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1. الخلفية

تعــاين الشــبكة الكهربائيــة يف الضفــة الغربيــة مــن ضعــف يف البنيــة التحتيــة والتــي يعــود جــزء كبــر منهــا إىل مــا قبــل إنشــاء الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية، هــذا باإلضافــة إىل تحديــات كبــرة تتعلــق بالتنظيــم الخــاص بالتوزيــع الكهربــايئ يف فلســطني. بعــد قــدوم الســلطة 
الفلســطينية العــام 1996، وبعــد اتفاقيــة باريــس االقتصاديــة العــام 1998، وعــى إثر إنشــاء ســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعية الفلســطينية 
ــاء وتوحيــده مــن خــال رشكات خاصــة  ــاء، حاولــت الســلطة الفلســطينية تنظيــم قطــاع توزيــع الكهرب ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهرب
أو عامــة متهيــداً إلنشــاء محطــة توليــد فلســطينية تغــذي هــذه البلــدات. إال أن إرسائيــل منعــت ذلــك حتــى ال تخــر مايــني الشــواقل 
ــي  ــة عــى أســاس األحــال الفلســطينية، والت ــة واملبني ــة الغربي ــا عــن املشــري الفلســطيني، واألهــم اســتقرار شــبكتها يف الضف بتخليه

بغيابهــا قــد تتأثــر جميــع شــبكات املســتوطنات تقنيــاً.

أيضــاً، مل يســاعد انتشــار مراكــز التدريــب الخاصــة بتقديــم جميــع خدمــات التدريــب عــى املهــارات املطلوبــة بتكاليــف مناســبة لتلبيــة 
الطلــب عليهــا مــن الناحيتــني الكميــة والنوعيــة. فعــى الرغــم مــن قيــام بعــض الــركات الخاصــة بتوفــر التدريــب ملوظفيهــا يف العمــل 
ويف خارجهــا، فإنهــا مل تحقــق النتائــج واألهــداف املرجــوة، حيــث تشــر بيانــات الدراســات االســتقصائية لــكل مــن أربــاب العمــل واألرس 

املعيشــية إىل أنــه ال الــركات وال العــال كانــوا راضــني عــن نوعيــة هــذا التدريــب وماءمتــه.

عــى الرغــم مــن ذلــك مل تتوقــف الســلطة الفلســطينية عــن محــاوالت توحيــد شــبكات الكهربــاء وتأطرهــا لتفويــت الفرصــة عــى 
االحتــال تكريــس حالــة التشــتت الخدمــي الفلســطيني. فبــادرت العديــد مــن البلديــات بإنشــاء رشكات خاصــة شــقيقة لتوزيــع 
الكهربــاء مثــل رشكــة توزيــع كهربــاء الشــال )نابلــس وجنــني( ورشكــة توزيــع كهربــاء الجنــوب )جنــوب الخليــل( ورشكــة توزيــع 
ــاء محافظــة القــدس  ــع كهرب ــا اســتمرت رشكــة توزي ــاس(، بين ــاس )طوب ــاء طوب ــع كهرب ــل( ورشكــة توزي ــل )الخلي ــاء الخلي كهرب
بتقديــم خدماتهــا ملناطــق رام اللــه وبيــت لحــم وأريحــا والقــدس. ويف عــام 2013 وتجاوبــاً مــع التوجهــات العامليــة قامــت الســلطة 
الفلســطينية بإطــاق املبــادرة الوطنيــة لركيــب الطاقــة الشمســية، لكــن كان هنــاك تفــاوت يف اســتجابة رشكات الكهربــاء لهــذه 
ــي كرســها السياســيون ورجــال  ــة والت ــن املغالطــات التقني ــد م ــرت العدي ــة الشمســية وظه ــادرة. تطــورت اســتثارات الطاق املب

األعــال يف ظــل غيــاب أي دور فاعــل للجامعــات واملراكــز البحثيــة.

