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ّ
لبنان األخضر أغلى عشر مرات
من العالم األخضر
ّ
ﺗﻄﻮر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن )(٢٠١٧ - ٢٠١٠
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ّ
مهمة صعبة وليست مستحيلة
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٪١١ | ٤,٠٠٠

زﻏﺮﺗﺎ اﻟﺒﺘﺮون
اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ
٪٢ | ٥٦٠ ٪١ | ٤١٣
٪٢ | ٧٣٥
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ّ
العام ملجلس الطاقة العاملي،
في أيلول  ،2018وعلى هامش لقاء مع األمني
كريستوفر فراي ،أعلن رئيس ُ الحكومة سعد الحريري هدفًا جديدًا للدولة
حصة الطاقة امل ّ
اللبنانية ،هو رفع ّ
تجددة إلى  %30من مجمل ّمزيج استخدامات
الطاقة ّ
األولية ،بحلول عام  .2030وتنوي الحكومة إطالق خطة طريق لتحقيق
الهدف املنشود في الربع الثالث من عام .2019
ّ
هذا الرقم ّال ُيستهان به ،وفقًا للباحث في مجال الطاقة مارك أيوب ،وهو يشكل
ّ
تحديًا لكل ّ
مؤسسات الدولة من دون استثناء ،خصوصًا أنها بعد ُمرور 7
ّ
َ
ّ
سنوات على التزامها في مؤتمر كوبنهاغن رفع حصة مصادر الطاقة املتجددة
ّ
من  3إلى  ،%12لم تتمكن إال من الوصول إلى .%3.4
تحقيق هذا الهدف ليس باألمر املستحيل ،وفقًا أليوب ،على الرغم من أنه ّ
مهمة
ّ
ُصعبة تتطلب تغييرًا في استراتيجية العمل واإلسراع بوتيرة مناقصات الطاقة
امل ّ
ومشاريعها ،بالتوازي مع مشاريع معامل الغاز
تجددة من الشمس والرياح
ُ
ّ
الطبيعي .ويحتم بلوغ هذه النسبة ّاملضي قدمًا في إنجاز مشاريع مركزية
ملعامل إنتاج ضخمة على الطاقة الشمسية أو  Solar farmsتفوق قدرتها
الـ 500ميغاواط ،وربما وصلت إلى  1000ميغاواط ،وذلك في مناطق جغرافية
داخلية مثل سهل البقاع .وينبغي العمل أيضًا على تحسني وضع شبكتي
تدرجية ،ما يسمح باستيعاب ّ
توزيع الطاقة الكهربائية ونقلها بطريقة ّ
الكميات
ُاملنتجة من الطاقة ُامل ّ
تجددة ووصلها مباشرة بالشبكة.

٢٠١٤

-

اﻟﺰراﻋﺔ
٪١٠ | ٣٫٥٣

٢٠٠

٢٠١٥

-

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
٪٣١ | ١٠٫٧٨

٤٠٠

٢٠١٦

-

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
٪٩ | ٣٫٣١

٦٠٠

٢٠١٧

-

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ
٪٤ | ١٫٥٠

٨٠٠

٢٠١٨

-

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري
٪١٩ | ٦٫٧٢

١٠٠٠

٢٠١٩

-

ﺗﻮزع اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت )ﻣﻴﻐﺎ واط | (٪
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ّ
 : Flow Batteryاﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ
 : Advanced Lead-Acidﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺮﺻﺎص اﻟﻤﻐﻤﻮرة
 : Lithium Ionاﻟﻠﻴﺜﻴﻮم – أﻳﻮن
 : CAESﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﻀﻐﻮط
 : Sodium Metal Halideﻣﻌﺪن ﻫﺎﻟﻴﺪ اﻟﺼﻮدﻳﻢ
ّ
 : Pumped Storageﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺒﺮ ﺿﺦ اﻟﻤﻴﺎه

