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على سيدنا محمد وعلى آله  ةالصوالحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد هللا 
  ؛وبعد وصحبه وسلم

أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير واإلمتنان إلى األستاذ الدكتور  بداية
  األطروحةالذي شرفني بقبوله المتابعة واإلشراف على هذه " صالح صالحي"

وعلى كل ما قدمه لي من نصائح مفيدة وإرشادات قيمة وآراء سديدة، حفظه 
  .اهللا وأطال في عمره وجزاه عنا خير الجزاء

ي أن أسجل صادق شكري وخالص تقديري إلى كل من كان له يد كما ال يفوتن
   .المساعدة في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد، بارك اهللا فيهم

       
  
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 



  
 

 

 
 
 

  
 

... نهر الحب وينبوع الحنان، وتحت أقدامها تستقر الجنانإلى 
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 تمهيـد
ص وصانعي القرارات اإلقتصادية كادمييني وذوي اإلختصااألعلى وضوع الطاقة يقتصر مبمل يعد اإلهتمام 

 .والسياسية، بل أنه تعدى تلك األطر ليصبح حمل إهتمام اجلميع بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية واإلجتماعية
ذا املوضوع إىل عقود ماضية، غري أنه مل يتخذ طابعه الشمويل سوى خالل عقد السبعينات  وتعود بوادر اإلهتمام 

ا السوق العاملية للطاقة يف أواخر عوحتديدا عشية التطورات ال كد للجميع أن املسألة أت حيث، 1973ام يت شهد
ا أكثر أمهية من ذلك اإلحتياطي من هذا املصدر وغريه من  ، وتتعلق بقدرةليست مرتبطة بتغري أسعار البرتول بل أ

ديدة جادي العاملي وظهور قوى قتصنمو اإلالوترية  تسارع خاصة معاملصادر الناضبة على اإلستمرار يف العطاء، 
اليت تعترب أحد أهم مقومات على الطاقة  إىل تزايد الطلب العامليمما أدى تطمح إىل اللحاق بالدول املتقدمة، 

ستنزاف حاد للمصادر إاألمر الذي أدى بدوره إىل  ادية املختلفة بفروعها املتعددة،قتصالنهوض بالقطاعات اإل
ا العاملية، وزيادة نسب التلوث الناتج عن إيض الطاقوية غري املتجددة وختف ستغالهلا بشكل العقالين وغري إحتياطيا

  .البيئيةللمتطلبات مراعي 
تمع الدويل حول حتقيق التنمية املستدامةيف إطار اإلو  ا  ،نسجام مع متطلبات ا ويف ظل النقاط اليت متت إثار

رأسها البرتول، وبالنظر إىل حمدودية اإلحتياطي املتبقي على طاقوية و حول أمناط اإلستخدام السائدة عامليا للموارد ال
منها، يطرح اليوم أكثر من أي وقت مضى أمهية البحث يف اآلليات واإلسرتاتيجيات الكفيلة برفع الكفاءة 

كن أن اإلستخدامية ملصادر الطاقة البديلة وإدراج الطاقات املتجددة كخيار إسرتاتيجي وبديل تقدمه الطبيعة، مي
خيفف من أزمة الطاقة الناجتة عن السلوكيات اإلستخدامية للمجتمعات وأمناط النمو السائدة، واألزمات التوأمة هلا  
وذلك من خالل اإللتزام بالسياسة البيئية املنبثقة عن اإلدارة الرشيدة واملتكاملة للموارد املتاحة، من خالل اإلنطالق 

ستغالل املستدام، لتكون احملصلة النهائية إستحداث التوليفة املثلى لإلمداد من تكريس قاعدة لسيادة أمناط اإل
الطاقوي املستدام الصديق للبيئة، ذو اجلدوى اإلقتصادية واألكثر عدالة من الناحية اإلجتماعية حيث يوفر فرصا 

  .ف ومبادئ التنمية املستدامةلوصول الطاقة النظيفة للمناطق احملرومة، مما حيسن شروط احلياة ويساهم يف حتقيق أهدا
يف نفس السياق، تسعى معظم دول العامل إلستغالل ما وهبها اهللا من مصادر متجددة للطاقة، فال توجد دولة ال 

ا مصادر مائية وال خملفات عضوية وغريها، وعليه تتسابق الدول  ا تسطع ب عليها الرياح وال تتوفر  الشمس وال 
يات املتاحة لديها من الطاقات املتجددة النظيفة، وتعد الشمس املصدر الرئيسي لكل هذه حاليا إلستغالل اإلمكان

الطاقات، وأكثر مصادر الطاقة املتجددة إتاحية على وجه األرض، حيث تسطع الشمس على مجيع دول العامل، ومن 
ا متاحة مث ميكن إستغالهلا للحصول على الطاقة، فال حتتكرها دولة بعينها أو قوى سياسية أ و إقتصادية معينة، بل إ

يف كل مكان وزمان، وحتقق الطاقة الشمسية العدالة بني األجيال وداخل اجليل الواحد على عكس الطاقات 
ا تعزز التنمية املستدامة بأبعادها املختلفة -البرتول خاصة–األحفورية    .املهددة بالنضوب، كما أ
ا األحفورية لتمويل إقتصادها، ويف ظل الظروف العاملية  بإعتبارها دولة ريعية بإمتياز ،اجلزائر تعتمد على عوائد ثروا

  الراهنة اليت تطبعها التغريات اجليوسرتاتيجية للسوق الدولية للطاقة، ومع قرب نفاذ إحتياطي الثروة البرتولية يف اجلزائر
ختفف من التبعية البرتولية  بديلةاقوية ط مصادرتنطلق من إجياد جديدة عتماد سياسة طاقوية أصبح لزاما عليها إ
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إذ البد أن تستند رؤيتها على إسرتاتيجية متكاملة تتمحور حول تثمني مصادر الطاقات  وطاقويا، قتصاديا ومالياإ
متتلك منها إمكانيات هائلة تأهلها ألن تكون املرشح األول ضمن البدائل اليت املتجددة خاصة الطاقة الشمسية 

وإستعماهلا لتنويع مصادر الطاقة وهكذا تدخل اجلزائر عهدا جديدا من  ثروة البرتولية اجلزائرية مستقبال،اإلستخالفية لل
  .يف سبيل حتقيق تنمية شاملة ومستدامة ملتجددةالطاقة النظيفة ا

  إشكالية البحث .1
السؤال مثلة يف واملت تهلبحث، نصل إىل إبراز معامل إشكاليالعام لطار اإلهذا الصدد وبعد اإلطالع على يف 

  :التايل الرئيسي
لطاقة الكفاءة اإلستخدامية لمصادر الطاقة البديلة؟ وما هي مكانة اترقية الكفيلة ب اإلستراتيجيةما هي 

  ستدامة ؟ستخالف الثروة البترولية في الجزائر وفق ضوابط اإلإلضمن تلك المصادر الشمسية 
 :ة الفرعية التاليةاألسئل ميكننا طرح وعلى ضوء هذا السؤال الرئيسي

ا  - ا اإلقتصادية وإستخداما ما هي مكانة الثروة البرتولية يف اإلقتصاديات احلديثة؟ وما هي آثار نضو
 اإليكولوجية؟؛

 وفق متطلبات اإلستدامة؟؛ إلستخالف الثروة البرتولية يف العامل البديلة ويةطاقالصادر أفضل املما هي  -
مصادر لامة، ما هي اإلجراءات املتخذة عامليا لرتقية الكفاءة اإلستخدامية لالتنمية املستد مفهوميف ظل رواج  -

 ؟؛الطاقوية
 اوكيف ميكن هل ؟إلستخالف الثروة البرتوليةهل تعتمد اجلزائر على إسرتاتيجية لرتقية إستغالل الطاقة الشمسية  -

 ؟الهذا ااإلستفادة من الشراكة والتجارب األجنبية يف 
 فرضيات البحث .2

األسئلة ختبار جمموعة من الفرضيات اليت تعترب كإجابة مبدئية على خمتلف إاإلشكالية حمل الدراسة  لب حتلييتطل
   :، واليت تتلخص فيما يلياملطروحة

حبيــث تكــون  عامليــا،لثــروة البرتوليــة إلســتخالف ااألمثــل  البــديلإن الطاقــات املتجــددة هــي  :الفرضــية األولــى -
 ؛وبديلة عنها يف األمد البعيدواملتوسط مكملة هلا على املدى القصري 

وفـق  سـتخالف الثـروة البرتوليـة يف اجلزائـرإلالطاقويـة البـدائل أفضـل تعترب الطاقـة الشمسـية مـن  :الفرضية الثانية -
 ؛ستدامةضوابط اإل

ــة - ــة إســتغالل الطاقــة الشمســية حتضــريا ملرحلــة مــا بعــإســرتاتيجية لاجلزائــر  ســطرت :الفرضــية الثالث د تطــوير وترقي
 .البرتول

  أهمية البحث .3
قتصادية واملتداولة بني تكمن أمهيه حبثنا هذا يف كونه يتعرض ألحد أهم املواضيع املطروحة اليوم على الساحة اإل

قتصاديني، ومقرري السياسات التنموية يف خمتلف الدول املتقدمة أو النامية خاصة يف الوقت الباحثني واملفكرين اإل
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املنظور اإلسرتاتيجي لطاقة متوازنة  وبالتايل فإن، وحتديات بيئية كبرية قتصادية عميقةإت الراهن الذي يتسم بتحوال
ا البرتول منذ عقود طويلظتستطيع أن تلعب الدور وتكتسب املكانة اليت حومستدامة إقتصاديا حبيث بيئيا  وال  ةي 

تمام مبختلف مصادر الطاقة اليت ميكن أن هاإل ويف نفس السياق فإن. هتمام والبحثبالدراسة واإلجدير يزال كذلك 
نتقال القصري واملتوسط من جهة واإل ىيف املد -البرتول بشكل خاص -ختفف الضغط على مصادر الطاقة الناضبة

ستمرار، مثل الطاقة إعتماد على مصادر أكثر دميومة ومتجددة بعتماد عليه كمصدر رئيسي للطاقة، إىل اإلمن اإل
وهلذا فإن البحث يف موضوع ، خاصة بالنسبة حلالة اجلزائر الدراسات الكايف من بينصال بعد دتأخ مل الشمسية،

  . هذه الثروة يف اإلقتصاد اجلزائرييكتسي أمهية من أمهية اجلزائرية للثروة البرتولية  البدائل الطاقوية املستدامة
  أهداف البحث .4

  :التالية نقاطتتمثل أهداف البحث يف ال
تلـــف املـــوارد الطاقويـــة البديلـــة املوجـــودة عامليـــا، وتلـــك املتاحـــة يف اجلزائـــر، وتبيـــان مـــدى تســـليط الضـــوء علـــى خم -

 مسامهتها يف مزيج الطاقة؛
–البديلــة بالطاقـات  الثــروة البرتوليـةإلحـالل  اإلسـرتاتيجية اآلليـات واإلجــراءات فضـلأتقـدمي رؤيـة شـاملة حــول  -

ال للمزيد من التطبيقات امل -املتجددةخاصة   ؛التبعية البرتوليةيدانية وبالتايل التخلص من لفسح ا
معرفة و  ونشر إستخدام الطاقات البديلة املتجددة،توضيح أهم السياسات واإلجراءات الالزمة والداعمة لتطوير  -

خاصة - مستقبالالتقليدية تقليل العبء على الطاقات يف يف خمتلف جماالت احلياة البشرية و إحالهلا وإدماجها جدوى 
 ؛-ولالبرت 

املتجددة يف اجلزائر وحماولة تقييمها وإبراز أهم التحـديات البديلة الوقوف على سياسات وبرامج تنمية الطاقات  -
 اليت تعرقل تنفيذها؛

ستغالل الطاقة الشمسية، ومـدى إمكانيـة إسـتفادة اجلزائـر جمال إوالتجارب الدولية الرائدة يف  أهم النماذجإبراز  -
ال، لتطوير مصادر طاقة بديلة ومتجددة خلدمة التنمية املستدامة تهااتيجيمنها، من خالل تثمني إسرت   ؛يف هذا ا

منوذجا لتفعيل إجراءات وآليات ترقية إستغالل الطاقة الشمسية يف اجلزائر، مبا يـدعم إمكانيـة إسـتخالف  إقرتاح -
ذه الطاقة، ومبا يراعي متطلبات وضوابط اإلستدامة  .الثروة البرتولية 

  لبحثمنهج ا .5
حىت نعطي املوضوع حمل الدراسة حقه من التحليل والتدقيق وتسليط الضوء على مكوناته، وبالتايل نتمكن من 

الذي يقوم قرتاح حلول موضوعية وواقعية، إعتمدنا على املنهج الوصفي إبلورة رؤية تساعد على جتاوز اإلشكالية ب
تلف املصادر، للوقوف على املفاهيم وحماولة دراسة وحتليل البيانات الالزمة للدراسة من خماملعلومات و جتميع  على

ستخدامية والوقوف على إمكانية ترقية الكفاءة اإل ،اإلحصائيات املتعلقة مبصادر الطاقات البديلة للثروة البرتولية
فكار من ستنباط العرب واألإستقراء و إستفادة من الشراكات األجنبية، و للطاقة الشمسية يف اجلزائر، من خالل اإل

  .للتطبيق على حالة اجلزائر ستغالل الطاقة الشمسيةإالتجارب والنماذج العاملية الرائدة يف جمال 
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 حدود البحث .6
 يتإن حماولة اإلجابة على إشكالية البحث، وإختبار مدى صحة الفرضيات، دفعنا لوضع حدود وأبعاد للدراسة وال

  :ما يليمتثلت في
من خالله نوعا من التدرج املكاين، فقد أخذنا بعني اإلعتبار يف دراستنا واقع حيث إنتهجنا  :اإلطار المكاني -

الثروة البرتولية والطاقات البديلة وإجتاهات إستغالهلا على املستوى العاملي، مث إنتقلنا إىل إسقاط ذلك على حالة 
  اجلزائر بالرتكيز على الطاقة الشمسية؛

ارخيية وتوقعات مستقبلية عديدة هلا عالقة باملوضوع، إال أن الرتكيز مشل هذا اإلطار فرتات ت :اإلطار الزماني -
 .2016إىل  2000يف جممل الدراسة إنصب على الفرتة املمتدة من 

  ختيار الموضوعإأسباب  .7
   :، وتتمثل أساسا فيما يليختيار هذا املوضوعإأدت بنا إىل  موضوعيةوأخرى  ذاتية هناك أسباب

  :األسباب الذاتية
ــة أو الطاقــة البديلــة واملتجــددة وحماولــة  اإلهتمــام - الشخصــي مبوضــوع الطاقــة، ســواء متمثلــة يف الثــروة البرتولي

كـل مـا هـو جديـد اإلطـالع علـى  سيتسـىن يل ه ستمرار يف نفس إطار موضوع رسالة املاجستري، والذي من خاللاإل
 الطاقة؛ جماليف 

   :األسباب الموضوعية
لجانـب البيئــي، وتنـادي بضـرورة ترشـيد إســتهالك لة بالطاقــة، تـويل أمهيـة كبـرية لقـأغلبيـة املـؤمترات العامليـة املتع -

 ستدامة ونظافة، من أجل حتقيق التنمية املستدامة؛إالطاقة، والبحث عن مصادر أكثر 
أصبح موضوع التنويع الطاقوي إنطالقا من ترقية الكفاءة اإلستخدامية للمصادر الطاقوية موضوعا غري قابل  -

ق اإلســتدامة اإلقتصــادية  يــيعــد هــدف خلــق اإلســتدامة الطاقويــة مــن أبــرز التحــديات الــيت تواجــه حتقا كمــللتأجيــل،  
 كمشروع عاملي وإقليمي وحملي؛

ـا وقـرب إتزايد اإلهتمام واحلديث عن البدائل اإلستخالفية للثـروة البرتوليـة يف اجلزائـر، نتيجـة تقلـص  - حتياطا
ا، مما يستدعي البحث اجلاد واملستع  ؛هلذا املورد احليويواملستدامة جل عن البدائل الطاقوية اإلسرتاتيجية نضو

أمهية البحث يف اآلليات واإلجراءات اليت ختلق املناخ الكفيـل برتقيـة الكفـاءة اإلسـتخدامية للطاقـة الشمسـية  -
حتقيـق تنميـة دعـم  مـن أجـلالبـرتول، و  حتضـريا لفـرتة مـا بعـداجلزائر إمكانيات هائلة جيب إستغالهلا  اليت متتلك منها

  .مستدامةشاملة 
 الدراسات السابقة .8

فيما خيص الدراسات السابقة ونظرا ألمهيتها يف املوضوع، فبعد املسح املكتيب واإللكرتوين للدراسات واملقاالت 
ة ملوضوع الدراسة بشكل تام، رغم كثرة الدراسات اليت  واألحباث واملنشورات، تبني أنه ال توجد دراسات مشا

ومن بني أهم وأقرب تلك الدراسات إىل موضوع حبثنا نذكر ما من  زوايا خمتلفة، تناولته  هاوضوع الطاقة لكنمل توجه
  :يلي
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 Renewable Energy : Economic and: وآخـرون بعنـوان Rodrigues.Gللباحث  :الدراسة األولى -

Environmental Issues حيـــث أوضــــح 1994طانيـــا، ، والدراســـة عبـــارة عـــن مقـــال  جبامعـــة أكســـفورد، بري ،
الباحثون من خالل هذه الدراسـة أن الواليـات املتحـدة األمريكيـة تعـاين مـن عجـز كبـري يف مصـادر الطاقـة  علـى الـرغم 

ــا تســتهلك حنــو  مــن إمجـايل الوقــود األحفــوري العــاملي ســنويا  وتعتمـد باألســاس علــى إســترياد البــرتول مــن  %25مـن أ
ألمن القومي وعلى إقتصادها، وقد خلصـت الدراسـة إىل أن املصـدر الوحيـد للوقـود الـذي اخلارج، مما يؤثر سلبيا على ا

يـؤمن إنتـاج الطاقـة بالواليــات املتحـدة االمريكيـة ملـدة قــرن علـى األكثـر هـو الفحــم، إال أن إسـتخدامه ميثـل خطـرا كبــريا 
ددة وباألخص الطاقـة الشمسـية لتـؤمن على املستوى العاملي، لذا أوصت الدراسة بالتوجه حنو إستخدام الطاقات املتج

  .بذلك إنتاج الطاقة ولتحافظ جزئيا على البيئة
ســتخدام الطاقــات المتجــددة ودورهــا فــي التنميــة المحليــة إ: عنــوانبعمــر شــريف للباحــث  :الدراســة الثانيــة -

 لعلـوم اإلقتصـاديةوالدراسـة عبـارة عـن أطروحـة دكتـوراه يف ا، )دراسة حالة الطاقـة الشمسـية فـي الجزائـر(المستدامة 
حيث قام الباحث بدراسـة اإلشـكالية املتمحـورة حـول مـدى مسـامهة إسـتخدام الطاقـات  ،2007اجلزائر،: جامعة باتنة

ا املتجددة يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة من خـالل  ا وكيفيـة اإلسـتفادة مـن إقتصـاديا ـاالت إسـتخداما التعـرض 
باإلضافة إىل إستعراض جتربة إستخدام الطاقة الشمسية يف اجلزائر ودورها يف حتقيق التنميـة يف حتقيق التنمية املستدامة، 

ــائج عــدة أبرزهــا أنــه ميكــن للطاقــات املتجــددة  ن تكــون بــديل مســتقبلي أاحملليــة املســتدامة، وقــد توصــل الباحــث إىل نت
الشمسية قد تلعب دورا مهما يف حتقيق التنمية  ن الطاقةأللطاقة التقليدية نظرا خلصائصها اإلجيابية خاصة البيئية، كما 

مكانيـة تعميمهـا إاحمللية املستدامة مـن خـالل تـوفري إمـدادات الطاقـة الكهربائيـة خاصـة للمنـاطق احملرومـة يف اجلزائـر مـع 
 .على كافة الرتاب الوطين مستقبال

والدراسـة عبـارة ، World Energy Resources :بعنـوان World Energy Council لــ :ثالثـةالدراسـة ال -
ــة 2010 عــن تقريــر صــادر عــن جملــس الطاقــة العــاملي، ، حيــث تطــرق التقريــر إىل وضــع خمتلــف مصــادر الطاقــة التقليدي

ــة اإلحتياطيــات واإلنتــاج واإلســتهالك، وكــذا املشــاكل النامجــة عــن إســتخدام الطاقــة خاصــة  ــا مــن ناحي واملتجــددة عاملي
صادر التقليدية للطاقـة، وكـذا إمكانيـة اإلسـتفادة مـن مصـادر الطاقـة املتجـددة البيئية منها، إضافة إىل مسألة نضوب امل

والبديلة للطاقة التقليدية، وخلص التقرير بنتيجـة مفادهـا أن مسـامهة املصـادر املتجـددة ضـعيفة جـدا يف إمجـايل اإلمـداد 
ا التقليدية خاصة األحفورية   .الطاقوي العاملي مقارنة بنظري

ـــة - ـــوانمـــارتن كالتشـــميث، للباحـــث : الدراســـة الرابع ـــة : بعن ـــات الطاق وضـــع إســـتراتيجيات مســـتقبلية لتطبيق
وهــي عبـارة عــن دراســة مقدمـة يف إطــار املــؤمتر الــدويل ، المتجـددة، المــؤتمر الــدولي للطاقــات الجديــدة والمتجــددة

 أمهيـة إىلالدراسـة  هـذهالباحث مـن خـالل  أشار حيث ،2010جامعة هامبورغ، أملانيا، للطاقات اجلديدة واملتجددة، 
 وجهـة مـن املتاحـة اخليـارات مجيـع ودراسة البديلة األنظمة منهجية وفق وتسويقها للطاقة البديلة الفعاليات على الرتكيز

 والظــروف الطبيعـة حســب وتعـديلها التقنيـات تطــوير ضـرورةعلــى  مؤكـدا ،األمثـل بالشــكل منهـا لإلســتفادة جتاريـة نظـر
 كمـا نـوه هلـا، السـلبية اآلثار وختفيف الغازية نبعاثاتاإل من للحد النقل يف وخاصة احليوي ودالوق يف واإلستثمار احمللية
 وتطبيقهـا العـامل يشـهدها الـيت التقنيـة التطـورات مـع أقلمتهـا ميكـن الـيت سـوريا يف املوجـودة واإلمكانيـات باخلربات أيضا
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إليـه مـن خـالل هـذه الدراسـة ومن  أهـم مـا توصـل  .احلكومة قبل من حمدد إطار يف وذلك السوق إىل وحتويلها داخليا
اليقـني جبـدوى ومسـتقبل  نابع مـن ستخدامات هذه املصادرإأن التوجه العاملي ملصادر الطاقة املتجددة والتوسع يف  هو

ا اإلإهذه الطاقة و   .املستقبلية يف العاملالطاقوية حتياجات قتصادية يف سد النقص احلاصل لإلمكانا
، وهـي النفط والطاقات البديلة المتجـددة وغيـر المتجـددة: للباحثة خملفي أمينة، بعنوان :سةخامالدراسة ال -

، حيـث تناولـت الباحثـة مـن خـالل هـذا 2011اجلزائـر، : جملة الباحـث، العـدد التاسـع، جامعـة ورقلـةعبارة عن مقال، 
حاولـت معرفــة موقـع الـنفط ضـمن هــذه املقـال دراسـة خمتلـف مصــادر الطاقـة البديلـة للـنفط املتجــددة وغـري املتجـددة، و 

ذه الطاقات ومن أهم ما توصلت إليه الباحثة من خالل دراستها هو أن النفط . املصادر، مع دراسة إمكانية إحالله 
يبقى أفضل مصادر الطاقة حاليـا وال ميكـن اإلسـتغناء عنـه يف املسـتقبل املنظـور، وعلـى إفـرتاض أن العـامل قـد متكـن مـن 

ــنفط إىل تلــك املصــادر تطــوير املصــادر  البديلــة ووضــع احللــول املناســبة للمشــاكل الــيت تعــاين منهــا، فــإن التحــول مــن ال
 .البديلة لن يكون باألمر اهلني كما يراه البعض، بل حيتاج إىل تغيري جذري يف منط احلياة ككل

عبـارة عـن  راسـةالدو  ،قتصاديات الطاقة الشمسية فـي مصـرإ :بعنوان خالد عمر للباحث :سادسةالدراسة ال -
سـتعراض إالباحـث يف الدراسـة  حـاول، حيث 2012مصر، : عني مشسقتصادية، جامعة كتوراه يف العلوم اإلد أطروحة 

ــإواقــع الطاقــة يف مصــر، وحبــث  ــة التصــنيع احمللــي لتكنولوجيــا تطبيقــات الطاقــة الشمســية  ىل جانــب دراســة إ، امكاني
ىل أن نظـام الطاقـة العـاملي احلـايل إوخلصت الدراسة  ،ة يف مصرستخدام بعض تطبيقات نظم الطاقة الشمسيإجدوى 

الطاقـة ب يهتمـام عـاملإحفوري لن يقدر على تلبية الطلب املتزايد على الطاقة مستقبال، لذا هنـاك القائم على الوقود األ
قـة الشمسـية سـتثمار يف الطانـه ال توجـد سياسـات وتشـريعات كافيـة لتشـجيع اإلأىل إالشمسية، كما خلصت الدراسـة 

 .التصنيعية احمللية ملعدات الطاقة الشمسيةالتمويلية و يف مصر، وضعف القدرات 
 البحث خطة .9

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة يف البحث وخمتلف األسئلة املتفرعة عنها، فقد مت  تقسيم البحث إىل أربعة 
في ة البترولية وإتجاهات إستغاللها الثرو  إقتصادياتفصول تتقدمها مقدمة، حيث سنتناول يف الفصل األول 

مكانتها يف اإلقتصاديات احلديثة وجغرافيتها اإلقتصادية عامليا، وكذا توجهات لى عوذلك من خالل التعرف العالم، 
العرض والطلب العاملي على هذه الثروة، ويف األخري إبراز اآلثار النامجة عن إستغالل الثروة البرتولية ودوافع البحث عن 

، سنحاول من خالله مدخل إلقتصاديات الطاقات البديلة عالمياأما الفصل الثاين بعنوان . ر طاقة بديلة هلامصاد
التعرف على إقتصاديات خمتلف مصادر الطاقة البديلة الناضبة منها واملتجددة  لتقييم إمكانية إحالل الثروة البرتولية 

ومن مت التطرق ألهم اإلجراءات املتخذة عامليا لتبين الطاقات بإحدى تلك البدائل اليت تستجيب لضوابط اإلستدامة، 
في ظل الطاقات البديلة أما من خالل الفصل الثالث سنتناول . البديلة املتجددة ضمن منظومة الطاقة العاملية

هم مبادئها، أبعادها أمن خالل التعرف على ماهية التنمية املستدامة و ، تحديات ضوابط التنمية المستدامة
ا، مع إبراز مث التطرق إلجراءات ترقية الكفاءة اإلستخدامية للمصادر ضوابطها،و  ا ومتطلبا  الطاقوية ضمن رهانا

التنمية املستدامة، ويف آخر الفصل نوضح بعض مداخل حتقيق مبادئ اإلستدامة  الطاقة املتجددة يف حتقيق ةمكان
الفصل الرابع الذي خيص دراسة احلالة، سوف نتطرق من يف . عامليا من خالل التوجه إلستغالل الطاقة الشمسية
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آليات وإجراءات ترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية إلستخالف الثروة البترولية في الجزائر خالله إىل 
 يحوض ت، مثحول الثروة البرتولية اجلزائرية ومكانتها يف اإلقتصاد الوطين بدءا بإلقاء نظرة عامة  وفق ضوابط اإلستدامة

السياسة اجلزائرية مع التحري عن البدائل الطاقوية املتاحة للثروة البرتولية اجلزائرية ومكانة الطاقة الشمسية ضمنها، أهم 
الكفاءة رتقية ، وخنتم الفصل بإقرتاح منوذج لللنهوض وترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسيةاملسطرة 

وأخريا  .مبا خيدم متطلبات اإلستدامة تجارب األجنبيةالشراكة والزائر على ضوء لطاقة الشمسية يف اجلاإلستخدامية ل
  .سوف نُنهي البحث خبامتة مدعمة مبقرتحات وآفاق ختص املوضوع
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  يدـتمه

عي والتكنولوجي بصفة الصنا والتقدم ةاإلقتصادي بصفة عامواحملرك الرئيسي للتقدم  ةالطاقة عصب احليا تعد
على الطاقة  يف حضارته القدمية واحلديثة اإلنسان عتمدإ، فقد مهما يف بناء احلضارة البشريةتلعب دورا ي ـهو  ،خاصة

املختلفة لتحويل املوارد اإلقتصادية من شكلها األويل إىل أشكال أخرى متعددة قادرة على إشباع احلاجات  صادرهامب
مر الذي أهم مصادر الطاقة وأكثرها إنتشارا يف العصر احلديث األ أحدويعترب البرتول ، معاتوالرغبات املتنوعة للمجت

ا ،جعله حيظى بإهتمام كبري من خمتلف الدول إستشراف وضع الطاقة إال أن  ،نظرا للمكانة اليت حيتلها يف إقتصاديا
غريات جوهرية على النمط السائد للمنظومة عامليا يؤكد أن هناك إجتاهات قوية ومتواصلة منذ فرتة طويلة إلدخال ت

لظروف الراهنة لوبالنظر  ،الطاقوية العاملية، والذي يعتمد بدرجة كبرية على مصادر الطاقة األحفورية وخاصة البرتول
) اللهقرب نفاذ خمزون البرتول، تذبذبات أسعاره يف السوق العاملية والتغريات املناخية الناجتة عن إستغ(اليت تسود العامل 

   .التوجه للبحث عن بدائل هلذه الثروة مبا يتماشى وضوابط التنمية املستدامةإستعجال العامل إىل دول ستجرب 
إجتاهات إستغالهلا وكذا ، العاملية اإمكاناو  ماهية الثروة البرتولية إىل التعرف على دف هذا الفصلومن خالل 

وذلك من  الل الثروة البرتولية ودوافع البحث عن مصادر طاقة بديلة هلاوخنتم بالتطرق آلثار إستغ ،عامليةالسوق اليف 
  : التالية باحثاملخالل 

 ؛مفاهيم أساسية حول الثروة البترولية :المبحث األول 

 ؛إمكانات العالم من الثروة البترولية: المبحث الثاني 
 ؛إتجاهات السوق العالمية للثروة البترولية :المبحث الثالث 

 ودوافع البحث عن مصادر طاقة بديلة يةالبترولالثروة إستغالل  آثار :ث الرابعالمبح. 
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  الثروة البتروليةفـاهيم أساسية حول  ـــم: المبحث األول
لبرتول دورا لوكان  ،كان الفحم هو املصدر الرئيسي لإلمداد بالطاقة املستهلكة يف العامل حىت احلرب العاملية الثانية

ثر ذلك على ميزان أ ،با الغربية أثناء احلرب العاملية الثانيةو ومع تدمري مناجم الفحم يف أور  ،إلمداد بالطاقةضئيال يف ا
ا وكان البد من البحثالطاقة و  عتماد ومن هنا زاد اإل، لتلبية اإلحتياجات الطاقويةعن مصدر آخر  على اإلمداد 

اليت ال تتوفر يف توافر العديد من املزايا فيه و و كتشافات منه اإل على البرتول كمصدر من مصادر الطاقة خاصة مع تزايد 
   .1ويالطاق اوزادت نسبة مسامهته يف ميزاالعاملية الفحم، وبذلك ظهر البرتول على خريطة الطاقة 

  اميزاصناعتها و  ،اويتناول هذا املبحث املفاهيم األساسية حول الثروة البرتولية، من خالل التطرق ملاهيته
  .األمهية الوظائفية للثروة البرتولية يف اإلقتصاديات احلديثةا، وكذا التعرف على لتطور التارخيي إلستغالهلل التطرقو 

   يةالبترولماهية الثروة  : المطلب األول
فإنه يتوجب قبل التطرق إىل مفهومه  البرتول أحد أهم املصادر الناضبة إلنتاج الطاقة يف العامل، وبالتايل يعترب

ذات طبيعة إستنفاذية غري  البرتولبإعتبار العروج أوال على مفهوم املوارد الناضبة قاييسه، منتجاته، خواصه، وم
  . متجددة

  البترول كمورد من الموارد الناضبة: أوال
ويتم تصنيف املورد من حيث ، ونوع وسط قابل للنضوب ،تنقسم املوارد الطبيعية إىل موارد متجددة وموارد ناضبة

فاملوارد املتجددة هي تلك اليت تتجدد تلقائيا  2.ستغاللهإلابليته للنضوب مبقارنة معدل جتدده باملعدل احملتمل مدى ق
من أمثلتها الطاقة الشمسية و نفاذها، حبيث ال يكون هناك خوف من ستغالهلا، إلتمل احملعدل املوبشكل سريع يفوق 

ار واملياه اجلو  أما املوارد الناضبة فهي تلك اليت يستحيل تشكيل  .فية املتجددةوطاقة الرياح ومياه األمطار واأل
أو  من السننيأو حيتاج هذا التكوين لفرتات زمنية طويلة قد تصل إىل مئات اآلالف  ،وتكوين أرصدة جديدة منها

إذا كان من و  4،الفحم والبرتول والغاز والثروات املعدنية املختلفةك 3، وقد تكون خمزنة فوق األرض أو حتتها،أكثر
غري أنه ومهما  ،باهظة جد ذلك يتضمن تكلفة قد تكون نستعماهلا، فإإاملمكن إعادة تدوير بعض تلك املوارد بعد 

سرتجع الكمية املستخدمة كلها وبالتايل فإن رصيدها يتناقص نحاولنا إعادة تدوير تلك املوارد فال ميكن أن 
   5.ستمرارإب

بل يشارك خبدماته مع بقائه على  ،نضوبهتاجية إىل ورد يف العملية اإلنويف بعض احلاالت ال يؤدي دخول امل
  ناضباستمر املورد يف قدرته على تقدمي نفس اخلدمة مع مرور الزمن فإنه ال يعترب إطاملا و ويف هذه احلالة ، حالته

                                                
  .203، ص2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، قتصاديات الموارد والبيئةإ ،رمضان حممد مقلد وآخرون1 
سيري، قتصادية وعلوم التقتصادية، كلية العلوم اإل، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم اإلالغاز الطبيعي في الجزائر وأثره على االقتصاد الوطنيكتوش عاشور،  2

 .11، ص2004جامعة اجلزائر، 
 .27، ص2007، دار اجلامعة اجلديدة، األزاريطة، مصر، قتصاديات الموارد والبيئةإإميان عطية ناصف،  3

4 Roger Perman & Others, Natural Resource and Environmental Economics, Third Edition, Pearson Education, 
Harlow, 2003, p506. 

 .12، ص مرجع سبق ذكرهش عاشور، كتو  5
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ا على تقدمي اخلدم يضاوهكذا تعترب األر  إلنتاجية إال إذا أسيء ة االزراعية مثال موردا غري ناضب حيث ال تفقد قدر
  . ويف هذه احلالة تصبح موردا قابال للنضوب، ستغالهلاإ

  : نيالتاليت تنيإذا ما توفرت فيه اخلاص أن املورد يعترب ناضبا وبصفة عامة ميكن القول
ال  ـووه  )ستخراج كعملية إنتاجيةيف مفهومه العام مع جتاهلنا لعملية اإل(أن يكون سلعة غري قابلة لإلنتاج  -

   ؛مثالخيتلف يف ذلك عن باقي املوارد الطبيعية كاألرض الزراعية 
أي يستهلك يف العملية (ستعماله يف العملية اإلنتاجية إوالصفة املميزة للمورد الناضب هو أنه ينفذ ب -
نتاجية دون أن العملية اإلستعماهلا يف إوبالتايل ال تعترب بعض املوارد الطبيعية ناضبة طاملا أمكن  1،)اإلنتاجية
  . ملورد وليس بالنسبة للمورد ذاتهفصفة النضوب جيب حبثها يف الواقع بالنسبة للخدمة اليت يؤديها ا، تستهلك

والذي ال بد وأن ينفذ  أو صناعته ذلك املورد الذي ال ميكن إنتاجه" :وهكذا ميكن تعريف املورد الناضب بأنه
   2."اإلنتاجية العملية ستعماله يفإستمرار إآجال مع  مرصيده عاجال أ

ومنه نستنتج أن البرتول يعترب من بني املوارد الناضبة ألن له نفس اخلصائص اليت ينطبق عليها هذا التعريف، فهو    
  .يساهم يف نقصانه وبالتايل زواله يف املدى املتوسط أو البعيد) إستخراجه(غري قابل للتجدد، وإنتاجه 

  مفهوم الثروة البترولية: ثانيا
وتعين الصخر وكلمة   Petraكلمة: هي كلمة من أصل التيين مشتقة من كلمتني مها Petroleumكلمة برتول 

Oleum من  اوهو مادة بسيطة من حيث أنه يتكون كيميائي 3،وتعين الزيت، وبذلك يكون معناها زيت الصخر
ه وذلك تبعا لإلختالف اجلزئي عنصرين فقط، مها اهليدروجني والكربون، ومركب من حيث اختالف خصائص مشتقات

والبرتول سائل دهين له رائحة خاصة متيزه وختتلف ألوانه بني  4،لكل منها وباعتباره خليطا من املواد اهليدروكاربونية
  .األسود، األخضر، البين واألصفر، كما ختتلف لزوجته تبعا لكثافته النوعية

 يون سنة من كائنات عضوية طمرت حتت سطح األرضمل 300وتؤكد املراجع أن أصل البرتول يرجع إىل حنو 
وقد . لضغوط عالية ودرجات حرارة مرتفعة أدت إىل حتوهلا إىل سائل غليظ هو البرتول تويف أعماق البحار تعرض

ستعماله على االستخدامات البدائية إمن خالل ما طفا منه على سطح األرض وظل  لبرتولعرفت احلضارات القدمية ا
ستخراجه من باطن األرض على الشكل الذي يستخرج به يف منتصف القرن التاسع إتوصل إىل طرق إىل أن مت ال

وكان بئر  1859يف والية بنسلفانيا األمريكية يف عام  برتولمت حفر أول بئر   الواليات املتحدة األمريكية أينعشر يف
ستخراج إكتشاف و إعملية وقد شهدت  .قدما 69.5األمريكي أول بئر برتولية يف العامل على عمق ) جون درايك(

يف حفر أول  جون درايكجنح األمريكي  أن العديد من التطورات منذ ،العمليات املعقدة واليت تعد من ،خام البرتول

                                                
1 P.S. Dasgupta and G.M.Heal, Economic theory and exhaustible resources, james Nisbet – Co.ltd. Digswell 
Place ,Welwyn, Herts, and Cambridge University press, p153 . 

 .13، ص  مرجع سبق ذكرهكتوش عاشور،  2
.13، ص2002، دار وائل للنشر، عمان، اسبة النفطمح ،خالد أمني عبد اهللا   3 

4 Jean Charles Dubart، Energie le grand tournant, Paris, 1981, p75-76 
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ال، وذلك ببئر بطريقة احلفر ستخدام أحدث إ، ويف القرن العشرين شهدت صناعة البرتول تقدما هائال يف هذا ا
  .  ية والتقنيةاألساليب التكنولوج

  :التالية ميزاتوتتميز املادة البرتولية بامل
ا درجة : نسكابنقطة اإل .1 نسياب املادة البرتولية كمادة سائلة وهي مرتبطة باملادة الشمعية املتواجدة إيقصد 

ا سعره  رتفاعها على جودة البرتول،إويؤثر  ،بالبرتول اخلام وتدل على مقدار لزوجته وأقل درجة حرارة ينسكب 
 .وتكاليف إنتاجه

تعين نسبة وزن حجم مادة معينة إىل وزن حجم مماثل من املاء عندما تتعادل درجتهما  :درجة الكثافة النوعية .2
وتدل على نوعية وجودة  60إىل  1ترتاوح بني ،(API)1 ستخدام مقياس معهد البرتول األمريكيإاحلرارية ويعرب عنها ب
وتنقسم درجة الكثافة النوعية إىل ثالثة  ،كان البرتول أخف وذا جودة عالية  APIرتفعت درجة إالبرتول حيث كلما 

 :كما يوضحه الشكل املوايل  أقسام
 أقسام درجة الكثافة النوعية للبترول): 1.1(الشكل رقم 

 

  
  .11، ص1983ت اجلامعية، اجلزائر، ، ديوان املطبوعامحاضرات في اإلقتصاد البتروليحممد أمحد الدوري، : المصدر

  2 .لإلشارة فإن املنتجات أو املشتقات البرتولية تتوزع بني املنتجات اخلفيفة واملنتجات املتوسطة واملنتجات الثقيلةو 
  انسبة املادة الكربيتية املتواجدة فيه حسب  )ةواملر  ةاحللو (ية البرتولنوعني من املادة منيز بني : مميزات أخرى .3
نه كلما قلت نسبة أ حيثسعار البرتول اخلام، أهم الفروق النوعية اليت متيز بني أالفرق يف نسبة الكربيت من  تربإذ يع

تزايد اإلهتمام  تزامنا معوقد تعاظمت أمهية هذه اخلاصية يف البرتول  ،الكربيت يف البرتول اخلام كلما زادت قيمته
اخلامات ذات نسبة الكربيت املنخفضة حتصل على عالوة متاثل  حتوأصببنظافة البيئة ومحاية النظام اإليكولوجي، 

                                                
1  API )(American Petroleum Institute ،درجة)API ( )=141.5 / 131.5- ) ف°60درجة الكثافة النوعية عند حرارة.  
  .146، ص2008، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، ول العربيةالطاقة والتنمية في الدعلي لطفي،   2
   فأقل، أما إذا جتاوزت هذه النسبة فيصبح البرتول حامضا أو مرا %0.5يعترب البرتول حلوا إذا كانت نسبة الكربيت فيه.  

   API درجة الكثافة النوعية 
 60إلى  1تتراوح بين

 رمز البرتول: الدرجات المنخفضة
 الثقيل الذي يتحصل منه على نسبة

 28تكونعالية من املنتجات الثقيلة 
 .)املازوت( مثل  دون وما درجة

رمز البرتول  :الدرجات الوسطى
املتوسط مثل الغاز، زيت الديزل 

 28والتشحيم، تكون بني 
  .درجة35و

رمز البرتول اخلفيف : الدرجات العالية
الذي يتحصل منه على نسبة عالية من 

درجة 35املنتجات اخلفيفة تكون من 
 .)البنني، الكريوزين(مثل  وقفما ف
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ا يف الدول املستوردة  القيمة الالزمة لتخفيض نسبة الكربيت إىل املستوى الذي تسمح به القوانني املعمول 
  .واملستهلكة للبرتول

  مقاييس الوحدة البترولية: ثالثا
  1:جم أو الوزنالوحدة القياسية البرتولية إما أن تكون مبوجب احل

 :يعتمد قياس حجم البرتول إما على: الحجم .1
  لرت؛ 159 الذي يعادل ،(BARREL)2هي األكثر إستعماال وهي الربميل: األمريكيةالوحدة  -
 ابرميل، هذا املعيار يستعمل يف بعض البلدان مثل أوروب 6.28ويعادل  :وحدة قياس المتر المكعب -

  ).فرنسا، أملانيا(  الغربية
 :تمد مقياس الطن كوحدة قياسيةيع :الوزن .2

  كلغ؛  1006يعادل  الطن الطويل  -
 كلغ؛  999يعادل  الطن المتري  -
  .كلغ  906يعادل  الطن القصير  -

  وضوعية للبترولمالخواص الذاتية وال: رابعا
ري تتميز املادة البرتولية خبواص ذاتية وأخرى موضوعية أتاحت هلا الفرصة ألن تتبوأ مركز الصدارة بني جمموعة غ

    3 :قليلة من مصادر الطاقة األخرى، ميكن توضيح أهم تلك اخلصائص يف النقاط التالية
إذا نظرنا للبرتول كونه مادة سائلة أتيحت الفرصة لنقله وختزينه بسهولة مما يرتتب على ذلك  :الخواص الذاتية .1

ت عدة تالءم تكنولوجيات متباينة إخنفاض يف التكلفة والوقت،كذلك يتميز البرتول بأنه ميكن أن يشتق منه منتجا
وهذه األخرية تؤدي أغراضا خمتلفة ساعدت على توسيع دائرة رفاهية اإلنسان وسعادته، فضال عن ذلك ميكن 

ستخدام بعض املشتقات البرتولية كمادة أولية يف إنتاج الكثري من السلع البرتوكيماوية كالبالستيك واأللياف إ
  .وغريها، هذه املميزات ميكن أن تندرج يف خانة اخلواص الذاتية ةغاإلصطناعية واملنسوجات واألصب

ال الصناعي  :الخواص الموضوعية  .2 فيما يتعلق باخلواص املوضوعية فيمكن اإلشارة إىل أن اإلستثمار يف ا
ال واإلستفادة من  أرباحه البرتويل يدر عوائد مالية ضخمة مما يشجع رؤوس األموال الكبرية لإلخنراط يف هذا ا

العالية، كذلك يتميز البرتول بأن تكلفة إنتاج وحدة الطاقة منه تكون منخفضة باملقارنة مع تكلفة إنتاج نفس الوحدة 
مع اإلشارة أن الغاز الطبيعي يشرتك مع البرتول يف غالبية ) الفحم والطاقة النووية(من املصادر األخرى للطاقة 

  :ول من ناحية الكفاءة البيئية كما يوضحه اجلدول التايلالتكاليف إال أن الغاز يتفوق على البرت 

  

                                                
  .9، ص1983زائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلقتصاد البتروليمحاضرات في اإلحممد أمحد الدوري،   1
  .، نفس الصفحةالمرجع السابق  2
  .4-3ص ، جامعة كربالء، العراق، بدون سنة نشر،مستقبل الطلب على البترول في ظل تزاحم المصادر البديلةهاشم مرزوك الشمري، عمار حممود محيد،   3
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  الطاقة من مختلف مصادر الطاقة التقليديةمن مقارنة تقريبية لتكلفة إنتاج وحدة ): 1.1(الجدول رقم 

  الطاقة النووية  الغاز الطبيعي  الفحم  البترول  البـــــيان
  10 – 3.8  2.5 -2  4.3 - 2  2.5 -2  )كيلوواط ساعي/سنت(التكلفة الرأسمالية 

  11.8 – 5.3  5.7 – 4.8  6.9 - 3.8  5.7 – 4.8  )كيلوواط ساعي/سنت(التكلفة الكلية 
  12 - 4  5 - 3  5 – 3  5 - 3  )سنة(المدة الالزمة للتشييد 

  موضع خالف  منخفض  عال  متوسط  التأثير السلبي على البيئة
  .57، ص2000الوحدة العربية، بريوت، ، مركز دراسات مستقبل النفط العربيحسني عبد اهللا،  :المصدر

رية يف العامل ال تسمح على األقل يف املدى القصري ره، فإن احلالة التكنولوجية املسباإلضافة إىل ما سبق ذك
واملتوسط للتحول عن البرتول ومشتقاته لتسيري عجلة اإلقتصاد يف العامل، ألن معظم املكامن واملعدات واألجهزة 

لبرتول يف توليد الطاقة حبالتها احلركية واحلرارية والضوئية، وإن التحول عنه يستوجب تغيري النمط احلالية تعمل على ا
  .التكنولوجي القائم ليتالءم مع مصدر الطاقة اجلديد وهذا حبد ذاته يكلف الكثري

  الصناعة البترولية من المنبع إلى المصب: نيالمطلب الثا
تعلقة بإجياد وإستخراج وإنتاج وتوزيع وإستهالك املادة البرتولية موضع تكون جمموعة النشاطات اإلقتصادية امل

نساين اإلنتاجي املركب واملتباين واملتنوع يف مراحله وجماالته الصناعة البرتولية ذلك النشاط اإلاإلقتصاد البرتويل، وتعد 
ومن خالل هذا . اد البرتويلاملتعددة، حيث ترتابط هذه املراحل ويتكامل بعضها مع بعض لتكوين جمموع اإلقتص

  .املطلب سنحاول التعرف على مفهوم الصناعة البرتولية وكذا التطرق ملختلف مراحلها من املكمن حىت املستهلك
  مفهوم الصناعة البترولية: أوال

ولية  هي جمموعة النشاطات أو الفعاليات أو العمليات الصناعية املتعلقة بإستغالل الثروة البرت الصناعة البرتولية 
سواء بإجيادها خاما وحتويل ذلك إىل منتجات سلعية صاحلة لإلستعمال واإلستهالك املباشر أو غري املباشر من قبل 

دف األومنيز ضمن الصناعة البرتولية بني نشاطات الصناعة اإلستخراجية والصناعة التحويلية،  1.اإلنسان وىل حيث 
  اخل...و تنقية أو تعبئةأجراء ما يستلزمه هذا النشاط من تركيز إه بعد إىل إستخراج البرتول من باطن األرض وتسويق

فتهدف إىل ) الصناعة التحويلية(ما الثانية أ ،وتندرج هذه الصناعة ضمن مرحلة املنبع من نشاط الصناعة البرتولية
  . كيةاألغراض اإلنتاجية واإلستهال  العديد منولية إىل أشكال أخرى خلدمة حتويل تلك املواد األ

إن هذا النشاط الصناعي الواسع يف جماالته واملتنوع يف مراحله واملتكامل يف طبيعته، مرتبط وناجم عن طبيعة املادة 
عماق األرض أو أأساسا يف  وجدفمثال املادة البرتولية ت ،خرىالبرتولية وخصوصيتها املميزة عن بقية املوارد الطبيعية األ

ا و  مباشرة  استهالكهإو  امناطقها اجليولوجية واجلغرافية، ضف إىل ذلك تعذر إستخدامهالبحار ويف البعض من طبقا
ستخراجه وحتويله إو  البرتول لذلك البد من البحث عن. اخلام إال يف مناطق ضيقة وحمدودة وبنسب صغرية اوبصور

  .إىل سلعة صاحلة لإلستعمال واإلستهالك
                                                

  .15، ص2003دار مشوع الثقافة، الزاوية، ليبيا، ، مبادئ إقتصاد النفطحممد أمحد الدوري،   1
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 1 :ليت متيزها عن باقي الصناعات، وتتمثل أمهها فيما يليوتتسم صناعة البرتول ببعض اخلصائص والسمات ا
جل أتتطلب الصناعة البرتولية رؤوس أموال ضخمة جدا من  :صناعة ذات كثافة عالية من رأس المال .1

ا مرحلة اإلستثمار األوىل واملتمثلة إستغالل الثروة البرتولية،  يف وذلك راجع إىل املخاطر الرأمسالية الكبرية اليت تتميز 
كما   .البحث عن البرتول، ولقد لعبت هذه السمة دورا كبريا يف إرساء هيكل الصناعة البرتولية على أسس إحتكارية

إضافة  ،خرى ومن مرحلة إىل أخرىأن ضخامة رؤوس األموال يف الصناعة البرتولية تتفاوت وتتباين من منطقة إىل أ
تغالله سواء كان ذلك من اجلوانب الطبيعية والكميائية أو إىل تعدد وعدم التجانس يف خصائص البرتول وكيفية إس

كلفة العثور على البرتول وتنميته منذ منتصف التسعينات ترتفعت إويف هذا الصدد فقد . اجليولوجية والتكنولوجية
 7إىل  2003رتفعت سنة إدوالرات للربميل يف املتوسطـ،  4فبعد أن كانت حوايل ، سنويا يف املتوسط %10مبعدل 

تتطلب الصناعة البرتولية مهارات كما . من منطقة إىل أخرى يف إرتفاع مستمرحاليا وهي  2دوالرات يف املتوسط،
ستثمارات الرأمسالية وفنيات عالية وتدريب خاص وحتصيل علمي متقدم وعايل، مما يؤدي إىل ضخامة حجم اإل

ل معظم عي يعين ضخامة حجم النفقات الثابتة ما جيوالذ. الالزمة يف مراحل الصناعة البرتولية وخاصة مرحلة املنبع
الدول املنتجة للبرتول تعتمد على الشركات العاملية يف بدء إنتاج البرتول لكون معظم هذه الدول نامية وال متتلك 

 موال إلقامة هذه الصناعة؛التكنولوجيا وال رؤوس األ
قوم وتعتمد عليها الصناعة البرتولية هي مادة ناضبة وغري إن املادة البرتولية اليت ت :الطبيعة اإلستنفاذية للبترول .2

متجددة أي أن حياة الصناعة البرتولية هي لفرتة زمنية حمدودة ومعلومة، وعلية فإن هذه الصناعة تتوقف على مدى 
 نضوب مكامنه، وحيتاج يعين بالضرورة البرتولإستخراج إضافة إىل أن . نسب تقديرات اإلحتياطي البرتويل تطور

الكشف عن مكامن جديدة إىل جهود كبرية تكتنفها إحتمالية عدم الوصول إىل إكتشافات جديدة، وهذا يعين أن 
تعويض الربميل الذي يستخرج يتطلب صرف مبالغ كبرية تتعاظم مع الزمن بسبب املخاطر الرأمسالية الكبرية اليت متيز 

  ؛فرتة نفاذه إقرتبتراج البرتول من باطن األرض كلما الصناعة البرتولية عموما، وبالتايل فإنه كلما زاد إستخ
ت إن الطابع اإلحتمايل لعمليات اإلستكشاف جيعل من إتفاقيا :نزعة عالمية وذنشاط الصناعة البترولية  .3

مع الدول املصدرة للبرتول ليست منصفة إقتصاديا، وحمفوفة مبخاطر الفشل، لذلك  اإلستكشاف واإلنتاج اليت تربم
ال إىل عدم تركيز نشاطها يف منطقة واحدة، وتوزيع جهودها اإلستكشافية تضطر الشر  كات البرتولية العاملة يف هذا ا

ا  على مناطق عديدة من أجل التقليل من خماطر اإلستثمار والرفع من إحتمال إكتشاف إحتياطات جديدة، تعوض 
تميز الصناعة البرتولية بإتساع نطاق نشاطها، الذي تكما .ما خسرته يف املناطق اليت كانت فيها نتائج البحث سلبية

أن تعدد مراحل  إذعلى الشركات العاملية  ريةميتد ليشمل السوق الدولية، فنجد أن إنتاج البرتول يعتمد بصورة كب
لى عدد كبري من الدول، مما يعين تباين النفقات يف املراحل املختلفة حسب عإنتاجه يؤدي إىل توزيع هذه املراحل 

                                                
 ،يف العلوم اإلقتصادية دكتوراهأطروحة  ،)لى بعض التجارب العالميةإدراسة حالة الجزائر بالرجوع (أثر تطور أنظمة إستغالل النفط على الصادرات  أمينة خملفي، 1

  )بتصرف. (6 -5، ص2013اجلزائر، : جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
 .312ص  ،2006 دراسات الوحدة العربية، بريوت،ركز م طبعة الثانية،ال ،مستقبل النفط العربيحسني عبد اهللا،  2
  



  
 

 

  الفصل األول                                                                      إقتصاديات الثروة البترولية وإتجاهات إستغاللها في العالم

9 

أصبحت الصناعة  املميزاتهذه من خالل وبالتايل ف، أسعار عناصر اإلنتاج والتكنولوجيا املستخدمة وأسعار الصرف
  ؛عامليةلبرتولية صناعة ا

ولية بالتكامل الرأسي، حيث تتداخل مراحل إنتاج البرتول بصورة يصعب معها أحيانا رت تتميز الصناعة الب .4
 ا اآلخر؛بعضهعن الفصل بني نفقات بعض املراحل 

تتميز الصناعة البرتولية بطول فرتات اإلنتاج مما يزيد من آثار سرعة تغري التكنولوجيا وتغري طبيعة سوق كل  .5
و اإلحتكارات، وتغري السعات أعنصر من عناصر اإلنتاج، وتغري طبيعة سوق البرتول وإختالف هوية امللكية 

  .ستخدمة يف حساب النفقاتاإلنتاجية، وصعوبة حساب تغريات أسعار صرف العمالت امل
    مراحل الصناعة البترولية: ثانيا

، ولكن قبل التطرق هلذه بعدة مراحل بدءا بالبحث واإلستكشاف وصوال إىل التصنيعمتر عملية إنتاج البرتول 
  .ي تواجدهاأولية من املادة البرت ااملراحل بنوع من التفصيل نشري يف البداية ملك

رتول عادة عند سطح األرض أو يف باطنها وتكون يف الطبيعة من حتلل املواد العضوية يوجد الب: تواجد البترول .1
طبقات الطمي الناعم حتت ضغط ت امليتة عرب ماليني السنني يف نظمار املاليني من احليوانات والنباتاإالناجتة من 

رات يف القشرة األرضية حيث نكساإلتواءات أو إوحرارة شديدة، وظل داخل مسام الطبقات الرسوبية إىل أن حدثت 
ا إذ ال يستطيع اهلجرة منها ألنه حياط بطبقات صخرية غري مسامية  يتجمع فيما يسمى باملصيدة البرتولية، ويستقر 

  1.تسمى صخر الغطاء
  : املصائد اليت يتجمع فيها البرتول نوعان: مصائد البترول  .أ 

  جة اإللتواءات واإلنكسارات بفعل حركات القشرة يرتاكم البرتول فيما يسمى باملصيدة نتي: النوع األول
 األرضية وحبكم طبيعة البرتول اليت تسمح له باهلجرة داخل الصخور املسامية؛

  تتكون املصيدة البرتولية أيضا نتيجة لتحول الطبقات املسامية إىل طبقات غري مسامية بفعل : النوع الثاني
  .جية أخرىالعوامل الطبيعية كما قد تتكون ألسباب جيولو 

يتكون نتيجة تقارب عدد من املصائد البرتولية لتكون وحدة منتجة واحدة تسمى حقال : الحقل البترولي  .ب 
  .برتوليا مثل حقل الربقان الكبري يف الكويت

قد يكون عددا من احلقول البرتولية حوضا برتوليا مثل اخلليج العريب الذي يضم أكرب : الحوض البترولي  .ج 
 .سعودية، إيران، الكويت والعراقحقول البرتول يف ال

  2:البرتول يف املراحل التالية إستغاللتلخص دورة : مراحل دورة إستغالل البترول .2
وتتضمن هذه املرحلة وجوب حتديد املواضع اليت تشتمل على تراكيب بيولوجية : ستكشافمرحلة البحث واإل  .أ 

يلية واألعمال التطبيقية يف اجلوانب الفنية واجليولوجية تشري إىل وجود البرتول، من خالل إجراء خمتلف الدراسات التحل
                                                

  1.1(البرتولية أنظر امللحق رقم  لإلطالع على خمطط يلخص خمتلف مراحل الصناعة.(  
  .14، صمرجع سبق ذكره، خالد أمني عبد اهللا 1
  .5-4، ص 2005يط، الكويت، نوفمرب ة، املعهد العريب للتخط، السنة اخلامس27، جملة جسر التنمية، العدد أسواق النفط العالميةحسان خضر، 2
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وتبدأ أول عمليات إستخراج البرتول بالبحث . واإلقتصادية والتكنولوجية، وذلك بغية حتديد أنسب املواقع حلفر اآلبار
فيما رق والتنقيب عن اخلام، وتشتمل على الوسائل املختلفة العلمية والفنية للكشف عن البرتول وتتمثل هذه الط

   1:يلي
  ستشعار من بعد ستخدام الطائرات لإلإتبدأ هذه الطريقة ب :ن بعدعستشعار المسح الجوي واإلطريقة

األقمار الصناعية إن وجدت، حيث يتم تصوير املنطقة من اجلو مث يتم دراسة هذه الصور حىت ميكن وضع خرائط  أو
الفنيون من حتديد أفضل هذه األماكن يولوجيون و وبذلك يتمكن اجل جيولوجية توضح مالمح السطح اجليولوجية

  ؛للبحث عن البرتول فيها
 حتمال وجود إل األماكنبعد عمل املسح اجلوي وحتديد أفضل : المسح الجيولوجي السطحي طريقة

يقوم اجليولوجيون بوضع خرائط تبني ظواهر الصخور يف هذه األماكن، مث يأخذون عينات من هذه  ،البرتول فيها
لفحصها يف املعامل ومن املعلومات املستخلصة من ذلك يتمكن اجليولوجيون من وضع خريطة حتدد  الصخور

  ؛األماكن املالئمة لتجمع البرتول
 عند الكشف عن البرتول، وهي تنقسم  ستعماالإوتعترب هذه الطريقة األكثر  :المسح الجيوفيزيائي طريقة

  :بدورها إىل عدة طرق وهي كما يلي
تعتمد على قياس التفاوت البسيط يف قوة اجلاذبية األرضية وفقا لنوع الصخور املوجودة يف  :ةطريقة الجاذبي -

  منطقة البحث؛
للطبقات حتت األرضية، هذه الطريقة ال  ةتعتمد على قياس درجة وإجتاه املغناطيسي :الطريقة المغناطيسية -

   .تكفي منفردة يف الكشف عن البرتول
ى أيضا الطريقة الزلزالية، وتقوم على إحداث هزات زلزالية صناعية يف وتسم :الطريقة السيزموجرافية -

ستقبال ستقبال وتسجيل أجهزة اإلإال، مث العمل على ستخدام بعض املتفجرات كالديناميت مثإالطبقات األرضية ب
يف الكشف وتعترب هذه الطريقة من أدق الطرق املستخدمة  ،لصدى صوت هذه اهلزات اليت حيدثها الزلزال الصناعي

  .عن البرتول
  تعترب هذه املرحلة حامسة لنجاح عملية اإلستغالل اإلقتصادي للثروة البرتولية :الحفر واإلستخراج مرحلة  .ب 

حفر األبار عملية تتمثل يف حيث أن احلفر هي الوسيلة اليت يتم مبوجبها التحقق من وجود البرتول من عدمه، و 
جوف األرض عن طريق أنابيب وحفارات خاصة، مث إستخراج أو ضخ البرتول  البرتولية بالنزول إىل مسافات بعيدة يف

 .إىل سطح األرض، وذلك عن طريق التجهيزات واملعدات الالزمة
  عتماد على طاقة املكمن الطبيعيستنزاف الطبيعي وذلك باإلجيري بواسطة اإل إن تدفق البرتول يف هذه املرحلة

ضغط من املكمن يبدأ باإلخنفاض احلاد بإستمرارية اإلنتاج وبالتايل يبدأ معدل ن الإفإذا كانت هذه الطاقة ضئيلة، ف
إىل  %50يتجاوز مستوى اإلستخالص الطبيعي بفعل قوة املكمن مهما كان نوعه نسبة  الو  ،اإلنتاج نفسه باهلبوط

                                                
  .35، ص1979القاهرة، ، دار النهضة العربية ،، الطبعة الثانيةقتصاديات البترولإ، حسني عبد اهللا 1
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 يف طرق ثانوية ن اهلدف إستخراج أكرب كمية ممكنة من البرتول املخزون يف األرض وجب التفكريأوطاملا  ،60%
ا تطوير املعامل بكل الطرق املمكنة ذات اجلدوى اإلقتصادية حيث تستعني طرق  1،لإلستخالص من شأ

  ستخالص الثانوي مبختلف املكامن املستعملة يف هذه املرحلة واليت مت تصنيفها على أساس قوة الدفع املؤثر منهااإل
  ، املكامن ذات الدفع بالقبة الغازية، املكامن ذات الدفع املائياملكامن ذات الدفع الذايت 2:ونذكرها فيما يلي

كما تشمل طرق اإلستخالص الثانوي على عملية حقن اآلبار مبواد خمتلفة أمهها احلقن .الدفع اجلذيب املكامن ذات
الطبقة احلاملة  بالغاز أو باملاء، وتعد هذه األجهزة من أكثر الطرق كفاءة يف الوقت احلاضر، حيث يتم حقن املاء يف

 .له واملوجودة أسفل الزيت بواسطة أبار خاصة للحقن تساعد على إحالل البرتول ودفعه بإجتاه اآلبار املنتجة له
وتتمثل يف نقل البرتول من مناطق إنتاجه إىل مراكز تكريره، وكذا نقله من مراكز التكرير إىل  :مرحلة النقل   .ج 

  3 :سائل التالية حسب احلاجةالو  أماكن إستهالكه، ويتم ذلك عن طريق
 هي أحد الوسائل الضرورية يف نقل البرتول من مناطق اإلنتاج إىل مناطق التسويق وهي حتتل : الناقالت

املكانة األوىل واألساسية من بني مجيع وسائل نقل البرتول، وتعترب اليابان من أكرب األحواض الصانعة للناقالت يليها 
ا محل محولة تقدر مبليون طن، ويتمثل العامل الرئيسي الذي يتحكم يف  السويد مث أملانيا حيث ظهرت ناقالت بإمكا

زيادة بناء الناقالت زيادة الطلب على البرتول واملنتجات املكررة وهناك عدة موانئ خمصصة إلستقبال الناقالت 
ولندا  ار فرنسا، فريستا بإيطاليفاويل، ملفورد، هافن، فيكارت بربيطانيا، بانرتي بإيرلندا، ألعاف: العمالقة مثل ، روتردام 

  سالجن بالنرويج، كما أن أكرب الدول املصدرة للبرتول هلا موانئ قادرة على إستقبال الناقالت الضخمة؛ 
 نقطاع طرق النقل أي أسطول النقل البحري إإن أزمات نقص البرتول يف املاضي نشأت بسبب : األنابيب

ستعمال مان التوزيع املستمر للبرتول مث إلذلك ولض اختصار إإال أنه  ،البرتول نقلو  الذي يقطع مسافات كبرية حلمل
بوالية بنسلفانيا وكان طول اخلط األول  1865ستعملت ألول مرة يف سنة د إكتشاف أمريكي وقإاألنابيب، وهي 

 6يبلغ طوهلا  اخترتق أوروب بأملانيا، وهناك شبكة أنابيب 1958كلم ومل يبدأ تشغيل أول أنبوب بأوروبا إال يف  9.5
وتستعمل األنابيب خاصة يف ، سم75وقد تقدمت هذه الوسيلة لدرجة أن قطر األنابيب يصل أحيانا  ،آالف كلم

  اخلطوط اليت يصعب على الناقالت التنقل فيها نظرا لعدم وجود البحار أو لصعوبة املنطقة جغرافيا أو لطول املسافة؛
  لنقل البرتول ومشتقاته داخليا  السكك الحديديةنقل البرتول وأحيانا  شاحناتإىل جانب ذلك تستخدم

اورة ومناطق اإلستهالك   4.من مناطق اإلنتاج إىل املدن ا
على تقنيات   بالسهولة اليت نراها وإمنا يعتمدستخراجه من مواقعه ال يتم إكتشافه و إنتاج ونقل البرتول بعد إإن 

ستعدادها إها معظم الدول املنتجة وهذا لكون تكاليفها باهظة وعدم متتلك رة الة وإمكانيات هائلة متطو كبرية وضخم
ا شركات عاملية لتلفها وهلذا فإن عملية اإل   .برتوليةا تارخيها الكبري والعريق يف جمال الصناعة الهلنتاج والنقل تتكفل 

                                                
  .05، صمرجع سبق ذكرهحممد أمحد الدوري، حماضرات يف اإلقتصاد البرتويل،   1
  .51، ص 1999بنغازي،  ،الطبعة األوىل، اجلامعة املفتوحة، طرابلس، دار الكتب الوطنية ،إقتصاديات النفطسامل عبد احلسن رسن،   2
  .449 -447ص ،1979، الدار اجلامعية، بريوت، قتصاديةالموارد اإل ،حسن سيد أمحد أبو العينني  3
   .325ص، 1996، دار النهضة العربية والنشر، بريوت، جغرافية الموارد واإلنتاجسارة حسن منيمنة،   4
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ىل إاخلام  صورتهريرية، بتحويله من ىل تصنيع البرتول يف املصايف التكإوهي املرحلة اهلادفة : مرحلة التكرير  .د 
، واملنتجات )مثل الغاز والبنزين(أشكال من املنتجات السلعية البرتولية املتنوعة، وتشتمل تلك املنتجات اخلفيفة 

  ).مثل زيت الوقود(، واملنتجات الثقيلة )، وزيت التدفئةالغازوالمثل (الوسطى 
ام أو اخل هاسواء يف شكل السلعة البرتوليةوتوزيع  تصريفعلى وتشتمل هذه املرحلة  :التسويق والتوزيعمرحلة   .ه 

لى أسواق إستعماهلا وإستهالكها على الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو الدويل، ويتم ذلك عرب ع منتجات برتولية
خرى أىل عادة ألي من املنتجات املكررة بناءا على إعتبارات فنية، باإلضافة إخمتلفة حتدد أسعار وب إجراءات متعددة

  .إقتصادية وجغرافية
وهي املرحلة اهلادفة إىل حتويل وتصنيع املنتجات البرتولية إىل منتجات سلعية  :مرحلة التصنيع البتروكيمياوي  .و 

وميكن إعتبار مرحلة التصنيع البرتوكيمياوي من ضمن املراحل األخرى نظرا للرتابط فيما . برتوكيمياوية خمتلفة ومتنوعة
ا وبأشكاهلا املختلفة طها الصناعي كله على املادةبينها وإعتماد نشا وقد ال تعترب ضمن مراحل  ،البرتولية بصور

ن العملية اإلنتاجية البرتولية تكتمل لوحدها باملراحل السابقة الذكر فقط من دون مرحلة أالصناعة البرتولية، خاصة و 
   .التصنيع البرتوكياوي

ن أن ذلك ال يعين على صعيد الواقع بإشاطني إستخراجي وحتويلي، فورغم كون الصناعة البرتولية تشمل على ن
.  معنيو بلد برتويلأو كاملة ومتكاملة يف منطقة أيتواجد بصورة متماثلة أو متساوية  نشاطنيالعالقة والتناسب بني ال

إستخراجية (ة متكاملة مريكية فيها صناعة برتوليفمثال هناك بعض البلدان البرتولية املتقدمة كالواليات املتحدة األ
صناعة  غالباو املتخلفة تتواجد فيها أ، بينما البلدان البرتولية النامية تشمل حىت مرحلة التصنيع البرتوكيمياوي )وحتويلية

بلدان غري برتولية  كويف املقابل هنا ،إستخراجية للبرتول اخلام وبنسب ضعيفة لتكريره وكذلك لصناعة البرتوكيمياويات
   1.و اإلثنان معا مثل اليابانأو برتوكيمياوية أد فيها صناعة برتولية تكريرية ولكن يتواج

  السياق التاريخي لتطور إستغالل الثروة البترولية عالميا: ثالثالمطلب ال
التطور التارخيي وبروز الدول الصناعية وتطور النظام الرأمسايل، إختد البرتول الطابع الصناعي كأهم مصدر  موازاة مع

صناعيا إىل البرتول وتوفره لدى دول أخرى  ةوبسبب التقسيم الدويل للعمل وتنامي حاجة الدول املتطور . اقةللط
 -وهي الدول املنتجة الممونونأغلبها كان حتت السيطرة اإلستعمارية، قسم العامل تبعا لذلك إىل جبهتني رئيسيتني، 

هلذه السلعة اإلسرتاتيجية وهي الدول الصناعية املتطورة يف  المستهلكوناملصدرة وهي دول نامية يف معظمها، يقابلها 
  .غالبيتها، كمستهلكني ومستوردين للبرتول

  السيطرة األمريكية - بداية الصناعة البترولية : أوال
يف العامل  أحتياطات اهلائلة، لكنه بدومنطقة اإل عامل القدمي مهد احلضاراتمل يبدأ العصر اإلقتصادي للبرتول يف ال

بالذات اليت ظهرت كقوة صاعدة أخذت يف التوسع والتطور إىل أن أصبحت أقوى دولة  ةديد ويف الواليات املتحداجل
عندما حفر درايك  1859ويف هذه الدولة كانت البداية األوىل لصناعة البرتول سنة . قتصاديا وعسكريا عرفها العاملإ

                                                
  .19، صمرجع سبق ذكره، مبادئ إقتصاد النفطحممد أمحد الدوري،   1
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ومنها  ،بالبرتول لتعوض الزيوت املستخرجة من شحوم احلوتجل تزويد املصابيح أيف بنسلفانيا أول بئر للبرتول من 
   1.ستغالل البرتول باملفهوم الصناعيإبدأت فرتة 

ستغالل البرتول تتصف باملنافسة الكاملة أي سوق تنافسية مفتوحة إكانت سوق البرتول األمريكية يف بداية و 
بعد أن بدأت  حتكار القلةإما حتولت إىل سوق للجميع، ألن الشركات البرتولية كانت صغرية نسبيا، ولكن سرعان 

وعلى مدى كل الفرتة املمتدة من إكتشاف البرتول إىل غاية بداية . ندماجا بني الشركات الصغريةإتعرف متركزا كبريا و 
  .السبعينات من القرن العشرين كانت السيطرة شبه كلية للشركات األمريكية على أسواق البرتول العاملية

  فترة اإلستقرار النسبي - ما بعد الحرب فترة: ثانيا
بعد احلرب العاملية الثانية كانت الشركات العمالقة أو الشركات املتعددة اجلنسيات وخاصة املعروفة منها 

ا السوق الداخلية للواليات  بالشقيقات السبع ا على الصناعة العاملية للبرتول، وتعدت سيطر قد فرضت سيطر
  .بع البرتول وأسواق التوزيع عرب العامل تقريبا، وهلا فروع يف أغلب بلدان العاملاملتحدة إىل مجيع منا

من املنتجات  %60من البرتول اخلام العاملي و %70كانت األخوات السبع املشار إليها تنتج   1972وحىت سنة 
ا على أكثر من نصف اإل ا من 2ملية،حتياطيات العااملكررة منه، وتبسط سيطر   :خالل وتتضح سيطر

من املنبع أو املراحل العليا  ؛التحكم يف مجيع فروع البرتول ومراقبة خمتلف عمليات مراحل اإلستغالل -
  وتشمل البحث والتنقيب واإلنتاج والنقل، إىل املصب أو املراحل األدىن وهي صناعة التكرير والتسويق والتوزيع؛ 

من الظفر بأغلب عقود اإلمتياز  ، مما مكنهاحتكار تكنولوجيا البرتول من طرف هذه الشركاتإالتحكم و  -
ستغالل البرتول لضمان أمن وتدفق اإلمدادات، وساعدها يف ذلك أيضا تدخل احلكومة األمريكية بشكل مباشر يف  إو 

  كثري من األحيان لتوفري احلماية الالزمة هلا؛
  .ماحلماية من ظهور منافسني جدد بوضع العراقيل واحلواجز اليت تعيق أي توسع هل -

ال شك فيه أن مثل هذه اإلجراءات مكنت الشركات املتعددة من إبقاء السيطرة شبه الكلية على البرتول  ومما
اية اخلمسينات وطوال فرتة الستينات حتولت سوق البرتول اليت كانت حمتكرة متاما  خالل فرتة طويلة نسبيا، لكن مع 

  :يرجع ذلك إىلمن طرف الواليات املتحدة إىل سوق مفتوحة جزئيا، و 
ظهور أطراف جدد جذبتهم األرباح الكبرية النامجة عن الصناعة النفطية الدولية والبعد اإلسرتاتيجي  -

م ال  3للمحروقات إىل ولوج هذه الصناعة، ويوصف هؤالء األطراف باملستقلني أي العاملني خارج الكارتل، حيث أ
م املتباينة؛  يشكلون فئة متجانسة وهلم إسرتاتيجيا

                                                
، -دراسة حالة قطاع البترول الجزائري–إستراتيجية اإلستغالل المستدام للثروة البترولية بين متطلبات التنمية القطرية وإحتياجات السوق الدولية  زناد سهيلة،  1

  .10ص ، 2011، سطيف: فرحات عباسمعة رسالة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، جا
 والشركة تكساكو، وأويل غولف، )أصبحت شيفرون( سوكال، )أصبحت موبيل(نيويورك  ستندارد أويل، )كسونإأصبحت ( إيسو: وهي الشركات األمريكية اخلمس ،

  . شل: ، والربيطانية اهلولنديةليومبريتيش بترو : الربيطانية
2 Jean-Pierre OLSEM, L'Energie dans le monde, Stratégies face à la crise, 2° édition, Hatier, Paris, 1984, p 54. 

  .24، ص1994 لبنان، :، ترمجة مسري سعد، دار الفارايب، بريوتتحدي الطاقة في حوض المتوسط ،إمساعيل خناس  3
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، مما أفقد )خاصة يف أوربا واليابان(نشوء شركات وطنية مستقلة يف العديد من الدول العاملية املستهلكة  -
ا الكاملة السابقة؛   الشركات األمريكية جزء من سيطر

  بية باخلصوص؛و توسع الطلب العاملي على البرتول ويف السوق األور  -
يت، الذي ميلك إحتياطات كبرية، يف تنافس مع برتول إستعار احلرب الباردة ودخول برتول اإلحتاد السوفيا -

  الشرق األوسط؛
، واليت سيصبح هلا دور أساسي )OPEC( للبرتولظهور التنظيمات البرتولية، وأمهها منظمة الدول املصدرة  -

 . يف كسر اإلحتكار العاملي للبرتول
تدفق اإلنتاج، ومل تشهد هزات كبرية ذات  ستقرار النسيب يف األسعار ويف وتريةتسمت باإلإويالحظ أن هذه الفرتة 

  .تأثري واضح على سوق البرتول كما سيحصل يف الفرتات الالحقة
  المنعطف الحاسم في تاريخ البترول  -مرحلة السبعينات: ثالثا

ية وتعترب مرحلة اهلجوم من الدول النامية املنتجة واملصدرة للبرتول من أجل إسرتداد حقوقها من الشركات اإلحتكار 
  1 :حبدثني هامني مها تاإلستعمارية، وهذه املرحلة متيز 

ا، وذلك باحلد من : حركة التأميمات الناجحة .1 والتأكيد على حق الشعوب بالسيادة الوطنية على ثروا
ا  ةاإلستغالل اإلحتكاري للبرتول من طرف الشركات العاملية، وأعطي احلق للدول املنتج بالتصرف املباشر يف ثروا

من مصاحل الشركات البرتولية، وحددت السعر املرجعي  %51بتأميم  1971د أسعارها، منها قيام اجلزائر سنة وحتدي
خبطوة مماثلة وأمم شركة نفط العراق وهي من أكرب  1972دوالر للربميل، كما قام العراق يف عام  2.77لبرتوهلا بـ 

 .الشركات العاملة يف الشرق األوسط
العربية اإلسرائيلية، بقطع إمدادات البرتول على الدول  1973وذلك عقب حرب : ستخدام البترول كسالحإ .2

اليت أيدت إسرائيل يف احلرب، وقد أعطى هذا اإلجراء إحساسا للدول املستوردة ألول مرة أن وصول إمدادات البرتول 
لطن من البرتول اخلام إليها مل تعد مضمونة، هذه األحداث أدت إىل إرتفاع األسعار بشكل كبري، فمتوسط سعر ا

وبسبب الزيادة الكبرية يف األسعار يف  ،1974دوالر عام  80وصل  1970دوالر يف عام  12الذي مل يكن يتجاوز 
 :، وترتبت عنها تداعيات منهابالصدمة البرتولية األوىلوقت قياسي عرفت هذه املرحلة 

والسنوات اليت  1974 منذخنفض الدوالر إأعقب هذه اهلزة يف أسعار البرتول ظاهرة تضخمية عاملية حيث  -
  من قيمته؛ %30تلتها بنسبة 

 أقرت دول األوبك إعطاء قيمة حقيقية للبرتول وربط األسعار املعلنة مبعدالت التضخم؛ -
 ).درجة الكثافة، املوقع اجلغرايف ونسب الشوائب وخاصة الكربيت( مراعاة نوعية البرتول يف التسعري   -

سوق البرتول بأيدي الدول املنتجة، وأخذت األسعار يف اإلرتفاع مما زاد من العائدات  ويف هذه املرحلة أصبحت
  . املالية البرتولية للدول املصدرة

                                                
  .232، صمرجع سبق ذكرهمد أمحد الدوري، حماضرات يف اإلقتصاد البرتويل، حم  1
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  المضاربة والتغيرات الجيوستراتيجية -مرحلة ما بعد السبعينات: رابعا
ارت يف ، لكالصدمة البرتولية الثانيةيف بداية الثمانينات إرتفعت األسعار بشكل كبري وهي  نها مل تلبث أن إ

منتصف الثمانينات بعد أن إستعادت الدول الصناعية املستهلكة السيطرة والتحكم يف السوق بعد إنشائها الوكالة 
 -الدولية للطاقة من جهة، وكذلك بسبب تطور األسواق احلرة الفورية للبرتول، وتقلص يف املقابل دور الدول املنتجة

يف هذه املرحلة أصبحت السوق البرتولية كما أن  األسعار والتحكم يف املعروض من البرتول،املصدرة يف التأثري على 
ختالل الطلب والعرض البرتولية سنة إتضم عدد كبري من املصدرين واملستوردين، فأصبحت سوقا تنافسية، ولكن بعد 

السوق البرتولية وأصبحت تعرف وبك، عمت حالة عدم اإلستقرار يف بزيادة اإلمدادات البرتولية خارج األ 1981
رتفاع تقلبات بني احلني واآلخر، ومل تبق األسعار يف وضع مستقر وأصبحت تعرف تذبذبات بني التدهور الشديد واإل

شهدت السوق الدولية للطاقة تغريات  2010، وإبتداء من سنة حداثالكبري، متأثرة يف ذلك مبختلف األ
  .ل البرتول عاملياجيوسرتاتيجية أثرت على سياسة إستغال

  األهمية الوظائفية للثروة البترولية في اإلقتصاديات الحديثة: المطلب الرابع
 الثروة ظىتعتمد اإلقتصاديات احلديثة على الثروة البرتولية اليت تؤدي دورا حموريا من خالل وظائفها املتنوعة، وحت

 الطاقة عتربت أيضا اولكنه وإسرتاتيجية، مهمة كطاقة امهستخداإ يف فقط ليسيف اإلقتصاد العاملي  متيازباإل يةالبرتول
 حيثا ستخداماإو  امشتقا لتعدد وكذلك البديلة، الطاقوية املصادر من جمموعة بني من كلفة واألقل األرخص

 دون منه جيعل ما وهو بأخرى أو بطريقة تستعمل اليتو  باآلالف البرتول من واملشتقة املستخرجة املنتجات أنواع تقدر
 :أساسية جماالت يف ستعمالهإ وتنوع منافعه تعدد إىل باإلضافة ستعماالت،واإل األغراض املتعددة السلعة شك

 جماالت يف إال األخرى الطاقة مصادر من مصدر أي فيها جياريه ال ، ما جيعله حيتل مكانةوخدمات زراعة صناعة،
   1 .عليه املستمر الطلب تزايد يفسر ما وهذا حمدودة،

 نبع أمهية الثروة البرتولية من طبيعة الوظائف اهلامة اليت تنتج عن إستغالهلا وإستخدامها يف اإلقتصاديات احلديثةوت
   2:وميكن إبراز ذلك يف النقاط التالية

  الوظيفة الطاقوية للثروة البترولية: أوال
الطاقة األولية عامليا خالل القرن إحتل الصدارة يف إنتاج يعترب البرتول من أهم مصادر الطاقة يف العامل حيث  

خاصة بعد تراجع إستخدام الفحم الذي كان املصدر األساسي خالل القرن التاسع عشر، ويعود ذلك العشرون 
إمجايل  يف %31.7بـالبرتول ساهم  2015سنة ، فمثال يف باألساس إىل اإلعتماد الكبري للتكنولوجيات احلديثة عليه

ومعظم الدراسات تشري إىل أمهية هذه ، مليون طن مكافئ برتول 13647الذي قدر بنحو يا عامل األولية الطاقة نتاجإ
املستقبلي  التطور مراعاةمع  ،يف املدى املتوسط والطويل باملقارنة مع البدائل األخرى 2060الثروة إىل غاية 

                                                
1 Rabah Mariout, Le Pétrole algérien, ENAP, Alger, 1974,  p28.   

التنمية املستدامة والكفاءة : ، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويلستخدامية للثروة البترولية في الجزائرالتنمية الشاملة المستدامة والكفاءة اإلصاحل صاحلي،  2
ستثمار يف ، منشورات خمرب الشراكة واإل2008أفريل  07/08قتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، لية العلوم اإلستخدامية للموارد املتاحة، املنعقد بكاإل

 .874، 873ص ،2008املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة، 
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والشكل  .عامليا عمرها املتوقعتة و ة ذلك حبجم اإلحتياطات الثابعالقو  العامليلإلحتياجات املرتبطة بتطور اإلقتصاد 
  .2015حصة البرتول ضمن إمجايل إنتاج الطاقة األولية يف العامل سنة املوايل يوضح 

  2015حصة البترول ضمن إجمالي إنتاج الطاقة األولية في العالم سنة ): 2.1(الشكل رقم 

  
Source: International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, Paris, 2017, p6. 

ا مبختلفلبرتولية الثروة امن خالل نسب الشكل السابق خنلص إىل أن  تساهم بشكل كبري يف تأمني  منتجا
وقد تزايدت أمهيتها مع إرتفاع معدالت النمو وذلك إلرتباط الرفاه اإلقتصادي  ،عامليقتصاد المدادات الطاقوية لإلاإل

من البرتول حيث يستحوذ على احلصة األكرب قطاع النقل لكوقود حمرك البرتول  غل ستيو مبدى توفر خدمات الطاقة، 
إىل جانب  ،2015سنة  %64.7وتقدر الكميات املستخدمة منه يف قطاع املواصالت حبوايل  املستهلك عامليا

  20151سنة  ملالطاقة الكهربائية املنتجة يف العامن  %4.1ما نسبته من يؤ  فهو إستهالك البرتول يف قطاع النقل
 كما يزودوكمصدر لتوليد الطاقة احملركة لآلالت الزراعية احلديثة،   %8ويستخدم أيضا كطاقة لتشغيل الصناعة بنسبة 

والشكل املوايل يبني مسامهة الثروة البرتولية يف . واإلستخدامات غري الطاقوية األخرى ستخدامات املنزليةالكثري من اإل
  .اإلقتصادية اتهم القطاعتوفري الطاقة أل

  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, Paris, 2017, p30. 
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  حسب القطاعات  اإلستهالك العالمي للبترولتوزيع ): 3.1(الشكل رقم 

  
Source: International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, Paris, 2017, p39. 

  الوظيفة التجارية للثروة البترولية : ثانيا
ولعل املتصفح للموازين التجارية للدول سواء  يف تنشيط التبادل التجاري الدويل، ا دورا كبرياومنتجا للثروة البرتولية

أكانت منتجة أو مستهلكة سيجد أن السلعة الرئيسية هلذا التبادل هي البرتول، ومما يدعم ذلك هو عدم تركز غالبية 
شركات األجنبية بإسرتاد البرتول اخلام الصناعات التحويلية للبرتول يف الدول املنتجة له، حيث تقوم الدول الصناعية وال

مث تقوم بتحويله إىل منتجات إستهالكية يتم تصديرها إىل العديد من البلدان يف العامل حمققة بذلك أرباح خيالية  
 مليار 110حولت الشركات البرتولية األمريكية إىل بلدها األم ما مقداره  1983- 1974خالل السنوات فمثال 

والفرنسية إىل  ستثمارات البرتولية يف اخلارج كما حولت الشركات الربيطانية واهلولنديةتيجة اإلدوالر كربح صاف ن
ا  سنة  %71كما أن إنتاج البرتول عامليا موجه للتبادل بنسبة تقارب   .مليار دوالر نتيجة هذه العمليات 30بلدا
ا كل الدول سواء كانت متقدمة أو نامية هي حيث إن تبادله ليس خاصا بالدول املعنية باإلنتاج فقط وإمن ،1 2016

إذ متثل  يف حاجة هلذا املصدر الطاقوي وتقوم بإسترياده، وهو ما ينشط بشكل كبري حركية التجارة الدولية اخلاصة به
) الصادرات والواردات( تزايد إمجايل حجم التجارة العاملية للبرتولكما يسجل . من حجم التجارة العاملية %70حنو 
 74.06إىل حنو  2010مليون برميل يوميا سنة  65رتفعت الصادرات العاملية للبرتول من إفمثال  سنة إىل أخرى،من 

، وجل هذه الصادرات عبارة عن برتول خام حيث تشكل كنسبة متوسطة خالل الفرتة 2016مليون برميل يوميا سنة 
جتارة ستمرارية هيمنة إوهذا ما يؤكد البرتولية،  من إمجايل حجم الصادرات العاملية للثروة %61 حوايل 2016- 2010

كما حركية التجارة الدولية للثروة البرتولية  على معظم  - املصدرة  املتأيت معظمه من الدول النامية - البرتول اخلام
  .اجلدول املوايليوضحه 

  
                                                

1 British petroleum, Statistical Review of World Energy, 66th edition, June 2017, p14, 24.  

 إجمالي اإلستهالك العالمي
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  ام منهاالعالمية للثروة البترولية وحصة البترول الخ التجارةتطور حجم  ):1.2( الجدول رقم

Source: - OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2015, différent pages. 
 - OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2017, différent pages. 

  الوظيفة المالية للثروة البترولية: ثالثا
أمسايل خاصة تعد الثروة البرتولية مصدرا لرأس املال السلعي والنقدي حيث تساهم بنسبة عالية يف عملية الرتاكم الر 

ختلفت إيف الدول املنتجة واملصدرة للمنتجات البرتولية بأشكاهلا املختلفة، فالقيمة املضافة البرتولية تكون عالية وإن 
وتباينت من مرحلة إنتاجية إىل أخرى، فالقيمة املضافة يف مرحلة السلعة خام تكون منخفضة وحمدودة مقارنة 

  . نعة كمنتجات برتولية أو بصورة أكرب يف حالة املنتجات البرتوكيماويةبإرتفاعها يف حالة قيمة السلعة املص
ويتمثل اجلانب املايل للبرتول فيما يتحصل عليه من إيرادات مالية برتولية بصورها وأنواعها املختلفة، حيث تعترب 

ن العمالت األجنبية بالنسبة ملوازنة العامة للدولة واإلحتياطيات الرمسية مالثروة البرتولية من أهم مصادر إيرادات ا
تشكل بالنسبة لعدد هام من الدول املتقدمة مصدرا ماليا مهما نتيجة  ، فهيلإلقتصاديات النفطية النامية واملتقدمة

 أمهيتها عن تلك اليت حتققها الدول وهي أحيانا ال تقل من حيث، للضرائب البرتولية املتعلقة برتشيد إستهالك الطاقة
ويتجسد لنا الدور املايل للبرتول بصورة أوضح وأكرب يف إقتصاديات البلدان البرتولية املنتجة  للبرتول، ةاملنتجة واملصدر 

واملصدرة له، حيث إقتصاد هذه الدول يرتكز بصورة رئيسية وأولية على البرتول سواء أكان ذلك يف اإلنتاج والدخل 
مسامهة أنواع اجلباية، سواء كانت  ختتلفكما . العامة للدولةالقومي أو يف عملية متويل اخلطط التنموية أو امليزانية 

ا  جند  عادية أو برتولية، من دولة إىل أخرى، فبينما جند الدول املتقدمة تعتمد على اجلباية العادية لتسيري ميزانيا
االدول النامية واليت تزخر بالثروات البرتولية تعتمد بشكل كبري على اجلباية البرتولية يف متو  هلذا جند الدول . يل ميزانيا

املنتجة، واليت غالبا ما تكون دوال سائرة يف طريق النمو، تعمل من أجل احلصول على مداخيل ضخمة من جبايتها 
البرتولية عن طريق فرض ضرائب متنوعة ومتعددة، على عكس الدول املستهلكة كبعض دول أوروبا اليت متنح ضرائب 

   .قات، وتشجيع البحث عن املصادر املتجددةدف ترشيد إستغالل احملرو 
  الوظيفة اإلنتاجية التصنيعية: رابعا

 ية قطاعات اإلقتصادالتدخل الثروة البرتولية كمادة أولية أو وسيطة أو مشاركة يف إنتاج أالف السلع ملختلف 
لتصنيعي بالنسبة للقطاع وكلما توسعت تشكيلة السلع املنتجة زادت مكانة وأمهية القطاع على املستوى اإلنتاجي ا

رتفعت القدرات إه القطاعات وكلما ذقطاع اخلدمات والفروع واألنشطة الصناعية املرتبطة ، الصناعي، الزراعي
أو زدادت أمهيتها اإلسرتاتيجية فهناك فرق كبري بني قيمة الربميل املصنع إو رتفعت قيمة الثروة البرتولية إكلما التصنيعية  

للربميل /دوالر  61حوايل  2009فمثال بلغ متوسط سعر السلعة البرتولية خاما يف سنة  ،ميل اخلاموقيمة الرب املكرر 

  واتالسن 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

74.06 69.79 67.12 67.23 67.28 66.39 65.00 
إمجايل حجم الصادرات العاملية للبرتول 

  )برميل يوميامليون ( 

59.64 59.72 60.07 60.44 62 62.07 63.32 
حصة البرتول اخلام من حجم 

  )%(الصادرات العاملية للبرتول 
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، أي قيمته مصنعا يفوق دوما 1للربميل/دوالر 82أما سعر السلعة كمنتجات برتولية أو برتوكيماوية فقد بلغ حوايل 
 2.اخلام برتولدورة يف ظل إسرتاتيجيات تسويق الوذلك الفرق يعكس الثروة املهقيمة السلعة األولية بصورة مادة خام، 

البرتول املستهلك يف العامل ألجل تشغيل الصناعة  جزء مهم منيكرس : لصناعيدور البترول في القطاع ا .1
ستمرار بشكل منتظم دون البرتول فهو مصدر للحرارة، الطاقة احملركة وميكن القول أن العملية الصناعية ال تستطيع اإل

ى فمثال تستخدم رواسب البرتول اإلسفلت والقطران لتعبيد الطرق، ويستخدم البرتول كمادة لتغذية وأغراض أخر 
ستمرار عمل اآللة ويستعمل يف احملوالت والكوابل وعلب وصل األسالك عادن ويعطي مادة التشحيم من أجل إامل

أن كثري من املنتجات  من رغمث وبالحي ةوهو أساس الصناعة البرتوكيمياوي. حتت األرض بالنظر إىل صفته العازلة
البرتوكيماوية ميكن صناعتها من الفحم أو الغاز الطبيعي، فإن البرتول يشكل املصدر الرئيسي هلا، وقد تطورت تلك 

اآلن حىت إننا إذا نظرنا حولنا يف املنزل لوجدنا املنتجات  إىلالصناعة منذ النصف الثاين من القرن التاسع عشر 
وأجهزة ) البوليسرت و النايلون(تقريبا، من احلقائب البالستيكية إىل الشموع واملالبس  يءيف كل ش البرتوكيماوية

ومضادات احلشرات املنزلية وسرتات النجاة وحفاظات  الكمبيوتر واحلاسبات ومساحيق الغسيل واملذيبات والنظارات
 امنتج 3ألف 80ما يزيد عن  فيوجدكثري، ال هناك األطفال واألقالم والروائح العطرية وفرش ومعاجني األسنان وغريها

، وحلت املنتجات قد دخل البرتول يف حياة البشر بصورة ليس هلا مثيلف ،املواد البرتوكيماوية إنتاجهيدخل يف  اخمتلف
  .ستغناء عنها يف حياتنات الطبيعية حبيث بات من الصعب اإلالبرتوكيمياوية حمل املنتجا

رتبط إكتشاف البرتول بكميات وفرية يف القرن العشرين بالثورة الزراعية اليت إ: لزراعيدور البترول في القطاع ا .2
  :ةتنامت يف مخسينات ذلك القرن، وقد كان ذلك على ثالثة إجتاهات خمتلف

، فلقد مكن وقود الديزل املستخدم يف اجلرارات ية يف عمليات حرث وجين احملاصيلإستخدام امليكنة الزراع -
حيرث مساحات من األراضي مل يكن حيلم بزراعتها من قبل يف نفس املوسم بإستخدام حيوانات اجلر  اإلنسان من أن

تلك احليوانات حتتاج إىل الطعام مما تنتجه األرض مما يقلل من الناتج الزراعي  أن إىل مثل الثور واحلصان، باإلضافة
  ؛النهائي الذي ميكن أن يستفيد منه اإلنسان

واليت تقوم على تثبيت النيرتوجني من اهلواء مع اهليدروجني من الغاز الطبيعي يف  ةرتوجينيإنتاج األمسدة الني -
   ؛قد وفرت تلك األمسدة النيرتوجينية الغذاء الضروري إلنتاج حماصيل وفريةو ، رة وضغط عاليني إلنتاج األمونيادرجة حرا
 اإلنسانستطاع إوبالتايل ) ز الطبيعيمن الغا(ومبيدات األعشاب ) من البرتول(إنتاج املبيدات احلشرية  -

  .القضاء على الكثري من اآلفات الزراعية اليت كانت تتلف احملاصيل
وذلك  زراعة-البترويف الوقت احلاضر طوره احلديث الذي ميكن أن نطلق عليه إسم  دخل القطاع الزراعيوقد 

  : لسببني مها
  ة احلديثة؛البرتول كمصدر لتوليد الطاقة احملركة لآلالت الزراعي -

                                                
  .46،47ص ، 2009،الكويتوالثالثون،  السادس السنوي العام األمين تقرير، )أوابك(للبرتول  املصدرة العربية األقطار منظمة  1
  .873مرجع سبق ذكره، ص ،ستخدامية للثروة البرتولية يف اجلزائرالتنمية الشاملة املستدامة والكفاءة اإل صاحلي،صاحل   2
دوب  3   .75ص، 2000، لبنان: بريوت ،بيسان للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىلالصراع الدولي على النفط العربي، ، حافظ برجاس، حممد ا
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  . إستعمال املنتجات البرتوكيمياوية وأثرها يف التقدم الزراعي -
  الوظيفة السياسية للثروة البترولية: خامسا

فحسب، بل تتعداها لتغطي  ال تنحصر أمهية البرتول كطاقة وكمدخل لصناعات الحقة يف ظروف السلم
ا أمهيتها اخلاصة يف العالقات الدولية السلمية وغري فالبرتول سلعة إسرتاتيجية هل. حتياجات املاكنة احلربية أيضاإ

ستخداما سياسيا يف الداخل واخلارج، وقد إن تستخدم الثروة البرتولية أكن ميو  السلمية اجلارية على الساحة العاملية،
إلجتماعية زمات ايكون إجيابيا أو سلبيا، حيث يكون سلبيا إذا وظفت تلك املوارد توظيفا ريعيا إحتوائيا لتسكني األ

جنيب السياسي الطاقوي لتأمني مصاحل األطراف األجنبية املرتبطة ستثمار األعلى املستوى الداخلي، ورفع نسبة اإل
   1.باألنظمة والنخب احلاكمة

املعروف أن توزيع الثروة البرتولية يف العامل هو توزيع غري متساو فهنالك بلدان : بروز الدور السياسي للبترول  .1
حتياطيا كبريا من البرتول يف حني أن معظم الدول الصناعية الكربى إهلا قوة سياسية أو عسكرية متتلك  صغرية ليست

هدفا حمرومة منه، هذا الواقع جعل من البرتول وكيفية احلصول عليه  سابقاحتاد السوفيايت باستثناء الواليات املتحدة واإل
 الصناعي وأصبحت املناطق احليوية كالشرق األوسط ومشال سرتاتيجي لدول العاملاإلمن أهداف التخطيط السياسي و 

وحىت اآلن كما أن سياسة الواليات التاسع عشر إفريقيا حتتل مركز الصدارة يف العالقات الدولية منذ منتصف القرن 
يجية ألمنها جتاه الوطن العريب ال ميكن أن تتم مبعزل عن موضوع البرتول الذي تعتربه مادة إسرتاتإاملتحدة األمريكية 

على إقامة األحالف السياسية وإنشاء القواعد العسكرية لتأمني تدفق  القدميالقومي وتطبيقا هلذا املبدأ دأبت منذ 
  .البرتول ومحاية طرق إمداداته

ا منطقة الشرق األوسط  ومشال إفريقيا وقد برز الدور السياسي للبرتول بشكل فعال من خالل احلروب اليت شهد
إىل  1973فحرب أكتوبر  1967مرورا حبرب  1956أزمة السويس سنة  ذاإلسرائيلي، فمن-راع العريبيف ظل الص

، واهلجوم على 2003والعدوان على العراق سنة  1991مث حرب اخلليج سنة  1980سنة  ةاإليراني- احلرب العراقية
ا األكرب وهدفها املعل كان، 2011ليبيا عام ن واخلفي حىت أطلق عليها تسمية البرتول يف كل هذه احلروب عنوا

  ". حروب البترول"
ستعملته الشركات إستعمل البرتول كسالح سياسي يف أكثر من مناسبة حيث إلقد : البترول كسالح سياسي .2

قامت  1973 سنة مثال عندما أمم العراق شركة برتول العراق - البرتولية للضغط على احلكومات اليت أممت برتوهلا
اورة واإلالشركات البرتولي متناع متناع عن تسويق حصته من البرتول واإلة بتخفيض سعر البرتول عن مثيله يف الدول ا

ستخدمته الدول إمتياز أو بسبب املنافسة، كما أو اليت حاولت أن تتمرد على عقود اإل -عن توسيع ميناء الفاو
ستعملته اهليئات الدولية للضغط على دول إ، و اعها اإلقتصاديةلبلوغ أهداف سياسية أو لتحسني أوضاملنتجة للبرتول 

ا حادت عن اإلمجاع الدويل   . رأت أ

                                                
السياسات اإلستخدامية  للموارد الطاقوية بني : املؤمتر األول ،الفساد ولعنة الموارد نعمة بين الجزائري قتصاداإل على البترول عارأس نخفاضإ آثارصاحل صاحلي،   1

  .5، ص2015 اجلزائر،: مني اإلحتياجات الدولية ، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيفأمتطلبات التنمية القطرية  وت
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 1985يف كتابه إمرباطورية البرتول الصادر يف موسكو سنة  أوكونوريقول  :البترول سببا للحرب أو هدفا لها .3
ئرات سيسيطر على من ميلك البرتول سيملك العامل ألنه بفضل املازوت سيسيطر على البحر وبفضل بنزين الطا" 

نه بفضل الثروات اخليالية اليت ميكن أن جتمع من أاجلو وبفضل بنزين السيارات سيسيطر على الرب بل أكثر من ذلك 
قتصادي السبب األهم وراء احلروب من بينها كما يبقى العامل اإل ،"قتصادية كاملةإالبرتول سيتحكم بقطاعات 

  .واد األولية اليت تأيت الثروة البرتولية يف مقدمتهاحماولة السيطرة على املناطق الغنية بامل
ا وخصائ  ، تطور مراحلها اإلستغالليةهاصبعد التعرف على ماهية الثروة البرتولية من خالل التطرق ملختلف مميزا

 ، وحىت تكتمل الصورة حول هذا املورد الطاقوي احليوي، سوف نتطرق يف املبحث املوايلوكذا أمهيتها الوظائفية
للجغرافية اإلقتصادية للثروة البرتولية من حيث اإلحتياطيات، املخرونات، اإلنتاج واإلستهالك، وذلك ملا هلذه العناصر 
من أمهية يف رسم معامل اخلريطة العاملية يف إستغالل الثروة البرتولية، واليت تساعد يف التنبؤ مبستقبل هذه الثروة يف ميزان 

  .الطاقة العاملي
  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  



  
 

 

  الفصل األول                                                                      إقتصاديات الثروة البترولية وإتجاهات إستغاللها في العالم

22 

  إمكانات العالم من الثروة البترولية  : المبحث الثاني
لقد ظل البرتول وملدة طويلة ميثل املنتوج الطاقوي األساسي واحليوي الالزم لتلبية حاجات العامل اإلقتصادية 
واإلجتماعية، ولذلك فهو ال يزال حيضى بالدراسة واإلهتمام ليس فقط من جانب اإلنتاج والتسويق والعوامل 

تحكمة فيهما، وإمنا أيضا من حيث اإلحتياطيات واملخزونات اليت ميتلكها العامل ومناطق اإلنتاج واإلستهالك امل
ا الطاقوية املستقبلية ا هي اليت تفرض اإلسرتاتيجيات البديلة لكل دولة وسياسا    .الرئيسية أل

  البترولية العالمية ياتاإلحتياط: المطلب األول
عليه من عملية البحث والتنقيب عن البرتول عامليا هو إحتياطيات جديدة إضافة إىل  إن أول ما يتم احلصول

علمية  هناك أساليب وطرقحيث أنه  تلك أوات النفطية هلذه الدولة يحتياطاإل أرقامكثريا ما نسمع عن الثابتة منها، و 
ياطات ال يشكل إتفاقا واحدا لدى مع العلم أن حتديد حجم هذه اإلحت ،األرقاممعرفة وتدقيق تلك  اميكن بواسطته

اهليئات ومراكز البحث املتخصصة يف شؤون الطاقة حيث يتحكم فيه القدرات التقنية التكنولوجية ومدى مشولية 
املسح اجليولوجي وطرق تقدير املخزون، ومعرفة كل اخلصائص التقنية املتعلقة باحلقول املكتشفة ومناطق 

  . لعوامل السياسية يف اإلعالن عن اإلحتياطي املتوفر يف كل دولة، باإلضافة إىل تأثري افاإلستكشا
  مفهوم اإلحتياطي البترولي: أوال

  ستغالهلا بصورة متكاملة على الصعيدين اإلقتصادي والتقينإالثروة اليت ميكن تلك "اإلحتياطي البرتويل هو 
سواء الرب أو  األرضبباطن  ةبرتولية خمزون من مصادر لإلنتاجالبرتويل الكلي هو حجم البرتول القابل  يحتياطاإلو 

 أسسعلى  عتماداإحتياطي يف وقت معني ويقدر هذا اإلوالذي ميكن إستخالصه بالوسائل التقنية املتاحة،  البحر
   1".نه ذو رحبية جتاريةأقتصادية تؤكد إ ريومعاي علمية
 159أو الربميل يعادل قدما مكعبا(  واإلنتاجحتياطي اإل حجم تقدير تستخدم عادة وحدة املليون برميل يفو 

  شxعxسxم= ح 2:، وميكن حساب اإلحتياطي باملعادلة التالية)الرت 
  : حيث أن

  ميثل إحتياطي البرتويل؛: ح
  مساحة الطبقة احلاملة للبرتول؛: م 

  مسك أو عمق الطبقة احلاملة للبرتول؛: س
  صخور إىل حجم الصخر الكلي؛املسامية الفعالة للصخور وتعين نسبة حجم الفراغات يف ال: ع
  .نسبة اإلشباع بالبرتول، أي أنه ليس كل الفراغات مملوءة بالبرتول فقد تكون مشبعة باملاء: ش

                                                
دوب  1   .23، صمرجع سبق ذكره، حافظ برجاس، حممد ا
  .57، ص مرجع سبق ذكرهسامل عبد احلسن رسن،  2
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املناخ  ،قتصاديةالفنية، اإل(  منها ،ةعوامل عديد إىلخلزان ما تستند  أوحتياطي البرتويل حلقل ن عملية حتديد اإلكما أ
 تتغري بتغري الزمان واملكان مجيع هذه املؤشرات متحركة ،)تلوثالبيئة من ال ةسائل محايمبالسياسي والرأي العام، تأثريه 

تمع، ولذا تؤثر على القرارات اإل   1 .ليةو ات البرت يحتياطاإل وتنمية ستثمارباإلقتصادية والسياسية املتعلقة وا
  2:مههاوتظهر أمهية دقة تقديرات اإلحتياطي يف اآلثار املتعددة إلستخداماته وأ

 تقييم اجلدوى اإلقتصادية لإلحتياطي املكتشف؛ -
 نتاج املناسبة واليت ال حتدث أضرار للخزان البرتويل اجلويف؛تقدير معدالت اإل -
ستمرارية نشاطها لى التكوين النهائي للشركة وإحتديد العمر اإلنتاجي للخزان والذي يؤثر بدرجة كبرية ع -

 ووقت تصفيتها؛
 نتاجية والتقييمية؛لتنمية احلقول املكتشفة حبفر اآلبار اإل تقدير التكاليف الالزمة -
وضع سياسات وبرامج التخطيط الالزمة إلستغالل اإلحتياطي مبا حيقق أكرب عائد ممكن، عن طريق خفض  -

 تكاليف اإلنتاج وزيادة معدالته مبا ال يضر باإلحتياطي وطاقة اخلزان الطبيعية؛
ليف غري امللموسة واخلاصة بالبحث واإلستكشاف واحلفر اإلنتاجي حساب مقدار اإلستنفاذ السنوي للتكا -

 والتقييمي والذي يطلق عليه حماسبيا معدل النفاذ؛
نظرا ألمهية اإلحتياطي البرتويل بإعتباره أهم وأضخم األصول يف شركات البرتول، فإن دقة تقديره تساعد  -

دف تقدمي مقياس أفضل لنجاح هذه الشركات وإظهار املركز  احملاسبني املهتمني حديثا باإلفصاح عنه بالقوائم املالية
 .املايل احلقيقي هلا

 أنواع اإلحتياطي البترولي: ثانيا
حتياطيات حسب درجة الثقة يف ويتم تقسيم اإل خمتلفة حول إحتياطي البرتول يف باطن األرض، توجد آراء
   :هيرئيسية   3ستخدمت لتقديرها إىل ثالثة أنواعإالبيانات اليت 

قتصادية من املمكن إستغالهلا يف الشروط اإلكتشافات اليت يتعلق األمر هنا باإل  :ات المؤكدةيحتياطاإل .1
حيث  4،ات يف حقول موجودة وجمهزة لإلنتاج أو هي قيد التجهيزيحتياطاملتوفرة حاليا، وتتواجد هذه اإل والتقنية

   ؛%90تصل نسبة إحتماهلا إىل
 ة، ولكنه غري معروفالتقنيةمن الناحية واملعروفة الوجود  ةاملؤكد اتيحتياطاإل يه: ات المرجحةيحتياطاإل .2

، وتنقصها بعض املعلومات اجليولوجية اليت جتعلها يف مصاف قتصاديةاإل اأو جوانبه ابصورة دقيقة يف كميا
 ؛50%وتقدر نسبة إحتماهلا بـ 5اإلحتياطيات املؤكدة،

                                                
   :املوقععلى  متاح ،14، صأهميته، مخاطره وتحدياته البترول، بيوار خنسي  1

http://www.egyedu.com/vb/showthread.php?t=2929&goto=nextoldest 
  .44، 43ص ، 2013/2014، اجلزء األول، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، )إقتصاد النفط( محاضرات حول مدخل إلى اإلقتصاد النفطيأمينة خملفي،   2

3 Katherine Stephan, Les compagnies pétrolières et le marché pétrolier international, Le pétrole: guide de 
l'énergie et du développement à l'intention des journalistes, Open society Institute, New York, 2005, p.55 
4 Valais.M, et all, L’industrie du gaz dans le monde, 4eme édition, Edition Technip, Paris, France, 1982, p21. 

 .58، صمرجع سبق ذكرهحلسن رسن، سامل عبد ا 5
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حمددة بصفة مشكوك فيها يف منطقة ال حتتوي على أبار، ولكنها ات يحتياطإوهي  :ةالمحتمل اتيحتياطاإل .3
 1،ات على فرضيات هندسية وجيوفزيائيةيحتياطات مؤكدة أو مرجحة، ويعتمد تقدير هذه اإليحتياطإجماورة ملنطقة 

ا إحتياطيات غري دقيقة يقدر إحتماهلا    %.10ـ بوبالتايل فهي توصف بكو
، سواءا من الناحية ات خيضع لدرجة من الشك أو عدم اليقنييحتياطو اإلومن اجللي أن أي تقييم للمصادر أ

قتصادية، لذلك البد من وضع التقديرات على شكل نطاق أو جمال يعكس هذه الدرجة، حبيث يعرب عن الفنية أو اإل
لتايل يبني األعلى، والشكل ا حتمالاألدىن، األفضل وكذلك اإل حتمالقيم على األقل متثل اإل ةحتياطي بثالثاإل

  .ات حسب هذا املفهوميحتياطتصنيف اإل
  ات البتروليةيالتصنيف اإلحتمالي لإلحتياط): 4.1(الشكل رقم 

  
  

لد عضاء من النفطاألفاق المستقبلية إلمدادات العالم والدول األ، زيتوينـالالطاهر  :المصدر ، 142، العدد38، جملة النفط والتعاون العريب، ا
  .16، ص2012

 العوامل التي تغير اإلحتياطي البترولي: ثالثا
  2:تغري بالزيادة أو النقصان بسبب عوامل عديدة هيختضع تقديرات اإلحتياطي املؤكد من البرتول إىل ال

، حيث ينخفض اإلحتياطي املؤكد من البرتول مبقدار ما يتم ستخراج أو النضوب السنويمعدل اإل .1
كسية بني معدل اإلستخراج السنوي من البرتول وبني اإلحتياطي املتبقي إستخراجه منه، ومن املالحظ وجود عالقة ع

 فرتاض ثبات العوامل األخرى؛إمنه، ب
، حيث يزداد اإلحتياط املؤكد من البرتول مبقدار ما يتم إكتشافه منه، وهناك اإلكتشافات البترولية الجديدة .2

 ملؤكد منه؛عالقة طردية بني اإلكتشافات البرتولية اجلديدة واإلحتياطي ا
، حيث تؤدي تنمية احلقول املكتشفة سابقا وإجراء تنمية أو إجراء التوسعات في الحقول الموجودة .3

ال إىل زيادة اإلحتياطات املؤكدة من  البرتول؛ التوسعات فيها أو إستخدام تكنولوجيا حديثة يف هذا ا
ي البرتول املؤكد املوجود يف اآلبار احملفورة إذ أن عملية إعادة تقدير إحتياط إعادة تقدير اإلحتياطي البترولي .4

يف احلقل تؤدي إىل زيادة اإلحتياطي البرتويل وخاصة عند توافر معلومات جيولوجية جديدة أفضل عن احلقل البرتويل 
 من حيث مسك الطبقة احلاملة للبرتول ودرجة املسامية هلذه الطبقة؛

                                                
1 Amor Khelif, La valorisation physique de la filière du gaz naturel en Algérie : problèmes de définitions et 
dynamiques statistique, Dans : dynamique des marchés et valorisation des hydrocarbures, ouvrage collectif sous la 
direction de Amour Khelif, CREAD, 2005, p112. 

  .205- 204، ص مرجع سبق ذكره، 2003رمضان حممد مقلد وآخرون،   2
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إختالف املفاهيم بني الشركات املنتجة وبني  ،كذلك من األسباب التي تؤدي إلى تغير اإلحتياطي .5
   .املهندسني وكذلك لإلعتبارات السياسية اليت كثريا ما تدخل يف حتديد اإلحتياطات

  تطور اإلحتياطيات العالمية من البترول: رابعا
إال أن  برتولستهالك العاملي للاملاضية، ورغم زيادة اإل العقدينتطورات مهمة خالل  برتولحتياطات الإعرفت 

ا  تكتشافاحتياطات تطورت بشكل ملحوظ نتيجة لإل هذه اإل التقنيات احلاصلة يف  اتتطور الاجلديدة اليت عزز
  .2016- 1996 خالل الفرتةبرتول ات اليحتياطإستخراج، واجلدول التايل يبني تطور احلديثة يف جمال التنقيب واإل

  ل الخام ات العالم من البترو يحتياطإتطور ): 3.1(الجدول رقم 

  
  إحتياطات البترول الخام

  إحتياطي نهاية
1996  

  مليار برميل

  إحتياطي نهاية
2006  

  مليار برميل

  إحتياطي نهاية
2016  

  مليار برميل

  العمر 
اإلفتراضي 
  لإلحتياطي

  32.3  227.5  221.7  127.3  مجموع شمال أمريكا

  119.9  327.9  110.8  90.7  مجموع أمريكا الوسطى والجنوبية

  24.9  161.5  137.6  142.8  با وأوراسياو أور مجموع 
  69.9  813.5  755.9  674  مجموع الشرق األوسط

  16.5  48.4  45.5  39  مجموع آسيا باسفيك
  44.3  128  116.9  74.9  مجموع أفريقيا

  50.6  1706.7  1388.3  1148.8  مجموع إحتياطي العالم
  84.7  1220.5  936.1  805  دول األوبك -
  25.2  486.2  452.2  343.8  :منها دول خارج أوبك-
  OECD  151  240.2  244  28.8الدول الصناعية -
  9.3  5.1  6.6  8.7  بيو اإلتحاد األور  -

Source: British petroleum, Statistical Review of World Energy, 66th edition, June 2017, p12. 

  :خالل اجلدول السابق ما يليمن  نالحظ
مليار 1148.8خالل عقدين من الزمن، فمن للبرتول شهدت إرتفاعا معتربا ية ات العامليحتياطحجم اإلأن  -

ويرجع هذا  سنة من اإلنتاج، 50.6مبا يزيد عن   2016سنة اية مليار برميل  1706.7إىل  1996سنة اية برميل 
ا الشركات البرتولية يف خمتلرتفاع الكبري أساسا إىل اإل اإل حناء العامل، نتيجة للتطورات أف كتشافات الكبرية اليت تقوم 

  ؛ستكشاف واإلنتاجالتقنية الكبرية يف جمال اإل
اية  %71.5إىلبنسبة تصل  حتياطي البرتول العامليإأرباع  ةثالث يقاربدول األوبك متلك ما إن  -

من   %47.7 تقدر بـات يحتياططق إنتاج البرتول إ، كما متلك منطقة الشرق األوسط اليت تعترب أهم منا2016
 ؛ات العاملية لنفس السنةيحتياطحجم اإل
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مليار برميل  90.7منإرتفاع إحتياطيات أمريكا الوسطى واجلنوبية فأما املالحظة األساسية واهلامة فهي   -
سنة متبقية من اإلنتاج، وكما يسجل  119.9مبا يزيد عن  2016 سنةاية مليار برميل  327.9إىل 1996 سنة

، واليت 2016سنة اية مليار برميل  5.1إىل 1996 سنةمليار برميل  8.7من يبو إلحتاد األور ات ايحتياطيف إ اتراجع
 ستهالكا للبرتول يف العامل؛إاألكثر  تعد من املناطق

جغرافية توزيع إحتياطي البرتويل عرب خمتلف مناطق العامل وذلك حسب نسبة تواجده، نورد الشكل  ولتوضيح
  :التايل

   2016 -1996إحتياطي البترول في العالم حسب المناطق خالل الفترة زيع تو ): 5.1(الشكل رقم 
    

 
 

Source: British petroleum, Statistical Review of World Energy, 66th edition, June 2017, p13. 

