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1. مقّدمة عن واقع الكهرباء والشبكة الكهربائية في فلسطين

“مـــن المعـــروف أن دولـــة فلســـطين تعانـــي مـــن تحديات عديدة في قطاع الكهربـــاء، تتمثـــل بشــكل رئيســي فـــي ســـيطرة 
االحتالل اإلسرائيلي علـى مكونـات النظـام الكهربائــي؛ مــن محطــات التوليــد، وشــبكات النقــل، ومعظم شــبكات التوزيــع 
ذات الضغــط المتوســط )33 كيلــو فولــت أو 22 كيلــو فولــت أو 6.6 كيلــو فولــت)، بينمــا تقتصــر ســيطرة الجانــب الفلســطيني 
علــى أجــزاء بســيطة مــن شــبكة الضغــط المتوســط )33 كيلــو فولــت أو 22 كيلــو فولــت أو 6.6 كيلــو فولــت)، وشــبكة الضغــط 
المنخفــض 400 فولــت”.  إضافــة إلــى ذلــك، يتحكــم االحتــالل اإلســرائيلي بكميــة التيــار الكهربائــي المســموح اســتخدامها 
بحجــة تنظيــم قطــاع التوزيــع فــي الضفــة الغربيــة.  إال أن الحقيقــة وراء ذلــك هــو تحجيــم اســتخدام الكهربــاء فــي األراضــي 
الفلســطينية، واقتصارهــا علــى االســتهالك المنزلــي والتجــاري الصغيــر والمتوســط، وعــدم الســماح ألي فــرص الســتغالل 
الكهربــاء فــي تطويــر القطــاع الصناعــي.  مــن جهــة أخــرى، يســتخدم االحتــالل اإلســرائيلي الكهربــاء كأداة للضغــط علــى 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وابتزازهــا ماليــًا.  علــى ســبيل المثــال، تــم قبــول طلبــات رفــع القــدرة الكهربائيــة بعــد أكثــر 
مــن خمســة عشــر عامــًا مــن تقــدم الجانــب الفلســطيني بالطلــب، وكان هــذا القبــول فــي مناطــق شــمال الضفــة الغربيــة 
فقــط )مــدن طولكــرم، وجنيــن، ونابلــس) بعــد تــردي الوضــع الكهربائــي، وتزايــد االحتجاجــات الشــعبية بهــذا الخصــوص. ))(

مــن جهــة أخــرى، تعانــي الشــبكة الكهربائيــة فــي الضفــة الغربيــة مــن ضعــف فــي البنيــة التحتيــة، يعــود جــزء كبيــر منــه إلــى مــا 
ــق بالتنظيــم والتشــرذم.  ويعــود هــذا الواقــع  ــرة تتعل ــة الفلســطينية، هــذا إضافــة إلــى تحديــات كبي قبــل إنشــاء الســلطة الوطني
التنظيمــي إلــى العــام 1987، الــذي تــم فيــه فــك ارتبــاط المملكــة األردنيــة الهاشــمية عــن الضفــة الغربيــة إداريــًا، حيث تُركــت المدن 
الفلســطينية بــال ناظــم أو مقــدّم للخدمــات األساســية مثــل الكهربــاء والمــاء، وكانــت المــدن والبلــدات الفلســطينية قــد حملــت علــى 
عاتقهــا تقديــم وتنظيــم هــذه الخدمــات مــن خــالل الهيئــات المحليــة والبلديــات. هــذا الواقــع أدى إلــى تولــد دويــالت خدميــة عديــدة 
تمثلــت بالقــرى والبلــدات والمــدن الفلســطينية التــي أخــذت كل منهــا علــى عاتقهــا تقديــم خدمــات الكهربــاء عــن طريــق مولــدات 
الديــزل آنــذاك، مــن خــالل شــراء وقــود الديــزل مــن االحتــالل اإلســرائيلي. بعــد العــام 1987، قــدم االحتــالل اإلســرائيلي خطــة الربــط 
الكهربائــي التــي تمثلــت بمــد ناقــل كهربــاء ضخــم بقــدرة )6) كيلــو فولــت ليغــذي الضفــة الغربيــة جميعهــا. وهــذه الخطــة حملــت 
فــي طياتهــا تكريســًا لالحتــالل، مــن خــالل تبعيــة جميــع مــدن الضفــة الغربيــة للكهربــاء اإلســرائيلية، وكذلــك تهيــأت األجــواء لمئــات 

البــؤر االســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة التــي ال يمكــن أن توجــد وتتطــور فــي ظــل انعــدام الخدمــات، وأهمهــا الكهربــاء. )2(

علــى أثــر ذلــك، ارتبطــت جميــع المــدن والبلــدات الفلســطينية بأجــزاء مــن الشــبكة الكهربائيــة اإلســرائيلية التــي تتمثــل مــن 
ــم  ــي معظ ــن ف ــاوز كيلومتري ــافة ال تتج ــى مس ــدت إل ــت، وامت ــو فول ــدرة 33 كيل ــي بق ــوزع كهربائ ــل م ــن ناق ــدأ م ــة تب نقط
الحــاالت. تتبــع نقطــة الربــط هــذه الجانــب اإلســرائيلي، وفيهــا عــدادات االســتهالك وقواطــع تحديــد كميــة التيــار الكهربائــي، 
ويتــم التنســيق بخصــوص الكهربــاء مــا بيــن المجلــس القــروي أو البلديــة، وضابــط الكهربــاء فــي اإلدارة المدنيــة مباشــرة. أمــا 
بخصــوص التقــاص والفواتيــر، فهــي كذلــك تتــم مباشــرة مــا بيــن المجلــس القــروي واإلدارة المدنيــة، مــن خــالل فواتيــر تصــدر 
باللغــة العربيــة، وال يمكــن مراجعتهــا أو االعتــراض عليهــا، ويتــم دفعهــا مباشــرة مــن حســاب المجلــس القــروي أو البلديــة البنكــي 

إلــى حســاب شــركة الكهربــاء اإلســرائيلية عبــر بنــك وســيط. )3(

اســتمر هــذا الوضــع حتــى قيــام الســلطة الفلســطينية العــام 1996 إلــى مــدن الضفــة الغربيــة، وكان قــد أدى إلــى اعتمــاد 
ــكان،  ــا للس ــم خدماته ــا، وتقدي ــيير أعماله ــي تس ــاء ف ــدات الكهرب ــى عائ ــات عل ــة والبلدي ــس القروي ــل المجال ــن قب ــل م كام
وأصبــح مــن الصعــب نــزع صالحيــات توزيــع الكهربــاء عــن الهيئــات المحليــة، وذلــك لضمــان اســتمرار خدماتهــا مــن كهربــاء 

ومــاء وطــرق وبنيــة تحتيــة ونفايــات ومعــارف. )4(

)((  F. Damayra, & T. Khatib  (2022(. Assessment of Innovation Policy Standards’ Impact on Local Development of Renewable Energy in Palestinian Local Government 
Units. Renewable Energy 187, 177-192.
T. Khatib, A. Bazyan, H. Assi, S Malhis (2021(. Palestine Energy Policy for Photovoltaic Generation: Current Status and What Should Be Next? Sustainability 13 (5(, 2996.