مارك أيوب
باحث في مجال الطاقة ـ ـ ّمعهد
عصام فارس للسياسات العامة
والشؤون الدولية في الجامعة
األميركية في بيروت
ب ــن م ـط ــرق ــة ق ـم ــم املـ ـن ــاخ املـتـتــالـيــة
وت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـض ـ ــاغـ ـ ـط ـ ــة ع ـل ــى
س ـيــاســات الـ ــدول ب ـهــدف التخفيف
م ـ ــن انـ ـبـ ـع ــاث ــاتـ ـه ــا املـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــدة (م ــن
ث ــان ــي أوكـ ـسـ ـي ــد الـ ـك ــرب ــون ال ـن ــاج ــم
ع ــن احـ ـت ــراق ال ــوق ــود األح ـ ـفـ ــوري)،
وس ـنــدان الـحــاجــة إل ــى تــأمــن األمــن
ال ـ ـطـ ــاقـ ــوي واسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة مـ ـ ـص ـ ــادره،
يطوي عام  2018صفحاته األخيرة
على ضوء ّ
تحوالت كثيرة في مجال
ّ
ُ
الـطــاقــة .فعصر الـنـفــط أو مــا ســمــي
ـدر وح ـي ـ ٍـد،
ال ــذه ــب األس ـ ـ ــود ،ك ـم ـص ـ ٍ
ل ـتــأمــن ح ــاج ــات الـ ــدول واس ـتــدامــة
ّ
الـطــاقــة فيها ول ــى إل ــى غـيــر رجـعــة،
وع ـلــى الــرغــم مــن بـقــائــه أك ـبــر وأه ــمّ
مصدر من مصادر الطاقة للعقدين
ّ
امل ـق ـب ـلــن ،إل أن ــه سـيـصـعــب علينا
رؤيـ ــة أس ـع ــار خـيــالـيــة لـلـبــرمـيــل أو
ن ـ ـشـ ــوب حـ ـ ـ ــروب عـ ـل ــى حـ ـق ــل ن ـف ــط.
فـ ُـي مـقــابــل ذل ــك ،ي ـبــرز نـجــم الـطــاقــة
املـ ـتـ ـج ـ ّـددة ،وخ ـص ــوص ــا الـشـم ّـسـيــة
والهوائية منها ،وتشير التوقعات
ّ
إل ـ ــى أن ـه ـم ــا س ـي ـش ــك ــان م ـع ـ ُـا نـحــو
 %50مــن مـجـمــل الـكـهــربــاء املنتجة
عام .2050
ُ
لـقــد شـهــد م ـجــال ال ـطــاقــة امل ـت ـجـ ّـددة
تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ـ ــا تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا مـ ـتـ ـس ــارع ــا
وان ـخ ـفــاضــا مـلـحــوظــا ف ــي األس ـعــار
خ ــال ال ـس ـن ــوات الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة،
وس ــاه ـم ــا ف ــي ربـ ــط ك ـم ـ ّـي ــات كـبـيــرة
َ
م ــن طــاقــتــي الـشـمــس وال ـه ــواء على
شـ ـبـ ـك ــات ال ـ ـتـ ــوز ُيـ ــع وال ـ ـن ـ ـقـ ــل .يـبـلــغ
حـ ـج ــم الـ ـط ــاق ــة امل ـ ـت ـ ـجـ ــددة امل ـث ـ ّـب ـت ــة
نحو  5700غيغاواط ،تحظى
عامليًا
ّ
الـطــاقــة الشمسية بالنسبة األعلى
ّ
مـنـهــا بـنـحــو  ،%10فـيـمــا ال تـشــكــل،