 البترولية العالمية مخزوناتال: المطلب الثاني
قتصادية املختلفة، مما جيعله مادة ليت تسري يف شرايني القطاعات اإلإن الدور احليوي للبرتول جيعله مبثابة الدماء ا

قتصادي، وختطط لضمان إمدادها منه حىت ستمرارية تدفقها بكميات كافية للنمو اإلإإسرتاتيجية حترص الدول على 
. طق اإلستهالكيف حالة حدوث أي قيود إقتصادية أو طبيعية أو سياسية على تدفق البرتول من مناطق اإلنتاج إىل منا

وبذلك تلجأ الدول وشركات البرتول العاملية إىل ختزين كميات من البرتول سواء يف شكله اخلام أو يف صورة منتجات 
مكررة، حبيث أصبح هذا املخزون مؤشرا ملقدرة الدول على التعامل مع تقلبات سوق البرتول باملدة الزمنية الالزمة 

 .إلستهالكه
  
  
  
  

ملیار  1706
 برمیل نھایة

2016 
1388.3 

ملیار برمیل 
 نھایة

2006 
1148.8 

ملیار برمیل 
 199نھایة 
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  ون البتروليمفهوم المخز : أوال
ا حجم البرتول املوجود بصورة فعلية، واملستخرج من باطن األرض ليخزن يف "تعرف املخزونات البرتولية على أ

إحدى صور التخزين، حيث تلجأ الدول وشركات البرتول إىل ختزين كميات من البرتول يف صوته اخلام ويف صورة 
  1."منتجاته املكررة

ا  حتياجات البالد املستهلكة للبرتول ومشتقاته إعن كميات كبرية من البرتول تغطي  عبارة" وتعرف أيضا على أ
  2."يوما، وهذا يف حالة تعرض اإلمدادات البرتولية لإلنقطاع ألي سبب من األسباب 90و 30لفرتة زمنية ترتاوح بني 

  3:ومن أهم صور ختزين البرتول جند
 نه أو إستخدام اآلبار اجلافة؛ختزين البرتول يف باطن األرض عن طريق إعادة حق -
 ختزين البرتول يف مستودعات وصهاريج ضخمة؛ -
 ختزين البرتول يف مستودعات معامل التكرير؛ -
 ختزين البرتول داخل خطوط أنابيب نقل البرتول؛ -
نتهى عمرها وأصبحت إختزين البرتول يف ناقالت النفط سواء كانت متحركة أو ساكنة مثل الناقالت اليت  -
 .خزين على شكل خمزون عائممؤهلة للت

  التطور التاريخي إلستغالل المخزونات البترولية: ثانيا
اليت أثرت على حجم البرتول املتدفق إىل الدول  1956هتمام باملخزون البرتويل عقب أزمة السويس سنة بدأ اإل

وفرة العرض ومتاسك وتكامل  الصناعية، بالرغم من أنه مل يكن للمخزون البرتويل دور كبري يف السوق العاملي نتيجة
اإلنتاج رأسيا، حيث تتحكم الشركات البرتولية العاملية يف كافة مراحل اإلنتاج، وإزداد اإلهتمام به بشكل كبري يف 
السبعينيات عندما تزايد دور الدول املنتجة يف السوق البرتولية خاصة بعد إنتشار التأميم وإستخدام البرتول كسالح 

ا الطبيعية،سياسي، وبالتايل  ا على ثروا هتمام مما دعا الدول املستهلكة إىل اإل زادت ممارسة الدول املنتجة لسياد
ويعود تأسيس املخزونات . بتخزين كميات من البرتول ملواجهة اإلضطرابات يف تدفق البرتول باملستوى املطلوب

ت البرتول القادمة من الدول العربية إىل حني تعرضت إمدادا 1973البرتولية للدول املستهلكة للبرتول إىل سنة 
تقلبات حادة حيث إستخدم البرتول كسالح من طرفها ضد العامل الغريب املتضامن مع إسرائيل يف حرب أكتوبر 

سن الكونغرس األمريكي تشريعات تلزم احلكومة الفدرالية بإنشاء مواقع لتخزين كميات من  1975ويف عام . 1973
افية لتأمني الطلب عليه يف حال تعرض اإلمدادات ألي نوع من املخاطر احلادة، باإلضافة إىل البرتول اخلام تكون ك

ا توازي كميات املخزون الفدرايل   .املخزونات الفدرالية تقوم الشركات العاملة يف جمال الطاقة بتخزين كميات خاصة 

                                                
  .179ص، 1992، السعودية: الطبعة الثانية، دار حافظ، جدة ،إقتصاديات النفطفتحي أمحد خويل،   1
  http://www.fxeverest.com    :ععلى املوقاح ، متمفهوم المخزون النفطي :مصطلحات اقتصادية ،وركسف  2
   .155، صمرجع سبق ذكره، فتحي أمحد خويل  3
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 90العمل لتخزين البرتول بكميات تعادل دولة على  21إتفقت  1975وخالل إجتماعات وكالة الطاقة الدولية سنة 
من إمجايل املخزون كمخزون جتاري، وبذلك يكون لكل دولة خمزون  %10كمخزون إسرتاتيجي باإلضافة إىل   يوما

  .يوما 99برتويل ما يعادل واردات 
يرانية إىل أدت اإلضطرابات السياسية يف إيران وإضرابات العمال عن العمل يف حقول البرتول اإل 1978ويف سنة 

، ونتيجة لغموض املوقف بالنسبة للبرتول اإليراين 1978إخنفاض الصادرات اإليرانية اليت توقفت متاما يف جانفي 
عملت الدول املستهلكة على زيادة املخزون البرتويل، فقد قدر متوسط الطلب الفعلي على البرتول عامليا خالل الفرتة 

مليون  43، بينما قدر اإلستهالك الفعلي خالل نفس الفرتة حوايل مليون برميل يوميا 46بنحو  1979- 1978
  .مليون برميل يوميا موجه ألغراض التخزين 3برميل يوميا، وهذا يدل على وجود فائض حوايل 

ونتيجة . مليون برميل 230أين بلغ حنو  1981وإستمر منو حجم املخزون البرتويل إىل أن وصل ذروته يف أكتوبر 
لتخزين بعد إرتفاع معدالت الفائدة وتوافر فرص اإلستثمار يف الطاقات املتجددة، بدأت الشركات اليت تزايد نفقات ا

تستهدف الربح أساسا يف إعادة تقييم سياستها التخزينية، كما واجه املخزون اإلسرتاتيجي العديد من التساؤالت 
الطاقة الدولية، ومن يقرر الوقت املناسب لتصريف ختص مثال من املسؤول عن إدارة املخزون يف الدول األعضاء لوكالة 

وإذا مت بيعه ملن يدفع أكثر، وإذا مت بيعه بسعر السوق فإن زيادة العرض املخزون، وملن يباع هذا املخزون وبأي سعر؟ 
الدول  بدأتوهلذا  ،خنفاض األسعار لدرجة تستفيد منها دول مل تشارك يف حتمل نفقات التخزينإستؤدي إىل 

دفوالشر  لغ املخزون إىل التأثري على السوق، إىل أن ب كات يف التخلص من املخزون البرتويل تنفيذا إلسرتاتيجية 
ستمر التخفيض يف منسوب املخزون البرتويل يف األشهر املوالية إمليون برميل، و  100حوايل  1982البرتويل يف جانفي 

ونتيجة لزيادة العرض لنفس الفرتة  ،تلك الفرتة إىل أن وصل معدل السحب اليومي ثلث إنتاج األوبك خالل
دوالر للربميل  29خنفاض األسعار الفورية، أعلنت األوبك على أول ختفيض لألسعار منذ السبعينات إىل حدود إو 

   1 .1983سنة 
خصوصا  وأسعاره برتولوخباصة يف الدول الصناعية أحد املؤشرات املؤثرة يف سوق ال برتويلتعترب حركة املخزون الو 

 وعملية السحب من املخزون برتولخالل فرتات األزمات، حيث أن عملية بناء املخزون تعين زيادة يف الطلب على ال
وملا أدركت الشركات البرتولية وحكومات الدول املستهلكة مدى قوة املخزون  ،إضافية يف السوق برتولمدادات إتعين 

ك يف السوق العاملية للبرتول، أصبح املخزون البرتويل سالحا مؤثرا يف قوى البرتويل يف التأثري على األسعار ومركز األوب
العرض والطلب بصورة مل تشهدها السوق العاملية من قبل، فإذا إرتفع الطلب على البرتول خاصة يف فصل الشتاء  

 .زادت الكميات املستهلكة من املخزون، وكلما تراجع الطلب زادت الكميات املخزنة
 اع المخزون البتروليأنو : ثالثا

 2:وهي األكثر شيوعا وتداوالخمتلفة، سوف خنص بالذكر منها  تأخذ املخزونات البرتولية أشكاال

                                                
  )بتصرف .(155-153 ص ،مرجع سبق ذكره، فتحي أمحد خويل  1
  .180ص ،المرجع السابق  2
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وهو الكميات املخزونة لتحقيق أهداف جتارية متمثلة يف احلصول على مستويات أعلى  :المخزون التجاري  .1
  من األرباح؛

اقها، ومع ذلك ستعماهلا عند احلديث عن الطاقة وأسو إر من املفردات اليت يكث هو :المخزون اإلستراتيجي .2
جاري، أو يف أذهان الكثريين من غري املختصني، حىت أن البعض خيلط بينه وبني املخزون الت يبقى معناه ضبابيا

 وهو الكميات املخزونة لتحقيق أهداف متعلقة بتأمني ومحاية الدول من التقلبات اليت قد، حتياطي مبعناه العاماإل
حتدث يف اإلمدادات البرتولية، باإلضافة إىل حماولة التأثري من جانب الدول املستهلكة على ظروف عرض وطلب 

 .البرتول خلفض أسعاره
سرتاتيجي من بلد إىل آخر، فبينما حتتفظ الواليات املتحدة األمريكية به يف شكله وختتلف مكونات املخزون اإل

سرتاتيجي من املخزون اإل %80ه كمنتجات مكررة وسوائل الغاز، والباقي أي من %20اخلام، حتتفظ اليابان حبوايل 
ا اإل %60فتحتفظ بأكثر من  بيةو األور حيتفظ به يف شكله اخلام، أما معظم الدول  سرتاتيجي على شكل من خمزو

ا اإل %60وبشكل عام، حتتفظ دول الوكالة الدولية للطاقة جمتمعة بنحو . منتجات مكررة   سرتاتيجي خامامن خمزو
موعة البالغ األمريكية وذلك بسبب ثقل حجم واردات الواليات املتحدة    1.%34يف ا

نتهى عمرها إكالناقالت اليت (وهو كميات البرتول املخزونة يف الناقالت املتحركة أو الساكنة  :المخزون العائم .3
 .سيةبالقرب من مناطق اإلستهالك الرئي) التشغيلي وأصبحت آهلة للتخريد

حلجم املخزون البرتويل العائم مقارنة باملخزونات الربية، إال أن له أمهية كربى كمؤشر  وبالرغم من الصغر النسيب
 عند وضع السياسات البرتولية السيما وأن الدول املستهلكة والشركات العامة يف حجم املخزون ليستدل بهللتحركات 

ا بالسرية  .تفضل إحاطة حجم خمزو
لألطراف الفاعلة يف السوق  خزون العائم كأحد أشكال املخزون البرتويل على حتقيق مجلة من األهدافويعمل امل

  2:البرتولية نذكر منها
 يعمل على زيادة معدالت التشغيل لناقالت البرتول، وإنتعاش سوق الناقالت البرتولية؛ -
 الدول املستهلكة؛يستعمل املخزون البرتويل يف حتقيق إسرتاتيجيات الشركات البرتولية و  -
 أفضلية املخزون البرتويل العائم ألمنه من الكثري من الكوارث الطبيعية كالزالزل؛ -
ا ومدى السالمة اليت يتضمنها؛ -  سهولة النقل اليت ميتاز 
 يقلل من أعباء التخزين ألن الناقالت املستعملة هي الناقالت اآلهلة لإلهتالك؛ -
  .ئية كاحلروبيستعمل يف تغطية املتطلبات اإلستثنا -

  
  

                                                
  : متاح على املوقع، 2013/11/10، جملة القافلة، ستراتيجيإلالمخزون البترولي ا، ماجد عبد اهللا  1

 http://qafilah.com/ar/wp-content/uploads/.jpg   ( 23/12/2016) 
  .51، 50، صمرجع سبق ذكره، )إقتصاد النفط( حماضرات حول مدخل إىل اإلقتصاد النفطيأمينة خملفي،   2
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  تطور حجم المخزون البترولي في العالم: رابعا
إن مستويات املخزونات البرتولية تعترب دائمة التعرض لإلرتفاع تارة واإلخنفاض تارة أخرى، وهذا حسب الظروف 

ساهم يف إحداث السائدة يف السوق البرتولية العاملية، ويعد التغري يف مستوى املخزون البرتويل أحد أهم العوامل اليت ت
خلل يف مستويات أسعار البرتول، كما أن املخزون البرتويل ليس شرطا أن يكون مستوردا من اخلارج فقد تلجأ الدولة 
املنتجة واملستهلكة للبرتول يف آن واحد لتخزين برتوهلا يف وحدات ختزين خاصة حلني احلاجة إليه، ومثال ذلك 

 19.6بينما تستهلك حوايل  1مليون برميل يوميا من البرتول اخلام، 8.8حوايل  الواليات املتحدة األمريكية اليت تنتج
  . وهذا ما جيعلها دائمة حتتفظ مبخزون لديها حتسبا ألي طارئ 2016،2حسب إحصائيات سنة مليون برميل يوميا 

أيام اإلستهالك نورد  بعدد ولية العاملية املختلفة وكفايتهيف املخزونات البرت احلاصل وللتعرف على مستوى التطور 
 :اجلدول التايل

  تطور مستويات المخزونات البترولية في العالم ): 4.1(الجدول رقم 

  المنطقة
  المخزون  نهاية

2000  
  مليون برميل

  المخزون نهاية
2005  

  مليون برميل

  المخزون نهاية
2010  

  مليون برميل

  المخزون نهاية
2015  

  مليون برميل

  المخزون نهاية
2016  

  برميلمليون 

  :منها األمريكتنيجمموع 
  الواليات املتحدة األمريكية

1118  
-  

1245  
1027  

1331  
1067  

1561  
1289  

1594  
1355  

  988  990  949  949  927  أوروباجمموع 
  435  435  390  396  451  منطقة احمليط اهلادي

  3017  2986  2670  2590  2496  إمجايل الدول الصناعية
  3044  2895  1687  1247  1022  بقية دول العامل

  6061  5881  4357  3837  3518  إمجايل املخزون التجاري
  1250  1164  1031  1012  509  خمزونات أخرى

  1876  1860  1780  1548  1280  :إمجايل املخزون اإلسرتاتيجي منه

  695  695  726.5  686  -  املخزون اإلسرتاتيجي األمريكي
  9186  8905  7168  6397  5748  إجمالي المخزون العالمي

  -  -  71.9  65.1  65.3  )يوم(كفاية املخزون التجاري العاملي 

  63.3  63.2  60.2  52  -  )يوم(كفاية املخزون التجاري للدول الصناعية 

  -  -  34  30  -  )يوم( كفاية املخزون اإلسرتاتيجي للدول الصناعية 

  .، الكويت، سنوات خمتلفةأوابك ،تقرير األمين العام السنوي، منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول :المصدر

  :ما يلي نالحظ تطور مستوى املخزونات البرتولية العاملية حولمن خالل اجلدول السابق 

                                                
1 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2017, p32. 
2 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op. Cit, p15. 
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منها التجارية (إرتفاعا ملحوظا  2016إىل غاية  2000شهدت املخزونات البرتولية العاملية خالل الفرتة من  .1
ا 5748، حيث قدرت بـ )واإلسرتاتيجية اية  9186لتصل إىل حدود  2000ية سنة مليون برميل  مليون برميل 

 ؛% 59.8، أي بنسبة زيادة  2016
أما عن املخزون التجاري يف الدول الصناعية، فقد أدى التخفيض الكبري الذي أجرته منظمة األوبك يف سقف  .2

لسوق والتأثري على ستمر تطبيقه طيلة السنة، إىل ختفيض فائض اإلمدادات يف اوإ 2009إنتاجها بداية من سنة 
-2005مستوى املخزون التجاري يف البلدان الصناعية، وهو ما أثر على حجم الزيادة يف املخزون خالل الفرتة 

اية سنة  2670مليون برميل ليصل حدود  80حيث سجل زيادة بـنحو  2010 مقابل زيادة  2010مليون برميل 
فقد سجل  2015- 2010ن برميل، أما خالل الفرتة مليو  94سقف  2005-2000وصلت خالل الفرتة السابقة 

اية  316زيادة حبوايل  اية  3017، مث قفز إىل مليون برميل 2986إىل  2015مليون برميل ليصل   مليون برميل 
هتمام أن كفاية املخزون التجاري يف الدول واجلدير باإل، مستوياته منذ عقدين من الزمن ىعلأمسجال  2016

اي ا يف السنوات السابقة ليبلغ حنو إ، 2016ة الصناعية  ستهالك، وهو مستوى من اإل ايوم 63.3رتفع عن مستويا
   ا؛يوم 52يعد مرتفعا عن املستوى اإلعتيادي 

 2008مليون برميل ألول مرة سنة  700 سقفأما فيما خيص املخزون اإلسرتاتيجي األمريكي، الذي جتاوز  .3
اية سنة ةسنوات الالحقستمر فوق ذلك املستوى خالل الإقد  مليون برميل ما  726.5حنو  2010، حيث بلغ 

مليون  700إال أن مستواه عاود باإلخنفاض عن  ،2005مليون برميل مقارنة بنهاية سنة  40.5رتفاعا مبقدارإيعادل 
اية سنة  اية ال2016برميل  املخزون من إمجايل  %37ما يعادل  مليون برميل 695املذكورة  سنة، حيث بلغ 

، ويعود هذا اإلخنفاض يف املخزون اإلسرتاتيجي األمريكي إىل السحب من املخزونات األمريكية اإلسرتاتيجي العاملي
مليون برميل من  60والقاضي بسحب  2011اإلسرتاتيجية وفقا لقرار الوكالة الدولية الذي إختدته شهر جوان سنة 

ختاذ موقف أكثر إقامت ب 2004كر أن اإلدارة األمريكية منذ سنة يذ و  1.املخزونات اإلسرتاتيجية للدول األعضاء
سرتاتيجي للتعويض عن النقص يف اإلمدادات، مما أدى إىل إضفاء صبغة جتارية مرونة إلطالق كميات من املخزون اإل

ميكن لذي اسرتاتيجي باملقارنة بالسياسات السابقة اليت كانت تعتربه مبثابة خط الدفاع األخري على املخزون اإل
   2.ستخدامه يف حالة األزمات الرئيسية فقطإ

   للثروة البترولية  اإلنتاج العالمي: المطلب الثالث
يف جمال احملروقات مثلما يطلق على اإلنتاج " اإلنتاج"من وجهة النظر اإلقتصادية البحتة، يصعب أن نطلق كلمة 
االت اإلقتصادية األخرى، إذ أنه من خواص ال سلعة أن تكون موجهة للسوق وميكن إعادة إنتاجها  السلعي يف ا

ا  بينما يف جمال البرتول فيعترب أخذ أو إستحواذ على مادة موجودة يف الطبيعة وهبة من اهللا، وهي غري متجددة وأ
ائيا دون إمكانية إعادة رسكلتها حبال من األحوال، أي ال ميكن إعادة إنتاجها ومع ذلك فقد مت األخذ . تستنفذ 

                                                
  .67،66، ص2011 الكويت، أوابك،،والثالثون ثامنتقرير األمين العام السنوي المنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول،   1
  .60، ص2016، الكويت، أوابك، الثالث واألربعونتقرير األمين العام السنوي ، رة للبرتولمنظمة األقطار العربية املصد  2
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عرف إنتاج البرتول يف العامل تطورا وقد . من احلقول البرتولية) املنتجة(ذه التسمية للداللة على الكميات املستخرجة 
كبريا يف السنوات األخرية، ولقد حقق إنتاجه زيادة تدرجيية منتظمة بفعل زيادة النمو اإلقتصادي العاملي، وزيادة 

افة إىل ظهور دول صناعية جديدة تزيد من طلبها للبرتول كالصني واهلند الطلب على البرتول لتغطية هذا النمو، إض
ينصرف إىل إستخراج البرتول من باطن األرض واإلنتاج البرتويل يوجه إىل قسمني، األول . وكوريا اجلنوبية وغريها

  .لإلستهالك النهائي يتمثل يف توجيهه للصناعات البرتولية وإنتاج منتجات صاحلة والثاين  ،اخلام هوتصديره يف شكل
  تطور اإلنتاج البترولي العالمي وتوقعاته المستقبلية: أوال

ساهم تطور وسائل اإلنتاج عرب خمتلف الشركات البرتولية العاملية تكنولوجيا وفنيا يف رفع القدرة اإلنتاجية للبرتول 
النمو اإلقتصادي يف الدول الصناعية ناهيك عن ضخامة اإلستثمارات املوجهة للقطاع البرتويل، وكذا إرتفاع معدالت 

  .واألسيوية الذي كان له األثر الكبري يف رفع اإلنتاج العاملي من الثروة البرتولية
ستكشاف واحلفر واإلنتاج، وحققت الشركات على نشاطات اإل 2000رتفاع أسعار البرتول عام إنعكس وقد إ

يف البحث عن حقول جديدة للبرتول أو تطوير  باإلستثمارالبرتولية العاملية نتيجة لذلك عائدات ضخمة مسحت هلا 
 .السنوات السابقةبالقياس مع  2000عام  %19كتشافها، حيث زاد إنفاق الشركات العاملية حبوايل إحقول سبق 

إرتفع إىل  2000مليون طن سنة  3617.9فمن ، من البرتول منحا تصاعدياالعاملي كما عرفت وترية اإلنتاج 
 4382.4، مث إرتفع إىل يف مدة مخسة عشرة سنة %20.5 بنسبة زيادة تقدر بنحو 2015طن سنة  مليون 4361.9

مبعدل زيادة  2035مليون طن سنة  4901ويتوقع أن يصل حجم اإلنتاج العاملي إىل حنو  2016،1مليون طن سنة 
 ية خالل الفرتةالبرتولللثروة  العاملي نتاجاإل مستوياتاملوايل يوضح  الشكلو ، 2000عن سنة  %35.46يقدر حبوايل 

2000 - 2035  . 
   وتوقعاته المستقبلية تطور اإلنتاج العالمي من الثروة البترولية): 6.1(رقم  شكلال

  
  :أنظر كل من: المصدر

-British petroleum, Statistical Review of World Energy, reports for different years (2010, 2016).  
-OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2015, p28. 

                                                
1 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op. Cit, p16. 

 مليون طن 
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حيث أن الدول  ،وبصفة عامة هناك زيادة يف اإلنتاج العاملي من البرتول بسبب الزيادة املستمرة يف الطلب عليه
جممل اإلستهالك العاملي للبرتول، وعلى الرغم من احملاوالت املستمرة  من 1%65حنو  لوحدها تستهلك ملتقدمةا

الدول للحلول دون اإلعتماد الرئيسي واملكثف على البرتول وحماولة إحالل موارد أخرى للطاقة  واحلثيثة من قبل هذه
ا لن تستطيع يف املستقبل القريب اإلستغناء عن البرتول كمصدر رئيسي، وذلك لنمو الطاقة التشغيلية  مكانه، إال أ

جهة، وتعدد إستخدامات البرتول من جهة  ، فضال عن قصور تلك البدائل يف أن حتل حمل البرتول مناإلقتصاديا
مما يؤكد أن البرتول سيبقى خالل املستقبل القريب املصدر األكثر أمهية للطاقة على الصعيد العاملي وهذا يعين  ،أخرى

  .أن حجم الطلب العاملي على البرتول سوف يتزايد خالل العقود املقبلة
  جغرافية اإلنتاج البترولي العالمي : ثانيا

يبني نتاج العاملي للثروة البرتولية يالحظ بأنه ينتج يف عدد حمدود من الدول، والشكل التايل ملتتبع هليكل اإلإن ا
 .2016-1971خالل الفرتة حسب املناطق اجلغرافية  لثروة البرتوليةالتطورات العاملية يف جمال إنتاج ا

  2016 - 1971سب المناطق الجغرافية خالل الفترة التطورات العالمية في مجال إنتاج البترول ح): 7.1(الشكل رقم 
  مليون طن :الوحدة                                                                                                           

  
Source: International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, Paris, 2017, p12. 

مناطق معينة على املستوى العاملي يف  تمركزبرتول يلل يالعاملاإلنتاج ن معظم من خالل هذا الشكل أ نالحظ
مليون طن يرتكز يف منطقة الشرق  4382.4ــبواملقدر  2016من اإلنتاج العاملي لعام  %33.6حيث أنه ما يزيد عن 

أما بالنسبة ألكرب الدول املنتجة  2.%24.5تنمية بنسبة األوسط، تليها منطقة دول منظمة التعاون اإلقتصادي وال
  :يف العامل فهي موضحة يف اجلدول التايلبرتول لل

 

                                                
1 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op. Cit, p17. 
2 International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2017, Op. Cit, p 12. 

 OECD منظمة
  الصني

 وسطالشرق األ
 أسيا

 أوروبا وأوراسيا
 إفريقيا أمريكا
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 )2016(في العالم  لبترولدول منتجة لعشرة أكبر ): 5.1(الجدول رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Source: British petroleum, Statistical Review of World Energy, 66th edition, June 2017, p16. 

 585.7بكمية قدرت بـ ، فهي حتتل املرتبة األوىل عامليا وعربيا إنتاجا للبرتولالدول العربية السعودية أكرب تعد 
 لألسواق العاملية ج يوجه إىل التصدير، ومعظم هذا اإلنتا امليون برميل يومي 10.4مبا يعادل  2016مليون طن سنة 

روسيا ، وحتتل كل من حتياجات الداخليةوجزء قليل منه يستعمل لتلبية اإل 1لنفس السنة %71.3بنسبة تفوق 
ن معا نسبة يف جمال إنتاج البرتول عامليا، فهما ميثال املرتبة الثانية والثالثة على التوايلاألمريكية  الواليات املتحدةو 

إال  برتوللواليات املتحدة يف جمال الل، وبالرغم من اإلنتاج الكبري 2016سنة  برتولمن جممل اإلنتاج العاملي لل 25%
ا تعترب من  ا دولة صناعية كربى وذات   ،20162سنة  15.4%تفوق  العامل بنسبةكرب مستورديه يف أأ نظرا لكو

ا اإلسرتاتيجيةكثافة سكانية معتربة وحتتاج ملصادر ال أما روسيا فمعظم إنتاجها يوجه  ،طاقة يف مجيع قطاعا
 .ستهالك الداخلي واآلخر للتصدير ومتوين السوق األوروبيةلإل

  ذروة إنتاج البترول: ثالثا
 سيبدأالزمنية  ، وبعد هذه النقطةالبرتويل إنتاج املكمنهي القيمة العظمى اليت سيصل إليها  إنتاج البرتول ةذرو 

 التقليديةالبرتول الرخيصة  إمداداتفجأة، ولكن  البرتول سوف ينفذ أن وهذا ال يعين 3،يف اإلخنفاض اإلنتاجل معد
أول من  برتاكينج هاخلبري البرتويل  ، ويعتربيف اإلرتفاع التدرجيي املستمر بعدها األسعار ستبدأسوف ترتاجع و 

يس املستشارين لقسم كان يعمل رئبينها البرتول، وقد   ستنزاف املواد النابضة غري املتجددة ومنإكتشف قواعد إ
بتكساس  1956مارس  9-7 ورقة حبثية يف مؤمتر منعقد يف الفرتة ميقام بتقد أين شلاإلنتاج لشركة اإلكتشافات و 

                                                
1 OPEC, Annual Statistical Bulletin 2017, Op.Cit,  p60. 
2 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, OP. Cit, p24. 

              http://www.oilpeakinarabic.org/index.php.html  :املوقععلى  احمت،  8ص ،2007نوفمرب 25يف ذروة البترول،  ،حامت الرفاعي  3

نسبة اإلنتاج إلى اإلنتاج العالمي   )ملیون طن(كمیة اإلنتاج   البلد المنتج
(%) 

  13.4  585.7  العربية السعودية

 12.6  554.3  روسيا 

  12.4  543  الواليات المتحدة
  5  218.9  العراق
  4.97  218.2  كندا
  4.93  216.4  إيران

  4.5  199.7  الصين
  4.2  182.4  اإلمارات العربية

  3.5  152.7  الكويت
  3.1  136.7  البرازيل

  31.4  1374.4  باقي دول العالم
  100  4382.4  مجموع دول العالم
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ري ، وتستند أمهية العمل الذي قام به هابرت إىل توقعه املث1"الطاقة النووية والوقود األرضي القديم"وكانت بعنوان 
للجدل حول وصول إنتاج البرتول يف الواليات املتحدة ذروته يف أوائل السبعينات، وبعد حتقق توقعاته حيث بدأ 

، تبنت حركة احلفاظ على املوارد الطبيعية هابرت كأسطورة يف زمنه، وقد ركز هابرت 1971اإلنتاج فعال باهلبوط عام 
ما هي كمية البرتول املتبقية إلستغالهلا؟، ماهو إحتمال وجود : ولنظريته باجلواب على أربعة أسئلة رئيسية متحورت ح

اية عصر البرتول؟ ووضحها  إكتشافات جديدة؟، ما هو املعدل املتوقع لإلستهالك اإلمجايل من البرتول؟ ومىت تكون 
  ).8.1(الشكل رقم  يظهرهكما   2من خالل منحىن يبني تغري اإلنتاج عرب الزمن،

  3:م به هابرت عدة خصائص منهاوللمنحىن الذي تقد
إن املساحة الواقعة حتت املنحىن تعطي كمية البرتول الكلية اليت سيتم إستخراجها من تلك اآلبار حىت  -

 تنفذ؛
للمنحىن قيمة عظمى هي نقطة الذروة، وعندما يصل اإلنتاج إىل تلك القيمة يكون نصف حجم البرتول  -

 اخل األبار مل يتم إستخراجه بعد؛ستنزف تقريبا والنصف اآلخر املتبقي دإقد 
  إن هذا املنحىن ينطبق أيضا على جمموع إنتاج أي دولة منفردة كما ينطبق على اإلنتاج العاملي من البرتول؛ -
وذلك  تلك التماثلية بعض الشيءال يشرتط أن املنحىن متماثال كما هو موضح بالشكل، فقد يفقد  -

 .جتاه العام للمنحىن سليماكن يبقى اإلحسب طبيعة اإلنتاج وعدد اآلبار وحجمها ول

  " Hubbert Curve "منحنى هابرت): 8.1(شكل رقم ال
  

  
Source: Steven M Gorelick, Oil panic and global crisis: Predictions and Myths, Wiley-Blackwell, 1st 

Edition, New Jersey, 2011, p3. 

، حيث متثل املساحة الواقعة حتت املنحىن السابقىن املبني يف الشكل وميكن توضيح نظرية هابرت من خالل املنح
أقصى إنتاج أو اإلنتاج " ويسمى جمموع اإلنتاج عرب الزمن بـ ،اإلنتاج الرتاكمي وتعرب ذروة هابرت عن نقطة أعلى إنتاج

                                                
  23، ص1997، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، أفاق ومستجداتجناة النش،   1
، 2014وىل، دار الوفاء، اإلسكندرية، بعة األ، الطدور إقتصاديات الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية اإلقتصادية المستدامة في الدول المغاربيةحالم، زواوية  2

   .62ص 
ضة مصر للطباعة والنشرذروة اإلنتاج وتداعيات اإلنحدار: البترولحامت الرفاعي،   3     .61، ص2009صر، ، موالتوزيع ، الطبعة الثانية، 

 إنتاج البترول منحنى هابرت
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 كله يتبع شكل ثابت مع وعليه فإن إنتاج البرتول من جمموعة آبار متجاورة أو من دولة ما أو من العامل ،"النهائي
الزمن، يزداد اإلنتاج يف البداية حىت يصل إىل قيمة عظمى مث يبدأ بعدها يف التناقص، وتلك القيمة العظمى يطلق 

  ".ذروة البترول" عليها
على املستوى العاملي لقد بلغ إكتشاف البرتول ذروته يف الستينات من القرن املاضي، ومبا أن معدل اإلنتاج جيب و 
 حيثن مىت بالضبط؟ لكه احملتوم يف يوم ما جيعكس معدل اإلكتشاف فإن اإلنتاج العاملي للبرتول سيبلغ أو أن 

التنبؤ باملوعد الذي يصل فيه إنتاج البرتول التقليدي العاملي إىل ذروته وقد توصلت  هاأخذت عدة دراسات على عاتق
نتاج البرتول التقليدي على مستوى العامل سنة ذروة ال ن إلأكل الدراسات السابقة تؤيد إال أن   .إىل نتائج خمتلفة

ال  تحمالة، لكن جمال اإلختالف يكمن يف حتديد تاريخ الذروة، وإن كان معظم الدراسات اليت أجريت يف هذا ا
ستتحول البلدان املصدرة  2037إىل عام  2004وأنه إبتداءا من عام  ،ن سنة الذروة قد حدثت فعالأتؤكد على 

بلد إىل  35ول حاليا إىل بلدان مستوردة له مستقبال، وأن عدد الدول الرئيسية املصدرة للبرتول سينخفض من للبرت 
   2030.1بلد سنة  12حوايل 

إدارة معلومات الطاقة األمريكية املستندة على املعلومات غري املقدمة من طرف سات اإحدى تلك الدر إال أن 
ير الشامل عن إحتياطات البرتول يف العامل الصادر عن مصلحة املسح اجليولوجي املسبوقة الواردة ألول مرة يف التقر 

، حيث عرضت سيناريوهات نضوب البرتول التقليدي السهل اإلستخراج من خالل 2000األمريكية شهر أفريل سنة 
يوهات هذه إحدى سينار  تعدو  ،حتياطي العاملي من البرتوليف حتديد حجم اإلثالثة مسارات ختتلف فيما بينها 

 %2إذا إستمر معدل اإلستخراج بنسبة  2047كون عام تس ذروة اإلنتاجتشري إىل أن حيث األكثر تفائال  الدراسة
  2:وفيما يلي عرض لتلك السيناريوهات الثالثة. سنويا

ستمر اإلستخراج إ، وإذا %95مليار برميل بإحتمال مؤكد قدره  2242كمية اإلحتياطي   :السيناريو األول -
مث ينخفض بشكل حاد إىل أن  2026مليون برميل يوميا سنة  112سيصل إنتاج البرتول الذروة مبستوى  %2ل مبعد

 ؛ 2050ينضب آفاق 
ستمر اإلستخراج إ، وإذا %50حتمال مؤكد قدره إمليار برميل ب 3003كمية اإلحتياطي   :السيناريو الثاني -

مث ينخفض بشكل واضح  2037مليون برميل يوميا سنة  142سيصل إنتاج البرتول الذروة بإنتاج قدره  %2مبعدل 
 ؛2075إىل أن ينضب سنة 

ستمر اإلستخراج إ، وإذا %5مليار برميل بإحتمال مؤكد قدره  3893كمية اإلحتياطي : السيناريو الثالث -
ىل مث ينخفض بشكل حاد إ 2047مليون برميل يوميا سنة  175سيصل إنتاج البرتول الذروة عند مستوى  %2مبعدل 

  .2100أن ينضب سنة 

  
                                                

  .63، صمرجع سبق ذكرهزواوي حالم،   1
  :املوقععلى  متاح، 04/08/2012، السعودية، 16112، جريدة الرياض اإلقتصادي، العدد )2-1(عينة لبعض سيناريوهات نضوب البترول أنور أبو العال،   2

 www.alriyadh.com/2012/08/034/article757440. html (17/03/2016)                                                                             
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  اإلستهالك العالمي للثروة البترولية: رابعالمطلب ال
فمعظم هو مسري احلياة والنشاط يف العامل من أهم مصادر الطاقة اليت يعتمد عليها اإلقتصاد الدويل، فالبرتول يعد 

 املنازل والطرقات والتدفئة وحمطات توليد الكهرباء وآالت املصانع كلها تدور بالبرتول، واإلنارة يف وسائل النقل
وهلذا كل ما ينتج حاليا من البرتول يباع ويستهلك يف خمتلف  ،والتكييف كلها أساسا قامت على وجود البرتول

االت العمومية ومن خالل هذا املطلب سنحاول كشف املكانة اليت حيتلها البرتول ضمن ميزان اإلستهالك العاملي  .ا
  .ت مستوياته عرب الزمن وأيضا تبيني التوزيع اجلغرايف لإلستهالك العاملي من الثروة البرتوليةللطاقة، وكذا تتبع تطورا

  مكانة الثروة البترولية ضمن اإلستهالك العالمي للطاقة: أوال
من  ةاألخري  همن خالل إبراز تطور حصة هذ لطاقةل العاملي ستهالكالثروة البرتولية ضمن اإل مكانةسوف حنلل 

 1973بني سنيت  ستهالك العاملي للمصادر الطاقوية املنافسة لههالك العاملي للطاقة، ومقارنته باإلستجممل اإل
 . 2015و

  )2015و 1973( ستهالك العالمي للطاقةاإلإجمالي حصة البترول ضمن ): 9.1(الشكل رقم 

Source: International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, Paris, 2017, p34. 

 %48.3من  إخنفضستهالك العاملي للطاقة قد من اإل برتولال نصيب، أن )9.1(رقم نالحظ من خالل الشكل 
، الغاز كل من البرتول  ، كما يتوقع حلصة2015ستهالك الطاقة يف العامل سنة إمن إمجايل  %41إىل  1973سنة 

 قتصاديةإويرجع ذلك ألسباب بيئية و  مستقبال، ك العاملي للطاقةستهالإمجايل اإل ضمنوالفحم تناقصا معتربا الطبيعي 
ا السوق العاملية للبرتولضطرابات اللإلكذا و  ستهالك العاملي من حصة اإل يتنام ويف املقابل يسجل .دورية اليت تتميز 

ا بسبب كفاء20151سنة  %3.3إىل  1973سنة  %1.7احلديثة إىل حوايل الضعف من الطاقات املتجددة 
ا للمتطلبات البيئية اليت تفرضها اإل دون حساب حصة الطاقات املتجددة التقليدية املتمثلة يف ( لتزامات الدوليةومراعا

  .)الكتلة احلية
                                                

1 International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2017, Op. Cit, p34. 

 2015سنة 
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  تطور إستهالك الثروة البترولية في العالم: ثانيا
من خالل اجلدول  ملميكن توضيح تطور اإلستهالك العاملي من البرتول وذلك حسب املناطق اجلغرافية يف العا

  :املوايل
    2016- 2000خالل الفترة الجغرافية  بترول حسب المناطقللستهالك العالمي اإلتطور ): 6.1( الجدول رقم

                                  
  السنوات

  المنطقة

2000  
ألف برميل 

  يوميا

2005  
ألف برميل 

  يوميا

2010  
ألف برميل 

  يوميا

2015  
ألف برميل 

  يوميا

2016  
ألف برميل 

  يوميا

ستهالك نسبة إلى اإل
  العالمي

%  
 مجموع شمال أمريكا

  الواليات المتحدة األمريكية-
23574  
19701  

25119  
20802  

23518  
19180  

23644  
19396  

23843  
19631  

24.7% 
%20.3 

  %7.2  6976  7083  6384  5332  4855  مجموع أمريكا الجنوبية والوسطى
  %19.5  18793  18380  19223  20213  19582  با وأوراسياو ع أور و مجم

  مجموع الشرق األوسط
  العربية السعودية-

5021  
1578  

6576  
2203  

8201  
3218  

9570  
3895  

9431  
3906  

9.8%  
4.0%  

  %34.8  33577  32444  27954  24569  21135  مجموع آسيا باسفيك
 4.1% 3937  3888  3486  2917  2439  فريقياإمجموع 

  %100  96558  95008  88765  84726  76606  مجموع إستهالك العالم
Source: British petroleum, Statistical Review of World Energy, reports for different years 

(2011,2016, 2017). 

 76.6بأكثر من ستمرار حيث قدر إاإلستهالك البرتويل العاملي يتزايد بمن خالل اجلدول السابق نالحظ أن  
، أي بنسبة زيادة 2016مليون برميل يوميا سنة  95.5إىل ما يزيد عن مث تطور  ،2000سنة  امليون برميل يومي

منه نصيب عدد  1 %47.9إذ أن  متفاوتةدول العامل لكن بنسب  كل  ويستهلك البرتول يف، %26قدرت بنحو 
 2016ستهالكها سنة إنسبة بلغ حيث  ،األمريكية يف طليعتها ةقليل من الدول الصناعية، تأيت الواليات املتحد

 من إمجايل اإلستهالك العاملي لنفس السنة %12.8بـ  الصنيتليها من إمجايل اإلستهالك العاملي،  %20.3 حوايل
ا على مجيع  2مليون برميل يوميا، 12.3وحبجم إستهالك يفوق  ويرجع ذلك باألساس إىل القفزة النوعية اليت أحرز

أما بقية تهالك الطاقة، وكذا النمو الدميوغرايف السريع الذي تشهدها الصني، األصعدة واليت تطلبت الزيادة يف إس
نظر امللحق أألكثر تفاصيل . (ستهالكها بني املليون واملليونني ونصف املليون برميل يومياإالدول الصناعية فيرتاوح 

  )األخرييف  "2.1"
أكرب الدولة املنتجة  - اليومي يف السعودية هالك، فقد بلغ اإلستربية وخاصة منها املنتجة للبرتولأما الدول الع
 3.9، مث إرتفع إىل أكثر من ضعف القيمة مبا يفوق 2000مليون برميل يوميا سنة  1.5حوايل  - للبرتول يف العامل

                                                
1 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op. Cit, p15. 
2 Idem. 
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مليون برميل  3.9، يف حني يبلغ جمموع ما تستهلكه الدول اإلفريقية جمتمعة حوايل 2016مليون برميل يوميا سنة 
  .وهي كمية ضئيلة جدا باملقارنة مع ما تستهلكه الواليات املتحدة األمريكية فقط 2016ام يوميا ع

  السعر وأثره على اإلستهالك: ثالثا
يعترب السعر من العوامل األساسية اليت تؤثر على الطلب وبالتايل على اإلستهالك، ومن البديهيات املعروفة 

ومن  .توسع اإلستهالك، وعكسه يؤدي إىل إخنفاض اإلستهالكإقتصاديا، أن إخنفاض وتدين السعر يؤدي إىل 
  املعروف أيضا أن سعر أي سلعة يتحدد يف معظم األحيان نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب على هذه السلعة
حيث أن هذا التفاعل هو الذي يؤدي يف النهاية إىل التوصل إىل سعر معني تتساوى عنده الكمية املطلوبة مع الكمية 

عروضة من هذه السلعة، وهذا ما يسمى حبالة التوازن، والسعر الذي حيدث عنده اإلستقرار يسمى بسعر التوازن امل
ذا التوازن سواء كانت متعلقة  ، ويبقى العمل)سعر السوق( ذا السعر إىل أن حيدث أي إخالل بالظروف املتعلقة 

  . بالعرض أو بالطلب والتوصل إىل سعر توازين جديد
إلرتفاع الكبري ألسعار البرتول يف بداية السبعينات، بدأ إعتبار الطاقة إىل جانب رأس املال والعمالة كأحد ومنذ ا

عوامل اإلنتاج اليت أصبحت هلا أمهية عظمى، وهلذا فإن للطاقة أثر كبري على خيارات إسرتاتيجيات التنمية وسياسة 
يارات حتدد نوع الطاقة وكثافة إستهالكها كاإلعتماد على التصنيع والتكنولوجيا املعتمدة يف أي دولة، وهذه اخل

إستخدام الغاز الطبيعي يف توليد الكهرباء يف اجلزائر مثال بسبب توفر كميات كبرية منه أو إستخدام الفحم لنفس 
املفاضلة الغرض يف الصني أو اإلعتماد على املصادر املائية يف الدول اليت هلا هذه اإلمكانيات أو غريها، حيث تكون 

  .بني اإلختيارات تبعا ملصادر الطاقة واإلحتياطات املتوفرة منها لدى كل دولة
األسعار من أهم العناصر اليت يتوقف عليها منو إستهالك الطاقة احلديثة خاصة البرتول، والتغري يف مستوى وتعترب 

، حيث جتد نفسها خارج سوق الطاقة األسعار يصيب الدول املتخلفة ذات القدرة الشرائية الضعيفة أكثر من غريها
العاملية خاصة يف حالة االرتفاع الكبري لألسعار، فيتوجه األفراد حنو املصادر الطاقوية التقليدية البديلة ويقل طلبهم 

ا األكثر إستهالكا للمنتجات )خاصة البرتول(على مصادر الطاقة األحفورية احلديثة  ، أما الدول املتقدمة، رغم أ
  .ية بأنواعها املختلفة، فتكون أقل تأثرا بإرتفاع أسعارهاالبرتول
   )البترول خاصة(معدل النمو اإلقتصادي على زيادة إستهالك الطاقة  أثر: رابعا

عامال ضروريا حلياة اإلنسان، فهي تستخدم يف نفس الوقت كمؤشر ومقياس للتطور اإلقتصادي  إذا كانت الطاقة
س ليسوا كلهم متساوين فيما حيصلون عليه من الطاقة، ففجوة التفاوت يف إستهالكها والرفاهية اإلجتماعية، لكن النا

بني سكان الريف واحلضر وبني األغنياء والفقراء كبرية وتزداد إتساعا، ويرتبط منو إستهالك الطاقة بالنمو اإلقتصادي 
، غري أن إستهالك الطاقة ليس فكلما زاد إستهالك دولة من الطاقة، دل ذلك على منوها اإلقتصادي واإلجتماعي

دائما داال على النمو اإلقتصادي، ألن الزيادة يف إستهالكها مرتبط أيضا بالنمو الدميوغرايف املتزايد، فمشكلة الطاقة 
لدى الدول املتقدمة مرتبطة بالزيادة يف الرفاهية، وتطرح من زاوية ختتلف عنها لدى الدول املتخلفة اليت تعاين من منو 
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إرتباط مؤشر معدل إستهالك : متزايد، ومن هنا قد تأيت بعض الصعوبة يف تقدير العالقة بني هذين املتغريينسكاين 
  1:مايلي األسباب إىل ويرجح أن تعودالطاقة مبعدل منو الدخل القومي لدى خمتلف الدول، 

سكان وكذا توسع املدن زيادة إستهالك الطاقة يف الدول النامية يرجع أساسا إىل الزيادة يف معدالت منو ال -
 أكثر مما هي مؤشر على النمو اإلقتصادي واإلجتماعي الدال على حتسن املستويات املعيشية؛

بالنسبة للدول املتقدمة، يرجع إخنفاض معدل إستهالك الطاقة مقارنة مع معدل النمو اإلقتصادي إىل  -
بإدخال آالت إنتاج ووسائل نقل أقل إستهالكا  التطور التقين، إذ إستطاعت الدول املتقدمة ترشيد إستخدام الطاقة

  .للطاقة إلنتاج نفس اخلدمات
كما يالحظ أيضا أن متطلبات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية تؤدي يف مراحلها األوىل إىل الزيادة السريعة يف 

خول مما يؤدي إىل إستهالك الطاقة وذلك بسبب إقامة صناعات متعددة وحركة التعمري وإنشاء املدن وإرتفاع الد
إرتفاع الطلب على الطاقة، ولكن مع التطور اإلقتصادي واإلجتماعي يزداد اإلقبال على السلع واخلدمات اليت ال 
يتطلب إنتاجها سوى مستويات قليلة من الطاقة وهذا يعكس يف النهاية عالقة متغرية وليس عالقة خطية ثابتة بني منو 

يبني العالقة بني النمو اإلقتصادي ومعدل الطلب على ) 10.1(والشكل رقم  2لي،إستهالك الطاقة ومنو الناتج احمل
  .2016- 2012البرتول على املستوى العاملي خالل الفرتة 

  البترولالطلب على معدل و قتصادي العالقة بين معدل النمو اإل): 10.1(رقم  شكلال
 %: الوحدة                                                                                                                           

  
  .38، ص2016، أوابك، الكويت، واألربعون الثمين العام السنوي الثتقرير األ ،منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول: المصدر

معدالت النمو اإلقتصادي العاملي  من خالل الشكل السابق نالحظ أن معدالت الطلب على البرتول أقل من
، ويف هذا اإلطار قد سجل تراجعا يف معدل الطلب العاملي على البرتول 2016إىل  2012على طول الفرتة من 

                                                
  .119، ص2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، قراءة إستراتيجية: إدارة الشركات البترولية وبدائل الطاقةفريد النجار،   1
   .135، ص2003، دار النهضة العربية، القاهرة، قتصادية سياسيةإدراسات : البترول العربيحسني عبد اهللا،  2
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، ويعود ذلك إىل تراجع وثرية %1.9وهو  2015مقارنة بنظريه املسجل سنة  %1.3املقدر بنحو  2016خالل سنة 
موعات الدولية املختلفة، حيث سجلت مثال جمموعة الدول الصناعية منوا معدله النمو يف الطلب على البرتول من ا

ذه الدول2015يف سنة  %1.4مقارنة مبعدل منو بلغ  2016يف سنة  0.8% .  ، متأثرا برتاجع مستويات النمو 
ل سنة خال %3.2تباطؤا يف معدل النمو اإلقتصادي العاملي حيث تراجعت معدالته من  2016كما شهد عام 

  1.ويعود ذلك بدرجة كبرية إىل تباطؤ النمو يف اإلقتصاديات الصناعية 2016خالل سنة  %3.1إىل  2015
إذا فهذه العوامل الرئيسية اليت هلا تأثري مباشر على زيادة اإلستهالك البرتويل باإلضافة إىل العوامل األخرى واملتمثلة 

، والسكان والعوامل السياسية إىل غري ذلك، إال أن الشيء )ة البديلةمصادر الطاق(يف املناخ، وأسعار السلع األخرى 
الذي ميكن أن نستخلصه من هذا كله، أنه ال ميكننا قياس تأثري كل عامل من هذه العوامل على زيادة اإلستهالك 

  .منفردا بل يبقى تأثري كل هذه العوامل جمتمعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .38، صمرجع سبق ذكرهواألربعون،  لثالسنوي الثاتقرير األمني العام  ،ولمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرت   1
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   العالمية للثروة البترولية  إتجاهات السوق:  المبحث الثالث
 التغريات هذه صاحب وقد فيها، القرار وصنع القوى مراكز خبصوص متالحقة بتغريات البرتولية الصناعة مرت لقد
ذه األخرية، ويرجع هل ستقراراإل عدم ميزة كرس الذي األمر ،السوق العاملية للبرتول ومعامالت قواعد يف هامة تطورات

ا ل الذي خيضع ملصاحل مؤسسات وشركات الدول املستهلكة واملنتجة للبرتو سلوكها ذلك باألساس ل إضافة إىل أ
تشهد العديد من األزمات نتيجة تشابك العوامل املؤثرة عليها وتضارب املصاحل بني الطرف املنتج الذي يسعى 

سعى للحصول على إلستغالل ثروته واإلستفادة من عوائدها ألقصى حد ممكن، وبني الطرف املستهلك الذي ي
البرتول بأرخص األسعار، ومن هذا املنطلق سنحاول من خالل هذا املبحث تناول إجتاهات السوق العاملية للثروة 
البرتولية من خالل التطرق لألطراف الفاعلة واملؤثرة فيها، وكذا التعرف على إجتاهات الطلب والعرض البرتويل  

  .فإجتاهات أسعار البرتول

  األطراف المؤثرة في السوق العالمية للبترول   :المطلب األول
 العرض جانب ميثلون مصدرين والذين أو بائعني من املتعاملني كافة سوق كأي برتوللل العاملية تضم السوق

وميكن وصف  .ىأخر  جهة من )املستهلكني( الطلب جانب ميثلون وهم مستوردين أو ومشرتين جهة، من) املنتجني(
ا سوق السوق العاملية للبرت  حتكار إبأنه  اجلانبنيحتكار قلة، كما ميكن وصف الوضع داخل كل جمموعة من إول بأ

ريا كبريا على السوق كنتيجة لكرب حجمه  قلة أيضا، حيث تتميز كل جمموعة بوجود عدة متعاملني ميارس بعضهم تأث
إحتياجات هذه األخرية من الثروة كما أن لألحداث اليت تطرأ على السوق العاملية للبرتول دور يف التأثري على 

موعاتتلك البرتولية، وعلى درجة الرتكز داخل كل جمموعة، وإىل إمكانية توافق املصاحل داخل  اليت ميكن ، ا
، الدول املصدرة للبرتول والدول املستوردة للبرتول، ومن يةلبرتولاالشركات : تقسيمها إىل ثالثة أطراف رئيسية هي

  .يف السوق البرتولية العاملية مؤثرةهذه األطراف واليت تعد فاعلة و على  عرفتخالل هذا املطلب سن
 الشركات البترولية: أوال

عاملية العمالقة واألكثر تأثريا يف السوق البرتولية، وشركات مستقلة الشركات الىل إميكن تقسيم الشركات البرتولية 
  :يليخرى وطنية كما أو اليت أخذت مبرور الوقت صفة العاملية 

ا تعرف الشركات العاملية  1:الشركات العالمية للبترول .1 حد أنواع الشركات املتعددة اجلنسيات، واليت أعلى أ
شهدت السوق البرتولية العاملية مراحل خمتلفة لسيطرة عدد حمدود من وقد . تنشط يف قطاع الطاقة خاصة البرتول

مت حتت قيادة الشركات الكربى الثالثة  1934و 1928الشركات العمالقة على جانب كبري منها، فبني عامي 
ا على ) ، وشل، وبريتيش برتوليوم)كسون حالياإ(ستاندرد أويل نيوجريسي ( إبرام عدة إتفاقيات بقصد تأكيد سيطر

ت صناعة البرتول واحلد من املنافسة بينها وهو ما عرف بالكارتل العاملي القدمي، وخالل عقدي الثالثينيات واألربعينيا
زداد عدد أعضاء الكارتل بظهور النمط السباعي للسيطرة على برتول الشرق األوسط، مكونا ما أصطلح على إ

                                                
 ،2010، سوريا: ، اهليئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق)النفط السوري نموذجا(أهمية النفط في اإلقتصاد والتجارة الدولية قصي عبد الكرمي إبراهيم،  1

  .70ص
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، )شيفرون حاليا(، ستاندرد أويل كاليفورنيا )اكسون حاليا(ستاندرد أويل نيوجريسي : تسميته بالشقيقات السبع وهي
  .الربيطانية للبرتول، شل اهلولندية الربيطانية ،)تكساكو حاليا(، جلف، تكساس )موبيل حاليا(سوكوين موبيل 

كانت هذه الشركات قبل عقد السبعينات تسيطر على السوق البرتولية سيطرة تامة وذلك من خالل لقد  
إحتكارها لإلنتاج وحتديد األسعار وفق ما خيدم مصاحلها والتحكم يف حركة السوق، غري أن هذا النمط األوحد 

ه الشركات ملدة تزيد عن اخلمسني عاما حتطم تدرجييا خالل عقد السبعينات وذلك بعد للسيطرة اليت فرضته هذ
ا لقسم كبري من الصناعة البرتولية اليت كانت تسيطر عليها   الصدمات املتعاقبة يف السوق البرتولية، من خالل فقدا

ملي أوائل السبعينات، ال ميثل يف من اإلنتاج اإلمجايل العا %60فقد أصبح إنتاجها البرتويل الذي كان يزيد عن 
شركات البرتول الوطنية اليت بدأت تسيطر على املوارد الطبيعية لدوهلا تدرجييا  خاصة مع ظهور 1،%15أواخرها سوى 

وأصبحت تشكل قوة جديدة ناشئة، ويف أواخر التسعينات أسرتجعت الشركات العاملية للبرتول مكانتها يف السوق 
ت اإلندماج، إذ حدث تفكك يف الشقيقات السبع وإندجمت بعض هذه الشركات مع بعضها العاملية يف ظل عمليا

يارها وبالتايل أصبحت مخسة شركات بدل السبع، ومن أبرز الشركات العاملية اليت  ،البعض لتفادي إفالسها فإ
وبيل، شركة توتال، شركة م ، شركة أكسونشركة بريتيش برتوليوم: مازالت حمافظة على إستقرارها ووجودها نذكر منها

  2.شركة شيفرون تكساكوو شل 
إنقسمت إسرتاتيجيات عمل الشركات العاملية للبرتول منذ ظهورها إىل إسرتاتيجيات قصرية األجل، وأخرى قد و 

   3:طويلة األجل
   :وهي تتمثل فيما يلياإلستراتيجيات قصيرة األجل،   . أ

  ق جديدة مثل املكسيك وأجنوال واهلند والصني؛اإلجتاه حنو التوسع يف البحث عن البرتول يف مناط -
التالؤم مع تطور الطلب على املنتجات املكررة، حيث اخنفض حجم الزيت اخلام املكرر من جانب  -

: ، وكان هناك عامالن وراء هذا التغيري مها1983و 1973بني عامي  %31الشركات العاملية املنتجة للبرتول بنحو 
من الشرق األوسط وأفريقيا وأمريكا الالتينية من ناحية، واخنفاض الطلب على املنتجات تأميم مصايف التكرير يف كل 

ا الدول املستهلكة من ناحية أخرى؛ية نتيجة إلجراءات الرتشيد اليت إالبرتول   ختذ
يف إنتاج البرتول، حيث عملت الشركات العاملية املنتجة للبرتول على نقل  ةالسيطرة على املراحل الالحق -

ا إىل مراحل أخرى من مراحل اإلنتاج وبالذات مرحليت التكرير والتوزيع باإلضافة إىل قطاع الصناعات سيط ر
يقتصر إنتاج الدول النامية إذ  ،البرتوكيماوية، هذا إىل جانب تبين هذه الشركات لنمط جديد من تقسيم العمل الدويل

ال على املنتجات البرتوكيماوية األساسية وتو    .جيهها حنو التصدير على أن تقوم هي بإنتاج احللقات األوىليف هذا ا

                                                
1 Jean-pierre FAVENNEC, le raffinage du pétrole: exploitation et gestion de la raffinerie, Edition Techinip, 
Paris, 1998, p34. 
2 Denis BABUSIAUX, «Recherche et production du pétrole et du gaz», publication de l’institut français du pétrole, 
2002, p56. 

القــاهرة،   معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة، ، السـوق العالميـة للـنفط والمتغيـرات اإلقتصـادية المـؤثرة علــى الـنفط العربـي فـي التسـعيناتمـىن مصـطفى الربادعـي،  3
   .30-25 ، ص1993
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سرتاتيجيات الشركات الكربى يف األجل الطويل يف التحكم يف تطور وترتكز إ: اإلستراتيجيات طويلة األجل  . ب
ا بصفة أساسية يف كل من البرتول ا اهلدف تعمل الشركات على تركيز إولتحقيق هذ ،السوق العاملية للطاقة ستثمارا

باإلضافة  20201والفحم والغاز الطبيعي، وهي املوارد اليت ستظل تساهم باجلزء األكرب من إمدادات الطاقة حىت عام 
إىل ذلك حتاول أن تضمن السيطرة على تكنولوجيا املستقبل اليت ستكون أساس حتقيق التوازن يف السوق البرتولية يف 

تنمية أنواع الطاقة، والتمكن من تكنولوجيا األجل : جيات أيويشكل هذان النوعان من اإلسرتاتي ،األجل الطويل
  .لسياسة الشركات يف األجل الطويل يالطويل، احملور الرئيس

برز التطورات اليت حدثت يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية على أإن من : الشركات البترولية المستقلة .2
رتولية جديدة من خارج جمموعة الشركات البرتولية العمالقة، وذلك صعيد الصناعة البرتولية العاملية، ظهور شركات ب

تفاقيات اإلمتياز التقليدية من عدة ية التنقيب، واإلنتاج طبقا لصيغ إستثمارية جديدة ختتلف عن إألجل ممارسة عمل
بداية على الوتعرف هذه الشركات بالشركات املستقلة، وقد كان نشاطها اإلنتاجي والتسويقي يقتصر يف . جوانب

  جتهت إىل األسواق العاملية حبثا عن مصادر للبرتول اخلام، وحتقيقا ملزايا التكامل وضمانات التنويعأسواقها احمللية مث إ
 Petrobrasبرتوبراز : إال أن خصخصة بعض تلك الشركات جزئيا أدت إىل نقلها إىل فئة الشركات اخلاصة مثل

ا األم من جهةورغم إ 2.الصينية Sinopecالربازلية، وسينوبك     رتباط هذه الشركات املستقلة مبصاحل بلدا
ا تبقى قوة برتولية مستقلة مؤثرة يف صناعة البرتول وسوقها الدولية حتكارية الكربى من جهة شركات اإلوال أخرى، فإ

ة البلدان البرتولية املنتجة حتكارية الكربى أو يف جانب تعزيز قو التقليص لنفوذ وهيمنة الشركات اإلسواء كان يف احلد و 
  .واملصدرة للبرتول من جانب آخر

، خطوة ية يف بعض الدول املنتجة للبرتوليعترب تأسيس شركات البرتول الوطن 3 :الوطنيةالبترولية الشركات  .3
رات اليت ، ولعل تأسيس هذه الشركات كان من أهم التطو برتوليةهامة حنو املشاركة الفعلية هلذه البلدان يف صناعتها ال

يف خاصة حتكارية لشركات البرتول العاملية على الصناعة البرتولية متيازات وزعزعة السيطرة اإلأدت إىل تآكل نظام اإل
، كما أدت يف فرتة الحقة دورا كبريا يف إدخال التغيري على هيكل الصناعة البرتولية، ونذكر من الشرق األوسط منطقة

الوطنية ة، شركة نفط الكويت، شركة النفط ية، شركة النفط الوطنية اإليرانيرامكو السعودأشركة : هذه الشركات
ولقد سامهت هذه . ، شركة سوناطراك اجلزائرية، وغريها من الشركات"أدنوك"العراقية، شركة برتول أبو ظيب الوطنية 

                                                
1 www.adnoc.com/adnoc/arabic/media_news.cfm?shownewsid=154&id=284(National Abu Zaby Petroleum 
Company) 05/11/2013 

   :أنظر كل من   2
  .67، صمرجع سبق ذكره ،سياسية قتصاديةإ دراسة: العريب البرتول اهللا، عبد حسني -

، 2004ربيع  الكويت، ،)أوابك( للنفط املصدرة العربية املنظمة ، 109 العدد العريب، والتعاون النفط لةجم ،النفط لصناعة البنيوي الهيكل عاطف اجلميلي، -
  .47ص

  : نظر كل منأ  3
  .130، ص2009لبنان،  :بريوت العربية، الوحدة دراسات مركز ،)واالقتصادي السياسي الدور ( العربي ودورها النفطية الثروة سليمان، عاطف -
 والبحوث للدراسات اإلمارات مركز ىل،األو  طبعةال ،األعضاء الدول بين التعاون مضامين :أوبك منظمة تماسك على المحافظة الدين، شهاب عدنان -

  .113، ص2007املتحدة،  العربية اإلمارات :ظيب أبو اإلسرتاجتية،
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قتصاد را مهما يف تطوير اإلن أن تؤدي دو الشركات يف عملية دمج الصناعة البرتولية يف اإلقتصاد الوطين، ومتكينها م
  . احمللي السيما يف ما يتعلق حبركة التصنيع

  للبترول ) المنتجة(الدول المصدرة : ثانيا
عرفت سبعينيات القرن املاضي ظهور الدول املنتجة كطرف أساسي ومؤثر يف السوق العاملية البرتولية، وتتكون 

اإلحتاد السوفيايت سابقا، الصني  (األوبك، الدول الشيوعية : جمموعة الدول املصدرة للبرتول من ثالثة جمموعات وهي
كما أن كل جمموعة ) اململكة املتحدة، املكسيك، جنوب إفريقيا وأسرتاليا(والدول األخرى املصدرة للبرتول ) بولندا

موعات غري متجانسة، حيث توجد إختالفات وتناقضات متعددة داخلها ونأخذ على سبيل املثال دول  من هذه ا
  .األوبك ودول خارجهامنظمة 
إىل  10الدورة املنعقدة ببغداد من  يفأنشئت منظمة الدول املصدرة للبرتول  : )(OPECمنظمة األوبكدول  .1

حتجاجا على سيطرة الشركات العاملية اليت تستغل البرتول وتقرر إ، وقد جاءت أساسا 1960سبتمرب من عام  14
من  برتولاليت قررت خفض أسعار ال ،إىل الدول املضيفة واملالكة القانونية له فرض األسعار والعوائد دون الرجوع

القطرة اليت أفاضت كأس الدول  1960يف أوت البرتول من جانب واحد خطوة خفض أسعار ، وتعترب جانب واحد
   1.املنتجة اليت قررت يف الشهر الذي تاله اإلعالن عن نشأة املنظمة

ية للدول املنتجة تطورا تبعا لتغريات السوق البرتولية العاملية وميكن أن منيز يف هذا وقد عرفت السياسات البرتول
  :اإلطار بني ثالثة سياسات إنتهجتها الدول املنتجة للبرتول

حدود (بدأ تطبيق هذه السياسة بعد صدور تقرير نادي روما : 1985 -1973سياسة الدفاع عن األسعار   .أ 
د من املعروض البرتويل ليتناسب مع الطلب عليه وإعطائه السعر احلقيقي الذي وتقوم على احل 1972سنة ) النمو

 يغطي تكاليف اإلنتاج اإلمجالية إضافة إىل عائد يعوض نضوب هذا املورد احليوي وتلبية املتطلبات املالية للمنتجني؛
يار أسعار البرتول عام  :1998 -1986سياسة الدفاع عن الحصة السوقية   .ب  ىل ختلي دول إ 1986أدى إ

األوبك عن سياسة تغليب املتطلبات املالية وإجتهت إىل زيادة حصتها يف األسواق البرتولية واليت عرفت إخنفاضا كبريا 
، وتقوم هذه السياسة على زيادة العرض البرتويل حبيث تنخفض %29إىل  %56من  1985 -1973خالل الفرتة 

وبك اإلستمرار يف اإلنتاج بسبب إرتفاع تكاليف اإلنتاج وتدين األسعار إىل مستوى ال تستطيع الدول خارج األ
األسعار، فقد عرفت احلقول البرتولية يف حبر الشمال صعوبات كبرية يف تغطية تكاليف اإلنتاج أين بلغت تكلفة إنتاج 

اسة إرتفاع دوالر للربميل يف احلقول النفطية السعودية، وكان من نتائج هذه السي 1.5دوالر مقابل  14الربميل 
 2؛1998عام  %42إىل  1985عام  %29صادرات جمموعات األوبك كما إرتفعت حصتها يف السوق البرتولية من 

                                                
  دولة وهي 13 )2016سنة ( وتظم حاليا ،1960سنة  لعراق، الكويت وفنزويالالسعودية، إيران، ا :ت مببادرة من مخسة دولأنشأ: منظمة الدول املصدرة للبرتول: 

  .اجلزائر، أنغوال، اإلكوادور، الغابون، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجرييا، قطر، السعودية، اإلمارات العربية املتحدة، فنزويال
1  Pierre Jacquet, Françoise Nicolas, Pétrole (crise, marchés, politiques), ifri, Paris, 1991, p93. 

  .89ص ،20، ص2000األردن،  عمان، الشروق، دار، منظومات الطاقة والبيئة والسكان: اإلنسان والبيئةهاين عبيد،  2



  
 

 

  الفصل األول                                                                      إقتصاديات الثروة البترولية وإتجاهات إستغاللها في العالم

46 

تقوم هذه السياسة على إجياد آلية إلستقرار األسعار املستهدفة حيث يتم ضبط  :سياسة تثبيت األسعار   .ج 
موعة دول أوبك حسب وترية تغري األسعار إرتف اعا وهبوطا، وقد إنظمت بعض الدول املنتجة العرض البرتويل 

حملافظة على أسعار ا أوبك صممت 2000فمثال يف عام  كاملكسيك والنرويج،  هللبرتول خارج األوبك إىل هذا اإلجتا
 وبكدول األلتكيف  كان لقدو  1.من البرتول اخلام دوالر لسلة أوبك 28إىل  22البرتول ضمن مدى يرتاوح ما بني 

 املرتبطة بأسعار التنافسية املرنة األسعار نظام أعضائها وإتباع العاملية، البرتول سوق وهيكل أوضاع يف تغرياتلا مع
 يف أساسيات املؤثرة اجلهات صدارة إىل اتهوعود املبادرة زمام اتهستعادإ يف تأثريا العاملية البورصات يف املتداولة نفوطال

 .السوق
ا املنظمة  تميةة الدول املنتجة للبرتول غري املنهي جمموع: دول المنتجة خارج األوبكال .2 ألوبك، ورغم كو
ا  الدول من موعةلمجا هذه ن الصفة الغالبة علىأإال للبرتول منتجة  دوال ألن  له، مستهلكة ومستوردة دوالهي كو

على مستوى  عددا منها هي دول صناعية متقدمة يزيد طلبها على البرتول، إضافة إىل أن تكاليف إنتاج البرتول
 مصاحل مع اجلوهرية مصاحلها تتعارض دوال بينها من وأن الغالبية منها يزيد عن تكاليف إنتاجه يف دول األوبك،

 على ضغطا ميثل ما وهو والنرويج، الربيطانية املتحدة اململكة مثل الدول الصناعية جمموعة إىل نتمائهاإل األوبك
ج األوبك تنسق أحيانا بني سياستها البرتولية مثل دول األوبك لكن دون ، كما أن الدول املنتجة خار األوبك منظمة

إطار تنظيمي ودون تنفيذه يف أحيان كثرية، ولكن ميكن هلا أن تؤثر على أسعار البرتول بزيادة عرضه كما حدث مثال 
  .2014منتصف سنة 

  للبترول) المستهلكة(الدول المستوردة : ثالثا
، حيث أن هناك الدول غري متجانسة كما هو احلال بالنسبة للدول املنتجة للبرتول إن جمموعة الدول املستهلكة

اليت تنتج وتستهلك كميات كبرية من البرتول، والدول اليت ال تستهلك سوى كميات قليلة من البرتول، وهي أساسا 
  1974- 1970بني  فعل لسيطرة دول األوبك على سوق البرتول بشكل فعال يف الفرتة ما وكرد .الدول النامية

أهم أداة أقامتها الدول املستهلكة  واليت تعترب )AIE(الدول الصناعية املستهلكة للبرتول الوكالة الدولية للطاقة  أنشئت
  . للبرتول قصد حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية

واليات املتحدة بعد نشوب حرب أكتوبر وقيام الدول العربية بوقف ضخ البرتول إىل ال: الوكالة الدولية للطاقة .1
سارعت الواليات املتحدة بدعوة الدول الصناعية إىل  2وهولندا وختفيض إنتاجها اإلمجايل والذي دام مخسة أشهر،

، وتشمل ملناقشة قضايا الطاقة ومت اإلتفاق على إنشاء وكالة الطاقة الدولية 1974فيفري  13-11واشنطن يف  مؤمتر

                                                
  سلة أوبك)opec basket ( هي املعدل اإلحصائي للنفط السعودي اخلفيف مع ستة نفوط أخرى من أوبك) بـوين اخلفيـف النيجـريي، خـام خـام ديب اإلمـارايت، خـام

وتشـمل علـى آليـة تلقائيـة لتعـديل كميـة اإلنتـاج والـيت تطبـق يف ) صحاري اجلزائري، خـام مينـاس اإلندونيسـي، خـام تيـا خوانـا اخلفيـف الفنزويلـي، خـام ايسـتموس املكسـيكي
  .نوعا من خامات البرتول 11ت السلة تضم أصبح 2005ومنذ سنة  ،حالة تغري السعر فوق أو حتت النطاق، مع أن اآللية مل تطبق دائما

  .94، ص2006، دار جدير، عمان، قتصاد الدوليتحليل اإلهوشيار معروف،  1 
   .54، ص1992، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  تحليل األزمات اإلقتصادية لألمس واليوم ،دانييل أرنولد، ترمجة عبد األمري مشس الدين  2
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وهدفها تنسيق  والتنمية اإلقتصادية هلكة للبرتول، بالتنسيق مع منظمة التعاونالبلدان املستدولة من  28يف عضويتها 
ة أي إوخلق جبهة موحدة من املستهلكني من الدول الغ نقطاع يف إمدادات البرتول بإتباع ربية واليابان من أجل جما

  :هدف إىلستعجايل يوهو شبه خمطط إ) ف العاجلثالتكا(إسرتاتيجية مسيت بنظام التقاسم العاجل
سترياده وحتقيق التعاون على البرتول وتقليل إرتشيد إىل ختفيض الطلب الدف برامج : ترشيد إستهالك الطاقة  .أ 

بني الدول األعضاء يف الوكالة، ويشمل ذلك السماح بزيادة أسعار البرتول داخل الدول األعضاء للحد من 
  ؛احية أخرىاإلستهالك من ناحية، وتشجيع مصادر الطاقة البديلة من ن

ا الدول الصناعية كان إإن خط الدفاع األول يف اإلسرتاتيجية اليت : ستراتيجي ضخمإتكوين مخزون   .ب  عتمد
البرتولية اخلاصة بكل من الواردات  1يوما 90 زيادة املخزون اإلسرتاتيجي من البرتول لدى كل دولة عضو حبيث يعادل

ضخم من البرتول وطرحه من وقت آلخر يف السوق  2سرتاتيجيإتمت الدول الصناعية ببناء خمزون هدولة، كما إ
  ؛حتياجات الطلب ضمن سياسة مشرتكة هادفة إىل السيطرة على السوق البرتوليةإالفورية مبا يفوق 

قتحام منتجون جدد ال ينتمون إىل املنظمة حلبة من تدهور أوضاع األوبك إ زاد: األوبك تنمية اإلنتاج خارج   .ج 
ستكشاف والتنقيب عن البرتول يف مناطق شاط الدول الصناعية يف إطار اإلستثمار الكثيف يف اإلن اإلنتاج نتيجة

حبر الشمال  ،حتاد السوفيايت، الصنيمت يف مناطق هي اإلاألوبك إن القسم األساسي يف تنمية اإلنتاج خارج  .جديدة
ا من املناطق الثالثة األو  ، لكن املوارد اإلضافية اليت حتققتاملكسيكو  ىل كانت ختصص بالدرجة األوىل لسد حاجا

 1.6إذ أن إنتاجها تضاعف من  ،الداخلية فلم تنفرد إال املكسيك بالتحول إىل مصدر صاف مهم يف السوق العاملية
أما البلدان السائرة يف طريق النمو فهي تقارب  ،1983سنة  ليون برميل يوميام 3إىل  1973سنة  ليون برميل يوميام

الذين يريدون  األوبك بلدا مصدرا صافيا، هذا ما خلق تناقضا يف املصاحل بني املنتجني من خارج 15منها منتجا  30
م من خالل املنافسة السعرية  الذين يريدون الدفاع عن  األوبك ، وبني منتجي)ختفيض السعر(زيادة إنتاجهم وصادرا

  .صادراتالسعر املعلن حىت ولو كان ذلك على حساب ختفيض اإلنتاج وال
عملت الدول الصناعية على إحالل  :مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة عنتحفيز وتطوير البحث   .د 

مصادر الطاقة البديلة حمل البرتول مما يؤمن توفري كمية من مصادر الطاقة غري البرتولية من ناحية، وزيادة املعروض من 
  3.البرتول من ناحية أخرى

  

  

                                                
 ).Organisation de la Coopération et de Développement Economique (OCDE هي نقس دول الوكالة الدولية للطاقة يضاف إليها فنلندا 

  .وفرنسا
  .81، صمرجع سبق ذكره، علي لطفي 1
   .290 -289 ، ص1998 جليل، بريوت،دار ا ،، الطبعة األوىلاقتصاديات الطاقة في العالم وموقف البترول العربي منهامدحية حسن السيد الدغريي،  2 

3 http://www.4eco.com/energy/index.html (The Daily Belltin for Environmental News, 11/6/2014) 
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 لب العالمي على البترولإتجاهات الط: المطلب الثاني
إن الطلب على البرتول هو طلب ذو شقني، طلب كمي وطلب نوعي، أي الطلب على البرتول اخلام والطلب 

حيث أنه كلما زاد الطلب  ، إذا فهو طلب مشتق،)منتجات برتولية مكرر، أو بيرتوكيماوية(على املنتجات البرتولية 
خنفض الطلب إخنفض الطلب على املنتجات البرتولية إلبرتول اخلام، وكلما على املنتجات البرتولية، زاد الطلب على ا

  .على البرتول اخلام
  تعريف الطلب على البترول: أوال

لتزامات املوزعني من مصانع إيتكون من " نه أالطلب على البرتول على ) IEA(عرفت الوكالة الدولية للطاقة 
  1".رر املوضوع للتوزيع مباشرةالتكرير ومن كميات خاصة أو البرتول غري املك

، ميكن القول أن إستهالك البرتول ال يكون خاما مباشرة، بل خيضع لعملية تكرير تنتج عنه من خالل هذا التعريف
  .اخل...منتجات برتولية كالبنزين، وأخرى مستخدمة يف الصناعة البرتوكيماوية 

املنعكسة يف جانبها الكمي والنوعي على السلعة البرتولية  مقدار احلاجة اإلنسانية "ويقصد بالطلب البرتويل أيضا   
دف تلبية تلك احلاجات اإلنسانية، سواء   كخام أو كمنتجات برتولية، عند سعر معني وخالل فرتة زمنية حمددة 

أو اخل، ..لإلنارة والتدفئة ) البرتول األبيض(كانت ألغراض إستهالكية كالبنزين لتحريك السيارات، أو الكريوسني 
   2".لغرض إنتاجي كاملنتجات البرتولية اليت تدخل يف الصناعة البرتوكيماوية

إذا فالطلب على البرتول يكون على نوعني، طلب على اخلام، وطلب على املنتجات املكررة، وال يكون طلب 
أثري متبادل بني وبالتايل ميكن القول أن هناك ت. على املنتجات املكررة ما مل يكن هناك طلب على البرتول اخلام

  .الطلب على البرتول اخلام واملنتجات البرتولية
إن التغري احلاصل يف الطلب البرتويل الناتج عن التغري احلاصل يف السعر يدعى مبرونة الطلب، حيث أن مرونة 
الطلب يف املدى القصري معدومة، ألن زيادة السعر ال تؤدي بالضرورة إىل تقليص الطلب، وهذا راجع لكون 

خنفاض طيع التقليص يف طلبه، ويف حالة  إاملستهلك يف املدى القصري مرتبط بإشباع حاجياته الضرورية، فال يست
  .   األسعار يسعى املستهلك لزيادة طلبه، لكن ليس بكمية كبرية بل حمدودة ألن طاقته التخزينية حمدودة وتكلفتها كبرية

نه بزيادة األسعار يف املدى البعيد يسعى املستهلك إلنقاص طلبه أما مرونة الطلب يف املدى الطويل فهي مرنة، أل
حتياطي إخنفض السعر حياول املستهلك زيادة طلبه وختزينه على شكل إ امن خالل البحث عن مصادر أخرى، وإذ

  .يعتمد عليه مستقبال
  العوامل المؤثرة في الطلب العالمي على البترول: ثانيا

سنة  50حوايل (ر الطاقة األحفورية املتوفرة حاليا من حيث اإلحتياطات املؤكدة إن البرتول اخلام من أقل مصاد
 )Non-conventionnel(، مع أن هناك إحتياطات من البرتول غري التقليدي أو غري اإلعتيادي 3)من اإلستهالك

                                                
1 Oel Maurle, Prix du pétrole, PAO-Paris, France, 2001, p16.   

  .147، صمرجع سبق ذكره، حماضرات يف اإلقتصاد البرتويلدوري، محد الأحممد   2
3 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op. Cit, p12.  
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ستكشاف بالنسبة لكن تكاليف إستغالهلا بكميات جتارية وتنافسية بدون شك جد مرتفعة، مع العلم أن تكاليف اإل
خالل السنوات األخرية، بسبب إستنفاذ مناطق اإلستكشافات التقليدية  %70للبرتول التقليدي نفسه زادت بنسبة 

كما أن مدة اإلستهالك املتوقعة تعترب قصرية نسبيا بالنظر إىل الفرتة السابقة من سنوات إستهالك البرتول . املعروفة
   .تاج واإلستغالل اإلقتصادي للبرتول، وذلك منذ منتصف القرن التاسع عشرسنة منذ بداية اإلن 155اليت فاقت 

أن هناك أسباب وعوامل خمتلفة يف التأثري املباشر على تزايد الطلب العاملي على البرتول، لكن توسع بالرغم من و 
  :ستهالك من هذه املادة احليوية يعود إىل عاملني رئيسيني ومهااإل

فعلى سبيل املثال تتوقع احلكومة الصينية أن يزيد عدد السيارات يف  ل النقل،ستخدامه الواسع في مجاإ .1
ا إىل أن يصل إىل سبعة أمثاله، حيث يصل إىل  ، مث يرتفع العدد إىل أن يبلغ 2020مليون سيارة حبلول  140طرقا

خص يف ش 1000سيارة لكل  500شخص، ومع ذلك يبقى معدال متواضعا مقارنة بـ  1000سيارة لكل  150
وبالتايل فإن حجم ما يطلبه جمال  1.شخص يف الواليات املتحدة األمريكية 1000سيارة لكل  900وأوروبا الغربية، 

النقل الربي أو اجلوي من البرتول مرتفع جدا، يف الوقت الذي يبقى البحث عن الطاقة البديلة يف املستقبل املنظور غري 
ا، إذ أنه ما مل حتدث ثورة تقنيوذلك ألسباب تقنية تتعلق بصناعة و  ممكن ة يف جمال وسائل النقل سائل النقل ذا

ا إستخدام طاقة بديلة وواسعة اإل نتشار، فإن مركز البرتول سيبقى حيضى باألولوية ولفرتة طويلة من الزمن بني بإمكا
والطائرات ستستغرق وقتا مصادر الطاقة األخرى، وحىت لو قدر هلذه الثورة التقنية النجاح، فإن حظرية السيارات 

اء إطويال  .عتمادها على مشتقات البرتول وإخراجها من السوق لكي تستطيع تلك التقنية إ
ستخدام وإ حلاجات التصنيعحيث أن زيادة الطلب على البرتول يعود من جهة ثانية  :متطلبات التصنيع .2

طاط الصناعي وغريها، وتعترب الدول اآلسيوية منتجاته املتعدد كسلع وسيطة مثل صناعات البالستيك والنايلون وامل
ا غزو األسواق العامليةاليت تتطور فيها هذه الصناعات، وإوخاصة الصني وتايوان وكوريا من البلدان    . ستطاعت منتجا

 :منها بعوامل يرتبط السوق ستقرارإو  العادية احلاالت يف البرتول على الطلب أنأيضا  يتضحو 
  وتسارع النمو الدميوغرايف؛تزايد عدد السكان  -
 البعيد؛ املدى على وترتفع القصري املدى يف برتولال على الطلب مرونة تنعدم حيث الزمن عامل -
 الضرييب؛ والنظام ستهالكاإل وترشيد الطاقوية وسياستها للدولة جتماعيواإل قتصادياإل املستوى -
  والفصول؛ املناخ وتغريات ، البيئيةالطبيعية العوامل -
 أسعار املنتجات البرتولية وسعر البرتول اخلام حبد ذاته؛  -
 .برتولال أسعار مقابل أسعارها ومستوى البديلة الطاقات توفر -

  تطور الطلب العالمي على البترول وتوقعاته المستقبلية: ثالثا
م اإلستهالك العاملي ال تقدير اإلحتياجات العاملية من البرتول باإلعتماد على حجم اإلحتياطيات العاملية وحج إن

االت اليت حيظى فيها البرتول مبيزة تنافسية بني مصادر الطاقة األخرى، إال إذا  يعطينا صورة واضحة عن مستقبلها، وا

                                                
  .35، ص2008 ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،ثورة أسعار النفطضياء جميد املوسوي،   1
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توفرت معطيات عن معدالت النمو اإلقتصادية املتوقعة اليت ستكون هلا تأثريها املباشر على الطلب العاملي، سواء يف 
موعات إستهالكا للطاقة، أو يف الدول املتحولة إقتصاديا والنامية واليت ترتفع فيها الدول املتقدمة  اليت متثل أكرب ا

وحول هذا املؤشر، يتوقع أن ينمو االقتصاد العاملي مبعدل يبلغ . معدالت النمو اإلقتصادي إىل مستويات معتربة
م 3.4% إال  2040-2030وخالل الفرتة  2021- 2015 الفرتةخالل  سياسية الدولية-وعات اجليولدى كل ا

موعات ختتلف فيما بينها من حيث سرعة 2030-2021خالل عشرية  %3.6أنه سريتفع إىل مستوى  ، غري أن ا
، وبطيئة )%4.8و %4.2(النمو اإلقتصادي املتوقع، فالدول النامية ستعرف معدالت منو متوسطة ترتاوح ما بني 

، كما هي موضحة يف )%2.5و %1.7(بني  اتنمية والتعاون اإلقتصادي وأوراسينسبيا يف كل من دول منظمة ال
  :اجلدول التايل

  2040 – 2015قتصادي العالمي خالل الفترة معدالت النمو اإلتوقعات ): 7.1(الجدول رقم 

  2040-2015  2040-2030  2030-2021  2021 -2015  المنطقة

 OCED 2.0% %2.1 %2.0  2.0%دول 

 %4.6  4.2%  4.7%  %4.8  ة الدول النامي

 %2.2  2.3%  2.5%  %1.7  أوراسيا

 %3.5  3.4%  3.6%  %3.4  متوسط إجمالي العالم 
Source: OPEC, World Oil Outlook, 2016, p8. 

الذي ستبلغ باملتوسط خالل  2040إىل  5201إن معدالت النمو اإلقتصادي العاملي املتوقعة خالل الفرتة من 
ستفوق معدالت منو العرض من البرتول، مما يعين شدة الطلب العاملي على املوارد الطاقوية  واليت% 3.5الفرتة حنو 

منها املنتجات البرتولية، خاصة يف الدول الناشئة والدول املتحولة إقتصاديا، وهي ذات معدالت منو إقتصادية متزايدة 
وهذا ما نالحظه من خالل . البرتول متزايدا وكثافة سكانية عالية، وسيكون هلا الدور الكبري يف إبقاء الطلب على

  .اجلدول املوايل
   2040-2015خالل الفترة  وتوقعاته المستقبلية الطلب العالمي على البترول مستويات): 8.1(الجدول رقم 

  مليون برميل يوميا: الوحدة                                                                       
  السنة

  2040  2035  2030  2025  2020  2015  لمنطقةا

  OCED  46.2  45.9  44.3  41.9  39.7  37.3دول 

  66.1  62.0  57.4  52.2  46.8  41.5 الدول النامية

  6.0  6.1  6.0  5.8  5.6  5.3 أوراسيا

  109.4  107.8  105.5  102.3  98.3  93.0  إجمالي العالم

Source: OPEC, World Oil Outlook, 2016, p11. 
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مليون برميل يوميا ما  16.4نالحظ أن الطلب العاملي على البرتول سريتفع مبقدار ) 8.1(اجلدول رقم  من خالل
اية فرتة التوقع مبعدل منو يقدر بـ  109.4، ليصل إىل حدود 2040و 2015بني  . %17.6مليون برميل يوميا 

مليون  37.3يصل إىل ما يقارب مليون برميل يوميا ل 8.9يتوقع أن ينخفض بـ  OECDحيث أن الطلب يف دول 
مليون برميل  41.5، بينما سيشهد الطلب على البرتول يف الدول النامية إرتفاعا ملحوظا من 2040برميل يوميا سنة 

اية فرتة التوقع أي مبعدل منو  66.1إىل  2015يوميا سنة  ، ويتوقع أن تكون منطقة %59.2مليون برميل يوميا 
حمور النمو يف هذا الطلب، حبيث ستستحوذ على ثلثي هذه الزيادة بسبب ما تعرفه الدول الناشئة بآسيا هي 

مليون برميل  6إقتصاديات هذه البلدان من معدالت منو ملحوظة، وأخريا يتوقع للطلب يف منطقة أوراسيا أن يبلغ 
  .2040و 2015مليون برميل يوميا ما بني  0.7، وهذا ميثل أقل إرتفاع بـ 2040يوميا سنة 

الطلب إمجايل من برتول ن حصة ال، فإ2015سنة ) األوبك(منظمة الدول املصدرة للبرتول توقعات  وحسب
 2040 آفاق %25.2 تصل إىلسوف  مليون برميل مكافئ نفط يوميا 399.4واملقدر بـ األوليةالعاملي على الطاقة 

ذه النسبة  ،)11.1(وهذا ما تبينه معطيات الشكل رقم   إىل جانب الغاز الطبيعي على املكانة سيحافظ البرتولو
من إمجايل الطلب العاملي  %53يف األسواق الدولية بنسبة تفوق  أهم مصدر طاقوي من حيث الطلب عليهاملميزة ك

أحد أهم  برتول، وهلذا سوف يبقى الالنووية ومصادر الطاقة املتجددة الفحم والطاقةن على ، متفوقاعلى الطاقة
قبل أن حتل قتصادية، كفاءته اإلكذا  و  ميزته النوعية والكميةة يف القرن احلادي والعشرين، بسبب مصادر الطاقة املفضل

مصادر الطاقة  مصادر الطاقة األحفورية، اليت ال حمالة أنه سيأيت اليوم الذي ستصبح فيهحمل  مصادر الطاقة املتجددة
   .ستهالك العاملي للطاقةتجددة هي املهيمنة على اإلامل

  2040 الطلب العالمي على البترول مقارنة بمصادر الطاقة األخرى حتى آفاق تطورات): 11.1(رقم شكل ال
  مليون برميل مكافئ نفط يوميا: الوحدة                                                                                                               

  
Source: OPEC, World Oil Outlook, 2015, p58. 
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من أجل التوفيق بني زيادة الطلب العاملي على البرتول لتلبية حاجات النمو اإلقتصادي واإلجتماعي وبني الندرة و 
النسبية املتوقعة من البرتول مستقبال، أي إطالة عمر االستهالك من البرتول، فإن العقالنية اإلقتصادية حتتم إختاذ 

  .رشيد لدى مجيع الدول من جهة، وتدعيم التوجه للطاقات البديلة على أوسع نطاق من جهة ثانيةإجراءات ت

  إتجاهات العرض العالمي للبترول: المطلب الثالث
يقصد بلفظ العرض يف التحليل اإلقتصادي بالكمية اليت يعرضها املنتجون للبيع يف السوق من سلعة معينة عند 

  1.ينةمثن معني ويف فرتة زمنية مع
فالكمية املعروضة للبيع من السلعة اليت . وينبغي اإلشارة هنا إىل التفريق بني الكمية املعروضة، والكمية املخزونة

ازن املنتجني يعرضها املنتجون يف السوق عند سعر معني ويف وقت حمدد، ختتلف عن املخزون من تلك السلعة يف خم
لع ينطبق على عرضه هذا املفهوم، فيا ترى ما هي العوامل احملددة والبرتول كغريه من الس دون عرضها يف السوق،

للعرض البرتويل؟ وما هي تطورات اإلمدادات البرتولية احلالية واملستقبلية؟، وهذا ما حناول معرفته من خالل هذا 
 .املطلب

   تعريف عرض البترول: أوال
اخلام اليت تعرض يف السوق، من أجل تبادهلا وعلى تلك الكميات من السلع البرتولية "بأنه العرض البرتويل  يعرف

  2".ضوء احلاجة اإلنسانية أو الطلب عليها خالل زمن معني
يقصد بالعرض البرتويل إذا الكمية املعروضة منه للبيع يف األسواق العاملية، ويعترب هذا التعريف هو املفهوم السائد 

البرتويل يف السابق يعتمد على معدالت اإلنتاج اليت كانت حتدد  بني خمتلف شركات البرتول الدولية، فإذا كان العرض 
  . وفق سياسات الشركات البرتولية الكربى، فالعرض العاملي اليوم يعتمد على سياسات الدول املنتجة جمتمعة أو منفردة

برتول خيتلف ال وإذا كانت العالقة العكسية هي اليت حتكم املعروض من أي سلعة وسعرها يف أغلب األحيان، فإن
نوعا ما عن بقية السلع، حيث أن السعر ليس باملتغري الوحيد الذي يؤثر يف الكمية املعروضة، إذ أن هناك عوامل 
أخرى هلا تأثري على العرض البرتويل واليت أثبتت دورها مثل السياسات اليت تنتجها األطراف الثالثة العاملة يف حقل 

  .ة، وشركات برتوليةالبرتول من دول منتجة، ودول مستهلك
واليت ميكن معرفتها من خالل قسمة التغري النسيب لكمية السلعة املعروضة على كما أن مرونة العرض البرتويل، 

ستمرارية العملية اإلنتاجية وبصورة ملدى القصري واملتوسط، راجع لكون إتكون مرنة يف ا التغري النسيب لسعر السلعة،
أما يف املدى الطويل فقلة املرونة راجع إىل . يد العرض، ويف نفس الوقت إمكانية تناقصهمتزايدة يؤدي إىل إمكانية تزا

  .تعذر إستمرارية العملية اإلنتاجية البرتولية اليت تؤدي إىل إمكانية التناقص التدرجيي للعرض البرتويل
  
  

                                                
  .237ص، 1977، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، يةالنظرية اإلقتصادأمحد جامع،   1
  .115ص ، مرجع سبق ذكره قتصاد البرتويل،حماضرات يف اإلحممد أمحد الدوري،   2



  
 

 

  الفصل األول                                                                      إقتصاديات الثروة البترولية وإتجاهات إستغاللها في العالم

53 

 العوامل المؤثرة في العرض البترولي: ثانيا
وقوة تأثريها على  يتهامهتأثر بالعديد من العوامل املختلفة اليت تتباين يف أقتصادي يالعرض البرتويل كأي نشاط إ

  1 :العرض البرتويل سواء بالزيادة أو بالنقصان، وهذه العوامل هي كالتايل
يعد مقدار الطلب على البرتول من العوامل املؤثرة على العرض البرتويل، وتوجد  :مقدار الطلب على البترول .1

العرض البرتويل والطلب البرتويل، أي كلما زاد الطلب فإن تأثريه إجيايب على تطور عرض السلعة عالقة طردية بني 
وإذا قل الطلب أو كان حمدودا فإن تأثريه . البرتولية وبصورة واسعة وهذا هو واقع الطلب البرتويل يف عاملنا املعاصر

 سليب على العرض البرتويل؛
قدار ومستوى السعر للسلعة البرتولية من العوامل املؤثرة بصورة كبرية إن م :مستوى أسعار السلعة البترولية .2

رتفاع السعر وتزايده يكون عموما حافزا مؤثر على زيادة العرض، مع األخذ بعني اإلعتبار إعلى العرض البرتويل، ف
توسط والطويل فقط  املدى الزمين وكذلك طبيعة وشكل السوق السائدة، حيث يكون احلافر إجيايب للسعر يف املدى امل

وعكس ذلك يف حالة تناقص أو إخنفاض السعر فإن ذلك له تأثريه السليب على خفض كمية العرض يف املدى الزمين 
 القصري، املتوسط والطويل؛ 

هلذا العامل قوة تأثري كبرية على العرض البرتويل سواء بالزيادة أو : السياسة البترولية أو سياسة اإلنتاج .3
ستغالل إويتمثل يف جمموعة من اإلجراءات تتخذها جهة أو جهات معينة يف كيفية . ثبات العرضبالنقصان أو ب

فتخفيض أو توقيف إنتاج البرتول . البرتول من خالل التحكم يف هذا األخري بصورة عامة ويف عرضه بصورة خاصة
ذلك ما قامت به الدول على ومثال  ،ختذ على عدة أشكال يف السوق البرتوليةإقتصاديا وسياسيا هاما إيعترب سالحا 

ستعمارية، وكان له تأثري ستعملت برتوهلا ضد الدول اإلإ، عندما 1973و 1967العربية املنتجة للبرتول خالل حريب 
ستغالل عدة أهداف من بينها إطالة فرتة إ كذلك احملافظة على تنظيم العرض يكون له. على العرض البرتويل العاملي

أما من ناحية زيادة العرض أو اإلنتاج، فاهلدف  .ل كما سعت إليه أوبك من خالل تقنني اإلنتاجالبرتول بصورة أفض
بالنسبة للسعودية مثال اليت كانت تطالب األوبك  منه زيادة العوائد املالية بغرض تلبية متطلبات التنمية كما هو احلال

  ؛بزيادة حصتها
تجة للبرتول والشركات البرتولية تسعى للحصول والظفر بأكرب إن الدول املن :المنافسة بين المنتجين للبترول .4

حصة من السوق البرتويل، هذا من شأنه أن يؤثر على الكميات املعروضة، ولكن مستوى سعر البرتول يلعب الدور 
 ، وبالرجوع لسنوات الثمانينات فإن الدول املنتجة من خارج منظمة األوبك كبري يف حتديد حصة السوق لكل طرفال

قامت بإغراق السوق البرتويل بكميات هائلة من البرتول نتيجة عمليات البحث والتنقيب الواسعة اليت مكنتها من رفع 
خنفضت وكان املتضرر الوحيد هي الدول األعضاء يف األوبك نتيجة تطبيقها ى إنتاجها، وبالتايل فإن األسعار إمستو 

ريب سوق، وما كان من هذه الدول خاصة دول اخلليج العإسرتاتيجية نظام احلصص الذي قلص من حصتها يف ال
ا مبمارسة حرب األسعار خنفاض أسعار البرتول إىل مستويات متدنية واليت أثرت على إ، وكانت النتيجة هي إعال

                                                
  )بتصرف( .180، صمرجع سبق ذكره، قتصاد البرتويلحماضرات يف اإلحممد أمحد الدوري،   1
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ىل ضرورة التعاون فيما إالصناعات البرتولية للدول غري األعضاء، وكذلك دول األوبك، وبعد ذلك توصل الطرفان 
خاصة حبر (ستخراج البرتول يف بعض الدول إللحفاظ على مستوى مناسب ألسعار البرتول، ألن تكاليف  بينهم

  .تعترب مرتفعة مقارنة بدول اخلليج) الشمال
إضافة إىل ذلك فإن املنافسة ميكن أن جندها بني دول أعضاء منظمة أوبك نفسها، وهي بالتقريب قائمة بني دول 

ا ال إاخلليج العريب اليت متتلك  تم باألسعار أل حتياطي ضخم من البرتول، واليت حتاول بيع أكرب كمية ممكنة منه وال 
ا بسعر مرتفع وذلك نظرا . تعاين مشاكل مالية وإقتصادية أما الدول الضعيفة واملتوسطة فهي ترغب يف بيع كميا

  ض حصص لكل دولة عضو يف املنظمة؛ للمشاكل اليت تعاين منها، وبالتايل يصعب على األوبك يف بعض األحيان فر 
قبل إكتشاف البرتول كمادة يعتمد عليها يف احلياة البشرية كانت هناك مصادر للطاقة : سعر السلع البديلة .5

أخرى مثل الفحم، وبالنظر لتكاليفها املرتفعة وصعوبة إستخراجها مت اللجوء للبرتول بإعتباره أقل مصادر الطاقة 
ن أصبح إهتمام الدول املصنعة منصب حول مصادر طاقة بديلة مثل الطاقة الشمسية  لكن مع مرور الزم. تكلفة

  حيث أصبحت تنافس البرتول وهذا بالرغم من خصائصها وفوائدها وكذا تكلفة إستغالهلا مقارنة مع البرتول؛
  قتصاديب اإلاملستحدثة دورا أساسيا يف تأخري النضو  برتولتلعب تكنولوجيات إنتاج ال: التقدم التكنولوجي  .6

فهي تساهم يف زيادة اإلنتاج . العاملية على املستويني املتوسط والطويل برتولال العرضويف رسم ديناميكية منحىن 
ستخراج، مما توفر اإلمكانية لزيادة عامل كفاءة اإلنتاجية يف احلقول القائمة، وتتيح إمكانية وتقليل تكلفة اإل

واصفات جيولوجية، كانت عصية بالتكنولوجيات السابقة، فزيادة السعة ستغالل مكامن جديدة ذات مإستكشاف و إ
فضال  التأثري على حجم املعروض من البرتول، عن طريق التقدم التكنولوجي من العوامل القادرة على برتولاإلنتاجية لل

  ؛ةويمصادر الطاقلعن مسامهة التقدم التكنولوجي يف زيادة الكفاءة اإلستخدامية ل
، حيث برتولتؤثر العوامل اجلوية وبالدرجة األوىل الزالزل واألعاصري على املعروض العاملي لل: لمناخيةالعوامل ا .7

يتمثل أثر هذه العوامل الطبيعية يف اخنفاض اإلمدادات مؤقتا بسبب إخالء املناص البحرية وتوقف عمليات اإلنتاج 
ا قد تكون ملدة أطول يف حالة تضرر املنصات يف الوصول إىل املوان برتولفيها، إضافة إىل تأخر حامالت ال ئ، إال أ

األمريكي عقب إعصار  برتولالبحرية أو شبكات األنابيب، أو منشآت اإلنتاج يف حالة الزالزل، مثل توقف إنتاج ال
ماليني برميل من اإلنتاج، إضافة إىل بعض  10والذي حرم الواليات املتحدة من أكثر من  ،2004سنة ) يفانإ(

ونفس الشيء  ،شهورأربعة ي دامت تقريبا ذضرار اليت خلفها هذا اإلعصار والخليج املكسيك نتيجة األ حقول
  %26خنفاض اإلنتاج اخلام األمريكي مبقدار إوالذي أدى إىل  2005سنة ) ريتا(و) كاترينا(حدث عقب إعصار 

  1 .%17وإنتاج املصايف بـ 
  ته المستقبليةوتوقعا تطورات العرض العالمي للبترول: ثالثا

ا  يتوقعحسب السيناريو املرجعي  إلمدادات البرتول اخلام من خارج منظمة األوبك أن ترتفع لتصل أعلى مستويا
 بفضل الزيادات اليت تأيت من روسيا وأمريكا وحبر قزوين وذلك لتعويض 2025مليون برميل يوميا أفاق  44.4وهو 

                                                
  .53، ص2008، مؤسسة عبد احلميد شومان، عمان، األردن، ستثماربي بين النفط واإلقتصاد العر مستقبل اإلعصام اجلليب وآخرون،  1
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حبر الشمال، مث تبدأ بعد ذلك يف اإلخنفاض التدرجيي بداية من عام  اإلخنفاض الذي ستشهده مناطق أخرى، وحتديدا
خيص إمدادات البرتول غري التقليدي اليت تأيت من أما فيما ، 2040برميل يوميا آفاق مليون  39.5لتصل حنو  2030

الواليات  ، خاصة املتأتية من2030مليون برميل يوميا سنة  10الدول خارج األوبك، فستشهد إرتفاعا يصل حدود 
ويف غضون ذلك ستشهدت اإلمدادات من دول األوبك خاصة منطقة الشرق األوسط إرتفاعا . املتحدة األمريكية

اية فرتة التوقعمليون  50.2، لتصل أعلى مستوى هلا وهو 2025طفيفا على املدى املتوسط حىت عام    . برميل يوميا 

  2040البترولية حتى آفاق  شتقاتة للعرض العالمي للبترول الخام والمالتطورات والتوقعات المستقبلي): 12.1(الشكل رقم 
  مليون برميل يوميا: الوحدة                                                                                                                       

  
Source: OPEC, World Oil Outlook, 2015, p94.  

موعات الدولية لتوقعات املستقبلية للعرض البرتويل حسب املناطقالتوزيع اجلغرايف لما عن أ فهي موضحة يف  وا
  : اجلدول التايل

  حسب المناطق الجغرافية المستقبلية  توقعاتهالعرض العالمي للبترول و ): 9.1(الجدول رقم 
  ي/بمليون : لوحدةا                                                                                                   

  السنوات
  2040  2035  2030  2025  2020  2015  المنطقة

  20.3  20.4  20.4  20.3  19.8  18.1 أمريكا وكندا
  OECD  24.9  26.3  26.6  26.5  26.1  25.8دول 
  10.8  10.8  10.7  10.7  10.6  10.7  روسيا

  16.4  17.2  18.0  18.6  18.1  16.7  ء دول األوبكبإستثنا  البلدان النامية
  :منها وبكخارج األ إجمالي

  البترول الخام
57.4 
43.2  

60.2 
44.3  

61.5 
44.4  

61.3 
43.3  

60.6 
41.4  

59.7 
39.5  

  :منها دول األوبك
  البترول الخام

37.1 
31.0  

37.4 
30.7  

39.7 
32.1  

43.1 
34.7  

46.8 
37.9  

50.2 
40.7  

  110.0  107.4  104.4  101.1  97.6  94.5  إجمالي العالم
Source: OPEC, World Oil Outlook, 2015, p14.  

 املشتقات البرتولية
 البرتول اخلام
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  إتجاهات أسعار البترول في السوق العالمية: المطلب الرابع
برتول ال من الواحد للربميل األمريكي بالدوالر األسعار تسجل إذ العامل، يف تداوال السلع أكثر هو اخلام برتولال
األسواق  يف مثنا األغلى النفوط قائمة اخلفيف برتولال ويتصدر درجة كثافته، أو نوعيته وفق الربميل سعر يتفاوت حيث
 .خنفاض يف األسعار حسب احلالةرتفاع أو اإلبعدة عوامل قد تؤدي إىل اإل برتولوتتأثر أسعار ال .العاملية

  تعريف سعر البترول الخام: أوال
  :مسي والسعر احلقيقي كما يلين التمييز بني السعر اإلالبد م، برتولعندما نتطرق إىل تعريف سعر ال 

 ومكان ويف زمان حمددة نقدية بوحدة عنها معربا برتوليةال السلعة قيمة هو عبارة عن" :بترولسمي للالسعر اإل .1
 تأثري ، أي هو السعر احلايل الذي جيري التعامل به عمليا يف السوق الدويل، ويتغري هذا السعر بسبب1"معلومني

 بطبيعة وظروف إنتاج واستغالل  أساسا واملرتبطة ثانوي أو أساسي هو ما منها املختلفة العوامل من العديد داخلوت
 .اإلسرتاتيجية السلعة هذه

لسعر خالل فرتة زمنية حيث يعرب عن تطور ا ،بالدوالر الثابت برتولوهو سعر ال :بترولالسعر الحقيقي لل .2
عملة تسعري  –األمريكي  تضخم أو تغري يف سعر صرف الدوالرل تلك الفرتة من ستبعاد ما طرأ عليه خالإمعينة بعد 

 2.وينسب السعر احلقيقي إىل سنة أساس –عامليا  برتولال
  معادلة التسعير: ثانيا

، والذي مبوجبه يتم 1987العام  ذوالذي مت اللجوء إليه من برتولنظام التسعري احلايل لل نظام  املعادلة السعرية هو
  هو نظام مبين على أسعار، وبالتايل ف3معني بواسطة معادلة تستند إىل أسعار نفوط مرجعية برتولاب سعر حتسإ

  :وتأخذ معادلة التسعري العالقة التالية. السوق
  )الفروقات النوعية والجغرافية(± المرجعي الفوري أو المستقبلي  بترولسعر ال= المراد تسعيره  بترولسعر ال

  :التسعري ميكننا التمييز بنيمن خالل معادلة 
ري، وهذه األسعار عادة هي املرجعي حجر األساس يف معادلة التسع برتوليعترب سعر ال: سعر القياس المرجعي .1
حتت العقود اآلجلة، أو يف املبادالت  برتولوالتجار لتسعري ال برتولالسوق الفورية وتستخدم من قبل شركات ال أسعار

البنوك والشركات لتصفية املشتقات مثل  من طرفستقبلية لتسوية الوضعيات املالية، وكذا الفورية، ويف األسواق امل
 .  عقود املبادلة

خفيف، (سلعة غري متجانسة من حيث الكثافة  برتولتنبع هذه الفروقات من كون ال: فروقات النوعية .2
تفاق كاراكاس ديسمرب إاحلسبان بعد خذ هذه املعايري يف أ، حيث بدأ )حلو، مر(ونسبة الكربيت فيه ) متوسط، ثقيل

                                                
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، -الواقع واألفاق مع اإلشارة إلى حالة الجزائر -دور الصناديق السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطيةبوفليح نبيل،  1

  .84، ص2011-2010، 3االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر فرع نقود ومالية، كلية العلوم 
  .86ص، مرجع سبق ذكره، الطبعة الثانية، مستقبل النفط العريب عبد اهللا، نيحس 2
لعربية املصدرة للبرتول ، جملة النفط والتعاون العريب، منظمة الدول اتجاهاتها المستقبليةإتطور فروقات األسعار بين النفوط الخفيفة والثقيلة و رجب،  يعل 3
)OAPEC( 30، ص2007، 123، العدد.  
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، وعليه ال يوجد سعر برتوللل النوعية كثافةالختالف إختالف أسعار اخلامات حسب إوالذي أوصى بضرورة  1970
 .بل هناك سعر لكل نوع برتولموحد لل

د أو ستهالك األبعبني أسواق اإل وهي نتيجة الفرق احلاصل يف تكاليف النقل ما :فروقات الموقع الجغرافي .3
  .اخلام برتولاألقرب عن موانئ تصدير ال

  األسعار المرجعية في النظام العالمي لتسعير البترول الخام: ثالثا
 تكون مبثابة حمددة أنواع ختيارإ على املتعاملني بني تفاقمت اإل فقد برتولال من خمتلفة وأصناف أنواع لوجود نظرا

 لتكون التالية اخلامات ختيارإ حيث مت املراد تسعريه، برتولر السع خفض أو زيادة يتم وعلى أساسها للجودة معيار
  :للتسعري عامليا مرجعا
 الشمال حبر يف ونينيان برنت منطقيت يف اخمتلف حقال 15 من برتويل مزيج من يتكون الذي: سعر مزيج برنت .1

 األوروبية األسواق يف خاصة العاملي، لبرتولا إنتاج ثلثي لتسعري كمعيار برنت خام ويستخدم، )املتحدة اململكة(
 إلنتاج مثايلوهو  %0.5وحمتوى كربييت حوايل  ،38بدرجة كثافة  احللوة اخلفيفة النفوط من يعترب كما ،واإلفريقية

 .التدفئة ووقود البنزين
 غرب يف ينتج أغلبه فإن مسهإ يدل وكما احللوة، اخلفيفة النفوط من: سعر خام غرب تكساس الوسيط .2

 األمريكية املتحدة الواليات يف األخرى اخلامات تسعري يف تستخدم اليت العاملية القياس خامات أحد وهو تكساس
 .برتولستهالكها ربع اإلنتاج العاملي للإالعامل ب يف برتوللل سوق أكرب تعترب واليت

كما سيا،  آلتسعري أغلب الشحنات املصدرة من اخلليج العريب إىل  كمعيار يستخدم والذي :سعر خام دبي .3
 .ا املتجه إىل أسيا عن طريق فروق بالنسبة لديببرتوهلتسعر روسيا 

 1.قصىاأل الشرق منطقة يف اخلفيف برتوللل كمرجع يستخدم :ماليزيا من تابيس خام .4
 .األقصى الشرق منطقة يف الثقيل برتوللل كمرجع يستخدم :أندونيسيا من ميناس خام .5
  طبيعة األسواق العالمية للبترول :رابعا

 برتوليةتتم من خالل العقود طويلة األجل بشكل خاص من قبل الشركات ال برتوليةكانت معظم التعامالت ال  لقد
اخلام إىل  برتولالعريب على تصدير ال لبرتويل، وبعد احلصار ابرتوليةاليت كانت تسيطر على مجيع مراحل الصناعة ال

 برتولاخلام وبالتايل أمهية السعر الفوري لل برتولة لل، ظهرت احلاجة اآلني1973أوروبا وأمريكا إبان حرب أكتوبر 
اخلام  رتولببدأت الدول املنتجة لل 1982سنة  ذ، ومن2برتولوالذي يعرب عن حالة التفاعل بني العرض والطلب على ال

يتيح هلم أخد  برتولمن خارج منظمة األوبك وخاصة منتجو حبر الشمال يف البحث عن صيغة جديدة لتسعري ال
اللجوء إىل التعامالت ب برتوليةالدولية خارج العقود طويلة األجل، فضال عن بدأ الشركات ال برتولم يف سوق الحصته

 بورصة، وعلى رأسها برتوليةاخلام واملنتجات ال برتولقصرية األجل، وهنا برزت أسواق التعامالت املستقبلية الدولية لل
                                                

  .02، ص2013، الكويت، 6، السلسلة اخلامسة، العدد الذهب األسودمعهد الدراسات املصرفية، إضاءات مالية ومصرفية،  1
 دراسة سوق التبادالت السلعية في نيويورك -سوق الدوليةبين األسعار الفورية واألسعار المستقبلية للنفط الخام في العبد الستار عبد اجلبار موسى، العالقة  2

NYMEX 03، ص2007، اجلامعة املستنصرية، العراق، 64، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد.   
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سوق طوكيو  :ن مها، فضال عن سوقني آخري)IPE(لندن  يف وليةالد البرتول ، بورصة)NYMEX(  التجارية نيويورك
  ).SIMEX(سنغافورة  ، وسوق)TCE(للتبادل السلعي 

أشكاال خمتلفة تتمثل أساسا يف سوق املبادالت املادية من جهة وسوق املشتقات  برتوليةوعليه تأخذ السوق ال
  :ز بينها من خالل ما يليمن جهة أخرى، وميكن التميي برتولاملالية املرتبطة بشحنات ال

تنقسم هذه السوق إىل سوق للعقود طويلة األجل وسوق العقود الفورية وميكن : سوق المبادالت المادية .1
 :التفرقة بينهما كما يلي

هي عقود يتم التفاوض حوهلا ثنائيا بني البائع واملشرتي لتسليم سلسلة من  :سوق العقود طويلة األجل  .أ 
، اجلدول برتولحيث يتضمن العقد حتديد كمية ال 1زمنية معينة عادة سنة أو سنتني، خالل فرتة برتولشحنات ال

  ختاذها يف حالة التخلف عن تسليم الشحنة، والطريقة املعتمدة يف حتديد السعرإالزمين للتسليم، اإلجراءات الواجب 
حيث  2العقود املادية طويلة األجل،عن طريق  برتوليةاخلام واملنتجات ال برتولمن ال  %95إىل  90يتم تداول حوايل 

م، كما متكن املشرتي صاحب املصفاة من  يسمح هذا الشكل من العقود للمنتجني بضمان منافذ لتسويق خاما
  .ستمرار نشاطه بشكل منتظماخلام الالزم إل برتولالتأكد من تواجد ال

ختالل الذي طرأ على العرض العاملي يف خضم اإل برتولتعاظم دور األسواق الفورية لل: سوق العقود الفورية  .ب 
بداية عقد الثمانينيات من القرن املاضي، أين برزت احلاجة إىل إجياد وسيلة عملية للتخلص ولو بأسعار  ذمن هل

ة وحتقيق التوازن بني العرض والطلب خارج إطار العقود طويلة األجل اليت كانت برتوليمنخفضة من بعض الفوائض ال
وخاصة بعد تراجع دور منظمة األوبك يف حتديد أسعار اخلام، أصبحت األسواق  ،ابت ومستقرختضع لنظام تسعري ث

واليت ختضع باألساس إىل عوامل العرض والطلب، وهي  برتولالفورية هي أساس حتديد األسعار يف السوق العاملية لل
إمنا هي جممل الصفقات اليت ال نتظار املشرتي، و إيف  برتولسوق ليس هلا وجود مادي معني تتواجد به براميل ال

ا ال تغطي سوى برتولواملوجودة يف منطقة يتمركز فيها نشاط كبري لتجارة ال يوما 15يتعدى أجلها  إىل  5، إال أ
  .اخلام املتداول عامليا برتولمن حجم ال 10%

روبا ومشال إفريقيا اخلام املرجعي حسب كل منطقة، ففي أو  برتولستنادا إىل الإتتحدد األسعار يف هذه السوق 
األسعار املتداولة هي أسعار برنت، أما يف الواليات املتحدة فتعتمد على سعر خام تكساس الوسيط، أما بالنسبة خلام 

  . الشرق األوسط فاملرجع هو خام ديب
اخلام من دون  برتولتسمح هذه األسواق بتبادل ال: بتروللمالية المرتبطة بالاأسواق تداول المشتقات  .2

 :دل مادي أي من دون تبادل الرباميل وتنقسم إىل ثالثة أشكال كما يليتبا

                                                
1 Bassam Fattouh, An Anatomy of the Crude Oil Pricing System, Oxford Institute for Energy Studies, January 
2011, Available Online: http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2011/03/WPM40 
AnAnatomyoftheCrudeOilPricingSystem-BassamFattouh-2011.pdf, (Visited: 15/12/2016). 
2 Platts publications, The Structure of Global Oil Markets, June 2010, Available Online: 
<http://www.platts.com/IM.Platts.Content/InsightAnalysis/IndustrySolutionPapers/oilmarkets.pdf>, (Visited: 
15/12/2016). 
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يف البورصات العاملية املنظمة يف شكل السندات  برتولتتداول العقود املستقبلية لل: سوق العقود المستقبلية  .أ 
حمدد ميرر املالية، يتوفر عنصر الشفافية يف هذه األسواق مثلما هو احلال يف البورصة العادية، حيث يف مكان 

املتعاملون أوامرهم بناءا على األسعار املطبقة يف األسواق اليت تظهرها لوحة املعلومات يف كل وقت، ومعظم املتعاملني 
فهم ال ميارسون  ،ستفادة من تقلبات األسعارين يهدفون إىل حتقيق األرباح واإلذيف هذه السوق هم من املضاربني ال

، وبالتايل ظهور برتوليةتكرير وال إنتاج ولكنهم يؤثرون على األسعار يف السوق ال أي نشاط صناعي وال ميلكون مصايف
 .السوق املستقبلية كان دافعه التحوط من تقلبات األسعار سواء من طرف املنتجني أو املستهلكني

يعرف اخليار على أنه عقد خيول حلامله حق شراء أو بيع أصل من األصول بسعر حمدد  :عقود الخيارات  .ب 
وبالتايل ال يكون ملزما بإمتام الصفقة، ويتقاضى البائع  ،قت إبرام العقد، على أن يتم التسليم مستقبال يف وقت حمددو 

عالوة عند إبرام العقد ويسمى اخليار الذي يعطي احلق ملالكه بالشراء خبيار الشراء، كما يعطي ملالكه حق البيع خبيار 
 :البيع وخيار الشراء كما يليومنيز يف هذه العقود بني خيار  1،البيع

ختيار بني شراء أو عدم شراء أصل من األصول هو عقد يعطي للمشرتي احلق يف اإل :حالة خيار الشراء -
  بسعر معني عن تاريخ مستقبلي وهذا يف حالة اخليار األورويب أو خالل فرتة زمنية معينة يف حالة اخليار األمريكي

 شكل مكافئة أو ما يعرف بسعر اخليار؛مقابل مبلغ مايل يدفعه للبائع يف 
ختيار بني بيع أو عدم بيع أصل من األصول بسعر يسمح ملشرتي حق خيار البيع باإل: حالة خيار البيع -

 .معني خالل فرتة أو تاريخ مستقبلي مقابل دفع مكافأة حملرر خيار البيع
ا بتحديد خسائره عند قيم ة املكافأة مهما كانت األسعار وقت وعليه فإن عقود اخليارات تسمح للمتعامل 

  . وتتميز هذه العقود بإمكانية تداوهلا خارج البورصة ،ق، يف حني تبقى أرباحه غري حمددةستحقااإل
 التنفيذيف هذا النوع من العقود ال توجد تسليمات مادية، فهي سلسلة من العقود الحقة  :عقود المبادالت   .ج 

 2:، ويتميز عقد املبادلة)اخل...شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية( ت دوريةيتم تسوية عقد املبادلة على فرتا حيث
 عقد املبادلة ملزم لطريف العقد على عكس ما هو معروف يف عقود اخليارات؛ 
 ال يتم تسوية املتحصالت أو املدفوعات يوميا؛ 
 كما هو احلال يف العقود الالحقة التنفيذ،  ال يتم تسويتها مرة واحدة.  

  مل المؤثرة على تقلبات أسعار البترولالعوا: خامسا
 على تأثريها ودرجة أمهيتها تتفاوت واليتسلعة إسرتاتيجية حتكمها أبعاد إقتصادية وسياسية وأمنية،  برتوليعترب ال

 ما على منها أساسي جزء يف تعتمد اخلام برتولال أسعار حتديد إشكالية أن السوق، ويبدو يف اخلام برتولال أسعار
 منها األسعار يف تأثريها هلا أخرى حمركة قوى وجود عن فضال العاملية، السوق يف والطلب العرض ملعوا حتدثه

  :ما يلي عرض ألهم هذه العواملالدوالر، وفي صرف وسعر واملضاربة املستقبلية التوقعات
                                                

قتصادية قتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، كلية العلوم اإلاألزمة املالية واإل -، امللتقى العلمي الدويل حولالضوابط الشرعية للتعامل في المشتقات الماليةباس منرية، ب 1
  .02، ص2009أكتوبر  21-20وعلوم التسيري، جامعة سطيف، أيام 

   .05، صالمرجع السابق 2
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ستهالك إىل طلب بغرض اإل برتولينقسم الطلب على ال: العوامل التي تؤثر على األسعار من جانب الطلب .1
 برتولوطلب بغرض املضاربة، ويتأثر الطلب بعوامل عديدة ذات تأثريات خمتلفة مما خيلق تغريات دائمة يف أسعار ال

 :خنفاض، أمههارتفاع أو اإلباإل
يف العامل من  برتولستهالكا للإقتصادي يف البلدان األكرب تعترب معدالت النمو اإل: قتصاد العالميأداء اإل  . أ

سواء يف حاالت  برتولوالذي يلعب دورا أساسيا يف تقلبات أسعار ال برتولب العاملي على الأهم حمددات الطل
اليت شهدها العامل يف أعقاب  برتوليةقتصادي، وهذا ما تزامن مع أهم األزمات والطفرات النكماش اإلنتعاش أو اإلاإل

ارت  1997غاية إىل  1990يف الفرتة من دوالر  20يف حدود  برتولفقد ظلت أسعار ال. ذلك وهي السنة اليت إ
بني  للربميل، ويف األعوام ما دوالر10 لتصل إىل برتولخنفضت أسعار الإقتصاديات األسيوية، ونتيجة لذلك فيها اإل
قتصاد ت النمو املرتفعة اليت حققها اإلنتيجة ملعدال برتولزداد الطلب العاملي على الإ، 2008وبداية سنة  2000

 147بـ  برتوليةما ساهم يف تسجيل أسعار قياسية يف تاريخ الصناعة ال 2004سنة  %5.3ت إىل العاملي، حيث وصل
اوي األسعار إىل حدود  2008دوالر للربميل، إال أن األزمة االقتصادية واملالية اليت شهدها العامل سنة   40أدت إىل 

اية السنة بسبب إفالس املصارف األمريكية الكربى و  ار العديد من الشركات الكربى يف العامل عقب يإدوالر يف 
خاصة يف الدول الصاعدة مثل اهلند والربازيل ويف مقدمتها الحقا قتصادي خنفاض معدالت النمو اإلإكما أن . ذلك

 2014منتصف سنة منذ يار األسعار إساهم بشكل كبري يف ، للطاقة اقتصاد يف العامل مستهلكإالصني ثاين أكرب 
ستخراج إللربميل، وهذا السعر يقل بكثري عن تكلفة  دوالر 27حبوايل  2016خنفاض يف شهر جانفي إ لتسجل أدىن

  .برتوللاملنتجة لللكثري من البلدان  برتولبرميل ال
وخاصة من جانب املضاربني واملستثمرين يف األسواق املالية، فعندما يشعرون :  العوامل النفسية السلوكية  . ب

م املاليةإأن  خنفاض األسعار، فسيعمدون إىل بيعها إستمرار حالة إمهددة باخلطر نتيجة  برتوليف عقود ال ستثمارا
خنفاض يف األسواق العاملية، باملقابل فإن إقبال حنو اإل برتوللتجنب اخلسائر، ما يعين زيادة يف الضغوط على أسعار ال

دف جين أرباح  إبتوقعا منهم  رتولباملستثمرين واملضاربني على شراء األصول املالية ذات العالقة بال رتفاع أسعارها و
 .يف السوق العاملية برتولكبرية، يشكل ضغوطا تصاعدية على أسعار ال

هناك عدة عوامل تؤثر بصفة مباشرة أو غري مباشر يف : العوامل التي تؤثر على األسعار من جانب العرض .2
  :ومن أبرزها ما يلي برتولب أسعار ال، مبا يشكل عامل مهم يف تقلبرتولاملعروض العاملي من ال

وتتمثل يف كبار املنتجني مثل روسيا وباألخص منظمة األوبك اليت تنتج : بترولاألطراف الفاعلة في إنتاج ال  . أ
ا تعمل يف شكل كارتل منظم  برتولثر كبري على أسعار الأ، حيث تعترب ذات برتولثلث املعروض العاملي من ال أل

بعدم خفض اإلنتاج  2014أعضاء املنظمة يف نوفمرب  غيري معدالت اإلنتاج، وقد أدى قرارولديها القدرة على ت
 الطلب العاملي ؤوخاصة يف ظل تباط برتولخنفاض يف أسعار الستمرار اإلإيوم إىل يف المليون برميل  30وتثبيته عند 

ا املنظمة يف جانب العرض هي ختفيض اإلنتا إكما أن أهم القرارات اليت  اية يف ال مليون برميل 4.2ـ ج بختذ يوم 
 .حينها برتولستقرار لسوق المما ساهم يف إعادة اإل ،2008سنة 
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 ض العامليمن خالل تأثريها يف اإلنتاج واملعرو  ،أيضا برتولوتؤثر هذه العوامل يف أسعار ال: العوامل السياسية  . ب
ستهالك، كما تتأثر األسعار ع أو أماكن اإلبسبب احلروب والنزاعات يف أماكن اإلنتاج أو طرق النقل والتوزي

وبعض الدول الرئيسة املستهلكة له، وكذلك على الصعيدين اإلقليمي  برتولستقرار السياسي يف الدول املنتجة للباإل
كما برتول،  والعاملي حبيث أن حدوث أي نوع من القالقل السياسية من شأنه أن يؤثر يف مستويات األسعار العاملية لل

 برتولأحيانا كأداة لتحقيق أهداف وغايات سياسية، فمثال قد تعمد بعض القوى املؤثرة يف سوق ال برتولم اليستخد
دف تشكيل ضغوط  قتصادية على دول أخرى، تتباين معها يف إالعاملي إىل تغيري مسار األسعار صعودا أو هبوطا 

قتصادية يف إهذا التغري يف األسعار إىل صعوبات  املواقف السياسية عموما، أو فيما خيص قضايا معينة، حبيث يؤدي
ا أو تعديلها باحلد األدىن، كما حدث يف حرب  عند احلضر العريب  1973تلك الدول، قد ترغمها على تغيري سياسا

 .دوالر 12دوالر إىل  3رتفاع األسعار من إمما أدى إىل  ،إىل أوروبا والواليات املتحدة برتوللتصدير ال
أثبتت الكثري من الدراسات أنه هناك عالقة بني سعر صرف الدوالر : بترولدوالر وأسعار السعر صرف ال   . ج

خنفاض سعر صرف الدوالر إىل رفع أسعار  إ، حيث يؤدي برتولاألمريكي مقابل العمالت الرئيسية وتقلبات أسعار ال
الدوالر يف أسواق سعر خنفاض جل إلل األثر املباشر أو قصري األمن خالل أثر مباشر وأثر غري مباشر، يتمث برتولال
، مما حيفز زيادة برتولرتفاع أسعار الإ، األمر الذي يساهم يف برتوليف زيادة حدة املضاربات يف عقود ال برتولال

خنفاض سعر صرف الدوالر فيتمثل يف ر غري املباشر أو الطويل األجل إلأما األث. برتوليةستثمارات يف الصناعة الاإل
خنفاض الطاقة اإلنتاجية، أو عدم منوها بشكل يتناسب إ، وخاصة من خالل برتولالعرض والطلب على الالتأثري على 

موال الالزمة لزيادة القدرة مع الزيادة يف األسعار بسبب إخنفاض القوة الشرائية للدول املصدرة، واليت ال ميكنها توفري األ
، واألمر نفسه ينطبق على شركات برتولرتفاع أسعار الإبالتايل خنفاض املعروض مقارنة بالطلب و إاإلنتاجية، هذا يعين 

 العاملية اليت تستلم عوائدها بالدوالر وتدفع تكاليفها بعمالت خمتلفة، مما يرفع التكاليف مقارنة بالعائدات برتولال
 1.الشيء الذي مينعها من زيادة القدرات اإلنتاجية مما خيفض املعروض ويزيد يف األسعار

أدى قرار ، فقد برتولحيث يساهم يف خفض أسعار ال رتفاع سعر صرف الدوالرإيف حالة  لعكسويكون ا
اية ديسمرب  0.25حتياطي الفدرايل األمريكي برفع أسعار الفائدة اإل إىل زيادة الطلب على  2015نقطة مئوية يف 

بسبب تراجع الطلب  برتولي ألسعار الخنفاض التدرجيالدوالر مما رفع من قيمته أمام العمالت األخرى، وساهم يف اإل
  .العاملي عليه

هو حصيلة جمموعة متشابكة ومعقدة من العوامل ذات  برتولمن خالل كل ما سبق ذكره ميكن القول أن سعر ال
  جتاه، وقد يطغى أحدها أو أكثر يف فرتة ما على حساب العوامل األخرىتلفة والتأثريات املتمايزة يف اإلاألوزان املخ

  .د ينكمش دوره يف فرتات أخرىأو ق
  
  

                                                
على متاح ، )Granger(ستخدام التكامل المشترك وسببية إالعالقة بين أسعار النفط الخام وسعر صرف الدوالر بايب، كرمي سامل حسني، نبيل مهدي اجلن  1

    http://www.treit.org/workingpapers/trad policy general/freit293pdf  :املوقع
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  تطورات أسعار البترول : سادسا
خنفاض دوالر للربميل، مث بدأت مسرية اإل 9بنحو  1860جرى عام  برتولجتدر اإلشارة إىل أن أول تسعري لل

اية احلرب العاملية األوىل إىل حنو دوالرين اية احلرب العاملية الثانية مل يتجا ،املستمر ليصل يف   دوالر 1.8وز ويف 
دوالر إال بعد حرب أكتوبر  2.75مل يتجاوز  برتولوبك إال أن سعر برميل الاألتأسيس منظمة من رغم الربميل، وبلل

، مث هبط يف دوالرا 35 إىل 20منذ ذلك احلني تراوح سعر الربميل من و  ،األربعني دوالرا ىختط أين 1973عام 
عام  دوالرا 29رتفع إىل إربميل لسلة خامات أوبك، مث لل دوالر 22-20النصف الثاين من التسعينيات إىل ما بني 

ستمرت يف إمث  .2005ستمرت األسعار يف جذب وشد حىت بلغت حاجز السبعني دوالر للربميل صيف إو   2002
 94.5حيث وصلت إىل مستويات قياسية غري مسبوقة، فقد بلغ املعدل السنوي لسعر سلة أوبك مستوى اإلرتفاع 
اية  دوالر  ، 2008و 2001دوالر للربميل ما بني عامي  71.3سنوي بلغ أي مبعدل تغري  2008للربميل يف 

ا سنة  ذلتسجل بذلك أعلى مستوى هلا من   .1987بدء العمل 
تراجعت األسعار بشكل حاد، عندما عصفت األزمة املالية العاملية مبؤسسات املال  2008بتداء من شهر أوت إو 

األسهم واملال العاملية، وكانت احلصيلة هبوط املعدل السنوي لسعر سلة خامات أوبك سنة  واملصارف وأسواق
دوالر للربميل يف املتوسط، مث  61.6ليبلغ حوايل  2008دوالر للربميل مقارنة مبستوياته سنة  33.4حبوايل  2009

دوالر للربميل  100لتتجاوز حاجز ، 2010قتصاد العاملي حبلول سنة نتعاش مع عودة التعايف لإلعادت األسعار لإل
 109.5عندما وصل إىل  2012 سنة، مث بلوغ املعدل السنوي لسعر سلة خامات أوبك ذروته 2011خالل سنة 
 برتولعندما بدأت أسعار ال 2014ستمرت تقريبا عند هذا املستوى إىل غاية النصف الثاين من سنة إو . دوالر للربميل

 30وبك اإلبقاء على سقف اإلنتاج عند مستوى األدته بعد قرار أعضاء منظمة خنفاض املفاجئ، وتزايدت حباإل
مسجال بذلك  2016دوالر للربميل خالل شهر جانفي  27مليون برميل يف اليوم، ليبلغ سعر سلة خامات أوبك 

  .2003 ذأدىن مستوياته من
العاملية  برتولأسواق ال ، جند أن2014ة خالل الصدمة النفطية لسن برتولوبالنسبة للعوامل اليت أثرت على أسعار ال

، وشكلت يف جمملها األسباب الرئيسية لالحندار برتولقد مرت بتغريات عميقة فيما يتعلق بالطلب والعرض من ال
، وقد جتلت مالحمها الرئيسية يف فائض 2014منتصف  ذالذي شهدته األسواق العاملية من برتولالشديد يف أسعار ال

راوحت معدالته تمنوا  برتوليةفمن جانب العرض فقد عرفت اإلمدادات ال .برتولتباطؤ الطلب على الالعرض مقرتنا مع 
، وجل هذه الزيادة  يوميا مليون برميل 8.7لرتتفع حبوايل  2014-2010خالل الفرتة  %3.4إىل  %0.8بني  ما

 برتولشكل خاص، وخاصة الالصخري ب برتولكانت من املصادر اهلدروكربونية غري التقليدية بشكل عام، وال
-2008خالل الفرتة  يوميا مليون برميل 4.6إىل حوايل  يوميا ألف برميل 500رتفع من إالصخري األمريكي الذي 

2014.  
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بشكله املطلق خالل الفرتة  برتولأما من جانب الطلب وعلى الرغم من تواصل النمو يف الطلب العاملي على ال
مل  2015-2010ن واضحا يف معدالته، فمتوسط النمو السنوي خالل الفرتة ، إال أن التباطؤ كا2011-2015

، فالطلب من جانب الدول الصناعية شهد تراجعا كبريا 2007-2002خالل الفرتة  %2.2مقارنة مع  % 1تتجاوز 
والدول  ، وكانت دول أوروبا الغربية2008مقارنة مبستوياته سنة  2014يف سنة  يوميا مليون برميل 2.5بلغ حوايل 

اوي   ،خنفاضالصاعدة ويف مقدمتها الصني واهلند، املصدر الرئيسي لذلك اإل كل هذه العوامل جمتمعة سامهت يف 
  .2016دوالر للربميل الواحد يف جانفي  27إىل  2011دوالر سنة  100من مستويات تفوق  برتولأسعار ال

 2015 -2004ئيسية العالمية خالل الفترة في األسواق الر البترول تطور أسعار خام ): 13.1(الشكل رقم 

  
، جملة النفط والتعاون العريب، تطور خارطة سوق النفط العالمية واإلنعكاسات المحتملة على الدول األعضاء في أوابكماجد إبراهيم عامر،  :المصدر

لد   .23، ص2016، األوابك، الكويت، 156، العدد 42ا

، وتساهم العوامل األخرى يف التأثري برتولمها احملددان األساسيان لسعر ال ن الطلب والعرضإذكرنا سابقا ف كما
قتصادي اإل فبينما يساهم النمو. برتولعلى األسعار عن طريق مسامهتها يف التأثري على الطلب والعرض العاملي من ال

طاقات اإلنتاجية ومعدالت النمو السكاين ومستويات الدخل يف التأثري على حجم الطلب، تساهم مستويات ال
يف توسيع  ستثمارات،حتياطيات اإلسرتاتيجية األمريكية وحجم اإلالفائضة لدى الدول األعضاء مبنظمة أوبك، واإل

   .الطاقات اإلنتاجية العاملية واألزمات اجليوسياسية والكوارث الطبيعية، يف التأثري على حجم العرض
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  ودوافع البحث عن مصادر طاقة بديلة    يةولالبتر   الثروة  آثار إستغالل: المبحث الرابع
من أجل تأمني الطلب العاملي على الطاقة حيتاج العامل إىل كل موارده، واليت تكون إقتصادية ومسؤولة بيئيا  
وبالنظر إىل اآلثار البيئية للبرتول بإعتباره من املصادر األساسية املعتمد عليها حاليا، وكذا إحتمال نضوبه فإن ذلك 

املضي يف تطوير طرق جديدة لإلستخدام الفعال للموارد الطاقوية، وتسخري موارد بديلة متجددة بأسلوب  يتطلب
آمن إقتصاديا وبيئيا، وذلك من أجل خلق قطاع للطاقة قابل لإلستمرار والتجدد، قادر على تلبية إحتياجات اجليل 

اهر التلوث البيئي، واآلثار البيئية الناجتة عن احلايل واملستقبلي، ومن خالل هذا املبحث سنحاول التعرف على مظ
  . إستغالل البرتول، ويف األخري نتطرق إىل أهم دوافع ومتطلبات البحث عن مصادر الطاقة البديلة

  أشكالهوأهم   مستوياتهالتلوث البيئي، : المطلب األول
  اجهة حاجات احلاضر واملستقبلرتبطت التساؤالت اخلاصة مبدى توفر املوارد الطبيعية ومدى كفايتها ملو إلقد 

جتماعية وحظي وبشكل متزايد مع مشاكل البيئة احمليطة بنا، فأصبح للتلوث البيئي دور فاعل ومؤثر يف احلياة اإل
ستغالل إهتمام متزايد على املستوى العاملي، حيث أن املشاكل البيئية متأتية وبنسب كبرية من إسراف اإلنسان يف إب

  .حفورية مثل البرتول ومشتقاتهاألالطاقوية خاصة منها املوارد الطبيعية و 
  تعريف البيئة: أوال
يكولوجيا، وكان إ) ecology(رتبط معناها بكلمة إنه ليس هناك تعريف جامع وشامل للبيئة، فقد أميكن القول  

تخصص يف علم احلياة أما العامل األملاين امل 1،ولكنه مل حيدد معناها 1858صاغها هو العامل هنري تورو عام  نأول م
املنزل أو مكان الوجود ) Oikos(بدمج كلمة ) Ecology(فقد وضع كلمة ) Ernest Haeckel(رنست هيكل إ
ا العلم الذي يدرس عالقة الكائنات احلية بالوسط ) Logos(و ومعناها علم، املستوحاة من اللغة اليونانية، وعرفها بأ

     2).علم البيئة(ة العربية بعبارة الذي تعيش فيه، وترمجت حديثا إىل اللغ
اية القرن التاسع عشر يف اللغة اإل وهلا نفس املعىن يف ) Environment(نكليزية بـ كما ظهرت هذه الكلمة يف 

يكولوجيا ألنه ال يبحث فقط يف احمليط الذي تعيش فيه إمشل وأعمق من مصطلح أاللغة الفرنسية، وهذا املصطلح 
  قتصاديةإجتماعية وثقافية و إيتعداها للبحث يف احمليط احليوي بكافة صوره من عوامل طبيعية و  الكائنات احلية، لكن

  .واليت هلا تأثري مباشر على اإلنسان وعالقته بالكائنات احلية األخرى
ا علم معرفة  (Pierre Agusse)ويعرفها الباحث الفرنسي  وقد ورد  3.قتصاد الطبيعة واحمليط الذي نعيش فيهإبأ

ا  1972تعريف البيئة يف املؤمتر العاملي للبيئة بستوكهومل سنة  ، كما عرفت تفصيال "كل شيء حييط باإلنسان" بأ

