
 

 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العليا

 
 
 

اسة والجاهزية المؤسسية: در ا بين االتجاهات فلسطيني   البديلةاستخدام الطاقة 
 ميةيتقي

 
 
 
 

 أبو شريفه عارف هنادي سامي
 
 
 
 

 رسالة ماجستير
 
 
 

 فلسطين-القدس
 

م 2015هـ /  1437



 

 

ة: دراسة يالمؤسس ا بين االتجاهات والجاهزيةفلسطيني   البديلةاستخدام الطاقة 
 ميةيتقي

 
 
 
 

 إعداد:
 أبو شريفهعارف  هنادي سامي

 
 
 

 فلسطين-القدس المفتوحة  جامعة- تنمية مجتمع محليبكالوريوس 
 
 

 المشرف: د. زياد صالح قّنام
 

 
ُقدمت هذه الدراسة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

رية من بشالموارد المؤسسات وتنمية ال مسار بناء –التنمية الريفية المستدامة 
 جامعة القدس–معهد التنمية المستدامة 
 
 

م 2015هـ /  1437



 

 

 جامعة القدس
 الدراسات العليا عمادة

  معهد التنمية المستدامة 
 

 إجازة الرسالة
 
 
 

 ميةية: دراسة تقيبين االتجاهات والجاهزية المؤسسي فلسطينيا   البديلةاستخدام الطاقة 
 
 
 
 أبو شريفه  عارف هنادي سامي :دادإع

 21012344الرقم الجامعي: 
 
 

 صالح قنام د. زيادالمشرف: 
 
 

 هم وتواقيعهم:من لجنة المناقشة المدرجة أسماؤ  16/08/2015 نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ:
 
 التوقيع:................................ رئيس لجنة المناقشة: د. زياد قنام .1
 التوقيع:................................ د. معتز القطب: داخلياً  ممتحناً   .2
 التوقيع:................................ د. نادر أبو غطاس: خارجياً  ممتحناً   .3
 

 
 

 فلسطين –القدس 
 

م 2015/  ھ 1437



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلهـداء
 

 إلى من هم األغلى في حياتي...
 

 عائلتي....
 

 ثمرة جهدي المتواضع هذا... كمأهدي
 

 أبو شريفه عارف هنادي سامي



 أ 

 
 
 
 
 
 
 

 إقرار 
 
أقر أنا مقدم هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة س

باستتتتتتتتتتتثناء ما تمت ايشتتتتتتتتتتارة ل  حيثما ورد  وأن هذه الرستتتتتتتتتتالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل درجة ألي 
 امعة أو معهد.ج
 

 .......................التوقيع:
 

 أبو شريفهعارف  هنادي سامي
 

 ........................:التاريخ



 ب 

 شكر وعرفان
 

 ...الشكر الذكر  وأقل جزاء للمعروف ومن حق النعمة
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 .القيمة

 
لدراسة  كمال اكما أتوج  بالشكر إلى كل مؤسستي وزارة العدل التي أتاحت لي فرصة است
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 الملخص
 

االتجاهات  ىعل  بهدف التعرف 2015وآذار  2014 شهري أيلولبين  ُأجريت الدراسة في الفترة
وجهة  ة منهذه الجاهزي قاتيمعديلة  وأهم متطلبات و م تطبيقات الطاقة البوالجاهزية المؤسسية الستخدا
نة . وجاءت المعايوتم استخدام المنهج الوصفي والمقابلة كأداة بحثية  نظر المؤسسات ذات العالقة

اكز   والجامعات والمر هلية  والخاصةاألو الرسمية   شب و المؤسسات الرسمية   فيخبراء ال صدفية من
 .مقابلة 13بواقع  البديلة ذات العالقة بالطاقة البحثية 

 
  مرتفع مستوى ب استخدام تطبيقات الطاقة البديلة اتجاهات المبحوثين نحوفجاءت بإيجابية  أما أهم النتائج

لقطاع ا بينما  هااستخدام في إدارة اً ضعيف اً دور هلي القطاع الرسمي وشب  الرسمي واألكل من ل وأن
ي  عالو و اييمان وايرادة  : جاهزية المؤسسية من حيثال متطلبات حولأما  .نشاطاً اكثرها فالخاص 

رها ضعيف غير ان توفمهمة بدرجة كبيرة  كافة ها المبحوثون أن ى فير   التشريع  والكوادرو التخطيط  و 
 تتمثل ةستخدام تطبيقات الطاقة البديلالقات و المعالنتائج أيضا بأن أهم  وجاءت. الواقع الفلسطيني في
أنظمة  والتكلفة العالية لتركيب االستثمارمويل و وضعف الت  لتشريعات الناظمةياب القوانين واغ في

ستكمال التشريعات افي فتمثلت طبيقات هذه التأهم السبل واآلليات لتعزيز استخدام أما   و تطبيقات الطاقة
رادة والسعي لخلق ايوتوفير الدعم المالي ودعم االستثمار في هذا القطاع    ذات العالقةوالقوانين 
أهمية تصميم وتنفيذ برامج توعوية مؤسسية ومجتمعية بافة إلى دارية الداعمة  إضوالمؤسسية واي السياسية
  ها.استخدام

 
مجتمعية تكاملية المؤسسية والالتشاركية الارة دإنشاء هيكل إداري قائم على اي وقد اوصت الدراسة بأهمية

جيع والتش  طاعالقنجاح الفردية والمؤسسية المطبقة في هذا تعميم نماذج الو   بشؤون الطاقة البديلة يعنى
ة في المؤسسات الدولية والمحلية العاملب باالستعانةالستثمار وتوفير التمويل الفردي والجماعي على ا

 ميةتقييا عداد دراسات بحثية و   ذات العالقة الوطنية استكمال التشريعاتو مجال القطاع التنموي  
 .الطاقة البديلة في فلسطينية من منظور للتشريعات الفلسطين
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The study was conducted between September 2014 and March 2015, adopting the 

descriptive Approach and the interview as a research tool, in order to identify the attitudes, 

institutional readiness for the use of alternative energy applications, and its most important 

requirements and obstacles from the relevant institutions point of view. 13 experts were 

accidentally sampled from in the official, semi-official, national and private institutions, 

universities and research centers, related to alternative energy. 

 

The results showed highly positive attitudes of the respendents towards using alternative 

energy applications, and that the private sector has the most active role in managing the use 

of these applications, relative to the other studied institutions, the roles of hown was weak. 

Also showed that the requirements of the institutional readiness in terms of: faith, will, 

awareness,  planning, legislation, and staff, are highly important, but weakly available at the 

Palestinian reality.  In addition it showed that the most important obstacles to the use of 

alternative energy applications was the absence of regulations and laws, the weak funding 

and investment, and high costs for the installation of systems. On the other hand the most 

important ways and mechanisms to promote the use of these applications were: the 

completion of legislation and other related laws, offering funds and encouragement of the 

investment in this sector, and strive to create a political and institutional will and 

administrative support, and the design and implementation of awareness programs targeting 

the institutions and community about the importance of using the altervative energy 

applications. 

 

The study recommended the establishment of an institutional and community integrative 

participatory structure for managimg the alternative energy sector, and dissemination of 

individual and institutional success models applied in this sector, and to encourage 

investment and provide individual and collective funding with the help of international and 

local  developmental institutions, completetion of national legislation, and conductiong 

research studies for assessing the Palestinian legislation from alternative energy perspective. 
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 الفصل األول
______________________________________________________ 

 خلفية الدراسة
 

 المقدمة 1.1
 

بشتتتكل أستتتاستتتي على الطاقة والتي تستتتري بصتتتورة  اليومية في حياتهم على كوكب األرض البشتتتر اعتمد 
ت فكرية بأعمالهم سواء أكان (  للقيامالشمس  الرياح والمياهكعدة صور )مستمرة في النظام البيئي وفي 

ليومية ا تاحتياجا حول   لسدمن مصادر الطاقة من  لالستفادةمنذ القدم  اينسان سعىقد و  .أم عضلية
 400صدفة منذ حوالي طريق ال عن والطهي. فمنذ اكتشاف طريقة إشعال النار من الدفء  واألساسية

طبيعي  )النفط  الغاز ال حفوري ومرورًا باكتشاف الوقود األ ألف عام كانت أهم المصادر الرئيسة للطاقة 
نستتتتتتتان إلى عالم جديد من خالل اي وانتقالهور الثورة الصتتتتتتتناعية في أوروبا والفحم الحجري(  ثم مع ظ

ن خاللها مفي المجاالت الزراعية والصتتتتتتتتتتتتناعية والنقل  والتي أتاحت  استتتتتتتتتتتتتحدثتالتحوالت الكبيرة التي 
 كميات أكبر من الطاقةتوفير العمل على  -فيما بعد-لإلنستتتتتتان حياة أستتتتتتهل وأغنى  أصتتتتتتبحت الحاجة 

ر بدأت مصتتتتتتتاد في بدايات القرن العشتتتتتتترينمع مرور الوقت وتحديدًا  ولكن لستتتتتتتد احتياجات اينستتتتتتتان  
إضتتتتتتتتتتافة إلى   ظهور أزمة حقيقة إلى بذلكنتيجة االستتتتتتتتتتتهالك الكبير  مؤدية  لتناقصبا طاقة التقليديةلا

التغير ك المفرط   مصتتتتتادر الطاقة التقليدية الستتتتتتخداممصتتتتتاحبة  مشتتتتتاكل في النظام البيئيذلك حدوث 
تمت هذه النتيجة حة األوزون  وارتفاع معدالت الحرارة  وخطر اتستتاع ثقب طبق البيئي المناخي والتلوث

أخرى   قةطاالستخدام مصادر  حيث كان التوج لبحث عن حلول للمشكالت البيئية  ل دول العالم على 
توفرة ممصتتتتتتتتادر الطاقة المتجددة والبديلة كمصتتتتتتتتادر الطاقة البديلة أحد الحلول الفعالة. على اعتبار أن 

على الدول المتقدمة  حيث أصتتتتبح بمقدور الدول النامية  ومنها الدول  تقتصتتتتربشتتتتكل دائم ومجاني وال 
العربية االستتتتتتتتتتتتتتتفادة منها  فنجد أن بعض دول المنطقة العربية غنية جدًا بمصتتتتتتتتتتتتتتتادر الطاقة المتجددة 

كالطاقة الشتتتتتتمستتتتتتية و طاقة الرياح  إال أن استتتتتتتعماالتها حتى اآلن ما زالت محدودة وضتتتتتتعيفة  والبديلة 
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لعقبات كذلك بعض ا ا  ويمكن أن يرجع ذلك لبطء تطوير واستتتتتتتتتتتتتتتخدام التكنولوجيا المتعلقة بها نوعًا م
الناجمة عن القصتتتور في اآلليات التمويلية والهيكلية المؤستتتستتتية والبرامج التثقيفية والتوعوية بمدى أهمية 

و لبشتتتتتترية ذاالحتياجات ا ويعتبر توافر خدمات الطاقة الالزمة لتلبية استتتتتتتخدام تطبيقات الطاقة البديلة  
 (.2009أهمية قصوى بالنسبة للتنمية المستدامة )الخياط ومحمود  

 
يمكن القول بأن الطاقة المتجددة والبديلة قد تمثل بأنواعها األمل في طاقة المستقبل  من ناحية كونها 

جابية ياي اهاتاالتجفرت اومن ناحية أخرى ألنها غير ملوثة للبيئة  هذا إذا ما تو  مصادر ال تنضب 
واكتملت الجاهزية الستخدام تطبيقات الطاقة البديلة المختلفة  بايضافة إلى ذلك فإن تطبيق التقنيات 

 د عليهافي المجتمعات التي ستعتم الحديثة لتوليد هذه األنواع من الطاقة سيوفر فرص تشغيل متعددة
 (.2008)رابح والهاشمي  

 
العالقة بالطاقة البديلة  يمكن القول بأن هناك ندرة  ذات ات السابقةوبمراجعة معمقة لألدبيات والدراس

فيها على المستوى المحلي  وما توفر منها وأمكن الوصول إلي  تناول الجانب الفني الستخدام تطبيقات 
ة يالطاقة البديلة  في حين تتناول هذه الدراسة االتجاهات نحو استخدام تطبيقات الطاقة البديلة وجاهز 

 وهي أبعاد لم تتناولها الدراسات السابقة المحلية. االستخدامؤسسات ذات العالقة لهذا الم
 

 مشكلة الدراسة  2.1
 

دارة و لالهادفة ل ايسرائيلينتيجة لتزايد ممارسات االحتالل  رغبة سيطرة على قطاع الطاقة الفلسطيني  وا 
لكهرباء الوسائل  ونتيجة ارتفاع فواتير ا فلسطينية في مقاومة هذه الممارسات ومواجهتها بما هو متاح من

على المستوى المنزلي والمؤسسي  ولدت في الواقع الفلسطيني محاوالت ونماذج فردية ومؤسسية الستخدام 
على المستوى  لاالحتاللمدى البعيد فرديًا  وتحرر من الطاقة البديلة تحت شعار" كلفة أقل للكهرباء على ا

نحو  اً سيومؤس اً مجتمعي اً ج في الوصول إلى أهدافها يشترط اتجاه إيجابينجاح هذه النماذو  المؤسسي"
حيث ذه الدراسة كشف عن  ه;وهو ما ست  جاهزية لهذا التطبيقالاستخدامات تطبيقات الطاقة  كذلك 

التعرف على اتجاهات المؤسسات الفلسطينية ذات العالقة عمومًا نحو  حولتتمحور مشكلة الدراسة 
 .الطاقة البديلة  وجاهزيتها لهذا االستخدام  من وجهة نظر المؤسسات ذات العالقةت تطبيقااستخدام 

 
  مبررات الدراسة 3.1

 
 :تتمثل مبررات الدراسة فيما يأتي
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 ر ذلك واضحًا   ويظهبموضوع الطاقة البديلة واستخداماتها محلياً  البحثي والعلمي المتزايد االهتمام
ش العمل المنعقدة محليًا كمؤتمر أريحا واألغوار  المؤتمر من خالل العديد من المؤتمرات وور 

السنوي لجامعة بوليتكنك فلسطين" الطاقة وحماية البيئة في التنمية المستدامة" )مؤسسات أهلية  
 الجامعات  والمراكز البحثية( العاملة في هذا المجال.

 ما يالحظ  قة البديلة  وهوالطا باستخدام تطبيقاتالمنادين في الواقع الفلسطيني أصوت  تنامي
من خالل ظهور العديد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال والمشاريع المنفذة عن طريق 

)مثل الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية  مركز أبحاث الطاقة الفلسطيني(   مؤسسات أو أفراد
 فلسطيني. وبالتالي الدراسة تتناول قضية حيوية وتعالج قضية مهمة في الواقع ال

  الجانب  على االعتمادوعات الطاقة البديلة في تقليص الدور الوطني الذي يمكن أن تلعب  مشر
  ايسرائيلي في توفير االحتياجات من الطاقة.

  التي تناولت الطاقة البديلة عمومًا  والجاهزية و  المحليةوخاصة  السابقة ندرة الدراسات
 الستخدامها خصوصًا.

 
 ةأهمية الدراس 4.1

 
 تتمثل منطلقات أهمية هذه الدراسة فيما يأتي:

 
   دراستتتتتة متممة للدراستتتتتات المحلية الستتتتتابقة التي تناولت موضتتتتتوع الطاقة البديلة من جانب فني

 .االستخداموالجاهزية لهذا  االستخدامنحو  االتجاهاتيث ستتناول هذه الدراسة تقييم ح
  تحسين و  االتجاهسار الفلسطيني لهذا تصويب الميمكن أن تساعد مخرجات هذه الدراسة على

 التخطيط ل  وبالتالي تعظيم مخرجات  وجدواه. 
 العتمادالبديلة على المستوى الفلسطيني في استخدام تطبيقات الطاقة ا الناتج عنيجابي الدور اي 

 الطاقة. إنتاجعلى الذات في 
 ألستتتتتتتتتتتتتس العلمية في مجال الدور المتوقع لهذه الدراستتتتتتتتتتتتتة في زيادة معارف الباحثة  وتزويدها با

 استخدام تطبيقات الطاقة البديلة.
 

 الدراسة أهداف 5.1
 

ل في فيتمث تتمثل أهداف الدراسة في هدف رئيس ومجموعة من األهداف الفرعية  أما الهدف الرئيس
 ية الجاهزية المؤسس البديلة ومستوى استخدام تطبيقات الطاقة  اتجاهات المبحوثين نحو إلىلتعرف ا
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 وجهات نظر المبحوثين حول: إلى. وأما األهداف الفرعية فتتمثل في التعرف لذلك ينيةالفلسط
 

 نحو استخدام الطاقة البديلة. االتجاهات 
  تؤديهادوار التي واألالجهات المشاركة في إدارة الطاقة البديلة  إلىالتعرف. 
 الطاقة البديلة. تطبيقات الستخدام التنموية األبعاد 
  تطبيقات الطاقة البديلة. الستخدامالمؤسسات ذات العالقة  جاهزيةأوج   إلىالتعرف 
  من وجهة نظر المبحوثين. تطبيقات الطاقة البديلة الستخدام المعوقاتأهم 
 تطبيقات الطاقة البديلة في الواقع الفلسطيني. استخدامتعزيز ب السبل والوسائل الكفيلة 

 
 أسئلة الدراسة 6.1

 
تجاه اأما السؤال الرئيس فهو:  ال رئيس ومجموعة من األسئلة الفرعية.تتمثل أسئلة الدراسة في سؤ 

 المؤسسية الجاهزيةالمؤسسات ذات العالقة نحو استخدام تطبيقات الطاقة البديلة في فلسطين وما أوج  
 . وأما األسئلة الفرعية فتتمثل في:؟االستخدام لهذا
 

  طين من حيث:الطاقة البديلة في فلستطبيقات استخدام  واقعما هو 
 

o  تطبيقات الطاقة البديلة. استخداماتجاه المبحوثين نحو 
o الجهات المشاركة من القطاعات المختلفة في إدارة استخدام تطبيقات الطاقة البديلة. 
o .أدوار المشاركين 

 
  تطبيقات الطاقة البديلة في مجاالت: الستخدامما أوج  الجاهزية المؤسسية 

 
o دارة.يمان واياي 
o .الوعي 
o .التخطيط 
o .التشريع 
o .الكوادر 

 
  الفي مج في الواقع الفلسطيني الطاقة البديلة تطبيقات استخدام على المعوقات أهمما: 
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o عامة.القات معو ال 
o مؤسسية.الات معوقال 
o مجتمعية.القات معو ال 
o االحتالليةقات معو ال. 

 
 البديلة في  اقةالط استخدامالوسائل والسبل المؤسسية الكفيلة بتعزيز وتحسين مستوى  أهم ما

 فلسطين.
 

 هيكلية الدراسة 7.1
 

 اآلتي:فصول مرتبة على النحو  خمسةتتألف هيكلية الدراسة من 
 

  :وأهمية إجراء هذه الدراستتة  كما تم تستتليط الضتتوء على  ومبررات تناول المقدمةيالفصتتل األول
 مشكلتها  وأهدافها وأسئلتها.

  :ة  بتناول الدراستتتتتات في هذا المجال  بما يخص تناول ايطار النظري للدراستتتتتيالفصتتتتتل الثاني
الطاقة البديلة  استتتتتتخدامأنواعها  مصتتتتتادرها  وأشتتتتتكالها  مفهوم  المتجددة /مفهوم الطاقة البديلة 

ل  بشتتتتكل مفصتتتت االستتتتتخدامقات تطبيق هذا ومعو  وأهميت   ثم الحديث عن جاهزية المؤستتتتستتتتات
اول كما تم تن  في الواقع الفلستتتتتتتتتتطينيإضتتتتتتتتتتافة إلى تناول  لمستتتتتتتتتتاهمة استتتتتتتتتتتخدام الطاقة البديلة 

 ديلة.الطاقة الب استخدامالدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع 
 :جراءاتها  واألدوات التي تم تناول منهجية الدراستتتتتتتتة ي الفصتتتتتتتتل الثالث إلجابة بها ل االستتتتتتتتتعانةوا 

 معها  بايضافة لعينتها.على أسئلة الدراسة  كما تم بيان حدود الدراسة ومجت
  :تم في  تناول نتائج المقابالت وايجابة على أستتتتتتئلة الدراستتتتتتة بشتتتتتتكل تفصتتتتتتيلي  الفصتتتتتتل الرابع

 وعرض النتائج ومناقشتها.
  :حات لكل ج الدراسة وتقديم مقتر التي بنيت على نتائ االستنتاجاتيشتمل على الفصل الخامس

 .االستنتاجات
 

الدراسة  وأخيرًا عليها ب االعتمادئمة بأهم المراجع العلمية الموثّقة التي تم وفي نهاية الفصول تم إرفاق قا
 المالحق المساندة للدراسة.
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 الفصل الثاني
______________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 

 المقدمة 1.2
 

فالطاقة   ياً وعرب عالمياً  ومقاالت عودة ألهم ما ورد من دراسات وكتابات  بالتناولت الدراسة  القسم النظري 
في و  آخر  ىفي تشكيل التاريخ البشري  كونها تمدنا بالنور والدفء وتنقلنا من مكان إل أهمية كبيرةلها 
يزيائية تكون من خالل كمية فالتي نجاز أعمالنا  و إي تخدمنا في حياتنا اليومية وفي الت اآلالتعجلة  إدارة

. إضافة إلى ذلك فهي تسهم في زيادة معارف تظهر على شكل حرارة أو على شكل حركة ميكانيكية
قت  نسان باستخدام وتسخير طااينسان وتوسع مدارك  وزيادة سيطرت  على الطبيعة  فمنذ أن بدأ اي

شعال إنسان األول ت ايغذائ   كان من أعظم اختراعا الذاتية الناتجة عن الطاقة الكيميائية الكامنة في
لخشب على ا باالعتمادنسان ك قطعتين من الخشب  عندها بدأ ايالنار من خالل عملية بسيطة باحتكا

اعية ساهم في التطوير والتوسع في الثورة الصن الذيلطاقة  إلى أن تم اكتشاف النفط كمصدر رئيسي ل
أدى ع عن زيادة عمليات التصني ةة الناجمإلى حين اكتشاف النفط  وكنتيجة للطلب المتزايد على الطاق

 لطاقةاخرى  حينها أصبحت أدي  فكان التوج  للبحث عن مصادر إلى استنزاف مصادر الوقود التقلي
فتقر ولوجيا يمن التكن اً تطلب مستوى عاليت ولكن  خيرةاألعقود الالعالمي على مدى  االهتمامة بؤر  البديلة
  (.2005النقرش و  1991  عياش) .الكثير من دول العالم إلي 
 

 طار النظري اإل 2.2
 

ل الطاقة ي تتمحور حو والت, النظرية الداعمة لهذه الدراسة سس والمفاهيم األ الدراسة ناولتفيما يأتي ت
 الطاقة البديلة. الستخدامات واألبعاد التنموية ةيوالجاهزية المؤسس واالتجاهاتالبديلة 
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 ة:صدر من مصادر الطاقكم البديلة الطبيعية المصادر. 1.2.2
 

ثر وتشكل وتتأثر وتؤ   كافة في مجاالت حياتنا المختلفة يمكن القول بأن الطاقة تعد من المقومات المهمة
أمر حيوي  مثالً  إذ بدونها ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة  فالطاقة  عملية التنمية منجزءًا أساسيًا 

 بدون طاقة. اآلالتوال يمكن تشغيل  كهرباء ة بدون فال حيا االقتصاديةللتنمية 
 

بأنها القدرة على إنجاز العمل. وكل حركة يقوم بها اينسان تحتاج إلى كمية معينة من  وتعرف الطاقة:
رياح مثل تحويل طاقة ال  الطاقة  وهذه الطاقة ال تفنى وال تستحدث  ولكنها تتحول من شكل إلى آخر

حويل الطاقة الكيميائية إلى حرارة  أو تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية أو ميكانيكية  أو ت
  .(WebFinance Inc., 2015) إلى طاقة هيدروليكية

 
ا من مكان إلى آخر  ( بأنها كل ما يمدنا بالنور ويعطنا الدفء  وينقله2012  كما عرفها )المدني

ائية تظهر على شكل حرارة أو شكل عمال اليومية  وتكون من خالل كمية فيزينجاز األإوتساعدنا في 
 حركة ميكانيكية.

 
هذه و   خالل فترة زمنية محددة أي قابلة للنفاذ مصادر الطاقة إلى مصدرين: غير متجددة تصنفو 

نها أ إضافة إلىوتكون موجودة بالطبيعة بكميات محدودة   أو استبدالها إنتاجهاالموارد ال يمكن إعادة 
ط  الفحم الحجري    النفوتتكون من: الغاز الطبيعي األحفوري اقة تسمى بالوقود ملوثة للبيئة وأنواع هذه الط

عويض ما ة تطبيعتعيد للالتي دائمة ال مواردأي ال المتجددة البديلةالمصادر فهو  الثانيأما . واليورانيوم
الرياح    مسالش) ةالحصول عليها من الطبيع   ويمكنجزئيًا وبصورة مستمرة يستغل منها سواء كليًا أم

 بيئةتؤذي ال  وتمتاز بأنها ال تخلف غازات أو ملوثات حرارة باطن األرض(  مواجواأل المائيةالمساقط 
  (.2010وغروسمان   كاسيدي)
 

 المتجددة:  البديلة /مفاهيم الطاقة . 2.2.2
 

التي و  الطاقة البديلة مصطلح يستخدم للداللة على مصادر الطاقة ذات التأثيرات البيئية المنخفضة
والطاقة المتجددة  (.College of Agricultural Scinces,2014) األحفوري تستخدم كبدائل الوقود 

 وتتسم ( خالمياه  الالطاقة )مثل الرياح  الشمس   لتوليد المتاحة الطبيعية طاقة مستمدة من المصادر
 عنها الناجمة السلبية ثاراآل ومحدودية سماتها التجدد أهم إن حيث للنضوب  تتعرض وال باالستمرارية

 (.2005البيئة )دونالد   على
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ى التجدد علقادره مما سبق يمكن القول بأن مصطلح الطاقة المتجددة ينطلق من كون مصادره المختلفة 
من كون هذه المصادر جاءت كبديل لمصادر الطاقة التقليدية فمصطلح الطاقة البديلة  اطبيعيًا  أم

إلى  باالستنادو ذلك  . وانطالقًا منالغاز الطبيعي(  وبتأثير بيئي أقل ضرراً و النفط  و الفحم الحجري  ك)
طلحين مصكالطاقة المتجددة والطاقة البديلة استخدام غالب ما رجعت إلي  الباحثة من مصادر علمية أن 

للداللة  ديلةلبالطاقة ا مصطلحاستخدام   وتم ها المختلفةفي أجزائ ذلك هذه الدراسة فقد اعتمدتمترادفين  
 (1.2موجز ألهم مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة يظهر في شكل ) على المصطلحين.

 

 
 
 المصادر المختلفة للطاقة التقليدية والبديلة.: 1.2شكل 

 
 :ةالطاقة البديل مصادر .3.2.2

 
 للطاقة البديلة مجموعة من المصادر  يظهر أهمها فيما هو أدناه.

