مفاعالت نووية، ولكن على حساب سوء الحمل ا

إدارة الحمل الكهربائي وما يرافق ذلك من استثمار كبير ومصاريف عظيمة، األمر الذي 
سوف يترك آثرًا سلبيًا على حجم االستثمارات المتاحة في قطاعات أخرى من قطاعات 

ا الحديث عن نجاحات متوقعة في المستقبل فإنه ينبغي الطاقة. وأخيرًا، إذا ما تيسر لن
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مراعاة توصيات هذا البحث فضاًل عن ضرورة الشروع بتحديث اإلستراتيجية الوطنية 
للطاقة وتطبيقها على أساس من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار مزيد 

 من الديمقراطية في األردن.
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 عن المؤلف:

نشائي ودكتور في الفلسفة، رئيس بو دية: أيوب أالدكتور  مهندس مدني وا 
ورئيس مكتب استشاري لألبنية  ،7002جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة منذ 

الخضراء ودراسات الطاقة. مشارك في بعض اجتماعات اليونسكو حول التغير المناخي 
 .وتطبيقات الطاقة المتجددة. مؤلف للعديد من الكتب العلمية

 

 مكتب عمان -مؤسسة فريدريش ايبرت

االجتماعية. تعتبر مؤسسة فريدريش ايبرت منظمة غير ربحية ملتزمة بقيم الديمقراطية 
كإرث سياسي ألول  0272كما تعتبر اقدم مؤسسة سياسية المانية حيث تأسست عام 

 رئيس الماني منتخب ديمقراطيًا )فريدريش ايبرت(.

من خالل الشراكة طويلة اآلمد مع  0226في األردن افتتحت المؤسسة أبوابها عام 
 الجمعية العلمية الملكية.

رت في عمان إلى تعزيز/ تشجيع الديمقراطية تهدف أنشاطة مؤسسة فريدريش ايب
والمشاركة السياسية، دعم التقدم نحو العدالة االجتماعية ومساواة النوع االجتماعي. 
فضاًل عن المساهمة في االستدامة البيئية والسالم واألمن في المنطقة. إضافة إلى ذلك 

المؤسسات العامة في يدعم مكتب فريدريش ايبرت/عمان بناء وتقوية المجتمع المدني و 
تعمل مؤسسة فريدريش ايبرت/عمان من خالل شراكة واسعة كما  األردن والعراق.

النطاق مع مؤسسات المجتمع المدني وأطياف سياسية مختلفة إلنشاء منابر للحوار 
صدار اوراق سياسات عن أسئلة  الديمقراطي، تنظيم المؤتمرات، عقد ورش العمل، وا 

 السياسة الحالية.
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 للتواصل معنا:

 مؤسسة فريدريش ايبرت االردن والعراق
 220226صندوق البريد 

 00022عمان 
 األردن

 
 5008335 6 962+  هاتف:
 5696478 6 962+  فاكس:

 
  jordan.org-fes@fes البريد االلكتروني
  jordan.org-www.fes الموقع االلكتروني
  www.facebook.com/FESAmmanOfficeصفحة الفيسبوك 

 

 

 

 

 

 

 تنويه

اآلراء الواردة في هذه النشرة )ورقة السياسات( ليست بالضرورة تلك االراء التي تمثلها 
 منظمة فريدريش إيبرت أو المنظمة التي يعمل بها المؤلف.

 

mailto:fes@fes-jordan.org
http://www.fes-jordan.org/
http://www.facebook.com/FESAmmanOffice
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