                                                
  .6، ص1981مناء العريب، بريوت، ، معهد اإلعلم البيئةأمحد رشيد،   1
  .20، ص2008املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل، ، التلوث البيئي والعالقات الدوليةعامر طراف،   2
  .38ص ،1992بعة العربية، بريوت، املط، 2ط ،نسانبيئة اإلريكاردوس اهلرب،   3
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ا  اء وكساء ودواء ومأوى، وميارس ذاإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان وحيصل منه على مقومات حياته من غ" على أ
 1"فيه عالقاته مع أقرانه من بين اإلنسان

كل ما هو خارج عن كيان اإلنسان، وكل ما حييط به من موجودات، فاهلواء الذي يتنفسه "هي  فالبيئة إذا
اإلنسان، واملاء الذي يشربه، واألرض اليت يسكن عليها ويزرعها، وما حييط به من كائنات حية أو مجاد، هي عناصر 

    2.فةالبيئة اليت يعيش فيها وهي اإلطار الذي ميارس فيه حياته ونشاطاته املختل
ا تلفة، فالبيئةلمخا بني عناصرها القائم الدقيق التوازن ذلك هو الطبيعية البيئة مييز ما وأهم  احلية وغري احلية مبكونا

 اإف هل تتعرض اليت الالتوازن وحاالت ظروف أما بتوازنه، إال يستقيم أن له ميكن ال متكامال احيوي انظام تكون
   .البيئي النظام به يصاب الذي اخللل بسبب حتدث

  النظام البيئي: ثانيا
نظام متكامل تتفاعل فيه املوجودات البيئية وفق ميزان دقيق من العالقات املتبادلة وشبكة معقدة من احللقات " هو

الرابطة بني تلك املوجودات يف دوائر من األنظمة حتكم البيئات احمللية اخلاصة بكل وسط بيئي متشابه، وتندرج تلك 
  ".األصغر منها يف األكرب حىت تنتهي إىل دائرة شاملة هي نظام شامل حيكم البيئة كلهااألنظمة 
نظام متكامل يعيش فيه كل املسامهني يف توازن تام، ويعتمد كل منهم على اآلخر يف جزء من حياته "وهو

   3".حتياجاته، ويقوم كل منهم مبهمته يف هذا النظام خري قيامإو 
مكونات حية ومكونات غري حية، ومها يشكالن نظاما ديناميكيا متزنا، حيث يؤثر كال تكون النظام البيئي من ي

  .منهما يف اآلخر ويتفاعل معه
وتتمثل يف املواد غري العضوية مثل الكربون، األكسجني، النرتوجني، اهليدروجني، واملواد  :المكونات غير الحية .1

فة إىل العناصر املناخية كالرطوبة واحلرارة والضوء والعناصر العضوية مثل الربوتينات والدهون والكربوهيدرات، إضا
  .الفيزيائية كاجلاذبية واإلشعاع

  4:ستهالك وعناصر التحلل كما يليوتتمثل يف عناصر اإلنتاج، عناصر اإل:  المكونات الحية .2
ترييا اليت وتتكون من النباتات اخلضراء بكل أنواعها، باإلضافة إىل الطحالب وبعض البك :عناصر اإلنتاج -

  ؛تقوم بعملية البناء الضوئي أو البناء الكيميائي
ائها ذوتتكون من احليوانات بأنواعها املختلفة، وال تستطيع هذه احليوانات أن تعد غ: ستهالكعناصر اإل -

اء، فيتغذى بعضها بالنباتات واألعشاب، ويتغذى البعض ذبنفسها، ولكنها تعتمد على غريها يف إعداد هذا الغ
 ؛ستهالك ما تنتجه عناصر اإلنتاجإر من آكالت اللحوم من احليوانات، ويف كلتا احلالتني تقوم هذه احليوانات باآلخ

                                                
، 2010-2009، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 7، جملة الباحث، العدد أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خالل الجباية البيئيةفارس مسدور،   1
  .345ص
لس الوطين للثقافة والفنون و التلوث مشكلة العصرسالم، إأمحد مدحت   2   .9ص، 1990 ،داب، الكويتاأل، عامل املعرفة، ا
  .، نفس الصفحةالمرجع السابق  3
  .18، ص 2000 مصر،: القاهرة، ، دار الفجر للنشر والتوزيعللبيئة ةالكيميائيالملوثات مجال عويس السيد،   4
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ا مثل : عناصر التحلل - وتشتمل على كل ما يتسبب يف حتلل أو تلف مكونات البيئة الطبيعية احمليطة 
 .احليوانات امليتةو م النباتات البكترييا والفطريات وبعض أنواع احلشرات اليت تشرتك يف حتليل أجسا

إن كفاءة هذا النظام تقل بدرجة كبرية وتصاب بشلل تام عند حدوث تغري يف احلركة التوافقية بني العناصر 
  .املختلفة، فالتغري الكمي أو النوعي الذي يطرأ على تركيب عناصر هذا النظام سببه التلوث البيئي

  مفهوم التلوث البيئي: ثالثا
 املفهوم فإن التعريف كان وأيا البيئي، للتلوث العلمي للمفهوم وحمدد دقيق تعريف يف واملناخ البيئة علماء خيتلف

 تغيري بأنه حدوث عنه يعرب العلمي باملفهوم فالتلوث ،اإليكولوجي بالنظام األوىل بالدرجة مرتبط البيئي للتلوث العلمي
 القدرة وتفقده النظام هذا فاعلية تشل حبيث يكولوجياإل للنظام ونةاملك العناصر بني تتم اليت التوافقية احلركة يف وخلل
  .امللوثات من الذايت التخلص يف الطبيعي دوره أداء على

 أو زيادة إىل بالضرورة تؤدي اليت اإلنسانية النشاطات مجيع" على أنه  التلوث البيئي املتحدة األمم تعرف هيئة 
 أو صحته أو اإلنسان حياة تعريض إىل املواد أو الطاقة هذه حيث تعمل البيئة إىل جديدة طاقة أو مواد إضافة

  .مباشر غري أو مباشر بشكل ذلك كان سواء للخطر الطبيعة مصادره أو رفاهيته أو معيشته
ا " يف جامعة سرتازبورغ الفرنسية أنه ءالكيمياويعرفه فريق من علماء  ا وال زما وجود أشياء غريبة يف غري مكا

واحليوان والنبات كونه عامال يلحق الضرر واخللل يف النظام  لإلنسانلية حبيث تشكل مصدر خطر بنسب عا
   1.يكولوجياإل

واحلرارة  واألخبرةاملتمثل باملواد  اإلنساينو غري املباشر نتيجة النشاط أذلك التصرف املباشر "  بأنهيعرف التلوث 
ىل إوجودة البيئة واليت تؤدي بالنتيجة  اإلنساند تكون مضرة بصحة اليت ق واألرضء ااجلو وامل إىلوالضوضاء الصادرة 

  2.الشرعية للبيئة ستخداماتباإلدمار وتلف املمتلكات املادية والتأثري والتدخل 
واملعىن العام لكلمة تلوث تعين ظهور شيء ما يف مكان غري مناسب، وال يكون مرغوبا فيه يف هذا املكان، وقد 

يه إذا وجد يف مكان آخر، فزيت البرتول مثال شيء نافع ومرغوب فيه عندما يستخرج من يكون الشيء مرغوبا ف
على سطح كدخان يف اهلواء، أو  أنه عندما ينتشر باطن األرض وتستعمل مقطراته وقودا يف حمركات السيارات، إال

  3.ئنات احليةنه يعترب شيئا غري مرغوب فيه وضارا بصحة الكاإف ،مياه البحر أو على رمال الشواطئ
وبنظرة أوسع وأمشل ميكن تعريف التلوث البيئي على أنه كل ما يؤثر يف عناصر البيئة مبا فيها من نبات وحيوان 

  .اهلواء، الرتبة، والبحار والبحريات: وإنسان، وكذلك كل ما يؤثر يف تركيب العناصر الطبيعية عري احلية مثل
 يقلل أو يزيد نهأ أو البيئي النظام يف موجود عنصر غري إضافة على يعمل البيئي التلوث أن جند ومما سبق ذكره،

 خلل حداثإ إىل يؤدي الذي األمر هذا قبول على البيئي النظام ستطاعةإ عدم إىل يؤدي بشكل عناصره أحد وجود
  .النظام هذا يف

                                                
  .75، ص2000، دار نوفل، بريوت، البيئة والتلوثروبري إبراهيم،   1

2 Former M, Managing Environmental pollution, St. California, USA, 1999, p54. 
  .17، صمرجع سبق ذكره، التلوث مشكلة العصرأمحد مدحت إسالم،   3



  
 

 

  الفصل األول                                                                      إقتصاديات الثروة البترولية وإتجاهات إستغاللها في العالم

67 

  التلوث البيئي ) درجات(مستويات : رابعا
  1:هي متميزة درجات ةثالث إىل التلوث تقسيم ميكن

 لسهولة نظرا التلوث، من الدرجة هذه من األرضية الكرة مناطق من ما منطقة ختلو تكاد ال :المقبول التلوث .1
 املقبول والتلوث. البشرية أو املناخية العوامل بواسطة ذلك كان سواء آخر إىل مكان من املختلفة بأنواعه التلوث نقل
 مشاكل أو أخطار بأي مصحوبا يكون وال اإليكولوجي النظام ازنتو  ا يتأثر ال اليت التلوث درجات من درجة هو

  ؛رئيسية بيئية
 تتعدى امللوثات ونوعية كمية أن حيث التلوث مراحل من متقدمة مرحلة تعترب هذه املرحلة :الخطر التلوث .2

 املرحلة هذه وتتطلب، والبشرية الطبيعية البيئية العناصر على السليب التأثري معه بدأ والذي احلرج احلد اإليكولوجي
 تكنولوجية وسائل ستخدامإب الصناعي معاجلة التلوث طريق عن ذلك ويتم السلبية التأثريات من للحد سريعة إجراءات

 سن طريق عن أو دوليا به املسموح احلد إىل لتصل نسبة امللوثات بتخفيض كفيلة معاجلة وحدات كإنشاء حديثة
  ؛التلوث نسبة زيادة يف تساهم اليت على املصانع وضرائب وتشريعات قوانني
العطاء  على قادر غري ويصبح اإليكولوجي النظام فيها ينهار اليت املرحلة املدمر التلوث ميثل :المدمر التلوث .3
 حتاداإل يف املفاعالت النووية يف وقعت اليت تشرنوبل حادثة ولعل .جذري بشكل اإلتزان مستوى ختالفإل نظرا

 بواسطة تزانهإ إلعادة طويلة سنوات وحيتاج إىل لياك ارإ البيئي النظام أن حيث املدمر، لوثللت مثال خري يتاالسوفي
 تشرنوبل منطقة بأن روسيا يف البيئة خرباء من موعة ويذكر تقدير ،باهظة قتصاديةإ وبتكلفة البشري العنصر تدخل

اورة هلا واملناطق اإ إلعادة سنة مخسني حوايل إىل حتتاج ا  .أمناط احلياة من منط بوجود يسمح وبشكل البيئي تزا
  أشكال التلوث البيئي : خامسا

  :ما يليشكال الرئيسية للتلوث البيئي فيتتمثل األ
هو احلالة اليت يكون فيها اهلواء حمتويا على مواد غريبة، أو عندما حيدث تغيري يف نسب : تلوث الهواء .1

 .مكوناته
احلد األعلى لرتكيز  ثاين : معايري لرتكيز املواد امللوثة يف اجلو، فمثال) WHO(وقد وضعت منظمة الصحة العاملية 

وتنحصر أهم  2.وبعدها يزداد خطر اإلصابة بأمراض اجلهاز التنفسي 3م1ميكروغرام يف كل  40أكسيد الكربون هي 
أكاسيد ، أكاسيد الكربيت ،)الكربون أكسيدالكربون وثاين  أكسيدأول ( أكاسيد الكربون : التايلملوثات اهلواء يف 
  ).مثل األتربة والدخان ورذاذ املركبات املختلفة( اجلسيمات املعلقة يف اهلواء ، الرصاص ومشتقاته، وكربيتيد النيرتوجني

من مساحة الكرة األرضية، حيث تعترب الثروة املائية من أهم  %71الغالف املائي ميثل حوايل  :تلوث المياه .2
 3.يكولوجيإلاألرض ينبغي صيانتها واحلفاظ عليها من أجل توازن النظام امصادر احلياة على سطح 

                                                
  .74، ص2009، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، )أسباب، أخطار، حلول(التلوث البيئي سلطان الرفاعي،   1
لد جملة القادسية للعلوم اإلدارية واإل ،ثر الضرائب في الحد من التلوث البيئيأنادية خضر كناوي،   2   .144، ص2012 العراق، ،1، العدد14قتصادية، ا
  .34، ص 2002، القاهرة، )المصدر، التأثير، التحكم والعالج(الملوثات المائية أمحد أمحد،   3
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يكولوجي، حبيث تصبح املياه غري صاحلة أما تلوث املياه فهو إحداث خلل وتلف يف نوعية املياه ونظامها اإل
ا األساسيةإل هو كيميائي، ومنها  تتعرض املياه يف مصادرها الطبيعية إىل الكثري من أنواع التلوث منها ماو  .ستخداما

ما هو بيولوجي، وأهم مصادر تلوث املياه هي صرف املخلفات املنزلية واملخلفات الصناعية باإلضافة إىل مياه الصرف 
  1.الزراعي
ة على صحة ري حتوائها على مادة أو مواد بكميات أو تركيزات خطإتصبح الرتبة ملوثة حني  :تلوث التربة .3

  2.نبات، أو جتعل املياه السطحية أو اجلوفية غري صاحلةاإلنسان أو احليوان أو على ال
  :ومن أهم أسباب تلوث الرتبة نذكر ما يلي

  ومنتجاته؛ برتولمن اخلزانات واألنابيب مثل أنابيب المواد تسرب   -
 ؛والنفاياتختزين ونقل املواد اخلام   -
 نبعاث امللوثات من أماكن جتميعها إىل البيئة احمليطة؛إ  -
 حنالهلا يف مياه األمطار؛إواد امللوثة مع مياه السيول أو املياه اجلوفية أو نتقال املإ  -
اورةري نتقال الغازات اخلطإ  -   . ة من املناطق ا

حرتاق وغريها من امللوثات يف الغالب من إدخال املخلفات الصناعية ونواتج اإلبأشكاله املختلفة وحيدث التلوث 
اري، أويف البيئة بكميات كبرية عن طريق مد مطروحات املنازل أو احلوادث  اخن املصانع واألفران، أو نفايات ا

أو حمطات ية اخلطرة العفوية يف البحار واحمليطات وأحيانا على الطرق بني شاحنات الغاز أو الزيت أو املواد الكيماو 
منها للموارد الطبيعية  ل اجلائرستغالالتلوث كذلك من اإلقوى الكهربائية أو املفاعالت النووية، كما ينتج التوليد 

   .حتياجات الكائنات احليةإدون النظر إىل التوازن البيئي و ) خاصة الطاقات األحفورية(الطاقات 

  ثروة البتروليةالستغالل  إالناتجة عن  البيئية  اآلثار  : المطلب الثاني
قالين، ويف بداية الثورة الصناعية مل آثار تنتج عن إستغالهلا املكثف والالع -منها البرتول -للطاقات األحفورية 

تظهر هذه اآلثار بشكل واضح، ولكن مع تزايد وترية التصنيع وتسارع معدل إستهالك هذه الطاقات بدت للعيان 
اآلثار املرتتبة عن ذلك اإلستغالل، حيث جنح اإلنسان مؤخرا يف حصر وتصنيف املخاطر واآلثار الناجتة عن إستغالل 

مراحل إستخراجه وحىت إستخداماته املختلفة، وهو األمر الذي يساعد على وضع تصور علمي  البرتول، بداية من
فاعل وعملي فعال ملواجهة تلك املخاطر البيئية اليت يواجهها العامل بأسره اليوم وكذا األجيال القادمة، ومن خالل هذا 

ل بدءا من مرحلة اإلستخراج وصوال ملرحلة الناجتة عن إستغالل البرتو  البيئيةاملطلب سنحاول سرد خمتلف األثار 
   .اإلستهالك النهائي له

 
 

                                                
  .144، صمرجع سبق ذكرهنادية خضر كناوي،   1
  .45، صالمرجع السابق  2
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  اآلثار الناتجة عن إستخراج البترول: أوال
شتعال يتكون من خليط من املركبات العضوية واهليدروكربونات اليت قد تصل البرتول سائل أسود كثيف سريع اإل 

امن خاصة يف طبقات الصخور الرسوبية ويصحب يتواجد يف الغالب يف مك. %97نسبتها يف بعض أنواعه حنو 
وجوده بعض الغازات اهليدروكربونية، واليت تشكل طبقة عليا تطفو على سطح البرتول، إضافة إىل تواجد بعض املاء 

   .وامللح الذي يكون حتته
لتكلفة يتم إستخراج البرتول من مكامنه عن طريق حفر آبار رأسية تصل إىل مكان تواجده، وبغض النظر عن ا

املرتفعة هلذه العملية والتكنولوجيا العالية الالزمة لعمليات اإلستكشاف والتنقيب ومن مث اإلستخراج، وعادة ما 
ستخراج إنبعاثات غازية وخملفات بيئية، حيث يكون البرتول املستخرج مصحوبا بكميات من املاء يصاحب عملية اإل

نظرا إلستحالة الفصل التام للماء عن الزيت يبقى دائما جزء من وامللح مما يتطلب فصلهما قبل نقله وتقطريه، و 
كما ال جيب اإلستهانة بكميات البرتول . البرتول عالقا باملاء وهو اجلزء الذي يلوث البيئة اليت ستلقى فيها املياه امللوثة

، وما بالك مباليني الرباميل من العالقة ألن كل برميل من البرتول املستخرج يصاحبه عدة براميل من املاء وامللح امللوث
باإلضافة إىل ذلك فإن إحتمال وقوع حوادث أثناء عملية اإلستخراج ما ينجر عنه تلويثا  . البرتول املستخرجة يوميا

كبريا للبيئة احمليطة، ومثال عن ذلك ما حصل يف حادثة إندفاع البرتول بقوة تشبه اإلنفجار يف آبار حبر الشمال عام 
من البرتول اخلام جراء حتطم وقع يف  طن 2500نتيجة إلندفاع حوايل دت إىل تلوث كبري ملياه البحر  واليت أ 1977

  1 .أنابيب الضخ من القاعدة البحرية بالدامنارك

  اآلثار الناتجة عن نقل البترول: ثانيا
اري البحرية بواسطة نظرا لتواجد البرتول يف مناطق بعيدة عن مناطق اإلستهالك، فإنه جيب نقله ويتم ذلك عرب   ا

، وتعد لذلك موانئ جمهزة مبجموعة من األنابيب واملضخات اليت تستخدم يف شحن )سفن خاصة(ناقالت البرتول
هذه الناقالت، حيث تعترب موانئ الشحن من املواقع األكثر تلوثا، ويتسبب نقل البرتول بني القارات يف حدوث 

.  خل مياه البحار واحمليطات خاصة أثناء وقوع حادث إلحدى الناقالتالعديد من الكوارث البيئية اخلاصة دا
وتتناسب شدة التلوث الناجم عن احلادث أو الكارثة مع حجم ومحولة الناقلة ومقدار ما يتسرب منها من البرتول يف 

قد تكون كل محولة البحر إضافة إىل نوعيته وكثافته، وذلك ألنه يف حالة وقوع احلادث يتدفق جزء كبري من البرتول و 
الناقلة إىل البحر مشكلة بقعة كبرية تغطي مساحة واسعة من سطح البحر حمدثة ضررا شديدا للكائنات البحرية اليت 

. تستوطن مكان احلادث، وما يساعد على إتساع هذه البقعة حركة األمواج والرياح ما يؤدي إىل توسع مكان التلوث
حيث " أموكو كاديز"لسواحل الفرنسية، عندما غرقت ناقلة البرتول العمالقة قبالة ا 1978ومثال ذلك ما حدث عام 

ألف طن من البرتول إىل البحر األبيض املتوسط مكونا بقعة هائلة، وإمتد هذا  220أدى هذا احلادث إىل تدفق حنو 
ووصل حىت لرمال التلوث مبساحات كبرية على طول الساحل الفرنسي بفعل الرياح والتيارات البحرية واألمواج، 

                                                
  )بتصرف. (18- 15، ص 1999، دار الفكر العريب، مصر، لطاقة وتلوث البيئةا إسالم،محد مدحت أ   1
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القرن  ةسجل منذ بدايما  منهاوهناك حوادث أخرى عديدة مماثلة،  .الشاطئ نفسها ما حال دون نزول الناس للبحر
 .  سبانيةقبالة السواحل اإل" بريستيش"سبانية حادثة الناقلة اإلكاحلايل  

 امع مياه البحر مكونا مستحلباملتسرب  رية على إختالط نسبة من هذا البرتولوتساعد الرياح والتيارات البح
وختتلط قطرات البرتول املتناهية الدقة باملاء ومع مرور الوقت ينتشر هذا املستحلب يف طبقات املياه، ويصل ذلك 
التلوث إىل الطبقات العميقة يف أعايل البحار واحمليطات، وتشري اإلحصائيات إىل أن مياه البحر واحمليطات تتلوث كل 

إىل جانب ذلك فإن التلوث الناجم عن النفايات واملخلفات  ،األطنان من البرتول وخمتلف الزيوتعام بفعل ماليني 
ا البحرية وهي فارغة متجهة مليناء الشحن أو العكس يساعد بشكل خطري  برتولية اليت ختلفها الناقالتال أثناء رحال

اعتادت الناقالت على مأل إيف تلوث املسطحات املائية، حيث  وهي عائدة إىل موانئ الشحن مبياه البحر  خزانا
ا، وتصل نسبة هذه املياه حنو  ال تستطيع  برتول، مع العلم أن ناقلة المن حجم اخلزان %30للمحافظة على تواز

خيتلط من حمتواها  %1ال تقل نسبته عن مما يرتتب عليه بقاء جزء صغري من البرتول  % 100بنسبة نه تفريغ محولتها م
بحر داخل الصهاريج فيصبح املاء ملوث إىل درجة كبرية، وعندما تصل الناقلة إىل موانئ الشحن تقوم بتفريغ مع ماء ال

وإذا ما تصورنا أن ، ستقبال محولة جديدة من البرتولإمحولتها من هذا املاء امللوث يف البحر أو داخل امليناء من أجل 
جم التلوث أشد مع مرور السنوات، وبالرغم من هذا التلوث مئات الناقالت تقوم يوميا بنفس التصرفات، فسيكون ح

ي سكب البرتول يف البحار والذمن حجم التلوث الناجم عن  %10الناجم عن تلك احلوادث إال أنه ال يتعدى 
  1 .يقدر مباليني األطنان

را إلحتوائه على إن التلوث الناجم عن البرتول يشكل خطورة كبرية على الكائنات احلية مبا فيها اإلنسان، نظ
 تالكثري من املركبات اخلطرية اليت تسبب بعض األورام  يف أجسام الكائنات احلية، وغالبا ما تتجمع مثل هذه املركبا

يف األنسجة الذهنية ألجسام الكائنات احلية، ويذهب بعضها إىل الكبد والبنكرياس ويؤثر بعضها اآلخر على 
  .األعصاب

  ستخدام البترولاآلثار الناتجة عن إ: ثالثا
العامل، إىل أن هذه  يف  األولية املستهلكةمن حجم الطاقة  2%41يوفر حرق البرتول يف الوقت احلايل أكثر من 

ديد صالحية األرض للحياة، فاألمطار احلمضية إىل العملية ينجم عنها آثار بيئية خطرية قد تصل  حد تغيري املناخ و
رتفاع درجة حرارة األرض أو ما إستخدام البرتول، أما األثر األشد خطورة هو إلية وكذا دخان املدن أثران مباشران لعم

ا، ويعترب ثاين  يتال حتباس احلراري،يعرف بظاهرة اإل يعد زيادة تركيز ثاين أكسيد الكربون يف اجلو من أهم أسبا
غرام من املادة  فإحرتاقها البرتول، حفوري ومنة لعملية حرق كل أنواع الوقود األأكسيد الكربون أحد النواتج الرئيسي

غرام من ثاين أكسيد الكربون، ومنه ميكننا تصور حجم هذا الغاز املتصاعد يوميا إىل  3-1.5حنو  يعطيالعضوية 
، حيث ما مييز عامل اليوم هو إحرتاق مليارات األطنان من الوقود األحفوري ما يضيف إىل الغالف اجلوي حوايل اهلواء
من كمية الغاز املوجودة طبيعيا يف  %0.7ن غاز ثاين أكسيد الكربون سنويا وهي كمية متثل حنو مليار طن م 20

                                                
  )بتصرف( .38-23، صمرجع سبق ذكره ،إسالممحد مدحت أ 1

2 International Energy Agency, Key World energy Statistics 2017, Op.Cit, p34.  
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مليون طن سنة  32294املنبعث يف اجلو واملقدر حبوايل  Co2من حجم الـ  %34.6ويساهم البرتول بـ  1اجلو،
النظام تساهم يف تغيري وتدهور إضافة لذلك جند تأثري أكسيد النرتوجني على طبقة األوزون وكلها عوامل  2015،2

  .اإليكولوجي

 حتراق الوقود األحفوريإنبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن إتطورات ): 14.1(الشكل رقم 
   مليون طن: الوحدة                                                                                                                       

 
Source: International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, Paris, 2017, p54. 

ا مل تكن إال صورة ، ذكرال ةللبرتول السابق )البيئية بالدرجة األوىل( ن اآلثار السلبيةإ ا إال أ بالرغم من خطور
نستنتج أننا أمام مشكلة بيئية بالغة التعقيد، ومتداخلة العناصر وال  ومن متموجزة عن خماطر هذا النوع من الطاقة، 

ستخدام نفس إيوجد حللها وصفة سحرية ناجعة ميكن تعميمها على اجلميع، كما أنه ال ميكن إجبار كل الدول ب
كري سواء سيدفع اجلميع للتكاثف والتف نم يهواألزمات اإلقتصادية ولكن الكوارث البيئية واإلجراءات،  األساليب

أو البحث عن بدائل هلذا املورد  ،وفق منوذج الطاقة املستدامةللبرتول ستهالكها وإنتاجها إمن أجل ترشيد أمناط 
  .امللوث والناضب الطاقوي

 بديلة للثروة البتروليةالطاقة  اللى مصادر  التوجه إدوافع  : المطلب الثالث
صرا رئيسيا يف قطاع الطاقة، والذي يعترب حافزا للتطور إن النظرة السائدة إىل البرتول تقوم على إعتباره عن

اإلقتصادي، غري أن هيمنة البرتول على الصعيد العاملي كمصدر للطاقة تأثرت يف السنوات األخرية بعدد من 
ا واملزايا النسبية للمصادر البديل ة  التطورات، فبالنظر إىل حمدودية هذا املورد من حيث خاصية النضوب اليت يتميز 

وكذا إمكانية حدوث تطورات تقنية ضخمة على املدى املتوسط والطويل، واملخاوف والضروريات البيئية امللحة 
كان دافع البحث عن   لقدو  3.إنطالقا من ذلك فإن حتوالت مهمة من املتوقع أن حتدث يف سيناريو الطاقة العاملية

                                                
  .42، صمرجع سبق ذكرهالبيئة،   الطاقة وتلوث، إسالممحد مدحت أ  1

2 International Energy Agency, Key World energy Statistics 2017, Op.Cit, p54. 
  .7، ص2005اإلمارات العربية املتحدة، : ، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، أبوظيبمستقبل النفط كمصدر للطاقةمجال سند السويدي،  3

 بیعيالغاز الط البترول لفحما
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أما  ،ه وكذا حماولة الدول املتقدمة جتنب التبعية لوقود العرببديل البرتول يف السبعينيات هو أزمة الوقود وغالء أسعار 
وإمنا   ،وتذبذب أسعاره يف القرن احلايل فإنه ال يرتبط فقط بشحه وقرب نفاذه عن أساس البحث عن بديل البرتول

ة للعيان، لذلك الناجتة عن اإلستخدام اجلائر للبرتول وما جنم عنه من كوارث بيئية بادي ةيكذلك باآلثار السلبية البيئ
فالتحول الراهن يف مصادر الطاقة يستهدف اإلنتقال من مصادر ناضبة غري نظيفة ذات أسعار متذبذبة إىل مصادر 

وبشكل عام ميكن إبراز أهم الدوافع اليت سوف تؤثر على مستقبل البرتول  .دائمة ومتوفرة بكميات كبرية ونظيفة بيئيا
  .من خالل عناصر هذا املطلبصادر الطاقة البديلة العامل حنو البحث عن مبومن مت تدفع 

  دافع أمن الطاقة العالمي: أوال
قرب باليت تنذر  إن اجلدل القائم حول نظرية ذروة البرتول وصدور بعض الدراسات والتقارير ذات النظرة املتشائمة 

بلدان املنتجة خلقت جوا من تشكيك يف بعض أرقام اإلحتياطات املعلنة للالو  ،نضوب إحتياطات البرتول العاملية
التوتر والقلق حول مدى كفاية الطاقات اإلنتاجية لتلبية الطلب العاملي املتزايد على الطاقة، واليت تزامنت مع ظاهرة 
  تصاعد األسعار خالل السنوات القليلة املاضية، ما عزز كثريا من مكانة وموقع الطاقات املتجددة والبديلة للبرتول

من الطاقة يف املستقبل، وهذا ما دفع بالبلدان أع الطاقة ومصادر جتهيزها بل كضرورة لضمان ليس فقط لتنوي
نشطة اخلاصة بالبحوث والتطوير للطاقات املستهلكة الصناعية واملنظمات واهليئات العاملية بتقدمي الدعم والتشجيع لأل

طار جيب التفريق بني مفهوم النضوب ويف هذا اإل يندرج ضمن هذا الدافع فكرة نضوب البرتولو  1.املتجددة
اإلقتصادي للبرتول ومفهوم النضوب اجليولوجي، فالنضوب اإلقتصادي يعين أنه بعدما يصل إنتاج احلقل إىل الذروة 
قد يستمر اإلنتاج لفرتة معينة على نفس املستوى، مث يبدأ يف اإلخنفاض تدرجييا وترتفع تكاليف إنتاج املتبقي منه 

تصل تكاليف إنتاج الربميل إىل سعر بيعه يف السوق، فيضطر املنتج إىل إيقاف عملية اإلنتاج ألن ما  تدرجييا إىل أن
تبقى منه يصبح غري جمد من الناحية اإلقتصادية يف ظل أسعار البيع السائدة، وال يوجد من الناحية النظرية ما مينع أن 

ه ميزته السائدة؛ أما النضوب اجليولوجي مبعىن إختفاء البرتول رتفعت األسعار ولكن يفقد املتبقي منإيعاود اإلنتاج إذا 
بالكامل من حتت األرض فهذا لن حيدث قريبا وبالكامل ولكن الذي سينتهي هو البرتول السهل منخفض تكاليف 

املناطق  اإلنتاج، مث الذي يليه يف السهولة وهكذا حيث تبدأ شركات البرتول باإلنتقال من املناطق احلالية السهلة إىل
  2.اجلديدة الصعبة املرتفعة التكاليف

  ميكننا فهم مصطلح أمن الطاقة بالنسبة للدول املستوردة للطاقة يف الفرتة قبل السبعينات من القرن املاضيو 
باعتباره كان يهدف بالدرجة األوىل إىل توفري إمدادات كافية وآمنة ورخيصة من موارد الطاقة مبا يضمن إستمرار 

من إمجايل إستهالك الطاقة  3%50النمو االقتصادي بشكل مستقر، ومبا أن البرتول كان يساهم حبوايل النشاط و 

                                                
لد 127، جملة النفط والتعاون العريب، العدد اته على أسواق النفط العالمية واألقطار األعضاءتطوير الطاقات المتجددة وإنعكاسعلي رجب،  1 ، منظمة 34، ا

  .14-13، ص2008األقطار العربية املصدرة للبرتول، الكويت، خريف 
  : املوقععلى احة ، مت03/12/2011، السعودية، 15867، جريدة الرياض اإلقتصادي، العدد الفرق بين ذروة اإلنتاج ونضوب البترول الخامأنور أبو العال،  2

688272.html  (consulté le 12/09/2014) .  www.alriyadh.com/2011/12/03/article 
  : على املوقعاح ، مت2010، رتفاع أسعار البترول ومستقبل الطاقة العالميإوحيد حممد مفضل،   3

 http://www.aljaweera.net/portal/Templates/Postings/PocketpcDetailedP  (consulté le 06/12/2014) 
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العاملي يف تلك الفرتة وكان املصدر األول بال منازع نظرا ملزاياه املتعددة، فإنه ميكننا القول أن احلفاظ على إستمرار 
طاقة أنداك، حيث مل تكن هناك مشاكل ختصه بالنسبة للدول اإلمدادات البرتولية كان العامل األساسي ملفهوم أمن ال

الصناعية الكربى املستهلك الرئيسي للبرتول، فقد كانت اإلحتياطيات متوفرة بدرجة كبرية، كما أن سعر البرتول كان 
ية رخيصا، وأن ضمان إستمرار تدفق اإلمدادات مضمون بشكل موثوق بسبب سيطرة كربيات الشركات البرتولية العامل

  .الغربية على معظم إنتاج وجتارة البرتول يف العامل
لكن يف الفرتة احلالية فإننا نشهد ظروف ومعطيات خمتلفة، فقد تزايدت الشكوك حول قدرة اإلحتياطيات البرتولية 

البيئي  رتفعت أسعاره بدرجة كبرية، وتزايدت مشاكل التلوثإاملتوفرة على تلبية الطلب املستقبلي املتنامي للطاقة، و 
وبالتايل فإن مفهوم أمن الطاقة قد أخد . فضال عن تزايد خماطر إنقطاع اإلمدادات بسبب العوامل السياسية واألمنية

حيث يشكل أمن الطاقة حاليا اهلم األكرب للعديد من . بالتوسع ليشمل إعتبارات أخرى مل تكن ذا أمهية يف املاضي
 تعاين من حمدودية مصادر الطاقة احمللية لديها، لذلك توصي دراسات خاصة تلك اليت )املنتجة واملستهلكة(الدول 

أمن الطاقة الدول املختلفة بضرورة تبين منظومة أو مزيج من مصادر خمتلفة للطاقة، وليس اإلعتماد على مصدر 
مصادر رئيسي واحد، حيث ميثل هذا التوجه عامل أمان هلا، فإذا أصيب أحد هذه املصادر خبلل ما تكون هنالك 

ا من الطاقةإأخرى بديلة يعتمد عليها لسد    .حتياجا
كما أن توفري الطاقة أصبحت قضية أمنية حقيقية، فالتوتر الذي يسود أسواق الطاقة بسبب اهلجمات اإلرهابية  

بري على واإلبتزاز السياسي، التوترات والنزاعات اإلقليمية يف مناطق اإلنتاج خاصة منها الشرق األوسط واإلعتماد الك
اإلمدادات البرتولية من تلك املناطق يشكل معضلة حقيقية لإلقتصاديات الغربية، لذلك يعد أمن الطاقة هاجسا 
واضحا يف السياسات واملواقف اليت تتبناها الدول الصناعية الكربى وخاصة الواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد 

  .   ستهالكها للطاقة والتحول حنو مصادر أخرى بديلة لهاألورويب للتخلص من هيمنة البرتول على أمناط إ
وتظهر التوقعات حول اإلستهالك العاملي للطاقة إستمرار إرتفاع الطلب املعتمد يف تلبيته بدرجة كبرية على مصادر 

ع حيث يض 2040.1من إمجايل الطلب العاملي على الطاقة يف آفاق  %26.1الطاقة التقليدية وخاصة البرتول بنسبة 
النمو السريع لدول كالصني واهلند ضغطا متزايدا على أسواق البرتول العاملية، كما نسبة التحضر يف العامل ستبلغ حنو 

ونتيجة هلذا اإلنفجار السكاين اهلائل املنتظر يف املدن، ستبلغ احلاجة إىل  20502من جمموع السكان آفاق  50%
املرجح أن تتفاقم مع مرور الوقت باإلضافة إىل أن إستمرار منط وهي مشكلة من إستهالك الطاقة مستويات مذهلة، 

ا خالل  إنتاج وإستهالك مصادر الطاقة التقليدية بنفس الوترية سيؤدي إىل إستنزاف هذه املصادر وإحتمال نضو
ت خمتلف سنوات قليلة قادمة، وهو األمر الذي إذا حتقق سيؤدي إىل صدمة عاملية كربى بالنظر إىل إرتباط إقتصاديا

ا سواء منها املنتجة أو املستوردة وبالتايل البد من البحث وتطوير املصادر البديلة خاصة املتجددة لتلبية . الدول 
  .الطلب املتزايد من أجل حتقيق إستدامة طاقوية

 
                                                

1 OPEC, World Oil Outlook 2016, Op.Cit, p66. 
   .2005أفريل  29، جملة األحداث املغربية، عدد العالم في مواجهة إحتمال نفاذ البترول عبد الرمحن نذير،  2
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  دافع التلوث البيئي، تغيرات المناخ ومتطلبات التنمية المستدامة: ثانيا
، والذي كان يعين )أمن الطاقة(ثري من التحديات وكان معظمها يدور حول مصطلح مل يف السابق الكاواجه الع 

لكن التحدي اجلديد الذي أصبحت  ،باملقام األول ضرورة توفري إمدادات مستقرة وآمنة وبأسعار رخيصة ومناسبة
  .الدعوات إليه واضحة وبصوت عال بعد أن كانت تقال مهسا، هو التحدي البيئي أو حتديات املناخ

تسعت الضغوط والدعوات والتحذيرات من مسألة التلوث البيئي بشكل كبري، ليس على مستوى املنظمات إلقد و 
حيث أصبحت . متدت إىل املستويات الشعبية ومعظم وسائل اإلعالمإالدولية ومنظمات محاية البيئة فحسب، ولكن 

فاع يف درجات احلرارة منذ قرون، إذ أصبح على رتالتغريات املناخية واضحة للجميع، فلم تشهد األرض مثل هذا اإل
  سكان العامل التعامل مع بيئة أكثر عدائية من أي وقت مضى، فسوف تصبح الفيضانات واجلفاف أكثر حدة
وسوف يرتفع مستوى سطح البحار بعدة أمتار مما يؤدي إىل غمر العديد من أجزاء العامل الساحلية باملياه، األمر 

م من موارد الرزق، وهو ما يؤدي إىل حتركات سكانية كثيفة ضطإالذي سيسفر عن  راب حياة البشر وحرما
التوسع ويؤكد يف ظل هذه الظروف أن النشاط البشري ويف املقام األول  1،وصراعات حمتملة يف خمتلف أحناء املعمورة

–الغازات الدفيئة  نبعاثات، أصبح يساهم بقوة يف زيادة مستوى إيف إستخدام الطاقات األحفورية خاصة البرتول
واجلسيمات اليت تعمل من خالل تراكمها يف الغالف اجلوي على تغيري تركيبة  - خاصة منها ثاين أكسيد الكربون

  وهذا بدوره يؤدي إىل حدوث خلل يف املنظومة البيئية بصفة عامة، كتلوث اهلواء واملاء، التغريات املناخية اهلواء،
دد احلياة على كوكب  تآكل وتضرر طبقة األوزون، تفاقم ظاهرة اإلحتباس احلراري وما ينجر عن ذلك من كوارث 

كل هذه األسباب أدت إىل إدراك وإمجاع العامل على أنه من . األرض بالزوال، سواء للبشر أو احليوان أو النبات
ة للطاقة تكون أكثر أمنا على الضروري ترقية الكفاءة اإلستخدامية ملصادر الطاقة التقليدية والبحث عن مصادر جديد

تكوين مؤمتر عاملي  1981ألجل ذلك قررت منظمة األمم املتحدة يف دورة إنعقادها الثالثة والثالثون سنة . البيئة
يتناول مصادر الطاقة املتجددة، وأمجع املشاركون حينها على إتباع إسرتاتيجية التحول من عصر اإلعتماد الكلي على 

لكن مل تلق الطاقات املتجددة إهتماما كبريا يف  2.ىل عصر إستغالل مصادر الطاقة البديلة واملتجددةالطاقة التقليدية إ
ا أحد الدوافع واألسباب املؤثرة  ذلك الوقت إال مع ظهور فكر التنمية املستدامة، وبذلك أصبحت مبادئها ومتطلبا

ومن أهم املؤمترات . عرب خمتلف دول العامل اليت مهدت الطريق لإلنتشار الواسع إلستغالل الطاقات املتجددة
واإلتفاقيات العاملية اليت أولت عناية مبتطلبات التنمية املستدامة ومن مت تعزيز التوجه للطاقات البديلة النظيفة نذكر ما 

  :يلي
، حيث شكل أكرب جتمع 1992نعقد هذا املؤمتر يف مدينة ريو دجيانريو بالربازيل سنة إ :1992مؤتمر ريو  .1

ولقد كان هدف املؤمتر هو . عاملي حول البيئة والتنمية حتت إشراف األمم املتحدة، وأطلق عليه إسم قمة األرض
وضع أسس بيئية عاملية للتعاون بني الدول النامية والدول املتقدمة من منطلق املصاحل املشرتكة حلماية مستقبل األرض  

                                                
1 Nicholas Stern, Our Low-Carbon future,-Project syndicate, 2009, sur site:  http://www.project-
sydicat.org/commentary/nstern1/English 

  .17ص ،1988درا الشروق، لبنان،  الطاقة المتجددة،لشكيل، رمضان، علي مجعان ا إمساعيل رأفتحممد   2
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حلة الرتكيز على الظواهر البيئية إىل مرحلة البحث عن العوامل حيث نقلت قمة األرض الوعي البيئي العاملي من مر 
ستنزاف املتزايد الذي ستمرار التلوث واإلإجتماعية املسؤولة عن خلق األزمات البيئية و والسياسية واإلقتصادية اإل

  .تتعرض له البيئة
مم طارية لألف يف اإلتفاقية اإلجتماع الثالث ملؤمتر األطرانبثق هذا الربوتوكول عن اإلإ :1997بروتوكول كيوتو  .2

ا مبعدل إاملتحدة حول التغريات املناخية املنعقد مبدينة كيوتو اليابانية، ويلزم هذا اإلتفاق الدول الصناعية خبفض  نبعاثا
، حيث مت حتديد معدالت ختفيض 1990مقارنة مبستويات سنة  2012-2008على األقل خالل الفرتة  5%
وأشار هذا الربوتوكول إىل أن حتقيق هذه األهداف يتطلب من الدول الصناعية . ى حدىنبعاثات لكل دولة علاإل

ا الطاقوية، ويف هذا اإلطار حث الربوتوكول يف مادته الثانية على إجراء  تبين توجهات جديدة فيما يتعلق بإمدادا
د الكربون وتشجيعها وتطويرها كسيأ ستخدام ثاينإالبحوث حول األشكال اجلديدة واملتجددة للطاقة وتكنولوجيات 

  1.بيئيا
عتبارها مدخل ضروري يف عمليات وأهداف التنمية إتناولت األجندة قضايا الطاقة ب :21أجندة القرن  .3

املستدامة، حيث حددت جمموعة األهداف املرتبطة بأبعاد التنمية املستدامة من أجل تدعيم قطاع الطاقة وحتسني  
ى اإلستدامة وزيادة مسامهته يف حتقيق التنمية املستدامة، وكذا تشجيع التعاون كفاءته وتكنولوجياته وقدرته عل

ال     2.اإلقليمي والدويل يف هذا ا
تفق املشاركون فيها على أن محاية إو  2002سنة  العاملية للتنمية املستدامة نعقدت القمةإ: قمة جوهانسبورغ .4

البد منها للوصول إىل التنمية املستدامة، وعاجلت القمة عدة نقاط  ار البيئة وحتقيق التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية أمو 
 3:مرتبطة بالطاقة من أمهها

دعم اجلهود الرامية إىل حتسني األداء والشفافية واملعلومات املتعلقة بأسواق الطاقة يف جانيب العرض والطلب   -
فة  جمال الطاقة موثوقة وميسورة التكلدف حتقيق مزيد من اإلستقرار وضمان حصول املستهلكني على خدمات يف

 ؛قتصاديا وسليمة بيئياإوجمدية 
تشجيع احلكومات من خالل  ،تعزيز السياسات اهلادفة إىل إجياد نظم للطاقة تتالءم مع التنمية املستدامة  -

اإلستخدام  التنمية املستدامة مبا يف ذلك تكنولوجيامبادئ على حتسني أداء أسواق الطاقة بطرق تؤدي إىل حتقيق 
 األنظف للطاقات األحفورية؛

القيام حسب احلاجة بتعزيز وتيسري ترتيبات التعاون اإلقليمي لتشجيع جتارة الطاقة عرب احلدود مبا يف ذلك   -
 .  الوصل املتبادل بشبكات الكهرباء وأنابيب البرتول والغاز الطبيعي

                                                
1 OFEFP, Le climat est entre nos mains, Berne, 2003, p17.  

  :على املوقع اح، متغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربيةالطاقة ألبرنامج األمم املتحدة للبيئة،   2
www .unep.org.bh/ Newsroom/pdf/finalchapters.doc(08/10/2013) 

نهج لتخفيف الفقر وإدراج قضايا النوع اإلجتماعي في االهتمامات : بناء القدرات في نظم الطاقة المستدامةجتماعية لغريب آسيا، قصادية واإلاللجنة اإل  3
  .5-4، ص2003، نيويورك، الرئيسية
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ت املؤمترات الدولية اليت تعىن بالتغريات املناخية  توال: 2015مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ سنة  .5
كإشارة إىل ضرورة التخفيض من اإلنبعاثات املتسببة يف هذه املشاكل البيئية، ومن أهم ما خرج به مؤمتر األمم 

تعهدات جمموعة من دول ومناطق كربى يف العامل باحلد من إنبعاثات الدفيئة خاصة ثاين أكسيد  2015املتحدة لسنة 
كربون، والذي سوف يؤدي إىل احلد من الطلب على الطاقات األحفورية املتسبب الرئيسي يف تلك الغازات ال

والتحول حنو الطاقات النظيفة املتجددة، وبذلك فاملؤمتر ضمنيا يدفع الدول حنو إستغالل الطاقات البديلة النظيفة من 
واجلدول املوايل يلخص تعهدات بعض الدول  .حفوريةخالل فرض بعض القيود على اإلنبعاثات امللوثة للطاقات األ

 . 2030و 2025خبفض اإلنبعاثات ألفاق 

 2030و 2025تعهدات بعض الدول بخفض اإلنبعاثات آلفاق ): 10.1(الجدول رقم 

  التعـــــهد  المنطقة/ البلد

عن لكل وحدة من وحدات إمجايل الناتج احمللي  %65إىل  %60خفض اإلنبعاثات بنسبة   الصين
  2030حبلول عام  2005مستويات عام 

  2025حبلول عام  2005عن مستويات عام  %28إىل  %26خفض اإلنبعاثات بنسبة   الواليات المتحدة األمريكية
  2030حبلول عام  1990عن مستويات عام  %40خفض اإلنبعاثات بنسبة   اإلتحاد األوروبي

  2030حبلول عام  1990يات عام عن مستو  %30إىل  %25خفض اإلنبعاثات بنسبة   روسيا
  2030حبلول عام  2013عن مستويات عام  %26خفض اإلنبعاثات بنسبة   اليابان
  2030عن املستويات املعتادة  حبلول عام  %38خفض اإلنبعاثات بنسبة   كوريا
  2030حبلول عام  2005عن مستويات عام  %30خفض اإلنبعاثات بنسبة   كندا

  2030حبلول عام 2005عن مستويات عام  %28إىل  %26ت بنسبة خفض اإلنبعاثا  أستراليا
لد السعر المناسبأيان باري،  :المصدر   .11، ص2015، العدد الرابع، صندوق النقد الدويل، ديسمرب 52، جملة التمويل والتنمية، ا

  دافع األمن اإلقتصادي: ثالثا
يهدد األمن  وبذلك فأي حتدي يواجه هذه الثروة الناضبة، قتصاد العامليالرئيسي لإلرك احملتعد الثروة البرتولية  

ستوجب األمر التخلص تدرجييا من هيمنة إولضمان أمن اإلقتصاد العاملي . العاملي حاضرا ومستقبالاإلقتصادي 
البرتول على كامل أركانه من خالل التحول صوب مصادر طاقوية بديلة تكفل دميومة سريورة عجلة التنمية على 

–، بدأ اإلهتمام العاملي 1973البرتول إثر الصدمة البرتولية لسنة أسعار إرتفاع  منذف ،لذلك .دول العاملمستوى 
مبصادر الطاقة املتجددة والبديلة للبرتول، واإلستثمار بتطوير تقنيات متكن من إستخدامها  -خاصة من الدول املتقدمة

دف خمتلف يف  االت، وباألخص يف توليد الكهرباء  تقليص اإلعتماد على البرتول، وقد مر هذا اإلهتمام بفرتة ا
فتور بعد إخنفاض البرتول يف منتصف الثمانيات، إال أنه عاد وتعزز منذ بداية القرن احلايل حيث المست أسعار 

دوالر للربميل، ويف املقابل شهدت تكاليف الطاقات املتجددة إخنفاضا ملحوظا وصلت لبعض  149البرتول مستوى 
خنفاض تكلفة الطاقات البديلة املتجددة أحد إيعترب و  ،صادر املتجددة مستويات تنافسية مقارنة بالطاقات األحفوريةامل

خاصة مع إحتساب تكلفة التدهور  احلوافر اليت تدفع وتشجع العامل على إستخدامها وإحالهلا حمل الطاقات التقليدية
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خالل السنوات األوىل لبداية اإلهتمام  الطاقات املتجددة فت تكاليفعر و  البيئي اليت تتسبب فيه الطاقات األحفورية،
ا إرتفاعا معتربا مث بدأت يف اإلخنفاض الحقا، وميكن أن نرجع ذلك إىل حتسن تكنولوجيات إنتاجها واليت ستتطلب 

قليدية يف عقود أخرى من العمل والتطوير حىت تصل مرحلة النضج، وهو ما كانت عليه وما تطلبته الطاقات الت
 ستوىوالشكل املوايل يوضح مستوى التكلفة املرجحة إلنتاج الكهرباء من خمتلف املصادر املتجددة مقارنة مب .بدايتها

  .2014و 2010 سنيت بنيإنتاجه من الطاقات األحفورية 

   بين سنتي الطاقات األحفوريةو تكلفة إنتاج الكهرباء من مختلف المصادر المتجددة  مقارنة): 15.1(الشكل رقم 
  2014و 2010

  
Source: IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2014, Abu Dhabi, January 2015, p12. 

من خالل الشكل السابق نالحظ أن تكلفة توليد الكهرباء من الطاقات املتجددة وصلت إىل مستويات تارخيية  
والطاقة احلرارة األرضية، وطاقة الرياح خاصة الربية ميكن أن توفر  حيث أن كل من طاقة الكتلة احلية، والطاقة املائية،

اآلن الطاقة الكهربائية بصفة تنافسية مقارنة مع الطاقات األحفورية، ومن املالحظ أيضا أن تكلفة الطاقة الشمسية 
ر دوال 0.06، ويتوقع أن تنخفض إىل حدود 2014و 2010الكهروضوئية إخنفضت مبقدار النصف بني عامي 

، ونفس الشيء بالنسبة للطاقة الشمسية 2015عن سنة  %59بنسبة إخنفاض  2025للكيلوواط ساعي آفاق 
بنسبة إخنفاض  2025دوالر للكيلوواط ساعي سنة  0.12 – 0.08احلرارية اليت يتوقع إخنفاض تكلفتها إىل حدود 

 -0.05فستشهد إخنفاضا يصل إىل حنو  )بنوعيها الربي والبحري(، أما بالنسبة لطاقة الرياح 2015عن سنة  37%
، كل ذلك مقارنة مع تكلفة 2025آفاق  %35 - %26دوالر للكيلوواط ساعي أي بنسبة إخنفاض تقدر بـ  0.12

مثلما يوضحه  دوالر للكيلوواط ساعي، 0.14 – 0.045إنتاج الكهرباء من الطاقات األحفورية اليت هي يف حدود 
ا عالقة وثيقة باألغراض كما أن لت،  ) 11.1(اجلدول رقم  كنولوجيات الطاقات البديلة املتجددة واخلدمات املتعلقة 
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ال يعطي  املنزلية املختلفة مما ينتج عنه فتح سوق كبري لتسويق تلك التكنولوجيا، وبالتايل فإن حتقيق التقدم يف هذا ا
  .يف املستقبل % 60قد تصل إىل حنو  ةستحواذ على حصة كبرية من السوق العامليفرصة لإل

  2025و 2015سنتيتغيرات تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين ): 11.1(الجدول رقم 

  التقنية
  )دوالر للكيلواط ساعي(تكلفة توليد الكهرباء 

  نسبة التغير
2015  2025  

  %59 -  0.06  0.13  الطاقة الشمسية الكهروضوئية

  %43 -  %37 -  0.12 - 0.08  0.19 - 0.15  المركزة الطاقة الشمسية الحرارية

 %26 -  0.05  0.07  طاقة الرياح البرية

 %35 -  0.12  0.18  طاقة الرياح البحرية

  -  -  0.14 – 0.024  الطاقة األحفورية
Source:  - IRENA, The power to change: solar and wind cost reduction potential to 2025, June 

2016, p10. 
- IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2014, Abu Dhabi, January 2015, p12. 

 

إن الدوافع السابق ذكرها ختص املستوى العاملي بشكل عام، ولكن درجة تأثري هذه الدوافع على مستوى الدول 
ستهلكة ومتسوردة ختتلف من دولة إىل أخرى حسب خصوصية كل دولة، خاصة من حيث كون الدولة منتجة أو م

النامية فباإلضافة إىل بعض من للبرتول لذلك فيما خيص الدول املنتجة  ،للبرتول، وكذا درجة التقدم والتخلف للدول
ل يف حماولة هذه الدول التخلص من نقمة البرتول أو ثالدوافع السابقة، ميكننا أن نضيف الدافع واحلافز التايل واملتم

جه للتنويع اإلقتصادي للنهوض بالتنمية على مستواها، إضافة إىل حماولتها احلفاظ على والتو  علة املرض اهلولندي
مكانتها يف السوق العاملية للطاقة من خالل تنويع وتطوير مصادر طاقوية بديلة للثروة البرتولية الناضبة خاصة وأن 

  .الطاقات البديلة املتجددة متتلك مؤهالت طبيعية هائلة من -خاصة العربية منها–معظم الدول البرتولية 

  اإلعتماد على بدائل الطاقةمتطلبات وشروط  : المطلب الرابع
لثروة البرتولية واليت تعد يف نفس لبعد التعرف على أهم األسباب والدوافع املؤثرة يف تعزيز التوجه للطاقات البديلة 

شروط اإلعتماد على البدائل الطاقوية بات و متطللتطرق ألهم نصل اآلن ل ،يف العامل هاالوقت حتديات تتعقب مستقبل
تتمثل  ، حيث أن أي مصدر للطاقة حيتاج إستحداثه وتبنيه إىل توافر ثالثة معايري وشروط رئيسيةهلذه الثروة الناضبة

  : فيما يلي
  

                                                
  اخنفاضا يف قطاعيهإوحتدث تلك البلدان اليت تسبب طفرة يف قطاع املوارد الطبيعية لو ظاهرة إقتصادية تصيب عادة اإلقتصاديات الريعية، :اهلولندي املرض 

  .الصناعي والزراعي
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  اإلتاحية والوفرة التكنولوجية: أوال
ر فإختالل ميزان الطاقة يف فرتة معينة تلعب التكنولوجيا دورا حامسا يف اإلنتقال من مستوى طاقوي إىل آخ 

سيؤدي إىل البحث عن بديل مالئم، وخالل فرتة اإلنتقال تتالءم التكنولوجيا مع البديل الطاقوي اجلديد، حيث أن 
هناك عالقة تبادلية بني مصدر الطاقة البديل والتكنولوجيا، ويعترب الكثريون أن التحدي الذي يواجهه العامل هو حتدي 

ي وليس مشكلة طاقة، ألن ما شهده العامل يف السابق كان نتيجة لضعف اإلمكانيات التكنولوجية يف تكنولوج
البديل مبا الطاقوي اإلتاحية والوفرة للمصدر و  1اإلستفادة من املصادر الطبيعية املختلفة للحصول على طاقة جديدة،
صدر يف تلبية اإلحتياجات اليت تتطلبها ملهذا ايضمن إستغالله لفرتة طويلة بإجراء حتول نوعي، أي أن يسهم 

تكنولوجيات بعينها مبا حيقق طفرة إقتصادية وخدمية يف الوسط املستخدم فيه هذه التكنولوجيا، وكذا إمكانية اإلعتماد 
 .عليه يف مواجهة الطلب على الطاقة وقت احلاجة، وتفادي قصور اإلمدادات اليت تربك جانب الطلب

  ريةالكفاءات البش: ثانيا
بالرغم من الدور املهم الذي تلعبه التكنولوجيا يف حالة التحول الطاقوي، إال أن ذلك ال يلغي دور املورد البشري 

اليت تتوىل  ذات الكفاءة طارات البشريةاملوارد واإل توافراملسري لذلك التحول، إذ يستلزم التوجه للطاقات البديلة 
 .على نطاق واسع باإلستعانة بالتكنولوجيا املتاحة اإلشراف على تقدمي هذا املورد لإلستغالل

  الجدوى اإلقتصادية: ثالثا
إن أهم ما يتحكم يف حتول أي دولة ما عن مصدرها األساسي للطاقة حنو مصادر بديلة أي كانت طبيعتها هو  

طاقوي مستوى اجلدوى اإلقتصادية من إستغالله، ويتوقف ذلك على مدى سهولة ويسر احلصول على املصدر ال
  . البديل بتكلفة إقتصادية تسمح لفئات واسعة من املستهلكني اإلستفادة منه

إال أن البدائل اليت املصادر البديلة للطاقة،  ىعتماد علمن النداءات حنو تعظيم اإل لعديدالرغم من تكرار ا ىعلو 
وهو ما حدث مع طاقة  ،لسابقة الذكراشروط التظل مرهونة بتوافر  لبلد ما ةويالطاقاملنظومة حزمة  ميكن إضافتها إىل

مع توافر إمكانية تنمية املشاركة سواء بالتصنيع أو الشراء الرياح فالتكنولوجيا متاحة للكل، وال توجد حماذير عليها 
ا، و  الكوادر البشرية متاحة، كما أن تكلفة إنتاج وحدة الطاقة ميكنها منافسة نظريها احلراري إذا أيضا احمللية وزياد

 :شروط اإلعتماد على بدائل الطاقةمتطلبات و هم أوالشكل التايل يلخص  2،ت املقارنة باألسعار العاملية للوقودمت
 
 
 
 
 
 

                                                
   .20ص ،مرجع سبق ذكرههاين عبيد،  1
ية احلقوق، جامعة املنصورة، هتمامات أمة، كلإمهوم عامل و  :مؤمتر البرتول والطاقةمداخلة ضمن ، الطاقةمصادر الطاقة البديلة وتأمين اخلياط ،  حممد حممد مصطفى 2

  .14ص ،2008أفريل  3-2مصر، 
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  اإلعتماد على بدائل الطاقةوشروط  متطلبات): 16.1(الشكل رقم 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

هتمامات أمة، كلية إمهوم عامل و  :مؤمتر البرتول والطاقةن مداخلة ضم، الطاقةمصادر الطاقة البديلة وتأمين اخلياط ،  حممد حممد مصطفى :المصدر
  .14ص، 2008أفريل  3-2احلقوق، جامعة املنصورة، مصر، 

ر طاقوي ذو مركز أساسي من ناحية اإلستخدام إىل مصادر دن الشروط السالفة الذكر ختص التوجه من مصإ
خذ بعني أولكن البد من  ،ل الثروة البرتوليةئداب إىل حالة اللجوءالشيء ينطبق يف  سونف ،بصفة عامة خرى بديلةأ

يعترب  حيثقوة تنافسية ضمن مصادر الطاقة البديلة، تكسبه  اليت البرتول عتبار اخلصائص واملميزات اليت تتوفر يفاإل
  ة األخرىحتل املرتبة األوىل يف أمهيته النسبية مقارنة مبصادر الطاقة البديلـيو من أبرز أنواع الطاقة املتاحة حاليا، 

بسبب مالئمة البرتول كطاقة سائلة مركزة وسهلة النقل والتخزين وبتكلفة منخفضة، باإلضافة إىل اإلستخدامات 
أصبح الوقود األبرز الذي يوفر املرونة املطلوبة إلمتصاص الزيادات يف الطلب  وبذلكالثابتة لتوليد الطاقة الكهربائية، 

عن هذا املصدر الطاقوي سواء على املدى القريب أو البعيد بسبب ضغط  التحولبوالتفكري  .على املدى القصري
قدرة هذا السابق ذكرها، إضافة إىل مجلة الشروط واملتطلبات يف البديل الطاقوي  يراعى، جيب أن اهنةالظروف الر 

  .البشريةواإلحتياجات البرتول حاليا للمتطلبات  يتيحهعلى تلبية أبرز ما  البديل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجدوى اإلقتصادية الكفاءات البشرية
  

الوفرة 
ية حاإلتاو 
 لتكنولوجيةا

 لهامكاتوافرها وت
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  ة الفصل األولخالص

تضح لنا إيف العامل، وإجتاهات إستغالهلا الثروة البرتولية إقتصاديات  فيه امن خالل هذا الفصل، والذي تناولن
ا متثل سلعة إسرتاتيجية ومادة أولية أساسية  ،عامليا امة واحملورية ضمن إقتصاديات الطاقةاهلهذه الثروة مكانة  حيث أ

ا يف يف الصناعات الكيماوية والبرت  وكيماوية، كما أن دورها يعترب حيويا يف العامل املعاصر وذلك لتعدد إستعماال
جماالت شىت، مما مكنها من إكتساب مكانة مهمة ضمن أطر التجارة العاملية، وموقع خاص يف تشكيل معامل اخلريطة 

ي إىل أن تكون سياسات إستغالله عامليا اإلقتصادية الدولية، وقد أدت هذه األمهية للثروة البرتولية يف اإلقتصاد العامل
 ا أمهيتها اإلسرتاتيجيةهناك عدة عوامل تفقدهف ورغم ذلك ،حمل إهتمام سواء من ناحية الدول املنتجة أو املستهلكة

قرب نفاذ مع  لبرتوللالعاملي  واإلستهالك زيادة الطلب ، ومن أمههامكانتها ضمن منظومة الطاقة عامليار على ثأو تؤ 
طط املرسومة من طرف اخلمما ينعكس سلبا على  تقلبات أسعاره يف السوق البرتولية العاملية وكذاالبيئية  هتأثريات، هخمزون

ديد  ،هلذه الثروة املستغلةالدول  ختاذ مجلة من الظروف إلستلزمت معه إوبالتايل يبقى اإلقتصاد الدويل حمل 
ذه الثروة على املستوى العاملي عامة، واحمللي ه سياسات إستغاللاجلوانب السلبية لاليت ختفف  اآللياتو  اإلجراءات

مع األخذ بعني اإلعتبار ومن بني احللول املطروحة هو تطوير إستغالل الطاقات البديلة، . كل دولة  من طرفخاصة 
ويف التنافس  انيةأن للسلعة البرتولية مقدار كمي ونوعي كبريين ملستوى املنافع املتحققة منها يف تلبية احلاجات اإلنس

ميكن أن ما هي مالمح البديل الطاقوي الذي التساؤل الذي يتبادر إىل الذهن  لكن ،مع املصادر الطاقوية األخرى
ا مستقبال يةالبرتولالثروة خيلف  يز السوق العاملية هلااألخريةهذه  يف ظل املزايا اليت تتمتع   ؟، ويف ظل الظروف اليت ُمت

  .ةل املواليو من خالل الفص تعرف عليهحناول الوهذا ما سوف 
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  تمهيد

ذلك تفاقم إىل ، ضف منهاإلحتياطي املتبقي  نفاذ ؤدي إىل تسريعواليت تعامليا إستهالك البرتول  تزايد وتريةيف ظل 
الصناعية  ، وكذا يف ظل التسارع الكبري للتطور التكنولوجي خاصة يف الدولتغاللهئية الناجتة عن إسياملشاكل الب

و  أجزئي  ،لبرتول بشكل تدرجييلحول إمكانية إحالل مصادر طاقة بديلة ا فكار أاملتطورة، بدأت تطفو على السطح 
  .وإستجابة لدعوات رواد محاية املنظومة البيئية  حتياجات الطاقوية العاملية املتزايدةجل الوفاء باإلأكلي من 

ا أعلى  ذه الطاقاتميكن توضيح املقصود  ،الطاقة البديلة درمصاخمتلف قبل التطرق إىل حتليل إقتصاديات و 
ا وإمكانية ن حيل أحدها حمل اآلأمصادر الطاقة اليت ميكن " ستخراجها وإستخدامها فنيا إخر من حيث وفر

تعين هم مصدر للطاقة يف الوقت احلاضر فإن مصطلح املصادر البديلة للبرتول أوطاملا كان البرتول يعد  ،وإقتصاديا
جيدر بنا التمييز بني نوعني من هذه  البدائل الطاقويةويف احلديث عن  1".البدائل الطاقوية اليت ميكن إحالهلا حمله

   .إحدامها ناضبة واألخرى متجددة املصادر
ومن خالل هذا الفصل سنحاول تسليط الضوء على كل نوع من هذه املصادر بشكل مفصل من خالل إبراز 

ا مستقبال، والعوائق اليت تواجه مسار اإلعتماد  ماهيتها، جوانبها اإلقتصادية، وضعية إستغالهلا يف العامل حاليا وتوقعا
  :على كل مصدر منها، وذلك من خالل املباحث التالية

 أساسيات حول الطاقات البديلة غير المتجددة؛: المبحث األول  
 ماهية الطاقات البديلة المتجددة؛: المبحث الثاني   
 إجراءات تبني الطاقات البديلة المتجددة ضمن منظومة الطاقة العالمية؛: بحث الثالثالم  
 الجغرافية اإلقتصادية لمصادر الطاقات البديلة المتجددة: المبحث الرابع. 

  
  

  
  

  
  
  
  
 

                                                
  .12، ص مرجع سبق ذكرههاشم مرزوك الشمري، عمار حممود محيد،   1
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    أساسيات حول الطاقـات البديلة غير المتجددة: المبحث األول
تعد مبثابة  الناضبة ال تزال طاقة العاملي إال أن مصادر الطاقة األخرىيف ميزان ال البرتولحتلها إرغم املكانة اليت 

املصدر احلجري الفحم  كان وقد. وتصنف الطاقات البديلة غري املتجددة إىل طاقات تقليدية وغري تقليدية بديل له،
لدول النامية غري وا يف بعض الدول الصناعيةهلا ، وال يزال يستخدم كمصدر البرتولكتشاف إالرئيسي للطاقة قبل 

 خصائص عدة تأيت يف مقدمتها كفاءته اإلقتصادية ملا يتميز به من الطبيعي ستخدام الغازإ، لينتشر فيما بعد البرتولية
، مث تأيت بعد ذلك الطاقة النووية اليت تواجه مقاومة عاملية ضد إستغالهلا، ويف السنوات األخرية على البيئة تأثريهقلة و 

ل البرتول والغاز الصخريين، إال أن كل هذه املصادر جيمعها مع البرتول صفة النضوب والتأثري البيئي برزت ثورة إستغال
ومن خالل هذا املبحث سنحاول التعرف على ماهية هذه املصادر واإلمكانات . مما يصعب إمكانية اإلستخالف

  .العاملية منها، وكذا العوائق اليت تقف أمامها لتحل حمل البرتول مستقبال

  -وضعية إستغالله عالميا - الفحم الحجري  : المطلب األول
نه يعد من املصادر الطاقوية أستعمال البرتول، إال إستعمال الفحم احلجري كمورد للطاقة حىت قبل إبالرغم من 

حىت وإن كان حجم إحتياطاته تفوق بقية املصادر  واليت تشرتك مع البرتول صفة النضوب ،البديلة غري املتجددة
طرق الل الفحم احلجري عامليا من خالل التغومن خالل هذا املطلب سنحاول التعرف على وضعية إست. حفوريةاأل
ون إعتماده  دأهم العوائق اليت حتول  تناولاهيته، وحجم إحتياطاته العاملية، وكذا إنتاجه وإستهالكه، إىل جانب مل

  . كبديل للبرتول مستقبال
 ماهية الفحم الحجري: أوال

يعد الفحم احلجري من أقدم مصادر الطاقة يف العامل، يتكون يف باطن األرض على  :هوم الفحم الحجريمف  .1
مدى ماليني السنني من خالل حتلل مصادر نباتية  ومواد عضوية بسبب العمليات البيولوجية يف أماكن ذات ضغط 

عال واإلحرتاق، ويعطي جراء إحرتاقه طاقة وهو صخر أسود أو بين قابل لإلشت. شديد وحرارة وتكون معزولة عن اهلواء
وال يوجد للفحم احلجري تركيبة حمددة وثابتة فهو مزيج من مواد متعددة، وبصفة عامة حيتوي . على شكل حرارة

الفحم على قدر معني ومتغري من الكربون وعليه تتوقف نوعيته ورتبته، كما حيتوي على بعض املواد املتطايرة باإلضافة 
يل من املواد املعدنية وبعض الشوائب، وعادة ما تتخذ إحصاءات األمم املتحدة القيمة احلرارية للفحم إىل قدر قل

 1.كيلو كالوري لكل كيلوغرام، أساسا حلساب الطن من مكافئ الفحم  7000البيتوميين، وهي 
لكل نوع ومنيز له للفحم أنواع كثرية، ختتلف هذه األنواع بإختالف احملتوى احلراري  :أنواع الفحم الحجري .2

  2:األنواع التالية

                                                
قتصادية ، كلية العلوم اإليف العلوم اإلقتصادية، أطروحة دكتوراه حالة الجزائر -مين الطلب على الطاقة في المستقبلأالغاز الطبيعي ودوره في ت، براهيم بورنانإ  1

  .24، ص2007وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
لس الوطين للثقافة والفنون و ، تكنولوجيا الطاقات البديلةسعود يوسف عياش،   2   .16-15، ص1981اآلداب، علم املعرفة، الكويت، ا
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ائية بل يتميز  :الخث  . أ يعترب احللقة األوىل يف مسلسل تكون الفحم، مبعىن أنه مل يتحول إىل فحم بصورة 
بوجود بقايا النباتات فيه، واخلث مادة طرية باملقارنة مع أنواع الفحم األخرى، وحيتوي على نسبة كبرية من املاء تصل 

وترتكز إستعماالت اخلث على تزويد املنازل ببعض ليلة من الكربون وبعض املواد املتطايرة، ونسبة ق %90إىل 
ا من الطاقة احلرارية ويف حمطات توليد الكهرباء  .إحتياجا

مليون طن سنويا   9ألف مليون طن، ويقدر معدل اإلستهالك حبوايل  300يبلغ إحتياطي العامل من اخلث حوايل 
ى إستغالل هذا املصدر على مستوى واسع خاصة إذا طال أمد أزمة مصادر الطاقة اليت يعيشها ومن املتوقع أن جير 

ومتلك  %97العامل، ومتتلك دول اإلحتاد السوفييت سابقا وأوروبا ومشال أمريكا معظم اخلث املوجود يف العامل حبوايل 
  ؛%61وحدها ) سابقا(دول اإلحتاد السوفييت 

بين يف احللقة الثانية من سلسلة تكون الفحم بعد اخلث، وهو حيمل الكثري من يقع الفحم ال :الفحم البني  . ب
خصائصه كإحتوائه على نسبة عالية من املاء واملواد املتطايرة، يستعمل الفحم البين يف العديد من األغراض الصناعية 

 %70ريليون طن، يوجد منه حوايل ت 2ويف حمطات توليد الطاقة الكهربائية، ويقدر خمزون الفحم البين يف العامل بنحو 
  بالواليات املتحدة األمريكية، ويتوزع الباقي بني كندا ودول أوروبا؛ %20بدول اإلحتاد السوفييت سابقا وحوايل 

ذا اإلسم ألنه ينتج مادة قطرانية عند تقطريه إلنتاج الغاز وفحم الكوك، وحيتوي  :الفحم القطراني  . ج يدعى 
من املواد املتطايرة املتكونة من مواد هيدروكربونية، واليت تستعمل يف إنتاج الغاز، كما  %40-30الفحم القطراين على 

حيتوي على نسبة قليلة من املاء، ويشكل الفحم القطراين اجلزء األكرب من إحتياطي العامل من الفحم، وهو أكثر 
تريليون طن، متتلك دول اإلحتاد  6.7وايل األنواع إستعماال وإنتشارا، كما يبلغ خمزون العامل من الفحم القطراين ح

ومتتلك الصني نسبة مقاربة، أما اجلزء  %17م األمريكية حنو .منها بينما متتلك الو %62السوفيايت سابقا حوايل 
  .من املخزون فينتشر يف أوروبا وأسرتاليا واليابان واهلند ومناطق أخرى من العامل %5املتبقي والذي يبلغ حوايل 

عرف اإلنسان الفحم منذ عدة قرون، ولكنه مل يستغل   :لتاريخي إلستخدام الفحم الحجريالتطور ا  .3
كمصدر من املصادر اهلامة للطاقة إال يف القرنيني السابقني، وهناك من اآلثار ما يدل على أن اإلنسان األول 

ن يستخدم يف أوروبا  إكتشف الفحم احلجري بالصدفة وإستخدمه يف إشعال النار للتدفئة وحتضري الطعام، وكا
اية القرن التاسع عشر بالنسبة للطبقة الفقرية، بينما الطبقة الغنية فكانت تستخدم  كمصدر أساسي للطاقة حىت 
اخلشب وذلك ألن الفحم أقل تكلفة من اخلشب، كما أن الفحم عادة يكون مصحوبا بكثري من الدخان والروائح 

ا وتوافر اخلشب يف  غري املقبولة، ومل يستخرج الفحم بكثرة يف  الواليات املتحدة األمريكية وذلك إلنتشار الغابات 
كل مكان، وتأخر إستخراج الفحم من باطن األرض يف الواليات املتحدة األمريكية إىل غاية القرن الثامن عشر  

، فبدأ اإلهتمام أما يف الشرق األوسط. وإنتشرت مناجم الفحم ومت اإلكتفاء ذاتيا بالفحم املستخرج من أراضيها
وعلى الرغم من كون الفحم يف الوقت الراهن  1.بالفحم يف النصف الثاين من القرن العشرين بشبه جزيرة سيناء مبصر

                                                
  .45، ص1998مصر، : ، املكتبة األكادميية، القاهرةالطاقة وتحديات المستقبلحممد إيهاب صالح الدين،   1
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ثالث أهم مصادر الطاقة يف العامل خاصة يف األقطار الصناعية، إال أن وجوده وإستخداماته حمدودة جدا يف األقطار 
  .النامية خاصة العربية

ميثل الفحم احلجري أكرب إحتياطي عاملي من بني مصادر الطاقة : إلقتصادية للفحم الحجرياألهمية ا .4
األحفورية، وإن الكميات املمكن إستخالصها منه متثل أربعة إىل ستة أضعاف كميات البرتول والغاز بالقياس إىل 

 :وحدات احلرارة املنتجة، وتربز أمهية الفحم من خالل النقاط التالية
 سنة  %28.1حم احلجري املرتبة الثانية بعد البرتول يف إنتاج الطاقة األولية يف العامل بنسبة إحتل الف

فإن حصة الفحم من الطلب العاملي على الطاقة ستقدر  2016حسب توقعات منظمة األوبك لسنة ، و 20151
 ؛20402 آفاق %23.9بنحو 

  طاقة على شكل حرارة ميكن إستغالهلا يف الفحم احلجري مادة قابلة لإلحرتاق ويتولد عن هذه اخلاصية
 إستعماالت كثرية كتدفئة املنازل وكوقود للمنشآت، ويف عمل منتجات عديدة وخمتلفة؛

  يعترب قطاع الطاقة الكهربائية من أكثر القطاعات إستهالكا للفحم حيث تعتمده الكثري من الدول إلنتاج
 ؛20153سنة  %39.3قة الكهربائية يف العامل حنو الكهرباء، وبلغت نسبة مسامهة الفحم يف إنتاج الطا

  يستخدم الفحم احلجري كمصدر أويل للطاقة ومادة خام يف بعض الصناعات البرتوكيماوية، كما يستعمل
يف إنتاج فحم الكوك وهو مادة خام أساسية يف صناعة احلديد والفوالذ، وتنتج مواد أخرى من فحم الكوك كاألدوية 

 .واألصباغ واألمسدة
  للفحم القدرة على التشكل من احلالة الصلبة إىل احلالة الغازية والسائلة، حيث إستخدم األملان هذه

 4الطريقة للحصول على زيت شبيه بالبرتول خالل احلرب العاملية الثانية؛
  إخنفاض سعر الفحم يف األسواق العاملية مقارنة باملصادر األخرى، وهي ميزة إقتصادية متيزه عن باقي

 صادر الطاقوية؛امل
  يعد الفحم مصدرا الطاقة لبعض الصناعات يف العامل، كصناعة احلديد والصلب وصهر املعادن، كما اليزال

  .ميثل املصدر األول للطاقة يف الدول اليت تفتقر للبرتول
 اإلحتياطي العالمي للفحم الحجري ومدة كفاية المخزون : ثانيا

الكميات اليت تؤكد املعلومات اجليولوجية واهلندسية إمكانية إستخراجها نقصد باإلحتياطي العاملي للفحم تلك 
ويف الواقع يصعب معرفة إحتياطي الفحم العاملي بدقة نظرا  5مستقبال يف ظل الظروف اإلقتصادية والتقنية السائدة،

ة منه، حيث يقدر إلختالف التقديرات اليت تنشر بشأنه، إال أنه ميكن القول بأن العامل حيتوي على كميات كبري 
والواليات املتحدة األمريكية ) سابقا(مليار طن يرتكز معظمه يف دول اإلحتاد السوفيايت  9000رصيدها بنحو 

                                                
1 International Energy Agency, Key World Energy Statistics, 2017, Op.Cit, p6. 
2 OPEC, World Oil Outlook 2016, Op.Cit, p66. 
3 International Energy Agency, Key World Energy Statistics, 2017, Op.Cit, p30. 

  .23، ص2004مصر، : ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرةريخاإلنسان والطاقة عبر التاتوفيق حممد قاسم،   4
  .220، صمرجع سبق ذكرهالطبعة األوىل، ، مستقبل النفط العريبحسني عبد اهللا،   5
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طن من إمجايل الرصيد العاملي للطاقة  مليار 1139.3والصني، أما اإلحتياطي املؤكد من الفحم يف العامل فال يتجاوز 
اطات يف الدول الصناعية حيث مناطق إستهالكه وذلك على عكس توزيع وترتكز أغلب هذه اإلحتي. 2016لسنة 

إحتياطات البرتول، إال أن هذا الرتكز للفحم قد يكون نتيجة لعدم التنقيب والبحث عنه يف النصف اجلنويب للكرة 
د منه فعليا يف األرضية، حيث تشري املؤشرات اجليولوجية إىل وجود إحتياطات كبرية يف تلك املناطق وهو ما مت التأك

بنحو  2016أسرتاليا اليت كانت تستورد الفحم مث متكنت بفعل التنقيب من العثور على إحتياطات معتربة قدرت سنة 
  .مليار طن جعلتها تصنف من الدول الرائدة عامليا من حيث اإلنتاج 144.8

يف العامل، وقد إرتفعت تقديرات  وحيتل إحتياطي الفحم احلجري املرتبة األوىل ضمن إحتياطيات الوقود األحفوري
اية سنة  عن مستوياته  BPحسب بيانات شركة بريتيش برتوليوم  2016إحتياطي العامل املؤكدة من الفحم احلجري 

اية  1139.3، حيث قدر حبوايل 2001سنة  اية  984.4باملقارنة مع  2016مليار طن  ، ويتوقع 2001مليار طن 
، وترتكز معظم هذه اإلحتياطيات 2016حسب وترية اإلنتاج لسنة  عاما 153ر من أن يعمر هذا اإلحتياطي أكث
واجلدول املوايل يوضح التطور والتوزيع اجلغرايف لإلحتياطات  من اإلمجايل العاملي، %46.5بدول آسيا باسيفيك بنسبة 

  .2016إىل  2001العاملية من الفحم احلجري خالل الفرتة 

  وزيع إحتياطات الفحم الحجري في العالم تطور وت): 1.2(الجدول رقم 

  
  المنطقة

  إحتياطي نهاية
2001  

  )مليار طن(

  إحتياطي نهاية
2006  

  )مليار طن(

  إحتياطي نهاية
2011  

  )مليار طن(

  إحتياطي نهاية
2016  

  )مليار طن(

مدة كفاية 
  المخزون

  )عاما(

  :مجموع شمال أمريكا منها
  أ.م.الو

257.7  
249.9  

254.4  
246.6  

245.0  
237.2  

259.3  
251.5  

356  
381  

  138  14.0  12.5  19.8  21.7  مجموع أمريكا الوسطى والجنوبية
  :منهامجموع أوروبا وأوراسيا 

  دول اإلتحاد السوفيتي سابقا
355.3  
229.9  

287.0  
227.2  

304.6  
228.0  

322.1  
223.2  

284  
417  

  :مجموع آسيا باسيفيك منها
  الصين
  الهند

  أستراليا

292.4  
114.5  
84.3  
82.0  

296.8  
114.5  
92.4  
78.5  

265.8  
114.5  
60.6  
76.4  

529.3  
244.0  
94.7  

144.8  

102  
72  

137  
294  

  :الشرق األوسط وإفريقيا منها
  الشرق األوسط
  جنوب إفريقيا

57.0  
1.7  

49.5  

50.7  
0.4  

48.7  

32.8  
1.2  
30.1  

14.4  
1.2  
9.8  

54  
-  

39  
  153  1139.3  860.9  909.0  984.4  إجمالي إحتياطي العالم

Source: British petroleum, Statistical Review of World Energy, reports for different years 
(2002, 2007, 2012, 2016, 2017). 
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  إنتاج الفحم الحجري عالميا: ثالثا
 حيث تزايد عليه الطلب خاصة يف قطاع 1973عرف إنتاج الفحم احلجري يف العامل منوا كبريا خاصة عقب أزمة 

ا تعمل على تطوير  توليد الكهرباء، ونظرا لوقوع معظم إحتياطاته يف الدول الصناعية واليت تعترب أكرب مستهلك له فإ
  .إستخداماته وبالتايل زيادة إنتاجه

مليون طن سنة  7269إىل حنو  1973مليون طن سنة  3074وقد إرتفع إنتاج العامل من الفحم من حوايل 
تقريبا نصف ما يستهلكه العامل من الفحم من  ، أي%44.5معظم اإلنتاج العاملي بنسبة  ، وترتبع الصني على2016

إنتاج الصني، وتقريبا مخسة أضعاف ما تنتجه الواليات املتحدة ثالث منتج للفحم احلجري عامليا حسب معطيات 
من حجم اإلنتاج  %23.7نسبة تليها دول منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ب 2016،1الوكالة الدولية للطاقة سنة 

، وتشري بعض التوقعات إىل أن إنتاج الفحم احلجري )1.2(رقم وفق ما يوضحه الشكل  2016العاملي للفحم سنة 
سيشهد تزايدا خالل الثالثني سنة القادمة بسبب زيادة الطلب عليه خاصة يف منطقة آسيا وعلى رأسها الصني 

  . واهلند
   )2016-1973(ج الفحم الحجري في العالم خالل الفترة تطور إنتا ): 1.2(الشكل رقم 

  

  
Source: International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, Paris, 2017, p16. 

  اإلستهالك العالمي للفحم الحجري  :رابعا
جل إستهالكه منوا قدر ميثل الفحم احلجري أسرع مصادر الوقود األحفوري منوا من حيث اإلستهالك، حيث س

وهو بذلك ينمو بأكثر من ثالثة أضعاف سرعة منو إستهالك البرتول ) 2015-2000(خالل الفرتة  %60.15بـنحو 
ويرجع هذا النمو إىل عدة إعتبارات منها إرتفاع أسعار البرتول خالل تلك  2،%19.86خالل نفس الفرتة واملقدر بـ 

  . وجه حنو الفحم احلجري هذا من جهة، وتراجع إحتياطيات البرتول من جهة أخرىالفرتة ما زاد حافز املستهلكني بالت

                                                
1 International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2016, Op.Cit, p17. 
2 British petroleum, bp-energy- outlook-summary tables, 2016, p1. 
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مليون طن مكافئ برتول، حيث تعد منطقة آسيا  3732بـ  2016قدر اإلستهالك العاملي للفحم احلجري سنة و 
من  %50.6، وحتتل الصني الصدارة بنسبة إستهالك قدرت بنحو %73.8أكرب مستهلك للفحم بنسبة تقدر بنحو 

إمجايل اإلستهالك العاملي للفحم لنفس السنة، وهذا راجع حلجم اإلحتياطات من الفحم احلجري اليت متتلكها 
الصني، وكذا الزيادات يف معدل النمو الذي يشهده اإلقتصاد الصيين خالل السنوات األخرية، تليها اهلند والواليات 

 2016.1إمجايل اإلستهالك العاملي للفحم سنة  على التوايل من %9.6و %11املتحدة األمريكية بنسبة 
، فإن حجم اإلستهالك العاملي من الفحم احلجري سوف يستمر 2016وحسب تقديرات بريتيش برتوليوم لسنة 

  :مليون طن مكافئ برتول كما يبينه الشكل املوايل 4271.8حنو  2035باإلرتفاع حيث سيبلغ سنة 

  ته المستقبليةوقعاوتالحجري العالمي للفحم  حجم اإلستهالك رتطو ): 2.2(الشكل رقم 

  
:أنظر كل من: المصدر  

- British petroleum, Statistical Review of World Energy, 65th edition,  June 2016, p33. 
- British petroleum, bp-energy- outlook-summary tables, 2016, p1. 

 ي كمصدر أساسي للطاقة عالميامعوقات اإلعتماد على الفحم الحجر : خامسا
يعد الفحم احلجري أقدم مصدر للطاقة يف العامل، وحيتل املرتبة األوىل بني مصادر الطاقة األحفورية من حيث 
اإلحتياطيات، إال أن آثاره البيئية قد تعوق مسرية الطلب العاملي عليه، ومن مت فإعتماده كمصدر رئيسي للطاقة يف 

  : واجهه عدة معوقات أمههاالعامل كبديل للبرتول ي
إخنفاض القيمة احلرارية للفحم مقارنة مع البرتول والغاز، كما يعد أكثر وأخطر املصادر األحفورية تلويثا للبيئة،  .1

غاز ثاين أكسيد الكربيت  أكسيد (حيث تتخلف عنه كميات هائلة من النفايات الصلبة والسائلة وحىت الغازية 
وعند حرقه تتكون  %3أو  %2، إذ حيتوي الفحم على نسبة من الكربيت تصل إىل )ونالنرتوجني وأول أكسيد الكرب

                                                
1 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op.Cit, p39. 
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كميات كبرية من غاز ثاين أكسيد الكربيت امللوث للجو والضار باإلنسان واحليوان واملنشآت، إضافة إىل املخاطر 
  النامجة عن تلوث املياه السطحية واجلوفية؛

 1فحم صاحل لإلستخدام، واليت تصل إىل حنو سبعة إىل مثاين سنوات، طول الفرتة الزمنية الالزمة إلعداد منجم  .2
إضافة إىل أن عملية إستخراج الفحم تتطلب نفقات عالية، ويكلف إستخدامه يف حمطات توليد الكهرباء تكاليف 

  باهظة؛
اقة دون كمصدر للط  احلجرياآلالت الصناعية احلديثة تعتمد على البرتول وال ميكن إقتصاديا إحالل الفحم   .3

  تغيري اهلياكل اإلقتصادية للصناعة احلديثة؛
أدت القوانني اليت سنتها الدول الصناعية واملنظمات الدولية قصد محاية البيئة وتأمني سالمة العاملني يف   .4

  مناجم الفحم إىل غلق الكثري منها، وإىل تضييق احلافز لدخول صناعة الفحم وجذب إستثمارات جديدة؛
يوجد الفحم على أعماق كبرية ولذلك تستخدم طرق التعدين اخلاصة بإستخراج املعادن من  يف بعض املناطق  .5

ويف املناطق اليت يوجد فيها . أعماق األرض مبا فيها من خماطر اإلشتعال الذايت وإصابة العمال بأمراض الرئة والسرطان
بة اليت تغطي مساحات هائلة من الفحم قريبا من سطح األرض تستخدم طرق تعدين تعتمد على إزالة طبقة الرت 

األراضي، مث يفصل الفحم ويكسر بواسطة كسارات ضخمة، وهذه الطريقة أفضل لسالمة العمال، ولكنها تتلف 
مساحات كبرية من األراضي، وتكلف مبالغ طائلة وجمهودات ضخمة إلعادة إستصالح تلك األراضي حىت ميكن 

  إستغالهلا يف الزراعة وغري ذلك؛
جم الفحم عادة يف مناطق منعزلة بعيدة عن األسواق واملدن، مما يستوجب نقل الفحم إىل أماكن تقع منا  .6

إستخدامه، ويتم نقله بواسطة الشاحنات والقاطرات والسفن وهذه الطرق مكلفة جدا إذا ما قورنت بتكلفة نقل 
ىل ثلثي سعر تسليمه للجهة ، حيث تصل تكلفة نقل الفحم إ2البرتول والغاز عرب األنابيب الضخمة والناقالت

 إضافة إىل التلوث البيئي الذي حيدث أثناء عملية نقل الفحم؛ 3املستهلكة،
على الرغم من أن الفحم احلجري يعد الورقة الراحبة لدى الدول الصناعية، حيث تبلغ إحتياطاته حوايل ثالثة   .7

الواضحة اليت ال ميكن جتاهلها هي أن معظم هذا أضعاف إحتياطات البرتول والغاز الطبيعي جمتمعني، غري أن احلقيقة 
اإلحتياطي يرتكز يف ثالثة دول هي على التوايل اإلحتاد السوفيايت، الواليات املتحدة األمريكية والصني، ومن مث فإنه 
من الصعوبة مبكان أن نتصور العامل يرضى باإلعتماد على هذه القوى الثالثة فقط، ملا سوف يلحق به من خماطر 

  4.بعيات إقتصادية وسياسيةوت
حقيقي كمصدر منافس وبديل احلجري  ستخدام الفحم إتعميم  أمامكثر العوائق ألبيئي من ا إمجاال يعد العامل

بعد احلملة الناشطة من قبل رواد محاية البيئة، ومن مت فتوسيع إستخدام الفحم احلجري تعرتضه مقاومة  خاصة للبرتول
                                                

، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة قاصدي -دراسة حالة بعض اإلقتصاديات–إستراتيجية التسيير األمثل للطاقة ألجل التنمية المستدامة غانية نذير،   1
  .72، ص2016اجلزائر، : ورقلةمرباح، 

  . 215ص ،1987القاهرة،  ،مكتبة النهضة املصرية، قتصادياتهاإالطاقة مصادرها و حممد حممود عمار،   2
  .219-218، صمرجع سبق ذكرهالطبعة األوىل، ، عبد اهللا، مستقبل النفط العريب حسني  3 

  .114، ص1974، مصر، جملة العمل العربية، العدد الثاين، ع واإلنفعالالبترول العربي وأزمة الطاقة بين الواقحممود حسن رشدي،   4
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حىت مع إجراءات  ل الصناعية واليت أخدت حتتفظ لنفسها بأجواء أكثر نقاء وأقل تلوثا،من الرأي العام خاصة يف الدو 
ترقيىة الكفاءة اإلستخدامية للفحم من خالل تعميم إستخدام تقنيات الفحم النظيف، إال أن صفة النضوب جتعله 

 .التنمية املستدامة من املصادر املستبعد إحالهلا حمل البرتول وفق ضوابط اإلستدامة الشاملة لكل أبعاد

  الغاز الطبيعي وإقتصادياته عالميا: المطلب الثاني
   ألن له نفس اخلصائص اليت تنطبق عليها  ،إلنتاج الطاقة يف العاملاملصادر الناضبة أحد أهم  يعد الغاز الطبيعي

م يف نقصانه وبالتايل ، فهو غري قابل للتجدد، وإنتاجه يساه)يف الفصل األول خصائص الطاقات الناضبة سبق ذكر(
ويصنف الغاز كوقود أحفوري، ومن املرجح إحتالله الصدارة ضمن مصادر الطاقة  .زواله يف املدى املتوسط أو البعيد

ومن . البديلة للبرتول على املدى القصري واملتوسط، غري أن ذلك يواجهه عدة معوقات تناقض ضوابط اإلستدامة
ديات الغاز الطبيعي عامليا، وكذا عيوب ومعوقات إستغالله كمصدر مستقبلي خالل هذا املطلب سنتعرف على إقتصا

  .للطاقة يف العامل
  ماهية الغاز الطبيعي: أوال

هو خليط من الغازات القابلة لإلحرتاق، حيث تتكون هذه الغازات عادة من  :تعريف الغاز الطبيعي .1
ا من حقل آلخر1وغريهاامليثان، اإليثان، الربوبان والبوتان : اهليدروكربونات مثل والغاز . ، واليت تتغري نسبها ومكونا

 .الطبيعي يف صورته النقية عدمي اللون وال رائحة له، وخاصية اإلحرتاق تولد منه قدرا كبريا من الطاقة
من العوالق، وهي كائنات جمهرية  يف سالف العصور هتكونوالنظرية الشائعة عن أصل الغاز الطبيعي هي اليت ترجع 

هذه نضغطت البقايا حتت إماتت وتراكمت يف طبقات احمليطات واألرض، و  اليت تضمن الطحالب والكائنات األوليةت
املواد العضوية إىل  تلكبتحويل  هذه األخريةوعرب آالف السنني قام الضغط واحلرارة الناجتان عن  ،رسوبيةال الطبقات

ينظر ، حيث األخرى مثل الفحم والبرتول األحفوريواع الوقود نه كثريًا عن أنييف تكو  هذا األخريوال خيتلف  2غاز،
تأثري الضغط واحلرارة على  والغاز الطبيعي أنه ناتج من ، البرتولمعظم اجليولوجيني إىل الزيت اخلام، مثل الفحم

ونان حتت نفس يتكالطبيعي وحيث أن البرتول والغاز  3.القدمية على مر العصور اجليولوجية وبقايا احليوانات النباتات
خليط من الغازات ذات األصل  منيتألف فإن هذا األخري له نفس الطبيعة التكوينية للبرتول، فهو  الظروف الطبيعية،

 من البرتول واحد طن همن الغاز الطبيعي يقابل مرت مكعب ألفحيث  ،البرتويل ميكن قياسها من الناحية الطاقوية
  4.ا الغاز اليت يتواجد كما أن هذا اخلليط متغري وفقا للمناطق

                                                
   الذي سوف يتم تناوله الحقا )الطبيعي غري التقليدي نوع الغاز(الغاز الطبيعي التقليدي دون الغاز الصخري  ذا املصطلحنقصد.  
  .36، ص1972، دار النهضة العربية، القاهرة، فريقياإثروة البترول في راشد الرباوي،   1
  .57، ص2002مصر، : وىل، مكتبة الدار العربية للكتاب، مدينة نصر، الطبعة األالتلوث البيئي ومخاطر الطاقةحسن أمحد شحاتة ،   2
لس العراقي للسلم والتضامن، ستخداماته ومستقبلهإكتشافه، إتاريخ : النفط،  علي الصباح 3   :على املوقع متاح، موقع مرافئ اخلاص با

 http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=12389   
4 Microsoft Encarta 2012 (DVD), Gaz naturel, Microsoft Corporation 2012. 
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بصفة عامة ميكننا تقسيم الغاز الطبيعي حسب طبيعة وجوده يف اآلبار إىل ثالثة أنواع : أنواع الغاز الطبيعي .2
  1:رئيسية هي

وهو الغاز الطبيعي املتواجد يف أبار منفصلة عن أبار البرتول وله حقول  ):الغاز الحر(الغاز غير المصاحب   .أ 
يف حقول الغاز، ويف هذه احلالة فهو ليس عرضة للهدر حرقا نظرا  إنفراديةبصورة يتواجد  أي أنه خاصة به وحده،

  ؛إلمكانية التحكم يف إنتاجه
أي الغاز املتواجد مع البرتول ولكنه يأيت يف شكل طبقة فوقه، وال يكون  ):غاز الغطاء(الغاز المصاحب   .ب 

ا بإحراقه، أو بإعادة حقنه يف املكمن للمحافظة على الضغط منحال فيه، وغالبا ما يتم إهدار هذا النوع من الغاز إم
  داخله؛

نسياب البرتول إىل إفإن نسبة كبرية منه تتحرر مبجرد يف هذه احلالة  :الغاز المصاحب المنحل في البترول  .ج 
قدم مكعب من  550األرض نتيجة ختلصها من الضغط املرتفع الواقع عليها يف اآلبار حبيث ينطلق حوايل  سطح

وهكذا تتوقف الكمية املنتجة من الغاز املصاحب على الكمية املنتجة من  ،لغاز مقابل إنتاج برميل من البرتول اخلاما
  2.البرتول من نفس البئر حيث يعترب الغاز منتجا ثانويا يف هذه احلالة

  :تتمثل يف وميكن تقسيم الغاز الطبيعي تبعا لسلوكه أثناء صعوده داخل البئر إىل ثالثة أنواع رئيسية
ا حىت يصل  :الغاز الجاف  .أ  وهو الغاز الذي يتواجد داخل املكمن الطبيعي يف حالته الغازية ويبقى حمتفظا 

 ؛%98و %96إىل سطح األرض، ويرتاوح متوسط نسبة امليثان فيه ما بني 
ي على كمية وهو الذي حيتفظ أيضا حبالته الغازية طوال تدفقه خالل مسام البئر ولكنه حيتو  :الغاز الغني  .ب 

 أكرب من اهليدروكربونات األثقل وزنا؛
يتواجد هذا النوع من الغاز يف حالته االبتدائية كطور غازي، ولكنه يتميز بطوره السائل عند : الغاز الكثيف   .ج 

سحبه من البئر نتيجة للضغط اهلائل مث يتحول مرة أخرى إىل طوره الغازي مع استمرار اخنفاض الضغط، وحيتوي هذا 
  3.على نسبة عالية من خليط اهليدروكربونات تعرف باملكثفات البرتولية الغاز
يعد الغاز الطبيعي من املصادر احلديثة اليت زاد الطلب عليها لتلبية اإلحتياجات  :خصائص الغاز الطبيعي .3

ذلك لتميزه الطاقوية اليت تسجل مؤشرا تصاعديا عرب الزمن، مما يكسبه مكانة ال تقل أمهيتها عن أمهية البرتول، 
  :باخلصائص التالية

يعد الغاز الطبيعي من أقل املصادر األحفورية تلويثا للبيئة حيث ال تؤدي عملية إحرتاقه إىل إطالق كمية   .1
من غاز امليثان، لذلك  %90كبرية من الغازات الدفيئة مقارنة مع الفحم والبرتول، فهو يتكون من أكثر من 

بيئة إال إذا إحتوى على القليل من كربيتيد اهليدروجني، أو إذا حدث وإشتعلت فإستخراجه ال يسبب تلويثا يذكر لل

                                                
1 Alexandre Rojey et autre, Le Gaz naturel : production traitement transport, Edition Technip, Paris, France, 
1994, p17. 

 .41، ص مرجع سبق ذكره، كتوش عاشور 2
  .93، 92، ص 2001 اجلامعية، اإلسكندرية، الداروالبيئة،  الموارد قتصادياتإ، وآخرونمقلد  رمضان حممد  3
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ولذلك يعترب وقودا مثاليا من الناحية البيئية وخاصة يف اإلستعماالت . بئر اإلستخراج، وهي حالة ميكن تفادي وقوعها
 1.ؤدي إىل إنبعاث امللوثات يف اهلواءاملنزلية، فأنواع الوقود األحفوري األخرى وبسبب الرواسب السامة احملتواة فيها ت

طن كربون عند إشتعال ما يعادل من الغاز واحد طن  0.63إن ما يطلقه الغاز الطبيعي مثال من الكربون ال يتجاوز 
طن كربون، بينما يطلق ما يعادله حراريا من الفحم  0.82برتول، وباملقابل فإن واحد طن من البرتول يطلق أكثر من 

ويكاد الغاز خيلو متاما من مركبات الكربيت مصدر تلوث زيت الوقود، وتتضاءل فيه نسبة . كربونطن   1.05حنو 
أوكسيد النرتوجني، وهكذا يتمتع الغاز مبيزات بيئية عديدة مقارنة بسائر مصادر الطاقة األحفورية األخرى مما جيعله 

 2حيظى مبساندة املنادين حبماية البيئة؛
كيب كيميائي بسيط نسبيا وبطاقة حرارية عالية وهذا بسبب خاصية اإلحرتاق يتمتع الغاز الطبيعي برت  .2

السهل والكامل له، كما يعد الغاز من أخف املصادر األحفورية جنده يف شكل ترسبات يف باطن األرض، وهو مركب 
اله مقارنة مع هيدروجيين يتكون أساسا من اهليدروكربونات املشبعة، يتطلب عمليات معاجلة بسيطة جدا قبل إستعم

 .الفحم والبرتول، وهو ما حيمي البيئة من التلوث املرتبط بعمليات التكرير
  السياق التاريخي إلستغالل الغاز الطبيعي: ثانيا

أما أول إستغالل  3،بالصني قبل امليالد 940عام إىل الغاز كمورد إقتصادي وإستعماله ألول مرة  يرجع ظهور
يف الواليات املتحدة األمريكية وبالضبط يف والية فرجينيا، وبسبب  1821ن سنة للغاز الطبيعي بشكل جتاري فكا

فإن تكاليف إستخراجه ونقله الباهظة، وكذلك إلعتبارات املنافسة من مصادر الطاقة األخرى خاصة الفحم والبرتول، 
  املصاحب أهم مكامن الغازكتشاف إب 1920 سنةبتداء من إإال  التجارية الفعالة نطالقتهإالغاز الطبيعي مل يعرف 

العديد من أنابيب النقل يف الواليات املتحدة لتوزيع الغاز الطبيعي من أماكن اإلكتشاف واإلستخراج إىل  وتركيب
وقد بقي الغاز الطبيعي املنتج حىت احلرب العاملية الثانية يف معظمه غازا مرافقا، وهو ما برر إحراقه  4.أماكن اإلستهالك

لنحو السائد يف تلك الفرتة، وذلك ألن أسواق اإلستهالك كانت بعيدة عن إستيعاب الكميات املنتجة  وإهداره على ا
غري أن إزدياد الطلب على الطاقة بعد احلرب العاملية الثانية، وحدوث تطورا . كما أن وسائل نقله مل تكن متطورة

شبكات واسعة، أسهم يف إزدياد إنتاجه والبحث  تكنولوجيا هائال يف جمال إستخدام األنابيب كوسيلة لنقل الغاز عرب
 سنة 3مليار م 445بداية القرن العشرين إىل  3مليار م 4لغاز الطبيعي من لالعاملي  التجاري اإلنتاج إرتفع عنه، حيث

الرغم من وببا، و يف أور  ولكن 5 .لوحدها يف الواليات املتحدة األمريكية% 80ستهلك منها ما يقارب إ، 1960
ا تأخرت يف صناعته كتشاف إ با الشرقية والستينات يف و اخلمسينات يف أور إىل غاية الغاز الطبيعي فيها مبكرا إال أ

ا العربية،  وفيما خيص الدول .با الغربيةو أور  ا على ستخدامه إال بعدإمل تعرف فإ  ستقالهلاإ حصول أغلب بلدا

                                                
 .21، ص 2005، اجلزء األول، جامعة امللك سعود، السعودية،  قتصاد البيئياإل ،ترمجة أمحد يوسف عبد اخلري، شارلس كولستاد 1
 .69، ص مرجع سبق ذكرهالطبعة األوىل، ني عبد اهللا، مستقبل النفط العريب، حس 2

3 Jean Masseron, l'Economie des Hydrocarbures, 2eme édition, Editions Technip, Paris, 1975, p8. 
4 Ibid. p9. 

  .44-43، ص2011، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، رياته عالمياتقييم سياسات تصدير وتصنيع الغاز الطبيعي محليا ومقارنته بنظداليا حممد يونس،   5
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 حتواء أراضيها على إحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعيبالرغم من إاية اخلمسينات وبداية الستينات،  السياسي
  .صاحببنوعيه احلر وامل

  األهمية اإلقتصادية للغاز الطبيعي: ثالثا
االت احليوية، ويتفاوت هذا اإلتنبع األمهية اإلقتصادية للغاز الطبيعي من تعدد إستخداماته يف خمتلف  ستخدام ا

من إمجايل اإلستهالك  %24.13تل الغاز الطبيعي املرتبة الثالثة بنسبة وحيقتصادية، إمن بلد آلخر ألسباب فنية و 
ستهالك العاملي إمجايل اإلمن  %45ويستحوذ القطاع الصناعي على أكثر من  2016،1العاملي للطاقة األولية سنة 

ستعماالت يف الوقت احلايل املصدر الطاقوي املفضل لإلالطبيعي يعترب الغاز إذ  2016،2 سنةالطبيعي للغاز 
الصناعية، فهو يستخدم يف الصناعات البرتوكيماوية وصناعات البالستيك، واألمسدة اآلزوتية وكذلك يستخدم يف 

 70ويتوقع أن متتد قائمة السلع اليت يدخل الغاز يف تركيبها إىل أكثر من صناعة احلديد والصلب وصناعة األملنيوم، 
حيث  1973لغاز الطبيعي يف قطاع النقل تطورا ملحوظا منذ سنة ، كما شهد إستخدام ا2020ألف مادة يف أفاق 

رتفاع إأي ب(ستهالك العاملي للغاز من جممل اإل 2015سنة  %7بـ  رستخدامه يف هذا القطاع تقدإأصبحت نسبة 
كوقود للمحركات    GPLوهناك إجتاه حديث إلستعمال غاز البرتول املسال  3.)1973عن سنة  %4.3يقدر بـ 
ري حاليا يف كل من اجلزائر، هولندا، اليابان، ودوا أوروبا الشرقية، إذ هناك أكثر من مليوين سيارة يف العامل مثلما جي

يعترب الغاز من أحسن املصادر الطاقوية إلنتاج الكهرباء و  ،تستخدم الغاز الطبيعي كوقود بدال من البنزين أو املازوت
 ، متفوقا بذلك على2015لسنة  إنتاج الكهرباء على املستوى العاملييف إمجايل  %22.9يف العامل، فهو يساهم بنسبة 

 يف إنتاج هذه األخريةحيتل الصدارة مجيع مصادر الطاقة األخرى يف جمال إنتاج الكهرباء ماعدا الفحم الذي يبقى 
وذي  وأمام تزايد ضغوط اإلشرتاطات البيئية والبحث عن مصدر نظيف وإقتصادي 4 لنفس السنة، %39.3بنسبة 

حمتوى حراري عال، فمن املتوقع أن يتبوأ الغاز الطبيعي مركز الصدارة يف توليد الطاقة الكهربائية اليت يزداد الطلب 
    .وأيضا يف حتلية املياه اليت تواجه أجزاء عديدة من العامل ندرة فيها وعلى األخص الدول العربية العاملي عليها،

، وبالرغم من عدم سيطرته ستغناء عنهألخرية مصدرا مهما للطاقة ال ميكن اإليف اآلونة االطبيعي وقد أصبح الغاز 
حصة الغاز الطبيعي من الطلب العاملي على إال أن على املشهد الطاقوي العاملي من حيث اإلنتاج إىل غاية اآلن، 

مصادر  متفوقا على كل، 20165حسب توقعات منظمة األوبك لسنة  2040أفاق  %26.6الطاقة ستقدر بنحو 
نظرا لإلعتبارات  أنه وصف من قبل اخلرباء وصناع القرار بكونه طاقة القرن احلادي والعشرين، حىتالطاقة األخرى، 

ستعمال الطاقات األحفورية إعترب جسرا للمرور من حقبة إبل و  البيئية واإلقتصادية والطاقوية املتعلقة بالعائد والتكلفة،
  .تخدام الطاقات املتجددةسإنتشار إإىل حقبة جديدة مييزها 

  

                                                
1 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op. Cit, p9. 
2 British petroleum, Energy Outlook, edition 2017, p32, 33. 
3 International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2017, Op.Cit, p40. 
4 Ibid, p30. 
5 OPEC, World Oil Outlook 2016, Op.cit, p66. 



  
 

 

  ثانيالفصل ال                                                                                                         مدخل إلقتصاديات الطاقات البديلة عالميا

95 

  اإلحتياطي العالمي للغاز الطبيعي: رابعا
يرجع اإلهتمام املتزايد بتقدير إحتياطيات الغاز الطبيعي القابلة لإلستخالص عرب خمتلف أحناء العامل إىل بروزه  

النداءات العاملية الرامية  كطاقة فعلية وشبه بديلة للبرتول، نظرا خلصائصه وميزاته ومالئمته للضغوط الدولية وجتاوبه مع
نتيجة ) الزيادة أو النقصان(للحفاظ على البيئة، وتتحدد إحتياطيات الغاز كل عام مبا يضاف إىل العام السابق 
  .عمليات اإلنتاج واإلكتشاف يف حقول جديدة وإعادة التقدير إلحتياطيات حقول قدمية

اية سنة  123.5ريا إذ قفزت من وقد عرفت إحتياطيات الغاز الطبيعي يف العامل منوا كب تريليون مرت مكعب 
اية  186.6إىل حوايل  1996 ومتثل منطقة الشرق ، %51أي بنسبة زيادة قدرت بنحو  2016تريليون مرت مكعب 

 2016من حجم اإلحتياطيات العاملية لسنة  %42.5األوسط مركز ثقل اإلحتياطي العاملي، إذ تستحوذ على حنو 
من اإلحتياطيات العاملية لكل منها  %13و %18ياطيات هذه املنطقة يف كل من إيران وقطر بنسبة وترتكز أهم إحت

، أما من إمجايل اإلحتياطيات العاملية %17.3منها روسيا  %30.4على التوايل، تليها منطقة أوروبا وأوراسيا بنسبة 
إىل أن أغلب إحتياطيات الشرق وجتدر اإلشارة . %4.1أقل إحتياطي فسجل يف جنوب ووسط أمريكا بنسبة 

األوسط هي من النوع املصاحب الذي يتأثر إنتاجه بإنتاج البرتول، وبالتايل فإن أي إخنفاض يف إنتاج البرتول سيؤدي 
  1.من الغاز احلر %50إىل إخنفاض يف الكميات املنتجة من الغاز الطبيعي، ما عدا إحتياطيات إيران اليت تتكون من 

يوضح تطورات اإلحتياطي العاملي من الغاز الطبيعي وتقديرات العمر اإلنتاجي خالل الفرتة واجلدول املوايل 
)1996-2016.(  

  حتياطيات العالم من الغاز الطبيعيإتطور ): 2.2(الجدول رقم 

  
  المنطقة

  إحتياطي نهاية
1996  

  )3ليون ميتر (

  إحتياطي نهاية
2006  

  )3ليون ميتر (

  إحتياطي نهاية
2016  

  )3ليون ميتر (

نسبة إلى 
  اإلحتياطي العالمي

 )%(  

مدة كفاية 
  المخزون

  )عاما(
  11.7  6.0  11.1  8.0  8.5  مجموع أمريكا الشمالية

  42.9  4.1  7.6  7.2  6.0  مجموع أمريكا الوسطى والجنوبية
  :مجموع أوروبا وأوراسيا منها

  روسيا
39.8  
30.9  

42.8  
31.2  

56.7  
32.3  

30.4  
17.3  

56.3  
55.7  

  :وسط منهامجموع الشرق األ
  إيران 
  قطر

49.2  
23  
8.5  

72.6  
26.9  
25.5  

79.4  
33.5  
24.3  

42.5  
18.0  
13.0  

124.5  
165.5  
134.1  

  30.2  9.4  17.5  13.2  9.9  مجموع آسيا باسيفيك
  68.4  7.6  14.3  14.4  10.2  مجموع إفريقيا

  52.5  100  186.6  158.2  123.5  إجمالي إحتياطي العالم
Source: British petroleum, Statistical Review of World Energy, 66th edition, June 2017, p26. 

                                                
  .98، صمرجع سبق ذكره، 2001، وآخرونرمضان حممد مقلد   1
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سنة، وهي غري  52.5فقد قدرت بـ  2016ولو الحظنا مدة كفاية خمزون الغاز الطبيعي حسب وترية اإلنتاج لسنة 
امل التفكري يف وبالنظر إىل هذه املعطيات البد على الع 1سنة، 50.6بعيدة عن العمر اإلنتاجي للبرتول املقدر بـ 

مصدر آخر غري الغاز الطبيعي ليكون بديال للبرتول حسب ضوابط اإلستدامة، فرغم الكفاءة البيئية واإلقتصادية اليت 
ا الغاز إال أنه يعد من املصادر الناضبة   .يتميز 

  إنتاج الغاز الطبيعي عالميا: خامسا
تعماهلا والطلب عليها يف اآلونة األخرية، فبعدما كان يعد الغاز الطبيعي أحد أهم املصادر احلديثة اليت زاد إس

إستخراجه مقتصرا على الكميات املصاحبة املتواجدة يف حقول البرتول، أصبح يستخرج منفصال من حقول خاصة 
مليار  1224به، كما عرفت نسبة مسامهته يف تلبية اإلحتياجات الطاقوية تزايدا تدرجييا، وقد إرتفع حجم اإلنتاج من 

، ويتوقع أن يستمر اإلنتاج العاملي للغاز 20163مليار مرت مكعب سنة  3674.4إىل  19732سنة   مكعبمرت
ويعود هذا اإلرتفاع إلعتبارات بيئية بالدرجة  2040،4مليار مرت مكعب سنة  5727.9الطبيعي يف اإلرتفاع إىل حنو 

لفحم، وذو كفاءة عالية، لذا تفضل الكثري من الدول األوىل، فالغاز الطبيعي يعترب مصدرا طاقويا أنظف من البرتول وا
ا الدولية يف جمال مكافحة اإلحتباس احلراري والتغري  إستخدامه مقارنة مع مصادر الطاقة األخرى، ألنه يليب إلتزاما

  . املناخي، وهذا ما زاد من إنتاجه خالل هذه الفرتة
عامليا، فهما ميثالن معا نسبة الطبيعي تني يف جمال إنتاج الغاز روسيا، أكرب دولو الواليات املتحدة األمريكية  تعتربو 

، وبالرغم من اإلنتاج الكبري الذي تقوم به الواليات 2016سنة الطبيعي من جممل اإلنتاج العاملي للغاز  37.92%
ا تعترب من  2016مليار مرت مكعب سنة 751الطبيعي واملقدر بنحو املتحدة يف جمال الغاز   مستورديه يف كربأإال أ

ا الغازيةالعامل لكون  ويعود ذلك بالدرجة األوىل، 20165مليار مرت مكعب سنة  84.7 حوايل ، حيث بلغت واردا
ا  عظمىدولة صناعية الواليات املتحدة األمريكية  وذات كثافة سكانية معتربة، وحتتاج ملصادر الطاقة يف مجيع قطاعا

  .للتصدير ومتوين السوق األوروبية جزءا منهستهالك الداخلي و جها يوجه لإلاإلسرتاتيجية، أما روسيا فمعظم إنتا
مليار مرت  182.8قدر بـ  جم، حبالطبيعي لغازاإنتاج  حيثمن املرتبة األوىل قطر فتحتل دول العربية لل بالنسبةأما  

اجلزائر مث تأيت بعدها مرت مكعب،  مليار 110.8بإنتاج قدر حبوايل وتليها العربية السعودية ، 2016سنة مكعب 
 %10.52نسبته ما  والسعوديةيف نفس السنة، حيث متثل هذه األخرية مع قطر مليار مرت مكعب  93.1بلغ بإنتاج 

حتياجات من إمجايل اإلنتاج العاملي، ومعظم هذا اإلنتاج يوجه إىل التصدير وجزء قليل منه يستعمل لتلبية اإل
  .الداخلية

 .2016 عشرة دول منتجة للغاز الطبيعي التقليدي يف العامل سنة واجلدول املوايل يعرض أكرب
  

                                                
1 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op. Cit, p12. 
2 International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2017, Op.Cit, p14. 
3 OPEC, Annual Statistical Bullelin 2017, Op.Cit, p125. 
4 U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook, 2016, p43. 
5OPEC, Annual Statistical Bullelin 2017, Op.Cit, p127. 
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   2016الدول العشرة األوائل في إنتاج الغاز الطبيعي عالميا لسنة ): 3.2(الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Source: OPEC, Annual Statistical Bullelin 2017, p124,125. 

  
  اإلستهالك العالمي للغاز الطبيعي : سادسا

اية احلرب العاملية الثانية منتجا ثانويا للبرتول، ومل جيد اإلهتمام بالبحث عنه مستقال    ظل الغاز الطبيعي حىت 
تالية للحرب شهدت تناميا سريعا يف إستهالك كما مل جيد إهتماما بنشر تقديراته وإحتياطاته، غري أن السنوات ال

الغاز، حيث ميثل الغاز الطبيعي ثاين أسرع مصادر الوقود األحفوري من حيث اإلستهالك، فقد سجل إستهالكه منو 
، ومن املتوقع أن تشهد السنوات القادمة زيادة يف إستهالك الغاز )2015- 2000(خالل الفرتة  1%44.86بـ

زيادة الطلب على الطاقة يف العامل ووجود إحتياطي هائل من لزيادة إىل عدة إعتبارات منها وترجع تلك االطبيعي، 
  .الغاز الطبيعي وكذا إلعتبارات بيئية

وحتتل الواليات املتحدة تريليون قدم مكعب،  125بـنحو  2016وقدر اإلستهالك العاملي للغاز الطبيعي سنة 
من إمجايل اإلستهالك العاملي للغاز الطبيعي لنفس  2%22قدرت بنحو  األمريكية الصدارة يف نسبة اإلستهالك حيث

، فإن حجم اإلستهالك العاملي من الغاز 2016وحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة األمريكية لسنة  السنة،
كما هو موضح من خالل   تريليون قدم مكعب 203حنو  2040الطبيعي سيستمر باإلرتفاع حيث سيبلغ سنة 

  :املوايلالشكل 

                                                
1 British petroleum, bp-energy- outlook-summary tables, 2016, Op.Cit, p01. 
2 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op. Cit, p29. 

  مرت مكعب 0.028317= قدم مكعب  1: لإلشارة فإن.  

  كمية اإلنتاج   البلد المنتج
  )متر مكعب مليار(

  نسبة  إلى 
 (%)اإلنتاج العالمي 

  20.44 751.0  الواليات المتحدة األمريكية
  17.48  642.2  روسيا
  6.18  226.9  إيران
  4.97  182.8  قطر
  4.74  174.0  كندا

  3.72  136.6  الصين
  3.27  120.1  النرويج

  3.02  110.8  السعودية
  2.53  93.1  الجزائر

  2.22  81.7  تركمنيستان
  31.43  1155.2  باقي دول العالم

  100  3674.4  مجموع دول العالم
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  2040تطور إستهالك الغاز الطبيعي في العالم إلى غاية ): 3.2(الشكل رقم     
  تريليون قدم مكعب: الوحدة                                                                                                              

  Source: U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook, 2016, p37.   

  معوقات وتحديات إستغالل الغاز الطبيعي كمصدر أساسي للطاقة في العالم مستقبال: سابعا
بالرغم من املكانة اليت حيتلها الغاز الطبيعي يف ميزان الطاقة العاملي، وإعتباره اجلسر الطاقوي بني عهد الطاقات 

الطاقات املتجددة، إال أن إستغالله ال خيلو من بعض الصعوبات واملعوقات اليت حتول دون إعتماده  األحفورية وعهد 
  1:كمصدر مستدام، أساسي وبديل للبرتول مستقبال، ومنها نذكر ما يلي

الغاز الطبيعي رغم إحتياطاته اهلائلة إال أنه يبقى من املصادر الناضبة، حجمه يتناقص مع الزمن نتيجة   .1
 له؛إستغال
تعترب مشاريع إستثمار الغاز الطبيعي من أكثر املشاريع الصناعية كلفة من الناحية اإلقتصادية، بسبب رأس   .2

املال املنفق يف هذه اإلستثمارات حيث ينصب معظمه على إنشاء شبكات خطوط أنابيب نقل الغاز، وكذا حمطات 
مليون طن من  3.5لتمييع صغري احلجم بقدرة إنتاج الضخ وصيانة األنابيب، حيث ترتاوح مثال تكلفة إنشاء مصنع ل

ألف طن واليت  100 مليون دوالر أمريكي، كما أن مثن ناقلة ذات سعة 500و 400الغاز الطبيعي املميع، ما بني 
 مليون دوالر أمريكي؛ 200تتميز خباصية احلفاظ على الغاز يف حالته السائلة يصل إىل 

ا، ونظرا إلرتباطه التارخيي بالبرتول إن أسعار الغاز الطبيعي مرتبطة   .3 بأسعار البرتول وتابعة هلا وختضع لتقلبا
 خاصة من ناحية األسعار ومنه صعوبة إنشاء سوق عاملية مستقلة للغاز الطبيعي؛

ختزين الغاز يتطلب تكاليف باهظة ومنشآت ضخمة، وذلك أن طبيعة الطلب على الغاز ختتلف حسب   .4
يف فصل الشتاء وأثناء النهار، وخالل العطل واملناسبات وعليه فإن هذا التغري يستلزم وجود مواسم إستهالكه، فيزداد 

طاقات ختزينية مناسبة تستطيع إستيعاب الفائض املتاح عند إخنفاض الطلب، وإمداد مراكز اإلستهالك يف أوقات 
  الذروة؛

                                                
  )بتصرف( .97، صمرجع سبق ذكرهسامل عبد احلسن رسن،   1

  دول منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية
  منظمة التعاون اإلقتصادي والتنميةخارج دول 
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ن صناعته تتطلب تنقيته من الشوائب رغم نقاوة الغاز الطبيعي مقارنة مع بقية املصادر األحفورية، إال أ .5
كربيتيد اهليدروجني وغاز ثاين أوكسيد الكربون، أو السائلة كاملاء والغازلني واهليدروكربونات : املختلفة الغازية منها

 السائلة واليت تتطلب تكلفة باهظة وتكنولوجيا عالية؛
طاقوي رفيق للبيئة، ولكنه ليس بديال كامال  فضال عن كفاءة الغاز الطبيعي يف توليد احلرارة فإنه يعترب مورد  .6

للبرتول، فباإلضافة إىل ما تقدم فإن البنية األساسية لقطاع الغاز الطبيعي واليت تشمل على شبكات األنابيب الرئيسية 
مل مثل والفرعية وغريها من املعدات واألجهزة اليت ترتبط بالتوزيع واإلستهالك، ال تتوفر إال يف مناطق حمدودة من العا

ودول اإلحتاد السوفيايت سابقا، أما غالبية دول العامل وخاصة  OECDجمموعة منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية 
الدول النامية واليت يتسارع الطلب فيها على الطاقة ألغراض التنمية، فإن بناء شبكات الغاز وإقتناء األجهزة 

حيتاج إىل إستثمارات باهضة ويستغرق إقامتها ) ة أو إستهالكية معمرةوكلها أجهزة رأمسالي(املستهلكة للغاز الطبيعي 
  .سنوات طويلة، ولذلك سيظل البرتول مصدرها الطاقوي املفضل

  الطاقة النووية وتحديات إستغاللها في العالم  : المطلب الثالث
الفحم، البرتول والغاز  تعد الطاقة النووية من الطاقات احلديثة النشأة مقارنة مع الطاقات األخرى على غرار

ا موجودة يف الطبيعة بكميات  الطبيعي، وتتقاسم مع هذه املصادر صفة النضوب فهي قابلة لإلستنزاف ذلك أ
ومن خالل هذا املطلب سنتطرق إىل مفهومها وكيفية . حمدودة، ويتحدد زمن إستنزافها مبعدالت إستهالك العامل منها

يف العامل، وخمتلف التحديات اليت تواجه إستغالهلا، ومن مت إعتمادها كطاقة  إنتاجها، وكذا التعرف على وضعيتها
  .بديلة للبرتول مستقبال

  مفهوم الطاقة النووية : أوال
الطاقة النووية أو كما تسمى أيضا الطاقة الذرية، وهي أشد أنواع الطاقة املعروفة فاعلية، يتم توليدها عن طريق 

إندماج األنوية الذرية، وكال الطريقتني تعتمد على الفكرة السائدة أن أنوية الذرة التحكم يف تفاعالت إنشطار أو 
فاإلنشطار النووي ينتج عندما تنشطر نواة . املتوسطة احلجم أكثر إستقرارا من األنوية الكبرية جدا أو الصغرية جدا

خروج الطاقة ببطء  ن الطاقة، حيثضخمة مثل اليورانيوم إىل عدة أنوية متوسطة احلجم وتنطلق منها كمية عالية م
أما ، خروجها بسرعة فيسبب إنفجار مدمر وتسرب إشعاعي خطري أماالكهرباء،  إنتاجستخدامها يف إميَُكن من 

ومن عندما تندمج ذرتان صغريتان أو أكثر ليكونوا ذرة أكرب تنطلق طاقة عالية فيسمى هذا التفاعل اإلندماج النووي، 
ويف كال احلالتني يكون وزن املواد  .تكون أقل من تلك الناجتة عن االنشطار النووي عنه لناجتةن اإلشعاعات اأمزاياه 

ومن  أللبرت أنشطاينالناجتة عن التفاعل أقل من املواد الداخلة فيه ويتحول الفرق إىل طاقة حسب النظرية النسبية 
  1.رعة الضوءس: الكتلة، س: الطاقة ، ك: حيث ط) 2ك س=ط(خالل معادلته املشهورة 

إىل أن متكن العاملان ظلت حبيسة النظرية  فكرتهإىل ما يسمى بالطاقة النووية، إال أن  األنظارنشطاين أوقد لفت 
من إكتشاف إنشطار ذرة اليورانيوم الثقيلة إىل نصفني عند قذفها ببعض  1939سنة " فرتيز شرتامسان"و" أتوهان"

                                                
 )بتصرف(. 80-68، ص 2006القاهرة، مكتبة طريق املعرفة، ، ستخداماتهاإ -أنواعها -مصادرها: الطاقة حممد مصطفى حممد اخلياط،   1
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توليد الطاقة من عملية اإلندماج النووي فلم يتمكن العلماء من حتقيق ذلك النيرتونات عالية الطاقة، أما فيما خيص 
، ونظرا لكون اإلندماج النووي مل يتخط عتبة اجلدوى اإلقتصادية 1995إال أواخر القرن املاضي وبالضبط سنة 

ا تبشر مبستقبل واعد لتوفري طاق ة هائلة وبتكلفة والعملية، فمن الصعب اإلعتماد عليه يف إنتاج الطاقة، إال أ
  1.منخفضة باإلعتماد على مواد متوفرة يف الطبيعة

  :وتتميز الطاقة النووية جبملة من اخلصائص منها
تنتج الطاقة النووية من مادة اليورانيوم كعنصر أساسي لتوليد الطاقة، وتتواجد مادة اليورانيوم على سطح  -

  وع من الطاقة صفة النضوب؛األرض بكميات حمدودة أي قابلة للنفاد ما يعطي هذا الن
إن كمية الوقود النووي املطلوبة لتوليد كمية كبرية من الطاقة الكهربائية هي أقل من كمية الفحم أو البرتول  -

الالزمة لتوليد نفس الكمية، فمثال طن واحد من اليورانيوم يقوم بتوليد طاقة كهربائية أكرب من تلك اليت يولدها ماليني 
من تكلفة  %30ول، إضافة إىل أن تكلفة الكيلوواط من الكهرباء املنتجة من الطاقة النووية أقل بـالرباميل من البرت 

  2الكيلوواط املولد من الطاقات األحفورية؛
تنتج الطاقة النووية اجليدة التشغيل أقل كمية من النفايات باملقارنة مع أي طريقة أخرى لتوليد الطاقة، فهي  -

  .واء واملسببة لإلحتباس احلراري على غرار الوقود األحفوريال تطلق غازات ضارة يف اهل
  )توليد الكهرباء(إستخدامات الطاقة النووية : ثانيا

 كيلوواط يقع بالواليات املتحدة  300ويعمل بقوة ) EBR-1(إستخدام  للطاقة النووية يف مفاعل يدعى  أولظهر 
ات مستخداإتسعت بعد ذلك إ، و 1956السفن منذ عام ستخدام الطاقة النووية يف تشغيل إكما مت   3،األمريكية

  :خمتلفة منهاألغراض  يف دول أخرى، وتستغل الطاقة النووية الطاقة النووية
 من تطوير هذه الطاقة؛ األساسيوهو اهلدف : الغرض العسكري -
 .وزراعية ستخدامات طبيةإتوليد الكهرباء، و  أمهها :أغراض سلمية -

اقة املشعة لتوليد احلرارة اليت تنتج بدورها البخار الذي يستخدم لتشغيل التوربينات تستخدم احملطات النووية الطو 
لعام  واجلدول املوايل يشتمل على أهم الدول اليت تستخدم الطاقة النووية يف توليد الكهرباء، اليت تولد الكهرباء

2015.   
  