يف هــذه األثنــاء اســتمرت الســلطة الفلســطينية مــن خــال ســلطة الطاقــة للمــوارد الطبيعيــة بتشــجيع تركيــب الخايــا الشمســية عــى 
الشــبكة، مــن خــال إصــدار مئــات الراخيــص )فاقــت 200 ميجــا واط( دون التنســيق مــع املجالــس املحليــة، مــا وضــع املســتثمرين يف 
مواجهــة املجالــس املحليــة والتــي أصبحــت مــا بــني مطرقــة ضابــط الكهربــاء اإلرسائيــي، وســندان غيــاب خطــط حقيقيــة تضمــن ســر 

عمــل املجلــس يف حــال تــم توليــد الكهربــاء مــن خــال مســتثمرين لهــم إطــار القطــاع الخــاص. 

2. التحديات

ــال  ــاء الخاصــة باالحت ــورة الكهرب ــل فات ــن أجــل تقلي ــة الشمســية م ــة املتجــددة وخاصــة الطاق ــة للطاق ــس املحلي ــاج املجال تحت
اإلرسائيــي دون التأثــر عــى عائــدات املجلــس املحــي أو مخالفــة القوانــني الفلســطينية الســيادية، والــذي يتطلــب اتبــاع إجــراءات 
تخطيــط وتنفيــذ ســليمة. إضافــة إىل ذلــك يتــاىش التوجــه نحــو الطاقــة املتجــددة عــى املســتوى املحــي مــع التوجــه الحكومــي 
نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة )الهــدف 7، 11، و15( ورضورة توطينهــا عــى مســتوى الهيئــات املحليــة، كــا يعــد مظهــراً 
ــد مــن جهــة أخــرى تقبــل املجتمــع الفلســطيني  ــة عــن املجتمــع الفلســطيني، ويزي ــاً مهــاً يعكــس صــورة إيجابي ــاً وبيئي حضاري

للتقنيــات الحديثــة ويرفــع مــن وعيــه اتجاههــا.  
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3. التوصيات والتدخل السياسي المطلوب

خرجت الورقة مبجموعة من التوصيات السياساتية الهامة ألصحاب العاقة:

رضورة وجــود سياســات عــى املســتوى الوطنــي لتشــجع االســتثار يف مجــال الطاقــة املتجــددة، خاصــة يف ظــل وجــود بعــض النــاذج . 1
الناجحــة لبعــض الــركات العاملــة يف مجــال الطاقــة املتجــددة، والتــي أثبتــت أيضــاً قدرتهــا عــى دعــم قطــاع الكهربــاء ومواجهــة 

التغــرات املســتقبلية.
مــن الــروري قيــام املجالــس املحليــة بدراســة حجــم الطاقــة املتجــددة التــي ميكــن لشــبكة الكهربــاء التــي تتبــع الهيئــة املحليــة . 2

تحملهــا دون اإلرضار بالشــبكة الكهربائيــة تقنيــاً، أو عائــدات املجلــس ماليــاً، ودون مخالفــة القوانني والتعليات الرســمية الفلســطينية. 
حيــث أنــه يجــب ضــان عــدم هبــوط الحمــل الكهربــايئ عــن نقطــة الربــط عــن أدىن قيمــة للحمــل عــى الهيئــة املحليــة، وذلــك ملنــع 

التســبب بــأي مشــاكل تقنيــة عــى الشــبكة. 
ــو واط . 3 ــة )5 كيل ــل عــن 30%( لاســتثارات املنزلي ــا ال يق ــة املتجــددة )م ــن قيمــة االســتثارات يف الطاق ــص جــزء م يفضــل تخصي

أو أدىن(، آخذيــن بعــني االعتبــار قيــم املحــوالت كل عــى حــدة. يف حــني ال ينصــح للقــرى والبلــدات والتــي تبلــغ القيمــة القصــوى 
ــو واط كوحــدة واحــدة.  ألحالهــا 2 ميحــا فولــط أمبــر بركيــب أنظمــة تتجــاوز قيمتهــا 200 كيل

ينصــح باملوازنــة يف توزيــع حصــص الطاقــة الشمســية يف الركيــب واقتطــاع مــا ميكــن تركيبــه عــى أســطح املســاجد واملــدارس وبقيــة . 	
املرافــق العامــة كحصــة اســتثارية للمجلــس، وميكــن للمجلــس االســتثار بشــكل مبــارش يف هــذه األنظمــة أو االســتعانة بالصناديــق 

