
 

 

 "في فلسطين الطاقة المتجددة"

 2021 الثانيتشرين 

 وهذا يزيد من اعتماد تعاني فلسطين من شح في الموارد الطبيعية بما في ذلك مصادر الطاقة من الوقود االحفوري،

هذه في تكلفة   واضحا  ما يسبب ارتفاعا  مفلسطين على الدول المجاورة في استيراد مشتقات النفط والطاقة الكهربائية، 

 االقتصادية السياسات أبحاث معهدل( 7مستديرة رقم )الطاولة الجلسة  وبحسب نتائج. على المستهلكينالموارد 

رفع  استمرار وبسبب .مليون دوالر سنويا 500وحدها حوالي  فاتورة استيراد الكهرباء  بلغت 2013لعام  الفلسطيني

وصلت  حيث ، 2010عام المقارنة ب % 33إلى  2013عام الفي  فقد ازدادت قيمة الفاتورة إسرائيل ألسعار الكهرباء

لكهرباء ابلدية فلسطينية تقوم بشراء  100كما ان حوالي  1.مليون دوالر أمريكي 650الكهرباء إلى  استيرادفاتورة 

 الكلي الكهربائية الطاقة استهالكاالحصاء المركزي الفلسطيني فإن  ووفقا لما صدر عن جهاز مباشرة من اسرائيل.

 .1 رقم جدولالكما هو موضح في  GWh 5,929.5 ومن كافة المصادر وصل الى فلسطين في 2019 لعام

 2019في فلسطين لعام  للطاقة  الكهربائيةكمية االستهالك السنوي : 1رقم  جدولال

 (GWhالكمية  ) مصدر الكهرباء #

 5537.7 اسرائيل 1

 260.9 شركة كهرباء غزة 2

 36 مصر 3

 94.9 االردن 4

 5929.5 المجموع 

 

 اآلونة. ففي الوقود االحفوريحرق  عنالكهرباء الناتجة  استخدام عن ونظيفة طينيون إليجاد حلول بديلةيسعى الفلسو 

 االستراتيجية 2012 عامفي ال الفلسطينية الحكومة أقّرتحيث ، بشكل كبير المتجددة االعتماد على الطاقة األخيرة, بدأ

 المتجددة، الطاقة مصادر من محلي ا المنتجة الطاقة من% 10 يعادل ما إنتاج إلى تهدف والتي المتجددة، للطاقة العامة

 الوطنية الخطة بتجهيزالحكومة الفلسطينية  بدأت  كما. 2020 عام بحلول ميغاواط 130 إلى تصل إجمالية وبقدرة

 . المتجددة الطاقة من ميغاواط 500 قدرته ما إضافة إلى تهدف التيو 2030 - 2021 فلسطين في المتجددة للطاقة

 يمكن فالرياح المتجددة، الطبيعية مصادرها بتعدد تتميز فلسطين ألنالمتجددة ويأتي ذلك االهتمام في مجال الطاقة 

التي تكون  الغربية الضفة مرتفعات على برية رياح مراوح اقامة طريق عن كهربائيةال طاقةال توليدفي  استغاللها

 .غزة قطاع بحر في بحرية او سرعة الرياح فيها مرتفعة
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يوم مشمس، وأن الطاقة  300فلسطين تتمتع بما يزبد عن  فجاء نتيجة كونة الشمسيبالطاقة فيما يخص االهتمام اما 

 من جعلها في تساهم عالية نسبة دتعذ إ  2الشمسية التي تسقط على كل متر مربع فيها تقدر بثالثة آالف كيلو واط/ساعة

 جيدة فرصةو اقتصادية جدوىوهي أيضا ذات ، منها واالستفادة الشمسية الطاقة استغالل في المناطق ضلأف

 يتم نأ على الذاتية حتياجاتلال المتجددة الطاقة ساليبأ استخدامب للمواطنين الفلسطينية سمحت الحكومةكما  .لالستثمار

 .الكهرباء توزيع شركات مع الكهرباء من الفائض تبادل

 غير منأنه نجد خرى أن من ناحية لكو، المفتوحة راضياأل على تقامفي فلسطين  الشمسية الطاقة محطات معظم

 على سلطة لها ليس الفلسطينية الحكومة الن( اكثر او ميجاوات 10) كبيرة بأحجام شمسية طاقة محطات اقامة الممكن