)2(  Naim, A.,&  Al-Agha, M.R. (2001( Palestine: RE Action Plan: Moving Away From Traditional Energy Resources. Refocus, 2, 20–23; Shamir, R. (2013(. The Electri-
fication of Palestine: Current Flow; Stanford University Press: Redwood City, CA, USA.

(3( T. Khatib, A. Bazyan, H. Assi, S Malhis (2021(.

(4(  Ibid.
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بعــد قيــام الســلطة الفلســطينية العــام 1996، وبعــد توقيــع بروتوكــول باريــس االقتصــادي العــام 1998، وعلــى أثــر إنشــاء ســلطة 
الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة الفلســطينية، ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، حاولــت الســلطة الفلســطينية تنظيــم قطــاع توزيــع 
ــدات. إال أن  ــد فلســطينية تغــذي هــذه البل ــدًا إلنشــاء محطــة تولي ــده، مــن خــالل شــركات خاصــة أو عامــة، تمهي ــاء وتوحي الكهرب
إســرائيل منعــت ذلــك لتتجنــب خســارتها مالييــن الشــواكل مــن خــالل التخلــي عــن المشــتري الفلســطيني، واألهم اســتقرار شــبكتها 

فــي الضفــة الغربيــة المبنيــة علــى أســاس األحمــال الفلســطينية، التــي بغيابهــا قــد تتأثــر جميــع شــبكات المســتوطنات تقنيــًا. )5(

علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تتوقــف الســلطة الفلســطينية عــن محــاوالت توحيــد شــبكات الكهربــاء وتأطيرهــا، لتفويــت الفرصــة 
علــى االحتــالل لتكريــس حالــة التشــتت الخدمــي الفلســطيني.  فبــادرت العديــد مــن البلديــات إلــى إنشــاء شــركات خاصــة شــقيقة 
ــل)،  ــوب الخلي ــوب )جن ــاء الجن ــع كهرب ــركة توزي ــن)، وش ــس وجني ــمال )نابل ــاء الش ــع كهرب ــركة توزي ــل ش ــاء؛ مث ــع الكهرب لتوزي
وشــركة توزيــع كهربــاء الخليــل )الخليــل)، وشــركة توزيــع كهربــاء طوبــاس )طوبــاس)، بينمــا اســتمرت شــركة توزيــع كهربــاء 
ــد مــن  محافظــة القــدس بتقديــم خدماتهــا لمناطــق رام اهلل، وبيــت لحــم، وأريحــا، والقــدس.  مــن جهــة أخــرى، رفضــت العدي
البلديــات خصخصــة خدماتهــا الكهربائيــة؛ مثــل بلديــة طولكــرم، وبلديــة ســلفيت، ومئــات البلــدات والقــرى الفلســطينية التــي 
يفــوق عددهــا 350 قريــة وبلــدة فلســطينية. تكرســت حالــة التشــتت الخدمــي هــذه، وأصبحــت ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعية 

الفلســطينية، تمتلــك ســيطرة محــدودة علــى هــذه األجســام. )6(

ــة لتركيــب أنظمــة  ــادرة الوطني ــة، قامــت الســلطة الفلســطينية بإطــالق المب ــًا مــع التوجهــات العالمي فــي العــام 2013، وتجاوب
الطاقــة الشمســية، لكــن كان هنــاك تفــاوت فــي اســتجابة شــركات الكهربــاء لهــذه المبــادرة. تطــورت اســتثمارات الطاقــة 
الشمســية خــالل الســنوات األخيــرة مــع تزايــد توجــه القطــاع الخــاص لالســتثمار فــي ظــل الفــرص المتاحــة مــن خــالل التعــاون 
ــيون  ــي كرســها السياس ــة الت ــد مــن المغالطــات التقني ــه، ظهــرت العدي ــل هــذا التوج ــي ظ ــة. ف ــة والمحلي ــس البلدي ــع المجال م
ورجــال األعمــال فــي ظــل غيــاب أي دور فاعــل للجامعــات والمراكــز البحثيــة. علــى ســبيل المثــال، مــن أبــرز هــذه المغالطــات أن 
الطاقـــة الشمســـية هـــي أحد االســتراتيجيات الرئيســية للتحـــرر مـــن االحتالل واالنفكاك عنه اقتصاديا، فـــي ظـــل منعـــه إنشـــاء 
محطـــات توليـــد خاصـــة بالفلســـطينيين. الحقيقـــة أن هذه الفرضية غير دقيقة؛ كـــون أنظمـــة الطاقـــة الشمســـية هـــي مصـــدر 
للتيـار فقـط، بينمـا تزودنـا الشـبكة الكهربائيـة اإلسرائيلية بالجهـد الكهربائـي والتـردد الكهربائـي. إضافـة إلـى ذلـك، فـإن تيـار 
هـــذه األنظمة يســـرى فـــي الشـــبكات اإلسرائيلية، وعليـه فنحـن مرتبطـون بالشـبكة، وال يمكـــن االنفصال عنهـا بشكل كامل.)7(

تنبــه االحتــالل اإلســرائيلي للتوجهــات المتزايــدة مــن الحكومــة والقطــاع الخــاص الفلســطيني لالســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة، 
بحجــة أن التركيــب الواســع للطاقــة الشمســية علــى الشــبكة، يؤثــر تقنيــًا علــى الشــبكات الكهربائيــة، وكذلــك يؤثــر اقتصاديــًا علــى 
الشــركة اإلســرائيلية الموزعــة، مــا دفــع ضبــاط الكهربــاء فــي اإلدارة المدنيــة إلــى المتابعــة الحثيثــة مــع أجســام توزيــع الكهربــاء 
الفلســطينية العديــدة، لضمــان عــدم تســبب هــذه األنظمــة بمشــاكل، وكل هــذا تحــت تهديــد قطــع الكهربــاء مــن قبــل إســرائيل فــي 
حــال تســببت هــذه األنظمــة بــأي ضــرر تقنــي، مــا دفــع المجالــس المحليــة والبلــدات إلــى إعــادة النظــر فــي الحمــاس الســابق لتركيــب 
هــذه األنظمــة، والتوجــه نحــو التخطيــط ودراســات الشــبكة أواًل، قبــل الســماح للمواطنيــن والمســتثمرين بتركيــب هــذه األنظمــة.)8(

