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1
مقدمة
ّ
اإلمكانات الكامنة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا إلنتاج الطاقة
املتجددة ،خاص ًة الطاقة الشمس ّية 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 استرياد الوقود األحفوري
يف بعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية ينطوي عىل مخاطر من
حيث األمن الطاقوي وإنفاق امليزانية العامة.

تواجه منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا العديد من التحديات،
مثل زيادة النمو السكاين ،تباطؤ النمو االقتصادي ،معدالت البطالة
املرتفعة ،واإلجهاد البيئي .تتفاقم هذه التحديات يف ظل القضايا العاملية
تغي املناخ بالنسبة ملنطقة الرشق األوسط
تغي املناخّ .
واإلقليمية ،مثل ّ
ٍ
وشامل أفريقيا ،املع ّرضة يف الوقت الحايل لقد ٍر عال من املخاطر بسبب
ظروفها الجغرافية والبيئية ،يعني أنّها ستكون أكرث تؤث ّ ًرا بالعواقب السلبية
يف املستقبل .الجفاف سيزداد ودرجات الحرارة سرتتفع يف إحدى املناطق
األكرث عرض َة لإلجهاد املايئ يف العامل .ويف ظل الرتكيز السكاين الشديد يف
البلدات الحرضية يف املناطق الساحلية ،سيكون السكان أكرث عرض ًة لشح
املياه ،العواصف ،الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة .يف القطاع الزراعي،
التغي املناخي إىل خفض مستويات اإلنتاج،
من املتوقّع أن تؤدي آثار ّ
وتغي األمناط
مقابل ازياد الطلب عىل األغذية بسبب التضخم السكاين ّ
رضر البنى التحتية الحيوية
االستهالكية .باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن خطر ت ّ
آخذ يف االزدياد ،وتكاليف الصيانة وإعادة البناء تشكّل عبئًا إضاف ًيا عىل
أصل .هذه التحديات متعددة املستويات ،الناتجة
املوارد املادية املحدودة ً
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.

إ ّن االنتقال إىل نظام طاقوي قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة ينطوي عىل
استخدام واسع النطاق لتكنولوجيا الطاقة املتجددة ،االستعانة ببنى تحتية
مسا ِعدة ،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 ،فإ ّن
بلورة رؤية واضحة لهدف واتجاه سريورة التح ّول الطاقوي تس ّهل تحقيق
الهدف الرئييس املنشود .)2012 ,Weber and Rohracher ( .وعليه ،فإ ّن
الفهم املع ّزز لسريورات التحول الطاقم يساهم يف إقامة حوار ب ّناء حول
سريورات تطوير األنظمة الطاقوية املستقبلية ،بغية تطوير االسرتاتيجيات
الالزمة لالنتقال إىل نظام طاقة يرتكز عىل مصادر الطاقة املتجددة.
لتعزيز فهم هذه السريورات ،تم تطوير منوذج متعدد املراحل للتحوالت
الطاقوية املرتكزة عىل مصادر الطاقة املتجددة يف دول الرشق األوسط
وشامل أفريقيا .يبني هذا النموذج سريورة تح ّول طاقوي مكونة من عدة
مراحل انتقالية .يستند هذا النموذج إىل منوذج أملاين متعدد املراحل،
ويُستكمل الحقًا بواسطة التعلّم والفهم الواضح لكيفية إدارة سريورة
التح ّول ،ولخصائص منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .املراحل مع ّرفة
وفقًا للعوامل والسريورات الرئيسية التي تتشكّل منها كل مرحلة ،وتم
لكل مرحلة
أيضً ا تسليط الضوء عىل االختالفات النوعية .املحور الرئييس ّ
هو التطور التكنولوجي ،باإلضافة إىل املعارف حول التطورات املتشابكة يف
األسواق ،البنى التحتية واملجتمع.

قضايا الطاقة مشمولة يف العديد من هذه التحديات .تعتمد املنطقة
بقدر كبري عىل النفط والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها الطاقوية .ومع أ ّن
املنطقة تعترب مزود طاقة رئييس ،إلّ أ ّن 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 ( ،)GHGمبوجب
اتفاقية باريس للمناخ .باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن استخدام مصادر الطاقة
املتجددة من شأنه تعزيز النمو االقتصادي ،زيادة مع ّدالت التشغيل
املحيل والح ّد من القيود املالية.

املعارف املك ّملة من مجال أبحاث االستدامة تشكّل ركيزة إضافية يف إدارة
سريورة التغيري طويل األجل يف أنظمة الطاقة ،باإلضافة إىل مراحل التح ّول.
وعليه ،فإ ّن النموذج متعدد املراحل هو عبارة عن موجز لسريورة تح ّول
مركّبة ،ويس ّهل من التطوير املبكر السرتاتيجيات وأدوات سياساتية وفقًا
ملتطلّبات املراحل املختلفة التي تشكّل م ًعا الرؤية التوجيهية الشمولية.

تب ًعا لذلك ،وعىل خلفية الطلب املتزايد عىل الطاقة نتيجة النمو السكاين،
التحض املتزايد ،وعوامل أخرى -مبا يف ذلك
تغي العادات االستهالكية،
ّ
ّ
التصنيع ،تحلية املياه ،واالستخدام املتزايد للطاقة الكهربائية للتربيد-
تحظى مصادر الطاقة املتجددة باهتامم خاص يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ( .)MENAلضامن األمن الطاقوي طويل األمد وتحقيق
الغايات املتعلقة بالتغري املناخي ،قامت معظم دول الرشق األوسط يف هذه الدراسة ،يُط ّبق النموذج متعدد املراحل القائم يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا بتطوير خطط طموحة لزيادة إنتاجها للطاقة املتجددة .وشامل أفريقيا يف دولة إرسائيل .الوضع الحايل يف إرسائيل سيقيّم ويُحلّل
-2-

مقدّ مة
مقارن ًة بالنموذج متعدد املراحل .أجريت مقابالت مع خرباء الكتساب
املعارف الالزمة لتحديد املركّبات املج ّردة واملع ّرفة سابقًا للنموذج .لذلك،
اقتحت خطوات إضافية للتح ّول الطاقوي -استنا ًدا إىل خطوات النموذج
ُ
التوصل إليها يف
متعدد املراحل .تطبيق النموذج يستند إىل نتائج تم ّ
دراسات ومشاريع سابقة أجريت يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
خصيصا ألغراض هذه
أ ّما املعطيات العينية لدراسة الحالة هذه ُجمعت
ً
الدراسة من قبل الرشيك املحيل ،معهد وادي عربة للدراسات البيئية.
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2
النموذج التص ّوري
 .2.1النامذج البدائية متعددة املراحل

1

املتغية من منشآت
الخيارات املرنة التي تالئم بني إمدادات الطاقة
ّ
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 أ ّن تطوير
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTمن 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 .وأل ّن
الطلب عىل الطاقة يزداد بأربعة أو خمسة اضعاف يف األنظمة الطاقوية
منخفضة الكربون واملرتكزة عىل مصادر الطاقة املتجددة ،فإ ّن تحسني
االستخدام الفعال للطاقة هو رشط مسبق للتح ّول الطاقوي الناجح.
تطبيق مبدأ "االستخدام الفعال للطاقة أولً " يعني أ ّن االستخدام الفعال
عامل أساسيًا يف البنى التحتية الطاقوية املستقبلية ،وبالتايل،
للطاقة يُعترب ً
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 كل ًيا عىل مصادر طاقة
متجددة .يف املرحلة األوىل ،تكنولوجيا الطاقة املتجددة تط ّور وت ُطرح يف
األسواق .خفض التكاليف يتحقق بواسطة برامج البحث والتطوير ()R&D
وسياسات الطرح األويل للمنتج يف السوق .يف املرحلة الثانية ،توضع التدابري
الخاصة لدمج الطاقة الكهربائية املتجددة يف نظام الطاقة ،مبا يف ذلك
مرونة إنتاج الطاقة األحفورية املتبقية ،تطوير وإدماج آليات التخزين
وتعزيز املرونة يف تغيري أمناط استهالك الطاقة من قبل املستخدمني
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" جز ًءا ال يتجزأ من نظام الطاقة ،وتزداد أهمية استرياد 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
التغيريات بعيدة املدى يف أنظمة الطاقة يف هذه املراحل األربع ،تضاف إىل
النموذج متعدد املراحل معارف مستخلصة من بحث يف مجال التحول

ط ّور النموذج متعدد املراحل للتحوالت الطاقوية ،نحو أنظمة طاقة
منخفضة الكربون وقامئة عىل مصادر الطاقة املتجددة يف دول الرشق
األوسط وشامل أفريقيا من قبل  Fishedickوآخرين ( ،)2020استنا ًدا
إىل النامذج متعددة املراحل لسريورات تح ّول نظام الطاقة األملاين التي
طورها  Fischedickوآخرون ( )2014و  Henningوآخرون ( .)2015ط ّور
هذا األخري منوذ ًجا مك ّونا من أربع مراحل لتح ّول نظام الطاقة األملاين نحو
نظام طاقة منزوع الكربون ،يرتكز عىل مصادر الطاقة املتجددة .ترتبط
املراحل األربع للنامذج بالفرضيات األساس ّية املستخلصة من الخصائص
الرئيسية ملصادر الطاقة املتجددة ،املعنونة بـ" :االنطالق نحو مصادر
الطاقة املتجددة"" ،دمج تقنيات الطاقة املتجددة يف نظام الطاقة"" ،طاقة
إىل وقود/غاز" و "نحو طاقة متجددة بنسبة ."100%
تتوقّع دراسات سيناريوهات الطاقة أ ّن معظم الدول ،مبا يف ذلك دول
مستقبل بتوليد الطاقة الكهربائية
ً
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ستقوم
أساسا من مصادر الطاقة الشمسية والريحية .أما املصادر األخرى ،كالكتلة
ً
الحيوية و الطاقة املائية ،فمن املتوقع أن تكون محدودة بسبب حامية
الطبيعة ،عدم املنالية واملنافسة مع مستخدمني آخرين (,IEA ;2018 ,BP
 .)2017لذلك ،فإ ّن أحد االفرتاضات الرئيسية للنموذج متعدد املراحل هو
الزيادة الكبرية يف نسبة الطاقة الشمسية والريحية يف املزيج الطاقوي.
يشمل ذلك االستخدام املبارش للطاقة الكهربائية يف قطاعات االستخدام
النهايئ ،التي تعتمد حال ًيا عىل الوقود األحفوري والغاز الطبيعي بشكل
أسايس .من املتوقع أيضً ا أن يكون للتنقلية الكهربائية يف قطاع النقل
واملضخات الحرارية يف قطاع البناء دور مهم .القطاعات التي يصعب
تكنولوج ًيا أن تصبح منزوعة الكربون تشمل الطريان ،املالحة البحرية،
املركبات املتينة (مركبات التشغيل الثقيل) والحرارة عالية الحرارة يف
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
بواسطةالكهرلة.
وعليه ،فإ ّن 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
النص إىل
 (Holtz et al., 2018)1يستند ّ
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النموذج التص ّوري
الطاقوي املستدام ،والذي يتناول دينامية التغيريات الجذرية بعيدة املدى املركزي" يستملك النظام االجتامعي-التقني الذي يسيطر عىل القطاع
املستهدف .يف هذه الدراسة" ،النظام املركزي" هو قطاع الطاقة .يتكون
يف األنظمة املجتمعية الفرعية ،مثل نظام الطاقة.
النظام املركزي من تقنيات ،أنظمة ،أمناط استخدام ،بني تحتية وخطابات
 .2.2منظور متعدد املستويات ومراحل
ثقافية تك ّون م ًعا أنظمة اجتامعية-تقنية .لخلق التغيريات املنشودة يف
النظام الطاقوي عىل مستوى "النظام املركزي" ولتجنب اإلمالءات التي
التح ّول الثالث
تقيض بالتعامل مع جهات محددة والتبعية ملسار محدد ،فإ ّن االبتكارات
التح ّول الطاقوي ال ميكن أن يكون مو ّج ًها بالكامل ،وال ميكن توقّعه أو والتجديدات عىل مستوى "القطاع العيني " تعترب إضافة ألنّها تشكل
التحكّم فيه .تشتمل هذه العملية عىل العديد من الالعبني والسريورات ،قاعدة أساسية للتغري املنهجي.
األمر الذي ينطوي عىل قدر عا ٍل من االعتامد املتبادل وعدم اليقني حيال
التطورات االقتصادية ،التكنولوجية واالجتامعية-الثقافية .بسبب ترابط تتط ّور القطاعات العينية يف فضاءات محمية ،مثل مختربات البحث
قبول عىل
زخم عندما تلقى التصورات والتوقعات ً
السريورات واألبعاد املختلفة ،فإ ّن األبحاث التي تعنى بالتح ّول الطاقوي والتطوير وتكتسب ً
تتبنى نهو ًجا متداخلة من الناحية املعرفية .املنظور متعدد املستويات نطاق واسع .لذلك ،فإ ّن إنشاء شبكة بني الالعبني املختلفني من شأنها نرش
( )MLPهو إطار نظري هام يساعد عىل تص ّور دينامية التح ّول الطاقوي ،وتعميم املعرفة وخلق تغيري مجتمعي هو أمر مهم ج ًدا لسريورة التح ّول
الطاقوي (  .)2012 ,Geelsإ ّن توجيه سريورة التح ّول الطاقوي يتطلب
ويشكّل قاعدة أساسية لبلورة تدابري الحوكمة (الرسم .)1-2
التجريب والتعلّم ،املتابعة املستمرة ،االنعكاسية ،قابلية التكيّف ،وتنسيق
ويف حني أ ّن النزعات الشائعة عىل مستوى "املشهد العام" ،مثل التحوالت سياسايت بني مختلف املستويات والقطاعات (;2005 ,.Hoogma et al
الدميغرافية ،التغري املناخي ،األزمات االقتصادية وغريها ،تؤث ّر عىل مستوى ,Weber and Rohracher ;2009 ,.Voß e t al ;2007 ,Loorbach
"النظام املركزي" وعىل مستوى "القطاع العيني" ،فإ ّن مستوى "النظام  .) 2012إ ّن تطوير القطاعات العينية يف إطار "اإلدارة االسرتاتيجية لقطاع
الرسم 1-2
املنظور متعدد املستويات املشهد االجتامعي-التقني العام (السياق الخارجي)
النظاماالجتامعي-اتقني
التطورات الحاصلة يف املشهد العام تشكّل ضغطًا عىل
النظام املركزي القائم ،مام يتيح املجال لالبتكار والتجديد.
األسواق ،تفضيالت املستخدمني
صناعة
سياسات
تكنولوجيا

علوم
ثقافة

النظام االجتامعي-التقني ثابت دينام ًيا بالنسبة
لألبعاد األخرى ،هناك سريورات مستمرة
تأثريات خارجية عىل القطاعات العينية (من خالل
التوقعات والشبكات التي تضم العبني مختلفني)

التجديدات واالبتكارات
يف القطاعات العينية

النظام املركزي يؤثر
عىل املشهد العام

منوذج جديد ومبتكر ،يستغل "نوافذ الفرص" .ت ُجرى
مالءمات يف النظام االجتامعي-التقني
العنارص املختلفة تتوازن فيام بينها ،ومن تثبت عىل
تصميم مهيمن .القوة الدافعة الداخلية تتعزز.

شبكات صغرية تضم العبني مختلفني تدعم االبتكارات والتجديدات استنادًا إىل التصورات
والتوقعات املحددة مسبقًا .السريورات التعلمية تحدث عىل مستويات متعددة (تو ّجه قائم
عىل الرشاكة أو العمل التعاوين) .بذل جهود للربط بني العنارص املختلفة ضمن شبكة متكاملة.

(املصدر)Geels and Schot, 2007 :
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الطاقة" هو رشط مسبق مهم ج ًدا إلحداث تغيري جذري .يف مراحل رضورية ،يتحقق "النمو القائم عىل السوق" .يف هذه املرحلة ،ت ُدمج
سريورة التحول ،ميكننا متييز ثالث مراحل ذات تو ّجه سياسايت" :إنشاء قطاع تكنولوجيا الطاقة املتجددة يف النظام بشكل كامل.
عيني"" ،االنطالقة" و "النمو القائم عىل السوق".

 .2.3إضافات عىل النموذج متعدد املراحل
ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

يف مرحلة "إنشاء القطاع العيني" ،يتطور القطاع العيني ويكتمل منوه
ليقدم حلوال قابلة للتطبيق من قبل النظام املركزي .يف هذه املرحلة ،فإ ّن
التوقعات والتصورات التي توجهنا نحو سريورة تعلّمية تكون مهمة ج ًدا.
باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن تداخل ّالالعبني والشبكات االجتامعية من شأنه أن بنا ًء عىل الفرضية بأ ّن النموذج متعدد املراحل للتحول الطاقوي األملاين
يدعم إنشاء سالسل القيمة الرضورية ،والسريورات التعلّمية الحاصلة عىل الذي طرحه  Fischedickوآخرون ( )2014و  Henningوآخرون
( )2015مناسب لدول الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فإ ّن مراحل التح ّول
املستويات املختلفة قد ت ُسهم يف التقدم التكنولوجي.
األربع ال تتغري .مستوى "النظام" ،املستعار من النامذج البدائية متعددة
يف مرحلة "االنطالقة" ،يتم تعميم االبتكارات الحاصلة يف القطاع العيني املراحل  ،يحدد الغايات الواضحة لتطوير النظام عىل شكل مبادئ
من خالل الالعبني املتداخلني ،الحصة السوقية وإنتاج نسخة مطابقة يف توجيهية يستعني بها صناع القرار .وأل ّن سريورات إنشاء القطاعات
مواقع أخرى .ترسي يف هذه املرحلة معادلة السعر مقابل اإلداء ،أما البنى العينية رضورية لتحسني جودة االبتكارات يف هذه القطاعات ،أضيف
التحتية واألسواق الرضورية ،فيجب أن تكون متاحة .تعديل القوانني مستوى "القطاع العيني" إىل النموذج البدايئ متعدد املراحل الذي طرحه
والترشيعات وتعزيز الوعي والقبول املجتمعي يسهامن يف إزالة العراقيل  Fischedickوآخرون ( .)2020تحددت لكل مرحلة مجموعة ابتكارات
أمام تعميم االبتكارات أعاله .عندما يصبح ابتكار القطاع العيني تنافس ًيا عينية :تكنولوجيا الطاقة املتجددة (املرحلة  ،)1خيارات املرونة (املرحلة
بالكامل من حيث السعر ،وعندما ال تعود اآلليات السياساتية الداعمة  ،)2تقنيات طاقة-إىل-غاز/وقود (املرحلة  ،)3وقطاعات يصعب أن
الرسم 2-2
منوذج التحول متعدد املراحل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
املرحلة الرابعة:
نحو طاقة متجددة
بنسبة 100%

املرحلةالثالثة:
طاقة إىل غاز/طاقة
إىل وقود

املرحلة األوىل
املرحلة الثانية :دمج
االنطالق يف سريورة
تقنيات الطاقة املتجددة يف
التحول نحو مصادر الطاقة
نظام الطاقة
املتجددة
نسبة الطاقة املتجددة يف نظام الطاقة
والطاقةالكهربائية

املرحلة
الزمنية
منو قائم عىل السوق

االنطالقة

منو قائم عىل السوق

خاصة +صادرات
تطبيقات طاقة إىل وقود/طاقة إىل غاز ّ

إنشاء قطاع عيني
االنطالقة
منو قائم عىل السوق

طاقة إىل وقود/غاز

إنشاء قطاع عيني
االنطالقة
منو قائم عىل السوق

(املصدر)Holtz et al., 2018 :
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إنشاء قطاع عيني
االنطالقة

خيارات املرونة
إنشاء قطاع عيني

إمدادات
الطاقة
املتجددة

النموذج التص ّوري
تكون منزوعة الكربون ،مثل الصناعة الثقيلة والطريان (املرحلة الرابعة).
يف مرحلة االنطالقة ،تعتمد كل مجموعة ابتكارات عىل سريورة إنشاء
القطاع العيني الحاصلة يف املرحلة السابقة .بالتايل ،فإ ّن تدابري الحوكمة
تدعم سريورات انطالقة االبتكارات وتحسني جودتها يف هذه املرحلة .يف
املراحل التالية ،يستمر تعميم مجموعات االبتكارات من خالل النمو القائم
عىل السوق (  . )2020 ,.Fischedick et alنتيجة لذلك ،فإ ّن مستوى
"القطاع العيني" يسلط الضوء عىل السريورات التي يجب أن تحدث ليك
يحقق النظام أهدافه .تغيري 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 تدابري 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 لسريورة الحوكمة ،ويجب تقييم كل منها
عىل حدة ومالءمتها لكل دولة من دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
خاصا ملستوى "املشهد العام" ومساهمته يف
تويل هذه الدراسة اهتام ًما ً
الضغط عىل األنظمة املركزية القامئة وإتاحة الفرصة لخلق تغيري يف النظام
الطاقوي .األسئلة حول تأثري األطر الدولية عىل التغري املناخي ،الرصاعات
العاملية واإلقليمية واألثر بعيد املدى لجائحة كوفيد  19عىل سريورات
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 ،فإ ّن النموذج مد ّعم بكفاءة
استخدام املوارد .ينطوي ذلك عىل تقليل الكثافة املادية من خالل
إجراءات تعزيز الكفاءة ومبادئ االقتصاد الدائري.
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النموذج متعدد املراحل ملنطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا
 .3.1خصائص منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا

 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 جز ًءا كب ًريا من اإلمكانات االقتصادية للطاقة
املتجددة غري مستغل .باستغالل هذه اإلمكانات ،قد تحقق معظم الدول
اكتفا ًء ذات ًيا من الطاقة ،وقد تصبح الحقًا مص ّدرة صافية للطاقة املرتكزة
عىل مصادر الطاقة املتجددة .ومع تح ّول واردات الطاقة والهيدروجني إىل
ركيزة مهمة يف اسرتاتيجية الطاقة األوروبية (املفوضية األوروبية،)2020 ،
مستقبل -من أسواق
ً
فإ ّن دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا قد تستفيد-
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 املص ّدرة 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 ستسخّر إمكانات الطاقة املتجددة املتوفرة لديها يف
مرحلة الحقة يف سريورة التحول الطاقوي من أجل تصدير منتجات "طاقة
إىل إكس" ،قد تفتح الطريق لفرص اقتصادية جديدة.