لـلـمـفــارقــة ،أك ـثــرُ م ــن  2إل ــى  %3من
مجمل الطاقة املنتجة فـقــط .وسط
هذا الفرق ،تبرز ّ
أهمية الحلول التي
تعتمد على تخزين الطاقة (Energy
 )Storageخ ــال الـنـهــار ،عـلــى شكل
ّ
بطاريات ،الستخدامها خالل الليل
ّ
(نـ ـظـ ـرًا إلـ ــى طـبـيـعـتـهــا امل ـت ـقــط ـعــة)،
ومساهمتها في ردم الـ ّـهــوة بني ما
ً
هــو مـثـ ّـبــت ومــا هــو ُمـسـتـخــدم فعال
وامل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ش ـب ـكــة م ـت ــوازن ــة
ّ
وفعالة.
ح ــال ـي ــا ،يـ ـت ــراوح س ـعــر ال ـك ـي ـلــوواط
ُس ــاع ــة م ــن ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة غـيــر
ّ
امل ـ ـخـ ــزنـ ــة بـ ــن  3.6و 4.6س ـن ـتــات
ل ـل ـك ـي ـل ــوواط ال ـ ــواح ـ ــد ،ع ـل ـم ــا بــأنــه
سـ ّـجــل م ـس ـتــويــات أدنـ ــى ف ــي بعض
م ـنــاق ـصــات ال ـب ـلــدان املـ ـج ــاورة مثل
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ومـ ـص ــر
ّ
واألردن ،وصـ ـل ــت إل ـ ــى أق ـ ـ ــل مـ ــن 3
سـنـتــات لـلـكـيـلــوواط /ســاعــة ،وهــو
ّ
ما يدل على أن هذه التقنية أثبتت
ف ـع ــال ـي ـت ـه ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وب ـ ـ ــدأت
تنافس معامل الـغــاز الطبيعي في
كثير من األحيان.
وإذا مــا أضفنا سعر التخزين إلى
ه ــذه األرقـ ــام ،وال ــذي ي ـتــراوح راهـنــا
بـ ــن  11و 14س ـن ـت ــا ل ـل ـك ـي ـل ــوواط/
س ـع ــر اإلج ـم ــال ــي
س ــاع ــة ،ي ـص ـبــح ال ـ
ُ ّ
لـلـطــاقــة الـشـمـسـيــة امل ـخــزنــة بــن 15
و 19سـنـتــا لـلـكـيـلــوواط /ســاعــة ،ما
يفقدها تنافسيتها ُ مــن جــديــد .لــذا،
ّ
التحول الجوهري املنتظر في 2019
ّ
والـسـنــوات الــاحـقــة ،هــو أن يتمكن
السعر اإلجمالي للطاقة الشمسية
م ــن مـنــافـســة سـعــر ال ـغ ــاز الطبيعي
ال ــذي ي ـت ــراوح ب ــن  4و 7.4سـنـتـ ّـات
للكيلوواط /ساعة ،وهو أمر متوق ٌع
العتبارات ّ
عدة نسرد أبرزها.
ـع ،شـهــدت أسـعــار تخزين
فــي الــواقـ ُ
ال ـ ـط ـ ــاق ـ ــة امل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ّـددة انـ ـخـ ـف ــاض ــا
مـ ـلـ ـح ــوظ ــا ،مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  ،2010ب ـلــغ
 ،%80نتيجة لعوامل عـ ّـدة ،أبرزها
ارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـب ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات فــي

-

٢٠١١

٢٠١٣

هنا ،تحتاج السوق إلى زيادة القدرة
اإلن ـتــاج ـيــة بـنـحــو  65م ـي ـغــاواط في
خــال ثــاث سـنــوات ،أي إنـتــاج 21.7
ّ
م ـي ـغ ــاواط س ـن ــوي ــا ،وهـ ــو م ــا يـشــكــل
ض ـع ـف ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة ال ـت ــي
أدخ ـل ــت ف ــي ع ــام  2017وتـبـلــغ 11.6
ميغاواط.
ّ
فهل يتمكن لبنان من تحقيق أهدافه؟
بــاملـقــارنــة مــع ع ــام  ،2010انخفضت
كلفة تركيب الطاقة الشمسية نحو
 7م ـ ّـرات ،مــن أكـثــر  7آالف دوالر إلى
ّ
 1.5ألـ ــف دوالر ل ـك ــل ك ـي ـل ــوواط في
نهاية  .2017وفي مقارنة مع أسعار
عــام  ،2011كــان أي استثمار بقيمة
ً
 100أل ــف دوالر كـفـيــا بـتـطــويــر 14
كيلوواط ،في مقابل  65كيلوواط في
عام .2017
لكن ،على الرغم من هــذا االنخفاض
فــي أس ـعــار الـطــاقــة الـشـمـسـيــة ،الــذي
جـعـلـهــا ف ــي م ـت ـن ــاول عـ ــدد أك ـب ــر من
ّ
املستخدمني ،إل أنــه بقي محصورًا
ب ـ ـشـ ــرائـ ــح اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وق ـ ـطـ ــاعـ ــات
اق ـت ـص ــادي ــة م ـع ـ ّـي ـن ــة ،ول ـ ــم يـ ـ ـ ِّ
ـؤد إل ــى
محافظة ه ــذا الـقـطــاع عـلــى الــوتـيــرة
نـفـسـهــا ل ـن ـمـ ّـو املـ ـش ــاري ــع ،إذ سـ ّـجــل
عــام  2017مـعـ ّـدل ّ
نمو عــدد املشاريع
األدنــى منذ عــام  ،2010إذ بلغ ،%33
بعد أن وصل إلى مستوياته األعلى
في عام  2013مع ّ
نمو بنسبة .%86
ُ
فــي ال ــواق ــع ،ت ـ َـع ـ ّـد كـلـفــة إن ـتــاج الـطــاقــة
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هي الزيادة
ّ
التي حققها لبنان
في إنتاج الطاقة
ّ
المتجددة
من مصادرها
بين عامي
2017-2010
من أصل %9
ّ
تعهد بزيادتها
بين عامي
2020-2010