ــا  ــب الخالي ــجيع تركي ــي تش ــة، ف ــوارد الطبيعي ــة والم ــلطة الطاق ــالل س ــن خ ــطينية م ــلطة الفلس ــتمرت الس ــاء اس ــذه األثن ــي ه ف
الشمســية علــى الشــبكة، مــن خــالل إصــدار مئــات التراخيــص )فاقــت 200 ميجــاواط) دون التنســيق مــع المجالــس المحليــة، مــا وضــع 
المســتثمرين فــي مواجهــة المجالــس المحليــة التــي أصبحــت مــا بيــن مطرقــة ضابــط الكهربــاء اإلســرائيلي، وســندان غيــاب خطــط 
حقيقيــة تضمــن ســير عمــل المجلــس، فــي حــال تــم توليــد الكهربــاء مــن خــالل مســتثمرين لهــم إطــار القطــاع الخــاص.  جعلــت هــذه 
األســباب المجالــس المحليــة غيــر راغبــة فــي التوجــه نحــو الطاقــة الشمســية، واقتصــرت النشــاطات فيهــا علــى الخطــط االســتراتيجية 

الورقيــة والنشــاطات الدوليــة الممولــة.)9(

(5(  Naim, A., Al-Agha, M.R. (2001(. Palestine: RE Action Plan: Moving Away from Traditional Energy Resources. Refocus, 2, 20–23; Shamir, R. (2013(.

)6(  T. Khatib, A. Bazyan, H. Assi, & S Malhis (2021(; Abualkhair, A. (2007(. Electricity Sector in the Palestinian Territories: Which Priorities for Development and Peace? 
Energy Policy, 35, 2209–2230.

)7(  T. Khatib, A. Bazyan, H. Assi, & S Malhis (2021(.
Hamed, T.; Flamm, H.; Azraq, M. (2012(. Renewable Energy in the Palestinian Territories: Opportunities and Challenges. Renew. Sustain. Energy Rev., 16, 1082–1088.

(8(  T. Khatib, A. Bazyan, H. Assi, & S Malhis (2021(.

(9( Ibid
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عليــه، نتنــاول فــي هــذه الورقــة إجــراءات مــن شــأنها تعزيــز توجــه الســلطات المحليــة نحــو الطاقــة المتجــددة بشــكل عــام، والطاقــة 
الشمســية بشــكل خــاص، مــن خــالل محاولــة تنظيــم هــذه العمليــة علــى صعيــد المجلــس المحلــي بشــكل مســتقل، لضمــان ســير 
هــذه العمليــة دون اإلضــرار باإلطــار الســيادي لســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة الفلســطينية، ووزارة الحكــم المحلــي، مــع األخــذ 

بعيــن االعتبــار الوضــع الحالــي للمجالــس القرويــة مــن ناحيــة المــوارد والمســؤوليات والصالحيــات.

2. مدى حاجة المجالس المحلية للطاقة المتجددة وآلية التخطيط المثلى لمشاريعها

بالتأكيــد، تحتــاج المجالــس المحليــة للطاقــة المتجــددة، وبخاصــة الطاقــة الشمســية مــن أجــل تقليــل فاتــورة الكهربــاء الخاصــة 
ــي، أو مخالفــة القوانيــن الفلســطينية الســيادية، مــا يتطلــب  ــر علــى عائــدات المجلــس المحل باالحتــالل اإلســرائيلي دون التأثي
اتبــاع إجــراءات تخطيــط وتنفيــذ ســليمة. إضافــة الــى ذلــك، يتماشــى التوجــه نحــو الطاقــة المتجــددة علــى المســتوى المحلــي مــع 
التوجــه الحكومــي نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة )األهــداف 7، و))، و15)، وضــرورة توطينهــا علــى مســتوى الهيئــات 
المحليــة، كمــا يعــد مظهــرًا حضاريــًا وبيئيــًا مهمــًا يعكــس صــورة إيجابيــة عــن المجتمــع الفلســطيني، ويزيــد مــن جهــة أخــرى 

تقبــل المجتمــع الفلســطيني لتقنيــات الحديثــة، ويرفــع مــن وعيــه اتجاههــا. )0)(

لكـــن ذلـــك يتطلـــب، أواًل، أن تقـــوم المجالـــس بدراسـة حجـم الطاقـة المتجـــددة التـي يمكـن لشـبكة الكهربـــاء التـي تتبـع الهيئـة 
المحليـــة تحملها دون اإلضرار بالشبكة الكهربائية تقنيًا، ودون مخالفـــة القوانيـــن والتعليمـــات الرســـمية الفلســـطينية، أو عائـدات 
المجلـــس ماليـــا. لكـــن ذلـــك يتطلـــب، أواًل، أن تقـــوم المجالـــس بدراســـة حجـم الطاقـــة المتجـددة التـــي يمكـن لشـــبكة الكهربـاء 
التـــي تتبـــع الهيئـــة المحليـــة تحمّلهــا دون اإلضــرار بالشــبكة الكهربائيــة تقنيــًا، ودون مخالفـــة القوانيـــن والتعليمـــات الرســـمية 
الفلســـطينية، أو عائـــدات المجلـــس ماليـا. تتـم هـذه الدراسـة، أواًل، مـن خالل نمذجـة الشـبكة الكهربائيـة، ورسـم منحـى األحمال 
النهـاري والليلـي. هنـا يجـب التأكيـد علـى ضرورة فصـل الحمـل النهـاري عـن الليلـي، حيـث إنـه يجـب آال يؤخـذ بعيـن االعتبار أيـة 
أحمـــال ليليـــة خــالل التخطيـــط للطاقـــة المتجـــددة، ورغــم أن القانــون الحالي فــي ســلطة الطاقة والمــوارد الطبيعية الفلســطينية 
ال ينطــوي علــى هــذه التوصيــة، إال أنــه يمكــن االعتمــاد علــى دراســة الشــبكة فــي ترخيــص األنظمــة الشمســية مــن خــالل وزارة 
الحكــم المحلــي، والتــي تقــوم بدورهــا بالتواصــل مــع ســـلطة الطاقـــة والمـــوارد الطبيعيـــة الفلســـطينية، وهيئـــة تنظيـــم قطـــاع 