 
 :ةالشمسي لطاقة. ا1.3.2.2

 
للطاقة  ةرض والحرارة الناتجة عن  من أهم المصادر الرئيسشعاع الشمسي الواصل إلى سطح األعتبر ايي

لشمس عن اتقنية بدائية بتجميع أشعة  نسان منذ القدم أشعة الشمس من خاللالبديلة  فقد استعمل اي
بطرق   ب واالستفادة بالضوء المنبعث من أشعة الشمس االهتماموتوالى  ريق مرايا وعكس أشعتها.ط
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أن وأكثر ما يميز هذا المصدر ب  تحويلها إلى طاقة بطرق سهلة خاص  في تسخين المياه عبرعلمية 
عاع الشمسي شولكن يتتأثر شدة اي نسان وبيئت  مخلفات ضاره على اي ال تنتجو أشعة الشمس نظيفة 

  للمنطقة )الغيطاني وعبد الغنيرض بحسب المواقع الجغرافية والمناخ السائد الساقط على سطح األ
2012 .) 

 
من مصادر الطاقة يمكن أن تكون الشمس أكبر مصدر ( 2014)وبحسب تقرير منظمة الطاقة الدولية 

جمل إنتاج الطاقة ممن  %16إذ يمكنها توليد   2050لكهرباء بحلول عام لالبديلة في انتاج العالم 
مائية وبذلك تكون متقدمة على طاقة الرياح  والطاقة ال  .لطاقةل لبديلةالتقليدية وا مصادرالكهربائية من ال
خيرة أن معظم أبحاث الطاقة الشمسية أصبحت تركز على توليد األ اآلونةونجد في . والكتلة الحيوية

الطهي  عمليات تسخين المياه والتدفئة و كالتسخين المباشر  لتوظف بعد ذلك في  وبعدة طرق  الكهرباء
   لتوليد الكهرباء بشكل مجاني وذلك منعاماً  خمسينابدأت قبل  كنولوجيا الشمسثورة تفي حين أن 

 %2خالل الخاليا الشمسية  حيث كانت بداية هذه الخاليا صغيرة جدًا وكفاءتها ال تزيد عن 
(International Energy Agency, 2014.) 
 

على  نجد العديد من النماذج سواءعلى الصعيد الفلسطيني   الطاقة الشمسية ألنظمة ومن أهم التطبيقات
مشروع إنارة قرية جبة الذيب شرق مدينة بيت لحم  وطريق   كإنارة الشوارع الصعيد الفردي والمؤسسي 

المبادرات المؤسسية نجد المبادرة الفلسطينية للطاقة وادي النار المؤدية إلى مدينة الخليل  إضافة إلى 
ة الفلسطينية  والتي تقوم فكرتها على دعم وتركيب خاليا من قبل سطلة الطاق دعومةموالالشمسية  

ي من مستهلك المواطن الفلسطينتحويل شمسية وربطها مع شركات توزيع الكهرباء  والتي تهدف بدرورها ل
 (.2014سلطة الطاقة الفلسطينية  إلى منتج للكهرباء )

 
 : طاقة الرياح. 2.3.2.2

 
خير نسان لطاقة الرياح ليس باألمر الجديد  فقد بدأ بتساي مالفاستعاقة رخيصة وآمن  في نفس الوقت  ط

 باستخدام طاقة الرياح في الطواحين الهوائية  إلى أن تم توليد الرياح في تسير السفن الشراعية  مروراً 
  حيث القرن التاسع عشر أواخرهواء التي تدار بطاقة الرياح في الطاقة الكهربائية بواسطة طواحين ال

نتاج الكهرباء من هذه الطاقة على سرعة الرياح وقطر الشفرات  وهناك العديد من أجهزة توليد إيعتمد 
 (.2009  ومحمود الخياط (مختلفةبأحجام  الطاقة عبر الرياح

 
 لهواء يتحرك فا  من طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية على الضغط الجوي  االستفادةيعتمد مدى و 
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وهذا ما يجعل التوج  نحو  ط المرتفع إلى المنطقة ذات الضغط المنخفض من المنطقة ذات الضغ
 ستخداماال في هذااستخدام طاقة الرياح في توليد الطاقة يواج  صعوبات  فمثاًل هناك عوامل تؤثر 

ميل في الساعة سنويًا  كذلك  12ال يقل متوسط سرعة الرياح عن أحيث يجب  الرياح كسرعة واتجاه
 (.2011  مخلفي) األحيانوبة حفظها في بعض ععة في إنتاج الكهرباء وصالتكلفة المرتف

 
ملوثات أو غازات تسبب االحتباس أي ومن مميزات طاقة الرياح أنها طاقة متجددة  ال ينتج عنها 

الحراري  وبالتالي فإن تأثيرها الضار بالبيئة طفيف  وعلى الجانب اآلخر من عيوبها أن التأثير البصري 
لتوربينات والضوضاء الصادرة عنها قد تزعج األشخاص القاطنين بجوار حقول الرياح. ولتقليل لدوران ا

هذه التأثيرات يفضل إنشاء حقول الرياح في مناطق بعيدة عن المناطق السكنية  كذلك من الممكن أن 
 (.2011اط  يتتسبب التوربينات العمالقة أحياًنا في قتل بعض الطيور  بخاصة أثناء فترات هجرتها )الخ

 
 تقنية جاءت  من التحديات العالمية التي تواج  الدول في الوقت الحاضر لكون توفير الطاقة الكهربائيةو 

مثلة على ألومن ا لمواجهة هذا التحدي. بعةاحدى الوسائل المتالرياح  توربينات توليد الكهرباء من خالل
ي مملكة مركز التجارة العالمي ف شاريع التنموية في الم توليد الطاقة الكهربائية من الرياح دمج تقنيات

للمروحة تستغل حركة  اً متر  29ثالث مراوح عمالقة بقطر ب  حيث تم االستفادة 2008البحرين عام 
مركز من الطاقة المن احتياج  %15 إلى %10الرياح  وتقوم هذه المراوح بدورها بتوفير ما بين 

ى مستوى العالم يتم في  دمج تقنية توليد الطاقة من الرياح مع ول علالكهربائية  وهذا التطبيق يعد األ
 (. أ-2010)مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية   تصميم المبنى

 
األهلي في  ىمشروع المستشف جاء  توليد الكهرباءوفي محاولة فلسطينية الستغالل طاقة الرياح في 

ميجاوات من  330  وبتوفير %40-30اقة بنسبة خفض استهالك المستشفى للطهدف مدينة الخليل  ب
. وندرة النماذج الفلسطينية في (2011 )مركز المعلومات الوطني الفلسطيني  الكهرباء سنويًا للمستشفى
مساحة  لىإلى حاجة هذا اينتاج االعتماد على طاقة الرياح  يمكن أن يعزى إانتاج الطاقة الكهربائية ب

 ألراضي  وهو ما ال يتوفر في األراضي التي تقع تحت سيطرة الفلسطينيين.واسعة ومفتوحة ومرتفعة من ا
 

 :(حرارية)الطاقة الجيو  لباطن األرض الطاقة الحرارية الجوفية. 3.3.2.2
 

لقد و  الساخن واألبخرة والصخور الساخنة.رض خزان ضخم من الحرارة المتجسدة في الماء يعد جوف األ
ساخنة من ينابيع المياه ال االستفادةن الطاقة الجيوحرارية من خالل م منذ آالف السنين اينسان استفاد

واندفاع البخار. ففكرة استغالل الطاقة الجوفية ليست بالفكرة الحديثة  فالرومانيون استخدموا المياه الحارة 
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 رضيةألن القشرة اإإذ   من الطاقة الجوفية االستفادةنسان من رض  وحديثا تمكن ايالقريبة من سطح األ
 كفيتى طاقة كهربائية إلمنها بتحويلها  االستفادةوالتي يمكن   م 5000على عمق كمية الحرارة تختزن 

ومن خالل  درجة مئوية. 1000ى إلرض كتلة األ تصل حرارةالبشرية لسنوات عديدة  حيث  االحتياجات
   ويتملى محطة توليد الطاقةومن ثم ضخ هذه المياه إ لعمق معين للوصول إلى المياه الحارة اآلبارحفر 

دارة المراوح التي تقوم بتوليد الكهرباء  ومن خالل هذه التقنية يمكن إمن خالل مبدل حراري بالعمل على 
هائلة  ثورة تكنولوجية ونتيجة حدوثباء دون أن تؤدي إلى تلوث البيئة. تزويد آالف المنازل بالكهر 

)مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتنقية   الطاقةساعدت في التوسع في استخدام هذا المصدر من 
  سياتعمل بالحرارة الجوفية في المكسيك  نيوزلندا  رو  كهربائية التيتتوافر محطات توليد و  .(ب-2010

وعلى مستوى الدول العربية  نجد مثل هذا المصدر في بعض الدول مثل الجزائر  اليمن والمغرب 
لتوليد الكهرباء حوالي  2008في العالم في عام  المستخدمةلجوفية ومصر. وقد بلغت طاقة الحرارة ا

 205بنحو  2011عام  ولدة من الطاقة الحرارية عالمياً ولقد قدرت الطاقة الم  ميجاواط 10469.7
 خلفي مالدول إنتاجًا للطاقة الجوفية )   وتعد الواليات المتحدة والصين والسويد من أكثرالساعة/واتتيرا

2011 .) 
 
المنفذ في مبنى  من النماذج المستخدمة في مجال الطاقة الحرارية لباطن األرض مشروع التدفئة والتبريدو 

فلسطين. والذي يستخدم دارة عمودية مغلقة مركبة لإلعمار واالستثمار في رام هللا مقر شركة االتحاد 
ات حار لنظام توزيع ذمتر في األرض  وتقوم مضختان حراريتان بضخ الماء البارد وال 120على عمق 

 المستخرجة من المبنى عند عملية النظام فالحرارةيوجد هدر للطاقة في هذا  الحيث حلقات حلزونية. 
وبذلك نظام المياه البناء الساخنة يزيد من كفاءة نظام الجيوثيرمال. بايضافة   التبريد يتم طردها لألرض

 ة المخارج لتكسب الطاقة من نظام التهويةالى وجود حلقة حلزونية السترجاع الحرارة في نهاي
 (.2012)ميناجيوثيرمال  

 
 : الحيوية )الوقود الحيوي( الكتلة. 4.3.2.2

 
ولدة من جميع أنواع المواد النباتية والحيوانية والنفايات الصلبة. ويتم تحويلها إلى الطاقة الم يقصد بها

لدول تعتمد بعض ا ن طريق التحلل الحراري.يماوية أو عطاقة بعد تحويلها إلى سائل أو غاز بطرق ك
المواد الزراعية كقصب السكر والذرة وتحويلها إلى وقود للمركبات. على  اييثانولكالبرازيل في إنتاج 
ن  يطلق ثاني أكسيد الكربون بصورة محدودة المصدر أّن  نظيف ومتجدد  صحيح أ ومن أهم مميزات هذا

طاقة أكثر دول العالم استهالكًا لل األوروبي االتحادبل تعد دول قالكن هذا يتم التغلب علي . وفي الم
 (. 2012من الوقود الحيوي )الغياطي وعبد الغني   المنتجةالكهربائية 
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أن هناك العديد من  الطاقة  خاصةعلية لتوليد  االعتمادورد ذو أهمية كبيرة إذا ما تم نجد أن هذا الم
فلسطين بخاصة في المناطق الريفية  ولهذا نجد أن موارد النفايات  الناس يعملون في القطاع الزراعي في

 الصلبة الحيوانية حل قابل للتطبيق في توليد الكهرباء  حيث يوجد مكبات نفايات كبيرة في الضفة الغربية 
-AFيات كمدخل أساسي يتطلب تنسيق لوجستي كبير )اولكن استخدام النف وفي تزايد كل عام 
Mercados Emi ،2009). 

 
ومن المشروعات الرائدة في هذا المجال  ما قامت ب  جمعية الحياة البرية في بيت ساحور  حيث قامت 

من ثم وذلك في موقع الجمعية  و   بتركيب جهاز وحدة لنظام انتاج الغاز الطبيعي من النفايات المنزلية
 األسر  مستهدفة واالغوار موقع تحديدًا في محافظة القدس ومحافظة أريحا 20تم التأسيس ألكثر من 

 (.2015 الشريف الريفية ذات الدخل المحدود )
 

 : )الطاقة الكهرومائية( طاقة المساقط المائية. 5.3.2.2
 

وهي الطاقة الناتجة عن حركة المياه الساقطة عبر توربينات يتم عن طريقها تحويل الطاقة الميكانيكية 
فقد  ولقد تم استغالل طاقة المياه منذ القدم ات الكهربائية. ي باستخدام المولدالناتجة إلى تيار كهربائ

كانت الطاقة المائية تستغل في مطاحن الدقيق  والنواعير  والتي هي عبارة عن عجلة تضخ المياه في 
 اوأهم ميزاتهالطاقة الكهرومائية شكل من أشكال الطاقة النظيفة  وتعد (.2012)العرادي   قنوات الري 

يئة  ويتم توليد الكهرباء من الماء من خالل بناء السدود التي تقوم بحجز كمية كبيرة من أنها صديقة للب
المياه خلفها  وعند القيام بفتح مجرى مائي من خالل السد تتدفق المياه من األعلى إلى األسفل بتأثير 

لتي تدير نات اى طاقة حركية تعمل على تدوير التوربيإليتم بذلك تحويل الطاقة الكامنة الجاذبية  ف
ي إنتاج ف من أشهر الدول العربية التي تتركز فيها تطبيق الطاقة المائية وتعد مصرالمولدات الكهربائية  

علمًا بأن  سنويًا  ميجاوات(  1590والسودان )  سنوياً  ميجاوات( 1770)وتنتج    تليها المغربالكهرباء
 (.2011ئية قد تم استنزافها )الخياط  معظم القدرات المتاحة في العالم العربي للطاقة الما

 
يمكن    التيغياب المساقط المائية نتيجةعدم وجود نماذج أما في الواقع الفلسطيني فيمكن القول ب

 (.2011)سالمة   البديلةالطاقة مصادر استخدامها كمصدر من 
 

 :طاقة المد والجزر واألمواج. 6.3.2.2
 

   لى منسوب المياه الذي يرتفع وقت المد وينخفض وقت الجزرمن المد والجزر ع االستفادةتقوم فكرة 
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جزر الناجمة حركة المد والنتيجة فالطاقة المخزونة في التيارات   للطاقة اً كبير  اً وهذا الفارق يشكل مصدر 
 ائية.منها في توليد الطاقة الكهرب االستفادةرض حول محورها  يمكن ن جاذبية القمر والشمس ودوران األع

ن خالل إلى طاقة كهربائية  م هاتحويلفي  هابدأت تستفيد من نجد بأن العديد من الدول الساحليةولهذا 
طريقتين إما عن طريق بناء السدود التي تتحكم في التيارات الناتجة عن المد والجزر  ومن ثم تمرير 

ماهذه التيارات عبر توربينات أو مراوح   ون تين وتكى برج محيث يتم تثبيت مراوح عل  عبر األبراج وا 
 من المهم أن يكون ر  القصوى من طاقة المد والجز  االستفادةتحقيق هذه المراوح تحت سطح الماء  و 

  والجيد في هذا النوع من مصادر الطاقة البديلة أن  يعد مد والجزر ال يقل عن خمسة أمتارارتفاع ال
ية دول السباقة في استخدام هذه التقنغازات سامة. ومن ال أوصديق للبيئة كونها ال تصدر أي ملوثات 

الماء  رانس ومثبت في أسفل السد توربينات تدور نتيجة لحركةييفصل خليج ل سدفرنسا عن طريق إنشاء 
 (. 2012خالل المد والجزر )العرادي  

 
   كون مستوى المد والجزر غير مرتفع  وال يحققأما في الواقع الفلسطيني  فهذا المصدر غير متوفرة

حيث يصل مستوى المد على سواحل البحر األبيض المتوسط  والتي  ستفادة المطلوبة لتوليد الطاقة.اال
( كما ورد عند البنا 1989سم فقط وذلك بحسب أبو العينين ) 30من بينها السواحل الفلسطينية  حوالي 

(2011.) 
 

 التنموية للطاقة البديلة: األبعاد. 4.2.2
 

طرد  والنمو السكاني الميد مستمر نتيجة السعي لتلبية احتياجات التزايد إن الطلب على الطاقة في تزا
 االرتفاعو موارد الطاقة التقليدية حاد في التناقص الفي ظل خاصة   الحتياجات الحياة العصريةالمرافق 
وتضخم حجم التلوث والخسائر البيئية المترتبة على استخدام هذه المصادر   مسبوق في أسعارهاالغير 
استدامة  صبحتنساني بالمخاطر البيئية بحيث ألوعي ايالطاقة. على الجانب اآلخر تزايد ا إنتاج في

وهذا . يسعى لتحقيق  الجنس البشري كأفراد ومؤسسات ودول نسانياً إ الموارد الطبيعية وحماية البيئة مطلباً 
 التقليدي وتخفف للبحث عن مصادر طاقة بديلة تخفف العبء عن مصادر الوقود اينساندفع  مما

ي دورتها مم المتحدة فنة التنمية المستدامة التابعة لألفقد ركزت لج .وث الناتج عن استغالل حجم التل
 االجتماعية واالقتصادية والبيئية  ودورها باألبعادعلى أهمية الطاقة وارتباطها  2001التاسعة في نيسان 
ى " رار الذي اتخذت  اللجنة والذي ينص عليظهر ذلك في القو نسبة الفقر   تخفيضفي تحقيق هدف 

من  فراد الذين يعيشون على دخل أقلوهو  تخفيض عدد األ أالمع الدولي تحقيق الهدف الذي أقره المجت
لى خدمات طاقة إ  وهذا يستوجب الوصول 2015ل عام ى النصف بحلو إلدوالر أمريكي واحد في اليوم 

يصال خدمات الطاقة للمجتمعات لنا الحاجة الماسة يسبق"  ويؤكد بأسعار مناسبة كشرط أساسي م
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المتحدة  )برنامج األمم وسليمة بيئياً  الفقيرة والمهمشة  على أسس اقتصادية مجدية ومقبولة اجتماعياً 
 (.2014  للبيئة

 
من المزيج العالمي للطاقة  %18( قدرت مساهمة الطاقة البديلة بحوالي 2012وبحسب معهد ماس )

 .2012من  في العام  %21لتصل إلى  امتوتن 2007عام 
 

تتمتع المنطقة العربية بموارد طبيعية  ( 2005) مستوى العالم العربي فبحسب اليوسفي وغوليأما على 
افة وبسرعات ريحية معتدلة إلى مرتفعة  إض عالية من السطوع الشمسي بديلة  فهي تمتاز بمستويات 

ي على شواطئ بحرية فيها لها القدرة في استغالل حركات إلى وقوع بعض الدول وبخاصة الخليج العرب
موارد غناه بالالمد والجزر  كذلك إلى كميات ال يستهان بها من طاقة الكتلة الحية  ولكن بالرغم من 

 أغلب دول المنطقة العربية تفتقر إلى األبحاث والتطوير ونقل إال أن  الطبيعية للطاقة البديلة والمتجددة
 التطبيقات لمصادر الطاقة. التكنولوجيا و 

 
فإن أزمة الطاقة أكبر من غيرها في الدول والمجتمعات العالمية  فإلى جانب  على الصعيد الفلسطيني

جة ذلك اني نتيسرائيل بما يتوفر من مصادر وأرض  كما وتعإمصادر الطاقة التقليدية  تتحكم  ندرة
  مما إلى خدمات الطاقة والكهرباء واالفتقارزلة فلسطينية من التهميش والعراضي المناطق واسعة من األ

ل ألشكال يصاحب عملية التدخو  يجعل استخدام الطاقة البديلة حالً أكثر جدوى على المستوى الفلسطيني.
 .واقتصادية واجتماعية تتأثر بها وتؤثر فيها لتحقيق التنمية المستدامة أبعاد بيئية الطاقة البديلة

 
مم نامج األ(  بر 2011) الخياط(  2011(  بوعشير )2014)IRENA بحسب األبعادهذه  صيلخت

فيما هو ( 2005  اليوسفي وجولي )Abu Hamed and Ismail (2013)  (2015) المتحدة للبيئة
 أدناه:

 
 ما سبق يمكن تلخيص األبعاد البيئية الستخدام تطبيقات الطاقة البديلة في بعدين :األبعاد البيئية 

 :موارد والثاني بنوعيتهابط بكم الاألول مرت
 

o بعاد فيما يأتي:على صعيد كم الموارد يمكن تلخيص أهم هذه األ 
 

تقليص حجم ما يستغل من مصادر الوقود التقليدي  وبالتالي يتحقق مبدأ االستدامة للموارد  -
 البيئية.
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   وذلك بالتقليل من قطع األشجار  وحماية مواطن الكائناتالبيئيةحماية عناصر األنظمة  -
 الحية.

 الحافظ على جمالية البيئة من خالل حماية األراضي الزراعية. -
  فإن ذلك يخفف من الضغط علي  األحفوري عند استبدال مصادر الطاقة البديلة للوقود  -

وبالتالي يقلل من الكميات المستغلة من   مما يطيل من عمر بقائ  وبالتالي يسهم في 
 تحقيق استدامة كمورد طبيعي.

 الغطاء النباتي ويقلل من خشاب كمصادر للطاقة  فإن ذلك يحافظ علىال األعند استبد -
 نظمة البيئية ويحقق استدامتها كميًا.شجار مما يسمح بسالمة عناصر األقطع األ

  ن فتح الطرق والحفر والتجريفموما يرافقها  األحفوري إن عمليات التنقيب عن الوقود  -
 التنوع الحيوي. يدمر البيئة الطبيعية ويتسبب في فقدان

إن الحوادث المرتبطة بهذا الوقود  كحرائق آبار النفط مثاًل  وتسرب النفط من الناقالت  -
 في البحر يؤدي إلى فقدان غير محدود للثروة السمكية.

عمليات التسرب من محطات الوقود ومواقع التخزين غالبًا ما يصاحبها من تلويث للمياه  -
 .لالستخدامرد البيئية الصالحة حجم الموا والتربة مما يقلل من

حياء األ روف البيئية المناسبة لحياةظالتلوث الهوائي نتيجة االنبعاثات يخفض من سالمة ال -
 والنباتات.

 
o استخدام مصادر الطاقة التقليدية عند عملياتالقول بأن  على صعيد نوع الموارد يمكن 

تربة ية كالتلوث المباشر للهواء وال)التنقيب  والحرق  والخزن  والنقل( تؤدي إلى أضرار بيئ
اعتماد مصادر الطاقة البديلة تسهم في خفض التلوث  وبالتالي حماية نوعية   و ء النباتيوالغطا

الموارد البيئية عبر تقليل ومنع االنبعاثات الناتجة عن حرق الوقود التقليدي  أو في حال 
 .استخراج  والتنقيب عن 

 
 اليوم بالعالقة التبادلية بين السلعة وكميتها   االقتصاديالنمو توصف حالة  :االقتصاديبعد ال

لما كان التزايد و  وعلي  يمكن القول بأن الطاقة هي سلعة يحتاج إليها األفراد لتلبية احتياجاتهم 
مستمر  أصبح الطلب على مصادر الطاقة التقليدية من غاز طبيعي ونفط  ارتفاعالسكاني في 

وفي وقتنا   االستهالكطاقة التقليدية مرتبطة بكميات د أن أسعار موارد اليزداد   وفي المقابل نج
بمبدأ   مااللتزامن خالل  االقتصاديةن الحكومات نحو تحقيق التنمية الحاضر تتوج   العديد م

سار موارد انح :أثر بشقين األولالمتزايد لمصادر الوقود التقليدي  االستهالكولكن   االستدامة
في التوج   ثرسعار تلك المصادر  مما كان ل  األالمتزايد أل االرتفاع :دية  والثانيالطاقة التقلي
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بدائل أقل كلفة وأكثر استدامة. فقد عمدت العديد من دول العالم على استغالل  إيجادنحو 
  قتصاديةاالعملية في ال إيجابيمصادر الطاقة البديلة وتطوير أنظمتها  وبالفعل كان لها أثر 

 (.2002،سياآ بلغر واالجتماعية االقتصاديةاللجنة البيئي ) باالقتصادحديثاً ما يسمى فقد ظهر 
 على الصعيد االقتصاديةلها ميزات من الناحية  يمكن القول بأن استخدام الطاقة البديلة

ن كانت على نطاق محدود  الفلسطيني  حيث التوج  نحو استخدام تطبيقات الطاقة البديلة وا 
ة ولكون فلسطين محكومة بعدلسطيني يحمل منفعة اقتصادية مهمة  ع الفوضيق في المجتم

   عوامل سياسية واقتصادية وبيئية كان لزامًا عليها التوج  نحو استخدام تطبيقات الطاقة البديلة
في الموارد  كذلك الندرة  االقتصادي االستقاللفي تحقيق  االقتصادي والتي تعود عليها باألثر

ايسرائيلي  اللاالحتلكميات التي تزودهم بها سلطات الفلسطينيين محكومين باالتقليدية جعلت 
  قتصاديةاالبحث عن بدائل ذات جدوى ومنفعة والتي تتحكم في أسعارها عامل مهم للتشجيع في 

فنجد المحاوالت الفلسطينية األولية سواء على مستوى األفراد أو المؤسسات في استغالل طاقة 
خاصة الصغيرة بفالمشروعات  لساخنة من خالل الخاليا الشمسية.المياه ا الشمس للحصول على

 يمكنو   لكهرباءافي المناطق المهمشة والفقيرة ساهمت ولو بالقليل في تخفيف حدة الفقر وتوفير 
 :على النحو التاليالطاقة البديلة  الستخدام االقتصاديةبعاد تلخيص األ

 
o كون أكبر وعلى مدة أطول في حال استخدام المورد في منتجات التكنولوجيا سي االستثمار 

قاء في الطلب بفي اي هذه تسهم االستبدالوعملية مقارنة مع المورد التقليدي   البديل المتجدد
 على المورد التقليدي منخفضة  وكذلك ستبقى أسعارها منخفضة.

o ث الناتج عن حرق ونقل وتخزين الوقود التقليديالتلو  خفض تكاليف معالجة. 
o  لها في مكان تعطكان باي األحفوري تعمل بالوقود  إنتاجيةبأدوات ووسائل  االستفادةإطالة أمد

 حال النفاذ.
o وهذا بدورهاالستثمارروعات ذات العالقة  وفتح مجال فرص عمل جديدة في المش إيجاد   

 ينعكس في التخفيف من حدة الفقر.
o لكهرباء.اإليها  والمهمشة والتي ال تصللمعزولة نتاجية في المناطق اإنشطة توفير طاقة أل 

 
  ن الصحة ما بي متراوحة االجتماعية طاقة البديلة آثار تدخل في النظمال ينتاج :االجتماعيالبعد

جة إلى المثال تكون بأمس الحا فالمجتمعات التي تتعرض لمشكالت الحروب على سبيلوالفقر  
ق ال الكهرباء تحديدًا للمناطالبديلة يمكن إيصخالل نظم الطاقة فمن ورعاية أفرادها.  االهتمام

على    وتظهر مساهمة تطبيقات الطاقة البديلةخدمات الرئيسةعيدة والفقيرة التي ال تصلها الالب
ول على عند الحصفعلى سبيل المثال    وتحديدًا النساء اللواتي يترأسن رعاية أسرهن  النساء
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 اً تقضي وقت أن من فمثاًل بدالً   وألسرهمكثر أهمية لها نحو أمور أالكهرباء تتج  أولويات النساء 
 ماداالعتوجود الكهرباء تساعدها في   في عملية الطهي الستخدام طويل في جمع الحطب 

وقت  ألما في قضاء إيجابي وهذه العملية البديلة يكون أثرها  أدوات طهي أخرى كاألفران على
 تشعر ليالً  الشوارعنارة إوجود  االجتماعيصعيد كذلك تساهم على ال   بأسرتهاأطول للرعاية 

ة يجابي على صحاي االنعكاسنجد لى ذلك إ  إضافة مان والحرية في الحركة ليالً لفرد باألا
يمكن ل  حفظ الطعام في المبردات  وهذا يساهم بشكل مباشر في  فمن خالل الكهرباء  نساناي

رعاية تحسين البيئية التعليمية والو المهمشة و  التخفيف من حدة الفقر لدى المجتمعات الفقيرة
ر دعند استخدام مصا االستدامةى ذلك يعتمد مدى تحقيق إلة وتمكين المرأة  إضافة الصحي

ريعات بعض القوانين والتشولهذا يتطلب التغيير في   االجتماعيةالطاقة البديلة على الجهود 
يم وتدريب تعل فمثالً    لى هذه المواردوالحفاظ ع  االستدامةالتي تضمن  االستراتيجياتورسم 

 , Christensen andفراد على تسخين المياه عن طريق الطاقة الشمسية تعد عادة مستدامةاأل
others) 2011). 