الشمسية ُمرتفعة في لبنان .إن كلفة
امل ـش ــاري ــع ال ـس ـك ـن ـيــة وال ـت ـج ــاري ــة ،أي
املـشــاريــع ذات الـقــدرة اإلنتاجية التي
ّ
ّ
تـقــل عــن  100كـيـلــوواط وتـشــكــل نحو
 %93.5م ــن م ـج ـمــل م ـش ــاري ــع الـطــاقــة
الشمسية في لبنان ،تصل إلى عشرة
أضعاف ّ
املعدل العاملي .ووفقًا ملنظمة
ّ
ّ
الـ ـط ــاق ــة امل ـ ـت ـ ـجـ ــددة الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،ي ــول ــد
الكيلوواط الواحد ما بني 1600-1400
كيلوواط/ساعة سنويًا ،ما يعني أن
كـلـفــة ال ـك ـي ـلــوواط/ســاعــة ال ــواح ــد في
لبنان ت ــراوح بــن  1.03و 1.10دوالر،
في مقابل  10سنتات عامليًا.
ل ـك ــن ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ـ ــك ،اس ـت ـطــاع
مستخدمو الـطــاقــة الشمسية خفض
كلفة فــاتــورة الـطــاقــة واس ـت ــرداد كلفة
ّ
ـاراتـهــم فــي أق ــل مــن  6سـنــوات،
اسـتـثـمـ ّ
وهــو مــؤشــر على فعالية هــذا املصدر
وال ـ ـجـ ــدوى االق ـت ـص ــادي ــة لــاسـتـثـمــار
ً
فيه ،فضال عن القيمة املضافة وفرص
العمل التي أدخلها إلى االقتصاد في
ّ
ل ـب ـنــان ،وه ــو م ــا يـتـطــلــب تـغـيـيـرًا في
استراتيجية العمل الحالية.
فوفقًا لتقرير بــرنــامــج األم ــم املتحدة
اإلنـمــائــي ،يسيطر القطاع الصناعي
عـ ـل ــى سـ ـ ــوق الـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة ،إذ
يـسـتـحــوذ عـلــى  10.78م ـي ـغــاواط من
مجمل الطاقة املنتجة ،أي نحو %31
مـ ــن م ـج ـم ــل إنـ ـت ــاجـ ـه ــا ،فـ ــي حـ ــن أن
ال ـق ـطــاع ال ـصـ ّـحــي سـ ّـجــل أع ـلــى نسبة
ن ـم ـ ّـو ف ــي الـ ـق ــدرة اإلن ـتــاج ـيــة ف ــي عــام
 2017بنحو  ،%240إذ ارتفعت القدرة
اإلن ـتــاج ـيــة ل ــأل ــواح الـشـمـسـيــة الـتــي
ت ـن ـشــرهــا املـسـتـشـفـيــات ع ـلــى أسـطــخ
مبانيها من  0.43إلى  %1.5بني عامي
 2016و .2017ويـعــود ذلــك إلــى الوفر
ال ــذي يـقـ ّـدمــه هــذا املـصــدر فــي فــاتــورة
الطاقة.
ّ
ّ ُأمــا لناحية ت ــوزع الطاقة الشمسية
املـنـتـجــة عـلــى الـقـطــاعــات واألنـشـطــة
ّ
االقتصادية ،فيحل القطاع الصناعي
ً
أوال ب ـن ـس ـبــة  ،%31وي ـل ـي ــه ال ـق ـطــاع
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ب ـن ـس ـبــة  ،%19ومـ ـ ــن ث ــمّ
املساكن بنسبة  ،%17والزراعة ،%10