الكهربـــاء للتعليــق، حيــث أنــه ال يوجــد خـــالف قانونـــي علــى أيــة منهجيــة تبنــى اعتمــادًا علــى دراســة شــبكة صحيحــة. )))(

بعــد نمذجــة األحمــال النهاريــة، يتــم، أواًل، ضمــان عــدم هبــوط الحمــل الكهربائــي عــن نقطــة الربــط عــن أدنــى قيمــة للحمــل 
علــى الهيئــة المحليــة، وذلــك لعــدم التســبب بــأي مشــاكل تقنيــة علــى الشــبكة، علــى ســبيل المثــال، فــي حــال كان حمــل القريــة 
األعلــى خــالل النهــار هــو ) ميجــا فولــت أمبيــر نهــارًا فــي تمــام الســاعة الواحــدة ظهــرًا، بينمــا يهبــط الحمــل مســاًء فــي تمــام 
ــو فولــت أمبيــر، فإنــه يجــب ضمــان عــدم هبــوط الحمــل خــالل النهــار عــن ) ميجــا فولــت، بمــا  الســاعة الثالثــة إلــى 300 كيل
يجعــل الحمــل الكهربائــي علــى نقطــة الربــط أقــل مــن الحمــل األدنــى.  الســبب فــي ذلــك هــو أن وضــع الشــبكة الحالــي مضبــوط 
علــى هــذا التأرجــح مــا بيــن ) ميجــا فولــت أمبيــر و300 كيلــو فولــت أمبيــر، وبالتالــي لــن يســبب أي مشــاكل تقنيــة علــى الشــبكة. 
لكــن، تجــدر اإلشــارة، هنــا، أن الحديــث يــدور عــن التأرجــح البطــيء فــي األحمــال، وليــس التأرجــح اللحظــي الــذي تســببه الطاقــة 

الشمســية. هنــا تلــزم إدارة النظــام بشــكل جيــد، لمنــع التأرجــح اللحظــي بالتوليــد الكهربائــي، الــذي ســنتحدث عنــه الحقــًا.

تجــدر اإلشــارة، هنــا، إلــى أن نمذجــة األحمــال الكهربائيــة ال تتــم فقــط علــى نقطــة الربــط، وإنمــا يجــب أن تتــم علــى كل محــول 
فــي الشــبكة. كمــا يعامــل المحــول الكهربائــي معاملــة الشــبكة المنفصلــة، ويتــم التخطيــط للطاقــة المتجــددة، بحيــث ال يتــم 
الســماح ألي كميــة طاقــة بالعــودة إلــى شــبكات الضغــط المرتفــع، وذلــك لســببين: أواًل، أن األجــراء التقنــي المتبــع والموصــي 
بــه عالميــًا يحتــم علــى شــبكات الضغــط المنخفــض أن تســتقل بمــا يخــص الطاقــة الشمســية، وثانيــًا، الخســائر فــي الكهربــاء 
التــي يتســبب بهــا التحويــل داخــل المحــوالت الكهربائيــة والنقــل عبــر خطــوط النقــل، علمــًا أن الخســائر الكهربائيــة ســتنعكس، 

بالتأكيــد، علــى الجــدوى االقتصاديــة للمشــروع بشــكل واضــح.

بعــد نمذجــة الشــبكة الكهربائيــة وأحمالهــا، وتحديــد القيمــة األوليــة لكميــة الطاقــة الشمســية، يتــم إعــداد دراســة أثــر الكــم الــذي 
تــم تحديــده ســابقًا مــن الطاقــة المتجــددة علــى الشــبكة، وهــذه الدراســة تعــرف بدراســة األثــر علــى الشــبكة، وتتــم فيهــا نمذجــة 

)(0(  F. Damayra, & T. Khatib (2022(

)((( T. Khatib, A. Bazyan, H. Assi, S Malhis (2021(.
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الشــبكة ونظــام الطاقــة المتجــددة بشــكل كامــل، وتتــم دراســة أثــر هــذا النظــام علــى ســريان القــدرة الكهربائيــة، وترددهــا، 
وجهدهــا، وأنظمــة حمياتهــا واســتقرارها. تعــد هــذه الدراســة وثيقــة قانونيــة تقنيــة ال يمكــن الجــدال فيهــا، وتعطــي الهيئــات 
المحليــة الصفــة القانونيــة لرفــض أو قبــول أي مشــروع؛ ســواء أكان يحمــل ترخيصــًا مــن ســلطة الطاقــة أم ال، وعليــه، يجــب علــى 

جميــع الهيئــات المحليــة إعــداد هــذه الدراســة كل خمــس ســنوات، العتمادهــا فــي ترخيــص أنظمــة الطاقــة الشمســية.

ــتثمارات  ــة لالس ــذه القيم ــن ه ــزء م ــص ج ــل تخصي ــن األفض ــه م ــددة، فإن ــة المتج ــة الطاق ــد كمي ــة، وتحدي ــراء الدراس ــد إج بع
المنزليــة )5 كيلــوواط أو أدنــي)، وينصــح عــادًة بتخصيــص مــا ال يقــل عــن 30% مــن القيمــة الكليــة لالســتثمارات لذلــك، آخذيــن 
بعيــن االعتبــار قيــم المحــوالت، كلٍّ علــى حــدة. فــي حيــن ال ينصــح للقــرى والبلــدات التــي تبلــغ القيمــة القصــوى ألحمالهــا 2 

ميجــا فولــت أمبيــر بتركيــب أنظمــة تتجــاوز قيمتهــا 200 كيلــوواط كوحــدة واحــدة.

بعــد تحديــد كميــة الطاقــة المتجــددة، وإقبــال بعــض المســتثمرين عليهــا، يلــزم اتبــاع اإلجــراءات التاليــة لضمــان عمــل األنظمــة 
الشمســية دون أي مشــاكل:

الكشف على حساب المشترك الكهربائي، وتسوية جميع الديون الكهربائية قبل الترخيص.أ. 
تركيــب نظــام مراقبــة كهربائــي لعــداد المشــتِرك لمــدة شــهر علــى األقــل، لدراســة أحمــال المشــتِرك، ومــن ثــم تحديــد ب. 

الحجــم المناســب بنــاًء علــى األحمــال النهاريــة وفــق المنهجيــة الموصوفــة ســابقًا فــي دراســات الشــبكة.
الكشــف علــى الموقــع، والتأكــد مــن جهوزيتــه مــن خــالل المهنــدس المختــص الخــاص بالهيئــة المحليــة، وكذلــك الكشــف ج. 