تم تطوير النموذج املبديئ متعدد املراحل للسياق األملاين ،وبطبيعة الحال،
وضعت افرتاضات محددة .مبا أ ّن سياق منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا مختلف ،تم تعديل النموذج متعدد املراحل من حيث االفرتاضات
األساسية مبا يتالءم مع خصائص دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
حدد  Fischedickوآخرون ( )2020االختالفات 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 كبري عىل واردات الطاقة .باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن أسعار
الطاقة املدعومة وأسواق الطاقة غري املحررة تشكّل تحديات إضافية أمام
التح ّول 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 .وفقًا لـربيتيش برتوليوم
( ،)2019ستشهد منطقة الرشق األوسط ارتفا ًعا يف الطلب عىل الطاقة
مبا يعادل  2%حتى عام  .2040قطاعات الطاقة الكهرباية ،النقل ،الصناعة
أساسا عن ازدياد الطلب عىل
واملواد غري القابلة لالشتعال هي املسؤولة ً
االستهالك النهايئ للطاقة .عامل آخر هو النمو السكاين ،والذي يتوقع أن
يزداد أكرث فأكرث .باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة،
تفس
مبا يف ذلك صناعة الفوالذ ،صناعة اإلسمنت والصناعة الكيميائيةّ ،
جز ًءا كب ًريا من الطلب عىل الطاقة .ازدياد الطلب عىل الطاقة ناتج أيضً ا 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  ،2020مقارنة باملستوى
املطلوب لعام  2007يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا (IEA-ET-
 .)2012 ,SAP-IRENAأضف إىل ذلك ،فإ ّن 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

اختالف آخر هو أ ّن الشبكة الكهربائية يف أملانيا مطورة بالكامل ،أ ّما
األنظمة الشبكية يف معظم دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فيجب
توسع وتُط ّور قطريًا ،وأن تكون موصولة بشبكات أخرى بشكل عابر
أن ّ
أساسا عناقيد مناطقية
للحدود .الرتابط املادي بني الشبكات قائم ،ولكنها ً
(البنك الدويل .)2013 ،نتيجة لذلك ،تفتقر املنطقة لإلطار الرضوري لتجارة
الكهرباء .يجب أيضً ا تطوير رموز الشبكة التقنية من أجل دمج الطاقة
املتجددة وموازنتها يف ظل قابلية تغريها .باإلضافة إىل ذلك ،وبسبب وجود
معايري محدودة لأللواح الضوئية الجهدية والعنفات الريحية ،يجب وضع
أنظمة واضحة من أجل إتاحة نظام شبيك.
بإمكان دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا االستفادة إىل حد كبري من
التطورات العاملية يف تكنولوجيا الطاقة املتجددة .التجربة العاملية يف
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  ،2010وانخفضت أسعار العنفات
الريحية بـ  40%-30%منذ عام ( 2009إيرينا -الوكالة الدولية للطاقة
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النموذج متعدد املراحل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

 .3.3مراحل التح ّول الطاقوي يف دول
الرشق األوسط وشامل أفريقيا

املتجددة .)2019 ،ويف حني أ ّن النموذج متعدد املراحل املالءم للسياق
األملاين يفرتض أ ّن تكنولوجيا الطاقة املتجددة تحتاج للوقت لتتطور
بالكامل ،فإ ّن النموذج املالءم لسياق الرشق األوسط وشامل أفريقيا قد
ينطوي عىل خفض للتكلفة .أضف إىل ذلك أ ّن هناك شبكة متعددة
ط ّور معهد  Wuppertalالنموذج متعدد املراحل لدول الرشق األوسط
الالعبني تضم رشكات ذات خربة غنية يف تكنولوجيا الطاقة املتجددة.
وشامل أفريقيا باالستناد إىل النموذج األملاين متعدد املراحل والتجربة
أنظمة الطاقة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا متر مبرحلة تطوير ،املكتسبة خالل مرشوع "تطوير منوذج متعدد املراحل من أجل تنظيم
وجاذبية مصادر الطاقة املتجددة ال تكمن فقط يف مبدأ االستدامة ،إنّ ا ودعم التح ّول املستدام للنظام الطاقوي يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أيضً ا يف األمن الطاقوي ،ومن شأنها أيضً ا تحفيز االزدهار االقتصادي .ولكن أفريقيا" ،بدعمٍ من مؤسسة فريدريش إيربت (,2018 .Holtz et al
تطوير صناعات الطاقة املتجددة ضعيف بسبب نقص األطر الداعمة  . 2020 .Fischedick et alمراحل التحول الطاقوي يف منطقة الرشق
لريادة املشاريع ولالبتكار التكنولوجي .يف حني أ ّن القطاع الخاص يف األوسط وشامل أفريقيا معروضة بالتفصيل ،بجميع أبعادها ،واملرتكزة
أملانيا يلعب دو ًرا ً
مهم يف إقامة منشآت الطاقة ضيقة النطاق املرتكزة عىل العرض ،الطلب ،البنى التحتية ،األسواق واملجتمع .املنظور متعدد
عىل األلواح الضوئية الجهدية والعنفات الريحية ،ففي منطقة الرشق املستويات ألبحاث التحوالت الطاقوية ينعكس يف هذه املستويات،
األوسط وشامل أفريقيا ،تؤدي الرشكات اململوكة للدولة دو ًرا مركزيًا يف ويسلط الضوء عىل العالقة املتبادلة بني هذه األبعاد خالل مراحل التحول
املشاريع واسعة النطاق .تعبئة رأس املال هي عامل مهم ج ًدا يتطلب الطاقوي .يلخّص الجدول  1-3التطورات الرئيسية عىل املستوى "التقني-
خاصة.
بلورة اسرتاتيجيات ّ
االقتصادي" وعىل مستوى "الحوكمة" ،باإلضافة إىل مستويات "املشهد
العام"" ،النظام"" ،والقطاع العيني" خالل املراحل األربع.

 .3.2مالءمة فرضيات النموذج لخصائص
دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا

القدرة التوريدية للطاقة الكهربائية املتجددة تتطور ويتسع نطاقها عرب
املراحل املختلفة ،وذلك لتلبية الطلب املتزايد عىل الطاقة يف جميع
القطاعات .والفرضية األساسية هنا هي وجوب تحسني كفاءة استخدام
الطاقة يف جميع املراحل .التطورات يف املرحلتني  3و  4تعتمد عىل العديد
من التطورات التكنولوجية ،السياسية واملجتمعية ،وبالتايل ،فهي تنطوي
عىل قدر عا ٍل من الضبابية وعدم اليقني ،يف ظل الواقع الحايل .أجري
تفصيل ملستوى "املشهد العام" .الفرضية املطروحة هنا هي
ً
تحليل أكرث
أ ّن العوامل التالية قد تؤث ّر عىل جميع املراحل )1 :األطر الدولية يف مجال
التح ّول املناخي؛  )2جهود إزالة/نزع الكربون يف الدول الصناعية ،مبا يف
ذلك برامج اإلشفاء املستدام بعد جائحة كوفيد 19؛  )3الرصاعات العاملية
واإلقليمية (التي تؤثر عىل التجارة)؛  )4اآلثار بعيدة املدى لجائحة كوفيد
 19عىل االقتصاد العاملي؛  )5الظروف الجغرافية وتوزيع املوارد الطبيعية؛
 )6التطور الدميغرايف.

االختالفات بني الفرضيات يف النموذج البدايئ متعدد املراحل وبني خصائص
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تسفر عن تعديالت ومالءمات
محددة ملراحل النموذج البدايئ متعدد املراحل .وفقًا لـ Fischedick
وآخرين ( ،)2020فإ ّن التعديالت عىل النموذج البدايئ أجريت يف املراحل
األربع ويف إطارها الزمني .تم أيضً ا استكامل وصف مستوى "النظام
الطاقوي" من خالل الرتكيز عىل عدم استقرار النظام املركزي ،وتم تسليط
الضوء أيضً ا عىل مستوى "القطاع العيني" يف كل مرحلة ،بهدف التحضري
للمرحلةالتالية.
يف املرحلتني األوىل والثانية ،يزداد حجم الطاقات املتجددة بشكل كبري
دون ضعضعة الصناعات القامئة التي تزود الوقود األحفوري والغاز
الطبيعي لتلبية االحتياج اإلجاميل للطاقة .النظام الشبيك يف دول الرشق
األوسط وشامل أفريقيا محدود من حيث القدرة عىل استيعاب النسبة
املتزايدة من الطاقات املتجددة ،األمر الذي يؤدي إىل زيادة الرتكيز
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 الصغرية املعزولة .الطلب املحيل املتزايد عىل الطاقة
يف دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا ميكن أن يُل ّبى بواسطة الطاقة
املرتكزة عىل مصادر الطاقة املتجددة وعىل ناقالت الطاقة ،مثل الوقود
مهم
الصناعي والغازات .ويف حني أ ّن واردات الطاقة يف أملانيا تلعب دو ًرا ً
يف املراحل التالية (خاصة يف املرحلة الثالثة) ،فإ ّن الطاقة الفائضة يف دول
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ميكن أن تص ّدر وأن توفّر فرصا اقتصادية يف
املرحلة الرابعة .التنافسية العاملية املتزايدة ملصادر الطاقة املتجددة تتيح
املجال لترسيع مراحل إنشاء القطاعات العينية يف جميع مراحل سريورة
التحول .ولكن سريورات إنشاء القطاعات العينية يجب أن تكون جز ًءا من
االسرتاتيجيات الوطنية/املحلية .يجب إقامة مؤسسات داعمة لتطوير هذه
القطاعات ،ومالءمتها لسياق كل دولة.

املرحلة األوىل -االنطالق يف سريورة التحول نحو مصادر الطاقة املتجددة
الطاقة الكهربائية املتجددة ُمدمجة يف النظام الكهربايئ قبل املرحلة
األوىل ،واالنطالق يف سريورة 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 بأ ّن الرتويج
بدأ .خالل هذه املرحلة التمهيدية ،يتم تطوير التصورات والتوقعات
بخصوص توليد الطاقة املرتكزة عىل مصادر الطاقة املتجددة.
يف املرحلة األوىل ،التط ّور 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 كبري من التكنولوجيا
املتوفرة عامل ًيا ومن انخفاض أسعار الطاقة املتجددة ،مام يس ّهل عليها
طرح األلواح الضوئية الجهدية والعنفات الريحية يف السوق .ومع تزايد
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مؤسسة فريدريش ايربت  -التح ّول املستدام لنظام الطاقة يف إرسائيل
الطلب عىل الطاقة بشكل كبري يف املنطقة ،فإ ّن جزئية الطاقة املتجددة مثل إنتاج الغذاء.
التي ستدخل إىل النظام الطاقوي لن تستبدل الوقود األحفوري يف هذه
املرحلة .الستيعاب املستويات املختلفة من الطاقة املتجددة ،يجب توسيع املرحلة الثالثة" -طاقة إىل وقود/طاقة إىل غاز"
نطاق الشبكة وإعادة تهيئتها .القوانني واألنظمة تدخل حيز التنفيذ بغية عىل مستوى "النظام الطاقوي" ،تزداد جزئية الطاقات املتجددة يف مزيج
دمج مصادر الطاقة املتجددة يف النظام الطاقوي ،وإتاحة املجال إلدخال الطاقة الكهربائية ،مام يؤدي إىل التنافسية يني مصادر الطاقة املتجددة
الطاقة الكهربائية املرتكزة عىل مصادر الطاقة املتجددة إىل الشبكة .والوقود واألحفوري ،وبشكل مؤقت ،إىل أحامل سالبة متبقية مرتفعة.
تقديم مخططات التسعري كحوافز للمستثمرين يُسهم يف توزيع الطاقات إنتاج الهيدروجني األخرض والوقود الصناعي يصبح أكرث تنافسية بسبب
املتجددة واأللواح الضوئية الجهدية الالمركزية عىل املنازل عىل نطاق منالية الطاقة الكهربائية منخفضة التكلفة .تكنولوجيا التحويل من طاقة-
واسع .التطورات الحاصلة عىل مستوى "القطاع العيني" تشق الطريق إىل-وقود/غاز ،املد ّعمة بأنظمة تشمل مخططات تسعري ،تدخل إىل
نحو املرحلة  .2يتم تقييم اإلمكانات اإلقليمية لخيارات املرونة املختلفة السوق ،وتستوعب الحصص املتزايدة من الطاقات املتجددة "الفائضة"
(عىل سبيل املثال ،إمكانيات التخزين بالضخ و إدارة الطلب عىل الطاقة عند ازدياد اإلمدادات .يساهم قطاعا النقل والنقل ملسافات طويلة ،عىل
( )DSMيف الصناعة) وتتم بلورة تصورات تتطرق إىل خيارات املرونة .وجه التحديد ،يف زيادة استخدام تكنولوجيا تحويل الطاقة إىل وقود/غاز،
يف هذه املرحلة ،تتم مناقشة دور ترابط القطاعات ( عىل سبيل املثال ،مام يتيح املجال الستبدال الوقود األحفوري والغاز الطبيعي .إ ّن تطوير
التنقلية الكهربائية ،طاقة إىل حرارة ،وغري ذلك) ويتم استعراض مناذج بنية تحتية هيدروجينية وإعادة تهيئة البنية التحتية للغاز والنفط بغية
تجارية .احتياجات املرونة املتوقعة وترابط القطاعات تهيئ األرضية استخدام وقود وغازات صناعية يخلق منشآت إلمداد الطاقات املتجددة،
لتأسيس رشكات ناشئة يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتطوير املخصصة للتصدير الدويل .خفض األسعار وفرض رسوم ورضائب عىل
مناذج تجارية رقمية جديدة.
الوقود األحفوري يؤثران سل ًبا عىل ظروف سوق الوقود األحفوري،
ويشكّالن فاتحة لالستغناء التدريجي عنها .هذه التطورات تحفز التغريات
املرحلة الثانية -دمج تقنيات الطاقة املتجددة يف نظام الطاقة
يف النامذج التجارية .مبا أن حلول التحويل من طاقة-إىل-وقود/غاز تتيح
يف املرحلة الثانية ،يستمر توسيع نطاق مصادر الطاقة املتجددة عىل املجال للتخزين طويل األجل ،ميكن إنشاء مبنى لسوق صادرات كبرية.
مستوى "النظام الطاقوي" ،بينام تستمر األسواق املتنامية يف توفري حيز
للطاقة املرتكزة عىل الوقود األحفوري ،إىل جانب مصادر الطاقة املتجددة .عىل مستوى "القطاع العيني" ،فإ ّن االستخدامات التجريبية لتكنولوجيا
توسيع الشبكة يستمر ،وتبذل جهود إلنشاء خطوط طاقة كهربائية عابرة تحويل الطاقة-إىل-وقود/غاز تؤدي دو ًرا مركزيًا يف القطاعات التي
للحدود الجغرافية والقومية لتحقيق التوازن بني االختالفات اإلقليمية يصعب أن تكون منزوعة الكربون ،مثل الصناعات الثقيلة (اإلسمنت،
يف إمدادات الطاقة الشمسية والريحية .يف هذه املرحلة ،يتم اعتامد املواد الكيميائية ،الفوالذ) ،النقل الثقيل والشحن .باإلضافة إىل ذلك ،يتم
خيارات املرونة (إدارة الطلب عىل الطاقة ،التخزين بالضخ) ،وتتم مالءمة تدارس وتقييم إمكانات تصدير الهيدروجني والغازات والوقود الثقيلة .يتم
تصميم سوق الطاقة الكهربائية الستيعاب هذه الخيارات .البنية التحتية إنشاء شبكات تضم مختلف الالعبني ،اكتساب معرفة أولية وتدارس مناذج
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تدمج بالكامل يف نظام الطاقة (رقمنة) .تجارية.
األنظمة يف قطاعات الكهرباء ،النقل والتدفئة تع ّدل ملنح فرص متكافئة املرحلة الرابعة" -نحو طاقة متجددة بنسبة "100%
ملختلف ناقالت الطاقة عىل املستوى السيايس .اإلمداد املبارش للكهرباء
لالستخدامات يف قطاعات النقل ،الصناعة والحرارة تزيد من مرونة النظام ناقالت الطاقة املرتكزة عىل مصادر الطاقة املتجددة تستبدل تدريج ًيا
الوقود األحفوري املتبقي .يتم االستغناء تدريج ًيا عن الوقود األحفوري،
الطاقوي.
وت ُط ّور تكنولوجيا التحويل من طاقة-إىل-وقود/غاز بالشكل الكامل من
استخدام الطاقة-إىل-وقود/غاز يُط ّور عىل مستوى "القطاع العيني" لتهيئة حيث البنية التحتية والنامذج التجارية .ومبا أنّه لن تكون هناك حاجة
النظام الطاقوي لالنطالقة يف املرحلة الثالثة .من خالل مشاريع تجريبية ،لدعم الطاقات املتجددة ،يتم االستغناء تدريج ًيا عن مخططات التسعري.
يتم فحص استخدام الوقود والغازات الصناعية تحت الظروف املحلية .يتم توسيع مبنى سوق الصادرات ،والتي تشكّل قطا ًعا اقتصاديًا حيويًا.
من املتوقع أن يستبدل الهيدروجني األخرض الوقود األحفوري يف قطاعات
معينة ،مثل اإلنتاج الكيميايئ .عىل املدى القريب وحتى املتوسط ،إنتاج  .3.4تطبيق النموذج متعدد املراحل يف
ثاين أكسيد الكربون بواسطة التقاط الكربون يف الصناعات كثيفة االستهالك
للطاقة سيبقى مقبولً  ،ولكن عىل املدى البعيد ،سيتم الرتكيز عىل التقاط دولة إرسائيل ،كدارسة حالة
الكربون من الجو أو الطاقة الحيوية لضامن محايدة الكربون .شبكة
الالعبني تخلق املعرفة وتتبادل املعلومات واملهارات يف مجال تحويل تم تطبيق النموذج متعدد املراحل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
الطاقة-إىل-وقود/غاز .بناء عىل تقييم اإلمكانات الكامنة يف الطرق املختلفة يف األردن يف عام  ،2018كدراسة حالة استكشافية (.)2018 ,.Holtz et al
ً
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز ،توضع اسرتاتيجيات وخطط لتطوير البنى متت مناقشة النموذج مع نخبة من واضعي السياسات ،وممثلني عن
مجال العلوم ،الصناعة واملجتمع املدين يف األردن .وقد أثبتت هذه األداة
التحتية ،ويتم تدارس مناذج تجارية.
نجاعتها يف دعم املناقشات حول اسرتاتيجيات وسياسات التحول الطاقوي،
الرتابط بني املياه والطاقة يكتسب ً
زخم يف أطار التو ّجهات املدمجة ،عىل وهي أداة من شأنها أن تكون مالمئة لدول الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
ضوء تقلص كمية املياه بسبب التغري املناخي .قد يؤدي ذلك إىل نقص تب ًعا لذلك ،أجريت مالءمات رضورية ،وتم تطبيق النموذج متعدد املراحل
يؤثر عىل قطاع الطاقة أو يؤدي إىل املنافسة من قبل مستخدمني آخرين ،ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف إرسائيل ،كدراسة حالة .تستعرض
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النموذج متعدد املراحل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
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
التغي املناخي والح ّد من تلوث الهواء (وزارة املالية2021 ،؛ Navon
من ّ
 .)2020 ,.et elبحكم وضعها الخاص من حيث التكامل اإلقليمي والبنى
التحتية الطاقوية ،تش ّجع 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 سريورة التحول الطاقوي،
أضيفت بضعة معايري جديدة إىل مجموعة املعايري الخاصة بالنموذج
متعدد املراحل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وتم تحليل عوامل
إضافية عىل مستوى "املشهد العام" .يشمل ذلك آثار جائحة كوفيد19-
واملساعي العاملية إلزالة الكربون ،عىل ضوء اتفاق باريس للمناخ ،الذي أث ّر
حتى اآلن (أو سيؤث ّر) عىل أسعار الغاز والنفط العاملية وعىل تطور القطاع.
تم أيضً ا تقييم املعلومات املفصلة حول الدور املركزي للوقود األحفوري
يف النظام الطاقوي ،والتحديات املرتبطة بتطوير قطاع الطاقة املتجددة.
يصف الجدول  1-3التطورات خالل مراحل التحول.