 

إن العمل والسعي نحو تطبيق استخدامات الطاقة البديلة في المجتمع يحتاج إلى مجهود على المستوى و
ير نحو فهم أهمية استخدام الطاقة البديلة في المجتمع  فنجد أن المجتمعي والمؤسسي في إحداث تغي

ستخدام ولهذا فإن ا  التجمعات السكانية المهشمة والفقيرة مظلومة في حصولها على الخدمات األساسية
على  عمللكونها ت   االجتماعيةلة تطبيقات الطاقة البديلة في تلك التجمعات تسهم في تحقيق العدا

  حيث يمكن لهؤالء األفراد التواصل ومعرفة ما يحصل خارج محيط االجتماعيةر والعزلة تخفيف حدة الفق
منطقتهم الجغرافية فمثاًل وجود الكهرباء في تلك التجمعات الفقيرة عن طريق مصادر الطاقة البديلة هي 

زات على أهم المي ويمكن تلخيص(. 2012)عماد   استغاللهاة ن تعليم الفقراء كيفيعادة مستديمة يمك
 : االجتماعيالصعيد 

 
  يصال خدمات الطاقة إلى المناطق المهمشة والمعزولة.إب االجتماعيةتحقيق العدالة 
 نسان عمومًا.تحسين نوعية حياة اي 
 حفوري القابل للنفاذ.تقليل الصراع على الوقود األ 
 بيئيًا. مجتمع واع   إيجاد 
  حفوري.األ لعصرية التي تعتمد على الوقوداإطالة أمد الحياة 
 سرائيل إبالواقع الفلسطيني" في ظل تحكم  في مجال الطاقة" خاصة تحقيق استقالل سياسي نسبي

 بمصادر الطاقة المختلفة.
 فراد.لدى األ االجتماعيةوالعدالة من حساس باألتعزيز اي 
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 ة:نحو استخدام الطاقة البديل التجاهات. ا5.2.2
 

 دناه:أهر فيما هو تظ باالتجاهاألسس النظرية ذات العالقة 
 

 االتجاهمفهوم . 1.5.2.2
 

يوجد ال   فاالتجاهفي تعريف مفهوم أن هناك تباين   بقة  يمكن القولدبيات السااأل من خالل مراجعة
 :  وعلي  تم تلخيص بعضها أدناهيجمع علي  الباحثون تعريف محدد 

 
ة ك  نحو بعض عناصر البيئبأن  ميل الفرد الذي يتج  بسلو  االتجاهعرف  .(2012سبنسر )فبحسب 
 فوره منها.لهذه العناصر البيئية أو ن النجذاب  موجبة أو سالبة  تبعاً  عليها قيماً  عنها  مضيفاً  أو بعيداً 

شعور أو  فعرفاه بأن (  2015عند محمد ) وردا كما Brown ( و2006) Landy & Conteأما 
 .ار أو وظائف وغيرها من الموضوعاتأفكاعتقاد ثابت نسبيًا تجاه أشخاص بعينهم أو مجموعات أو 

ء  والثاني شيايجابي أو السلبي تجاه األمكون  من الشعور اي ة عناصر رئيسةبثالث محدد االتجاهن وأ
لث يتضمن لثاشياء  والعنصر ا  تقييم أو استجابة الشخص نحو األالعقلية التي توج االستعدادحالة 

 دراك.المشاعر والسلوك واي
 

بأن   جرائياً إ طاقة البديلةنحو استخدام تطبيقات ال االتجاهما سبق من تعريفات يمكن تعريف ل واستناداً 
السلبي تجاه استخدام هذه التطبيقات في فلسطين وترجمة هذا الشعور  يجابي أوالشعور اي

 و النفور من . أنحوه  باالنجذابسلوكيا ً 
 

 :االتجاهمكونات . 2.5.2.2
 

 (: 2008) ما حددها عبد هللا ونجمثالثة مكونات ك لالتجاه
 

  :معرفة  ون للفرد دالموضوع  فال يمكن معرفة الفرد ببطبيعة  االتجاهيرتبط المكون المعرفي
 .هيحدد اتجاه  نحو  أن االتجاهمسبقة عن موضوع 

  :موضوع ل  أو رفض  قبولالمؤدية ل  الفرد في المؤثرة عن المشاعرعبارة  وهوالمكون العاطفي
 يجابياً إ تجاهاال فيكون مد الشعور هذا على العالقة بين الموضوع ومدى أهميت  للفرد  يعتمعين  و 

 احتياجات الفرد. االتجاه تلبية موضوعحال 
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  :عكس قيم ي  فهو االتجاهنحو موضوع  أو سلباً  يجابياً إ يعكس تصرف الفردو المكون السلوكي
 وج  بالسلوكتالتي  واالنفعاالتلمشاعر اتساق اعن  والناتجة على السلوك المبنيةالفرد وتوقعات  

  نحو موضوع ما. باً أو سل يجاباً إ
 

 :االتجاهخصائص . 3.5.2.2
 

 :(2008ونجم ) عبد هللا  (2012) بعدة خصائص كما يراها التميمي االتجاهاتتتصف 
 

 ها.نما مكتسبة يتعلمها الفرد خالل حيات  وال يرثا  فهي ليست فطرية و  نتاج التعلم: االتجاهات 
  وتغيرها: هي قابل  للتعديل والتغير بحسب تغير العوامل المتحكمة فيها والمؤدية  االتجاهاتثبات

 إليها.
 :تجاهاالعلى العالقة بين الفرد وموضوع  االتجاهينطوي  محددة بموضوعاتها بشكل مباشر 

 ويحدد الموضوع سلوك الفرد بطريقة مباشرة.
 انفعالية  من جوانبقويم بأدوات ووسائل مختلفة  وتضتقويمية: قابلة للقياس والتال االتجاهات

 ضافة لجوانب معرفية.باي
 

 :باالتجاهالعوامل المؤثرة . 4.5.2.2
 

(  2012نسان نحو البيئة بحسب التميمي)اي اتجاهاتوالتي تحكم  يمكن تلخيص ألهم العوامل المؤثرة
 (  فيما يأتي:2015قنام والبيطار)

 
 فإن  يمكن  لة البديفي مجال استخدام الطاقة نسان(: ثقافة وعلم اي )درجة يةالخلفية الثقافية العلم

لوث نسان بحجم التالعوامل التي خلقت الوعي لدى اي القول بأن التعليم والثقافة هما من أهم
ضرار البيئية الناتجة عن استغالل  لمصادر الطاقة التقليدية  وفي المقابل الدور الذي يمكن واأل

لطاقة البديلة في حماية البيئة ومنع التلوث. واستنادًا إلى ذلك يمكن القول بأن الخلفية أن تلعب  ا
  فلسطيني.فراد في الواقع الإحداث تغيير حقيقي في سلوكيات األالثقافية والعلمية القادرة على 

 تجاهاتالذا العنصر أحد العوامل المحددة بالتأكيد يعتبر ه والنظرة نحو الطاقة البديلة: االتجاه 
نسان نحو البيئة  فمن يراها مصدرًا لرفاهيت  ومعيشت  سيتعامل معها من منظور وسلوكيات اي

لقول ضرار بحيات . وعلي  يمكن ابخالف ذلك أي مصدرًا للتهديد واي  ومن يراها إيجابي أكثر 
ري  ووسيلة فو حمن التلوث الناتج عن الوقود األ بأن من يرى الطاقة البديلة وسيلة لحماية البيئة
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طال يجابي إ اتجاهة عمرها وحفظ جودتها سيكون لدي  تحافظ على استدامة الموارد الطبيعية وا 
لة استخدام الطاقة البدي نحو الطاقة البديلة. إضافة إلى ذلك فإن القناعة المجتمعية بضرورة

  افةك فئات المجتمعبشكل متوازن وشامل ل ى جهود كبيرة في مجال التوعية تكون إليحتاج 
لى فمثال العمل عمن خالل وسائل متعددة  البديلةويمكن توعية فئات المجتمع بأهمية الطاقة 

 ى مدارس خضراء تكون صديقة للبيئة.إلتحويل المدارس 
  اعمة د واالجتماعية االقتصاديةوضاع : من الطبيعي أن تكون األواالقتصادي االجتماعيالوضع

ال حعليها يتطلب الجهد والوقت والمال  وهو ما يتوفر في لحماية البيئة ومواردها  فالحفاظ 
 حو مواردإيجابًا ن باالتجاهأن تطالب من ال يجد قوت يوم  الجيد  فال يعقل  االقتصاديالوضع 

خر تحسن   من تدفئة ومسكن  على الجانب اآلساسيات حياتأالبيئة التي يراها مصدر لقوت  و 
لذي المجتمع اميز وتخصيص جزء من حيات  لخدمة ت اينسانيفرض على  االجتماعيالوضع 

ية نحو البيئة يجابإنسان بسلوكيات ة وهو في قطاع البيئة  يترجم  ايهميأعطاه الخصوصية واأل
 واالجتماعي االقتصاديلق من المتوقع من أصحاب الوضع ومواردها  وعلي  ومن هذا المنط

ماية حفوري  وداعمة لحعن الوقود األ افض  للتلوث الناتجفضل أن تكون سلوكياتهم ر من األ
 البيئة واستدامة مواردها عبر استخدام تطبيقات الطاقة البديلة. 

  التطور المعرفي والتكنولوجي: زيادة المعرفة وتراكمها تؤدي وبصورة منطقية إلى تحديد أفضل
لمعلومة ل كما تساعد في توفير أكبر تها فضل لمواجهية المشكالت البيئية والوسائل األلطبيع

سلم نحو حماية البيئة  وعلي  فإن التراكم المعرفي والتكنولوجي القادر تخاذ القرار األكأساس ال
لك نسان إلى تبني هذه التكنولوجيا بعيدًا عن توتطويع موارد مستدامة سيدفع باي على استخدام
 للبيئة. من تلوث وتدميرحفوري  وما ينتج عن  في الوقود األ المستخدمة

 ان  حيث بموجبها نسائل قدرة على ضبط وتوجي  سلوك ايوانين والتشريعات: تعتبر أكثر الوسالق
يمكن أن يعاقب من يحدث التلوث البيئي  وبموجبها أيضًا يمكن تعريف الجمهور بالموارد 

 ستخدامالنسان كثر أهمية منها وهي بذلك تحفز ايأو المعرضة للخطر بمعنى تحديد األالمهددة 
الطاقة  ستخدامال متوجهةى البيئة بكمها ونوعها  ت والتطبيقات التي يمكن أن تحافظ علالتقنيا

مبتعدة عن و  جددة المتللبيئة والمستغلة لمواردها المستنزفة وغير  الملوثةالبديلة وتبعده عن تلك 
 استغالل مصادر الطاقة التقليدية. 

 د  ر رض في ظل زيادة سكانية وطلب مطالندرة: بزيادة قدرة الموارد يتقلص ما يتوفر منها للع
عي النادرة بكمها ونوعها  والس نسان نحو المحافظة على المواردوعلي  من الطبيعي أن يتج  اي

الطاقة  تطبيقات الستخدامنسان وهو ما يوج  اي حقيقية يجاد البديل في ظل جدوى بيئية ي
  طول فترةنى  وللحفاظ على استدامة ألدألحفوري بالحد الة  ويبعده عن استغالل الوقود األالبدي

 طول فترة ممكنة.ممكن  وخفض التلوث الناتج عن  أل
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ديلة فيما نحو استخدام تطبيقات الطاقة الب لالتجاهجرائي لى ما سبق يمكن تلخيص التعريف ايواستنادًا إ
إلى قيم  ستنادباالًا  ابييجإاستخدام تطبيقات الطاقة البديلة فراد واتجاههم بالسلوك نحو ميل األ يأتي:

 تستوطنهم  أو تشريعات وقوانين تحفزهم أو تردعهم  ومكاسب متعددة يجنونها.
 

 :الستخدام الطاقة البديلة المؤسسيةالجاهزية . 6.2.2
 

وايمكانات  المقدرةوجود  معين  مع الحتمالأو الحذر  االستعداد يمكن تعريفها بأنها الجاهزية أو الجهوزية
ع رية  ولكن مفهوم الجاهزية أوسشاع استخدام هذا المصطلح في الجوانب العسك ولقد  ل  لالستجابة

ن تعلن مؤسسة عن جاهزيتها لمواجهة التغيرات المتالحقة في السوق في عصر فمن الممكن أ .وأعم
 ونجد الجاهزية المؤسسية لدى .(2009 سريع التغير نتيجة المنافسة في األسواق العالمية )أبو وعر 

  رادة  والتخطيطواي اييمان)مجاالت دوات والمقومات في ( بأنها امتالك المؤسسة لأل2010) ظاهر يأب
 والوعي  والتحفيز  والكوادر  والتشريع(.

 
كومية  لمؤسسات الحاجاهزية إجرائيًا بأنها مجموع  جاهزية المؤسسيةوانطالقا مما سبق يمكن تعريف ال
متالك ا  والمؤسسات البحثية واألكاديمية  في مجال هيئات المحليةوالمؤسسات األهلية التنموية  وال

 خداماستفي  هايكفل نجاحبما في مجال   والتشريع  الكوادرو الوعي  و   التخطيطو   وايرادةيمان اي
الذي    والدور الحيوي الطاقةالتي يعانيها قطاع زمة األحجم بوعي الفي ظل  .لطاقة البديلةا تطبيقات

(  صاديةاالقت  االجتماعيةقيمة التنموية )البيئية  ن يلعب  االستخدام في هذا القطاع  والأمن الممكن 
 متطلبات الجاهزية المؤسسية الستخدام تطبيقات الطاقة البديلة. ( 2.2الشكل )ويظهر   .الكامنة في

 

 
 

 : متطلبات الجاهزية المؤسسية الستخدام تطبيقات الطاقة البديلة2.2شكل 
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 ا تقدم سنقوم بتناول متطلبات الجاهزية المؤسسية الستخدام الطاقة البديلة: وفي ضوء م
 

 :ة الستخدام تطبيقات الطاقة البديلةادر يمان واإل اإل. 1.6.2.2
 

دارة المؤسسة  رادة المؤسسييمان وايية المؤسسة للعمل مرتبطة بمدى ايإن جاهز   ة والمتمثلة بفكر وا 
ذلك ي بولويات  فهلم األحال كان على س مشروع  فيأي في إنجاح  والقيادة أو رأس الهرم المؤسسي

ع  والحديث هنا نجاح المشرو التقنية والتكنولوجية والمالية يمكانات البشرية و تقوم بالعمل على توفير اي
أصغر  القرار( وحتى صانعو)السياسية عن القيادة المؤسسية بمختلف المستويات ابتداًء من القيادة 

طاقة يمان المؤسسي بجدوى الالطاقة البديلة فإن ايالتي يقودها فرد  وفي إطار الحديث عن  المؤسسات
لدولة والتمويل الالزم لمثل هذه المشروعات على نطاق ا االستثماراتيلة بالتأكيد سيحفز على توفير البد

ية والمحلية قات الدوليتوقف على بناء العال االستخدامة. وعلي  فإن مقومات نجاح هذا والمؤسسات الكبير 
ع وصياغة ريع التوعية ووضاات والكادر  وكذلك رعاية ودعم مشالتي تسمح بتوفير التكنولوجيا والتقني

أصغر  إلى المختلفة  وصوالً دوار بين القطاعات زمة لتنظيم هذا القطاع وتوزيع األالتشريعات الال
 ويتمثل الدور بالتالي:(. 2014حكومة دبي  ) الواحدةعالقة بين دوائر المؤسسة المستويات التي تنظم ال

 
 هلية على مستوى القطاعات.استقطاب الجهود الحكومية واأل 
  التكنولوجي وتبادل الخبرات.توفير العالقات الخارجية والدعم 
 .التحفيز على توفير ميزانيات تدعم قطاع الطاقة البديلة 
  التشريعات.و  االستراتيجياتالتوج  نحو إعداد 
 لة مؤسسية ومجتمعية داعمة للتوج  نحو استخدام تطبيقات الطاقة البديلة.خلق حا 

 
 :الوعي الستخدام تطبيقات الطاقة البديلة. 2.6.2.2

 
يما يخص يجابي إلى سلوك فاي واالتجاهعن التراكم المعرفي  تنتجيمكن ترجمة الوعي بأن  الحالة التي 

ميات من كساس توفير مصادر الطاقة البديلة هو باأل استخدامالهدف من التوج  نحو ف الطاقة البديلة 
 تبنىتومن الواضح أن توفر الوعي المؤسسي سيخلق حالة   نتاج الكهرباء لسد النقص الحاصلالطاقة ي

بموجبها المؤسسة استخدام تطبيقات الطاقة البديلة من خالل منظور تنموي متكامل بعيد المدى  ويقوم 
بي نحو يجاإني على اتجاه واجتماعية  حيث أن الوعي ناتج عن إدراك مبعلى جدوى بيئية واقتصادية 

. الستخداماسسي من متطلبات الجاهزية لهذا استخدام تطبيقات الطاقة البديلة  وعلي  يعتبر الوعي المؤ 
  مور التي بدورهاالقيام ببعض األ دارتهاا  ستخدام تطبيقات الطاقة البديلة و االجهات المشاركة في على  وهنا
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  :(2014)حكومة دبي   تسهم في نشر الوعي من خالل
 

 يجابية الفعلية والسلوك الجاد والمسؤول تجاه المشروعهمية يخلق حالة من ايحساس باألاي  
ن يلدى المواطن االتجاهات  وتحسين واالهتماماتولويات من خالل وضع القضية على سلم األ

ارد و لية عليهم في المحافظة على البيئة والمو مسؤ بمدى أهمية التوج  نحو الطاقة البديلة  وال
 جيال القادمة. الحالية لأل

 شكالها المختلفة) المادية  المعنوية  الفنية(أحمل التكلفة والمساهمة إن وجدت بلت االستعداد  
بتعزيز و المعرفية  وتقديم المعرفة والمعلومة المطلوبة إن توفرت  االستزادةكذلك الرغبة في 

 خرى  والعملءات المحلية والجهات األبحاث والكفالتعاون مع مراكز المعلومات واألوا الجهود
 الستخداماالطاقة سواء على مستوى  الستهالكعلى نشر التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية 

 التقارير الالزمة لصانعي القرار على المستوى الوطني وا عدادعي والمنزلي للطاقة البيئي  اصنال
 .الطاقة البديلة الستخداميجابيات التوج  إوره واضحة حول ي تعطي صوالت

 
 :الطاقة البديلة الستخدام التخطيط. 3.6.2.2

 
مختلف ب ولالحتياجاتمكانات الخاصة يكفل قراءة جيدة لإلالسليم  التخطيطفي إطار الطاقة البديلة 

كافة رات المحتملة التغي االعتبارخذ بعين اقع الفلسطيني  كما يأأشكالها ويقرأ نقاط القوة والضعف في الو 
يكفل   كذلك فإن التخطيط السليم سالطاقة البديلةتطبيقات ستخدام ا بمرور الزمن  وهذا يعني في حال

ق الجدوى التنموية تحق على قواعد علميةو   نحو استثمار موارد طبيعية كالشمس والرياح الفلسطينييناتجاه 
ا  مكانات الفلسطينية والتحديات التي تواجههر في ظل قراءة واقعية لإلحسن الصو بأ االستخداممن هذا 

وتنفيذ المشروعات ضمن أفضل الخصائص والمواصفات المطلوبة بعد دراسة معمقة ومعلومة ناضجة 
 . االستخدامالمعوقات التي تقف في وج  هذا حول مصادر الطاقة البديلة المتوفرة و 

 
ستنادًا ومبنية على أسس علمية ا مدروسة واستراتيجياتي أيضًا وجود والجاهزية في مجال التخطيط تعن

جية وطنية جاد استراتيإيذا السياق عمد الفلسطينيون على المؤسسية والمجتمعية  وفي ه األولوياتإلى 
قل( لتوليد جيجا واط ساعة )على األ 240على  الحصول تدريجياً لقطاع الطاقة البديلة هدفها الرئيس 

من القدرة الكهربائية المنتجة محليًا بحلول عام  %10بما يعادل   من مصادر الطاقة المتجددةكهرباء ال
 تأخذ حيث  كافة الدولة الجهات ايدارية في مسؤوليةهو  الطاقة البديلة الستخداموالتخطيط  .2020

مركزية منها دارية الايدارة العليا يأخذ التخطيط شكل اقتراح التشريعات والقوانين والهياكل واألجهزة اي
ديها  على األبحاث والدراسات المتوفرة ل باالعتماد  باستخدام تطبيقات الطاقة البديلةوالمحلية الخاصة 
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وفي المستوى األدنى يأخذ شكل البرامج الالزمة لتنفيذ التخطيط وتطبيق التشريعات بأفضل الطرق 
  (.2009  ازمي)الع تطبيقات الطاقة البديلة المالئمة لفكرة استخدام

 
 والتخطيط: هو عملية مستمرة لتطوير رسالة المؤسسة  وأهدافها  وخططها  وسياستها للمرحلة القادمة 

(. ويعتبر التخطيط الجيد من األمور 2006بمعنى هو مرحلة التهيؤ واالستعداد للمستقبل )أبو حجازة  
ت ن هناك متطلباأالبديلة  حيث  ة الستخدام الطاقةالمهمة التي تعمل على رفع الجاهزية للمؤسس

 وهي:  (2007يط الجيد )الجمال  للتخط
 

 ن يكون التخطيط شامل للبيئة الداخلية للمؤسسة والبيئة الخارجية أي مدى التأثيرات المحتملة أ
والتعديل  ن يكون التخطيط قابل للتغيير والتطويرأتطبيقات الطاقة البديلة  وكذلك  نتيجة استخدام
 لمجابهة التأثيرات السلبية المحتملة نتيجة استخدام الطاقة البديلة.  عند الضرورة

 طاقة الن يكون التخطيط من قبل فريق ذو كفاءة واختصاص في مجال التخطيط الستخدام أ
 المختصين في هذا المجال في المؤسسة.ن موظفيالعدد ممكن من  أكبرن يشمل أ  و البديلة

 تأخذ  نفي البيئة الداخلية والخارجية )أ الفرص المتاحة ن تكون عملية التخطيط راصدة لجميعأ
 تأخذ طابع ردود األفعال لألحداث في البيئة الداخلية والخارجية. وأال  الواقعي( الشكل

 
 :الستخدام الطاقة البديلة التشريع. 4.6.2.2

 
ة والتعامل مع البيئنسان نحو الرئيسية المؤثرة في اتجاهات اي تمثل التشريعات والقوانين أحد العوامل

مواردها  مما يعني أن  في حال وجود تشريعات وقوانين ناظمة سواء على المستوى والمؤسسي الوطني 
  فالتشريعات تغير السلوك إما بفرض المخالفات أو بالمحفزاتستوى ودوائر المؤسسة الواحدة  أو على الم

  ة زمنية قصيرةلة أن يتسع وفي فتر طاقة البدييمكن لقطاع ال االستثمارتشريعات تحفز على فمثاًل بوجود 
ل لوائح وأنظمة ظوفي   دارة البيئية يمكن تعزيز هذا االتساعبيئية ملزمة باتباع أنظمة ايوفي ظل قوانين 

  يدية.عن مصادر الطاقة التقل واالبتعاد  فراد بدعم استخدام تطبيقات الطاقة البديلةاأل سيلزمداخلية 
 

 ستراتيجيةافيما قامت بإعداد   د لدى السلطة الوطنية الفلسطينية قانون للطاقة المتجددةلغاية اآلن ال يوج
تياجات تسد اح ئيةاى كمية أكبر من الطاقة الكهربإلفلسطين  الحتياجللطاقة المتجددة جاءت نتيجة 

ليد ساعة لتو /جيجا وات 240ى الحصول على إلتهدف االستراتيجية التي   و الفلسطينيينالمواطنين 
  مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني) 2020لطاقة المتجددة بحلول عام ا الكهرباء من مصادر

2010 .) 



 25 

 :الطاقة البديلة العاملة في مجالمكانات البشرية واإلالكوادر . 5.6.2.2
 
 سلذلك  وهذه الموارد ليكافة شروعات التنموية ال بد من توفير الموارد الالزمة ممن النجاح أي ي

نما موارد بشرية وتقنية وتكنولو  وادر البشرية دارية  فبدون الكا  جية و بالضرورة أن تكون موارد مالية فقط وا 
المؤهلة تنخفض الكفاءة في التشغيل وتوظيف التكنولوجيا  وتنخفض جدوى توظيف واستخدام الطاقة 

 دام هذهنحو استخ نجذاباالوالمتقدمة ترتفع الكلفة ويضعف البديلة  وبدون التكنولوجيا الحديثة 
اح هذه   وال يمكن توفير المتطلبات المختلفة لنجاالستثمارموال يضعف التطبيقات  وبدون الموازنات واأل

فإن  رار السليم  وعلي المشروعات من كادر وتكنولوجيا ومعرفة وبدون المعلومة السليمة لن يتخذ الق
ماًل وداعمًا ومقومًا قويًا لنجاح استخدامات الطاقة أشكالها في حال توفرها تعتبر عا باختالفالموارد 

( يرى العوامل التالية مهمة في تعزيز الكوادر 2009) العازميوبحسب   فلسطينيالبديلة في الواقع ال
 من خالل:

 
 ستخدامال دارةهات المعنية الخاصة بالتخطيط وايالعمل على تحسين رواتب العاملين في الج 

وعدم تسربها والعمل على   ذلك من أهمية في الحفاظ على هذه الكوادرل البديلة  لماالطاقة 
 المتوفرة في الدولة.  استقطاب العناصر الكفؤة

 يلهم صالعالقة في متابعة تح العمل على إتاحة الفرصة للكوادر العاملة في المؤسسات ذات
 العلمي في مجال الطاقة البديلة.