علــى التوصيــالت الكهربائيــة وجاهزيــة الشــبكة الكهربائيــة مــن خــالل مهنــدس الهيئــة الكهربائــي.
بعد ذلك، يتم إصدار الترخيص وإصدار رسوم قدرها 2% من قيمة النظام المالية، بدل إشراف تقني خالل عملية التركيب.د. 
بعــد إصــدار الترخيــص، يقــوم مهنــدس الهيئــة بإعــداد التصميــم الكهربائــي والميكانيكــي وجــدول الكميــات وتســليمة ه. 

للمالــك، للتســعير واســتدراج العــروض.  يشــمل التصميــم الكهربائــي والميكانيكــي تصاميــم الخاليــا الشمســية، والهيــاكل 
المعدنيــة، وشــبكات التوزيــع، ونظــام التأريــض، ونمذجــة النظــام الشمســي.

ــذي يتولــى متابعــة و.  ــي ال ــى المجلــس المحل بعــد شــراء الخدمــة مــن قبــل المالــك، يتــم نقــل مســؤولية اإلشــراف إل
المقــاول حتــى تســليم النظــام.

بعــد اســتالم النظــام رســميًا، مــن قبــل الهيئــة المحليــة، تقــوم طواقــم الهيئــة بالربــط التجريبــي لمــدة شــهر واحــد، ومــن ز. 
ثــم الربــط الدائــم، وتبــدأ هنــا آليــة إدارة النظــام التــي ســيتم الحديــث عنهــا الحقــًا.

أمــا بخصــوص آليــة تســعير الطاقــة المنتجــة مــن الطاقــة المتجــددة، فهــي تنقســم إلــى قســمين حســب نــوع النظــام، حيــث إن 
النظــام المنزلــي الصغيــر يخضــع لنظــام صافــي القيــاس وفــق تعليمــات ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة الفلســطينية، وهــذا 
يعنــي أنــه ال تســعير للنظــام، حيــث إنــه تتــم مبادلــة الكيلــوواط ســاعة المنتــج مــن النظــام بالكيلــوواط ســاعة المســتورد مــن 
الشــبكة، ويتــم التَّقــاصّ بنــاًء علــى صافــي القيــاس فــي نهايــة الشــهر أو الســنة. ولتشــجيع تركيــب النظــام الشمســي، ولتالفــي 

اإلضــرار بمصلحــة الهيئــة المحليــة، يجــب أن يتــم تســعير الكهربــاء وفــق اإلجــراءات التاليــة:

ــزام بحكــم 5 أ.  ــى المعلومــات الســابقة، وليــس بالضــرورة االلت ــاًء عل ــزل بن ــل للمن يجــب التأكــد مــن حجــم النظــام األمث
ــك. ــب أنظمــة أصغــر مــن ذل ــل يمكــن تركي ــازل، ب ــع المن ــوواط لجمي كيل

 يجب اقتطاع ما قيمته 21% من قيمة الطاقة المولدة من النظام بدل شبكات كهربائية وإدارة للنظام على أساس شهري.ب. 
 يبــدأ التَّقــاصّ مــن شــهر آذار مــن كل عــام وينتهــي فــي شــهر آذار مــن العــام الــذي يليــه، ويتــم ترصيــد أي فائــض مــن ج. 

ــاج النظــام الشمســي علــى  ــادة علــى إنت الطاقــة للمواطــن كل شــهر، بينمــا يدفــع للهيئــة مــا اســتهلكه مــن الطاقــة زي
أســاس شــهري، أيضــًا، بعــد اقتطــاع مــا تــم ترصيــده للمواطــن مــن الطاقــة فــي حــال وجودهــا.  فــي حــال انتهــت الســنة 
الماليــة وللمواطــن فائــض فــي إنتــاج الكهربــاء، فــإن هــذا الفائــض يصبــح مــن نصيــب الهيئــة المحليــة، لكــن فــي الواقــع 

فــي حــال تــم تصميــم النظــام بشــكل أمثــل، فإنــه لــن يكــون هنــاك أي فائــض ســنوي للمواطــن.

أمــا فــي حــال األنظمــة التجاريــة، فإنهــا ال تخضــع لصافــي القيــاس، وال يوجــد أي ســند قانونــي فلســطيني يجبــر الهيئــات المحليــة 
علــى ذلــك، وإنمــا تخضــع لنظــام الشــراء المباشــر، وهنــا يتــم تقييــم ســعر الكهربــاء بنــاًء علــى تعليمــات الشــركة الفلســطينية 
لنقــل الكهربــاء، التــي تســمح للهيئــات المحليــة بشــراء الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية، بســعر الكهربــاء القطريــة اإلســرائيلية 

نفســه بعــد اقتطــاع مــا قيمتــه 21%، أيضــًا، بــدل شــبكات كهربــاء وخدمــات مــن قبــل المســتثمر مباشــرة علــى الســعر.
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مــن جهــة أخــرى، يجــوز للهيئــة المحليــة االســتثمار بشــكل مباشــر فــي الطاقــة الشمســية، مــن خــالل اســتغالل أســطح المبانــي 
العامــة لديهــا، األمــر الــذي مــن شــأنه تعويــض الخســائر التــي قــد يتكبدهــا المجلــس مــن خــالل تركيــب أنظمــة طاقــة شمســية 
للمواطنيــن، وهنــا ينصــح بالموازنــة فــي توزيــع حصــص الطاقــة الشمســية فــي التركيــب، واقتطــاع مــا يمكــن تركيبــة علــى أســطح 
المســاجد والمــدارس وبقيــة المرافــق العامــة كحصــة اســتثمارية للمجلــس، ويمكــن للمجلــس االســتثمار بشــكل مباشــر فــي هــذه 
األنظمــة، أو االســتعانة بالصناديــق التمويليــة والمانحيــن فــي تمويلهــا، وعــادة مــا ينصــح باســتغالل المنــح الدولية بهــذا الخصوص.

علــى صعيــد آخــر، يجــب علــى المجالــس المحليــة إدارة أنظمــة الطاقــة المتجــددة وصيانتهــا بطريقــة مثلــى، وهــي تتمثــل فــي 
ــاط النظــام بشــبكته  ــى عاتــق المجلــس بحكــم ارتب ــة، التــي تقــع عل ــة الدوري ــى بالمتابعــة والصيان إدارة أنظمــة الطاقــة المثل
الكهربائيــة، ومنعــًا ألي ضــرر قــد يحدثــه النظــام فــي حــال حــدث فيــه خلــل، وحفاظــًا علــى مصلحــة المواطــن والهيئــة فــي آن 
واحــد. تباعــًا لمــا ذكــر ســابقًا، فــإن أنظمــة الهيئــات المحليــة إمــا أنظمــة صغيــرة وإمــا متوســطة الحجــم، وبالتالــي ال تتطلــب 

جهــدًا كبيــر لمتابعتهــا وإدارتهــا، إال أنــه يلــزم التأكــد مــن اإلجــراءات التاليــة:

التأكد من إنتاج النظام الشهري.أ. 
هــذا يتطلــب التأكــد مــن طبيعــة إنتــاج النظــام الشــهري مــن خــالل جــداول بيانــات مرجعيــة للتأكــد مــن ســالمة عمــل ب. 