 .3.5جمع املعطيات

املعلومات املفصلة حول الوضع القائم والتطورات الحالية لألبعاد املختلفة
لكل دولة حسب ظروفها.
ص ّنفت بهدف مالءمة النموذج متعدد املراحل ّ
يف املرحلة األوىل ،أجريت مراجعة شاملة لألدبيات واملراجع واملعطيات
القامئة حول املوضوع .بنا ًء 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
مع أطراف معنية ذات خربة يف قطاع الطاقة أو قطاعات ذات صلة
باملجال ،من مؤسسات سياساتية وأكادميية ،ومن القطاع الخاص .أجريت
املقابالت مع املتخصصني وفقًا لتوجيهات املقابالت املنظّمة/املهيكلة.
املعطيات الكمية املستخدمة تستند إىل مصادر ثانوية ،مثل قواعد بيانات
الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة املتجددة ،أو اعتُمدت بنا ًء
عىل املعطيات القامئة لتشخيص الوضع الحايل والنزعات املستقبلية.
يف دراسة الحالة اإلرسائيلية ،أجري البحث املحيل من قبل املؤسسة
الرشيكة معهد وادي عربة للدراسات البيئية ،ومق ّره يف إرسائيل.
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مؤسسة فريدريش ايربت  -التح ّول املستدام لنظام الطاقة يف إرسائيل
الجدول 1-3
التطورات خالل مراحل التحول الطاقوي

تطورات قبل
املرحلة األوىل

مستوى املشهد العام

* نشوء قطاع الطاقات
املتجددة

املرحلة األوىل:
االنطالق يف سريورة
التح ّول نحو مصادر
الطاقة املتجددة

* االنطالق نحو الطاقات
املتجددة
* خيارات مرنة عند إنشاء
القطاع

املرحلةالثانية:
دمج تقنيات الطاقة
املتجددة يف نظام
الطاقة

* منو قائم عىل سوق الطاقات * خيارات املرونة يف النمو
القائم عىل السوق
املتجددة
* انطالقة "طاقة إىل وقود/
* انطالقة خيارات املرونة
غاز"
* نشوء قطاع طاقة إىل
* نشوء قطاع لتطبيقات
وقود/غاز
خاصة لتحويل الطاقة إىل غـاز
وتصديرها

* منو قائم عىل سوق تحويل
الطاقة إىل وقود/غاز
* انطالقة تطبيق خاص
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز،
وتصديره

* أطر دولية يف مجال التغري 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  19عىل االقتصاد العاملي
* الظروف الجغرافية وتوزيع املوارد الطبيعية
* التطور الدميوغرايف
*جزئية الطاقات املتجددة يف
النظام الطاقوي ترتاوح بني
50%-20%
*متابعة توسيع الشبكة (عىل
املستويني الوطني والعاملي)

قطاع الطاقة
مستوى النظام الطاقوي
املستوىالتقني-االقتصادي

املرحلةالثالثة:
طاقة إىل وقود/غاز

املرحلة الرابعة :نحو
طاقة متجددة بنسبة
100%

*جزئية الطاقات املتجددة يف
النظام الطاقوي ترتاوح بني
20%-0%
*الطرح السوقي للطاقات
املتجددة استنادًا إىل
التكنولوجيا املتاحة ،وعىل إثر
انخفاض السعر العاملي
* توسيع وإعادة تهيئة شبكة *دمج أنظمة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف
الكهرباء
األنظمة الطاقوية (عىل
سبيل املثال ،طرح العدادات
الذكية).
* اخرتاق النظام لخيارات
* وضع أنظمة ومخططات
تسعري للطاقة املتجددة
املرونة (عىل سبيل املثال،
التخزين يف بطاريات)
* تطوير وتعزيز سالسل
اإلمداد املحيل للطاقة
املتجددة

* ال يوجد بديل للوقود
األحفوري بسبب األسواق
املتنامية

*جزئية الطاقات املتجددة يف *جزئية الطاقات املتجددة يف
النظام الطاقوي ترتاوح بني
النظام الطاقوي ترتاوح بني
100%-80%
80%-50%
*توسيع نطاق التخزين طويل *إنشاء بنية تحتية واسعة
النطاق لصادرات "طاقة إىل
األجد (عىل سبيل املثال،
وقود/غاز"
تخزين الغاز الصناعي)
* إنشاء أول بنية تحتية
للتحويل من طاقة إىل وقود/
غاز (لتلبية االحتياجات عىل
املستوىالوطني/العاملي)

*االستغناء تدريج ًيا عن الوقود
األحفوري وطرح مناذج
تجارية

* بلورة مناذج تصدير مرتكزة
* أحامل سالبة متبقية
مرتفعة ،مؤقتًا ،بسبب النسبة عىل مصادر الطاقة املتجددة
املرتفعة ملصادر الطاقة
املتجددة
*استبدال الوقود األحفوري
* حجم مبيعات الوقود
* إمداد مبارش للكهرباء
بطاقات متجددة أو بوقود
األحفوري يقل تدريجيًا
ملختلف االستخدمات يف
مرتكز عىل مصادر الطاقة
املباين ويف قطاع النقل
املتجددة
وقطاع الصناعة؛ تغيري النامذج
التجارية يف هذه القطاعات
(عىل سبيل املثال ،مضخات
حرارية،
سيارات كهربائية ،أنظمة
املنزل الذيك ،التسويق لوسائل
تخفيف الحمل الكهربايئ يف
مجال الصناعة)

* ال يوجد بديل للوقود
األحفوري (أو يوجد بديل
محدود) بسبب األسواق
املتنامية
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* تعزيز ثبات النامذج
* النامذج التجارية الحالية
املرتكزة عىل الوقود األحفوري التجارية التي تنطوي عىل
التحويل من طاقة إىل وقود/
تبدأ بالتغري
غاز وتعزيز القدرات اإلنتاجية
(عىل سبيل املثال ،استثامرات
واسعة النطاق)

النموذج متعدد املراحل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

تطورات قبل
املرحلة األوىل
* نشوء قطاع الطاقات
املتجددة

املرحلة األوىل:
االنطالق يف سريورة
التح ّول نحو مصادر
الطاقة املتجددة

* االنطالق نحو الطاقات
املتجددة
* خيارات مرنة عند إنشاء
القطاع

املرحلةالثانية:
دمج تقنيات الطاقة
املتجددة يف نظام
الطاقة

* منو قائم عىل سوق الطاقات * خيارات املرونة يف النمو
القائم عىل السوق
املتجددة
* انطالقة "طاقة إىل وقود/
* انطالقة خيارات املرونة
غاز"
* نشوء قطاع طاقة إىل
* نشوء قطاع لتطبيقات
وقود/غاز
خاصة لتحويل الطاقة إىل غـاز
وتصديرها
* زيادة نطاق تكنولوجيا
* تطوير وتوسيع شبكات
التحويل من طاقة إىل وقود/
صغرية كحل لالستخدامات
خارج الشبكة واملواقع النائية غاز يف قطاع النقل ،لتستبدل
الوقود األحفوري والغاز
الطبيعي

* دفع سريورة التحول
الطاقوي قُد ًما يف قطاعات
االستخدام النهايئ (النقل،
الصناعة واملباين)
* دفع سريورة التحول
الطاقوي يف قطاع الصناعة،
والتقليل من املحتوى
الكربوين املرتفع لبعض
املنتجات ،والحد من
االنبعاثاتالكربونية
املرتفعة يف عمليات
محددة.

معهد فوبرتال

املرحلةالثالثة:
طاقة إىل وقود/غاز
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املرحلة الرابعة :نحو
طاقة متجددة بنسبة
100%
* منو قائم عىل سوق تحويل
الطاقة إىل وقود/غاز
* انطالقة تطبيق خاص
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز،
وتصديره

مؤسسة فريدريش ايربت  -التح ّول املستدام لنظام الطاقة يف إرسائيل
تطورات قبل
املرحلة األوىل
* نشوء قطاع الطاقات
املتجددة

املرحلة األوىل:
االنطالق يف سريورة
التح ّول نحو مصادر
الطاقة املتجددة

* االنطالق نحو الطاقات
املتجددة
* خيارات مرنة عند إنشاء
القطاع

املرحلةالثانية:
دمج تقنيات الطاقة
املتجددة يف نظام
الطاقة

املرحلةالثالثة:
طاقة إىل وقود/غاز

* منو قائم عىل سوق الطاقات * خيارات املرونة يف النمو
القائم عىل السوق
املتجددة
* انطالقة "طاقة إىل وقود/
* انطالقة خيارات املرونة
غاز"
* نشوء قطاع طاقة إىل
* نشوء قطاع لتطبيقات
وقود/غاز
خاصة لتحويل الطاقة إىل غـاز
وتصديرها

املرحلة الرابعة :نحو
طاقة متجددة بنسبة
100%
* منو قائم عىل سوق تحويل
الطاقة إىل وقود/غاز
* انطالقة تطبيق خاص
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز،
وتصديره

مستوى النظام
مستوىالحوكمة

* االعرتاف مبدئ ًيا بأ ّن
* مامرسة الضغوط عىل قطاع
* مامرسة الضغوط عىل
تبني تكنولوجيا الطاقة * مامرسة الضغوط عىل
* دعم ّ
الوقود األحفوري (عىل سبيل
كفاءة استخدام الطاقة هي املتجددة (عىل سبيل املثال ،النظام الكهربايئ املرتكز عىل مكونات النظام الطاقوي
الوقود األحفوري (عىل سبيل املعارضة للمرونة (عىل سبيل املثال ،االستغناء تدريج ًيا عن
الركيزة االسرتاتيجية الثانية تعريفة اإلمداد بالطاقة)،
اإلنتاج).
املثال ،االستغناء تدريج ًيا
املثال ،تقليل الدعم املايل
يف سريورة التحول الطاقوي وضع أنظمة ومخططات
الحكومي ،تسعري الكربون) عن منشآت طاقة الحمل
تسعري للطاقة املتجددة
األسايس).
* سحب الدعم لتكنولوجيا
* سحب الدعم لخيارات
* زيادة مشاركة املؤسسات * سحب الدعم للطاقة
التحويل من طاقة إىل وقود/
االستثامرية (صناديق التقاعد ،املتجددة (عىل سبيل املثال ،الطاقة
غاز
االستغناء تدريجيًا عن تعريفة
رشكات التأمني ،الجهات
اإلمداد بالطاقة).
املانحة
وصناديق الرثوة السيادية) يف
سريورة التحول الطاقوي
* رفع الوعي حول القضايا
* اتخاذ تدابري للحد من
* اتخاذ تدابري للحد من اآلثار * اتخاذ تدابري للحد من
الجانبية غري املقصودة للطاقة اآلثار الجانبية غري املقصودة اآلثار الجانبية غري املقصودة
البيئية
املتجددة (إن وجدت)
لخيارات املرونة (إن وجدت) لتكنولوجيا التحويل من طاقة
إىل وقود/غاز(إن وجدت)
* إتاحة البنى التحتية
* مالءمة مبنى السوق بغية * وضع أنظمة ومخططات
* إتاحة البنى التحتية
واألسواق (عىل سبيل املثال،
تسعريلتكنولوجياالتحويل
استيعاب خيارات املرونة
وأسواق الطاقة املتجددة
من طاقة إىل وقود/غاز (عىل ربط مواقع اإلنتاج بخطوط
(عىل سبيل املثال ،وضع
األنابيب)
سبيل املثال ،قطاع النقل،
أنظمة ملنالية شبكة الطاقة)
الوقود األحفوري والغاز
الطبيعي)
* دعم تب ّني املقرتحات
* خفض األسعار املدفوعة
* بذل جهود لتحسني الكفاءة * توفري إمكانية الوصول
للكهرباء املرتكزة عىل الوقود الجديدة (عىل سبيل املثال،
إىل األسواق للحصول عىل
اإلعانات الحكومية املالية)
خيارات املرونة (مثل تكييف األحفوري
تصميم السوق ،مواءمة
الكهرباء ،التنقل واللوائح
املتعلقةبالحرارة)
* دعم إنشاء وتطبيق خيارات * إتاحة البنى التحتية
واألسواق لتطبيق تكنولوجيا
املرونة (عىل سبيل املثال،
تحويل الطاقة إىل وقود/غاز
تسعريات للتحميل املو ّجه
(عىل سبيل املثال ،إعادة تهيئة
للسياراتالكهربائية)
خطوط األنابيب لنقل الوقود/
الغازاتالصناعية)

* تسهيل الرتابط بني *دعم تب ّني تكنولوجيا
قطاع الطاقة وقطاعات التحويل من طاقة
االستخدام النهايئ لدعم إىل وقود/غاز (عىل
دمج الطاقة املتجددة سبيل املثال ،إعفاءات
املتغرية يف قطاع الطاقة رضيبية)
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تطبيق النموذج يف إرسائيل
تطورات قبل
املرحلة األوىل
* نشوء قطاع الطاقات
املتجددة

املرحلة األوىل:
االنطالق يف سريورة
التح ّول نحو مصادر
الطاقة املتجددة

* االنطالق نحو الطاقات
املتجددة
* خيارات مرنة عند إنشاء
القطاع

املرحلةالثانية:
دمج تقنيات الطاقة
املتجددة يف نظام
الطاقة

املرحلةالثالثة:
طاقة إىل وقود/غاز

* منو قائم عىل سوق الطاقات * خيارات املرونة يف النمو
القائم عىل السوق
املتجددة
* انطالقة "طاقة إىل وقود/
* انطالقة خيارات املرونة
غاز"
* نشوء قطاع طاقة إىل
* نشوء قطاع لتطبيقات
وقود/غاز
خاصة لتحويل الطاقة إىل غـاز
وتصديرها

* إعادة تخصيص
االستثامراتللحلول
منخفضةالكربون:
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
املتغرية يف قطاع الطاقة
* تحديد األنظمة
املتعلقةبالكهرباء،
النقل والحرارة
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املرحلة الرابعة :نحو
طاقة متجددة بنسبة
100%
* منو قائم عىل سوق تحويل
الطاقة إىل وقود/غاز
* انطالقة تطبيق خاص
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز،
وتصديره
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قطاع الطاقة

مستوى القطاع العيني
املستوىالتقني-االقتصادي

تطورات قبل
املرحلة األوىل

املرحلة األوىل:
االنطالق يف سريورة
التح ّول نحو مصادر
الطاقة املتجددة

* نشوء قطاع الطاقات
املتجددة

* االنطالق نحو الطاقات
املتجددة
* خيارات مرنة عند إنشاء
القطاع

* تقييم إمكانات الطاقة
املتجددة

* تقييم اإلمكانات اإلقليمية
لخيارات مرونة مختلفة

* مشاريع تجريبية محلية
يف مجال الطاقة املتجددة

* 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

املرحلةالثانية:
دمج تقنيات الطاقة
املتجددة يف نظام
الطاقة

املرحلةالثالثة:
طاقة إىل وقود/غاز

* منو قائم عىل سوق الطاقات * خيارات املرونة يف النمو
القائم عىل السوق
املتجددة
* انطالقة "طاقة إىل وقود/
* انطالقة خيارات املرونة
غاز"
* نشوء قطاع طاقة إىل
* نشوء قطاع لتطبيقات
وقود/غاز
خاصة لتحويل الطاقة إىل غـاز
وتصديرها
* تجريب استخدامات
* تقييم إمكانات طرق
التحويل املختلفة من طاقة تكنولوجيا التحويل من طاقة
إىل وقود/غاز يف قطاعات مثل
إىل وقود/غاز
الصناعة (عىل سبيل املثال،
الفوالذ ،اإلسمنت واملواد
الكيميائية) والنقل الخاص
(عىل سبيل املثال ،املالحة
الجويةوالبحرية)
* االستثامر يف مناذج تجارية
* مشاريع تجريبية محلية
لتصديرتكنولوجياتحويل
يف مجال تحويل الطاقة
الطاقة إىل وقود/غاز
إىل وقود/غاز باالستناد إىل
الهيدروجني األخرض والتقاط
الكربون (عىل سبيل املثال،
وحدات تحكم مركزية/التقاط
الكربونوتخزينه)
* تصدير تجريبي للوقود
* استكشاف مناذج تجارية
قامئة عىل تكنولوجيا تحويل الصناعي
الطاقة إىل غاز/وقود

* اسكتشاف اإلمكانات
الجديدة إلدارة الطلب عىل
الطاقة (عىل سبيل املثال
الشحن الذيك للمركبات
الكهربائية مبارش ًة من املركبة
إىل الشبكة  ،حرارة وتربيد
مرنان بواسطة املضخات
الحرارية ،التخزين الحراري
بواسطةالكهرباء)
* االستفادة من التجارب
العاملية يف مجال تحويل
الطاقة إىل وقود/غاز
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املرحلة الرابعة :نحو
طاقة متجددة بنسبة
100%
* منو قائم عىل سوق تحويل
الطاقة إىل وقود/غاز
* انطالقة تطبيق خاص
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز،
وتصديره

تطبيق النموذج يف إرسائيل
تطورات قبل
املرحلة األوىل
* نشوء قطاع الطاقات
املتجددة

* االنطالق نحو الطاقات
املتجددة
* خيارات مرنة عند إنشاء
القطاع

* منو قائم عىل سوق الطاقات
املتجددة
* انطالقة خيارات املرونة
* نشوء قطاع طاقة إىل
وقود/غاز

* تطوير تصورات وتوقعات
* تطوير تصورات
وتوقعات مشرتكة لتطوير للدمج املرن للسوق والنظام
الطاقوي (أسواق طاقة
الطاقة املتجددة
إقليمية وعابرة للحدود
القومية)

* تطوير تصورات وتوقعات
مشرتكةلتكنولوجياالتحويل
من طاقة إىل وقود/غاز (عىل
سبيل املثال ،وضع اسرتاتيجية
وخططلتطوير/مالءمات)

* دعم السريورات التعلمية
يف مجال املرونة (عىل سبيل
املثال ،مشاريع محلية)

* دعم السريورات 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 السريورات
التعلمية يف مجال الطاقة
املتجددة (عىل سبيل
املثال ،مشاريع محلية)

مستوىالحوكمة

املرحلة األوىل:
االنطالق يف سريورة
التح ّول نحو مصادر
الطاقة املتجددة

املرحلةالثانية:
دمج تقنيات الطاقة
املتجددة يف نظام
الطاقة

املرحلةالثالثة:
طاقة إىل وقود/غاز

املرحلة الرابعة :نحو
طاقة متجددة بنسبة
100%

* خيارات املرونة يف النمو
القائم عىل السوق
* انطالقة "طاقة إىل وقود/
غاز"
* نشوء قطاع لتطبيقات
خاصة لتحويل الطاقة إىل غـاز
وتصديرها
* تطوير تصورات وتوقعات
مشرتكةلتصديرتكنولوجيا
التحويل من طاقة إىل وقود/
غاز (عىل سبيل املثال،
األسواق املستهدفة واملواقع
املالمئة لعملية التحويل)
* دعم سريورات 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)

* منو قائم عىل سوق تحويل
الطاقة إىل وقود/غاز
* انطالقة تطبيق خاص
لتحويل الطاقة إىل وقود/غاز،
وتصديره

* إنشاء شبكة العبني يف مجال * إنشاء شبكة العبني يف مجال * دعم سريورات التعلّم حول
* إنشاء شبكة العبني
املتجددة
يف مجال الطاقة
التحويل من طاقة إىل وقود /تصدير تكنولوجيا تحويل
خيارات املرونة املرتبطة
(عىل سبيل املثال ،رشكات
الطاقة إىل وقود/غاز (عىل
غاز (محلية ودولية)
بقطاعاتالكهرباء،
مساهمة)
سبيل املثال ،مقبولية السوق
النقل ،والحرارة (عىل سبيل
واألنظمةالتجارية)
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)
* تداخل مجتمعي (عىل * تطوير قاعدة معرفية
* إنشاء شبكة العبني
سبيل املثال ،مبادرات
مشرتكة للتوقف املتكامل
لتطوير نظام تصدير
أهلية)
عن استخدام الكربون إلتاحة
واسع النطاق للوقود
املجال النتشار وتعميم هذا
الصناعي (عىل سبيل
النهج لتحويل القطاع بأكمله
املثال ،مص ّنعون،
إىل قطاع خا ٍل من الكربون
مؤسسات تجارية،

أسواق)

* متابعة تحسني كفاءة استخدام الطاقة
* متابعة خفض الكثافة املادية من خالل تدابري تعزيز الكفاءة ومبادئ االقتصاد الدائري

ملصدر :معهد فوبرتال
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4
تطبيق النموذج يف إرسائيل
بالرغم من الدور املركزي للغاز الطبيعي ،تسعى دولة إرسائيل أيضً ا إىل
توسيع نطاق استخدام الطاقة املتجددة عىل ضوء انخفاض أسعار هذه
التكنولوجيا .الهدف األسايس من وراء ذلك هو تعزيز األمن الطاقوي
الوطني .يف هذا السياق ،تم تنفيذ مرشوع رئييس يف صحراء النقب يف
جنوب إرسائيل ،ت َضَ َّمن منشأة قطع مكافئ تبلغ طاقتها اإلنتاجية 110
ميغاواط ومحطة توليد طاقة كهربائية شمسية-حرارية تبلغ طاقتها
اإلنتاجية  121ميغاواط ،لتغطي  1%من حاجة إرسائيل للطاقة (Negev
 .)2016 ,Energyبحلول عام  ،2030ترغب إرسائيل يف أن تصل نسبة
الطاقة املتجددة يف املزيج الطاقوي املستخدم إىل Spyridonidou( 30%
 .)2021 ,.et alالسياسات القامئة حاليا الستخدام الطاقة املتجددة تشمل
تعريفة اإلمداد بالطاقة لألنظمة الصغرية ومناقصات لألنظمة الكبرية.

ورقة معلومات أساسية
			
املصادقة عىل اتفاق باريس للمناخ

√

				
اسرتاتيجيةتنميةمستدامة
√
			
تحديد أهداف الطاقة املتجددة
وضع سياسات تنظيمية لتطبيق تكنولوجيا الطاقة املتجددة √
√
		
وجود اسرتاتيجية لكفاءة استخدام الطاقة
X
				
اسرتاتيجية طاقة إىل إكس
X

 .4.1تصنيف عملية تحول نظام الطاقة يف للتق ّدم نحو نظام طاقوي قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة ،ستستفيد
إرسائيل من زيادة خيارات املرونة .فإىل جانب املركبات الكهربائية وتحسني
التوصيل بالشبكة ،فإ ّن التعاون العابر للحدود يسهم يف االنتقال إىل نظام
إرسائيل بحسب النموذج متعدد املراحل
طاقوي قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة (,Abu Hamed and Bressler
مفصال للوضع
تقييم ّ
وصفت دولة إرسائيل كـ "جزيرة طاقوية" معزولة عن البنية التحتية  .)2019عىل هذه الخلفية ،تستعرض الفصول التالية ً
الطاقوية للبلدان املجاورة ( ,Shaffer ;2015 ,.Fischhendler et alالحايل وللتقدم الذي أحرزته إرسائيل يف سريورة التحول الطاقوي.
.)2011
يل ليفياثان ومتار للغاز الطبيعي عىل ساحل البحر األبيض
حتى اكتشاف حق ّ
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.