  
  

  
  

                                                
لد الثالث، ، قتصاد الطاقةإاخلري،  أبومقداد مهنا، حممد هاشم   1   :على املوقع احمتاملوسوعة العربية، العلوم التطبيقية، التقنيات التكنولوجية، ا

http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=418&vid= 
2 Meunier Francis, Domestiquer l’effet de serre : Energies et Dévelopement Durable, Dunod, Paris, 2005, p95. 

   .246-245، ص مرجع سبق ذكره، 2003، وآخرونرمضان حممد مقلد   3
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 2015وليد الكهرباء سنة أهم الدول التي تستغل الطاقة النووية في ت): 4.2(الجدول رقم 

 الكهرباء المنتجةكمية   ةالمنتج دولةال
  )تيراواط ساعي(

 المجموعنسبة إلى 
 (%)العالمي 

نسبة إلى إجمالي الطاقة الكهربائية 
  المنتجة على مستوى الدولة

  19.3  32.3  830  الواليات المتحدة األمريكية
  77.6  17.0  437  فرنسا

  18.3  7.6  195  روسيا

  2.9  6.7  171  الصين

  30.0  6.4  165  كوريا 

  15.1  3.9  101  كندا

  14.3  3.6  92  ألمانيا

  54.1  3.4  88  أوكرانيا

  20.9  2.7  70  المملكة المتحدة

  20.6  2.2  57  إسبانيا

  7.2  14.2  365  باقي دول العالم

  10.6  100  2571  مجموع دول العالم

Source: International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, Paris, 2017, p19. 

 2571حنو  2015من خالل اجلدول نالحظ أن إمجايل الطاقة الكهربائية الناتج من املفاعالت النووية بلغ سنة 
من جمموع الطاقة الكهربائية املنتجة يف العامل، ومعظمه متأتى من الدول املتقدمة  %10.6ترياواط ساعي أي بنسبة 

بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية ورغم إحتالهلا الصدارة عامليا من حيث حجم الطاقة الكهربائية و  واألوروبية،
من الطاقة الكهربائية املنتجة على  %19.3إال أن ذلك ال ميثل سوى ، %32.3املنتجة من املفاعالت النووية بنسبة 

ة من املفاعالت النووية، وباقي الدول عدا من طاقتها الكهربائي %77.6مستواها، أما فرنسا وحدها فتحصل على
ا من الطاقة الكهربائية %14الصني تعتمد على الطاقة النووية لتزويد على األقل    .من إحتياجا

  )اإلحتياطيات، اإلنتاج واإلستهالك(وضعية الطاقة النووية في العالم : ثالثا
يورانيوم يكتنفه نوع من الغموض حيث أنه نادرا إن احلديث عن إحتياطيات الطاقة النووية أو ال :اإلحتياطيات .1

ا إل فهذا  ،حتياطيات الطاقة النوويةإعتبارات سياسية، لذلك تفتقر اإلحصائيات احلديثة ألرقام رمسية عن ما يصرح 
خيضع للمراقبة الدولية خاصة بالنسبة للدول  -  اخلاص بصناعة األسلحة النووية -النوع من الطاقة وبشقه السليب 

متالك التكنولوجيا النووية، ومن األمثلة على ذلك ضرب العراق لردع جهوده النووية، وكذا املضايقات ساعية إلال
 .والعقوبات اليت تواجهها إيران وكوريا الشمالية

مليون طن من  2.24كغ بنحو /دوالر 80وتقدرت اإلحتياطات التقليدية والقابلة لإلستخراج بتكلفة أقل من 
 3.7كغ قتقدر بنحو /دوالر 130، أما إمجايل اإلحتياطيات القابلة لإلستخراج بتكلفة حىت U3O8وم أكسيد اليوراني

                                                
    غا واط ساعي يألف ج= ترياواط ساعيGW   =مليار واط ساعي.  
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بنسبة ، تليها كندا والنيجر %31.7مليون طن، وترتكز معظم هذه اإلحتياطيات يف تسعة دول أمهها أسرتاليا بنسبة 
، وجتدر اإلشارة أن هذه اإلحتياطيات ، لكل منهما على التوايل كما هي موضحة يف اجلدول املوايل%8.7و 9.6%

ألف طن  6.6كغ، وكذا الصومال بـ/دوالر 80ألف طن بتكلفة أقل من  26ـتشمل إحتياطات كل من اجلزائر بـ
  1.كغ/دوالر 130بتكلفة حىت 

  2015الدول التسعة األوائل حسب إحتياطات اليورانيوم سنة ): 5.2(الجدول رقم 
  ألف طن: الوحدة                                                                                                                                            

إجمالي   أوزبكيستان  الصين  أ.م.الو  روسيا  ناميبيا  كزاخيستان  النيجر  كندا  أستراليا  الدول
  العالم

اإلحتياطيات القابلة 
لإلستخراج بتكلفة 

  كلغ/دوالر130ى حت
1174  357.5  325  285.6  248.2  216.5  207.4  120  59.4  3698.9  

Source: Officers of the World Energy Council: Pierre Gadonneix and others, World Energy 
Resources, London, 2016, p18.  

لتوجه الدول حنو إقامة املفاعالت لقد كان إلرتفاع أسعار البرتول خالل سنوات السبعينات دافعا : اإلنتاج .2
   1973وإنتاج الطاقة النووية، خاصة بعد إستخدام العرب للبرتول كسالح للضغط على الدول الغربية خالل حرب 

ومن مث بدأت الدول املتقدمة توجه جهودها حنو تشجيع البحث عن بدائل البرتول وتطوير الطاقة النووية وإقامة 
 1973ترياواط ساعي سنة  203التايل شهد إنتاج الطاقة الكهربائية النووية إرتفاعا كبريا من العديد من املفاعالت، وب

  .الشكل املوايل هكما يوضح  2015ترياواط ساعي سنة  2571إىل 

 )2015 -1973(التوزيع الجغرافي لتطور إنتاج الطاقة الكهربائية النووية عالميا خالل الفترة ): 4.2(الشكل رقم 

  
Source: International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, Paris, 2017, p18. 

                                                
  .116، ص2003، الكويت، تقرير األمين العام السنوي الثالثونمنظمة الدول العربية املصدرة للبرتول،   1
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تضحت إواليت ، فاعالت النووية واليت تعمل على توليد الطاقة الكهربائية يف العديد من دول العاملفيما خيص املو 
ا مع دخوهلا اخلدمة ومن بني األسباب اليت تقف عائقا يف  ،هذه الدول قتصادياتإنعكس سلبا على إوهو ما  ،سلبيا

  :نذكر ما يلير املفاعالت النووية وجه تطو 
 مشاكل تشغيل املفاعل النووي واألخطار املرافقة خلروجه عن السيطرة؛ -
 .رتفاع تكاليف إنتاج الطاقة وصعوبة معاجلتها وختزينهاإصعوبة تصريف النفايات النووية و  -

أ .م.يف الو منها ،القرن الواحد والعشرونبداية ىل غاية إت منذ الثمانينات ونتيجة لذلك فقد توقف بناء املفاعال
، حيث عملت 2011يف بداية سنة " فوكوشيما"نفجار أزمة اليابان النووية إخاصة مع  ،الغربية أوروباومعظم دول 

جهة ضمان أكثر ملعايري هذه األزمة على إعادة النظر يف مركبات املفاعالت النووية لدى الدول الصناعية، وهذا من 
أوروبا خاصة دول كما نتج عن هذه األزمة إغالق العديد من املفاعالت النووية يف   ،األمان والسالمة يف املفاعالت

ستخدام الطاقة النووية إوحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن عدد املفاعالت اليت مت إغالقها منذ بدء . أملانيا
غري أن بعض  ،ميغاواط 37835مفاعال بإمجايل طاقة قدرت بـ  123حوايل  2009اية سنة لتوليد الكهرباء بلغ 

 2012وبداية سنة  2011املوارد البديلة لديها، قد عاودت يف أواخر سنة  ةالدول وبسبب احلاجة املاسة للطاقة وقل
مفاعال  383حنو  2015سنة  وقد بلغ عدد املفاعالت النووية العاملة على مستوى العامل ،فتح مفاعالت جديدة

مفاعال، فرنسا  99بـاليات املتحدة األمريكية ترياواط ساعي، ترتكز هذه املفاعالت يف الو  2571بطاقة إنتاج تقدر بـ 
  مفاعال 14 بـمفاعال، كندا  22مفاعال، كوريا  25روسيا  ،مفاعال 27، الصني مفاعال40مفاعال، اليابان  63

فتتوزع على بقية دول املتبقية  مفاعال 59الـ أما  ،مفاعالت 10السويد مفاعال، و  11نياأملا، مفاعال 13أوكرانيا 
 1.العامل
لقد إرتفع اإلستهالك العاملي للطاقة النووية خاصة مع توجه الدول حنو إستخدامها يف توليد : اإلستهالك .3

ع العلم أنه مل يكن يتجاوز  مليون طن مكافئ برتول، م 584.3حنو  2000الكهرباء، حيث بلغ اإلستهالك سنة 
مليون طن مكافئ برتول، مؤكدا  626.4إىل حوايل  2005، لريتفع سنة 1973مليون طن مكافئ برتول سنة  45.8

مليون طن مكافئ برتول، وذلك  583.1إىل حنو  2015بذلك توجه العامل حنو بدائل البرتول، لكنه تراجع سنة 
، مث إنتعش 2011وية على مستوى العامل، وكذا بسبب أزمة اليابان سنة نتيجة إغالق العديد من املفاعالت النو 
مليون طن مكافئ برتول، ويرتكز معظم اإلستهالك  592.1إىل حنو  2016اإلستهالك العاملي للطاقة النووية سنة 
األمريكية  ، وحتتل الواليات املتحدة2016سنة  %75.5بنسبة   (OECD)العاملي للطاقة النووية يف الدول الصناعية

من إمجايل اإلستهالك العاملي للطاقة النووية، فيما تتخلف عن  %15.7تليها فرنسا بنسبة  %32.4الصدارة بنسبة 
الدرب الدول النامية خاصة العربية نظرا لتوفرها على الطاقات األحفورية، والشكل املوايل يوضح مقدار التفاوت يف 

  .2016-2000امل خالل الفرتة إستهالك الطاقة النووية ما بني دول الع
  

  
                                                

1 International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2017, Op.Cit, p19.  
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  )2016 – 2000(ستهالك الطاقة النووية في العالم خالل الفترة إتطور ): 5.2(الشكل رقم 
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  :أنظر كل من :المصدر

-British petroleum, Statistical Review of World Energy, 65th edition, June 2016, p35. 
-British petroleum, Statistical Review of World Energy, 66th edition, June 2017, p41. 

  التحديات والمعوقات التي تواجه إستخدام الطاقة النووية كمصدر أساسي للطاقة عالميا : رابعا
ا البعيد العديد من العوائ وأيواجه إستخدام الطاقة النووية يف العامل سواء على املدايني القريب  ق والتحديات، إذ أ

رسخت يف األذهان كطاقة تدمريية وسالح رهيب يف زمن احلرب، أو طاقة متسببة يف حوادث خطرية يف زمن السلم 
ا طاقة ال ميكن اإلعتماد عليها إلستخالف البرتول، رغم رخص الطاقة املتولدة منها  وهذا يعطي اإلنطباع على أ

ألخرى، وميكن أن نؤشر العوائق التالية اليت تقف يف وجه إستغالل الطاقة وخاصة الكهرباء مقارنة مع املصادر ا
  1:النووية
اإلنتشار  أمامقتصادية والتقنية إحدى التحديات اليت تقف عائقا تعترب العوامل اإل: معوقات إقتصادية وتقنية .1

ستثمارات اليت تطلبها بالتكنولوجيا واإلستخدام الطاقة النووية عامليا، مبا فيها الدول املتقدمة، إذا ما قورنت الواسع إل
حيث تتفاوت هذه الصعوبات بني الدول النامية واملتقدمة، فإذا   ،حفورية خاصة البرتول والغازستغالل الطاقة األإ

. فهي ال تتوفر لدى الدول النامية إال بدرجة أقل ،كانت الدول املتقدمة متتلك التكنولوجيا املتطورة والتمويل الكايف
  :هذه الصعوبات والعوائق نذكرومن 

باملقارنة مع منشآت توليد  النوويةستثمارات إلنشاء حمطات توليد الطاقة التكاليف الباهظة اليت تتطلبها اإل -
ا . أخرىالطاقة من مصادر  ستثمارية ميغاواط ميكن أن ترتاوح تكلفتها اإل 1000حيث مثال احملطة النووية اليت قدر

 ؛مليون دوالر، ورمبا أكثر إذا تعرض املشروع ألي تأخر 3000إىل مليون دوالر  2000بني 

                                                
 )بتصرف( .72 ،71ص ، مرجع سبق ذكره، )إقتصاد النفط( النفطيحماضرات حول مدخل إىل اإلقتصاد  ،أمينة خملفي  1

 مليون طن مكافئ برتول     
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يتوقع أن يتقلص إستخدام الطاقة النووية مستقبال بسبب الكلف العالية إلنتاج الوقود النووي، والذي ترتكز  -
نتهاء إمكانياته يف عدد حمدود من الدول، وكذلك التكلفة املرتتبة على تفكيك وحدات إنتاج الوقود النووي بعد إ

  أعمارها اإلفرتاضية واليت تصل إىل حدود تكلفة اإلنشاء هلذه الوحدات؛
طول الفرتة الزمنية بني الشروع يف بناء املفاعل النووي من مراحل إعداد الدراسة والتصميم ودخوله ميدان  -

ول املتقدمة، أما الدول سنوات يف الد 7إىل  6ترتاوح مدة إنشاء حمطة نووية يف املتوسط ما بني اإلنتاج الفعلي، حيث 
النامية فتكون فرتة اإلنشاء أعلى يف املتوسط من الدول املتقدمة، وهذا بسبب احلاجة لتطوير البنية األساسية الالزمة 

  ؛لبناء احملطة النووية
تطلبها هذه الصناعة من حتكم وتشغيل ومتابعة تقلة الكوادر الفنية ذات التكوين العايل املتخصص اليت  -
  وصيانة؛

  ستخدام الطاقة النووية حيث تنحصر أكثر يف جمال إنتاج الكهرباء، وهو وإن كان جماال مهماإضيق جمال  -
االت  مسامهتهاعن جماالت ال تقل أمهية كالنقل والصناعة، حيث يظل  ابعيدإستخدامها ولكن تبقى  يف هذه ا
  .حمدودا جدا

ستخدام إتأثريا يف سبيل تطوير و  وأكثرهاالعقبات  من أهم والبيئي يعترب اجلانب األمين :وبيئية أمنية معوقات .2
 :ثار نذكر ما يلياآلو  األخطارومن هذه  ،الطاقة النووية يف الوقت الراهن

غري السلمية العسكرية أو اإلرهابية من وجهة  لألغراضستعماهلا إحتماالت إو  ،نتشار غري املراقبخطر اإل -
 السياسية العاملية؛ نظر الدول العظمى، وخاصة يف ظل التوترات

كرب أ، وخري مثال على ذلك اإلشعاعي وصعوبة التخلص منهاوخطرها  ،خطر احلوادث النووية والنفايات -
واليت كانت تعد من أأمن  أال وهي حادثة فوكوشيما اليابانية،، أزمة نووية سجلت يف تاريخ القرن الواحد والعشرين

 ثبتت عكس ذلك؛أشري والبيئي والتجربة املفاعالت النووية عامليا من حيث األمن الب
ينجم عن التعرض لكميات ضارة من اإلشعاع حالة تدعى  أنشعاع  النووي، إذ ميكن ستعمال اإلإخطورة  -

كرب حصيلة مرض أجنر عنه إ، و 2011و 2010يف روسيا لسنيت  "شغلوبيل"داء اإلشعاع، مثلما هو احلال يف منطقة 
 .لثمانيناتنفجار مصنع نووي يف فرتة اإبسبب 

إنطالقا من ذلك فإن الطلب على الطاقة النووية حمفوف بالعديد من العوائق واحلواجز اليت تعيق مسريته خاصة 
وأنه يستخدم إلنتاج الكهرباء فقط كمصدر للطاقة، على خالف البرتول الذي يتميز بقوة تنافسية كبرية على حنو ما 

النووية أن تؤثر على مستقبل الطلب على البرتول وال ميكنها أن تكون سبق ذكره سابقا، وبالتايل ال يتوقع للطاقة 
  .بديال حقيقيا له يراعي ضوابط اإلستدامة
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  البترول والغاز الصخريين وبوادر اإلستغالل عالميا  : المطلب الرابع
ية، ويعود الفضل إرتبط تطور إنتاج البرتول الصخري مع فكرة إعتماد الغاز الصخري يف الواليات املتحدة األمريك

إبن أحد املهاجرين اليونانيني والذي أصر على البحث عن ) والد الغاز الصخري(يف ذلك إىل جورج ميتشل التسعيين 
ضالته املنشودة رغم الشكوك والصعاب، وإستطاع ميتشل مع فريقه تطوير تقنية التفتيت اهليدروليكي، واليت تتيح 

) Mitchell Energy(مليار دوالر من بيع شركته  3.5 قق ثروة تقدر بـتدفق الغاز احملصور يف الصخور، وقد ح
لشركة ديفون املتخصصة يف اإلستكشاف باملناطق الربية عن طريق عمليات احلفر أفقيا ملسافة تتجاوز  2002عام 

الصخور مرت أيضا، وأتاح اجلمع بني عملية احلفر األفقي وعملية تفتيت  1600مرت، ورأسيا لعمق يصل إىل  1600
الصخري بكميات ضخمة وجمدية جتاريا، ومنذ ذلك احلني بدأت هذه الطريقة  اهليدروليكي إمكانية إستخراج الغاز

  1.حتظى بإهتمام الصناعة البرتولية بصفة عامة، نتيجة جهود عقدين من البحوث اليت بدأت يف منتصف الثمانينات
   ماهية البترول والغاز الصخريين: أوال

 برتولال ذلك يف مبا التقليدية، غري بالطرق إنتاجهما يتم اللذين والغاز برتولال التقليدية غري الطاقة مصطلح يشمل
  .الصخري والغاز الصخري،

عادي يوجد يف الطبيعة على احلالة  هو برتول )Shale Oil( الصخري برتولال: تعريف البترول الصخري .1
جلريان دون فتح ممرات شعرية توصل بني مسامه إىل حيث السائلة، داخل مسام صخور شبه صماء ال تسمح له با

 2.الصخور الصماء أو عدمية النفاذية، نسبة إىل طبيعة الصخور احلاملة له برتولوأحيانا يطلق عليه  ،فتحة بئر اإلنتاج
 حسب صهخصائ وختتلف التقليدي، اخلامبرتول ال من سيولة األقل اخلفيف برتولال أنواع من الصخريبرتول ال يعتربو 

 املواد من مستمد نيرتوجني وعلى هيدروكربونية مكونات على حيتوي حيث ،األرض باطن يف الرسوبية الصخور تكوين
من  %1.99إىل  0.25من األكسجني وحوايل  %1، كما حيتوي على %1 من بأقل وتقدر ،منها تكون اليت العضوية

 .3ىالكربيت، إضافة إىل القليل من اجلزئيات املعدنية األخر 
، ويسمى أيضا غاز )Shale Gas(الغاز الصخري أو احلجري ويعرف باالجنليزية بـ  :تعريف الغاز الصخري .2

األردواز، وهو غاز طبيعي يكون حبيسا بني تشكيالت الطفل الصفحي الذي يعترب أحد أهم أنواع الصخور 
ل بفعل احلرارة والضغط، ويبقى حمبوسا كما أنه غاز طبيعي يتولد داخل الصخور اليت حتتوي على البرتو   4.الرسوبية

كما يعرف على أنه يعرب عن شكل من أشكال الغاز . داخل جتويفات تلك الصخور الصلبة اليت ال تسمح بنفاده
. مرت 4000إىل  1000الطبيعي غري التقليدي، الذي يستخرج من التكوينات الصخرية اليت تقع عادة يف أعماق من 

ويتمثل الفرق الوحيد بني الغاز الطبيعي التقليدي والغاز  5.و نفسه الغاز الطبيعي التقليديومن الناحية الكيميائية ه

                                                
  .02، ص2014، الكويت، مارس 08، معهد الدراسات املصرفية، السلسلة السادسة، العدد الغاز الصخري، جملة إيضاءات 1
  http://www.aleqt.com/2013/06/09/article_761877.html: على املوقع اح، متالنفط الصخري والصخر النفطيعثمان اخلويطر،   2
  .02، ص2015صندوق النقد العريب، يوليو  النفط والغاز الصخريين وأثرهما على اسواق النفط العالمية،مجال قاسم حسن،   3
  .3، ص2010، لندن الصخري الغاز على مركزة نظرة :الطاقة موارد دراسةالعاملي،  الطاقة جملس 4

5 Shale Gas: Energy Solution Or fracking Hell? - Friends of the Earth, available on site: 
www.foe.co.uk/resource/briefings/shale_gas.pdf   



  
 

 

  ثانيالفصل ال                                                                                                         مدخل إلقتصاديات الطاقات البديلة عالميا

107 

وتقنيات  بأماكن تواجده وهذا مرتبط 1، يف مدى صعوبة أو سهولة إنتاجه،)الغاز الصخري(الطبيعي غري التقليدي 
  .اإلستخراج املستخدمة

الصخري يتم عن طريق ما يسمى  برتول والغازج الإنتا  :طريقة ضخ البترول والغاز الصخريين إلى السطح .3
وتتطلب العملية وجود عدد من املعدات الثقيلة ا، فقيأ مث يارأس اآلبار حبفر ي، وذلكيكعملية التكسري اهليدرول

وحتتاج البئر الواحدة إىل كمية كبرية  ،ومضخات ذات قدرة كبرية على ضخ السوائل حتت ضغط مرتفع ،باهظة الثمنال
 مسهاإمن العملية كما يدل عليه  يوالغرض الرئيس ،اء، مع خليط من املواد الكيماوية وكمية من الرمل اخلشنمن امل

 أو الغازي ية يندفع من خالهلا السائل النفطيري عهو تكسري الصخور الصلبة حتت ضغط الضخ وإحداث شقوق شُ 
  اوية املساعدة على تليني الصخور ليسهل تكسريهاومهمة املواد الكيم ،إىل حميط البئر، ليتم إنتاجه كأي بئر عادية

وتبقيها مفتوحة بعد  ،وأثناء عملية التكسري تندفع احلبيبات الرملية لتستقر يف الشقوق الصخرية اليت أحدثها التكسري
  ") 1.2"أنظر الرسم التوضيحي يف امللحق رقم ( 2.زوال ضغط عملية التكسري

الصخري أن كميته  برتولمن اخلصائص املتميزة يف إنتاج ال: خريخصائص مرتبطة بإستغالل البترول الص .4
 من إنتاجها خالل السنة األوىل %70التقليدي، وأن بئر اإلنتاج تفقد أكثر من  برتولقليلة جدا مقارنة بإنتاج ال

دة عملية ختياران، إما إعاإقتصادي ويكون هناك إحىت يصل إىل مستوى غري  ةويتدرج نزول اإلنتاج لسنتني أو ثالث
رتاوح تكلفة بئر اإلنتاج يف الواليات املتحدة من أربعة إىل مثانية تو  ،حفر بئر جديدة، وكالمها مكلف التكسري أو

عتبار توافر عامل املنافسة بني الشركات املتعددة هناك واليد العاملة املدربة، فإن جلب فإذا أخذنا يف اإل ،ماليني دوالر
   مريكا، كمنطقة الشرق األوسط، سيدفع بالتكاليف إىل الضعف على أقل تقديرإحدى تلك الشركات إىل خارج أ

 .3ناهيك عن ندرة املياه يف البيئات الصحراوية
  إحتياطيات الغاز والبترول الصخريين وإقتصاديات إنتاجهما عالميا : ثانيا

 تشمل اليت األوىل املرحلة بني دةامل بقصر هماإنتاج يتسمإذ  تقليدية غري الطاقة مصادر من والغاز برتولاليعترب 
 هذه ،الغاز أو برتولال وإنتاج اآلبار تطوير تشمل اليت الثانية واملرحلة احلفر تراخيص ستخراجإو  األرض على احلصول
 والبدء األوىل املراحل إكمال بني الفرتة متتد حيث التقليدية، املصادر من برتولال إنتاج حالة يف موجودة غري اخلاصية

 تقليدية غري مصادر من اإلنتاج بني مييز آخر رئيسي عامل هناك ة،ثالث أو عامني إىل غاز أو خام برتول أي نتاجإ يف
 بعد لكن سنوات، عدة بعد إال تستقر ال قد التقليدية فاحلقول، اإلنتاج عمليات يف البدء مبجرد يظهر تقليدية وأخرى

 حيث، بسرعة فتنحدر التقليدية غري اآلبار يف اإلنتاج تراجع نياتمنح أما طويلة، لفرتة اإلنتاج يستقر السنوات تلك
  %94 األوىل سنوات اخلمس خالل الرتاجعات إمجايل ويبلغ ،%70 حنو األول العام  يف اإلنتاج تراجع نسبة تصل

                                                
 :، املؤمتر األولواقع وأفاق استغالل الغاز الصخري في الجزائر وبعض دول العالم بين الرهان الطاقوي والهاجس البيئيهباش فارس، معيزة مسعود أمري،   1

، 2015، 1حتياجات الدولية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيفمني اإلأدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية وتستخالسياسات اإل
  . 03ص
  http://www.aleqt.com/2013/06/09/article_761877.html: متوفر على املوقع، مرجع سبق ذكره عثمان اخلويطر،  2
  .سابقالمرجع ال  3
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 لزيادة تقليديال غري برتولال آبار من املزيد لتطوير حاجة هناك تكون اإلنتاج، يف احلادة الرتاجعات هذه ملثل نتيجة
  1.التقليدي برتوللل املنتجة اآلبار بعدد مقارنة الكلي، اإلنتاج مستويات

ا إدارة معلومات الطاقة : اإلحتياطيات العالمية من البترول والغاز الصخريين .1 تعترب الدراسة اليت قامت 
 على املستوى العاملي  هي األوىل من نوعها حول إحتياطيات البرتول والغاز الصخريني 2013األمريكية جوان 

 نصف من أكثر أن إىل الدراسة كم توضح وأشارت إىل توافر البرتول والغاز الصخريني يف دول خمتلفة من العامل،
 وليبيا روسيا، الصني، األرجنتني :هي دول أربع يف املتحدة، متوافر الواليات عامليا خارج الصخري البرتول إحتياطيات

الصني   :هي دول مخس يف متوافرة املتحدة الواليات خارج العاملية الغاز الصخري طياتإحتيا من نصف أكثر بينما
  .واملكسيك نداك اجلزائر، األرجنتني

 وصنفت دولة، 41 يف منتشرة برميل مليار 345 بنحو العاملية الصخرية البرتولية اإلحتياطيات الدراسة وقدرت
 الواليات تلتها برميل، مليار 75 بنحو القائمة هذه روسيا تصدرت إذ حجم اإلحتياطيات، جلهة األوىل العشرة الدول

 اخلامسة املرتبة ليبيا وإحتلت، مليار برميل27 بـ واألرجنتني مليار برميل، 32 بـ فالصني مليار برميل، 58 ـب املتحدة
 من% 10الصخري  ولالبرت  إحتياطات نسبة وتبلغ القائمة، يف الوحيدة العربية الدولة وهي ،مليار برميل 26 بنحو
إدارة معلومات الطاقة األمريكية سنة برميل حسب  تريليون 3.357 حنو البالغة العاملية البرتول إحتياطيات جممل

2013.  
تريليون قدم مكعب   7299أما بالنسبة إلحتياطيات العامل من الغاز الصخري، فتقدر حسب الدراسة بنحو 

الغاز  مكعب من قدم تريليون 1115 بنحو اإلحتياطي صعيد على ىلاألو  العشرة الدول قائمة الصني وتتصدر
 قدم تريليون707 بنحو الثالثة املرتبة اجلزائر مكعب، وحتتل تريليون قدم 802 بنحو األرجنتني تليها الصخري،
 مقد تريليون 665 بنحو رابعة املتحدة الواليات وتأيت القائمة، ضمن من الوحيدة العربية الدولة وهي مكعب،
 من32% حنو الصخري الغاز إحتياطي مكعب، ويشكل تريليون قدم 573 بنحو اخلامسة املرتبة يف فكندا مكعب،

  .العاملي الغاز إحتياطي جممل

  

  

  

  

  

                                                
   .5، ص2015، اململكة العربية السعودية، أكتوبر النفط الصخري األمريكي عند نقطة انعطافستثمار، جدوى اإل  1
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  تريليون قدم مكعب                                                     برميل مليار                                           
  حتياطياإل  البلد  الرقم    حتياطياإل  البلد  الرقم
  1115  الصين  1  75  روسيا  1
  802  األرجنتين  2  58  الواليات المتحدة األمريكية  2
  707  الجزائر  3  32  الصين  3
  665  الواليات المتحدة األمريكية  4  27  األرجنتين  4
  573  كندا  5  26  ليبيا  5
  545  المكسيك  6  18  ليااسترا  6
  437  استراليا  7  13  فنزويال  7
  390  جنوب إفريقيا  8  13  المكسيك  8
  285  روسيا  9  9  باكستان  9
  245  البرازيل  10  9  كندا  10

Source: U.S. Energy Information Administration, Shale oil and shale gas resources are globally 
abundant, 2 January 2014, available on: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=14431 

رتول والغاز الصخريني بعد إكتشاف إحتياطيات جديدة يف زادت اإلحتياطيات العاملية من الب 2015وخالل سنة 
بالنسبة  %4اإلمارات العربية املتحدة، التشاد، كازاخستان، عمان، وقدرت نسبة الزيادة بـ : أربعة دول أخرى وهي

إلحتياطيات العامل من البرتول الصخري، وبالتايل أصبح إمجايل  %13لإلحتياطيات العاملية من الغاز الصخري، و
تريليون قدم مكعب، يف املقابل إرتفعت اإلحتياطيات العاملية  7576اإلحتياطي العاملي من الغاز الصخري يقدر بـ 

بلد عرب العامل باإلضافة إىل  46علما أن هذه اإلحتياطيات موزعة على  1مليار برميل، 419من البرتول الصخري إىل 
 )يف األخري" 2.2"أنظر امللحق رقم . (الواليات املتحدة األمريكية

رغم اإلحتياطيات الكبرية من الغاز والبرتول الصخريني املتوفرة : اإلنتاج العالمي من البترول والغاز الصخريين .2
الواليات املتحدة : يف مناطق خمتلفة من العامل كما سبق اإلشارة إليه، إال أن أربعة دول فقط على مستوى العامل وهي

  . الصني، تنتج البرتول والغاز الصخريني حاليا بكميات جتاريةاألمريكية، كندا، األرجنتني، و 

  

  

  

                                                
1 U.S. Energy Information Administration, Four countries added to global shale oil and natural gas resource 
assessment,  14 December 2015, available on: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=24132   

العشرة األولى من حيث  الدول): 6.2( جدول رقمال
ستخراج من الناحية البترول الصخري القابلة لإل حتياطياتإ

 الفنية

الدول العشرة األولى من حيث ): 7.2(جدول رقم ال
 ستخراج من الناحيةحتياطيات الغاز الصخري القابلة لإلإ

 الفنية
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  2014الدول المنتجة للبترول والغاز الصخريين لسنة ): 8.2(الجدول رقم 

  )يوم/مليار قدم مكعب(الغاز الصخري   )يوم/مليون برميل(البترول الصخري   البلد

  34.3  4.07  الواليات المتحدة

  3.9  0.2  كندا

  0.2  --  الصين

  --  0.02  األرجنتين

  38.4  4.29   اإلجمالي

، ورقة عمل، إدارة األحباث اإلقتصادية، مؤسسة النقد العريب نظرة عامة على أهم مصادر الطاقة غير التقليديةأمحد بن حممد السياري، : المصدر
  .10، ص2015السعودي، يوليو 

لبرتول والغاز، مرتبط مبناطق إنتاجه الكبرية يف إن الزخم الذي عرفه تزايد إنتاج هذه املصادر غري التقليدية ل
الواليات املتحدة اإلمريكية، وأن التطور الذي عرفته هذه األخرية راجع لبعض العوامل اليت ساعدت على ذلك 

، والشكل املوايل يوضح وضعية إنتاج الغاز الصخري يف بعض الدول ويف مقدمتها الواليات )سوف يتم ذكرها الحقا(
  .2040وآفاق  2015ألمريكية سنة املتحدة ا

  2040وآفاق  2015إنتاج الغاز الصخري وأنواع أخرى للغاز في بعض البلدان سنة ): 6.2(الشكل رقم 
  مليار قدم مكعب يوميا: الوحدة

  
Source: U.S. Energy Information Administration, Shale gas production drives world natural 

gas production growth, 15 August 2016, available on: 
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=2751289 

  ثورة البترول والغاز الصخريين في الواليات المتحدة األمريكية: ثالثا
) Shale Oil( الصخري برتولال إنتاج جمال يف ثورة األخرية السنوات يف األمريكية املتحدة الواليات شهدت

 اجاإلنت صايف من مستوى أعلى املتحدة الواليات سجلت ،2014 عام اية فيف ،)Shale Gas( الصخري والغاز
 خالل وروسيا كالسعودية التقليدي برتولال منتجي كبار على متفوقة املاضي، العقد خالل اخلام برتوللل الرتاكمي
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 مليون 3.6 بنحو اخلام من إنتاجها إمجايل املتحدة الواليات زادت حيث ،2014 عام يف املنتهية العشر السنوات
ومن إمجايل ذلك اإلنتاج سامهت . واألعوام التالية هلا 2011ذ عام يف اإلنتاج من تسارعامع حتقيقها منو م يوميا، برميل

من إمجايل  %91مليون برميل يوميا، أي  3.3بنحو ) باكني، وبريميان، واجيل فورد(ثالثة حقول للبرتول الصخري 
  1.الزيادة

 عوامل تضافرتد وق 2004،2إنتاج البرتول الصخري يف الواليات املتحدة الشيء تقريبا سنة لإلشارة فقد كان 
 املتحدة الواليات يف التقليدية غري املصادر من والغاز برتولال إنتاج يف السريع التطور لتحقيق عديدة وخارجية داخلية

فقد إستفادت أثناء قيامها بتطوير إنتاجها من البرتول والغاز الصخريني من جمموعة من الظروف اإلستثنائية املواتية  
، بل مشلت على ما )القرب من املصادر املائية( وف على اخلصائص اجليولوجية واملائية حيث مل تقتصر هذه الظر 

  : وفيما يلي إستعراض ألهم تلك العوامل". فوق سطح األرض"يعرف يف صناعة البرتول بعوامل 
يف عملية إزدهار وإستخراج البرتول من املصادر غري التقليدية   شكلت الشركات المستقلة عنصرا رئيسيا .1

ا على دراية تامة بتكاليف  واملتمثلة يف جمموعة من شركات املقاولتية اخلاصة النشيطة وذات اخلربة الواسعة، كما أ
 وتقنيات وخماطر التنقيب عن البرتول والغاز؛

 يف جمال اإلستكشاف وحتديد أماكن خزانات البرتول والغاز املعقدة؛ خبرة هندسية طويلة وفريدة .2
 يف جمال خدمات حفر اآلبار وتوفري املعدات واآلليات الضرورية؛ ة التكلفةصناعة متطورة ومنخفض .3
عموما كبرية وقريبة من السطح، ما جيعلها مثالية  تعتبر تكوينات الصخر الطيني في الواليات المتحدة .4

 نقيبالت شركات منح املتحدة الواليات يف منخفضة سكانية كثافة ذات واسعة مساحات توفر سهل لإلستثمار، كما
 3؛اليابسة على التنقيب لعمليات تراخيص على واحلصول األرض من كبرية مساحات ستئجارإ فرصة واإلنتاج

يضمن مكافأة أصحاب األراضي يف حال إستغالل الشركات ملوارد البرتول والغاز املوجودة حتت  نظام تشريعي .5
البرتول، وقبول السكان احملليني هلا، حيث أن أراضيهم، مبا فيها وضع احلكومات احمللية الشروط املناسبة لصناعة 

تمع لتقنية التكسري اهليدروليكي يف الواليات املتحدة كانت أقل بكثري مما شهدته حىت اآلن الدول  معارضة ا
 الدميقراطية األخرى وخاصة األوروبية منها؛ 

توزيع، أتاح ملنتجي الغاز يسمح جلميع املنتجني بالدخول يف شبكات ال وجود سوق تنافسي للغاز الطبيعي .6
م  ؛4الصخري إمكانية تسويق منتجا

ا سيولة ضخمة توفر رؤوس األموال من خالل الشراكة أو تقدمي قروض حسب رغبة  أسواق مالية كبيرة .7
 5العميل لتمويل مثل تلك اإلستثمارات املتخصصة بإرتفاع خماطرها؛

                                                
  .02، صمرجع سبق ذكرهنعطاف، ستثمار، النفط الصخري األمريكي عند نقطة اإلجدوى اإل  1
  .13، ص2013، اململكة العربية السعودية، ديسمرب مستقبل إنتاج النفط والغاز من المصادر غير التقليديةستثمار، جدوى اإل  2
  .04، صمرجع سبق ذكرهنعطاف، ستثمار، النفط الصخري األمريكي عند نقطة اإلجدوى اإل  3
  .35، ص2013، جملة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدويل، مارس نحو الصعودتوماس هلبلينغ،   4
  .19، صمرجع سبق ذكرهستثمار، مستقبل إنتاج النفط والغاز من املصادر غري التقليدية، جدوى اإل  5
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، وفرت وسائل نقل بني احلقول )ية وطرقخطوط أنابيب وسكك حديد( هياكل تحتية في مجال النقل .8
 اجلديدة واملصايف أو مراكز معاجلة الغاز وتصديره؛

، أتاح الفرصة للكثري من املنتجني الدين ترتفع لديهم دوالر للبرميل 100إرتفاع أسعار البترول فوق   .9
 .ينيتكاليف اإلنتاج الدخول يف السوق، مبا يف ذلك البرتول والغاز األمريكي غري التقليد

ضف على ذلك جمموعة من العوامل اليت تعد دوافع عامة لتوجه دول العامل حنو إستغالل الغاز الصخري خاصة 
  :اليت حتوي إحتياطيات هامة منه، ومن بني هذه العوامل نذكر ما يلي

فة اإلستهالك املتسارع للغاز الطبيعي مع قرب نفاذ خمزونه، وإن كانت إضا: التخلص من هاجس ذروة الغاز .1
موارد الغاز الصخري إىل اإلحتياطيات املتبقية من الغاز التقليدي ستجعل أسعار الغاز أكثر تنافسية بالنسبة ملصادر 

 الطاقة األخرى؛
يتم اإلعتماد عليهما يف ظل حتول اإلقتصاد الطاقوي العاملي حنو أنواع  الكهرباء والغاز مصدرين مهمين .2

 عليها خاصة يف القطاع السكين التجاري؛ الطاقات النظيفة، واليت سريتفع الطلب
 بسبب تراجع إحتياطاته خاصة ما تعلق األمر باحلفر البحري؛ إرتفاع تكاليف الغاز الطبيعي .3
يف جمال الطاقة املنتجة، وهذا من شأنه أن  للغاز الصخري أن يسهم في إستقالل العديد من الدول يمكن .4

كما أن اإلحتياطيات اهلائلة من الغاز الصخري جتعل العامل يعيش يف   يساعد يف احلد من اخللل يف ميزان املدفوعات،
 .راحة من جانب الطاقة

  معوقات إستغالل إحتياطيات الغاز والبترول الصخريين خارج الواليات المتحدة األمريكية :رابعا
 العوامل من العديد إىل األمريكية املتحدة الواليات يف نيالصخريوالبرتول  الغاز جتربة جناح سبب يعودكما ذكرنا 

لك لذ ، مما يعيق إمكانية إنتقال هذه الصناعة إىل مناطق أخرى يف العامل مستقبال،أخرى دول يف تتوفر ال قد اليت
إضافة إىل  األمريكية، املتحدة الواليات خارج اتيةو امل الظروف هذه مثل ستنساخإ إمكانية حيال قوية الشكوك تبقى

  :عوبات أمههاجمموعة من املعوقات والص
 وخباصة العامة والصحة البيئة على التأثري إحتماالت حول القلق تزايد البيئية اجلوانب فمن :المعوقات البيئية .1

مياه الشرب، إذ تتلوث املياه اجلوفية باملواد الكيميائية اليت تستخدم يف عملية التكسري  على املختلفة التأثريات
 حبيث الصخري، الغاز حرق عن الناجتة اإلنبعاثات إىل باإلضافة الزالزل، ظاهرةاهليدروليكي، وعالقة هذه التقنية ب

 على مستمر جدل موضوع الصخريني البرتول والغاز بإستخراج عالقة هلا اليت البيئية للمخاطر احلقيقي املدى أصبح
 إستخراج حول تأثري أجريت ليتا الدراسات بعض نتائج يف التباين هو املشكلة من زاد ومما والشعيب، العلمي املستويني

  1؛البيئية النواحي من السجيل طاقة

                                                
نعكاساتها على إمريكا الشمالية و أفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير التقليدية في أملخص دراسة واقع و ، )وابكأ(قطار العربية املصدرة للبرتول منظمة األ  1

  )بتصرف( .08، ص2015مارس عضاء، الدول األ
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بالرغم من أن الواليات املتحدة األمريكية لديها بيانات هائلة جتمعت يف عقود : غياب البيانات الدقيقة .2
وحي خالل عمليات إستكشاف البرتول والغاز التقليدية، إال أن املعلومات يف جمال صخور السجيل غري كافية، هذا ي

أن األمر سيكون أكثر تعقيدا يف بلدان أخرى حول العامل، وسيكون الطريق بني اإلستكشاف وعمليات اإلنتاج 
طويال، ويتوقع اخلرباء أن يكون أمام الصناعة سنتان أو ثالثة سنوات قبل التعرف على أفضل مناطق إنتاج الغاز 

    1صنيع املعدات املالئمة؛والبرتول الصخري، كما أن األمر يعتمد أيضا على تصميم وت
ا النموذجية التقليدية غري اآلبار يف اإلنتاج تراجع منحنيات تتصف .3  خنفاضإ نسبة تبلغ حيث حادة، بأ
عددا كبريا  احلاد الرتاجع هذا ويتطلب) لآلبار التقليدية % 5-4بنسبة  خنفاضإب مقارنة( %70 األول العام يف اإلنتاج

 2نتاج نفس املستويات من البرتول؛من اآلبار غري التقليدية، إل
 ستخراجإل احلفر لعملية الالزمة املياه شح من الدول العربية ومنها املتحدة الواليات خارج األخرى املناطق تعاين .4
 ؛لآلبار اجلغرافية املواقع حتديد وصعوبة والفنية، التقنية املهارات إىل فتقارواإل رواسبه، وعمق ،نيالصخريوالبرتول  الغاز
  )اهليدروليكي والتكسري األفقي احلفر(  بتقنيات يتعلق فيما األمريكية املتحدة الواليات يف احلال عليه ملا الفاخ .5
ا من للحد حملية حبثية مؤسسات قبل من مكثف لتدقيق مثال باو أور  يف الفنية التقنيات هذه ختضع  على السلبية تأثريا
 نتيجة السلبية البيئي األثر دراسات نتائج إىل التوصل يتم ريثما احلفر أعمال يف للرتيث اجلهود تُبذل حيث، البيئة

 3ت؛التقنيا هذه ستخدامإ
 من العديد وأن خصوصا اليقني، عدم من هام بقدر حماطة الصخريني والغاز البرتول إنتاج تكاليف أن يذكر .6

 باإلضافة املختلفة، املصادر يراتتقد يف تفاوت إىل تشري نتائجها كانت التكاليف تلك حول أجريت اليت الدراسات
ا احلقيقية التكاليف تعكس ال العادة يف التقديرات تلك فإن ذلك، إىل  السلبية اآلثار اإلعتبار بعني أخذت ال كو

 للربميل دوالر 64 حبدود الصخري للبرتول التعادل نقطة سعر الدولية الطاقة وكالة وتقدر .البيئة على العمليات لتلك
 أساس وعلى املتحدة، الواليات يف الرئيسية املكامن لبعض التعادل نقطة سعر يرتاوح التقديرات، لبعض وطبقا لكنه
 من مكمن كل يتميزكما   .4للربميل دوالر 70 من أقلو  للربميل دوالر 50 من أكثر بني ما تكساس، غرب برتول

ُ  ما ا، اخلاصة الفنية التحديات من بسلسلة التقليدية غري املكامن  مع باملقارنة أعلى إنتاج تكاليف عن بدوره سفري
 فإن مكلفا، أمرا الصخري الغاز مكامن من الغاز إستخراج عملية من الفنية الصعوبات جتعل التقليدية، وبينما املكامن
 ؛الصخري البرتول مكامن حالة يف تعقيدا أكثر هي املشكلة

لغاز الصخري يف بولندا على سبيل املثال تزيد عن هناك بعض التقديرات اليت تشري إىل أن تكلفة حفر بئر ل .7
 5تكلفة حفر بئر يف الواليات املتحدة بنسبة ثالثة أضعاف، بالنظر إىل اإلفتقار لصناعة خدمات تنافسية يف بولندا؛

                                                
  .02، ص2014، الكويت، مارس 08ادسة، العدد ، معهد الدراسات املصرفية، السلسلة السالغاز الصخرييضاءات، إجملة   1
  .03، ص2016، يونيو نتعاش النفط الصخري األمريكيإهل سيؤدي إلى : نتعاش أسعار النفطإستثمار، جدوى اإل 2
  .05، قطر، ص2013أكتوبر  3، مركز اجلزيرة للدراسات، قتصاديات دول الخليجإثورة الغاز الصخري وأثرها على مجال عبد اهللا،   3
ا على الدول إ، ملخص دراسة واقع وأفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غري التقليدية يف أمريكا الشمالية و )أوابك(منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول   4 نعكاسا

  .08، صمرجع سبق ذكرهاألعضاء، 
  .04، صمرجع سبق ذكرهيضاءات، إجملة   5
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من الطبيعي أن تكون تكلفة إنتاج الصخري خارج أمريكا الشمالية أعلى بكثري من التكلفة األمريكية لعدة  .8
 . نها جيولوجي ومنها لوجسيت، إىل جانب عوامل أخرى تتعلق بالقوانني البيئية اليت ختتلف عند بعض الدولم، أسباب

جند أغلب الرتسبات اجليولوجية يف بلدان مثل أسرتاليا والصني ودول أخرى أكثر عمقا من اآلبار  جيولوجياف
، فمن املؤكد أن أغلب الدول، إن مل تكن كلها، ال أما احلاالت اللوجستية. األمريكية، ما قد يزيد من مستوى التكلفة

مجيع هذه ، إن متتلك إال نسبة قليلة مما متلكه الواليات املتحدة األمريكية من أجهزة احلفر واملعدات الثقيلة املالزمة هلا
إنتاج  ولذلك مل حتاول أي دولة خارج أمريكا، العوامل تسهم يف رفع قيمة التكلفة إىل مستويات قد تصل الضعف

  1.دوالرا 100أكثر من الصخري بكميات جتارية حىت اآلن، على الرغم من وصول سعر برميل البرتول إىل  برتولال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  http://alhassad.net/spip.php?article18620: متاح على املوقع ،ظاهرة النفط الصخريعثمان اخلويطر،   1
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  ماهية الطاقـات البديلة المتجددة: المبحث الثاني
 1973ية لسنة بوادر اإلهتمام بالطاقات املتجددة إىل سنوات السبعينات وباألخص إىل األزمة البرتول تعود

ا على الدول املتقدمة،  ا للبرتولإاليت و وتداعيا   هتدت بالتفكري إىل إجياد حلول جدية تقضي على تبعية إقتصاديا
هتمام وبالرغم من تراجع ذلك اإل. وعمدت بذلك إىل حتمية التوجه لتطوير مصادر طاقة بديلة تكون متاحة حمليا

خالل السنوات القليلة املاضية  بصورة جلية، إال أنه تزايد يف تلك الفرتة لدوليةبعد إخنفاض أسعار البرتول يف السوق ا
ي من عالقة التغري املناخي بإستغالل الطاقات األحفورية، وكذا تعايل مخاصة مع تنامي الوعي البيئي والتأكد العل

ا  الناضبة ستخدام اجلائر للمصادر الطاقويةالنداءات العاملية الداعية لضرورة احلد من اإل  اليت يقرتب وقت نفاذ خمزو
هتمام مبصادر الطاقة املتجددة أكثر إحلاحا، وبدأت معظم دول العامل توجه جهود البحث العلمي اإل أصبح وبذلك

ا ومن خالل هذا املبحث سنتعرف على ماهية . حنو هذه املصادر من أجل وضع خمتلف أنواعها يف خدمة إقتصاديا
ا اإلستخدامية، ويف الطاقات البديلة امل تجددة من خالل التطرق ملفهومها، أنواعها، وكذا نشأة وتطور أهم جماال

  .األخري نتناول اجلوانب اإلجيابية والسلبية وفقا ملختلف مصادر الطاقات البديلة املتجددة

  المتجددة  البديلة  مفهوم الطاقـات  : المطلب األول
البديلة املتجددة، نستهل مبحثنا هذا بالتطرق ملفهوم الطاقات  ىت تتكون صورة واضحة عن الطاقات البديلةح

ا تشرتك يف املعىن اجلوهري أف اليت منحت هلا واليت بالرغم من تعددها إال ياملتجددة من خالل تناول خمتلف التعار 
   .املستويات على مجيعمهية هذه املصادر أ، مت نستعرض -الدميومة_ هلذه الطاقات

  اقات البديلة المتجددةتعريف الط: أوال
املتجددة هي اليت حنصل عليها من خالل تيارات الطاقة اليت يتكرر وجودها يف الطبيعة على حنو البديلة الطاقات 

وهي بذلك عكس إذ تتميز بقابلية إستغالهلا املستمر دون أن يؤدي ذلك إىل إستنفاذ منبعها،  1تلقائي ودوري،
وال ميكن اإلستفادة منها إال بعد تدخل  2األرض،يف باطن  كامنلبا يف خمزون  الطاقات غري املتجددة املوجودة غا

الطاقة املكتسبة من عمليات  هيالطاقات املتجددة بتعبري آخر  .اإلنسان إلستخراجها ومعاجلتها لتهيئتها لإلستخدام
 أويف الطبيعة بصورة حمدودة  عبارة عن مصادر طبيعية دائمة غري ناضبة متوفرة طبيعية تتجدد بإستمرار وبالتايل فهي

ا متجددة ب  وجند 3ستخدامها ال ينتج أي تلوث للبيئة فهي طاقات نظيفة،إستعماهلا أو إستمرار، و إغري حمدودة إال أ
ال ينتج اليت واحلرارة اجلوفية  املياهوطاقة الرياح و اليت تعترب يف األصل مصدر الطاقات األخرى، الطاقة الشمسية  منها

                                                
، 17/7/2006قتصاد البيئة والتنمية املستدامة، كلية علوم التسيري، املركز اجلامعي باملدية، إ، امللتقى الوطين حول لة البيئية والتنمية المستدامةأالمسزرزور إبراهيم،   1

  .06ص
   :على املوقع اح، متتجددة المستدامةالطاقات المشهاب املكي،  أبو  2

http//www.Tkne-net/vb/t26579.html.consulté le 25-08-2015  
  .23-20، ص مرجع سبق ذكرهعلي رجب،  3
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ا أقل من تلك الناجتة عن ستخداإعن  حرتاق إمها أي تلوث أما حرق الكتلة احلية فينتج عنه بعض الغازات إال أ
  1.الطاقات األحفورية

ا اهليئات واملنظمات الدولية اليت تُعىن بالطاقة والبيئة   :ويف هذا اإلطار ميكن ذكر بعض التعاريف اليت جاءت 
ا كل طاقة ): IPCC(بتغير المناخ تعريف الهيئة الحكومية الدولية المعنية  .1 تعرف الطاقة املتجددة على أ

  ستعماهلاإيكون مصدرها مشسي، جيوفزيائي أو بيولوجي واليت تتجدد يف الطبيعة بوترية معادلة أو أكرب من نسب 
باطن األرض، حركة وتتولد من التيارات املتتالية واملتواصلة يف الطبيعة كطاقة الكتلة احليوية والطاقة الشمسية وطاقة  

املياه، طاقة املد واجلزر يف احمليطات وطاقة الرياح، وتوجد العديد من اآلليات اليت تسمح بتحويل هذه املصادر إىل 
ستخدام تكنولوجيات متعددة تسمح بتوفري خدمات إوإىل طاقة حركية ب ،طاقات أولية كاحلرارة والطاقة الكهربائية

 2.الطاقة من وقود وكهرباء
تتكون الطاقات املتجددة من مصادر الطاقة الناجتة عن مسارات ): IEA( ف وكالة الطاقة العالميةتعري .2

  3.الطبيعة التلقائية كأشعة الشمس، الرياح واملياه، واليت تتجدد يف الطبيعة بوترية أعلى من وترية إستهالكها
عبارة عن طاقة ال يكون مصدرها الطاقة املتجددة  ):UNEP( تعريف برنامج األمم المتحدة لحماية البيئة .3
ستهالكها، وتظهر يف األشكال اخلمسة إسرع من وترية تتجدد بصفة دورية أبل يف الطبيعة،  اوحمدود اثابت اخمزون
  4.وية، أشعة الشمس، الرياح، الطاقة الكهرومائية، وطاقة باطن األرضيالكتلة احل: التالية

لح جديد يعرفه العامل حديثا وإمنا هي طاقة متاحة يف الطبيعة مت ولإلشارة فمصطلح الطاقات املتجددة ليس مبصط
 البديلة املتجددة صادر الطاقةمب التجاري اإلهتمامإحالهلا على مدى قرون مضت بالطاقات األحفورية، وبذلك تأخر 

ا على إو  1973السبعينيات وباألساس إىل أزمة الطاقة لعام  غاية أوائلإىل  ل املتقدمة، واليت قتصاديات الدو إنعكاسا
ا للبرتول إاحلل املتاح للقضاء على تبعية أن وجدت  هتمام هذا اإل أنتطوير مصادر طاقة بديلة حملية، إال  يفقتصاديا

ومع تنامي الوعي البيئي والتأكد من عالقة التغري . البرتول يف السوق العاملية رخنفاض أسعاإسرعان ما تالشى بعد 
ستنزاف الكبري احلاصل يف املصادر املعتمدة حفورية، وبعد بروتوكول كيوطو وكذا اإلاقة األاملناخي حبرق مصادر الط

ال من  بات اإلهتمام مبصادر الطاقة املتجددة أكثر إحلاحا، وبدأت الدول توجه جهود البحث العلمي حنو هذا ا
  .حول العامل قتصاديات الدولإأجل وضع خمتلف أنواعها يف خدمة 

  الطاقات البديلة المتجددة أهمية: ثانيا
ال لتحقيق مكاسب على عدة   ا، يفتح ا إن اإلعتماد على مصادر الطاقة البديلة املتجددة والنهوض بتطبيقا

  : مستويات منها

                                                
1 Chitour Chams Eddine, Pour une stratégie énergétique de l’Algérie à l’horizon 2030, Office des publications 
universitaire, ALGERIE, 2003, p41. 
2  Edenhofer Ottmar, and others, Renewable Energy Sources and Climate change mitigation: Special Report of 
the Intergouvernemental Panel on Climate Change, CAMBRIDGE University Press, USA, First published, 2012, 
p178. 

  www.iea.org :لية، على املوقعوكالة الطاقة الدو    3
 www.UNEP.org :على املوقعمتاح املتحدة حلماية البيئة،  األممبرنامج   4
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 :من خالل هذا املستوى حتقق الطاقات البديلة املتجددة ما يلي: المستوى اإلقتصادي .1
الطاقات املتجددة بقدرة تنافسية عند إحتساب التكاليف  ختفيض تكاليف اإلمداد بالطاقة حيث تتمتع -

اخلارجية للتلوث البيئي والصراع السياسي، خاصة وأن اخلسائر النامجة عن التلوث البيئي أصبحت عامل يتمتع بأمهية 
يدة إقتصادية، حيث تؤثر تكاليف إنبعاث ثاين أكسيد الكربون على تدفق اإلستثمارات فيما يتعلق ببناء حمطات جد

لتوليد الكهرباء، وبالتايل فإن مصادر الطاقة املتجددة تساهم يف تلبية إحتياجات الطاقة بصورة سليمة ومستدامة بيئيا  
مما خيفض تكاليف التلوث، إذ ال تصاحبها احلاجة إىل التخلص من النفايات أو مشاكل اإلنبعاث، باإلضافة إىل 

 املناطق النائية، وهذا ما يفسر إرتفاع نسبة مسامهة الطاقة املتجددة إخنفاض تكاليف اإلمداد حيث توفر الكهرباء يف
من إمجايل الطاقة الكهربائية املنتجة يف العامل  1 %19.4حوايل  2010يف توفري الكهرباء يف العامل حيث بلغت سنة 

اية سنة  %24.5وإرتفعت إىل حنو    ؛20162من إمجايل الطاقة الكهربائية املنتجة يف العامل 
حتقيق مردودية تصدير الطاقات التقليدية اليت يتم توفريها مبشروعات الطاقة املتجددة، إذ أن إستخدام  -

الطاقات املتجددة سوف يؤدي إىل ترشيد إستهالك البرتول ومشتقاته، حيث يتم التقييم اإلقتصادي للطاقات 
 ا من قبل الدولة؛املتجددة على أساس السعر العاملي للبرتول وليس السعر املدعوم حملي

حتتاج مشاريع البىن التحتية كاملرافق الصحية واملستشفيات واملدارس خاصة النائية والصحراوية املعزولة إىل  -
مصادر متويلية ضخمة، ولكن إذا مت تصميمها بتقنيات البنايات اخلضراء حيث تستمد طاقتها من مصادر الطاقة 

ا أن تقلل من تكاليف ال وتكاليف صيانة األسالك وتشييد احملطات التقليدية، ومن  ،ربط بالطاقةاملتجددة، فمن شأ
ا كذلك أن تعمل على حتفيز اإل ال، وتساهم يف توزيع الفرص العادلة بني مجيع أقاليم البلد شأ ستثمار يف هذا ا

 3الواحد؛
تجددة يف حتلية املياه حتقيق وفورات إقتصادية ويربز ذلك من خالل ما ميكن حتقيقه من إستغالل الطاقة امل -

ا من الناحية الفنية واإلقتصادية األمر  خاصة يف املناطق الصحراوية، الساحلية واجلزر الصغرية، حيث أثبتت كفاء
ا، كما أن تكلفة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة  الذي دفع حنو اإلهتمام بتطوير الطاقات املتجددة وتكنولوجيا

ووفقا للمكان تكون أقل من تكلفة توليد الكهرباء من   فاض تدرجييا، وهي يف بعض األحياناملتجددة تسري حنو اإلخن
لتصبح اآلن تقارب  1980املصادر التقليدية، حيث كانت تكلفة الكيلوواط ساعي يف حدود واحد دوالر سنة 

 ؛ 4العشرين إىل الثالثني سنتا فقط

                                                
1 REN21 Steering Committee, Renewables 2011, Global Status Report, REN21 Secretariat, Paris: France, 2011  
p18.  
2 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Global Status Report, REN21 Secretariat, Paris: France, 2017, 
p33. 

على  اح، مت12، ص2011، الشبكة العربية للبيئة والتنمية، أفاق جديدة ومتجددة: دور المجتع المدني في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقةعديل عماد الدين، 3
   www.raednetwork.org:املوقع

،جامعة قاصدي 06العدد  ، جملة الباحث،نياأهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية المستدامة، عرض تجربة ألمال، ، حممد ساححممد طاليب  4
  .205، ص2008مرباح، ورقلة، 
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ة متوازنة من مصادر الطاقة املتجددة الذي يساهم حتقيق األمن الطاقوي من خالل العمل على تطوير حمفظ -
يف التحول اإلسرتاتيجي للدول املصدرة للبرتول إىل قطب هام يف جمال الطاقة على املستوى العاملي، وبالتايل ضمان 

 .تلبية الطلب املتزايد على الطاقة حمليا واإلستمرار يف التصدير لألسواق الدولية وبشكل مستدام
يشكل املستوى البيئي الدافع الرئيسي من إستخدام الطاقات املتجددة نظرا لنظافتها مقارنة : المستوى البيئي .2

 :مبصادر الطاقة األحفورية، واليت تعمل على حتقيق ما يلي
احلد من اآلثار البيئية إلستهالك الطاقة حيث أن إستخدام الطاقة املتجددة سوف يساهم بقدر كبري يف  -

ات يف الغالف اجلوي، وبالتايل التخفيف من ظاهرة اإلحتباس احلراري، حيث بلغت التقليص من إنبعاث الغاز 
مليون طن من غاز ثاين أكسيد  33432اإلنبعاثات الناجتة عن الطاقات التقليدية على املستوى العاملي حوايل 

محاية البيئة، ومن  ، وبالتايل فإن إستخدام الطاقات املتجددة يعزز من جمهودات20161الكربون وغازات أخرى سنة 
  مث عدم ختصيص مبالغ إضافية ملعاجلة اآلثار السلبية للطاقات التقليدية؛

  احلد من تشكل وتراكم النفايات الضارة وبكافة أشكاهلا الغازية والسائلة والصلبة؛ -
  محاية كافة الكائنات احلية وخاصة تلك املهددة باإلنقراض وهذا لضمان التوازن البيئي؛ -
ار واألودية من التلوث ومنه محاية الثروة السمكيةمحاية امليا -   .ه اجلوفية ومياه البحار واحمليطات واأل

  :تنصب أمهية الطاقات املتجددة على املستوى اإلجتماعي يف النقاط التالية: المستوى اإلجتماعي .3
لشمسية بتلبية حتسني فرص وصول خدمات الطاقة إىل املناطق البعيدة والنائية، حيث تسمح مثال الطاقة ا -

إحتياجات السكان سواء يف جمال الطبخ أو تسخني املياه وكذلك اإلنارة والتدفئة، وهو ما يؤدي إىل حتسني املستوى 
 املعيشي لإلنسان، فهو يوفر على الدول تكاليف إيصال أعمدة الكهرباء أو أنابيب الغاز إىل تلك املناطق؛

يث توفر الطاقة املتجددة إمكانية حتسني وضعية األفراد يف تقليص دائرة الفقر وحتسني نوعية احلياة، ح -
املناطق الريفية، مما خيلق جماال لتحسني نوعية احلياة باإلضافة إىل إستغالل إمدادات الطاقة املنخفضة التكاليف يف رفع 

 كفاءة خدمات التعليم والصحة واألمن الطاقوي؛ 
إنتاجية احملاصيل الزراعية بفضل ختلصها من امللوثات  املسامهة يف تأمني األمن الغذائي، نتيجة زيادة -

 الكيميائية والغازية؛
يتيح التوجه حنو إستخدام الطاقات البديلة املتجددة توفري عدد من الشرائح الوظيفية اجلديدة يف كثري من  -

االت والتخصصات، بداية من األحباث والتصنيع إىل اخلدمات والرتكيب والصيانة والتوزيع و  غريها، حيث أتاح ا
ألف منصب عمل بالصني، وحنو  3955، منها 2016مليون منصب عمل عامليا سنة  9.8القطاع ما يزيد عن 

 2 .ألف منصب عمل يف الواليات املتحدة األمريكية 806ألف منصب عمل يف الربازيل، وما يفوق  1058
ا فقد أصبحت شيء البد منه وسيجرب العامل وبالنظر إىل أمهية مصادر الطاقة املتجددة تتجلى ضرورة إستخدامه

ا ستكون املصدر الوحيد للطاقة، فهي تؤمن لنا التنمية املستدامة من خالل  يف يوم من األيام على إستخدامها أل

                                                
1 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op. Cit, p47.  
2 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p43. 
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تزويد املناطق النائية مبصدر بديل عن الطاقة التقليدية املكلفة يف تلك املناطق، فضال عن دورها يف حتقيق األمن 
دي وفتح أسواق جديدة واعدة، كما تعترب الطاقات املتجددة احلل الوحيد يف فك النزاعات واألطماع القائمة اإلقتصا

على الطاقة التقليدية بإعتبارها طاقة حملية تتوفر يف كل أرجاع العامل حبسب مصادرها، دون أن نغفل دورها الفعال يف 
  .احملافظة على البيئة واحمليط الذي نعيش فيه

  أنواع الطاقـات البديلة المتجددة: الثاني  المطلب
 واردتأخذ الطاقات البديلة املتجددة أشكاال عديدة ومتنوعة بتنوع املصادر املستمدة منها، وهي عبارة عن م

بعضها بشكل دائم على مدار  إستخدامطبيعية دائمة وغري ناضبة ومتوفرة يف الطبيعة ما دامت احلياة قائمة، وميكن 
رتباطها بظواهر مناخية تتغري على مدار الوقت مثل ، وبعضها على فرتات متقطعة وذلك إلة الكتلة احليةمثل طاق اليوم

إلستغالهلا   ةهذه األنواع مستوى ودرجة التحكم يف التكنولوجيا الالزم ضمنومنيز  .الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
ستغالل وهي قيد اإل ،البية دول العاملمصادر بديلة متجددة حتتاج مستوى تكنولوجي يف متناول غفهناك 

مصادر بديلة متجددة حتتاج مستوى تكنولوجي عال ورفيع ليس يف متناول العامل حاليا، وهي ال تزال ، و ستخدامواإل
ث، ومن خالل هذا املطلب سوف نتناول أبرز الطاقات البديلة املتجددة املتعارف عليها يف مرحلة التجارب واألحبا

 .عامليا
   الطاقة الشمسية: أوال
للشمس طاقة هائلة بكل و هي تلك الطاقة املستمدة من الضوء املنبعث من الشمس واحلرارة الناجتة عنها،  

تبعث أشعتها يف كل اإلجتاهات، وبالنظر إىل صغر حجم كوكب األرض  فإن سطحها ال يستقبل إال  املقاييس حيث
، وهذا اجلزء من اإلشعاع الشمسي تنعكس نسبة منه إىل مقدار ضئيل من اإلشعاع الشمسي يتناسب مع مساحتها

الفضاء خارج الغالف اجلوي، ونسبة أخرى متتص من طرف الغالف اجلوي والغيوم، أما ما يصل إىل سطح األرض 
تزيد عن إمجايل  األرضورغم ذلك فإن هذه الطاقة الوافدة إىل  1مليون جزء من طاقة الشمس، 2000جزء من فيمثل 

الطاقة اليت ميكن احلصول عليها من أشعة الشمس ملدة  أنحبيث  ،مرة 5000ت العاملية من الطاقة بنحو حتياجااإل
  2.ملدة عاممن الطاقة حتياجات العامل إدقيقة تكفي لتلبية  45وساعة 

ملرشح وتتميز الطاقة الشمسية مبواصفات جتعلها أفضل وأهم مصادر الطاقة البديلة املتجددة خالل القرن احلايل، وا
فهي طاقة هائلة ميكن إستغالهلا يف أي مكان، وتشكل مصدرا للوقود الذي ال ينضب، كما ، األول خلالفة البرتول

ا طاقة نظيفة ال تنتج أي نوع من أنواع التلوث البيئي اليت ضمن الطاقة الشمسية بني الطاقة الفوتوفولطية  ومنيز. أ
طاقة كهربائية بواسطة اخلاليا الفوتوفولطية، وتقوم هذه التقنية على توليد  تعمل على حتويل الطاقة الشمسية مباشرة إىل

اليت من خالهلا يتم حتويل الطاقة  والطاقة الشمسية احلراريةقوة دافعة كهربائية كنتيجة إلمتصاص اإلشعاع الشمسي؛ 

                                                
   الفصول الالحقةيف  الطاقة الشمسيةسنفصل أكثر حول.  

1 Chitour Chams Eddine, Op.Cit, p41. 
  .4، ص2010، غرفة الشرقية، السعودية، إقتصاديات الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعوديةمركز الدراسات والبحوث،   2
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معات أو املركزات الشمسية، وتستطيع الطاقة ا حلرارية أن تدير حمرك حراري الشمسية إىل طاقة حرارية بواسطة ا
  .وبالتايل تتحول الطاقة الشمسية إىل طاقة ميكانيكية

  طاقة الرياح: ثانيا
اليت ) امليكانيكية(القدرة اليت متتلكها الرياح واليت متكنها من حتريك األشياء أي الطاقة احلركية "هي  طاقة الرياح

 األساس إىل الشمس، حيث يؤدي تسخني اهلواء من خالل أشعة وتعود طاقة الرياح يف ،1"ميتلكها اهلواء نتيجة احلركة
يتم ملؤه باهلواء البارد الذي ينساب   اىل أعلى، تاركة حتتها فراغإالشمس إىل تصاعد هذه الطبقات اهلوائية احلارة 

ا ما ، وهذتتحول إىل طاقة رياح األرضمن الطاقة الشمسية الساقطة على سطح  2%2كرياح، وقد قدر العلماء أن 
فقط  %10مرة اإلستهالك العاملي للطاقة، حىت ولو أن  350مليون ترياواط ساعة يف السنة، أي ما يعادل  30ميثل 

ويزيد مقدار هذه الطاقة على   من هذه الطاقة موجودة وحاضرة قرب سطح األرض فإن الكمية الكامنة تبقى كبرية،
  .مدار العامكمية الطاقة الكلية املستخدمة فعليا يف العامل على 

وتعد طاقة الرياح طاقة سريعة التأثر بالتغريات يف أشكال طبوغرافية املنطقة واألمناط املناخية هلا، إضافة إىل التغري 
املكاين هناك تغري زماين حيث يسجل فرق يف الطاقة املنتجة من الرياح خالل اليوم الواحد، وخالل الفصول وحىت من 

ية طاقة هائلة ميكن احلصول من خالهلا على ماليني الكيلوواط من الطاقة، مما يؤهلها والطاقة الرحي. سنة إىل أخرى
فمن املتوقع أن تشكل طاقة . للعب دور هام يف جماالت الطاقة البديلة املتجددة اليت ختلف منتجات الوقود األحفوري

لتكنولوجيا احلالية ميكن لطاقة ، حيث مع إستعمال ا2020من الطاقة املستعملة يف العامل يف آفاق  %12الرياح 
ترياواط ساعة يف السنة، ويفوق هذا مبعدل مرتني طلب العامل املتوقع على الطاقة سنة  53000الرياح أن تؤمن حوايل 

ا من الطاقة مبعدل . 2020 ومتتلك الواليات املتحدة األمريكية وحدها ما يكفي من الرياح لتغطي أكثر من حاجا
  3.ثالثة مرات

  الطاقة المائية: ثالثا
من أعظم نعم اهللا على فهو  ،املاء ضروري للحياة وال غىن للكائنات احلية عنهقبل أن يكون املاء مصدرا للطاقة، ف

باإلضافة لذلك فقد سخر اهللا يف املياه طاقة هائلة، فهي املركب الوحيد الذي يتواجد يف الطبيعة على ثالثة . خلقه
ويكون املاء . كتساب أو فقدان كمية من الطاقة احلراريةإتحول من حالة ألخرى بويأشكال سائلة، صلبة وغازية، 

 4.من مساحة سطح الكرة األرضية 71%
ا الطاقة الكامنة أو القدرة اليت متتلكها الكميات الكبرية من املياه سواء املسطحات "وتعرف الطاقة املائية على أ

 5."رة احلركية للمياه يف أعلى قيمة هلااملائية أو اجلارية والشالالت حيث تكون القد

                                                
  .32ص ،مرجع سبق ذكرهان، علي مجعان الشكيل، رمض إمساعيل رأفتحممد   1
  .107، صمرجع سبق ذكره، 2001، وآخرون مقلد رمضان حممد  2
  .274، 273، ص2015، الطبعة األوىل، دار دجلة، األردن، إستغالل الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة: التنمية المستدامةنزار عوين اللبدي،   3
ا، إ -أنواعها - مصادرها: الطاقة، اخلياط حممد مصطفى حممد  4   .56، صمرجع سبق ذكرهستخداما
  :متاح على املوقع ، الطاقة المتجددة المستدامةأبو شهاب املكي،   5

http :www .tkne .net /vb/t26579 .html (consulté le 04/11/2015)  
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تصنف مصادر الطاقة املائية يف الغالب إىل جمموعتني رئيسيتني تتمثل يف مصادر حبرية  :مصادر الطاقة المائية .1
رية  .وأخرى 

وهي مصادر الطاقة املرتبطة باملسطحات البحرية واحمليطية، واليت تتولد نتيجة حلركة األمواج  :المصادر البحرية  . أ
 :أو املد واجلزر، وتعد من أهم املصادر املائية للطاقة إنتشارا حبكم إرتباطها باملسطحات البحرية واحمليطية وتتمثل يف

تعد حركة األمواج من الظواهر الطبيعية اليت حتدث يف املسطحات  :الطاقة الناتجة من حركة األمواج -
ياه نتيجة سرعة الرياح، هذا اإلضطراب يؤدي إىل إرتفاع املائية كالبحار واحمليطات، وهي عبارة عن إضطراب يف امل

وإخنفاض جزيئات املاء يف حركة موجبة ومنتظمة، وإكتساب األمواج لتلك احلركة يكون بفعل القصور الذايت، والذي 
. لساحليعين اإلستمرار يف احلركة يف خط مستقيم مولدا طاقة هائلة، إال أن تلك الطاقة تتبدد عند إرتطام األمواج با

وميكن اإلستفادة من حركة األمواج من خالل بناء حمطات حبرية على السواحل لتوليد الطاقة الكهربائية، وتزويد 
 .املناطق الساحلية مبصادر طاقة نظيفة

حركة املد واجلزر من الظواهر الطبيعية الناجتة عن التجاذب  :الطاقة الناتجة من حركة المد والجزر -
رض والشمس والقمر، والسبب الرئيسي هلذه الظاهرة هو قوة التجاذب الناجتة عن كتلة القمر احلاصل بني كل من األ

على سطح األرض املواجهة له، وحتدث عملية املد عندما يرتفع سطح البحر املواجه للقمر، إذ يندفع املاء ليغطي 
. هذه هي عملية اجلزربعض مساحات الشاطئ، وعندما ينسحب املاء من تلك املناطق ينخفض سطح البحر و 

مرتا، وهذا باإلنتقال من  15سنتيمرتا وقد يصل هذا اإلرتفاع إىل حنو  40ويتغري إرتفاع موجة املد، فقد ال يزيد عن 
 .مكان ألخر، وكذلك حسب طبيعة شكل حوض البحر والشواطئ

توفر على طواحني لطحن وقد إستخدمت طاقة املد واجلزر يف العصور القدمية يف بريطانيا وفرنسا، حيث كانت ت
احلبوب تعمل بتدفق مياه البحر أثناء املد واجلزر، أما يف املرحلة احلالية فيتم احلصول على طاقة املد واجلزر ببناء سد 

  .فيه أنفاق توضع فيها توربينات يتم من خالهلا توليد الكهرباء
احلاضر مبحطات توليد الطاقة  يرتبط أيضا مفهوم مصادر الطاقة املائية يف الوقت: المصادر النهرية  . ب

ار، ويرتافق مع إقامة هذه احملطات بناء السدود وتكوين البحريات اإلصطناعية  الكهربائية اليت تقام على مساقط األ
ار، وضمان توفر كميات كبرية من املاء تكفل تشغيل حمطات الطاقة بشكل دائم وتعود فكرة إنشاء . حلجز مياه األ

ار إىل أواخر القرن التاسع عشر حوايل عام حمطات الطاقة على  حني طرحت فكرة إنشاء حمطة  1870مساقط األ
  .1895، ومت تشغيلها عام بني كندا والواليات املتحدة األمريكيةلتوليد الطاقة عند شالالت نيجارا 

مسافة سقوط املاء، فكلما تعتمد كمية الطاقة الكامنة يف حمطات التوليد املائية النهرية على حجم كمية املاء وعلى 
ومن الطبيعي توفر مصادر الطاقة . رتفعت قيمة أي من العاملني املذكورين أرتفعت قيمة الطاقة الكامنة يف احملطةإ

املائية النهرية يف تلك املناطق اليت تتوفر فيها اخلصائص الطبوغرافية املالئمة إلقامة السدود وتكوين البحريات مع توفر 
لسقوط املياه، وال توجد حتديدات معينة على اإلرتفاع األمثل لسقوط املاء ذلك أن هناك أنواعا خمتلفة إرتفاع مالئم 

ر . من التوربينات اليت تالءم خمتلف إرتفاعات مساقط املياه ار املستغلة يف توليد الطاقة الكهربائية جند  ومن أهم األ
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ر الكنغو يف إفري ر الراين يف القارة األوروبية، أما بالنسبة للدول العربية جند السد األمازون يف أمريكا اجلنوبية،  قيا، و
ر النيل ومنطقة سد الفرات يف سوريا   .العايل يف جمرى 

  )الحرارة الجوفية(طاقة الحرارة األرضية : رابعا
ا طاقة حرارية كامنة يف باطن األرض، واليت تنشأ عن وجود ا لعناصر املشعة يف تعرف طاقة احلرارة األرضية بأ

ا ليست بنفس العمق، حيث أن حرارة األرض تزداد كلما زاد  باطنها، وهي طاقة متواجدة يف مجيع دول العامل، إال أ
 3000درجة مئوية إىل  2500العمق، وهو ما يعرف بالتدرج احلراري، وتبلغ درجة حرارة نواة الكرة األرضية حوايل 

  .درجة مئوية عند الطبقة السطحية اخلارجية 100وتنخفض إىل أقل من  1درجة مئوية،
  2:ميكن أن نقسم احلقول اجليوحرارية إىل ثالثة أنواع هي:  مصادر طاقة الحرارة األرضية .1

ي وجود خزانات من أخبرة املاء على هحيث تكون الطبيعة الغالبة هلذه احلقول  :حقول البخار الجاف  .أ 
توليد الكهرباء عرب  ألغراضمالئمة  أكثرترب هذا النوع من احلقول درجات حرارة عالية وحتت ضغط عال أيضا، ويع

 ؛الكهرباء إلنتاجنقل البخار يف أنابيب لتشغيل توربينات 
يغلب على هذا النوع من احلقول وجود املاء الساخن، وقد يكون على درجات  :حقول المياه الساخنة  .ب 

درجة مئوية دون  100رتفاع درجة حرارته إىل أكثر من حرارة عالية وضغط عال أيضا، مما يسمح يف هذه احلالة بإ
حدوث غليان بسبب وجود هذه املياه حتت ضغط عال، وحني يرتفع املاء إىل السطح ويتعرض إىل الضغط اجلوي 
الذي هو أقل من الضغط املؤثر على املاء يف باطن األرض، فيتبخر قسم منه ويتم دفع  ذلك البخار يف أنابيب 

 .وربينات لتوليد الكهرباء، أما املاء املتبقي فيمكن إستعماله ألغراض أخرىوتوصيله إىل ت
ا أقل من درجة الغليان، وتوجد حتت ضغوط  وهناك نوع آخر من احلقول ذات املياه الساخنة لكن درجة حرار

عية وتستخدم ألغراض صنا. منخفضة نسبيا حبيث تبقى يف حالتها السائلة حىت حني وصوهلا إىل سطح األرض
  وزراعية وطبية؛

ا ال حتتوي على مياه أو سوائل أخرى تسهل من عملية نقل  :حقول الصخور الحارة   .ج  تتميز هذه احلقول بكو
ويعترب هذا النوع األكثر شيوعا، إال أنه مل يستغل بعد والبحوث والدراسات . احلرارة من باطن األرض إىل سطحها

  .جارية إلستغالله
  يةطاقة الكتلة الح: خامسا

ام وخملفات احليوانات والنفايات واملخلفات ظع، هي الطاقة املستمدة من املواد العضوية كالنباتاتالطاقة احليوية 
وهناك . نتاج الطاقة احليويةإاملستخدمة يف  املنتجات الزراعية الغنية بالنشاء أو بالسكرياتن مالزراعية والصناعية، و 

مثل (منها طرق فيزيائية وحتويلها لوقود صاحل لإلستعمال،  تلة احليةالكمتعددة ملعاجلة مصادر وطرق ساليب أ
مثل (أو طرق كيميائية ) مثل احلرق املباشر أو األكسدة(أو طرق حرارية ) التجفيف والتكثيف وضغط احلجوم
                                                

أطروحة دكتوراه يف العلوم  ،-دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائر –دامة ستخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المحلية المستإعمر شريف،   1
  .24، ص2007جامعة احلاج خلضر، باتنة،  كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اإلقتصادية، ختصص إقتصاد التنمية،

  .103،104، ص مرجع سبق ذكرهسعود يوسف عياش،   2
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مواد صلبة  وعمليات التحويل تؤدي يف النهاية إىل احلصول على 1 ).التخمري، التحلل احلراري والتفاعالت الالهوائية
أو سائلة أو غازية وهذه إحدى مميزات طاقة الكتلة احلية اليت ال تتوفر يف الطاقات املتجددة األخرى حيث ينتج عنها 

 .الوقود احليوي
إن الوقود احليوي هو ناتج من نواتج الكتل احليوية ويشمل اإليثانول والديزل : تصنيفات الوقود الحيوي .1

ويستخدم الوقود احليوي لتحرير الطاقة الكيميائية املخزونة فيه وذلك عن طريق إحرتاقه . احليوي، وامليثانول ومشتقاته
  2:يف مكامن اإلحرتاق الداخلي، ويصنف الوقود احليوي إىل األنواع التالية

ختمر الفضالت  من ، ويعد من أهم أشكال الكحول املستخرجعبارة عن وقود حيوي سائل :اإليثانول  .أ 
ائنات احلية وبغياب اهلواء، كما يتم إستخالصه من قصب السكر والنشاء، ويتزايد إستخدامه يف واحلبوب بواسطة الك

خنفاض نسبة ، حيث تتجه البحوث لتطوير هذا النوع من الوقود نظرا إلقطاع النقل كوقود بديل أو كمضاف للبنزين
  ؛ ستخدامهإكسيد الكربون املنبعثة جراء أثاين 
منه، األول يسمى بالكازول أو الديزل احليوي، وذلك بسحق كمية من الذرة  هناك نوعان :الوقود الحيوي  .ب 

وخلطها مع الكازولني، أما النوع الثاين فهو امليثانول وهو وقود سائل ينتج بطريقة التحلل احلراري حيث تتحلل الكتل 
 ؛)حتلل الهوائي(درجة مئوية بعدم وجود اهلواء  300احليوية يف درجات حرارة تزيد عن 

والذي يسمى غاز امليثان حيث ينتج من فضالت األوراق وإنتاج السكر وفضالت احليوانات  :الغاز الحيوي  .ج 
اليت ختلط مع بعضها وترتك لتتحلل وتنتج غاز امليثان، وقد أمكن ذلك حتضري وصيف الغاز الطبيعي وهو غاز ميثان 

 مطور يقرتب من نوعية الغاز الطبيعي؛
من الوقود احليوي فيتم العمل أما الجيل الثاني  اجليل األول ملصادر الكتلة احلية،إن األنواع السابقة هي من   .د 

على تطوير إستخالصه من الطحالب، وذلك من أجل تفادي إستعمال احملاصيل الزراعية املستخدمة يف طعام 
من احملاصيل العادية  اإلنسان، مع العلم أن كمية الوقود املستخرجة من الطحالب تزيد مبئة مرة عن تلك املستخرجة 

 .كقصب السكر، وما يزيد من أمهيتها هو إمكانية زيادة حجم الوقود املستخرج عن طريق اهلندسة الوراثية

ذا النوع من  ومع زيادة الوعي البيئي وقرب نضوب املصادر التقليدية، زاد إهتمام الدول وخاصة منها املتقدمة 
ل الثاين من الوقود احليوي والذي يراهن عليه العلماء يف حل جزء كبري من الطاقة، وترجم هذا اإلهتمام بإنتاج اجلي

املشاكل اليت يوجهها العامل خاصة بعد إثبات فعالية اإليثانول يف جمال النقل، ومنه مسامهته بشكل فعال يف التقليل 
سبيل خفض تكلفته، وجعلها  من حجم اإلنبعاثات الغازية امللوثة للبيئة، ومن أجل ذلك يبذل هؤالء جهود معتربة يف

تنافسية ملصادر الطاقة األخرى، وحسب إحصائيات وكالة الطاقة الدولية بلغت مسامهة الكتلة احلية يف إنتاج الطاقة 
  .20153سنة % 9.7األولية يف العامل حوايل 

  طاقة الهيدروجين: سادسا

                                                
  .10، ص2009 ،ردن، املركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي، األوالمخاطر والفرص األفاق :الوقود الحيويو رمان، موسى الفياض، عبري أب  1
  )بتصرف( .119، ص2011، األردن، 06العدد ، جملة فيالدلفيا الثقافية،هندسة الطاقات المتجددة والمستدامة، وكاع حممد  2

3 International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2017, Op.Cit, p6. 
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ن له وليس بغاز سام، وله من اخلصائص رائحة وال لو  عنصر عرفه اإلنسان، فهو غاز ال صغرأيعد اهليدروجني 
ىل إنظف ومن املمكن حتويله خف واأل، فهو األ1الفزيائية والكيميائية واملقومات اليت جتعل منه وقودا شامال وناجحا

، حيث أن إستعمال اهليدروجني يف خاليا الوقود يولد الكهرباء ويطلق خرى من الطاقة بكل فعالية وكفاءةأأشكال 
اء، كما أن كفاءة السيارات اليت تعمل على اهليدروجني أكثر مبرتني أو ثالث من تلك اليت تعمل بواسطة فقط خبار امل
ا على بقية الطاقات املتجددة األخرى اليت تعاين من . 2حمرك البنزين ضف إىل ذلك قدرته على التخزين واليت يتفوق 

كثر العناصر تواجدا أويعترب اهليدروجني من  .اخل...لرياحعدم التواجد الدائم بنفس القدرة كالطاقة الشمسية وطاقة ا
، وعلى الرغم من تواجده الكبري يف الكون إال أنه ال يتواجد  من الوزن اإلمجايل له %90يف الكون حيث يشكل 

كعنصر مستقل على سطح األرض، فهو يدخل يف تركيب العديد من املواد أمهها املاء واملركبات العضوية اليت تكون 
  3.ألجسام احلية من نباتات وحيوانات، وبالتايل ال يعد مصدرا أوليا للطاقة وإمنا مصدرا وسيطا إلنتاجهاا

 :تتعدد الطرق اليت من خالهلا ميكن إنتاج اهليدروجني وتتمثل أمهها فيما يلي: طرق إنتاج الهيدروجين .1
هليدروجني من املاء وأكثرها إنتشارا  تعد من أبسط الطرق املعتمدة للحصول على ا: التحليل الكهربائي للماء  .أ 

وتعتمد على إمرار تيار كهربائي يف املاء ليتحلل إىل مكوناته الرئيسية من هيدروجني وأكسجني، وحيتاج يف ذلك إىل 
ا تنخفض إىل حنو  %80وتصل كفاءة هذه الطريقة إىل . طاقة وجهاز يسمى خبلية التحليل الكهربائي  %30إىل أ

 اإلعتبار كفاءة حتويل الطاقة األولية إىل كهرباء ومن مث إىل هيدروجني؛إذا أخذنا بعني 
مئوية  درجة 3000يلزم لتحليل املاء إىل عنصريه بتسخينه املباشر إىل حوايل  :طريقة التحليل الحراري للماء  .ب 

ذه الدرجة إال أن الوصول إىل هذه الدرجة ليس سهال، كما يصعب إجياد أوعية أو مواد تتحمل مثل ه ،أو أكثر
املرتفعة من احلرارة، لذلك حياول العلماء جتنب هذه الصعوبات عن طريق إجراء التحلل الكهربائي على عدة مراحل 

كسيد احلديد وثاين أكسيد الكربيت أو بروميد الكالسيوم والزئبق، وذلك أو أكثر كأن يستعمل حفاز كيميائي أعلى 
 730على درجة حتتاجها هذه الطريقة يف وجود احلفاز هي أحبيث قل أجل إجراء التفاعل يف درجات حرارة أمن 
  ؛مئوية درجة
تستمد النباتات اخلضراء الطاقة الالزمة لعملية  :تحضير الهيدروجين بتأثير األشعة الشمسية المباشرة   .ج 

ن حتلل املاء إىل ما اهليدروجني الالزم لعملية اإلرجاع فتحصل عليه النباتات مأالرتكيب الضوئي من األشعة الشمسية، 
، وقد حاول العلماء يف يف وجود وسيط يسمى الكلوروفيل إالعنصريه اهليدروجني واألكسجني، وهذه العملية ال تتم 

وجود أشعة الشمس ومادة الكلوروفيل حتليل املاء، وقد إستطاعوا إجياد مركبات كيميائية حتل حمل هذا الوسيط 
ذا الدور حبيث تتأين األمالح عند إذابتها الطبيعي، حبيث وجدوا أنه بإمكان بعض ا ألمالح املنحلة يف املاء القيام 

                                                
، املؤمتر العريب العاملي لتطبيقات الطاقة صيغة مستقبلية النتاج الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية وتوافق بيئي: الهيدروجين وخاليا اإلحتراقرشيد بن شريفة وآخرون،   1

  .03، ص2004نوفمرب  22-20الشمسية، طرابلس، 
، 2009وىل، دار الفارايب، لبنان، الطبعة األ ،نظفأالهيدروجين وخاليا الوقود والتوقعات لكوكب : مصادر الطاقة المستقبليةاجد كنج، بيرت هوفمن، ترمجة م  2
  .14، 9ص

  )بتصرف: (على املوقع احاملعلوماتية، مت أ، شبكة النبطاقات متجددة لحياة عصرية مستدامة: ملف الطاقة البديلةصباح جاسم،   3
www.anabaa.org (consulté le 9/09/2015). 
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يف املاء إىل أيونات موجبة وسالبة، وحتت تأثري األشعة الشمسية تأخد هذه األيونات أو تعطي إلكرتونا أو أكثر من 
  .وإىل جزئ املاء مؤديا إىل حتلل املاء إىل أكسجني وهيدروجني

 طبيعيا أكتشف العلماء بعض األنواع من الطحالب والبكترييا اليت تقوم بإنتاج اهليدروجني  وعن إنتاج اهليدروجني
  .كناتج طبيعي، وجتري األحباث حاليا حول كيفية اإلستفادة من تلك الطحالب يف إنتاج كميات من اهليدروجني

 المجاالت اإلستخدامية للطاقـات البديلة المتجددة: المطلب الثالث
اال   ت توسعا ملحوظافحيث عر خالل السنوات األخرية، ت اإلستخدامية للطاقات البديلة املتجددة تعددت ا

وإنتاج الطاقة احلرارية  ئيةتستخدم لتوليد الطاقة الكهربا اليومفبعد أن كانت تقتصر على الطهي والتدفئة أصبحت 
ت اإلستخدامية لكل نوع من مصادر االلتطور اومن خالل هذا العنصر سنتطرق بنوع من التفصيل . واحلركية

  .اضرواحلاضي امل بنياملتجددة  البديلة الطاقات
  المجاالت اإلستخدامية للطاقة الشمسية: أوال

متد تاريخ إستخدام الطاقة لقد عرف اإلنسان منذ القدم بأن الشمس هي مصدر احلياة والقوة فوق األرض، وقد إ
كما إستخدمها ستخدم الرهبان األسطح املذهبة إلشعال ميزان املذبح،  الشمسية إىل عصر ما قبل التاريخ، عندما إ

سكان أمريكا اجلنوبية لتبادل اإلشارات الضوئية عرب املسافات البعيدة وهذا عن طريق وضعهم للمرايا فوق قمم اجلبال 
رايا احلارقة اليت امل" أرمخيدس"إستعمل العامل اإلغريقي  م.ق 212ويف عام  لتجميع أشعة الشمس وإشعال النريان،

ا حيث جنح بواسطتها يف إحراق أسطول العدو الروماين دفاعا  وضعت بشكل يسمح برتكيز أشعة الشمس يف بؤر
، وهو جمموعة من "باملوتور الشمسي"قام العامل ساملون دي كوكس بتفسري ما يسمى  م1617ويف عام عن بالده، 

عة الشمس على إناء حمكم به ماء، وعندما يسخن اهلواء داخل العدسات موضوعة يف إطار معني مهمتها تركيز أش
اإلناء يتمدد ويضغط على املاء ويدفعه فيخرج على شكل نافورة، وهذه متثل مرحلة اإلستخدام الضيق للطاقة 
الشمسية، أما يف مرحلة اإلستخدام الواسع للطاقة الشمسية، فقد تعددت جماالت إستخدام الطاقة الشمسية إذ 

متكن  1747دة إخرتاعات منها إخرتاع العامل الفرنسي جورج بوفن أول فرن مشسي لطهي الطعام، ويف عام شهدت ع
سم، مكنته من احلصول على درجة حرارة  112العامل الفلكي الفرنسي جاك كاسيين من صناعة زجاج حارق قطره 

خالل الثورة الفرنسية إخرتع العامل و  .زادت عن ألف درجة مئوية كانت كافية لصهر قضيب من احلديد خالل ثواين
جهازه املصنوع من عدد كبري من العدسات، ووضع عدسة كبرية يف مقدمة اجلهاز كمحول ليجمع " الفوازييه"املشهور 

تركيز أشعة الشمس خالهلا أشد ما يكون، واستطاع بواسطة هذا اجلهاز أن حيصل على درجات حرارة عالية كانت  
آلة خبارية إستطاع " موشو"إخرتع  1875التني، ويف مرحلة اإلستخدام املكثف بداية من سنة كافية لصهر احلديد والب

بواسطتها من رفع درجة حرارة املاء إىل درجة الغليان، وإستعمل البخار لتدوير اآلالت الصغرية، وهو نفس املبدأ الذي 
كتشاف البرتول يف منتصف القرن ومع إ 1911.1يف وضع جهاز لتوليد القوى الشمسية سنة " شومان"إعتمده 

التاسع عشر أصبح املصدر الرئيسي للطاقة يف العامل، خاصة بالنسبة للدول الصناعية الكربى اليت كانت تسيطر على 
                                                

  )بتصرف( .32، صمرجع سبق ذكرهرمضان، علي مجعان الشكيل،  إمساعيل رأفتحممد   1
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إنتاج هذا املصدر من الطاقة، إال أن اآلثار البيئية الناجتة عن إستغالله، وكذا توقعات نضوبه يف املستقبل، أعاد 
عن مصادر أخرى بديلة ومتجددة، وكانت يف مقدمتها الطاقة الشمسية من خالل العمل على اإلهتمام بالبحث 

. واليت تتأثر مقاومتها الكهربائية مبجرد تعرضها للضوء السيليكونتطوير إستغالهلا، وهذا ما حتقق مع إكتشاف مادة 
ان إمكانية إستخدام الشمس يف والزالت التجارب والبحوث جارية بشكل مكثف على املستوى العاملي، وذلك لتبي

توليد الكهرباء بشكل واسع وجتاري، وبتكلفة إقتصادية مقبولة، وتستخدم الطاقة الشمسية حاليا يف العديدة من 
االت تدفئة وتربيد (، التكييف الشمسي )منها تسخني املياه وبرك السباحة(تتمحور أساسا يف التسخني الشمسي  ا

   ). توليد الكهرباء(، اإلنتاج الكهربائي )طبخ الطعام(، الطبخ الشمسي )املباين
  المجاالت اإلستخدامية لطاقة الرياح: ثانيا

يرجع تاريخ أول إستخدام لطاقة الرياح إىل العصور القدمية فقد إستعملها الفرس يف إدارة الطواحني وضخ املياه 
عون هلا على جتفيف مناطق بأسرها من ماء البحر  وطحن احلبوب، كما كانت طواحني اهلواء املنتشرة يف هولندا أكرب

ار، كما  وحتويلها إىل أراضي زراعية خصبة، وهناك بلدان جعلت منها القوة لري األراضي الفالحية من مياه األ
إستعملها املسلمون يف طحن احلبوب، وإستغلت الدامنارك الرياح إنطالقا من إفتقارها ملصادر الطاقة، فكانت من 

ألف طاحونة هواء  33ألوائل اليت عملت على إستغالل الرياح على نطاق واسع، حيث كانت متتلك حوايل الدول ا
، وتعود أوىل تطبيقات إستخدام طاقة الرياح يف توليد الكهرباء عام 1900على إمتداد سواحلها ويف أراضيها سنة 

ا بطاقة إلدارة اآلالت وإضاءة املنازل وا 1910   . ملدن الصغريةبالدامنارك حيث مد
ومنذ احلرب العاملية الثانية إزداد اإلهتمام العاملي بطاقة الرياح، حيث أنشأت الواليات املتحدة األمريكية خالل 

كيلوواط لتلبية حاجات املزارع الريفية النائية، وأجهزة ترتاوح   45و 13تلك الفرتة مراوح هوائية ترتاوح طاقتها بني 
ا بني  اكيلوواط   19و 8قدر  1.حلاجات املنازل لإلضاءة وسحب املياه اجلوفية للشرب والطهي وري املزارع احمليطة 

ومع تطور إستغالل الطاقات األحفورية وخاصة البرتول، عرف إستغالل الرياح تراجعا ملحوظا، إال أنه مع إرتفاع 
تغالل هذه الطاقات، أدى إىل إعادة أسعار البرتول خالل السنوات املاضية، وتفاقم املشاكل البيئية النامجة عن إس

وقد . النظر واإلهتمام جبدية بطاقة الرياح كأحد البدائل املطروحة يف توليد الطاقة الكهربائية ومعاجلة املشاكل البيئية
ا تطورا كبري ساهم يف توسيع جماالت إستغالهلا وكذا خفض تكلفتها بشكل واضح، باإلضافة إىل  عرفت تكنولوجيا

ا املرتبطة بتضاريس املنطقة واملناخ والفصول وسرعة الرياحالتقليل م وتستعمل الرياح حاليا يف امليدان . ن عيو
الصناعي، فزيادة عن توليد الكهرباء عن طريق إختزان اهلواء واإلستفادة منه كهواء مضغوط ميكن إستخدامه يف إدارة 

  .إىل أكسجني وهيدروجني إلستعماهلما يف جماالت مهمةالتوربينات لتوليد الكهرباء، فهي تعمل على حتليل املياه 
  
  

  
                                                

  االت   .يف الفصول الالحقة سوف نفصل أكثر يف هذه ا
  95، ص2007، دار السرية للنشر والتوزيع، األردن، الطاقة وتلوث البيئةعبد علي اخلفاف، ثعبان كظيم خطري،  1



  
 

 

  ثانيالفصل ال                                                                                                         مدخل إلقتصاديات الطاقات البديلة عالميا

127 

  للطاقة المائيةالمجاالت اإلستخدامية : ثالثا
متثل الطاقة املائية مصدرا أساسيا من مصادر الطاقة املتجددة وتلعب دورا مهما يف إمدادات الطاقة األولية يف 

ا قبل إكتشاف الطاقة البخارية يف القرن الثامن عشر  العامل، ويعود تاريخ اإلعتماد على املياه كمصدر للطاقة إىل م
حيث بدأ إستغالهلا يف رفع املياه للري وتشغيل بعض النواعري إلدارة العجالت والطواحني وآالت النسيج ونشر 

. األخشاب، إال أن اإلستخدام املباشر للطاقة املائية واجه العديد من املشاكل مما حد من التوسع يف إستخدامها
ليا، وبعد أن دخل اإلنسان عصر الكهرباء، بدأ إستعمال املياه لتوليد الطاقة الكهربائية كما نشهده يف العديد من وحا

ار، وتبىن  الدول مثل النرويج، والسويد وكندا والربازيل، ومن أجل ذلك تقام حمطات توليد الطاقة على مساقط األ
وتشري . ة من املاء تضمن تشغيل هذه احملطات بصورة دائمةالسدود والبحريات اإلصطناعية لتوفري كميات كبري 

 .  20201فاق عام آالتوقعات املستقبلية حول الطاقة املائية إىل زيادة تقدر خبمسة أضعاف الطاقة احلالية ب
  مجاالت اإلستخدامية لطاقة الحرارة األرضية ال: رابعا

رارة اجلوفية كان منذ القدم، حيث إستخدم الرومان املياه إن إستغالل طاقة احلرارة األرضية أو كما تعرف بطاقة احل
يف إيطاليا، مث يف نيوزيلندا عام  1904الطبيعية الساخنة يف اإلستحمام، ومل تستخدم لتوليد الكهرباء إال يف عام 

ندا الرائدة يف وتعترب إيسل 2.يف كاليفورنيا 1960، أما بالواليات املتحدة األمريكية فتأخر إستخدامها إىل غاية 1958
جمال طاقة احلرارة اجلوفية، فمنذ الثالثينات من القرن املاضي جنحت يف إستغالل الينابيع الساخنة على مستوى اجلزيرة 

ا من التدفئة والكهرباء   . يف سد جزء كبري من إحتياجا
والصناعية، وجتفيف احملاصيل  وتستخدم احلرارة األرضية حاليا يف تدفئة وتربيد املنازل وكذا اإلستخدامات الزراعية

  .يف صناعة الورق والنسيج، كما تستخدم الينابيع الساخنة يف بعض الدول ألغراض طبية وسياحية
 المجاالت اإلستخدامية لطاقة الكتلة الحية  :خامسا

دورا  يعد اخلشب من بني أوائل وأهم أنواع الطاقة اليت إعتمدها اإلنسان وسخرها لتلبية إحتياجاته، حيث لعب
مهما قبل إكتشاف الفحم واآللة البخارية وإستخدام الوقود األحفوري، وقد أدى إخنفاض أسعار املصادر األحفورية 
ا العالية إىل تراجع إستغالل الكتلة احلية خاصة يف الدول املتقدمة، أما يف الدول النامية فمازالت تشكل أمهية   وكفاء

ة حيث تستخدم يف الطهي والتدفئة وكذا يف بعض الصناعات التقليدية، ويف تلبية كبرية خاصة يف املناطق والقرى النائي
  . اإلحتياجات الزراعية مثال جتفيف التبغ

ذا النوع من  ومع زيادة الوعي البيئي وقرب نضوب املصادر التقليدية، زاد إهتمام الدول وخاصة منها املتقدمة 
لثاين من الوقود احليوي، والذي يراهن عليه العلماء يف حل جزء كبري من الطاقة، وترجم هذا اإلهتمام بإنتاج اجليل ا

املشاكل اليت يوجهها العامل خاصة بعد إثبات فعالية اإليثانول يف جمال النقل، ومنه مسامهته بشكل فعال يف التقليل 
بيل خفض تكلفته وجعلها من حجم اإلنبعاثات الغازية امللوثة للبيئة، ومن أجل ذلك يبذل هؤالء جهود معتربة يف س

  . تنافسية ملصادر الطاقة األخرى
                                                

  .220، صمرجع سبق ذكرههاين عبيد،   1
  .234، ص2005، الدار العربية للعلوم، النفط والحرب ومصير المجتمعات الصناعية: سراب النفط ،نطوان عبد اهللاإترمجة ريتشارد هاينبورغ،   2
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  طاقة الهيدروجين المجاالت اإلستخدامية ل: سادسا
تعود فكرة إستخدام اهليدروجني كمصدر للطاقة إىل بداية القرن العشرون، لكن هذه العملية واجهتها العديد من 

األكسجني عن طريق التحليل الكهربائي أو احلراري الصعوبات كإرتفاع تكلفة إنتاجه، كما أن فصل اهليدروجني عن 
للماء حيتاج إىل طاقة، باإلضافة حلاجته ملادة أولية كاملاء، ورغم كل ذلك فقد شهد خالل السنوات األخرية إهتماما 

ق وترجم هذا اإلهتمام بتطوير طر . متزايدا بالنظر ألمهيته ومؤهالته اليت تسمح له بأن يستخلف الطاقات التقليدية
إنتاج اهليدروجني وخفض تكلفته ولو نسبيا، حيث جنح العلماء يف مركز الطاقات املتجددة يف الواليات املتحدة 
األمريكية يف إنتاجه بإستخدام الطاقة الشمسية، فقد إبتكروا جهازا يقوم بفصل اهليدروجني من املاء وحتويله لطاقة  

من اإلشعاع الشمسي، ورغم ذلك فمازال اجلهاز غري  1%12.5كهربائية يف نفس الوقت بإستخدام أكثر من 
  .إقتصادي التكلفة

كما إستخدمت وكالة النازا اهليدروجني يف برناجمها الفضائي منذ سنوات، حيث أنه الوقود الذي حيمل سفن 
بأن خاليا الفضاء إىل الفضاء اخلارجي، وتقوم خاليا الوقود اهليدروجينية بتشغيل النظام الكهربائي للسفينة، وثبت 

   2.الوقود اهليدروجينية تنتج الكهرباء بفعالية عالية ولكن تكلفتها مازالت مرتفعة
واملتاح حاليا هو إستغالل اهليدروجني كوقود للسيارات إما يف صورته النقية وبالتايل ال ينتج عنه أي تلوث، أو 

 .%40إىل  %30مضاف للبنزين أو الديزل ويالتايل خيفض نسبة اإلنبعاثات امللوثة من 

  الجوانب اإليجابية والسلبية للطاقـات البديلة المتجددة: المطلب الرابع
ا متجددة  تتميز الطاقات البديلة املتجددة بعدة خصائص إجيابية تتقدمها خاصية الدميومة وعدم النضوب كو

ا يف األغلب غري ملوثة للبيئة، باإلضافة إىل خصائص أخرى ا كل مصدر على  املخزون بإستمرار، كما أ يتمتع 
حدى، ورغم ذلك فهي ال ختلو من العيوب والسلبيات ورمبا تكون عوائق وصعوبات حتول دون تطبيقها وتطويرها 

  .على نطاق واسع يقارب نطاق إستغالل البرتول مثال، وهذا ما سوف نتناوله من خالل هذا املطلب
  الجوانب اإليجابية للطاقات البديلة المتجددة: أوال

تتمتع الطاقة الشمسية بالعديد من امليزات واإلجيابيات اليت جتعلها : الجوانب اإليجابية للطاقة الشمسية .1
 :مفضلة وتتصدر بقية الطاقات املتجددة، ومن هذه املزايا نذكر ما يلي

تعتمد تعترب مصدرا متجددا وغري قابل للنضوب، وبال مقابل مما يسهل عملية إنشاء املشاريع املستدامة اليت  -
ا الطاقوية على الطاقة الشمسية؛  يف تلبية إحتياجا

وهو ما يكسبها أمهية مميزة  3توفر األمن البيئي، فهي طاقة نظيفة ال ينتج عن إنتاجها وإستغالهلا أي تلوث -
 خاصة يف ظل تزايد حدة وخطورة املشاكل البيئية اليت يعرفها العامل؛

 لسياسية والدولية واحمللية اليت قد حتد من التوسع يف إستغالهلا؛عدم خضوع الطاقة الشمسية لسيطرة النظم ا -
                                                

1 Best for people magazine, fair use provisions, 2005, http://www.arabic.people.com.cn/31657/index.html 
  .29، صمرجع سبق ذكرهعمر شريف،   2
  .129ص مرجع سبق ذكره،حسن أمحد شحاتة ،   3
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ا  - تتوفر الطاقة الشمسية يف مجيع األماكن وتتوقف على شدة اإلشعاع الشمسي الوارد إىل األرض، حيث أ
 ال تعتمد يف حتويلها على أشكال الطاقة األخرى، مما جيعلها قابلة لإلستغالل يف أي مكان؛

التقنية املعتمدة يف حتويل الطاقة الشمسية إىل أشكال الطاقة املختلفة ولو نسبيا مقارنة  بساطة وعدم تعقيد -
إضافة إىل توفر عامل األمان بالنسبة للعاملني يف جمال إنتاج الطاقة الشمسية مقارنة مبجال  1بالطاقات األخرى،

 ؛2إستغالل الطاقات التقليدية
رافق حياتية متعددة، إال أن أكثر اإلستخدامات احلالية للطاقة إمكانية إستخدام هذا املصدر بسهولة ويف م -

الشمسية هو يف جمال تسخني املياه يف املنازل وبرك السباحة والتدفئة والتربيد كما جيري يف أوروبا وأمريكا، أما يف 
ة يف املناطق الوعرة الدول النامية فتستعمل لتحريك مضخات املياه يف املناطق الصحراوية، ولتوليد الطاقة الكهربائي

واجلبلية، حيث متثل هذه الطاقة ميزة مهمة هلذه املناطق من الناحية اإلقتصادية حيث تُوفر تكاليف الوقود واليد 
 .العاملة والصيانة

تعد طاقة الرياح ثاين مصدر للطاقات املتجددة بعد الطاقة الشمسية من : الجوانب اإليجابية لطاقة الرياح .2
 :هتمام الدويل، وتتميز باملزايا التاليةحيث األمهية واإل

ستخدامها مع بعض وسائل إستفادة منها من خالل إمكانية طاقة الرياح طاقة حملية متجددة تتحقق اإل -
 3؛مثل البطاريات أو شبكات توليد الطاقة الكهربائية املائية ذات املضخات ،ختزين الطاقة

 ؛ستغالهلا أي غازات أو ملوثات بيئيةإالينتج عن  -
توفر طاقة الرياح على إمكانات كبرية يف توليد الكهرباء حيث قدرت منظمة املقاييس العاملية حجم الطاقة  -

مليون ميغاواط على املستوى العاملي، وهي إمكانات ضخمة  20الكهربائية املمكن توليدها بواسطة الرياح بنحو 
 تغالهلا؛سإخرى يف حالة حتقق ميكن أن ختفف ضغط الطلب على الطاقات األ

أيضا ستغالهلا إميكن  أينتوفر تقنيات تشييد وتصميم توربينات الرياح مساحات شاسعة سواء يف احلقول  -
ا تقع بعيدة عن النشاطات البشرية املهمة، وحىت أنه ميكن تشييدها  يف الزراعة والرعي، أو يف مياه الشواطئ حيث أ

 ؛فوق املباين
كسيد الكربون املرتبطة بتصنيع وتركيب وعمل توربني اهلواء ومدة املعدل توازن الطاقة جيد، فإنبعاثات ثاين أ -

سنة من  19سنة تسرتجع بعد تشغيله من ثالثة إىل ستة أشهر، ما يعين عمليا أكثر من  20الوسطي حلياته وهو 
 إنتاج الطاقة من دون تكلفة بيئية؛

انا، وال تتأثر بأسعار الوقود األحفوري   مصدر يعول عليه وقابل للتجديد، حيث حترك الرياح التوربينات جم -
  .كما ال حتتاج للتنقيب أو احلفر إلستخراجها أو لنقلها حملطة توليد أخرى

  :نذكر منها املزايا واخلصائصتتمتع الطاقة املائية جبملة من : لطاقة المائيةل الجوانب اإليجابية .3
                                                

  .79، صمرجع سبق ذكره، 2001مقلد رمضان حممد وآخرون،   1
  .120، صمرجع سبق ذكرهكاظم خطري،   ، ثعبانعبد علي اخلفاف  2
  .96، صالمرجع السابق  3
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ستخدامها ال يتضمن أي من العمليات إة توليدها و غري ملوثة للبيئة ألن عملي نظيفة الطاقة املائية طاقةتعد  -
ا ال تنتج نفايات صلبة؛  ،زيائية والكيميائية اليت تنبعث منها الغازاتيحرتاق والتفاعالت الفامللوثة للبيئة كاإل  كما أ

 كبرية  ةسهولة توليد الطاقة الكهربائية منها، وكذا سهولة التحكم يف هذه الطاقة حسب احلاجة مما له أمهي -
 يف الصناعات احلديثة؛

 تتميز احملطة الكهرومائية بطول عمرها اإلفرتاضي مقارنة مبحطة حرارية تعتمد على الطاقات التقليدية؛ -
 .الطاقة املتولدة عن هذا املصدر ذات تكلفة أقل من أي مصدر من مصادر الطاقة املتجددة األخرى -

  : احلرارة األرضية باملميزات التالية تتميز طاقة: الجوانب اإليجابية لطاقة الحرارة الجوفية .4

ا؛ -   طاقة نظيفة ال ختلف نواتج ملوثة للبيئة احمليطة 
ا يف باطن األرض مع  - طاقة احلرارة اجلوفية طاقة هائلة متواجدة يف كل دول العامل ال ميكن أن يستنفذ خمزو

 مرور الزمن؛
احلرارية، ميكن إستعماهلا يف كثري من  إن أنظمة النشاط احلراري اجلويف بإستعمال مضخات قاع األرض -

هذا األمر يوفر على املستهلكني الكثري من املال وينقص . املناطق، فحىت يف املناطق املثلجة والباردة تعطي نتائج فعالة
  .من قيمة فواتري الكهرباء املنزلية

بيات متعددة، نورد منها ما تتصف طاقة الكتلة احلية خبصائص وإجيا: الجوانب اإليجابية لطاقة الكتلة الحية .5
 1:يلي

توفرها على مستوى خمتلف مناطق العامل، وإستخدامها على نطاق واسع لتوليد الكهرباء واحلرارة للتدفئة  -
 والتسخني؛
من الرماد، إضافة إىل أن حجم غاز  %5إىل  %3من الكربيت ومن  %0.1حتتوي طاقة الكتلة احلية على  -

الكتلة احلية عند حرقها أو معاجلتها يعادل احلجم املنبعث منه يف عملية الرتكيب  ثاين أكسيد الكربون املنبعث من
ا ال تطرح يف اجلو أي كمية إضافية من غاز ثاين أكسيد الكربون   .الضوئي، وهذا يعين أ

حيظى اهليدروجني بإهتمام واسع كوقود مستقبلي وكوريث ألنواع  :طاقة الهيدروجينالجوانب اإليجابية ل .6
د املعروفة يف عصرنا هذا خاصة منها البرتول، وينبع هذا اإلهتمام من خصائصه ومميزاته املتعددة مقارنة مع الوقو 

  2:الطاقات األخرى، ومن هذه املزايا نذكر ما يلي

                                                
  :، متاح على املوقعمرجع سبق ذكرهمهنا، حممد هاشم أبو اخلري، مقداد   1

http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=418&vid= 
  :أنظر كل من  2

  :على املوقع تاحم الطاقة المتجددة تحكم بيئي،السيد شوقي السيد،  -
http://www.arab-eng/vb/t79308-html (consulté le 20/09/2015) 

دوب -  .62ص ،مرجع سبق ذكره، حافظ برجاس، حممد ا
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بكميات كبرية يف الطبيعة وخصوصا يف مياه البحار واحمليطات  يعد اهليدروجني مصدرا غري ناضب ومتوفر -
إذ أن إحرتاقه يولد املاء النقي الذي ميكن أن نستخلص منه اهليدروجني مرات متتالية وغري  وهو دائم ومتجدد،

  حمدودة؛
  اهليدروجني عنصر قابل لإلحرتاق وذو حمتوى حراري عال، وال ينتج عنه أي غازات سامة أو ملوثة؛ -
تسخني والتدفئة، كما ميكن إستخدامه يف املنازل بدال من الغاز الطبيعي وبصورة خاصة ألغراض الطبخ وال -

ا  ميكن إستعماله كوقود مستقبلي ملختلف وسائل النقل دون إجراء تغيريات جذرية يف أجهزة احملركات املعمول 
 حاليا، إضافة إىل إستخدامه يف صناعة بعض األمسدة الكيميائية ولتوليد الكهرباء؛

وسواء كان ذلك يف صهاريج أو عرب سهولة نقله وختزينه، فاهليدروجني ميكن نقله بشكل سائل أو غاز  -
شبكات األنابيب، وهو ما جيعله وقودا مقبوال لإلستهالك، كما ميكن خزنه لفرتات طويلة وإستعماله عند احلاجة دون 

 أن يؤثر ذلك يف خصائصه؛
 مرة من احلرارة اليت يولدها حجم 2.75إن كمية الطاقة احلرارية اليت يولدها اهليدروجني السائل أكرب بـ  -

. مماثل لسائل من املشتقات البرتولية، أما بالنسبة للهيدروجني الغازي فيحتوي على ثلث احملتوى احلراري للغاز الطبيعي
وهلذا فإن اهليدروجني يعترب وقودا مناسبا للصواريخ والطائرات ذات السرعة العالية جدا، ألن إخنفاض كثافة اهليدروجني 

الطاقة الكامنة يف خزان معني ملئ باهليدروجني السائل مثال، أضعاف الطاقة  باإلضافة إىل حمتواه احلراري، جيعل
  الكامنة يف أي وقود آخر يستخدم يف نفس اخلزان؛

إن إنتاج اهليدروجني بإستخدام التحليل الكهربائي للماء، يؤدي إىل توفري األكسجني الذي يستغل يف عدة  -
 .امللوثة وغري ذلكإستخدامات مثل إنتاج الفوالذ أو تنقية املياه 

  الجوانب السلبية للطاقات البديلة المتجددة: ثانيا
ا ال ختلو من بعض العيوب اليت  ا خمتلف مصادر الطاقة املتجددة، إال أ بالرغم من اجلوانب اإلجيابية اليت تتميز 

  .متثل اجلوانب السلبية فيها، واليت حتد من التوسع يف إستغالهلا
فضل مصادر الطاقات املتجددة من حيث النظافة أتعد الطاقة الشمسية : ة الشمسيةالجوانب السلبية للطاق .1

  :ومنهاستغالهلا، إاليت تقف عائقا يف وجه تطويرها وتوسيع وسلبيات ا ال ختلو من عيوب أوالدميومة، إال 
تنظيف الدوري مشكل الغبار الذي يؤثر على فعالية اجلهاز املستقبل ألشعة الشمس، مما يؤدي إىل ضرورة ال - 

معات الشمسية بسبب األمالح املوجودة يف املياه املستخدمة  هلذه املستقبالت، وكذا مشكل حدوث التآكل يف ا
  يف دورات التسخني؛ 

   فهي ال تكون متوفرة طوال اليوم أو طوال السنة ستمرار،إا طاقة غري متاحة بأمشكل ختزينها حيث  - 
نظمة ختزين جديدة وحمسنة أتطوير ليات آلمر الذي يستدعي البحث عن ليل، األويف ال كاأليام الغائمة واملمطرة

 ستغالهلا وقت احلاجة إليها؛إومن مت توسيع  ،لتجاوز هذا املشكل
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ن سعرها احلقيقي هو عبارة عن تكاليف املعدات ا غري جمانية ألأإن الطاقة الشمسية رغم توفرها إال  -
و حرارية، وهذه التكاليف جيب العمل على خفضها أىل طاقة كهربائية إاطسية املستخدمة يف حتويلها من طاقة مغن

حفورية وعلى رأسها جل جعل الطاقة الشمسية طاقة جتارية قادرة على منافسة الطاقات األأدىن مستوى ممكن من أل
  1 .البرتول
 2:قة من الرياح فيما يليميكننا حصر أبرز سلبيات وعيوب عملية توليد الطا: طاقة الرياحل الجوانب السلبية .2

عدم ثبات الطاقة الناجتة من هذا املصدر الطاقوي، فقوة وسرعة الرياح تتغري حسب الزمن يف اليوم الواحد  -
ا ختتلف من مكان آلخر؛  وحسب فصول السنة، فقد تكون رياح عادية أو عواصف، كما أ

عض يعتربها تشويه للمناظر يف بعض احلاجة إىل مساحات كبرية قد ال تكون متوفرة دائما، كما أن الب -
املناطق، إضافة إىل الضجيج الذي يرافق عملها، رغم أن التطور التقين قد قلص بشكل كبري ذلك الضجيج إىل حد 

  عدم مساع أزيز املراوح إال من مسافة قريبة جدا من التوربينات؛
بكات ربط ضخمة، ومن أجل بعد مناطق إنتاج طاقة الرياح من مناطق اإلستهالك مما يتطلب إنشاء ش -

التغلب على هذا املشكل مت تطوير نوع جديد من املزارع تعرف باملزارع الرحيية البحرية، إال أن ذلك غري متاح لكل 
 الدول على مستوى العامل؛

ا يف قتل أعداد هائلة من  - ميكنها اإلضرار بالتنوع البيولوجي، حيث ميكن أن تتسبب التوربينات خالل دورا
 ر، خاصة يف بعض الظروف املناخية مثل إنتشار الضباب أو يف الليل بسبب الظالم احلالك؛الطيو 

 50ضعف كمية الطاقة الكهربائية املنتجة من مزارع الرياح مقارنة مبساحة األراضي اليت تشغلها، فمثال يلزم  -
  .لبرتول اخلاممرتا إلنتاج طاقة كهربائية تعادل مليون برميل من ا 56ألف طاحونة هوائية قطرها 

ميكن إبراز بعض العيوب الناجتة عن توليد الطاقة من املصادر املائية يف : الجوانب السلبية للطاقة المائية .3
 :التايل

قلة األماكن املالئمة إلنتاج الطاقة من هذا املصدر، مثل قلة األماكن ذات الفارق الكبري بني مستوى  -
 لية املد واجلزر؛سطح املياه اليت تصلح إلنتاج الطاقة من عم

التأثري على احلياة الربية نتيجة لبناء السدود وإقامة اخلزانات املائية، واليت قد جترب السكان على الرحيل  -
 ألف شخص؛ 80فالسد العايل يف مصر مثال تسبب يف ترحيل حوايل 

عن الدوران يف  إرتباط إنتاج الطاقة بكميات املياه يف السدود وبفرتات اجلفاف، حيث تتوقف التوربينات -
 فرتات اجلفاف؛

                                                
، 1992وزيع، مصر، ، الدار الدولية للنشر والتإقتصاد قائم على الطاقة الشمسية: ما بعد عصر النفط كريستوفر فالفني، نيكوالس لينس، ترمجة حممد احلديدي،    1
  )بتصرف( .34ص

  )بتصرف( .82، صمرجع سبق ذكره ،)إقتصاد النفط( حماضرات حول مدخل إىل اإلقتصاد النفطيخملفي أمينة،   2
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صعوبة نقل الكهرباء املولدة يف احمليطات نظرا لبعد حمطات اإلنتاج عن اليابسة، باالضافة لتعرضها  -
 للتخريب بسبب العواصف الرحيية واملائية؛

ثال ما إرتفاع تكلفة إجناز احملطات املائية، حيث يبلغ رأس املال الالزم إلنشاء حمطة كهرومائية حنو أربعة أم -
  1.يلزم إلنشاء حمطة حرارية تستخدم الفحم أو البرتول وتنتج نفس املقدار من الطاقة

تواجه عملية توليد الطاقة من احلرارة األرضية عدة مشاكل : الجوانب السلبية لطاقة الحرارة الجوفية .4
 2 :وسلبيات نذكر منها

بري من سطح األرض، وعليه فإن تعد هذه الطاقة باهضة التكاليف وذلك نظرا لوجودها على عمق ك -
 عمليات احلفر العميق اليت حتتاجها هذه العملية مكلفة إىل حد كبري مقارنة مع الطاقات األخرى؛

 قد تتسبب عملية احلفر يف تسرب املياه إىل بعض الطبقات املسامية وال تعود مرة أخرى إىل سطح األرض؛ -
ح األرض، وباملقابل قلة الطاقة املستفادة منها، حيث أن خطورة التعامل مع احلرارة املنبعثة بقوة إىل سط -

من احلرارة املوجودة يف املستودع اجلويف إىل سطح األرض، مث تقوم  %10نظام البئر احلراري اجلويف ميكن أن يستخرج 
حلرارة فقط من ا %1من هذه الكمية، مما يعين أن نسبة اإلستخدام تصل إىل  %10ـاحملطات احلرارية باإلستفادة بـ

 اجلوفية يف موقع معني؛
تآكل املعدات واآلالت املستخدمة يف احلفر للوصول إىل مكان احلرارة السيما إذا كانت احلرارة املتولدة يف  -

 صورة ماء أو خبار رطب؛
 املساحة املتطلبة ملد نظام األنابيب قد يكون ممتدا وواسعا، وهذا األمر قد يتطلب مساحة واسعة وكبرية؛ -
يقها فقط يف املياه األكثر حرارة أو احلارة جدا، حيث أن بعض األماكن متتلك طبيعيا مياه جوفية ميكن تطب -

 .حارة لكنها ليست حارة مبا فيه الكفاية إلنتاج البخار املطلوب إلدارة التوربينات
  :إن أهم ما يؤخذ على طاقة الكتلة احلية ما يلي: الجوانب السلبية لطاقة الكتلة الحية .5

لرتبة خلصوصيتها وخصوبتها بسبب إستعمال فضالت احليوانات كوقود بدال من إستعماله كسماد فقدان ا -
 للرتبة؛

 توسع إستغالل الكتلة احلية يف إنتاج الطاقة يؤدي إىل إختالل التوازن البيئي؛ -
  إخنفاض صايف الطاقة املستمدة من الوقود احليوي خاصة اإليثانول؛ -
نتاجها قد تعادل ما إل أخرى ا حتتاج إىل طاقةأاحلية مكلفة جدا كما  تعد الطاقة املستخرجة من الكتلة -

 .ينتج منها أو يزيد

                                                
 .81، صمرجع سبق ذكرهاخلفاف ، ثعبان كاظم خضري،  عبد علي  1
  . 135، 134، ص مرجع سبق ذكرهأمحد مدحت إسالم، الطاقة وتلوث البيئة،  -: أنظر كل من  2

دوب،  -   .60، صمرجع سبق ذكرهحافظ برجاس، حممد ا
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بالرغم من اإلهتمام الواسع باهليدروجني نظرا خلصائصه ومميزاته، إال : الجوانب السلبية لطاقة الهيدروجين  .6
 1:أنه ال خيلو من العيوب ومنها نذكر ما يلي

سهال، واإلعتماد الكبري على الغاز الطبيعي يف إنتاج اهليدروجني حاليا  إن احلصول على اهليدروجني ليس -
ال حيل مشكلة نضوب الطاقات األحفورية وكذا إنبعاث الغازات السامة وبعض امللوثات، كما أنه مكلف وليس من 

 اإلقتصاد حتويله إىل هيدروجني يف الوقت احلايل؛
اصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلنتاج اهليدروجني وذلك يؤمل يف املستقبل إستخدام الطاقة املتجددة وخ -

بأن تقوم الطاقة املتجددة بإنتاج الكهرباء وإستخدام التيار الكهربائي لفصل املاء إىل مكوناته اهليدروجني واألوكسجني 
وات عن طريق حملل كهربائي، ولكن هذا األسلوب أيضا مكلف للغاية وكفاءته منخفضة وحيتاج إىل جهد وسن

دية يف  املستقبل إلستعمال الطاقة املتجددة؛. لتنفيذه  إال أنه  أحد األساليب القليلة ا
إخنفاض الطاقة يف وحدة احلجم من اهليدروجني وهو ما يعين احلاجة إىل خازانات كبرية لإلحتفاظ به إىل  -

 وقت احلاجة؛
 معظم األجهزة املنتشرة حاليا حنتاج إرتفاع تكاليف إنتاج اهليدروجني فمن أجل إنتاج مرت مكعب منه يف -

 ساعة، ومن أجل خفض التكاليف تركز األحباث على حتسني املردود هلذه اخلاليا؛ /كيلوواط  4.8إىل  4.5من 
صعوبة فصل اهليدروجني عن املاء ألن ذلك حيتاج إىل طاقة كبرية، فهناك طرق عدة لفصل اهليدروجني عن  -

بائي الذي تستخدم فيه كميات من الطاقة أكثر من الطاقة املنتجة، وإما بالطرق املاء، إما بواسطة التحليل الكهر 
 درجة مئوية؛ 2000احلرارية الكيميائية، وهي طرق معقدة ومكلفة وحتتاج إىل درجة حرارة تبلغ حنو 

هناك خماوف عديدة من األخطار الكامنة يف إستعمال اهليدروجني وخاصة الغازي منه، ألنه غاز قابل  -
 .نفجار عند إمتزاجه باهلواء، أو تعرضه للحرارة أو للهب أو إلتماس كهربائي بسيطلإل

إن هذا كله يوضح أنه ال تزال هناك هوة واسعة تقنيا واقتصاديا بني الواقع واآلمال املتعلقة بطاقة اهليدروجني واليت 
ا حمدو  ا التكنولوجية كبرية وإقتصاديا دة وحباجة إىل املزيد ومن التطوير، وبالتايل فإن التزال يف مراحلها األوىل وحتديا

ا على إستبدال الطاقة األحفورية خاصة البرتول غري متوفرة يف املستقبل القريب على األقل ا املستقبلية وقدر   .إمكانيا
ا وإجيابخصائصها  إال أناملتعددة ملختلف مصادر الطاقة البديلة املتجددة، والسلبيات بالرغم من العيوب و  يا

تدفع بتكثيف وتفاقم املشاكل البيئية، فإن مثل هذه الظروف  مع قرب نضوب الطاقات األحفوريةو  ،تتفوق عليها
ا  الطاقات املتجددة نتاجإض تكاليف يفمن أجل ختاجلهود  ا وكذا رفع كفاء وضعها يف  خاللمن وإستغالل إجيابيا

  .ها البيئييشقيف لذي يدعم عملية التنمية املستدامة خاصة مر ااأل ،ناضبةستخالف الطاقات الطار الصحيح إلاإل
  
  

                                                
  .230، ص2005، الدار العربية للعلوم، لبنان، النفط ومصير المجتمعات الصناعية: سراب النفطريتشارد هاينربغ، ترمجة أنطوان عبد اهللا،  -: أنظر كل من  1

دوب،  -                      .68، صرهمرجع سبق ذكحافظ برجاس، حممد ا



  
 

 

  ثانيالفصل ال                                                                                                         مدخل إلقتصاديات الطاقات البديلة عالميا

135 

  إجراءات تبني الطاقـات البديلة المتجددة ضمن منظومة الطاقة العالمية: المبحث الثالث
يف ظل التغريات املناخية الكبرية اليت يعيشها العامل وكذا تزايد خماطر نضوب الطاقات التقليدية، أصبح لزاما على 

تمع الدو  صوب املصادر البديلة املتجددة، وكذا توجيه اإلستثمارات اجلديدة حنو إستغالهلا وتدعيم  اجلهوديل توجيه ا
  .ذلك بإجراءات وإسرتاتيجيات واضحة وعملية لإلستفادة من هذه املصادر النظيفة وغري الناضبة بشكل أكثر كفاءة

ية الطاقات املتجددة، سنستهل هذا املبحث بالتعرف وقبل التعرف على أهم اإلجراءات واآلليات املتبعة لنشر وتنم
على مالمح منظومة الطاقة العاملية احلالية وموقف العامل من التوجه حنو الطاقات البديلة املتجددة، ويف األخري نتطرق 

 .ملتطلبات هذا التحول وأهم العراقيل اليت تواجه مسار اإلنتقال للطاقات البديلة املتجددة

مالمح منظومة الطاقة العالمية الحالية وموقف العالم من التوجه للطاقـات البديلة   :المطلب األول
  المتجددة

من خالل هذا املطلب إىل الكشف عن أبرز مظاهر املشهد الطاقوي العاملي احلايل ومواطن اإلختالل اليت  دف
من التوجه صوب املصادر الطاقوية  يتضمنها، ومن مث التقصي عن موقف األطراف الفاعلة يف السوق العاملية للطاقة

البديلة املتجددة، ألنه من خالل هذين العنصرين ميكننا التعرف مبدئيا ولو جزئيا على جدوى اللجوء إىل الطاقات 
 .  املتجددة على املستوى العاملي

  مميزات ومالمح منظومة الطاقة العالمية الحالية: أوال
معون على مدى إختالل املنظومة الطاقوية العاملية احلالية واليت ميكن إبراز إن املتتبعون للمشهد الطاقوي العاملي جي

  :أهم مالحمها فيما يلي
يمنة مصادر الطاقة األحفورية  :منظومة قائمة على موارد طاقوية ناضبة .1 حيث يتميز النموذج احلايل للطاقة 

حوايل  2016من الطاقة األولية سنة  على جممل أركانه، إذ بلغت مسامهتها ضمن إمجايل اإلستهالك العاملي
اية سنة  %75.5وبنسبة  1،85.5% ذا تعد الطاقات األحفورية  2016،2من إمجايل إنتاج الطاقة الكهربائية  و

 .املكون األساسي للمزيج الطاقوي العاملي وبدرجة أقل الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية
واليزال حىت اآلن املصدر الرئيسي للطاقة يف العامل، فرغم سياسات تنويع وعلى إمتداد القرن املاضي شكل البرتول 

واليت أدت إىل ختفيض مسامهته ضمن إمجايل  ،1973املصادر الطاقوية اليت تنامت عقب الصدمة البرتولية لسنة 
صدر األول ، إال أنه يبقى امل2016أواخر سنة  %33يف تلك الفرتة إىل حنو  %45إستهالك الطاقة يف العامل من 

للطاقة عامليا، أما فيما خيص الفحم والذي إرتبط بالثورة الصناعية خالل القرن التاسع عشر، فيبقى مكونا أساسيا 
رغم تراجع  1973للمنظومة الطاقوية العاملية حيث حيتل املرتبة الثانية بعد البرتول، وقد عرف إستهالكه تزايدا منذ 

اية سنة  نسبة مسامهته يف إمجايل اإلستهالك وعلى العكس من ذلك فإن  3،%28حنو  2016العاملي للطاقة إذ بلغ 
الغاز الطبيعي يشهد توسعا يف اإلستخدام يرتافق مع زيادة حصته ضمن حمفظة اإلمدادات الطاقوية نتيجة إلعتماده  

                                                
1 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op.Cit, p9.  
2 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p33. 
3 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op.Cit, p9. 
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بدو أن هذا السيناريو وكذا خصوصيته البيئية مقارنة مع البرتول والفحم، وي 1973،1كوقود بديل للبرتول منذ سنة 
وبالرغم من التوجه العاملي حنو الطاقات املتجددة ستبقى الطاقات األحفورية املسيطر . سيستمر خالل القرن احلايل

كما هو   2035أفاق من إمجايل اإلنتاج العاملي للطاقة  %80األول على هيكل امليزان الطاقوي العاملي بنسبة ترتاوح حنو 
ا مهددة بنذرة ونضوب مواردها على )7.2(موضح يف الشكل رقم  ، كما يالحظ حول منظومة الطاقة احلالية أ

ا يف حدود   153املديني املتوسط والطويل، حيث أن إستمرار إستغالهلا باملستوى احلايل سيؤدي إىل نفاذ إحتياطا
سنة على التوايل حسب وترية  52و 50سنة بالنسبة للفحم، وبأقل من ذلك بالنسبة للبرتول والغاز الطبيعي يف حدود 

بالرغم من وجود تفاوت بني خمتلفة املناطق يف العامل للمدة املقدرة لنضوب تلك  2016،2اإلنتاج لسنة 
   .اإلحتياطيات

 2035التوزيع النسبي لمساهمة مختلف مصادر الطاقة في إنتاج الطاقة األولية إلى غاية سنة ): 7.2(الشكل رقم 

 
Source: British petroleum, Energy Outlook to 2035, 2016, p14. 