)  3المحتلة التقسيمات الجيوسياسية ألراضي الضفة الغربية حيث ان .الجيوسياسية التقسيمات حسب االراضي جميع

دت الى حصر االراضي الفلسطينية أللسيطرة على اإلسرائيلي ( والسياسات المتبعة من قبل االحتالل 6، ج5، ب4أ

 القدس - معهد االبحاث التطبيقية وبحسب ،المسموح البناء والتوسع فيها أو حتى استغاللها ألغراض اخرى المساحات

من المساحة الكلية للضفة الغربية  % 17.5 " في الضفة الغربية المحتلةأ"نسبة االراضي المصنفة تبلغ  ،)أريج(

. أما عن من المساحة الكلية للضفة الغربية % 18.5" ب"االراضي المصنفة  فيما تبلغ نسبة، كم مربع 5661والبالغة 

من مساحة الضفة الغربية الكلية وما زالت %  61 " في الضفة الغربية المحتلة, فتبلغ نسبتهاج"االراضي المصنفة 

االسرائيلية الكاملة حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو االستفادة منها بأي شكل من االشكال اال بتصريح تخضع للسيادة 

صادر عن السلطات االسرائيلية المختصة. كما أن معظم األراضي الواقعة في المناطق المصنفة "ج" هي األراضي 

% من االراضي 3و  .طينيين في المحافظةالزراعية والمناطق المفتوحة والتي تشكل مصدر دخل رئيسي للفلس

 كمحميات طبيعية. تصنف من المساحة الكلية للضفة الغربية المتبقية

% 14" و "ب" في الضفة الغربية المحتلة أنسبة مساحة المناطق المفتوحة في األراضي التي تخضع لتصنيف "وتبلغ 

فيما تبلغ نسبة مساحة المناطق المفتوحة في األراضي , إلقامة محطات طاقة شمسية جزء منها يتم استخدامحيث 

يتطلب من الفلسطينيين الحصول على التراخيص الالزمة من  حيث  ، %37 "جالتي تخضع لتصنيف "والفلسطينية 

إقامة  عيراتنفيذ مشهذا االجراء اإلسرائيلي بالتالي يعيق و المحطات هذه إلقامةالجهات اإلسرائيلية المختصة 

 .المحطات الطاقة في المناطق المصنفة "ج"

راضي في األللفلسطينيين قامة محطات طاقة شمسية لمنع ا العراقيل يسرائيلدولة االحتالل االتضع في الوقت الذي 

لتحقيق هدفها في تقليل استخدام الوقود االحفوري  لديها تسعى الستغالل الطاقة المتجددة ،المصنفة "ج"الفلسطينية 

 الطاقة استغالل الى للتوجه خطة دولة االحتالل االسرائيلي وضعت  2010 عامال فيف . وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة

 الى متجددة مصادر من المنتجة الطاقة استهالك نسبة ستصل ، 2020 عاممع حلول ال هأن علىنصت آنذاك و المتجددة

  للوصول جديدا هدفافقط االمر الذي دفعها لوضع  منه% 40 حققت قدو اسرائيل، تنتجها التي الطاقة مجمل من% 10
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2021]. 
 تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثالثة مناطق وهي "ا" و "ب" و "ج" 1995أيلول عام  28على اتفاقية أوسلو الثانية التي تم توقيعها بتاريخ  بناء 3

 منية واإلدارية. وتتكون منطقة "أ" من األجزاء الرئيسية للمدن الكبيرة في الضفة الغربية.منطقة أ: تتمتع السلطة الفلسطينية بكامل السيطرة األ 4

على شؤون المدنية/ االدارية أما إسرائيل فتسيطر منطقة ب: تشكل معظم المناطق الفلسطينية المأهولة من البلديات والقرى وبعض المخيمات. وتسيطر السلطة الوطنية الفلسطينية على كامل ال 5

 الشؤون األمنية.