 .4.1.1تقييم الوضع الحايل والنزعات
القامئة عىل مستوى املشهد العام وعىل
مستوى النظام الطاقوي

يف املزيج الطاقوي املستخدم حال ًيا ،ال يزال الوقود األحفوري مهيم ًنا،
وتوسيع نطاق استخدام الطاقات املتجددة ال يزال بطيئًا .ولكن بتوقيعها يتناول هذا الفصل الوضع الحايل والنزعات القامئة يف النظام الطاقوي يف
عىل اتفاق باريس للمناخ ،وضعت إرسائيل نصب أعينها هدف تقليل إرسائيل من حيث العرض والطلب ،البنية التحتية ،شبكة الالعبني وتطورات
انبعاثات غازات الدفيئة عىل املستوى املحيل بـ  26%مقارنة بعام  .2005السوق.
ولكونها عرض ًة لالضطرابات السياسية والتغري املناخي ،وضعت الدولة العرض والطلب عىل الطاقة
أيضً ا أهدافًا قطاع ّية تنطوي عىل خفض استهالك الكهرباء بـ  17%وتقليل
عدد الكيلومرتات التي تقطعها املركبات الخصوصية بـ ( 20%الوزارة بلغ إجاميل مخزون الطاقة اإلرسائييل يف عام  22.3 2018ميغا طن
لحامية البيئة .)2018 ،نجحت إرسائيل يف السنوات املاضية يف الحد من نفط مكافئ (الوكالة الدولية للطاقة .)2020a ،بالنسبة الستهالك الطاقة
تلوث الهواء ومن انبعاث غازات الدفيئة ،خاصة بواسطة استبدال الفحم يف القطاعات املختلفة ،فإ ّن قطاع النقل هو املهيمن بحيث تبلغ نسبته
الحجري والوقود التقليدي بالغاز الطبيعي .ومبا أ ّن الدولة التزمت بالتوقف من مجمل االستهالك  ،39%يليه القطاع الصناعي ( ،)19%قطاع اإلسكان
عن استخدام الفحم الحجري ،وقود البنزين ووقود الديزل يف قطاعي إنتاج ( )13%والخدمات العامة والتجارية (( )2020a .IEA( )11%الرسم .)1-4
أساسا من وقود أحفوري (الرسم  .)2-4يف عام
الطاقة والنقل ،فإ ّن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون انخفضت بـ  ،20%مقارنة يتكون املزيج الطاقوي ً
بعام  ( 2012تقرير 2019 ،REN21؛ الوكالة الدولية للطاقة ،2019 .)2020a ،شكّلت جزئية النفط  42%من املزيج الطاقوي ،الغاز الطبيعي ،35%
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الفحم الحجري  20%والطاقات املتجددة نحو ( 3%الوكالة الدولية للطاقة،
 .)2020aعىل ضوء اتفاق باريس للمناخ ،فإ ّن جزئية الفحم الحجري من
املزيج الطاقوي ،والتي بلغت ذروتها يف عام  ،2012بحيث شكلت ،36%
شهدت انخفاضً ا مستم ًرا يف السنوات املاضية ،عىل إثر إغالق أربع وحدات
توليد يف محطة أوروت رابني لتوليد الطاقة من الفحم.
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الرسم 1-4
إجاميل االستهالك النهايئ حسب القطاع (كيلوطن نفط متكافئ) ،إرسائيل 2018-1990
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استهالك الكهرباء (ترياواط ساعة) ،إرسائيل 2019-1990
70
60
50

30

[ترياواط ساعة]

40

20
10
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

0

املصدر :يستند إىل معطيات الوكالة الدولية للطاقة2020a ،

الرسم 4-4
توليد الطاقة الكهربائية حسب املصدر (ترياواط ساعة) يف إرسائيل 2019-1990
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ويف حني أ ّن ذروة االستهالك يف الصيف بلغت  12.9جيجا واط للساعة .2016 ،املسبب الرئييس الزدياد الطلب عىل الطاقة هو املنازل ،أضف إىل
فإ ّن ذروة االستخدام يف الشتاء بلغت  11.8جيجا واط ساعة لعام  2018أ ّن موارد املياه تقل تدريج ًيا بسبب التغري املناخي.
(دائرة اإلحصاء املركزية .)2020 ،خالل أشهر الصيف ،يبلغ االستهالك
ذورته ما بني الساعة  11:30قبل الظهر والساعة  6مساء ،أما يف الشتاء ،نتيجة لذلك ،طورت الحكومة اإلرسائيلية اسرتاتيجية خاصة ملواجهة
يبلغ االستهالك ذروته ما بني الساعة  7مساء والساعة ً 10صباحا ،وما النقص يف موارد املياه الطبيعية .تستلزم هذه االسرتاتيجية توسيع نطاق
ً
كهرباء إرسائيلً .)2021 ،بسبب منشآت تحلية املياه ليبلغ نتاجها  1,500مليون مرت مك ّعب بحلول عام
بني الساعة  5والساعة  9مساء (رشكة
ارتفاع مستوى املعيشة ،النمو ًالسكاين واالرتفاع الحاد يف درجات الحرارة ( 2050املرجع السابق) .القدرة الحالية لتحلية املياه ارتفعت من 277
خالل أشهر الصيف ،ارتفع استهالك الكهرباء يف إرسائيل يف الفرتة  -1990مليون مرت مك ّعب إىل  582مليون مرت مك ّعب يف الفرتة ما بني  2010و
 2000من  20ترياواط ساعة تقريبا إىل نحو  40ترياواط ،وبهذا ،يبلغ  .2018املنشآت الخمس الحالية تقع يف سوريك ،الخضرية ،أشكلون ،أشدود
املحلة (املرجع
معدل الزيادة  .3.8%يف عام  ً ،2019ارتفع استهالك الكهرباء إىل  63تريا وبلامحيم ،وهي تزود قطاعي الصناعة والزراعة باملياه ّ
واط ساعة (الرسم  .)3-4بلغ معدل الزيادة السنوية يف استهالك الكهرباء السابق) .كمية املياه املزودة تشكّل نحو  80%من مياه الرشب يف إرسائيل
 2.4%يف الفرتة  ،2019-2000ومن املتوقع أن يستمر االرتفاع يف استهالك (وزارة الطاقة .)2019 ،يف الوقت الحارض ،تم اإلعالن عن عطاء إلقامة
الكهرباء حتى عام  2020بنفس النطاق ،والذي يرتاوح بني  2.8-2.3%منشأة لتحلية املياه يف سوريك ،ذات قدرة إنتاجية تبلغ  200مليون مرت
مك ّعب للسنة .السعر املقرتح للمرت املربع هو  1.6شيكل جديد ،أي أقل
(.)2019 ,Abu Hamed and Bressler
بـ  0.5شيكل جديد من السعر األدىن املدفوع حال ًيا (وزارة الطاقة.)2019 ،
مخزون الطاقة يف إرسائيل كان عرضة لصدمات خارجية ( Abu Hamedتحلية املياه هي عملية كثيفة االستخدام للطاقة ،وتوسيع نطاق منشآت
مستقبل.
ً
حتم إىل زيادة استهالك الطاقة يف إرسائيل
 .)2019 ,and Bresslerولكن يف الوقت الحايل ،ساهم استخدام الغاز تحلية املياه سيؤدي ً
الطبيعي يف الحفاظ عىل توازن مخزون الطاقة يف إرسائيل .يف السابق،
شكّلت األحداث السياسية خطرا عىل مخزون الطاقة يف إرسائيل .فعىل أحد اآلثار امللحوظة عىل قطاع الطاقة مرتبط بجائحة كوفيد  ،19التي
سبيل املثال ،عندما اندلعت ثور ًات الربيع العريب يف مرص ،تم إغالق خط أبطأت النشاط االقتصادي ،مام أثر عىل قطاع الطاقة .نتيجة إجراءات
عسقالن-العريش الذي زود إرسائيل بالغاز املرصي ،مام اضطر ارسائيل اإلغالق الصارمة ،انخفض االستهالك يف قطاع الصناعة بـنحو  13%مقارنة
ّ
بالفحم الحجري والنفط لتغطية االحتياج املحيل باألشهر املوازية يف  .2019األثر الرئييس الناتج عن تقييد الحركة برز يف
الستبدال الغاز الطبيعي
( . )2011 ,Bahgatخالل العقد األخري ،ازداد استخدام الغاز الطبيعي ،مع انخفاض معدالت السفر للعائلة الواحدة .بالتايل ،فإ ّن استهالك وقود
اكتشاف حقول الغاز عىل ساحل البحر األبيض املتوسط (الرسم  .)4-4البنزين انخفض بـ  ،42%واستهالك وقود الديزل انخفض بـ  ،26%مقارنة
يشهد استخدام الغاز الطبيعي يف مجال توليد الطاقة ،يف الصناعة ويف بنفس األشهر يف .)2021 ,2020a; Navon et al ,IEC( 2019
القطاع التجاري واسع النطاق ،ارتفا ًعا مستم ًرا (الوزارة لحامية البيئة ،خالصة القول ،يهيمن الفحم الحجري والغاز عىل قطاع توليد الكهرباء يف
.)2018
إرسائيل ،وقد طرأ ارتفاع مستمر عىل توليد واستخدام الغاز الطبيعي يف
توجد يف إرسائيل  16محطة لتوليد الطاقة ،تديرها رشكة الكهرباء السنوات األخرية .بسبب عدم حصانة اإلمداد الطاقوي ،األمر الذي يؤثر
اإلرسائيلية ،اململوكة للدولة ( .)IECتدير رشكة الكهرباء اإلرسائيلية أكرب بشكل كبري عىل األمن الطاقوي يف إرسائيل .تعتمد إرسائيل" ،الجزيرة
وأقدم خمس محطات لتوليد الكهرباء عىل امتداد ساحل البحر األبيض الطاقوية" ،عىل الغاز الطبيعي املحيل ،وتسعى لتوسيع نطاق استخدام
املتوسط :أوروت رابني ،ريدينغ ،روتنربغ ،إشكول وحيفا ،وتستخدم زيت تقنيات الطاقة املتجددة .وفقًا للنموذج متعدد املراحل للرشق األوسط
الوقود الثقيل ،الغاز الطبيعي والفحم الحجري ( Abu Hamed andوشامل أفريقيا ،ميكن تصنيف إرسائيل يف املرحلة األوىل.

 .)2019 ,Brusslerيف عام  ،2018بلغ إجاميل االستطاعة التوليدية املركّبة الطاقة املتجددة
 18,096ميغاواط ،منها 1.4 ،جيجاواط من مصادر طاقة متجددة .يف
نفس السنة ،بلغ حمل الذروة السنوي  12,921ميغاواط (دائرة اإلحصاء أعربت إرسائيل عن "اهتاممها الشديد" باالنتقال إىل نظام طاقوي قائم
املركزية) .مع تباطؤ منو توليد الكهرباء يف الفرتة ما بني  2013و  ،2015فإ ّن عىل تقنيات بيئية" (الوزارة لحامية البيئة2019c ،؛ The Jerusalem
منشآت الطاقة اإلضافية التابعة لرشكات خاصة لتوليد الكهرباء أدت إىل  .)2019 ,Postكام تع ّهد رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو يف  ،2011فإ ّن
توفّر احتياطي كبري (يعادل متوسط االستطاعة التوليدية املركبة أعاله ،وما الطاقة املتجددة متثّل خطة "أمنية حتمية" لدولة إرسائيل (,Bahgat
ّ
يزيد عن ذروة الطلب املتوقعة) .يف عام  ،2012بلغت نسبة االحتياطي  .)2011نظ ًرا للدافعية القوية لتحقيق أمن طاقوي محيل ،تهدف الحكومة
 ،15%أي أقل من  ،20%-17%وهي النسبة الدنيا التي حددتها وزارة الطاقة إىل زيادة نسبة الطاقة الكهربائية املتجددة إىل  10%بحلول عام 2020
(املرجع السابق) .يف عام  ،2018بلغ االحتياطي  ،30%بدون مصادر الطاقة وإىل  17%بحلول عام  ،2030وتم تعديلها مجد ًدا يف عام  ،2021لتبلغ 30%
بحلول عام  .)2021 ,.Spyridonidou et al ;2020 ,Bellini( 2030وفقًا
املتجددة ،و  ،33%يشمل مصادر الطاقة املتجددة.
لوزير حامية البيئة ،فإ ّن القوة الدافعة إلرسائيل لدخول سوق التكنولوجيا
التغي املناخي هو دافع رئييس لزيادة استهالك وتوليد الكهرباء .يف املراكز النظيفة تعززت يف أعقاب اتفاق باريس للمناخ .نتيجة لذلك ،ترغب دولة
ّ
توصلت حتى اآلن
الحرضية عالية الكثافة العمرانية يف املناطق الساحلية يف إرسائيل ،من إرسائيل يف تطوير تكنولوجيا الطاقة املتجددة ،وقد ّ
املتوقع أن تؤثر املوجات الحرارية عىل ذروة الطلب عىل الطاقة .وفقًا إىل اتفاقات مهمة مع الصني يف هذا املجال .لدعم بناء منشآت للطاقة
للوزارة لحامية البيئة ( ،)2018فإ ّن  45%من إجاميل استهالك الكهرباء ناتج املتجددة ،اتخذت الحكومة عدة خطوات (الوزارة لحامية البيئة:)2018 ،
عن تكييف الهواء (الوزارة لحامية البيئة2018 ،؛ (,Michaels and Parag
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1.إعفاءات رضيبية ،يشمل الرضيبة البلدية ،رضيبة القيمة املضافة،
رضيبة الدخل وعدم فرض رضيبة وقود عىل الغاز الحيوي.

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

4.منع طمر النفايات البلدية الصلبة.

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

2.توسيع الحصص التعريفية املصادق عليها ،مبا يف ذلك الحصص
التعريفية ملنشآت الطاقة املولدة بواسطة األلواح الجهدية الضوئية
مبقدار  1,699ميغاواط وحتى  3,760ميغاواط لجميع مصادر
الطاقة املتجددة.
ِ 3.منح حكومية وضامنات قروض من أجل تقليل االنبعاثات وتعزيز
كفاءة استخدام الطاقة.
موارد الطاقة املتجددة ،الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،وفرية يف إرسائيل.
بحلول عام  ،2019بلغت االستطاعة التوليدية الرتاكمية لأللواح الجهدية
الضوئية  1.72جيجاواط ( 8.7%من الطلب املحيل عىل الطاقة الكهربائية)،
تليها االستطاعة التوليدية للطاقة الشمسية املركزة وقدرها  0.24جيجاواط
( 1.2%من الطلب املحيل عىل الطاقة الكهربائية) ،االستطاعة التوليدية
للغاز الحيوي وقدرها  0.04جيجاواط ( 0.15%من الطلب عىل الطاقة
الكهربائية) ،واالستطاعة التوليدية لطاقة الرياح وقدرها  0.03جيجاواط
( 0.15%من الطلب عىل الطاقة الكهربائية ) (,.Spyridonidou et al
 .)2021يستعرض الرسم  5-4املزيج الطاقوي لعام  ،2018حيث أنتجت
الطاقة الشمسية -بحسب الوكالة الدولية للطاقة 2,597 -جيجاواط بينام
بلغ مع ّدل التوليد من طاقة الرياح  302جيجاواط.
الرسم 5-4
املزيج الطاقوي للكهرباء املولدة ( %جيجاواط ساعة)

2,579

4%
1%

302

طاقة الرياح

طاقة شمسية

مصادر طاقة متجددة

املصدر :يستند إىل معطيات الوكالة الدولية للطاقة2020a ،
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غاز طبيعي

فحم حجري

نفط

مؤسسة فريدريش ايربت  -التح ّول املستدام لنظام الطاقة يف إرسائيل
يقع املرشوع الرئييس لدولة إرسائيل يف صحراء النقب ،جنويب البالد،
ويدعى برج أشاليم للطاقة الشمسية .يتكون هذا املِرفق من منشأة مجمع
حوض قطعي مكافئ  Plot-Aتبلغ استطاعته التوليدية  110ميغاواط،
وبرج أشاليم  Plot-Bوالذي تبلغ استطاعته التوليدية  121ميغاواط ،وقد
تم تشغيله يف عام  ،2019ليزيد من كمية الطاقة الكهربائية التي تحتاج
إليها دولة إرسائيل بنسبة  .)2016 ,Negev Energy( 1%سعة التخزين
الحراري يف  PLOT Aو  PLOT Bتبلغ  4.5ساعات ،حيث تستخدم
تقنية امللح املنصهر ( .)2015 ,Windkraft Journalيبلغ ارتفاع برج
الطاقة  260م ًرتا ،ويعترب من أكرب أبراج الطاقة يف العامل .الوحدة الثالثة
يف برج أشاليم للطاقة الشمسية تتكون من منشأة طاقة مولدة بواسطة استخدام الطاقة املائية يف إرسائيل محدود لندرة املوارد املائية .بعض
األلواح الضوئية الجهدية تبلغ استطاعتها التوليدية  390ميغاواط و  40محطات توليد الطاقة املائية يف منطقة الجليل تولّد أقل من  10ميغاواط.
بالنسبة للتخزين الضخي ،توجد يف إرسائيل منشأة حيوية واحدة تبلغ
ميغاواط.
استطاعتها  300ميغاواط -وهو مرشوع الغلبواع للتخزين الضخي (
يتم التخطيط أيضً ا ألربعة مشاريع للطاقة الشمسية يف برئ السبع ،يروحام .)2016 ,.Maruzewski et al ،تم تشغيل املنشأة بحلول عام ،2020
سديه بوكري وماتسبيه رامون  ،يف محيط برج أشاليم ،تبلغ استطاعتها ومن املتوقع أن تولّد سنويًا  3,000ميغاواط ساعي من الطاقة الكهربائية
التوليدية مجتمع ًة  300ميغاواط ،لتشكّل م ًعا "مج ّم ًعا إرسائيل ًيا للطاقة ( .)2020 ,Hydro Reviewتتكون املنشأة من مج ّمعني مائيني بحجم 2.5
الشمسية ( .)2016 ,Negev Energyتدمج أبراج أشاليم للطاقة الشمسية مليون مكّعب ،وهي موصولة مبهواة عميقة يبلغ عمقها  500مرت ،وأنابيب
بني مصادر متويل مؤسساتية ،مثل رشكة االستثامر الخاص ملا وراء البحار كبرية ،وتشمل عنفتني ،بحيث تبلغ االستطاعة التوليدية لكل منهام 150
( )OPICوبنك االستثامر األورويب ( )EIBوبنوك تجارية محلية ،وهي ميغاواط .الفائدة الرئيسية التي تجنيها إرسائيل بواسطة تطبيق تقنية طاقة
موقعة عىل اتفاقية رشاء طاقة ( )PPAملدة  25عا ًما .املنشأة األكرب لتوليد التخزين الضخي هي إضافة احتياطي لنظام رشكة الكهرباء ،وتعزيز قدرتها
الطاقة باأللواح الضوئية الجهدية يف إرسائيل هي محطة الطاقة الشمسية عىل تلبية االحتياج عىل الطاقة يف ذروة فرتة الطلب (.)2021 ,Electra
تزيليم يف صحراء النقب ،والتي تبلغ استطاعتها التوليدية  120ميغاواط
( .)2021a ,Beliniاستُكمل املرشوع يف عام  2019كرشكة محاصة بني نشأ سوق الطاقة املتجددة رسم ًيا عندما وضعت الحكومة لنفسها هدفًا
 Belectricوالرشكة املحلية سوليل بونيه ( .)2019 ,Enkhardtولكن من وطنيًا بزيادة نسبة الطاقة املتجددة يف إنتاج الكهرباء بـ  5%بحلول عام
املتوقع أن تكون محطة دميونا للطاقة الشمسية املخطط إقامتها يف صحراء ( 2016الوكالة الدولية للطاقة2020 ،؛ وزارة املالية .)2021 ،تم تعديل
النقب املنشأة األكرب يف إرسائيل لتوليد الطاقة من األلواح الضوئية الجهدية ،هذا الهدف يف عام  ،2009بحيث ارتفعت النسبة إىل  10%طاقة متجددة
دعم من قبل مجلس الوزراء يف
بعد استكاملها يف  .2023االستطاعة التوليدية املتوقعة للمنشأة هي  300يف املزيج الطاقوي .القى الهدف الجديد ً
ميغاواط ،مع إمكانية تخزين (وزارة الطاقة2019 ،؛  .)2019 ,Enkhardtنهاية شهر أوكتوبر  ،2020حيث تقرر توليد  30%من الطاقة الكهربائية
باإلضافة إىل ذلك ،تم تأسيس سبع منشآت لأللواح الضوئية الجهدية فوق لدولة إلرسائيل من مصادر الطاقة املتجددة بحلول عام  ،2030يف أعقاب
مجمعات مائية ذات استطاعة توليدية مركبة تبلغ  6ميغاواط ،ومتت االنتقادات التي أدت إىل تفعيل ضغوط عىل وزارة الطاقة(Surkes and
املصادقة عىل تشغيلها (وزارة الطاقة .)2019 ،يف منطقة جنوب وادي  .)2020 ,Staffسريورة تطوير الطاقة املتجددة محددة يف سياسة الدولة
عربة ،يف إيالت-إيلوت ،تعمل  15منشأة للطاقة الشمسية عىل نطاق لدمج مصادر الطاقة املتجددة يف قطاع الكهرباء اإلرسائييل ( )PIRESلعام
متوسط-واسع ،تبلغ استطاعتها التوليدية  180ميغاواط ،وتزود سكان  ،2010والتي تهدف إىل زيادة استقاللية وأمن إرسائيل الطاقويني وتعزيز
املنطقة بالطاقة الكهربائية ( .)2021 ,.DiPersio et alتؤدي منشآت ثقافة الوعي البيئي .تستعرض االسرتاتيجية السياسية القاعدة القانونية
الطاقة هذه دورا مركزيا يف الخطة االسرتاتيجية للمجلس اإلقليمي لتطوير لدمج تسعرية الطاقة املتجددة واملزايا الرضيبية املرتتبة عليها ،من ضمن
ً
ً
استطاعة توليدية مبقدار  400ميغاواط من الطاقة املتجددة بحلول عام سياسات داعمة أخرى تهدف إىل تبني تكنولوجيا الطاقة املتجددة .يتم
 ،2040وذلك لتحقيق االستقاللية الطاقوية بنسبة ( 100%املرجع السابق) .إيالء اهتامم خاص لقطاع البحث والتطوير (الوكالة الدولية للطاقة،
2020a؛ منظّمة التعاون االقتصادي والتنمية .)2020 ،الربامج املختلفة،
ترتاوح رسعات الرياح يف إرسائيل بني  7-5مرت يف الثانية ،حسب املوقع مثل مشاركة املركبات ،طُرحت يف عام  2016لدعم طرح املركبات
( .)2020 ,Evwindاملحطة الرئيسية لتوليد الطاقة الريحية هي مزرعة الكهربائية واملركبات الهجينة يف األسواق .بخصوص اآلليات املالية،
الرياح فوق جبل بني راسان يف هضبة الجوالن التي تبلغ استطاعتها صادقت سلطة الكهرباء يف عام  2014عىل دعم مايل حكومي لتوليد
التوليدية  6ميغاواط ،وتنتج سنويًا نحو  12,000ميغاواط ساعي .يف الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة ،والذي يعود بالفائدة عىل املص ّنعني
منطقة الغلبواع ،هناك  14عنفة ريحية لرشكة غاميسا ،يبلغ إجاميل طاقتها الذين يبيعون طاقتهم الكهربائية لرشكة الكهرباء وللمستهلكني الخاصني
االسمية  12ميغاواط .يف مزرعة الرياح  ،SIRIN Iالواقعة يف شاميل البالد ،عرب الشبكة التابعة لرشكة الكهرباء (املرجع السابق) .اإلطار التنظيمي
تبلغ االستطاعة التوليدية  9ميغاواط ،وهي تشمل  11عنفة ريحية لرشكة األول لتعريفة اإلمداد بالطاقة طُرح من قبل هيئة الكهرباء ألنظمة األلواح
غاميسا (  .)2019 ,The Windpowerتواجه مزارع الرياح يف إرسائيل الضوئية الجهدية صغرية الحجم يف قطاعي التجارة واإلسكان يف عام 2008
تحديات عديدة بسبب منالية األرايض املحدودة وصعوبة توصيلها  )2021 ,Green Energy Association of Israel(.بعد تحديد حصة
بالشبكة ( .)2009 ,.Mor et alباإلضافة إىل ذلك ،تلقى العنفات الريحية أولية مبقدار  50ميغاواط للمستهلكني التجاريني ،تقررت زيادة هذه
اعرتاضً ا متزاي ًدا من قبل السكان املحليني بسبب التلوث الضوضايئ ( Periالحصة إىل  120ميغاواط ،يف عام  ،2010بينام حصل املستهلكون يف قطاع
 .)2020 ,.et alولكن بالرغم من هذه املعارضات ،تخطط الحكومة إلنشاء اإلسكان عىل حصة غري محددة يف ( 2011املرجع السابق).
مزارع رياح يف شاميل البالد بقيمة  72مليون دوالر أمرييك (,Evwind
 ،)2020ليبلغ إجاميل االستطاعة التوليدية  730ميغاواط (,.Peri et al
 .)2020تأخذ طاقة الكتلة الحيوية يف إرسائيل شكلني مختلفني :حرق الغاز
الطبيعي وحرق الكتلة الحيوية .ومبا أ ّن إمكانات الكتلة الحيوية محدودة،
من املر ّجح ّأل تؤدي دو ًرا مركزيًا يف مستقبل الطاقة املتجددة يف إرسائيل.
االستطاعة التوليدية املركبة ملحطات توليد طاقة الغاز الحيوي تبلغ 30
ميغاواط تقريبًا ( .)2020 ,Central Bureau of Statisticsيشمل إنتاج
هضم ال هوايئ من املحاصيل الزراعية ،فضالت عضوية من
الغاز الحيوي ً
مواقع طمر النفايات وفضالت بلدية صلبة.
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تطبيق النموذج يف إرسائيل
الجدول 1-4
مشاريع الطاقة املتجددة الصالحة للتشغيل واملشاريع املخطط لها يف إرسائيل

محطات طاقة الرياح الصالحة للتشغيل
سريين I
الغلبواع
جبل بني راسان
املوقع
9
12
االستطاعة التوليدية املركبة 6
(ميغاواط)
محطات طاقة الرياح املخطط لها
خليج السويس
هضبة الجوالن
املوقع
500
االستطاعة التوليدية املركبة 189
(ميغاواط)
اتفاقية رشاء طاقة قيد
الوضعية
التوقيع
محطات الطاقة الشمسية الصالحة للتشغيل (طاقة شمسية مركزية وألواح ضوئية جهدية)
أشاليم
أشاليم PLOT B
أشاليم PLOT A
املوقع
ألواح ضوئية جهدية
شميس حراري (برج
شميس حراري (مجمع
النوع
شميس)
حوض قطعي مكافئ)
30
121
االستطاعة التوليدية املركبة 110
(ميغاواط)
محطات الطاقة الشمسية املخطط لها (طاقة شمسية مركزية وألواح ضوئية جهدية)
املوقع
محطة دميونا للطاقة
الشمسية (ألواح ضوئية
جهدية
االستطاعة التوليدية املركبة 300
(ميغاواط)
(تقديم عروض للمناقصة)
الوضعية
محطات الطاقة الكهرومائية الصالحة للتشغيل
كفار هاناسيه
غيشري شنري
عني هنتزيف
املوقع
3.45
2.2
االستطاعة التوليدية املركبة 1
(ميغاواط)
محطات طاقة التخزين الضخي الكهرومائية الصالحة للتشغيل
الغلبواع
املوقع
االستطاعة التوليدية املركبة 300
(ميغاواط)
محطات طاقة التخزين الضخي الكهرومائية املخطط لها
نيشري ،كوخاف هاياردين ومانارا
املوقع
االستطاعة التوليدية املركبة ( 800باملجمل ،يشمل االستطاعة التوليدية ملحطة
الغلبواع ،وقدرها  300ميغاواط)
(ميغاواط)
(تقديم عروض للمناقصة)
الوضعية

تزيليم
ألواح ضوئية جهدية
120

نافيه يعقوف
0.11

(املصدر)based on Enkhardt, 2019; Evwind, 2020; Negev Energy, 2016; The Windpower, 2019; Verma, 2020; Israel Government, 2019a :
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مؤسسة فريدريش ايربت  -التح ّول املستدام لنظام الطاقة يف إرسائيل
املتجددة ،األمر الذي ساهم يف تعزيز االستطاعة التوليدية املركبة للطاقة
املتجددة (الوزارة لحامية البيئة .)2018 ،وبينام بلغت االستطاعة التوليدية
املركبة للطاقة املتجددة يف عام  99 2010ميغاواط ،فبحلول عام ،2019
ارتفعت إىل  1,500ميغاواط ،بحيث شكلت حصة الطاقة الشمسية من
هذه االستطاعة التوليدية  1,438ميغاواط ،الطاقة الحيوية  28ميغاواط،
الريحية  27ميغاواط واملائية  7ميغاواط (الوكالة الدولية للطاقة املتجددة،
 .)2020bيستعرض الرسم  6-4تطور توليد الكهرباء املرتكز عىل الطاقة
املتجددة حسب املصدر ،مبا يتامىش مع معايري السياسة الطاقوية.