يتميز الوضع احلايل للطاقة يف العامل بإنعدام العدالة يف توزيع مصادر : عدم العدالة في توزيع الموارد الطاقوية .2
لس العاملي للطاقة أنه ما يزيد عن ربع سكان العامل مل تصل إليهم بعد خدمات  الطاقة على السكان حيث يشري ا

ويقطن معظمهم الدول النامية، وحتت ضغط النمو السكاين يف هذه الدول فإن أعداد السكان الذين ال  3طاقة،ال
يستفدون من خدمات الطاقة مرشح لإلرتفاع مستقبال، حيث من املتوقع أن يبلغ تعداد سكان الدول النامية يف آفاق 

  .من الطاقة العاملية %55 هم ما يقاربمن سكان العامل وعلى األرجح سيصل إستهالك %85 حنو 2020 سنة

                                                
1 OCDE, Energie : les cinquante prochaines années, Paris, 1999, p20. 
2 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op.Cit, p12,  36 ,26 . 
3Commission des communautés européennes, livre vert : une stratégie européenne pour une énergie sure, 
compétitive et durable, Bruxelles, mars 2006. 
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باإلضافة إىل احلرمان من الطاقة فإن إستهالك الفرد من الطاقة يتباين بشكل كبري بني خمتلف مناطق العامل، حيث 
من سكان العامل عند مستوى يصل فيه متوسط نصيب الفرد من إستهالك الطاقة تقريبا ربع  %70يعيش ما يقارب 

س مثيله يف الواليات املتحدة األمريكية، ويف العديد من احلاالت حيول هذا الوضع دون حتقيق مثيله يف أوروبا وسد
  .احلد األدىن للنمو اإلقتصادي

يتسبب إستغالل الطاقة بالعديد من املشاكل : تفاقم اإلنعكاسات البيئية الناجمة عن منظومة الطاقة الحالية .3
دد البيئة وبشكل مباشر صحة و  حياة اإلنسان على األرض، نظرا ملا حتدثه هذه امللوثات من أضرار اخلطرية اليت 

جسيمة على اهلواء واملياه والرتبة ال ميكن تعويضها يف الكثري من األحيان، واخلطري يف األمر هو أن تأثري هذه املخاطر 
ذو بعد عاملي شامل   ال ينحصر يف مكان معني وإمنا ميكن أن يكون حمليا كالضباب، أو إقليميا وعابر للحدود، أو

 . كاإلحتباس احلرارري الذي يشكل اإلنشغال األول للعامل اليوم
ا هو  وترتبط املنظومة الطاقوية احلالية بصورة مباشرة مع مشاكل بيئية متعددة، ولعل أكثر املخاطر البيئية إرتباطا 

وتفاقم التغريات املناخية العاملية، فمنذ سنة  رتفاع املتزايد لرتكيز غاز ثاين أكسيد الكربون الذي ينعكس على تسارعاإل
رض مل ، وحسب اخلرباء فإن كوكب األ%30رتفاعا يف اجلو بنسبة عرف تركيز غاز ثاين أكسيد الكربون إ 1750

رتفاع باألساس لعاملني ويرجع هذا اإل 1،ألف سنة 420يشهد مثل هذا املستوى لغاز ثاين أكسيد الكربون منذ 
ميثل إستهالك الوقود حيث حفوري من برتول، فحم حجري وغاز طبيعي، حرتاق الوقود األإثل يف ول يتمرئيسني؛ األ

   .بشكل مفرط والثاين يشمل إزالة الغابات وقطع األشجار ،نبعاثاتاألحفوري ما يقارب ثالثة أرباع اإل
  اجلو قد بلغتكسيد الكربون يفأن نسبة ثاين أ) "8.2"كما يوضحه الشكل رقم (وقد بينت بعض الدراسات 

اية سنة 15458 وهذا الرتكيز يأخذ منحى تصاعدي مع زيادة كمية الوقود املستغلة وزيادة  1973 مليون طن 
مليون  32381حنو  2014يف اجلو سنة  co2مساحة الغابات اليت تفقد سنويا ألغراض خمتلفة، وقد بلغ تركيز الـ 

اع يف السنوات القادمة مع إستمرار إستحواذ الطاقات األحفورية على أن يستمر يف اإلرتف co2الـ ويتوقع لرتكيز  ،طن
يف اجلو حنو  co2الـ أن يصل تركيز  2040القسم الكبري من اإلستهالك العاملي للطاقة يف العامل، حيث يتوقع سنة 

ايل من إمج %26والغاز الطبيعي  %38من حجم اإلنبعاث، الفحم  %36مليون طن، إذ سيمثل البرتول  43200
 .co2الـ تركيز 
 
 
 
 
 
  

                                                
1José Romero et Kaspar Meuli, La fièvre monte inexorablement, environnement, N°02, Berne, 2003, p6. 
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  )2040 -1973(تطور إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم خالل الفترة ): 8.2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
:أنظر كل من :المصدر  

 -International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, Paris, 2016, p44. 

- U.S. Energy Information Administration, international energy outlook, 2016, p141. 

حتتل الطاقة النووية املرتبة الثالثة بعد  : -المخاطر الناجمة عن الطاقة النووية –منظومة طاقوية غير آمنة   .4
سنة  % 4.4حفورية والطاقة الكهرومائية ضمن هيكل اإلستهالك العاملي للطاقة بنسبة تقدر كل من الطاقات األ

ا طاقة نظيفة وبديال مثاليا للطاقات األحفورية خاصة يف توليد  2016،1 ورغم أن الكثريون ينظرون إليها على أ
ا يف الواقع ليست آمنة وتنتج نفايات وخملفات خطرية  ا ال تصدر غازات اإلحتباس احلراري، إال أ الكهرباء لكو

وأضرار بيولوجية مميتة، كما تؤدي اجلرعات اخلفيفة  جدا تنبعث منها إشعاعات ميكن أن تؤدي إىل اإلصابة حبروق
نسبيا من اإلشعاعات إىل تغريات يف نشاط اخلاليا احلية ينتج عنها أمراض السرطان وإصابات جينية تتناسب مع 
االت اليت حيدث فيها تلوث للبيئة وتسرب لإلشعاعات جند حوادث  حجم اجلرعة من هذه اإلشعاعات، ومن أهم ا

 1986ت النووية اليت تعد أهم وأشد مصادر التلوث، وخري مثال ما حدث يف حادثة تشرنوبيل بأوكرانيا سنة املفاعال
ا  13500شخصا وترحيل حنو  32حيث تسببت يف وفاة  شخصا من املنطقة احمليطة ملوقع املفاعل، واليت مت إعال

 يكن للحادثة أثر حملي فقط بل أخذ بعدا عامليا ومل 2كيلومرت مربع،  300منطقة حمظور التواجد فيها مبساحة قدرت بـ 
اورة، وإنتشرت اإلشعاعات يف مناطق واسعة من العامل حب للدول ا ُ ضف على ذلك حوادث  3.فقد إنتقلت الس

هذه األزمة  أدت، حيث 2011يف بداية سنة " فوكوشيما"أزمة اليابان النووية سبقت وتلت حادثة تشرنوبيل، ومنها 

                                                
1 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op.Cit, p9. 

  .83ص ،مرجع سبق ذكرهالطاقة وتلوث البيئة، محد مدحت إسالم، أ 2
، 1993، الكويت، 65، عدد18النفط والتعاون العريب، جملد جملة ، دور مصادر الطاقة المختلفة في تلويث البيئة وإمكانيات الحد منهاحممد خمتار اللبابيدي،  3

  .79ص
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ضمان أكثر ملعايري األمان والسالمة  من حيث نظر يف مركبات املفاعالت النووية لدى الدول الصناعيةىل إعادة الإ
 . هافي

يعد البرتول سلعة إسرتاتيجية ختضع ): خاصة البترول(تذبذب وإنفالت في أسعار المصادر الطاقوية  .5
ا حالة  هأقل ما توصف به أسعار و لضغوط السوق،  كل املنتجات ذات   ىتأثريا مباشرا عل تؤثر" نفالتإ"حاليا هو أ

ا من ديون تثقل كاهلهاإالدول النامية واليت تعاين  ى، وتضع أعباء متزايدة علصلةال وتضعها يف دائرة مفرغة  ،قتصاديا
ا إىل ا إىلبتطوير  إهتمتنجاة اللهم إال إذا الحافة  ال تصل  ا لتدفع  اف مص بنيتها التعليمية طبقا ملعايري موثوق 

خاصة  دعم وحفز التوجه حنو املصادر البديلة ىلإ برتولرتفاع أسعار الإاملتميزين علميا وتقنيا، من ناحية أخرى يعمل 
ا يف موضع  بالدول املتقدمة، ية من حمطات ائإنتاج الطاقة الكهرب(نافس مع البرتول مواليت أصبحت بعض تقنيا

من املعروف أن أي و ). وغريها.. سخني املياه باملنازل واملصانع، ستخدام السخانات الشمسية يف أغراض تإالرياح، 
أسعار املنتجات املستهلكة هلا، ويكفي أن نعرف  ىيف أسعار الطاقة يؤثر بشكل مباشر عل -ولو كان طفيفا-تغري 

كلفة إنتاج يف ت% 30سبيل املثال متثل نسبة الطاقة  ىأن تكلفة الطاقة يف إنتاج بعض السلع تبلغ نسبة كبرية، فعل
    1.%55 إىل انيوم، أما األمسنت فتصل مشاركة الطاقة فيهياحلديد واألمل

العمل  هامنو  أو املتوسط كأقصى تقدير، القصري ىاملد ىنتائجها علجيين حلول سريعة  يف حاجة إىل لذلك فالعامل
الطبيعي، وذلك يف إطار خطة  البرتول والغاز ىدف تقليل اإلعتماد علالبديلة تنويع مصادر الطاقة  ىعلاجلدي 

تسمح بتطوير أساليب فيما بينها واملستهلكة هلذه املصادر، والدخول يف شراكات  نتجةعمل متكاملة تشمل الدول امل
كما أن دول حد سواء،   ىمجيع الشركاء عل الطاقة من مصادر نظيفة، مع نقل هذه التكنولوجيا إىل ىاحلصول عل

   2.أساس جانب قوي وآخر ضعيف ىأساس التعاون والتشارك وليس عل ىوم علشراكة تق يف حاجة إىلالعامل 
  التوجه نحو الطاقات البديلة المجددة موقف العالم من: ثانيا

طى خمع إرتباط تلوث اجلو مبصادر الطاقة األحفورية وكذا بأنشطة اإلنتاج والتصنيع، سلكت العديد من الدول 
اص بإسرتاتيجيات إستغالل الطاقة، وذلك بإدخال أساليب وتكنولوجيات ناجحة يف جماالت التقنني والرتشيد اخل

نظيفة لإلنتاج، وإستخدام األدوات اإلقتصادية احلافزة لرتشيد اإلستهالك واحلد من التلوث، فإختذت العديد من 
هالك الدول عددا من اإلجراءات منها اإلقتصادية على شكل التدخل يف األسعار، والرتشيدية كرتشيد اإلست

أيقن العلماء منذ قد و وتكنولوجية مثل إستخدام الوقود األنظف، وإجراءات قانونية كتطبيق املعايري والقوانني البيئية، 
تمع بالطاقة غري امللوثة للبيئة ،سنوات عديدة بإمكانيات الطاقات املتجددة ا يف إمداد ا ومبا أن الطاقات . وكفاء

وفري ما حيتاجه العامل من الطاقة املستخدمة حاليا يف املدى القريب، حيث يصعب البديلة املتجددة لن تتمكن من ت
تعويض الكميات املستهلكة من البرتول على األقل يف املستقبل القريب، إال أنه من املتوقع أن تتجه أغلب الدول 

  3.الطاقات املتجددة إلستخدام مزيج طاقوي تقليدي ومتجدد إىل حني التمكن من التحكم يف تكنولوجيا وتكاليف
                                                

 .2004 ، مايتحدةاألمم امل ،اإلسكوا   –، دورة ترشيد الطاقة بالقاهرة ترشيد الطاقة في الصناعةاخلياط ، ى حممد حممد مصطف 1
  .10ص ،مرجع سبق ذكره، الطاقةمصادر الطاقة البديلة وتأمني ، اخلياط حممد حممد مصطفى 2
  )بتصرف( .13ص ،المرجع السابق 3



  
 

 

  ثانيالفصل ال                                                                                                         مدخل إلقتصاديات الطاقات البديلة عالميا

140 

يف جمال الطاقة يعتقدون أن الشركات البرتولية تعارض  كان الكثري من احملللني 1:موقف الشركات البترولية .1
سياسات توفري الطاقة خاصة البرتول، ألن ذلك سيقلل اإلعتماد على هذا املورد وخيفض أسعاره، وبالتايل سيخفض 

إال أن وصول إنتاج البرتول إىل حدوده القصوى يف العامل جعل هذه  .أرباح هذه الشركات خاصة العمالقة منها
الشركات ترى أن زيادة أسعار البرتول بصورة حادة البد أن تؤدي عاجال أم آجال إىل البحث عن مصادر طاقة 

تها يف ومن ناحية أخرى، فإنه بإمكان هذه الشركات حتويل البرتول اخلام إىل مواد برتوكيميائية بعد معاجل. بديلة
املصايف ذات الكفاءة والتكنولوجيا العالية واجلديدة، حبيث تستطيع بيع برميل املنتجات البرتولية رفيعة املستوى 
بأضعاف مثن برميل البرتول اخلام مهما زاد أو قل مثنه، وهي متلك من رأس املال ما هو كاف لبناء معامل ومصايف 

قل على املدى املتوسط والطويل، بل هناك دخول يف صناعات جديدة التحويل اجلديدة، فليس هناك خسارة على األ
مرحبة وعدم وقوف يف وجه تيار الطاقات البديلة املتجددة، الذي بدأ اليوم ولو خبطوات قصرية، ولكنها ستكرب أكثر 

 .مبرور الوقت
ا ستنفق  2013وقد أعلنت شركة بريتيش برتوليوم سنة  رات يف حقول الطاقات مليار دوالر على اإلستثما 8بأ

البديلة املتجددة خالل العقد القادم، أما شركة شل فستنفق مليار دوالر على الدراسات املتعلقة بالطاقة املتجددة 
وبالطبع تُظهر هذه األرقام أن اإلستثمار يف جمال البحث عن ). 2013أي بعد سنة (خالل السنوات اخلمس القادمة 

زيادة يف  %50أي إستثمار يف أي جمال آخر، والبد من التذكري بأن العامل حباجة إىل  البرتول والغاز أكرب بكثري من
  .، وهو أمر شديد الصعوبة ضمن املعطيات احلالية للصناعة البرتولية2030اإلنتاج على البرتول حبلول سنة 

قلقة من تطور  لقد صرح السكرتري العام ملنظمة األوبك بأن املنظمة غري: موقف الدول المصدرة للبترول .2
إذا كانت تعمل على محاية البيئة، لكن التخوف راجع إىل برامج ) الطاقات اخلضراء(إنتاج مصادر طاقوية جديدة 

مشروعا لرفع اإلنتاج  140يف  2012مليار دوالر حىت سنة  130األوبك اإلستثمارية حيث أشار أنه مت إستثمار حنو 
 2013مليار دوالر ما بني سنة  500و 230يا، أضيف إليها استثمار ما بني مليون برميل إضافية من البرتول يوم 6بـ 

ماليني برميل إضافية، يف حني ترفع الدول املستوردة للبرتول من  9مما سيسمح بزيادة اإلنتاج حبوايل  2020وسنة 
من الواليات طاقات إنتاجها من الطاقات املتجددة وختطط للتقليل من إستهالكها من البرتول، حيث ختطط كل 

وستعوض  2020حىت سنة  %20املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب من خفض إستهالكها من البرتول بنسبة 
وهذا سيكون يف غري مصلحة دول األوبك، مما يضطرها إىل إعادة  2النقص مبا سينتج من الطاقات البديلة املتجددة،
قوع يف فخ الوفرة املفرطة من البرتول يف السوق العاملية وما لذلك من النظر يف سياستها اإلستثمارية مستقبال تفاديا للو 

إذن فتعزيز التوجه إلستغالل الطاقات املتجددة ال يؤثر على مستويات اإلنتاج  عواقب خاصة ما خيص األسعار،
    .والتصدير احلالية لدول األوبك ولكن قد يؤثر يف براجمها اإلستثمارية املخططة مستقبال

                                                
  .230 -228، صمرجع سبق ذكرهنزار عوين اللبدي،  1

2 Jaques Lupianez, le figaro: l’OPEP s’inquiète du développement des biocarburants. Disponible sur site : 
http://www.lefigaro.fr/matieres (consulté le 05/02/2017). 
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إن موقف الدول املستوردة واملستهلكة للبرتول من التوجه إلستغالل : دول المستهلكة للبترولموقف ال .3
، وما حدث 1973الطاقات املتجددة هو موقف تارخيي، يعود باألساس إىل سنوات السبعينات وبالضبط لسنة 

ذه األخ رية للبحث عن طاقات بديلة حملية للدول الصناعية املتقدمة أنذاك جراء احلظر العريب للبرتول عنها، ما دفع 
وهذا التوجه مستمر حاليا حىت وإن إختلفت الدوافع . جتنبها التبعية للبرتول، وبذلك قامت بتطوير الطاقات املتجددة

ا، وهو ما يعزز املوقف الداعم للدول املستهلكة واملستوردة  ،والظروف ولكن الضرورة احلالية أكثر إحلاحا من سابقا
  .صة املتقدمة منها للتوجه حنو الطاقات النظيفةللبرتول خا

  اإلجراءات الداعمة لنشر وتحفيز  إستخدام  الطاقـات البديلة المتجددة عالميا: المطلب الثاني
املتاحة، ويف ظل الظروف والتحديات اليت تشهدها  عملية التنمية وخدمات الطاقةاليت تربط  للعالقة املتينةنظرا 

يكمن يف   اكبري   احتدي ونيواجه الدولالسياسات التنموية على مستوى  واواضعية للطاقة، أصبح وتواجهها السوق العامل
 شاملة  كيفية الوصول إىل تأمني احلصول على الطاقة ويف نفس الوقت احلفاظ على البيئة وحتقيق تنمية إقتصادية

محاية املنظومة و  من جهة حتياجات الطاقويةويعترب هؤالء أن الطاقات البديلة املتجددة ميكنها املسامهة يف تلبية اإل
فهي حباجة إىل سياسات وإجراءات داعمة لتشجيع العامل على تبين هذه  وحتقيقا لذلك البيئية من جهة أخرى،

  .الطاقات ضمن منظومته الطاقوية
  اإلجراءات الضريبية : أوال

إستنزاف احلد من اجلة آثارها السلبية، وكذا يف مواجهة مشاكل الثلوث ومعالعامل خاصة املتقدمة منها  تعتمد دول
  1:ما يلي هامن، نذكر عدة أدوات ضريبية اللجوء للطاقات النظيفة على زومن مت حتفي الناضبة، املصادر الطاقوية

ضريبة التغري املناخي هي عبارة عن ضريبة مت فرضها على القطاع العام والشركات  : ضرائب التغير المناخي .1
دف احلد وترشيد إستهالكها، وقد أُعفي منها قطاع الطاقات املتجددة، كما أعلن رمسيا  كثيفة اإلستعمال للطاقة 

بأسعار متاجرة ما بني  2001إال أن الرتتيبات األولية لتطبيقاته بدأت يف سبتمرب  2002عن هذا اإلجراء يف أفريل 
يورو  22.5بـ  2003سواق األوروبية سنة دوالر للطن الواحد من أكسيد الكربون، وقد قدرت أسعاره يف األ 4-6
.  للطن الواحد، إال أن املشاركة يف هذا اإلجراء كانت إختيارية وليست إجبارية ومفتوحة ملعظم الشركات)  دوالر 25(

ومن أجل حتفيز تطبيق هذا اإلجراء من طرف الشركات، أبدت حكومة الدول الداخلة يف هذه اخلطة إستعدادها 
يمة الضريبة للشركات اليت حتقق نتائج مرضية يف حتسني كفاءة إستخدامها للطاقة أو يف ختفيض من ق %80إلعادة 

 الغازات املنبعثة منها؛
ضريبة الكربون هي إضافة على سعر الوقود األحفوري تتناسب مع كمية الكربون : الضرائب على الكربون .2

يؤدي فرضها إىل إرتفاع أسعار السلع كثيفة اإلستخدام املنبعث عند حرقه، وهلذه الضريبة عالقة مباشرة بالسوق حيث 
  .ومنه إخنفاض رحبها، األمر الذي يؤدي إىل احلد من إستعماهلا ومن مث احلد من اإلنبعاثات الناجتة عنها للطاقة،

                                                
، 2006لعربية املصدرة للبرتول، ، مؤمتر الطاقة العريب الثامن، منظمة البلدان االتطورات التقنية واالقتصادية عربيا وعالميا: مصادر الطاقة المتجددةهشام اخلطيب،  1

 ) بتصرف. (28- 25ص
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ا أداة كفأة يف التقليل من اإلنبعاثات وحتفيز التوجه للط اقات وبالرغم من إعتبار هذه الضريبة من طرف البعض بأ
املتجددة، إال أنه يؤخذ عليها تأثريها على املنافسة وزيادة العبء الضرييب، ومن أجل ذلك البد من إختاذ إسرتاتيجية 
واضحة تفرض هذه الضريبة على املنتجني وليس املستهلكني، وتسخريها لدعم التوجه حنو الطاقات املتجددة وليس 

  ركة لتتهرب من الضريبة؛لتغيري النشاط أو أي أسلوب آخر قد تتخذه الش

هي ضريبة تفرض على اإلنتاج واإلستهالك من الطاقة، فمثال دوالر على كل مليون وحدة : ضرائب الطاقة .3
 .حرارية بريطانية أو لكل كيلوواط ساعي من إستهالك الكهرباء بغض النظر عن حمتواها من الكربون

 اإلجراءات القانونية والتشريعية: ثانيا
 إطار السياسة العامة هلا تستخدم عدة أدوات وتدابري من أجل تشجيع إستخدام املوارد إن احلكومات ويف

لتحفيز املنافسة يف جمال  1978الطاقوية املتجددة، ففي الواليات املتحدة األمريكية سنت قوانني وطنية سنة 
املزدوجة ومنتجي الطاقة املتجددة  اإلمدادات الكهربائية، من خالل مطالبة املرافق بشراء الكهرباء من منتجي الطاقة 

وتقدمي خصم ضرييب على اإلستثمار للمستهلكني من السكان واملؤسسات الذين يقومون برتكيب معدات إلنتاج 
كان هناك قانونا آخرا يضع األساس حلوافز مالية مباشرة لإلستثمار   1992الكهرباء من املصادر املتجددة، ويف عام 

  .تجددة، وال يزال بعضها متاح للمستثمرين إىل يومنا هذايف تكنولوجيات الطاقة امل
وتعترب املشاكل البيئية الدافع الرئيسي يف سن القوانني لتشجيع إستخدام مصادر الطاقة املتجددة، على سبيل املثال  

، لضمان أن يستمد والية بالواليات املتحدة اإلمريكية بتبين أو النظر يف تبين معايري حلافظة الطاقة املتجددة 28قامت 
ا الوالية من موارد الطاقة املتجددة، وتقدم العديد من البلديات على  جزء معني كحد أدىن من الكهرباء اليت تزود 
مستواها املزيد من احلوافز لرتويج هذه املوارد، كما يسعى اإلحتاد األورويب لتحقيق هدف يتمثل يف وصول دول 

ففي  1 ،2020حبلول سنة  %20ا من الكهرباء من الطاقات املتجددة بنحو األعضاء إىل احلصول على إحتياجا
العديد من دول األعضاء تعد القوانني املتعلقة بإمدادات الكهرباء والطاقة املتجددة من األدوات األساسية املستخدمة 

اقة من أصل متجدد بأسعار لتحفيز اإلستثمار يف الطاقات املتجددة، من خالل إلزام الشركات واملستهلكني بشراء الط
  2.جاذبة جتاريا وأعلى من أسعار السوق

  اإلتفاقيات الدولية حول التغيرات المناخية والمشاكل البيئية: ثالثا
لقد أدى اإلستهالك املكثف للطاقة على املستوى العاملي خاصة الطاقة األحفورية، وكذلك احلوادث النامجة عن 

تمع الدويل إىل العمل من أجل احلد من تلك  حمطات الطاقة النووية إىل العديد من املشاكل البيئية، وهو ما دفع ا
معاهدة : الظواهر عن طريق جمموعة من اإلتفاقيات متس العديد من النشاطات البشرية، ومن بني هذه اإلتفاقيات

)  1987(ستنفدة لألزون ، بروتوكول مونرتيال حول املوارد امل)1979(تلوث اهلواء إىل مسافات بعيدة عرب احلدود 
 - قمة ريو -، إتفاقية األمم املتحدة اإلطارية حول التغريات املناخية)1989(إتفاقية بازل حول النفايات اخلطرية 

                                                
تقرير األمني العام، األمم املتحدة، ، 2005- 1996بما في ذلك البرنامج العالمي للطاقة الشمسية  تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددةمم املتحدة، ألا  1

  .29، ص2005نيويورك، 
  .29، صمرجع سبق ذكرههشام اخلطيب،   2
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، وتعد اإلتفاقيات الثالثة )2002(، قمة جوهانسبورغ 21، أجندة القرن )1997(، بروتوكول كيوتو )1992(
طت عناية لقطاع الطاقة وللتوجهات الطاقوية املستدامة ضمن بنوذها وموادها، إذ من أهم اإلتفاقيات اليت أع األخرية

أصدرت تقارير حتث على ضرورة أن تلعب الطاقات املتجددة دورا رئيسيا يف أمن الطاقة العاملي ومواجهة التهديدات 
دة إنتشارا وتطورا ملحوظا يف ومنذ ذلك الوقت عرفت تطبيقات الطاقات املتجد. البيئية واإلقتصادية للتغري املناخي

ال   .بعض الدول الصناعية خاصة يف أملانيا اليت تعد من الدول الرائدة يف هذا ا
  برامج الوكاالت والمؤسسات الدولية لترقية إستغالل الطاقات البديلة المتجددة: رابعا
ستخدام املصادر وترقية إحتفيز من أجل دورا بارزا يف جمال التعاون الدويل  الدولية اهليئاتالعديد من  ؤديت

ا وإجياد حلول آكتشاف إختاذ تدابري معينة لتنظيم املوارد املالية املتاحة، وإل  ن طريقع، الطاقوية املتجددة ليات زياد
، كما تسعى إىل تعزيز برامج الشراكة الدولية بني القطاعني العام واخلاص حول سبل توفري الطاقة مبتكرة للتمويل

ومن بني . يات املتجددة بأسعار ميسرة، إضافة إىل تقدمي املنح والقروض للدول النامية وبشروط ميسرةوالتكنولوج
ال نذكر اهليئات الدولية الوكالة الدولية للطاقة املتجددة، جمموعة البنك الدويل، ومنظومة األمم : الفاعلة يف هذا ا

  .املتحدة
مقرها باإلمارات العربية املتحدة، ويبلغ عدد  2009كالة سنة تأسست الو  :الوكالة الدولية للطاقة المتجددة .1

دف خلق كيان دويل يرعى مصاحل . دولة 136أعضائها  وجاءت كرد فعل للدعوة اليت تبنتها أملانيا إلنشائها 
ا سعيا لتحقيق التنمية املستدامة، والعمل على تأمني مصادر طاقة جديدة من  تكنولوجيات الطاقة املتجددة وتوجها

كما تقوم بصياغة سياسات حتسني كفاءة . خالل توفري مصادر بديلة ميكن معها خفض انبعاثات الغازات الدفيئة
االت املختلفة عمال على تعزيز محاية البيئة وأمن الطاقة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، خاصة  إستخدام الطاقة يف ا

تهالك هذا من جهة، ومن جهة أخرى تؤدي إجراءات الكشف اليت مع تطبيقها يف املراحل املختلفة لإلنتاج واإلس
إىل إحداث مقارنة عادلة بني املصادر املختلفة للطاقة   - بدون دعم-تطبقها الوكالة على األسعار احلقيقية للطاقة 

ا مرتفعة التكلفة وهو ما من شأنه إتاحة الفرصة للطاقات البديلة املتجددة واجلديدة، واليت عادة ما ينظر إليها على أ
ا األقل تكلفة، بالرغم من أن أسعار  ملقارنة عادلة بينها وبني املصادر التقليدية واليت تتعامل معها األسواق مببدأ أ
الوقود املستخدم يف تغذية احملطات التقليدية يتعرض لتفاوتات كبرية يف األسعار تؤثر بشكل كبري يف تكلفة اإلنتاج 

  1.در املتجددة أن تنافس وأن يكون هلا أولوية اإلستخدام حبسب الوكالةميكن معها لبعض املصا
يعد موضوع الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة جمال إهتمام وتركيز عدد كبري ومتزايد : مجموعة البنك الدولي .2

ا يف عدد من املبادرات اليت متوهل ا املؤسسة من مشاريع البنك الدويل، وتدخل مكونات الطاقة املتجددة وكفاء
اإلمنائية الدولية، حيث رمست جمموعة البنك الدويل إسرتايتجية فعالة من خالل األدوات املالية املتمثلة يف الصناديق 
اإلستثمارية من خالل برامج تصعيد الطاقة املتجددة وتنميها، حيث قامت بإنشاء جمموعة مشرتكة من بنوك التنمية 

دف تقدمي املنح والتمويل بشروط ميسرة للبلدان النامية من أجل التصدي لتحديات تغري املناخ   املتعددة األطراف 
                                                

  املبحث الرابع للفصل األول املطلب الثالث يف فصيل حول هذه اإلتفاقيات الثالثة أنظرأكثر ت.   
  www.irena.org:  موقع الوكالة الدولية للطاقة املتجددة 1
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مليار دوالر، والصندوق  4.3ونذكر منها صندوق التكنولوجيا النظيفة الذي أستثمر فيه البنك الدويل ما قيمته 
موعة على متويل أنشطة خت 1.9اإلسرتاتيجي بشأن املناخ بقيمة  فيض إنبعاثات الغازات مليار دوالر، كما تعمل ا

وكالة ضمان اإلستثمارات املتعددة األطراف  إضافة لذلك تقوم 1مليار دوالر، 2.2مشروع قيمتها  200الدفيئة بقدرة 
بتشجيع اإلستثمار األجنيب يف البلدان النامية من خالل تقدمي ضمانات للمستثمرين األجانب ملواجهة اخلسائر 

ية، ومتكن ضمانات املخاطر اليت تقدمها للقطاع اخلاص من القيام مبشاريع الطاقة النامجة عن املخاطر غري التجار 
ا يف أحوال أخرى   .املتجددة مل يكن ممكن القيام 

تؤدي مؤسسات منظومة األمم املتحدة دورا هاما يف تعزيز التوجه حنو الطاقات  :منظومة األمم المتحدة .3
الدعم ) سكوياليون(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة  املتجددة خاصة يف الدول املتخلفة، حيث تقدم

ألنشطة التدريب الوطنية واإلقليمية يف إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، ومنطقة البحر الكارييب يف جمال املوارد الطاقوية 
على خدمات الطاقة املستدامة   أما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي فيسعى إىل التوسع يف فرص احلصول . املتجددة

ويقوم برنامج األمم املتحدة للبيئة بتشجيع السياسات اليت تضع الطاقة والنقل يف السياق األوسع للتنمية املستدامة   
كما يقوم بتوجيه املشاريع واإلستثمارات حنو الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة، وأيضا تنويع وزيادة احلصة العاملية من 

من خالل أنشطتها إىل مساعدة ) الفاو(وتسعى منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة . لطاقات املتجددةموارد ا
الدول املتخلفة لتحقيق اإلنتقال التدرجيي من إمدادات الطاقة احلالية املكونة بشكل أساسي من احلطب ووقود الكتلة 

اقة املستدامة، وكذا تعزيز إمداد الريف بالكهرباء من احليوية إىل قاعدة موارد أكثر تنوعا تشمل مصادر أخرى للط
أما منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية فتقوم باملساعدة التقنية والدعم لبناء القدرات من أجل  املصادر املتجددة،

ا تشجع املنظمة التوسع يف اإلستخدام املنتج للطاقات املتجددة، السيما لفائدة املناطق الريفية للبلدان النامية، كم
ا يف العديد من البلدان يف إفريقيا، وآسيا وأمريكا الالتينية  2.مشاريع الطاقات املتجددة وتصنيع معدا

  الطاقات المتجددةوالتصنيع المحلي لمعدات  تشجيع البحث العلمي: خامسا
وتفعيل الدور ث العلمي، من بني األساليب اليت ميكن إعتمادها لتحفيز إستخدام الطاقات املتجددة تشجيع البح

ا األكادميي للمؤسسات التعليمية  ا وكذا تطبيقا يف جمال تكنولوجيات الطاقات املتجددة، مما يسمح بتطوير تقنيا
العملية، األمر الذي سيؤثر إجيابا على تكلفتها وأسعارها باإلخنفاض، وجعلها تنافسية بالنسبة ألسعار الطاقات 

       .قق ذلك سيشجع اللجوء للطاقات البديلة املتجددةالتقليدية، ويف حالة ما حت
كما يعد التصنيع احمللي ملعدات الطاقة البديلة املتجددة من أهم السياسات اليت تدعم عملية نشر وتنمية 
إستخدام الطاقات املتجددة، إذ أن املضي يف هذه السياسة من شأنه ختفيض اإلعتماد على اإلسرتاد اخلارجي هلذه 

ات خاصة يف الدول النامية والعربية، األمر الذي يؤدي إىل ختفيض التكلفة اإلستثمارية ملشروعات الطاقة البديلة املعد
وتشرتط هذه السياسة نسبة معينة من التصنيع احمللي ملعدات إنتاج الكهرباء من خالل وضع شروط يف . املتجددة

                                                
منشورات جمموعة البنك الدويل باللغة  ن اسرتاتيجية الطاقة اخلاصة مبجموعة  البنك الدويل،أ، املشاورات بشنحو استراتيجية جديدة بشأن الطاقةجمموعة البنك الدويل،  1

  .20،21، ص 2010العربية، 
  )بتصرف( .24، 23، صمرجع سبق ذكره ،2005-1996مبا يف ذلك الربنامج العاملي للطاقة الشمسية  تعزيز مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددةمم املتحدة، ألا 2
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دولية يف إنتاج تلك املعدات، إضافة إىل فرض ضرائب على مناقصات الطاقة املتجددة، وإشرتاط الشراكة احمللية ال
  1.معدات الطاقة املتجددة املستوردة

  سياسات تحفيز الطلب واإلستثمار في قطاع الطاقات المتجددة: سادسا

ألجل حتفيز الطلب واإلستثمار واإلنتاج يف قطاع الطاقات املتجددة، تعتمد بعض دول العامل على ثالثة سياسات 
  2 :تتمثل فيما يليرئيسية 

تقوم الدولة باإلتفاق مع ، حيث "تعريفة التغذية"من خالل هذه السياسة واليت تعرف بـ :سياسات تسعيرية .1
منتجي الطاقة من مصادر متجددة بتحديد سعرا عن كل وحدة طاقة يتم إنتاجها من مصدر متجدد تسدده احلكومة 

م احملددة، وهذه التعريفة تكون مرتفعة عن تلك املمنوحة للطاقة املنتجة من املصادر  للمنتجني نظري وفائهم بإلتزاما
وعادة ما يكون هناك تعريفة لكل نوع . التقليدية وتضمن حتقيق عائد مناسب للمستثمرين يف إنتاج الطاقة املتجددة

هلك النهائي األوىل مباشرة يسددها املست: من مصادر الطاقات املتجددة، ويتم تغطية تكلفتها من خالل آليتني
والثانية غري مباشرة عن طريق إعفاءات ضريبية على املشروع أو فرض ضرائب ورسوم على الطاقات التقليدية لصاحل 

وقد تبنت دول عديدة هذه السياسة مثل أملانيا وفرنسا وإسبانيا والتشيك والصني، ويعترب القانون . الطاقات املتجددة
تبىن هذا اإلجتاه، حيث منح تعريفة متميزة للطاقة املتجددة وتكون مضمونة ملدة  األملاين للطاقة املتجددة أول قانون
واجلدير بالذكر أن هذه السياسة تتميز جباذبيتها للمستثمرين، وبالتايل . سنويا %1عشرين عاما ويتم ختفيضها بنسبة 

ا والتشجيع    3.على إدارة احملطات بكفاءة عاليةفهي تساعد يف نشر الطاقات املتجددة وإزدهار أسواقها ونشر تطبيقا
، حيث تلزم الدولة من خالل القانون "الكوتا"تعرف هذه السياسة بإسم سياسة  :سياسة الحصص الملزمة .2

أو املستهلكني، إنتاج أو إستهالك نسبة أو كمية حمددة من الطاقة الكهربائية /شركات اإلمداد بالطاقة الكهربائية و
أما من ناحية . فرض عقوبات على الشركات اليت تفشل يف حتقيق تلك النسبة املستهدفةذات املصدر املتجدد، ويتم 

تسعري قيمة الطاقة املنتجة من املصادر املتجددة فترتك لطبيعة العرض والطلب أخذا يف اإلعتبار ضرورة قيام مجيع 
ا ، وهي أسرتاليا   2001من سنة  وقد مت تطبيق هذه السياسة يف عدة بلدان إعتبارا. األطراف بالوفاء بإلتزاما

ر، كما مت التوسع يف هذه األنظمة أيضا على مستوى  والية  32بريطانيا، اليابان، السويد، بولندا، إيطاليا، بلجيكا وا
  .2003بالواليات املتحدة األمريكية وكندا واهلند إعتبارا من سنة 

الشهادات " ول لتشمل ما يطلق عليه حالياويف نفس السياق، مت تطوير هذه السياسة على مستوى عدة د
إذ إرتبط ظهورها يف البداية بنظام احلصص اإللزامية، أين كانت تستخدم كإثبات التوافق مع معايري نظام  ،"الخضراء

تقوم بعض احلكومات السيما و احلصص املطبق يف كل دولة، لكن مع شيوع إستخدامها تواجد إمكانية تداوهلا، 
ذه . نح شهادات خضراء ملنتجي الكهرباء من أصل متجدد إن توفرت فيهم املعايري املطلوبةاألوروبية منها مب ويقصد 

                                                
  )بتصرف( 32، ص2009مصر،  ،الطاقة المتجددة إقليميا وعالمياسياسات ، اخلياطحممد حممد مصطفى  ،ماجد كرم الدين حممود  1
 .226-224، صمرجع سبق ذكرهزواوية حالم،  -  :أنظر كل من  2

  .16، ص2014، مصر، اإلطار اإلسترشادي العربي للطاقة المتجددةجامعة الدول العربية،  -
  )بتصرف( .218، ص2012، إصدارات سطور جديدة، مصر، "اربونيةما بعد الحضارة الك"الطاقة لعبة الكبار حممد مصطفى حممد اخلياط،   3
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كمية الطاقة اليت يتم إنتاجها من مصادر الطاقات املتجددة، وهي بذلك متثل قيمة املزايا البيئية الناجتة عن الشهادات  
ية، خاصة من حيث دورها ومسامهتها يف ختفيض نسبة إستخدام مصادر الطاقات املتجددة يف إنتاج الطاقة الكهربائ

ثاين أكسيد الكربون، وتناظر الشهادة اخلضراء يف هذا النظام واحد ميغاواط ساعة من الطاقة املنتجة من مصادر 
لذلك يعترب إصدار الشهادات اخلضراء آلية لتتبع وتسجيل اإلنتاج من الطاقات املتجددة وفقا . الطاقات املتجددة

ف أنواعها، وعليه يتضح أن الشهادات اخلضراء حافزا ماليا ملنتجي الطاقات املتجددة نتيجة إلمكانية بيعها يف ملختل
كما أن للشهادات . أي وقت واحلصول على السيولة، إضافة إىل اإليرادات الناجتة عن بيع الكهرباء يف سوق الطاقة

ضمان للمحطات مع إمكانية تداوهلا خارج الدولة الصادرة  اخلضراء عدة مزايا من بينها إمكانية إستخدامها كشهادة
  1.فيها

ُ من خالل هذه اآللية  :سياسات المناقصات العامة التنافسية .3 دعى املستثمرون إلقامة مشاريع اإلمداد ي
بالكهرباء من مصادر متجددة خالل فرتة زمنية معينة، وبقدرات حمددة من خالل مناقصة، ويتم إختيار العقود ذات 

كلفة إنتاج أقل، وتكون شبكات الكهرباء ملزمة بالشراء من تلك احملطات بناءا على األسعار اليت مت التوصل إليها ت
وقد بدأ تبين هذه السياسة يف بريطانيا . من خالل تلك املناقصات، واملدة الزمنية اليت مت اإلتفاق عليها طبقا للمناقصة

ستة دول هي كندا، الصني، فرنسا، اهلند، بولندا، والواليات املتحدة يف التسعينات، مث بعد ذلك مت تطبيقها يف 
ذه السياسة مث حتولت مؤخرا إىل نظام التعريفات   . اإلمريكية، بينما بدأت إيرلندا 

  متطلبات تبني وتنمية قطاع الطاقـات البديلة المتجددة عالميا: المطلب الثالث
، كما يعتمد على جمموعة طلب توفر بعض الشروط اليت سبق التطرق هلاإن التحول حنو الطاقات البديلة املتجددة يت

هذه املصادر وختفيض تكاليفها مبا يضمن هلا القدرة على من العوامل أبرزها نشر التكنولوجيا الالزمة إلستغالل 
اجلة حالة فشل ، واإلدارة اجلادة إلستيعاب التكاليف البيئية وخفض العوامل اخلارجية ومعات األخرىمنافسة الطاق

إضافة إىل توفر بعض املتطلبات  ،السوق يف إحتساب تكاليف الصحة العامة والبيئة ضمن تكاليف الطاقة التقليدية
وهو ما سوف نتناوله من  2والعوامل اليت تعد ضرورية إلنشاء قطاعات وأسواق ناجحة للطاقات البديلة املتجددة،

 .خالل هذا املطلب
  الشفافية: أوال

أسواق للطاقات املتجددة يستلزم وضع آليات وأطر عمل واضحة وقابلة للتطبيق يقبلها املشاركون يف إلنشاء 
السوق من شركات الطاقة، وقطاع اإلنشاء، والصناعات الثقيلة، وكذا قطاع التمويل، أو من أولئك الذين يبحثون عن 

                                                
1 Reinhard Haas and other, What can we learn from tradable green certificate markets for trading white 
certificates ?, Act innovate deliver reducing  energy demand sustainably, ECEEE,2009, p370. 

  ملبحث الرابع  يف الفصل األولا رأنظ.  
  .9-2، ص2011، 104، جملة الكهرباء العربية، العدد مالمح األسواق الناجحة للطاقة المتجددةاخلياط، حممد حممد مصطفى  - :نظر كل منأ  2

، مداخلة ضمن املؤمتر دة في الجزائرستراتيجيات ترقية الكفاءة اإلستخدامية للموارد الطاقوية المتجدإسياسات و شافية كتاف، زهري بن دعاس،  -
طرية وتأمني اإلحتياجات الدولية، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسالسياسات اإل: ولاأل ري، جامعة يستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية الٌق

  .11، ص2015، اجلزائر، 1سطيف
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ليشمل أيضا املستثمرين الدوليني يف تلك األسواق ستثمار متميزة، وقد ال يقتصر السوق على املشاركني احملليني إفرص 
ن يقدم الدعم بشكل أوبالتايل البد أن تتاح احلوافز ملختلف القطاعات والشركات، أو ترتك للتفاوض، أي جيب 

واضح مع إتاحته للجميع، أيضا البد من التحقق من وضوح السياسات املوضوعية وتغطيتها لكافة املتطلبات 
ن خالل معاجلة كافة اجلوانب اليت تتاح إىل تشريع أو خماطبة ملستثمري مشروعات الطاقة املتجددة األساسية، وذلك م

م  ،وعقد لقاءات معهم إذ أن القابلية البنكية هي احملك . قابلة للتمويلوسؤاهلم عما يريدونه حىت تكون مشروعا
ا ترتجم إىل  ياحلقيق عقد : قدرة املستثمر على عقد حزمة من العقود منهاألي مشروع طاقة ومعيار قابليته للتنفيذ، إ

هة التمويل لتخفيف عنصر جلو أوتقدميها للبنك اخل، ...بيع الطاقة، عقد استئجار األرض، عقد نقل الطاقة، 
  .املخاطرة وختفيض تكاليف وتعقيدات إقامة مشروع الطاقة املتجددة

  التعريف الجيد لألهداف: ثانيا
سات اليت تبنتها الدولة نتائجها املرجوة؟، وبقدر بساطة السؤال إال أن اإلجابة عنه تبدو هل أدت اآلليات والسيا

معقدة، فالغرض من طرح آليات خيتلف من بلد آلخر، فقد ختتلف أولويات األهداف من بلد إىل آخر، مثل اإلسراع 
اإلعتماد على الوقود املستورد، ختفيض  بتطوير جماالت الطاقة املتجددة، إستدامة الطاقة، تنوع القدرات املركبة، خفض

إنبعاث الغازات الدفيئة، وتوزيع التوليد جغرافيا طبقا لتوافر مصادر الطاقة املتجددة، زيادة القدرة املركبة، تأمني مصادر 
من . الطاقة، تطوير الصناعات اجلديدة، إتاحة فرص عمل جديدة، تطوير املناطق الريفية، استنبات ختصصات جديدة

ا املنطلق حيتاج كل هدف إىل تصميم سياسات ومنهجيات عمل تسانده وتراعي وجهات نظر املستثمرين  هذ
وأولويات التخطيط املستدام، وسبل تنمية القطاعات ذات الصلة وأيضا توفري إحتياجات املستهلكني بإمدادهم بطاقة 

  .ذات جودة عالية

  تحديد المصادر والتكنولوجيات: ثالثا
ات الدول بتقنيات الطاقة املتجددة طبقا لتوفر املصادر لديها، وللتطور التكنولوجي للمعدات ختتلف إهتمام

واألنظمة، ومن مث حتدد كل دولة خططها املستقبلية طبقا للمصادر املتاحة لديها حتديدا جيدا يراعي إستعاب 
 .التقنيات الناضجة، واملتاحة للشرائح املختلفة من املستهلكني

  البنية المؤسساتية في مجال الطاقة المتجددة توفير: رابعا
ومؤسسات متخصصة تعمل على وضع وتطبيق السياسات  تتطلب البنية املؤسساتية وجود جهات

سرتاتيجيات من جهة، وإجياد اآلليات احلاكمة والداعمة لألسواق من جهة أخرى، فضال عن مسؤوليتها يف تطوير واإل
مدى حتقيق من واملتابعة للتأكد  ،مة للطاقة املتجددة وتفعيل عمليات التقييم الدورياألطر القانونية والتشريعية املنظ

  :هداف املسطرة، وتكون هذه البنية على عدة مستوياتاأل
 الوزارات واجلهات املشرفة اليت تتوىل عملية وضع السياسات واإلسرتاتيجيات؛ -
 يق آليات التنفيذ؛اهليئات والوكاالت واملراكز املعنية املسؤولة عن وضع وتطب -
 القوة البشرية املتاحة من اخلرباء املختصني والعاملني يف جمال الطاقة املتجددة؛ -
 .الشركات ومكاتب الدراسات اليت تتوىل إعداد الدراسات الفنية واإلقتصادية وإدارة املشاريع -



  
 

 

  ثانيالفصل ال                                                                                                         مدخل إلقتصاديات الطاقات البديلة عالميا

148 

الطاقة املتجددة، شرط توفر ويعترب التكامل بني هذه املستويات مطلبا أساسيا لتحقيق النجاح املطلوب إلدارة 
املؤهالت املؤسساتية والبشرية لتغطي كافة جماالت الطاقة املتجددة، مما ميكن من حتقيق نقلة نوعية على مستوى 

  .دربةسرتاتيجيات وبناء الكوادر الوطنية املالتطبيق والتنفيذ ورسم السياسات واإل
  ستهدفةتحديد السياسات واإلستراتيجيات المعتمدة والم: خامسا

  سرتاتيجيات الطاقات البديلة املتجددة تتناسب والوضع اإلقتصادي للدولةإينبغي وضع وصياغة سياسات و 
مما يؤدي إىل اإلستدامة يف التطور الذي ينعكس على مجيع النواحي اإلقتصادية  ،وترتكز على قاعدة علمية سليمة

ع احلايل وحتديد التصورات املستقبلية والتوجهات اليت واإلجتماعية، إذ من خالل هذه السياسات ميكن تقييم الواق
ن حتديد السياسات والإلسرتاتيجيات يف جمال الطاقة املتجددة يكون وفق إتصاحب تطوير الطاقة املتجددة، وعموما ف

عترب أساسا لإلنطالق حنو ختطيط سليم وتشريع يستند إىل دراية كاملة بالوضع احلايل اخلاص  ثالثة مستويات رئيسية، ٌت
  :بالدولة، وهذه املستويات تتمثل يف

 سرتاتيجية الكمية املعتمدة للطاقة املتجددة؛األهداف اإل -
 احلوافز واملبادرات املعتمدة لتشجيع استخدام الطاقة املتجددة؛ -
  .القوانني والتشريعات الصادرة يف جمال الطاقة املتجددة -

  تطبيق حوافز مناسبة: سادسا
كد من أكد من أن إطار سياسات الطاقة املتجددة، قد مت تصميمه للتأهداف، يتوجب التمبجرد حتديد قائمة األ 

حتقيقها، فعلى سبيل املثال، إذا كان مصنعو معدات أنظمة الطاقة املتجددة هم املستهدفون، لزم وضع اآلليات اليت 
ا من دولة ألخرى، فهناك احلاجة تؤدي إىل هذا اهلدف، فقائمة أولويات سياسات الطاقة املتجددة، ختتلف يف أمهيته

ستقرار أسواق إنتاج الطاقة، التنمية إمني إمدادات الطاقة، تنويع القدرات املركبة قليال أإلضافة قدرات توليد جديدة، ت
ن تكون أاحمللية لقطاع الصناعة، االستدامة وغريها من االهداف، فالرسالة الواضحة هنا أن حمركات السياسة حتتاج 

اإلمكان، فعلى سبيل املثال ميكن ربط الدعم الذي أتيح بفعل أحد احملركات مع العائد املتوقع، حيث ان  حمددة قدر
ا وآليات تنميتها على املستوى إمنو  ستخدام مصادر الطاقة املتجددة املختلفة يتناسب طرديا مع تطور سياسا

ىل تطبيق آلية تعريفة التغذية اليت تنص على وضع العاملي، فمن إصدار قانون لتنمية استخدامات الطاقة املتجددة، إ
تعريفة حمددة لشراء الطاقة املنتجة من كل مصدر من مصادر الطاقة املتجددة، إىل تقدمي حوافز ومنح حتسن من 

ا، مرورا باإلعفاءات الضريبة سواء ملشروعات الطاقة املتجددة أو مشروعات أخرى ميتلكها إ قتصاديات مشروعا
وغري ذلك من السياسات اليت تظهر من حني آلخر، مع وجود مناذج لتطبيق العديد من اآلليات املستثمر، 

   .والسياسات بدال من الرتكيز على آلية بعينها
  تخطيط إستخدام األراضي: سابعا

حتتاج مشروعات الطاقة املتجددة ملساحات من األراضي لوضع املعدات واألنظمة الالزمة إلنتاج الطاقة 
ميغاواط لكل كيلو مرت مربع، تزيد مع قلة املساحات املتاحة  7ت طاقة الرياح تستوعب يف املتوسط حنوفمشروعا

ا مساحات شاسعة من األراضي املالئمة إلنشاء هذه املشروعات   إلنشاء مشروعات الرياح، وهناك دوال توجد 
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لوطنية لنقل الكهرباء وقدرة الشبكة على ميكنها اإلستفادة منها وإنتاج طاقة منافسة، شريطة القرب من الشبكة ا
ميغاواط لكل كيلومرت  40إستيعاب هذه القدرات، أما مشروعات اخلاليا الضوئية حتتاج مساحات أراضي يف حدود 

ويتم حتديد املناطق الواعدة إلنشاء . ميغاواط من املركزات الشمسية 45مربع، يف حني يشغل الكيلومرت مربع حوايل 
ا الدولة أو املقاطعة، لتحديد القدرات  مشروعات الطاقة املتجددة بناءا على دراسات حصر املصادر اليت تقوم 

، حيث حيتوي على "أطلس"الكامنة لديها من الطاقات املختلفة، وميكن تطوير هذه الدراسات إلعداد ما يطلق عليه 
  .تفاصيل القدرات الكامنة ملختلف مصادر الطاقة املتجددة

  اة في المخاطرالمساو : ثامنا
هناك أكثر من تعريف ملخاطر اإلستثمار، منها عدم التأكد من التدفقات النقدية املستقبلية املتأتية منه، وكذلك 
درجة التذبذب يف العائد املتوقع أو درجة إختالف العائد الفعلي قياسا بالعائد املتوقع، ومن املخاطر اليت قد تصيب 

ل عوامل مشرتكة تؤثر يف النظام اإلقتصادي ككل، وتصيب كافة الشركات يف السوق املشروعات، املخاطر الناشئة بفع
تؤثر يف معدل العائد "وبدرجات متفاوتة، ومن أن تكون لإلدارة قدرة على جتنبها، مثل خماطر أسعار الفائدة 

طر طبيعية كالكوارث ، خماطر الدورة اإلقتصادية من كساد ورواج، خما"التضخم"، خماطر القيمة الشرائية "املطلوب
ذا يتوجب على الدولة أن . وخماطر سياسية وأي أحداث عامة ومهمة أو عاملية تؤثر يف الوضع اإلقتصادي للدولة و

 .تدعم الشروط اليت توفر إستقرار السوق وتقليل املخاطر باإلعتماد على التخطيط ووضوح النتائج
  إصالح سوق الطاقة وإستقراره: تاسعا

قة املتجددة يأيت وضوح سياسات الطاقة كعامل رئيسي يف إرساء اإلستقرار وعملها على تنمية حراك بالنسبة للطا
هذه األسواق وتنميتها لصاحل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، ويؤدي خالف ذلك إىل تغليف مناخ الطاقة بالغموض 

ا  وعدم الوضوح، مؤديا إىل إحجام املستثمرين عن التعامل مع هذه السوق ، وعدم ثقتهم يف مصداقية آليا
م يريدون سوقا ناجحة  فاملستثمرون ال يرغبون يف دخول سوق ما مث يرتكونه كرد فعل لسياسات غري ناجحة، إ

 .لسنوات طويلة، وليس لفرتة حمدودة
عريفة يف هذا الصدد أدى اإلعالن بوضوح عن أسعار الطاقة املنتجة من املصادر املتجددة املختلفة، ومشول ت

التغذية العديد من املصادر، وإحتواء آليات التنفيذ لكافة قطاعات اإلستهالك، األفراد يف املنازل، والتجمعات 
العمرانية والصناعية، املستثمرون احملليون ذوي القدرات املالية املنخفضة والعامليون الذين ميتلكون القدرة على إنشاء 

اطر يف األسواق األملانية، كما أن النطاق الزمين الذي مت وضعه هلذه مشروعات عمالقة، إىل تقليل نسبة املخ
عي فيه تغطية فرتة عمر املشروع مما أدى إىل إنفتاح منظم لألسواق، أقبل معه املستثمرون للعمل على  ٌ السياسات ر

تقرار أرضية صلبة، فديناميكية السوق ساعدت على خفض األسعار، مما ساعد على حتقيق مستويات أعلى إلس
ا معلومة، بل وقابلة للزيادة  .األسواق، فقد كانت الرؤية واضحة، والقدرات املستقبلية اليت ستعمل الدولة على إستيعا
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  العراقيل والتحديات التي تواجه مسار التحول نحو الطاقـات البديلة المتجددة: المطلب الرابع
 املتجددةالبديلة الطاقات  غاللستإنشر وتنمية ذها يف جمال على الرغم من تعدد برامج التعاون الدويل اليت مت تنفي

ال،  والنجاعة الطاقوية، ا وما نتج عن ذلك من تطور للخربات العلمية والفنية يف هذا ا  مل ترق للمستوىإال أ
 اتقتصادي الواسع للطاقستخدام اإلاليت حتول دون حتقيق اإلوالتحديات  راقيلوذلك نتيجة لبعض الع املطلوب
  1:ما يلي املتجددة ونذكر منها البديلة

  على المستوى اإلقتصادي والمالي: أوال
إن اإلستثمارات احمللية واإلقليمية والدولية اليت أتيحت لتطوير نظم الطاقة النظيفة املستدامة حتتاج إىل املزيد من 

وفر لنظم الطاقات التقليدية خاصة األحفورية ُ واليت مت تنفيدها دون إعتبار واضح ملراعاة  النمو وذلك باملقارنة مع ما ي
معايري إستدامتها، كما تعد حمدودية التعاون والتنسيق اإلقليمي يف جمال متويل مشاريع الطاقة املتجددة واإلعتماد 

ن املفرط على برامج التمويل األجنيب لتطوير نظمها، أحد التحديات والنقاط اجلديرة بالدراسة واليت حتتاج إىل حزمة م
اخلدمات املالية إبتداءا من مرحلة احلصول على القروض وصوال إىل آليات متويل التكنولوجيات املعقدة ونشر 
ا ومن مث دراسة مدى جناعتها وإمكانية رحبيتها، وإن تباينت نسب اإلستخدام هلا من دولة إىل  ا وتطبيقا إستخداما

   2.لسوق يف كل بلدأخرى حبسب الربامج املسطرة ومدى مالئمتها آلليات ا
  :أهم العراقيل والتحديات اإلقتصادية واملالية اليت تواجه مسار التحول للطاقات املتجددة يف اآليتترتكز وإمجاال 

عتقاد فضالً على اإل، آليات التمويل) أو غياب(رتفاع التكلفة الرأمسالية ملشروعات الطاقة املتجددة مع قصور إ .1
ا طاقة  ىهذه املشروعات ميثل خماطرة مالية علستثمار يف مثل اخلاطئ بأن اإل    حتافظ علي البيئةنظيفة الرغم من كو

ستثمارات يف جماالت ناشئة باملقارنة مبشروعات كما أن بعض البنوك ومصادر التمويل قد ال تشجع القروض واإل
ون ذات قيمة عينية واضحة، وقد ستثمارات يف جماالت الطاقة املتجددة قد ال تكالطاقة التقليدية، ويدعم ذلك أن اإل

  ؛ ستثمارية أخرىإإذا ما قورنت بفرص ) كلفة واملنفعةتحتليل ال(قتصادية ال تكون جاذبة من الناحية اإل
تواجه الطاقات املتجددة مشكلة تتعلق بإخنفاض القدرة التنافسية ألسعارها ومشاريعها، حيث يؤكد املهتمون  .2

ال الطاقوي على أن املشكلة األ ا على منافسة وسائل إنتاج الطاقات با ساسية للطاقة املتجددة هي عدم قدر
األخرى من حيث األسعار، خاصة يف ظل متاطل أو فشل السوق يف إحتساب العوامل املرتبطة بالبيئة والصحة العامة 

 ؛طاقات املتجددةمشاريع التكنولوجيات و  اليفتكضمن تكاليف وأسعار الطاقات التقليدية، وذلك يف مقابل إرتفاع 
ا  .3 ا العامل، بل أ االت اليت تتأثر بشكل كبري باألزمات اإلقتصادية اليت مير  الشك أن الطاقة أحد أهم ا

تدخل يف بنية تلك األزمات، وبالتايل فإن اإلستثمار يف قطاع الطاقات البديلة املتجددة يشهد تذبذبا جراء األزمات 
                                                

 : أنظر كل من  1
، 2002 للتنمية املستدامة، جوهانسبورغ، ، مؤمتر القمة العامليتنمية إستخدامات الطاقات الجديدة والمتجددةماعية لغريب آسيا، اللجنة اإلقتصادية واالجت -

  http: www.escwa.un.org/arabic/information/meetings/events/wssd/arab.html: متاح على املوقع

، 2012جانفي  ،اجلزائر: جامعة ورقلة العدد السادس، ، جملة دفاتر السياسة والقانون،الرهانات والتحديات: من البيئيالطاقة النظيفة واألفريد طاجني،  -
  )بتصرف( .255-254ص

  .205، صمرجع سبق ذكره، زواوية حالم  2
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د آخر مرتبط مبخاطر تقلبات سعر الصرف، ألن الطاقة بشكل عام من املنتجات كما أن هناك حت.املالية العاملية
 السريعة التأثر بتقلبات سعر الصرف األجنيب، ونفس الشيء ينطبق على الطاقات البديلة املتجددة؛

ل بالنسبة لإلستثمارات يف جمال الطاقة املتجددة فهي مرتبطة إما بالشركات املنتجة للطاقة أو مبشاريع الدو  .4
ؤكد األحباث  وعلى الرغم من أن اإلمجاع اآلن حتقق حول التغريات املناخية اليت سببها اإلنبعاث احلراري والغازي، وٌت
من أن الطاقات املتجددة هي السبيل حلل هذا املشكل، إال أن القليل من التقارير فقط هي اليت حتدثت عن الطريقة 

ا هذه  املشاريع؛  اليت ستمول 
رأس املال الالزم لتطوير مشاريع إنتاج الطاقات البديلة املتجددة، وخاصة اجلديدة منها، بنفس  صعوبة حتديد .5

ا تقدير رأس املال الالزم لتطوير الطاقات األحفورية، ألنه ال توجد مشاريع باحلجم التجاري اليت  الدقة اليت ميكن 
 تنتج وتسوق منتوجها من الطاقة؛

صيصها ملشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تتطلب سياسات وبرامج املساحات الكبرية اليت جيب خت .6
 واضحة إلستخدامات األراضي ومتليكها للدولة لتقليل نفقات إستئجارها أو شرائها؛

ستثمارات الضخمة يف التمويل املخصص للطاقات املتجددة مقارنة حبجم اإلوصعوبة احلصول على حمدودية  .7
تم  اجلدية ب السياساتالطاقات التقليدية، مع غيا احملفزة لإلستثمار يف قطاع كهرباء ووقود الطاقة املتجددة، حيث 

معظم الدول بتوفري الطاقة الكهربائية من املصادر األحفورية، وتوفري الدعم للوقود املستخدم مبا ميثل عائق لإلستثمار 
املتجددة حيتاج إىل وقت أطول من اإلستثمار يف يف الطاقات املتجددة، خاصة وأن العائد على اإلستثمار يف الطاقات 

وميكن أن نرجع أسباب صعوبة احلصول على التمويل الالزم ملشاريع الطاقة املتجددة للعديد . مصادر الطاقة التقليدية
  :من اإلعتبارات نذكر منها

املستثمرين على  اخلوف من فشل هذه املشاريع وعدم قدرة، و تدين الثقة بقطاع الطاقات البديلة املتجددة  -
م البنكية؛إالوفاء ب  لتزاما

إعتماد دعم مشاريع الطاقة املتجددة على املنح واملساعدات املادية األجنبية خاصة يف الدول النامية، األمر   -
ا مبا يتم تقدميه أو جلبه من مساعدات؛  الذي يرهن تطور قطاعا

كأنظمة التسخني   ،اقة املتجددة والنظيفةستخدام منتجات الطإضعف السوق وعدم قدرته على تسويق و   -
يف ظل منافسة غري مؤسسة على نظام الوقود األحفوري والطاقة  ،وتوربينات الرياح ،الشمسي وأنظمة اخلاليا الشمسية

 .التقليدية
  على المستوى الفني والتقني: ثانيا

ن الدول املتطورة قطعت أشواطا كبرية يف جتدر اإلشارة هنا، أن معظم العوائق الفنية والتقنية ختص الدول النامية أل
جمال الطاقات املتجددة، حيث جتاوزت معظم تلك العوائق وأصبحت اآلن تصدر تكنولوجيا الطاقة النظيفة للعامل 

ال، ومن بني العراقيل الفنية والتقنية نذكر ما يلي   :   النامي الذي يود اإلستثمار يف هذا ا
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املتجددة، وما يرافقها من حتول إىل اإلقتصاد املعتمد على الكهرباء اخلضراء  تتطلب صناعات الطاقة البديلة .1
عناصر ناذرة مثل الغاليوم، التيتانيوم، والكادميوم وغريها، حيث ال يزال التنقيب عنها يف العامل خاصة العريب منه 

شتمل على مشكالت بيئية حمدودا، كما أن إستخراج هذه العناصر من باطن األرض وطرق تنقيتها من الشوائب، ت
 حتتاج أساليب وآليات تكنولوجية دقيقة وصديقة للبيئة؛

 الداعمة لقطاع الطاقات البديلة املتجددة خاصة بالدول النامية؛ ضعف اهلياكل التصنيعية األساسية .2
  مت تنفيذهاحمدودية قواعد البيانات املقننة والكافية اليت ترصد اخلربات والدروس املستفادة من املشروعات اليت .3
  ؛سابقا
اخلربة الفنية حول تصنيع معدات وتكنولوجيات الطاقة إفتقار بعض دول العامل خاصة النامية والعربية منها إىل  .4

تكنولوجيات متطورة لإلستمرار يف ختزين الطاقة خاصة الطاقة الشمسية إلستخدامات اجلديدة واملتجددة، كما تفتقر ل
 ملياه املستخدمة يف جمال الطاقة؛إنتاج الكهرباء، واحلفاظ على ا

نذرة مشغلي الطاقة الذين يتمتعون بكفاءة األداء الفين، واإلفتقار إىل اخلدمات اهلندسية املتخصصة، وعدم  .5
 توفر إطار داعم للحفاظ على حقوق امللكية الفكرية يف األسواق الناشئة يف جمال الطاقة النظيفة؛

قد تعرضت مصادر الطاقات املتجددة إىل الكثري من اإلنتقادات ل :مشكلة ختزين ونقل الطاقة املتجددة .6
ا غري  والتحديات حول إمكانية إحالهلا مكان الطاقة التقليدية، ومن أهم هذه اإلنتقادات هو عدم إستمراريتها أي أ

احلاجة إىل  بسبب ، وهذا ما يزيد من تكاليف إستثمارها)خاصة الطاقة الكهربائية(ثابثة بالنسبة للطاقة املولدة 
حىت وإن إختلفت حدة هذه املشكلة من مصدر إىل آخر، فالطاقة الشمسية وطاقة الرياح عمليات ختزينها ونقلها، 

تعد من أقل املصادر املتجددة ثباتا، والطاقة املائية تعد أكثر ثباتا من سابقتيها، أما أكثر هذه املصادر ثباتا فهما طاقة 
  .احلية احلرارة اجلوفية وطاقة الكتلة

  على المستوى التشريعي والتوعوي: ثالثا
هناك خماطر تواجه مشاريع الطاقة النظيفة، تتمثل يف إحتماالت أن ترتاجع البلدان عن إتفاقيات شراء الطاقة  .1

كما أن هناك عدم نضج يف البيئة القانونية . اليت تؤمن العائدات على املدى البعيد، واليت يتم مقابلها تقدمي القروض
هلا، مما يطرح املخاطر التعاقدية، فضال عن أن اجلانب التشريعي الداعم خلاصة بإنتاج الطاقات املتجددة، وضعف ا

  جمال الطاقة قد خيضع لتغيري يف املواقف السياسية مما ينعكس على هذا النوع من املشاريع؛ 
وقصور برامج التنسيق  ،ملصادرضعف مستوى التنسيق على املستوى الوطين بني اجلهات املعنية بتطوير هذه ا .2

دراج إعدم و . بدءا بواضعي السياسات وصوال إىل املستهلك النهائيالطاقات املتجددة، ال جموالتعاون اإلقليمي يف 
و يف السياسات القطاعية للدول، فضال عن أسياسات الطاقة املتجددة كجزء متكامل يف السياسة العامة للطاقة 

ن تنمية هذه املصادر الذي قد يؤثر على أسواق الطاقة ألدول خاصة البرتولية منها بشعتقاد السائد لدى بعض ااإل
 ؛وخاصة سوق البرتول
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والفهم اخلاطئ لطبيعة عمل وتطبيقات  ،املتجددة إلنتاج الطاقةالبديلة  الطاقاتستخدام إإن قلة اإلهتمام ب  .3
تمع بأسرهمن قبل األ اتكنولوجيا عتماد على املصادر النظيفة يف إنتاج ئقا كبريا حنو اإلشكل عاي ،طراف املعنية وا

بقلة جدوى املساعي املتعلقة بالبيئة  يف معظم الدولالطاقة، ويقوي هذا العائق الشعور العام لدى املؤسسات واألفراد 
فع حنو من ناحية ومن جدوى إستخدام نظم تعتمد على ظواهر طبيعية متغرية، وهنا يربز دور اإلعالم والتوعية للد

تمعات ككل حنو مفهوم صحيح إلنتاج الطاقة من مصادر نظيفة وصديقة للبيئة، مع مراعاة أال أت هيل األفراد وا
املتجددة فقط، بل البديلة وتشجيعه للتحول إىل تكنولوجيا الطاقة  ،تقتصر التوعية على احلمالت اإلعالمية للجمهور

فين من خالل الربامج التدريبية والندوات العلمية وورش العمل واملؤمترات ن متتد إىل تكرار التدريب والتثقيف الأجيب 
ال للمهندسني والفنيني   .يف هذا ا

املتجددة يتطلب التخلص من هذه البديلة ستغالل الطاقات إتطوير وتوسيع ل من خالل ما سبق ذكره، يتضح أنه
، ومن مث هذه الطاقات قتصادياتإمن أجل تطوير  وضع أرضية مالئمةراقيل والتصدي جلملة التحديات من خالل الع

  .مستقبال حتياجات الطاقوية العاملية املتزايدةمتكينها من تلبية اإل
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    مصادر الطاقـات البديلة المتجددةالجغرافية اإلقتصادية ل: الرابعالمبحث  
ا ضمن منظومة الطاقة العاملية، وحىت تكتمل وإجراءات تبنيه ،بعد التعرف على ماهية الطاقات البديلة املتجددة

اإلطالع على طبيعة من خالل  ،قتصاديةالبد من التطرق جلوانبها اإلالطاقوية املتجددة هذه البدائل  حولالصورة 
اإلنتاج العاملي ومستوى اإلستثمارات العاملية يف قطاع الطاقات البديلة املتجددة، ومن مث التعرف على مستوى 

ويف  ،وتقديراته املستقبلية اإلستهالك العاملي من هذه الطاقاتوحجم ، قيد اإلستغالل صادر املتجددةاملختلف مل
االت اإلستخدامية املستهدفة ملصادر الطاقة املتجددةتوليد الكهرباء من نتطرق ل األخري    . هذه الطاقات كأحد أبرز ا

  لبديلة المتجددةاإلستثمارات العالمية في قطاع الطاقـات ا: المطلب األول
خبطوات سريعة فاقت مستوى التوقعات السيما يف  حتركت الطاقة املتجددة حنو السوق العاملية لإلستثمارلقد 

السنوات األخرية، وتعد هذه اإلجتاهات التصاعدية ملستوى اإلستثمار واحدة من أدوات السياسات اإلقتصادية الرامية 
ة مسامهة الطاقة املتجددة ضمن إمجايل إمدادات الطاقة العاملية، لغرض لتحقيق مستوى الطموح العاملي برفع نسب

حتقيق جمموعة من األهداف الرئيسية أبرزها ختفيض نسبة اإلعتماد على الطاقة األحفورية للحيلولة دون تفاقم مشكلة 
أمن إمدادات الطاقة التغريات املناخية وإنبعاثات الغازات الدفيئة والوصول إىل إقتصاد منخفض الكربون، وضمان 

ومن أجل اإلطالع األحفوري،  العاملية وتنويع مصادرها والتحوط ضد التغريات املستمرة يف األسواق العاملية للوقود
 :على طبيعة ومستوى اإلستثمارات العاملية يف قطاع الطاقة املتجددة سيتم تقسيم هذا املطلب إىل العناصر التالية

  ار العالمي في قطاع الطاقات البديلة المتجددة فئات ومجاالت اإلستثم: أوال
، فاإلستثمار يعين الشاملة يعترب اإلستثمار العنصر احليوي والفعال والركيزة األساسية لتحقيق التنمية اإلقتصادية

ا فرصا مناسب" االت أو الفرص اإلستثمارية املتاحة واليت يعتقد املستثمر بأ ة توظيف األموال أو ختصيصها يف ا
االت اجلاذبة لإلستثمار إال أن قطاع الطاقة  ،1"ومقبولة وحتقق له العائد الذي يرغب فيه ورغم تعدد القطاعات وا

االت والفرص اإلستثمارية اليت تستحق اإلهتمام والتطوير،  ويتضمن اإلستثمار يف املتجددة يعد أحد أهم تلك ا
نتاجية إبتداء من البحث والتطوير وتنمية القدرات التكنولوجية وتصنيع قطاع الطاقة املتجددة كافة مراحل املشاريع اإل

  2:املعدات وصوال لإلنتاج والصيانة، ومنه ميكن تقسيم فئات متويل اإلستثمار يف جمال الطاقة النظيفة إىل ما يلي
ويشمل : Venture capital and private equity (VC/PE) رأس المال المغامر واألسهم الخاصة .1

يع األموال املستثمرة من قبل رأس املال اخلاص يف شركات تنمية وتطوير تكنولوجيا الطاقة املتجددة واإلستثمارات مج
ليصل إىل  2006عن سنة  %23املماثلة يف شركات توليد الطاقة مبختلف أنواعها، وقد عرف هذا النوع إخنفاضا بـ 

 ؛2016مليار دوالر سنة  3.3

                                                
لد ور اإلستثمار السياحي العربي واألجنبي في دعم اإلقتصاد العراقيدحاكم حمسن حممد،   1 ، 2006، جامعة أهل البيت، األردن، 1، املؤمتر العلمي الثالث، ا
  .277ص

2 Frankfurt School of Finance & Management, Global Trends in Renewable Energy Investment 2017, Frankfurt, 
Federal Republic of Germany, 2017, p10, 14. 
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الشركات املدرجة يف األسواق  أسهماملستثمرة يف  األموالوهي مجيع  :Public marketsاألسواق العامة  .2
، وقد سجل حجم املالية واليت تعمل يف جمال تطوير القدرات التكنولوجية وتشغيل حمطات توليد الطاقة املتجددة

 ؛2016مليار دوالر سنة  6.3ليبلغ  2006عن سنة  %32األموال يف هذه الفئة تراجعا بنسبة 
بإستثناء (وهي كافة األموال املستثمرة يف مشاريع توليد الطاقة املتجددة  :Asset finance ل األصولتموي .3

. سواء كانت من موازنة الشركات أو القروض أو األسهم بإستثناء إعادة التمويل) مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبرية
 ميثل أكرب حصة مقارنة مع بقية الفئات؛  مليار دوالر حيث 187.1حنو  2016وقُدر حجم هذه األموال سنة 

وتشمل قيمة األسهم  :Mergers and acquisitions (M&A)عمليات اإلندماج واإلستحواذ  .4
 املوجودة والديون املشرتاة من قبل املستثمرين اجلدد والشركات العاملة يف تطوير تكنولوجيا الطاقة املتجددة وتشغيل

 .2016مليار دوالر سنة  72.7الفئة حنو  مشاريعها، وبلغ إمجايل أموال هذه
إنطالقا مما سبق ذكره، فآليات متويل اإلستثمار يف الطاقة املتجددة تتلخص يف ثالثة جماالت أساسية؛ أوهلا آليات 
التمويل املوجهة لدعم تنمية تكنولوجيات الطاقة املتجددة، ثانيها آليات التمويل لتصنيع املعدات واألجهزة، وتتمثل 

لإلطالع على تطور اإلستثمارات العاملية للطاقات . (ها يف آليات التمويل إلقامة وتنفيذ مشاريع الطاقة املتجددةثالث
االت اإلستثمارية خالل الفرتة  أنظر امللحق رقم  2016 - 2004املتجددة وتوزيعها حسب الفئات التمويلية وا

"2.3("  
تستلزم متويال ضخما ثابتا ودعما فنيا وماديا يف نفس الوقت كان من مشاريع الطاقة البديلة املتجددة  أنبإعتبار و 

الضروري اإلعتماد على اإلنفاق احلكومي من أجل متويل إستثمارات الطاقة املتجددة واليت تكون غالبا حمفوفة 
مستوى دول باملخاطر وغري مضمونة كليا، ويعترب القطاع احلكومي املمول األول لتكنولوجيات الطاقة اخلضراء على 

العامل من خالل دعمه ملراكز البحث والتطوير إىل جانب فرضه للعديد من السياسات اإلقتصادية والضريبية يف القطاع 
جل ضمان كفاءة وشفافية تسيريه، وكذا متويله ملشاريع توليد الطاقة النظيفة، ولإلشارة فإن تسخري األموال العامة أمن 

أنه ضمان توظيف آمن ومستدام للمال العام بكفاءة تعادل حنو مخسة أضعاف ما يف مشاريع الطاقة املتجددة من ش
أما اإلستثمار اخلاص يف جمال الطاقة املتجددة فيتخذ إجتاهني؛ األول يهتم   .يتم إنفاقه على قطاع الطاقات التقليدية

حلكومية واجلمعيات املتخصصة بالتوعية البيئية وتصحيح املفاهيم لدى املستهلكني وهو ما تقوم به املنظمات غري ا
ويرتكز دورها يف إعداد ورش عمل مع اجلهات املسؤولة عن توعية اجلماهري يف املدن والقرى واملدارس واملناطق الريفية 

ة والتجمعات النائية، حيث يكون القطاع اخلاص أهم مستثمر يف مثل هذه احلمالت اليت تضمن إقامة مناذج ريادي
pilot plant االت التجارية واإلستثمارية يف  لتطبيقات الطاقة املتجددة، أما اإلجتاه الثاين للقطاع اخلاص فيشمل ا

أنشطة الطاقة املتجددة وعمليات إنتاج وتسويق املعدات الالزمة إلنتاج ونقل الطاقة املنتجة من مزارع الرياح أو من 
  1.ت ومساحات إستثمارية أخرى مستقبالالالقطات الشمسية مثال، كما ميكن أن يتاح للقطاع اخلاص جماال

  

                                                
  )بتصرف( .204-201، صمرجع سبق ذكرهزواوية حالم،  1
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  تطور حجم اإلستثمارات العالمية في تكنولوجيات الطاقات البديلة المتجددة: ثانيا
ما ترجم بإرتفاع حجم  حظي قطاع الطاقات املتجددة خالل بداية القرن احلايل باإلهتمام الكبري وهو

ال،   خالل العشرة سنوات  معدالت منو متزايدة تثماراتهذه اإلس كما شهدتاإلستثمارات العاملية يف هذا ا
ا (اإلستثمارات العاملية يف قطاع الطاقة املتجددة قدرت و ، األخرية بإستثناء مشاريع الطاقة الكهرومائية اليت تفوق قدر

وبنسبة إخنفاض  2006عن سنة  %114، مسجلة بذلك إرتفاعا بـ 2016مليار دوالر سنة  242حنو ) ميغاواط 50
، وبأخذ اإلستثمارات يف الطاقة الكهرومائية غري املدرجة سابقا بعني اإلعتبار يصل 2015عن سنة  %23ت بـ قدر 

، متفوقا بأكثر من 2016مليار دوالر سنة  265إمجايل اإلستثمارات العاملية اجلديدة يف الطاقات املتجددة إىل 
ية، ويرجع هذا النمو اهلائل يف أسواق الطاقة الضعف عن حجم اإلستثمارات اجلديدة يف قطاع الطاقات األحفور 

ا حنو  ا خاصة يف الصني واليت بلغ إمجايل إستثمارا املتجددة إىل تزايد اإلهتمام مبجال الطاقة الشمسية ومنشآ
وتشري التنبؤات إىل أن العقد املقبل سيشهد توسعا إستثنائيا يف قطاع الطاقات املتجددة بفضل  1مليار دوالر،78.3

درة على التكامل بني خمتلف القطاعات املنتجة والسياسات الداعمة لنشر تكنولوجيات الطاقة املتجددة يف مجيع الق
 Bloomberg، حيث أشارت شركة العاملية ستثماراتحجم اإلكما أن هناك تفاؤال كبريا يف رفع أحناء العامل،  

مليار دوالر بآفاق  500لطاقة الشمسية قد يصل إىل لتمويل الطاقات املتجددة إىل أن اإلستثمار يف طاقة الرياح وا
  2.متجاوزة بذلك اإلستثمارات يف الطاقات األحفورية والنووية حبوايل مخسة أضعاف 2035
تصدر قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة : توزيع اإلستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة حسب القطاع .1

راكز املتقدمة يف قائمة اإلستثمارات العاملية يف الطاقة املتجددة، حيث الرياح على مدى العشرة سنوات األخرية امل
 - 2006(قدرت حصة هذين القطاعني يف إمجايل اإلستثمارات العاملية الرتاكمية للطاقة املتجددة خالل الفرتة 

جيا وكان ذلك بفعل إخنفاض التكاليف وإنتشار التكنولو  3مليار دوالر، 2091.3أي بقيمة  %84حنو) 2016
فقط شكل القطاعني املذكورين ما  2016فضال عن وفرة هذين املصدرين يف مجيع أحناء العامل، ويف سنة  احلديثة،
من إمجايل اإلستثمارات العاملية للطاقات املتجددة بشقيها الكهربائية واحلرارية، يف حني جاءت  %93.6يفوق 

، ومشاريع الطاقة %2.9من النفايات باملرتبة الثانية لتشكل اإلستثمارات يف طاقة الكتلة احليوية مبا فيها الطاقة 
، أما اإلستثمارات يف الوقود احليوي %1.2وطاقة احلرارة األرضية  %1.4ميغاواط متثل  50الكهرومائية األقل من 

رات العاملية من إمجايل إستثمارات الطاقة املتجددة يف العامل، والشكل املوايل يوضح توزيع قيمة اإلستثما %0.8فتمثل 
 . 2016يف الطاقة املتجددة حسب القطاع لسنة 

  

                                                
1 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p111, 112. 

لة البحوث اإلقتصادية واملالية، ، جم-دراسة تحليلية–الطاقات المتجددة كبعد إستراتيجي للسياسة الطاقوية الجديدة في الوطن العربي عقون شراف، كايف فريدة،   2
لد الرابع، العدد األول، جامعة أم البواقي، جوان    .322، ص2017ا

3 Frankfurt School of Finance & Management, Op.Cit, p14. 
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   2016توزيع اإلستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة حسب القطاع لسنة ): 9.2(الشكل رقم 

  
Source: Frankfurt School of Finance & Management, Global Trends in Renewable Energy 

Investment 2017, Frankfurt, Federal Republic of Germany, 2017, p14, 15. 

ويرجح أن تتواىل إجتاهات اإلستثمارات املستقبلية حنو تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية 
ا وخضوعها إلقتصاديات احلجم، وكذا توسع أسواقها وتبين الشركات  وهذا بسبب التحكم اجليد يف تكنولوجيا

االكربى الع   .املية لتصنيع معدا
  توزيع اإلستثمارات العالمية في قطاع الطاقات البديلة المتجددة بين الدول المتقدمة والنامية: ثالثا

ا  ا يف قطاع الطاقة املتجددة على نظري من املعروف أن الدول املتقدمة تفوقت بشكل كبري يف حجم إستثمارا
مليار دوالر  29مثلت إستثمارات الدول النامية البالغة  2006ففي سنة  النامية للسنوات األوىل من العقد املاضي،

مليار دوالر، مث أخدت الفجوة بني حجم  83فقط من جمموع إستثمارات الدول املتقدمة املقدرة بقيمة  %35حنو 
ملحوظا بفعل إستثمارات الدول املتقدمة والنامية تتقلص سنة بعد أخرى، وبدأت اإلقتصاديات النامية حتزر تقدما 

السياسات املوجهة بإجتاه تسهيل التمويل ودعم اإلبتكار والتصميم ملشاريع الطاقة املتجددة، وقد لعبت تلك 
واصلت اإلستثمارات يف الدول  السياسات دورا بارزا وفاعال يف فتح أسواق جديدة لتلك املشاريع، ونتيجة لذلك

واليت مليار دوالر  167 بلغت أين السنة السابقةعن  %23.7بـ سجلت زيادة 2015النامية يف اإلرتفاع فخالل سنة 
ا سنة  5متثل تقريبا  جتاوزت إمجايل اإلستثمارات بالنسبة للدول املتقدمة اليت  كما،  2006مرات قيمة إستثمارا
، ويرجع سبب هذا التطور الذي شهدته 2014 سنةعن  %1.3 نسبة زيادة قدرت بـمليار دوالر ب 145وصلت إىل 

إستثمارات الطاقة املتجددة يف الدول النامية إىل أن هذه األخرية تقود بالفعل أنشطة متويل ودعم للقدرات احمللية 
دف إجناح مشاريع الطاقة النظيفة وضمان  forerunners 1املتقدمون بقيادة الصني واهلند والربازيل حتت إسم 

يف الدول (ايل اإلستثمارات العاملية يف قطاع الطاقة املتجددة إستمراريتها من أجل مستقبل مستدام، يف حني شهد إمج

                                                
1 International Renewable Energy Agency, Financial Mechanisms and Investment Frameworks for Renewable 
in Developing Countries, IRENA, Abu Dhabi, December 2012, p 23.  
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، كما إستعادت الدول املتقدمة الريادة يف حجم 2015عن سنة  %23بنسبة  2016تراجعا سنة ) املتقدمة والنامية
ا النامية بنحو    :مليار دوالر كما يوضحه الشكل املوايل 8اإلستثمارات متجاوزة نظري

توزيع اإلستثمارات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة بين الدول المقدمة والنامية خالل الفترة  ):10.2(الشكل رقم 
2006- 2016  

  
Source: REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Global Status Report, REN21 Secretariat, 

Paris: France, 2017, p112. 

ا يف قطاع الطاقة البديلة املتجددة  من الشكل السابق يتبني أن الدول ال نامية حققت طفرات سريعة يف إستثمارا
بدأت الفجوة بني حجم إستثمارات الدول املتقدمة والدول النامية تتقلص بشكل واضح، حيث  2012ومنذ سنة 

تقدمة، مث واصلت مليار دوالر للدول امل 152مليار دوالر مقابل  104بلغ إمجايل قيمة إستثمارات الدول النامية حنو 
ا  167أين جتاوز حجم إستثمارات الدول النامية املقدر بـ  2015الفجوة باإلنكماش إىل غاية سنة  مليار دوالر نظري

مليار دوالر، ويعود السبب والفضل الكبري يف ذلك التفوق إىل الصني اليت إستثمرت وحدها ما  145املتقدمة البالغة 
من إمجايل اإلستثمارات العاملية يف  %37وما ميثل  2014عن سنة  %32سبة منو مليار دوالر بن 115.4قيمته 

دوالرات تنفق على اإلستثمار يف الطاقات املتجددة على  3الطاقات املتجددة، وهو رقم قياسي يعين أن تقريبا كل 
ال تصنيع مستلز  مات إستغالل مصادر املستوى العاملي فإن دوالر واحد منها ينفق يف الصني، واملوجهة خاصة 

مليار دوالر        7.1حنو  2015مليار دوالر، والربازيل إستثمرت سنة  9.6الطاقة املتجددة، أما اهلند فقد إستثمرت مبلغ 
، باكستان مليون دوالر مثل املغرب، األوروغواي، الفيليبني 500فضال عن دول نامية أخرى واليت إستثمرت أكثر من 

  1.واهلندوراس

                                                
1 REN21 Steering Committee, Renewables 2016, Global Status Report, REN21 Secretariat, Paris: France, 2016, 
p100. 
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رغم من أن بداية ظهور الطاقة املتجددة كان يف الدول املتقدمة خاصة الواليات املتحدة ودول اإلحتاد وعلى ال
األورويب واليابان، حيث سامهت هذه الدول يف متهيد الطريق أمام التقدم التكنولوجي وتوسيع السوق العاملية للطاقة 

االت ذات الصلة، إبتداء من البحث والتطوير وصوال إىل اإلنتاج  املتجددة من خالل اإلستثمار املبكر يف خمتلف ا
 2011والصيانة، إال أن اإلستثمارات يف قطاع الطاقة املتجددة يف الدول املتقدمة باإلمجال شهد تراجعا بعد سنة 

عن  %19مليار دوالر بنسبة إخنفاض تقدر بنحو  145حنو  2015أين بلغ سنة ) مليار دوالر 193سنة الذروة بـ (
، ويعود هذا الرتاجع املسجل يف حجم إستثمارات الدول املتقدمة باألساس إىل تراجع اإلستثمارات يف 2011ة سن

بسبب توجيه معظم  2014عن سنة  %21تراجعا بنسبة  2015الطاقة املتجددة بالدول األوروبية اليت شهدت سنة 
ا ألراضي الدول النامية يف إطار التعاون والشراكة الط   1.اقويةإستثمارا

فيعود باألساس لسببني؛  2016أما الرتاجع الذي سجل يف إمجايل اإلستثمارات العاملية للطاقة املتجددة سنة 
أوهلما إخنفاض وترية منو اإلستثمارات يف الصني وبعض من الدول النامية األخرى، وثانيهما بسبب اإلخنفاض احملقق 

م املالية ألن يف تكاليف تكنولوجيا الطاقة الشمسية الفوتوفول طية وطاقة الرياح ما جعل املستثمرين يقلصون نفقا
م احلصول على قدرات مركبة إضافية كبرية وبأموال قليلة  . بإمكا

إمجاال، لقد كان لتطور مستوى اإلستثمارات العاملية يف الطاقة املتجددة أثرا بارزا يف تطور وإنتشار أنظمة الطاقة 
ذلك بتطور حجم اإلنتاج العاملي من خمتلف مصادر الطاقة البديلة املتجددة، وإنتعاش  املتجددة يف العامل، وترجم

  . نسبة مسامهتها يف اإلنتاج العاملي للطاقة بشقيها احلرارية والكهربائية كما ستبينه املطالب الالحقة

  اإلنتاج العالمي للطاقـات البديلة المتجددة  : المطلب الثاني
جها عامليا كبريا لإلستثمار يف جمال الطاقات البديلة املتجددة، وعليه فقد عرف حجم تشهد السنوات األخرية تو 

إنتاجها تطورا كبريا بالرغم من تفاوته امللحوظ بني دول العامل، وما بني خمتلف مصادر الطاقة املتجددة، ومن خالل 
ولية املنتجة عامليا، وكذا تتبع تطور هذا املطلب سنحاول التعرف على حصة الطاقات املتجددة ضمن إمجايل الطاقة األ

  . القدرات املركبة من خمتلف مصادر الطاقة املتجددة وتوزيعها اجلغرايف على املستوى العاملي
  تطور حصة الطاقات المتجددة ضمن إجمالي إنتاج الطاقة األولية في العالم : أوال

 السنوات األخرية، ولقد حققت الطاقات املركبة من الطاقات املتجددة إنتعاشا ملحوظا يف عرف اإلنتاج العاملي
وهو ما عزز من مسامهتها   ،20152جيغاواط سنة  1964 اإلمجالية منها زيادة تدرجيية منتظمة، أين قدرت بنحو

حنو حيث بلغت  2015مليون طن مكافئ برتول سنة  13647ضمن إمجايل الطاقة األولية املنتجة عامليا واملقدر بـ 
 من إمجايل الطاقة األولية املنتجة يف العامل البالغة حنو 1973 سنة %12.4ن كانت مسامهتها يف حدود بعد أ 13.7%

                                                
1 REN21 Steering Committee, Renewables 2016, Op .Cit, p100. 
 

 خريةيف جمال الطاقات البديلة املتجددة يعرب عنه حبجم القدرات املركبة من هذه األ اجاإلنت لإلشارة فإن.  
2International Renewable Energy Agency, Renewable Energy Statistics, IRENA, Abu Dhabi, United Arab 
Emirates,  2016, p2. 
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كان مبثابة   2015نتاج واإلستثمار يف قطاع الطاقة املتجددة سنة إن زيادة اإل 1مليون طن مكافئ برتول، 6101
ت الدولية إلجراء املزيد من املفاوضات اهلادفة للتوصل احلافز واملؤشر اإلجيايب الذي أعاد الثقة لزعماء العامل واملنظما

 1.3ن هذه الزيادة خفضت إنبعاثات الغازات الدفيئة مبا يعادل أن تغري املناخ، السيما و أإىل إتفاق عاملي جديد بش
 املركبة القدراتدى التطور الكبري يف تكنولوجيات أنظمة الطاقات املتجددة إىل تزايد إنتاج أ كما،  مليار طن سنويا

أن ما يسقط على األرض من أشعة نظافتها وإخنفاض تكلفتها، إضافة إىل منها، وهذا يعود إىل إعتبارات عديدة منها 
حتياطي العاملي من البرتول، وما يهب من الرياح على سطح الكرة األرضية إلساعة يعادل كل ا 223الشمس خالل 

من طاقة الرياح على  %0.5ستغالل فقط إيل العاملي، وأنه لو مت حتياطي البرتو يوما تعادل طاقته كل اإل 94خالل 
ومن مث فيتوقع ملسامهة الطاقة املتجددة يف إمجايل الطاقة األولية  2،حاجة العامل كله من الكهرباء لغطىسطح األرض 

ينه مليون طن مكافئ برتول، كما يب 17208من إمجايل عاملي يبلغ حنو  %18أن تصل لنحو 2020حبلول عام 
  :الشكل املوايل

  تطور مساهمة الطاقات المتجددة ضمن إجمالي إنتاج الطاقة األولية في العالم ): 11.2(الشكل رقم 
  2020 – 1973خالل الفترة 

  %: الوحدة                                                                                          
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  :أنظر كل من: المصدر

- International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, Paris, 2017, p 6 . 
- Officers of the World Energy Council: Pierre Gadonneix and others, World Energy Resources, 

World energy council, London, 2013, p8.  

  القدرات المركبة من الطاقات المتجددة وتوزيعها الجغرافي عالميانمو : ثانيا
جيغاواط سنة  2016.8وبـ  3جيغاواط، 1333.4 حنو 2010املركبة من الطاقة املتجددة سنة  القدرات بلغت

ويعود ذلك النمو إىل تزايد اإلهتمام بالطاقات املتجددة يف ظل ، 2010عن سنة  %51 بـمبعدل منو قدر أي  2016
ضخامة اإلستثمارات املوجهة لقطاع الطاقات املتجددة و  لتحديات اليت تواجهها منظومة الطاقة العاملية من جهة،ا

                                                
1 International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2017, Op.Cit, p6. 

  .3، ص2005، برملان اململكة املتحدة، مارس ستراتيجية التنمية المستدامة لحكومة المملكة المتحدةإتقرير وزير اخلارجية للبيئة والشؤون الريفية،   2
3 International Renewable Energy Agency, Renewable Energy Statistics 2016, Op.Cit,   p2.  
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مليار دوالر، وقد سامهت الطاقة املنتجة  265حنو  2016خالل السنوات األخرية من جهة أخرى، حيث بلغت سنة 
يون منزل على مستوى العامل خاصة يف جمال التدفئة مل 28بتلبية إحتياجات حوايل  2016من املصادر املتجددة عام 

م من الطاقة، إال أن القسم األكرب يعتمد على  والطهي، حيث تلعب األنظمة الشمسية دورا مهما يف تلبية إحتياجا
وبالرغم من كون املصادر املتجددة متواجدة على مستوى كل دول  1الكتلة احلية يف تلبيتها خاصة يف الدول النامية،

ُظهره اجلدول املوايل   .العامل، إال أن إنتاجها يقتصر على بعضها فقط خاصة املتقدمة منها، وهو ما ي

  2016نهاية سنة  التوزيع الجغرافي للقدرات المركبة من الطاقات المتجددة في العالم): 9.2(رقم  جدولال
  جيغاواط: الوحدة                                                                                                                  

  التقنية              
  

  الدول

طاقة 
الحرارة 
  الشمسية

الطاقة 
  توفولطيةو الف

الطاقة 
  الريحية

الطاقة 
  الكهرومائية

طاقة الحرارة 
  رضيةاأل

طاقة الكتلة 
  الحية

إجمالي 
الطاقات 
  المتجددة

 563 12  0  305  169  77  0  الصين
  93.6  8.3  0  47  29  9.1  0.2  الهند

  73.8  4.1  0.5  23  3.2  43  0  اليابان
إجمالي دول اإلتحاد 

  :منها وروبياأل
2.3  106  154  127.3  0.9  37  427.5  

  52  4.1  0.8  18.5  9.3  19.3  0  يطالياإ -
  104.2  7.6  0  5.6  50  41  0  ألمانيا -

  225.1  16.8  3.6  80  82  41  1.7  األمريكية. م. الو
  633.8  33.8  8.5  514.2  49.8  26.9  0.6  دول العالم بقية

  2016.8  112  13.5  1096.5  487  303 4.8  إجمالي العالم

Source: REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Global Status Report, REN21 Secretariat, 
Paris: France, 2017, p166. 

نوع من مصادر الطاقة املتجددة نورد العناصر  حسب كلاملركبة  وألكثر تفصيل حول تطور القدرات اإلنتاجية
 :التالية
ملحوظا خالل  اعرفت الطاقة املولدة من أشعة الشمس عامليا تطور : القدرات المركبة للطاقة الشمسية .1

أي مبعدل منو قدر  2016جيغاواط سنة  307.8إىل  2006جيغاواط سنة  6.4السنوات األخرية، حيث قفزت من 
وهذا يدل  ، وهناك بعض الدول املتقدمة اليت جتاوز فيها معدل النمو عشرة أضعاف هذه النسبة،%4709ثر من بـأك

على أن كل الدول املتقدمة واملستوردة للوقود األحفوري تعمل على تطوير وتنمية الطاقة املولدة من الطاقة الشمسية 
 . إلستخالف الطاقة األحفورية املستوردة يف أقرب اآلجال

ومنيز ضمن الطاقة الشمسية بني الطاقة الفوتوفولطية والشمسية احلرارية، فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الفوتوفولطية 
 %4950مبعدل منو جتاوز  2016جيغاواط سنة  303فتعرف منوا مستمرا حيث بلغت القدرات املركبة منها حوايل 

                                                
1 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, different pages.  
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وهو ما يقابل تركيب أكثر من  2015اواط عن سنة جيغ 75وبقدرات مركبة مضافة قدرت بـ  ،2006مقارنة بسنة 
من القدرات العاملية من هذا النوع من  %35وقد شكلت دول اإلحتاد األورويب  1ألف لوحا مشسيا كل ساعة، 31

، كما حتتل املرتبة األوىل %25وحتتل الصني كدولة منفردة الريادة ضمن إمجايل القدرات املركبة بنحو  ،الطاقة الشمسية
تليها الواليات ، %46بنسبة  2016سنة حجم القدرات املضافة من الطاقة الشمسية الفوتوفولطية املركبة يث من ح

  .%5.5واهلند بنسبة ، %11.5، اليابان بنسبة %20املتحدة األمريكية بنسبة 

 2016 -2006الفترة تطور القدرات المركبة للطاقة الشمسية الفوتوفولطية وتوزيعها الجغرافي خالل ): 12.2(الشكل رقم 

  
Source: REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Global Status Report, REN21 

Secretariat, Paris: France, 2017, p66. 

بالنسبة  2015عد التغريات اليت محلتها سنة فب، )املركزة منهاخاصة (أما فيما خيص إنتاج الطاقة الشمسية احلرارية  
ا تقريبا  420ع من الطاقة، حيث شهد إنتاجها إرتفاعا قدر بـ هلذا النو  جيغاواط  4.8ميغاواط لتصل بذلك قدر

واملالحظ خالل تلك السنة أيضا بروز املغرب كأول دولة نامية ضمن قائمة الدول األوائل عامليا يف جمال اية السنة، 
ميغاواط حمتلة بذلك املرتبة األوىل ومتجاوزة كل  160بـ  حجم القدرات املضافة من الطاقة الشمسية احلرارية واملقدرة

 2من جنوب إفريقيا والواليات املتحدة األمريكية، ويعود الفضل يف ذلك إىل حجم اإلنتاج احملصل عليه من حمطيت نور
ركبة حيث بلغت القدرات امل 2016غري أن قطاع الطاقة الشمسية احلرارية مل يشهد منوا كبريا خالل سنة  3،2ونور

اية السنة حنو  ميغاواط، وهي تعد أقل إرتفاع سنوي يشهده القطاع خالل العشرة سنوات األخرية  110املضافة 
وتعد كل من إسبانيا والواليات املتحدة األمريكية الدولتني الرائدتني يف حجم  ،2015فقط عن سنة  %2بنسبة 

ما معا أكثر من  القدرات املركبة من الطاقة الشمسية احلرارية حيث مثلت من القدرات العاملية للطاقة  %80قدرا
اية سنة    .2016الشمسية احلرارية 

                                                
1 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p63. 
2 REN21 Steering Committee, Renewables 2016, Op.Cit, p146. 
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  تطور القدرات المركبة للطاقة الشمسية الحرارية المركزة وتوزيعها الجغرافي خالل الفترة ): 13.2(الشكل رقم 
2006 - 2016  

  
Source: REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Global Status Report, REN21 Secretariat, 

Paris: France, 2017, p73. 

تعترب الرياح مصدرا كبريا للطاقة يف مجيع أحناء العامل، فالسهول الكربى يف : القدرات المركبة لطاقة الرياح .2
القمم العالية  الواليات املتحدة هي مثل السهول يف اململكة املتحدة يف جمال طاقة الرياح ومثل مئات السهول ذات

خالل اخلمسة  موساوالصاحلة لتشييد أبراج الرياح عرب العامل، وتعد الطاقة الرحيية من بني الطاقات اليت عرفت تطورا مل
 433و 59 لتبلغ 1990، حيث زادت القدرات املركبة منها من بضع آالف امليغاواط عام والعشرون سنة املاضية

اية سنة  487مث قفزت إىل  1يل،على التوا 2015و 2005جيغاواط عامي  أكثر من  شهد، حيث ت2016جيغاواط 
جيغاواط من  1دولة متتلك أكثر من  29دولة نشاطات إلستغالل طاقة الرياح على املستوى التجاري، وحوايل  90

 دول اإلحتاد القدرات املركبة قيد اخلدمة من هذه الطاقة، وتتصدر الطاقة املولدة من الرياح بقية الطاقات األخرى يف
  2.الصني واهلندكل من  مريكية، كما ترتتب ثانيا يفاألورويب والواليات املتحدة األ

 

 

 

 

 

                                                
1 REN21 Steering Committee, Renewables 2016, Op.Cit, p77. 
2 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p88. 
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 2016 -2006تطور القدرات المركبة لطاقة الرياح خالل الفترة ): 14.2(الشكل رقم 

  
Source: REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Global Status Report, REN21 

Secretariat, Paris: France, 2017, p88. 

ورغم توفر طاقة الرياح يف معظم دول العامل، إال أن إمجايل طاقتها املركبة تتوزع بشكل بارز يف عدد حمدود من 
من  %80الدول خاصة منها الدول املتقدمة األوروبية والسائرة يف طريق النمو أو الناشئة، حيث أن ما يزيد عن 

جيغاواط تتمركز يف عشرة دول تتصدرها الصني بقدرات  487املركبة لطاقة الرياح عامليا واملقدرة بـ إمجايل القدرات 
، واجلدول املوايل يوضح ترتيب الدول 2016من إمجايل العاملي سنة  %30.5جيغاواط أي بنسبة  149مركبة تقدر بـ 

اية سنة    . 2016العشرة األوائل يف إنتاج طاقة الرياح عامليا 

  2016الدول العشرة األوائل في إنتاج طاقة الرياح عالميا سنة ): 10.2(جدول رقم ال

  الصين  البلد
  .م.الو

  إيطاليا  البرازيل   كندا  فرنسا   بريطانيا  إسبانيا  الهند  ألمانيا  اإلمريكية
إجمالي 
  العالم

  القدرات المركبة
  487  9.3  10.7  11.9  12.1  14.5  23.1  28.7  49.5  82.1  149  )جيغاواط(

Source: REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Global Status Report, REN21 
Secretariat, Paris: France, 2017, p173. 

 

حتتل الطاقة الكهرومائية مركز الريادة يف إنتاج الطاقة بسبب إخنفاض  :القدرات المركبة للطاقة المائية .3
وفيما خيص القدرات املركبة من الطاقة املائية فبلغت  ،ل إنتاج الطاقة الكهربائيةتكاليفها ونظافتها التامة خاصة يف جما

من إمجايل هذه القدرات يف ستة دول اليت تعترب رائدة يف  %63، ويرتكز حوايل 2016جيغاواط سنة  1096.5 حنو
ال، وتشمل كل من الصني  روسيالكل منها،  %9بـ  كنداو  والواليات املتحدة األمريكية ، الربازيل%28بـ  هذا ا

جيغاواط، وأكثر من ثلها  25قدرات مركبة جديدة تصل إىل  2016وقد شهدت سنة لكل منهما،  %4بـ  اهلندو 
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كما   2016سجلت يف الصني، وبعدها ترتتب مثانية دول حسب حجم القدرات املركبة املضافة لطاقة املائية سنة 
  :يبينها الشكل املوايل

 2016لقدرات المركبة المضافة للطاقة المائية سنة الجغرافي ل لتوزيعا): 15.2(الشكل رقم 

  
Source: REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Global Status Report, REN21 

Secretariat, Paris: France, 2017, p58. 
 

م من كون الكتلة احلية مصدر من مصادر الطاقة املتجددة القدمية بالرغ :القدرات المركبة لطاقة الكتلة الحية .4
جدا، إال أن إستغالهلا عرف تراجعا ملحوظا خاصة يف الدول املتقدمة، حيث أصبح إستخدامها يقتصر على 
التسخني والطهي يف املناطق النائية فقط، ومن بني أسباب تراجع إستغالل طاقة الكتلة احلية هو إعتمادها على 

شب الذي قلت مصادره خاصة مع تقلص مساحات الغابات وعدم التشجري املنتظم، إضافة إىل التحديات البيئية اخل
جيغاواط، وحتتل دول اإلحتاد  112بـ  2016فاض أسعار البرتول، وقد قدرت الطاقة املنتجة من الكتلة احلية عام خنوإ

ط، أما فيما خيص الوقود احليوي فيشهد توسعا معتربا حيث بلغ جيغاوا 37األورويب الريادة بإمجايل طاقة مركبة تقدر بـ 
، وتعد الواليات املتحدة األمريكية والربازيل من الدول الرائدة يف جمال 2016مليار لرت من اإليثانول سنة  98.6حوايل 

 . ى التوايللكل منهما عل 2016من إمجايل إنتاجه عامليا سنة  %27و %59إنتاج اإليثانول حيث متثل ما نسبته 

 2016توزيع القدرات المركبة لطاقة الكتلة الحية واإليثانول عالميا سنة ): 11.2(الجدول رقم 

دول االتحاد   الدول
بقية دول   الهند  البرازيل  الصين   أ.م.الو  األوروبي

  العالم
إجمالي 
  العالم

  112  26.6  8.3  11.3  12  16.8  37  )جيغاواط(القدرات المركبة 
  98.3  5.8  0.9  27  3.2  58  3.4  )مليار لتر(ول إنتاج اإليثان

Source: REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Global Status Report, REN21 Secretariat, 
Paris: France, 2017, p166, 167.  

 



  
 

 

  ثانيالفصل ال                                                                                                         مدخل إلقتصاديات الطاقات البديلة عالميا

166 

طاقة حرارية وقد إن احلرارة اجلوفية متنح الطاقة يف شكلني كهرباء و  :القدرات المركبة لطاقة الحرارة األرضية .5
وبذلك يرتفع إمجايل  ،2015ميغاواط عن سنة  448زيادة يف الطاقة املركبة منها مبا يقارب  2016عرفت سنة 

جيغاواط، وحتتل إندونيسيا وتركيا الصدارة ضمن حجم القدرات  13.5القدرات املركبة لطاقة احلرارة األرضية إىل 
لكل منهما  %44و %46أعلى نسبة يف معدالت النمو السنوي قدرت بـ شهدا املضافة من طاقة احلرارة األرضية إذ 

، أما عن ترتيب دول العامل حسب القدرات اإلمجالية لطاقة احلرارة األرضية 2016و 2015ما بني سنيت على التوايل 
  :فهي موضحة يف الشكل املوايل 2016سنة 

  2016درات المركبة لطاقة الحرارة األرضية سنة ترتيب الدول العشرة األوائل في حجم الق): 16.2(الشكل رقم 

  
Source: REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Global Status Report, REN21 

Secretariat, Paris: France, 2017, p53. 

ج أن إنتاج الطاقات املتجددة، نستنتخمتلف بعد هذا العرض املفصل عن القدرات اإلنتاجية املركبة العاملية من 
الطاقة من املصادر املتجددة قد عرف تطورا كبريا خالل العقد األخري، وبالرغم من كونه ال يرقى إىل املستوى املأمول 
من الدول والشعوب يف ظل التحديات البيئية والطاقوية العاملية الراهنة، إال أنه يعترب خطوة إجيابية يف جمال إستغالل 

أكثر أمهية خالل السنوات القليلة القادمة خاصة مع تزايد جماالت إستخدامها وتنافسيتها هذه املصادر، ومنحها دورا 
  . مقارنة مع الطاقات األخرى

  اإلستهالك العالمي للطاقـات البديلة المتجددة: المطلب الثالث
االت اإلستخدامية للطاقات البديلة املتجددة عرب الزمن، وتطور معها حجم اإلستهال ك العاملي لقد تطورت ا

هلذه الطاقات، وال خيتلف إثنان على أن توليد الكهرباء يعد أهم ما قدمته هذه الطاقات إىل العامل احلديث، واألمر 
الذي يشرتك فيه كل املصادر املتجددة تقريبا، ومن مت فغالبا ما يقرتن تقدير حجم اإلستهالك العاملي للطاقات البديلة 

  . هرباء املولدة من هذه الطاقاتاملتجددة مع ما إستهلك من الك
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  تطور اإلستهالك العالمي للطاقات البديلة المتجددة : أوال
مع تزايد الطلب العاملي على الطاقة يف مقابل قرب نضوب الطاقات األحفورية، ضف على ذلك تفاقم املشاكل 

املتجددة النظيفة كخطوة لتخفيف  البيئية النامجة عن إستخدام هذه األخرية، ما دفع بالعامل حنو إستغالل الطاقات
ا البيئية، ومع التطورات اليت عرفتها تقنيات الطاقات املتجددة  الضغط على الطاقات الناضبة، وحماولة للحد من تأثريا
على املستوى الدويل، زادت مسامهتها يف إمجايل اإلستهالك العاملي للطاقة خاصة خالل العقود األخرية، حيث قدر 

بعد أن كان  2015،1من إمجايل اإلستهالك العاملي للطاقة سنة  %19.3لعاملي للمصادر املتجددة حنو اإلستهالك ا
بإحتساب حصة طاقة الكتلة احلية اليت تعد من الطاقات املتجددة التقليدية الواسعة  19732سنة  %14.8ال يتجاوز 

ذلك النمو يف إستهالك الطاقات املتجددة اإلستهالك من طرف الشعوب خاصة النامية منذ قدمي الزمان، وما دعم 
ا ما إنعكس إجيابًا بإخنفاض أسعار الطاقة املنتجة  إضافة إىل العوامل السالفة الذكر هو التطور الذي عرفه سوق تقنيا
 من الطاقات النظيفة، خاصة تقنيات الطاقة الشمسية الفوتوفولطية اليت تعرف رواجا كبريا يف السنوات األخرية، األمر
االت املنزلية مثل الطهي، التدفئة والتربيد، كل ذلك أدى إىل تطور  الذي دعم ووسع إستخدامها خاصة يف ا
اإلستهالك العاملي للطاقات البديلة املتجددة، حيث أن معظمها دخل مرحلة اإلستغالل التجاري خاصة من طرف 

من الطاقات املتجددة، وميكن بيان تطور اإلستهالك  دول اإلحتاد األورويب اليت تعرف أغلبيتها زيادة يف إستهالكها
وتوقعاته  2015إىل غاية  2000العاملي من مصادر الطاقة البديلة املتجددة حسب املناطق اجلغرافية خالل الفرتة 

  :من خالل اجلدول املوايل 2030أفاق 

  المناطق الجغرافيةحسب تطور اإلستهالك العالمي للطاقات البديلة المتجددة  ):12.2(الجدول رقم 

                                  
  السنوات

  المنطقة

2000  
  م ط م ب

2005  
  م ط م ب

2010  
  م ط م ب

2015  
  م ط م ب

  توقعات أفاق
2030  
  م ط م ب

 :مجموع شمال أمريكا منها
  الواليات المتحدة األمريكية-

172.3 
80.7  

174.9 
82.5  

192.6 
98.8  

233.5 
129.1  

376.6 
- 

 299.6  177.1  169.9  146.7  128.5  ع أمريكا الجنوبية والوسطىمجمو 

  :مجموع أوروبا وأوراسيا منها
  دول اإلتحاد األوروبي-

203.4 
95.9  

215.4 
104.2  

268.4 
153.8  

337.2 
212.4  

509.4 
- 

 29.1  6.4  4.1  5.1  1.8  مجموع الشرق األوسط

 995.1  472.8  293.3  181.5  127.9  مجموع آسيا باسفيك

 84.8  30.8  25.8  20.9  16.7  وع إفريقيامجم

  2294.6  1257.8  954.1  744.6 650.6  مجموع إستهالك العالم
Source:  - British petroleum, Statistical Review of World Energy, reports for different years (2011, 

2016). 
- British petroleum, Energy Outlook, summary tables, 2016, p01. 

                                                
1 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p30. 
2 International Renewable Energy Agency, Renewable Energy Statistics 2017, Op.Cit, p34. 
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من خالل اجلدول السابق نالحظ حدوث توسع يف إستهالك الطاقات املتجددة عامليا خاصة يف السنوات األخرية 
مليون طن مكافئ برتول سنة  1257.8مليون طن مكافئ برتول، مث إرتفع إىل  650.6بنحو  2000حيث قدر سنة 

مليون طن  2294.6يصل إىل حوايل  ويتوقع أن 2016،1مليون طن مكافئ برتول سنة  1330، وبنحو 2015
، وهذا معناه أن هناك توجه جدي إلستغالل الطاقات املتجددة على نطاق جتاري عاملي 2030مكافئ برتول أفاق 

واسع، ومل يقتصر هذا التوسع على دول اإلحتاد األورويب فقط بل مشل دوال أخرى متقدمة وسائرة يف طريق النمو 
ة، وجتدر اإلشارة هنا إىل عدم توسع إستهالك هذا النوع من الطاقة يف دول الشرق إضافة إىل بعض الدول النامي

األوسط خاصة العربية منها بسبب غناها بالطاقات األحفورية خاصة البرتول والغاز الطبيعي، إضافة إىل سياسة 
تهلك، األمر الذي أثر سلبيا على تدعيم األسعار النهائية للكهرباء والوقود املنتج من الطاقات التقليدية واملوجهة للمس

من إمجايل  %0.51توسع إستغالل وإستهالك الطاقات املتجددة يف هذه الدول حيث مل تتجاوز نسبة إستهالكها 
  .2015اإلستهالك العاملي للطاقات املتجددة سنة 

  التوزيع القطاعي لإلستهالك العالمي للطاقات المتجددة: ثانيا
ملستمدة من الطاقات املتجددة على غرار اإلستخدام املنزيل والتجاري وخدمات لقد توسع إستخدام الطاقة ا
مليون طن  1257.8من إمجايل اإلستهالك العاملي هلذه الطاقات املقدر حبوايل  %45القطاع العام اليت متثل ما نسبته 

القطاع الصناعي بنسبة  ، %31.8 الطاقة الكهربائية بنسبة: إىل قطاعات أخرى نذكر منها، 2015مكافئ برتول سنة 
وما نسجله من خالل هذه النسب أن  ،)17.2(، كما يوضحه الشكل رقم %4.2، قطاع النقل بنسبة 10.2%

القطاع املنزيل والتجاري وخدمات القطاع العام جمتمعة تستحوذ على احلصة األكرب ضمن اإلستهالك العاملي للطاقات 
الك الكبرية للكتلة احلية خاصة يف املناطق الفقرية والنائية بالدول النامية املتجددة، ويرجع ذلك باألساس إىل اإلسته

االت . تلبية لإلستخدامات الطاقوية البدائية على مستواها ورغم ذلك فهناك توجها عامليا حنو توسيع وتطوير ا
مة، وهو ما سوف اإلستخدامية للطاقات املتجددة لتصبح تنافس الطاقات األخرى خاصة من طرف الدول املتقد

 .يعزز إمكانية إستخالف الطاقات الناضبة بالطاقات املتجددة مستقبال
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op.Cit, p9. 
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  2015التوزيع القطاعي لإلستهالك العالمي للطاقات المتجددة سنة ): 17.2(الشكل رقم 

 
Source: International Energy Agency, Renewables Information: Overview, Paris, 2017, p4.  

  توقعات الطلب العالمي على الطاقات المتجددة: ثالثا
يف  اكبري   اإن للتطور التكنولوجي الذي يشهده العامل خاصة يف جمال تقنيات الطاقات املتجددة، سيكون له تأثري 

ا اإلستخداميةومن مث إستهالكها الطلب على هذه الطاقات وإخنفاض تكاليفها، حيث  ، وذلك لدوره يف ترقية كفاء
على مدى السنوات القليلة القادمة   %60املتوقع أن ترتاجع التكاليف اإلمجالية حملطات الطاقة الشمسية بنسبة من 

وذلك راجع للقدرة الكبرية يف التحكم بتكنولوجيتها عرب خمتلف دول العامل خاصة املتطورة، إضافة إىل توسع أسواقها 
قدرت اإلستثمارات السنوية يف جمال الطاقة الشمسية مثال سنة  وإرتفاع حجم اإلستثمارات العاملية يف قطاعها، حيث

ألف مليون دوالر سنويا إىل غاية  150ومن املتوقع أن تتوسع قيمتها بزيادة مقدرة بـ  1مليار دوالر 161حنو  2015
 140ونفس الشيء سيشهده قطاع الرياح حيث من املقدر أن تنمو قيمة اإلستثمارات فيه إىل ما يقارب . 2030

، كما أن الطلب املتزايد على الوقود احليوي من شأنه أن يرفع من قدراته اإلنتاجية 2020ألف مليون دوالر سنة 
ألف مليون دوالر  80ويساهم يف توسيع سوق منتجاته، إذ من املتوقع أن ترتفع اإلستثمارات يف هذا القطاع إىل حنو 

املتجددة سيشهد توسعا ليشمل العديد من القطاعات  ن الطلب على الطاقاتأومن الواضح أيضا ، 2020سنة 
أن يرتفع الطلب على الطاقات املتجددة يضا أ رتقباإلقتصادية مثل قطاع الصناعة والنقل واخلدمات وغريها، ومن امل

بصفة معتربة يف كل من الصني واهلند وذلك راجع للنمو الدميوغرايف السريع اليت تشهده هذه البلدان، وكذا تلبية 
  . ملتطلبات النمو اإلقتصادي على مستواها مع قرب نضوب الطاقات التقليدية

، يتوقع أن يشهد اإلعتماد على الطاقات املتجددة احلديثة 2014وحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة املتجددة لسنة 
جددة احلديثة سنة ، بعد أن كانت حصة الطاقة املت2030املستدامة إرتفاعا مبعدل ثالثة أضعاف يف آفاق سنة 

                                                
1 REN21 Steering Committee, Renewables 2016, Global Status Report, Op.Cit, p103. 
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كما هو   2030سنة  %36ضمن إمجايل الطلب العاملي على الطاقة لتصل إىل حنو  %9ال تتجاوز نسبة  2010
  :موضح يف الشكل املوايل

  2030توقعات الطلب العالمي على الطاقات البديلة المتجددة في أفاق ): 18.2(الشكل رقم 

  
Source: International Renewable Energy Agency, Remap2030, IRENA, Abu Dhabi, United 

Arab Emirates, 2014, p15. 