 املة في مجال استخدام الطاقة البديلة  وهذا من شأن  وضع البرامج والخطط لتدريب الكوادر الع
آخذين  اءتهم بشكل مستمر كف وبالتالي يعود بالفائدة في رفع جديدة مهارات إكساب العاملين

تهم للعمل  كونها تعمل على تطوير قدرا تحفزاأكثر  الكوادر يجعلهم ن تدريبإ االعتباربعين 
 بشكل مستمر.

  استخدام  صة في  والمنظمات ايقليمية المتخصبالخبرات العالمية انةاالستعمن المهم العمل على
ى لإة في هذا المجال  ويمكن اللجوء منها في تدريب الكوادر العامل لالستفادةالطاقة البديلة  

 استقطاب الخبراء الدوليين الذين لديهم صلة بتنفيذ مشاريع في تطبيقات الطاقة البديلة.
 

ى الصعيد نتاج الطاقة عللة يات تجاه الجاهزية الستخدام تطبيقات الطاقة البديومن هنا فإننا نجد تحدي
 (: 2011) حددها الخياطيالمؤسسي كما 

 
  غياب رؤية وطنية شاملة حول الطاقة البديلة تستند إلى تقديرات موثوق بها حول حجم

 العرض والطلب وهذا يشكل عقبة رئيسية في تطبيق المشاريع.
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 شريعي وتنظيمي مناسب يعالج الطاقة البديلة وفعاليتها وتطبيقاتها.عدم وجود إطار ت 
  إن التشريعات التي عنيت باستخدام الطاقة البديلة في فلسطين لم تتناول مصادر الطاقة

نما نجدها ضمن مجموعة تشريعات لها صلة بشكل  البديلة بطريقة مباشرة وأكثر تفصيل وا 
 أو بآخر بالطاقة بشكل عام.

  المستخدمة في الطاقة البديلة. ولوجياالتكنقلة 
  ير مالئمة فهي غير كافية وغ  للطاقة تشريعي فيما يتعلق بالنصوص التشريعيةالالفراغ

 .للحاجة التي تتطلبها تطورات العصر
 

 اقة البديلة في الواقع الفلسطينيالط 3.2
 

طيني ما نظرنا إلى الواقع الفلس تعد الطاقة البديلة خيار مناسب لخدمة احتياجات فلسطين من الطاقة  إذا
على مختلف أنواعها  فالكهرباء هي واحدة من المشاكل الرئيسية التي  االحتاللسياسات  وما يعاني  من

وهذا   خاصة أنها تلبي غالبية احتياجاتها من الكهرباء من خالل الواردات  تواج  السلطة الفلسطينية
والمصادق  لتحفيزيةا والتعرفةالطاقة البديلة  استراتيجيةءت يتوقف بشكل رئيسي على إسرائيل  من هنا جا

  اقة الشمسيةعلى الط باالعتمادين على إنتاج كهرباء بأنفسهم لتشجيع المواطن  عليها من مجلس الوزراء
مسك تادر الطاقة التي على الذات في حل مشكلة مص لالعتمادالحقيقية  االنطالقةمثل وهي بذلك ت

وتعد هذه الخطوة غاية في األهمية ومن شأنها أن ترفع اعتماد فلسطين على الطاقة   االحتاللبزمامها 
 .ميجاواط سنويا 240أي   2020على األقل في عام  %25ى إل حالياً  %15المتجددة من 

 
ويأتي التوج  الفلسطيني نحو استغالل مصادر الطاقة البديلة نتيجة عدم توفر مصادر ذاتية لتوليد 

  %86رة الضغوطات التي تواج  قطاع الطاقة/ الكهرباء  فالمناطق الفلسطينية تعتمد بنسبة الكهرباء ولكث
 دالستيرا  وتتراوح الكلفة المالية %4.5 ردن بنسبةى مصر واألإلإضافة   في التزود بالكهرباءمن إسرائيل 

قود من خالل عحيث يتم الشراء   مليون دوالر سنوياً  500 -400الكهرباء من هذه المصادر ما بين 
سرائيلية وشركات التوزيع  حيث بلغت احتياجات المناطق الفلسطينية من ثنائية بين شركة الكهرباء اي

 8,400حوالي  2020جيجا واط/ ساعة  ويتوقع أن تصل عام  4,413حوالي  2009الكهرباء عام 
عتمدت من خالل ولهذا نجد بأن السلطة الفلسطينية ا  .سنوياً  %6ا واط/ ساعة بمعدل نمو جيج

المحلي للطاقة من خالل خليط  اينتاج( بأن يكون 2013-2011االستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة)
من االستهالك مع  %50متوازن من المصادر التقليدية والمتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية  وبأن يغطى 

 (.2012  ماس –معهد أبحاث السياسات االقتصادية ) 2020حلول العام 
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نجد أن   ( لدى سلطة الطاقة2014) وبحسب تقرير صادر من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني
ا للبيئة والتقليل إضافة إلى حمايته  الطاقة البديلة في فلسطين لها أهمية بالغة في إنتاج الطاقة الكهربائية

 (.2014 اع الكهرباء الفلسطينيتنظيم قط )مجلس. من تلويثها والمساهمة في معالجة المشكالت البيئية
 

في الواقع الفلسطيني حول الطاقة في عكس وضع البنية  ايحصائيةرقام ونظرًا للدور الذي تلعب  األ
 الهتماما  لهذا نجد تزايد والبيئي االقتصاديقاعدة من المؤشرات حول الوضع  وفي توفير  التحتية

ام الطاقة في تكلفة استخد واالرتفاع  بيعية الموجودةة المصادر الطويرجع ذلك لمحدودي  بموضوع الطاقة
حصائي حاجة اطن الفلسطيني  فقد كان للرقم اييها المو إليحتاج  التيلمفروضة في الكميات والقيود ا

 2013ضرورية وملحة تساعد صانعي القرار والمهتمين في مجال الطاقة. وقد أشارت نتائج مسح الطاقة 
سر في الضفة الغربية يتوفر من األ %67.4حصاء الفلسطيني بأن ركزي لإلالمنفذ من قبل الجهاز الم

لديها سخانات المياه الشمسية  أما بالنسبة لألسر التي تعتمد على الطاقة الشمسية في تسخين المياه 
من المنازل  وتمت تجربة عدة  %70السخانات الشمسية بنسبة  ويتم استعمال. %61.2فبلغت نسبتهم 

وعلى بعض شبكات   كيلوواط على منازل في المناطق الريفية 25ظم الفوتوفولطية بمجموع تطبيقات للن
تعمال اس يةطور األبحاث والدراسة في إمكان   أما في مجال استخدام الكتلة الحية ما زالت فياالتصال

 (.2013تكنولوجيا الغاز الحيوي في توليد الكهرباء )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  
 

 :عموما  والطاقة البديلة في فلسطين خصوصا  الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة البديلة  4.2
 

لعل من أهم الميزات التي تتمتع بها دول المنطقة العربية  تنوع مصادر الطاقة البديلة لديها  سواء الرياح  
لدى  ةمالية لدعم مشاريع الطاقة البديلالشمس  والمساقط المائية  وغيرها  إضافة إلى توافر ايمكانيات ال

مما و األمثل لتطبيقات الطاقة البديلة   لالستغالل   جعلت من هذه الميزات فرصاً بعض دول المنطقة
 جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال. ي
 
ت وأكثرها اإال أن البلدان العربية تواج  العديد من العوائق والعقب البديلة الطاقة  مصادربالرغم وفرة و 

الوطنية  ستراتيجيةواال  ت التمويلية والهيكلية والمؤسسيةاآللياالقوانين والتشريعات  و ناجم عن قصور في 
عربية يأتي نلقي الضوء على الوضع الراهن لبعض الدول ال وفيماالواضحة والبرامج التثقيفية والتوعوية  

 (: 2011  الخياط)(2008(  رابح والهاشمي)2005ولي )كما حددها اليوسفي وغ
 

 حيث نجد أنواع الضرائب من المبيعات  الدخل والجمارك  :تشوهات السوق/ الضرائب والجمارك
رتبة ن المبالغ المالية المتأى إلوهذا يرجع   التي تفرض على المعدات المستوردة مشوه للسوق 
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بحاجة  والتي  على مثل هذه البنود تعد إعياء على المستثمرين خاصة في المجاالت الناهضة
عفاء إ بعمل ى دعم مادي خاصة في بدايات إنشائها  ولهذا فإن تشريعات بعض الدول تقوم إل

من الضرائب والرسوم الجمركية  كما تتضمن هذه القوانين   على المعدات وأجهزة الطاقة البديلة
عدات مدعم وتحفيز نشر استخدامات الطاقة البديلة تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على 

  .الطاقة البديلة
  الحديث دلالقتصاغياب الجانب المعرفي/ البحث العلمي والتطوير: أصبحت المعرفة قوة دافعة  

  خيرة نزعة احتكار المعرفة  وقد تنامت في العقود األاينتاجكونها تعد من أهم وسائل زيادة 
ى صعيد استثمارها  وعلوفرض قوانين الحماية التي تضمن لمن ينتج المعرفة دون غيره حقوق 

مجاالت الطاقة ال يكاد قانون أو تشريع للطاقة البديلة في أي دولة عربية يخلو من دعم إجراءات 
ات ال أن الواقع العملي ال يشتمل على آليإالبحث العلمي في المجاالت المختلفة للطاقة البديلة  

 .لتنفيذ لمثل هذه السياسات
  على المنح  باالعتماد مرهوناً  البديلةقى تطور قطاع الطاقة يب جنبية:المنح والمساعدات األ

 حيث األمام ى إلالخارجية والمساعدات المادية  وهذا ال يضمن تطوير تطبيقات الطاقة البديلة 
 %20النسبة المتبقية    أما%80 بنسبةأن النسبة من المنح المقدمة من الدول المانحة تعود لها 

 يمكن وبهذا ال  هداف البلد المقدمة لها المنحةأ وليس  هيدافها أهفيتم توجيهها بحيث تخدم 
 .عليها في تطوير وتنمية مجال قطاع الطاقة البديلة االعتماد

 لبديلة لمشروعات الطاقة ا بتقديم ن توفير التمويل التي تقوم الدول المانحة إ :تمويل المشروعات
يعتبر من   طويلةة وفترات تسديد في الدول العربية على شكل قروض ميسرة ذات نسب منخفض

ي في قطاع الطاقة البديلة  لكن توفر هذه العروض تأت التطبيقاتالنقاط الداعمة الرئيسة لنشر 
جنبي في تتمثل أقل هذه الشروط في تعظيم نسب المكون األ للتطبيق  حيثمعها شروط ملزمة 
 .يةل  تأثيرات السلب يتم تهميش العنصر المحلي والذي يكون  وبالتاليتلك المشروعات 

   كلما ارتفعت ف البديلة استغالل الطاقة  لها تأثير علىأسعار النفط فمعوقات مالية واقتصادي
أسعار النفط زاد الطلب على بدائل الطاقة  لهذا تحتاج تطوير مصادر الطاقة البديلة إلى نفقات 

شاكل الطاقة الشمسية  هناك مفمثال المزايا التي يمكن توفريها في حال استخدام   مالية كبيرة
 1000 لإلنتاجتواج  هذا االستخدام منها سعة المساحات التي تحتاجها المنشآت الالزمة فمثال 

 عند االستثمارالعائد من وأن   2كم  16ب ميجاوات يجب أن يبنى المعمل على مساحة تقدر 
 .استخدامها يستغرق زمن طويل

 التي تواج  استغالل الطاقة البديلة في الدول العربية  معوقات فنية وتقنية: من بين المعوقات
التكنولوجيا المستخدمة في أجهزة استغالل الطاقة البديلة غير متاحة  وحتى لو توفرت تكون 

المثال تعد ظروف التشغيل )المساحة والمكان( لتركيب أنظمة  سبيل  فعلى جداً  عاليةبتكاليف 
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مارات أمرًا صعب  وذلك لوجود قواعد صخرية في دولة ايالشمسية في  كاأللواحالطاقة البديلة 
 من الشمسيةمارات تعيق عملية التركيب  إضافة إلى أن عملية حفظ أنظمة الطاقة صحراء اي

 (.2014 حكومة دبيوالغبار تشكل تحد  وهذا ليس بالمهمة السهلة ) األتربة
 

على استيرادها  لمباشرواعتمدها ا  التقليديةتفتقر لمصادر الطاقة ها أما على المستوى الفلسطيني ولكون
ي تواج  تناولوا التحديات والعقبات التقد نجد المهتمون بقطاع الطاقة البديلة في فلسطين   من جيرانها
ذلك تم تحديد  وبناء على األبحاثسواء من خالل ورش العمل أو المؤتمرات العلمية أو   هذا القطاع

 (:2010(  معهد ماس)2012ا أبو حامد)فقد تمثلت كما يراه  العراقيل
 

  ًيوفر العديد من المزايا خاصة للدول النامية   األحفوري من الوقود  استخدام الطاقة البديلة بدال
يطرة كونها تحت س  وتعد فلسطين كمثيالتها من الدول النامية ولكن لديها خصوصية أكبر

 .ل لمصادر الطاقة البديلةمثاأل االستغاللمما يعيق عملية  ايسرائيلي االحتالل 
  يرة لقطاع والجغرافية في فلسطين تمثل عقبات كب التحتيةوالبنية  واالقتصاديةالظروف السياسية

في  ي األحفور التوج  نحو الطاقة البديلة في هذا السياق أفضل من الوقود بات الطاقة  ولهذا 
 .باءهؤالء الذين ال تصلهم الكهر  المواطنين  وخاصةتلبية احتياجات 

 كما حفوري األمن الموارد الطبيعية ينتاج الوقود  ةض الفلسطينية كونها تقريبًا خالير واقع األ  
تمثل الخصائص السياسية المتعددة والبعد الجغرافي والعزلة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزه 

زها ر سباب سياسية أبلتقسيمات داخلية وخارجية  تعود أل األرضوخضوع    والقدس الشرقية
من أراضي  %60  حيث أن واالستيطانرض سرائيلية في احتالل أجزاء من األالممارسات اي

  وانعدام السيادة الفلسطينية على األرض  هذا يمثل تحديات فنية C الضفة الغربية هي مناطق
 واستيراد شطة والبنية التحتية المتعلقة بنقل وتخزيننور األوسياسية تعيق وتمنع بشكل قطعي تط

ة سباب بات التوج  نحو استخدام تطبيقات الطاقة البديلصدير الطاقة في فلسطين  ولهذه األوت
 .أمرًا ملحاً 

 الكلي  القتصادلم مواطن القوة والضعف والقصور تحديات تواج  المستثمرين الفلسطينيين في تقيي
ثل الوضع ها معن بال المستثمر المخاطر التي يصعب احتساب ويغيبفي قطاع الطاقة البديلة  

الرغم من لى عالتأخيرات البيروقراطية  و  إلى المتوقعة  إضافةالسياسي والبيئة التنظيمية غير 
ي قطاع ف باالستثمارادة ر تثمرين الذين يمتلكون القوة وايتلك التحديات فقد نحج بعض المس

  .طر وحدتها تختلف حسب المشروعا  إضافة إلى ذلك طبيعة المخفلسطينالطاقة في 
  محددات تقنية وكفاءات بشرية كون توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية موضوع حديث

 نسبياً في األراضي الفلسطينية  هذا يحتاج إلى قدرات بشرية وعلمية غير متوفرة بالشكل المطلوب 
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 في السوق المحلي.
 ستثمار ية أن تكلفة االمحددات مالية حيث يظهر من تحليل العائد لمبادرة استغالل الطاقة الشمس

في هذا المجال مرتفعة لدى غالبية األسر الفلسطينية  إضافة إلى عدم توفر الموارد الذاتية لدى 
 .الحكومة الفلسطينية لتمويل مثل تلك المشروعات

 لملحة حديثة النشأة  والتي جاءت نتيجة الحاجة ا البديلة تعدالمتعلقة بالطاقة  المنظومة التشريعية
تزويدهم على الجانب ايسرائيلي ب االعتمادمن الكهرباء  وتقليل  الفلسطينيينحتياجات في سد ا
كن العامة للطاقة المتجددة في فلسطين. ول االستراتيجيةيظهر من خالل  الكهرباء  وهذابكميات 

 لهودليكما يراها ا للتشريعاتتعاني من بعض القصور في مجال تناولها  االستراتيجيةهذه 
 ن حيث:( م2014)

 
o  أنها لم تتطرق لقرار الضريبة الخضراء التي يقوم الجانب ايسرائيلي بتحميلها للمستهلكين

مليون دوالر سنويًا والتي تستخدم لتمويل أنشطة  10لت والتي تتجاوز مبلغ ا الفلسطينيين
 الطاقة البديلة في إسرائيل.

o و ي استصدار التراخيص أإن تطبيق القرار يتطلب رزمة من التسهيالت ايدارية سواء ف
 تسهيل القروض البنكية أو التأمين على المشاريع حيث أهمل القرار كل هذه التفاصيل.

 
 (1.2في فلسطين يبينها الجدول ) 2020قدرات الطاقة البديلة المتوقعة حتى عام 

 
ارد سلطة الطاقة والمو ) في فلسطين 2020قدرات الطاقة البديلة المتوقعة حتى عام : 1.2جدول 

 (2013الطبيعية الفلسطينية  
 

 القدرة )ميجا واط( التقنية المستخدمة
 25 محطات خاليا شمسية أرضية

 20 أنظمة خاليا شمسية على األسطح
 20 ()الحراريةمحطات الطاقة الشمسية المركزة 

 18 الغاز الحيوي من مكبات النفايات
 3 الغاز الحيوي من المخلفات الحيوانية

 4 ياح الصغيرةمحطات الر 
 40 الرياح مزارعمحطة 

 130 المجموع
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 السابقة الدراسات 5.2
 

  جاءت هذه اً يينفلسط الطاقة البديلة تطبيقات استخدامنظرًا لقلة الدراسات السابقة المتخصصة بموضوع 
الدراسة لتسد جزء من الفجوة البحثية  ولتفتح آفاق جديدة لدراسات تخص الموضوع على المستوى 

 محلى  وتم اختيار سلسة من أهم الدارسات التي تمس الموضوع  وهي كما يلي:ال
 

 تطبيقات الطاقة البديلة:  استخدام تتناول عربيةدراسات . 1.5.2
 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى   (:" الطاقة المتجددة كبديل لقطاع النفط"2013بخوش وبطاس )
النفط  والتعرف على تطور مصادر الطاقات المتجددة من قدرة الطاقات المتجددة في إحاللها محل 

(. وكانت حدود الدراسة الجزائر  2011-2001) هذه الطاقة فترة ينتاج ايحصائيةخالل الدراسات 
في  اهموتس اينسانوقد أظهرت الدراسة النتائج التالية: أن الطاقة المتجددة تلعب دورًا هاما في حياة 

قة   وأنها ليست مخزوناً جاهزًا  أي بمعنى كل ما ينتج يستهلك  وأيضاً الطاطلبات متتلبية نسبة عالية من 
 األحجامو ذات المساحة  األجهزةالمتجددة متوفرة بكثرة في الطبيعة ولكنها تتطلب استعمال العديد من 
طبيق التقنيات ك تإلى ذل بايضافةالكبيرة. ومن النتائج أيضا أن الطاقة المتجددة تعتبر غير ملوثة للبيئة 

من الطاقة تعمل على توفير فرص عمل للشباب. حيث توصلت الدراسة إلى  األنواعالحديثة لتوليد هذه 
مجموعة من التوصيات أهمها: العمل واالهتمام بتطوير الطاقات المتجددة للدول النامية  وال بد من 

ادر الطاقة فها المناخية في تنوع مص  وتنوع ظرو تمتلكهاالجزائر أن تستفيد من المساحات الشاسعة التي 
التي تمس  ايصالحاتالمتجددة وأهمها الطاقة الشمسية  كذلك يجب أن يكون هناك مجموعة من 

مختلف جوانب نموذج الطاقة الوطني  وتتمثل أساسًا في تنمية الطاقات المتجددة وترقية استخدام الطاقة 
 المتجددة.

 
دراسة إلى هدفت هذه ال قة الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر"(: واقع مشروع تطبيق الطا2012) حدة

التعرف إلى واقع ومستقبل الطاقة المتجددة في الجزائر  ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة  
واستهدفت هذه الدراسة عشرين قرية في الجنوب الكبير بالجزائر ذات المعيشة الصعبة والبعيدة عن 

  والمنهجية المتبعة في هذا تطبيق هذه الدراسة عمل االختبارات التقنية 2012ام الشبكات من الع
للمشروع من حيث تحديد التكاليف لساكني المناطق  ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة  
ضرورة إنشاء بنك لمعلومات ايشعاع الشمسي ودرجات الحرارة وشدة الرياح  الدعم المادي والمعنوي 

ط البحوث في مجاالت الطاقة المتجددة  ضرورة التبادل العلمي بين الدول العربية في مجال الطاقة وتنشي
 المتجددة من خالل عقد الندوات والورش.
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 (: " آليات تفعيل تطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في إيجاد تنمية حضرية مستدامة"2012) محمود
اسبة في تفعيل أنظمة استخدام الطاقة الشمسية خاصة في هدفت الدراسة إلى التعرف إلى اآلليات المن

التحفيز  والقانون  والتوعية و  والتطوير التشريعالتجمعات الحضرية الكبرى  وأهم هذه اآلليات البحث 
وذلك لتحقيق مبدأ االستدامة في عملية التنمية   كذلك هدفت إلى التركيز على موضوع توفير الطاقة 

ا تحمل  من ميزة تنافسية  وكوسيلة للحد من اآلثار البيئية السلبية الناجمة عن بتركيز أشعة الشمس لم
التنمية الحضرية المتزايدة  استهدفت الدراسة دول الوطن العربي  والمنهجية التي طبقت  رصد اآلثار 

ستعراض افي معدالت التلوث استنادًا لتجارب سابقة   األحفوري المتزايد للوقود  االستخدامالمترتبة على 
ص اآلثار استخال الشمس كذلكألهم التجارب في تطبيق تقنيات الطاقة المنتجة من خالل تركيز أشعة 

الستخدام تقنيات الطاقة المتولدة من تجميع أشعة الشمس في تحقيق مبدأ االستدامة  وأهم  اييجابية
ام القادمة من ل الخميسين عنتائج البحث أن الوطن العربي بشكل عام سيتوفر لدي  مورد استراتيجي خال

خالل أشعة الشمس  ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة  مجموعة من اآلليات التي تقدم نموذج 
يضمن االستغالل األمثل للطاقة الشمسية في التنمية المستدامة من خالل البحث والتطوير للمراكز 

وفير نون من خالل وجود إطار تشريعي ناظم لعملية توالمؤسسات البحثية والتقنية العالمية  التشريع والقا
 الطاقة  التوعية والتحفيز عن طريق نشر ثقافة استخدامات الطاقة البديلة والمتجددة على المستويات

 تضمين منظومة استخدام الطاقة البديلة وخاصة الشمسية في المخططات التنموية بمستوياتها  كافة
 .كافة
 

ادة من الطاقة البديلة في منطقة األغوار" هدفت هذه الدراسة إلى على مدى (: "االستف2011أبو بكر)
  والمنهج المستخدم في هذه الدراسة المنهج األغوارإمكانية االستفادة من الطاقة البديلة في منطقة 

الوثائقي  واألداة المستخدمة المالحظة غير المباشرة  جاءت نتائج الدراسة إلى أن الغازات المنبعثة 
)أكاسيد الكربون والنتروجين والكبريت( الناتجة عن عملية االحتراق لمصادر الطاقة التقليدية كالغاز 

لبحث عن ل اينسانوالبيئة وهذا ما دفع  اينسانوالفحم الحجري والبترول لها تأثير سلبي على صحة 
ة البديلة في ة من الطاقمصادر بديلة للطاقة التقليدية  وأوصى الباحث في دراست  على ضرورة االستفاد

( لتوليد الطاقة الكهربائية Photo Voltage Cellsباستخدام كل من: الخاليا الضوئية ) األغوارمنطقة 
وذلك لتعرض هذه المنطقة أليام عديدة خالل العام ألشعة الشمس بكثافة عالية  توليد التيار الكهربائي 

غنية بالحومات الهوائية  األغوارباعتبار منطقة ( وذلك Wind Turbinesبواسطة المرواح الهوائية )
(Air Circulation( تحويل الكتل العضوية  )Biomass الناتجة من مخلفات المزارع النباتية )

 لىإغاز طبيعي )غاز الميثان( ومن ثم توليد طاقة كهربائية من   تحويل الكتلة العضوية  إلىوالحيوانية 
 في الخاليا الهيدروجينية لتوليد الكهرباء.غاز الهيدروجين ومن ثم استخدام  
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 50001 " هدفت الدراسة إلى التعرف على إدارة الطاقة ISO 50001(: " إدارة الطاقة 2011) أبو الرب
ISO العالمية للمقاييس  لتقييم نظم إدارة الطاقة  وذلك للوصول إلى  المنظمة  كونها أداة من أدوات

كفاءة الطاقة  أداء الطاقة  المتطلبات العملية في  :ة في مجاالتوضع معايير في مجال إدارة الطاق
استخدام األنظمة واألدوات في إدارة الطاقة  بايضافة إلى استخدام الطاقة  واعتمد الباحث على المنهج 

سوف يؤسس إطار لكل من الصناعات   ISO 50001 الوثائقي  خلصت الدراسة في النتائج إلى أن نظام
لتجارية يدارة الطاقة  كما يسهم في تحسين استخدام األصول المستهلكة للطاقة الحالية  والتسهيالت ا

في مجال إدارة الطاقة كون  أصبح معيارًا دوليًا منذ عام  ISO 50001وتوصي الدراسة بتطبيق نظام 
2011. 