والقطاع العام  ،%9والقطاع التربوي
 ،%6واملستشفيات ّ .%4أمــا لناحية
ّ
ح ـ ّـص ــة كـ ــل م ــن هـ ــذه ال ـق ـط ــاع ــات من
ّ
مجمل االستثمارات أو حصتها من
اإلنفاق للحصول على أنظمة الطاقة
الشمسية ،فتبلغ  %26للمساكن التي
تـتـكـ ّـبــد الـكـلـفــة األع ـل ــى ،ون ـحــو %20
لـلـقـطــاع ال ـص ـنــاعــي ،و %19للقطاع
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،و %13الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـع ــام،
فيما تبلغ ّ
حصة الــزراعــة نحو ،%8
والتربية  ،%6واملستشفيات .%4
إلى ذلك ،كان لقطاع الطاقة الشمسية
أث ــر ف ــي تــولـيــد ف ــرص عـمــل جــديــدة.
بــن عــامــي  2008و 2017ارتـفــع عدد
الـ ـش ــرك ــات الـ ـت ــي ت ـع ـمــل ف ــي تــركـيــب
الطاقة الشمسية من  7إلى  61شركة،
وهي ساهمت بخلق نحو  670فرصة
عمل جــديــدة ،بمعدل  11وظيفة في
ّ
كـ ــل ش ــرك ــة .ع ـل ـمــا أن هـ ــذا ال ــرق ــم قد
شركات
يــرتـفــع ،خصوصًا أن هـنــاك
ّ
ّ
عدة لم تشارك في املسح .وقد نفذت
ه ــذه ال ـش ــرك ــات  1428م ـشــروعــا بني
عامي  2010و 2017بقيمة  76مليون
دوالر ( %55منها قروض مدعومة)،
أي بمعدل  53مليون دوالر للمشروع
الــواحــد ،مــع اإلش ــارة إلــى أن %93.5
مــن مجمل ه ــذه امل ـشــاريــع ،مشاريع
صـغـيــرة تنتشر فــي غالبيتها على
أس ـط ــح املـ ـن ــازل واملـ ــراكـ ــز ال ـت ـجــاريــة
وامل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ،وال ت ــزي ــد قــدرت ـهــا
اإلنتاجية على  99ميغاواط ،وهي ال
تنتج أكثر من  %41من مجمل الطاقة
ّ
الشمسية املولدة.
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ب ــن ع ــام ــي  2010و ،2017اس ـت ـطــاع
ل ـب ـن ــان زي ـ ـ ـ ــادة إنـ ـت ــاج ــه مـ ــن ال ـط ــاق ــة
ّ
املتجددة أكثر من ّ 106
مرات ،إذ ارتفع
من  0.5إلى  53غيغاواط/ساعة ،وذلك
عبر إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية
التي رفعت قدرته اإلنتاجية من أقل
من  0.33ميغاواط إلــى  35ميغاواط،
وه ـ ـ ــي أسـ ـهـ ـم ــت ب ـت ـق ـل ـي ــص فـ ــاتـ ــورة
دوالر ،وفقًا
الطاقة بنحو  27.8مليون
للتقرير السنوي عن الطاقة ُامل ّ
تجددة
في لبنان ،الذي يصدره برنامج األمم
ّ
املتحدة اإلنمائي.
ّ
ّ
ال ش ــك فــي أن ه ــذا ال ـت ـطــور مـلـحــوظ،
كاف لوفاء لبنان بالتزاماته
لكنه غير ٍ