محطات الطاقة صغرية الحجم املركّبة فوق أسطح البنايات ،واملنشآت
األرضية تقع أيضً ا ضمن إطار تعريفة اإلمداد بالطاقة .طرحت تعريفة
اإلمداد بالطاقة للعنفات الريحية صغرية الحجم التي بلغت استطاعنها
التوليدية  30ميغاواط يف  ،2009والعنفات كبرية الحجم التي بلغت
استطاعتها التوليدية  800ميغاواط يف  .2011متت املصادقة عىل إطار
تعريفة اإلمداد بالطاقة للكتلة الحيوية وألنظمة الطاقة الشمسية املركزة
واأللواح الضوئية الجهدية كبرية الحجم يف Green Energy( 2011
 .)2021 ,Association of Israelأغلق إطار تعريفة اإلمداد بالطاقة يف
عام  ،2013وأعيد طرحه يف عام  2017لأللواح الضوئية الجهدية فوق
أسطح البنايات ،بحيث بلغت تسعرية  50كيلوواط  0.12دوالر أمرييك-
كيلوواط ساعي يف عام  .2020يف عام  ،2013طُرح اإلطار التنظيمي لنظام
القياس الصايف .يف إطار هذا النظام ،يدعم املخطط قيمة قصوى حتى 400
ميغاواط من االستطاعة التوليدية للطاقة املتجددة للمستهلكني الذاتيني
الذين يتكبدون تكاليف املوازنة بني العرض والطلب (الوكالة الدولية
للطاقة .)2020a ،يف الواقع ،عزز نظام القياس الصايف من توليد الطاقة
الكهربائية بواسطة األلواح الضوئية الجهدية.

بالرغم من إمكانات الطاقة املتجددة الكبرية الكامنة فيها والتقدم الذي
أحرزته يف تطبيق تقنيات الطاقة املتجددة ،ال تزال الطريق أمام إرسائيل
طويلة جدا .حصة إرسائيل من الطاقات املتجددة قليلة ج ًدا مقارن ًة
بإمكاناتها الهائلة .مع ذلك ،وبسبب ندرة املوارد الطبيعة واعتبارات األمن
الطاقوي ،فإ ّن موضوع الطاقة املتجددة موضوع عىل رأس جدول أعامل
الحكومة اإلرسائيلية .باملجمل ،ميكن تصنيف إرسائيل يف املرحلة األوىل،
ولكن يف مرتبة متقدمة ،وفقًا للنموذج متعدد املراحل.

استبدل نظام تعريفة اإلمداد بالطاقة الحقًا باملناقصات .مع طرح قطاع الوقود األحفوري
املناقصة األوىل لأللواح الضوئية الجهدية يف عام  ،2017دفعت الحكومة دولة إرسائيل غري موصولة بالبنية التحتية الكهربائية للدولة املجاورة ،لذلك،
اإلرسائيلية الدولة قد ًما نحو تحقيق أهدافها يف مجال الطاقة املتجددة .فهي تعترب معزولة فيام يتعلق بإمداد الطاقة الكهربائية (Fischhendler
الحصص املصادق عليها من قبل سلطة الكهرباء لأللواح الضوئية الجهدية  .)2015 ,.et alتاريخيا ،فإ ّن مكانة إرسائيل كـ "جزيرة طاقوية" مرتسخة
ازدادت من  1,690ميغاواط إىل  3,760ميغاواط لجميع مصادر الطاقة يف كونها يف حالة حرب ورصاع مع دول املنطقة ( ،)2011 ,Shafferوذلك
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تطبيق النموذج يف إرسائيل
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 غري
موصولة بعد

مصادر توليد الكهرباء .باستبدال معظم واردات إرسائيل من الفحم
الحجري بالغاز الطبيعي من مرص ،وقّعت مرص وإرسائيل يف عام 2005
عىل اتفاقية إمداد بالغاز ملدة  15سنة .ولكن مع تكرر االعتداءات
اإلرهابية عىل أنابيب الغاز ،فإ ّن إمدادت الغاز الطبيعي من مرص أوقفت
نهائيًا يف عام  .)2015 ,.Fischendler et el( 2012نتيجة لذلك ،عززت
إرسائيل من االستطاعة التوليدية ملحطتني لتوليد الطاقة من الفحم للحد
األقىص وح ّولت عدة محطات غاز إىل محطات زيت الوقود وزيت الديزل
لتجنب انقطاع اإلمدادات (.)2011 ,Bahgat

باستثناء خط الغاز الطبيعي عسقالن-العريش ،تستورد إرسائيل الجزء
األكرب من الوقود األحفوري من روسيا ،أنغوال والرنويج (Abu Hamed
أساسا من روسيا ،أنغوال ،كولومبيا،
 .)2019 ,and Bresslerيستورد النفط ً
املكسيك والرنويج .بسبب قرارات حظر التصدير التاريخية من قبل مع اكتشاف حقول الغاز الطبيعي رشقي البحر املتوسط يف  2009و ،2010
تغي واقع إمدادات الطاقة يف إرسائيل .عىل هذه الخلفية ،طرحت ثالثة
الدول النفطية العربية ،تخىش إرسائيل دامئًا نقص اإلمدادات (,Shaffer
ّ
 .)2011نظ ًرا للوضع الجيوسيايس املتوتر ،إىل جانب قلة املوارد الطبيعية أسئلة مهمة عىل املستوى السيايس (:)2011 ,Shaffer
املحلية ،فإ ّن أي تشويش عىل إمداد إرسائيل بالطاقة من شأنه أن يُحدث
حصة الغاز الطبيعي يف املزيج الطاقوي والكهربايئ يف
آثا ًرا جسيمة ابتداء من انقطاعات التيار الكهربايئ وإمدادات املياه عىل 1.ما هو مستقبل ّ
ً
إرسائيل؟
املستوى املحيل ( .)2013 ,Spiritos and Lipchinتب ًعا لذلك ،فإ ّن
املياه،
السياسة الطاقوية اإلرسائيلية متشابكة إىل حد كبري بسياسة إمداد
2.كيف ميكن استخدام الغاز الطبيعي خارج نطاق قطاع الطاقة؟
إذ تنتج إرسائيل كمية كبرية من إمدادات املياه يف الدولة بواسطة تحلية
3.ما هي الكميات التي يجب استخدامها محليًا وأيّها يجب أن يستخدم
املياه ،األمر الذي يتطلب كمية كبرية من الطاقة (.)2011 ,Shaffer
للتصدير؟
قبل اكتشاف الغاز الطبيعي وبعد االنقطاعات املتكررة للغاز الطبيعي
يف  ،2002انتقلت دولة إرسائيل إىل سياسة التن ّوع الطاقوي ،فيام يخص يف العقد األخري ،تم استبدال كمية كبرية ج ًدا من واردات الفحم الحجري
الرسم 7-4
صايف واردات الطاقة (ميغا طن نفط مكافئ) ،إرسائيل 2018-1990
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مؤسسة فريدريش ايربت  -التح ّول املستدام لنظام الطاقة يف إرسائيل
بالغاز الطبيعي املحيل .يف عام  ،2009تم اكتشاف  32مليار م 3من البنيةالتحتية
الغاز الطبيعي يف حقول متار ،ويف عام  ،2010تم اكتشاف  460مليار م3
من الغاز الطبيعي يف حقول ليفياثان ،ويق ّدر أ ّن يلبي هذا االحتياطي ال تتشارك دولة إرسائيل مع أي من الدول املجاورة شبكة لنقل الكهرباء.
احتياجات دولة إرسائيل لـ  25عاما عىل األقل ( Abu Hamed andلذلك ،فإ ّن التحدي الرئييس هو أ ّن إرسائيل مضطرة لدمج الكهرباء املولدة
ً
 .)2019 ,Bresslerعىل إثر هذه االكتشافات ،تحولت دولة إرسائيل من من مصادر الطاقة املتجددة يف شبكتها بدون أن تتاح لها اإلمكانية ملوازنة
املتغي للطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة املتجددة بواسطة
مستوردة للغاز إىل مص ّدرة للغاز الطبيعي .يف هذا املضامر ،بدأت إرسائيل التوليد ّ
بتزويد مرص بالغاز الطبيعي يف مطلع العام  .2020ستزود إرسائيل مرص واردات أو صادرات الكهرباء.
بـ  200مليون قدم مكعب لليوم .االسرتاتيجية املرصية هي إعادة تصدير يف الوقت الحارض ،تتكون البنية التحتية اإلرسائيلية لنقل الكهرباء من
الغاز إىل أوروبا عىل شكل غاز طبيعي ُمسال .وقعت إرسائيل مع األردن شبكة نقل ذات جهد عال وجهد فائق يبلغ  5,661كم ،مع  11محطة
أيضً ا عىل اتفاقية إمداد بالغاز ،لـمدة  15عا ًما ابتدا ًء من العام  Al-( 2020تحويل و  204محطة فرعية .بالنسبة لقطاع التوزيع  ،تم حساب 5661
 .)2020a ,Khalidiمن ناحية أخرى ،أدت اكتشافات حقول الغاز قبالة كم من خطوط نقل الجهد العايل والفائق  ،وتوجد  28689كم من خطوط
الشاطى إىل رصاع بني لبنان وإرسائيل حول ترسيم الحدود ،مع تدخّل الجهد املتوسط ،وتشكل خطوط الجهد املنخفض حوايل  37981كم تزود
أطراف أخرى مثل إيران (.)2011 ,Shaffer
 2.9مليون مستخدم مبارشة بالكهرباء .قدرة محوالت توزيع الطاقة
إىل جانب الغاز ،يتم استخدام الفحم الحجري املستورد من قبل الرشكة الكهربائية تبلغ  25,344ميغا فولت أمبري .يف عام  66% ،2019من الطاقة
الوطنية إلمداد الفحم ،لتوليد الطاقة الكهربائية (الوزارة لحامية الطبيعة ،الكهربائية املولدة كانت تابعة لرشكة كهرباء إرسائيل والتي تشغّل 16
 .)2018يف عام  ،2019تم استرياد ما يقارب  78%من الوقود الحجري محطة لتوليد الكهرباء ،معظمها محطات توليد تقليدية (دائرة اإلحصاء
( ،)2019 ,Abu Hamed and Bresslerأما اليوم ،أي بعد عام واحد ،فإ ّن املركزية .)2020 ،االستطاعة التوليدية املركبة لرشكة كهرباء إرسائيل تبلغ
حصة الواردات انخفضت إىل  .)2020b ,IEA( 65%وفقًا للوزارة لحامية  13.3جيجاواط ،بينام تبلغ االستطاعة التوليدية املركبة ملولدات الكهرباء
ّ
قل استخدام زيت الوقود من  11%يف عام  2010إىل  4%الخاصة  3.4جيجاواط ،منها  1.4جيجاواط من مصادر الطاقة املتجددة يف
البيئية (ّ ،)2018
يف عام  ،2016بينام ازداد استخدام الغاز الطبيعي يف نفس الفرتة من عام ( 2018املرجع السابق) .وبينام يتم توصيل املنطقة الساحلية شديدة
 5.4إىل  9.66مليار مرت مكعب .يستعرض الرسم  7-4معطيات حول التحرض يف شاميل البالد بخطوط كهربائية تبلغ قدرتها  400كيلوفولط،
صايف واردات الطاقة لدولة إرسائيل يف الفرتة ما بني  2019-1990حسب فإ ّن املناطق النائية يف الجنوب والرشق موصولة بخطوط تبلغ قدرتها 161
السنوات .كام يظهر يف الرسم البياين ،بلغت واردات الطاقة ذروتها يف كيلوفولط .يبلغ متوسط الفاقد ( )٪1.7بنسبة  ٪6للمنشآت يف شبكة النقل
عام  2012لتبلغ  22.4ميغاطن ،من ثم انخفضت لـ  16.3ميغاطن نفط و  ٪1للمنشآت يف شبكة التوزيع (دائرة اإلحصاء املركزية.)2020 ،
مكافئ بحلول عام .2019

مع تح ّول إرسائيل إىل دولة مص ّدرة للغاز الطبيعي ،هناك عدة اتفاقيات
قيد املناقشة مع دول مختلفة .وقعت إرسائيل عىل اتفاقيتني:
4.خط أنابيب رشق البحر املتوسط الذي يهدف إىل إنشاء رشاكة بني
إرسائيل ،اليونان ،قربص وإيطاليا وبني االتحاد األورويب.
5.منتدى غاز رشق املتوسط الذي ميثّل منتدى الغاز لدول الرشق
األوسط.
تهدف االتفاقية األوىل إىل رعاية ودعم مشاريع طموحة ومبتكرة إلنشاء
خط أنابيب يوزع الغاز الطبيعي من إرسائيل مرو َرا بقربص واليونان وحتى
السوق األوروبية .تهدف االتفاقية الثانية إىل تطوير قطاع الغاز الطبيعي
(وزارة الطاقة.)2019 ،

نظام النقل اآلمن واملوثوق للطاقة الكهربائية هو أمر يف غاية األهمية
للبنية التحتية اإلرسائيلية ،وذلك لسببني )1 :عدم الربط الكهربايئ بني
حجم وأكرث عرضة للتأثر
إرسائيل والدول املجاورة ،و  )2أل ّن إرسائيل أصغر ً
باالضطرابات املحتملة ( .)2020 ,.Navon et alيف هذا املضامر ،فإ ّن
الدقة واألمن هام املعياران الرئيسيان يف تصميم شبكة الطاقة الكهربائية.
ويف حني أ ّن معيار الدقة متعلق بإمداد الكهرباء اآلمنة للمستهلكني ،فإ ّن
معيار األمن متعلق بالقدرة عىل مواجهة االنقطاعات الكهربائية بدون
انقطاع اإلمدادات (املرجع السابق) .مبا أ ّن أكرب إمكانات توليد الطاقة
الشمسية موجودة يف جنوب البالد ،فإ ّن 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 كبرية الحجم
املرتكزة عىل األلواح الضوئية الجهدية ( .)2020 ,.Navon et alمبا أ ّن
هاتني املحطتني تعمالن عىل توليد الكمية القصوى من الطاقة ملعظم أيام
السنة ،فإ ّن إجاميل الطاقة املولدة واملركبة يف الجنوب أعىل من الطلب،
األمر الذي يثقل عىل خطوط الطاقة ويشكّل خط ًرا 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
طويل.
مكلفة وتستغرق وقتًا ً

قرر مجلس الوزراء اإلرسائييل أنّه ميكن تصدير  40%من احتياطي الدولة
توسع األسواق املحلية من نطاق
(الوكالة الدولية للطاقة .)2016 ،يتوقع أن ّ
نشاطها ،وأن يصبح قطاع الغاز يف إرسائيل ركيزة اقتصادية حيوية عىل
املدى القريب واملتوسط .يشكّل ذلك عائقًا 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 سريورة
التحول نحو نظام طاقوي قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة ،وفقًا للنموذج مبا أ ّن إرسائيل غري موصولة بأي بنية تحتية إقليمية للشبكة الكهربائية،
تهدف الحكومة إىل ربط شبكتها الكهربائية بالشبكة األوروبية عىل
متعدد املراحل.
املدى القريب .يف هذا املضامر ،وقعت إرسائيل ،قربص واليونان عىل
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تطبيق النموذج يف إرسائيل
مذكرة تفاهم لبناء شبكة كهربائية يبلغ طولها  1,208كم ،ليتم تشغيلها
دعم مال ًيا بقيمة  647مليون يورو،
بحلول نهاية  .2023من خالل تقدميها ً
صادقت املفوضية األوروبية عىل املرشوع يف عام .)2021 ,ORF( 2016
مبا أ ّن البنية التحتية للشبكة الكهربائية اإلرسائيلية ليست جز ًءا من أي
خطة ربط إقليمية -فرعية ،فإ ّن التخطيط لنظام النقل يتطلب تعاونًا
مؤسساتيًا وثيقًا داخل شبكة الالعبني اإلرسائيلية .وفقًا لـ  Navonوآخرين
( ،)2020فإ ّن التخطيط املؤسسايت ملوقع وحجم محطات توليد الطاقة
الشمسية الجديدة يقلل من احتامل االتكالية ويؤدي إىل منو رسيع يف
استخدام الطاقة الشمسية .إ ّن تطوير شبكة الالعبني الداخلية وطرح
حل مؤث ًرا عىل املدى القريب ويجب العمل
شبكات كهربائية ذكية يبدو ً
عىل تطبيقه يف الوقت املناسب ،إذا رغبت إرسائيل يف تحقيق أهدافها
بحلول عام .2030
بسبب الوضع الحايل للبنية التحتية للشبكة الكهربائية ،ميكن تصنيف
إرسائيل يف املرحلة األوىل يف سريورة التحول الطاقوي ،وفقًا للنموذج
متعدد املراحل.
املؤسساتوالحوكمة
إىل جانب بعض التغيريات املهمة التي ا ِ
ُحدثت لتحسني وتطوير سوق
الكهرباء اإلرسائيليةّ ،إل أنّها تبقى عىل املستوى البنيوي ممركزة إىل حد
كبري ومتكاملة رأسيًا .انبثقت وزارة الطاقة عن وزارة البنى التحتية الوطنية،
الطاقة واملوارد املائية سابقًا .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
أعامل الوزارة تشمل التخطيط لسياسة طاقوية طويلة األجل ،األمن
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 ،

بالتايل ،وبحلول عام  ،2016نسبَت نحو  20%من قدرة توليد الطاقة
الكهربائية إىل منشآت توليد خاصة ،وتتوقع سلطة الكهرباء اإلرسائيلية
زيادة االستطاعة التوليدية املركبة بـ  55%بحلول عام ( 2025دائرة اإلحصاء
املركزية .)2020 ،نتيجة لذلك ،فإ ّن االستطاعة التوليدية املركبة لرشكة
كهرباء إرسائيل من املتوقع أن تنخفض يف السنوات القادمة من 13.3
جيجاواط يف  2018إىل  8.6جيجاواط تقري ًبا بحلول  ،2025خاصة عىل إثر
بيع محطات توليد الطاقة لجهات خاصة ،يف إطار اإلصالحات املستمرة
(دائرة اإلحصاء املركزية .)2020 ،من املتوقع أن يشجع ذلك عىل التنافسية
والفاعلية وميكّن 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
مثل ،مفتوحة
الطاقة الشمسية ،كمشاريع األلواح الضوئية الجهدية ً
أمام الجهات الخاصة املولدة للطاقة ( .)2020 ,.Navon et alتُطرح هذه
املناقصات من قبل لجنة املناقصات املشرتكة بني الوزارات ،واملمثّلة من
قبل وزارة املالية ،وزارة الطاقة وسلطة الكهرباء اإلرسائيلية (وزارة املالية،
 .)2021الجهات الخاصة املولّدة للطاقة والتي تفوز باملناقصة ،تحظى
تلقائيًا بعقد طويل األجل يرسي لـ  25عا ًما لبناء وتطبيق وتشغيل مخطّط
ملنشأة لتوليد الطاقة الكهربائية.