  البديلة المتجددة إنتاج الكهرباء من الطاقـات: المطلب الرابع
تعترب الكهرباء أكثر مصادر الطاقة إستخداما يف عاملنا اليوم، فهي اليت تدير اآلالت يف املصانع، وتستخدم يف 

ا . املنزلية اإلضاءة وإدارة مجيع األجهزة ويف ظل تزايد الطلب العاملي على الطاقة الكهربائية نتيجة إلستخداما
اإلسرتاتيجية يف مجيع نواحي احلياة، وكذا إرتفاع أسعار الوقود األحفوري، توجه إهتمام الدول حنو إستغالل املصادر 

شرتك بني مجيع الطاقات املتجددة، وذلك املتجددة إلنتاج الكهرباء، حيث يعد توليد الكهرباء اهلدف اإلستخدامي امل
إستخدام البنزين أو غريه من املواد امللوثة حماولة منهم للحفاظ على دميومة املصادر التقليدية الناضبة والتخلص من 

ومن مت التقليل من إنبعاث الغازات الدفيئة امللوثة للبيئة، ومن خالل هذا املطلب سنحاول التعرف  لتوليد الكهرباء،
ى كيفية توليد الكهرباء من خمتلف املصادر املتجددة، وأيضا اإلطالع على حجم إنتاج الطاقة الكهربائية عامليا عل

  .وإقليميا من الطاقات النظيفة
  تقديرات إنتاج الكهرباء من مختلف مصادر الطاقة المتجددة : أوال

كما خيتلف حجم الطاقة الكهربائية املنتجة ختتلف آلية توليد الكهرباء من الطاقات املتجددة من مصدر إىل أخر،  
  . منها تبعا لذلك

تستخدم أشعة الشمس لتوليد الكهرباء بصورة مباشرة من خالل اخلاليا : من الطاقة الشمسيةإنتاج الكهرباء  .1
  ويضاف إليه ،ليكون املنقى، غالبا ما تصنع هذه الرقائق من الرمليالكهروضوئية اليت تتكون من رقائق رفيعة للس

خرى مثل زرنيخيد اجلاليوم وكربيتيد الكادهيوم، حبيث عندما تسقط أشعة الشمس على أكميات صغرية من مواد 
رباء املنتجة من خلية  هنه نظرا لصغر كمية الكأغري  ،الرقائق تبث اإللكرتونات اليت تنتج كميات صغرية من الكهرباء

خلاليا معا حىت يتسىن احلصول على كميات كبرية وصاحلة من ا اكبري   اجتميع عدد قتضي األمركهروضوئية واحدة، في
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كما ميكن إستخدام الطاقة الشمسية بصورة غري مباشرة لتوليد الكهرباء من خالل   ،لإلستعمال من الطاقة الكهربائية
لشمسية اليت ميكن اإلستفادة من احلرارة او  ،إنتاج خبار املاء الذي يقوم بتدوير املولدات الكهربائية بعد توجيهه عليها

، وقد قدرت كمية الكهرباء املنتجة من تسخن الطبقات العليا من مياه البحار واحمليطات يف توليد الطاقة الكهربائية
من إمجايل الطاقة الكهربائية املنتجة عامليا، ويتوقع أن يبلغ  1%1.5حوايل  2016الطاقة الشمسية الفوتوفولطية سنة 

   2050.2ترياواط ساعي سنويا أفاق  7740ة الشمسية عامليا حنو حجم الكهرباء املنتجة من الطاق
يتم إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بواسطة توربينات عمالقة ذات ثالثة : إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح .2

ن املراوح ولكن بطريقة عكسية، فبدال م مبدأ عملأبراج طويلة، وتعمل  مأدرع تديرها الرياح، وتوضع على قم
ستخدام الرياح إلنتاج إستخدام الكهرباء إلنتاج الرياح كما تفعل املراوح، تقوم هذه التوربينات بالعملية العكسية، أي إ

  .أمتار يف الثانية كحد أدىن 7سرعة معينة تبلغ ذات ويتطلب توليد الكهرباء من الرياح . الطاقة الكهربائية
غم من أن إستخدامها يف توليد الكهرباء تأخر نوعا ما حيث كانت يعود إستخدام الرياح إىل أالف السنني، بالر و 

حتاد االسوفيايت سابقا أول من شيد حمطة لتوليد الكهرباء من يعد اإلو  ،سابقا تستخدم يف دفع السفن ولضخ املياه
يف  رتمكيلو   40عند هبوب الرياح بسرعة  طكيلووا  100، بقدرة إنتاج 1931وذلك سنة " يالتا"طاقة الرياح تدعى 

بقدرة  1940مريكية سنة الساعة، كما سجلت أول وحدة ضخمة لتوليد الكهرباء من الرياح بالواليات املتحدة األ
وكما هو معروف . دىنأكيلومرت يف الساعة كحد   27من  أ، وتشتغل هذه احملطة مع سرعة رياح تبدطكيلووا  1250

بت  رت قإه تيارا متغري يستوجب تزويد املولد مبغري إلكرتوين وكلما ن مولد كهرباء الرياح ينتج عنه تيار مستمر، وأن جعلإف
ورغم حجم الطاقة الكهربائية  ،قل الفاقد وحتسنت إقتصاديات تشغيل املولد %100كفاءة املغري اإللكرتوين من 

اية سنة  %4املنتجة من طاقة الرياح حيث بلغت نسبة  ا تبقى إال 2016،3من إمجايل اإلنتاج العاملي للكهرباء   أ
ضعيفة مقارنة بقدرات الرياح املتوفرة على املستوى العاملي، ويتوقع أن يبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح عامليا حنو 

  2050.4حبلول سنة سنويا ترياواط ساعي  4000
مرفق يتكون من  ستخدام الطاقة املائية من خاللإيعتمد توليد الكهرباء ب: إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية .3

اخلزان الذي عادة ما يتم جتميع املياه فيه خلف  وقَعوميُ ، بوابة، توربني ومولد، )أو منخفض(خزان : أربعة أجزاء رئيسية
تعمل البوابة على حتويل املياه من اخلزان إىل التوربني من خالل كما أحد السدود، وذلك لضمان مصدر مياه ثابت،  

ن عدد من الريش املروحية متصلة بعمود مركزي يدور عندما تنساب املياه يف عكس إجتاه أنابيب، ويرتكب التوربني م
وتشبه هذه التوربينات تلك املستخدمة يف حمطات القوى إال أن الفرق  ،الريش، ومن مت يقوم املولد بتوليد الكهرباء

  .يكمن يف أن هذه توربينات تستخدم املاء بدال من البخار بينها

                                                
1 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p33. 
2 Officers of the World Energy Council: Pierre Gadonneix and others, world energy scenarios: composing energy 
futures to 2050, World energy council, London, 2013, p27. 
3 REN21 Steering Committee, Renewables 2016, Op.Cit,  p33. 
4 Officers of the World Energy Council: Pierre Gadonneix and others, world energy scenarios: composing energy 
futures to 2050, Op.Cit, p27. 
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اية سنة  ، حيثاملتجددةالطاقة صادر م أغلبيةلكهرباء بالطاقة املائية بنسب تفوق ويتم توليد ا قدرت مسامهتها 
ا كل مصادر الطاقات املتجددة يف إنتاج الكهرباء عامليا % 16.6حوايل  2016 من احلصة اإلمجالية اليت تساهم 

 1.%75.5مسامهتها يف توليد الكهرباء حنو مقارنة مع الطاقات األحفورية واليت تبلغ  %24.5واليت تقدر بنسبة 
 من احملطات الكهرومائية اجلديدة سنة  طجيغاوا 25مت إنشاء ما سعته  إذوتعرف الطاقة الكهرومائية تطورا ملحوظا، 

ترياواط ساعي سنة  4102 حوايلالناجتة عن احملطات الكهرومائية  كمية الكهرباءوتقدر  ، على املستوى العاملي 2016
إذ يتوقع أن تقدم ما مقداره  2050كما أن هذا التطور يف الطاقة الكهرومائية سوف يستمر إىل غاية آفاق   2016،2
  3.ترياواط ساعي سنويا من الطاقة الكهربائية 7700
و املاء الساخن الصادرين أيتم توليد الكهرباء عن طريق البخار : إنتاج الكهرباء من طاقة الحرارة الجوفية .4

ا عمود مركزي يصل بني التوربينة واملولد، فيقطع بدورانه و  من باطن األرض اللذان يوجهان حنو توربينة يدور بدورا
ال املغناطيسي داخل املولد فتن حيث شهد وتعرف تكنولوجيا طاقة احلرارة اجلوفية تطورا ملحوظا،  4،الكهرباء تجا

إمجايل الطاقة الكهربائية غاواط عامليا، ليبلغ بذلك مي 448زيادة يف قدرات طاقة احلرارة اجلوفية بنحو  2016عام 
اليت مريكية من الدول الرائدة وتعد الواليات املتحدة األ ساعي عامليا، ترياواط 77.5 حوايل هذه الطاقة املولدة من

يف إنتاج ربعة عشرة منطقة تعتمد أتستخدم الطاقة احلرارة األرضية يف إنتاج الكهرباء، ففي كاليفورنيا وحدها توجد 
ا ينابيع وفوارات ساخنة مل تستغل أإضافة إىل وجود مناطق  رض،الكهرباء على الطاقة احلرارية من باطن األ خرى 

حوايل  2015إمجايل الطاقة الكهربائية املنتجة من الطاقة احلرارية اجلوفية بالواليات املتحدة األمريكية سنة وبلغ  ،بعد
إال أن مسامهة الطاقة احلرارة اجلوفية يف توليد  2015،5مقارنة مع سنة  %9.4دة ترياواط ساعي أي بنسبة زيا 17.4

ويقدر أن يصل حجم الطاقة الكهربائية املنتجة من الطاقة احلرارية الكهرباء تبقى منخفضة مقارنة باملصادر األخرى، 
  6.ترياواط ساعي سنويا 650حنو  2050األرضية حبلول سنة 

تعد النفايات املنزلية من أهم مصادر الكتلة احلية، حيث يتم التخلص : الكتلة الحية إنتاج الكهرباء من طاقة .5
وعادة ما تكون مكونات  من النفايات املنزلية بدفنها حتت األرض، ومن مث تغطى مبادة بالستيكية خاصة وبالرتاب،

الكائنات امليكروبية، والناتج من هذا النفايات عبارة عن مواد قابلة للتحلل عن طريق اهلضم الالهوائي الذي تقوم به 
التحلل هو غاز امليثان الذي يتم جتميعه بتثبيت أنابيب يف املدافن حبيث يسمح للغاز ذو الكثافة املنخفضة باهلروب 
إىل أعلى ومن مث إىل نقاط التجميع حيث يستخدم غاز املثان الناتج من مدافن النفايات يف توليد الكهرباء، وعن 

اية  %2 الكهربائية املنتجة من طاقة الكتلة احلية فتقدر بنحو حجم الطاقة من إمجايل الطاقة الكهربائية املنتجة عامليا 

                                                
1 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p33.  
2 Ibid, p57. 
3 Officers of the World Energy Council: Pierre Gadonneix and others, world energy scenarios: composing energy 
futures to 2050, Op.Cit, p27. 

  .66، صمرجع سبق ذكرها، استخدامإ - نواعهاأ -مصادرها :حممد مصطفى حممد اخلياط ، الطاقة  4
5 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p52- 54. 
6 Officers of the World Energy Council: Pierre Gadonneix and others, world energy scenarios: composing energy 
futures to 2050, Op.Cit, p27. 

  يف األخري "4.2"التقنية أنظر امللحق رقم  عنألكثر تفصيل .  
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هذا  لتبلغ كمية الطاقة الكهربائية املنتجة من 2050وسوف ترتفع مسامهتها يف إنتاج الكهرباء حبلول سنة  2016،1
تقنية إصطياد ثاين أكسيد الكربون الناتج عن حرق املادة ترياواط ساعي سنويا خاصة مع تطور  2710املصدر حنو 

  2.احليوية
اية سنة ا آفاق  2016 إمجاال ميكن توضيح مسامهة كل نوع من الطاقات املتجددة يف إنتاج الكهرباء  وتوقعا

لشكل وذلك كنسب من إمجايل حصة كل الطاقات املتجددة يف إنتاج الطاقة الكهربائية عامليا من خالل ا، 2050
  .املوايل

وتوقعاته  2016نهاية سنة حسب المصادر  المتجددة عالميا اتالطاق مننتاج الطاقة الكهربائية توزيع إ ):19.2(رقم  شكلال
  2050فاق آ

 %: الوحدة                                                                                        
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الطاقة المائية
طاقة الرياح
طاقة الكتلة الحية
الطاقة الشمسية
طاقة الحرارة األرضية

  
 :أنظر كل من :المصدر

- REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Global Status Report, REN21 Secretariat, Paris: 
France, 2017, p33. 

- Officers of the World Energy Council: Pierre Gadonneix and others, world energy scenarios: 
composing energy futures to 2050, World energy council, London, 2013, p27. 

للطاقة الكهربائية ميثل نسبة مهمة العاملي يف اإلنتاج اإلمجايل جمتمعة إن ما تساهم به مصادر الطاقات املتجددة 
 الطاقات النظيفة يف إنتاج الكهرباءإمجايل نسبة مسامهة ن تتضاعف أويتوقع  ،20163اية  %24.5بنحو تقدر 

الهلا غستإوسع وتنوع جماالت ت، والدليل على ذلك 20504أفاق  %50لتصل إىل حدود  سنوات القادمةالخالل 
ىل توسيع إ، باإلضافة القطاعاملوجه هلذا واإلستثمار نتيجة تكثيف جهود البحث والتطوير مع زيادة حجم التمويل 

                                                
1 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p33. 
2 Officers of the World Energy Council: Pierre Gadonneix and others, world energy scenarios: composing energy 
futures to 2050, Op.Cit, p27. 
3 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit,  p33. 
4 Officers of the World Energy Council: Pierre Gadonneix and others, world energy scenarios: composing energy 
futures to 2050, Op.Cit, p26. 
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رتفاع أسعار الطاقات التقليدية، كل هذه إيف فرتات اصة خحتياجات الطاقوية تلبية اإلل لعتماد عليها يف املناز اإل
توفولطية واألرقام املدرجة و املتجددة وباألخص سوق الطاقة الشمسية الف تالعوامل عملت على تطوير سوق الطاقا

ألكرب دليل على ذلك  الطاقات املتجددة حول القدرات املركبة من) من خالل املطلب الثاين هلذا املبحث(سابقا 
برز من ألكن  سعار،حققته التجارب األولية للتحكم يف التكلفة ومن مث يف األ ما، وما دعم ذلك النجاح التطور

العراقيل والصعوبات اليت تقف يف وجه إنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة هو عدم دميومة هذا اإلنتاج بنفس 
بشكل  ىل عائق إرتفاع تكاليف التخزين الذي يؤثر وأيام السنة، إضافة إ الواحد الكمية والقدرة خالل ساعات النهار

  . على األسعاركبري 
أن إنتاج الكهرباء من احملطات الكهرومائية يستحوذ على احلصة ) 19.2(وما يالحظ أيضا من خالل الشكل رقم 

اقات املتجددة فاقت النصف من إمجايل اإلنتاج العاملي للطاقة الكهربائية من الطاليت  %68األكرب من اإلنتاج بنسبة 
، أما الطاقة الشمسية واحلرارة األرضية %8ومن مث طاقة الكتلة احلية بـ  %16األخرى، يليها اإلنتاج من الرياح 

على التوايل، غري أن حصة الطاقة الشمسية يف توليد الكهرباء ستشهد إرتفاعا  %1.6و %6.4فمسامهتهما تقدر بـ 
لكل منها وذلك بسبب  %34ة املائية احلصة األكرب بنسبة تقارب حيث ستتقاسم مع الطاق 2050ملحوظا آفاق 

  .التطور الذي تشهده تقنيات الطاقة الشمسية خاصة الفوتوفولطية وكذا إخنفاض تكلفتها
دول اإلحتاد الصني،  نذكر إنتاج الطاقة الكهربائية اخلضراء الوالرائدة يف جممن بني الدول ذات اإلهتمام الكبري و

مهية الطاقات املتجددة مبختلف أنواعها وما هلا من وضعية إقتصادية أن كما أ ،مريكيةواليات املتحدة األاألورويب وال
نتاج الطاقوي املتجدد ، وما توصلت إليه من إجناز يف وسائل اإلهلذه الدول وخاصة الصنييف الوقت الراهن بالنسبة 

تسوق بشكل واسع نتيجة تراجع أسعارها، مما أدى  نتيجة تطوير اخلاليا الفوتوفولطية السليكونية اليت أصبحت
ستخدامات اليومية خاصة يف جمال التسخني والتربيد بالسكان للتوسع يف إستهالك الكهرباء الناشئة من جراء اإل

خرى مع حصوهلم على صيانة جد عالية ونظيفة يف نفس الوقت، هذه العوامل كلها إضافة للوسائل الكهربائية األ
 .على مستواهاستهالك احلرارة الكهربائية إدت بتطور أ

إال أن أمهية توليد الكهرباء اخلضراء ال يقتصر على الصني ودول اإلحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية 
فقط، وإمنا تشمل أمهيته كل دول العامل، حيث رمست العديد من الدول املتقدمة خططا للوصول إىل نسبة مئوية 

، أما بالنسبة للدول النامية وخاصة %100يد الكهرباء من املصادر املتجددة قد تصل يف بعضها إىل معتربة يف تول
من هذه املصادر املتجددة يف العديد من الدول العربية  -خاصة الطبيعية-العربية منها فإنه بالرغم من توفر إمكانات 

وى املطلوب، ما عدا املغرب اليت تعترب متقدمة يف هذا واملغاربية إال أن مسامهتها يف توليد الكهرباء ال ترقى للمست
دف للوصول إىل ما نسبته  ال مقارنة ببعض الدول املتقدمة حيث  ملسامهة الطاقة املتجددة يف إنتاج  %52ا

واجلدول املوايل يوضح النسب املستهدف الوصول إليها مستقبال ملسامهة الطاقات املتجددة  ،2030الكهرباء يف أفاق 
  . يف إنتاج الكهرباء ببعض دول العامل
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  المستهدفة لمساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء المحققة و النسب ): 13.2(الجدول رقم 
  "2016معطيات سنة " ببعض الدول 

  )%(النسبة المساهمة المستهدفة   )%(المحققة نسبة المساهمة   البلد
  -  24.5  إجمالي العالم

  -  28.8  د األوروبيمجموع دول اإلتحا
  2017أفاق  95  94.4  األورغواي

  2020أفاق  60  53  البرتغال
  2020أفاق  20.6  19.1  بلغاريا

  2050أفاق  100  79  مداغشقر
  2050أفاق  100  51  الدنمارك
  2025أفاق  90  29  نيوزيالندا

  -  59  كندا
  2023أفاق  35  33  تركيا

  2030أفاق  52  -  المغرب
  2030اق أف 27  -  الجزائر

  2022أفاق  20  -  مصر
Source: REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Global Status Report, REN21 Secretariat, 

Paris: France, 2017, p191-194. 

 مقارنة إقتصادية  بين مختلف مصادر الطاقة في إنتاج الكهرباء: ثانيا
ختتلف من تكنولوجيا إىل أخرى، وهي أقل مما املتجددة  اتاء من الطاقاإلستثمار يف جمال إنتاج الكهرب ةكلفتإن 

دوالر لكل كيلوواط، وأعلى ما ميكن يف حالة الطاقة  1000إىل  800هي عليه يف حالة طاقة الرياح حوايل 
فعة إن هذه التكلفة مرت ،دوالر للكيلوواط كتكلفة املنظومة ككل 14000الكهروضوئية الشمسية حيث تصل إىل حنو 

جدا عند مقارنتها مع التكلفة اإلقتصادية لإلستثمار يف جماالت إنتاج الكهرباء من الطاقات التقليدية، حيث ال 
 1500دوالر للكيلوواط،كما أن تكاليف حمطات الفحم التقليدية ال تتجاوز  650تتجاور يف احملطات الغازية حدود 

  .ياجات البيئيةدوالر لكل كيلوواط بعد إضافة مجيع املعدات واإلحت
بطبيعة احلال فإن تكلفة التشغيل يف حالة الطاقة املتجددة هي زهيدة للغاية لعدم وجود تكلفة للوقود إال أنه وحىت 
بعد إدخال هذه اإلعتبارات يف تكلفة اإلنتاج، فإن الطاقة املتجددة ال تزال مكلفة مقارنة بتكلفة إنتاج الكهرباء من 

هناك صعوبة يف املقارنات املباشرة للطبيعة املتقطعة يف إنتاج الكهرباء من الطاقات  الطاقة التقليدية، وإن كان
وتعد تكلفة الكهرباء املولدة من طاقة الرياح أقل الكلف بالنسبة للطاقات املتجددة األخرى إذ ترتاوح ما . املتجددة

عة يف حالة التوربينات ذات الدورة سنت للكيلوواط سا 3سنت للكيلوواط ساعة، بينما هي ال تتعدى  7إىل  5بني 
املزدوجة، كما تصل التكلفة للكيلوواط ساعي إىل  للكيلوواط ساعة يف حالة التوربينات ذات الدورة سنت 4املفردة أو 

سنت يف حالة إستخدام اخللية الضوئية، وبالتايل فإن إستعمال مثل هذا النوع من 75أعلى مستوى يقدر بـ 
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اإلستخدامات الصغرية اليت تعد ذات أمهية كبرية يف جمال تزويد الكهرباء للمناطق الريفية  التكنولوجيا يقتصر على
. والنائية يف إفريقيا وجنوب آسيا، حيث ميكن إستعمال تكنولوجيا اخللية الفوتوفولطية إلنتاج الكهرباء يف هذه املناطق

ا تؤكد على اإلخنفاض الكبري املتوقع يف ال تكاليف خالل السنوات القليلة القادمة، نتيجة وحسب عدة دراسات فإ
  . تطور تقنية وجماالت البحث والتطوير يف تكنولوجيات الطاقات املتجددة على مستوى العامل

  إنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف مصادر الطاقة تكاليف مقارنة ): 14.2( الجدول رقم 

  التكلفة                         
  التقنية

  نشاء المحطةتكلفة إ
  كيلوواط  /دوالر

  تكلفة التشغيل والصيانة
  ساعي-كيلوواط  /سنت

  تكلفة الطاقة الكهربائية المولدة
  ساعي-كيلوواط  /سنت

   8-2  -  6000- 2000  طاقة المساقط المائية
  7-5  0.1- 0.05  1000-800  طاقة الرياح

  70 -50  -  14000-11000  الطاقة الكهروضوئية
  17-12  -  3500-2800  طاقة المركزات الشمسية

  14  -  2500  )الحرق المباشر(الكتلة الحية 
  10-6  -  2500-400  الكتلة الحية الحديثة

محطات (طاقة الحرارة الجوفية 
  )تجارية

1600-1700  -  -  

محطات (طاقة الحرارة الجوفية 
  )مياه حارة

2400-2500  -  6.2- 8  

  8  -  1800  طاقة المد والجزر
  4 -2  -  2300-2100  الطاقة النووية

  4 -3  0.35  650-450  محطات غازية
  10 -5   2-1.5  1500-1200  محطات بخارية بالفحم الحجري

، احلقيبة الرابعة، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، حقيبة الطاقة المتجددةسلسلة احلقائب التعليمية التدريبية يف جمال الطاقات املتجددة،  :المصدر
  .272ص، 2000تونس، 

، وذلك ألن اهلدف هو إجراء )2000 سنة(رغم قدم اإلحصائيات ) 14.2( رقم السابقأوردنا معطيات اجلدول 
مقارنة إقتصادية لتكاليف إنشاء وتشغيل حمطات توليد الكهرباء بني خمتلف منظومات الطاقة التقليدية واملتجددة يف 

لف التكاليف بني املنظومتني، ومن مث إستنتاج إمكانية املاضي بغية احلصول على صورة واضحة حول الفرق بني خمت
إحالل الطاقات املتجددة مكان الطاقة التقليدية يف إنتاج الكهرباء مستقبال خاصة يف ظل اإلخنفاض امللحوظ اليت 

ا من جانب التكلفة،  أن تكلفة إنتاج الكيلوواط ساعي من الطاقة الكهربائيةمن اجلدول يتضح حيث  تشهده تقنيا
دوالر  0.10إىل  0.02اليت هي يف حدود  على من تكلفته من املصادر التقليديةأمن املصادر املتجددة ال تزال 

طاقة و ) احملطات املائية الصغريةخاصة (الطاقة املائية واملصدر املنافس حسب معطيات اجلدول هي للكيلوواط ساعي 
ما تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مبختلف ، أالرياح حىت وإن كانت يف مناطق حمددة من دول العامل

ا فمازالت مرتفعة مقارنة باملصادر األخرى التقليدية واملتجددة، واجلهود العاملية جارية لتحقيق اإلخنفاض  تقنيا
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كلفة املطلوب يف تكلفتها بإعتبار الطاقة الشمسية من الطاقات املستقبلية الواعدة إلستخالف البرتول، وقد عرفت ت
كما ) 14.2( رقم الطاقة الشمسية إخنفاضا خالل السنوات اليت تلت الدراسة املوضحة يف اجلدولمن إنتاج الكهرباء 

الطاقة الشمسية أما اإلخنفاض امللحوظ فشهدته تكلفة توليد الكهرباء من ، )20.2(هي موضحة يف الشكل 
دوالر للكيلوواط ساعي سنة  0.126 ات تنافسية حنوالفوتوفولطية حيث سجلت إخنفاضا معتربا وصلت به إىل مستوي

 0.045مقارنة ببقية املصادر املتجددة وحىت الطاقات األحفورية اليت قدرت تكلفة الكهرباء املنتجة منها بني  2015
، وهذا ما يرتجم إمكانية إحالل الطاقة الشمسية الفوتوفولطية حمل 2015دوالر للكيلوواط ساعي سنة  0.14و

 .التقليدية يف جمال إنتاج الطاقة الكهربائية خاصة يف الدول اليت تتوفر على إمكانيات هائلة مثل اجلزائر الطاقات

 2015و 2010 بين سنتيتكلفة توليد الكهرباء من مختلف مصادر الطاقة المتجددة  مستويات): 20.2(الشكل رقم 

  
Source: Officers of the World Energy Council: MARIE - JOSÉ NADEAU and others, World Energy 

Resources 2016 summary , World energy council, London, 2016, p11. 
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  خالصة الفصل الثاني

من خالل هذا الفصل والذي تناولنا فيه إقتصاديات خمتلف املصادر الطاقوية البديلة منها الناضبة واملتجددة   
فهو حمدود وال ميكن  وارداملصادر ذات الطابع املؤقت مبعىن أن ما يتوفر من خمزون يف هذه امل لألوىل فتمثلفالبنسبة 

التعويض عن املستنزف واملستهلك منه، ورغم أمهية هذه املصادر ومسامهتها العالية يف تلبية اإلحتياجات البشرية 
ا البيئية جتعل من إمك من الطاقة إال أن حمدوديتهااحلالية  انية إحالهلا حمل البرتول مستقبال جزئية وحمدودة لفرتة وتأثريا

اليت ميكن أن  التفكري حبلول أفضل بالبحث عن مصادر تتمتع بطابع التجدد والدميومةاألمر قتضي قصرية، ومن مت إ
ات تكون بديال حقيقيا واليت متثل النوع الثاين من البدائل الطاقوية، وتشمل هذه األخرية طائفة من التكنولوجي

 الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة املائية، طاقة الكتلة احلية، طاقة احلرارة اجلوفية، طاقة اهليدروجني : املتجددة مثل
ومن مت فإن اإلسرتاتيجية العاملية  واليت هلا من اخلواص واإلمكانات ما يؤهلها لكسب مكانة يف منظومة الطاقة العاملية،

ة جيب أن تتضمن البحث واملفاضلة بني خمتلف مصادر الطاقة املتجددة حبيث تكون إلنتاج طاقة نظيفة مستدام
منخفضة التكاليف وذات كفاءة طاقوية مرتفعة تتماشى وضوابط اإلستدامة اليت تشكل حتديات بالنسبة ملختلف 

التنمية املستدامة   املوارد الطاقوية، ومن مت البد من إختاذ إجراءات وآليات جتعل من هذه الطاقات يف سياق خدمة
  .وهذا ما سنتعرف عليه يف الفصل املوايل
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  تمهيد

لعله من الثابت وجود إرتباط شديد الصلة بني جناح التنمية وما يتم توفريه من طاقة بإعتبارها احملرك الرئيسي هلا 
خالل السنوات  -خاصة البرتول-يدية للطاقة وهو ما أضاف بعدا شديد األمهية يتجلى مع بدء نضوب املصادر التقل

القليلة القادمة، ضف إىل ذلك ما ينجم عن عملية توفري الطاقة من اإلرتفاع املتزايد يف معدالت التلوث نتيجة 
الغازات الدفيئة وعالقة ذلك بالتغريات املناخية، ومع ولوج فكر التنمية املستدامة إىل كافة نواحي احلياة، األمر الذي 

ا اإلستخدامية ألجل حتقيق متطلبات التنمية دف ع بدول العامل بإستعجال التوجه حنو الطاقات البديلة وترقية كفاء
املستدامة، هاته األخرية تعد يف نفس الوقت غاية وحتديا بالنسبة للبديل الطاقوي الذي سيخلف الثروة البرتولية 

الطاقات البديلة للثروة النفطية تأخذ عدة أشكال منها الناضبة وكما سبق اإلشارة إليه يف الفصل السابق ف. مستقبال
وأخرى متجددة، وتعد الطاقات البديلة املتجددة خاصة الطاقة الشمسية البديل األمثل الذي يتوقع أن يستجيب 

ا مقارنة ببقية املصادر الطاقوية األخرى، إال أن ذلك ي تطلب وضع لكل ضوابط اإلستدامة نظرا للمزايا اليت تتميز 
  .آليات وإختاذ إجراءات ألجل تصحيح اإلختالالت ووضع املصادر الطاقوية يف املسار الصحيح الذي وجدت ألجله

 معاملالتنمية املستدامة حىت يتضح لنا حول خالل هذا الفصل سنحاول التطرق ألساسيات  يف هذا اإلطار، ومن
ا، ومن مت التطرق آل ءة اإلستخدامية للمصادر الطاقوية ضمن رهانات اإلستدامة لية حتقيق الكفاضوابطها وحتديا

ونبني كذلك مكانة الطاقات املتجددة كمطلب عاملي لتحقيق التنمية املستدامة، ويف األخري نوضح مداخل حتقيق 
  :مبادئ اإلستدامة عامليا بالتوجه إلستغالل الطاقة الشمسية، وذلك باإلعتماد على املباحث التالية

 أساسيات حول التنمية المستدامة؛: ولالمبحث األ  
  الكفاءة اإلستخدامية للمصادر الطاقوية ضمن متطلبات اإلستدامة؛ : المبحث الثاني  
  الطاقات البديلة المتجددة مطلب عالمي لتحقيق التنمية المستدامة؛: المبحث الثالث  
  دئ اإلستدامةالتوجه العالمي نحو الطاقة الشمسية كمدخل لتحقيق مبا: المبحث الرابع. 
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  أساسيات حول التنمية المستدامة: المبحث األول
 خالل التنمية أدبيات إىل إضافة برزأو  احلديث التنموي الفكر يف حصل تطور أهم املستدامة التنمية مفهوم يعترب

ذا املفهوم بعد، فاألخرية العقود إلقتصادي ومبدى فاعلية للتنمية مل يعد األمر مرتبط فقط بالنمو ا الشامل األخذ 
الربامج واخلطط التنموية املسطرة بل تعدى ذلك إىل إعتبار أن التنمية املستدامة تتضمن يف ثناياها الطريق الصحيح 

تقدما ورقيا بالنسبة للمجتمعات، من خالل  أكثر مرحلة إىل واإلجتماعي اإلقتصادي من مرحلة التخلف لإلنتقال
دف إىل احملافظة  واإلجتماعية، الثقافية اإلقتصادية االتا يف إحداث حتوالت أساسية والسياسية وحىت البيئية، 

لتلبية متطلبات األجيال احلالية دون املراهنة أو املساس مبصاحل وحقوق  -منها الطاقوية -على الثروات الطبيعية
ليات تسمح برتقية الكفاءة اإلستخدامية آاألجيال املستقبلية، من خالل اإلستغالل األمثل جلميع املوارد املتاحة وفق 

  .لتلك املوارد

  لتنمية المستدامة  ماهية ا: المطلب األول
علينا النظر يف أصول أو جذور  وجبلكي نضع ترتيبا معينا ميكننا من الفهم اجليد ملفهوم التنمية املستدامة، 

ا من خالل إبراز أهم مالفكرة لتحديد خمتلف املراحل أو احملطات اليت توقف عندها هذا املفهو  ، قبل التطرق ملضمو
ا من خالهلا وضع تصور علمي وواقعي للتنمية املستدامة، رغم إختالف وجهات النظر  التعاريف اليت حاول أصحا

 .يف ذلك
  التنمية المستدامةلتطور مفهوم  الخلفية التاريخية: أوال

 من كان وتنميتها املوارد على واحلفاظ بالبيئة تماماإله أن حيث جديدة، ظاهرة متثل ال املستدامة التنمية إن
 النصف يف إال أطرا منهجية يأخذ مل اإلهتمام هذا أن غري القدمية، احلضارات يف اإلنسان إليها سعى اليت األهداف

 l'Union internationaleةطبيعحتاد العاملي للحفاظ على النشر اإل، 1950العشرين، ففي سنة  القرن من الثاين

pour la conservation de la nature (UICN) 1 -  مقرها يقع  1948سنة  أنشئتوهي منظمة عاملية
 حالة ووضعيةدراسة  إىل من خاللههدف حيث كان ي احملافظة على الطبيعة عرب العامل، " أول تقرير حول -بسويسرا

بني  واملوازنة املقاربات املتعلقة باملصاحلة يف جمال رائدا خالل تلك الفرتةعترب هذا التقرير إالبيئة يف العامل، وقد 
  .ةوالبيئ اإلقتصاد

أنشئ نادي روما، والذي يضم عددا من العلماء واملفكرين واإلقتصاديني وكذا رجال األعمال من  1968ويف سنة 
ول خمتلف أحناء العامل، ودعى هذا النادي إىل ضرورة إجراء أحباث ختص التطور العلمي لتحديد النمو يف الد

بفرضية  1970يف سنة " كفى من النمو" وهكذا فقد تقدم التقرير األول واملنبثق عن نادي روما واملعنون  2املتقدمة،

                                                
1 Catherine Aubertin, Franck Dominique Vivie, Le Développement durable enjeux politiques économiques et 
sociaux, La documentation française, IRD Edition, Paris 2005, p 45. 

املنعقد بكلية العلوم ، التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة: مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل، إشكالية التنمية المستدامة وأبعادهاعمار عماري،   2
، ستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، منشورات خمرب الشراكة واإل2008أفريل  07/08 جامعة فرحات عباس، قتصادية وعلوم التسيري،اإل

  .36ص  ،2008، عني مليلة دار اهلدى للطباعة والنشر،
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احلدود البيئية للنمو اإلقتصادي مثريا ضجة بني املناضلني البئيني أنصار النمو يف درجة الصفر وبني دعاة النمو مهما  
تمع البشري وعالقة ذلك بإستغالل املوارد نشر نادي روم 1972ويف سنة  1كان الثمن، ا تقريرا مفصال حول تطور ا

، ومن أهم نتائج هذا التقرير هو أنه سيحدث خلال يف غضون القرن الواحد 2100اإلقتصادية، وتوقعات ذلك حىت 
  2.قبليةوالعشرين بسبب التلوث وإستنزاف املوارد الطبيعية بشكل غري عقالين ال خيدم مصاحل األجيال املست

وكانت أول حماولة للتوفيق بني نزعة النمو ومحاية البيئة الطبيعية اليت مت حبثها يف مؤمتر األمم املتحددة حول البيئة 
بستوكهومل، حيث شهد املؤمتر إنبثاق مفهوم التنمية املالئمة  1972جويلية  16-5البشرية الذي إنعقد خالل الفرتة 

م منوذجا للبيئة املصاغ من قبل العاملني إ يناسي صاش وموريس سرتونغ وأخرون، وقد وضع هؤالء يف مقدمة إهتماما
للتنمية حيرتم البيئة ويويل عناية خاصة بالتسيري الفعال للموارد الطبيعية، جبعل التنمية اإلقتصادية مالئمة للعدالة 

االت األربعة اإلجتماعية وحلماية البيئة، ويعتمد هؤالء مقاربة إرادية جدا ومؤسساتية حيث  تسمح التدخالت يف ا
  :التالية بتحقيق األهداف الثالثة املتمثلة يف النمو اإلقتصادي والعدالة اإلجتماعية ومحاية البيئة

 ؛املوارد ستعمالإ يف التحكم -
 ؛امللوثات ستعمالإ ويف النفايات إنتاج يف تتحكم نظيفة تقنيات توظيف -
 ؛قتصاديةاإل النشاطات ملوضع معقول حصر -
 حساب على للحاجات األفضلية ختيارإ مبعىن جتماعيةواإل البيئية العوائق مع ستهالكاإل أساليب تكييف -

 .الطلب
ذا الشكـمصطلح التنمية املستدام إستعمل ألول مـرة يف التـاريخ 1980ويف سنة   Sustainable)ل ـة 

Development) ة ــى الطبيعـاظ علـاملي للحفـاد العـحترف اإلـن طـ، مUnion Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN) ، اإلسرتاتيجية الدولية للمحافظة على وهذا من خالل تقريره حول

السعي " ، حيث مت للمرة األوىل وضع تعريف حمدد للتنمية املستدامة والذي ينص على أن التنمية املستدامة هي البيئة
   3".اإلنسانية مع األخذ باإلعتبار قدرات النظام البيئي الذي حيتضن احلياة وإمكاناته الدائم لتطوير نوعية احلياة

ولكن بالرغم من أمهية ما مت تداوله سابقا خبصوص عالقة التنمية بالبيئة وخاصة ما جاء يف تقرير اإلحتاد العاملي 
د جاءت مع إعالن اللجنة العاملية للبيئة والتنمية للمحافظة على البيئة، فإن الوالدة احلقيقية ملفهوم التنمية املستدامة ق

، ويعرف هذا التقرير أيضا بتقرير 1987الصادر سنة " مستقبلنا املشرتك"التابعة لألمم املتحدة يف تقريرها بعنوان 
التقرير عن برونتالند نسبة إىل رئيسة وزراء النرويج حينها بإعتبارها رئيسة للجنة العاملية للبيئة والتنمية، وقد حتدث 

التنمية املستدامة بشكل مفصل وأعد هلا فصال كامال ومت خالله بلورة أول تعريف دقيق هلا وأكد التقرير أنه ال ميكن 

                                                
، 2008، اللجنة الدائمة لإلسكان، الدوحة، 1، ط)اإلنجازات والتحديات(التنمية المستدامة في دولة قطر م املهندي، نوزاد عبد الرمحن اهلييت، حسن إبراهي  1
  .11ص

2 J. Ernult, A. Ashta, Développement durable, responsabilité sociétale de l'entreprise, théorie des parties 
prenantes: Évolution et perspectives, Cahiers du CEREN 21, Groupe ESC Dijon Bourgogne, France, 2007, p6.  
3 Catherine Aubertin, Franck Dominique Vivie, Op.Cit, p45. 
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وبالتايل فإن التنمية . 1اإلستمرار يف التنمية بالشكل احلايل مامل تكن هذه التنمية قابلة لإلستمرار من دون ضرر بيئي
رارية واألخذ بالبعد البيئي كبعد أساسي هلا، وكما جاء يف تقرير برونتالند فإن التنمية املستدامة ترتكز على اإلستم

املستدامة هي قضية أخالقية وإنسانية بقدر ما هي قضية تنموية وبيئية، وأن أمناط التنمية السائدة يف الدول املتقدمة 
  .أو يف الدول املتخلفة ال حتقق شرط اإلستدامة

، والذي شكل أكرب حشد عاملي 1992جوان  14مؤمتر ريو دي جانريو بالربازيل يف بعد مخسة سنوات عقد 
 La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et leحول البيئة والتنمية

Développement (CNUED)،  تدليال على أمهيته " قمة األرض"حتت إشراف األمم املتحدة، وعرف هذا مبؤمتر
  2.دولة من خمتلف أحناء العامل 172رئيس دولة وشاركت فيه  108وشخص  40000حضره أكثر من  العاملية، حيث

هو وضع أسس بيئية عاملية للتعاون بني الدول املتقدمة واملتخلفة من منطلق املصاحل املشرتكة  وكان هدف املؤمتر
تمع الدويل يف جهوده  مبدأ تستهدف توجيه 27حلماية مستقبل األرض، حيث يتضمن إعالن ريو ديباجة و ا

وقد نقلت قمة األرض الوعي البيئي العاملي من مرحلة الرتكيز على الظواهر البيئية إىل  3.لتحقيق التنمية املستدامة
مرحلة البحث عن العوامل اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية املسؤولة عن خلق األزمات البيئية وإستمرار التلوث 

وقد إنبثق عن املؤمتر ما يعرف . الذي تتعرض له البيئة مبواردها املختلفة خاصة منها غري املتجددة واإلستنزاف املتزايد
 2500، وهي وثيقة ضخمة تتكون من أربعني فصال وحتتوي على أكثر من 21القرن ) أجندة(جبدول أعمال 

للحكومات والدول حملاربة كافة أشكال ترسم برناجما للعمل البيئي يف القرن احلادي والعشرين، وهدفها إرشاد  4توصية،
الفقر واحلد من اإلستغالل الالعقالين للموارد الطبيعية، ووضع سياسات بيئية تفي مبتطلبات اإلستدامة من خمتلف 

  .جوانبها
باليابان، والذي كان يهدف إىل احلد من إنبعاث الغازات " بروتوكول كيوتو"مت إقرار  1997يف شهر ديسمرب سنة 

والتحكم يف كفاءة إستخدام الطاقة يف القطاعات اإلقتصادية املختلفة وزيادة إستخدام نظم الطاقة اجلديدة  الدفيئة
ويعترب عقد هذه الندوة منعطفا حامسا هاما  5.واملتجددة، إضافة إىل زيادة املصبات املتاحة إلمتصاص الغازات الدفيئة

  .زام مببادئ اإلستدامة بصفة عامةفيما خيص احلماية الدولية للبيئة بصفة خاصة واإللت
إنعقد مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة جبوهانسبورغ، لرياجع حصيلة إستجابة العامل  2002ويف سنة 

لفكرة التنمية املستدامة، والذي حضي بإهتمام بالغ من قبل اخلرباء واملختصني يف التنمية والبيئة والنشطاء على 
بغرض اإلسراع يف تنفيد أهداف أجندة القرن الـ " خطة جوهانسبورغ" قد وضعت خطة عمل مسيت الصعيد العاملي، و 

، كما مت 1992، حيث خرجت القمة بالعديد من النتائج أمهها اإلقرار بضعف التقدم احملرز مند مؤمتر ريو 21

                                                
  .155، ص1998، عامل املعرفة، الكويت، األمن الغدائي للوطن العربيحممد السيد عبد السالم،   1

2 Catherine Aubertin. Op.Cit, p31. 
لس اإلقتصادي واإلجتماعي، جلنة التنمية املستدامة، الدورة اخلامسة،  ،)التطبيق والتنفيد( إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية مم املتحدة، األ  3 ، 1997أفريل  25-7ا

  .3ص
4 Alain Jounot, 100 Questions pour comprendre et agir le développement durable, Afnor, France, 2004, p13. 

  .37، صمرجع سبق ذكره، عمار عماري  5
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وحتسني مستويات الرعاية الصحية التأكيد على ضرورة توفري الشروط األساسية حلياة الشعوب الفقرية وحماربة الفقر 
  1 .ومحاية التنوع البيئي من التدهور
، إنعقدت مؤمترات أخرى متعلقة بالتنمية املستدامة ومحاية البيئة، ففي سنة 2002بعد قمة جوهانسبورغ يف 

سنة " وبن هاغنك"بأندونيسيا ملواجهة التغريات املناخية، وبعد ذلك إنعقدت قمة املناخ بـ " بايل"إنعقد مؤمتر  2007
 2015بسبب تأكد مجيع األطراف السياسية أن حالة البيئة يف العامل مازالت يف تدهور مستمر، ويف ديسمرب  2010

  ".باريس"أيضا إنعقد مؤمتر األمم املتحدة املعين باملناخ بـ 
  تعريف التنمية المستدامة: ثانيا

حماولة منهم إليضاح التوازن املطلوب بني النمو " Sustainability " إستخدم إقتصاديو التنمية تعبري اإلستدامة 
ويعود الفضل يف صقل مفهوم التنمية املستدامة  2اإلقتصادي من ناحية واحملافضة على البيئة من ناحية أخرى،

 وتأصيله نظريا إىل الباحث الباكستاين حمبوب احلق والباحث اهلندي أمارتياسن، وذلك خالل املدة اليت كانا يعمالن
إجتماعية  -فيها يف األمم املتحدة يف إطار الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة، فالتنمية بالنسبة إليهما هي تنمية إقتصادية

ال إقتصادية فحسب، جتعل اإلنسان منطلقها وغايتها، وتتعامل مع األبعاد البشرية واإلجتماعية للتنمية بإعتبارها 
  3.ة بإعتبارها شرطا من شروط حتقيق هذه التنميةالعنصر املهيمن وتنظر للطاقات املادي

وقد كان أول إستخدام ملصطلح التنمية املستدامة بشكل رمسي يف التقرير النهائي املقدم من اللجنة العاملية للبيئة 
 عن ، وهذا للتعبري1987التابع لألمم املتحدة سنة ) رئيسة وزراء النرويج حينها(والتنمية برئاسة جوهارمل برونتالند 

ا  التنمية " السعي لتحقيق نوع من العدالة واملساواة بني األجيال احلالية واملستقبلية، حيث عرفت التنمية املستدامة بأ
ا ازفة واملساس بقدرة األجيال املستقبلية على تلبية إحتياجا   4".اليت تفي بإحتياجات احلاضر دون ا

ذا الشمول أحدث إنقالبا يف ا لفكر التنموي وجاء بثورة جديدة يف عامل مصطلحات التنمية  هذا التعريف 
حيث ربط بني النواحي اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية حاضرا ومستقبال، مكونا منهم مثلثا تنمويا جديدا يواجه 

، وهو بذلك حيقق مفهوم الكفاءة اإلقتصادية وإطالة أعمار املوارد "املرض -اجلهل -الفقر " مثلث التخلف 
  5.اإلقتصادية واحملافظة على املوارد غري اإلقتصادية وبالتايل حتقيق التوازن البيئي

                                                
التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية : مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل، مقاربة إقتصادية في إشكالية المفاهيم واألبعاد: التنمية المستدامةبوعشة مبارك،  1

، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية 2008أفريل  07/08 جامعة فرحات عباس، ، املنعقد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،للموارد املتاحة
  .57ص ،2008، عني مليلة ، دار اهلدى للطباعة والنشر،واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب

  .13، صمرجع سبق ذكرهحسن إبراهيم املهندي،  ،نوزاد عبد الرمحن اهلييت 2
  .52، 51، صع سبق ذكرهمرجبوعشة مبارك، 3
لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، مستقبلنا المشترك حممد كامل عارف، مراجعة علي حسني حجاج، 4 ، اللجنة العاملية للتنمية والبيئة، سلسلة كتب عامل املعرفة، ا

  .69، ص 1989الكويت، 
  .252، ص2005، دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية، )صادية، التنمية المستدامةمشكالت البيئة، التنمية اإلقت(إقتصاديات البيئة حامد الريفي،  5



  
 

 

  الفصل الثالث                                                                           الطاقات البديلة في ظل تحديات ضوابط التنمية المستدامة

185 

وتعريفها من زوايا خمتلفة، فعرفت التنمية وإنطالقا من هذا التعريف فقد تعددت وجهات النظر للتنمية املستدامة 
ا من حيث املضم فهي تتفق يف  ،ون كانت كلها متقاربةاملستدامة تزامحا شديدا يف حتديد التعاريف واملعاين، إال أ

  :ذكر ما يلينمن بني أهم تلك التعاريف جتماعية، بيئية، و إقتصادية، إ ،الرتكيز على ثالثة أبعاد
حتياجات إالتنمية اليت تليب " :للبنك الدويل فإن التنمية املستدامة هيحسب شبكة التنمية املستدامة التابعة  .1

تمعات يف الوقت احلايل دون  مبا يسمح بتوفري فرص عمل  ،املساس بقدرة األجيال املستقبلية على حتقيق أهدافهاا
إلحراز تقدم إقتصادي وإجتماعي وبشري، والتنمية املستدامة تعترب هي حلقة  أفضل من املتاحة لألجيال احلالية

 1".اليت ال غىن عنها بني األهداف قصرية األجل واألهداف طويلة األجل الوصل
ا" Webster"ويبتسر  عرف قاموس .2 تلك التنمية اليت تستخدم املوارد الطبيعية دون "  :التنمية املستدامة بأ

 2."ستنزافها أو تدمريها جزئيا أو كلياإأن تسمح ب
ا" Corinne Lepage"كما يعرفها كورين ليباج  .3  التسيري الفعالة على املدى تايلآجمموعة من : "بأ

  3".جتماعية، وتراعي اجلوانب البيئيةدية، العدالة اإلقتصاالطويل، حتقق الفعالية اإل
ستثمارات ووجهة التطور اإل جتاهإستغالل املوارد و إعملية تغيري يكون فيها " جوهرهاالتنمية املستدامة يف  .4

 نسجام وتناغم، وتعمل على تعزيز إمكانية احلاضر واملستقبل لتلبيةإري املؤسسايت أيضا يف حالة غيالتكنولوجي والت
 4".اإلنسانية طامحاحلاجات وامل

ومع التوسع الكبري يف فكرة اإلعتماد على التنمية املستدامة عامليا كبديل عن التنمية اإلقتصادية التقليدية، ومع  
املختص بدراسة ، 1992نشر سنة كثرة التعريفات اليت وضعت هلذا املصطلح، فقد حصر تقرير املوارد العاملية الذي 

ن تعريفا واسعة التداول للتنمية املستدامة، فلوحظ فيهم أن هناك خلط بني التعريف يملستدامة، عشر موضوع التنمية ا
لذا حاول التقرير تقسيم هذه التعريفات إىل أربعة جمموعات حسب املوضوع املراد حبثه كما  ،والشروط واملتطلبات

  :يلي
دفوهي اليت تركز على  :قتصاديموعة التعريفات ذات الطابع اإلجم .1  5:اإلستفادة املثلي للموارد وذلك 

 ؛قتصادية بشرط احملافظة على خدمات املوارد الطبيعيةاحلصول على احلد األقصى من منافع التنمية اإل -
بأن زيادة الدخل احلقيقي اليوم الناجتة من إستخدام املوارد ينبغي أال تقلل من الدخل "حتقيق الفكرة القائلة  -

 ؛"ذي ينتج من إستخدام املوارداحلقيقي يف املستقبل وال

                                                
  .54، صمرجع سبق ذكرهبوعشة مبارك،   1
، 2010،الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، -فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها -التنمية المستديمةعثمان حممد غنيم، ماجدة أبو زنط،   2
   .25ص

3 Bruno Cohen Bacrie, Communiques efficasment sur le Development Durable, Edition demos, Paris, 2006, p12. 
  .73، صمرجع سبق ذكره، والبيئةاللجنة العاملية للتنمية   4
  .154، صمرجع سبق ذكرهحامد الريفي،   5
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يظهر دور التنمية املستدامة يف الدول املتقدمة يف إجراء خفض يف مستويات إستهالك الطاقة واملوارد  -
رية يف األمناط احلياتية السائدة، أما بالنسبة للدول املتخلفة فهي تعين ذترشيدها، مع إجراء حتوالت جو الطبيعية 

 .عال من أجل رفع مستويات املعيشة واحلد من الفقر وحتسني البيئةتوظيف الطاقة واملوارد بشكل ف
السعي من أجل إستقرار النمو "التنمية املستدامة تعين  :تماعيجات الطابع اإلذمجموعة التعريفات  .2

 اليت السكاين ورفع مستوى اخلدمات الصحية والتعليمية خاصة يف املناطق النائية، فهي جمموعة من العمليات
جتماعية للمواطنني، وتوفري مزيد من إحداث التغيري اإلجتماعي املقصود عن طريق حتسني الظروف اإلتستهدف 

تمع حيث أن التنمية  1".برامج الرعاية من خالل اجلهود البناءة بالتناسق مع نسق التنمية اإلقتصادية يف ا
ادفة لتحقيق التغيري اإلجتماعي، متناسقة جهود خمططة، ه: اإلجتماعية املستدامة، من هذا املنظور تتجسد من خالل

 .مع التنمية اإلقتصادية
التنمية املستدامة تعين محاية املوارد الطبيعية واإلستخدام األمثل هلا  :مجموعة التعريفات ذات الطابع البيئي .3

نشاطات اإلقتصادية ومحاية البيئة من التلوث الناتج عن ال 2اء،ذوخاصة األرض واملاء لزيادة اإلنتاج العاملي من الغ
 .املختلفة

التنمية املستدامة هي التنمية اليت تعتمد على التقنيات النظيفة وغري  :مجموعة التعريفات ذات الطابع التقني .4
ممكن من الطاقة واملوارد الطبيعية، وتنتج أقل إنبعاث غازي  قدراملضرة بالبيئة واحمليط يف الصناعة، وتستخدم أقل 

 3.وزونملوث وضار بطبقة األ
ميكن القول أن التنمية املستدامة هي عملية تغيري شاملة تؤكد على املوازنة بني مصاحل األجيال  ،يف األخري

املتالحقة يف إطار منودج تنموي حيقق اإلستدامة اإلقتصادية، اإلجتماعية، الثقافية، السياسية والبيئية اليت تضمن ترقية 
يع املوارد الطبيعية والبشرية، بشكل أمثل حيقق الفعالية اإلقتصادية يف ظل عدالة الكفاءة اإلستخدامية واإلستغاللية جلم

   .كمة سياسية رشيدة وفعالةو وكل هذا ضمن ح ،إجتماعية مع مراعاة اجلوانب البيئية

  أهداف ومبادئ التنمية المستدامة  : المطلب الثاني
ديث، كنهج جديد للتنمية تسعى إىل حتقيق جمموعة ت التنمية املستدامة مكانة أساسية يف الفكر التنموي احلخذأ

من األهداف اليت تضمن اإلستخدام األمثل والكفء للموارد املتاحة، مبا خيدم مصاحل اجليل احلايل ويكفل حقوق 
 .لتزام مبجموعة من املبادئ اليت يقوم عليها مفهوم التنمية املستدامةأجيال املستقبل، وهذا ال يتحقق إال باإل

  أهداف التنمية المستدامة  :أوال
  فة أساسية يف خدمة اإلنسان صتسعى التنمية املستدامة إىل حتقيق جمموعة من األهداف اجلوهرية، وهي تصب ب

   :عيش فيها، واليت ميكن تلخيصها كما يلييوالبيئة اليت 

                                                
  .28ص  ،2002 ،اإلسكندرية املكتب اجلامعي احلديث، ،اسية نماذج ممارسةجتماعية المفهومات األسالتنمية اإل ،محد مصطفى خاطرأ  1
  .53، صمرجع سبق ذكرهبوعشة مبارك،   2
  .113، ص2002، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، 1، طاآلثار اإلقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منهاحممد صاحل الشيخ،   3
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 ذختطيط وتنفيإذ حتاول التنمية املستدامة من خالل عمليات  :تحقيق تنمية موالية للناس ولفرص العمل .1
تمع إقتصاديا، إجتماعيا ونفسيا عن طريق الرتكيز على  السياسات التنموية لتحسني نوعية حياة السكان يف ا

  ي؛اجلوانب النوعية للنمو وليس الكمية وبشكل عادل ومقبول ودميقراط
ووحدة النظام  تهإنتاجيوهذا من خالل احملافظة على بقاء النظام البيولوجي و  :إحترام البيئة الطبيعية .2

حىت حنافظ على توازنه الطبيعي وإستمراريته، ومكافحة التلوث بأشكاله  ،اإليكولوجي، ومنع التأثريات الضارة عليه
املتعددة، حيث أن التنمية املستدامة جيب أن تركز على العالقة بني نشاطات السكان والبيئة، وتتعامل مع النظم 

ا تواها على حمالطبيعية و  ا ببساطة تنمية تعمل على تطوير العالقة احلساسة بني البيئة أي احلياة اإلنسانية، أساس أ إ
 ؛والطبيعية املبنية لكي تكون عالقة تكامل وإنسجام

ويتم ذلك من خالل تنمية إحساس األفراد باملسؤولية إجتاه  :تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية .3
الفعالة يف خلق احللول املناسبة هلا عن طريق مشاركتهم يف إعداد برامج املشكالت البيئية، وحثهم على املشاركة 

 ؛ها ومتابعتها وتقييمهاذومشروعات التنمية املستدامة وتنفي
تسعى التنمية املستدامة إىل حتقيق إستغالل للموارد  :تحقيق اإلستغالل العقالني والرشيد للموارد المتاحة .4

ا تلك املوارد  بإعتبارا أو تدمريها، الطبيعية بشكل ال يؤدي إىل إستنزافه إستخدامها  جيبد حمدودة ر مواعلى أ
إقتصادية كفيلة بتحقيق الكفاءة يف إستغالل املوارد وخلق خمرجات بقيم  ساتوتوظيفها بشكل عقالين من خالل سيا

 ؛مضافة مبدخالت وتكاليف أقل
ة املستدامة توظيف التكنولوجيا احلديثة مبا حتاول التنمي :توظيف التقدم التكنولوجي لخدمة أهداف المجتمع .5

ال التنموي، وكيفية إستخدام املتاح  تمع، من خالل توعية السكان بأمهية التقنيات املختلفة يف ا خيدم أهداف ا
تمع وحتقيق أهدافه املنشودة، دون أن ينجم عن ذلك خماطر وآثار بيئية س  ؛لبيةواجلديد منها يف حتسني نوعية حياة ا

توحيد اجلهود بني القطاعات العامة واخلاصة لتحقيق األهداف والربامج اليت تساهم يف تلبية حاجات األجيال  .6
 ؛احلالية واملستقبلية

ها بكفاءة ذي يتطلبه وضع السياسات والربامج التنموية وتنفيذإحداث التغيري الفكري والسلوكي، واملؤسسايت ال .7
 1 .وفعالية

  لمستدامة مبادئ التنمية ا :ثانيا
إن اإلستغالل واإلستخدام الكفء والعقالين للموارد املتاحة يساهم يف حتقيق التوزان بني متطلبات التنمية من 
تمعات من جهة أخرى، هذه العالقة بني التنمية والبيئة هي اليت  جهة ومحاية البيئة احلاضنة إلستمرار وتطور ا

  : ا يليموتتمثل أساسا في ،هوم التنمية املستدامةحددت املبادئ األساسية اليت  قام عليها مف

                                                
   :أنظر كل من  1

  .29، صمرجع سبق ذكرهماجدة أبو زنط،  ،عثمان حممد غنيم -
  .276، صمرجع سبق ذكرهحامد الريفي،  -
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 ذإذ يعترب شرطا أساسيا إلعداد وتنفي :إستخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيد خطط التنمية المستدامة .1
خطط التنمية املستدامة، وذلك من منطلق أن البيئة اإلنسانية ألي جمتمع بشقيها الطبيعي والبشري، ما هي إال نظام 

 من النظام الكوين ككل، وأي خلل يطرأ على أي نظام فرعي سوف يؤثر تأثريا مباشرا يف عناصر فرعي صغري
وحمتويات النظم الفرعية األخرى ومن مث النظام الكلي لألرض، لذلك تعمل التنمية املستدامة من خالل هذا األسلوب 

 1.بيئة األرض عامة على ضمان حتقيق توازن النظم الفرعية لتفضي يف النهاية إىل ضمان توازن
وهذا من منطلق أن التنمية املستدامة هي ميثاق يقر مبشاركة مجيع اجلهات ذات العالقة يف  :المشاركة الشعبية .2

ها، أي ذالتنمية املستدامة ووضع السياسات وتنفي طيطخصوصا يف جمال خت ،إختاد قرارات مجاعية من خالل احلوار
لى والذي يتطلب حتقيقه بشكل فاعل توفري شكل مناسب من أشكال إعتماد أسلوب التنمية من أسفل إىل أع

 ذالالمركزية اليت ميكن للهيئات الرمسية والشعبية واألهلية والسكان بشكل عام يف املسامهة واملشاركة يف إعداد وتنفي
 2.ومتابعة اخلطط املسطرة

املستدامة  ك الدويل خلدمة التنميةبنبناها الت" ومع بداية القرن الواحد والعشرين بدأت تتبلور عقيدة بيئية جديدة 
  3:تقوم على عشرة مبادئ أساسية ميكن تلخيصها كما يلي

  ؛حتديد األولويات بعناية :المبدأ األول  -
اإلستفادة من كل دوالر، وهذا التأكيد يسمح بتحقيق إجنازات كثرية مبوارد حمدودة، عن  :المبدأ الثاني  -

ف املتخصصني اإلقتصاديني يف جمال البيئة والتنمية للتصدي للمشكالت البيئية طريق السبل األقل تكلفة من طر 
 ؛الرئيسية

 ؛إغتنام حتقيق الربح لكل األطراف :المبدأ الثالث  -
السوق والرامية  لىفإن احلوافز القائمة ع: إستخدام أدوات السوق حيثما يكون ممكنا، فمثال :المبدأ الرابع  -

حيث تقوم بعض الدول بفرض رسوم على  ،األفضل من حيث املبدأ والتطبيق إىل خفض األضرار البيئية هي
 ؛ثات وتدفق النفاياتااإلنبع

  ؛اإلقتصاد يف إستخدام القدرات اإلدارية والتنظيمية :المبدأ الخامس  -
العمل مع القطاع اخلاص، من خالل تشجيع التحسينات البيئية للمؤسسات وإنشاء نظام  :المبدأ السادس  -

 ؛الذي بأن الشركات لديها أنظمة سليمة لإلدارة والبيئة 14000 اإليزو
  ؛اإلشراك الكامل جلميع املواطنني يف تبين التنمية املستدامة :المبدأ السابع  -
توظيف الشراكة اليت حتقق جناحا من خالل اإلعتماد على مبدأ التعاون وتظافر اجلهود  :المبدأ الثامن  -

تمع املدين وتاملشرتكة بني احلكومات، القطا  تدابري مشرتكة للتصدي لبعض مشكالت  ذفينع اخلاص، ومنظمات ا
 ؛البيئة

                                                
  .30، صمرجع سبق ذكرهماجدة أبو زنط،  ،عثمان حممد غنيم  1
  .133، ص2010، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، مدخل إلى علم التنميةمجال حالوة، علي صاحل،   2
  . 341-338، ص2009، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، )العولمة اإلقتصادية، التنمية المستدامة(الوقائع اإلقتصادية رة رابح، بوق، خبابة عبد اهللا 3
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 ؛حتسني األداء اإلداري املبين على الكفاءة والفعالية :المبدأ التاسع  -
سسات، وكذلك اإلستثمارات ؤ إدماج عنصر البيئة من البداية يف سياسات الدول وآداء امل :المبدأ العاشر -

  .إنشاؤها يف املستقبلاجلديدة املزمع 

  أبعاد التنمية المستدامة  : المطلب الثالث
إن التنمية املستدامة ال ترتكز على اجلانب البيئي فقط كما يعتقد الكثري من الناس ورمبا حىت بعض املتخصصني 

ة يف إطار تفاعلي والباحثني، بل تشمل أيضا اجلوانب اإلقتصادية واإلجتماعية فهي تنمية بأبعاد ثالثة مرتابطة ومتكامل
يتسم بالضبط والتنظيم والرتشيد للموارد، وهذا ما ورد يف معظم التقارير والدراسات، واليت أمهلت البعد السياسي 

  .ذي يعترب مبثابة اإلطار العام لتجسيد الرتابط والتكامل بني األبعاد األخرىال
  البعد اإلقتصادي للتنمية المستدامة  :أوال

من مرحلة  ءاصادي للتنمية املستدامة حول إعادة النظر يف كافة مراحل النشاط اإلقتصادي، بديتمحور البعد اإلقت
تمعية، ومرحلة اإلستثمار الذي خيضع لقواعد  توزيع وإستخدام مصادر الثروة توزيعا يراعي حقوق األجيال ا

ا التكنولوجياإلستدامة، يراعي يف جوانب دراسات اجلدوى معايري جديدة للتنمية املستدامة،   ةومرحلة اإلنتاج مبكونا
ا، ومرحلة اإلستهالك  والفنية، ومدخالته األساسية اليت ختضع ملعايري اإلستدامة وتظهر املسؤولية املؤسساتية يف مراعا

ومرحلة توزيع   ،ري للسلوك اإلستهالكي احلايل لينسجم مع متطلبات السلوك اإلستهالكي املستدامغياليت تتطلب ت
وهذا يعين الوصول إىل النشاط  ،وعوائد عوامل اإلنتاج اليت تراعي جوانب اإلستدامة اإلقتصادية واإلجتماعيةل الدخو 

اإلقتصادي املستدام للقوى املتفاعلة يف السوق املوجهة، فيتحقق السلوك اإلستثماري املستدام، والنشاط اإلنتاجي 
ج اإلستهالكي املستدام وما يرتبط به من نشاط تسويقي مستدام ذ و املستدام والتوزيع املستدام للموارد والثروات والنم

وعليه فإن التنمية املستدامة يف بعدها  1.أيضا، كل هذا يف تكامل مع األبعاد األخرى للتنمية الشاملة املستدامة
 :اإلقتصادي، تشمل العناصر التالية

 ؛النمو اإلقتصادي املستدام -
 ؛كفاءة رأس املال -
 ؛ساسيةإشباع احلاجات األ -
 .العدالة اإلقتصادية -

  البعد اإلجتماعي للتنمية المستدامة  :ثانيا
إن فشل الكثري من الربامج التنموية كان بسبب ضعف اإلهتمام باألبعاد اإلجتماعية والثقافية يف إسرتاتيجيات 

تمع والبيئة  لتنمية املستدامة على لإلجتماعي وعليه يركز البعد ا .التنمية، ما نتج عنه العديد من األثار السلبية على ا
أن اإلنسان هو حمورها األساسي وجوهرها، بإعتباره وسيلة وهدف يف آن واحد، حيث يهتم هذا البعد بالعدالة 
اإلجتماعية وحتقيق املساواة ومكافحة الفقر وتوزيع املوارد وتقدمي وحتسني مستوى اخلدمات اإلجتماعية الرئيسية إىل  

                                                
  .871ص  مرجع سبق ذكره، التنمية الشاملة املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للثروة البرتولية يف اجلزائر،صاحل صاحلي،   1
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النهوض برفاهية اإلنسان وحتسني سبل احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية األساسية وتوفري كل احملتاجني هلا، و 
ي برنامج األمم املتحدة ذوضمن هذا اإلطار عرف املدير التنفي. اإلنسان حقوقاحلد األدىن من معايري األمن وإحرتام 

ا    شكل عادل أيضابيد النمو وحسب، بل توزع عائداته تولبتنمية ال تكتفي " اإلمنائي للتنمية البشرية املستدامة بأ
ميشهم م وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة يف القرارات  وهي جتدد البيئة بدل تدمريها، ومتكن الناس بدل  وتوسع خيارا

م ذا فإن هذا البعد للتنمية املستدامة يتضمن مفهوم التنمية البشرية اليت تعمل على توس .1اليت تؤثر يف حيا يع و
خيارات األفراد من خالل توسيع نطاق القدرات البشرية إىل أقصى حد ممكن، وتوظيف أفضل يف مجيع امليادين 

  .اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والسياسية
كما يعد اإلهتمام بالبعد الثقايف أساسيا يف عملية التنمية املستدامة، مبا جيسد اهلوية الثقافية ويضمن تواصل   

تمع والتفاعل معها يف حركة دائمة تؤكد مكونا ا ملتطلبات العصر، وإحتوائها ملستجدات ا ا وتطورها وإستيعا
، فالبعد الثقايف للتنمية املستدامة ميثل اجلهد التنموي الذي يتصل برسم 2التقدم املضطرد للخصوصية احلضارية

سط الثقايف الذي يتحرك يف داخله الفاعلون األفراد ديد السياسات املتصلة بتحسني أو حتويل الو حتاإلسرتاتيجيات و 
م على املشاركةتواجلماعات، مع رفع مستوى معيش ويقصد بالوسط الثقايف هنا جمموعة األفكار . هم وقدرا

تحكم يف سلوك الفاعل اإلجتماعي واليت تؤثر تأثريا كبريا على حتديد تواملعتقدات والتصورات والعادات والرموز اليت 
  .الوعي اإلجتماعي والثقايف لديه مستوى

ا الألن عملية و  تغيري التنموية املستدامة وسيلتها األساسية وهدفها احملوري هو إستمرار احلياة اإلنسانية مبكونا
اإلجتماعية والثقافية اليت يف إطارها تتجسد ميادين العدالة وتكافؤ الفرص واإلنصاف واحلد من التفاوت، سوف 

ن حتصيل اإلحتياجات اليت تضمن له مستوى الكفاية وحد الكرامة اإلنسانية ومحاية اخلصوصيات يتمكن اإلنسان م
ويف هذا اإلطار وألجله فإن التنمية املستدامة يف بعدها اإلجتماعي والثقايف تشمل ما . اإلجتماعية والثقافية وتطورها

  3:يلي
 ؛ادة دخل األفراد وتعزيز دور املرأةط العمل والربامج الوطنية للتخفيف من حدة الفقر وزيخطدعم  -
بناء القدرات ودعم الشباب وإعطاء أمهية أكرب للتعليم املهين والتدريب املالئم واإلدارة السليمة للموارد  -

 ؛البشرية
الرتكيز على تقوية قدرات املؤسسات العاملة يف جمال التنمية اإلجتماعية وتعزيز دور املؤسسات غري  -

 ؛اصاحلكومية والقطاع اخل
لنامية وتطوير القدرات يف جمال البحث العلمي ااملساعدة على نقل وتوطني التكنولوجيا املالئمة إىل الدول  -

ال  ؛واإلستفادة من الدعم الفين املتاح من املؤسسات الدولية يف هذا ا

                                                
  www.arab-hdr.org: على املوقع اح، مت13، ص1994، تقرير التنمية البشريةإلمنائي، برنامج األمم املتحدة ا  1
، دار الفجر )اف واألولويات وتحليل لألركان والسياسات والمؤسساتدراسة للمفاهيم واألهد(قتصاد اإلسالمي المنهج التنموي البديل في اإلصاحل صاحلي،   2

  .156ص ،2006مصر، : للنشر والتوزيع، القاهرة
  .47، صمرجع سبق ذكره، عمار عماري  3
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هامها خلدمة دعم املؤسسات الصحية والتعليمية واخلدمات اإلجتماعية ماديا وفنيا لكي تتمكن من القيام مب -
تمع احمللي  ؛ا

وعيها يف جمال  ةإدماج املرأة يف عملية التنمية املستدامة وخاصة يف تنفيد املشاريع والتخطيط هلا، وزياد -
ا  .احملافظة على املوارد الطبيعية وإستعماال

  البعد البيئي للتنمية المستدامة : ثالثا
بارات البيئية كجزء من املعطيات اليت يتم بناءا عليها تصميم االعت عتمادإ يكن من املتعارف عليه يف السابق مل

اخلطط اإلقتصادية اإلمنائية، إال أن املشاكل البيئية اليت ظهرت خالل العقود األخرية من القرن املاضي، أدت إىل قناعة  
فاظ على البيئة كاملة بأن إدارة البيئة بشكل سليم ومتوازن أمر ضروري لعملية التنمية، فقد أصبحت عملية احل

إىل كل ذلك فإن فلسفة التنمية  .واحليلولة دون تدهورها تتصدر سلم األولويات واإلهتمامات الوطنية والدولية
املستدامة ترتكز على حقيقة أن إستنزاف املوارد الطبيعية اليت تعترب ضرورية ألي نشاط إقتصادي سيكون له أثار ضارة 

هلذا فإن أول بند يف مفهوم التنمية املستدامة هو حماولة املوازنة بني النظام على التنمية واإلقتصاد بشكل عام، 
كتسي البعد البيئي للتنمية املستدامة يو  .اإلقتصادي والبيئي بدون إستنزاف املوارد الطبيعية مع مراعاة األمن البيئي

ات اليت تقوم عليها، واحلدود اليت جيب أمهية كبرية، ألنه جاء ملعاجلة عالقة التنمية بالبيئة، من خالل وضع األساسي
أال تتعداها، وضرورة احملافظة على قاعدة ثابتة من املوارد الطبيعية بإتباع أمناط إنتاج وإستغالل املوارد الطبيعية بشكل 

بة صوبة الرت خعقالين لتجنب اإلستنزاف الزائد للموارد املتجددة وغري املتجددة لضمان التنوع احليوي ونقاء اهلواء و 
  واحلد من إنتاج أمناط اإلنتاج واإلستهالك السيئة 1.واحملافظة على التنوع البيولوجي، أي إعتماد مقاربة احلدود البيئية

   والبحث عن األساليب الفعالة لتلبية احلاجات اإلقتصادية دون اإلضرار بالبيئة كالتقليل من تلوث اهلواء، واملياه
ان من النفايات السائلة والصلبة أو معاجلتها لتفادي آثارها امللوثة للمياه السطحية الرتبة، وكذا التقليل قدر اإلمك

   3:شمل منظومة األبعاد البيئية للتنمية املستدامة العناصر التاليةتوعليه . 2واجلوفية
 ؛النظم اإليكولوجية  -
 ؛تكيف الطاقة  -
 ؛التنوع اإليكولوجي  -
 اإلنتاجية البيولوجية؛  -
 .فالقدرة على التكي  -

دون البعد احملوي الذي مل حيض باألمهية  إن التنمية املستدامة بأبعادها األساسية سالفة الذكر، ال ميكن أن تتجسد 
من مهام ومسؤوليات، إذ  ذلكوما يرتبط بوالمؤسساتي السياسي  البعديف التحليل التكاملي للتنمية املستدامة وهو 

                                                
، 2014، جامعة الوادي، ديسمرب 9، جملة الدراسات والبحوث اإلجتماعية، العدد العالقة بين السياحة البيئية والبيئة والتنمية المستدامةهويدي عبد اجلليل،   1
  .20، 19ص

2 Genevieve Ferone Et Autres, ce que Devloppement Durable veut dire, Editions d’organisation, Paris, 2005, p5. 
  .40، صمرجع سبق ذكرهماجدة أبو زنط،  ،عثمان حممد غنيم  3
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كل ذلك يتجسد من خالل احلكم الراشد ،  ف أبعاد التنمية املستدامةيعترب اإلطار األساسي الذي تتفاعل فيه خمتل
القرار وتنامي الثقة واملصداقية وتوايل السيادة  ذوما يعنيه من إدارة للحياة السياسية مبا يضمن الشفافية واملشاركة يف إختا

 ذيت تشمل أساليب وإجراءات إختاوبالتايل حتقيق الرسالة اإلقتصادية ال 1،واإلستقاللية للمجتمع بأجياله املتالحقة
مبا يساهم بفعالية يف جتسيد معايري اإلستدامة على مستوى  القرارات من خالل التأثري على النشاطات اإلقتصادية

   .اإلجتماعي، الثقايف  والبيئي  البعد اإلقتصاي

  المستدامة الشاملة أبعاد التنميةتداخل ): 1.3(شكل رقم ال
  
  
  
  
  
  

  
  

التنمية : ، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويلستخدامية للثروة البترولية في الجزائرالتنمية الشاملة المستدامة والكفاءة اإلصاحلي، صاحل : المصدر
منشورات ، 2008أفريل  07/08قتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، ستخدامية للموارد املتاحة، املنعقد بكلية العلوم اإلاملستدامة والكفاءة اإل
  .872ص ، 2008ستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة، خمرب الشراكة واإل

  ها  مؤشراتأهم  مستويات التنمية المستدامة و : المطلب الرابع
ا املختلفةإن التفكري يف اإلستدامة  تطوير أدوات قياس التنمية اليت كان دورها  أدى بشكل معمق إىل وفق مستويا

وتعد مؤشرات التنمية املستدامة من أهم مؤشرات قياس  .ولفرتة طويلة من الزمن يركز على معدالت النمو اإلقتصادي
القرارات املناسبة اليت تدور  ذوهذا ما يرتتب عليه إختا ،مدى تقدم الدول يف جماالت حتقيق التنمية املستدامة الشاملة

  حول السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية يف إطار اجلهود التنموية، اإلقتصادية والبيئية فضال عن اإلجتماعية والبشرية
ا نتاج لتفاعل املوارد البشرية مع املوارد املادية واملتوافقة مع الظروف مبا يؤدي إىل اإلرتقاء  ،واملعطيات املتاحة وأ

تمع وحتقيق الكفاءة   2.يف إستخدام املوارد كافة املستمر با
  )مستويات اإلستدامة(مستويات التنمية المستدامة : أوال

  .مييز الباحثون واإلقتصاديون بني مستويني للتنمية للمستدامة أحدمها ضعيف واآلخر قوي
تزعم حركة اإلستدامة الضعيفة بأن هناك حاجة لتوسيع  ):المتمركزة حول اإلنسان(اإلستدامة الضعيفة  .1

ق املخزون من املوارد وأن هذا ميكن حتقيقه من خالل تطوير موارد متجددة، وإجياد بدائل للموارد غري املتجددة  نطا
                                                

  .872، 871ص، مرجع سبق ذكره، التنمية الشاملة املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للثروة البرتولية يف اجلزائرصاحل صاحلي،   1
  .121، ص2015، جامعة بغداد، 32، جملة املخطط والتنمية، العدد )طرق القياس والتقييم(اإلطار العام لمؤشرات التنمية المستدامة آمنة حسني صربي علي،   2

دائرة البعد 
 قتصادياإل

 يدائرة البعد البیئ

دائرة البعد 
 والثقافي جتماعياإل

  والمؤسساتي البعد السیاسيدائرة 

  
  الشاملة التنمیة  

 المستدامة 
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ويف . أو البحث عن حلول تكنولوجية ملشاكل من قبيل نفاد املوارد والتلوث/واإلستخدام األمثل للموارد احلالية و
لثقة بأن البشر سيجدون حال لكل مشكلة بيئية تربز على القلب من هذا اخلطاب يكمن تفاؤال ضمنيا يتمثل يف ا

السطح، كما سيكونون قادرين على تعزيز خمزون املوارد وذلك ألن التقدم التقين كما يفرتض سيمكن البشر من 
وجيادل . التحكم يف األرض لتلبية مطالبهم املتنامية، ومن مث فإن أي مشكلة تظهر ستحل من خالل التطور التقين

هذا املوقف بأن أسباب األزمة البيئية اليت يعيشها كوكب األرض ال تكمن يف قيم منوذج احلداثة املهيمن  أنصار
املتمركز حول البشر وال يف معايريه أو مؤسساته وممارساته بل أن تلوث املاء واهلواء ونفاد املوارد الطبيعية وتناقص التنوع 

للجهل واجلشع واملمارسات احلمقاء يف التعامل مع البيئة، ومن مث  البيئي والفقر وحاالت عدم املساواة هي نتيجة
ميكن كبح مثل هذه املمارسات احلمقاء املالمة أخالقيا عرب سن تشريعات وتغيري السياسة العامة، وزيادة التعليم  

  ةية حنو األجيال املستقبليوتغيري القوانني الضريبية، وإعادة األراضي العامة إىل مالكيها والتأكيد على اإللتزامات اخللق
  . وتشجيع اإلدارة احلكيمة للطبيعة وتشجيع اإلستخدام الرشيد للموارد الطبيعية

كما أن أصحاب هذا التوجه متفائلون بشكل عام حيال قدرة اإلنسان على حل أي مشكلة ميكن أن تظهر فيما 
تمع الصناعي احلديث ستقلص  يتعلق بنفاذ املوارد، وينبع هذا التفاؤل من اإلعتقاد بأن اخلربة العلمية والتقنية يف ا

تمع ومن مث يزعم أنصار . الفجوة بني الطلب واملوارد من خالل التحكم يف خمزون املوارد لتلبية إحتياجات ا
دم اإلستدامة املتمركزة حول اإلنسان أنه ليس هناك حاجة لتحويل أو تعديل اخلطاب السائد حول الطبيعة والبيئة والتق

اإلقتصادي والتنمية والذي ينظر للطبيعة يف الغالب كمورد للبشر حق اهليمنة عليه وإستغالله، فضال عن اإلعتقاد بأن 
  .  التقدم اإلقتصادي يعترب معيارا شرعيا للتقدم

وخالل العقود املاضية مت إستيعاب اإلعتبارات البيئية األساسية بنجاح من خالل منشورات كل من التنمية 
ومع ذلك فإن حركة اإلستدامة . ستدامة والتحديث البيئي اللذين يهيمنان على اخلطاب البيئي يف الوقت احلاضرامل

. البيئية الضحلة هذه متثل حيزا من املنظورات املتناقضة بل إن ما جنده يف الواقع هو تعاقب مرحلي للفكر بني منظريها
م ال يرون حاجة إل حداث أي تغيري جذري فيما يتعلق بالتقدم والتنمية اإلقتصادية، إال وبرغم أن ما مييز هوالء هو أ

وبدال من اإلعتقاد بوجوب . أن هناك طيفا من املواقف اليت تبحث وبدرجات متفاوتة عن تنازالت جتاه احلماية البيئية
تمع بشكل عام، للرأمسالية بإستخدام ذكاء و ) اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية(إجياد حلول لآلثار السلبية  إبداع ا

ولذا . فإن أنصار اإلستدامة الضعيفة يزعمون يف الغالب أن على الرأمسالية أن تستوعب املشاكل البيئية بشكل أفضل
م يتبنون، على سبيل املثال، إدخال حتسينات على وكاالت مراقبة البيئة، وترشيد إستخدام املوارد، وإستخدام  فإ

شاريع لدراسة وتقدير اآلثار البيئية للمقرتحات والتعديالت اإلقتصادية كي تأخذ يف اإلعتبار أفضل الوسائل لتقييم امل
 1.األضرار اليت قد تلحق بالبيئة

 
 

                                                
اململكة العربية ، جامعة امللك سعود، ئةولية عن حماية البيؤ ستغالل الموارد الطبيعية والمسإبين الحق في  الـتنمية المسـتدامة، اهللا بن مجعان الغامدي عبد 1

  .14-12، ص2007، السعودية
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  )الغطاء اإلقتصادي(اإلستدامة الضعيفة ): 2.3(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

، مذكرة "حالة سوناطراك"ؤسسة اإلقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة المسؤولية البيئية واإلجتماعية مدخل لمساهمة المالطاهر خامرة،  :المصدر
  .32، ص2007ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، ختصص إقتصاد وتسيري البيئة، كلية العلوم اإلقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

د املوارد البيئية شريطة بقاء على حساب رصييف األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية التوسع إمكانية يبني الشكل 
فاإلستدامة الضعيفة تفرتض درجة معينة من  .ثابتا من خالل إجتاه عملية التنمية حنو الداخل الكليرصيد رأس املال 

اإلحالل بني خمتلف أشكال رأس املال، مبعىن أن هذه األشكال تعد بدائل لبعضها البعض على األقل بالنسبة 
اليت تقر أن رأس املال الطبيعي  solow""دية احلالية واملوارد املتاحة، إستنادا إىل قاعدة ملستويات األنشطة اإلقتصا

   1.القابل للفناء ميكن إستبداله كليا مبرور الوقت برأس املال التكنولوجي أو املايل
تطرح مسألة مع أن املقاربات اإلقتصادية لإلستدامة الضعيفة مل ): المتمركزة حول البيئة(اإلستدامة القوية  .2

إنسجام التنمية املستدامة مع النمو اإلقتصادي حيث ركزت بشكل أساسي على هذا األخري، إال أن حمدودية الفضاء 
واملوارد الطبيعية فضال عن القدرة احملدودة للغالف اجلوي إلستيعاب وختزين الغازات الدفئية جيعل التنمية املستدامة 

تحيلة، ولذا ينظر أنصار اإلستدامة القوية لألرض كمورد ناضب غري متجدد ومن اليت تتطلب منوا ال حمدودا تبدو مس
مث يزعمون أنه ليس هناك مستقبل بيئي ممكن إال إذا مت تعديل جذري على جانب الطلب من خالل إعادة التفكري 

لنظر هذه املعروفة أيضا ولذلك تؤكد وجهة ا. يف موقفنا إجتاه الطبيعة فضال عن فكرتنا عن التقدم اإلقتصادي والتنمية
بأنه البد من حدوث ثورة يف النموذج اإلرشادي املهيمن إذا ما أريد "  "Deep Ecology"باإليكولوجية العميقة"

إنقاذ كوكب األرض من الفساد البيئي، وتبعا لذلك فإن هذه النظرة ترى أنه البد أن نعمل على تكييف أنفسنا 
وقد تسبب إصرار أنصار هذا . ء بدال من تكييف األرض لتناسب إحتياجاتناللحفاظ على الطبيعة املهددة بالفنا

اإلجتاه على إحداث تغري بنائي وثقايف يف إثارة خماوف كل من قطاع األعمال والساسة وأولئك الناس الذين كانوا 
الشركات يرغبون يف حلول جزئية للمشاكل البيئية، كما مثل هذا التوجه حركة الرفض ضد سياسات وممارسات 

  2.واحلكومات املتعلقة بالبيئة خاصة يف الدول املتقدمة
                                                

  Robert Merton Solow قاعدة: "هو إقتصادي أمريكي، إشتهر بنظرته للنمو اإلقتصادي Solow "  قتصادحصل على جائزة نوبل لإل 1986يف عام.  
، مذكرة ماجستري يف العلوم "حالة سوناطراك"اإلقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة  المسؤولية البيئية واإلجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسةالطاهر خامرة،  1

  .31، ص2007اإلقتصادية، ختصص إقتصاد وتسيري البيئة، كلية العلوم اإلقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .63ص ،مرجع سبق ذكره، نزار عوين اللبدي  2

 إقتصادية

 إجتماعية

 بيئية

  التنمية
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ونتيجة لذلك يركز أنصار اجلانب األقوى لإلستدامة على تغيري املطالب جتاه األرض ويتبنون فهما خمتلفا للتنمية 
كيز على التأثري املستدامة، حيث يعمدون إىل التأكيد على اإلستدامة البيولوجية كشرط أويل ألي تنمية، بدال من الرت 

اإلنساين على إسرتاتيجيات التنمية، ومن مث ينظر للتنمية املستدامة كوسيلة لتحسني نوعية احلياة اإلنسانية مع العيش 
وبتعبري آخر تكون اإلستدامة قوية من وجهة نظرهم إذا  1.ضمن حدود القدرة اإلحتمالية لألنساق احليوية لألرض

من جمال النشاطات اإلنسانية وهذه األخرية تكون ضمن الدائرة البيئية األمر الذي وقع حقل النشاطات اإلقتصادية ض
جيعل حجم منو النشاطات اإلقتصادية على املدى البعيد مقيد حبجم األضرار امللحقة بالبيئة والطبيعة اليت متدها 

   2.باملوارد املادية والطاقوية

  )ئيالغطاء البي(اإلستدامة القوية ): 3.3(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

، مذكرة "حالة سوناطراك"المسؤولية البيئية واإلجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة اإلقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة الطاهر خامرة،  :المصدر
  .31، ص2007ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، ختصص إقتصاد وتسيري البيئة، كلية العلوم اإلقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

تم يف إطار احلدود تن أن إمكانية التوسع يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية جيب أضح تيالسابق من الشكل 
  البشري، املايل(حالل بني خمتلف أشكال رأس املال اإلستدامة القوية ترفض فكرة ن اإلإالبيئية، هلذا ف

  .زء من خمزون رأس املال الطبيعي ثابتا، وتدعم ضرورة اإلبقاء على األقل جل)اخل...التكنولوجي
  مؤشرات التنمية المستدامة: ثانيا

حيتاج صانعو القرارات وواضعي السياسات إىل معلومات للمضي قدما حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ومبا 
. ية املستدامةعلى الطريق الصحيح وتساعدهم على رصد التقدم احملرز حنو التنم اميكنهم من معرفة ما إذا كانو 

رة و وتساهم مؤشرات التنمية املستدامة يف تقييم مدى تقدم الدول واملؤسسات يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة بص

                                                
1 IUCN/WWF/UNEP, World Conservation Strategy: Living Resources for Sustainable Development, 1980, 
revised in 1990 under the title “Caring for the Earth: a Strategy for Sustainable Living”. 
2 Madadi Abdelkader Abdallah, Hirtsi Hamid, Les Nouveaux Fondements Philosophiques et Idéologiques Du 
Discours Sur Le Développement et La Durabilité, 3éme Colloque Internationale Sur: La Protection De 
L'environnement et Lutte Contre La Pauvreté Dans Les Pays En Voie De Développement, Institut Des Sciences 
Economiques et Des Sciences De Gestion, Centre Universitaire De Khmis-Miliana,Algérie, Le 03 et 04 2010, p3. 
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وقبل التفصيل يف أهم  .فعلية، من خالل إعطاء صورة واضحة عن مدى التقدم أو الرتاجع يف إجناز التنمية املستدامة
 :بد علينا توضيح ما يلي مؤشرات التنمية املستدامة، كان ال

 : ميكن توضيح معىن كلمة مؤشر ببعض التعاريف الواردة يف ذلك كما يلي :تعريف المؤشر .1
تعبري رقمي مطلق أو نسيب أو " ، أو أنه 1"اة تصف بصورة كمية موجزة وضع ما أو حالة معينة دأ: " يعرف على أنه

اة تشري إىل قضية أو ظروف معينة دأ" ن تعريفه على أنه ، كما ميك2"تعبري لفظي عن وضع سائد أو عن حالة معينة
 .3"ويقيس مقدار التقدم أو التغري احلادث عرب الزمن

  4:حتقيق ما يلي ا يفأساس تلخصت :مؤشرات التنمية المستدامةاإلستعانة بأهداف  .2
 ؛تقيم اجلهود املبدولة لتحقيق األهداف املنشودة -
 ؛املخصص لتحقيق األهداف املنشودةحتديد مدى اإللتزام يف اإلطار الزمين  -
 ؛)يءسريع أو بط(بشكل مناسب أو غري مناسب هي هل  ،مدى حركية عملية التنمية -
 ؛مقارنة املتحقق يف عملية التنمية خالل فرتة زمنية معينة -
 .مقارنة املتحقق يف عملية التنمية بني الدول -

 ن مؤشرات قياسها هي األخرى مرتابطة ومتكاملةإفلتنمية املستدامة اوعلى أساس الرتابط والتكامل بني أبعاد 
وتتمثل أساسا يف ، تعكس التغري الذي حيصل يف اجلوانب اإلقتصادية، اإلجتماعية والبيئية بشكل مرتابط ومتكامل

  : ميكن توضيحها فيما يلي و ؤسساتية، املؤشرات املبيئية و الشرات ؤ املجتماعية، اإلؤشرات املاملؤشرات اإلقتصادية، 
وهي عبارة عن معطيات وإحصائيات كمية تصف لنا احلالة اإلقتصادية لدولة ما يف : مؤشرات اإلقتصاديةال .1

 : التايلفرتة زمنية معينة، وتتلخص هذه املؤشرات يف 
وهي مؤشرات هلا عالقة مباشرة بالتنمية وتعكس تأثري السياسة اإلقتصادية على  :مؤشرات البنية اإلقتصادية  . أ

 : نذكر ما يلي ،، ومن أهم املؤشرات اخلاصة باهليكل اإلقتصادي لدولة مااملوارد الطبيعية
يف  اريةباألسعار اجلاإلمجايل هو جمموع الناتج القومي احمللي  :نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي -

زاد الرقم كلما  فكلما ، ستوى املعيشةالرخاء وامل، وهو يقيس ةسنة معينة مقسوما على عدد سكان الدولة يف تلك السن
 5؛كرب مقارنة بعدد املواطنني، والعكسأقتصادي إكان ذلك دليل على وجود نشاط ودخل 

 

                                                
  .249، ص1998، الطبعة األوىل، دار فارس للنشر والتوزيع، عمان، من يدفع ثمن اإلطار الثقافي لألزمة البيئيةباربرا  روز جونسون، ترمجة صادق إبراهيم عودة،   1
  .126، صمرجع سبق ذكرهآمنة حسني صربي علي،   2
  .85، ص2007، مكتبة بستان املعرفة، اإلسكندرية، )األبعاد والمنهج( التنمية المتواصلة ، د أبو اليزيد الرسولأمح  3
ي ، جملة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية اجلامعة، العدد اخلاص باملؤمتر العلمالتنمية المستدامة في اإلقتصاد النامي بين التحديات والمتطلباتعدنان منايت صاحل،   4

  .122، ص2014املشرتك، 
  :، متاح على املوقع؟..ماذا تعني هذه المصطلحات اإلقتصاديةمجال شحات،   5

http://alphabeta.argaam.com/article/listbytags/4 (consulté le 05/11/2014) 
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من خالل زيادة الناتج احمللي  ،مؤشرا لتحقيق التقدم اإلقتصادي هوصفب :معدل النمو اإلقتصادي -
 1؛اإلمجايل، وهو يقيس أداء اإلقتصاد

ذا املؤشر اإل :إلجمالينسبة إجمالي اإلستثمار إلى الناتج المحلي ا - فاق على اإلضافات إىل نويقصد 
األصول الثانية لإلقتصاد كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، وهو يقيس مستوى تزايد معدالت التنمية 

 ؛اإلقتصادية
لية ميثل امليزان التجاري للسلع واخلدمات، وهو يقيس مدى إنفتاح اإلقتصاد وفاع :مؤشر التجارة الخارجية -

 ؛التجارة اخلارجية يف تكوين الدخل القومي
متثل نسبة املديونية اخلارجية إىل الناتج احمللي اإلمجايل، إضافة إىل نسبة املساعدات التنموية  :الحالة المالية -

 2.اخلارجية اليت يتم تقدميها أو احلصول عليها مقارنة بالناتج احمللي اإلمجايل
أمناط اإلنتاج واإلستهالك السائد يف العامل هي أمناط غري  بإعتبار أن: جمؤشرات أنماط اإلستهالك واإلنتا   . ب

عنها إستنزاف كبري للموارد الطبيعية وإضعاف القدرة اإلستيعابية للبيئة، ومن هنا كان البد من  ينتجمستدامة، 
 اخلاصة هم املؤشراتوتتمثل أ 3.ري يف أمناط اإلنتاج واإلستهالك وجعلها أكثر تالئما مع البيئةذإحداث تغيري ج

  4:التنمية املستدامة يف النقاط التالية قياس األمناط اإلنتاجية واإلستهالكية مبا خيدمب
ويقاس مبدى كثافة إستخدام املادة يف اإلنتاج، حيث يقصد باملادة هنا املواد اخلام  :مؤشر إستهالك المادة -

 ؛الصعبة
أي متوسط نصيب الفرد ( لسنوي للطاقة لكل فرد يقاس عن طريق اإلستهالك ا :مؤشر إستخدام الطاقة -

 ؛، إضافة إىل نسبة اإلستهالك السنوي للطاقات املتجددة وكثافة إستخدام الطاقة)من إستهالك الطاقة سنويا
ويتم قياسه بكمية النفايات الصناعية واملنزلية املنتجة، إنتاج النفايات اخلطرة  :مؤشر إنتاج وإدارة النقابات -

 ؛ا إعادة تدوير النفاياتواملشعة وكذ
ويقاس باملسافة اليت يتم قطعها سنويا لكل فرد حسب وسيلة النقل سواء   :مؤشر النقل والمواصالت -

  .إخل... كانت سيارة خاصة، مواصالت عامة، دراجة هوائية، طائرة، قطار، 
ستدامة يف ستة نقاط أساسية تتمثل القضايا املرتبطة باملؤشرات اإلجتماعية للتنمية امل: المؤشرات اإلجتماعية .2

  :هي
تعد املساواة اإلجتماعية إحدى أهم القضايا اإلجتماعية يف التنمية املستدامة، : مؤشر المساواة اإلجتماعية  . أ

يعكس إىل درجة نوعية احلياة واملشاركة العامة، وترتبط املساواة مع درجة العدالة والشمولية يف توزيع املوارد وإتاحة  إذ

                                                
  .122، صبق ذكرهمرجع سعدنان منايت صاحل،  1
  .4، ص2016، املكان كة اإلقتصاديني العراقيني،ب، أوراق إقتصادية، ش)الواقع والتحديات(التنمية المستدامة في العراق عدنان فرحان اجلوارين،   2

  .219، ص2003، األهلية للنشر والتوزيع، األردن، مخاطرة العولمة على التنمية: العالم ليس للبيعباتر حممد علي وردم،    3
  .4، صمرجع سبق ذكرهعدنان فرحان اجلوارين،   4
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وقد مت  1.تعد املساواة اإلجتماعية من أكثر قضايا التنمية املستدامة صعوبة يف التحقيقو  ،القرارات ذالفرص وإختا
من املؤشرات لقياس املساواة اإلجتماعية حسب قائمة مؤشرات التنمية املستدامة لألمم املتحدة، وتتمثل  اإختيار عدد

 : أساسا يف
 ؛يعيشون حتت خط الفقرين ذويقاس عن طريق نسبة السكان ال :مؤشر الفقر -
أي عدد  ،)القوة العاملة الكلية(كنسبة مئوية من قوة العمل ويعكس عدد األفراد العاطلني   :مؤشر البطالة -

 ؛ حيصلوا على فرصة عململاألفراد يف سن العمل والقادرين عليه و 
عدل أجر ميكن قياسه من خالل مقارنة معدل أجر الرجل مب: مؤشر المساواة في النوع اإلجتماعي  -

 .املرأة
هناك إرتباط وثيق بني الصحة والتنمية املستدامة ألن احلصول على مياه صاحلة  :مؤشر الصحة العامة  . ب

جزئية  وهناك عدة مؤشرات 2.يعد من أهم مبادئ التنمية املستدامة ،اء صحي، ورعاية صحية جيدةذللشرب وغ
 3:ا فيما يليهلقياس مستوى الصحة العامة ميكن توضيح

  ؛تقاس باحلاالت الصحية لألطفالإذ  ،يةذالتغحالة  -
  ؛معدل وفيات األطفال حتت سن اخلمسة سنوات -
 ؛العمر املتوقع عند الوالدة -
  ؛نسبة السكان الذين حيصلون على مياه شرب صاحلة -
  ؛نسبة السكان الذين تتوافر لديهم مرافق كافية للصرف الصحي -
 ةن على الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية األولية ونسبوتقاس بنسبة السكان القادري ،الرعاية الصحية -

 .ى األطفالدالتطعيم ضد األمراض املعدية ل
يعد العلم بوصفه عملية مستمرة طيلة العمر متطلبا رئيسيا لتحقيق التنمية املستدامة، كما  :التعليممؤشر   . ت

اسية ويف حتقيق العدالة اإلجتماعية وبناء درجة خاصة يف جمال تلبية اإلحتياجات البشرية األسبيعترب عنصرا حامسا 
اة من أدوات حتويل أمناط دالقدرات، وإتاحة الوصول إىل املعلومات، وتعزيز العلوم، عالوة على أن التعليم يعد أ

 : وتتلخص مؤشرات التعليم فيما يلي 4.اإلستهالك واإلنتاج إىل مسار أكثر إستدامة
 ؛ختلفةمعدل اإللتحاق باملراحل التعليمية امل -
تمع ، الذيمؤشر حمو األمية -  .يقاس بنسبة الكبار غري املتعلمني يف ا

يعد توفري السكن املالئم للمواطن من أهم إحتيجات التنمية املستدامة، حيث يشكل اهلجرة  :السكنمؤشر   . ث
ن و ك الذين يعيشمن األرياف إىل املدن أحد أهم أسباب زيادة اإلستيطان البشري العشوائي ونسبة املتشردين، وأولئ

                                                
  .23ص ،مرجع سبق ذكرهنوزاد عبد الرمحن اهلييت، حسن إبراهيم املهندي،   1
  .، الصفحة نفسهاالمرجع السابق  2
  .5، 4ص، مرجع سبق ذكرهعدنان فرحان اجلوارين،   3
  .102ص، مرجع سبق ذكرهسايح بوزيد،   4
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مع حقوقهم اإلنسانية يف العيش يف مسكن آمن ومريح ومستقل، وتقاس  ،ظروف صعبة وال جيدون السكن املناسب
 .1نصيب الفرد من األمتار املربعة يف األبنية: حالة السكن يف مؤشرات التنمية املستدامة عادة مبؤشر واحد هو

ة باألمن اإلجتماعي ومحاية املواطنني من اجلرمية املنظمة وجرائم يتعلق األمن يف التنمية املستدام :مؤشر األمن  . ج
رات واإلستغالل الالمشروع، خاصة لألطفال والنساء، ويتم قياس األمن اإلجتماعي من خالل عدد اجلرائم داملخ

 2.ألف نسمة 100املرتكبة لكل 
ستدامة، فكلما زاد معدل النمو هناك عالقة عكسية بني النمو السكاين والتنمية امل: مؤشر النمو السكاني  . ح

و منطقة جغرافية معينة زادت نسبة إستهالك املوارد الطبيعية ونسبة التصنيع العشوائي والنمو أالسكاين يف دولة ما 
 3.ةاإلقتصادي غري املستدام، مما يؤدي إىل املشاكل البيئية وبالتايل تقليص فرص حتقيق التنمية املستدام

ص املؤشرات شائعة اإلستعمال واألكثر دقة ومشولية وقدرة على عكس حقيقة التطور تتلخ :المؤشرات البيئية .3
  :يف جمال التنمية املستدامة من الناحية البيئية يف العناصر التالية

تؤثر مستويات اهلواء على النواحي الصحية لإلنسان وسائر الكائنات احلية على   :مؤشر الغالف الجوي  . أ
اليت تغري نوعية هواء الغالف  ةاإلحتياطات الالزمة للحد من امللوثات اجلوي ذلذلك جيب إختا ،كوكب األرض

 :وهناك ثالثة مؤشرات رئيسية تتعلق بالغالف اجلوي هي 4.اجلوي
 ؛اين أكسيد الكربونثيتم قياسه من خالل حتديد إنبعاثات  :التغير المناخي -
  ؛اد املستنزفة لألوزونويتم متابعتها من خالل مدى إستهالك املو  :ترقق طبقة األوزون -
ال ويتم قياسها من خالل تركيز ملوثات اهلواء يف  :نوعية الهواء -  .املناطق احلضريةباحمليط ا

ا تتمثل فيما يلي: إستخدامات األراضي  . ب  :أهم املؤشرات املتعلقة 
دات واملخصبات ويتم قياسها مبساحة األراضي املزروعة مقارنة باملساحة الكلية، وإستخدام املبي :الزراعة -

 ؛الزراعية
 ؛يتم قياسها مبساحة الغابات مقارنة باملساحة الكلية لألرض وكذا معدالت قطع الغابات :الغابات -
 ؛ويتم قياسه من خالل حسابات نسبة األرض املتأثرة بالتصحر مقارنة مبساحة األرض الكلية :التصحر -
 .ملستوطنات بشرية دائمة أو مؤقتةويتم قياسها من خالل مبساحة الراضي املستخدمة  :الحضرنة -

ا ما يلي :البحار والمحيطات والمناطق الساحلية  . ت  5:ومن أبرز مؤشرا
 ؛املقيمني يف املناطق الساحلية، وتركيز الطحالب يف املياه الساحلية نسبة السكان -

                                                
  .25، 24ص، مرجع سبق ذكرهاهلييت، حسن إبراهيم املهندي، نوزاد عبد الرمحن   1
التنمية : مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل ،التنمية المستدامة ورهانات النظام الليبرالي بين الواقع واآلفاق المستقبليةفوزي عبد الرزاق، كاتية بوروبة،   2

، منشورات 2008 أفريل 07/08قتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، قد بكلية العلوم اإلة، املنعستخدامية للموارد املتاحاملستدامة والكفاءة اإل
  .90ص ، 2008ستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة، خمرب الشراكة واإل

  .5ص، مرجع سبق ذكرهعدنان فرحان اجلوارين،   3
لد األول، طالغالف الجويحممد أمحد الشهاوي،   4   .46، ص2006، الدار العربية للعلوم، بريوت، 1، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، ا
  .122، صمرجع سبق ذكرهعدنان منايت صاحل،   5
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 .وية للصيد حبسب األنواع التجارية الرئيسيةسنأي احلصيلة ال :مصائد األسماك -
من أكثر املوارد الطبيعية تعرضا لإلستنزاف والتلوث، وجتد كل الدول اليت تتميز بقلة مصادر  :ةبذالمياه الع  . ث

 :بة جبانبها النوعي والكمي يف اآليتذوتتمثل مؤشرات املياه الع. املياه نفسها يف وضع إقتصادي وإجتماعي صعب
 ؛املعدية يف املياهوتقاس برتكيز األكسجني املذاب عضويا ونسبة البكترييا  :نوعية المياه -
تقاس من خالل حساب كمية املياه السطحية واجلوفية اليت يتم ضخها وإستنزافها سنويا  :كمية المياه -

 1.مقارنة بكمية املياه الكلية
وهذا يعين محاية النباتات واحليوانات الربية وإنشاء احملميات من أجل الوفاء بإحتياجات  :التنوع الحيوي  . ج

 2: على التوازن الطبيعي، ويتم قياس التنوع احليوي من خالل مؤشرين رئيسيني مهااإلنسان ودون التأثري
 ؛ويتم قياسها بنسبة مساحة املناطق احملمية مقارنة باملساحة الكلية :األنظمة البيئية -
 .يتم قياسها بنسب الكائنات احلية املهددة باإلنقراض :مؤشر األنواع -

املؤسسية للتنمية املستدامة يف كل من اإلطار املؤسسي والقدرة  تتمثل املؤشرات :يةاتالمؤشرات المؤسس .4
  3:املؤسسية وهي كما يلي

من األمور الالزمة توافر التشريعات املالئمة على صعيدي القانون والسياسات بوصفها  :ياتاإلطار المؤسس  . أ
 :ها، واملؤشران املستخدمان مهاذإطارا مؤسسيا، لتشجيع التنمية املستدامة وتنفي

 ؛سرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامةاإل -
 .اإلتفاقات العاملية املصادق عليها ذتنفي -

 : ية فيما يلياتوتتمثل أهم مؤشرات القدرة املؤسس :يةاتالقدرة المؤسس  . ب
  ؛شخص 1000عدد أجهزة الراديو أو حسابات األنرتنت لكل   -
  .شخص 1000خطوط اهلاتف الثابث وأجهزة اهلاتف املتحرك لكل   -

فاق املايل على البحث والتطوير كنسبة مئوية من نومتثل حجم اإل :فاق على البحث والتطويرنبة اإلنس  . ت
 .الناتج احمللي اإلمجايل

وهو قياس أعداد العلماء واملهندسني يف جمال : عدد الباحثين والمهندسين في مجال البحث العلمي  . ث
 .البحث والتطوير لكل مليون شخص

ا ختاما، وبعد اإلطالع على  ماهية التنمية املستدامة، أهدافها ومبادئها، وأهم أبعادها، وكذا التعرف على مستويا
وأبرز مؤشرات قياسها، نصل اآلن إىل التأصيل العالقة اليت تربط بني إسرتاتيجية إستخدام الطاقة وضوابط التنمية 

البديلة ضمن رهانات ومتطلبات املستدامة من خالل التطرق إلجراءات ترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقات 
  . اإلستدامة، وذلك من خالل املبحث املوايل

                                                
  .218، صمرجع سبق ذكرهباتر حممد علي وردم،   1
  .91، صمرجع سبق ذكرهة بوروبة، فوزي عبد الرزاق، كاتي  2
  .7ص، مرجع سبق ذكرهعدنان فرحان اجلوارين،   3
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  الكفـاءة اإلستخدامية للمصادر الطاقوية ضمن متطلبات اإلستدامة: المبحث الثاني
دف إىل تأمني مسرية التنمية  الكفء ميثل اإلستخدام للموارد الطاقوية جزءا من اإلسرتاتيجية العاملية اليت 

خاصة وأن ما يهدد الكون اليوم ليس فقط إمكانية نفاذ املصادر الطاقوية التقليدية، وإمنا شعوب العامل، ل ةاملستدام
عرف أيضا يف العقود األخري شكل آخر من أشكال التهديد املرتبطة بالطاقة ويتعلق األمر بالتلوث البيئي، الذي 

 ةكفاءوات فعلية وجادة ألجل ترقية الإختاذ خط دفع بالدول إىليمر الذي األزادت حدته بشكل ملحوظ، 
  .إلستخالفها وفق ضوابط اإلستدامة ىل البحث عن مصادر بديلة ومتجددةإ، إضافة للمصادر الطاقويةاإلستخدامية 

ضوابط اإلستخدام املستدام للموارد الطبيعية، مفهوم الكفاءة : هذا املبحث سوف نتطرق إىلومن خالل 
آليات وسبل ترقية كفاءة إستخدام املوارد الطاقوية، ويف األخري نشري ألهم  ات حتقيقها،اإلستخدامية للطاقة وسيناريوه

 .العوائق والتحديات اليت تواجه حتقيق الكفاءة اإلستخدامية هلذه املوارد

 ضوابط اإلستخدام المستدام للموارد الطبيعية  : المطلب األول
مصادر الطاقوية يعد من األمور البالغة األمهية وال شك أنه إن رسم سياسة رشيدة لرتقية الكفاءة اإلستخدامية لل

بقدر ما حتقق هذه السياسة من جناح فإن اإلستغالل املستدام يتعزز بصورة تساهم يف تأمني إحتياجات اجليل احلايل 
كما أن جتاوز الصعوبات تطلب يف خمتلف السنوات وضع سياسات وبرامج   وتضمن حقوق األجيال الالحقة،

ستغالال نظر إليه البعض كهدف مشروع لتحقيق إدية، وهذا ما أدى إىل االستغالل الكبري للموارد الطبيعية إقتصا
التنمية، ويف نفس الوقت نظر إليه البعض اآلخر كإستغالل مفرط للموارد الطبيعية وتوزيع غري عادل هلذه املوارد اليت 

الضوابط واملعايري اليت تنظم عملية اإلستخدام األمثل هي حق لألجيال القادمة، ومن هذا املنطلق ميكن حتديد 
   .ضوابط شرعية، ضوابط بيئية، ضوابط إقتصادية وإجتماعية 1 :واملستدام للموارد الطبيعية، يف أربعة عناصر رئيسية هي

  الضوابط الشرعية: أوال
االت، وقد أوجب اإلسالم يف خلق اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان وسخر له املوارد الطبيعية إلستخدامها يف شىت  ا

  :القرآن الكرمي والسنة النبوية عند التعامل مع هذه املوارد التقيد مبجموعة من الضوابط واملعايري تتمثل يف
  التعامل مع املورد من منظور اإلستخالف؛ -
  الدعوة إىل اإلعتدال ونبذ اإلسراف؛ -
 الدعوة إىل التعمري واإلصالح؛ -
 د؛النهي عن الفساد واإلفسا -
 مراعاة الشمولية والتكامل؛ -
  .األخذ باألسباب من خالل التخطيط العلمي السليم -

   ضوابط بيئية طبيعية: ثانيا

                                                
   :على املوقع احمت ، 33ص ،العالم اإلسالمي وتحديات التنمية المستدامةيسيسكو، منظمة اإل1 

http://doc.abhatov.net.ma/IMG/doc/23Nov.5doc. 
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 1987األمم املتحدة للبيئة والتنمية عام  ة، وتقرير جلن1980قدمت وثيقة اإلسرتاتيجية العاملية لصون الطبيعة عام 
ا املعدلة اليت كانت حجر الزاوية يف مداوال ثالثة مقاصد  1992ت مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية عام وصور

   :األساس فيها يتصل بالنظم البيئية الطبيعية وهي

خصوبة (احملافظة على العمليات البيئية األساسية اليت تقوم عليها صحة النظم، واليت تعتمد عليها األحياء  -
  ؛)الرتبة، تدوير عناصر الغذاء، نفاذ املاء، نفاذ اهلواء

األنواع والسالالت من نبات (صيانة املوارد الوراثية أي املكونات الوراثية املوجودة يف كائنات العامل،  -
وهو التنوع الذي تعتمد عليه برامج تربية األنواع وإستنباط السالالت احملسنة وتعتمد عليها فرص إستكشاف ) وحيوان

 مواد جديدة تدخل يف التطور التكنولوجي بصفة عامة؛
والنظم البيئية وخاصة مصايد األمساك وغريها من ) الكائنات احلية(أمني اإلستخدام املتواصل لألنواع ت -

الكائنات احلية الربية والغابات، أي ال يكون احلصاد أكرب من قدرة النظام على اإلنتاج والعطاء، وهذه الضوابط 
تقتضي التنمية املستدامة أن يراعي اإلنسان هذه تنطبق على النظم الطبيعية وعلى النظم اليت يديرها اإلنسان، و 

 .الضوابط ويراعي أمهية صون النظام البيئي
 ضوابط إجتماعية: ثالثا

تتجسد هذه الضوابط يف تصرفات األفراد بإجتاه بيئتهم وما تشمل عليه من موارد طبيعية، وتعتمد مشاركة األفراد 
على مدى وعيهم باملشاكل البيئية، وإحتمال تأثري تغريات البيئة يف  يف محاية موارد البيئة الطبيعية واحملافظة عليها

م يف البيئة ومواردها الطبيعية املختلفة وتتمثل هذه الضوابط يف   :رفاهيتهم، وكيفية تأثري أساليب حيا
  ختصيص املوارد على مجيع املستويات التخطيطية؛ -
 إحداث تغري يف تصرفات األفراد؛ -
 فع ودفع املضار؛التعاون على جلب املنا -
  .تنمية اخللق البيئي عند األفراد -

   ضوابط إقتصادية: رابعا
تعترب الضوابط واملعايري اإلقتصادية من أهم العوامل اليت حتدد استغالل مورد بعينه دون آخر، فيسعى األفراد إىل 

عيشتهم مما يدفعهم إىل احلد يف وتتزايد حاجات األفراد إزاء الرغبة يف رفع مستوى م. إستغالله وتعظيم اإلستفادة منه
م وتقدمهم العقلي والفين وتتمثل املعايري . إستثمارها، وهبة اهللا تعاىل يف البيئة من موارد طبيعية تساعد على منو قدرا

  :اإلقتصادية اليت يتوقف عليها إستغالل املوارد الطبيعية يف
  مقدار الربح الناتج عن اإلستغالل؛ -
 املورد؛ درجة الطلب احلقيقي على -
ا؛ -  نوع املوارد ودرجة جود
 .طبيعة املوارد ومدى توافرها -

  :وميكن تلخيص ضوابط اإلستخدام املستدام للموارد الطبيعية من خالل الشكل التايل
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  ضوابط اإلستخدام المستدام للموارد الطبيعية): 4.3( الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :متاح على املوقع ، 33ص ،ي وتحديات التنمية المستدامةالعالم اإلسالممنظمة اإليسيسكو، : المصدر
http://doc.abhatov.net.ma/IMG/doc/23Nov.5doc. 

  تحقيقهاسيناريوهات  و ستخدامية للطاقة  الكفـاءة اإل: نيالمطلب الثا
 ملصادر الطاقة إىل إثارة الكثري من املخاوف املتعلقة مبستقبل التنمية يف أدى اإلستهالك املتسارع والالعقالينلقد 

يف عدد السكان والذي يؤدي إىل تزايد  نامي، فضال عن التزايد املستمر واملتطاقويةالعامل نتيجة حملدودية املوارد ال
الذي حيتم على العامل اإلستثمار يف رفع األمر  ،إستغالهلاتفاقم التأثريات البيئية الناجتة عن الطلب على هذه املصادر و 

دف إىل التعرف على األطر العامة للكفاءة . الكفاءة اإلستخدامية هلذه املصادر ومن خالل هذه املطلب 
  . اإلستخدامية للطاقة وأبرز سيناريوهات حتقيقها

  ستخدامية للطاقةمفهوم الكفاءة اإل: أوال
 صياغة طور ، الذي)1923-1848( "باريتو فلفريدو" اإليطايل صاديقتاإل إىل بصفة عامة الكفاءة مفهوم يعود

ويعرب مفهوم الكفاءة حسبه على التخصيص األمثل والكفء للموارد، أي  ،"باريتو بأمثلية" يعرف وأصبح املفهوم هذا

 مستدامال اإلستخدام ضوابط
 طبيعيةللموارد ال

التعامل مع مورد من  -
  ؛منظور االستخالف

الدعوة إىل االعتدال  -
 ؛ونبذ اإلسراف

الدعوة إىل التعمري  -
واإلصالح والنهي عن 

 ؛الفساد واإلفساد
مراعاة الشمولية  -

األخذ و  والتكامل
باألسباب من خالل 

التخطيط العلمي 
 .السليم

اإلدارة احلكيمة للموارد  -
 ؛املتاحة والقدرات البيئية

احملافظة على صحة  -
العمليات البيئية يف 

 ؛النظام البيئي

احملافظة على التنوع  -
 .وراثي للكائنات احليةال

ارد على ختصيص املو  -
مجيع املستويات 

 ؛التخطيطية

إحداث تغري يف  -
 ؛سلوك األفراد

التعاون على جلب  -
 ؛املنافع ودفع املضار

تنمية اخللق البيئي عند  -
 .األفراد

مدى الربح الذي  -
جيين من وراء 
 االستغالل؛ 

درجة الطلب احلقيقي  -
 على املورد؛ 

نوع املوارد ودرجتها  -
 من حيث اجلودة؛

طبيعة املوارد ومدى  -
 .توافرها

  إقتصادية ضوابط  إجتماعية ضوابط  بيئية ضوابط  شرعية ضوابط
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 ممكن صختصي أي فإن هذا األخريحسب ف 1الطريقة املثلى إلستخدام املوارد من أجل العدالة يف تعظيم املكاسب،
  الالكفاءة عن يعرب فهو للموارد كفء غري ختصيص كفء، وأي غري ختصيص أو كفء ختصيص إما فهو للموارد

ر  أكث جعله أو كان، مما أفضل حاله جعل أي ،الفرد حال حتسني إىل يؤدي الذي هو للموارد الكفء والتخصيص
  .فقرا أكثر أو حاال أسوأ آخر فرد جعل دون ،باملفهوم املادي غىن

ا على الكفاءة أما من ناحية التعريف، فتعرف ، وبصيغة أخرى فهي تعين 2"املوارد إلستعمال املثلى الطريقة: "أ
وكذلك  مالية، مادية أم أم بشرية كانت املستخدمة، سواء املوارد تقليل على العمل أي ميكن، ما بأقل الكثري إجناز

االطاقة اإلنتا يف والعطل اهلذر تقليل على العمل  أقصى حتقيق على القدرة: جية، كما ميكن القول عن الكفاءة أ
  .املدخالت من قدر بإستخدام أدىن نفسه احلجم على حتقيق القدرة أو حمددة، مدخالت من املخرجات

املراد إجنازه   العمل أو الشيء يف حتقيق الندية واألمثلية على العمل هي الكفاءة أن القول إىل خنلص ومنه
حمددة، أي  املدخالت ملخرجات أدىن بتحقيق أو حمددة، من مدخالت املخرجات أقصى بتحقيق إما كذل ويتجسد

  :ثنني مهاإجانبني  أو مدخلني من للكفاءة النظر ميكن
القصوى  واملخرجات الفعلية املخرجات بني للمقارنة مقياس عن الكفاءة تعرب املخرجات، حيث جانب -

  ؛حمددة مدخالت من حتقيقها املمكن
اليت  واملدخالت الدنيا الفعلية املدخالت بني للمقارنة مقياس عن الكفاءة تعرب حيث املدخالت جانب -

  .املخرجات من معني مستوى إنتاج ميكنها
 كيفية ختصيص يف واملتمثلة اإلقتصادية األساسية، باملشكلة اإلقتصادي الفكر يف الكفاءة مفهوم كما إرتبط

 ببساطة وتعين .والالحمدودة املتجددة األفراد ورغبات حاجيات أجل تلبية من للمجتمع، واملتاحة احملدودة املوارد
 ينتج معني، قطاع أو مورد جلهة ما أي أن ختصيص اإلقتصادية، األدبيات يف كما" الندرة"أو  احملدودة املوارد مسألة

مثال  الصناعة لقطاع د كبريةخصصنا موار  فإذا أخرى؛ قطاعات جهات أو يف بديلة فرصة تكلفة باملقابل عنه
 هلا موارد تبقى ال اليت القطاعات من والتعليم وغريها الصحة أخرى، كالزراعة، قطاعات على حساب ذلك فسيكون

   .كافية
أما كفاءة الطاقة فتشري إىل إستخدام كميات أقل من الطاقة باإلعتماد على منوذج فعال لتدنية التكاليف وزيادة 

واليصح هدرها  املوارد الطاقوية الناضبة حمدودة وذات قيمة عالية أن على اجلميع يتفقو   3.لطاقةاإلدخار يف مصادر ا
  .الطاقوية الناضبة وترشيد إستغالهلا هدر املصادر تعين عدم هذا املنظور من فالكفاءة وعليه تضييعها، أو

ل تقليل الكمية املستهلكة إلنتاج وبالتايل فإن كفاءة إستخدام الطاقة حتقق أهداف ختفيض كثافة الطاقة من خال
نفس املستوى من خدمات الطاقة، أو من خالل التحول يف البنية اإلقتصادية لألسواق أي اإلنتقال من األنشطة  
كثيفة الطاقة مثل الصناعات التحويلية إىل األنشطة منخفضة الطاقة مثل اخلدمات، شرط احلفاظ على نفس املستوى 

                                                
1  Lee S. Fredman, The Microeconomics of Public Policy Analysis, Part 1, Princeton University Press, 2002, p26. 
2 Shone. R, Applications in intermediate macro-eoconomic, Oxford, 1981, p32. 
3Connecticut Farm Energy Program_ Energy Best Management Practices Guide_ EnSave, Inc.2010, p6. 
www.CTFarmEnegy.org. (Consulté le 15/11/2014) 
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إمجايل الناتج احمللي، وعليه ميكن القول أن كفاءة إستخدام الطاقة هي املفتاح لقيادة  أو حتقيق مستوى أعلى من
ختفيضات تدرجيية يف كثافة الطاقة كأحد احللول املقدمة ملواجهة حتديات التغري املناخي، القدرة التنافسية الصناعية  

  1.رفاهية اإلنسان، التنمية اإلقتصادية وأمن الطاقة
أن الكفاءة اإلستخدامية للمصادر الطاقوية تعين بشكل أساسي ترشيد إستهالك وإستغالل هذه إذا ميكن القول 

األخرية وعدم هدرها بشكل ال خيدم املصاحل العامة واخلاصة، احلالية واملستقبلية، وكذلك حماولة اإلستفادة بشكل 
  .كن من املدخالت الطاقويةأمثل من الطاقة، من خالل إنتاج أقصى حد من املخرجات بإستخدام أقل حد مم

إن مفهوم كفاءة الطاقة يرتبط مبفاهيم أخرى، مثل احلفاظ على الطاقة، والذي ينصرف إىل إستخدام كمية أقل 
عن طريق تغيري سلوك استهالك الطاقة، من خالل إعتماد تقنيات ختفيض الطلب من خالل كفاءة إستخدام الطاقة 

املتجددة، ومفهوم التدقيق الطاقوي، والذي ميثل وثيقة حتلل إستخدام الطاقة  والتوجه حنو إستخدام الطاقات البديلة
ا كإجراء لزيادة كفاءة استخدام الطاقة، كما يعد مفهوم أمن الطاقة   2احلالية يف خمتلف اإلحتياجات، والذي يوصى 
على وجه التحديد، ويعرب عن مفهوما ذا أمهية كبرية لتجسيد كفاءة الطاقة، حيث يركز على توافر الطاقة وتسعريها 

قدرة النظام السائد على تلبية اإلحتياجات من الطاقة بأسعار تنافسية ختضع ملعايري مقبولة مثل حسن التوقيت  
اجلودة، السالمة واألخذ بعني اإلعتبار التأثريات املناخية والبيئية، كما يعرف أمن الطاقة يف سياق املخاطر اجليوسياسية 

الطاقة اخلارجيية، واجلهود املتواصلة لرفع كفاءة إستخدام الطاقة قادرة على فصل النمو اإلقتصادي عن  بإدارة إمدادات
  3.منو إستخدام املوارد الطاقوية الناضبة

وتعترب كفاءة إستخدام الطاقة عنصرا أساسيا يف التقدم حنو إقتصاد منخفض الكربون يف املستقبل حيث أن زيادة  
طاقة أكثر التوفيق بني زيادة الطلب على الطاقة ومحاية البيئة وضمان التحرك يف املستقبل حنو  كفاءة الطاقة ميكن من

إستدامة، فالتحسينات يف جمال كفاءة الطاقة تلعب دورا رئيسيا يف احلد من الزيادات العاملية يف إستهالك موارد الطاقة 
وتعزيز اإلجتاهات املستقبلية يف جمال إستعمال الطاقة وإنبعاث الغازات الدفيئة، مع احلفاظ على جودة خدمة الطاقة 

يف العامل، باإلضافة إىل معاجلة املخاوف بشأن احلصول على الطاقة وأمن اإلمدادات، ولذا تعترب كفاءة الطاقة جزء 
مهم ضمن خارطة الطريق لبعث منظومة طاقوية مستدامة كما تطرح كفاءة الطاقة قضية جتارية قوية، حيث ميكن 

ا التنافسية واإلنتاجية اإلمجالية، وعالوة على ذلك هناك فرص لتطوير لل شركات أن توفر التكاليف وحتسن قدر
األعمال اجلديدة اليت تعزز من كفاءة إستخدام الطاقة يف خمتلف البلدان والقطاعات، كما ميكن أن ختلق وظائف 

ا تعاين من عدة  تساهم يف حتسني مستوى املعيشة، وعلى الرغم من األمهية اليت تشتمل عليها كفاءة الطاقة، إال أ
عراقيل ومعوقات، ومن أجل التغلب عليها يتعني على احلكومات خلق البيئة السياسية اليت تساهم يف حتقيق كفاءة 

ال، وإزالة احلواجز اإلقتصادية واملالية وتقدمي  الدعم إستخدام الطاقة، وتشجيع اإلبتكار وتنويع اخليارات يف هذا ا

                                                
1 The Secretary General’s Advisory Group on Energy and Climate Change (AGECC) _ Energy for a Sustainable 
Future _ Summary Report and Recommendations, New York, 28 April 2010. 
2 Connecticut Farm Energy Program, Op. Cit, p6. 
3 OCDE, Energy for Sustainable development, Organization for Economic Co-operation and development, 
France, 2007, p 9. 
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احلكومي، والتدريب املهين، ويبقى اإلستثمار يف البحث والتطوير هو أوىل اخلطوات إلزالة هذه العراقيل، ويعزز السوق   
املعايري والعالمات، الشراكة بني القطاع العام واخلاص، باإلضافة إىل : كفاءة الطاقة من خالل آليات مبتكرة مثل

طاقة والذي ساعد يف احلصول على التحسينات التكنولوجية، من خالل إزالة التعاون الدويل بشأن سياسات كفاءة ال
احلواجز اليت حتول دون نشر أفضل التقنيات يف السوق وتنسيق السياسات واملعايري وتبادل املعلومات حول األدوات 

  1.وأفضل املمارسات لتحقيق كفاءة إستخدام الطاقة
  2العالم سيناريوهات تحسين كفاءة الطاقة في: ثانيا

إن التوجه العاملي حنو ترقية كفاءة الطاقة يعتمد على ختفيض إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون جراء إستخدام 
املصادر التقليدية للطاقة، خاصة يف البلدان األكثر إستهالكا، فتخفيض إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون يعمل على 

ال لرتقية البحث والتطوير يف الطاقات املتجددة، وإدارة تطور اإلرتقاء بكفاءة إستخدام الطاقات التقليدية  ويفتح ا
  :الطلب العاملي على الطاقة من خالل التحكم يف ثالثة عوامل رئيسية

 تطور عدد السكان، حيث يؤدي إىل زيادة إنتاج وإستهالك الطاقة؛  -
 ثر إستخداما؛التنمية اإلقتصادية، ويعترب الناتج احمللي اإلمجايل هو املؤشر األك  -
 .كثافة إستخدام الطاقة -

ا يف  وهناك العديد من السيناريوهات الصادرة عن مجلة من املنظمات ضمن جماالت الطاقة وأساليب حتسني كفاء
، وتنبع أمهية سيناريوهات الطاقة من أمهية 2050العامل واليت تنطلق من فرضية ارتفاع الطلب على الطاقة حبلول 

ي توفره إلستكشاف آفاق الطاقة املستقبلية والتوليفات املمكنة من اخليارات التكنولوجية الصديقة اإلطار والتصور الذ
  .للبيئة وأثارها على حتسني إنتاج إستهالك الطاقة ودعم أهداف اإلستدامة

إن تزايد الطلب على الطاقة بوترية متسارعة نظرا لدخول العديد من : سيناريو التدافع وسيناريو المخططات .1
واإلحتماالت املتنامية إلخنفاض ، من جهة الدول يف مرحلة التنمية االقتصادية األكثر إعتمادا على إستخدام الطاقة

إمدادات البرتول والغاز من جهة أخرى، جيعل العامل يف وضعية لرفع حتدي اخليارات اليت تدعم توجهات إستخدام 
ن هذه أورفع كفاءة الطاقة خلفض إنبعاث الغازات الدفيئة وجند الطاقة مبردودية أكرب واإلرتقاء بالطاقات املتجددة 

 : ، وتتلخص يف سيناريوهني مها2050التحديات تصف سيناريوهات الطاقة إىل غاية 
يصف حالة التنافس الشديد بني الدول لتأمني الطاقة، كما أن اإلستجابات السياسية : سيناريو التدافع  . أ

اقة وتغري املناخ، غالبا ما تكون تلقائية وحادة، مما يؤدي إىل إرتفاع مفاجئ يف لألزمتني املتعلقتني بإستخالص الط
ا قليلة ومتأخرة   األسعار، وإىل فرتات تتسم بالتباطؤ اإلقتصادي وزيادة اإلضرابات، وتتميز السياسات احلكومية بأ

 وال يوجد إطار فعال ملعاجلة الغازات املسببة لإلحتباس احلراري؛

                                                
1 ICC Commission on Environment and Energy _ Energy efficiency with case studies _ document N=0 213/75-19, 
November, 2009. 