و إلسرائيل كامل السيطرة على هذه المنطقة أمنيا و إداريا وهي تتكون من جميع المستوطنات اإلسرائيلية ومعظم األراضي الفلسطينية “ منطقة ج: تغطي باقي المساحة خارج منطقتي "أ" و "ب 6

 ناطق ريفية المأهولة بشكل محدود.غير المأهولة أو الم

 



 

 

 في جاء كما 2030مع حلول العام  تحققهمن المخطط أن  والتي  المتجددة الطاقة من% 30 تبلغ استهالك نسبة الى

 7اسرائيل. حكومة اتخذتها التي الوطنية المناخية االجراءات تقرير

جل االستثمار والتجارة أبدأت بالتوجه لهذا القطاع من  الفلسطينية من الجهات الخاصة العديد فإن من جانب اخر،و

بعض الجامعات كما أن ، الجودة خاليا شمسية ضعيفةألواح تستورد  الفلسطينية فقط، فنجد العديد من الشركات

بحاث على اعالقة بتصميم وصيانة محطات الطاقة الشمسية دون االعتماد ذات بدأت بتدريس مواد الفلسطينية 

 .حقيقيةات ودراس

 ن يتم تسليط الضوءأ الفلسطينية الزراعة ووزارة البيئة جودة وسلطة والموارد الفلسطينية الطاقة وعليه، نناشد سلطة

كما  ةمناطق تمتاز بمعدل سرعة رياح عاليكثر على الطاقة المتجددة بما فيها طاقة الرياح من خالل وضع مراوح في أ

طاقة انشاء محطات  موضوع وتقييم الضفة الغربية، وأن يتم دراسة في مرتفعاتبعض الهو الحال في قطاع غزة و

تساهم في  وذكيةإيجاد طرق مبتكرة من خالل  المفتوحةراضي ستقام على األالتي تلك باألخص  جديدة شمسية

 .الضرر بالتنوع الحيوي الموجود فيها راضي دون الحاقاستغالل األ

ذات  ألواحالجهات المسؤولة اعطاء موافقات على اقامة محطات طاقة شمسية عمودية تتكون من كما يجدر على 

يتم  ,بهذه الطريقة. ويزيد من كفاءة الطاقة المنتجة مقارنة مع االلواح ذات الوجه الواحداالمر الذي سوف وجهين 

 .تعمل على مقاومة الرياح وتخفيف سرعتهاالشمسية راضي من انجراف التربة القائم بفعل الرياح، فاأللواح حماية األ

صفوف  لواح الشمسية على ركائز وزيادة المسافة بينرفع األمن خالل يقة اخرى الستغالل هذه االراضي، يتم وطر

و ال تحتاج الى شمس قوية أراعة نباتات ال تتأثر بالظل ن يتم زبالزراعة، او أ االفراغ بينه لواح الشمسية واستغاللاأل

اج الدج كمزارع لتربية راضيهذه األ استغالل يمكن كما. الخاليا الشمسية او فيما بين في احد مراحل نموها اسفل

من راضي بأكثر األ محطة ، وبهذا نكون قد استغللناوالخراف وتربية النحل، والتي ال تعود بالضرر على ال وزواإل

 مجال.

 استخدام على السكان وتشجيع الشمسية، الطاقة طريق عن الشوارع نارةإ الى التوجه أيضا المسؤولة الجهات وعلى

 وتخفيض واالجراءات الموافقات وتسهيل المسطحات، الستغالل المنازل أسطح على توضع بحيث الشمسية الطاقة

 وصول يمنع الشمسية الخاليا لوحات فوجود ،االقتصاد المنزلي على مباشر تأثير ذلك في لما والضرائب، االسعار

 على ينعكس وذلك صيفا ، المكيفات استخدام تقليل وبالتالي برودة أكثر يجعلها امم المنازل، ألسطح الشمس أشعة

 .االحفوري الوقود عن الناتجة الطاقة استخدام

 طاقة كونها االرضية، الحرارية الطاقة كاستخدام المتطورة الطاقة تقنيات استخدام يمكننا نه ايضاأ بالذكر والجدير

قد تكون طريقة مثلى  .استعمالها أو تحويلها في أو استخراجها في سواء تلوث أي تسبب وال بالبيئة، مضرة غير نظيفة

 وبالتالي العمودية على سطح االرض على عكس الطرق االفقية االخرى  ثقوبتنفيذها تتم من خالل حفر الن طريقة 

بهذه الطريقة يتم استغالل حرارة باطن االرض. وبذلك نكون قد اعتمدنا على  تحتاج الى مساحات كبيرة لتنفيذها.

 الطاقة الكهربائية. كمصادر بديلة في انتاجمصادرنا الطبيعية المتجددة سواء الشمس او الرياح او حرارة االرض 
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