النظــام وإنتاجــه. تتــم هــذه العمليــة عــن بعــد، مــن خــالل الولــوج إلــى موقــع العاكــس الكهربائــي المرتبــط بالشــبكة 
العنكبوتيــة. يجــب أرشــفة إنتــاج النظــام فــي كل شــهر، وإطــالع مالــك النظــام عليــه بشــكل شــهري؛ مثــل إرســال رســالة 
نصيــة لــه بكميــة اإلنتــاج لهــذه الشــهر. فــي حــال كان اإلنتــاج غيــر طبيعــي وأدنــى مــن المتوقــع، يجــب أن تتوجــه فــرق 
الصيانــة إلــى موقــع النظــام لفحصــه، ويجــب أن يتــم هــذا مــن خــالل فــرق الهيئــة المحليــة التــي يقــع علــى عاتقهــا صيانــة 

النظــام، وذلــك لتعزيــز الشــراكة مــا بيــن الهيئــة والمواطــن.
 يجب فحص النظام بشكل فعلي كل ثالثة أشهر، بما يشمل التوصيالت الكهربائية، ونظام التأريض، وسالمة المعدات جميعًا.ج. 
يجــب تدريــب المالــك علــى تنظيــف الخاليــًا الشمســية بالطريقــة الصحيحــة، وعــادة مــا ننصــح بإنشــاء شــركة صغيــرة د. 

ــدة. ــًا لتســهيل عمليــة شــراء المعــدات والمتابعــة، وخلــق فــرص عمــل خضــراء فــي البل لتنظيــف الخالي
اإلشراف على استبدال معدات الطاقة الشمسية في حال تلفها ومتابعة عملية وتبديلها مع المقاول.ه. 
فــي حــال كان النظــام كبيــرًا )أكبــر مــن 00) كيلــوواط)، فمــن الضــروري تخصيــص فنــي لمتابعــة عمــل النظــام بشــكل و. 

ــد  ــة، فق ــدم اســتقرار األحــوال الجوي ــال ع ــي ح ــه ف ــًا أن ــابقة، علم ــع اإلجــراءات الس ــار جمي ــن االعتب ــذًا بعي ــل، آخ متواص
يتأرجــح إنتــاج النظــام بشــكل لحظــي، مــا يتســبب بعــدم اســتقرار علــى الشــبكة الكهربائيــة، ويؤثــر علــى نقطــة الربــط 
ــر األحــوال  ــة تقاري ــى النظــام درجــة التأرجــح واســتمراريته، مــن خــالل مراقب ــا يجــب أن يحــدد المشــرف عل ســلبًا، وهن
الجويــة والخرائــط الجويــة المحليــة، وفــي حــال تأكــده مــن اســتمرار التأرجــح لفتــرة تزيــد علــى نصــف ســاعة، يجــب عليــه 

إخــراج النظــام عــن الخدمــة خــالل هــذا اليــوم.

أخيــرًا، يجــب علــى المجالــس المحليــة االســتثمار فــي أكثــر مــن نــوع مــن أنظمــة الطاقــة المتجــددة، وعــدم االقتصــار علــى أنظمــة 
الطاقــة المتجــددة المرتبطــة بالشــبكة، بحكــم وضــع الشــبكة الكهربائيــة الــذي تــم ذكــره ســابقًا، فهنــاك أنظمــة أخــرى تعمــل 
ــي تعمــل بالطاقــة الشمســية، وأنظمــة الطاقــة  ــاه الت ــري وضــخ المي ــل أنظمــة ال ــع األطــراف، مث ــدة لجمي بشــكل فعــال، ومفي
الشمســية التــي تقــوم بشــحن البطاريــات. علــى ســبيل المثــال، علــى الرغــم مــن فعاليــة أنظمــة الــري المعتمــدة علــى الطاقــة 
الشمســية ومالءمتهــا العاليــة لمنــاخ فلســطين، فإنهــا غيــر منتشــرة بتاتــًا بحكــم بعــض سياســات الطاقــة المتجــددة الخاطئــة 
التــي تــم اتباعهــا فــي فلســطين.  تتكــون هــذه األنظمــة مــن مصفوفــات للخاليــا الشمســية ومضخــات للميــاه، ويتــم التحكــم 
ــاه بشــكل مباشــر.  ــة، أو يمكــن اســتخدام المي ــة صناعي ــاه فــي أحــواض مائي ــا بواســطة عواكــس خاصــة تضمــن ضــخ المي به
يمكــن اســتخدام هــذه المضخــات فــي البلــدات والمــدن الزراعيــة لضــخ الميــاه مــن الشــبكة الرئيســية إلــى الخزانــات المحليــة، 
أو األحــواض الصناعيــة، أو للــري المباشــر، لكــن بحكــم عــدم وجــود بطاريــات فــي األنظمــة، واســتقرار األنظمــة الشمســية، فــإن 
أفضــل تطبيــق لهــذه األنظمــة هــو الضــخ مــن خــالل شــبكة الميــاه الرئيســية إلــى أحــواض صناعيــة، ليتــم اســتخدام الميــاه فــي 
الــري الحقــًا، علمــًا أن هــذه األنظمــة فعالــة جــدًا ورخيصــة جــدًا، حيــث يكلــف ضــخ المتــر المكعــب مــن المــاء بواســطتها أقــل مــن 
شــيكل واحــد، بينمــا تصــل تكلفــة ضــخ الميــاه بواســطة مولــدات الديــزل إلــى 4 شــواكل للمتــر المكعــب الواحــد. بالمقابــل، ال 

تعتبــر الشــبكة الكهربائيــة منافِســًة لهــذه األنظمــة، بحكــم ارتفــاع ســعر الكهربــاء فيهــا.