 
طين التي تواجهها فلس(:" الطاقة والطاقة المتجددة " هدفت الدراسة إلى إبراز التحديات 2011) أبو سيفين

في الطاقة  من حيث ارتفاع أسعارها ومعدالت التلوث التي يعاني الفلسطينيون منها  كما بينت الدراسة 
تبر معيقا يع ايسرائيليأن فلسطين تعتمد اعتمادا كليا في الطاقة على الدول المجاورة  وأن االحتالل 

ادر المتجددة والواعدة بفلسطين للطاقة وهي طاقة ييجاد وتطوير اقتصاد مزدهر  وأظهرت الدراسة المص
تية: التوصيات اآل إلىالرياح  الطاقة الشمسية  الغاز الحيوي  النفايات الصلبة  وخلصت الدراسة 

االهتمام بموضوع الطاقة البديلة وتشجيع االستثمار بموضوع الطاقة وخاصة القطاع الخاص  نشر 
 مواطنين  والتشجيع على استخدام الطاقة الشمسية.الوعي بموضوع الطاقة البديلة بين ال

 
 في فلسطين " التقليدية دراسة بعنوان "تخطيط الطاقة الشمسية كبديل للطاقة :(2009) حفيظة أبو

)المنزلي  مختلف القطاعات في الشمسية للطاقة الممكنة التطبيقات إلىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف 
 رف إلىالتعار الوقود لسنوات مختلفة مع بيان أسباب ارتفاعها  كذلك ودراسة أسع  الصناعي  التجاري(

الطاقة الشمسية في األراضي الفلسطينية من حيث كمية ايشعاع الساقط عليها خالل السنة  وضع
ي الفترة الزمنية ف وطبقت الدراسة  وتطبيقاتها المختلفة والمشاريع التي تم تنفيذها في مختلف المناطق

ركزت الباحثة في دراستها على ى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزه  عل واشتملت 2009من العام 
دراسة التطبيقات الممكنة للطاقة الشمسية في قطاع الصناعة والذي يفتقر إلى أي تطبيق لألنظمة 

 السكانية المتغيرات اعتمادها على  والمنهجية التي اتبعتها الباحثة الشمسية كحالة تخطيطية للمستقبل
ميع هذا النظام الهرمي ج يشتمل  نظام الهرمي للتخطيط لقطاع الطاقة في فلسطين استخدام من خالل

التي  األدواتو ومن ثم تحليل    تكنولوجيات النظام الشمسي التي يمكن تطبيقها في مختلف القطاعات
ما بين عام  نجمع بيانات حول التدابير ايشعاع الشمسي في فلسطي استخدمتها الباحثة في دراستها

ويشمل تحليل استهالك الطاقة حسب القطاعات مثل القطاع السكني والصناعي    2005- 2001
ي األراضي الطاقة ف استهالكالتوفير في إلى أن عملية من خالل دراستها  وقد توصلت الباحثة  والنقل
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ن نسبة التوفير ولك  ليست سهلة وذلك ألسباب اقتصادية وسكانية وسياسية بالشكل األمثلالفلسطينية 
 غزة في %18 إلى النسبة هذه تصل وقد فلسطين في المستهلكة الطاقة من مجمل %11.4بلغت 
شعاع لإل المعدل اليومي المتاحالشمس   طريق عن الكهربائية الطاقة توليد مشاريع عند تطبيق وأريحا

ازل الفلسطينية تعتمد من المن %67هناك وهو معدل مرتفع نسبيًا   MJ/m2/day 21يبلغ الشمسي 
 الشمسيةاقة أنظمة الطوصت الباحثة بتطبيق وأ  في عملية تسخين المياه على أنظمة السخانات الشمسية

تشجيع صناعة   توعية حول أزمة الطاقةال كذلك العمل على  2COالغاز  انبعاثللتقليل من نسبة 
المباني  سخانات المياه بالطاقة الشمسية فياعتماد تشريع لتجيز استخدام   كافة الطاقة الشمسية بأنواعها

 .الخاصة والعامة
 

 السخانات استخدامل تشجيع التوسع في "وسائ دراسة بعنوان :(2008)البطانية و اللوزي و خريسات 
ردن في األ الشمسيةلى تسليط الضوء على واقع استخدام السخانات راسة إهدفت الد "األردنالشمسية في 

ية مثل بلد غني بالطاقة الشمس دارسة أسباب عدم انتشارها بالصورة المتوقعة فيسر و وعلى مستوى األ
ن ردن ماع صناعة السخانات الشمسية في األلى التعرف على واقع قطاألردن  كما هدفت الدراسة إ

ة تطوير  كذلك مراجعآفاق الو تها ومشاكل الصناعة حيث عدد المصانع العاملة في هذا المجال وطبيع
كلت ش نظمة والتشريعات المتعلقة بقطاع الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص.واأل القوانين
للتعرف  العينةوصممت استمارة   2008في عام  ردنية ومن مختلف المحافظاتأسرة أ 500من  العينة
أسباب و  السخانات الشمسية وأسباب اقتنائها لمن يمتلكها باستخدامهات المواطنين فيما يتعلق توج على

 المياهمة تسخين نظرة للشركات المنتجة والمستوردة ألعدم امتالكها لمن ال يقتنيها  كذلك تم تصميم استما
تجة حيث عدد الشركات المنبالطاقة الشمسية للتعرف على الواقع االقتصادي والفني لهذا القطاع من 

ان من النتائج والتوصيات ك جموعةخرجت الدراسة بمالسنوي والعاملين في هذا القطاع   نتاجوحجم اي
ت يمكانيا ض نظراً السخانات الشمسية وهذا معدل منخف متلكتسر فقط من األ %13حوالي  أنأهمها 

ردن صناعة محلية بنظام المرايا وهناك المستخدمة في األمن السخانات  %90ردن الشمسية  كذلك األ
يحد من  الحاليردن مط السكن المنتشر في األنالمفرغة   األنابيببية بتكنولوجيا دخول لصناعة أجن

ردن يقطنون في شقق ضمن ن حوالي نصف عدد سكان األإمكانية تركيب سخانات شمسية حيث أ
لتدفئة أن أنظمة ا إلىإضافة   نظمةمساحات كافية لتركيب مثل هذه األ عمارات سكنية ال تتوفر فيها

 ى االستثمار في السخانات الشمسية السكان علالمركزية متوفرة داخل معظم المنازل مما ال يشجع 
بيان أهمية و   ضرورة القيام بحملة توعية واسعة النطاق من أجل ترشيد استهالك الطاقةوأوصت الدراسة ب

ة والمواد الضريبية للسخانات الشمسي ايعفاءاتضرورة تقديم السخانات الشمسية في هذا المجال  و  وفائدة
  هلك.ولية لهذه الصناعة وذلك لتخفيض السعر على المستلتقليل الكلفة األ  هاخلة في صناعتالدا األولية
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"الطاقة الشمسية في الوطن العربي بين محفزات االستثمار ومعوقات "   :(2007الشمري واأليراحي )
ي مجال هائلة ف إمكانياتالجغرافية التي تدلل على وجود  ايمكانياتهدفت الدراسة إلى التعرف إلى 

ثمار الطاقة الشمسية  إضافة للكشف عن معوقات استثمارها  استخدم الباحثين المنهج التحليلي وذلك است
الوطن يتمثل ب إقليميمن خالل تحليل المعلومات والبيانات والجداول المتعلقة بالموضوع ضمن إطار 

يان هذه البحث بلذلك يحاول   اخيةولكنها غير مستثمرة وهي الموقع الفلكي والظروف المن  بالعربي
والكشف عنها. والحدود المكانية تمثلت بدول الوطن العربي  وتوصلت الدراسة لمجموعة من  ايمكانيات

االستنتاجات والتوصيات. وقد كانت أهم االستنتاجات: أن الوطن العربي يعد أفضل منطقة جغرافية في 
قة الشمسية من الناحية الطبيعية  ضخمة في مجال استثمار الطا يمكانياتكها اليث امتالعالم من ح

كذلك تعد المعوقات التكنولوجية والفنية عائق أمام التوسع في استثمار الطاقة الشمسية  إضافة إلى أن 
ا أهم . أماألخرى التكاليف في االستثمار للطاقة الشمسية ما زالت مرتفعة مقارنة مع مصادر الطاقة 

مصادر الطاقة  النفطية التي تتوفر فيها األقطارالشمسية في التوصيات فتمثلت بضرورة استثمار الطاقة 
البديلة  كما أوصت على إنشاء مراكز بحثية أو كليات متخصصة تعني بأمور الطاقة بشكل خاص من 

 أجل إعداد الكوادر البشرية التي يعول عليها في استثمار الطاقة الشمسية المتوفرة في الوطن العربي.
 

هدفت الدراسة إلى  (: " استخدام تقنيات الطاقة الشمسية في المدن الجديدة"1999) حسن و االكيابي
التعرف إلى تقنيات الطاقة الشمسية وأوج  االستفادة منها كمصدر من مصادر الطاقة البديلة  وكقاعدة 

ي أنشئت تاقتصادية تعلب دور مهم في عملية التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة  سواء تلك ال
التي  بياتاألدأو التي في طور اينشاء  واعتمد الباحثون في دراستهم المنهج التحليلي  من خالل جمع 

بالطاقة الشمسية بوصفها أحد مصادر الطاقة البديلة  وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج لها عالقة 
عال استخدام الطاقة الشمسية بشكل فأهمها: أن تقنيات الطاقة الشمسية تعد اقتصادية االستخدام  يمكن 

في عملية التنمية العمرانية المستدامة كقاعدة اقتصادية ضرورية في هذه العملية والبدء في ايحالل 
جارب فعلية بضرورة البدء في تالتدريجي لها بدالً من المصادر التقليدية الحالية للطاقة  وتوصي الدراسة 

للطاقة الشمسية حتى لو بدأت هذه التجارب بتكاليف مرتفعة كونها  متكاملة الستخدام التقنيات النشطة
 على المدى البعيد تفي بتحقيق عملية التنمية العمرانية المستدامة للمدن الجديدة.

 
 :بية تتناول قطاع الطاقة البديلةدراسات أجن. 2.5.2

 
Marka (2014:) ز الحيوي في الريف "التقييم االجتماعي االقتصادي وجدوى استخدام وحدات الغا

الفلسطيني" هدفت الدراسة إلى تقييم الجدوى االقتصادية والقابلية االجتماعية الستخدام وحدات الغاز 
الحيوي على المستوى المنزلي في فلسطين  واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  على عينة مكونة 
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ى بية  بايضافة إلى إجراء دراسة جدو أسرة فلسطينية في الريف الفلسطيني بالضفة الغر  200من 
اقتصادية  كذلك إجراء تجارب عملية على وحدة إنتاج غاز حيوي من نوع الخزان العائم من أجل حساب 

من المشاركين  %80كمية الغاز الحيوي الناتجة من خلطات مخلفات مختلفة  وأظهرت نتائج الدراسة بأن 
المدارس والجامعات على وج  الخصوص  أظهر المشاركون قد سمعوا عن تقنية الغاز الحيوي عن طريق 

توجهات إيجابية فيما يخص الوعي بتقنية الغاز الحيوي  كذلك أظهر معظم المزارعين الرغبة في استخدام 
تقنية الغاز الحيوي في مزارعهم أو منازلهم في حال كان لها فائدة مالية  وتوصي الدارسة بتشجيع 

يوي المنزلية في المناطق الريفية الفلسطينية حيث تتوافر المخلفات وحيث يتم استخدام تقنية الغاز الح
استخدام الغاز الحيوي الناتج  كما يوصى بعمل برامج ترويجية تهدف إلى تثقيف الناس حول تقنية الغاز 
 ةالحيوي في المناطق الريفية  كذلك العمل على دراسة كل مشروع للغاز الحيوي من الناحية االقتصادي

 واالجتماعية لضمان نجاح  واستمراريت .
 

Abu Hamed,Isma’il (2013)"هدفت الدراسة إلى  : "تقييم إمكانات الطاقة المتجددة في فلسطين
التعرف إلى التحديات التي تواج  قطاع الطاقة في فلسطين  كذلك تقييم إمكانات الطاقة المتجددة في 

طاقة بشكل عام  والمنهج الذي اعتمده الباحثون المنهج الفلسطينية من ال األراضيتلبية احتياجات 
الوثائقي التاريخي  وبالرغم من أن النشاط في مجال الطاقة التقليدية والبديلة يواج  عدد من التحديات 
وعوائق سياسية لتطوير البنية التحتية إال أن نتائج الدراسة أظهرت بأن باستخدام مصادر الطاقة البديلة 

من  %36الفلسطينية بنسبة  األراضياقة الشمس والرياح والكتلة الحيوية يمكن أن تمد المتاحة كالط
لل واردات الحيوي يمكن أن تق الديزلالطلب الحالي للكهرباء  عملية تحويل المخلفات الزراعية إلى وقود 

ي إلى يؤد والتبريد  إضافة إلى استخدام الطاقة الحرارية الجوفية ألغراض التدفئة %5بنسبة  الديزل
 األراضي  معظم مصادر الطاقة البديلة في %70خفض تكلفة الطاقة التقليدية المستخدمة بنسبة 

ي تثبيط اسي والصراع القائم بشكل عام يسهم في  وأن الوضع السايسرائيليةالفلسطينية تحت السيطرة 
سياسية قات الو ديات المعمجال االستثمار في مجال الطاقة  وعلي  توصي الدراسة بالرغم من وجود التح

حيث هناك فرص جيدة للمستثمرين وستكون في   إال أن وجود مصادر الطاقة البديلة يمكن استغاللها
لزيادة قدرتهم في الوصول إلى الطاقة والحد من آثار الصدمات الخارجية والتقلبات  الفلسطينيينمصلحة 

 في أسعار الطاقة.
 

Hartman (2012): دفت ه ددة في المجتمع الفلسطيني لدى سكان جنوب الخليل""نظم الطاقة المتج
 والمياهاء الكهرب إلىالتعرف على أهمية وجود نظام طاقة متجددة كون هذه التجمعات تفتقد  إلىالدراسة 

تي اعتمدها ة ال  والمنهجيجنوب الخليل قرى استهدفت الدراسة سكان المناطق المهمشة تحديدًا الصحية  
مع  قامةوايحيث قام الباحث بالتواجد   بالمشاركة المالحظةرصد احتياج من خالل  الباحث في دراست 
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شكلة حدد الباحث ممن ثم و   اتهمعدد من العائالت في تلك المنطقة متابعًا حياتهم اليومية ورصد معان
 إلى ةوعدم وجود بنية تحتية مع وجود المياه العادمة  ومزارع جاف  بحاج  الدارسة بانعدام الكهرباء

  األفرادلى حياة عتناول الباحث الوضع التاريخي والسياسي والبيئي واالجتماعي الذي يؤثر  استصالح  و
االجتماعية  باآلثارومن نتائج الدراسة تبين بعد استخدام نظام الطاقة الشمسية في تلك التجمعات جاءت 

تيجة طويلة في صنع الطعام ن ساعات إلىبحيث كانت المرأة تحتاج   األفرادعلى حياة هؤالء  اييجابية
وهذا   بأطفالها والعنايةالكافي للتفرغ للعائلة بشكل افضل  لديها الوقت كذلك أصبح النعدام الكهرباء 

  ألفراداتسهيالت أكبر من ناحية تنقل  إلىأكثر من قبل  إضافة  باألمانيعكس شعور أفراد العائلة 
دخال كالتلفاز والهواتف النقالة مما انعكس على حرية التنقل والتواصل  إقامتهممكان  إلىالتكنولوجيا  وا 

تطبيق الطاقة الشمسية خلق جو من التعاون المشترك ما بين الجهة  إدخالبينهم  ومن النتائج على 
الداعمة للمشروع وبين المستفيدين أنفسهم  وهذا يساهم في دعم الصمود والوجود لهذه التجمعات السكنية 

 لبقاء لديهم.ودعم فكرة ا
 

Oyedepo (2012:) "هدفت الدراسة إلى التعرف على التدخالت "الطاقة والتنمية المستدامة في نيجيريا 
 فريقياإوالتي تساهم تنمية البيئة االقتصادية واالجتماعية المستدامة في   والسياسات المتعلقة بالطاقة

وء ية تمثل تحديًا هائل  كما تسلط الضكون الحصول على خدمات الطاقة الكهربائ  خاصة في نيجيريا
على بعض العوامل الهامة التي تساهم في التحول إلى مستقبل مستدام للطاقة في نيجيريا  المنهجية 

ة   توصلت الدراسة إلى نتائج تساهم في كيفية توظيف الطاقالوثائقيالمتبعة في هذه الدراسة المنهج 
احية البنية من ن إفريقياكونها من البلدان األقل حظًا في   ياالبديلة نحو التنمية المستدامة في نيجير 

ائج طبيعية تدفع في التوج  نحو استخدام تطبيقات الطاقة البديلة  وأهم نت بمواردالتحتية للطاقة  وتتمتع 
من سكان نيجيريا ال يحصلون على كهرباء  من ناحية اقتصادية  %70إلى  %60الدراسة تبين أن من 

تقنيات الطاقة البديلة في المراحل األولى عالية التكلفة  وعلي  خرجت الدراسة بعدة توصيات  تكلفة تنفيذ
أهمها: العمل على مسح مصادر الطاقة لمعرفة الحجم المحتمل لها من خالل التعريف بالوضع المحلي 

شاء مختبرات إنوالفرص المحلية في المناطق البيئية المختلفة  إيجاد تمويل لتقنيات الطاقة البديلة  
 .إفريقيالفحص تقنيات الطاقة البديلة والتي تشب  تلك المقامة في جنوب 

 
Abu Hamed and Others  (2011 :) الفلسطينية  فرص وتحديات" األراضي" الطاقة المتجددة في 

 ألثاراالفلسطينية  كذلك تحليل  األراضيهدفت الدراسة إلى التعرف على الوضع الحالي للطاقة في 
الفلسطينية  اضياألر الفوائد والتحديات المحتملة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة فيها  واستهدفت الدراسة و 

الفلسطينية  ياألراضوالمنهج الذي اعتمده الباحثون المنهج التاريخي الوثائقي  ومن أهم نتائج الدراسة أن 
 يسرائيلياذلك االعتماد على الجانب   كايسرائيليتعتمد بشكل كلي في حصولها على الطاقة من الجانب 
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مكلف من الناحية البيئية واالقتصادية والسياسية  إن غياب نظام طاقة مستقر وكافي  األخرى والجهات 
 ألراضيافي تعرقل النمو االقتصادي والمجتمعي في فلسطين  استهالك الطاقة في  األسبابهو أحد 
حيث   الرغم من ذلك إال أن  يكلف أكثر من أي مكان آخرفي المنطقة العربية وب األدنىهو  الفلسطينية

  حدودةالفلسطينية منطقة جغرافية ذات طبيعة م األراضي  تعد األكبرالمنزلي للطاقة الجزء  اينفاقيشكل 
وهذا يشكل عقبات كبيرة لقطاع الطاقة الفلسطيني  تعد عزلة قطاع غزة وعدم التواصل بين قطاع غزة 

ضفة عقبة في نقل وتخزين واستيراد وتصدير الطاقة  وأهم توصيات الباحثون في هذه والقدس الشرقية وال
 اقة الخاصةالطالفلسطينية لديها القدرة على التقليل لهذا االعتماد من خالل إنتاج  األراضيالدراسة أن 

تجددة من لمبها من المصادر المتجددة  ضرورة الحاجة إلى التدريب التقني والفني لبناء أنظمة الطاقة ا
لى برامج التوعية المجتمعية نحو أهمية الطاقة المتجددة.  ناحية التركيب والصيانة  وا 

 
Awad (2009:) "ة إلى التعرف هدفت الدراس " الجوانب الفنية واالقتصادية للتدفئة الشمسية في فلسطين

د على التأكي اقتصاديات نظم التسخين الشمسي في ظل ظروف فلسطين الحالية  وذلك من أجل إلى
ة بعض   كما تناقش هذه الدراسالشمسيةالعالقة الوظيفية بين الجوانب التقنية واالقتصادية من الطاقة 

الجوانب التقنية من الرسم البياني في محاولة التنبؤ بالتوقعات المستقبلية للتدفئة الشمسية في فلسطين  
في  لوثائقياقود المستخدم حاليًا  استخدم المنهج للو التقليدية  األسعاركون  ال يوجد دراسات تعتمد على 

في  تاستخدمبرامج حاسوب معدلة هذه الدراسة واألداة المستخدمة المالحظة غير المباشرة  وتم تصميم 
بيانات عن نظام التدفئة الشمسي وتحليلها وفقًا للمقاييس المناخية بشكل محدد  جمع  جمع بيانات

 بيئيةها أنماط   الخليل كونواألغوار أريحافي فلسطين للمقارنات وهي غزه  استهدفت الدراسة ثالثة مواقع 
أنها قدمت نموذج جغرافي للمناطق المستهدفة في استخدام قطاع نظام التدفئة مختلفة  أهم نتائج الدراسة 
ستخدم شكل عام تالنقدي المستقبلي ب للتدفقتعتمد على تقديرات دقيقة  األساسيالشمسي  قيمية االستثمار 

 الصيانةف هذا النظام  تكالي لتطبيقمحددة والتي تشمل جمع التكاليف والمنافع سنويًا  إنتاجيةمقاييس 
وتوصي  عالية بشكل عام في فلسطين  األوليةلنظام التدفئة الشمسي بالمجمل منخفضة ولكن التكاليف 

 لألنماط مراعيةرامج الحاسوب أن تكون الب على تطوير نظام التدفئة الشمسي األمثلالدراسة بأن الحل 
   التقنية. البيئية للمناطق الجغرافية المستهدفة مراعية القيمية

 
 لسابقة: على الدراسات ا التعقيب. 3.5.2

 
 (2.2تحليل موجز مقارن للدراسات السابقة يظهره جدول )
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 ةتحليل مقارن للدراسات السابق: 2.2 جدول
 

ود الحد العناصر الرئيسة للبحث الدراسة
 المكانية

الحدود 
 الزمانية

 النتائج والتوصيات األداة المنهج الحدود البشرية

 الدراسات العربية 
تخطيط الطاقة الشمسية  و حفيظةأب

كبديل للطاقة الكهربائية في 
 فلسطين

األراضي 
 الفلسطينية

الوصفي   2009
 التحليلي 

التوفير في استهالك الكهرباء ليس سهل ألسباب  استبانة
 صادية وسكانية وسياسية.اقت

 .كافة تشجيع صناعة الطاقة بأنواعها
وسائل تشجيع التوسع في  البطاينة واللوزي 

السخانات الشمسية  استخدام
 في األردن

 

عينة من األسر  2008 األردن 
 األردنية.

الشركات المنتجة 
والمستوردة ألنظمة 

 تسخين المياه.

الوصفي 
 التحليلي 

منتشر في األردن يحد من إمكانية تركيب نمط السكن ال بانةاست
 سخانات شمسية.

 .ة األوليةالكلف الضريبية لتقليلضرورة تقديم ايعفاءات 

 من الطاقة البديلة االستفادة أبو بكر
 في منطقة األغوار

الضفة 
-الغربية
 األغوار

تاريخي   2011
 وثائقي

المالحظة 
غير 

 المباشرة 

 

اج  تو  إبراز التحديات التي أبو سيفين 
 الطاقة المتجددة 

الضفة 
 الغربية

تاريخي   2011
 وثائقي

المالحظة 
 غير 

 المباشرة

بموضوع الطاقة وخاصة القطاع  االستثمارتشجيع 
 الخاص

األراضي  ارة الطاقة إد أبو الرب 
 الفلسطينية 

 طار لكل منسوف يؤسس إ ISO 50001نظام  المالحظة الوثائقي  2011
 الطاقة.  يدارةوالتسهيالت التجارية  الصناعات
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غير 
 المباشرة

في مجال   ISO 50001توصي الدارسة بتطبيق نظام 
 دارة الطاقة.إ

آليات تفعيل تطبيقات  محمود
استخدام الطاقة الشمسية 
في إيجاد تنمية حضرية 

 مستدامة

التجمعات 
الحضرية 
الكبرى في 

الوطن 
 العربي 

تاريخي   2012
 وثائقي

 المالحظة
غير 

 المباشرة

الوطن العربي بشكل عام سيتوفر لدي  مورد استراتيجي 
 خالل الخميسين عام القادمة من خالل أشعة الشمس.

تضمين منظومة استخدام الطاقة البديلة وخاصة الشمسية 
 .كافة في المخططات التنموية بمستوياتها

تطبيق الطاقة الشمسية في  حدة
 الجنوب الكبير بالجزائر

اختبارات  ي تجريب  2012 الجزائر 
تقنية 

 للمشروع

ضرورة إنشاء بنك لمعلومات ايشعاع الشمسي ودرجات 
 الحرارة وشدة الرياح.

الدعم المادي والمعنوي وتنشيط البحوث في مجاالت 
 الطاقة المتجددة.

استخدام تقنيات الطاقة  حسن واالكيابي
 الشمسية في المدن الجديدة 

المالحظة  تحليلي  1999 الجزائر 
غير 

 لمباشرةا

 تقنيات الطاقة الشمسية تعد اقتصادية االستخدام. 
ضرورة البدء في تجارب فعلية متكاملة الستخدام 

 التقنيات النشطة للطاقة الشمسية. 
الطاقة الشمسية في الوطن  الشمري وااليراحي

العربي بين محفزات 
 االستثمار ومعوقات 

الوطن 
 العربي

المالحظة  تحليلي  2007
غير 
 رةالمباش

يعد الوطن العربي أفضل منطقة جغرافية بالعالم من 
 ضخمة في مجال استثمار يمكانياتحيث امتالكها 

راكز بحثية وكليات متخصصة شاء مالطاقة الشمسية. إن
 مور الطاقة بشكل خاص. تعنى بأ

الطاقة المتجددة كبديل   وبطاس بخوش 
 لقطاع النفط 

المالحظة  تحليلي   2013 الجزائر
غير 

 لمباشرةا

ا تتطلب كنهالطاقة المتجددة متوفرة بكثرة في الطبيعة ول
حجام استعمال العديد من األجهزة ذات المساحة واأل
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 من االستفادةيرة. توصي الدراسة بالعمل على الكب
 المساحات الشاسعة التي تمتلكها الجزائر. 

 
 دراسات أجنبية

Hartman  نظم الطاقة المتجددة في
يني لدى المجتمع الفلسط

 سكان جنوب الخليل

جنوب 
 الخليل 

سكان قرى جنوب  2012
 الخليل

تحليلي 
 وصفي 

المالحظة 
 بالمشاركة

على حياة هؤالء  اييجابية االجتماعيةاآلثار جاءت ب
 األفراد.

Awad  الجوانب الفنية واالقتصادية
للتدفئة الشمسية في 

 فلسطين

األراضي 
 الفلسطينية

المنهج   2009
 التحليلي

مالحظة ال
غير 

 المباشرة

تقديم نموذج جغرافي للمناطق المستهدفة في استخدام 
 قطاع نظام التدفئة الشمسي.

األساسي تعتمد على تقديرات دقيقة  االستثمارقيمي  
 للتدفق النقدي المستقبلي التقييم األساسي.

تطوير نظام التدفئة الشمسي على أن تكون البرامج 
ئية للمناطق الجغرافية الحاسوب مراعية لألنماط البي

 المستهدفة. 
Oyedepo  الطاقة والتنمية المستدامة

 في نيجيريا
تاريخي   2012 نيجيريا

 وثائقي 
المالحظة 

غير 
 المباشرة

من سكان نيجيريا ال يحصلون على  %70إلى  %60من 
 كهرباء.

العمل على مسح مصادر الطاقة لمعرفة الحجم المحتمل 
ضع المحلي والفرص المحلية لها من خالل التعريف بالو 

 في المناطق البيئية المختلفة.
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Abu Hamed   تقييم إمكانات الطاقة
 المتجددة في فلسطين

األراضي 
 الفلسطينية

الوثائقي   2013
 التاريخي

المالحظة 
غير 

 المباشرة

استخدام مصادر الطاقة المتجددة يمكن لها أن تمد 
الحالي من الطلب  %36األراضي الفلسطينية بنسبة 

توصي الدراسة باستغالل مصادر الطاقة للكهرباء  
 البديلة.