التمويليــة واملانحــني يف متويــل هــذه األنظمــة، وعــادة مــا ينصــح باســتغال املنــح الدوليــة بهــذا الخصــوص. 
رضورة توفــر الدعــم املــادي الــازم لاســتثار يف قطــاع الطاقــة املتجــددة، إضافــة إىل تقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي املطلــوب يف . 5

ســبيل تعزيــز اســتثار املجالــس والهيئــات املحليــة يف مجــال الطاقــة املتجــددة. 
يجــب دعــم جهــود التنســيق بــني الهيئــات املحليــة والــركات املوزعــة للطاقــة الكهربائيــة مــن خــال تحديــث النظــم واملعلومــات . 6

والقواعــد التــي تضمــن التوزيــع العــادل للطاقــة الكهربائيــة.

أمــا فيــام يخــص جاهزيــة املجالــس املحليــة لالســتثامر والتطويــر والتخطيــط اإلســراتيجي يف مجــال الطاقــة املتجــددة، فيجــب العمــل 
عــى النقــاط التاليــة لتحســينها:

ــى . 7 ــة املث ــة الطاق ــن خــال إدارة أنظم ــى، م ــة مث ــا بطريق ــة املتجــددة وصيانته ــة الطاق ــة إدارة أنظم ــس املحلي يجــب عــى املجال
باملتابعــة والصيانــة الدوريــة والتــي تقــع عــى عاتــق املجلــس بحكــم ارتبــاط النظــام بشــبكته الكهربائيــة ومنعــاً ألي رضر قــد يحدثــه 
النظــام يف حــال حــدث فيــه خلــل، وحفاظــاً عــى مصلحــة املواطــن والهيئــة يف آن واحــد. هــذا يتطلــب توفــر أجهــزة فحــص وتشــغيل 
خاصــة بأنظمــة الطاقــة الشمســية يف املجالــس املحليــة، وتوفــر معلومــات ومنــاذج عــن الشــبكات الكهربائيــة يف املجالــس املحليــة.

يجــب عــى املجالــس املحليــة االســتثار بأكــر مــن نــوع مــن أنظمــة الطاقــة املتجــددة وعــدم االقتصــار عــى أنظمــة الطاقــة . 8
املتجــددة املرتبطــة بالشــبكة، بحكــم وضــع الشــبكة الكهربائيــة الــذي تــم ذكــره ســابقاً، فهنــاك أنظمــة أخــرى تعمــل بشــكل 
فعــال ومفيــدة لجميــع األطــراف مثــل أنظمــة الــري وضــخ امليــاه التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية وأنظمــة الطاقــة الشمســية 

التــي تقــوم بشــحن البطاريــات. 
ــاء . 9 ــو كهرب ــمل مهندس ــا يش ــددة، مب ــة املتج ــاريع الطاق ــد إلدارة مش ــكل جي ــة بش ــة ومدرب ــة كافي ــوارد بري ــر م توف

ومهندســون مدنيــون، وفنيــون متخصصــون يف صيانــة أنظمــة الطاقــة الشمســية، ومحاســبون متخصصون يف إدارة حســابات 
أنظمــة الطاقــة الشمســية.

ــة، . 10 ــده عــن الطاق ــة بعي ــذ الخطــط اإلســراتيجية يف مجــاالت خدماتي ــاء يف تنفي ــدات الكهرب ــر عــى عائ ــاد الكب ــل مــن االعت التقلي
ــة الشمســية يف الخطــط اإلســراتيجية. ــز عــى الطاق والركي

ــة ووزارة الحكــم املحــي( ورشكات . 11 ــة )ســلطة الطاق ــة بالســلطات املحلي ــس املحلي ــة املجال ــر منــوذج إدارة واضــح يحــدد عاق تطوي
ــاء يف فلســطني. ــع الكهرب توزي

تطوير إجراءات إدارية معيارية يف مجاالت تقديم الخدمة والراء والتنفيذ والصيانة ملشاريع الطاقة املتجددة.. 12