ّأسست وزارة الطاقة سلطة الكهرباء اإلرسائيلية ،وهي الهيئة التنظيمية
لخدمات الكهرباء ،إمداد الكهرباء واإلرشاف عىل املجال .تحدد سلطة
الكهرباء اإلرسائيلية تسعريات الكهرباء ،وهي مسؤولة عن منح الرتاخيص،
وتحدد معايري الجودة (الحكومة اإلرسائيلية .)2021 ،املزود الوحيد
للكهرباء يف إرسائيل هو رشكة كهرباء إرسائيل -وهي رشكة ممركزة،
متكاملة رأسيًا ومملوكة للدولة ،وخاضعة ألنظمة وزارة الطاقة وسلطة
الكهرباء اإلرسائيلية .رشكة كهرباء إرسائيل مسؤولية عن توليد ونقل
وتوزيع الكهرباء ،وتز ّود الجزء األكرب من الطاقة الكهربائية املستخدمة يف
إرسائيل ( الوزارة لحامية البيئة2018 ،؛ ,.Teschner et al ;2011 ,Shaffer
 .)2012تقدم رشكة كهرباء إرسائيل خدماتها لنحو  2.9مليون مستخدم
يف قطاعات اإلسكان ،التجارة ،الزراعة والصناعة ،وتز ّود الرشكة خدماتها
أيضً ا يف رشقي القدس ومناطق السلطة الفلسطينية .مؤخ ًرا ،فُتحت سوق
الكهرباء اإلرسائيلية أمام قطاع الطاقة الخاص ،وذلك نتيجة الطلب املتزايد
عىل الطاقة الكهربائية .اإلصالح البنيوي الذي بدأ يف عام  2018سيطبّق
عىل مدار  8سنوات ( )2016-2018بهدف إبطال مركزية رشكة كهرباء
إرسائيل ،من جملة أهداف أخرى (وزارة التجارة األمريكية.)2019 ،
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مبنى سوق الكهرباء والذي يستعرض السلطات والرشكات ذات الصلة

وزارة املالية

وزارة الطاقة

مناقصات

رشكات خاصة لتوليد
الكهرباء

الوزارة لحامية البيئة

سلطةالكهرباء
اإلرسائيلية

جهات خاصة
مع رشكة كهرباء
إرسائيل

توليد
رشكة كهرباء إرسائيل

نقل
توزيع

املستهلكون
قطاع اإلسكان
القطاعالصناعي
(يف إرسائيل وفلسطني)
املصدر :هذه الوثيقة

عىل ضوء اإلصالح التدريجي يف رشكة كهرباء إرسائيل (تقسيم توليد ،نقل
وتوزيع الكهرباء بني ثالث رشكات منفصلة) والذي صودق عليه يف عام
 ،2003فإ ّن عملية نقل وتوزيع الكهرباء  ،باإلضافة إىل إدارة الشبكة ،ستبقى
تحت إرشاف رشكة كهرباء إرسائيل (.)2011 ,Shaffer ;2018 ,Meitar
يضمن ذلك االستقرار املايل لرشكة كهرباء إرسائيل ،مام ميكّن الرشكة من
االستثامر يف البنية التحتية للنقل والتوزيع ،والتي تتطلب تحسي ًنا وتطوي ًرا
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  8-4اإلطار املؤسسايت لسوق
الكهرباءاإلرسائيلية.
يتّسم اإلطار املؤسسايت لقطاع الكهرباء بالتكامل الرأيس مع رشكة كهرباء
إرسائيل ،ليغطي باملجمل  80%من أنشطة القطاع .وقد متت املصادقة
عىل سريورة خصخصة قطاع الكهرباء بواسطة س ّن قانون خاص .ولكن
التأخريات يف التنفيذ واضحة .املؤسسات الخاصة واملستقلة من شأنها
أن تدعم سريورة التحول الطاقوي بواسطة التوجهات ووجهات النظر
املختلفة التي ترثي مسارات التحول الطاقوي .مبا أنّه توجد إلرسائيل خطة
قصرية األجل لتعزيز إتاحة سوق الكهرباء للجهات الخاصة املولّدة للطاقة
الكهرباية ،واالستثامر يف تطوير الشبكة من خالل وضع تص ّور لشبكة

ذكية إضافية ،هناك احتامل كبري بإ ّن يصبح تح ّول نظام الطاقة إىل نظام
قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة جز ًءا ال يتجزأ من التطوير الطاقوي يف
إرسائيل .يدعم ذلك تصنيف إرسائيل يف املرحلة األوىل يف النموذج متعدد
املراحل ،ولكن يف مكانة أكرث تق ّد ًما.
سوق الطاقة واالقتصاد
يقسم إىل
وفقًا لسلطة الكهرباء ،فإ ّن مبنى التسعرية املحلية ميكن أن ّ
تكاليف التوليد والوقود ،النقل ،التوزيع ومشغّل النظام .مقارنة مببنى
التسعرية املحلية عىل امتداد السنوات الثالث األخرية 2018 ،2017 ،و
 ،2019تشري األدلة إىل أ ّن مركّب توليد الكهرباء يف التسعرية املحلية ازداد
بـ  ،7%بينام تراجعت سائر املركبات إىل ( 3-1%دائرة اإلحصاء املركزية،
 .)2020ارتفاع التسعرية املحلية حدث يف مطلع  ،2019خاص ًة بسبب
ارتفاع أسعار الوقود ،التغريات يف سعر الرصف وزيادة منشآت الطاقة
املتجددة (املرجع السابق) .بشكل عام ،فإ ّن السعر مو ّحد للمستهلكني
املنزليني والتجاريني الذين يدفعون حسب مستوى االستهالك .مع ذلك،
هناك تسعرية 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 تسعرية الصيف بني
 96.41-31.59أغورة للكيلوواط الساعي ،يف الشتاء بني 87.59-33.94
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تطبيق النموذج يف إرسائيل
أغورة للكيلوواط الساعة ويف الربيع والخريف بني  43-30.60أغورة كاملعروض بيانيًا لعام  2018يف الرسم  .10-4بشكل عام ،طرأ انخفاض عىل
للكيلوواط الساعة ،حسب االستهالك املفرط ،الكبري والقليل للكهرباء كثافة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لوحدة إجاميل الناتج املحيل ،وعىل
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون للفرد (الجدول .)2-4
(رشكة كهرباء إرسائيل.)2020b ،
برزت يف السنوات األخرية زيادة معتدلة يف االستثامرات يف قطاعي النقل
والتوزيع .ويف حني أ ّن االستثامرات يف قطاع النقل بلغت  0.9مليون شيكل
إرسائييل ،فإ ّن إجاميل االستثامرات يف قطاع التوزيع بلغ  1.5مليون شيكل
جديد لعام  .2018يشمل قطاع التوليد باألساس استثامرات يف املنشآت
التي تقلل من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة أيضً ا عن منشآت الغاز
الطبيعي (دائرة اإلحصاء املركزية.)2020 ،
يف الفرتة ما بني  2011و  ،2014كان هناك نقص يف مخزون الطاقة
الكهربائية ،مام أدى إىل ارتفاع تكاليف إدارة الطلب عىل الطاقة ،والتي
بلغت  128مليون شيكل جديد يف  .2012مع ازدياد االستطاعة التوليدية
املركبة ،انخفض متوسط تكاليف إدارة الطلب عىل الطاقة مبا يقارب
 58مليون شيكل جديد يف الفرتة ما بني  2016و ( 2018دائرة اإلحصاء
املركزية).

ط ّورت دولة إرسائيل نظا ًما للرصد واإلبالغ والتحقق لتسهيل تق ّدمها يف
سريورة التخفيف من حدة اآلثار البيئية ،تقييم نجاعة سياسة الحد من
انبعاثات غازات الدفيئة ،مراجعة التقارير وإتاحتها للجمهور (الوزارة
لحامية البيئة .)2020 ،نظام الرصد هذا هو خطوة مهمة نحو تطبيق
أهداف اتفاق باريس .يف مساهامتها املحددة قانون ًيا ،وضعت إرسائيل
نصب أعينها تحقيق هدف غري مرشوط عىل املستوى االقتصادي لتقليل
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون إىل  7.7طن للفرد بحلول عام  ،2030مام
ميثل انخفاضً ا بنسبة  ،26%نسب ًة للعام  ،2005حيث بلغ مستوى انبعاثات
ثاين أكسيد الكربون  10.4طن (املرجع السابق) .تهدف الحكومة إىل بلوغ
غاية مرحلية وقدرها  8.8طن ثاين أكسيد الكربون للفرد بحلول العام
 ،2025أي خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بـ  86.6ميغاطن .طرأ
انخفاض ملحوظ عىل مستوى االنبعاثات بعد إغالق الوحدات  4-1للحرق
بالفحم يف محطة الطاقة أوروت رابني والتي تبلغ استطاعتها التوليدية
 1,440ميغاواط و 30%من االستطاعة التوليدية للطاقة من الفحم الحجري
يف إرسائيل (الوزارة لحامية البيئة.)2019b ،2018 ،

مع طرح نظام القياس الصايف يف  ،2013يُشَ َّجع املواطنون عىل تقليل
استهالكهم للكهرباء أو خفض فاتورة الكهرباء بواسطة تركيب أنظمة
خاصة للطاقة املتجددة .هذه التسوية متكّن الزبائن من خصم الطاقة
أساسا إىل تب ّدل
الكهربائية املولّدة لديهم من فاتورة الكهرباء ،واملوازنة بني فائض اإلنتاج يُستدل من ذلك أ ّن انخفاض االنبعاثات يف إرسائيل يعود ً
مصادر الوقود يف قطاع توليد الطاقة ،ازدياد الطلب عىل الطاقة الشمسية،
وفائض االستهالك (هيئة الكهرباء.)2012 ،
املنشآت الجديدة لتوليد الطاقة من الغاز الطبيعي والتي من شأنها أن
االستثامرات يف إدارة الطلب عىل الطاقة ،وخاص ًة يف نظام القياس الصايف ،تحدث انقالبًا يف مستوى االنبعاثات .من خالل نظام الرصد واإلبالغ
تدل عىل استعداد سلطة الكهرباء اإلرسائيلية لالنتقال إىل نظام طاقة والتحقق ،تطلق الحكومة اإلشارات الصحيحة استعدا ًدا لالنتقال إىل نظام
ّ
قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة .االنتقال إىل سوق متكّن املستهلك من طاقوي محدود االنبعاثات ،مبا يتامىش مع اتفاق باريس .يدعم ذلك
يدل عىل التقدم تصنيف إرسائيل يف مكانة متقدمة يف املرحلة األوىل يف سريورة التحول
املشاركة بشكل فعال يف إنتاج الطاقة الكهربائية املتجددة ّ
الذي أحرزته إرسائيل يف املرحلة األوىل من سريورة التحول الطاقوي ،وفق الطاقوي يف النموذج متعدد املراحل.
للنموذج متعدد املراحل املعمول به .هناك بوادريف إرسائيل للتطورات كفاءة استخدام الطاقة
األولية املرتبطة باملرحلة الثانية من منوذج التحول الطاقوي متعدد املراحل.
يف إطار اتفاقية باريس للمناخ ،صادقت الحكومة اإلرسائيلية عىل الخطة
انبعاثات غازات الدفيئة
الوطنية لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة
خاصة بكل قطاع ،بهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة
يف طريقها نحو اإليفاء بالتزامها بتخفيف حدة التغري املناخي ،قلّلت والتي تحدد غايات ّ
إرسائيل بشكل كبري من انبعاثات غازات الدفيئة .وبينام بلغ انخفاض بحلول العام ( 2030الوزارة لحامية البيئة2018 ،؛ ,.Spyridonidou et al
غازات الدفيئة يف عام  2016نحو  6.2ميغاطن  ،س ّجل يف عام :)2021 2017
انخفاض وقدره  7.6ميغاطن (الوزارة لحامية البيئة .)2019b ،يف عام 1.تقليل استهالك الكهرباء بـ 17%
 ،2018بلغت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون  58ميغاطن ،ومتثل انخفاضً ا
حصة الطاقات املتجددة يف املزيج الطاقوي تشكّل 30%
مطلقًا بنسبة  20%نسبة لـ  ،2012وهو عام الذورة من حيث انبعاثات ثاين ّ 2.
أكسيد الكربون (الرسم  .)9-4بسبب النقص يف مخزون الغاز الطبيعي
يف عام  ،2012فإن االنبعاثات واستخدام كمية أكرب من الوقود األحفوري 3.تقليل املسافات التي تقطعها املركبات الخصوصية بـ 20%
املس ّبب لالنبعاثات الكثيفة لغازات الدفيئة من أجل توليد الطاقة بلغت
أوجها يف هذه السنة تحدي ًدا .مع استعادة مخزون الغاز الطبيعي يف ،2013
تقل (الوزارة لحامية الطبيعة .)2018 ،أكرث من 50%
بدأت االنبعاثات ّ
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  34ميغاطن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناتجة عن توليد
الكهرباء والحرارة 54% ،ناتجة عن الفحم 45% ،عن الغاز %1 ،عن النفط،
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انبعاثات ثاين أكسيد الكربون حسب القطاع (ميغاطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون) ،إرسائيل 2018-2005
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انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من توليد الكهرباء والحرارة (ميغاطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون) ،إرسائيل 2018
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تطبيق النموذج يف إرسائيل
لتحقيق الغايات املنشودة يف مجال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والح ّد
خصصت الحكومة للمشاريع ميزانية بقيمة
من انبعاثات غازات الدفيئةّ ،
 190مليون شيكل جديد (الوزارة لحامية البيئة .)2018 ،يف إطار الخطة
الوطنية ،فإ ّن 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.

فقط  15%من الجمهور ٌ
مدرك لهذه السياسات واألهداف ،وفقط  8%من
الجمهور مطّلع عىل األنظمة واملعايري املتعلقة بالطاقة املتجددة .بالرغم
من ذلك ،يؤمن ثلث املستطلعني بأنّهم يستطيعون التأثري عىل سريورات
صنع القرار املتعلقة بسياسات وأهداف الدولة يف مجال الطاقة املتجددة
وتغري املناخ .هذه املعطيات هي نِتاج استطالع غري منشور ،يشمل 1500
منوذ ًجا ،وقد كلّف به معهد وادي عربة للدراسات البيئية ،وأجري يف آذار
.2021

وضعت وزارة البنى التحتى الوطنية أنظمة مختلفة لتعزيز كفاءة
استخدام الطاقة .عىل سبيل املثال ،وضعت الوزارة معيا ًرا الستهالك الطاقة
يف سخانات املياه التي تعمل بالغاز ،ويحدد هذا املعيار الحد األقىص من
مدخالت الطاقة املطلوبة لالحرتاق املستخدمة يف سخانات املياه ،وطبقت
أيضً ا معيار مستوى كفاءة استخدام الطاقة يف محركات التوليد الكهربائية.
بخصوص املعايري و التوسيم ،فإ ّن وزارة الصناعة ،التجارة والتشغيل مسؤولة
رسميًا عن تطبيق معايري الطاقة والتوسيم اإللزامية .يف هذا املضامر،
فإ ّن التوسيم وتوصيف األداء الطاقوي اإللزاميني رضوريان لألجهزة مثل
الثالجات ،ثالجات الفريزر ،املدافئ وأجهزة التكييف .يف عام  ،2005طُرح
معيار اختياري جديد للبناء املستدام ،ويشمل توجيهات بخصوص مواد
البناء ،تصميم املبنى ،البنبة التحتية الداخلية والتكنولوجيا املستخدمة (من
جملة أمور أخرى) بهدف تشييد مبانٍ موفّرة للطاقة.

أشار  Noelو  )2006( Savocoolإىل أنّه يوجد يف إرسائيل مجتمع بيئي
ف ّعال يضم أكرث من مائة منظمة غري حكومية مس ّجلة 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
قليل من التدابري
يرتاوح بني متوسط وعا ٍل ،ميكننا أن نلحظ أ ّن هناك عد ًدا ً
من أجل حامية البيئة ( .)2016 ,Noel and Sovacoolمعظم 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  DiPersioوآخرين ( )2021أ ّن املجتمعات املحلية
يف جنوب وادي عربة منفتحة ملجال الطاقة املتجددة ،خاصة لتكنولوجيا
الطاقة الشمسية ألنّها تعزز من استقالليتها الطاقوية.

تتواجد إرسائيل حال ًيا يف مرحلة متقدمة من سريورة تشخيص الجهود
الالزمة لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها إحدى أهم ركائز التحول
الطاقوي .أحد املتطلبات الرئيسية للتحول الطاقوي السلس هو اتباع طرق
مح ّدثة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة .األدلة القامئة عىل أرض الواقع
تدعم االفرتاض بأ ّن إرسائيل تحرز تقد ًما يف خططها لتعزيز كفاءة استخدام
الطاقة ،مام يدل عىل أ ّن الدولة متواجدة يف مكانة متقدمة يف املرحلة
األوىل يف سريورة التحول الطاقوي يف النموذج متعدد املراحل.
املجتمع
حمالت التوعية يف مجال الطاقة وموضوع كفاءة استخدام الطاقة ال
تحتل مكانة مركزية يف الربامج التعليمية والرتبوية يف إرسائيل .ولكن رشكة
كهرباء إرسائيل تعمم معلومات بخصوص ترشيد استهالك الطاقة ،وذلك
يف الفواتري املرسلة إىل الزبائن .مع ذلك ،فإ ّن الوعي حول القضايا البيئية،
تَح ّول نظام الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة يف املجتمع اإلرسائييل يرتاوح
بني متوسط وعا ٍل .مقابل املواضيع املتعلقة برتشيد استهالك الطاقة ،تحتل
قضية املياه حي ًزا أكرب لدى الجمهور .أجهزة توفري املياه مركّبة بانتظام يف
األماكن العامة والخاصة ،ويتم تطبيق مختلف السياسات لرتشيد استهالك
املياه ،مام يجعل الوعي لرتشيد استهالك املياه أعىل بكثري.
وفقًا الستطالع أجراه معهد وادي عربة للدراسات البيئية ،فإ ّن  45%من
الجمهور اإلرسائييل يعتقدون أ ّن تغري املناخ يؤثر عىل حياتهم ،بينام يرى
 15%أنّه ال يوجد لتغري املناخ أي أثر عىل حياتهم عىل املدى القريب.
يشري االستطالع أيضً ا إىل أ ّن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هام مصدرا
الطاقة املتجددة املألوفان واألكرث شهرة يف إرسائيل 52% .من امل ُستطلعني
يعتربون أنفسهم واعني ج ًدا إليجابيات وسلبيات الطاقة الشمسية .ومن
املمكن أن نعزو ذلك إىل االستخدام واسع النطاق للسخانات الشمسية يف
البالد .مع ذلك ،يشري االستطالع إىل مستوى متدنٍ ج ًدا من الوعي العام
حول السياسات اإلرسائيلية املتعلقة بتغري املناخ وأهدف الطاقة املتجددة:

ي ّدعي باحثون آخرون ،مثل  Michaelsوآخرين ( ،)2016أ ّن اإلرسائيليني
قليل للتجارب التي تس ّهل تحويل الحمولة عن
يولون عام ًة اهتام ًما ً
طريق أجهزة منزلية مو ّجهة عن بعد .بسبب قلة الثقة يف املؤسسات
قليل
البعيدة والعتبارات متعلقة بالخصوصية ،يويل معظم الناس قد ًرا ً
من األهمية لهذه التقنيات ،كام اتضح يف االستطالع الذي أجري يف إطار
البحث ( .)2016 ,Michaels & Paragيُستنتج من الدراسة نفسها أ ّن
العدادات الذكية ال تلقى دامئًا استحسانًا لدى السكان .مع ذلك ،يشري
الباحثون إىل أنّه قد يكون هناك خلف هذه الرسالة الضمنية قد ٌر كبري من
االرتياب وانعدام الثقة تجاه املؤسسات الحكومية .مع أ ّن الجمهور يكون
داعام ومحبذا ً للتكنولوجيا الحديثةّ ،إل أ ّن انعدام الثقة هذا قد يكون ناب ًعا
أيضً ا عن الرتويج املحدود للعدادات الذكية .وفقًا للباحثني ،فإ ّن "الجهود
الجامعية" من شأنها أن تشكّل تو ّج ًها أكرث إقنا ًعا للوصول إىل الناس.
تدعم الحكومة اإلرسائيلية جهود البحث والتطوير يف مجال الطاقة
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.
جل تركيزها يف أبحاث الطاقة املتجددة ،عىل سبيل
تصب معاهد عديدة ّ
ّ
املثال ،معهد وايزمان للعلوم واهتاممه بالطاقة الشمسية ،ومعهد إرسائيل
للتقنية-التخنيون.
للمنصات التي تق ّدم مناذج حوارية لدعم التحول الطاقوي ،تنشط
بالنسبة ّ
يف هذا املجال عدة منظّامت إرسائيلية ،مثل "منتدى إرسائيل للطاقة"،
"الجمعية اإلرسائيلية للطاقة الذكية"" ،الجمعية اإلرسائيلية للطاقة
الخرضاء"" ،مركز هيشل"" ،الحياة والبيئة -هيئة البنية التحتية للحركة
البيئية" " ،إيغنايت ذا سبارك" وغريها .تش ّجع هذه املؤسسات عىل الحوار
من خالل تنظيم برامج ولقاءات ،إعداد تقارير واملرافعة أمام جهات
حكومية .إحدى املبادرات األهلية انبثقت عن نشاط إحدى الجمعيات
يف املجال ،برنامج "إرسائيل  ،"2050والذي يصبو نحو تحقيق أهداف
اسرتاتيجية بحلول العام  2050يف قطاعات النقل ،الطاقة ،البناء والتخطيط
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الحرضي ،التجارة الصناعية والنفايات (الوزارة لحامية لبيئية.)2019a ،
ميكننا القول إ ّن املجتمع اإلرسائييل وا ٍع للقضايا البيئية ،وهو رشط أسايس
للنجاح يف سريورة التحول الطاقوي .بالنسبة ملواضيع الطاقة ،يبدو أ ّن زيادة
حمالت التوعية قد تساهم يف اتخاذ تدابري واسعة النطاق لرتشيد استهالك
الطاقة .بالتايل ،ووفقًا للنموذج متعدد املراحل ،فإ ّن تصنيف إرسائيل يف
املرحلة األوىل ينطبق أيضً ا عىل البعد االجتامعي.

أدناه ( )2-4يلخّص مؤرشات التحول الطاقوي املهمة يف إرسائيل ،ويقارن
بينها عىل مر السنني.