Abu Hamed 
and others 

الطاقة المتجددة في 
 الفلسطينية  األراضي

 فرص وتحديات

 األراضي
 الفلسطينية

تاريخي   2011
 وثائقي

المالحظة 
غير 

 المباشرة

ها على كلي في حصولالفلسطينية تعتمد بشكل  األراضي
 .ايسرائيليانب الطاقة من الج

 .انتاج الطاقة الخاصة بها من المصادر المتجددة
 

Marak  التقييم االجتماعي
االقتصادي وجدوى 

استخدام وحدات الغاز 
الحيوي في الريف 

 الفلسطيني 

الضفة 
 الغربية

 عينة من األسر 2014
 الفلسطينية 

الوصفي 
 التحليلي

 لغاز الحيوي من المشاركين قد سمعوا عن تقنية ا %80  استبانة
عن طريق المدارس والجامعات  أظهر معظم المزارعين 
الرغبة في استخدام تقنية الغاز الحيوي في مزارعهم أو 

 بيوتهم.
يوصى بعمل برامج ترويجية تهدف إلى تثقيف الناس 

 حول فوائد تقنية الغاز الحيوي في المناطق الريفية.
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تباينًا بين أن هناك  نالحظ  أن يمكن  ( 2.2في الجدول ) السابقة الدراسات تحليل  من خالل مراجعة 
خدامها والوصفية من خالل استالعناوين الرئيسية للدراسات  كذلك اتجهت أغلب الدراسات إلى العمومية 

ية  وأن غالبية والتطبيقضافة إلى توج  غالبيتها إلى المعالجة الفنية   باييللمنهج الوصفي والتاريخ
 المؤسسية يةجاهز لل هاتناول من حيثدة لم تتطرق بشكل مباشر إلى الواقع الفلسطيني الدراسات الموجو 

واالتجاهات نحو استخدام تطبيقات الطاقة البديلة  أما الدراسة الحالية فقد اتجهت إلى الجانب الوصفي 
نية للطاقة وطال واالستراتيجيةة ونقد )القوانين والتشريعات كذلك إلى الجانب التحليلي من خالل مراجع

 المتجددة  القراءة في التجارب العالمية والعربية(  للعمل على قياس مدى الجاهزية لدى المؤسسات
الطاقة البديلة من خالل دراسة مدى جاهزية هذه المؤسسات من  الفلسطينية في مجال استخدام تطبيقات

 للتطبيقات الطاقة البديلة. ستخداماالنحو  واالتجاه  )  التشريعالتخطيطدارة  الوعي  يمان واييا) حيث
 

شارات لهاومن صعوبات الدراسة  لوحظ وجود مجموعة من الدراسات اطلع   ت الباحثة على عناوين وا 
ة أريحا  مؤتمر جامعؤتمر )م ولم تتمكن من الوصول إليها خصوصًا ما صدر منها في مؤتمرات الطاقة

غرة لجمعيات المهندسين  برغم ذلك ارتباط عمل مصالخليل(  كما أن غالب االنشطة التي تناولت ورش 
 مكن االستفادة منها كدراسات سابقة  وهذا ما يجعليهذه الندرة بورش عمل لم توثق بصورة أوراق علمية 

 محدودية في الدراسات السابقة.
 

ية  ئيوقد تم إجراء هذه الدراسة في الضفة الغربية  وستعمل الدراسة الحالية على رصد األبعاد الب
يلة التي ممكن فتطبيقات الطاقة البديلة  والعمل تقديم الوسائل الك الستخدام واالقتصادية  واالجتماعية

 أن تساهم في رفع الجاهزية المؤسسية.
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

جراءات  الدراسة منهج وا 
 

 تمهيد  1.3
 

جراءاتها  وأدواتها  وحدودها  ومجتمعها  وعينتها. ا الفصل  وصفًا تفصيلياً يتناول هذ   لمنهج الدراسة  وا 
 

 منهجية الدراسة  2.3
 

م النظري والدراسات السابقة  تالجزء الخاص بايطار  إعدادوفي لقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي  
لية  بايضافة هأ مواقع الكترونية مؤسسية رسمية و و  بالمصادر الثانوية التاريخية من كتب ووثائق االستفادة

ا فيما كاديمية والجامعية الفلسطينية. أمية للمراكز البحثية والمؤسسات األى الدراسات البحثية والعلمإل
هداف أ يق دام دليل مقابلة صمم بغرض تحقيتعلق بالجزء الميداني من الدراسة فقد تم جمع البيانات باستخ

 سئلتها.أة على الدراسة وايجاب
 

 إجراءات الدراسة 3.3
 

صة في والتي تظهر ملخلقد جاءت إجراءات الدراسة متمثلة في العديد من األنشطة المكتبية والميدانية  
 أما تفاصيل األنشطة فكانت كما يأتي:. (1.3الشكل )

 
  :جمع البيانات والبيانات التاريخية والميدانية 
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o  اهيم بالمف االستفادةالنظري والدراسات السابقة  تم طار عداد الجزء الخاص بايإ في إطار
هلية  ة واألسية الحكوميسس النظرية  التي احتوتها التقارير والمنشورات المؤسوالمؤشرات واأل

للمؤسسات المبحوثة بايضافة إلى الدراسات البحثية التي أعدتها  ايلكترونيةوالمواقع 
 ينية.المؤسسات األكاديمية والبحثية الفلسط

o  بد من ان اللموضوع الدراسة  ك لتحقيق قراءة أكثر تكامالً  : سعياً االستطالعيةالمقابالت 
لت المصادر ى جانب ما تناو إلسطيني لتطبيقات الطاقة البديلة الفل لالستخدامالقراءة الواقعية 

مع مجموعة  االستطالعيةنظرية. وعلي  جاءت المقابالت  التاريخية من أسس ومعطيات
وذات عالقة بالطاقة البديلة مثل مركز  ةحوثين الذين ينتمون لمؤسسات عاملرة من المبمصغ

  بحوث الطاقة في جامعة النجاح الوطنية  وشركة كهرباء القدس  وسلطة الطاقة الفلسطينية
 ل الخبرة من الميدانيين حول هذا الواقع.أهلجمع ولو جزء يسير مما راكم  

o منت  ستند في بنائها على ما تضبلة كأداة رئيسية لهذه الدراسة  واأداة الدراسة: اعتمدت المقا
داف الدراسة  هأ ظرية كفيلة بتحقيق دبيات وايطار النظري والدراسات السابقة من مؤشرات ناأل

واستكمل هذا الجهد بما قدم  أصحاب الخبرة الميدانين خالل المقابالت االستطالعية  تال 
 أكد منمن المبحوثين المتوقعين ومن أصحاب الخبرة للتذلك عرض األداة على مجموعة 

جراء ا  و  تبار الصدقسئلتها. بعد اخأجابة على داف الدراسة وايأهصدقها وقدرتها على قياس 
 جراء المقابالت مع العينة المبحوثة.إالتعديالت الالزمة تم 

 
 كافة اء الواردة تحديد المجتمع: في محاولة أولية لحصر المجتمع المبحوث  تم جمع األسم

ات دبيات والدراس  من األوالطاقة البديلة خصوصاً  للباحثين والخبراء في قطاع الطاقة عموماً 
هذا الجمع من خالل المقابالت  م استكملث  إليهاكنت الباحثة من الوصول السابقة التي تم

 هم منه  ومنرادفأى إلسعت الباحثة للوصول  افتراضياً  اعتبر مجتمعاً   ما تم جمع .االستطالعية
ن رفض و مأي  بعد عدة محاوالت بسبب السفر  إلأو لم يمكن الوصول  االختصاص اعتذر لعدم 

التعاون تم استثناؤه  وعلي  تكون لدى الباحث مجموعة من المبحوثين اعتبروا المجتمع البحثي 
  المستهدف )المبحوث(.

 لتأكد من صالحيتها واكتمال إجابات راء المقابالت واإجيل البيانات وعرض النتائج: بعد تحل
المبحوثين  تم ترميز ايجابات بتحويل ايجابات المفتوحة إلى مغلقة عبر اشتقاق كلمات مفتاحي  
تستخدم للمقاربة بين ايجابات المختلفة للمبحوثين لكل سؤال  ووضع رموز دالة لكل إجابة مغلقة 

ائج  م تحليل البيانات وصفيا  وعرضت النتكي تستخدم في التحليل ايحصائي الحقا  ومن ثم ت
 ومن بعدها التوصيات. االستنتاجاتستنباط ال ثم بوبت وصنفت تمهيداً 
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 : إجراءات الدراسة1.3شكل 
 

 أداة الدراسة 4.3
 

نظرًا لقلة عدد المبحوثين المستهدفين ضمن المجتمع الذي تم حصره كما هو مبين في إجراءات الدراسة  
في مواقع إدارية ومؤسسية وبحثية مهمة  فقد اتجهت الباحثة إلى اختيار المقابلة كأداة ووجود أغلبهم 

والدراسات دبيات ألارئيسية لجمع البيانات الميدانية. ولهذا الغرض تم تصميم دليل مقابلة اعتمد في  على 
على  عاً فتوحة  وموز ممن أسئلة  . وجاء دليل المقابلة في مجمل  مكوناً االستطالعيةالسابقة والمقابالت 

 (1.3ا الدليل المفصل فيظهر في ملحق )(. أم2.3وفرعية كما هو مبين في الجدول ) محاور رئيسية
 

 : أسئلة ومحاور دليل المقابلة أ-2.3جدول 
 

 الفقرات المحور 
 فقرات 3 بيانات تعريفية 
 لةالبدي اتجاهات المبحوثين نحو استخدام تطبيقات الطاقة  االتجاهات ومدلوالتها 

  نحو استخدام تطبيقات الطاقة البديلة االتجاهمدلوالت 
الجهات المشاركة في إدارة  

 استخدام الطاقة البديلة وأدوارها
  الجهات المشاركة في إدارة استخدامات الطاقة البديلة واألدوار

 المطلوبة منها 
  داور مقترحةأجهات مرشحة للمشاركة  مع 
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 دليل المقابلة : أسئلة ومحاور ب-2.3جدول 
 

 الفقرات المحور 
األبعاد التنموية الستخدام  

 تطبيقات الطاقة البديلة
 البعد البيئي 
 البعد االجتماعي 
 البعد االقتصادي 

الجاهزية المؤسسية الستخدام  
 تطبيقات الطاقة البديلة

   اييمان وايرادة 
 الوعي 
  التشريع 
  التحفيز 
 والكوادر 

ام استخدقات التي تؤثر في و المع 
 تطبيقات الطاقة البديلة

 عامة 
  مؤسسية 
  مجتمعية 
 احتاللية 

الوسائل الكفيلة بتعزيز استخدام  
 الطاقة البديلة

 فقرة

 
 حدود الدراسة 5.3

 
 تمثلت حدود هذه الدراسة فيما يأتي:

 
 .الحدود المكانية: وتمثلت في الضفة الغربية 
 2015وآذار  2014شهري أيلول  الحدود الزمانية: أجريت الدراسة في الفترة بين . 
  الحدود البشرية: الخبراء األكاديميين والفنيين ذوي العالقة باستخدام تطبيقات الطاقة البديلة في

 الضفة الغربية.
 

 الدراسةوعينة مجتمع  6.3
 

اديميين كخبراء الطاقة البديلة المحليين هم المجتمع المفترض لهذه الدراسة. والخبراء في هذه الدراسة هم األ
ة والطاقة البديل أو الباحثين الذين وردت أسماؤهم في المحافل الرسمية ذات العالقة بالطاقة عموماً 

ى إلوبحثية مختصة  بايضافة  أكاديميةمؤتمرات وورش عمل أو يعملون في دوائر    منخصوصاً 
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ة والطاقة لتي تمثل الطاقو المهندسين الرئيسيين فيها واأاصة إدارات المؤسسات الرسمية واألهلية والخ
دراسة يظهر الية اختياره ضمن إجراءات آلطها. المجتمع المستهدف والمبين ا لنشارئيسً  اً البديلة محور 

اء جر إي  ووافق على إلالبحثية صدفية بمن أمكن التوصل (. وجاءت العينة 2.3فراده في الجدول )أ
 المقابلة. 

 
 حوثي المقابالت.أ: مجتمع الدراسة المستهدف ومب-2.3جدول 

 
 المقابلة األولى  المؤسسة البحثية الرقم

 الصفة الوظيفية  االسم
مصادر الطاقة  مدير دائرة هندسة كهربائية باسل ياسين سلطة الطاقة 1

 المتجددة
  وحدة الطاقة المتجددةمدير  هندسة كهربائية فالح الضميري*

رئيس مجلس قطاع تنظيم  ئيةهندسة كهربا عماد خضر مجلس تنظيم الكهرباء
  الكهرباء الفلسطيني 

  عام المركز مدير تحليل أنظمة طاقة عماد بريك د.  مركز بحوث الطاقة  2
 –هندسة ميكانيكية  د. اسحق سدر جامعة بوليتكنك فلسطين  3

 تكييف وتبريد
 استاد أكاديمي 

4 
 

 جامعة النجاح الوطنية 
 

د. عبد الرحيم أبو 
 صفا

 كلية الهندسة/استاذ أكاديمي  ميائيةهندسة كي

 الهندسة  استاذ أكاديمي/كلية هندسة طاقة د. محمد السيد 
الكترونيات الطاقة  د. مروان محمود

ونظم الطاقة 
 الكهربائية

 كلية الهندسة/استاذ أكاديمي 

 مدير الشركة  هندسة كهربائية مراد حمد  شركة ايفا للطاقة الشمسية  5
لصناعة  لينومشركة مي 6

  الطاقة
 مدير الشركة  هندس كهربائية أحمد أبو زنط

طاقة الالفلسطينية و جمعية ال 7
 والمستدامةالشمسية 

 مدير الجمعية  هندسة كهربائية د. رياض الهودلي 

 موظفة فنية  هندسة كهربائية حسون رزان  شركة كهرباء القدس  8
-يكانيكيةهندسة م سالم الريس  جيوثرمال ميناشركة  9

طاقة منظومات 
 حرارية

 نائب مدير 

 مدير الشركة  هندسة كمبيوتر خالد السبعاوي*
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 : مجتمع الدراسة المستهدف ومبحوثي المقابالت.ب-2.3جدول 
 

 المقابلة األولى  المؤسسة البحثية الرقم
 الصفة الوظيفية  االسم

جمعية الهيدرولوجيين  10
 الفلسطينيين 

–ميكانيكية  هندسة عصام غانم د. 
 طاقة

 مدير مشاريع الطاقة

 ----  ---- سلطة البيئة 11
 مختص في الطاقة البديلة هندسة عبد الرزاق الفحام* باحث مستقل 12
/  حاسوب هندسة حمدي طهبوب* باحث مستقل 13

 طاقة
 باحث في مجال الطاقة

المركز الفلسطيني ألبحاث  14
 الطاقة والبيئة

 مدير المركز  هندسة حسين حماد*

 *: لم تتمكن الباحثة من مقابلتهم ألسباب مختلفة
 

 البيانات  تحليل 7.3
 

 ين: ئاشتملت تحليل البيانات خالل هذه الدراسة على جز 
 

  تحاليل كيفية: جاءت متركزة في استنباط تعريفات المبحوثين الستخدام الطاقة البديلة  وجاءت
   من إجابات المبحوثين  لتسهيل مقارنة إجاباتهم بعضاً اآللية باشتقاق كلمات وعبارات مفتاحي

ببعض  وتطبيق التحاليل الوصفية عليها  وقد تم إتباع هذا المنهج أيضًا في تحديد األدوار  
 قات  ووسائل التحفيز.و المع

  تحاليل إحصائية وصفية: وانحصرت في احتساب تكرارات ايجابات لكل محور من محاور
 الدراسة.
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 رابعفصل اللا

______________________________________________________ 
 نتائج الدراسة ومناقشتها 

 
سئلة اسة  ذات العالقة بايجابة عن األيتناول هذا الفصل عرضًا ألهم النتائج التي توصلت لها الدر 

اركة بايضافة والجهات المشديلة البحثية المرتبطة باتجاهات المبحوثين نحو استخدام تطبيقات الطاقة الب
ية   والبيئية(  كذلك الجاهزية المؤسساالجتماعية  االقتصادية) لى الجهات المرشحة  واألبعاد التنمويةإ

يقات قات نحو استخدام تطبو اييمان وايرادة  الوعي  التخطيط  التشريع  والكوادر(  وأهم المع) من حيث
جتمعية  واالحتاللية(  وعرض للوسائل الكفيلة بتعزيز استخدام العامة  المؤسسية  الم) الطاقة البديلة

 تطبيقات الطاقة البديلة.
 

 استخدام تطبيقات الطاقة البديلة في فلسطين 1.4
 

مبحوثين البحثية ذات العالقة باتجاه ال األسئلةفيما يأتي تناول لنتائج الدراسة ذات العالقة بايجابة عن 
البديلة في فلسطين  والجهات المشاركة في إدارة الطاقة والدور الواجب نحو استخدام تطبيقات الطاقة 

 عليها  بايضافة للجهات المرشحة من قبل المبحوثين والدور المقترح عليها. 
 

 :اتجاهات المبحوثين نحو استخدام الطاقة البديلة 2.4
 

بديلة نحو استخدام الطاقة الإجابة الدراسة على السؤال البحثي المتعلق باتجاهات المبحوثين  إطارفي 
 (.1.4جاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول )
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: تكرارات إجابات المبحوثين حول االتجاهات نحو استخدام تطبيقات الطاقة البديلة في 1.4جدول 
 فلسطين

 
 النسبة التكرار االتجاه والرؤيا نحو الطاقة البديلة  الرقم
 %71 10 الطاقة البديلة طاقة نظيفة بيئياً  1
 %30 4 الطاقة البديلة عبارة عن آلية تضمين استمرار لمصادر الطاقة التقليدية لفترة أطول 2
خضوع مصادر الطاقة التقليدية وأدوات إنتاجها لالحتالل حّول الطاقة البديلة خصوصًا  3

للمشاريع الصغيرة وسيلة تحرر فلسطينية من السيطرة ايسرائيلية على سوق السكان 
 لسطيني )شراء ال إنتاج(الف

4 30% 

 %30 4 وسيلة استثمار أفضل للموارد الطبيعية التي تمتلكها فلسطين كالطاقة الشمسية  4
الطاقة البديلة هي بديل للطاقة التقليدية خاصة في المراكز النائية عن التجمعات السكانية  5

 ها(من أجل توفير طاقة للمشروعات المختلفة )تحلية المياه وتنقيت
3 23% 

تعد الطاقة البديلة توفير اقتصادي للمستهلك خاصة في ظل انخفاض أسعار التكنولوجيا  6
 ذات العالقة في إنتاجها

2 15% 

استخدام الطاقة البديلة وسيلة لتنفيذ السياسات الحكومية المؤسسية في مجال الطاقة  7
يجب أن يكون من  من استهالك بحسب السياسة %5)السياسة الحكومية للحصول على 

 2020الطاقة البديلة حتى 

2 15% 

 %15 2 الجدوى االقتصادية للطاقة البديلة أعلى منها للطاقة التقليدية )ارتفاع ثمن الوقود التقليدي( 8
 %7 1 األحفوري وسيلة تعوض الفقر بمصادر الوقود  9

 %7 1 وجود سوق عملالثقافة المجتمعية نحو التوج  الستغالل مصادر الطاقة البديلة و  10
 %7 1 تحقيق الرؤيا االستراتيجية الوطنية للقطاع الطاقة المتجددة 11
 

ية يجابات من واقع تحليل العبارات المفتاح. قراءة نقدية لالتجاهات والتعريفات بالمقارنة مع الواقع النظري 
حوثين اتجاهات المب بأنت الطاقة البديلة يكمن القول المبحوثين حول اتجاههم نحو استخدام تطبيقا
 :بشكل تنازلي كما هو أدناه التنموية األبعادجاءت متمثلة في مجموعة من االتجاهات ذات 

 
 تبدالها وباس باعتبار أن الطاقة البديلة هي طاقة نظيفة من المنظور البيئي  :منظور البيئة

ا تحافظ الموارد كملمصادر الطاقة التقليدية تقلص حجم التلوث المتوقع نتيجة استهالك هذه 
 لفترة زمنية أطول عبر تقليص حجم ما كان يستخدم منها قبل هذا االستخدام. استمراريتهاعلى 

  منظور سيادي تحرري: يرى المبحوثين بأن الطاقة البديلة يمكنها أن توفر مصدر طاقة غير
ن رغبت كبديل للب ايسرائيليةخاضع للسيطرة  رول كون  ليس توال يمكنها السيطرة عليها حتى وا 

تسيطر  سرائيلإمورد فلسطيني لذا يتوجب على الفلسطينيين استيراده ولكن بصعوبة بالغة كون 
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 مما يتسبب في الواقع الحالي على هذا المورد سيطرة مطلقة وخصوصًا عبر المعابر والحدود 
ذا فإن التوج  هوالتحكم الفلسطيني من هذه التبعية  ول ايسرائيلية ايرادةفي اعتماد كامل على 

نحو استخدام تطبيقات الطاقة البديلة تسهم في تحقيق استقاللية القرار واستقاللية التخطيط في 
 مجال الطاقة نحو تنمية مستدامة.

 عند ) ن بأن الطاقة البديلة تحتاج إلى استثمار طبيعي ابتدائيو منظور اقتصادي: يرى المبحوث
البعيد  الصيانة منخفضة  وبالتالي فإن الكلفة على المدىالبداية( فقط كلفة مرتفعة في حين كلفة 

اء  كذلك الكهرب إنتاجلهذه الطاقة أقل من الطاقة المنتجة بالوقود التقليدي الذي يستخدم في 
تكفل خفض في قيمة المصروف الشهري المنزلي  كما أن مدخالت هذه الطاقة غير مدفوعة 

لتجمعات الطاقة ل ييصالالالزمة  التحتيةالبنى  المساعدة على تخفيض كلفة وبإمكانهاالثمن 
 النائية  إضافة إلى أنها تخلق فرص عمل إضافية في القطاعات المختلفة.

   منظور اجتماعي: اجتماعيًا استخدام الطاقة البديلة يتطلب ثقافة ووعي بيئي مرتفع  كما أن
مة في تحقيق الرؤيا الشخصية عبر االتجاه والمساه األنايقدم النحن االجتماعية على 

االستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة وتنفيذ السياسات الحكومية  كذلك تسهيل خدمة التجمعات 
 المحرومة من الطاقة.

 
اتجاه المبحوثين نحو الطاقة البديلة واعتبارها أداة إدارة بيئية  واستثمار  بإيجابيةمما سبق يمكن القول 

قل  وتحقيق انتماء أ إنتاجيةللمستهلك بتوفير مصدر طاقة بكلفة  ةدياقتصا ةاقتصادي ناجح  وتحقيق وفر 
 ية.من خالل تنفيذ السياسات االستراتيجية الوطن وتكافل ومشاركة اجتماعية  وأداة تحقيق سيادة تحررية

 
هذه التوجهات فلخصتها الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية في أنشطتها وبرامجها  مدلوالتأما أهم 
 فيما يأتي: تمثل أهمها كما ورد على لسان أحد أعضاء الجمعية د. رياض الهودلي والتي 

 
  قانون فلسطيني مستحدث للطاقة المتجددة وتقديم  للمشرعين وصانعي القرار  إنجازمناصرة

وذلك من خالل المشاركة المجتمعية الواسعة في حوار وطني   بديل للقرارات المعمول بها حالياً ك
كة الواسعة في مناقشة بنود القانون من خالل الورشات والنوادي والحوارات على شامل والمشار 

 المختلفة.  األعالمووسائل  األنترنتشبكة 
  معنيين والعامة ال األهليةالقيام بمجموعة من النشاطات التوعوية الموجهة للمواطنين وللمؤسسات

 باالستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
   ة أكثر الوطنية للطاقة المتجدد االستراتيجيةالحكومية المتبعة لتنفيذ  ءاتايجراالسعي لجعل

  للمواطنين المعنيين. شفافية ووضوحاً 
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  عقد لقاءات مع الجهات المؤثرة والمتأثرة بقرارات مجلس الوزراء بخصوص الطاقة المتجددة
 ار القر نعي والمعنية بقانون مستحدث للطاقة المتجددة وبما يشمل مخاطبة المشرعين وصا

شركات  الصغيرة الممولين للمشاريع  المستثمرين المواطنين صغار  والباحثين األكاديميين 
 الجهات الدولية المانحة. وأخيراالصحفيين المختصين  التأمين 

 طريق وادي النار بالطاقة الشمسية ومشروع  إنارةمشاريع ذات وقع توعوي مثل مشروع  إقامة
 .بالطاقة الشمسية للمياهتعقيم  أجهزةب األغوارتزويد مدارس 

 
 الجهات المشاركة إلدارة استخدام الطاقة البديلة وأدوارها 3.4

 
لة  الطاقة البدي إدارةالمطلوبة للجهات المشاركة في  األدوارعن السؤال البحثي " ما  ايجابةإطار في 

 (2.4) أدناه في الجدولكذلك جهات مرشحة والدور المطلوب منها"  جاءت النتائج كما هو مبين 
 

: التكرارات يجابات المبحوثين حول الجهات المشاركة وأدوارها نحو استخدام تطبيقات أ-2.4جدول 
 الطاقة البديلة في فلسطين

 
 النسبة التكرار الدور الجهة المشاركة

 
 

 القطاع الرسمي

 10 ضبط العملية التشريعية وسن القوانين 
76.9 

 4 االستراتيجية  األهدافي تعترض تحقيق قات التو معالجة المع
30.8 

 عائياالدالتشجيع على استخدام الطاقة البديلة من خالل نشر الوعي 
 بين األفراد

4 
30.8 

 2 تأهيل الكوادر الفنية وا عداد الدراسات المطلوبة 
15.4 

صندوق وطني للطاقة البديلة يتولى مهمة توفير المصادر المالية  إنشاء
 مشاريع. لدعم ال

1 
7.7 

 
 

 هلي القطاع األ

 61.5 8 مشاريع التوعية والترويج للطاقة البديلة والمستدامة 

 30.8 4 المشاركة الفاعلة في صياغة القوانين المتعلقة بهذا القطاع

 30.8 4 تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة الخاصة لخدمة المجتمع 

 15.4 2 االستهالكالتعاون من قبل الحكومة والمجتمع لترشيد 

 
 القطاع الخاص

 38.5 5 االستثمار والتسويق في مشاريع الطاقة البديلة من وجهة نظر ربحية

 38.5 5 وصيانتها األنظمةاالستشارات الفنية وتركيب 

 23.1 3 العمل مع القطاع المصرفي لتسهيل تمويل مشاريع الطاقة البديلة 

لجارية من خالل وضع مشاريع قطاع التأمين في المداوالت ا إشراك
 آلخريناقطاع التأمين مستفيدين من تجارب  أولوياتالطاقة البديلة في 

1 
7.7 
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: التكرارات يجابات المبحوثين حول الجهات المشاركة وأدوارها نحو استخدام تطبيقات ب-2.4جدول 
 الطاقة البديلة في فلسطين

 
 النسبة التكرار الدور الجهة المشاركة

 
 

 اع شب  الرسمي القط

التنسيق الكامل مع السلطات الحكومية في تنفيذ المشاريع المتعلقة 
 بالطاقة البديلة

5 
38.5 

 3 لنائيةا األماكنتسهيل وصول الكهرباء إلى المستخدمين بخاصة في 
23.1 

 23.1 3 توعية المواطنين بأهمية الطاقة البديلة

البنوك والمؤسسات 
 المالية

تاج من خالل الدعم المالي المتمثل بالقروض بفوائد رفع كفاءة اين
 بسيطة

2 
15.4 

المراكز البحثية 
 NGOومؤسسات 

 والوكاالت الدولية 

عمل األبحاث والدراسات الستخدام أنظمة تطبيقات الطاقة  .1
 البديلة

 تنفيذ المشاريع  .2

3 
 

23.1 

 