تــم تركيــب هــذه األنظمــة عــن طريــق بعــض المانحيــن فــي األغــوار ومناطــق طولكــرم، وقــد أثبتــت فعاليــة عاليــة جــدًا وفــق دراســة 
أعدتهــا منظمــة األمــم المتحــددة للغــذاء والمــاء فــي فلســطين. هنــا يجــب التفريــق مــا بيــن هــذه األنظمــة، وتركيــب خاليــا شمســية 
بجــوار آبــار الميــاه لضــخ الطاقــة فــي الشــبكة الكهربائيــة، لتعويــض قيمــة الكهربــاء الماليــة، حيــث إن هــذه األنظمــة تعتبــر أنظمــة 
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مرتبطــة بالشــبكة كالتــي تحدثنــا عنهــا ســابقًا. يعــد ســعر هــذه األنظمــة مقبــواًل، حيــث يبلــغ ســعر الكيلــوواط الواحــد منهــا حوالــي 
ســتة آالف شــيكل، ويلــزم المــزارع متوســط الحجــم حوالــي 15 كيلــوواط مــن الطاقــة الشمســية لضخ ميــاه كافيــة لمحاصيلــه الزراعية.

مــن جهــة أخــرى، تعتبــر األنظمــة الشمســية التــي تقــوم بشــحن البطاريــات فعالــة، وبخاصــة فــي المناطــق النائيــة أو البعيــدة عــن 
الشــبكة، وفــي الحدائــق العامــة، والمناطــق التــي تحيــط بالبلــدات الفلســطينية وتعانــي مــن نقــص فــي إمــدادات الكهربــاء. الحقيقــة 
أن العديــد مــن المجالــس المحليــة تعانــي مــن هــذه الظاهــرة، وهــي لــزوم مــد خطــوط كهربــاء؛ ســواء متوســطة أو متدنيــة الضغــط 
الكهربائــي لبعــض البيــوت النائيــة بحكــم القانــون الفلســطيني، بينمــا تعتبــر التكلفــة لهــذه البيــوت عاليــة جــدًا. بالمقابــل، يمكــن 
للهيئــة تزويــد المواطنيــن بوحــدات طاقــة شمســية لتغذيــة هــذه البيــوت بشــكل تمويلــي مــن خــالل البنــوك الفلســطينية العاملــة فــي 
هــذا القطــاع، لتزويــد الكهربــاء للمواطنيــن، والتقليــل مــن تكلفــة توســيع الشــبكة الكهربائيــة. يحتــاج المنــزل الواحــد فــي المتوســط 
حوالــي 7 كيلــوواط مــن الطاقــة الشمســية، إضافــة إلــى البطاريــات. تبلــغ تكلفــة هــذه األنظمــة تقريبــًا 8000 شــيكل للكيلــو الواحــد، 
وعلــى الرغــم مــن وجودهــا فــي فلســطين منــذ فتــرة، فإنهــا غيــر محبــذة بحكــم المغالطــات المثــارة نحوهــا، وبخاصــة فيمــا يتعلــق 
ــنوات،  ــبع س ــات كل س ــل البطاري ــرورة تبدي ــرة ض ــن فك ــرون م ــرار يتذم ــاع الق ــن وصن ــن المواطني ــد م ــث إن العدي ــات، حي بالبطاري
والحقيقــة أنــه ليــس بالضــرورة ذلــك فــي حــال متابعــة النظــام وصيانتــه الدوريــة، وفــي ظــل تطــور تقنيــات البطاريــات هــذه األيــام.

أمــا الســبب الحقيقــي فــي فشــل العديــد مــن هــذه األنظمــة التــي تــم تركيبهــا ســابقًا، فهــو أنــه تــم تركيــب معظمهــا لتجمعــات 
بدويــة فــي األغــوار وجنــوب الخليــل، بموجــب منــح وتبرعــات دوليــة، ولــم تتــم متابعتهــا بتاتــًا.  هــذا إضافــة إلــى ثقافــة التملــك 
دون عنــاء، التــي تحــد مــن متابعــة المســتفيدين وصيانتهــم لهــذه األنظمــة. األصــل أن يتــم تزويــد المواطنيــن بهــذه األنظمــة 

بنــاًء علــى نظــام تمويلــي يضمــن مســؤولية المواطــن والهيئــة الوطنيــة عــن هــذه المقــدرات.

مدى جاهزية المجالس المحلية لالستثمار في مجال الطاقة المتجددة

بشــكل عــام، تختلــف المجالــس المحليــة مــن مجلــس إلــى آخــر فــي درجــة جاهزيتهــا للتعامــل مــع الطاقــة المتجــددة، ويعتمــد ذلــك 
علــى القــدرة الفنيــة والمــوارد البشــرية المتوفــرة، وطبيعــة الشــبكة الكهربائيــة، ومشــغلها، وموقــع القريــة الجغرافــي وحجمهــا، 
وطبيعــة أحمــال الشــبكة الكهربائيــة داخــل شــبكة المجلــس المحلــي. كشــفت دراســات حديثــة عــن ضعف واضح فــي قــدرة المجالس 

المحليــة وجاهزيتهــا لالســتثمار والتطويــر والتخطيــط اإلســتراتيجي فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، وذلــك لألســباب التاليــة:

عــدم توفــر مــوارد بشــرية كافيــة ومدربــة بشــكل جيــد إلدارة مشــاريع الطاقــة المتجــددة، بمــا يشــمل مهندســي كهربــاء، أ. 
ــة أنظمــة الطاقــة الشمســية، ومحاســبين متخصصيــن فــي إدارة  ومهندســين مدنييــن، وفنييــن متخصصيــن فــي صيان

حســابات أنظمــة الطاقــة الشمســية.
عدم توفر أجهزة فحص وتشغيل خاصة بأنظمة الطاقة الشمسية في المجالس المحلية.ب. 
ــل ج.  ــرى مث ــة أخ ــة تحتي ــات بني ــى خدم ــز عل ــتراتيجية، والتركي ــط اإلس ــي الخط ــية ف ــة الشمس ــى الطاق ــز عل ــدم التركي ع

ــاء. ــري والم ــط الحض ــرق والتخطي الط
االعتمــاد الكبيــر علــى عائــدات الكهربــاء فــي تنفيــذ الخطــط االســتراتيجية فــي مجــاالت خدميــة بعيــدة عــن الطاقــة كمــا د. 

ذكرنــا فــي النقطــة ج.
تهالك الشبكات الكهربائية وعدم صيانتها الدورية.ه. 
عدم توفر معلومات ونماذج عن الشبكات الكهربائية في المجالس المحلية.و. 
إدارة الشــبكات الكهربائيــة بمــا فيهــا التوليــد والنقــل والتوزيــع مــن ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، واقتصــار دور المجالــس ز. 