يف العلوم اإلقتصادية،  ) غري منشورة(ماجستري رسالة ، دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة اإلقتصاد الجزائري في ظل ضوابط اإلستدامة براجيي صباح،  2
  .78 - 74ص ، 2013 -2012جامعة سطيف، ية وعلوم التسيري، كلية العلوم اإلقتصادية والتجار 
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هو سيناريو غري منظم يف البداية، حيث تسفر املبادرات احمللية عن مزيج من  :خططاتسيناريو الم  . ب
السياسات واألساليب املختلفة للتعامل مع حتديات التنمية االقتصادية، وتأمني الطاقة وتغري املناخ، وتعمل السياسات 

ن إرتفاع الطلب على الطاقة وإرتفاع حرارة يف إطار هذا السيناريو على حتفيز اإلبتكار وزيادة مردودية الطاقة، احلد م
األرض، واملسامهة يف احلفاظ على منو إقتصادي مطرد، حيث يتم يف إطار هذا السيناريو إستحداث معايري وضرائب 
جديدة وسياسات أخرى لتغيري السلوك، وحتسني مردودية الطاقة واألداء املتعلق بثاين أكسيد الكربون يف خمتلف 

 .القطاعات
كل من هذين السيناريوهني يتزايد إستخدام الطاقة بشكل سريع، ولكنه يكون أسرع يف سيناريو التدافع، وال يف   

يستطيع مصدر طاقة واحد أو تكنولوجيا واحدة مبفردها الوفاء بالطلب وختفيض إنبعاث ثاين أكسيد الكربون  
مع أن تلك احلصة ستكون أقل بكثري من احلصة وتستمر الطاقة التقليدية يف تقدمي أكثر من نصف الطاقة العاملية، 

من إمجايل إمدادات الطاقة، ويف سيناريو املخططات سوف تنمو طاقة الرياح والطاقة ) %80(اليت تقدمها حاليا 
، أما عن توقعات مستوى إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون حسب السيناريوهني  2030الشمسية بقوة بعد عام 
    :ل الشكل املوايلفيمكن توضيحها من خال

  إنبعاث ثاني أكسيد الكربون المباشر من الطاقة حسب سيناريوهي التدافع والمخططات): 5.3(الشكل رقم 
  )سنوياco2مليار طن من  : الوحدة( 

  
  :، متاح على املوقع7، ص2007، الطاقة المسؤولةتقرير شل حول التنمية املستدامة، : المصدر

www.shell.com/responsibleenergy  
يفرتض كل من : سيناريو اإلستخدام الكثيف للطاقات األحفورية، وسيناريو اإلستخدام الصديق للمناخ .2

سيناريوهي اإلستخدام الكثيف للطاقة واإلستخدام الصديق للبيئة سيادة منو إقتصادي سريع، وتعترب قاعدة اإلنطالق 
عاون والتنمية يف امليدان اإلقتصادي الذي يبلغ ستة بنصيب الفرد من اإلنبعاث يف بلدان منظمة الت 1990من عام 

، وبإمجايل إنبعاث مقسم بالتساوي بني البلدان النامية والعامل )بإستثناء اليابان(أضعاف املستوى املوجود يف آسيا 
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رب سيناريو املتقدم، وتقارب كبري يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بني البلدان النامية واملتقدمة، وال يعت
اإلستخدام الكثيف جمرد تقدير إستقرائي للتكنولوجيا املتوفرة، بل يضم فعال التقدم التكنولوجي السريع، مع ختفيض 

مقابل  %17يف نصيب كل دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل يف استخدام الطاقة املتجددة بنسبة تصل إىل  %75قدره 
كثريا على اإلنبعاث العاملي يف عام   2100شئ يف البلدان الصناعية يف عام ، وسيزيد اإلنبعاث النا1990يف عام  5%

، أما السيناريو اخلاص باإلستخدام الصديق للبيئة فيفرض تغريا تكنولوجيا أكثر قوة، مع إقتصاد يستهلك قدرا 1990
هني سيظل نصيب الفرد من إستخدامات الطاقة املتجددة، ويف كال السيناريو  %52أقل كثريا من الطاقة، وحصة تبلغ 

من اإلنبعاث يف دول منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اإلقتصادي مساويا لضعف املستوى يف البلدان النامية وهذان 
السيناريوهان للتوضيح وليس للتنبؤ مبا سيحدث وسيتطلب تطبيق السيناريو الصديق للبيئة حتسني كفاءة إستخدام 

جددة كأسلوب لتحسني توليفة الطاقة املستخدمة وختفيض اإلنبعاث للغازات الدفيئة  الطاقة وإعتماد الطاقات املت
  :وميكن تلخيص أداء السيناريوهني من خالل مستويات غاز ثاين أكسيد الكربون املنبعثة يف الشكل املوايل

وسيناريو اإلستخدام  حسب سيناريو اإلستخدام الكثيف للوقود األحفوري co2مستويات إنبعاث الـ ): 6.3(الشكل رقم 
  2100 -1990الصديق للمناخ خالل الفترة 

  

  
، الطبعة العربية، مركز التحول في المؤسسات والنمو ونوعية الحياة: التنمية المستدامة في عالم دائم التغيرتقرير عن التنمية يف العامل، : المصدر

 .175ص، 2003األهرام للرتمجة والنشر، القاهرة، 

تنوع وتعدد السيناريوهات اليت تبني أمهية ترشيد إستهالك الطاقة وحتسني كفاءة إستخدامها على الرغم من 
والتقليل من التأثري السليب على البيئة، دون إغفال احملافظة على اإلستدامة يف النمو اإلقتصادي، إال أن احلقيقة 

املستقبلية مما جيعل خمططات تطوير وترقية  املشرتكة بينها تتمثل يف إرتفاع مستوى الطلب على الطاقة خالل الفرتة
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ا مطلبا أساسيا البد منه للتغلب على رهانات  إستخدام الطاقات املتجددة، وتوسيع دائرة األسواق لتكنولوجيا
  .وحتديات الفرتة القادمة ورفع فعالية املزيج الطاقوي لتلبية متطلبات اإلستدامة لألجيال احلالية واملستقبلية

 مسار ترقية الكفـاءة اإلستخدامية للموارد الطاقوية وأهم العوائق التي تواجهه: الثالمطلب الث
ستهالكها أي حنفظها إيتفق اجلميع على أن الطريقة املثلى لتجنب أو احلد من نقص الطاقة ببساطة أن نقلل 

ا، وكلمة احلفظ تتضمن عادة اإلشارة إىل رشيد الطاقة، وميكن وىل يطلق عليها إسم تاأل :سرتاتيجيتنيإ ونصو
ما الثانية يطلق عليها إسم الكفاءة واليت تتلخص يف أتلخيصها بالقيام بإطفاء املصباح لدى اخلروج من الغرفة، 

ومن خالل هذا  1،ستبدال املصباح الزئبقي املتوهج بأخر يصدر نفس الكمية من الضوء ولكن بربع كمية الكهرباءإ
ا اإلستخدامية، وكذا أهم املطلب سنحاول التعرف على حركية وا ملسار املتخذ لرتشيد إستهالك الطاقة وترقية كفاء

  .العوائق اليت تواجه هذا املسار
   خداميةستاإل تهاترقية كفاءو إستهالك الطاقة  ترشيد سبل: أوال

إختاذ اإلجراءات الضرورية من أجل خفض إستخدامها مع احملافظة على حجم "يقصد برتشيد إستهالك الطاقة 
ا من الناحية اإلقتصادية وتقليل الضائع منها، حبيث ميكن إنتاج نفس  اإلنتاج املتحقق من وراء ذلك وزيادة كفاء

ا إستخدام الطاقة إستخداما عقالنيا مدروسا وتقليل اإلسراف يف ،  2"احلجم بكمية أقل من الطاقة كما يقصد 
يد الطاقة تقليل التبذير يف إستخدامها وذلك خبفض كثافة وبعبارة أخرى، يقصد برتشإستهالكها بأصنافها املختلفة، 

  . إستهالكها بشكل يتماشى مع متطلبات الفعالية االقتصادية
ا اإلستخدامية ولعل  وتوجد العديد من األسباب اليت تدفع إىل ترشيد إستهالك الطاقة واإلستثمار يف ترقية كفاء

يتمثل يف العمل على ترشيد اإلنفاق من خالل تقليل إنشاء حمطات السبب األول يف هذا هو مايل بالدرجة األوىل، و 
الطاقة اجلديدة واإلستثمار يف رفع قدرة الشبكات احلالية، ويربز هذا السبب خاصة يف الدول اليت تستورد الطاقة 

مصادر الطاقوية مبختلف أنواعها، أما السبب الثاين فيتعلق أساسا مبحاولة احلد من إستنزاف اإلحتياطيات العاملية لل
، وعن السبب الثالث فريتبط باإلجتاهات العاملية احلالية الداعية إىل )البرتول، الغاز، الفحم(الناضبة خاصة األحفورية 

زيادة اإلهتمام بالبيئة والتنمية املستدامة، من خالل احلد من التلوث الناجم عن خمتلف مصادر الطاقة، حيث بلغ هذا 
أدت إىل تدهور البيئة بشكل خطري، األمر الذي قد يعرض الكرة األرضية إىل خماطر تدمريية  التلوث مستويات قياسية

قد ترهن مصاحل األجيال احلالية واملستقبلية، ويعد غاز ثاين أكسيد الكربون املتسبب الرئيسي يف هذا التدهور البيئي  
ا، والذي ينتج أساسا عن خمتلف أنواع الوقود األحفوري واألنشطة املتع لذلك جيب تطوير التقنيات وإجراء املزيد لقة 

من البحوث يف جمال ترقية الكفاءة اإلستخدامية للمصادر الطاقوية خاصة األحفورية منها وترشيد إستهالكها لتجنب 
إنبعاث الغازات الدفيئة املسببة لإلحتباس احلراري، وبالتايل جتنب صرف تكاليف إضافية يف جمال التدخل البعدي 

عاجلة آثار التلوث، وذلك بإتباع إسرتاتيجية تعد وقائية، واليت ترتكز أساسا على ترشيد استهالك الطاقة واإلستثمار مل

                                                
  .247، صمرجع سبق ذكرهنطوان عبد اهللا، إرغ، ترمجة و ريتشارد هاينب1
  .170، ص2000، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، إقتصاديات الموارد والبيئةحممد عبد الكرمي على عبد ربه، حممد عزت حممد إبراهيم غزالن،  2
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ا اإلستخدامية يف ظل ضوابط اإلستدامة البيئية،  وميكن حتقيق ترشيد إستهالك الطاقة بإتباع مجلة من يف ترقية كفاء
ظومة الطاقة يف خمتلف مراحلها، بدءا من حمطات حتويل الطاقة وصوال اإلجراءات اليت تسمح باحلد من اهلدر يف من

  1:ومن بني هذه اإلجراءات نذكر التالية منهاذا احلد من التأثريات البيئية، إىل األجهزة املستهلكة للطاقة، وك
احملطات  تبدأ أول إجراءات الرتشيد من احملطات األولية لتحويل الطاقة، فالتشغيل اإلقتصادي األمثل هلذه -

ال، كما أن احلفاظ على جاهزية حمطات الطاقة والتقيد الصارم بربامج الصيانة  هو الوسيلة األكثر فعالية يف هذا ا
 من الوسائل األساسية لرتشيد الطاقة يف املراحل األوىل من منظومات الطاقة املتكاملة؛

لتحكم املركزي يف مؤسسات الطاقة، واليت بعد تلك اإلجراءات تأيت مرحلة ما يدعى بإدارة األمحال، وهي ا -
تسمح بالتحكم يف إستهالك األفراد زمنيا وكميا بواسطة أجهزة خاصة تركب هلذا الغرض، وعن طريق تطوير فرض 
تعريفة مالئمة تضطر املستهلك إىل اإلستخدام العقالين للطاقة وجتنب اهلدر يف إستهالكها، وميكن حتقيق ذلك من 

م أجهزة التسخني والتدفئة املتطورة اليت تستهلك أقل كمية من الوقود بأعلى مردود وأقل تلوث  خالل تشجيع إستخدا
 أيضا اإلستفادة القصوى من الطاقة الشمسية يف تسخني املياه ويف التدفئة ما أمكن ذلك؛

دية واليت تسا  - عد على ترشيد إن إستخدام العزل احلراري اجليد للمباين يعد من بني اإلجراءات والربامج ا
صيفا، كذلك فإن تطبيق من الطاقة املستهلكة يف التدفئة شتاءا أو التكييف  %25إستهالك الطاقة حيث يوفر حنو 

كن من اإلستفادة القصوى من ضوء النهار ومن نشاط اإلنسان يف فصل الصيف، مما يسهم يف  التوقيت الصيفي ميُ
 خفض الطاقة املستهلكة يف اإلنارة والتكييف؛

ضافة إىل كل ما سبق ذكره، فإن اإلعالم يلعب دورا بارزا يف جمال ترشيد إستهالك الطاقة، من خالل إ  -
م وأنشطتهم، وعلى  توعية املواطنني وتعريفهم بأمهية ترشيد إستهالك الطاقة واحلد من هدرها يف خمتلف نواحي حيا

مج توعية توضح هلم أمهية ترشيد إستهالك الطاقة وتبني وسائل اإلعالم بأنواعها املرئية واملسموعة واملقروءة تقدمي برا
اخلسارة الناجتة عن اهلدر الذي ميكن أن يسببه أي فرد عن قصد أو عن غري قصد وكيف أن هذا اهلدر الفردي يسبب 

  .خسارة إمجالية كبرية يف الدخل القومي سنويا
 بالنظر إىل وذلك قادمة، طويلة لفرتة العامل يف الطاقة لتوفري الرئيسي اخليار األحفوري سيظل ومبا أن الوقود 

 كيفية إستخدامه بكفاءة يف التحدي العاملي، ويتمثل النطاق على الطاقة إمدادات جمموع يف الكبرية مسامهته
 األنظف تقنيات الوقود األحفوري إىل اإلنتقال عملية بأن إدراك البيئة، ومثة على السلبية آثاره ختفيض مع أعلى

ات واألكثر ً  على الطلب إزدياد سيؤدي البلدان النامية حيث يف خاصة املستدامة، التنمية لدعم منه البد شرطا طور

 زيادة وبالتايل تركيبها، املطلوب يف القدرات الكهربائية مطردة زيادة إىل السكان عدد وإزدياد الطاقة خدمات

ال هذا يف أن تركِّز اجلهود وينبغي األنظف، الوقود إمدادات على الطلب   2:على ا

                                                
  :املوقععلى  اح، متإقتصاد الطاقةمهنا، حممد هاشم أبو اخلري،  دامقد  1

http : doc.abhatoo.net.ma/SMG /doc/10oct13.doc (consulté le 22/11/2014)  
 هتماماتاإل في جتماعيإلا النوع قضايا الفقر وإدراج من للتخفيف نهج :ةالمستدام الطاقة نظم في القدرات بناءآسيا،  لغريب جتماعيةواإل قتصاديةاإل اللجنة 2

  .14، ص 2003املتحدة، نيويورك،  اإلسكوا، األمم دول يف املستدامة التنمية ألغراض الطاقة ل،األو  ، اجلزءالرئيسية
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 منهما؛ كل يف األنظف الوقود أنواع إستخدام مع النقل ونظم الكهرباء توليد حمطات كفاءة حتسني -

برامج  ذلك يف مبا كلفتها، وخفض األنظف الوقود مصادر توفري تعزيز إىل دف برامج وتنفيذ وضع -
  عليها؛ تماداإلع وزيادة الوقود، من األنواع هذه إنتاج يف الصناعة مع للتعاون

 والعمل وغازية سائلة مصادر إىل الصلب الوقود مصادر حتويل يف جمال البحث والتطوير برامج تكثيف -

ا نقل على ا ذلك كان كلما النامية الدول إىل تقنيا ً   .مناسب
 يف كفاءة إستخدام الطاقة زالت ما الطاقة بصفة عامة، ونظم ملعدات والتقين العلمي التقدم من الرغم وعلى

 كفاءة نتيجة إلخنفاض ذلك كان سواء متفاوتة، وبدرجات املأمول، املستوى دون )النامية(املتخلفة  البلدان

 هناك فإن املهدرة واملبذرة للطاقة عند اإلستخدام، وإىل ذلك للممارسات أو املعدات اليت حتوزها هذه البلدان،

ا ً القطاعات  مجيع أعلى يف الطاقة بكفاءة امإلستخد املتاحة تطوير الفرص إمكانية مدى يف واضحا حتدي
 خاصة الطاقة وتوليد العمليات املرتبطة بإنتاج كفاءة على رفع العمل إىل باإلضافة واخلدمات العمومية، اإلقتصادية

 حتسني يف التحدي املتمثل مواجهة التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة إىل جلنة دعت الكهربائية، وقد الطاقة

   1:إىل ما يلي ترمي إختاذ تدابري يتطلب الذي الطاقة، وإستخدام إنتاج ءةكفا
  املختلفة القطاعية واخلطط السياسات يف ستهالكهاإ وترشيد الطاقة ستخدامإ كفاءة حتسني قضايا دمج -

اإ األكثر للقطاعات خاصة  املنزيل؛ والقطاع الصناعة، النقل، قطاعات مثل للطاقة ستهالكً
  الدويل التعاون برامج إطار يف تصنيعها ودعم الطاقة، ستخدامإ يف كفاءة األعلى قنياتالت نقل تشجيع -
 النامية؛ للدول مشجعة وبشروط
 هذا يف الوطنية القدرات بناء برامج تعميق مع الطاقة ستهالكإ ترشيد اتيبإمكان ةعام العام الوعي نشر -

ال  والتنفيذ؛ التخطيط مستويات على والتدريب ميةالتعلي الربامج ذلك يف مبا املستويات، كافة على ا
 وتقوية دعم مع واإلقليمي، الوطين الصعيدين على الطاقة ستخدامإ كفاءة لتحسني برامج وتنفيذ وضع -

ال؛ذا  املعنية الوطنية املؤسسات  ا
 وجعلها الطاقة كفاءة حتسني وخدمات معدات تطوير على تعمل الطاقة، خلدمات شركات قيام تشجيع -

ال هلذا ستثماراتاإل وجذب كلفة، أقل   .ا
حد املسارات اهلامة لتحسني أاإلستثمار يف تطوير تقنيات وأساليب إستخدام الطاقة ميثل وميكن القول أيضا أن 

الكفاءة اإلستخدامية للمصادر الطاقوية، وذلك باإلعتماد على ترشيد اإليرادات العامة للدولة من أجل التمهيد لنظام 
ه عائدات وتكون إستثمارا ذو مردود جيد مستدام، ويعد اإلستثمار يف ترقية كفاءة الطاقة وترشيد إستهالكهاطاقوي 

فاإلستثمار يف حتسني كفاءة  والتطبيق التصميم جيدة ات املتبعة يف هذا اإلطارالسياس كانت طاملا عام بوجه عالية
ا وهو ما يساهم يف الطاقة يستلزم ترشيد إستهالك هذه األخرية، ما يؤدي إىل  خفض نفقات اإلستهالك املرتبطة 

، وكذلك خفض احلاجة إىل )تكاليف الوقود(حتصيل وفورات مالية إضافية، كما أنه يؤدي إىل خفض تكاليف اإلنتاج 
                                                

 الرئيسية، هتماماتيف اإل تماعيجاإل النوع قضايا الفقر وإدراج من للتخفيف ج :املستدامة الطاقة نظم يف القدرات آسيا، بناء لغريب جتماعيةواإل قتصاديةاإل للجنةا 1
 .13ص ،مرجع سبق ذكره
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اإلستثمار يف إنشاء مولدات طاقوية جديدة، مما يساهم بشكل رئيسي يف خفض التكاليف اإلنتاجية والرأمسالية 
ة بالصناعات الطاقوية، األمر الذي يؤدي إىل حتصيل وفورات مالية إضافية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى املتعلق

فإن اإلستثمار يف ترقية الكفاءة اإلستخدامية للمصادر الطاقوية يؤدي إىل ختفيض اإلنبعاثات امللوثة للبيئة بشكل  
ة، مما يؤدي إىل خفض تكاليف محاية البيئة بشكل معترب  كبري، وهو ما يعترب أمرا ضروريا يف إطار ضوابط اإلستدام

وبالتايل حتقيق وفورات مالية تساعد مع الوفورات اليت ذكرناها سابقا يف حتسني وإستمرارية حركية اإلستثمار يف ترقية 
  . الكفاءة اإلستخدامية للمصادر الطاقوية سواءا الناضبة منها أو املتجددة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   عوائق التي تواجه مسار تحقيق الكفاءة اإلستخدامية للموارد الطاقويةال: نياثا

تواجه عملية حتقيق الكفاءة اإلستخدامية للموارد الطاقوية العديد من التحديات والعوائق، ذلك أن حتقيق إستدامة 
واإلستهالك السائدة قطاع الطاقة يتطلب إحداث العديد من التغريات يف السياسات والتشريعات وكذا أمناط اإلنتاج 

ا غري كفأة وغري مستدامة، ومن خالل هذا العنصر سنحاول التطرق ألبرز العوائق  يف العامل حاليا واملوصوفة بكو
  . والتحديات اليت يواجهها مسار حتقيق الكفاءة اإلستخدامية للموارد الطاقوية

  1:وتتمثل يف: العوائق التشريعية، التنظيمية والتقنية .1

                                                
يد دياب،   1   :، متاح على املوقع3، صترشيد إستهالك الطاقة في قطاع األبنية في ضوء مفاهيم التنمية المستدامةحممد عبد ا

http://www.unhabitat.org.jo/pdf/amman%20conference (consulté le 18/09 /2015)  

تحسین 
كفاءة 
 الطاقة

تخفیض 
 اإلستھالك

  ؛)تكلفة الوقود(خفض تكاليف اإلنتاج  -

 .مولدات جديدةخفض احلاجة إىل  -

 وفورات مالیة
تخفیض 

نبعاثات اإل
 الملوثة

ستثمار يف ترقية  اإل
ستخدام إكفاءة 

 الطاقة

خفض تكاليف 
 محاية البيئة

خفض التكاليف 
 اإلنتاجية والرأمسالية

خفض نفقات 
 ستهالكاإل

 ستخدامية للطاقةر في ترقية الكفاءة اإلستثماإلا مسار): 7.3(الشكل رقم 

التنمية املستدامة والكفاءة : مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل، تحديات الطاقة والتنمية المستدامةفاتح بن نونة، ، الطاهر خامرة : المصدر
، منشورات خمرب 2008أفريل  07/08 جامعة فرحات عباس، قتصادية وعلوم التسيري،، املنعقد بكلية العلوم اإلاحةستخدامية للموارد املتاإل

 .959، ص 2008، عني مليلة ، دار اهلدى للطباعة والنشر،ستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريبالشراكة واإل
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تلعب التشريعات دورا هاما يف تشجيع تبين النظم املستدامة للطاقة، عن طريق : ومة التشريعيةضعف المنظ  . أ
اإللزام بالتخلص من األساليب األدىن كفاءة خاصة يف القطاعات كثيفة اإلستهالك، غري أن ما مييز هذه التشريعات 

ا متاما يف الدول النامية، األمر الذي يؤدي إىل جعل عملية حتسني كفاءة إستخدامها وتشجيع  هو ضعفها أو غيا
البدائل املتجددة عملية تطوعية ختضع لقوى السوق وللجدوى اإلقتصادية والبيئية لتلك البدائل، وبالنظر لكون معظم 
أسواق الطاقة يف تلك الدول الزالت غري تنافسية بالكامل وتتم السيطرة عليها من طرف احلكومات، فإنه من الصعب 

م اإلستخدامية للموارد الطاقوية؛توجيه وإقنا    ع املستهلكني برتشيد إستهالكهم وترقية كفاء
إنطالقا من غياب املنظومة التشريعية يف العديد من دول العامل خاصة النامية : غياب المواصفات القياسية  . ب

ذ مبعايري اجلودة منها، هذا ما نتج عنه غياب أية مواصفات قياسية للمعدات املستهلكة للطاقة، حيث ال يتم أخ
املطبقة عامليا عند إنتاج أو إسرتاد تلك املعدات واألجهزة، وبالتايل تكون أسواق الطاقة يف الدول النامية منفذا 

 للمنتجات ضعيفة الكفاءة واليت يتم التخلص منها يف الدول املتقدمة؛
 جمال تقنيات الطاقة تتمركز معظم مؤسسات ومراكز البحث العاملة يف: ضعف مؤسسات البحث والتطوير  . ت

املتجددة والتقنيات عالية الكفاءة يف الدول الصناعية، مما حيرم الدول النامية من االستفادة من التقدم احلاصل يف هذا 
ال خاصة وأن نقل وتصدير هذه التقنيات إىل الدول النامية تواجهه العديد من الصعوبات نتيجة الختالف  ا

  ادية يف األسواق املستهلكة عنها يف األسواق املنتجة؛الظروف االجتماعية واالقتص
ا غياب املؤسسات القادرة على إمداد املستهلكني مبا حيتاجونه من : ضعف القدرة المؤسسية  . ث يقصد 

معلومات عن تلك التقنيات العالية الكفاءة، وغياب املوارد البشرية املؤهلة إلدارة وصيانة تلك التقنيات وتقدمي الدعم 
م هلا، باإلضافة إىل ضعف اإلمكانيات الالزمة لتصنيع تلك التقنيات حىت تتم خفض تكلفة إنتاجها وحتسني الالز 

ا  .إقتصاديا
  :تتعدد العوائق والعراقيل املالية اليت تقف يف وجه ترقية كفاءة إستخدام الطاقة ومنها: العوائق المالية  .2
لفتها احلقيقية، فهي ال تتضمن إحتساب التكاليف ظلت أسعار الطاقة ال تعكس تك: سياسة تسعير الطاقة  . أ

تقف سياسة تسعري املرتتبة عن التلوث واملشاكل البيئية وأثارها على الصحة العامة لألجيال احلاضرة واملستقبلية، حيث 
ا اإلستخدا -خاصة النامية منها -املنتجات الطاقوية يف العديد من دول العامل مية وتطوير عائقا كبريا أمام ترقية كفاء

الطاقات البديلة اجلديدة واملتجددة، وذلك نتيجة للدعم املمنوح للمواد الطاقوية العتبارات إجتماعية وإقتصادية 
ا إىل اإلستفادة من خدمات الطاقة وبأسعار تقل بكثري عن أسعارها احلقيقية، ويف ظل  متعددة مما أدى بغالبية سكا

ستخدام معدات منخفضة الكفاءة ألن إملوارد زاد التبذير يف االستهالك و غياب الوعي بأمهية احلفاظ على هذه ا
املستهلك يف تلك الدول ال يشعر بالقيمة احلقيقية إلستهالكه نتيجة لألسعار املدعومة  وبالتايل تسارع معدالت 

اقوية سيؤدي إىل عرقلة إذا فإستمرار هذا الدعم ألسعار املواد الط. إستنزاف املوارد الطاقوية وتفاقم التلوث البيئي
ا تشكل عبئا على املصادر املتجددة مما حيول دون التوجه  ا االستخدامية، إضافة إىل أ جهود إستدامتها وترقية كفاء

 .والتوسع يف استخدامها يف املستقبل القريب
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ص عادلة من توزيع يكولوجية وتأمني فر وتتطلب إستدامة قطاع الطاقة األخذ بعني اإلعتبار حمدودية األنظمة اإل
املوارد املتجددة وغري املتجددة بني احلاضر واملستقبل آخذا بعني اإلعتبار حمدودية التدوير للبيئة، وهذا األمر مير حتما 
عرب التحديد الدقيق للتكاليف البيئية واإلجتماعية املصاحبة إلنتاج وإستهالك الطاقة وتقييمها، وبالتايل معاجلة كل 

 ادر الطاقة وفقا لكلفته اإلجتماعية واإلقتصادية معا؛نوع من أنواع مص
إن التقنيات العالية الكفاءة للطاقة وتقنيات الطاقة املتجددة الزالت تواجه : ضعف الحوافز اإلقتصادية  . ب

العديد من املشاكل منها غياب احلافز اإلقتصادي املشجع على إستخدامها يف الدول النامية، حيث تفرض رسوم 
ا على منافسة املنتجات ذات الكفاءة املتدنية اليت تتوفر بأسعار جذابة مجركية عالي ة على إستريادها مما حيد من قدر

 للمستهلك؛
على الرغم من اإلهتمام املتزايد والكبري مبوضوع التغريات املناخية واإلنتعاش : ضعف آليات التمويل  . ت

ا تلك التقنيات اجلديدة، حيث التكنولوجي الكبري يف قطاع الطاقة، إال أنه مل يتم التطر  ق إىل الطريقة اليت ستمول 
من بني املشاكل اليت تعانيها الدول النامية مشكلة توفري التمويل الالزم ملشروعات التنمية بشكل عام، وعليه فإن 

املستهلك يتجه إىل تقنيات الطاقة العالية الكفاءة ال جتد فرصتها يف التمويل، وبالنظر إىل إرتفاع تكلفتها األولية فإن 
خنفاض أسعارها، لذا البد من العمل على إجياد آلية معينة تعمل على تشجيع التقنيات منخفضة الكفاءة نظرا إل

  .الطلب على تلك التقنيات

  الطاقة في القطاعات اإلقتصاديةآليات وسبل ترقية كفـاءة إستخدام  : المطلب الرابع
ا اإلستخدامية عقب األزمة البرتوليـة العاملية لقد تزايد اإلهتمام العاملي بسبل ترشيد  إستهالك الطاقة وترقية كفاء

يف منتصف السبعينات من القرن املاضي، وقد واكب ذلك تطوير العديد من التقنيات والنظم لرتشيد إستهالكها 
ا القطاع الصناعي وإستخدامها يف العديد من القطاعات اليت يعد من أهم وأكثر القطاعات إستهالكا للطاقة، ومنه

وقطاع البناء وكذا قطاع النقل، ومن خالل هذا املطلب سنسلط الضوء على أهم النظم والتقنيات املتخذة على 
  .مستوى هذه القطاعات الثالثة لرتشيد إستهالك الطاقة

  اآلليات الالزمة لترشيد إستهالك الطاقة وترقية كفاءتها اإلستخدامية في القطاع الصناعي: أوال
تلف النظم والتقنيات املمكن إتباعها من أجل ترشيد وترقية كفاءة إستهالك الطاقة مبا يناسب طبيعة العمليات خت

  1:الصناعية املستهدفة، وفيما يلي وصف ألهم هذه النظم والتقنيات
دة العمليات التصنيعية لتحسني اإلنتاجية، سواء لوح طورت أنظمة التحكم يف: التحكم بالعمليات التصنيعية .1

مل العمليات التصنيعية يف قطاع صناعي معني وتعتمد هذه األنظمة عادة على التحكم يف إدخال  صناعية معينة أو 
الطاقة واملواد األولية إىل العملية التصنيعية بواسطة تقنيات متطورة تعتمد على احلاسب اآليل، وطبقا ملعدالت حمددة  

ال الصناعي ويساعد على ترشيد إستهالكها بشكل أمثل، وبالتايل مبا يساهم يف تطوير كفاءة إستخدام الطاق ة يف ا
  حتقيق اإلستغالل املستدام؛ 

                                                
  .9-7، ص2002، األمم املتحدة، نيويورك، ترشيد إستهالك الطاقة في قطاع الصناعةآسيا،  لغريب جتماعيةواإل قتصاديةاإل اللجنة 1
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تتضمن أغلب الصناعات عمليات حرارية يتم من خالهلا إستخدام البخار : نظم إسترجاع الفواقد الحرارية .2
ة سواء كانت سائلة أم غازيةكميات  أو اهلواء الساخن كوسيط للتسخني، وعادة ما تتضمن خمرجات العملية الصناعي

كبرية من الطاقة الضائعة، وبذلك فإن نظم اإلسرتجاع احلراري تستهدف إستخالص الطاقة احململة يف خمرجات 
العملية التصنيعية وإعادة إستخدامها يف مراحل أو مواضع أخرى من العملية، تناسب نوعية ومستويات الطاقة املتوفرة 

جاع الفواقد احلرارية، إستخدام غازات العادم الناجتة عن حرق البرتول يف تسخني املياه الداخلة ا، ومن أهم نظم إسرت 
ا، وكذلك إستخدام البخار املتكاثف للتسخني األويل للموائع اليت يتم إستخدام  إىل املراجل البخارية لرفع كفاء

ا؛   البخار ذاته يف تسخينها، مما يؤدي إىل خفض إستهالك الطاقة 
تعتمد نظم حتسني كفاءة اإلحرتاق على التحكم يف نسبة اهلواء إىل الوقود  :تحسين كفاءة إحتراق الوقود  .3

الداخل إىل املراجل أو األفران، فضال عن التحكم يف درجات احلرارة والضغط مبا يناسب الظروف القياسية لإلحرتاق  
إستهالك الطاقة يف األفران واملراجل، وتتميز هذه األنظمة  ويؤدي ذلك إىل رفع كفاءة اإلحرتاق وحتقيق وفرة كبرية يف

  بإخنفاض تكلفتها؛
أنظمة إدارة الطاقة هي أنظمة حتكم مركزية تعتمد على أساليب حمددة لرتشيد إستهالك  :أنظمة إدارة الطاقة .4

يام بأعمال الصيانة الطاقة يف املنشأة الصناعية وخفض تكلفتها، وتعمل بالتزامن مع التشغيل الكفء للمنشأة والق
الدورية، وتتضمن األساليب اليت يتم إتباعها باإلرتباط مع هذه النظم جدولة تشغيل وإيقاف األجهزة، التحكم يف 
توقيت الطلب على الكهرباء عن طريق جدولة األمحال لإلستفادة من سياسة تعريفة الطاقة اليت قد تتعلق بوقت 

  الطلب عليها؛
تستهدف نظم التوليد املشرتك إنتاج الطاقة احلرارية والكهربائية من  :حرارة والكهرباءنظم التوليد المشترك لل .5

من العمليات احلرارية الكبرية يف ) الطاقة الضائعة(مصدر طاقوي واحد، حيث ميكن إستخدام الطاقة احململة يف العادم 
خص يف املنشآت الصناعية اليت حتتاج إىل توليد الكهرباء، أو يف إستخدام حراري آخر عند مستويات حرارة أقل وباأل

خبار ذو جودة منخفضة، كما ميكن إستخدام حرارة العادم من نظم التوربينات املولدة للكهرباء يف توليد البخار الالزم 
لذات  %60إىل ما يقارب  %35لتشغيل توربينات خبارية إضافية، وبذلك يتم رفع كفاءة التوليد الكهربائي من حوايل 

  ر الطاقوي، ومثال ذلك حمطات حتلية املياه ومصايف البرتول؛املصد
إىل إخنفاض " الفلوريسانت"يؤدي عمل احملركات الكهربائية وإستخدام مصابيح  :تحسين معامل القدرة  .6

كيلواط، ويتم حتسني معامل   500معامل القدرة الكهربائية يف معظم الصناعات، خاصة تلك اليت تتطلب قدرة تفوق 
ن طريق توصيل مكثفات كهربائية بالنظم املركبة بالصناعة مما يؤدي إىل خفض إستهالك الطاقة يف هذه القدرة ع
  األخرية؛

يشكل إستخدام احملركات الكهربائية قسما هاما من الطاقة الكلية : إستخدام المحركات عالية الكفاءة .7
العالية وأجهزة تعديل السرعة يعترب خيارا  املستخدمة يف قطاع الصناعة، لذا فإن إستخدام احملركات ذات الكفاءة

  تكنولوجيا واعدا، يساهم يف ترشيد الطاقة املستخدمة يف إدارة هذه املعدات؛
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تتألف أنظمة العزل احلراري املتطورة من مواد ذات خصائص تتمتع مبعامالت توصيل حراري : العزل الحراري .8
وفتحات التهوية واألفران، وذلك من أجل احلد من الفواقد الساخنة، /منخفض، تستعمل لعزل شبكات املياه الباردة

  .احلرارية والطاقة الضائعة
واجلدول املوايل يبني اخلصائص األساسية لتقنيات ترشيد إستهالك الطاقة يف القطاع الصناعي مبختلف فروعه، من 

يف ختفيض إنبعاث الغازات الدفيئة خالل دراسة إمكانية التوفري يف إستهالك املصادر الطاقوية، وكذلك مدى املسامهة 
  .خاصة غاز ثاين أكسيد الكربون، الناتج عن خمتلف العمليات التصنيعية املتعددة

  الخصائص الرئيسية لتقنيات ترشيد إستهالك الطاقة في قطاع الصناعة): 1.3(الجدول رقم 

  الصناعة المستهدفة للتطبيق  التقنيات والنظم
إمكانية التوفير في 

لطاقة إستهالك ا
)%( 

إمكانية تخفيض 
  إنبعاث الغازات الدفيئة

التحكم يف العمليات 
  مرتفعة  %15  ، الصناعات الغذائيةةصناعة األدوية، الصناعات الكيميائي  التصنيعية

نظم إسرتجاع الفواقد 
  احلرارية

، صناعة اإلمسنت، الصناعات ةالصناعات الكيميائي
  مرتفعة  %45-%5  الغذائية، صناعة األنسجة، التعدين

، صناعة اإلمسنت، الصناعات ةالصناعات الكيميائي  حتسني كفاءة اإلحرتاق
  مرتفعة  %30  الغذائية، صناعة األنسجة، التعدين

، صناعة اإلمسنت، الصناعات ةالصناعات الكيميائي  نظم إدارة الطاقة
  متوسطة  %30-%20  النسيجية

مسنت، الصناعات ، صناعة اإلةالصناعات الكيميائي  نظم التوليد املشرتك
  كبرية جدا  %40-%5  الغذائية، صناعة األنسجة، التعدين

  متوسطة  %20-%5  مجيع الصناعات اليت تعتمد كثريا على الكهرباء  حتسني معامل القدرة
  منخفضة  %10-%2  الصناعات الغذائية، الصناعات النسيجية  احملركات عالية الكفاءة

ناعة اإلمسنت، الصناعات ، صةالصناعات الكيميائي  العزل احلراري
  مرتفعة  %20-%5  الغذائية، صناعة األنسجة، التعدين

  .09، ص 2002، األمم املتحدة، نيويورك، ترشيد إستهالك الطاقة في قطاع الصناعةاللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا،  :المصدر

يثة يساهم بشكل كبري يف التوفري يف نالحظ من خالل بيانات هذا اجلدول، أن إستخدام هذه التقنيات احلد
إستهالك الطاقة، كما تساعد يف احلد من إنبعاث الغازات الدفيئة بشكل كبري، فمثال تؤدي تقنية التحكم بالعمليات 

من اإلستهالك اإلمجايل للطاقة يف صناعات خمتلفة كصناعة األدوية والصناعات الكيماوية  %15التصنيعية إىل توفري 
اخل، كما تساعد على خفض نسبة إنبعاث الغازات السامة الناجتة عن عمليات اإلحرتاق املختلفة  ...يةوالبرتوكيماو 

وبالتايل فمجمل هذه النظم والتقنيات تساهم بشكل كبري يف حتقيق الكفاءة اإلستخدامية للطاقة يف إطار معايري 
طاقة ويف إطار املبادئ البيئية من خالل املسامهة يف اإلستدامة اإلقتصادية من خالل زيادة املردودية وترشيد إستهالك ال

تقليص اإلنبعاثات الغازية السامة، ويف إطار املبادئ اإلجتماعية، من خالل مسامهتها ولو بطريقة غري مباشرة يف 
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ع حتسني احمليط الصحي العام، وزيادة نسب التشغيل وتقليص البطالة من خالل الرفع من الكفاءة اإلقتصادية للمصان
ا التصنيعية على املدى املتوسط والبعيد وبالتايل احلفاظ على دميومتها بشكل مفيد من  واملسامهة يف جناح إسرتاتيجيا

 .الناحية اإلجتماعية
  سبل ترشيد الطاقة في قطاع البناء : ثانيا

ا يف قطاع البناء يتم وفق ما يلي   1:إن ترشيد إستهالك الطاقة وحتسني كفاء
  :رتبط بالبناءمعدات ومواد ت .1
ويقصد به التصميم املعماري البيئي، أي تصميم املبىن مبا يالئم الظروف البيئية،  :التصميم المعماري للبناء  . أ

ال يتم  والطوبوغرافية، واملناخية احمليطة، ومتغريات الطاقة الشمسية مبوقع البناء مبا يرفع من كفاءته احلرارية، ويف هذا ا
ء وعالقته مبتغريات الطاقة الشمسية، وحتديد شكله وتوجيهه بالشكل املناسب وإختيار دراسة خصائص موقع البنا

حجم الفتحات ومواقعها يف واجهات املبىن، مبا يسهل التحكم يف كميات احلرارة الشمسية الداخلة إليه صيفا 
  وشتاءا، مما يؤدي إىل ختفيض الطاقة املستهلكة يف املبىن؛

ترتبط نوعية املواد املستخدمة يف بناء املسكن بعناصره التصميمية البيئية  : ءالمواد المستخدمة في البنا  . ب
: خاصة الغالف اخلارجي، حيث ميكن أن يتضمن التصميم بدائل خمتلفة خلفض احلمل احلرارري للمسكن أمها

ونوافذه، مبا فيها  إستخدام مواد العزل احلراري املناسبة يف جدرانه وسقفه، وكذلك حتديد املواد املستخدمة ألبوابه
 إستخدام طبقتني أو أكثر من الزجاج، إضافة إىل إستخدام األلوان املناسبة للجدران اخلارجية والسطح العلوي؛ 

ميثل العزل احلراري من أهم وسائل خفض األمحال احلرارية  :العزل الحراري للغالف الخارجي للمبنى  . ت
رية منخفضة، تؤدي إىل خفض احلرارة املكتسبة أو املتسربة من لألبنية، حيث يستخدم مواد عزل ذات انتقائية حرا

عناصر املبىن، وميكن تطبيق العزل احلراري يف مجيع أنواع املساكن، القائم منها أو الذي يبىن حديثا، وخاصة يف 
ة الطاقة وترتاوح نسبة الرتشيد يف كمي. املناطق اليت تتباين فيها الظروف املناخية بشكل واضح خالل فصول السنة
، وذلك طبقا لنوع املواد %75و %25الالزمة ألغراض التدفئة والتربيد، نتيجة الستخدام العزل احلراري، ما بني 

املستخدمة يف البناء من جهة، ونوع ومسك العزل احلراري املستخدم من جهة أخرى، وعلى ذلك فإن العزل احلراري 
يف املبىن على مدار العام، كما حيقق فوائد إقتصادية متعددة نتيجة يؤدي إىل تأمني شروط الراحة للعمل أو اإلقامة 

  .خلفض الطاقة املستهلكة، ومن مث توفري الوقود املستهلك يف التكييف
تزايد اإلهتمام العاملي خالل العقدين املاضيني بقضايا ترشيد : وسائل ترتبط بالتقنيات والنظم عالية الكفاءة .2

إستخدام الطاقة يف قطاع السكن، والذي  د من التقنيات والنظم الالزمة لتحقيق كفاءةإستهالك الطاقة، وواكب العدي
تتعدد خدمات الطاقة الالزمة له، وفيما يلي عرض موجز ألهم ما يتوفر حاليا من تقنيات ونظم عالية الكفاءة ميكن 

  :إستخدامه للوفاء بإحتياجات قطاع البناء
                                                

مداخلة ، قتصاديات العربية في إطار ضوابط التنمية المستدامةي اإلستخدامية للثروة البترولية فستراتيجيات ترقية الكفاءة اإلإمزارشي فتيحة، مداين حسيبة،   1
أفريل  07/08 جامعة فرحات عباس، قتصادية وعلوم التسيري،، املنعقد بكلية العلوم اإلستخدامية للموارد املتاحةالتنمية املستدامة والكفاءة اإل :ضمن املؤمتر العلمي الدويل

  .16،17، ص 2008، عني مليلة ، دار اهلدى للطباعة والنشر،مار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريبستث، منشورات خمرب الشراكة واإل2008
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خدام أجهزة إنارة عالية الكفاءة يؤدي إىل خفض إستهالك الكهرباء إن إست :معدات اإلنارة عالية الكفاءة  . أ
لكل من اإلنارة والتكييف معا، وحيد من احلاجة إلدخال حمطات التوليد اإلحتياطية ذات األداء األقل كفاءة يف 

 اخلدمة، هلذا البد من إستخدام املصابيح احلديثة عالية الكفاءة؛
ث تتوزع هذه األنظمة املستخدمة يف قطاع السكن بني أنظمة فردية حي :معدات أنظمة التكييف والتدفئة  . ب

وأخرى مركزية بقدرات خمتلفة، كما تتباين أيضا بني معدات تربيد أو تدفئة فقط، أو أنظمة متكاملة للتكييف لكال 
ال غلب عليه تطوير املكونات لتكون أكثر كفاء : ة مثلالغرضني، لذلك فإن تطوير املعدات والنظم يف هذا ا

 اخل؛...املبادالت احلرارية، حمركات عالية الكفاءة، ضواغط ومراوح متغرية السرعة، مواد تربيد متطورة
ميثل إستهالك الطاقة يف تسخني املياه أحد أكرب االستهالكات يف قطاع السكن، ومن أهم  :سخانات المياه  . ت

يئة يف آن واحد، وهو إستخدام السخانات الشمسية التقنيات املتاحة حاليا لرتشيد هذا اإلستهالك واحلفاظ على الب
للمياه اليت ميكن إستخدامه يف سخانات مفردة ألسرة واحدة أو أكثر، أو نظم متكاملة للمساكن، ويف حالة 
إستخدام النظم التقليدية لتسخني املياه، يفضل إستخدام سخانات املياه اليت تعمل بالغاز عن تلك اليت تعمل 

  .بالكهرباء
  إجراءات تحقيق الكفاءة اإلستخدامية للموارد الطاقوية في قطاع النقل  :اثالث

حوايل  2015يعد قطاع النقل أحد القطاعات املستهلكة الرئيسية للطاقة، حيث قدر إستهالك هذا القطاع سنة 
من آثارها هذا ما يوضح أمهية ترشيد إستهالك الطاقة واحلد  1من إمجايل إستهالك املشتقات البرتولية، 64.7%

  2:السلبية على البيئة، وميكن حتقيق ذلك من خالل ما يلي
حتسني نوعية الوقود الذي تستخدمه وسائل النقل العام واخلاص، عرب إستخدام الغازولني اخلايل من  -

 الرصاص، وحتديد نسبة الكربيت يف الديزل وغريه؛
 العمل على التحول إىل الغاز الطبيعي املضغوط يف املركبات؛ -
 ع خطط مستقبلية لتشغيل وسائل النقل بإستخدام الكهرباء؛وض -
 إستخدام تكنولوجيات احلد من التلوث يف املركبات ويف مقدمتها مصائد اجلزيئات الدقيقة والرصاص؛ -
إستخدام النقل اجلماعي بواسطة ميرتو األنفاق الذي يساهم بشكل كبري وفعال يف احلد من مشكلة النقل  -

 ة التلوث فيها؛داخل املدن وختفيض حد
تنظيم مجلة توعية لتغيري إطارات السيارات يف املوعد احملدد لذلك، وإستخدام اإلطارات الشعاعية بدال من  -

اإلطارات العادية، وإجراء الصيانة الدورية للسيارة ما يقلل من إستهالكها للوقود، وتشجيع إستخدام وسائل النقل 
 .العامة

  
  

                                                
1 International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2017, Op.Cit, p39. 

  .17، صسبق ذكره عمرج مزارشي فتيحة، مداين حسيبة،  2
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  لة المتجددة مطلب عالمي لتحقيق التنمية المستدامةالطاقـات البدي  :الثالثالمبحث  
قتصاد والبيئة ، وهي اإلأبعادجرت العادة على وضع التنمية املستدامة يف إطار منوذج مؤلف من ثالثة لقد 

تمع، حيث تعتمد هذه األ ميكن توجيه التنمية املستدامة  طار مفاهيمي آخرإويف  ،الثالثة على بعضها البعض بعادوا
وميكن أن تسهم الطاقات  ،ستدامة ومنوذج قوة اإلستدامةف اإلعطول سلسلة متواصلة ترتاوح بني منوذج ضعلى 

ُ األبعادمنائية للنموذج الثالثي املتجددة يف حتقيق األهداف اإلالبديلة  قيم من حيث قوة التنمية ، كما ميكن أن ت
أنه احلفاظ على رأس املال الطبيعي طاملا مل ينتقص ضعفها، حيث يعرف إستخدام الطاقة املتجددة على  املستدامة أو

ومن خالل هذا املبحث سنحاول اإلطالع على أبرز اخليارات . مكانية احلصاد املستقبليإستخدام املورد من إ
الطاقوية املستدامة ومكانة الطاقة املتجددة ضمنها، مداخل إدماج الطاقة املتجددة يف أنظمة الطاقة والقطاعات 

  .ية  ومن مت التعرف على دور الطاقة البديلة املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامةاإلقتصاد

 الخيارات الطاقوية المستدامة ومكانة الطاقـات المتجددة ضمنها  : المطلب األول
يمنة املصادر األحفورية على منظومة الطاقة يف العامل، و  تدفع العوامل البيئية يتميز النموذج الطاقوي احلايل 

هذا النموذج يف إطار مبادئ التنمية  وبشكل خاص اإلحتباس احلراري والتغريات املناخية إىل إجراء تعديل على
مما جعل العديد من اجلهات تدعو إىل املستدامة لتحقيق أهدافها املختلفة، ومن مت التحول إىل منوذج طاقوي نظيف، 

رورة بلورة خيارات طاقوية إسرتاتيجية واملفاضلة بينها ويتطلب ذلك بالضتبين خيارات معينة لتحقيق هذا اهلدف، 
حىت وإن كان التحول عن املنظومة احلالية ليس باألمر السهل الذي ميكن باإلعتماد على معايري ومبادئ مستدامة، 

ميكن من خالهلا حتديد و  أن يضمنه خيار معني، وإمنا جيب إجياد أحسن توليفة من اخليارات املمكنة لكل مرحلة،
مكانة ومركز الطاقات املتجددة ضمن هذه اخليارات متهيدا للطريق أمام تطوير التقنيات والتكنولوجيات ووضع 

ا اإلستخدامية يف ضوء ضوابط اإلستدامة ومن خالل هذا املطلب . السياسات واإلجراءات الكفيلة برتقية كفاء
، ويف ح اخليارات اإلسرتاتيجية الطاقوية املستدامةمالم، وعرض مدى إستدامة النظام الطاقوي العاملي احلايل سنحلل

 .األخري إستنتاج مكانة الطاقة البديلة املتجددة ضمنها
 تحليل مدى إستدامة النظام الطاقوي العالمي الحالي: أوال

يكتسب نظام الطاقة العاملي صفة اإلستدامة من خالل اإلستجابة إىل مبادئ هذه األخرية، حيث حيقق أهداف 
ة اإلقتصادية دون اإلخالل مبتطلبات العدالة اإلجتماعية ببعديها املكاين والزماين، مع احملافظة على التوازن البيئي التنمي

على املدى املتوسط والبعيد، ويعترب النظام الطاقوي العاملي غري مستدام إذا فشل نظام إدارته يف حتقيق كفاءته 
ختلف فئات وشعوب العامل، وميكن اإلستدالل على ذلك من خالل ما اإلستخدامية عرب اإلطار الزماين واملكاين ومل

   1:يلي

                                                
1 Sibi BONFILS, Stratégies énergétiques pour le développement durable, Institut de l’énergie et de 
l’environnement de la Francophonie, Canada, Québec, 2008, p31. 
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، أي العدالة ببعدها املكاين بني أفراد اجليل احلايل غري مكتملة وغري مضمونة العدالة بين أفراد الجيل الحالي .1
املي أو حىت على مستوى اإلكتمال يف جمال الوصول إىل اخلدمات الطاقوية املناسبة كما ونوعا، سواء على املستوى الع

ال كالدول اإلسكندينافي ودول غرب أوروبا والواليات  ةالدولة الواحدة، وبإستثناء بعض الدول املتقدمة يف هذا ا
 ماخل، فثلث سكان العامل ال تتوفر لديهم خدمات طاقوية حديثة ومناسبة لتلبية خمتلف إحتياجا...املتحدة األمريكية

  ر واإلحتياج الطاقوي والالعدالة موجود أساسا يف املناطق الريفية للبلدان النامية؛من الطاقة، وهذا الفق
أي العدالة ما بني األجيال احلالية واألجيال  ،)العدالة بالبعد الزمني(العدالة ما بين األجيال المتالحقة  .2

ال الطاقوي، نتيجة لإلستهالك املفرط  والالعقالين للمصادر الطاقوية املستقبلية غري موجودة وغري مضمونة يف ا
ذا الشكل من اإلستغالل فإن هذه املصادر سوف تنفذ، وبالتايل سوف تُرهن )خاصة البرتول والغاز(األحفورية  ، و

حقوق األجيال املستقبلية من هذه الثروات الطاقوية، ومنه البد من إعادة النظر يف طريقة اإلستغالل احلالية للمصادر 
  تماشى مع متطلبات اإلستدامة الزمنية؛الطاقوية بشكل ي

، وجتعل منها أمرا صعبا نذرة وإنخفاض مخزون المصادر الطاقوية حيث تؤثر على التنمية اإلقتصادية .3
للغاية، فعدم توفر خدمات طاقوية مناسبة ومالئمة للقطاعات اإلقتصادية األساسية كالصناعة والزراعة وقطاع النقل 

مو والتنمية اإلقتصادية، وهذا ما حيدث يف كثري من الدول النامية خاصة الدول اإلفريقية يؤثر سلبا على مستويات الن
من دول جنوب الصحراء اإلفريقية تعاين نذرة حادة وصعوبة بالغة  %90 - %80(الفقرية اليت تقع جنوب الصحراء 

صناعية والزراعية، ما يؤدي إىل إنتشار ، كما تؤثر نذرة الطاقة على اإلنتاجية ال)يف توفري اخلدمات الطاقوية املناسبة
اعة وبالتايل تدين مستويات معيشة األفراد ما يستلزم إخنفاض مستويات التنمية البشرية بشكل عام، وهذا  البطالة وا

  ما يتناىف مع مبادئ التنمية املستدامة كما هو احلال يف العديد من الدول الفقرية؛
فالنظام الطاقوي العاملي احلايل غري مستدام، حيث يتسبب  ي،أما فيما يخص الجانب البيئي والصح .4

للطاقة األحفورية وحرقها يف إنبعاث كميات كبرية من الغازات الدفيئة، واليت أدت إىل  اإلستغالل الكثيف والالعقالين
دد العامل بكوارث بيئية خطرية وتغريات مناخية قد تؤثر على  الكرة األرضية سلبيا بروز ظاهرة اإلحتباس احلراري اليت 

خاصة يف قطاع (وبشكل كبري، كما يتسبب الدخان الناتج عن حرق الفحم والبرتول وبدرجة أقل الغاز الطبيعي 
يف العديد من األمراض التنفسية املزمنة، واليت ينتج عنها موت آالف األشخاص سنويا يف العامل، كما تشكل ) النقل

دد النفايات اإلشعاعية الناجتة عن املف اعالت النووية خطرا كبريا ومتزايدا على البيئة الطبيعية والصحة اإلنسانية، و
  .بشكل مباشر التنوع البيولوجي على املستوى العاملي

ا النظام الطاقوي  ومنه فكل هذه األخطار املهددة للتوازن البيئي والتنوع البيولوجي وللصحة البشرية، اليت يتسبب 
ام، وبالتايل فإنه جيب البحث عن خيارات طاقوية أكثر إستدامة ومالئمة من الناحية البيئية احلايل جتعله غري مستد

واإلجتماعية واإلقتصادية، وذلك بتطوير الطاقات اجلديدة واملتجددة، أو برتقية الكفاءة اإلستخدامية للمصادر 
  .الطاقوية األحفورية يف إطار ضوابط اإلستدامة
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  ستراتيجية الطاقوية المستدامةمالمح الخيارات اإل: ثانيا
الحظنا سابقا أن النظام الطاقوي العاملي احلايل يعترب غري مستدام وال حيقق إعتبارات اإلستدامة مبختلف أبعادها 

اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية، وهلذا فالبحث عن نظام طاقوي جديد يعترب ضرورة ملحة، فخالل السنوات املاضية  
، كان هناك عمل جدي ومتواصل من طرف بعض املتخصصني 1973لصدمة البرتولية سنة وباخلصوص بعد ا

وغريهم، مسح بإعطاء تصور " José Golenberg" "Benjamin Dessus"والعلماء يف جمال الطاقة من أمثال 
قمة التنمية واضح املعامل حول اخليارات الطاقوية املستقبلية اليت جيب على دول العامل املفاضلة بينها، وخالل 

، مت إعادة النظر يف اخليارات الطاقوية بالشكل الذي يسمح بتحقيق 2002سنة " جوهانسبورغ"املستدامة املنعقدة يف 
  1.أهداف التنمية املستدامة مبختلف جوانبها

  :وتعتمد املفاضلة بني اخليارات الطاقوية من ناحية اإلستدامة على عنصرين إثنني مها
الكمية والنوعية املناسبتني وبالسعر املالئم، من أجل دعم النمو اإلقتصادي على املدى مدى توفر الطاقة ب -

  البعيد، وتلبية إحتياجات اجليل احلايل واملستقبلي من الطاقة بشكل عادل؛ 
التقليل من اآلثار السلبية على البيئة الطبيعية والصحة اإلنسانية حاضرا ومستقبال، وعلى املستويني احمللي  -

  .لعامليوا
ومع تطور التقنيات والتكنولوجيات اخلاصة بإستخراج وإستعمال املصادر األحفورية، أمكن ذلك من تقدير العمر 

ذه املصادر، املقدرة حبوايل   100سنة بالنسبة للبرتول والغاز، وبأكثر من  60إىل  50املتبقي لإلحتياطات اخلاصة 
ات نزع وإصطياد الكربون اليت تطورت بشكل كبري وسريع، أمكن ذلك سنة بالنسبة للفحم واليورانيوم، وبفضل تقني

من تقليل اآلثار البيئية السلبية الناجتة عن حرق املصادر الطاقوية األحفورية، ومن جهة أخرى نالحظ تزايد اإلهتمام 
، كما تعد تقنيات اخل...العاملي بالطاقات املتجددة اليت ال تنضب مع مرور الزمن كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح
  .حتويل ونقل هذه الطاقات ذات تأثري بيئي شبه منعدم على البيئة الطبيعية والصحة اإلنسانية

  :إنطالقا من جممل هذه األفكار، ميكن تبيان مالمح اخليارات اإلسرتاتيجية الطاقوية املستدامة فيما يلي
يكتسي التوسع يف إستخدام الطاقات املتجددة  :زيادة اإلهتمام بتطوير الطاقات المتجددة -الخيار األول  .1

ال الطاقوي للمستقبل البعيد إعتمادا على مصادر الطاقة الناضبة  يف العامل أمهية كبرية، إذ ال ميكن التخطيط يف ا
ال متثل  نظرا لتزايد اإلحتياجات الطاقوية سنويا، إضافة إىل ضرورة األخذ بعني اإلعتبار اجلوانب البيئية، ويف هذا ا

الطاقات املتجددة خيارا مالئما جيب تطويره وإستغالله، إذ تعد أحد اخليارات الرئيسية واملالئمة لضوابط التنمية 
ا ال متثل إال  ال الطاقوي، وبالرغم من توفر هذا النوع من الطاقة بشكل كبري إال أ من  %19.3املستدامة يف ا

ونتيجة للتطورات التكنولوجية املستمرة تعرف تكاليف إنتاج  2015،2 اإلستهالك العاملي اإلمجايل للطاقة سنة
الطاقات املتجددة إخنفاضا مطردا، ففي بعض املناطق تكون تكلفة إنتاج الكهرباء من هذه األخرية أقل من تكلفة 

إضافة إىل ذلك متثل إنتاجها من املصادر التقليدية، كما أن توافر مصادر الطاقة املتجددة حمليا يعطيها ميزة إقتصادية، 

                                                
1 Sibi Bonfils, Op.Cit, p31. 
2 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p30.  
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الوفرة الكبرية لكميات مصادر الطاقة املتجددة عامل أمان لإلقتصاد الدويل الذي لن تواجهه مشكلة يف مصادر 
الطاقة وإمنا سيواجهه تغريا يف أشكال الطاقة املستخدمة واليت حتتاج إىل إستثمارات كبرية يف البحث والتطوير لبناء 

على اإلستغالل اإلقتصادي لتلك املصادر الطاقوية، وتعترب الطاقات املتجددة ذات  قاعدة تكنولوجية متقدمة تساعد
فعالية قصوى يف اإلستعماالت اإلقتصادية املختلفة، وذات كفاءة عالية من الناحية البيئية، ولكن تبقى تواجهها 

اليف اإلستثمارية الباهظة لتشغيل العديد من املشاكل خاصة يف البلدان النامية، لعل من أمهها املشاكل املتعلق بالتك
مثل هذه الطاقات، خاصة فيما خيص مصاريف البحث والتطوير املتعلقة بتحويل ونقل هذه األخرية، وكذلك من 

 .ناحية تعميم إستعماهلا بشكل جتاري، كل هذه العراقيل البد من جتاوزها لتفعيل أمثل هلذا اخليار
واليت تعد القاعدة األساسية اليت تبىن عليها هذه  :عالية الطاقويةاإلستثمار في زيادة الف -الخيار الثاني .2

اخليارات، فالطاقة عبارة عن منتج يباع ويشرتى ويوزع، وبالتايل ففعالية هذا املنتج من الناحية اإلقتصادية والتقنية حتدد 
 1.يف ظل متطلبات التنمية املستدامةالطلب عليه يف األسواق احمللية والعاملية، وفعاليته البيئية حتدد مدى الطلب عليه 

ومن ناحية أخرى، فإن حتويل الطاقة من شكلها األويل اخلام إىل طاقة نافعة وحتويل هذه األخرية إىل خدمات طاقوية 
ينتج عنه ضياع كميات معينة منها، وبالتايل فقلة الضياع حتدد مدى ) اخل...كالتسخني، التربيد، اإلضاءة، التحريك (

در طاقوي ما عن اآلخر، وبإعتماد التقنيات والتكنولوجيات احلديثة اليت ختص حتويل الطاقة ونقلها  فعالية مص
ا من  سامهت بشكل كبري يف احلد من ضياع هذه األخرية، وبالتايل زيادة فعاليتها بنسب معتربة، وبالتايل ترقية كفاء

بأن السياسات اليت تعاجل كفاءة وفعالية  ك بشكل كافيتم اإلدرا الناحيتني التجارية واإلستخدامية، وحىت اآلن مل
الطاقة هي أدوات رئيسية إلستدامة مواردها، فرغم كون هذه السياسات مل تكن حتصل على اإلهتمام والدعم 
ا متكنت من حتقيق توفري على إمتداد العقود الثالثة املاضية أربعة أضعاف التأثري الذي كان للطاقة  الالزمني، إال أ

ديدة يف جمال تلبية الطلب على الطاقة، وإنطالقا من ذلك فإن كفاءة الطاقة متثل خيارا إسرتاتيجيا يف إطار الطاقة اجل
ا جتمع بني ميزيت إخنفاض التكلفة والتوفري الكبري، ورغم كون كفاءة الطاقة ال تستطيع احللول حمل  املستدامة، حيث أ

ا حتقيق ختفيضات فورية معتربة  الوقود األحفوري، كما هو احلال ألي بديل طاقوي يف الوقت احلايل، إال أنه بإمكا
سنويا يف الدول الصناعية كما تساعد يف نفس الوقت على ختفيض إستخدام الوقود  %2إلستخدام الوقود تصل إىل 

ا أفضل وسيلة من ا األحفوري مع إستمرار التنمية اإلقتصادية يف الدول النامية، لناحية اإلقتصادية وعالوة على كو
ا وحسب  بني خمتلف بدائل الطاقة للوفاء باإلحتياجات املتزايدة من الطاقة وخفض إنبعاثات املصادر امللوثة، فإ

لس األمريكي إلقتصاد كفاءة الطاقة متكن من توفري ما بني  سنت  3من الطاقة بتكلفة تقل عن  %40إىل  %35ا
املتحدة األمريكية، وهو مستوى ال ميكن ألي خيار متاح حاليا حتقيقه بنفس لكل كيلوواط يف الساعة يف الواليات 

 2.السرعة والتكلفة املنخفضة

                                                
1 Abdellatif Benachenhou, Le Prix de L’avenir : le Développement Durable en Algerie, Thotem Edition, Paris, 
2005, p82. 

، 1992القاهرة، ، الطبعة األوىل، الدار الدولية للنشر والتوزيع، إستراتيجية عالمية إلبطائه :إرتفاع درجة حرارة األرضكريستوفر فالفني، ترمجة سيد رمضان هدارة،   2
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تعترب كأحد أهم : ترقية وتطوير التكنولوجيات النظيفة للمصادر الطاقوية األحفورية -الخيار الثالث .3
قاعدة األساسية للنظام الطاقوي العاملي اخليارات الطاقوية املستدامة، حبيث تشكل املصادر الطاقوية األحفورية ال

تساهم يف (، كما تعترب السبب الرئيسي للتلوث البيئي واإلحتباس احلراري )من امليزانية الطاقوية العاملية %80(احلايل 
، وبالتايل فاإلعتماد على التكنولوجيات املتطورة إلستغالل هذه )من الغازات الدفيئة السامة %90إنبعاث أكثر من 

يساهم بشكل كبري يف احلد من آثارها البيئية السلبية ويف زيادة  ) تكنولوجيات الطاقات األحفورية النظيفة(ثروات ال
ا اإلقتصادية، خاصة يف جمال إنتاج الطاقة الكهربائي اليت تعد العمود الفقري جلميع األنشطة اإلنسانية  ةكفاء

من إستخدام الطاقات األحفورية إىل الطاقات املتجددة  واإلقتصادية خاصة وأن عملية التحول الواسع النطاق
ستتطلب فرتة طويلة متتد على مدى عقود من الزمن، لذلك جيب أن يتضمن هذا التغري العاملي يف الطاقة مزجيا من 

 :تكنولوجيات الطاقة النظيفة منها

بإستخدام الفحم املزال  جيري احلديث حاليا عن منظومات طاقة نظيفة متقدمة :تكنولوجيا الفحم النظيف   . أ
اية األنابيب، أو عزل وإحتجاز  الكربون، وميكن حتقيق ذلك وفق ثالثة أساليب؛ إما من خالل أجهزة تنقية الغاز يف 

   1الكربون، أو عن طريق حمطات الدورة املتكاملة للتحويل إىل غاز مضافة إىل تقنية إحتجار الكربون؛

الذي ميكن حتقيقه من خالل اإلعتماد على عدة تقنيات : باء بالغازمحطات عالية الكفاءة لتوليد الكهر   . ب
ذات الكفاءة العالية وإنبعاثات أقل من احملطات التقليدية حيث تساهم منها اإلعتماد على تكنولوجيات الدورة املركبة

لف آثارا بيئية خطرية،  يف حتسني إنتاج الطاقة الكهربائية باإلعتماد على الغاز الطبيعي كوقود، وبالشكل الذي ال خي
كما تساعد على التقليل من التكاليف التشغيلية للمولدات الكهربائية وبالتايل حتسني فعاليتها اإلقتصادية، كما أن 

بطاريات الوقود األحفوري  تقنيات إستخراج الغاز  ر،هناك تقنيات أخرى متطورة على غرار التوربينات املتناهية الصغ
قنيات وأخرى تسمح بفتح آفاق جديدة أمام إستخدام املصادر الطاقوية األحفورية، وتطيل من الفحم، كل هذه الت

  2من عمر اإلحتياطيات املؤكدة من هذه الثروات؛

تسمح هذه التقنية باحلد من التلوث البيئي الناتج عن  :تقنية إصطياد وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون  . ت
زن اإلنبعاثات الزائدة للكربون بدال من إطالقها يف اجلو بإستخدام حرق املصادر األحفورية، حيث يتم عزل وخ

 . تقنيات متعددة منها حجز وحقن الكربون داخل تشكيالت صخرية يف باطن األرض
وإذا أخذنا يف اإلعتبار أن التقدم السريع يف جمال التكنولوجيات النظيفة للوقود األحفوري قد مت يف الدول 

نولوجيا وتبادل املعلومات سيصبح ذا أمهية كربى من أجل اإلسراع بإحداث اإلنتقال يف الدول الصناعية، فإن نقل التك
دف حتقيق اإلكتفاء الذايت  النامية كي تصبح قادرة على خدمة وصيانة املعدات مت جتميعها وصناعتها، وذلك 

ويف سبيل ذلك فإن تطوير آليات والسالمة يف جمال الطاقة خاصة وأنه يتوقع تزايد إستهالكها للطاقة مستقبال، 
                                                

    :متاح على املوقع، الطاقة لتوليد نظيفة حلولشوماكر،  ليسونأ،  ميلفورد لويس  1
http://vb1.alwazer.com/archive/index.php/t-39144.html  (consulté le 16/11/2016) 

   طاقة ميكانيكية واليت تعمل بالتتابع بنفس مصدر احلرارة حمولةً مصدر احلرارة هذا إىل حمركات حراريةهي الدورة اليت تتكون من  عملية توليد الكهرباءالدورة املركبة يف 
  .مولدات كهربائيةستخدام إب توليد الكهرباءواليت تُستخدم مباشرة يف 

2 Sibi Bonfils, Op.Cit, p31. 
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التعاون والتنسيق الدويل وإقامة املنتديات اإلقليمية ميكن أن يسهم يف تيسري اإلسراع بالوصول إىل تكنولوجيات أكثر 
حداثة وتطورا للوقود األحفوري، وميكن لآلليات التنظيمية وآليات التمويل أن تعمل كقاعدة لتشجيع إستخدام 

طاقات األحفورية، كما ميكن للدول الصناعية املتقدمة والدول النامية أن تتعاون وتعمل سويا تكنولوجيات نظيفة لل
بروتوكول  "لقيادة ودفع اإلبتكارات واألسواق حنو تكنولوجيات أكثر نظافة للوقود األحفوري، وميثل تنفيذ آليات 

إذ أنه ميكن للدول النامية أن حترز من خالهلا دافعا هاما لقيادة الصناعة، ) CDM(ومنها آلية التنمية النظيفة " كيوتو
تقدما ملموسا حنو بلوغ أهداف التنمية املستدامة مع خفض إنبعاث الغازات الدفيئة وحتقيق قفزة تكنولوجية كبرية حنو 

  1.تطبيق التكنولوجيات املتقدمة للطاقات األحفورية
حيث تعترب كأحد : إنتاج الطاقة الكهربائيةرفع تكنولوجيات إستخدام الطاقة النووية في  - الخيار الرابع .4

ا غري منتجة للغازات الدفيئة املتسببة  اخليارات الطاقوية املستدامة حاليا، ولكن بشكل أقل وبتحفظ أكثر، وذلك لكو
يف ظاهرة اإلحتباس احلراري، ولكن تكاليف إستعماهلا تعترب باهظة جدا مقارنة بالبدائل األخرى املطورة واملعدلة 

لة للغاز الطبيعي كوقودك( ، كما أن الطاقة النووية اليوم غري مفضلة على املستوى )تقنيات الدورة املركبة املستعمِ
االجتماعي ألسباب تتعلق مبخاطر إدارة النفايات اإلشعاعية، وكذلك من ناحية تنامي اإلستعماالت العسكرية هلذه 

األساسية للتنمية املستدامة يتطلب تكثيف األحباث يف جمال تأمني  الطاقة، وبالتايل فإختيار هذه الطاقة كأحد البدائل
، وكذلك تطوير تكنولوجيات توزيع هذه الطاقة 2)خاصة تطوير تقنيات اإلنشطار النووي احلراري املراقب(إنتاجها 

م الطاقة وملواجهة التحديات اليت تواجه إستخدا. بالشكل الذي يسمح بتقليل النفايات اإلشعاعية الصادرة عنها
خبري دويل بالطاقة النووية بوضع خمطط إلنشاء مفاعل نووي متقدم من اجليل الرابع يكون  100النووية قام أكثر من 

أكثر جدوى من الناحية اإلقتصادية وأكثر أمنا وإستدامة وأكثر مقاومة لإلنتشار النووي من التكنولوجيات القائمة 
ا حاليا، وتقوم حمطات اجليل القادم من ال طاقة النووية على أساس تكنولوجيا عالية الكفاءة إلنتاج الكهرباء وبإمكا

أيضا إنتاج اهليدروجني، ويعترب اإلنتاج العايل الكفاءة للهيدروجني الذي ال ترافقه أي إنبعاثات عنصرا هاما يف إحالل 
هم أال تكون حمطات اجليل القادم النووية اهليدروجني حمل املشتقات البرتولية كوقود لوسائل النقل، وبالتايل فإنه من امل

قادرة على توليد الكهرباء فقط، بل قادرة أيضا على إنتاج اهليدروجني لقطاع النقل واحلرارة للعمليات الصناعية، مما 
وللوصول إىل اإلستخدام املستدام للطاقة النووية البد من حتقيق  3يساهم يف رفع كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها،

  4 :وط التاليةالشر 
جيب أن تظل الطاقة النووية قادرة على التنافس إقتصاديا يف السوق العاملية للطاقة وذلك عرب التحكم يف  -

 التكاليف الرأمسالية إلنشاء املفاعالت النووية بشكل أفضل؛

                                                
 البيئة، ونؤ ش عن ولنيؤ املس العرب لوزراءا لس ، السكرتارية الفنيةمية المستدامة في المنطقة العربيةتنالطاقة ألغراض ال جتماعية لغريب آسيا،قتصادية واإلاللجنة اإل 1

  .9، ص 2004للبرتول، أكتوبر  املصدرة العربية األقطار ومنظمة للبيئة املتحدة األمم برنامج
2 Sibi Bonfils, Op.Cit,  p33. 

  .2006 جويليةاألمريكية،  اخلارجية وزارة، e journal USA ،إعادة إحياء الطاقة النوويةجيمز اليك،   3
  .مرجع السابقال  4
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جيب أن تستمر احملطات احلالية يف عملها بشكل آمن، ويف نفس الوقت جيب أن حتسن احملطات اليت  -
 بىن يف املستقبل مستوى األمان بشكل متواصل؛ست

جيب أن تتم معاجلة الوقود النووي املستعمل بطريقة مأمونة وجمدية إقتصاديا طوال الفرتة الزمنية احملددة اليت  -
يبقى خالهلا الوقود النووي املستعمل نشيطا إشعاعيا بدرجة عالية، وجيب إطالة فرتة توفر إمدادات الوقود النووي ملدة 

  .أطول من أجل مواجهة إستنفاذ الوقود األحفوري
 إستنتاج مكانة الطاقات المتجددة ضمن الخيارات الطاقوية المستدامة: ثالثا

كما ذكرنا سابقا فإن املفاضلة بني هاته اخليارات الطاقوية اإلسرتاجتية يعتمد على مبدأين أساسيني يتمحوران 
عر املالئم، من أجل دعم النمو اإلقتصادي على املدى ناسبتني وبالسحول مدى توفر الطاقة بالكمية والنوعية امل

البعيد، وتلبية إحتياجات اجليل احلايل واملستقبلي من الطاقة بشكل عادل، وحماولة التقليل من اآلثار السلبية على 
طاقة املتجددة البيئة الطبيعية والصحة اإلنسانية حاضرا ومستقبال، وعلى املستويني احمللي والعاملي، وهذا ما يتوفر يف ال

بشكل مبدئي إذا ما أحسن إستغالهلا، حيث أن هذه األخرية متوفرة بالكمية وبالنوعية املناسبة ويساهم إستخدامها 
ا اإلقتصادية العالية من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية واحلرارية يف  يف دعم النمو اإلقتصادي على املدى البعيد، وكفاء

.  ة والزراعية واخلدماتية، تسمح هلا مبنافسة الطاقة النووية واملصادر األحفورية بشكل عامخمتلف اإلستعماالت الصناعي
ومنه فالطاقات املتجددة تعد خيارا طاقويا إسرتاتيجيا مناسبا للتنمية املستدامة، متفوقا على املصادر الطاقوية التقليدية 

، كما توجد العديد من العوامل اليت تساهم يف تفضيل من حيث الكفاءة البيئية وحىت اإلقتصادية على املدى البعيد
ا على مصادر الطاقة األخرى   .هذه املصادر الطاقوية املتجددة إلعتبارات عديدة واليت تتفوق 

 مداخل إدماج الطاقـات البديلة المتجددة في أنظمة الطاقة بين الحاضر والمستقبل: المطلب الثاني
احلالية حيتاج إىل عقود من الزمن، ويف غضون ذلك البد على البديل الطاقوي أن إن التحول عن املنظومة الطاقوية 

ٌدمج ضمن أنظمة الطاقة السائدة حماولة للحفاظ على مستوى اإلمداد املتوفر أو حتسينه وزيادته، لذلك فإن تبين  ي
  1:نهاوإدماج الطاقات البديلة املتجددة يف أنظمة الطاقة حاليا ومستقبال يتخذ عدة مداخل م

 الطاقة الكهربائية أنظمةدمج الطاقة المتجددة في : أوال
أخذت أنظمة الطاقة الكهربائية يف تطور مستمر منذ القرن التاسع عشر وحىت اليوم، وتتباين نظم الطاقة 

ريكية الكهربائية من حيث نطاقها وتطورها التكنولوجي من شبكة التوصيل البيين املتزامن لشرق الواليات املتحدة األم
إىل النظم املستقلة اإلنفرادية الصغرية القائمة على حمركات الديزل، حيث تشهد بعض النظم، كما هو احلال يف الصني 
مثال حالة من التوسع والتحول بوترية سريعة، غري أنه يف إطار هذه اإلختالفات جيرى تشغيل نظم الطاقة الكهربائية 

لى أساس موثوق وفعال من ناحية التكلفة، وإستشرافا للمستقبل يتوقع أن وختطيطها بغرض توفري اإلمداد بالطاقة ع
يستمر تزايد أمهية نظم الطاقة الكهربائية نظرا ملا تقوم به من اإلمداد بالطاقة احلديثة، والتمكني من نقل الطاقة عرب 

                                                
 -103، ص2011كامربيج،  ، دار النشر جلامعةمصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغير المناخاخ، نتقرير خاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري امل  1

  )بتصرف. (112
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ال بأمهية املسافات الطويلة، وتوفري مسار حمتمل لتوصيل الطاقة منخفضة الكربون، وتتمثل القضي ة الرئيسية يف هذا ا
إنشاء بنية أساسية لشبكات التوزيع من أجل توصيل الطاقة من حمطة التوليد إىل املستهلك ومتكني املناطق األكرب من 
حتقيق التوازن، ومن شأن تعزيز التوصيالت توسيع الشبكات داخل نظم الطاقة الكهربائية القائمة وإستحداث 

إسهاما مباشرا يف ختفيف عيب الطاقات املتجددة غري املنتظمة، ويزيد من الطاقة املتجددة  شبكات إضافية أن يسهم
  . املولدة  مع اإلبقاء على فعالية التكلفة والفعالية البيئية

وباإلضافة إىل حتسني البنية التحتية للشبكات، جرى حتديد العديد من خيارات الدمج املهمة األخرى من خالل 
  :أو الدراسات ذات الصلة، ومنهاخربات التشغيل 

أي زيادة تغلغل املصادر املتجددة من خالل إدارة التقلبية وعدم اليقني  :زيادة مرونة محطات توليد الطاقة .1
حيث يعزى من احملطة جانبا أكرب من املرونة من خالل التكثري والتخفيض حسبما تقتضيه احلاجة والطلب، وميكن 

يف أنظمة توليد مرنة جديدة أو إدخال حتسينات على حمطات التوليد القائمة  حتقيق ذلك من خالل اإلستثمار
 لتمكينها من العمل بطريقة أكثر مرونة؛

على الرغم من أن التدابري املتخذة من جانب الطلب على مر التاريخ ال تتم إال بغرض خفض  :إدارة الطلب .2
هذه التدابري يف تلبية اإلحتياجات الناشئة عن توليد  الطلب أو حتفيزه وقت الذروة، إال أنه من املمكن أن تساهم

الطاقة من الطاقات املتجددة املتغرية، ويتيح تصميم تكنولوجيات إتصال متطورة مزودة بعدادات ذكية موصولة مبراكز 
رشيد التحكم، إمكانية حتقيق مستويات مرونة أكرب من إدارة الطلب، وميكن تقدمي حوافز ملستخدمي الكهرباء بغية ت

إستهالكهم عن طريق حتديد أسعار خمتلفة للكهرباء يف أوقات خمتلفة، كما ميكن أن يشارك إدارة الطلب يف ختفيف 
  أثر التحديات التشغيلية املتوقع أن تتزايد صعوبتها مع تقلبية التوليد من مصادر الطاقات املتجددة؛

ا عن طريق ختزين الطاقة ميكن خفض إنقطاع الطاقة املتجدد :تخزين الطاقة الكهربائية .3 ة ورفع كفاء
الكهربائية املولدة عنها عندما يكون ناتج الطاقات املتجددة مرتفعا أو عندما يكون الطلب منخفضا، وإستعمال 

  .املخزون عندما يكون ناتج الطاقات املتجددة منخفضا والطلب مرتفعا
  دمج الطاقة المتجددة في شبكات الغاز: انيثا

ات اخلمسني املاضية، صممت شبكات توزيع كبرية للغاز الطبيعي يف عدة أجزاء من العامل، ويف على مدار السنو 
وقت ليس ببعيد، تزايد اإلهتمام جبعلها خضراء عن طريق دمج الغازات املنتجة من الطاقات املتجددة، وينشأ الوقود 

كن إنتاجه عن طريق اإلمتصاص الالهوائي الغازي الناتج عن الطاقات املتجددة بدرجة كبرية من الكتلة احلية، ومي
، أو عن طريق الكيمياء احلرارية إلنتاج الغاز الرتكييب )امليثان وثاين أكسيد الكربون بصورة أساسية(إلنتاج الغاز احليوي 

 ، وميكن حقن كل من امليثان احليوي والغاز الرتكييب، وعلى املدى البعيد)اهليدروجني وأول أكسيد الكربون أساسا(
اهليدروجني القائم على الطاقة املتجددة يف خطوط أنابيب الغاز الطبيعي القائمة حاليا لتوزيعها على املستوى الوطين 
أو اإلقليمي أو احمللي، غري أنه ميكن أن تؤدي اإلختالفات يف البنية األساسية القائمة وجودة الغاز الناتج ومستويات 

لزيادة حصة الطاقات املتجددة من الغازات عن طريق دجمها يف الشبكة  اإلنتاج واإلستهالك إىل صعوبة التخطيط
القائمة حاليا، وميكن أن يكون إستخدام الغاز عايل الكفاءة عند حرقه للحصول على احلرارة، أو عند إستخدامه 



  
 

 

  الفصل الثالث                                                                           الطاقات البديلة في ظل تحديات ضوابط التنمية المستدامة

227 

ء يف شكل مضغوط لتوليد الكهرباء عن طريق تزويد حمركات أو توربينات الغاز بالوقود، أو إستخدامه يف املركبات سوا
أو بتحويله إىل جمموعة من أنواع الوقود السائل بإستخدام تقنيات خمتلفة، فعلى سبيل املثال ميكن أن يتم حرق الغاز 
احليوي أو غاز املدافن يف املوقع إلنتاج احلرارة أو الكهرباء، كما ميكن تنقيته وحتسني جودته إىل ميثان حيوي جبودة 

  .بكات الغاز، أو توزيعه بعد ضغطه أو تسييله على مستوى حمطات متوين الوقود للمركباتالغاز الطبيعي لضخه يف ش
  دمج الطاقة المتجددة في شبكات التدفئة والتبريد: الثثا

شبكات التدفئة والتربيد احلضرية على إتاحة موارد متعدد للطاقة لتوصيلها بالكثري من مستهلكي الطاقة عن  تعمل
من خالل خطوط األنابيب املعزولة املركبة حتت ) املياه الساخنة أو الباردة وأحيانا البخار(ة طريق ضخ ناقالت الطاق

األرض، وميكن أن يسهم إنتاج احلرارة املركزة يف تيسري إستخدام احلرارة املتجددة منخفضة التكلفة من مصادر حرارية 
شتق من املخلفات واملنتجات الثانوية للنفايات اليت مبا يف ذلك الوقود امل(أرضية أو مشسية أو إحرتاق الكتلة احلية 

، وميكن أيضا إستخدام فاقد احلرارة الناتج عن توليد احلرارة والطاقة )غالبا ما تناسب إستخدام نظم التدفئة اإلنفرادية
نولوجيات املشرتك والعمليات الصناعية، وتفضي هذه املرونة إىل التنافس بني مصادر احلرارة وأنواع الوقود والتك

املختلفة، وكذلك فإن من شأن إنتاج احلرارة املركزة أن ييسر تطبيق تدابري فعالة التكلفة للحد من تلوث اهلواء احمللي 
مقارنة بوجود عدد ضخم من فرادى الغابات الصغرية، ونظرا ملا تتمتع به نظم التدفئة والتربيد احلضرية من مرونة فيما 

ا تسمح بإستمرار إمتصاص عدة أنواع من الطاقة املتجددة حبيث يتعلق مبصادر احلرارة أو الرب  ودة املستخدمة، فإ
وميكن ألنظمة . تصبح عملية اإلحالل التدرجيي أو السريع ألنواع منافسة من الوقود األحفوري أمرا جمديا يف الغالب

احلرارية من املصادر الشمسية  تدفئة املدن أن تستخدم مدخالت طاقة متجددة حرارية منخفضة احلرارة مثل الطاقة
ومن الطاقة احلرارية األرضية، أو من طاقة الكتلة احلية، وبوسع تربيد املدن أن يستفيد من جماري املياه الطبيعية الباردة  
وتستطيع القدرة التخزينية احلرارية والتوليد املشرتك املرن التغلب على التحديات اخلاصة بتقلبية العرض والطلب، فضال 
عن توفري اإلستجابة للطلب على الطاقة الكهربائية، وميكن لساكين املباين والعمارات وكذا الصناعات املوصولة 
بإحدى الشبكات التقليدية، اإلستفادة من نظام مركزي مدار بإحرتاف، ومن مث جتنب احلاجة إىل تشغيل وصيانة 

بلدان معدالت مرتفعة إلستغالل أسواق التدفئة احلضرية معدات التدفئة والتربيد اإلنفرادية، وقد حقق العديد من ال
  .%96وبلغ إستغالل إيسلندا ملورد احلرارة األرضية حنو  ،%50و %30بلغت بني 

وكنموذج عن دمج مصادر الطاقة املتجددة يف نظم التدفئة والتربيد، نذكر حمطة طاقة متكاملة قائمة على الطاقة 
ويج، حيث توفر إمدادات الطاقة للجامعة ومركز البحوث والتطوير وجمموعة من املتجددة يف مدينة ليلسرتوم بالنر 

املباين التجارية والسكنية بإستخدام نظام للتدفئة والتربيد احلضري يعمل على دمح طائفة من مصادر الطاقة املتجددة  
مليون  25جناز هذه احملطة حنو والتخزين احلراري، ونظام إلنتاج اهليدروجني وتوزيعه، وقد بلغ إمجايل اإلستثمار إل

  :، وإستمرت مدة اإلجناز ستة سنوات، والشكل املوايل يوضح خمتلف أجزاء النظام حيث2005دوالر إمريكي سنة 
 مرت مكعب؛ 1200ميثل نظام طاقة مركزي مزود بصهريج جتميع وختزين املياه الساخنة بسعة   )1(
 إمكانية إستعادة حرارة غازات املداخن؛ميغاواط مزود ب 20ميثل نظام حلرق الوقود قدرته   )2(
 ميغاواط؛ 40ميثل جهاز حلرق الزيت احليوي بقدرة   )3(
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 ميغاواط؛ 4.5ميثل مضخة حرارية بقدرة   )4(
 كلم؛  5ميغاواط وخط أنابيب بطول  1.5ميثل جهاز حلرق غازات املدافن بقدرة   )5(
 مرت مربع؛ 10000ميثل نظام لتجميع احلرارة الشمسية سعته   )6(
ددة إلنتاج اهليدروجني وصرفه للمركباتميثل نظا  )7(   .م قائم على الطاقة ا

  نظام التدفئة والتبريد الحضري المتكامل القائم على الطاقة المتجددة): 8.3(الشكل رقم 

  
، 2011نشر جلامعة كامربيج، ، دار المصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغير المناخاهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،  :المصدر

  .110ص

  الوقود السائلمجال دمج الطاقة المتجددة في : رابعا
على الرغم من إحتمال ظهور طلب  يرتبط معظم الطلب املتوقع على الوقود احليوي السائل بأغراض النقل،

، من املمكن أن صناعي على مواد التشجيم اإلحيائية والكيماويات اإلحيائية مثل امليثانول، وفضال عن ذلك
اية املطاف عن كميات كبرية من الكتلة احلية الصلبة التقليدية بأنواع وقود سائل أكثر مالئمة وأمنا  يستعاض يف 
وصحة مثل اإلثري ثنائي امليثيل املشتق من الطاقة املتجددة أو هالم اإليثانول، وميكن للوقود احليوي املنتج أن يستفيد 

ية القائمة املستخدمة ألغراض الوقود البرتويل، مبا يف ذلك التخزين واخللط والتوزيع من مكونات البنية األساس
معدات التخزين، خطوط األنابيب  (والصرف، ومع ذلك ميكن أن يؤدي تقاسم البنية األساسية للمنتجات البرتولية 

ك قد يتطلب األمر اإلستثمار مع اإليثانول إىل مشكالت ناجتة عن إمتصاص املاء وتآكل املعدات وبذل) والشاحنات
  .يف مواد متخصصة حلماية األنابيب من التآكل

وميكن أن  %25إىل  %5عادة من (ويتطلب إستخدام خليط الوقود املنتج بإحالل اإليثانول حمل نسبة من البنزين 
ية مبا يف ذلك ، أو إحالل الديزل احليوي مكان الديزل التقليدي، اإلستثمار يف البنية األساس)%100تصل نسبة 

زيادة الصهاريج واملضخات يف حمطات التزويد بالوقود للمركبات، ومبا أن كثافة الطاقة يف اإليثانول ال تشكل سوى 
يف البنزين، يلزم ذلك إنشاء أنظمة ختزين أكرب حجما، وبناء املزيد من القاطرات ) بالكتلة(ثلثي كثافة الطاقة 

سعة أكرب لتخزين ونقل نفس الكمية من الطاقة، ويؤدي ذلك إىل زيادة واحلاويات، وإنشاء خطوط أنابيب ذات 
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تكاليف ختزين الوقود وتوصيله، وعلى الرغم من أن خطوط األنابيب متثل نظريا أكثر أساليب التوزيع إنتشارا، ومع 
قائمة بعد، وعادة ما جناح توزيع شحنات اإليثانول عربها، إال أنه التزال هناك العديد من التحديات الفنية والتقنية 

تكون كميات اإليثانول املنتجة يف إحدى املناطق الزراعية لتلبية الطلب احمللي، أو ألغراض التصدير اليت ال تتطلب 
  .تكاليف إستثمارية وحتديات تشغيلية مصاحبة لتشييد خطوط أنابيب متخصصة لذلك الشأن

  اعات اإلقتصاديةدمج الطاقـات البديلة المتجددة في القط: المطلب الثالث
يراهن الكثريون أن العقود القادمة ستشهد حتوال كبريا يف إنتاج الطاقة، إذ سيتم إبتكار تقنيات جديدة مبدعة تنتج 

. الطاقة من قبل كربيات شركات إنتاج الطاقة، وستكون مصادر هذه الطاقة على األرجح الطاقات املتجددة واجلديدة
ن املتوقع أن تستغل للصناعات البرتوكيماوية واملنتجات العضوية، ورمبا تنقلب املوازين أما مصادر الطاقة االتقليدية فم

فتكون مصادر الطاقة التقليدية مساندة بينما الطاقات املتجددة أساسية، والتزال التطورات يف تكنولوجيات الطاقة 
العديد من القطاعات احليوية منها  املتجددة مستمرة يف العديد من القطاعات، وهو ما يؤدي إىل زيادة نشرها يف

قطاع النقل، قطاع السكن، قطاع الصناعة وقطاع الزراعة، وتواجه عملية الدمج هذه العديد من التحديات، كما تتاح 
  .العديد من خيارات ومسارات التحول اليت ميكن إنتهاجها لتعزيز دمج الطاقة املتجددة يف خمتلف القطاعات

  اصالتوالمو  النقلقطاع : أوال
ميثل الطلب على الطاقة يف قطاع النقل أكثر من ربع إمجايل الطلب العاملي على الطاقة األولية، ومع تزايد وترية 
ذه الدول  النمو اإلقتصادي يف الدول كثيفة السكان مثل الصني واهلند، من املتوقع أن يزداد هذا الطلب مستقبال 

لطاقة هلذا القطاع، وميكن أن منيز يف الطلب على الطاقة لقطاع النقل وهو ما يؤدي إىل إرتفاع اجلزء املخصص من ا
بني الطلب على النقل اهلادف لنقل األفراد، وذلك اهلادف لنقل السلع واإلمدادات، كما يقسم النقل إىل أشكال 

يناسبان بشكل  خمتلفة بني النقل الربي والنقل البحري والنقل اجلوي، وألن الوقود التقليدي السائل وحىت الغازي
رئيسي ومثايل كل تطبيقات النقل بسبب كثافة الطاقة املرتافقة مع هذا النوع من الوقود إضافة إىل سهولة نقله وختزينه  
فإن إحدى اخليارات املتاحة لتخفيف اإلعتماد على وقود البرتول والغاز هو إستبدال إستخدام حمركات اإلحرتاق 

ألحفوري إىل شكل آخر خمتلف متاما حلامل الطاقة، وهو ما مت بنجاح يف قطاع الداخلي اليت تعمل على الوقود ا
السكة احلديدية بإستخدام قاطرات كهربائية، وحىت إن مت توليد الكهرباء بشكل رئيسي من الوقود األحفوري فإن 

أنه على املدى البعيد ذلك قد ال يؤدي إىل ختفيض إنبعاثات الغازات الدفيئة كنتيجة لكهربة اخلطوط احلديدية، غري 
سيتم توليد الكهرباء الالزمة بشكل تدرجيي من مصادر الطاقة املتجددة، ويعد إستخدام الوقود احليوي كاإليثانول 

   1.والديزل احليوي من الطرق املعتمدة حملاربة اإلنبعاث الكبري للغازات الدفيئة

                                                
قطاع النقل (مداد الطاقوي ددة وإمكانية دمجها في منظومة اإلسياسات وإستراتيجيات تبني إقتصاديات الطاقات المتج دربال عبد القادر، زواوي حالم،  1

قتصادية وعلوم التسيري، جامعة حتياجات الدولية، كلية العلوم اإلمني اإلأستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية وتالسياسات اإل :املؤمتر األول، )نموذجا
  .4ص، 2015، 1سطيف
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حفوري، وخيتلف حجم اإلستهالك من وسيلة إىل ومبا أن قطاع النقل من أكثر القطاعات إستهالكا للوقود األ
، لذا يعد تأثري إستخدام الطاقة يف النقل على البيئة من أهم القضايا اليت تواجه )2.3(أخرى كما يبينه اجلدول رقم 

 التنمية املستدامة، ومن أهم التحديات اليت تواجه قطاعات الطاقة والنقل، حتويل وسائل النقل املختلفة إىل إستخدام
وقود أكثر نظافة، ومن ذلك إستخدام اجلازولني اخلايل من الرصاص، والديزل ذي نسبة كربيت منخفضة والتحول إىل 
الغاز الطبيعي وكذا إستخدام تكنولوجيات الطاقة األكثر كفاءة، وتطبيق أسلوب إدارة أفضل يف حتديد متطلبات 

ة املستعملة يف النقل، إضافة إىل السياسات واإلسرتاتيجيات النقل، ومنه فإن كفاءة إستعمال الوقود تعتمد على الوسيل
اليت يتم وضعها وتنفيذها يف هذا القطاع منها ما خيص نوعية الشبكة الطرقية وحالتها ومدى إنتشار الطرق السريعة 

تطوير النقل وحتديد السرعة عليها وإجراءات املراقبة حلالة املركبات من خالل إلزامية الفحص الفين والدوري وكذلك 
العمومي خاصة يف املدن اليت تزدحم فيها وسائل املواصالت اخلاصة وكذا تطوير قطاع نقل البضائع بالقطارات بدال 
من الشاحنات، واجلدير باملالحظة أن تغيري منط النقل يتطلب جهدا ووقتا طويال مثلما أثبتته العديد من الدراسات 

ال اليت أجريت يف ال ذا ا   .  دول املتقدمةاخلاصة 

  إستهالك الوقود في مختلف وسائل النقل): 2.3(الجدول رقم 

  كلم  100الوقود المستهلك لنقل شخص واحد لمسافة   وسيلة النقل
  لرت مكافئ برتول 7  سيارة خاصة بشخص واحد

  لرت مكافئ برتول 3.6  طائرة 
  لرت مكافئ برتول 2.5 (VGT)قطار سريع 

  كافئ برتوللرت م 1.35  قطار تقليدي 
لد السادس الدوافع واآلثار االقتصادية: ترشيد استهالك الطاقة الطاقة في الدول العربيةحممد اهلواري،  :المصدر ، جملة النفط والتعاون العريب، ا

 .58، ص2010، الكويت، خريف 135والثالثون، العدد 

املتجددة يف قطاع املواصالت وخاصة ما يرتبط ومن بني املبادرات والشراكات الدولية املتعلقة بإدماج الطاقات 
نذكر الشراكة العاملية اليت أقرها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة اليت تقودها الواليات  بالوقود النظيف للسيارات،

وهيئات  ، تشمل كذلك عددًا كبريًا من الدول،)EPA(املتحدة األمريكية ووكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة 
تمع املدين ومنظمات وهيئات دولية منها إدارة الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية التابعة لألمم  القطاع اخلاص، وا

تم هذه و ،)WHO(، ومنظمة الصحة العاملية )UNEP(، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة )UN DESA(املتحدة 
بسبب وسائل النقل، وذلك من خالل السعي حنو التخلص من الشراكة أساسًا بتلوث اهلواء يف املناطق احلضرية 

عنصر الرصاص يف اجلازولني، وخفض نسبة عنصر الكربيت يف الديزل واجلازولني، مع اإلجتاه حنو إستخدام 
تكنولوجيات نظيفة للطاقة يف السيارات خاصة مع توقع إرتفاع درجة إمتالك السيارات لكل فرد مقارنة بعدد السكان 
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وقد خصصت حكومة الواليات املتحدة مبلغ  1مليار سيارة، 2.4حنو 2035غ عدد السيارات اململوكة سنة إذ سيبل
  2:مليون دوالر أمريكي لصاحل الشراكة من أجل الوقود النظيف للسيارات، وتركز هذه الشراكة على ما يلي 1.4

ازولني احملتوي على مساعدة الدول النامية يف وضع خطط عمل إلستكمال التخلص من إستخدام اجل -
عنصر الرصاص على النطاق العاملي وللبدء يف ختفيض نسبة الكربيت يف وقودي اجلازولني والديزل، على أن يتزامن 

  ذلك مع إقرار متطلبات السيارات األكثر نظافة؛
دة دعم تطوير وإعتماد معايري وقود أكثر نظافة، ومتطلبات سيارات أكثر نظافة وذلك من خالل توفري قاع -

 لتبادل اخلربات واملمارسات الناجحة، وكذا تقدمي املساعدات التقنية بني الدول املتقدمة والنامية؛
توفري مواد إعالمية للجماهري، وبرامج تعليمية، ومحالت توعية، وتعديل األدوات اإلقتصادية والتخطيطية  -

 لرتكيز على موضوع غش الوقود؛لتناسب الوقود النظيف والسيارات النظيفة وتدعيم برامج التنفيذ مع ا
تشجيع ورعاية الشراكات الرئيسية فيما بني احلكومة والصناعة واملنظمات غري احلكومية واجلماعات  -

األخرى املهتمة باملوضوع سواء على مستوى الدولة أو فيما بني الدول وذلك لتسهيل تطبيق اإللتزامات املتعلقة 
 .  بالوقود والسيارات األكثر نظافة

  قطاع الفالحة : نياثا
يتميز القطاع الفالحي باإلخنفاض النسيب إلستهالك الطاقة فيه، ويأيت اإلستخدام غري املباشر املرتفع نسبيا للطاقة 
ألغراض تصنيع األمسدة وتشغيل اآلالت، وعادة ما ميثل ضخ املياه ألغراض الزراعة أعلى طلب على الطاقة يف املزارع 

يف اآلالت والكهرباء يف حلب األلبان والتربيد واملعدات الثابتة، وميكن يف العديد من  إىل جانب إستخدام الديزل
األقاليم إستخدام األراضي اجلارية زراعتها بصورة متزامنة ألغراض إنتاج الطاقة املتجددة، ويشيع حاليا تعدد إستخدام 

ى أراضي الرعي، وإستخدام نباتات الوقود احليوي األراضي ألغراض الفالحة والطاقة، مثل إنشاء التوربينات اهلوائية عل
اري املائية إلنتاج نظم الطاقة املائية  ملعاجلة فضالت احليوانات الغنية مبغذيات يعاد تدويرها إىل األرض، وإستخدام ا

ا الصغرية، كما يتم مجع نفايات احملاصيل الزراعية وحرقها إلنتاج احلرارة والكهرباء، وزراعة حماصيل الطا قة وإدار
خصيصا لتوفري املواد الوسيطة للكتلة احلية الالزمة إلنتاج الوقود السائل وتوليد احلرارة والكهرباء، وحيث أن مصادر 
الطاقة املتجددة، ومنها طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، نفايات احملاصيل وخملفات احليوانات، غالبا ما تتوفر بكثرة يف 

ن حجزها ودجمها أن ميكن أصحاب األراضي من إستخدامها حمليا يف العمليات الفالحية  املناطق الريفية، فمن شأ
كما ميكنهم حتقيق إيرادات إضافية عند تصدير ناقالت الطاقة مثل الكهرباء أو الغاز احليوي املولد من الطاقة 

املتجددة مبا يف ذلك إرتفاع التكاليف وبالرغم من العراقيل القائمة أمام نشر تكنولوجيا الطاقة  املتجددة خارج املزرعة،
الرأمسالية، ونقص التمويل املتاح والبعد املكاين عن مستهلكي الطاقة، فمن املرجح أن يستخدم القطاع الفالحي 
العاملي الطاقة املتجددة بدرجة أكرب مستقبال وذلك لتلبية الطلب على الطاقة ألغراض اإلنتاج األويل وعمليات 

                                                
1 BP, Energy Outlook to 2035, London, 2016, p25. 

  .13، صمرجع سبق ذكره ،الطاقة ألغراض التنمية املستدامة يف املنطقة العربية، جتماعية لغريب آسياقتصادية واإلاللجنة اإل  2
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مد إسرتاتيجيات الدمج اليت ميكن أن تزيد من إنتشار الطاقة املتجددة إعتمادا جزئيا على مواد احلصاد، وسوف تعت
 1.الطاقة املتجددة احمللية واإلقليمية

  المبانيقطاع السكن و : ثالثا
يعمل قطاع السكن على توفري املأوى وجمموعة متنوعة من خدمات الطاقة لدعم سبل عيش ورفاهية السكان على 

مبا 2 %20وبلغت نسبة إستهالك القطاع للطاقة ضمن إمجايل اإلستهالك العاملي للطاقة األولية بنحو . عاملمستوى ال
فيها الطاقة املستهلكة من طاقة الكتلة احلية التقليدية املستخدمة ألغراض التدفئة والطهي، وعادة ما يليب الوقود 

كييف، وميكن اإلستعاضة عن ذلك إقتصاديا يف كثري من ألغراض التدفئة والتربيد والت األحفوري الطلب املتزايد
األقاليم بشبكات للتدفئة والتربيد احلضري أو اإلستخدام املباشر ألنظمة الطاقة املتجددة يف املباين مثل نظام تسخني 

رباء القائمة املياه بإستخدام الطاقة الشمسية، ونظام التربيد بإمتصاص الطاقة الشمسية، وتتيح تكنولوجيات توليد الكه
الفرصة للمباين ) مثل اللوحات الشمسية املزودة خباليا فوتوفولطية ضوئية(على الطاقة املتجددة املدجمة يف املباين 

لتصبح جهات لإلمداد بالطاقة وليس إستهالكها ذاتيا فقط، وميثل دمج الطاقة املتجددة يف البنيات احلضرية القائمة  
العالية يف إستخدام الطاقة، إضافة إىل تصميمات املباين الصديقة للبيئة، كلها  إىل جانب األجهزة ذات الكفاءة

ومن املتوقع أن تزخر بيوت املستقبل بكهرباء الشمس، ورمبا يكون . عناصر أساسية يف مواصلة نشر الطاقة املتجددة
ا ميكن  وقود سيارتنا اإليثانول واهليدروجني، ويتم ضخه من صهاريج هذه البيوت، واجلميل يف الطاقة املتجددة أ

تطبيقها على مستوى صغري كاملنازل، وحاليا ال ميكن عمل حمطة توليد الكهرباء تعمل على البرتول أو الفحم ملنزل 
واحد بينما ذلك ممكنا بالطاقة الشمسية إذ يتم وضع خاليا مشسية على سقف منزل أو وضع مولد كهرباء بطاقة 

يل كافة األجهزة الكهربائية يف املنزل، كما ميكن تسخني املياه، وتدفئة غرف املنزل، أو وتشغ) طاحونة الرياح(الرياح 
تربيدها حبرارة الشمس، وبذلك سوف لن يظل العامل أسريا لسوق الطاقات التقليدية خصوصا مع قرب نفاذها أو يف 

قات املتجددة يف املنازل أنظر حالة إرتفاع أسعارها، ولإلطالع على شكل يوضح منوذج مقرتح لدمج إستخدام الطا
  .يف األخري" 1.3"امللحق رقم 

  قطاع الصناعة: رابعا
من إمجايل اإلستهالك العاملي للطاقة النهائية حسب تقرير وكالة الطاقة الدولية  %31يستهلك قطاع الصناعة حنو 

مة، ويتسم قطاع الصناعة بتنوع وإن تفاوتت هذه النسبة تفاوتا ملحوظا ما بني الدول النامية واملتقد 2017،3لسنة 
: من إمجايل إستهالك القطاع للطاقة، ويشمل عدة جماالت منها %85اليت متثل حوايل  الصناعات الثقيلةفروعه بني 

اليت تتسم  الصناعات الخفيفةاخل، و...صناعة احلديد والصلب، صناعة تكرير البرتول، صناعة املعادن غري احلديدية
اخل ...م الطاقة، ومنها الصناعات الغذائية، صناعة النسيج، تصنيع األجهزة اإللكرتونية اخلفيفةبإخنفاض كثافة إستخدا

فهي وإن كانت عديدة تساهم حبصة أقل ضمن إمجايل إستهالك الطاقة من الصناعات الثقيلة، ويرجع القسم الكبري 

                                                
  )بتصرف( .119، صمرجع سبق ذكرهاهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،   1

2 International Energy Agency, Key World Energy Statistics, 2017, Op.Cit, p44. 
3 Idem. 
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ضاءة والتدفئة والتربيد وتشغيل املعدات إلستهالك الطاقة على مستوى الصناعات اخلفيفة إىل إستخدامها ألغراض اإل
املكتبية، وبوجه عام تتميز هذه الصناعة بقدر أكرب من املرونة وتتيح فرصا أيسر لدمج الطاقة املتجددة مقارنة 
بالصناعات كثيفة إستخدام الطاقة، وتواجه عملية دمج الطاقات املتجددة يف العمليات الصناعية بعض العراقيل، منها 

راضى واحليز املساحي املطلوب لتشييد مشاريع الطاقة املتجددة، ومطلب زيادة موثوقية الطاقة املستمدة مشكلة األ
لضمان إستمرارية العمليات، وكذا صعوبة تقييم إمكانية وتكاليف توسيع استخدام الطاقة املتجددة يف الصناعة 

طاقة املتجددة على قطاعي النقل والسكن بسبب تشعب أشكاهلا، إضافة إىل أنه غالبا ما تقتصر سياسات دعم ال
واملباين أكثر من تركيزها على الصناعة، ومن مت تبقى إمكانية الدمج غري مؤكدة نسبيا، فحيثما طبقت سياسات 

   1.الدعم كللت جهود نشر الطاقة املتجددة بالنجاح
بعاثات السامة، يف تعزيز كفاءة وتشمل التدابري املتخذة للحد من الطلبات الطاقوية يف الصناعة وكذا حجم اإلن

إستخدام الطاقة وإعادة تدوير املخلفات الصناعية، وإمتصاص الكربون وختزينه خاصة يف الصناعات املسببة إلنبعاثات 
ضخمة مثل صناعة اإلمسنت، وكذا إستبدال املواد الوسيطة للوقود األحفوري من خالل زيادة دمج حصص أكرب من 

  :وتتضمن الفرص األساسية لدمج الطاقة املتجددة يف الصناعة ما يلي مصادر الطاقة املتجددة،
اإلستخدام املباشر للوقود املشتق من الكتلة احلية وخملفات العملية الصناعية املتعلقة باإلنتاج يف املوقع   -

 وإستخدام الوقود احليوي والتوليد املشرتك للحرارة والكهرباء؛
ادة إستخدام الكهرباء القائمة على الطاقة املتجددة، مبا يف ذلك اإلستخدام غري املباشر من خالل زي -

 العمليات احلرارية الكهربائية؛
اإلستخدام غري املباشر من خالل ناقالت الطاقة األخرى املشرتاة القائمة على الطاقة املتجددة مبا يف ذلك  -

 ستقبل؛احلرارة والوقود السائل والغاز احليوي، واهليدروجني بقدر أكرب يف امل
 2.اإلستخدام املباشر للطاقة احلرارية الشمسية لتلبية الطلبات على احلرارة والبخار الالزمني للعملية الصناعية -

ويف الواقع ال متثل الصناعة جهة إستخدام الطاقة املتجددة وحسب، وإمنا ميكن أن متثل جهة إمداد حمتملة للطاقة 
اشر احلايل للطاقة املتجددة يف الصناعة يقوم على الكتلة احلية اليت يتم احليوية كمنتج فرعي، وأغلب اإلستخدام املب

إستغالهلا مثال يف صناعة الورق والسكر كمنتجات ثانوية ناجتة عن العملية الصناعية وتستخدم ألغراض التوليد 
 الصناعات الكثيفة املشرتك للحرارة والكهرباء،كما ختتلف اخليارات املتوفرة لزيادة إستخدام الطاقة املتجددة يف

اإلستخدام للطاقة بإختالف القطاعات الفرعية الصناعية، فمن الناحية الفنية ميكن أن حتل الكتلة احلية، على سبيل 
املثال، حمل الوقود األحفوري يف الغاليات واألفران، أو أن حتل الكيماويات احليوية حمل الكيماويات البرتولية، ومع 

ىل كميات كافية من الكتلة احلية احمللية قيدا بسبب نطاق العمليات الصناعية الكثرية  ذلك، فقد يشكل الوصول إ
وميكن أن يتعرض إستخدام التكنولوجيات الشمسية إىل التضييق يف بعض املواقع اليت تتسم بإخنفاض عدد ساعات 

عية كثيفة اإلستعمال للطاقة هو إشراق الشمس فيها سنويا، ولكن اخليار الرئيسي بالنسبة للعديد من العمليات الصنا
                                                

  .119 - 117، صمرجع سبق ذكرهاهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،   1
  .118، صالمرجع السابق  2
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الدمج غري املباشر للطاقة املتجددة من خالل التحويل للكهرباء املولدة من الطاقة املتجددة املنقولة من الشبكة 
الرئيسية أو اإلنتقال التدرجيي إىل اهليدروجني مستقبال، وتوحي اخليارات املتاحة املتعلقة بإنتاج الكهرباء املنخفضة 

نوع إستخدامها، بأن العمليات احلرارية الكهربائية ميكن أن تصبح أكثر أمهية يف املستقبل لتحل حمل الوقود الكربون وت
األحفوري يف طائفة من العمليات الصناعية، كما أن إمكانية دمج الطاقة املتجددة تتوقف على احلراراة الالزمة 

درجة مئوية ميكن جتسيد الدمج  400جة حرارة أقل من للعمليات الصناعية  حيث للعمليات الصناعية اليت حتتاج در 
من خالل طاقة الكتلة احلية والطاقة الشمسية أو طاقة احلرارة األرضية املباشرة، ويف املقابل تعد مصادر الطاقة 

درجة  400املتجددة أقل مالئمة لتلبية الطلب على الطاقة للعمليات الصناعية اليت تتطلب درجة حرارة أعلى من 
وية بإستثناء الطاقة الشمسية مرتفعة احلرارة، والشكل املوايل يوضح توزيع مستويات درجة احلرارة حسب إحتياجات مئ

  1.بلدا أوروبيا 32القطاعات الفرعية للصناعات الثقيلة والصناعات اخلفيفة حيث أجري هذا التقيمي يف 

  ت الصناعية الثقيلة والخفيفةتوزيع درجة الحرارة الالزمة لمختلف العمليا): 9.3(الشكل رقم 
  

  
، 2011، دار النشر جلامعة كامربيج، مصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغير المناخاهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،  :المصدر

  .118ص

  

  
                                                

  )بتصرف( .118، صمرجع سبق ذكرهاهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،   1
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 الطاقـات البديلة المتجددة في سياق خدمة التنمية المستدامة: المطلب الرابع

ية التارخيية إرتبطت التنمية اإلقتصادية إرتباطا وثيقا باإلستخدام املتزايد للطاقة وتنامى إنبعاثات الغازات من الناح
الدفيئة، وتستطيع الطاقة املتجددة يف فك هذا اإلرتباط واملسامهة يف التنمية املستدامة، بالرغم من أن اإلسهام الدقيق 

مة حباجة للتقييم على املستوى القطري، حيث تتيح الطاقة املتجددة الفرصة للطاقة املتجددة يف حتقيق التنمية املستدا
لإلسهام يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، وذلك مبا يكفل تعظيم الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية وحىت البيئية 

ثار السلبية على الصحة للسكان، وتأمني احلصول واإلمداد بالطاقة، والتخفيف من تغري املناخ، والتقليل من اآل
  . والبيئة

  أوجه التفاعل بين الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة : أوال 
ا ركيزة أساسية من ركائز التنمية، فال ميكن حتقيق أي  إن عالقة الطاقة بعملية التنمية عالقة وطيدة نظرا لكو

األسعار املناسبة، ويف ظل املعطيات احلالية اليت جانب من جوانب التنمية دون توفر خدمات الطاقة بالقدر الكايف و 
يعرفها العامل وتثبتها الدراسات اإلستشرافية ملراكز األحباث واهليئات األممية بشأن قرب نفاذ خمزون الطاقات األحفورية 

ة، وهو ما أقرته والتغريات املناخية، أصبح حتقيق إستدامة قطاع الطاقة أولوية أساسية بالنسبة لعملية التنمية املستدام
من أجل حتقيق خفض عدد "حيث مت اإلمجاع على أنه ) توفري الطاقة ما بعد قمة ريو(اللجنة العاملية للبيئة والتنمية 

، جيب توفري خدمات الطاقة كشرط أويل 2015الفقراء الذين يعيشون بأقل من دوالر يوميا إىل النصف حبلول عام 
اجات األساسية الغدائية والصحية، ومن مت فإن توفري الطاقة املستدامة للعائالت وأساسي لتحقيق العدالة يف توزيع احل

دف إىل ذلك    1."الفقرية يؤدي بصفة أساسية إىل القضاء على الفقر وخاصة إذا مت ذلك يف إطار سياسة كلية 
اإلقتصادية من جهة إن التحدي الذي تواجهه سياسات الطاقة اليوم هو كيفية املالقات ما بني برامج التنمية 

وبرامج البيئة من جهة ثانية، خاصة وأن حجم اإلنتاج واإلستهالك السائد حاليا يؤدي إىل اإلستنزاف الكبري والسريع 
ملوارد الطاقوية املتاحة اليت ينجم عنها تلوث كبري للبيئة، ومن هنا فإن تطوير وإستغالل الطاقة املتجددة هو البديل 

تمع الدويل صوب إهتماماته هدفني  الذي يسمح بالتوفيق ما بني التنمية ومحاية البيئة، ويف هذا اإلطار وضع ا
  :يسمحان بإستغالل الطاقات املتجددة إستغالال خيدم عملية التنمية املستدامة ومها

العمل على ضمان وصول خدمات الطاقة املتجددة إىل ملياري شخص حول العامل ال حيصلون على  -
 ساسية خالل  السنوات القليلة القادمة؛خدمات الطاقة األ

ا ومن  - العمل السريع على تطوير سوق الطاقات املتجددة من أجل خفض تكاليف إنتاجها وكذلك تقنيا
مت أسعار الطاقة املنتجة منها، مما يشجع أكثر على إستهالكها وإحالهلا كبديل ملصادر الطاقة التقليدية، األمر الذي 

 .يل من الغازات العادمة املنبعثة من املصادر التقليديةسيؤدي حتما إىل التقل

                                                
1 L’énergie propre pour un développement durable: choisissez l’énergie positive, 2002, sur le site : 
www.greenpeage.com 
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إذن فالطاقات املتجددة ميكن أن تلعب دورا حموريا بالنسبة لعملية التنمية املستدامة، إال أن هذا الدور خيتلف ما 
  1:بني املدى القصري وذلك الذي ميكن أن تلعبه على املدى الطويل حبيث

ا مازالت ال ميكن للطاق: على املدى القصري - ة املتجددة أن حتل حمل الطاقات التقليدية بشكل كلي، أل
ا الطاقات التقليدية حاليا، إال أن هذا ال مينع  حتتاج إىل فرتة زمنية حىت تصل صناعتها إىل مرحلة النضج اليت تتمتع 

  لبعيدة؛أن تساهم بشكل فعال يف حتسني ظروف املعيشة ملاليني البشر خاصة يف املناطق النائية وا
إن الطاقات املتجددة هي احلل الفعال للموافقة ما بني عملية التنمية املستدامة اليت : على املدى الطويل -

تمع الدويل العمل  تراعي الضوابط البيئية وما بني توفري اإلحتياجات الطاقوية لألجيال احلالية واملستقبلية، لذا فعلى ا
ا وإح ا الطاقوية، دون املساس اجلاد من أجل تطوير تكنولوجيا الهلا بشكل يسمح لألجيال احلالية تأمني إحتياجا

ا هي األخرى، ومن خالل العناصر املوالية سنحاول التطرق للدور  حبق األجيال القادمة يف احلصول على إحتياجيا
  .الذي تلعبه وميكن أن تؤديه الطاقات املتجددة وفق أهداف وأبعاد التنمية املستدامة

  تخزين الطاقات المتجددة لتحقيق إستدامة اإلمداد : اثاني
يف فرتة الليل أو (تعد الطاقات املتجددة طاقات متقطعة وغري منتظمة كما هو احلال بالنسبة للطاقة الشمسية 

وقات ستعماهلا يف األإ، ومن مت تظهر الظرورة لتخزينها ليتم )تباطؤ سرعتها(، أو بالنسبة لطاقة الرياح )األيام الغائمة
  2:ستعراض بعض أنواع التخزين ومدى فاعليتهاإاليت يقل أو ينعدم فيها املصدر، وسوف نقوم ب

ا تعـاين مـن قصـر العمـر الـذي قـد ال يتجـاوز اخلمسـة : البطاريات .1 تعد من أكثر تقنيات التخزين إنتشارا، إال أ
صـورة أكثـر مـن احلاجـة احملسـوبة أو املتوقعـة  سنوات، ممـا يـؤدي إىل ضـرورة زيـادة السـعة الكليـة للبطاريـات املسـتخدمة ب

وبالتأكيد سريفع ذلك من التكلفة الكلية للتخزين، إضافة إىل املشاكل الـيت سـتواجه العـامل للـتخلص مـن نفايـات هـذه 
دد البيئة؛    البطاريات مما جيعلها أحد املصادر اليت 

كيا، حيث تقوم كتلـة كبـرية وثقيلـة بالـدوران حـول تعتمد هذه التقنية على ختزين الطاقة ميكاني :التروس الطائرة .2
حمورهــا وختــزن الطاقــة علــى هيئــة طاقــة حركيــة، وتعــد الــرتوس مــن تقنيــات التخــزين الواعــدة الــيت ســتحل حمــل البطاريــات 

  مستقبال؛
ب يستخدم هذا النظام بكثرة يف املناطق النائية الـيت يصـع): ديزيل(بمولد كهربائي  ربطهنظام طاقة الرياح مع  .3

توصيل التيار الكهربائي إليها، حيث يتم بناء توربني هوائي يقوم بتوفري الطاقة الكهربائية مبساعدة مولـد الـديزل، وتقـوم 
فكرة هذا النظام على أن يقوم مولد الديزل مبساندة التوربني اهلوائي يف حالـة تنـاقص سـرعة الريـاح أو إنعـدامها، إال أنـه 

م التخطــيط املســبق للطاقــة املطلوبــة توفريهــا للمســتهلك ومقارنتهــا حبجــم التــوربني يواجــه بعــض املشــاكل أمههــا هــو عــد
  اهلوائي وطبيعة الرياح يف املنطقة؛

                                                
  .57، ص1996، دار جمدالوي، األردن، ترشيد استهالك الطاقةعبد الرسول الغزاوي ، حممد عبد الغين،   1
، تونس، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، اة ضرورية لحماية المحيط الحيوي العربيأد: مصادر الطاقة النظيفة، البوفالسةوهيب عيسى الناصر، حنان مبارك   2

  .53-52بدون سنة نشر، ص
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مــن بــني التقنيــات الواعــدة يف جمــال التخــزين هــو تقنيــة وقــود اهليــدروجني الــذي يســتخدم  :وقــود الهيــدروجين .4
ويـتم احلصـول  ،وأيضا مع مصادر طاقة متجـددة أخـرى لتخزين ونقل الطاقة، وعادة ما يستخدم مع الطاقة الشمسية،

سـتخدام الطاقـة املتجـددة كمصـدر للطاقـة الكهربائيـة، وبعـدها إعلى اهليدروجني عن طريـق التحليـل اإللكـرتوين للمـاء ب
خيزن اهليدروجني، وميكن احلصـول علـى الطاقـة الكهربائيـة مـن خمـزون اهليـدروجني أو عـن طريـق املولـدات أو بإسـتخدام 

  اليا الوقود؛ خ
إن أحد الطرق املتبعة لإلستفادة بأقصى صورة من مصادر الطاقـة  :نظام الدمج بين مصادر الطاقة المتجددة .5

املتجــددة وتقليـــل احلاجــة إىل وســـائل التخـــزين املكلفــة، هـــو نظــام الـــدمج بـــني مصــادر الطاقـــة املتجــددة، وأكثـــر تلـــك 
ية، وهـو يعتمـد علـى تـوافر كلتـا الطـاقتني أثنـاء اليـوم ويف كـل فصـل  املصادر إستخداما هـو طاقـة الريـاح والطاقـة الشمسـ

وعادة ما تكون سرعة الرياح أكرب يف الليل عنها يف فرتة النهار، وخاصة بالقرب من البحر، وهي الفرتة اليت تنعدم فيها 
 الطبيعـي للحصـول علـى وهكـذا باإلمكـان ختطـيط نظـام يسـتفيد مـن هـذا التغـري ،الطاقة الشمسية اليت تتوافر يف النهار

  .أكرب قدر ممكن من الطاقة
كما تلعب الطاقة املائية دورا هاما كمصدر هام لتخزين املصادر األخـرى، حيـث تعتمـد الفكـرة علـى إسـتخدام  .6

مصـــادر الطاقـــة املتجـــددة األخـــرى يف فـــرتة توافرهـــا لضـــخ املـــاء إىل خـــزان يـــتم تفريغـــه لينـــدفع املـــاء إىل توربينـــات لتوليـــد 
اء يف وقت احلاجة لذلك، واجلدير بالذكر أن هذه الطريقة مستخدمة يف بعض الدول لتخزين الطاقـة الكهربائيـة الكهرب

والشـكل رقـم  ،املولدة من الوقود التقليدي يف فرتات إخنفاض اإلسـتهالك ليـتم إسـتخدامها مـرة أخـرى يف فـرتات الـذروة
أثنـاء املـد يـتم ضـخ امليـاه إىل خـزان ليـتم بعـدها تفريـغ  يوضح تقنيـة دمـج بـني مصـادر الطاقـة املتجـددة، حيـث) 10.3(

هــذه امليــاه لتشــغيل توربينــا عنــد احلاجــة للكهربــاء، كمــا أن طــواحني الريــاح ســتوفر الطاقــة أثنــاء الليــل عنــد إنعــدام أشــعة 
 .الشمس للحصول على الطاقة

  تقنية الدمج بين مصادر الطاقة المتجددة): 10.3(الشكل رقم 

  
، املنظمة العربية للرتبية أداة ضرورية لحماية المحيط الحيوي العربي: مصادر الطاقة النظيفةعيسى الناصر، حنان مبارك البوفالسة،  وهيب :المصدر

  .56ص، بدون سنة نشر، تونسوالثقافة والعلوم، 
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  الطاقات المتجددة وأبعاد اإلستدامة اإلقتصادية، اإلجتماعية والبيئية  : ثالثا
م احلاصل يف تكنولوجيات وتقنيات الطاقات املتجددة جيعلها قابلة لإلستخدام سواء يف النظم إن مستوى التقد

الصغرية اليت تؤمن اإلمدادات احمللية يف املناطق النائية، أو يف النظم املركزية لإلستخدام احلراري يف الصناعة وغريها  
ن أن ترتبط بالشبكات الكهربائية احمللية واإلقليمية، وعليه باإلضافة إىل نظم توليد الكهرباء بالقدرات الكبرية اليت ميك

االت التالية   1:ميكن للطاقات املتجددة اإلسهام بشكل مؤثر يف ا
تفتقر شرائح كبرية من سكان العامل خاصة الذين يعيشون يف املناطق : تعزيز وتوفير إمدادات الطاقة للسكان .1

ستفادة من خدمات الطاقة احلديثة والنظيفة، أو ال يستفيدون منها سوى الريفية والنائية يف الوقت احلاضر إىل اإل
إستفادة حمدودة، مما يؤدي إىل تدهور أوضاعهم اإلقتصادية واإلجتماعية، وكذا إخنفاض مستوى التعليم والرعاية 

ذه الصحية، وحيد من فرص التنمية وحتسني نوعية احلياة، وبالنظر إىل كون املصادر املتجددة مصادر  حملية تتوفر 
املناطق، ميكن للطاقة املتجددة أن تساعد يف تسريع وترية احلصول على الطاقة، من خالل تنفيذ العديد من نظمها 
بالقدرات املالئمة إلحتياجات السكان باملناطق الريفية وبكلفة مناسبة، األمر الذي جيعلها قادرة على تعزيز إمدادات 

ذه امل ناطق، فمثال يف العديد من البلدان النامية، وسعت الشبكات الالمركزية املعتمدة على الطاقة وحفز التنمية 
الطاقة املتجددة وإدماجها يف شبكات الطاقة املركزية من قاعدة احلصول على الطاقة وحسنتها، وعالوة على ذلك  

اقة، فعلى سبيل املثال إستخدام تُوفر أيضا تكنولوجيات الطاقة املتجددة غري الكهربائية فرصا لتحديث خدمات الط
الطاقة الشمسية لتسخني املياه وجتفيف احملاصيل، والوقود احليوي للنقل، والغاز اإلحيائي والكتلة احلية احلديثة للتدفئة 
والطهي واإلضاءة، وطاقة الرياح لضخ املياه، إضافة إال أن توفر مصادر الطاقة املتجددة يف مواقع اإلحتياج للمياه 

بالتجمعات الصغرية اليت حتتاج إىل إستهالك حمدود من املاء العذب، ميكن أن تكون احلل اإلقتصادي والتقين خاصة 
ا توفر املصادر التقليدية بتكلفة إقتصادية، إال أنه يتوقع أن يبقى عدد السكان  لتحلية املياه يف املناطق اليت يتعذر 

احلديثة من دون تغيري ما مل تنفذ السياسات احمللية ذات الصلة الذين يعيشون بدون اإلستفادة من خدمات الطاقة 
  اليت ميكن أن تُدعم أو تُستكمل باملساعدة الدولية عند اإلقتضاء؛ 

ينبغي عدم جتاهل مسألة إستنفاذ املوارد الطاقوية على املدي : تنويع مصادر الطاقة وتحقيق األمن الطاقوي .2
اية املطاف موارد طبيعية حمدودة، ورغم اجلمع بني زيادة الكفاءة البعيد، فإحتياطات الوقود األحفوري، ت ظل يف 

اإلستخدامية للموارد الطاقوية وزيادة اإلعتماد على التكنولوجيات احلديثة يف جمال الطاقة، وإستخدام املصادر الطاقوية 
امل على مصادر هائلة منها، حيث التقليدية بكيفية أكثر إستدامة، سيحتم التوجه للطاقات املتجددة اليت يتوفر الع

ا املسامهة التدرجيية بنسب متزايدة يف مزيج إمدادات الطاقة العاملية، وكذا توفري  ميكن من خالل تطوير إستخداما
مما يؤدي إىل ختفيف إستهالك الطاقات التقليدية حمليا وتوفري  إحتياجات الطاقة للقطاعات املختلفة، وتنويع مصادرها

كن التوجه فائضا للتصد ير كما تساهم يف إطالة عمر خمزون املصادر التقليدية يف الدول املنتجة هلذه املصادر، وميُ
للطاقات املتجددة من ختفيض تكاليف اإلسترياد بالنسبة للدول غري املنتجة للطاقات التقليدية من خالل نشر 

                                                
بورغ، مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، األمم املتحدة، جوهانس ،تنمية إستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددةجتماعية لغريب آسيا، إلقتصادية وااللجنة اإل  1

  )بتصرف. (2، 1ص، 2002
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ا التنافس ية، إضافة إىل ذلك متثل اإلمكانات املتاحة حاليا التكنولوجيات احمللية للطاقة املتجددة واليت تبثت قدر
 .للنظم املركزية الكبرية لتوليد الكهرباء فرصة للتوجه حنو تصدير الطاقة الكهربائية املنتجة من مصادر الطاقة املتجددة

، بالرغم من أنه جيب مرا عاة حتديات كما ميكن خليارات الطاقة املتجددة أن تساهم يف حتقيق إمداد طاقوي أكثر أمنًا
معينة تتصل مبسألة اإلدماج، وميكن أن تقلل نشر الطاقة املتجددة من إمكانية التعرض إلنقطاع اإلمداد وتقلبات 

 األسواق العاملية للطاقة؛ 
تتضمن القضايا اإلجتماعية املرتبطة : الحد من ظاهرة الفقر، تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة .3

وطأة الفقر، وإتاحة الفرص أمام املرأة، والتحول الدميوغرايف واحلضري، إذ يؤدي  بإستخدام الطاقة التخفيف من
ا بشكل حاد على حتسني ظروفها  ميش الفئات الفقرية وإىل تقليل قدر الوصول احملدود خلدمات الطاقة إىل 

أعطتها بعدا جديدا من  املعيشية، وتعترب مكافحة الفقر مشكلة مزمنة عرب تاريخ البشرية، إال أن قمة جوهانسبورغ
خالل إجياد ربط قوي بني الطاقة والبيئة والتنمية اإلقتصادية، فاحلصول على الطاقة التجارية ميثل شرطا ضروريا يف 
عملية التنمية، إذ متكن من توفري اخلدمات األساسية للسكان، لكن ال يزال أكثر من ثلث سكان العامل يعيشون دون 

احلديثة، مما جيعلهم حمرومني من املتطلبات األساسية للتنمية كاملياه الصاحلة للشرب  احلصول على خدمات الطاقة
وخدمات الصحية والتعليمية املالئمة، ويستعمل هؤالء السكان مصادر طاقة تقليدية تساهم إىل حد كبري يف تدهور 

تمعات الفقرية يف الوسط املعيشي هلم، وبالتايل فإن من أكرب حتديات العامل يف جمال الطاقة هو ض مان حصول ا
العامل على مصادر الطاقة الالزمة لتحقيق هدف احلد من ظاهرة الفقر، وميكن ملصادر الطاقات املتجددة أن توفر 
إمدادات الطاقة الالزمة لتنمية املناطق الريفية وبتكلفة إقتصادية تنافسية مقارنة بإمدادات الشبكات التقليدية، حيث 

سني نوعية احلياة ملا يوفره من خدمات تعليمية وصحية أفضل لسكان املناطق الريفية، إضافة إىل أنه يؤدي ذلك إىل حت
يؤدي إىل القضاء على الفقر من خالل إجياد فرص للعمالة احمللية يف جماالت تصنيع وتركيب وصيانة معدات إنتاج 

مكانات حمدودة وميكن توفرها حمليا، وبالتايل من الطاقات املتجددة، إذ أن العديد من هذه املعدات ميكن تصنيعها بإ
املمكن أن يكون للطاقة املتجددة أثر إجيايب يف إستحداث الوظائف بالرغم من أن الدراسات املتاحة تتباين فيما 
خيص حجم العمالة، كما أن توفر معدات الطاقات املتجددة باملناطق الريفية يوفر وسائل سهلة التداول ونظيفة بيئيا 

غلب خدمات الطاقة باملناطق الريفية، وخاصة توفري مصادر الكهرباء وضخ املياه والطهي وغريها، كل ذلك يؤدي أل
إىل إحداث تغيريا حموريا يف أوضاع املرأة الريفية وذلك بتحسني نوعية اخلدمات املتوفرة هلا، إضافة إىل توفري إمكانات 

ذه املناطق؛إقامة صناعات حرفية صغرية تساهم يف رفع دخل ا  ألسر 
أصبحت مصادر الطاقة املتجددة حمركا أساسيا للوظائف اخلضراء اليت  :توفير الوظائف الخضراء المتجددة .4

يتزايد عددها سنويا على مستوى العامل، حيث يقدر عدد الوظائف اليت أتاحتها صناعة الطاقة املتجددة بشكل 
 2016مليون وظيفة سنة  8.3وإرتفعت إىل حدود ، 2014ا سنة مليون وظيفة عاملي 7.7مباشر أو غري مباشر بنحو 

، ويقع أكثر من نصف هذه الوظائف يف اإلقتصاديات 2017حسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة املتجددة سنة 
 الناشئة مثل الربازيل والصني واهلند اليت تؤدي دورا رئيسيا يف التحول إىل مصادر الطاقة املتجددة؛
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 تطور عدد الوظائف التي توفرها مختلف تقنيات الطاقات المتجددة): 11.3( الشكل رقم

 
لد ، الوظائف الخضراءبيرت بوشن، مايكل رينر،  :المصدر  .15ص، 2015، العدد الرابع، صندوق النقد الدويل، ديسمرب 52جملة التمويل والتنمية، ا

على الطاقات املتجددة يف تلبية اإلحتياجات يؤدي إن اإلعتماد  :الحد من التأثيرات البيئية لقطاع الطاقة .5
إىل احلد من التلوث الناجم عن إستخدام الطاقات التقليدية وخاصة الغازات الدفيئة، وذلك لكون أنظمة الطاقات 
ُستنفذ  املتجددة تعتمد على مصادر الطاقة احمللية املتوافرة يف سائر الدول فهي تعترب مصدر إمداد آمن، ال ميكن أن ي
يئة جديرة باإلهتمام، فهي  وال يلحق الضرر بالبيئة احمللية واإلقليمية والعاملية، كما تقدم الطاقات املتجددة إمكانيات 

، وهذا التنوع يف )vecteurs énergétiques(تسمح حاليا بإنتاج أنواع عديدة من املنتجات واحلامالت الطاقوية 
، وحسن توزيعها )اخل...مشس، رياح، مواد حيوية(طاقات املتجددة التطبيقات وأيضا التكامل ما بني مصادر ال

ن من إستعمال المركزي هلذه الطاقات خاصة وأن هذا اإلنتاج الالمركزي ميكن أن يتم باإلعتماد على  اجلغرايف ميًك
نقل احملروقات  شبكة الكهرباء، شبكة الغاز، الشبكة احلرارية، شبكة ووسائط : الشبكات التقليدية املوجودة فعال مثل

 .وذلك يف إطار التكامل فيما بينها
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  التوجه العالمي نحو الطاقة الشمسية كمدخل لتحقيق مبادئ اإلستدامة: المبحث الرابع
 وحتقيق إستدامتها التوجه إلستغالل مصادر الطاقة النظيفة املستدامة مبختلف أنواعها  توج اإلهتمام العاملي بالبيئة

ا ومنها الطاقة  الشمسية بإعتبارها إحدى اخليارات اإلسرتاتيجية لتلبية اإلحتياجات املستقبلية من الطاقة، حيث أ
ا طاقة مأمونة املصدر ال ميكن إحتكارها  طاقة ال تنضب بسبب إستمرار جتددها ما دام الكون مستمر، كما أ

ا طاقة نظيفة وص ديقة للبيئة، اليت ينتظر من توسيع إستغالهلا والسيطرة عليها كالوقود األحفوري، باإلضافة إىل أ
حتقيق مبادئ اإلستدامة على كافة املستويات، وعليه نسعى من خالل هذا املبحث التطرق ألهم جماالت إستخدام 

ا منها احلرارية والكهروضوئية، وصوال إىل ا وتكنولوجيا توضيح معامل مسار  الطاقة الشمسية، وكذا خمتلف تطبيقا
  . ومة طاقوية مستدامة باإلعتماد على الطاقة الشمسيةبناء منظ

 الطاقة الشمسية وأهم مجاالت إستخدامها: المطلب األول
الشمس هي مصدر للحياة على كوكب األرض، وتعترب الطاقة الواردة إلينا منها من أهم أنواع الطاقات اليت ميكن 

غازات أو نواتج ثانوية ضارة بالبيئة مقارنة مبصادر  لإلنسان إستغالهلا، فهي طاقة دائمة ال ينتج عن إستخدامها
الطاقات األحفورية، كما ال ترتك خملفات على درجة من اخلطورة مثل النفايات املشعة اليت تتخلف عن إستعمال 
 الطاقة النووية، وفكرة إستغالل الطاقة الشمسية مل تكون وليدة الساعة، وإمنا تعود فكرة إستخدامها يف التسخني أو

الذي إستخدم أشعة الشمس يف إحراق بعض سفن ) القرن الثالث قبل امليالد(حتريك اآلالت إىل عهد أرمخيدس 
العدو يف إحدى املعارك احلربية، ومن املعتقد أيضا أنه إستخدم بعض املرايا لرتكيز أشعة الشمس على صواري هذه 

تميزة بني املصادر الطاقوية األخرى، وإعتمدت السفن، ولقد أصبحت للطاقة الشمسية يف الوقت احلاضر مكانة م
أمواال ضخمة يف أغلب دول العامل إلستغالل هذه الطاقة، كما تعددت الطرق املقرتحة لإلستفادة منها مثل إستخدام 
ا وإمتصاصها أو حتويل ضوءها إىل طاقة كهربائية  املرايا العاكسة لتجميع ضوء الشمس أو إبتكار طرق لتجميع حرار

  .   طة اخلاليا الشمسية وغريها من اإلستخداماتبواس
  الشمس واألشعة الشمسية: أوال

  من غاز اهليليوم %27من غاز اهليدروجني، وحنو  %70حيث تتكون بنسبة كرة من الغازات امللتهبة إن الشمس  
ألف مرة  333طن أي ما يقارب  2x 3010مليون كلم وكتلتها حنو  1.4قطرها  يبلغ 1،من العناصر األخرى %3و

مليون درجة مئوية أما  20مليون كلم، تبلغ حرارة مركز الشمس حنو  150من كتلة األرض، وتبعد عن األرض بـحوايل 
كيلوواط وهذا يساوي ألف  3.85x2310درجة مئوية، وتصدر الشمس طاقة مبعدل  6000على سطحها فتقدر بـ 

ألف مرة مما حتتاجه  15الذي يصل إىل األرض يعادل  مليار مرة ما حيتاجه كوكب األرض، مع أن اجلزء الضئيل
من أشعة الشمس ملدة سنة واحدة تعادل ضعفي املستخدم واملكتشف  مدةن الطاقة املستأالبشرية مجعاء، كما 

وتنتج الطاقة الشمسية عن تفاعل  .وطاقة اليورانيوم النوويةالطبيعي واحملتمل من طاقة الفحم احلجري والبرتول والغاز 
هذه األخرية نتيجة التحول املستمر  تتولدوي يتم فيه حتويل جزء ضئيل جدا من كتلة الشمس إىل طاقة، حيث نو 

                                                
  .31، صمرجع سبق ذكرهعمر شريف،   1
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لكل أربعة ذرات من اهليدروجني إىل ذرة واحدة من اهلليوم يف تفاعل إندماجي نووي، وملا كانت ذرة اهلليوم الناجتة من 
فيه فإن فرق الكتلة هذا يتحول إىل ضوء وحرارة تنتقل على  التفاعل أقل من جمموع كتلة ذرات اهليدروجني الداخلة

كيلوواط، وتشع هذه الكمية يف مجيع اإلجتاهات، وال يصل منها إال   3.8x 2310هيئة أشعة يبلغ معدل إنبعاثها 
مقدار ضئيل يتناسب مع مساحة األرض ومع املسافة بني األرض والشمس، وترسل الشمس أشعتها على شكل حزم 

توازية خمتلفة األطوال ذات طاقات خمتلفة متتد من أشعة قاما الشديدة جدا إىل األشعة الضوئية الضعيفة جدا   موجية م
ميكرومرت، واألشعة حتت  0.75و 0.35ومن هذه األشعة املرئي وغري املرئي، فاإلشعاع املرئي له أطوال موجية بني 

ميكرومرت، أما  100أكثر من ) غري املرئية(شعة الراديوية ميكرومرت، واأل 100إىل  0.75من ) غري املرئية(احلمراء 
فتسمى باألشعة فوق البنفسجية  ) ذات طاقة أكرب(األشعة اليت يقل طوهلا املوجي عن طول أمواج الضوء املرئي 

وعلى الرغم من أن اإلشعاع الشمسي الساقط على الغالف اجلوي . واألشعة السينية وأشعة قاما، واألشعة الكونية
األشعة : منه يتكون من ثالثة أنواع من األشعة هي %98يتكون من مدى عريض من احلزم املوجية إال أن ما يقارب 

، لذا فإن أعلى شدة لإلشعاع الشمسي )%43(واألشعة حتت احلمراء ) %47(، واألشعة املرئية )%8(البنفسجية 
واط 1353ساقط على احمليط اخلارجي لألرض تقع يف مدى الضوء املرئي، وتبلغ قيمة معدل اإلشعاع الشمسي ال

عرف  ُ ويتعرض أثناء مساره خالل الغالف اجلوي إىل سطح األرض إىل  1،"بالثابت الشمسي"لكل مرت مربع وهو ما ي
حاالت من اإلنتشار واإلمتصاص من قبل مكونات الغالف الغازي احمليط بالكرة األرضية، إذ تعمل هذه املكونات  

ختلفة وذرات الغبار واملاء العالقة باهلواء، على إمتصاص وإنكسار جزء من األشعة الشمسية الواصلة ومنها الغازات امل
وهكذا متثل طبقات اجلو احمليطة باألرض املعطف الواقي واملرشح لكل األشعة الشديدة اليت تدمر  إىل سطح األرض، 
و القسم األكرب من األشعة فوق البنفسجية أكل   بعد هذه الطبقة تأيت طبقة األوزون اليت متتص ،كل الكائنات احلية

وزون إىل سطح األرض خرتاقها منطقة األإوتصل األشعة الشمسية بعد  ،والذي يسبب التعرض هلا إىل أمراض قاتلة
كرب بشكل مباشر أما القسم املتبقي فإنه يصطدم جبزيئات اجلو األرضي، وتكتسب هذه اجلزيئات نتيجة بقسمها األ

رض من طوال موجية أكرب وطاقة أقل لتسقط على األأرارية حركية وتقوم هذه اجلزيئات لتصدر أشعة بلذلك طاقة ح
  : وهكذا منيز بني نوعني من األشعة الشمسية الواصلة إىل سطح األرض ،جديد

ا إصطدام أو إأشعة مباشرة مل تعاين أي  -  نتشرت دون فقدان طاقتها؛أ
و أو عن األجسام املؤلفة للطبيعة كاألشجار والصخور واملنازل أشعة غري مباشرة تنتج عن جزيئات اجل -

  .واملياه، وهي طاقة ضعيفة
لكنها ال ) اخل...بروتونات، نيرتونات، جزيئات غبار(وتصدر الشمس إىل جانب األشعة الشمسية جزيئات عديدة 

  . اجلزيئات إىل اجلو واألرضتصل إىل األرض بسبب احلزام املغناطيسي احمليط بكوكب األرض الذي مينع تسرب هذه 
  
  

                                                
  .159 - 156، صمرجع سبق ذكرهسعود يوسف عياش،   1
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  الشمسية مجاالت إستخدام الطاقة: ثانيا
تعترب الشمس هي املصدر الرئيسي لكثري من مصادر الطاقة املوجودة يف الطبيعة، وتستخدم الطاقة الشمسية 

لية مياه البحر وتوليد التدفئة، اإلنارة، تسخني املياه، التربيد، إنتاج البخار، حت: مباشرة يف العديد من التطبيقات أمهها
سوف تسهم تقنيات الطاقة الشمسية احلرارية يف توليد  2025الكهرباء حراريا، وتتوقع اجلهات الدولية أنه حبلول عام 

جيغاواط، كما تستخدم أيضا الطاقة الشمسية يف إنتاج الكهرباء مباشرة عن طريق اخلاليا الفوتوفولطية اليت  130حنو 
ا تط دوالر للكيلوواط  100ورات معتربة مما أدى إىل إخنفاض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من تعرف تكنولوجيا

وهناك العديد من التطبيقات للحصول  2015،2دوالر للكيلوواط ساعي سنة  0.13إىل حنو  19801ساعي سنة 
كن إستخدام الطاقة الناجتة على الطاقة الشمسية من نظم ذات قدرة ضعيفة إىل متوسطة فالكبرية، واليت من خالهلا مي

  :يف عدة جماالت نذكر منها ما يلي
تعد اخلاليا الشمسية الضوئية أحد تطبيقات اهلامة إلنتاج : إستخدام الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء .1

ل الطاقة الشمسية إىل كهرباء بواسطة اخلاليا الفوتوفولطية َ  ، ويعتربالكهرباء مباشرة من أشعة الشمس، حيث حتو
إنتاج الكهرباء باإلعتماد على هذه الطريقة بالغ األمهية لتزويد سكان املناطق الريفية والنائية بالكهرباء، واإلستفادة من 
إخنفاض التكاليف الفعلية للحصول على الطاقة يف تلك املناطق، إضافة إىل عدم إحداث أضرار بيئية مقارنة 

مهية قصوى وجدوى أتاج الكهرباء بواسطة اخلاليا الكهروضوئية له ن إنأولقد ثبت بإستخدام الطاقات التقليدية، 
من  إقتصادية أكيدة يف التطبيقات الصغرية حىت يف احلاالت اليت ميكن احلصول فيها على الطاقة من الشبكة العامة أو

اهلاتف وحتصني  وتستغل هذه الطاقة عامليا يف الكثري من التطبيقات مثل اإلضاءة اخلارجية وأجهزة ،حمطات الديزل
كلها ميكن أن تعمل بشكل جيد   ،املؤسسات باألسالك املكهربة وآالت التربيد الصغرية وأجهزة اإلعالن يف الشوارع

الطاقة الشمسية اليت تقوم برتكيز الطاقة الشمسية  مركزاتمن خالل  كما ميكن توليد الكهرباء ،على الطاقة الشمسية
نتاج طاقة حرارية كبرية تقوم بتوليد البخار الذي يستخدم يف تشغيل مرة إل 5000و 50بدرجات ترتاوح بني 

 التوربينات البخارية لتوليد الكهرباء؛
معات الشمسية بتجميع الطاقة الشمسية : التدفئة/إستخدام الطاقة الشمسية في التسخين .2 تقوم ا

تخدام الطاقة الشمسية يف تسخني املياه يف وحاليا يتم إسلالستفادة منها يف تسخني اهلواء، املاء والسوائل األخرى، 
معة مع كمية ضوء الشمس املباشر الذي يتم استقباله  املنازل ويف محامات السباحة، وتتناسب كمية الطاقة احلرارية ا

درجة مئوية، كما تستخدم جممعات الطاقة  100حيث يتم استهالك الطاقة على شكل حرارة بدرجات أقل من 
دفئة الفراغات حيث تعمل بنفس طريقة عمل سخانات األنظمة الشمسية لتسخني املياه، ولكنها الشمسية أيضا لت

ا اليت تستخدم  معات الشمسية ووحدات ختزين أكرب وحتكم أكثر تعقيدا من مثيال حتتاج إىل عدد أكرب من ا
                                                

  .3ص بدون سنة نشر، مصر،جامعة القاهرة، ، آليات تفعيل تطبيقات إستخدام الطاقة الشمسية في إيجاد تنمية حضرية مستدامةمصطفى منري حممود،   1
2 Officers of the World Energy Council: MARIE - JOSÉ NADEAU and others, World Energy Resources 2016 , 
Op.Cit, p11. 