المجلس التشريعي/ 
 مجلس الوزراء

المالية  ام الطاقة البديلة  وضع التعرفةإقرار القوانين التي تتبنى استخد
 للتسهيل على عملية االستثمار

2 
15.4 

 

 
  هلي  الخاصقطاعات هي القطاع الرسمي  األ ةربعبحسب آراء المبحوثين يشارك في واقع الحال أ

 موشب  الرسمي  يتحمل خالل  القطاع الرسمي بحسب المبحوثين بواقع الحال خلق البيئية الداعمة الستخدا
 ألهلياالطاقة البديلة في المجال التشريعي والتحفيزي  وتوفير الكوادر المؤهلة  أما القطاع  تطبيقات

مة تحمل عبء التوعية وتنفيذ مشاريع لخد إلى بايضافةفيتحمل دور الدعم والمساندة للقطاع الرسمي  
ومًا في هذا القطاع  المجتمع في هذا المجال  أما القطاع الخاص فيتحمل مسؤولية االستثمار عم

لتوفير الخبرات واالستشارات الفنية  أما القطاع شب  الرسمي فيتحمل عبء التنسيق بين  بايضافة
وعية المجتمع ت إلى بايضافةالسابقة والمجتمع والمساعدة على تسهيل وتنظيم هذه المشروعات  األطراف

ات في دور المؤسس يقصور حقيق إلىمن الواضح بأن المبحوثين أشاروا و  بأهمية هذه المشروعات.
والتي فعليًا ونظريًا تتحملها هذه المؤسسات عبر تحكمها في المناهج التعليمية سواء   الرسمية التوعوي 

 والمواد التثقفية والمصادر العلمية الموجودة ايعالميةالمواد و المدرسية أو البرامج التعليمية الجامعية  
بيئة تحفيز  خلق إلى بايضافةريع طاقة بديلة على المستوى الوطني  في المكتبات  وكذلك تنفيذ مشا

 حقيقة داعمة الستخدام تطبيقات الطاقة البديلة. إدارةودعم تعكس 
 

ية لهذا القطاع في دوره  حيث فعلياً ينصب دوره على التوع أكبرهناك اكتمال  األهليفيما يخص القطاع 
وره أكثر دكذلك يعكس   كومية وتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع.ودعم القطاع الرسمي وتوجي  السياسة الح
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من غيره من خالل المشاركة في رسم السياسات المتعلقة في هذا القطاع  الريادة في مشاريع الطاقة 
 .2010البديلة جاءت من خالل الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية منذ عام 

 
فير االستشارات الفنية  إجابات المبحوثين تعكس قوة أما القطاع الخاص فإن االستثمار عمومًا وتو 

ن كانت محدودة  مشاركة للقطاع الخاص لهذه االنطالقة الفلسطينية عبر االستثمار في هذا القطاع  وا 
على الرغم من الخوف من االستثمار في ظل القلق وعدم االستقرار السياسي وارتفاع نسبة المخاطرة 

 لك ميالد العديد من الشركات الخاصة بالطاقة البديلة.السياسية  وباالستدالل على ذ
 

الرسمي: من واقع تنفيذ مشروعات الطاقة البديلة على أرض الواقع مثل مشروع وادي النار   شبالقطاع 
جاباتوالسواحرة جنوب الضفة   المبحوثين يمكن القول بأن هذا القطاع مستعد بل ويقوم بما هو متوقع  وا 
ة الفلسطينية نحو الطاقة البديلة  على الجانب األخر تتفق الباحث االنطالقةبهذه  من  ولو بشكل منقوص

مع المبحوثين بأن هناك تغيب ألطراف أخرى ممكن أن تكون فاعلة وبقوة مثل المؤسسات األكاديمية 
هذه لوالبحثية  المؤسسات المالية والمصرفية  المجلس التشريعي  والنقابات  ألن  في حال مشاركة فاعلة 

األطراف يمكن تحقيق قفزة نوعية الستخدام تطبيقات الطاقة البديلة  وجاء اقتراح المؤسسات المذكورة 
وتأكيد الباحثة لهذا االقتراح نابع من قدرة البنوك والمؤسسات المالية على دعم    المبحوثينمن قبل 

ه المشروعات النجاح  أما االستثمار في هذا القطاع والذي بدون هذا الدعم ال يمكن أن يكتب لهذ
المؤسسات األكاديمية والبحثية فهي صاحبة الدور األكبر في توفير المعلومة السليمة التخاذ القرار حول 
االحتياجات من الكادر والبني التحتية بايضافة إلى حجم االستثمار والمعلومات الفنية والتقنية والجدوى 

ات ابل المجلس التشريعي هو الوسيلة الحقيقية يقرار التشريعالمتوقعة من قبل هذه المشروعات  في المق
واالستراتيجيات الوطنية الناظمة للحياة المؤسسية والمجتمعية  مما يعظم دور هذه المؤسسة في موضوع 

 الطاقة البديلة واستخداماتها.
 

زاب ثل األحن  مو غير أن  برغم تبني جهات أخرى من وجهة نظر الباحثة  لم يتطرق إليها المبحوث
رى الباحثة ن في إجاباتهم  حيث تو تمعية والتي لم يتناولها المبحوثالسياسية  النقابات  والمؤسسات المج

بأن المؤسسات السياسية والنقابات هي األقدر على خلق قوة ضغط تجاه الجهات الرسمية ييجاد بنية 
كذلك  م.يلة خطوات واسعة نحو األماتخطيطية تشريعية تحفيزية تقفز بمشاريع استخدامات الطاقة البد

النقابات لها دور مشاب  لما سبق  أما المؤسسات المجتمعية فهي المستهلك وهي المستثمر لتحقيق 
نحو هذه المشروعات واستثمارها ولو  اييجابيلمشروعات الطاقة البديلة في هذه المرحلة وتوجهها 
 رسمية واألهلية والخاصة وشب  الرسمية نحو تطبيقالمحدود يمكن أن يسهم في دعم الحركة المؤسسية ال

  أوسع وأشمل للطاقة في فلسطين.
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 أبعاد استخدام الطاقة البديلة  4.4
 

التنموية في استتتتتتخدام تطبيقات الطاقة البديلة في الواقع الفلستتتتتطيني  في هذا الجزء من  األبعادبحستتتتتب 
ى سؤال ولإلجابة عل جتماعي  والبعد البيئي.الدراسة  ضمن ثالثة محاور: البعد االقتصادي  والبعد اال

التنموية الستتتتتتتتتخدام تطبيقات الطاقة البديلة في فلستتتتتتتتطين تم االستتتتتتتتتناد إلى نتائج  األبعادالدراستتتتتتتتة حول 
 (3.4)اءت النتائج من خالل الجدول المقابالت مع المبحوثين  وج

 
 طاقة البديلة: إجابات المبحوثين حول األبعاد التنموية الستخدامات ال3.4 جدول

 
 التكرار   األبعاد

 

النسبة 

% 

 5 فتح آفاق استثمارية البعد االقتصادي
38.5 

 5 .التقليل مع قيمة الفواتير على الصعيد العام
38.5 

 2  .التقليل االعتماد على الجانب ايسرائيلي
15.4 

فتح المجال لشركات ومؤسسات للعمل في أنظمة وتكنولوجيا الطاقة 
  .وبالتالي خلق سوق عمل المتجددة

2 

15.4 

 1 .تعزيز الدخل القومي
7.7 

 3 ر.لألس المعيلةتطوير الفئات المهمشة وتمكينها بخاصة النساء  البعد االجتماعي
23.1 

 2 بالمجتمع األوسع المهمشةربط أفراد المناطق 
15.4 

جيال ألترسيخ الدراية واألهمية لدى المستهلك بأهمية الحفاظ على البيئة ل
 .القادمة

2 

15.4 

الي األه وتعزز صمودتحقق استقاللية في الحصول على مصادر الطاقة  البعد االجتماعي
 في المناطق النائية

2 
15.4 

 7.7 1 .تنوير األفراد في إمكانيات استخدام طاقة نظيفة ال تلوث البيئة

 69.2 9 حل أمثل كون الطاقة البديلة ال تلوث البيئية البعد البيئي

 15.4 2 .ال يوجد أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون 

 
فإن  يمكن القول فيما يخص البعد االقتصادي   (3.4) بقراءة عامة للنتائج كما هي مبينة بالجدول

 المبحوثين جاءت موزعة على اتجاهين: إجاباتالستخدام الطاقة البديلة بأن 
 

  ن البعد االقتصادي الستخدام الطاقة البديلةو وثلخص المبح :على مستوى الفرد :األولاالتجاه 
ثمان للطاقة كأ  ض قيمة الفواتير المدفوعة شهرياً الذاتي عبر خف اينفاقبأنها وسيلة لخفض 

 البعيد البنية التحتية للطاقة البديلة على المدى إلىالكهرباء( بشكل رئيسي  إضافة ) المستهلكة
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من حيث رسوم االشتراك وأثمان الشبكات   ر الطاقةأرخص من تلك الالزمة من غيرها من مصاد
 في تلك المناطق النائية والبعيدة عن مراكز الخدمات. الكهرباء  خاصةللحصول على 

 يمكن القول بأن  على المستتتتتتتتتوى فإن  يمكن القول بأن : االتجاه الثاني: على المستتتتتتتتتوى الوطني
 فرص استتتتتتتثمار جديدة على الستتتتتتوق  المبحوثين يؤكدون على أن الطاقة البديلة تستتتتتتهم في خلق

الفلستتتتطيني  وبالتالي خلق فرص عمل ستتتتواء لألفراد أو الشتتتتركات أو المؤستتتتستتتتات  توفير مبالغ 
اء كمزود كأثمان للكهرب  انت تدفع بعيدًا عن الستتوق الوطنيهائلة على الصتتندوق الفلستتطيني ك

هذا القطاع في خلق  (  كما يستتتتتتتتتتتتاعداألجنبيةاالحتفاظ بالعملة ) ايستتتتتتتتتتتترائيليةمثل الشتتتتتتتتتتتتركات 
مما ينعكس في رفع نستتتبة نمو    شتتتراكات وعالقات مؤستتتستتتية اقتصتتتادية محلية ودولية وعالمية

وغيرهتتا   اجاينتتتوبتتالتتتالي تقليتتل كلفتتة   النتتاتج المحلي ايجمتتالي وتحستتتتتتتتتتتتتتين البنيتتة التكنولوجيتتة
خفض  وبالتالي  دعم الطاقة البديلة يعني دعم الستتتتتتتتتتتتخدام التكنولوجيا النظيفة إلىبايضتتتتتتتتتتتافة 

 البيئية. األضراركلفة معالجة التلوث وتأهيل 
 

من وجهة نظر المبحوثين من الناحية االجتماعية يستتهم في خلق  االجتماعيفي البعد  ايجاباتجاءت 
  وذلك من اعيةالة االجتمس لمفاهيم المشاركة والعديكر تجتمعية داعمة للقضايا البيئية  و وتعزيز ثقافة م

أو ما يتم دفع  من أثمان أعلى    هذه الطاقةل التي بحاجة ماستتتتتت طاقة للمناطق النائية صتتتتتتال الإي خالل
من غيرهم في المجتمع الفلستتتتتتتطيني  كما يستتتتتتتاعد على تراكم خبرات فنية وتكنولوجية وبشتتتتتتترية قد تخدم 

فراد حتى في البلدان المجاورة  كذلك الحصول على الطاقة جتمع في خلق فرص عمل في تشغيل األالم
ة داعمة لمشتتاريع اقتصتتادي األفرادخصتتوصتتًا في المناطق النائية عبر هذه المشتتاريع يستتهل إنشتتاء هؤالء 

 قاءاالرتلى إ إضتتتتتتتتتتتتتتتافةغوار على ستتتتتتتتتتتتتتبيل المثال  ق األرض كمناطوبالتالي ربطهم في األ   لحمايتهم
اقة البديلة هي الط ن بأنو النستتتتتبة للبعد البيئي يرى المبحوثأما ببالمستتتتتتوى المعيشتتتتتي في هذه المناطق. 

ن وجدت فإنها ت   طاقة نظيفة ال تستتتبب في إطالق ملوثات تؤثر ستتتلبًا على الموارد البيئية كون بالحد وا 
 بملوثات هااتوتتستتتتتتبب استتتتتتتخدام ,األدنى كما أن هذه الطاقة تأتي بدياًل لمصتتتتتتادر طاقة تقليدية تستتتتتتببت

خر على الجانب اآل  دوث هذا التلوثع حيمن االستتتتتتتتتتتتتتتبدالوهذا    عديدة تمس بمختلف الموارد البيئية
عبر ما يتم استتتتتتتتتتتهالك  في الواقع    طالة عمر موارد الطاقة التقليديةى إإلاستتتتتتتتتتتخدام هذه الطاقة يؤدي 

من  تهالكواالس االحتياجص يى تقلإلمما يؤدي   مصدر الطاقة البديلالحالي كون الطاقة البديلة تمثل 
 لتوفير. الوقود التقليدي وبالتالي إطالة فترة ا

 
 المؤسسات الستخدام الطاقة البديلة  جاهزية 4.4

 
 يمان اي) يلي أهم النتائج المتعلقة بمستوى الجاهزية المؤسسية الستخدام الطاقة البديلة من منظور فيما
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 تي: وايرادة  الوعي  التخطيط  التشريع  والكوادر(  من خالل الجدول اآل
 

 حوثين حول متطلبات الجاهزية المؤسسية.: تكرارات يجابات المبأ-4.4جدول 
 

 النسبة% التكرار  محاور الجاهزية
هناك ثقافة تتسارع نسبيًا حول تقبل التعامل مع الطاقة البديلة وهذا  وايرادة اييمان

واضح منذ القدم بالتعامل مع الطاقة الشمسية من خالل تطبيقات 
 .السخانات الشمسية

3 

23.1 

يرة البحثية المستمرة والتعاون المشترك مع الجهات تتمثل من خالل المس
 الخارجية في المتابعة على كل ما هو حديث في مجال الطاقة البديلة.

2 
15.4 

أغلب المؤسسات في المجتمع سواء في القطاع الحكومي ال تقوم بدور 
 المبادر في مشاريع الطاقة البديلة إال إذا توفر الدعم من الممول.

2 
15.4 

 15.4 2 طاع الخاص معني بقوه في تطبيق مشاريع الطاقة البديلة.الق

تتمثل من خالل إقبال األفراد على اعتماد مشروعات تطبيقات الطاقة  اييمان وايرادة
 البديلة كالطاقة الشمسية.

2 
15.4 

هناك اهتمام على الصعيد الحكومي بموضوع الطاقة البديلة ويتمثل ذلك 
 .ية للطاقةالوطن باالستراتيجية

2 
15.4 

ال يوجد اييمان الكافي بأهمية الطاقة المتجددة سواء على المستوى 
 الرسمي والفردي.

2 
15.4 

رش متمثل بالو  األفرادهناك وعي على المستوى الحكومي وعلى مستوى  الوعي
 والجهات العاملة في هذا المجال. األكاديميةالتوعوية واألبحاث 

8 
61.5 

الحد األدنى على صعيد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ال يوجد وعي ب
 . األفرادالعاملة في هذا المجال وكذلك على مستوى 

3 
23.1 

ا(. على عربين كان األا  تدني نسبة الوعي بخصوص الطاقة المتجددة )و 
ويلزم لذلك مجموعة من األنشطة التعليمية والتوعوية وبضمنها إدخال 

المناهج التعليمية وتدريس الطاقة المتجددة  مساق الطاقة المتجددة في
كأحد التخصصات في الجامعات وتحديدا كليات الهندسة بايضافة 

 توظيف ايعالم العصري لهذه الغاية. إلى

2 

15.4 

بعض الجهات لديها الجاهزية من ناحية التخطيط فهذا نجده من خالل  التخطيط
 الوطنية. ةاالستراتيجيالخطة 

4 
30.8 

خطط وبرامج تطورية وتشجيعية وهذا ينصب على  إلىنا بحاجة ما زل
 الجهات الرسمية الحكومية للدعم في هذا المجال.

لطاقة ا أنظمةهناك محاوالت مؤسسية في رسم الخطط الخاصة بتطبيقات 
 البديلة.

2 
 
 
2 15.4 
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 : تكرارات يجابات المبحوثين حول متطلبات الجاهزية المؤسسية.ب-4.4جدول 
 

 %النسبة التكرار  ر الجاهزيةمحاو 
 15.4 2 المشاركة بالتخطيط بين المستفيدين وبين مقدمي الخدمات إلىنفتقر  التخطيط

ي التوزيع ف وغير متكافئ وتطوير استخدامهاالتخطيط ضعيف ويعيق نشر 
 الجغرافي.

2 
15.4 

 15.4 1 .التخطيط االستراتيجي للطاقة المتجددة غائب فعليا لدى الجانب الرسمي

هناك تعاون بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات األكاديمية من ناحية 
 .التخطيط

1 
7.7 

 7.7 6 .التشريعات ضعيفة وغير كافية لموضوع الطاقة البديلة التشريع

 46.2 2 هناك محاوالت جدية من ناحية التشريعات الموضوعة ولكن تنصدم بالواقع

ات والتشريعات التي تنظم وتشجع استخدام تطبيقهناك نقص في القوانين  التشريع
 الطاقة البديلة.

2 
15.4 

لغاية اآلن ال يوجد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية قانون للطاقة 
ن الطاقة المتجددة وبما يتضم استراتيجيةالمتجددة فيما أقرت الحكومة 

تيار لحوافز تشجيعية لمن يقوم بتغذية شركات توزيع الكهرباء العاملة با
(. مع العلم أن Feed In Tariffالكهربائي وهو ما يعرف بنظام الت )

 حتى اآلن. االستراتيجيةليس هناك تطبيق حقيقي هذه 

2 

15.4 

بشكل عام هناك كوادر بشري  لديها الخبرة والمهارات العالية في مجال  الكوادر
 الطاقة المتجددة سواء مهندسين وفنيين.

6 
15.4 

اء من الخبراء في مجال الطاقة البديلة أو من الكوادر هناك كوادر سو 
 األكاديمية في مجال تقنيات الطاقة البديلة.

3 
46.2 

يوجد كوادر على المستوى المحلي في فلسطين وخبراء متخصصين في 
أنظمة الطاقة الشمسية والمهندسين والمصممين لهذه األنظمة ولكن هذا 

 غير كاف.

2 

23.1 

 15.4 1 .خبرات العملية في مجال تكنولوجيا الطاقة البديلةهناك نقص في ال

 
بيقات تط( فيما يتعلق بالجاهزية المؤسسية الستخدام 4.4من خالل النتائج الواردة في الجدول)من الواضح 

وواضح في محاور الجاهزية المختلفة  وأن الجاهزية تتجلى في  يالطاقة البديلة  أن هناك ضعف حقيق
وعي بأهمية استخدام تطبيقات الطاقة البديلة وأبعداها التنموية  وكذلك بتوفير كادر جود أفضل صورها بو 

 بتبني الطاقة البديلة كمصدر بديل للوقود التقليدي. وكفاءت مؤهل قد يتم البناء على خبرت  
 
 مي غير سوعلى رأسها القطاع الر كافة الفلسطينية  القطاعات: من الواضح أن وايرادةيمان في مجال ايف
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جاهزة لالستخدام لتطبيقات الطاقة البديلة  إال بصورة خجولة فهي ال تأخذ دور المبادرة  وال تقوم بدور 
ال يكون  دتتطلب تمويل قسباب عدة منها: أن التحفيز والمبادرة محفز بشكل فعلي  ويمكن أن يعزى ألال

  سرائيلياي االحتالل مضايقاتحت كونها دولة ناشئة وت  الضعيف االقتصاديمتوفرًا نتيجة الوضع 
ى محدودية الموارد المالية على المستو اهية التي تعيشها أغلب المؤسسات  إضافة إلى والقيود الالمتن

ي الطاقة ثمار فأولوية  وبالتالي االست االقتصادعف الوضع االقتصادي الذي يجعل الوطني  حيث ض
لدي   مستثمرال  جعلت االستثمارعلى  االحتالللطات ذلك القيود التي تفرضها سالبديلة غير مربح  ك

ا اليومية القضاي المؤسسة الرسمية بمعالجة انشغالكذلك نجد  قدام على مثل هذه المشاريع.الخوف من اي
جديدة تحمل المغامرة بين ثناياها  كما إنشاء مشروعات  أن تقوم على حاحًا منإلكثر واالحتياجات األ
 لثقافة المجتمعية والمعرفة بتكنولوجيا الطاقة البديلة أسوة بالمحيط العام.ا في ضعفنجد أن هناك 

 
لة ضعيف  البدي الطاقةفي مجال الوعي: نجد أن الوعي بموضوع الطاقة البديلة وأهمية استخدام تطبيقات 

كون أن ي يجبوهذا يظهر لنا من خالل قلة توج  المؤسسات ذات العالقة بموضوع الطاقة البديلة  والتي 
عالم المسموعة من خالل توظيف وسائل اي واسع  سواءنشر الوعي بين أفراد المجتمع على نحو 

 أو من خالل الندوات والورش التوعوية.  والمرئية والمقروءة
 

الجادة اوالت أن  على الرغم من المحيمكن القول ستخدام تطبيقات الطاقة البديلة: الالتخطيط ب فيما يتعلق
مثل النشوء  وهذه الجهود يفي طور ما زالت  اه  إال أنفي هذا المجال طراف ذات العالقةألاالتي تبذلها 

(  والتي تهدف لرفع 2013-2011)الوطنية لقطاع الطاقة ستراتيجية لالسلطة الطاقة  باكورتها اعتماد
الكهربائية  ن مجموع اينتاج المحلي للطاقةم %10من المصادر المتجددة الى  ءهرباللك نتاج المحلياي
 .2020حلول العام ب
 

قة يعمل على تنظيم الشؤون المتعلنجد أن  ال يوجد إطار قانوني ناظم في مجال التشريع: حتى اآلن أما 
 بأن االستراتيجية: )2014 (حيث يرى الهودلي .ضعيفةاستخدامات الطاقة البديلة وأن هذه التشريعات ب
 

 اقة المتجددةأنها لم تتطرق إلى إنشاء صندوق وطني للط. 
  الجمركية والضريبية لمشاريع ونشاطات الطاقة البديلة ايعفاءاتليس هناك وضوح في موضوع. 
  بيت كمرحلة تجريبية  1000تقتصر المشاركة المجتمعية من خالل المشاريع المنزلية على

طاع قالمبادرة الوطنية الفلسطينية للطاقة الشمسية لل مشروع) األولىخالل السنوات الثالث 
الطويلة  الندرةمليون دوالر  وهو رقم صغير بالمقارنة مع  15المنزلي( وهو ما يعادل استثمار 

 .نسبيًا للعملية التجريبية
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  لم يتطرق القرار إلى ذكر أي نشاط حكومي لترويج الطاقة البديلة وتشجيع المواطنين على
 .المشاركة

 ن الممكن أن تدار المشاريع المنزلية ال يوجد آلي  للتنسيق مع الحكم المحلي  حيث أن  م
 ل عشوائي مما يؤدي إلى تلوث بصري.كالصغيرة بش

 
الطاقة  في مجالالمبحوثين بأن الكوادر البشرية  إجاباتالكوادر: نجد من خالل ب وأخيرًا فيما يتعلق

ء في اة ولكنها بحاجة إلى تدريب وتأهيل  ويعزى ذلك إلى عدم وجود مراكز تدريب سو البديلة متوفر 
 القطاع الرسمي أو الخاص.

 
 قات استخدام الطاقة البديلة و مع 5.4

 
التي تحد من استخدام الطاقة البديلة في  معوقاتفي إطار ايجابة على سؤال الدراسة حول ما هي 

فلسطين  تم احتساب تكرارات إجابات المبحوثين للفقرات التي خصصت لهذا الغرض  وجاءت النتائج 
 (.5.4) ي الجدولكما هي مبينة ف

 
 المبحوثين. إجاباتالتي تحد من استخدام الطاقة البديلة بحسب  معوقات: الأ-5.4ول جد
 

 % التكرار  معوقاتال

 53.8 7 .الفردي ى المستو ارتفاع كلفة أنظمة الطاقة البديلة خصوصًا على  عامة معوقات

 في صوصاً غالء أسعار الكهرباء الناتجة عن بعض مصادر الطاقة البديلة خ
 .حالة الوحدات المصغرة

6 
46.2 

البديلتتتتتتتتتتة الطاقتتتتتتتتتتة  يدارةضتتتتتتتتتتعف ايطتتتتتتتتتتار التشتتتتتتتتتتريعي والقتتتتتتتتتتانوني النتتتتتتتتتتاظم 
 منها. على استخدام المستدام  زوالمحف

5 
38.5 

الطاقتتتتتتة البديلتتتتتتة  مشتتتتتتاريع تطبيقتتتتتتاتكبتتتتتتر حجتتتتتتم المستتتتتتاحات الالزمتتتتتتة لتنفيتتتتتتذ 
لمشتتتتتتاريع الريتتتتتتاح خصوصتتتتتتًا فتتتتتتي حتتتتتتال توجيتتتتتت  ا الشمستتتتتتية وطاقتتتتتتةكالطاقتتتتتتة 

 لخدمة تجمعات بداًل من وحدات منزلية صغيرة. 

5 

38.5 

صتتتتتتتتتتغر حجتتتتتتتتتتم الستتتتتتتتتتوق الفلستتتتتتتتتتطيني االستتتتتتتتتتتثماري وبالتتتتتتتتتتتالي قلتتتتتتتتتتة عتتتتتتتتتتدد 
المؤسستتتتات العاملتتتتة فتتتتي صتتتتناعة الطاقتتتتة وقلتتتتة التنافستتتتية فيمتتتتا بتتتتين متتتتا هتتتتو 

 .موجود

4 

30.8 

صتتتتتتتتتعوبة تتتتتتتتتتوفير التكنولوجيتتتتتتتتتا الحديثتتتتتتتتتة الضتتتتتتتتترورية الستتتتتتتتتتخدام تطبيقتتتتتتتتتات 
 واالجتماعيتتتتتتتتة السياستتتتتتتتيةالبديلتتتتتتتتة خصوصتتتتتتتتًا فتتتتتتتتي ظتتتتتتتتل الظتتتتتتتتروف الطاقتتتتتتتتة 

 .واالقتصادية

4 
30.8 
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 .المبحوثين إجاباتالتي تحد من استخدام الطاقة البديلة بحسب  معوقات: الب-5.4ول جد
 

 %النسبة التكرار  معوقاتال

معوقات 
 مؤسسية

ضعف الوعي المؤسسي بجدوى استخدام تطبيقات الطاقة البديلة خصوصًا 
 .لبيئية منها واالقتصاديةا

10 
76.9 

التشاركية التكاملية بين المؤسسات ذات  وايرادةضعف الهياكل التنظيمية 
 .العالقة في قطاع الطاقة عمومًا وقطاع الطاقة البديلة خصوصاً 

5 
38.5 

ياب الطاقة وبالتالي غ بإدارة المرتبطةالتنظيمية المؤسسية  الثقافةضعف 
 .المترجمة لهذه الثقافةالهياكل المؤسسية 

4 
30.8 

ياسات سقلة عدد المؤسسات العاملة في القطاع مما يضعف البرامج وال
دية وبالتالي غياب الريا  المؤسسية نحو استخدام تطبيقات الطاقة البديلة

 والتنافسية في قطاع الطاقة البديلة.