تلخيص التطورات عىل مستوى املشهد العام وعىل مستوى النظام
الطاقوي
عىل مستوى املشهد العام ،من املتوقع أن تؤثر اكتشافات حقول الغاز يف
العقد األخري عىل التحول الطاقوي ،عىل األقل عىل املدى القريب ،ولكن
مع احتامل ترك أثر عىل املدى البعيد أيضً ا .ميكننا االفرتاض أ ّن الرتكيز عىل
استغالل موارد الغاز الطبيعي أبطأ من تق ّدم مشاريع الطاقة املتجددة.
األمن الطاقوي لدولة إرسائيل حظي باألولوية عىل القضايا البيئية.
باإلضافة إىل ذلك ،يوجد لجائحة كوفيد  19أثر كبري عىل قطاع الطاقة
بشكل عام ،وعىل قطاع الكهرباء بشكل خاص .تشري األدلة إىل أ ّن تفيش
الجائحة أدى إىل انخفاض استهالك الطاقة .يختلف مدى هذا االنخفاض
مستقبل ألي مدى سيكون
ً
حسب نوع الوقود وحسب القطاع .سنعرف
لتبِعات الجائحة أثر قصري األمد ،أو ما إذا سيكون لها أيضً ا أثر مبارش أو غري
مبارش عىل التح ّول الطاقوي عىل املدى البعيد.
بعض التحديات التقنية والتنظيمية تؤثر عىل التح ّول الطاقوي عىل
مستوى النظام الطاقوي أيضً ا .عدم االرتباط بالبنى التحتية الطاقوية
للدول املجاورة هو نقطة انطالق شائكة تشكّل تحديًا كب ًريا أمام دمج
نسبة كبرية من الطاقات املتجددة يف النظام الطاقوي .عىل غرار العديد
من دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،يتميز قطاع الطاقة بسوق
مشرتين واحدة ،بحيث تحتكر رشكة كهرباء إرسائيل مجال توليد ،نقل
وتوزيع الطاقة الكهربائية .بالرغم من وضع إطار قانوين إلعاد هيكلة
السوقّ ،إل أ ّن التقدم بطيء ج ًدا.
خالصة القول ،ميكننا متييز عدة عوامل عىل مستوى النظام الطاقوي التي
تشكّل يف الوقت الحارض تحديًا أمام تق ّدم إرسائيل يف سريورة التحول
الطاقوي :الواقع الجيوسيايس واإلقليمي املتوتر والذي يخلق إشكاليات
جادة يف مجال األمن الطاقوي؛ الجائحة الحالية؛ املبنى املؤسسايت؛ وعدم
الجاهزية االجتامعية لتغيري أمناط وسلوكيات استهالك الطاقة -جميعها
تعيق قدرة إرسائيل عىل تحقيق أهداف التحول الطاقوي .باإلضافة إىل
ذلك ،فإ ّن مصادر الطاقة املتجددة ال تستبدل حال ًيا استخدام الوقود
األحفوري ،بل عىل العكس من ذلك ،إذ يتم حال ًيا توسيع قطاع الغاز
مستقبل إىل االعتامد الحرصي عىل
ً
الطبيعي ،ومن املرجح أن يؤدي ذلك
تقنيات معينة .من ناحية أخرى ،مع طرح سياسة دمج مصادر الطاقة
املتجددة يف قطاع الكهرباء اإلرسائييل يف عام  ،2010والتي تشكّل قاعدة
قانونية لتسعرية الطاقة واملزايا الرضيبية ،أبدت إرسائيل رغبتها السياسية
يف تعزيز استخدام مصادر الطاقة املتجددة .كانت تلك نقطة مهمة يف
سريورة تنويع النظام الطاقوي .وعليه ،ميكن تصنيف إرسائيل يف املرحلة
األوىل يف منوذج التحول الطاقوي .يف مجاالت معينة ،قطعت إرسائيل
شوطًا كب ًريا يف هذه املرحلة؛ ويف مجاالت أخرى ،هناك حاجة لبذل جهود
إضافية للتقدم نحو املرحلة الثانية من النموذج متعدد املراحل .الجدول
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تطبيق النموذج يف إرسائيل
الجدول 2-4
التوجهات واألهداف الحالية لسريورة التحول الطاقوي

الفئة

انبعاثات
الكربون (مقارنة
بعام )1990

الطاقة املتجددة

انبعاثات
الكربون (مقارنة
بعام )1990

املباين
النقل (مقارنة بـ
)1990

املؤرش

انبعاثات ثاين
أكسيد الكربون
لكل وحدة من
الناتج املحيل
اإلجاميل
انبعاثات ثاين
أكسيد الكربون
للفرد
االستطاعة
التوليدية املركبة
واملخطط لها
(ميغاواط)
النسبة من
االستخدام النهايئ
للطاقة
النسبة من املزيج
الطاقوي (القائم
واملخطط له)
إجاميل مخزون
الطاقة األويل
(مقارنة بـ )1900
الكثافة الطاقوية
للطاقة األولية
انبعاثات الكربون
(مقارنة بعام
)1990
إجاميل مخزون
الطاقة للفرد
(مقارنة بـ )1990
استهالك الكهرباء
للفرد (مقارنة بـ
)1990
االستهالك النهايئ
للكهرباء يف قطاع
اإلسكان (مقارنة
بـ )2005
إجاميل االستهالم
النهايئ للطاقة
انبعاثات ثاين
أكسيد الكربون
يف قطاع النقل
عدد املركبات
الكهربائية

2005

2010

2015

2018

ال ينطبق

ال ينطبق

+21%

+29%

+9%

-4%

ال ينطبق

 -26%من انبعاثات غازات
الدفيئة

ال ينطبق

99

813

1,138

1,500
()2019

5.4
جيجاواط

-

4%

5%

2.4%

2.4%

2.8
)(2019

ال ينطبق

-

0.08%

0.34%

2%

3%

10

30%

-

+60.9%

+101.7%

+89.6%

+93.9%

ال ينطبق

-

-

-18.8%

-17.4%

-31%

ال ينطبق

ال ينطبق

-

-

+8%

+20%

+4%

0%

ال ينطبق

-

-

+54.8%

+66.7%

+61.9%

+61.9%

ال ينطبق

-

-

+158.2%

+187.7%

+231.3%

+248.6%

ال ينطبق

-

-

+66.9%

+103.4%

+110%

+124%

ال ينطبق

-

-

+62.5%

+100%

+112.5%

+125%

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-

-

-21%

-22%

-36%
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2020

أقل من  1,000مركبة
كهربائية ،نحو 100,000
مركبة هجينة ()2009

2030
-

2050
-

مؤسسة فريدريش ايربت  -التح ّول املستدام لنظام الطاقة يف إرسائيل
الصناعة

أمن إمداد
الطاقة

استثامرات

الجانب
االجتامعي-
االقتصادي

מים

الكثافة الكربونية
لالستهالك يف
قطاع الصناعة
(مقارنة بـ )1990
القيمة املضافة
(حصة الناتج
ّ
املحيل اإلجاميل)
واردات الغاز
الطبيعي (مقارنة
بعام )2010
واردات الغاز
الطبيعي (مقارنة
بعام )1990
صادرات الطاقة
الكهربائية
(مقارنة بـ )1990
منالية الكهرباء
حسب نسبة
السكان يف
املناطق الحض
استهالك الفحم
الحجري
احتياطي الغاز
(مقارنة بعام
)2009
االستثامرات
يف مجال نزع
الكربون (مليون
دوالر أمرييك)
عدد السكان
()2019
النمو السكاين
التحض
مع ّدل
ّ
منو إجاميل الناتح
املحيل
רמת המחסור
במים (בהשוואה
ל)2005-

-70.9%

-33.8%

-30.4%

-34%

ال ينطبق

-

-

21.5%

21.1%

20.2%

19.4%

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

0

-94.6%

-72.6%

ال ينطبق

-

-

+92.3%

+51.4%

+0.9%

+24%

ال ينطبق

-

-

+266.7%

+774.4%

+1,046.2%

1,192.3%

ال ينطبق

-

-

99.9%

99.7%

99.9%

100%

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

-99.7%

-99.8%

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

+300%

+400%

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

425.806

157,206
()2015

ال ينطبق

-

-

8,882,000
ال ينطبق
ال ينطبق

1.7%
91.5%

1.8%
91.8%

2%
92.1%

3.9%

5.6%

2.3%

1.9%
92.3%
()2017
3.5%

ال ينطبق

0%

-4.7%

-18.5%

ال ينطبق

ال ينطبق

-

-

-

-

-

-

-

-

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

 .4.1.2تقييم النزعات القامئة عىل مستوى
القطاع العيني

خيارات املرونة؛ دعم الربامج الساعية لتعزيز التنقلية الكهربائية وتطوير
قطاع البحث والتطوير يف مجال الهيدروجني وطاقة إىل إكس .يصف
الفصل التايل هذه التطورات عىل مستوى القطاع العيني بالتفصيل.

التطورات الحاصلة عىل مستوى القطاع العيني مهمة ج ًدا لبلوغ املراحل
التالية يف سريورة التحول الطاقوي (انظروا الجدول  .)1-3أحرزت إرسائيل
تقد ًما طفيفًا يف بعض األبعاد املذكورة سابقًا :منالية منشآت األلواح
الضوئية الجهدية صغرية الحجم؛ كفاءة استخدام الطاقة؛ اختبار وتقييم

التنقلية الكهربائية
للتقليل من التلوث الناتج عن املركبات ،تهدف إرسائيل إىل زيادة نسبة
املركبات الكهربائية يف البالد .عىل سبيل املثال ،أطلقت يف عام 2011
مبادرة "خيارات الوقود والتنقلية الذكية" لدعم برنامج إرسائيل الوطني
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تطبيق النموذج يف إرسائيل
لبدائل الوقود والتنقلية الذكية (خيارات الوقود والتنقلية الذكية .)2021 ،عن طريق الكتلة الحيوية أو مدخالت الطاقة الكهربائية املتجددة .مع
متثّل هذه املبادرة جهو ًدا مشرتكة لعرش وزارات ،وتجمع بني هيئات ذلك ،فإ ّن استخدام امليثانول محدود ج ًدا يف إرسائيل (املرجع السابق).
حكومية ،مؤسسات بحثية ورشكات تجارية ،لخلق ثبات تنظيمي وأفق
إدارة الطلب عىل الطاقة
استثامري ألصحاب الشأن يف السوق .يف عام  ،2016طرحت الوزارة
لحامية البيئة والصندوق القومي اليهودي مخطط دعم للنهوض مبشاريع استخدام عدادات ذكية وأجهزة ذكية تعمل أوتوماتيك ًيا أو عن بعد ،أو
مشاركة املركبات يف املجتمعات املحلية .لتحقيق هذه الغاية ،تم تخصيص بطاريات املركبات الكهربائية كخيارات للتخزين ،يخضع حال ًيا للفحص
 220مليون شيكل جديد .تتعهد إرسائيل بالسامح فقط ببيع مركبات والتقييم يف إطار إدارة الطلب عىل الطاقة (,Michaels and Parag
كهربائية خصوصية بحلول عام  .)2019 ,REN21( 2030لتعزيز التنقلية  .)2016ومبا أ ّن نظام الطاقة الكهربائية يف إرسائيل غري موصول بشبكات
الكهربائية ،وضعت وزارة الطاقة الغايات التالية ،حتى عام :2030
الكهرباء للدول املجاورة ،ال ميكن إذًا تعزيزه بواسطة واردات وصادرات
الطاقة اإلقليمية .بالتايل ،فإ ّن قطاع الكهرباء يف إرسائيل مص ّمم بشكل يؤ ّمن
1.جميع املركبات ستكون كهربائية بنسبة 100%
الطلب عىل الكهرباء يف أية لحظة ،خاصة من خالل منشآت الغاز الطبيعي
2.املركبات التي يزيد وزنها عن  3.5طن :غاز طبيعي مضغوط بنسبة املرنة يف الوقت الحايل .يتم ّيز استهالك الكهرباء بقدر عا ٍل من التقلّب
 ،20%وطاقة كهربائية بنسبة .80%
خالل ساعات النهار أو بني الفصول ،وتشكّل معدالت الطلب يف ساعة
الذروة  3%من إجاميل ساعات الطلب عىل الكهرباء يف السنة .نظام الطاقة
3.الشاحنات التي يزيد وزنها عن  3.5طن :غاز طبيعي مضغوط بنسبة قادر عىل توليد الكهرباء مبع ّدل ضعفي ناتج االستهالك السنوي املتوسط
 ،60%وطاقة كهربائية بنسبة .40%
للكهرباء .لرتشيد االستهالك والح ّد من االستثامر يف زيادة اإلنتاج املكلفة،
4.الحافالت :غاز طبيعي مضغوط بنسبة  ،25%وطاقة كهربائية بنسبة تطبق إرسائيل حال ًيا سياسات تجريبية إلدارة الطلب عىل الطاقة .أطلقت
رشكة كهرباء إرسائيل مناقصة الستبدال العدادات العادية بعدادات ذكية
.75%
يف جميع أنحاء إرسائيل .ومبا أ ّن تقنيات إدارة الطلب عىل الطاقة هذه ال
يف إطار الجهود الحكومية ،وضعت الغايات التالية لدعم النقل باستخدام تط ّبق عىل نطاق واسع ،فهي غري مألوفة للجمهور ،وبالتايل ،تسود حالة
مركبات كهربائية بواسطة حوافز رضيبية:
من انعدام الثقة وسوء الفهم .عىل سبيل املثال ،من الغريب أ ّن تتحكم
أطراف ثالثة بعيدة باالستهالك املنزيل للكهرباء يف إرسائيل .أثريت أيضً ا
الجدول 3-4
مخاوف صحية حول استخدام العدادات الذكية (,Michaels and Parag
غايات النقل باستخدام مركبات كهربائية
.)2016
2019
السنة
كهربائية كل ًيا %10
قابلة للشحن
%20
الخارجي
%30
هجينة

(املصدر :الحكومة اإلرسائيلية)2019 ،

2020
%10

2021
%10

2022
%10

2023
%20

2024
%35

%25

%30

%40

%55

%83

%45

%50

%83

%83

%83

طاقة إىل إكس وهيدروجني

بفضل أسعار الكهرباء املنخفضة ،مسافات السفر القصرية وإمكانية توليد
الطاقة الذاتية ،فإ ّن الظروف مواتية لدعم استخدام املركبات الكهربائية.
قُ ّدمت منح بقيمة  29مليون شيكل جديد ملا يقارب  30سلطة محلية و
 15رشكة للوقود والشحن ومستوردي املركبات للنهوض بقطاع التنقلية
الكهربائية (2019 ,Gutman؛ وزارة الطاقة .)2018 ،بتمويل من وزارة
الطاقة ،تم إنشاء  2,500محطة شحن يف إرسائيل (وزارة الطاقة.)2018 ،
مع ذلك ،فإ ّن تطبيق املخطط بطيء ،كام يتضح من بحث أجرته وزارة
الطاقة .يستاء معظم املواطنني من البنية التحتية الضعيفة ملحطات
الشحن ،األمر الذي يعيق رشاء مركبات كهربائية (,Noel and Sovacool
.)2016
باإلضافة إىل التشجيع عىل استخدام املركبات الكهربائية ،وضعت الدولة
معيا ًرا ملزج امليثانول .وفقًا للوكالة الدولية للطاقة املتجددة ( ،)2021طُرح
معيار  M15يف  .2016يساهم امليثانول يف الح ّد من االنبعاثات (مقارنة
بوقود البنزين) وهو وقود قابل للتحلل الحيوي .يُصنع امليثانول عاد ًة من
الغاز الطبيعي أو الفحم الحجري ،ولكن ميكن أيضً ا إنتاجه بطرق "خرضاء"

القائد الرئييس يف مجال الطاقة إىل إكس هو القطاع الخاص ،إذ أ ّن الحكومة
ال تدعم سوى جهود البحث والتطوير .تجري العديد من املؤسسات
أبحاث ًا يف مجال خاليا الوقود ،مثل مركز األبحاث الوطني اإلرسائييل للدفع
الكهروكيميايئ وبرنامج املراكز اإلرسائيلية للتميز البحثي (-)I-CORE
للوقود السائل املتجدد .أقيمت عدة رشكات ناشئة يف املجال مثل
 .Gencell، PO-CELLTech، Electriq Globalتتخصص رشكات أخرى
يف الهيدروجني مثل Energy Now، NRGStorEdge، H2Pro، H2
 NewCO2Fuelsأو  .Edrei Bio Hydrogenباإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن
معظم رشكات النفط اإلرسائيلية تستكشف حال ًيا خيارات الهيدروجني.
عىل سبيل املثال ،تخطط رشكة سونول إلنشاء أول محطة للتزود بوقود
الهيدروجني يف منطقة حيفا خالل السنوات الثالث القادمة؛ تستثمر رشكة
باز يف رشكات خاليا الوقود؛ أنشأت مصايف النقط املحدودة BAZAN
أسهم يف رشكة إنتاج الهيدروجني  .H2Proتعمل الرشكة
مركز ابتكار ومتلك ً
الوطنية املحدودة للبنى التحتية للنفط والطاقة ،واملسؤولة عن البنية
التحتية للوقود يف إرسائيل ،عىل تطوير اسرتاتيجية لتخزين الهيدروجني
عىل نطاق واسع .ق ّدمت الحكومة  5.7مليون شيكل جديد لـ  11مرشو ًعا
ناشئًا ،و  22.3مليون شيكل جديد لـ  17مرشو ًعا رياديًا وتوعويًا يف مجاالت
الكهرباء ،التخزين ،الطاقة املتجددة ،بدائل الوقود يف قطاع النقل ،كفاءة
متويل يف
استخدام الطاقة ،البيئة وغري ذلك .من بني املشاريع التي تلقت ً
عام  ،2019تم 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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مؤسسة فريدريش ايربت  -التح ّول املستدام لنظام الطاقة يف إرسائيل
تطوير ناقل لوقود الهيدروجني وغري ذلك (وزارة الطاقة.)2019 ،
قطاع الطاقة-إىل-إكس يف إرسائيل هو قيد الدراسة يف الوقت الحارض،
ويُستنتج من ٍ
بحث لـ  Bogdanovو  ،)2015( Breyerوالذي يحلل
مجموعة التقنيات املثىل وفقًا للموارد املتوفرة يف إرسائيل ،أ ّن تقنيات
تحويل الطاقة إىل غاز وتخزين الغاز قابلة للتطبيق يف الحاالت التي تزيد
فيها حصة مصادر الطاقة املتجددة عن  .85%يف الختام ،ميكننا القول إ ّن
قطاع الطاقة -إىل -إكس يلقى مؤخ ًرا اهتام ًما متزاي ًدا .ولكن سوق الطاقة
يف إرسائيل ،كام يف أماكن أخرى يف العامل ،مل ينضج بعد.
التقاط الكربون وتخزينه
ال تنفّذ حال ًيا تقنيات اللتقاط الكربون وتخزينه ،ولكن هذا املجال يخضع
للدراسة يف الوقت الحايل .اعتبا ًرا من  ،2013بحث Calvo and Brayer
 )2013( Gvirtzmanمستودعات املياه املالحة يف املقطع الجيولوجي
شاميل منطقة النقب يف إرسائيل الحتساب ورصد إجاميل سعة تخزين
ثاين أكسيد الكربون .استنتج البحث أنّ 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 مه ّم ج ًدا .لبلوغ  30%طاقة متجددة بحلول العام  ،2030قد تحتاج
إرسائيل لـسعة تخزين طاقوي تقارب  8جيجاواط (.)2020 ,Colthorpe
لزيادة خيارات التخزين املتاحة أمام إرسائيل ،متت املصادقة عىل تخزين
ضخي بنسبة  800ميغاواط ،موزّعة عىل أربعة مشاريع :الغلبواع (قيد
التنفيذ) ،نيرش ،كوخاف هايردين ومانارا .هناك حلول تخزين أخرى
مطروحة من قبل رشكة  Augwindللتخزين الطاقوي ضاغط الهواء،
والتي طورت نظا ًما تجريبيًا يف صحراء النقب تبلغ سعته التخزينية 120
ميغاوواط ساعي ،باإلضافة إىل منشأة للطاقة الشمسية تبلغ استطاعتها
 5ميغاواط ( .)2021 ,Willugnباإلضافة إىل ذلك ،توفّر ،Chaktratec
وهي رشكة إرسائيلية تعمل يف مجال التخزين الذيك ،حلولً إلنشاء محطات
للشحن الرسيع بواسطة استخدام عجالت طريان رسيعة الدوران ،مام يتيح
املجال للشحن الطاقوي العايل للمركبات الكهربائية.

قابلية تنفيذ املشاريع الزراعية الفولتية الضوئية ( .)2021b ,Belliniمبا
أ ّن  20%تقري ًبا من األرايض صالحة للزراعة ،يتم حال ًيا تجريب عمليات
زراعية ،مثل الحقول املفتوحة والدفيئات لدمج تكنولوجيا توليد الطاقة
الشمسية .خصصت الوزارات  3.5مليون شيكل جديد لستة أبحاث
مختلفة الستكشاف مختلف إمكانيات الدمج بني الزراعة وتوليد الطاقة
الشمسية لتجنب رصاعات محتملة.

 .4.1.3خطوات رضورية لالنتقال إىل
املرحلة التالية

يعترب قطاع الطاقة يف إرسائيل قطا ًعا تقليديًا حيث تستخدم املوارد
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.