ال ـتــي عـقــدهــا فــي مــؤتـمــر كوبنهاغن
ّ
للتغير املـنــاخــي فــي عــام  ،2009حني
ت ـعـ ّـهــدت ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيـ ُـة زي ــادة
قدرتها اإلنتاجية من الطاقة امل ّ
تجددة
إلى  100ميغاواط بحلول عام ،2020
وب ــال ـت ــال ــي رفـ ــع حـ ّـص ـت ـهــا م ــن مــزيــج
إم ـ ـ ــدادات ال ـطــاقــة األولـ ـي ــة إل ــى .%12
بعد مرور أكثر من ثلثي هذه الفترة،
أي في عــام  ،2017ال تــزال ّ
حصة هذه
املصادر الخضراء تراوح نسبة %3.4
من مجمل مزيج الطاقة ،مع العلم أن
ن ـحــو  %3ه ــي م ــن طــاقــة امل ـي ــاه الـتــي
تــدخــل ضـمــن مــزيــج إم ـ ــدادات الطاقة
األولـيــة منذ عـقــود ،ونحو  %0.4هي
مــن مـشــاريــع الـطــاقــة الشمسية التي
بدأت تنتشر منذ عام .2010
م ـ ـ ــا ي ـ ـع ـ ـنـ ــي أن ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ل ـ ـ ــم ي ـن ـج ــح
ب ــرف ــع ح ـ ّـص ــة ال ـط ــاق ــة املـ ـتـ ـج ـ ّـددة من
مـجـمــل إمـ ـ ــدادات ال ـطــاقــة األول ـي ــة إال
بنسبة  %0.4منذ عــام  ،2009وعبر
استثمارات بقيمة  76مليون دوالر،
 %55منها قروض مدعومة.
ّ
ع ـم ـل ـيــا ،لـيـتـمــكــن ل ـب ـنــان م ــن ال ــوف ــاء
ّ
ب ــااللـ ـت ــزام ــات الـ ـت ــي ت ـع ــه ــد ب ـه ــا فــي
مؤتمر كوبنهاغن ،أي زي ـ ُـادة قدرته
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة مـ ــن الـ ـط ــاق ــة املـ ـتـ ـج ـ ّـددة
ووضـ ـ ـ ــع  100م ـ ـي ـ ـغـ ــاواط إض ــاف ـي ــة
ع ـل ــى ال ـش ـب ـك ــة ب ـح ـل ــول ع ـ ــام ،2020
ّ
يتطلب األمر إنشاء ُ املزيد من حقول
ّ
ومشاريع الطاقة املتجددة ،وتوليد
 160غ ـي ـغــاواط/ســاعــة ،أي أك ـثــر من
ثالثة أضـعــاف مــا ينتجه الـيــوم .من
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ه ــذه ال ـت ـق ـن ـيــات ب ـعــد س ـط ــوع نجم
ال ـسـ ّـيــارات الكهربائية (Electrical
 ،)Vehiclesم ــا س ــاه ــم ف ــي ال ـت ـقـ ّـدم
ال ـت ـك ـنــولــوجــي ال ـســريــع وال ــوص ــول
ُ ّ
وي ـتــوقــع أن
إل ــى أس ـعــار تـنــافـسـ ّـيــة.
ت ـش ـه ــد هـ ـ ــذه األسـ ـ ـع ـ ــار ان ـخ ـف ــاض ــا
إضافيًا بنحو  ،%50مع حلول عام
 ،2030نظرًا إلى ما نشهده اليوم من
ّ
ّ
هيكلية األســواق ،ونشوء
تغير في
نماذج اقتصادية وحوافز تمويلية
ّ
تشجع املضي في مشاريع تخزين
ُ
ّ
الطاقة املتجددة.