3 

23.1 

 
 
 
 

 معوقات
 مجتمعية

 الستعداد لالستثمار الفردي والمؤسسيضعف الواقع المجتمعي االقتصادي وا
 والمجتمعي في قطاع الطاقة البديلة.

9 
 

69.2 

  ةلبديلاضعف الوعي المجتمعي بالجدوى التنموية الستخدام تطبيقات الطاقة 
 .األحفوري البيئية السلبية الستخدام مصادر الوقود  واألثار

8 

61.5 

ها ع والتي قد تمثل قدوة يتبعغياب النماذج المجتمعية الناجحة في هذا القطا
 .المجتمع

4 

30.8 

 4 .غياب القيادة المجتمعية الداعمة لمشروعات الطاقة البديلة
30.8 

خصوصًا في ظل االزدحام والكثافة السكانية  لألفرادصغر المساحة المتاحة 
والخاضعة للسلطة الفلسطينية مما قد يخلق معارضة  المأهولةفي المناطق 
 ل هذا االستخدام.مجتمعية لمث

3 

23.1 

 معوقات
 احتاللية

طينية الفلس السيادة الرسميةج والتي تحد من +  ب+  أ ايداريةالتقسيمات 
والمؤسسية والفردية  وبالتالي الخوف من االستثمار نتيجة الممارسات 

 . ايسرائيلية

7 

53.8 

بيقات الطاقة طالخاصة بت والتكنولوجياللتجهيزات  نايسرائيلييإعاقة استيراد 
حكم بها على مصادر الطاقة التي تت نالفلسطينييالبديلة سعيًا استمرار اعتماد 

 وبالتالي الحد من االستقاللية الفلسطينية لقطاع الطاقة. إسرائيل

6 

46.2 

إرهاب المستثمرين بالممارسات المختلفة التي تعطل أية مشروعات حقيقية 
 في مجال الطاقة البديلة.

 

5 
 

38.5 

 
  طبيقات الطاقة البديلة بحسبدام تقات التي تواج  استخو المتعلقة المعجاءت إجابات المبحوثين 
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في ظل احتالل االقتصاد سلم أولويات المجتمع    تبدو منطقية قات العامة و ن المع(  بأ5.4) الجدول
  الفلسطيني عنتيجة صعوبة االستثمار وصغر حجم سوق العمل الناتج عن خصوصية الواق  الفلسطيني
مثلة كأ عة نسبياً المرتف واينشاءلتأسيس سرائيلي  وعلي  فإن تحمل نفقات ااي االحتاللعلى دولة  والمعتمد
أعلى  مقارنة بكلفة مدفوعة كأثمان كهرباء حتى لو كانت   لن تكون مجدية في الواقع الفلسطيني ابتدائية

سيط. واقع بالتق كلفة الكهرباء تدفع مجزئة شهرياً عند المقارنة زمنينًا في المدى البعيد  وذلك كون 
الكلفة )واحدة فعة خرى أقل تدفع دألكلفة مرتفعة تدفع بالتقسيط عن  اقتصادي ضعيف يعتبر أكثر قبوالً 

ة الشمسية الطاق إضافة إلى ذلك فإن  حتى اآلن تتطلب مشاريع لمشروعات الطاقة البديلة. (االبتدائية
غالبًا  المساحات وهذهالكبيرة  المؤسسات و  واسعة لخدمة التجمعات السكانيةتومشاريع الرياح مساحات 

احات في لهذه المس الحتياجاتهممن استخدامها نتيجة  ن الفلسطينيو أو يتحرج   ما تكون غير متوفرة
في ظل محدودية المناطق التي تخضع إلى السيادة الفلسطينية والتقسيمات و   نتاجية الزراعيةاي العملية

رة   خصوصًا أن مثل هذه المشروعات تتطلب مساحات حالفلسطينيينسرائيليًا على إدارية المفروضة يا
المحفز  النظام التشريعيكما نجد بأن  .في مناطق السلطة الفلسطينية ال يتوفروهو غالبًا   ومفتوحة

  القانون  أو ليس فيكون غير موجود ي في هذا القطاع يكاد االستثمارحو والقادر على تشجيع المجتمع ن
ما فيما يتعلق أ تطبيقات الطاقة البديلة. الستخدامزامية إلكأفراد ومؤسسات بصورة  الفلسطينيينما قد يدفع 

اثة ما يتطلب حد وهو  في الواقع الفلسطيني ة والمولدالنشأ حديثة عمومًا  فهيتكنولوجيا الطاقة البديلة ب
التكنولوجيا تحقق الهدف كما هي النماذج الدولية  وهذا غير ن هذه إإذ  المعرفة وعصرية التكنولوجيا 

 ة.القيود والواقع االقتصادي المعتمد على المعونات والمساعدات الدولي الفلسطيني نتيجةمتوفر في الواقع 
الواضح أن هناك ضعف مؤسسي مرتفع في جدوى استخدام  المؤسسية  منقات و فيما يتعلق بالمعو 

دارية على الحاصل في الهياكل التنظيمية وايلة  ويمكن ربط ذلك الضعف للقصور تطبيقات الطاقة البدي
فيما يرى المبحوثون أن قلة عدد المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة البديلة ذو المستوى المؤسسي  

 قات المجتمعية فجاءت إجابات المبحوثين بأن غياب االستثمار علىو وبالنسبة للمع تأثير ضعيف.
ن ربط ذلك بمستوى مرتفع  ويمك واالقتصاديضعف الواقع المجتمعي  والمؤسسي نتيجةالفردي  المستوى 

حول  اباتجتعود على المجتمع  فيما كانت اي بضعف الوعي المجتمعي أيضًا بالجدوى التنموية التي
  ة بمستوى ضعيف.حجغياب النماذج الريادية النا

 
يدارية اقد كانت وجود التقسيمات ف  قات االحتالليةو عابات المبحوثين فيما يتعلق بالممن خالل إج

 من  يسرائيليةاتفرض  السلطات  البديلة  لماالفلسطينية معيق أمام استخدام تطبيقات الطاقة  األراضي
 من محددات عند االستيراد  األخيرة  كذلك ما تفرض  Cمساحات واسعة تحديدًا مناطق سيطرة كاملة ل
االبتعاد عن مثل ب الفلسطينيينئب المفروضة لعملية االستيراد  هذا الواقع يحتم على والضرا  للمواد الخام

 .تلك المشاريع التنموية
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 الوسائل الكفيلة بتعزيز استخدام الطاقة البديلة  6.4
 

يتناول الجدول التالي تكرارات حول إجابات المبحوثين لسؤال الوسائل الكفيلة بتعزيز استخدام الطاقة 
 في األراضي الفلسطينية.البديلة 

 
 : التكرارات يجابات المبحوثين حول الوسائل الكفيلة بتعزيز استخدام الطاقة البديلة أ-6.4دول ج
 

 النسبة% التكرار  الرقم
 قيام الحكومة الفلسطينية بتوفير وسائل التحفيز والبيئة المناسبة لالستثمار دعماً للتوج  1

دعم المشروعات الفردية الستخدام هذه التطبيقات   مثل)البديلة نحو قطاع الطاقة 
لدعم  ليةاألهالتراخيص إن توفرت  توجي  الممولين والمؤسسات  إنجازوالمساعدة في 

 69.2 9 هذه النوعية من المشروعات  والمساعدة بتوفير التكنولوجيا الالزمة.

طين  ة في فلسايسراع في استكمال التشريعات الناظمة لموضوعات الطاقة المتجدد 2
يكون ذلك على حساب جودة التشريعات وفائدتها في تطوير قطاع الطاقة البديلة.  وأال

مع االستفادة من تجارب الدول في هذا الشأن من الناحيتين القانونية والتطبيقية. من 
اجل توفير بيئة استثمارية صحية وواعدة للطاقة المتجددة في فلسطين  فان  ينبغي 

 :من السياسات وايجراءات مثل توفير مجموعة
 
هيئة وطنية للطاقة المتجددة مهمتها وضع االستراتيجيات لقطاع الطاقة  إنشاء -أ

 .المتجددة الفلسطيني
صندوق وطني للطاقة المتجددة يتولى مهمة توفير المصادر المالية لدعم  إنشاء -ب

  .ليات تقرها السلطات المختصةآمشاريع الطاقة المتجددة وفق 
وضع قانون مستحدث للطاقة المتجددة في فلسطين باالستفادة من التجارب  -ت

 61.5 8 العالمية الناجحة.

دارية داعمة الستخدام تطبيقات الطاقة البديلة  3 السعي لخلق إرادة سياسية ومؤسسية وا 
دماجلموضوعات الطاقة البديلة ضمن برامجها بشكل رئيس  األحزابعبر دمج   هاوا 
 المحلي  وتبني الجمهور ومؤسسات  للهيئاتمجمل الخطط االستراتيجية أيضًا في 
 53.8 7 .بقطاعت  كافة بقضايا الطاقة البديلة كقضايا رأي عام وايعالنالمجتمعية 

4 

استكمال االستعدادات الفنية والتقنية وتلك المتعلقة بالكوادر من قبل كل من سلطة 
ؤسسات المشاركة والمساهمة بأنشطة هذا الطاقة وشركات الكهرباء بشكل خاص والم

 38.5 5 .القطاع بشكل عام

5 
العمل على تصميم وتنفيذ برامج توعوية مؤسسية ومجتمعية متكاملة حول الطاقة 

 38.5 5 .البديلة وجدواها التنموية
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  ة: التكرارات يجابات المبحوثين حول الوسائل الكفيلة بتعزيز استخدام الطاقة البديلأ-6.4دول ج
 

 %النسبة التكرار  الرقم

6 

 نجازإالسعي لتوفير المعلومة السليمة ذات العالقة في الوقت والمكان المناسبين مثل 
الخرائط التفصيلية لكل أنواع الطاقة البديلة في فلسطين كالرياح والطاقة الشمسية  

دماج المراكز التعلي األكاديميوتعزيز البحث  ية والبحثية موالعلمي في الواقع المحلي وا 
 30.8 4 والبرامج ذات العالقة بالطاقة البديلة.  األنشطةفي 

 
مثل والدعم المادي والتقني ت االقتصاديةيمكن مالحظة أن توفير البيئة  من خالل مراجعة النتائج أعاله

الوضع  عتبارالاإذا ما أخذنا بعين أهم الوسائل الكفيلة بتعزيز استخدام الطاقة البديلة  وهذا يبدو منطقيًا 
ام  الفلسطينية بشكل ع االحتياجاتد على التمويل الخارجي بتوفير واالعتما الصعب االقتصادي 
المعتمد على اآلخر  وعلى الجانب اآلخر حداثة هذا القطاع في الواقع الفلسطيني وبالتالي  واالقتصاد

والتحفيز  ريعات من منظور التنظيميأتي موضوع التشو  نقص الخبرة والكادر المؤهل والتكنولوجيا الالزمة.
تشجيع االستثمار وتوفير التمويل الالزم واحترام وعي وفكر  والمخالفة  عبرال من منظور المعاقبة 

ن التشريعات تأتي كداعم ومحفز على توفير البيئة المشجعة لتبني وأور  وهو ما يبدو منطقيًا  الجمه
 .استخدامات تطبيقات الطاقة البديلة

 
 ة  والتياألساسيلنجاح مالم يتوفر ل  المقومات كن ألي مشروع تنموي مهما كانت جدواه النظرية اال يمو 

تالي تبني ليأتي على رأسها الوعي المجتمعي والمؤسسي والذي يترجم باتجاه إيجابي نحو موضوع   وبا
يعات وضتتتتتتتع التشتتتتتتتر رادة الستتتتتتتياستتتتتتتية الداعمة والتي بدونها لن ترصتتتتتتتد الموازنات وتالمجتمع ل   يليها اي

والخطط االستتراتيجية والعالقات المؤستستية المحلية والدولية لتوفير التكنولوجيا والكوادر المؤهلة والبرامج 
التعليمية المدرستتتتتتتتتتتية والجامعية الداعمة لها. أما على الصتتتتتتتتتتتعيد التنفيذي فإن االستتتتتتتتتتتتعداد الفني والتقني 

يعتبر رادة الستتتتتتياستتتتتتية والتشتتتتتتريعات  و لتمويل وايكتوفير ا محفزات لما ستتتتتتبق من   والتكنولوجي هو تتم
كخطوة تنفيذية على أرض الواقع بدون توفر المناسب منها  ولسالمة التنفيذ على أرض الواقع ال بد من 

نوات  المعلومة الستتتتتتتتتتتتتليمة الناتجة عن بحوث علمية تكون  ستتتتتتتتتتتتتليم أن يتم هذا التنفيذ بناء على تخطيط 
 تخاذاللزمان الكافيين وبالقدر الكافي ات للمعلومات من حيث الوقت واستتتتتتتتليمة قادرة على توفير المتطلب

 القرار.
 

 تلخيص نتائج الدراسة 7.4
 

 :لطاقة البديلةاستخدام تطبيقات ا حول سؤال المبحوثين التجاههم نحو لنتائج المقابالتفيما يلي تخليص 
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  من إجابات المبحوثين. من المنظور البيئي وهذا يتفق مع ما جاء البديلة نظيفةأن الطاقة 
  المحافظة على وجود مصادر الوقود التقليدي لفترة أطول جاءت بنسب مرتفعة وهذا يتفق مع ما

 جاء من إجابات المبحوثين.
  نسب مرتفعةب التقليدي جاءتلموارد الوقود  ايسرائيليةتحقيق مبدأ السيادة والتحرر من السيطرة. 
 ات الطاقة البديلة وسيلة استثمارية.من منظور اقتصادي يعد استخدام تطبيق 
  أن التوج  نحو استخدام تطبيقات الطاقة البديلة تخلق فرص عمل إضافية في القطاعات

 المختلفة.
 

دوار المطلوبة من الجهات المشاركة في إدارة تطبيقات الطاقة البديلة كانت أهم النتائج فيما يتعلق باأل
 تي:على النحو اآل

 
 ط العملية التشريعية الخاصة بقطاع الطاقة البديلة.هناك حاجة ماسة لضب 
 مكانيات البشرية جاءت في مستوى منخفضأن توافر اي. 
 فعالطاقة البديلة جاء ضمن مستوى مرت الدور في عملية التوعية والترويج الستخدام تطبيقات  

 وهذا يتفق مع ما جاء في نتائج المقابالت.
  توى في مس البديلة جاءتعات الناظمة لقطاع الطاقة ورسم التشري عملية وضعالمشاركة في

 منخفض.
 منخفض. هلي جاءت في مستوى طبيقات الطاقة البديلة للقطاع األأن تنفيذ مشاريع تعتمد على ت 
  التعاون والتنسيق مع القطاع الحكومي الستخدام تطبيقات الطاقة البديلة كانت في مستوى

 منخفض.
  جاءت  يةربحيتمثل في االستثمار والتسويق من وجهة نظر أن الدور الرئيسي للقطاع الخاص

 بمستوى مرتفع.
  الفنية جاءت ضمن نسب مرتفعة توفير االستشاراتأن. 
  أن توافر التنسيق والتشبيك مع الجهات ذات العالقة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة البديلة

 جاءت بمستوى مرتفع.
 

 :هيو  بعاد التنموية الستخدام تطبيقات الطاقة البديلةاأل فيما يتعلق في ايجاباتأما نتائج 
 

  ض قيمة فتح آفاق استثمارية وتخفيمكن   الطاقة البديلةمن خالل التوج  نحو استخدام تطبيقات
 على الصعيد العام جاءت بمستوى مرتفع. الكهرباء فواتير
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  مكانية تعزيز الدخل القومي جاءت ضمن مستوى منخفض.إأن 
 لفئات المهمشة وربطها بالمجتمع جاءت بمستوى مرتفع.أن تمكين ا 
  الطاقة البديلة يعد حل أمثل للحفاظ على البيئة جاءت بمستوى مرتفع. تطبيقاتاعتماد 

 
 :معوقاتفيما يتعلق بتخليص نتائج ال

 
  مرتفع. جاءت بمستوى أن ارتفاع كلفة أنظمة الطاقة البديلة بخاصة في البداية 
 منتجة عن بعض المصادر جاءت بمستوى مرتفع.أن أسعار الكهرباء ال 
  ة ر قامة المشروعات تقع خارج السيطمكتمل  كذلك المساحات الالزمة ي القانوني غير ايطارأن

 المرتفع. الفلسطينية جاءت بنفس المستوى 
  العاملة في  المؤسساتالتصنيع وقلة الخبرة الالزمة وقلة  الفلسطيني لعمليةصغر مساحة السوق

 الطاقة محدودة جاءت في مستوى منخفض.صناعة 
  مستوى جاءت ب فلسطينياً غير متوفر  حديثة  وهذاحاجة أنظمة الطاقة البديلة إلى تكنولوجيا

 منخفض.
 .أن ضعف التخطيط وقلة الوعي المؤسساتي بأهمية العائد المادي جاءت في مستوى منخفض 
  البديلة جاءت في مستوى مرتفع. الطاقة تطبيقاتيعد قلة الثقافة حول مدى أهمية استخدام 
 في مستوى  جاءت األموال رؤوسلجمركي وا عاقة حركة أن القيود المفروضة على التخليص ا 

 منخفض.
 

 :تي  تخلصت النتائج كاآلالكفيلة بتعزيز استخدام الطاقة البديلة بالنسبة للوسائل
 

 توفير بيئة استثمارية من أجلدارة قطاع الطاقة البديلة استكمال التشريعات الناظمة ي نإ 
 لتطبيقات الطاقة البديلة جاءت في مستوى مرتفع.

  وا عداد الدراسات المطلوبة جاءت بمستوى مرتفع.  تأهيل كوادر فنية 
 فراد على أهمية استخدام تطبيقات الطاقة البديلة.رورة العمل على نشر الوعي بين األض 
 بحاث والمؤسسات التعليمية.تفعيل دور مراكز األ 
 ر في وتقديم وسائل تحفيزية وتشجيعية لالستثما  دعم اقتصادي وقروض ميسرة إمكانياتوفير ت

البديلة. قطاع الطاقة 
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 خامسالفصل ال
______________________________________________________ 

 االستنتاجات والمقترحات
 

 المقترحاتو االستنتاجات خلصت الدراسة إلى  بعد إجراء هذه الدراسة ومن خالل عرض النتائج ومناقشتها 
 اآلتية:

 
 االستنتاجات 1.5

 
 :الطاقة البديلة استخدام تطبيقاتاالستنتاجات الخاصة بواقع أهم 
 

   االتجاه الفلسطيني نحو الطاقة البديلة غير ناضج بصورة كافية  ويبدو أكثر واقعية وقبول نحو
 سات الكبيرة أكثر من النماذج المصغرة.التطبيق المشروط بالمواقع المهمشة والمؤس

 ة والطاقة البديل  قدر على إنجاح إدارة قطاع الطاقة عموماً دارة التشاركية التكاملية هي األاي
 خصوصًا.

 ادرة واالجتماعية ببذل المزيد من الجهود الق االقتصاديةالبيئة  أن تعززمكان بعاد التنموية باياأل
مكانات وموارد قادرة على تنفيذ ناجح لهذه المشروعات.  لبديلةعلى خلق بيئة داعمة للطاقة ا  وا 

  اوزها في طريقهم تج الفلسطينيينرئيسية  على  معوقاتالمعوقات االقتصادية والوعي والتشريعات
 لتبني مشروعات الطاقة البديلة.

 ني تبهي أكثر الوسائل قدرة على دعم و  االستثمارلسياسية الداعمة والمحفزة على رادة ااي
 للطاقة البديلة. الفلسطينيين
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 المقترحات 2.5
 

فيما يأتي أهم المقترحات التي خلصت إليها الدراسة وتوج  هذه المقترحات إلى الجهات ذات االختصاص 
جهات حكومية  وأهلية  ومجتمعية لتعزيز الجاهزية نحو استخدام تطبيقات الطاقة البديلة  والعمل  وهي

 :من خاللل المناسبة لتطوير قطاع الطاقة البديلة على وضع اآلليات والوسائ
 

  ة التشاركية التكاملية المؤسسية والمجتمعي ايدارةالمشاركة: ضرورة إنشاء هيكل إداري قائم على
بشؤون الطاقة البديلة  وأن توكل رئاست  لسلطة الطاقة ومجلس إدارت  من المؤسسات  يعنى

ة الزراعة  الفلسطيني  وزار  لإلحصاءصاد  الجهاز المركزي البيئة  وزارة االقت سلطة)مثل الرسمية 
 البيئة(. وعلى أنعالم  ووزارة الحكم المحلي  وسلطة وزارة ايسلطة المياه  وزارة التخطيط  

هلية ومؤسسات القطاع الخاص  والذراع المعلوماتي من المؤسسات األ االستشاري يكون الطاقم 
ز إضافة إلى المراك المختلفة كاديمية ات والمؤسسات األامعوالبحثي والتوعوي عبارة عن الج

 البحثية.
  االتجاه والوعي: إعداد وتنفيذ برامج توعوية مؤسسية في مجال الطاقة البديلة مبنية على أسس

ة كاديميتعد البرامج من قبل المؤسسات األ علمية سليمة في إطار استدامة الطاقة  على أن
 تعالم ووزارة الثقافة  وذلك في ضوء استراتيجيات وخبراارة ايوز ووزارة التربية والتعليم و 

هلية من قبل المؤسسات األ وتنفذهلية والخاصة لهذا القطاع  المؤسسات الرسمية والمؤسسات األ
 التربية والتعليم والجامعات والهيئات المحلية. عام  ووزارةبشكل 

 لمؤسسية المطبقة في هذا القطاع  والعمل الفردية وا اتبعاد التنموية: تعميم نماذج النجاحاأل
 على توفير المستلزمات المادية والتقنية والكادر الذي يسمح بنجاح هذه البرامج.

 تشجيع االستثمار والسعي لتوفير التمويل الفردي والجماعي لدى المؤسسات الدولية معوقاتال :
نشاء ص  والمحلية العاملة في مجال القطاع التنموي   قراض والمعونة.ناديق ايوا 

 وتحفيز المؤسسات على وضع لوائح  ذات العالقة على المستوى الوطني استكمال التشريعات 
 وأنظمة خاصة بها ومنسجمة مع التشريعات الفلسطينية.

 
 مقترحات بحثية 3.5

 
 تقترح الدراسة اجراء ما [اتي من دراسات وابحاث علمية: 

 
  منظور الطاقة البديلة.للتشريعات الفلسطينية من  تقييميةدراسة 
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  أرض الواقع. علىدراسة تقييمية لجدوى المشاريع المنفذة 
 المنهج  وباستخدامرقام حصاءات واألواقع الطاقة البديلة باعتماد اي دراسة تقييم جدوى من منظور

 الوثائقي.
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 المراجع:
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  اأريح  مؤتمر بيئة األغوار(: االستفادة من الطاقة البديلة في منطقة 2011ض. ) أبو بكر 
 .39واألغوار )واقع وتحديات( ص 

 القاهرة العربية  النهضة دار يدفع  الملوث (: مبدأ2006أ. ) حجازة  أبو. 
 لطاقة الشمسية كبديل للطاقة التقليدية في فلسطين  جامعة (: تخطيط ا2009) م.  حفيظة أبو

 النجاح الوطنية  فلسطين.
 واألغوار )واقع  أريحا(: الطاقة المتجددة مصادرها واستخدامها  مؤتمر بيئة 2011  د. )دية أبو

 .40وتحديات( ص 
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 (: وسائل تشجيع التوسع في استخدام السخانات 2008) م. وخريسات  .أ واللوزي  .البطاينة  ن

 .األردن  الجمعية العلمية الملكية  األردنالشمسية في 
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 فلسطين.
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 : دليل المقابلة1.3ملحق 
 

 جامعة القدس
  مستدامةمعهد التنمية ال

 
 أختي المبحوثة الكريمة  أخي المبحوث الكريم: 

 
 تحية طيبة وبعد: 

 
 تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان: 

 
استخدام الطاقة البديلة بين االتجاهات والجاهزية المؤسسية في فلسطين: 

 دراسة تقييمية
 

فية يوذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنمية الر 
-تدامةمعهد التنمية المس-مسار بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية-المستدامة

جامعة القدس. ولغرض تحقيق أهداف الدراسة تم تصميم هذا الدليل كأده رئيسة 
لجمع البيانات  إذا يرجى التكرم بايجابة عن فقراتها باهتمام  مع العلم أن البيانات 

 ط.البحث العلمي فق وألغراضكمجاميع إحصائية  ستعامل بسرية تامة  و كافة 
 

 "شاكرين لكم حسن تعاونكم"
 

 هنادي سامي أبو شريفه
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 القسم األول: البيانات الديمغرافية
 

 ...................................................................... : المؤسسة 1
 ...................................................................... : الصفة الوظيفية 2
 ...................................................................... : قطاع عمل المؤسسة 3
 

 القسم الثاني: الخاص بأهداف الدراسة
 

 باهتمام على أسئلة المقابلة أدناه:  ايجابةالرجاء 
 
 تطبيقات الطاقة البديلة:( اتجاه المؤسسة نحو استخدام 1
 

 ما هو اتجاهكم نحو استخدام تطبيقات الطاقة البديلة في فلسطين؟  وما هي أهم مدلوالت هذا االتجاه / مبررات ؟ 
 
 ( المشاركين )الواقع والمقترحات( وأدوارهم:2
 

 طين؟ما هو الدور المتوقع للجهات المشاركة االتية في استخدام تطبيقات الطاقة البديلة في فلس 
o .القطاع الرسمي 
o  األهليالقطاع. 
o .القطاع الخاص 
o .)القطاع شب  الرسمي )األكاديمي 

 
  الطاقة البديلة والدور المطلوب منها؟ إدارةما هي القطاعات التي تعتقد بضرورة مشاركتها في 

 
 ( األبعاد التنموي الستخدام تطبيقات الطاقة البديلة في فلسطين3
 

 ستخدام تطبيقات الطاقة البديلة في فلسطين  في المجاالت:ما هي األبعاد التنموية ال 
 

o .البيئي 
o .االقتصادي 
o .االجتماعي 

 
 ( الجاهزية المؤسسية الستخدام تطبيقات الطاقة البديلة في فلسطين3
 

  مجاالت: البديلة فيالطاقة تطبيقات  ذات العالقة باستخدام جاهزية المؤسساتما مستوى 
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o وايدارة. اييمان 
o .الوعي 
o لتخطيط.ا 
o .التشريع 
o .الكوادر 

 
 قات استخدام تطبيقات الطاقة البديلة في فلسطينو ( مع4
 

 قات التي تحد من استخدام الطاقة البديلة في فلسطين  في المجاالت:و ما هي المع 
 

o العامة 
o .المؤسسية 
o .المجتمعية 
o .االحتاللية 

 
 ( وسائل تعزيز استخدام تطبيقات الطاقة البديلة في فلسطين5
 

 ي الوسائل الكفيلة بتعزيز استخدام تطبيقات الطاقة البديلة؟ما ه 
 

 الباحثة
 هنادي أبو شريفة
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 لملحقعنوان ا الرقم
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