التح ّول 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 .إ ّن
تحقيق أهداف قطاعية عينية ،والتي تح ّدث بانتظام حسب تطورها،
من شأنه تسهيل دمج الطاقات املتجددة يف جميع القطاعات .باإلضافة
إىل الغايات العينية ،فإ ّن 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
يس ّمى بـ"مستهلكني-منتجني" ،مام يعزز من مرونة الشبكة .إ ّن اكتشاف
مناذج تجارية إىل جانب خدمة "املستهلكني-املنتجني" الداعمة للشبكة،
مثل التوليد املصغّر للطاقة ،أنظمة القياس الذيك ،خفض الطلب ،تحويل
الحمولة ،املركبات الكهربائية مع إمكانية ربط املركبة بالشبكة ،وتخزين
الطاقة ،يوفّر حلولً واعدة لتعزيز تداخل املستخدمني يف موازنة الشبكة
( .)2006 ,Michaels and Paragإ ّن تطوير الشبكات الذكية قد ميكّن
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
املستهلكني-املنتجني من بيع فائض طاقتهم الكهربائية ملستهلكني آخرين
أطلقت رشكة كهرباء إرسائيل مرشوعا تجريبيا الستخدام العدادات عرب الشبكة .يساهم ذلك يف تعزيز األمن الطاقوي ويس ّهل دمج الطاقات
ً
ً
بكفاءة .رشكة كهرباء إرسائيل املتجددة يف نظام الطاقة.
اإللكرتونية الذكية ،وذلك إلدارة الشبكة
مسؤولة عن تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قطاع الطاقة ،تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء رضوري ج ًدا لدمج كمية كبرية من
وقد قامت برتكيب أنظمة مراقبة وإرشاف متقدمة يف مجايل النقل مصادر الطاقة املتجددة ولتأمني مخزون طاقوي موثوق عىل املدى البعيد.
والتوزيع يف الشبكة .هذه العدادات التي تقيس حجم االستهالك الفعيل ،أهم إمكانات توليد الطاقة الشمسية يف إرسائيل موجودة يف الجنوب،
تنقل البيانات اآلنية إىل نظام املراقبة لتحسني مراقبة االستهالك وإعالم بينام تقع مراكز ِ
الحمل الرئيسية يف شاميل البالد واملنطقة الساحلية .إ ّن
مهمن ج ًدا لتوليد
املستهلكني بحجم االستهالك الفعيل .أعلنت رشكة كهرباء إرسائيل عن ربط شبكة الكهرباء بشبكة نقل متينة ،والرتابط الشبيك ّ
مناقصة الستبدال العدادات العادية بعدادات ذكية عىل املستوى القطري .وتوزيع الطاقة األمثل .توسيع نطاق القدرة عىل نقل الكهرباء يساهم أيضً ا
يف زيادة ثقة املستثمرين يف مصادر الطاقة املتجددة .مع أ ّن عدم االستقرار
الزراعة الفولتية الضوئية
مهم يف زيادة حصة مصادر الطاقة املتجددة يف قطاع
اإلقليمي يلعب دو ًرا ً
نظ ًرا للمنالية املحدودة لألرايض وازدياد الطلب عىل الطاقة يف إرسائيل ،الكهرباءّ ،إل أ ّن اتفاقيات إبراهيم الجديدة قد تتيح املجال إلنشاء رشاكات
حل جديدة لتصدير الطاقة الكهربائية املتجددة أو ناقالت الطاقة "الخرضاء"،
فإ ّن إمكانية الدمج بني الزراعة واأللواح الضوئية الجهدية ،تشكّل ً
ممك ًنا .أطلقت وزارة الطاقة ووزارة الزراعة برنام ًجا بحثيًا تجريبيًا لتقييم مثل الهيدروجني األخرض.
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تطبيق النموذج يف إرسائيل
يجب إعادة النظر يف اإلطار الرضيبي الحايل ،فهو يدعم استخدام أنواع كمصدر رئييس لتوليد الكهرباء ،ووقف إمداد الغاز الطبيعي من مرص يف
الوقود املل ِّوثة .الرشكات الصناعية التي تستخدم الوقود األحفوري تستطيع مطلع األلفية الثالثة -التح ّول الطاقوي الحايل بدأ بخطوات صغرية ،وهو
خفض التكاليف بواسطة تحميلها عىل النفقات  ،وبالتايل ،خفض التزامها قائم حتى اآلن يف مجال الطاقة الشمسية باألساس.
الرضيبي ( .)2016 ,Grossmanنتيجة لذلك ،تكون الطاقة الشمسية أقل
جاذبية ،ويبقى الوقود األحفوري قيد االستخدام .يجب إعادة النظر يف تبلورت قوانني ،أنظمة ،توجيهات وأدوات قانونية لتنظيم السياسة
األنظمة الرضيبية ،وتقديم حوافز رضيبية مقابل استخدام مصادر الطاقة الطاقوية يف إرسائيل .فيام يتعلق بتطوير قطاع الطاقة املتجددة ،نخص
بالذكر املادة  9من قانون التخطيط والبناء ( ،)1970والتي تنص عىل
املتجددة بدلً من الوقود األحفوري.
وجوب استخدام الطاقة الكهربائية (عىل شكل سخانات شمسية) يف
التح ّول الطاقوي الناجح يتطلب أيضً ا مشاركة املواطنني .سريورة التح ّول قطاع اإلسكان منذ عام  .1980ساهم هذا القانون يف تحويل إرسائيل إىل
الطاقوي نحو  100%طاقة متجددة هي سريورة معرقلة ،يف قطاع الطاقة دولة ريادية يف تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية .مع ذلك ،فإ ّن رشط
ويف جميع القطاعات االقتصادية األخرى ،ولكن يف الحياة اليومية أيضً ا .استخدام الطاقة الشمسية يقترص عىل قطاع اإلسكان فقط .إ ّن استخدام
ودعم من قبل الحكومة ،ولكن أولً وقبل كل يشء ،الطاقة الشمسية يف القطاعني الصناعي والتجاري غري منظم بالقدر الكايف
تفهم ً
يتطلب ذلك ً
من قبل املجتمع .مع أ ّن املجتمع اإلرسائييل وا ٍع ج ًدا للتقنيات املبتكرة ،بعد .يجب وضع إطار عمل مناسب لزيادة استخدام الطاقة الشمسية
ال يزال هناك نقص يف الوعي تجاه استهالكها للطاقة .من الواضح أيضً ا أ ّن يف هذين القطاعني .يف دولة مثل إرسائيل تحدي ًدا ،التي متلك إمكانات
خربة السلطات املحلية يف هذا املجال منقوصة جزئيًا .تطوير برامج توعوية عالية لتوليد الطاقة الشمسية ،فإ ّن توليد الطاقة الشمسية يف السريورات
مثل من
وتدريبية لتقليص الفجوات يف املهارات وتعزيز الثقة ،عىل سبيل املثال الصناعية يجب أن يلقى الدعم الكايف ،عن طريق توليد الحرارة ً
تقنيات إدارة الطلب عىل الطاقة ،من شأنه دعم استخدام مصادر الطاقة مصادر الطاقة املتجددة.
املتجددة عىل نطاق أوسع.
خطّة دمج مصادر الطاقة املتجددة يف قطاع الكهرباء اإلرسائييل يف عام
إ ّن وجود إطار تنظيمي ومؤسسايت متني ،ذا جدوى مالية كبرية ،رضوري  2010مل تح ّدث بعد .ولكن يف عام  ،1948أطلق وزير الطاقة ،يوفال
ج ًدا لسوق طاقة أكرث انفتا ًحا وأكرث تنافسية .املبنى املؤسسايت الحايل شطينيتس ،خطة لتحويل قطاع الطاقة اإلرسائييل بحلول العام 2030
لسوق الكهرباء االحتكاري يحد من قدرة السوق عىل التعامل بنجاعة "لتخليص إرسائيل من الطاقة املل ّوثة" وللتوقف عن استخدام الفحم
من بُنى أكرث تعقي ًدا .يف الوقت الحارض ،معظم القرارات املتعلقة بقطاع الحجري يف قطاع توليد الكهرباء حتى العام ( 2026وزارة الطاقة.)2021 ،
الطاقة تتخذ يف رشكة كهرباء إرسائيل ،وتفتقر للتنسيق بني الوزاري .مع ولكن هذه الخطة ال تحقق غاياتها من حيث التطبيق الفعيل لتكنولوجيا
ازدياد أهمية جهات توليد الطاقة الخاصة وتوليد الطاقة الالمركزي ،فإ ّن الطاقة املتجددة ،والتي هدفت إىل بلوغ نسبة  80%غاز طبيعي و 20%
إنشاء هيئات تنظيمية مستقلة قد ميثّل عىل نحو أفضل مصالح عدد طاقات متجددة يف قطاع الكهرباء ،وقد تب ّدلت منذ ذلك الحني إىل 70%
أكرب من أصحاب الشان .عىل ضوء ذلك ،يجب إعادة النظر يف دور شبكة غاز طبيعي و  30%طاقات متجددةّ .
تدل هذه الغايات إىل أ ّن الغاز
كهرباء إرسائيل .رشكة كهرباء إرسائيل أو الهيئة التنظيمية الجديدة يجب الطبيعي يُعترب أولوية من قبل الحكومة اإلرسائيلية (,Surkes and Staff
بدل
مخصصة للبنى للتحتية للغاز ً
أن تكونا مسؤولتني عن متابعة وتقييم أداء القطاع .إ ّن تحسني األداء  .)2020وعليه ،فإ ّن أهم االستثامرات ّ
التجاري للقطاع من شأنه الح ّد من عدم الكفاءة يف استهالك الكهرباء من قطاع الطاقة املتجددة .عىل ضوء الجهود العاملية لنزع الكربون،
وسيسهم يف تعزيز تطور ومنو قطاع خاص ضمن قطاع الطاقة اإلرسائييل .ينطوي ذلك عىل خطر زيادة والء املستهلكني للتكنولوجيا القامئة ،وعىل
خطر االستثامرات العامة  .من ناحية أخرى ،فإ ّن تنويع املزيج الطاقوي
ٍ
إ ّن توسيع نطاق الطاقات املتجددة قد يُسهم إىل حد كبري يف تعزيز األمن يف إرسائيل من شأنه أن يسهم يف خفض انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة
الطاقوي يف إرسائيل .بالرغم من ذلك ،ومع أ ّن إرسائيل وضعت نصب األمن الطاقوي.
أعينها تحقيق هدف  30%طاقات متجددة بحلول العام  ،2020إىل جانب
دعم ص ّناع القرار واألطراف املعنية لسريورة التحول الطاقويّ ،إل أنّه من إ ّن تح ّول نظام الطاقة اإلرسائييل إىل نظام محايد للكربون يتطلب استثام ًرا
املتوقع أن يستمر الغاز الطبيعي يف أداء دور مركزي .هذا الدعم للغاز كب ًريا يف تطوير وتطبيق التكنولوجيا والبنى التحتية املطلوبة لذلك .إلحراز
الطبيعي أبطأ من تق ّدم وتنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة ( ,Willnerتقدم يف هذا االتجاه ،يجب االستعداد من اآلن للخطوات القادمة يف سريورة
 .)2014باإلضافة إىل ذلك ،ال توجد حتى اآلن خطة تنفيذية واضحة التحول الطاقوي ،واملحددة يف املرحلتني الثالثة والرابعة للنموذج متعدد
مثل الرتكيز عىل خيارات املرونة ،مناقشة دور الغاز
الستخدام الطاقة املتجددة ،ومل يتم تزويد الجمهور باملعلومات الكافية املراحل .يشمل ذلك ً
حول فوائد ذلك .وعليه ،إذا رغبت إرسائيل يف التقدم نحو نظام طاقوي الطبيعي عىل املدى البعيد ،زيادة املشاركة ورفع وعي السكان واستكشاف
يرتكز عىل مصادر الطاقة املتجددة ،عليها أولً تطوير وتطبيق اسرتاتيجية الدور املستقبيل للطاقة-إىل-إكس يف قطاع الطاقة .باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن
بلورة رؤية سياساتية بعيدة املدى ،إىل جانب الخطة االسرتاتيجية ،من
شاملة ،مبا يف ذلك تج ّنب استخدام الغاز يف املستقبل البعيد.
شأنّه زيادة الثقة بني أصحاب الشأن املختلفني ،مام سيش ّجعهم عىل الدعم
 .4.2نظرة مستقبلية للمراحل التالية يف
واملشاركة يف سريورة التطور هذه.

عملية التحول الطاقوي
إ ّن تحليل النموذج متعدد املراحل يعترب نقطة انطالق ملناقشة وتطوير
التحليل الذي أجري هو خري دليل عىل أ ّن إرسائيل تسري يف الطريق اسرتاتيجية بعيدة املدى تراعي النظام الطاقوي بأكمله ،وسريورة تح ّوله إىل
الصحيح نحو التح ّول الطاقوي .بعد نقطّتي تح ّول طاقوي رئيسيتني -نظام قائم عىل  100%طاقات متجددة .الرسم  11-4يلخص مكانة إرسائيل
حظر النفط يف عام  1973عندما استبدلت إرسائيل النفط بالفحم الحجري يف سريورة التحول الطاقوي ،ويستعرض ملحة عامة عن الخطوات املستقبلية.
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مؤسسة فريدريش ايربت  -التح ّول املستدام لنظام الطاقة يف إرسائيل
الرسم 11-4
موجز عام ملكانة إرسائيل يف النموذج متعدد املراحل للتحول الطاقوي
مستوى القطاع العيني قبل املرحلة الثانية
(دمج تقنيات الطاقة املتجددة يف نظام
الطاقة)

املرحلة األوىل :االنطالقة

مستوى القطاع العيني قبل املرحلة األوىل
(االنطالقة)

تقييم اإلمكانات اإلقليمية
لخيارات
مرونةمختلفة

الطاقة املتجددة ال
تستبدل الوقود األحفوري

تقييم إمكانات الطاقة
املتجددة

العرض

تجريب خيارات املرونة

بذل جهود لتحسني
الكفاءة

تجارب محلية يف مجال
الطاقة املتجددة

الطلب

جهود عابرة للحدود
لتوسيع نطاق الشبكة

البنيةالتحتية

اسكتشاف مناذج تجارية متعلقة بخيارات
املرونة ،مبا يف ذلك الرشكات الناشئة يف
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
والنامذج التجارية الرقمية الجديدة بهدف
الرتابط بني القطاعات

توسيع وإعادة تهيئة
شبكةالكهرباء

وضع أنظمة ومخططات
تسعري للطاقة املتجددة

إنشاء شبكة العبني يف
مجال خيارات املرونة
املرتبطةبقطاعات
الكهرباء ،النقل والتدفئة

رفع الوعي حول
القضاياالبيئية

التوقيت
منقوص

غري مكتمل بعد

املصدر :باالستناد إىل معطيات من)2020 ,IEA( :
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مكتمل

السوق  /االقتصاد

تطوير تصورات وتوقعات للدمج
املرن للسوق والنظام الطاقوي
(أسواق طاقة إقليمية وعابرة
للحدودالقومية)

إنشاء شبكات العبني يف
مجال الطاقة املتجددة

املجتمع

طرح مصادر الطاقة
املتجددة يف األسواق

بلورة تص ّورات لتوسيع
نطاق استخدام مصادر
الطاقة املتجددة

قامئة املراجع

5
استنتاجات ونظرة مستقبلية
الفهم الواضح والرؤية املبلورة هام رشطان أساسيان لدعم وقيادة سريورة بسريورة التحول الطاقوي ،عىل مستوى ص ّناع القرار ،عىل أنّها فرصة بعيدة
التح ّول إىل نظام طاقوي يرتكز بالكامل عىل مصادر الطاقة املتجددة .متت املدى لتعزيز األمن الطاقوي ودعم النمو االقتصادي-االجتامعي.
مالءمة النموذج متعدد املراحل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
لدولة إرسائيل ،كدراسة حالة ،لتقديم املعلومات الالزمة لدعم تحول مع أ ّن إرسائيل قطعت شوطًا كب ًريا يف سريورة التحول الطاقوي ،واستخدامها
ّ
استند للطاقة املتجددة يحتل مكانة متقدمة يف مرحلة االنطالق ،ال تزال هناك
نظام الطاقة إىل نظام مستدام .متت مالءمة هذا النموذج ،الذي
إىل السياق األملاين ولكن مع تعديل آليات إدارة سريورة التحول الطاقوي ،حاجة لبذل جهود حثيثة إذا رغبت الدولة يف التقدم نحو نظام طاقوي
متاشيا مع خصائص منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ومع السياق قائم بالكامل عىل مصادر الطاقة املتجددة .الهدف من وراء نتائج التحليل،
ً
ً
إىل جانب منوذج التحول الطاقوي متعدد املراحل نحو  100%طاقة
اإلرسائييل الخاص.
متجددة ،هو إثارة وتعزيز النقاش حول نظام الطاقة املستقبيل يف إرسائيل
تم تطبيق هذا النموذج ،املك ّون من أربع مراحل (االنطالق يف سريورة وذلك من خالل وضع تص ّور توجيهي لسريورة التحول الطاقوي ولتطوير
التحول نحو مصادر الطاقة املتجددة؛ دمج تقنيات الطاقة املتجددة يف سياساتمناسبة.
نظام الطاقة؛ طاقة إىل وقود/غاز؛ ونحو طاقة متجددة بنسبة ،)100%
بغية تحليل وتحديد مكانة إرسائيل يف سريورة انتقالها إىل نظام طاقوي
تفصل الخطوات
قائم عىل مصادر الطاقة املتجددة ،ورسم خارطة طريق ّ
املطلوبة للتقدم يف هذه السريورة .ال ِعرب املستخلصة من هذه التحليل
ومن املقابالت التي أجريت مع الخرباء تتيح املجال لفهم الحالة اإلرسائيلية
تفصيل وأكرث عمقًا.
ً
بشكل أكرث
نظ ًرا إلمكانات الطاقة املتجددة الوفرية ،تتوفر يف إرسائيل الرشوط املسبقة
املثىل لالنطالق يف سريورة االنتقال إىل نظام طاقوي قائم عىل 100%
طاقة متجددة ،خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية .ولكن إرسائيل
تعمل أيضً ا عىل توسيع إنتاج الغاز الطبيعي وتستثمر بشكل كبري يف هذه
البنية التحتية .مع أ ّن األمر يبدو مجديًا عىل املدى القريب لتلبية الطلب
املتزايد عىل الطاقة يف الدولة ،ومد ًّرا للربح بفضل إمكانيات تصدير الغاز
الطبيعيّ ،إل أ ّن هذا املسار الذي تسري فيه الدولة من شأنه تعزيز والء
املستهلكني لتكنولوجيا عينية ،وقد يؤدي إىل استثامرات العامة .يتطلع
مم سيقلل من الطلب
العامل إىل املحايدة الكربونية بحلول العام ّ ،2050
عىل الوقود األحفوري ،أضف إىل أ ّن 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
أيضً ا من االعتامد عىل الواردات .سيعزز ذلك أيضً ا من األمن الطاقوي
باعتباره أهم ركيزة يف سياسة الطاقة اإلرسائيلية.
للتق ّدم يف هذا االتجاه ،فإ ّن مصادر الطاقة املتجددة يجب أن تصبح جز ًءا
ال يتجزأ من نظام الطاقة .يتطلب ذلك دعم وتطبيق خيارات املرونة،
ابتدا ًء من مالءمة التسعريات واملراجعات الرضيبية ،وحتى تطوير الشبكة
والرتابط الشبيك .من املهم أيضً ا زيادة مشاركة القطاع الخاص والسكان يف
سريورة التحول الطاقوي .للحصول عىل دعم سيايس أوسع ،يجب االعرتاف
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الرشكاء االستشاريون يف إرسائيل:

نبذة عن البحث

سيبيل راكيل إيرسوي (لقب ثانٍ يف العلوم) تعمل كباحثة مبتدئة يف مؤسسة فريدريش إيربت| مكتب إرسائيل
الوحدة البحثية "التحوالت الطاقوية العاملية" يف معهد فوبرتال منذ عام
 .2019اهتامماتها البحثية الرئيسية هي سريورات االنتقال إىل أنظمة ص.ب | 11235 .هرتسليا بيتواح  | 4673334إرسائيل
طاقوية مستدامة يف الجنوب العاملي ،ومنذجة الرتابط بني املياه والطاقةhttp://www.fes.org.il .
خاصا ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
تويل اهتام ًما بحثيًا ًّ
لطلب اإلصداراتfes@fes.org.il :
د .جوليا تريابون-بفاف هي باحثة أوىل يف معهد فوبرتال .مجال بحثها
الرئييس هي التحول املستدام لنظام الطاقة يف الدول النامية والناشئة ،مع االستخدام التجاري لجميع إصدارات مؤسسة فريدريش إيربت محظور
بدون موافقة خط ّية من املؤسسة.
تركيز خاص عىل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
معهد وادي عربة للدراسات البيئية هو معهد ريادي يف مجال األبحاث
والسياسات البيئية يف الرشق األوسط .يضم املعهد برامج أكادميية معرتف
بها ،مراكز بحثية ومبادرات تعاونية دولية تتمحور حول سلسلة من أجري هذا البحث يف إطار مرشوع إقليمي لتطبيق منوذج التحول الطاقوي
القضاياوالتحدياتالبيئية.
متعدد املراحل ،من تطوير املعهد األملاين فوبرتال ،يف بلدان مختلفة يف
املنسق من قبل
د .طارق أبو حامد هو مدير مركز الطاقة املتجددة وحفظ الطاقة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا .يُسهم هذا املرشوعّ ،
معهد وادي عربة .يحمل اللقبني األول والثاين يف الهندسة الكيميائية من مرشوع مؤسسة فريدريش إيربت اإلقليمي للمناخ والبيئة ملنطقة الرشق
جامعة غازي (تركيا) ،ولقب الدكتوراه يف الهندسة الكيميائية من جامعة األوسط وشامل أفريقيا ،ومق ّره األردن ،ملعرفة مدى تق ّدم البلدان املعنية
أنقرة (تركيا) .يف آب  ،2021تم تعيني د .أبو حامد مديرا تنفيذيا ملعهد يف سريورة التحول الطاقوي .يستعرض أيضً ا الدروس املستفادة للمنطقة
ً
ً
كلّها باالستناد إىل االستنتاجات التي تم التوصل إليها يف أعقاب تحليل
وادي عربة ،ابتدا ًء من صيف .2021
الواقع الطاقوي يف البلدان ذات الصلة .يتامىش ذلك مع اسرتاتيجيات
جوزيف كادار هو مساعد أبحاث يف مركز الطاقة املتجددة وحفظ الطاقة مؤسسة فريدريش إيربت الساعية للتشبيك بني ممثّيل الحكومات
يف معهد وادي عربة .يحمل اللقب الثاين يف العلوم البيئية من جامعة املختلفة ،منظامت املجتمع املدين ،إىل جانب األنشطة البحثية الداعمة،
أوتفوش لوراند يف بودابست ،هنغاريا .ت ُعنى أبحاثه مبجاالت التحول ويف الوقت ذاته ،تقديم توصيات للنهوض بسريورة تح ّول طاقوي منصفة
الطاقوي ،االبتكار املجتمعي والرقمنة.
اجتامعيًا ،وتحقيق عدالة اجتامعية للجميع.
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تطوير منوذج متعدد املراحل

الفهم املع ّمق لالعتامدية املتبادلية بني املجالني التقني
واالجتامعي ،وبلورة تص ّور منظّم هام رشطان مسبقان
لقيادة سريورة 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
خصيصا لدعم
إرسائيل كدراسة حالة .النموذج مص ّمم
ً
التطوير االسرتاتيجي وإدارة سريورة التحول الطاقوي،
دليل توجيهيًا لص ّناع القرار.
وليشكّل أيضً ا ً

يف دولة إرسائيل ،بإمكاناتها الوفرية يف مجال الطاقة
املتجددة ،خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
الرشوط املسبقة امل ُثىل لالنطالق يف سريورة تحول
طاقوي نحو  100%طاقة متجددة .وعليه ،قطعت دولة
إرسائيل شوطًا كب ًريا يف تطوير قدراتها يف مجال الطاقة
توسع إرسائيل من نطاق إنتاجها
املتجددة .مع ذلكّ ،
للغاز الطبيعي ،لذلك ،يتوجب عليها بذل جهود حثيثة
من أجل التقدم نحو نظام طاقوي يرتكز بالكامل عىل
مصادر الطاقة املتجددة .للسري يف هذا االتجاه ،عىل
إرسائيل تكون مستعدة الستغالل خيارات املرونة يف
جميع أقسام النظام الطاقوي ،للموازنة بني العرض
والطلب .الحوار الدائر حال ًيا يف هذا املجال يقترص عىل
قطاعة الطاقة فقط ،ويجب توسيعه لقطاعات أخرى.
سريورة التحول الطاقوي السلس تتطلب ترابطًا بني
جميع قطاعات املستخدم النهايئ.

نطاق استخدام الطاقات املتجددة قد يح ّد من اعتامد
إرسائيل عىل واردات الطاقة .بهذه الطريقة ،ميكن
تعزيز األمن الطاقوي ،وهو الركيزة األهم يف السياسة
الطاقوية اإلرسائيلية .إ ّن بلورة تص ّور سيايس بعيد املدى،
إىل جانب وضع خطة اسرتاتيجية ،من شأنه زيادة
ثقة األطراف املعنية وتحفيزها عىل الدعم والتداخل
يف سريورة 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 تص ّور توجيهي لسريورة التحول الطاقوي ولتطوير
سياساتمناسبة.

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