المحليــة علــى الجبايــة وبعــض إجــراءات الصيانــة الخفيفــة علــى شــبكات الضغــط المنخفــض فقط. 
العشوائية في تركيب األنظمة الشمسية على الشبكة الكهربائية دون أي تخطيط مسبق.ح. 
ــة بالســلطات المحليــة )ســلطة الطاقــة، ووزارة الحكــم ط.  عــدم وجــود نمــوذج إدارة واضــح يحــدد عالقــة المجالــس المحلي

ــاء فــي فلســطين. المحلــي) وشــركات توزيــع الكهرب
عدم وجود إجراءات إدارية معيارية في مجاالت تقديم الخدمة والشراء والتنفيذ والصيانة لمشاريع الطاقة المتجددة.ي. 

بالتالــي، يمكــن القــول إن الخطــوة األولــى فــي تشــجيع تحــول المجالــس المحليــة، هــي تأهيــل كــوادر هــذه المجالــس، وتحديــد 
طبيعــة عالقتهــا بالســلطات المحليــة مــن أجــل تحــول إيجابــي فــي هــذا المجــال.  أيضــًا، تقليــل االعتمــاد علــى عائــدات الكهربــاء 
مــن خــالل تخصيــص عائــدات بديلــة مــن باقــي الخدمــات األخــرى فــي المجالــس المحليــة، لتشــجيع االســتثمار الفــردي فــي مجــال 
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الطاقــة المتجــددة أواًل، ثــم الســتغالل عائــدات الكهربــاء فــي تطويــر خدمــات الكهربــاء بشــكل مباشــر، وبقيــة الخدمــات المتعلقــة 
بالكهربــاء مــن تطويــر للصناعــة وإدارة النفايــات، وخدمــات ضــخ الميــاه، وإنــارة الطــرق، وكهربــة المناطــق النائيــة.

ما هو المطلوب من السلطات المحلية لتشجيع االستثمار في مجال الطاقة المتجددة؟

لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في مجالس الحكم المحلي، يجب العمل على ثالثة محاور أساسية:

تطويــر نمــوذج قانونــي يربــط أصحــاب العالقــة بشــكل يخــدم االســتثمار فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، حيــث إن قطــاع أ. 
ــلطة  ــال، س ــبيل المث ــى س ــات. عل ــي والسياس ــار التنظيم ــي اإلط ــرذم ف ــف وتش ــن ضع ــي م ــطين يعان ــي فلس ــة ف الطاق
الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة الفلســطينية هــي المشــرّع لقوانيــن الطاقــة، وتتــم مراقبــة هــذا التشــريعات وتنفيذهــا مــن 
خــالل مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، إال أن هــذه التشــريعات والقوانيــن ال تنظــم، بشــكل فعــال، عمــل شــركات توزيــع 
ــرائيلية،  ــبكة اإلس ــن الش ــو م ــاء ه ــدر الكهرب ــث إن مص ــاص، حي ــكل خ ــة بش ــس المحلي ــام، والمجال ــكل ع ــاء بش الكهرب
وليــس لســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة الفلســطينية أي ســيطرة عليــه. هــذا النمــوذج أدى إلــى ضعــف فــي التنســيق 
والتواصــل فــي مجــال سياســات الطاقــة، وتشــريعات الطاقــة المتجــددة وقوانينهــا، مــا أدّى إلــى عــدم التــزام المجالــس 
المحليــة بقــرارات ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة الفلســطينية، حيــث إنهــا تتجاهــل واقعهــم الفنــي واإلداري، واألهــم 

مــدى اعتمادهــم علــى عائــدات الكهربــاء.
تطويــر المــوارد البشــرية والفنيــة فــي المجالــس المحليــة لتكــون قــادرة علــى إدارة عمليــة االســتثمار فــي مجــال الطاقــة ب. 

المتجــددة، كمــا ذكــر فــي القســم الثانــي مــن هــذه الورقــة.
ــاء وعــدم اســتغاللها ج.  تعزيــز عائــدات المجالــس المحليــة مــن الخدمــات األخــرى، فاالعتمــاد الكبيــر علــى عائــدات الكهرب

بشــكل أمثــل ومباشــر فــي مجــال تحســين واقــع شــبكات الكهربــاء، أدَّى إلــى ترهــل فــي هــذا القطــاع علــى الصعيديــن 
الفنــي واإلداري. للمجالــس المحليــة عائــدات أخــرى يمكــن االســتفادة منهــا؛ مثــل عائــدات التخطيــط الحضــري، وتســوية 
ــة باالســتثمار فــي  ــس المحلي ــب، أيضــًا، الســماح للمجال ــات. هــذا يتطل ــارف والنفاي ــب المع األراضــي، واقتطاعــات ضرائ

مجــاالت حيويــة فــي البلــدات الفلســطينية، مــن أجــل تعويــض العائــدات المقتطعــة مــن الكهربــاء.

الخالصة

ــة بضــرورة االســتثمار فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، لمــا لهــا مــن  ــات المحلي ــى مــا تــم نقاشــه، توصــي الورقــة الهيئ ــاء عل بن
عائــدات اقتصاديــة وبيئيــة، ولعــدم تأثيرهــا علــى الهيئــة المحليــة ســلبًا؛ ســواء مــن النواحــي االقتصاديــة أو التقنيــة فــي حــال 
ــة.  ــة المحلي ــل الهيئ ــات مؤســس لهــا مــن قب ــد وواضــح، وتمــت متابعــة هــذه األنظمــة وفــق آلي تــم التخطيــط لهــا بشــكل جي
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الهيئــات المحليــة غيــر ملزمــة بتركيــب األنظمــة المرتبطــة بالشــبكة فقــط، وإنمــا يمكــن، أيضــًا، اللجــوء 
إلــى أنظمــة الــري التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية واألنظمــة المنفصلــة عــن الشــبكة، لتحقيــق أهدافهــا باالســتثمار فــي قطــاع 

الطاقــة المتجــددة، بشــكل مــوزع وعــادل، ويصــب فــي مصلحــة الهيئــة.

أسئلة للنقاش

كيف يمكن للسلطات المحلية التوجه إلى الطاقة المتجددة دون التأثير على عائدات الكهرباء؟أ. 
ما هي سبل التطوير المؤسسية المثلى لتحول السلطات المحلية نحو االستثمار في الطاقة المتجددة؟ب. 
ما هو دور السياسة الحكومية في مجال الطاقة المتجددة في تشجيع التحول نحو االستثمار في مجال الطاقة المتجددة؟ج. 
كيف يمكن التغلب على المعيقات السياسية في فلسطين من أجل تحوٍّل فعاٍل نحو الطاقة المتجددة؟د. 