ّ
من جهة أخرى ،تتسم هذه املشاريع
ُ
بطابع جيوسياسي ،كونها تسهم
فـ ــي ت ــأم ــن األم ـ ـ ــن الـ ـط ــاق ــوي الـ ــذي
تـ ـطـ ـم ــح دول عـ ـ ـ ـ ّـدة إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ـق ــه،
ُ
بـ ـحـ ـي ــث ت ـ ـص ـ ـبـ ــح م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ت ــأم ــن
ّ
الطاقة متنوعة ومتاحة على األمد
ال ـب ـع ـيــد وذات ج ـ ــدوى اق ـت ـصــاديــة.
ُإن االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ت ـخــزيــن ال ـطــاقــة
املـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ـ ّـددة فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات امل ـق ـب ـلــة
ّ
ّ
التزود بالطاقة
سيؤمن استمرارية
الكهربائية والـحـصــول على شبكة
ّ
ومستقرة تتناسب مــع حجم
مــرنــة
ً
ال ـط ـلــب ،ف ـضــا ُ ع ــن ال ـت ـنـ ّـبـ ُـه ملـخــاطــر
االن ـق ـط ــاع ــات امل ـفــاج ـئــة وامل ـســاه ـمــة
في تخفيف االنبعاثات بما يتالء م
وقمم املناخ.
يـ ـبـ ـل ــغ إج ـ ـمـ ــالـ ــي طـ ــاقـ ــة بـ ـط ــاري ــات
ال ـت ـخــزيــن امل ـثـ ّـب ـتــة خ ــال ع ــام 2017
نحو  1.9غيغاواط ،بارتفاع بنسبة
 %4.6ع ــن ع ــام  ،2016وت ـت ـصـ ّـدرهــا
ّ
كوريا الجنوبية ،فالواليات املتحدة
األم ـيــرك ـيــة وال ـي ــاب ــان .ووف ــق شبكة
ب ـل ــوم ـب ــرغ ل ـل ـط ــاق ــة ،س ـي ـن ـمــو ق ـطــاع
الـتـخــزيــن ب ـق ــدرة  942غ ـي ـغــاواط أو
مــا ي ـعــادل  2857غ ـي ـغــاواط /ســاعــة
ب ـ ـح ـ ـلـ ــول عـ ـ ـ ــام  ،2040وسـ ـيـ ـج ــذب
اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدر بـ ـقـ ـيـ ـم ــة 1.2
تريليون دوالر.
ّأم ــا مـنـطـقــة شــرقــي امل ـت ـ ّ
ـوس ــط ،فمن
ّ
امل ـتــوقــع أن تـكــون ثــانــي أكـبــر ســوق
مل ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـ ـت ـ ـخـ ــزيـ ــن ،بـ ـع ــد بـ ـل ــدان
آس ـي ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ،ن ـظ ـرًا إل ــى تــوافــر
ع ـ ــوام ـ ــل م ـ ـح ـ ـفـ ــزة ،ومـ ـنـ ـه ــا ال ـط ـل ــب
ا ُملـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد عـ ـل ــى م ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـط ــاق ــة
امل ّ
ّ
ّ
وتطور األطر
والتنافسية
تجددة
القانونية.
ف ــي ع ــال ــم ي ـت ــوق إل ــى ال ــوص ــول إلــى
أ ُك ـ ـبـ ــر ك ـ ّـمـ ـي ــة ُمـ ـمـ ـكـ ـن ــة م ـ ــن الـ ـط ــاق ــة
ّ
املـتـجـ ّـددة ،تشكل تقنيات التخزين
ّ
ج ــزءًا ال يـتـجــزأ مــن مستقبل قطاع
الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ،وسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــؤدي دورًا بـ ـ ـ ــارزًا
ُ
ومـ ـ ـح ـ ـ ّـرك ـ ــا أسـ ــاسـ ـ ّـيـ ــا ف ـ ــي الـ ـتـ ـح ـ ّـول
الـطــاقــوي نحو عــالــم أكـثــر استدامة
وأقـ ـ ـ ــل إنـ ـت ــاج ــا لـ ـلـ ـك ــرب ــون .وي ـب ـق ــى
ّ
تحد ّي السعر ،إذا انخفض كما ّهو
متوقع في السنوات املقبلة ،مؤشرًا
عـلــى قــدرت ـنــا عـلــى تــأمــن الـكـهــربــاء
َ
مــن طــاقــتــي الـشـمــس وال ـه ــواء حتى
عـنــد غـيــاب أشـعــة الـشـمــس وهـبــوب
الرياح.
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