  كون غري النقي أضيفت إليه بعض الشوائب لتغيري خواصه الكهربائية، تستخدم لتحويل ضوء الشمس الساقط عليها إىل يهي عبارة عن خاليا تتكون من شرائح السيل
  .تيار كهربائي



  
 

 

  الفصل الثالث                                                                           الطاقات البديلة في ظل تحديات ضوابط التنمية المستدامة

244 

ملستهلكة لتحضري املاء الساخن أو أضعاف تلك الطاقة ا 5إىل  4لتسخني املياه، إذ تبلغ الطاقة املستهلكة للتدفئة 
تعترب التدفئة بالطاقة الشمسية أكثر تعقيدا من حتضري من جمموع الطاقات املستهلكة على األرض، و  %40حوايل 

ذه الطاقة، ويرجع السبب يف ذلك أن حاجة البشر للتدفئة تشتد كلما نقصت حرارة أشعة الشمس   املاء الساخن 
كمية القليلة املتوفرة من الطاقة الشمسية  يف فصل الشتاء تكفي لسد اجلزء األكرب من وعلى الرغم من ذلك فإن ال

الل الطاقة غستوتوجد عدة طرق إلالطاقة الالزمة للتدفئة فيما لو مت بناء أجهزة مبقاييس مناسبة وبفعالية وكفاءة عالية، 
 .الشمس، والتدفئة شبه املباشرة وأخرى غري مباشرةالشمسية ألغراض التدفئة تتمثل يف التدفئة املباشرة من حرارة أشعة 

ال يعد أمرا حيويا وجوهريا لكل بلد يسعى لتخفيض إستهالكه ملصادر  لذلك فإستغالل الطاقة الشمسية يف هذا ا
 1الطاقة األحفورية والتخلص مستقبال من التبعية الطاقوية هلذه املصادر؛

حيتل التربيد مكانة هامة يف حياة اإلنسان اليومية ليس  :ييفإستخدام الطاقة الشمسية في التبريد والتك .3
فقط لتربيد جو املنازل وأماكن العمل بل أيضا حلفظ األطعمة والعديد من املنتجات الزراعية والصناعية، لذا يعد 

التربيد والتكييف املعتادة يف  طريقةوالالتربيد خاصة يف املناطق احلارة من الضروريات األولية يف التخطيط اإلقتصادي، 
هو بإستعمال الطاقة الكهربائية اليت تعد من أغلى الطرق على اإلطالق، إذ تتحول نتيجة هذه الطريقة طاقة غالية 

ويصح القول أن كل عملية تستخدم طاقة غالية للحصول على ) حرارية(للحصول على طاقة رخيصة ) كهربائية(
إستخدام الطاقة الشمسية لغرض التربيد ال يوفر الطاقة الكهربائية لذا فطاقة رخيصة هي عملية خاسرة إقتصاديا، 

معة من الشمس على مدار السنة، التربيد بالطاقة الشمسية وعملية  الغالية فحسب بل جيعلنا نستفيد من احلرارة ا
ا على التربيد ومن هنا تأيت أمهيتاز بصفة مت ة تطبيق هذه فريدة حيث كلما إشتدت أشعة الشمس كلما زادت قدر

ا درجات احلرارة خاصة يف البالد العربية وتوجد طريقتني رئيسيتني للتربيد بالطاقة . الطريقة يف املناطق اليت ترتفع 
التربيد إعتمادا على التبخر البسيط من خالل إستخدام املاء بإستمرار؛ أما طريقة التربيد بالضغط واليت : الشمسية ومها

ا لبساطة األجهزة املشكلة هلا، ضف لذلك إمكانية إستعماهلا حىت يف األيام الغائمة، وحتتاج تعترب أكثر إنتشارا نظر 
ميكن اإلستعانة بالطاقة الشمسية يف كما ،  إىل كميات ضئيلة من الطاقة وبذلك تصبح تكاليف التربيد منخفضة جدا

   2التكييف من خالل إستخدام املكيفات الشمسية؛
مة إضاءة تستخدم الضوء الصادر من الشمس لكي يكمل أو حيل حمل هي أنظ: اإلضاءة من الشمس .4

ا تكون  اإلضاءة الصناعية، وعلى الرغم من أن أنظمة اإلضاءة النهارية ميكن أن تطبق واقعيا على كل املباين، إال أ
النهارية يتضمن نوافذ  أكثر كفاءة إذا مت وضعها  يف املراحل األوىل لتصميم املبىن، والعامل الرئيسي يف أنظمة اإلضاءة

جيدة التصميم ونظام ملراقبة األسقف وإضاءة لألرفف وتصميمات أخرى لكي تساعد يف نشر وتوزيع الضوء يف 
  3الداخل ووسائل للتحكم يف الضوء ألنظمة اإلضاءة الصناعية داخل املبىن؛

                                                
  )بتصرف. (88، ص1978، معهد اإلمناء العريب، بريوت ،الطاقةبدائل حممد دبس،   1
  .106، صالمرجع السابق  2
  : ، متاح على املوقع11-10، ص 2006مركز حتديث الصناعة، ديسمرب ، تقرير قطاع الطاقة المتجددة في مصر  3

- www.imcegypt.org/studies/FullReport/Renewable%20Energy%20Development%20StrategyAR.pdf (consulter le 
10/09/2014). 



  
 

 

  الفصل الثالث                                                                           الطاقات البديلة في ظل تحديات ضوابط التنمية المستدامة

245 

وسائل امليسرة للنهوض مبستوى تعد عملية حتلية املياه إحدى ال: إستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه .5
تمعات واملناطق اليت تشتكي من امللوحة املفرطة للمياه مياه البحار بالطاقة  حتليةوتعود فكرة إنشاء أول حمطة  ،ا

املياه بالطاقة الشمسية  حتليةاحلاضر فيوجد العديد من حمطات  تيف الشيلي، أما يف الوق 1872الشمسية إىل سنة 
وتستخدم الطاقة الشمسية لتحلية املياه بطريقتني وفقا ألسلوب إستخدامها إما بشكل  ،لفة دول العاملرب خمتعاملباشرة 

مباشر أوغري مباشر، فطريقة التحلية املباشرة تستغل اإلشعاع الشمسي لتبخري جزء من احمللول امللحي مث تكثيفه 
ما الطريقة غري املباشرة فتقوم على إحالل ، أ)12.3(بإستخدام املقطرات البسيطة كما هو موضح يف الشكل رقم 

 1.الطاقة الكهربائية الناجتة عن الطاقة الشمسية حمل الطاقات التقليدية إلستخدامها يف التقنيات املألوفة للتحلية
نظمة الطاقة الشمسية احلرارية أعملية حتلية املياه بالطاقة الشمسية هي عملية بسيطة للغاية وتعترب أحد تطبيقات و 
ا علو  حماكاة فكرة سقوط  ىمجيع األنظمة والتطبيقات اليت تقوم بعملية حتلية املياه بالطاقة الشمسية تعتمد يف فكر

  :مرحلتني ىاألمطار حيث حتدث عل
 ؛خبار ماء بدون شوائب ىلإبالطاقة الشمسية لتتحول املاحلة تبخري املياه  -
 .ةبذمياه عشكل  على ىخر أعملية تكثيف البخار ليعود مرة  -

 مخطط مبسط للمقطرات الشمسية الحرارية): 12.3(الشكل رقم 

  
  .46ص، 2006القاهرة، مكتبة طريق املعرفة، ، ستخداماتهاإ -أنواعها -مصادرها: الطاقةحممد مصطفى حممد اخلياط،  :المصدر

  

ا األولية  ما تزال تكنولوجيا وقود الطاقة الشمسية يف مراحله :إستخدام الطاقة الشمسية إلنتاج الوقود .6
وسيشمل الوقود الشمسي الكثري من تكنولوجيا حقل الطاقة الشمسية، حيث يتم نشره ألنظمة مركزات الطاقة 
الشمسية يف درجة حرارة عالية، باإلضافة إىل تقنيات توزيع مماثلة لتلك اليت تتم يف صناعة البرتوكيماويات، وتتم 

ساسية، اليت ميكن أن تعمل منفردة أو جمتمعة إلنتاج الوقود عملية إنتاج الوقود الشمسي عرب ثالثة مسارات أ
  : الشمسي، وتتمثل فيما يلي

                                                
ا، : اخلياط، الطاقة حممد مصطفى حممد  1   .46، صمرجع سبق ذكرهمصادرها، أنواعها، إستخداما
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حيث تؤدي عملية حتويل طاقة اإلشعاع الشمسي الضوئية إىل طاقة كهربائية ذات  :المسار الكهروكيميائي  . أ
من خالل إستخدام تيار مستمر عن طريق ما يسمى باأللواح الكهرومشسية الذي يستخدم يف إنتاج اهليدروجني، 

التيار الكهربائي املباشر يف حتليل املياه داخل حملالت كهربية واستخالص عنصري اهليدروجني واألكسجني املكونني 
جلزئي املاء، مت جتفيف اهليدروجني الناتج من احمللالت والذي يكون خملوطا ببعض خبار املاء، وبعد ذلك يتم تسييل 

مثال يف أملانيا . شبكة الغاز الطبيعي إلستخدامه يف أماكن بعيدة عن مصدر إنتاجه اهليدروجني ودفعه يف شبكة تشبه
 1.مليون مرت مكعب يف السنة 250كم بقدرة إستعابية تبلغ حنو   210توجد شبكة لتوزيع اهليدروجني يبلغ طوهلا 

ن الكهرباء إىل اهليدروجني والتحليل الكهربائي للماء هو عبارة عن تقنية قدمية وشائعة، حيث حتقق كفاءة حتويل م
 ؛%70تصل عادة حنو 

تستخدم يف هذا املسار الفوتونات الشمسية حلفز  :البيولوجي الضوئي/المسار الكيميائي الضوئي  . ب
ا تشبه ما تفعله  التفاعالت الكيميائية الضوئية أو البيولوجية الضوئية، واملنتجات اليت تنتج عنها هي وقود، أي أ

 احلية؛ النباتات والكائنات
تستخدم احلرارة املستمدة من الطاقة الشمسية املأخوذة من درجة احلرارة  :المسار الحراري الكيميائي   . ت

نتج الوقود، وميكن للمنتجات اليت تشكل الوقود الشمسي أن  ُ العالية حلفز تفاعل كيميائي ماص للحرارة، وهو الذي ي
اخل، وعندما يستخدم الوقود األحفوري  ...، والزيت الصناعيتكون على شكل هيدروجني، الغازات املركبة، امليثانول

كمتفاعل، ستفوق القيم احلرارية اإلمجالية للمنتجات الناجتة عن تلك اخلاصة باملواد املتفاعلة، حبيث سيحتاج إىل 
 2.حرق وقود أحفوري أقل إلطالق طاقة نفسها

الشمسية إهتماما متزايدا يف الوقت احلاضر يلقى إستخدام الطاقة : إستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة  .7
لألغراض الزراعية، فعلى غرار إستخدام النباتات لضوء الشمس وثاين أكسيد الكربون واملاء لتحوهلا إىل طاقة تنمو 

يم ا، ميكن إستخدام الطاقة الشمسية من خالل بيوت الزراعة احملمية، ضخ املياه، إنارة املزارع يف املناطق النائية، تعق
 .الرتبة، جتفيف احملاصيل وإنتاج الغاز احليوي

بعد التعرف على الشمس وطاقتها اهلائلة اليت توفر ومتنح تطبيقات وإستخدامات يف جماالت متعددة، فإن ذلك ال 
يتحقق دائما بصورة مباشرة من الشمس، وإمنا يتطلب ذلك تقنيات متعددة منها ما يعرف باخلاليا الشمسية 

معات أو املركزات الشمسية احلرارية، وهو ما سوف نتناوله من خالل املطالب الكهروضوئية و  منها ما يدعى با
  .املوالية

  
  
  

                                                
  .170، صمرجع سبق ذكرهشحاتة، حسن أمحد   1
  .63ص، مرجع سبق ذكرهاهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،   2
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  الخاليا الشمسية تقنية واعدة في إنتاج الكهرباء :المطلب الثاني
ما  ستخدامإية بطريقة مباشرة بواسطة ائالطاقة الكهرب ىتستخدم حاليا الطاقة الشمسية الضوئية للحصول عل 

ستخدامات الطاقة الشمسية شهرة يف السنوات إوهذا هو أكثر  ،الفوتوفولطيةلواح الشمسية األاخلاليا أو ب يعرف
 ت عليهة عالية مقارنة مبا كانءمشسية تعمل بكفالواح أنتاج إستطاعت إن العديد من الشركات العاملية أاألخرية حيث 

يضا أنتشار هذا اإل ىوالذي ساعد عل ى،ستخدام الطاقة الشمسية يف توليد الكهرباء أكثر جدو إفأصبح ، يف املاضي
العديد من الدول واملؤسسات  وىلأإذ  ،يةائهو التطور الكبري الذي حدث يف عامل البطاريات وختزين الطاقة الكهرب

 عصب احلياة يف عصرنا تعداليت  الكهرباء ىالطاقة الشمسية كبديل نظيف وآمن للحصول علب اإلهتمام كاتالشر و 
هذه التقنية الواعدة يف إنتاج  الفوتوفولطيةومن خالل هذا املطلب سنحاول التعرف على اخلاليا الشمسية  هذا،

  .الكهرباء
  الخلفية التاريخية لظهور الخاليا الشمسية: أوال

بدراسة   Becquerel Edmondعندما قام العامل الفرنسي  1839إكتشاف األثر الفوتوفلطائي إىل عام يعود 
 Smith etالعاملان تأثري الضوء على بعض املعادن واحملاليل وخصائص التيار الكهربائي الناتج عنها، كما أدخل 

Adams  ومت تركيب أول خلية مشسية من مادة السيلينيوم 1877مفهوم الناقلية الكهربائية الضوئية ألول مرة عام ،
بطبقة رقيقة جدا من الذهب  -السيلينيوم أشباه املوصالت -حيث قام بتغليف 1883عام  Fritsمن قبل العامل 

ا ال تتج ، وتوقع هلا أن تساهم يف إنتاج الكهرباء مستقبال، من جهة %1اوز لتشكيل التقاطعات، وكانت كفاء
على تفسري العديد من الظواهر الفيزيائية وخاصة املرتبطة بالكهرباء  أخرى فقد ساعد تطوير نظريات امليكانيكا الكم

ساسية الضوئية ملادة الضوئية يف فرتة الثالثينيات واألربعينيات من القرن العشرون، وذلك عندما مت تفسري ظاهرة احل
تصنيع أول خلية مشسية  1941السيليكون وأكسيد النحاس وكربيت الرصاص وكربيت الثاليوم، وقد سجل عام 

األمريكية يف تصنيع البطاريات الشمسية يف منتصف اخلمسينيات  Bellسيليكونية، مث حلق ذلك إجناز خمتربات 
ول خلية مشسية من مواد كربيت الكاديوم وكربيت النحاس أطلق يف نفس الفرتة تركيب أكما مت ،  %6بكفاءة بلغت 

عليها فيما بعد تسمية اخلاليا الشمسية ذات الشرائح الرقيقة، بعد تلك الفرتة إزداد إتساع حبوث التطوير يف العلوم 
اعد على تطوير الفيزيائية واهلندسة ألشباه املوصالت وخاصة ما يرتبط بدراسة التبادالت الكهربائية الضوئية مما س

ا وخفض تكلفتها، وقد أدى ذلك إىل إزدياد مستوى إنتاج اخلاليا  ا بإجتاه حتسني كفاء اخلاليا الكهروضوئية وتقنيا
الكهروضوئية بقدرات ترتاوح بني امليلي واط إىل الكيلوواط، أما الفرتة اهلامة واملميزة يف تكنولوجيا اخلاليا الكهروضوئية 

هرية الدقيقة ألشباه املوصالت  فقد حدثت يف عقدي ا لسبعينات والثمانينات وخاصة بعد تطور علوم الرتكيب ا

                                                
   ت بني اخلاصية اجلسيمية هي جمموعة من النظريات الفيزيائية اليت ظهرت يف القرن العشرين، وذلك لتفسري الظواهر على مستوى الذرة واجلسيمات دون الذرية وقد دجم

ا أيضًا تطبق على -زدواجية املوجة إة املوجية ليظهر مصطلح واخلاصي ذا تصبح ميكانيكا الكم مسؤولة عن التفسري الفيزيائي على املستوى الذري كما أ اجلسيم، و
 ة تطبيقها على املستويني الذري والعاديامليكانيكا الكالسيكية ولكن التظهر تأثريها على هذا املستوى، لذلك ميكانيكا الكم هي تعميم للفيزياء الكالسيكية إلمكاني

ة  ّ ية من الطاقة ميكن تبادهلا بني اجلسيمات، ويستخد، يف بنائها الكمتسميتها مبيكانيكا الكم يعود إىل أمهي ّ م لإلشارة إىل  وهو مصطلح فيزيائي يستخدم لوصف أصغر كم
  .كميات الطاقة احملددة اليت تنبعث بشكل متقطع، وليس بشكل مستمر



  
 

 

  الفصل الثالث                                                                           الطاقات البديلة في ظل تحديات ضوابط التنمية المستدامة

248 

ا إحدى الطرق العلمية الطموحة لتوليد الكهرباء بإستخدام الطاقة  وقد إعتربت اخلاليا الكهروضوئية حينئذ بأ
  1.الشمسية

  تقنياتهاالخاليا الشمسية وأهم  مفهوم: ثانيا
أبرز التقنيات من تعد اليت إن اخللية الشمسية هي عبارة عن حموالت فولتوضوئية : يةالخلية الشمس مفهوم .1

ا عبارة عن بطارية مشسية تقوم بإنتاج تيار يتناسب مع شدة اإلشعاع الشمسي على  أيضاتعرف و الشمسية عامليا،  أ
 2.فيما بعد إىل طاقة كهربائيةوالذي يتحول  ،آمبري يف حالة اإلشعاع الشمسي األعلى 3و 2.5بني  همقدار  يرتاوح

لديها القدرة على القيام بعملية التحويل ) مثل السيليكون(اخلاليا الشمسية الكهروضوئية مادة شبه موصلة وتستخدم 
ا يف  الضوئي، أي حتويل اإلشعاع الشمسي مباشرة إىل طاقة كهربائية، حيث تُشكل عدة خاليا كهروضوئية تصل قدر

احملوالت، (وتشكل الوحدة الكهروضوية باإلشرتاك مع املكونات األخرى للنظام  واط، 300إىل  50العادة بني 
بدون حتريك ألي جزء من أجزاء النظام ما يعين عدم نظاما كهروضوئيا، أين يتم إنتاج الكهرباء ) اخل...البطاريات، 

ا بدون خملفات وملوثات للهواء والبيئة صنيع اخلاليا الشمسية من مواد تتم وي ،إستنفاذ أي مقدار من طاقتها، كما أ
غلب هذه املواد نادرة الوجود بالطبيعة أو هلا خواص سامة وملوثة للبيئة أو معقدة التصنيع وباهضة أخمتلفة إال أن 

وتعتمد شدة التيار  لذا فقد تركز اإلهتمام على اخلاليا السيليكونية، التكاليف، وبعضها ال يزال قيد الدراسة والبحث
كفاءة كذا  و  هوساعات) اإلشراقمستوى (هربائي الناتج من اخللية الشمسية الضوئية على مستوى السطوع الشمسي الك

وبإخنفاض تكلفة التشغيل والصيانة باملقارنة  توضوئية بتقنياته البسيطةلويتميز نظام اخلاليا الفو  ،اخللية الضوئية نفسها
نه أإال  ذلك مقارنة مع التقنات األخرى ملصادر الطاقة املتجددة،سنة، و  30-25مع عمره اإلفرتاضي الذي يصل إىل 

خنفاض شدة سطوع الشمس وكذا حاجته لنظام صيانة مستمر ومساحات كبرية من إخنفاض كفاءته يف حالة إيعيبه 
  3.األراضي
 PV cellsاخلاليا الشمسية هي عبارة عن جمموعة من  PV solar panels ـو ما يسمي بألواح الشمسية واأل

ذا مت جتميع جمموعة من إأما ، متوازي وأ بينها توصيل متوايلفيما طار واحد وموصلة إيف البعض املتصلة مع بعضها 
 يفكما هو موضح   Solar Arrayلواح مشسية أكرب ففي هذه احلالة نسميها مصفوفة أطار إلواح الشمسية يف األ

وهذا املصطلح يعرب  ،ي الكهروضوئيةأ Photovoltaicختصار كلمة إهو  PV مدلول الرمزو ، )13.3(الشكل رقم 
من الشمس يها ا تقوم بتحويل الضوء الساقط علأث يلواح الشمسية حعن طريقة عمل اخلاليا املوجودة داخل األ

  .سالكيف األمير ي ائتيار كهرب إىل
  

  

                                                
  .265 صمرجع سبق ذكره، عمر شريف،   1
  .60، صمرجع سبق ذكرهسلسلة احلقائب التعليمية التدريبية يف جمال الطاقات املتجددة،   2
، منتدى الرياض التحديات وأفاق المستقبل -ديلة والمتجددة في المملكة العربية السعودية دراسة إقتصاديات الطاقة البعبد العزيز بن حممد السويلم وآخرون،  3

   .32، ص2015اإلقتصادي حنو تنمية إقتصادية مستدامة، الدورة السابعة، السعودية، 
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  من خلية شمسية إلى مصفوفة ألواح شمسية: )13.3(الشكل رقم 

  
Source: From a solar cell to a PV system, Diagram of the possible components of a photovoltaic 

system: https://en.wikipedia.org/wiki/File:From_a_solar_cell_to_a_PV_system.svg (27 /02/2017)   

شهدت تقنيات اخلاليا الشمسية يف الفرتة املاضية تشعبا وإنتشارا كبريا بسبب  :تقنيات الخاليا الشمسية .2
أصبحت التقدم التكنولوجي مما أدى إىل إخنفاض أسعارها وخلق فائض يف إنتاج وحدات اخلاليا الفوتوفولطية، حيث 

هذه التكنولوجيا متوفرة بأسعار معقولة للمستهلكني خاصة يف الدول املتطورة والناشئة، ولفهم اإلجتاهات التقنية 
للطاقة الشمسية الكهروضوئية، من املهم أن نفهم أوال ديناميكية التقنيات الفرعية املختلفة اخلاصة بالطاقة الشمسية 

الشمسية إىل عدة أنواع تبعا للمادة املستخدمة يف التصنيع والكفاءة الكهروضوئية، إذ تصنف تقنيات اخلاليا 
 1:املستخلصة منها، ومن بينها ما هو متوفر يف األسواق ومنها ما هو قيد البحث والتطوير

ا األكثر نضجا، حيث  ):Crystalline Silicon(تقنية السيليكون البلوري   . أ تركز أثبتت هذه التقنية أ
عالوة على أن  ،لى تصنيع اخلاليا الشمسية السيليكونية وذلك لتوفر عنصر السيليكون يف الطبيعةعالعاملي اإلهتمام 

العلماء والباحثني متكنوا من دراسة هذه املادة دراسة مستفيضة وتعرفوا على خواصها املختلفة ومدى مالئمتها لصناعة 
ا العالية  %90قية كبرية تصل إىل ستستمر هذه التقنية يف اإلستحواذ على حصة سو ، و اخلاليا الشمسية نظرا لكفاء

 :واإلخنفاض الكبري يف تكلفتها، ومنيز ضمن هذه التقنية بني
ن متيزها مبظهرها املتناسق ألواح األحادية وتستطيع أو ما يعرف باأل :حادية التبلرأالسيليكونية  لواحاأل -

عبارة عن وهذه اخلاليا هي  ،يا الشمسية املكونة هلاليكون املصنوعة منها اخلالياالت الستنقاء كريس ىالذي يدل عل
لواح ن أحرف اخلاليا ليست متالصقة وهذا ما يعطي األأ ىن تر أوتستطيع  ،شرائح ىلإليكون مت تقطيعها يسبائك س

نواع األمثنا من بني  ىغلألواح الشمسية لتوليد الكهرباء من هذا النوع هي األو  ،حادية مظهرها املميزالشمسية األ
 -15كفاءة واليت ترتاوح ما بني   ىعلأا تعطي أليكون النقية كما يا مصنوعة من كريستاالت السأحيث  األخرى،

                                                
   :نظر كل منأ  1

  .24، ص2000، جامعة ناصر األممية، مصر، بحث عن الطاقة الشمسيةالزعلوك، إبراهيم أسامة  -
  .34، صمرجع سبق ذكرهعبد العزيز بن حممد السويلم وآخرون،  -

World energy council, world energy resources: solar, 2016, p14. -  
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قل من األلواح الشمسية لتغطية نفس الكمية املطلوبة من أكمية   إىلهذه الكفاءة العالية جتعلك حتتاج  حبيث  ،% 21
و أكثر وهذا أسنة  20يت بضمان أتو  ،ها يف حالة الضوء اخلافتكرب من غري أا تعمل بكفاءة أ ، إضافة إىلالكهرباء

 ؛فرتاضيرتفاع عمرها اإلإيعين 
لواح الشمسية متعددة الكريستاالت وبالطبع الفرق و ما يعرف باألأ: التبلر متعددةالسيليكونية  لواحاأل -

ردة، حيث بينها وبني األحادية واضح جدا  خلاليا الشمسية عبارة عن مربعات تكون فيها اميكن مالحظته بالعني ا
عمرها  ،%17-13ا ترتاوح ما بني ءكفا، و لواح الشمسية األحاديةخنفاض مثنها مقارنة باألإتتميز ب، مرتاصة

ا األءاض الكفافإخنن أوطبعا من الواضح ، كثرأو أسنة  20يضا وتأيت بضمان أفرتاضي كبري اإل حادية ة عن نظري
  ؛نفس كمية الكهرباء ىرب للحصول علكأمساحة  ىلإجيعلك حتتاج 

  البلورية السيليكونية الخالياأنواع ): 14.3( الشكل رقم

  
  
  

Source: World energy council, world energy resources: solar, 2016, p10. 
تنتج عن رص شرائح رقيقة مصنوعة من مادة حساسة  :)Thin films(تقنية الشرائح أو األغشية الرقيقة   . ب

ا  يف املرتبة الثانية من حيث اإلنتشار بعد تقنية السيليكون البلوريوتأيت لضوء كالزجاج أو البالستيك، ل بالرغم من أ
متكنت من إحتالل ، وقد %18و  %12ذات تكلفة نشر أقل لكنها تتمتع بكفاءة أقل مقارنة باألوىل ترتاوح بني 

 شغل هذه املرتبة ما مل حتدث تطورات كبرية يف جمال التكاليف وسوف تستمر يف 2009املرتبة الثانية إبتداء من سنة 
     والكفاءة وحجم اإلنتاج؛

توجد تقنيات أخرى ناشئة مثل ) السيليكونية والشرائح الرقيقة(إىل جانب تلك التقنيتني  :التقنيات الناشئة   . ت
وعلى الرغم لإلنتشار على املدى القصري، اليت تعد من التقنيات الناشئة الواعدة ) CPV(الطاقة الكهروضوئية املركزة 

ا حتتاج إىل التغلب على بعض التحديات اليت تواجهها  من أن الطاقة الكهروضوئية املركزة تُظهر جناحا واعدا، إال أ
وتوجد أيضا اخلاليا متعددة قبل أن تتمكن من حتقيق جدوى إقتصادية جتذب مشاركة القطاع العام واخلاص فيها، 

اليت تتميز بصعوبة تصنيعها وإرتفاع تكلفتها، وخاليا النقاط الكمومية ) Multi-Junction cells(الوصالت 
واجلدول  ،)Graphene(، واجلرافني )Perovskite(، والبريوفسكايت )Quantum dot solar cells(الشمسية 

وجماالت البحث والتطوير  املوايل يوضح خمتلف التقنيات الناشئة للطاقة الشمسية الكهروضوئية من حيث خواصها
  . املختارة على مستواها

 التبلرأحادية السيليكونية  الخلية التبلر متعددةالسيليكونية  الخلية
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  التقنيات الناشئة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية): 3.3(الجدول رقم 

  
التحديات وأفاق  -دراسة إقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن حممد السويلم وآخرون،  :المصدر

  .34، ص2015، منتدى الرياض اإلقتصادي حنو تنمية إقتصادية مستدامة، الدورة السابعة، السعودية، المستقبل

  إقتصاديات كهرباء الخاليا الشمسية: ثالثا
إىل عدة سنوات مضت، حيث يعد يف حتويل ضوء الشمس إىل كهرباء يعود تاريخ إستخدام اخلاليا الشمسية 

إذ مت وضعها ألول مرة يف آالت الفضاء من أقمار  كهروضوئيةستعمال اخلاليا الجمال الفضاء أقدم امليادين من حيث إ
يف جمال اإللكرتونيات إستخدمت ، مث لتزويدها بالكهرباء اليت حتتاجه من أشعة الشمس ةيإصطناعية ومركبات فضائ

يف التطبيقات األرضية بغية ، ولقد تركز اإلهتمام على إدخال اخلاليا الفوتوفولطية كمصدر للطاقة املتجددة فيما بعد
تطوير هذه التقنية ووسائل إستخدامها يف عدة قطاعات، وكذا إستغالهلا يف املناطق النائية حيث تنقص شبكات 

إذ يكون توليد الكهرباء من اخلاليا الشمسية منافسا قويا لتوليدها من الطاقات التقليدية، ويشهد الكهرباء العامة 
، قطاع )اخل...ضخ املياه، الري(تزايدا ملحوظا يف خمتلف القطاعات خاصة منها الزراعية إستخدام اخلاليا الشمسية 

. ، إنارة الشوارع ومنظومات اإلتصاالت، وغريها من التطبيقات)اخل...اإلنارة، تشغيل األجهزة الكهرومنزلية(السكن 
الشمسية والذي يعود باألساس للتطور وقد ساعد على هذا اإلنتشار اإلخنفاض امللحوظ يف أسعار اخلاليا واأللواح 

التكنولوجي والتقين الذي يعرفه إنتاجها، إضافة إىل اإلنتشار الكبري للشركات العاملية املتخصصة يف جمال تصنيع 
اليت تتميز بعمر زمين طويل و   وميكن اإلستفادة بصورة عملية من اخلاليا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية .اخلاليا

ا )أكثر من عشرون سنة(رنة مع بقية تقنيات الطاقة املتجددة نسبيا مقا ، وبتكاليف تشغيل وصيانة منخفضة، كما أ
تعمل دون حدوث حركة أو ضوضاء فضال عن عدم تلويثها للبيئة، وبإعتبار إرتفاع تكاليف التشغيل الالزمة إلنشاء 

دف بالدرجة األوىل إىل خفض تلك احملطات الكهروضوئية فإنه جترى حاليا العديد من البحوث والدرا سات اليت 
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التكلفة عن طريق حتسني كفاءة حتويل اخلاليا والنظم الكهروضوئية وذلك مبعاجلة تركيبها وخفض تكلفة تصنيعها 
وإستخدام عناصر جديدة من أشباه املوصالت، وعلى الرغم من التحسينات املستمرة على اخلاليا الشمسية إال أن  

كما تسعى الشركات العاملية املنتجة هلذه  %21 لألشعة الشمسية إىل طاقة كهربائية ال تزال يف حدودكفاءة حتويلها 
ا إىل حدود وتتوقف تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من اخلاليا الشمسية على  1مستقبال،% 50 اخلاليا برفع كفاء

كاليف التشغيل والصيانة، تكاليف ختزين الطاقة تكاليف إنشاء احملطة، العمر اإلفرتاضي هلا، ت: عدة عوامل أمهها
الكهربائية املولدة، قدرة احملطة، نوع اخلاليا الشمسية، أسس تصميم احملطة، إضافة إىل معدل اإلشعاع الشمسي 

واجلدول املوايل يوضح تقديرات تكاليف إنتاج . الساقط وظروف البيئة، وأخريا العائد املادي من رأس املال املستثمر
  .2015إىل غاية سنة  2010الطاقة الشمسية الفوتوفولطية من سنة تقنية زة أجه

  2015إلى سنة  2010تكاليف إنتاج الخاليا الفوتوفولطية عالميا من سنة مستوى تطور ): 4.3(الجدول رقم 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  تكلفة اإلنتاج
إستطاعة الطاقة المنتجة 

  )ميغاواط(
150- 350  400- 600  650- 850  900- 1100  1150- 1350  1400- 1600  

سيليكون متعدد الإنتاج 
  )واط/دوالر(التبلر

0.34 -0.43  0.28 -0.33  0.23 -0.25  0.18 -0.20  0.15 -0.16  0.13 -0.14  

إنتاج السيليكون أحادي 
  )واط/دوالر(التبلر 

0.46 -0.47  0.37 -0.39  0.26 -0.33  0.24 -0.29  0.22 -0.27  0.20 -0.25  

خلية الشمسية إنتاج ال
  )واط/دوالر(

0.24 -0.36  0.21 -0.29  0.19 -0.25  0.18 -0.23  0.16 -0.20  0.15 -0.19  

إنتاج الوحدة الكهروضوئية 
  )واط/دوالر(

0.36 -0.50  0.31 -0.42  0.29 -0.37  0.27 -0.33  0.25 -0.31  0.23 -0.29  

مجموع تكاليف إنتاج 
الخلية الفوتوفولطية 

  )واط/دوالر(
1.41 -1.75  1.20 -1.41  0.99 -1.18  0.87 -1.03  0.73 -0.93  0.73 -0.85  

Source: International Renewable Energy Agency, Renewable Energy Technologies: Cost 
Analysis Series, IRENA Work Paper, Volume1: Power Sector, Issue 4/5, Abu Dhabi, 2012, p28, 

29.  

 2010خالل الفرتة  %51تكاليف إنتاج اخللية الفوتوفولطية بنسبة من خالل اجلدول السابق نالحظ أن إخنفاض 
خالل نفس الفرتة، وهذا يعود باألساس إىل التطور  %357رافقه زيادة يف الطاقة اإلنتاجية الكلية مبا يعادل  2015 -

حتفيز التوجه حنو  التكنولوجي الذي يشهده هذا القطاع على املستوى العاملي، كما يدل على أمهية تراجع التكاليف يف
  .هذا النوع من الطاقات خاصة إلنتاج الكهرباء

                                                
1 World energy council, world energy resources: solar, 2016, p15. 
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ختذ منو الطاقة الكهروضوئية عامليا منحىن تصاعدي حيث تطور من سوق متخصص للتطبيقات إومن جهة أخرى 
وقد بلغ إمجايل إنتاج الطاقة الشمسية  ،ذات السعة الصغرية إىل أن أصبح مصدرا رئيسيا للطاقة الكهربائية

اية سنة  303توفولطية يف العامل حنو الفو   1.ألف لوح مشسي كل ساعة 31مبا يقابل تركيب حوايل  2016جيغاواط 
وإىل وقت غري ببعيد كان الطلب العاملي على هذه التقنية يرتكز يف الدول املتطورة خاصة األوروبية منها، إال أنه يف 

فزة نوعية يف الدول الناشئة على رأسها الصني أين تصدرت اخلاليا الشمسية قتقنية السنوات األخرية عرف تطوير 
 77.4إىل  لتصل 2016جيغاواط سنة  34.5القدرات املركبة املضافة من الطاقة الشمسية الفوتوفولطية مبقدار 
ة اليت إحتلت املرتبة األوىل يف إنتاج الطاق 2جيغاواط متفوقة على اليابان والواليات املتحدة األمريكية وأملانيا

الكهروضوئية لعدة سنوات مضت، حيث متتلك أكرب حمطة للطاقة الشمسية الفوتوفولطية بأوروبا يطلق عليها تسمية 
"Neuhardenberg"،3  مع اإلشارة أن الصني حاليا تضم كربيات الشركات العاملية يف إنتاج األلواح الشمسية حيث

ترينا ”شركة لواح الشمسية تتمركز ستة منها يف الصني مثل من بني العشرة شركات الكربى الناشطة يف جمال إنتاج األ
توقع يف أفاق . "نرجيإينغلي غرين "شركة و “للطاقة الشمسية ُ أن يرتاوح إمجايل القدرة املركبة للطاقة الشمسية  2040وي

وإخنفاض مسية تكنولوجيات اخلاليا الشجيغاواط نتيجة التعديل املستمر ل 1396إىل  636الفوتوفولطية يف العامل بني 
   4.تكلفتها مقابل التقنيات األخرى للطاقة املتجددة

  2016الدول الخمس األوائل من حيث األلواح الشمسية الفوتوفولطية المركبة سنة ): 15.3(الشكل رقم 

  
Source: World energy council, world energy resources: solar, 2016, p4. 

  

  

                                                
1 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p63. 
2 Idem. 

 التحول خيارات البديلة حول  الطاقات الثاين الدويل العلمي امللتقى ضمن مقدمة ، مداخلةالبديلة الطاقة مجال في رائدة نماذج مزيان، سعدية، كواشي مراد 3
  .11،10ص ، 2014 نوفمرب 18-19البواقي،  أم جامعة التسيري، وعلوم التجاريةو  قتصاديةاإل العلوم كلية نتقال،اإل وحتديات

 .32، صمرجع سبق ذكرهعبد العزيز بن حممد السويلم وآخرون،  4
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 ت الشمسية الحراريةأنظمة المجمعا: المطلب الثالث
منيز ضمن الطاقة الشمسية تقنيتني رئيسيتني سيكون هلما دور فاعل يف التحول الطاقوي العاملي إجتاه إستغالل 

عكس  ىعلحرارية تليب اإلحتياجات العاملية املختلفة، و  الطاقة الشمسية، نظرا ملا تساهم به من طاقة كهربائية أو
بائي بصورة األرض من الشمس يف توليد تيار كهر  ىستغالل الضوء الساقط علإب واليت تقوم توفولطيةالفو  اخلاليا

دارة ستغالل طاقة خبار املاء هذا إلإستغالل احلرارة لتبخري املياه و إالطاقة الشمسية احلرارية تقوم ب جمعاتفم مباشرة،
ن خالل هذا املطلب سنحاول أو إستخدام البخار يف تطبيقات أخرى، وم توربينات تقوم بدورها بتوليد الكهرباء

معات(التعرف على أساس التقنية الشمسية احلرارية  ا)ا ا وأهم جوانب إقتصاديا   .، أنواعها، طرق رفع كفاء
  نبذة تاريخية وتعريفية عن المجمعات الشمسية الحرارية: أوال

تها إىل طاقة حرارية وميكننا تتلخص الوظيفة األساسية للمجمع الشمسي يف إلتقاط األشعة الشمسية وحتويل طاق
. القول أن كل جسم يعترب جممع مشسي، إذ أنه من املعروف أن كل جسم يتعرض ألشعة الشمس ترتفع درجة حرارته

مع الشمسي  وقد إستغلت هذه الطاقة من طرف اإلنسان منذ القدم خاصة لتجفيف الثمار والتسخني، ويعد ا
أول جممع مشسي، فلقد بىن هذا العامل علبة بسيطة طالها باللون األسود  1771عام " نيقوال موسوسور"الذي بناه 

ذا الرتكيب تسخني املاء باألشعة الشمسية حىت درجة حرارة  منذ ذلك الوقت واألحباث  1درجة مئوية، 87وإستطاع 
معات الشمسية احلرارية،  وروبا ألثورة الصناعية يف نسان قوة الطاقة البخارية يف اعرف اإلوقد جارية لتطوير كفاءة ا

ا  ىلإة الناجتة عنه يطاقة احلركالتوربينات تقوم بتحويل  ىعل البخار مرارإ يف توليد الكهرباء عن طريق وإكتشف قدر
 ىلإالبخار أي حتويل املاء  ىفضل تساعده يف احلصول علأطرق  ىنسان يبحث دائما علولكن ظل اإل، يةائطاقة كهرب

حمطات الطاقة  حىت ،البخار ىري كوسيلة لتسخني املاء واحلصول علو فاألحستخدام الوقود إفبدأ يف ، خبار حممص
ا املاءيتن أستطيع تطاقة حرارية رهيبة  ىالنووية والذرية هدفها الرئيسي احلصول عل   خبار بسرعة أكرب ىلإ حول 

دارة إخبار حممص يستطيع  ىاه واحلصول علتبخري امليعلى يضا أتعمل اليت حمطات الطاقة الشمسية احلرارية إىل  وصوال
   .ئيةكهرباطاقة   ىلإتوربينات تقوم بدورها بتحويل الطاقة احلركية 

هي تلك التقنية اليت يتم من خالهلا حصاد وإستغالل الطاقة الشمسية إلنتاج طاقة والطاقة الشمسية احلرارية 
معات الشمسية احلرارية ، وتستطيع هذه الطاقة احلرارية أن تدير هلذا الغرض حرارية حيث تستخدم املركزات أو ا

حمرك حراري وبالتايل تتحول الطاقة الشمسية إىل طاقة ميكانيكية، وتتميز الطاقة الشمسية احلرارية مقارنة بالطاقة 
ا عادة ما حتتوي على خمزن للطاقة يقوم بوظيفة ختزين احلرارة الزائدة إلستخدام ها يف الشمسية الكهروضوئية يف أ

كما املستقبل، وبالتايل ال حتتاج إىل بطاريات مرتفعة الثمن لتخزين الكهرباء كما هو احلال يف اخلاليا الفوتوفولطية،  
ميكن إستخدام تقنية الطاقة الشمسية احلرارية بشكل رئيسي يف تطبيقات النشر ذات السعة الكبرية، وتتشابه فئات 

شمسية احلرارية مع تلك املوجودة يف التقنيات التقليدية يف قطاع الطاقة بإستثناء سلسلة القيمة األخرى لتقنية الطاقة ال
وتتألف عملية تصنيع معدات الطاقة الشمسية احلرارية من تصنيع أجهزة اإلستقبال وأنظمة التجميع . قطاع التصنيع

                                                
  .277، صمرجع سبق ذكرهعمر شريف،   1
  البخار احملمص هو خبار ماء جاف بدرجة حرارة عالية وضغط عايل.  
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الت العملية لتحويل الطاقة الشمسية ولقد بدأت احملاو وأنظمة نقل وختزين احلرارة، وأنظمة توليد البخار والتوربينات، 
معات " هوتيل"عندما أجرى العامل  1955إىل طاقة ميكانيكية عام  حتليله الشهري على توليد القوى بإستخدام ا

" ماسون وجرياديري"درجة مئوية، وقام  150درجة مئوية و 38الشمسية واحملركات احلرارية اليت تعمل بني درجة حرارة 
معات الشمسية، ويف عام بإجرا 1966عام  جرياديري "أشرف  1973ء التجارب على احملركات احلرارية بإستخدام ا

ول حمطة للطاقة الشمسية احلرارية أأنشأت على إقامة املنشآت التنفيذية هلذه النظم يف إفريقيا،كما " وإلكساندروف
يطلق عليها تسمية  Luzف شركة طر  من طميغاوا 13.8بقدرة  1985مريكية سنة يف الواليات املتحدة األ

SEGS،1  500باملغرب أكرب حمطة للطاقة الشمسية احلرارية يف العامل بقدرة إنتاج تفوق " ورزازات- نور"وتعد حمطة 
  2.ميغاواط عند دخوهلا حيز التشغيل الكامل

  أنواع المجمعات الشمسية الحرارية: ثانيا
معات الشمسية على إختالف أشكاهلا ه ي حتويل الطاقة الشمسية إىل طاقة حرارية على درجات إن مهمة ا

معات بنقل الطاقة احلرارية الناجتة إىل أحد  حرارة خمتلفة حسب طبيعة اإلستخدام املطلوب، وبشكل عام تقوم هذه ا
معات الشمسية احلرا رية هي املوائع كاهلواء أو املاء أو أي من السوائل األخرى، ويوجد ثالثة أنواع رئيسية من ا

معات املركزة، معات املسطحة وا معات املفرغة، ا وحيتوي كل نوع على أشكال فرعية خمتلفة، كما يتميز كل  3ا
  .شكل خبصائص مميزة جتعله مالئما لبعض اإلستخدامات والتطبيقات

داخل أسطوانة تقوم هذه التقنية على تثبيت األنبوب احلامل للسائل  :المجمعات الشمسية الحرارية المفرغة .1
زجاجية مقفلة ومفرغة من اهلواء يف ذات الوقت، ونتيجة لقدرة الضوء على اإلنتقال يف الفراغ فإن تفريغ األسطوانة 
الزجاجية من اهلواء ال يقف عثرة أمام وصول أشعة الشمس إىل السطح املاص داخلها، فاألسطوانة الزجاجية املفرغة 

ح املاص لكنها متنع إنتقال احلرارة باحلمل من السطح املاص إىل اخلارج  تسمح ألشعة الشمس بالوصول إىل السط
معات الشمسية املفرغة بذلك على مشكلة فقدان احلرارة بواسطة إلغاء الوسط املادي الذي تنتقل احلرارة  وتتغلب ا

مع : ألكثر شيوعاوهناك عدة تصاميم وأشكال للمجمعات الشمسية احلرارية املفرغة منها ا. خالله وهو اهلواء ا
مع املفرغ ذو األسطوانة الزجاجية الواحدة، ولكل منهما خصائصه وتطبيقاته؛  املفرغ ذو األسطوانتني الزجاجيتني وا

مع الشمسي املسطح هي غاية يف البساطة والسهولة : المجمعات الشمسية الحرارية المسطحة .2 تقنية ا
مع املسطح من  صندوق خشيب أو معدين وله غطاء شفاف وحيوي يف داخله الصفيحة التكنولوجية إذ يتكون ا

املاصة وبعض املواد العازلة اليت تعزل الصفيحة عن أجزاء الصندوق األخرى، ويقوم الصندوق اخلشيب أو املعدين 
سبا يف بوظيفة محاية الصفيحة املاصة من التقلبات اجلوية وتقليل آثار إنتقال احلرارة، كما أنه يشكل إطارا منا

معات . التطبيقات العملية من حيث متطلبات اإلنشاء والرتكيب معات الشمسية املسطحة من أكثر أنواع ا وتعد ا

                                                
1 International Renewable Energy Agency, Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series, 
concentrating solar power, IRENA Work Paper, Volume1: Power Sector, Issue 2/5, Abu Dhabi, June 2012, P 11. 
2http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2015/11/20/morocco-to-make-history-with-first-of-its-kind-solar-
plant( 29 /02/2017)  

  .194 -184، صمرجع سبق ذكرهسعود يوسف عياش،  3
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- 90شيوعا يف التطبيقات اليت تتطلب احلصول على الطاقة احلرارية على درجات احلرارة املنخفضة نسبيا ال تتعدى 
معات األخرىدرجة مئوية، ويرجع ذلك لسهولة تصنيعها و  100 ا وإخنفاض سعرها باملقارنة مع ا . تعدد إستعماال

درجة  100وتشري اإلحصاءات على أن نسبة عالية من اإلستهالك العاملي للطاقة هو يف الواقع طاقة حرارية ال تتعدى 
رجة الغليان مئوية خاصة لإلستخدامات املنزلية، وإنطالقا من ذلك، ففي التطبيقات اليت تتطلب درجات أعلى من د

معات املسطحة تفقد الكثري من ) خاصة التطبيقات الصناعية(أو تتطلب إنتاج خبار على ضغوط منخفضة  فإن ا
معات الشمسية  خصائصها ويتطلب األمر إستخدام جممعات أخرى أكثر مالءمة هلذا النوع من التطبيقات كا

 احلرارية املركزة؛
معات الشمسية املركزة يف التطبيقات اليت تتطلب : المجمعات الشمسية الحرارية المركزة .3 تستعمل ا

درجات حرارة أعلى من درجة الغليان رغم أنه ميكن إستعماهلا يف التطبيقات ذات درجات احلرارة املنخفضة أيضا  
احة صغرية وألجل حتقيق درجات احلرارة العالية املطلوبة فإن األمر يتطلب تركيز كمية كبرية من أشعة الشمس على مس

ا جممعات  معات بأ وتقليل مساحة السطح الفاقد للحرارة، ومن هنا تأيت الصفة اليت تطلق على هذا النوع من ا
ويف هذه التقنية تعمل العاكسات على تركيز أشعة الشمس على جهاز اإلستقبال، ويقوم هذا اجلهاز مركزة، 

 ُ ستخدم بعد ذلك لتوليد البخار يف الغالية، مث يستخدم هذا بإمتصاص احلرارة وحتويلها إىل سائل ناقل للحرارة ي
وقد أثبتت التجارب على إمكانية إنتاج البخار على ضغوط البخار املولد لتشغيل التوربينات اليت تعمل بالبخار، 

  .مرتفعة نسبيا وإستخدامها يف العمليات الصناعية املختلفة وكذا يف توليد الكهرباء
ا ال تستفيد إال من اإلشعاع الشمسي املباشر فقط، وأما اإلشعاع ومن اخلصائص املميزة  للمجمعات املركزة أ

معات، وتبعا لذلك فإن زيادة كفاءة هذه األخرية يتطلب أن يتوفر فيها  املنتشر فهو ليس له فائدة يف حالة هذه ا
ركة الشمس وتستقبل أكرب كمية من الوسائل ما يكفل أن تتحرك أجزاؤها العاكسة لإلشعاع الشمسي حبيث تتبع ح

معات غري أنه ال غىن  ذه ا من اإلشعاع املباشر، واحلاجة إىل هذه الوسائل يزيد من التعقيدات التكنولوجية املتعلقة 
معات الشمسية املركزة يف  ا، وبالنتيجة فإن املعطيات السابقة تقتضي أن توضع ا عنها ألجل زيادة كفاء

معاتاإلستعماالت املالئ   .مة اليت تربر التعقيدات التكنولوجية واملشاكل العملية والتكلفة اإلقتصادية هلذه ا
معات الشمسية احلرارية املركزة أشكاال عديدة تشرتك مجيعها يف اخلصائص األساسية هلذا النوع من  وتتخذ ا

معات لكنها ختتلف من حيث الشكل اهلندسي، وينجم عن هذا اإلختالف أن د رجة احلرارة القصوى اليت ميكن ا
معات احلصول عليها ختتلف من جممع إىل آخر، وميكن تصنيف  الشمسية احلرارية املركزة إىل أربعة تقنيات فرعية ا

  1:األكثر شيوعا وإستخداما، وهي

                                                
  :أنظر كل من 1

 )بتصرف( .3 -2ص  ،2010، يناير 99، العددالعربية الكهرباء جملة، محطات مركزات الطاقة الشمسيةحممد مصطفى حممد اخلياط،  -
-International Renewable Energy Agency, Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series, concentrating 
solar power, Op.Cit, p4-6. 
- World energy council, world energy resources: solar, Op.Ci, p12, 13. 
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يف تعتمد حمطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية احلرارية : Parabolic Troughتقنية القطع المكافئ   . أ
ماء، حملول ملحي  (هذا النوع على تركيز الطاقة احلرارية ألشعة الشمس املباشرة على أنبوب مير به سائل املستقبل 

 - 350مرة لترتاوح درجة احلرارة بني  100إىل  70فرتتفع درجة حرارة السائل بفعل حرارة الشمس من ) إخل...زيت 
  وربينة خبارية؛درجة مئوية فيتحول إىل خبار يكفي إلدارة ت 550

تعتمد هذه التقنية على إستخدام عواكس مستقلة مركبة على : Central Towerتقنية البرج المركزي   . ب
كغالية لتوليد البخار نظام تتبع حلركة الشمس مع توجيه اإلشعاع الشمسي حنو مستقبل مركزي مثبت فوق برج يعمل  

مرة ميكن الوصول إىل درجات حرارة  1000إىل  800لشمس من وحتميصه مث دفعه إىل توربينة خبارية، وبرتكيز أشعة ا
  درجة مئوية حبسب السائل املستخدم؛ 1000مرتفعة تصل إىل حنو 

تقوم هذه التقنية على تركيب طبق ذو سطح إستقبال عاكس ألشعة : Sterling Dishتقنية طبق سترلينج    . ج
الشمسي إىل مستقبل يتحرك مع حركة الطبق  الشمس على وحدة لتتبع اإلشعاع الشمسي ميكن توجيه اإلشعاع 

درجة مئوية، وتسمى أيضا مركزات األطباق املنحنية حيث أن  750وتصل درجات احلرارة يف هذا النوع إىل حنو 
 سطحها العاكس ينحين يف مستويني؛

ا  التقنية على إستخدام مرايا عاكسة مسطحة تعتمد هذه: Linear Fresnelتقنية مرايا فرنل الطولية   . د أو 
إحنناء وتركيز أشعة الشمس على مستقبل أو أكثر يوضع أعلى املرايا، وإستخدام البخار يف توليد الطاقة الكهربائية من 

 .توربينة خبارية
  مقارنة التقنيات الفرعية للطاقة الشمسية الحرارية المركزة): 16.3(الشكل رقم 

  
التحديات وأفاق  -ة إقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة العربية السعودية دراسعبد العزيز بن حممد السويلم وآخرون،  :المصدر

  .37، ص2015، منتدى الرياض اإلقتصادي حنو تنمية إقتصادية مستدامة، الدورة السابعة، السعودية، المستقبل
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حصتها يف السوق تساوى حنو ومن بني هذه التقنيات، تعترب تقنية املرايا الشمسية األكثر إنتشارا إذ أن نسبة 
ا تتمتع  %11من إمجايل القدرة املركبة، يف حني أن حصة تقنية الربج املركزي تبلغ  88% من حصة السوق إال أ

ا مقارنة بتقنية املرايا الشمسية املقعرة، أما تقنية  ا العالية وإخنفاض التكلفة املعدلة للكهرباء  بدعم قوي نظرا لكفاء
تُعد األعلى كفاءة وتعطي ميزة نسبية لتقنيات الطاقة الشمسية احلرارية املركزة عن كافة تقنيات الطاقة طبق سرتلينج ف

ا ال تتوافق مع أنظمة ختزين احلرارة ا تتطلب تكاليف إستثمارية عالية كما أ   .املتجددة األخرى، إال أ
  مداخل رفع كفاءة المجمعات الشمسية الحرارية: ثالثا

لية رفع الكفاءة اإلستخدامية للمجمع الشمسي احلراري ينبغي التعرف على أهم العوامل املؤثرة يف قبل التطرق آل
  1:مردوده، نذكر منها األكثر تأثريا وتتمثل فيما يلي

حيث تلعب شدة األشعة الشمسية دورا مهما يف  :تأثير شدة اإلشعاع الشمسي الساقط على المجمع -
مع الشمسي مع  رفع وحتسني مردود ا ، إال أن هذه الشدة تتغري بتغري املوقع اجلغرايف، زاوية سقوط األشعة على ا

مع الشمسي طرديا مع شدة اإلشراق الشمسي؛  فصول السنة، األحوال املناخية، ويتناسب مردود ا
رة  :تأثير فرق الحرارة بين داخل المجمع وخارجه في المحيط الخارجي - حيث تزيد كمية احلرارة املصدَ

مع بسرعة عندما يصبح الفرق كبريا  مع للمحيط اخلارجي كلما زاد فرق درجة احلرارة بينهما، ويتناقص مردود ا من ا
مع يف درجات حرارة منخفضة ويتم ذلك بنقل احلرارة الناجتة  بني الداخل واخلارج، لذلك يوصى باحلفاظ على ا

 بواسطة السائل احلراري بسرعة؛
مع وكذا تأثري سرعة  :عن المحيطتأثير عزل المجمع  - بسبب تأثري تبادل اهلواء بني احمليط اخلارجي وا

مع يف معزل عن جمرى الرياح الشديدة لرفع مردوده   .الرياح، لذلك ينصح برتكيب ا
معات ذات الكفاء ة كما أن رفع كفاءة إستخدام الطاقة الشمسية احلرارية يف التطبيقات املختلفة تتطلب توفري ا

مع الشمسي فإن األمر يتطلب  العالية واليت تكون ذات جدوى إقتصادية يف نفس الوقت، وألجل رفع كفاءة ا
مواجهة العوامل السابقة الذكر ألجل زيادة كمية الطاقة املكتسبة وتقليل كمية الطاقة املفقودة، والواقع أن معظم 

معات الشمسية ترتكز حول ها زيادة كمية الطاقة املكتسبة وتقليل كمية (تني النقطتني األحباث اليت جتري على ا
معات مقبولة إقتصاديا)الطاقة املفقودة وحىت تزداد كمية الطاقة . ، مع األخذ بعني اإلعتبار ضرورة أن تكون أسعار ا

  2:املكتسبة جيب مراعاة اجلوانب التالية
مع واليت تقوم بإمتصاص تقليل العوائق اليت حتد من وصول اإلشعاع الشمسي إىل تلك ا - ألجزاء من ا

 األشعة الشمسية، وذلك بإستعمال املواد اليت تسمح ألشعة الشمس بالوصول إىل األسطح املاصة بكفاءة عالية؛
زيادة كفاءة األسطح املاصة لإلشعاع الشمسي، وذلك بإستعمال بعض الطالءات اليت تزيد من إمتصاص  -

 اري هلذه األسطح؛أشعة الشمس وتقلل من اإلشعاع احلر 

                                                
  .286 ،284ص  ،مرجع سبق ذكرهعمر شريف،  1

.183ص مرجع سبق ذكره،سعود يوسف عياش،   2  



  
 

 

  الفصل الثالث                                                                           الطاقات البديلة في ظل تحديات ضوابط التنمية المستدامة

259 

مع ) غاز أو سائل(رفع كفاءة نقل الطاقة الشمسية املمتصة على السطح املاص إىل املائع  - الذي مير يف ا
  .الشمسي، وحيدث هذا يف العادة بواسطة إستعمال املعادن جيدة التوصيل للحرارة

  1:وحىت تقل كمية الطاقة املفقودة فإن اجلهود ترتكز على النواحي التالية
تقليل احلرارة املفقودة بواسطة وسائل احلمل والتوصيل واإلشعاع، ويتم ذلك عن طريق تقليل معامل إنتقال  -

احلرارة من السطح املستقبل إىل األجواء احمليطة بواسطة إستعمال أكثر من غطاء زجاجي فوق السطح املاص أو تفريغ 
معات الشمسية من اهلواء ملنع إنتقال احلرارة؛  ا

مساحة السطح املاص لتقليل كمية احلرارة املفقودة ويتم هذا من خالل جتميع أشعة الشمس وتركيزها تقليل  -
معات الشمسية املركزة   .على سطح ذي مساحة صغرية، ويستعمل هذا األسلوب يف ا

  إقتصاديات كهرباء الطاقة الشمسية الحرارية: رابعا
لتوليد الطاقة الكهربائية على إستبدال مصادر الوقود ) هاخاصة املركزة من(تعتمد النظم الشمسية احلرارية 

املستخدمة باحملطات احلرارية التقليدية إلنتاج الكهرباء بالطاقة احلرارية من تركيز اإلشعاع الشمسي عند درجات حرارية 
لنظم التقليدية إلنتاج درجة مئوية، وتتميز النظم الشمسية احلرارية املركزة بإمكانية تكاملها مع ا 1500عالية تصل إىل 

حمطات إنتاج الكهرباء مع ن تعمل جنبا جلنب أميكن حملطات إنتاج الطاقة الشمسية احلرارية الكهرباء، حيث 
ا ال ، التقليدية لإلستفادة من توصيلها بنظام الشبكة الكهربائية وبالتايل تضمن إمدادات منتظمة للكهرباء، كما أ

الكهربائية، وميكن هلذه النظم أن تعمل كمحطات مركزية يتم توصيلها بالشبكات تتسبب يف مشاكل لتشغيل الشبكة 
  2.الكهربائية كما تستخدم بعض أنظمتها كوحدات منفصلة يف املناطق النائية وبقدرات حمدودة

ا وقد شهدت الطاقة الشمسية احلرارية املركزة إنتشارا واسعا يف السنوات األخرية يف عدة دول حيث عرفت قدرا
جيغاواط، يرتكز هذا اإلنتاج بنسبة  4.8ليصل إنتاجها اإلمجايل العاملي حنو  2016ميغاواط سنة  110املركبة زيادة بـ 

وبالتطلع إىل املستقبل فإن دول الشرق األوسط  3يف كل من إسبانيا والواليات املتحدة األمريكية، %80تتجاوز 
وتتمثل العوامل الرئيسية . دي يف نشر إستخدام الطاقة الشمسية احلراريةومناطق أسيوية وإفريقية سيكون هلا الدور الريا

للنمو يف متيز موارد الطاقة الشمسية احلرارية، واحلاجة امللحة لتنويع مصادر الطاقة، وكذا النمو املتزايد للطلب العاملي 
تفعة لنشر الطاقة الشمسية احلرارية وكذا على الطاقة، وتكاليف التمويل املنخفضة اليت حتقق توازن التكاليف األولية املر 

أن تزداد وتعد الطاقة الشمسية احلرارية املركزة تكنولوجيا واعدة تتوقع الوكالة الدولية للطاقة الدعم احلكومي هلا، 
جيغاواط  330، مت ترتفع إىل 2018جيغاواط يف عام  12.4تطبيقات الطاقة الشمسية احلرارية املركزة لتصل إىل حنو 

من الطاقة الكهربائية املولدة يف العامل حبلول عام  %11ن تكون مصدرا ملا يصل إىل ، كما يتوقع أ2040اق عام بأف
وسط ومشال ويصدق هذا خاصة يف الدول اليت تتميز بوفرة املوارد الشمسية خاصة منها دول الشرق األ ،2050
  .إفريقيا

                                                
  .184، 183ص، مرجع سبق ذكرهسعود يوسف عياش،   1
 )بتصرف( .5، صمرجع سبق ذكره، ستخدامات الطاقة اجلديدة واملتجددةإ، تنمية اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا  2

3 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p73.  
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طاقة الشمسية احلرارية على الطاقة الشمسية الكهروضوئية منها وبالرغم من بعض املزايا التقنية اليت تتفوق فيها ال
ميزة تقنية التخزين ملزود الكهرباء، باإلضافة إال أن الطاقة الشمسية احلرارية متتلك قدرات توليد مشرتكة مثل التوليد 

ا تعاين من إرتفاع تكلفة توليد الكهرباء بسبب  ،املشرتك مع حمطات الطاقة التقليدية إرتفاع تكلفتها اإلستثمارية إال أ
وتكاليف التشغيل والصيانة، كما ميثل أيضا الطلب الكبري على املياه لتربيد أنظمة حتويل احلرارة أحد املعوقات 
خصوصا يف املناطق اليت تعاين نذرة يف املياه، ورغم كل تلك املعوقات إال أنه توجد إمكانية كبرية لتحسني اجلدوى 

الطاقة الشمسية احلرارية، خاصة من خالل الدعم احلكومي املناسب يف املناطق الواعدة، مثل  اإلقتصادية إلستخدام
فض تكلفة الكهرباء املولدة من الطاقة الشمسية احلرارية املركز بنسبة  وميكن دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا، أن ختُ

  :يف املستقبل كما يوضحه الشكل املوايل 60%- 45

  2040 -2015خالل الفترة  طاقة الشمسية الحرارية المركزةالكهرباء مستويات تكلفة  : )17.3(الشكل رقم 

  
التحديات وأفاق  -دراسة إقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن حممد السويلم وآخرون،  :المصدر

  .38، ص2015صادية مستدامة، الدورة السابعة، السعودية، ، منتدى الرياض اإلقتصادي حنو تنمية إقتالمستقبل

جيب أن يكون هناك ) الفوتوفولطية أو احلرارية(خالصة القول، أنه يتطلب عند إختيار تقنية الطاقة الشمسية و 
كل إدراك ومعرفة دقيقة وتفصيلية عن اجلوانب البيئية والعملية واإلقتصادية للتطبيق موضع اإلهتمام، والبد من أخذ  

هذه العوامل بعني اإلعتبار عند تقدير نوع التقنية املطلوبة من أجل حتقيق تنمية شاملة مستدامة مبوارد طاقوية تأخذ 
  . بضوابطها ومبادئها

  نحو بناء منظومة طاقوية مستدامة باإلعتماد على الطاقة الشمسية: المطلب الرابع
ا، بل إن األمر أصبح  ة الشمستتعدد جماالت إستخدام الطاقة املتولدة من تركيز أشع وتتباين مستويات تطبيقا

اآلن يتعدى جماالت اإلستخدام إىل أن يطرح كأحد احملاور اإلسرتاتيجية للرؤى التنموية للمراكز احلضرية يف كثري من 
ي التجارب على مستوى العامل سعيا وراء حتقيق مبادئ اإلستدامة واحلفاظ على البيئة من التدهور كهدف عامل

 مكونات تكلفة الكهرباء

 لكهرباءتكلفة اعوامل تقليل 

 تطور مستوى تكلفة كهرباء الطاقة الشمسية الحرارية
 ساعة/میغاواط/ دوالر
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سعيا حنو حتقيق إستدامة التنمية ولبناء منظومة متكاملة إلستخدام الطاقة الشمسية  ،تتكاثف الدول حول حتقيقه
  :فالبد من الفهم اجليد حملاور هذه املنظومة وذلك وفق العناصر التالية

  تقنيات اإلمداد بالطاقة الشمسية وأهم تطبيقاتها: أوال
لقد سبق التطرق هلما يف املطالب السابقة من هذا (داد من الطاقة الشمسية توجد تقنيتني أساسيتني لتوفري اإلم

معات الشمسية احلرارية، ووفقا لذلك فإن آلية : ويتمثالن يف) املبحث تقنية اخلاليا الشمسية الفوتوفولطية وتقنية ا
وصول إىل أقصى إستفادة ممكنة من اإلمداد بالطاقة لتفعيل التنمية املستدامة البد وأن يشمل التقنيتني السابقتني لل

ا وذلك على النحو التايل   1:النظم املعمول 
إنارة (إستخدام الوحدات املنفصلة من اخلاليا الفوتوفولطية لتوليد الكهرباء الالزمة ألغراض اإلنارة اخلارجية   .1

 دائق واملنتزهات؛واحل) اخل...الشوارع والطرقات، اللوحات اإلعالنية واإلرشادية، اهلوائيات الالسلكية
معات لسخانات املياه الشمسية احلرارية، وكذا لتوليد الكهرباء الالزمة  .2 إستخدام وحدات منفصلة من ا

ألغراض تسخني املياه يف املباين العامة واخلاصة، من خالل تزويد أسطحها بسخانات للمياه تعمل بالطاقة الشمسية 
 احلرارية؛

من اخلاليا الشمسية الفوتوفولطية واحلرارية لتشغيل أنظمة تكييف اهلواء  إستخدام أنظمة تكاملية منفصلة  .3
ذه النوعية من األجهزة اليت تستخدم احلرارة يف تشغيل دورات التدفئة أو التربيد  حيث يتم تزويد أسطح املباين 

 بالتكامل مع الكهرباء املولدة من اخلاليا الفوتوفولطية؛
معات (مسية الكربى لتزويد املراكز احلضرية واألنشطة اإلقتصادية الكربى تشييد احملطات أو املزارع الش .4 كا

بالطاقة الالزمة، وعلى الرغم من إرتفاع تكاليف إنشاء هذه احملطات ) الصناعية ومراكز التسوق واألنشطة السياحية
ن إحتياجات الطاقة النظيفة، إضافة الشمسية، إال أنه من األمهية مبكان اللجوء إليها نظرا لدورها يف توفري جزء كبري م

إىل أنه مع عمليات البحث والتطوير املستمرة لتكنولوجيات التصنيع إخنفضت تكاليف إنشائها بصورة ملحوظة 
أما بالنسبة للمساحة الالزمة لتشييد املزارع الشمسية  . ويتوقع مستقبال أن تستمر هذه التكاليف يف اإلخنفاض

تاج حياأللواح الشمسية تركيب بصورة تقريبية حسب شدة اإلشعاع الشمسي، حيث و  فتختلف من منطقة إىل أخرى
 100حتتاج  طكيلووا  12حمطة مشسية بقدرة  فمثال ط كقدرة مركبة،لكل كيلووا مربع مرت 10 ىلإ 7مساحة من  ىلإ

 1680 حة ميغاواط يتطلب تشييد حمطة مشسية على مسا 100ربع، كما أكدت إحدى الدراسات أن توليد مرت م
  2.مرت مربع يف مشال إفريقيا مثال

ثبتت العديد من الدراسات املتخصصة ضرورة أحيث : عملية التنميةالطاقة الشمسية يف حمطات إستخدام  .5
مر بتزويد املناطق النائية والصحراوية تعلق األما إسرتاتيجية التنمية، وخاصة إذا بتوليد الطاقة من الشمس  عمليةربط 

وحتريك  ز، ويف نفس الوقت توفري الطاقة لتحفيعن طريق إنشاء حمطات مشسية تكاملية منفصلة ربائيةبالطاقة الكه
اية املطاف من التعامل مع العديد من املشاكل واملعوقات  عجلة التنمية على مستوى هذه املناطق، وهو ما ميكن يف 

                                                
  .10، 9،  صمرجع سبق ذكرهحممود،  منري مصطفى  1
  /http://nasrsolar.com  :، متاح على املوقع؟لماذا الطاقة الشمسية اآلنالنصر صولر،   2
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وهي مسة أساسية ألغلب الدول العربية ومنها  ملساحة،اليت تقف يف مسار تنمية األقاليم واملناطق الصحراوية الشاسعة ا
  .اجلزائر

  طراف الفاعلة والمعنية ببناء منظومة إستغالل الطاقة الشمسيةاأل: ثانيا
لن تتحقق أهداف التنمية املستدامة خاصة إجتاه الطاقة إال بوجود شراكة حقيقية نابعة من إرادة جمتمعية شاملة 

ألطراف الرئيسيني املعنيني بعملية بناء منظومة إستغالل الطاقة الشمسية يف حتقيق لكافة األطراف، ونقصد هنا با
  1:التنمية، وهم

تمع املدين؛ -  مؤسسات ا
 املؤسسات التعليمية ومراكز البحث والتطوير؛ -
 شركات ومؤسسات الطاقة؛ -
 .احلكومات ومؤسسات التمويل -

الطاقة الشمسية كإحدى غالل جهودها صوب إستفإذا ما حدثت الشراكة احلقيقية بني هذه اجلهات ووجهت 
احملاور الرئيسية إلجياد تنمية خضراء حقيقية تتوفر فيها مقومات احلياة اجليدة بعيدا عن امللوثات وإهدار فإستنزاف 

تمع إىل درجات عالية من التنمية املستدامة ويصبح أاملوارد الطبيعية خاصة الطاقوية، فإن هذا من ش نه أن يصل با
رئيسية تبدأ بتوفري الطاقة النظيفة وصوال إىل بناء منظومة متكاملة للتنمية تنمويا، وذلك عرب مسارات  امستدام اجمتمع

تمع بأكمله   .اخلضراء تظهر آثارها اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية اإلجيابية على ا
  نظم اإلمداد بالطاقة الشمسية مستويات : ثالثا

ا، فيمكن التأكيد على وجود مما سبق عرضه من تقن يات خمتلفة لإلستفادة من الطاقة الشمسية بإختالف تطبيقا
  :عدة مستويات من هذه التطبيقات وفقا لطبيعة اإلستخدام وحجم النشاط، وهو ما ميكن توضيحه يف الشكل املوايل

  م  ومدى اإلنتشار عالميامستويات نظم اإلمداد بالطاقة الشمسية وفقا لطبيعة اإلستخدا): 18.3(الشكل رقم 

  
 والعمراين، قليمياإل التخطيط كليةمستدامة،  حضرية تنمية إيجاد في الشمسية الطاقة ستخدامإ تطبيقات تفعيل آلياتحممود،  منري مصطفى :المصدر

  .11مصر، بدون سنة نشر،  ص القاهرة، جامعة
                                                

  .13صمرجع سبق ذكره،  ،حممود منري مصطفى  1
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  بالطاقة الشمسية مداداإل منظومةمراحل إنشاء : رابعا
تمعات حتقيقا ملبادئ التنمية املستدامة بكل توجد عد ة مراحل إلرساء منظومة إستغالل الطاقة الشمسية يف ا

 :أبعادها، وميكن تلخيصها يف الشكل التايل

  خلق منظومة اإلمداد المستدام بالطاقة الشمسية لتحقيق التنمية في المجتمعات مراحل): 19.3(الشكل رقم 

  

  
 والعمراين، قليمياإل التخطيط كليةمستدامة،  حضرية تنمية إيجاد في الشمسية الطاقة ستخدامإ تطبيقات تفعيل آلياتمود، حم منري مصطفى :المصدر

  .12مصر، بدون سنة نشر،  ص القاهرة، جامعة
  نظام فوتوفولطي شمسيالسيناريو المستدام ل: خامسا
على كافة مكونات الطلب الكبري  إىل حتفيزسيؤدي بناء حمطة توليد الطاقة الكهروضوئية على نطاق واسع  إن

ويف هذا السياق توجد عدة سيناريوهات . مما جيعل عملية البناء تتم بأسلوب مناسب، النظام الشمسي الفوتوفولطي
الذي ينص على أنه   سيناريوهاتهذه الوفيما يلي واحد من  الواسع،طة كهروضوئية على نطاق مقرتحة إلنشاء حم

  ميغاواط 25احملطة برتكيب وحدات فوتوفولطية مبا يعادل توليد طاقة كهربائية بنحو صاحب  يقوم كمرحلة أولية
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اشركة تصنيع  تقومو  يتم  ، حيثسنة/ميغاواط 25 األلواح بتزويد احملطة بوحدات فوتوفولطية مبا يقارب طاقة قدر
يتم توسيع قدرة كما  ،موقع البناء من جتاوز حجم اإلنتاج الطلب احملطة إال إذاحصرا ألغراض بناء  األلواحتوفري 

  .عاما 30سنة بعد /ميغاواط 100إىل قدرته صل تنوات و على مدار عشرة سسنة /ميغاواط 25 حبوايلاملصنع 
 31يغاواط يف ج 1.5عاما و 24يغاواط يف ج 1قدرة حمطة توليد الطاقة الكهروضوئية حتقق  فإنيف هذا السيناريو، 

اية احلياة ةاملثبتة يف املرحل الفوتوفولطية وحداتالصل ، ت، وخالل هذه الفرتةعاما شركة تصنيع ، وتقوم األوىل إىل 
  1.حمطات أخرى تزويد كذا ألجلو  إلستبدال املنتهية صالحيتها جديدة كهروضوئية توفري وحداتب األلواح

  المقترح لتنمية نظام شمسي فوتوفولطي  السيناريو  ):20.3( الشكل رقم

 
Source: keiichi komoto et all, Energy from the Desert: Very Large Scale PV Power Plants  

for Shifting to Renewable Energy Future, photovoltaic power systems program, IEA, London, 
2015, p18. 

  
  
  
  
  
  

                                                
1 keiichi komoto et all, Energy from the Desert: Very Large Scale PV Power Plants  for Shifting to Renewable 
Energy Future, photovoltaic power systems program, IEA, London, 2015, p18. 
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  خالصة الفصل الثالث
فاءة اإلستخدامية ملصادر الطاقة البديلة يف ظل من خالل هذا الفصل والذي تناولنا فيه مداخل حتقيق الك

  :حتديات ضوابط التنمية املستدامة خلصنا يف األخري إىل ما يلي
 التنموية السياسة من األكرب اجلزء اليوم تصيغ اليت مةااملستد اليت حيتاج إليها العامل هي التنمية التنمية نإ -
 توزع لكنها قتصاديإ منو فقط تولد ال تنمية وهي وغايتها، نطلقهام اإلنسان جتعل التنمية يف نظرية فهي ،املعاصرة
 متكني مناإو  نتاجاإل يف الزيادة فقط ليس وهدفها تدمريها من بدال وصيانتها التنمية بيئة بناء تعيدو  بالتساوي منافعه

 منها ،جتماعيةإو  معنوية كذلك بل مادية كلها ليس اإلنسان حاجاتف ،وأطول أفضل حياة يف العيش من اإلنسان
 واحلفاظ التعبري وحق العامة الشؤون تقرير يف املشاركة وحق اخلالقة النشاطات ملمارسة فرص وتوفر والثقافة التعليم

  ؛الالحقة لألجيالخاصة الطاقوية  ومواردها البيئة على
ا رغم تتعدد وإختالف اآلليات واإلجراءات املتخذة لرتقية الكفاءة اإلستخدامية للمصادر ا - لطاقوية، إال أ

  تلتقي عند نقطة مهمة أال وهي البحث عن إمكانية إجياد طاقة مستدامة إقتصاديا وبيئيا وإجتماعيا؛
هداف يف شكل ترتيب هرمي لألإليها املتجددة والتنمية املستدامة ميكن النظر البديلة لعالقة بني الطاقة إن ا -

وعلى الرغم من أن تقييم املسامهة احملددة للطاقة  ،أو حملية على السواءعتبارات عاملية وإقليمية إوالقيود اليت تتضمن 
تتيح إمجاال تجددة الطاقة املإال أن املتجددة يف التنمية املستدامة ينبغي أن يعتمد على كل سياق قطري على حدى، 

انية إدماجها على مستوى خاصة مع توفر إمك من األهداف املهمة للتنمية املستدامة االفرصة للمسامهة يف حتقيق عدد
  خمتلف النظم والقطاعات اإلقتصادية السائدة حاليا؛

تعد الطاقة الشمسية أحد أهم مصادر الطاقة البديلة املتجددة املتاحة عامليا، حيث تتعدد جماالت  -
ا ا بني الفوتوفولطية واحلرارية مع إمكانية رفع كفاء لذي تشهده مع التطور اخاصة  إستخدامها وتتنوع تطبيقا

ا يف السنوات األخرية مما جعل تكلفتها تنافسية مقارنة بالطاقات األحفورية، األمر الذي جيعل منها البديل  تكنولوجيا
األقوى إلستخالف الثروة البرتولية خاصة يف الدول البرتولية العربية واليت تتوفر على إمكانيات هائلة من الطاقة 

  .ل الفصل املوايل سنحاول التعرف على ذلكالشمسية ومنها اجلزائر، ومن خال
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  تمهيد

على هذا املورد الناضب أصبحت تنعت بالدولة  املكثفلقد حبا اهللا اجلزائر بنعمة البرتول، ولكن بإعتمادها 
نة احملروقات على  الريعية وحتولت من فرضية إقتصاد القوة إلمتالكها هذه الثروة إىل إقتصاد الفقاعة نتيجة إستمرار هيم

ا على مدى قرابة نصف قرن من الزمن كامل أركان إقتصادها، وذلك بالرغم من اإلصالحات   .اإلقتصادية اليت سطر
ويف ظل التحوالت اليت تشهدها املنظومة الطاقوية العاملية، وتزامنا مع قرب نفاذ اإلحتياطي املتبقي من الثروة 

ا البيئية، ومع تسارع وترية اإلستهالك احمللي للبرتول وتراجع القدرات اإلنتاجية البرتولية يف اجلزائر، وكذا تفاقم ت أثريا
إلستخالف الثروة البرتولية الناضبة مبا  بديلة ومتجددةطاقوية مصادر  له، أصبح لزاما على اجلزائر التوجه حنو تطوير

ئر حزمة من املصادر الطاقوية البديلة، حيث تعد ويف هذا اإلطار تتاح أمام اجلزا. يراعي متطلبات التنمية املستدامة
ا اجلزائر من هذه  الطاقة الشمسية املرشح األول لعملية اإلستخالف، نظرا لإلمكانيات الطبيعية اهلائلة اليت تزخر 

 توجه العامل إىل متلو  برتولالطاقة الشمسية ستكون أكثر فعالية من ال الثروة النظيفة واملتجددة، إضافة إىل أن
الاإل ، وحتقيقا لذلك يتطلب على اجلزائر وضع إسرتاتيجية جدية وواضحة املعامل لتحقيق ستثمار القوي يف هذا ا

فأ واألمثل للثروة الشمسية   . اإلستغالل الُك
ضمن نفس السياق، ومن خالل هذا الفصل سنحاول التعرف على مكانة الثروة البرتولية يف اإلقتصاد اجلزائري  

املتجددة  إستغالهلا ومواطن التناقض مع ضوابط اإلستدامة، ومن مث التعرف على البدائل املتاحة غري إسرتاتيجية
واملتجددة، مكانة وأفضلية الطاقة الشمسية ضمنها، وكذا التطرق إلسرتاتيجية اجلزائر لتطوير إستغالل الطاقات 

ا اإلستخدامية على ضوء شراكات املتجددة بالرتكيز على الطاقة الشمسية وأهم اإلجراءات املقرتحة  لرتقية كفاء
  :وجتارب عاملية رائدة، وذلك من خالل املباحث التالية

 نظرة حول الثروة البترولية الجزائرية ومكانتها في اإلقتصاد الوطني؛: المبحث األول  
 منها؛ومكانة الطاقة الشمسية ضالبدائل الطاقوية للثروة البترولية الجزائرية : المبحث الثاني 
  السياسة الجزائرية لتطوير وترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية؛: المبحث الثالث  
  ضوءى لطاقة الشمسية في الجزائر علالكفاءة اإلستخدامية لترقية  إجراءات: المبحث الرابع 

 .تجارب األجنبيةالشراكة وال
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  ومكانتها في اإلقتصاد الوطني  نظرة حول الثروة البترولية الجزائرية:  المبحث األول
وبالتايل فهي شريك وعنصر هام يف السوق البرتولية العاملية  ،تعترب اجلزائر من أهم الدول املنتجة واملصدرة للبرتول

وقد أدركت اجلزائر . وترتكز املصادر البرتولية يف اجلزائر بالصحراء الشاسعة اليت كانت وال زالت موقع حبث وتنقيب
ا تشكل فرصة تارخيية للمسامهة يف اخلروج من  أمهية عوائد الصادرات البرتولية يف متويل عمليات التنمية احمللية، وأ

عتبار أن الثروة إوب ،حالة التخلف، من خالل ختصيص اجلزء األكرب من هذه العائدات لغرض تنفيذ الربامج التنموية
ة اجلزائرية من اللجوء إىل تنويع وتطوير مصادر بديلة للثروة البرتولية غري متجددة وآيلة إىل النضوب، فال مناص للدول

  . البرتولية، خاصة يف ظل ظروف السوق الطاقوية الدولية الراهنة

  الخلفية التاريخية إلكتشاف وإستغالل البترول في الجزائر: المطلب األول
راحل، إتسمت كل حمطة جبملة شهدت سياسة إستغالل الثروة البرتولية منذ اإلكتشاف إىل اآلن عدة حمطات وم

من األحداث واليت أثرت يف سياسة إستغالل البرتول يف اجلزائر، سواء كانت هذه التطورات على املستوى احمللي أو 
  :العاملي، ومن هنا ميكن سرد أهم احملطات اليت شهدها قطاع البرتول اجلزائري من خالل النقاط التالية ذكرها

  زائريإكتشاف البترول الج:  أوال
كتشاف البرتول يف اجلزائر مل يكن مبحض الصدفة بل بسبب احلاجة اإلستعمارية هلذه املادة الثمينة،كما أن إإن 

، كونه ظهر يف عهد الفينيقيني إذ إستعملوه القدم منذ جيولوجيا موجود طبعا فهو إكتشافه مل يكن حديث العهد،
 15وه يف القرن اخلامس ميالدي، واألتراك العثمانيون يف القرن قبل امليالد، أما البيزنطيني فقد إستعمل 1200سنة 

 كتشافاإل  عن أما. خمتلفة أغراض يف يستعمل القار أو اخلام شكله يف برتولال كان العصور هذه وطوال .ميالدي
 البالد المش يف حفرت حيث العشرين القرن بداية مع كان فقد اجلزائر يف برتوللل الصناعي ستغاللاإل وبداية التجاري

 جنوب( تليوانيت بئر مثل األرض، سطح على بادية كانت برتولية مؤشرات مالحظة بعد العمق القليلة اآلبار بعض
 كانت األولية كتشافاتاإل  ذهه  1 ،)الغزالن سور جنوب( قطرين وواد، 1915سنة حوايل املكتشف )غليزان غرب

الوقت إزدادت عمليات اإلستكشاف يف اهلقار ومنذ ذلك . والتنقيب البحث خمطط ضمن تدخل وال عرضية
وللشركة الوطنية للبرتول ) CFP(أعطيت رخص التنقيب للشركة الفرنسية للبرتول  1952يف أكتوبر والصحراء، حيث 

مت  1956، ويف عام )CREPS(، مث لشركة التنقيب وإستغالل البرتول يف الصحراء )SNREPAL(باجلزائر 
مة يف الصحراء اجلزائرية هو حقل عجيلة، ويف نفس العام مت إكتشاف أكرب احلقول إكتشاف أول بئر برتولية ها

، وهو العام الذي يؤرخ به لبداية عهد البرتول يف 1956البرتولية يف اجلزائر وهو حقل حاسي مسعود وذلك يف جوان 
  . اجلزائر

   - سوناطراك –تأسيس الشركة الوطنية : ثانيا
اجلزائر صوب قطاع احملروقات الذي بدأت أمهيته تتضح يف اإلقتصاد الوطين ولكن بعد اإلستقالل مباشرة إجتهت 

مل األنشطة البرتولية، قررت الدولة إنشاء شركة وطنية تتوىل كسر ) الفرنسية خاصة(إحتكار الشركات األجنبية 
                                                

1 Rabah MARIOUT, Le Pétrole Algérien, ENAP, Alger, 1974, p106. 
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 سوناطراك "نقل للمحروقاتالشركة الوطنية للبحث والتنقيب واإلستغالل وال"اإلحتكارات األجنبية، فقامت بتأسيس 
(SONATRACH)  وقد باشرت اجلزائر من خالل هذه الشركة سياسة تدرجيية إلستعادة 1963ديسمرب  31يف ،

وتعد سوناطراك ). 1.4(الرقابة على احملروقات بدءا بالنقل، مث التنقيب واإلنتاج الحقا كما يوضحه اجلدول رقم 
وبإعتبارها  .إستغالل املصادر البرتولية والغازية اهلائلة يف البالد وكذا بيعهاالشركة الوحيدة يف اجلزائر املسؤولة عن 

مؤسسة حكومية متلك الدولة كل أسهمها، كما تتكلف مبهمة خلق القدرة الفنية والكفاءة اإلدارية واإلطارات حىت 
وقد حققت . صم دول العامليستطيعوا أن يشرفوا ويديروا الصناعة البرتولية، كما متلك الشركة مكاتب مبختلف عوا

ا تطورا هاما منقطع النظري حيث تعد وسيلة فعالة إلسرتجاع وتطوير الثروات املنجمية الوطنية ودعما  منذ نشأ
للصناعة واإلقتصاد الوطين، ورائدا غالبا يف اإلنتماءات التكنولوجية، وعامال فعاال للعالقات الدولية اجلزائرية، ويف كل 

  . ة للسيادة الوطنية، كشركة وطنية تساهم فيها الدولة لوحدهااحلاالت بقيت أدا

  على القطاع البترولي وتطوره كدينامكية سيطرة سوناطرا): 1.4(الجدول رقم
  )من الستينات حتى مرحلة التأميم(

   %: الوحدة                                                                                                               
  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  نوع السيطرة

مناطق اإلستثمار حيث تتولى 
  100  100  92  65  51  21  12  تنفيذ األعمال كسوناطرا

  77  56  35  17.75  13.7  11.8  11.5  إنتاج البترول
  100  98  50  40  39  38  38  النقل باألنابيب
  100  100  90  66  66  44  20.4  تكرير البترول

  100  100  100  100  100  48.6  0  التوزيع في الجزائر
دراسة حالة قطاع –إستراتيجية اإلستغالل المستدام للثروة البترولية بين متطلبات التنمية القطرية وإحتياجات السوق الدولية زنادسهيلة،  :المصدر

  .166ص،  2011سطيف، : فرحات عباس، رسالة ماجستري يف العلوم اإلقتصادية، جامعة -البترول الجزائري

من حيث تطور إنتاج البرتول لشركة سوناطراك، فإن أهم ما جتدر اإلشارة إليه هو ما يتعلق بتطور حصة إنتاج  أما
ا الذاتية، فقد كان  البرتول اخلام بالشراكة األجنبية، وهي حصة أعلى بكثري من حصة إنتاج سوناطراك بإمكانيا

مليون طن فقط إنتاج بالشراكة، مث إخنفض  9مقابل  2000مليون طن سنة  32نتاج هو نصيب سوناطراك من اإل
، مث واصل اإلخنفاض 2005مليون طن عرب الشراكة األجنبية سنة  34مليون طن لسوناطراك مقابل  29إنتاجها إىل 

اإلنتاج عرب الشراكة  مليون طن لإلنتاج بالشراكة، أي أن 22.9مقابل  2015مليون طن لسوناطراك سنة  26.2إىل 
ا اخلاصة بـ  15مرة تقريبا يف مدة  2.5تضاعف بـ  يف مدة  %18.1سنة، يف حني تراجع إنتاج سوناطراك بإمكانيا

من إمجايل  %78سنة، فالتطور كما هو واضح مت على حساب حصة املؤسسة الوطنية سوناطراك، فمن نسبة  15
، مث يف سنة  2015سنة  %53.3طراك لوحدها تقهقرت حصتها إىل من طرف سونا 2000إنتاج البرتول اخلام سنة 

، ولو مل يكن قانون احملروقات مليون طن 50.7املقدر بـ ضمن إمجايل اإلنتاج  %56.01نتعشت قليال إىل إ 2016
على األقل من نسبة اإلنتاج لشركة سوناطراك لتحول كل إنتاج  %51يضمن ) سوف يتم التطرق له الحقا(احلايل 
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يوضح بشكل جلي تطور إنتاج البرتول اخلام عرب ) 1.4(والشكل رقم . برتول اجلزائري املكتشف إىل السيطرة العامليةال
  . 2016 - 2000الشراكة األجنبية يف مقابل إنتاج سوناطراك لوحدها خالل الفرتة 

 2016 إلى 2000تطور إنتاج البترول الخام لشركة سوناطراك وشركائها من ): 1.4(الشكل رقم 
  

  
  :أنظر كل من: المصدر

- Sonatrach, Rapport Annuelle 2005, Algerie, 2005, p24. 
- Sonatrach, Abstract : Principaux Agrégats Chiffres Définitifs, Algerie, 2015, p2. 

- Sonatrach, Abstract : Principaux agrégats pardomaine d’activité, Algerie, 2016, p2. 

  اإلنظمام لمنظمتي األوبك واألوابك: ثالثا
دف توحيد السياسات البرتولية  1960يف سبتمرب سنة ) األوبك(أنشأت منظمة الدول املصدرة للبرتول  وذلك 

ويف املقابل أنشأت منظمة . 1969بني الدول األعضاء وكذا محاية مصاحلها، وقد إنظمت اجلزائر للمنظمة سنة 
دف توحيد جهود الدول األعضاء  لتحقيق أفضل  1968جانفي ) األوابك(رة للبرتول األقطار العربية املصد وذلك 

السبل لتطوير الصناعات البرتولية، واإلستفادة من مواردها إلقامة مشاريع مشرتكة ومن مت إقامة صناعة برتولية 
  .1970متكاملة،  وقد إنظمت اجلزائر لألوابك سنة 

، أصبح حتديد األسعار املعلنة خيضع OAPECواألوابك  OPECيت األوبك ومبا أن اجلزائر عضو يف منظم
لقرارات تنظيمية تتفق عليه احلكومات األعضاء يف منظمة أوبك خصوصا، وهي املنظمة اليت وفرت قدرا كبريا من 

ه الطلب الذي شهد عنظرا لإلرتفا و . احلماية للدول األعضاء وحافظت على مصاحلها من إستغالل الشركات العاملية
العاملي على البرتول، فقد كان للجزائر حظا كبريا سواء من ناحية زيادة حصتها السوقية أو من ناحية إرتفاع 

طلبا رمسيا ملراجعة حصتها السوقية ضمن منظمة األوبك، واجلدير  2002وقد قدمت اجلزائر يف أوت . اإليرادات
تأسس بغرض احلد من إخنفاض أسعار البرتول وتقلبات قد  1982بالذكر بأن نظام احلصص الذي إعتمد منذ عام 

السوق البرتولية أو عن تطور السوق املوازي الذي أصبح يزداد أكثر فأكثر، ومنذ ذلك الوقت تغري الوضع بالنسبة 

  فجوة اإلنتاج



  
 

 

  الفصل الرابع          آليات وإجراءات ترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية إلستخالف الثروة البترولية في الجزائر وفق ضوابط اإلستدامة

271 

مليون برميل يوميا سنة  1.4، مث تطورت لتصل إىل 2002للجزائر حيث كانت مطالبة حبصة مليون برميل يوميا يف 
ا إخنفضت إىل   2006 وذلك  2016مليون برميل سنة  1.14مث إىل  2015مليون برميل يوميا سنة  1.15إال أ

يار الذي شهدته األسعار منذ منتصف سنة  2014.1 إلتزاما باإلتفاق الذي أبرمته األوبك ملواجهة اإل
  تأميم المحروقات الجزائرية: رابعا

اململوكة للخواص إىل ملكية الدولة، إما ملكية تامة أو بأغلبية  التأميم هو نقل ملكية املؤسسات اإلقتصادية
أسهمها أو إحتكار الدولة لبعض األنشطة اإلقتصادية دون السماح ألطراف أخرى سواء كانت حملية أو دولية بالعمل 

ج صناعات أو والتأميم ليس له دائما أسبابا إيديولوجية، فكثري من الدول الرأمسالية العريقة إختارت إدرا . فيها
مؤسسات معينة واسعة اإلستعمال أو مهمة يف إقتصادها ضمن القطاع العام، مثل املناجم أو السكة احلديدية 

 اليت اجلزائر وخبصوص. وشركات الكهرباء والغاز وشركات الطريان وغريها، واليت تعتربها من رموز السيادة الوطنية
 أن أساس على التأميم، لقرار مساعدا األيديولوجي العامل كان فقد ستقالهلا،إ منذ شرتاكياإل النهج ختارتإ

، وقد مكن القرار للثروة العادل والتوزيع اإلنتاج وسائل تأميم طريق عن إال بلوغها ميكن ال شرتاكيةاإل األهداف
فيفري  24يوم التارخيي لتأميم احملروقات الذي أعلن عنه حباسي مسعود رئيس الدولة اجلزائرية السابق هواري بومدين 

 األجنبية للشركات املعطاة متيازاتاإل إلغاء بإعالنمن تثبيت امللكية والسيادة الوطنية على احلقول البرتولية  1971
، ومن مت جعلها الفاعل األساسي يف القطاع البرتويل، إضافة إىل وضع طراكاسون الوطنية الشركة إىل حقوقها وحتويل

    2.ليت تسمح هلا ببسط نفوذها املطلق على كل احلقول املكتشفةاآلليات واإلجراءات املناسبة ا
  األطر القانونية إلستغالل الثروة البترولية : خامسا

إن تبين أي إسرتاتيجية يف جمال البرتول، سواء أكانت ذات طابع توسعي لزيادة اإلستكشاف واإلنتاج أو تكثيفي 
اجلد املتقدمة واخلربة الكافية، وهذا ال يتحقق إال بالتعاون مع  دف رفع اإلنتاجية، يتطلب حتكما يف التكنولوجياهل

  .الشركات اليت متتلك مثل هذه املزايا من التكنولوجيا واخلربة وهي الشركات البرتولية العاملية
إن اجلزائر اليت عانت من أزمة إقتصادية بسبب تراجع أسعار البرتول وضعف اإلنتاج، وجدت نفسها يف حاجة 

ا اإلنتاجية من البرتول، فبادرت ضمن هذا املنطق يف أوت إىل اإلس  1986تفادة من التمويل التكنولوجي لرفع قدرا
املتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن احملروقات وإستغالهلا ونقلها باألنابيب، وكذا جمال  143-86بإقرار القانون رقم 

بح التشريع اجلديد يقدم للشركات البرتولية خيارات سواء وأص. إقامة عالقات جديدة مع الرأمسال البرتويل الدويل
ومع تزايد . بتكوين شركات خمتلطة أو بإتفاقيات تقاسم اإلنتاج، ولكن حقل تطبيقه يستثين اآلبار املكتشفة من قبل

سنة  حاجة اجلزائر أنداك إىل التمويل والسيولة النقدية من أجل تسديد خدمات الديون، قامت بتعديل هذا القانون
دف رفع معدالت إسرتجاع كميات  1991 لتوسيع جمال عمل الشركات األجنبية إلستغالل اآلبار املكتشفة سابقا 

                                                
1 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2017, p32. 

  .274، ص1996القاهرة،  ، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية،لبترولي وتطبيقاتها على التشريع الجزائريدئ اإلقتصاد اامبيسرى حممد أبو العال،   2
اجلريدة الرمسية للجمهورية ، المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغاللها ونقلها باألنابيب 1986أوت  19يف  املؤرخ 14-86القانون رقم   3

  .11ص، 21/08/1986الصادرة يف  35اجلزائرية، العدد 
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البرتول اليت حتتاج إىل تقنيات عالية ال متلكها سوناطراك، وكذلك من أجل جذب الشركات العاملية لإلستثمار 
  .باجلزائر
 املتعلق 2005أفريل  28املؤرخ يف  07-05رقم  القانون هو تاحملروقا جمال يف اجلزائر قوانني أهم أن غري

الذي يهدف إىل تنظيم النشاط البرتويل من  12005 جويلية 19 يف 50 العدد الرمسية اجلريدة يف املنشور باحملروقات
البرتولية  الوجهة القانونية، وحقوق وواجبات كل الناشطني يف القطاع خالل ممارستهم لكل النشاطات يف كافة املراحل

اء اإلحتكار يف القطاع البرتويل الذي كانت متارسه سوناطراك، وأصبح من حق كل متعامل  والغازية، مبعىن إ
ال حبرية، ويف كل حلقات النشاط البرتويل سواء يف املنبع أو  إقتصادي حملي أو أجنيب أن ميارس العمل ضمن هذا ا

  .املصب
 ةمث تعديل بعض مواده الحقا، رغم أنه ينص يف املادة الثالث 2005ره سنة الذي مت إقرا 07-05إن القانون رقم 

ال البحري الذي :"منه على أن املواد وموارد احملروقات املكتشفة أو غري املكتشفة على الرتاب الوطين ويف باطنه ويف ا
ا معناه أن الدولة من حيث وهذ 2"هو جزء من السيادة الوطنية، تعد ملك اجلماعات الوطنية اليت جتسدها الدولة

املبدأ هي املالكة الوحيدة لثروة احملروقات يف مكمنها، غري أنه خالل اإلستغالل يعطى للشركاء األجانب حق التملك 
يف  على األكثر، وبشرط أن متارس حق الشفعة %30على األقل ولشركة سوناطراك  %70حلقول البرتول إىل نسبة 

ا، وألسباب فنية ومالية والوقت القصري املمنوح هلا يف .  أجل قدره ثالثون يوماهذه النسبة وتدخل الشراكة يف ومبا أ
إستعمال حقها يف الشفعة قد ال تتمكن من ذلك، ومنه فإن الشريك األجنيب ميكن أن يستويل على كامل احلصص 

 %20ينخفض إىل ، مبعىن أنه يقرتب من الضعف ونصيب سوناطراك س%49بدال من  %80حىت تصل إىل نسبة 
. وهذا سيؤدي حتما إىل فقدان الدولة ملكية البرتول املكتشف مستقبال 2.5،3أي مقسوما على  %51بدال من 

وإذا ما أضيف إىل هذه الوضعية أن أغلب اإلكتشافات احملققة يف تلك الفرتة أجنزت من طرف الشركات العاملية فإن 
لسنة  14-86زائرية وعلى احللقات العليا، مع العلم أن قانون هذه األخرية ستكون فعال متملكة للمحروقات اجل

البرتويل املكتشف، بل تؤول ملكية مل يعط للمستثمر األجنيب أي حق يف ملكية كل أو جزء من اإلحتياطي  1986
النفقات احملروقات املكتشفة إىل الدولة اجلزائرية، ويتم تسديد ما عليها للشريك األجنيب بتعويضه عن كل األخطار و 

وبعد مطلع التسعينات وعند إنفتاح اإلقتصاد الوطين وقطاع احملروقات على الشركات . اإلستثمارية اليت باشرها
األجنبية، قامت اجلزائر بإنتهاج سياسة واضحة يف جمال قطاع احملروقات حيث سنت جمموعة من القوانني اليت تتعلق 

ذا القطاع ومنها القانون  الذي يشري إىل أن احملروقات املستخرجة يف إطار عقد  07-05بتطوير والنهوض 
وملدة إثنان وثالثون ) من هذا القانون 25املادة (اإلكتشاف أو اإلستغالل تكون ملكا للمتعاقد أي للشريك األجنيب 

                                                
-9ص ،2005جويلية سنة  19الصادرة  50العدد  جلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةا ،بالمحروقات المتعلق 2005أفريل  28املؤرخ يف  07-05رقم  القانون 1

12.  
  .، نفس الصفحةالمرجع السابق  2
  ل عن ملكية شيء ما ضمن األحوال والشروط املنصوص عليهارخصة جتيز احللول حمل املشرتي يف حالة بيع أو التناز.  
  .173، صمرجع سبق ذكرهزناد سهيلة،   3
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نشاط  إىل تغيري النظام اجلبائي هلذا القطاع، وفصل 05/07كما يهدف قانون  .سنة، وهو متلك فعلي آلبار البرتول
سوناطراك عن الدولة، وكذا إعتماد سياسة جديدة لنقل احملروقات وإستحداث بنود وشروط جديدة لعقود الشراكة مع 

الوكالة الوطنية ملراقبة النشاطات : ومها 12األجانب، ومن خالله مت إنشاء وكالتني وطنيتان مستقلتان مبوجب املادة 
  . الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقاتوضبطها يف جمال احملروقات واألخرى تتمثل يف

 28املؤرخ يف  07 - 05جاء ليعدل ويتمم قانون احملروقات  20061يوليو  29املؤرخ يف  10 -06أما األمر رقم 
بعد (ويدخل قانون احملروقات حنو السريان الفعلي، وهو يهدف إىل تعديل مواد أساسية عتربها الكثريون  2005أفريل 

ومن أهم ما تضمنه العودة إىل نظام تقاسم األرباح . ثابة الضمانة الكبرية يف إستعادة الرقابة على احملروقاتمب) التعديل
، بدال من عقود لشركائها على األكثر %49لسوناطراك على األقل مقابل  %51بني سوناطراك وشركائها بنسبة 

، مبعىن التأكيد على إحتكار %80إىل آفاق ) نبعامل(اإلمتياز الذي خيول لألجانب إمكانية متلك احللقات العليا 
  . الدولة للنشاط البرتويل بأغلبية األسهم

وقد سجل قطاع الطاقة واملناجم خالل العشرية األخرية نتائج معتربة حيث مت تعديل وإستحداث قوانني 
اإلعتبار اإلهتمامات كما متت املصادقة على عدة قوانني أخذت بعني . ومؤسسات من أجل ترقية القطاع وتطويره

حبيث تضمن هذا القانون  07-05املعدل واملتمم للقانون رقم  012- 13رقم  ونقانمنها ال. احمللية والدولية املشرتكة
وقد وردت أرقام هذه املواد املعدلة واملتممة يف املادة  07-05من القانون  58اجلديد تعديالت وتكميالت على املادة 

، إىل جانب هذه املواد املعدلة واملتممة مت إدراج عشرة مواد أخرى جديدة، تتعلق 01- 13 الثانية من القانون رقم
احملروقات وإستغالهلا، كما تضمن القانون  بتسهيالت جديدة لإلستثمارات األجنبية منها فيما خيص التنقيب على

قد حدد هذا القانون اخلطوط العريضة مزايا جبائية جدية جدية واليت كانت حمل إنتقادات واسعة يف القانون السابق، و 
  .للتنقيب عن الطاقة الغري التقليدية وإستغالهلا

وقد دخل قانون احملروقات يف نسخته اجلديدة املعدلة واملتممة لقانون احملروقات الذي مت متريره بأمرية رئاسية سنة 
ا أن حتدث  250إذ يتضمن  2013حيز التنفيذ منذ فيفري ، 2006 تغيريات جذرية يف جمال مادة من شأ

ا أن تضبط العالقة بني الشركات األجنبية العاملة يف اجلزائر واملديرية العامة للضرائب، ذلك  احملروقات، كما من شأ
أن اجلزء األكرب من التعديل وغالبية املواد ختص التخفيف من الرسوم مبا فيها الضريبة اإلستثنائية على أرباح الشركات 

وتأخذ اجلزائر اآلن  3.تثمرة يف جمال احملروقات اجلزائرية، إىل جانب اجلزء املتعلق بإستغالل الغاز الصخرياألجنبية املس
للجزائر مقابل  %51بعقود تقاسم اإلنتاج ) احللقات العليا(يف جمال البحث وإستخراج البرتول أي يف أنشطة املنبع 

التكرير والبرتوكيمياء والنقل باألنابيب (ما يف أنشطة املصب أ. للشريك األجنيب طبقا لقانون احملروقات اجلديد 49%

                                                
  .4، ص2006 ،48رية اجلزائرية، العدد الرمسية للجمهو  ، اجلريدة2006يوليو  30املؤرخ يف  ،10-06القانون رقم  1 
 24ه املوافق لـ1434ربيع الثاين عام 14الصادرة بتاريخ  ،11للجمهورية اجلزائرية، العدد  اجلريدة الرمسية ،2013 فيفري 20، املؤرخ يف 01-13القانون رقم    2

  .4ص ،2013فيفري 
السياسات اإلستخدامية  للموارد الطاقوية : ، املؤمتر األولواقع قطاع المحروقات الجزائري في ظل السياسات الطاقوية األوروبية الجديدةبقة الشريف، زغيب نبيل،  3

  .15، ص2015 اجلزائر،: مني اإلحتياجات الدولية ، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيفأتطلبات التنمية القطرية  وتبني م
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مع أطراف عديدة بغض النظر عن نسبة مشاركة كل طرف يف ) التعاون(فتأخذ بأسلوب عقود التشارك ) والتوزيع
 . املشروع

سة واسعة سياخاصة البرتول ويف سياق ما سبق ذكره، ميكن القول أن اجلزائر إنتهجت يف جمال الطاقة األحفورية 
املعامل وأعطت هذا القطاع احليوي األولوية من بني مجيع القطاعات اإلقتصادية األخرى بإعتباره عمود اإلقتصاد 

  :أهم احملطات احلامسة يف تاريخ قطاع البرتول اجلزائري من خالل الشكل املوايلاجلزائري، وميكن تلخيص 

  رول الجزائريمحطات حاسمة في تاريخ قطاع البت):  2.4(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  .إعداد الطالبة: المصدر

  إمكانيات الجزائر من الثروة البترولية  : المطلب الثاني
تعترب الثروة البرتولية من املصادر الطاقوية األكثر كفاءة من حيث فعالية اإلستخدام وإخنفاض تكاليفها اإلقتصادية 

ر مايل إسرتاتيجي تساهم مداخيلها يف تعزيز ودفع عجلة مقارنة باملصادر الطاقوية األخرى، ضف إىل ذلك فهي مصد
التنمية يف البالد، إال أن اإلفراط يف إستغالهلا يسرع يف نفاذها وخيلف آثار بيئية وإجتماعية، ومن مث فالوقوف على 

إلستغالل إحتياطات هذه الثروة وكذا تطور وترية اإلنتاج واإلستهالك يدعم جهود ومساعي اجلزائر يف ضبط سيناريو ا
الذي يستجيب ملتطلبات التوازن البيئي دون اإلخالل بالقاعدة اإلقتصادية يف حتقيق عوائد مالية، والعدالة يف توزيع 

  . هذه الثرورة  ما بني األجيال
  من الثروة البتروليةالجزائرية حتياطيات اإل: أوال

حتياطيات احملتملة واملمكنة، وهلذا اليؤخذ عن اإل عامليا أو ألي دولة يتم التغاضيالبرتولية يف تقدير اإلحتياطيات 
أما حساب  ،)حتياطيات البرتولية يف الفصل األولمتت اإلشارة إىل أنواع اإل(ات األكيدة يحتياطبعني اإلعتبار إال باإل

ستهالك السنوي ختلف حسب جهات التقدير ومستوى اإلفتاملدة املتوقعة من عمر البرتول أي مدة اإلنتاج 
  .تشافات اجلديدة احملققة سنوياكواإل 

  إكتشاف البترول 
 في الجزائر

 1956سنة 

تأسيس الشركة 
 الوطنية سوناطراك

 1963سنة 

اإلنظمام لمنظمتي 
 ابكاألوبك واألو 

تأميم المحروقات 
 الجزائرية

 1969 تيسن
 على التوالي 1970و

 1971سنة 

تأطير القطاع البترولي 
  بقوانين وتشريعات

 

  إبتدءا من 
 1986سنة 
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ويتحدد حجم اإلحتياطي تبعا لعاملي اإلكتشافات ووترية اإلنتاج واإلستخدام، واجلزائر من الدول اليت متتلك 
. من هذه اإلحتياطيات يف حوض حاسي مسعود بالنصف الشرقي للبالد %70إحتياطيات هامة من البرتول يقع 

ا سنة وقد سجل قطاع البرتول اجلزائري الع إكتشافا كما يوضحه  18بـ  2014ديد من اإلكتشافات، بلغت ذرو
إال أن ذلك مل يؤثر على حجم اإلحتياطي البرتويل يف تلك السنة مقارنة بالسنة السابقة والذي ، )2.4(اجلدول رقم 

ا مل تدعم ممليار برميل، ورغم التطور الذي عرفته اإلكتشافات البرتولية  12.2قدر بـ  ستوى اإلحتياطي بصورة  إال أ
 إضافة إىل أنكبرية، نظرا ألن معظم هذه اإلكتشافات عبارة عن آبار عادية ذات منسوب ضئيل من البرتول اخلام، 

 تزامنا مع اآلبار املكتشفة تشهد تناقصا مستمرا يف اإلنتاج مع مرور الزمن نتيجة اإلستغالل املكثف الذي تتعرض له
وميكن إستعراض تطور حجم اإلحتياطات البرتولية يف اجلزائر مقارنة . املورد الناضب إرتفاع وترية الطلب على هذا

  :من خالل اجلدول املوايل 2016إىل  2000بتطور نشاط اإلستكشاف خالل الفرتة 

    2016-2000تطور عدد اإلكتشافات وحجم اإلحتياطي البترولي في الجزائر للفترة ): 2.4(الجدول رقم 

  2016  2014  2012  2010  2008  2006  2004  2002  2000  السنوات

  2  18  8  3  2  12  3  3  8  عدد اإلكتشافات
حجم اإلحتياطي 

  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  12.2  11.4  11.3  11.3  )مليار برميل(

  ).2016، 2011، 2006( سنوات خمتلفة األوابك، الكويت،  التقرير اإلحصائي السنوي،، قطار العربية املصدرة للبرتولمنظمة األ -:المصدر
  .114، ص2016 األوابك، الكويت، ،تقرير األمين العام السنوي الثالث واألربعون، قطار العربية املصدرة للبرتولمنظمة األ -

يالحظ من اجلدول ثبات نسيب يف اإلحتياطيات املؤكدة للبرتول اجلزائري ومل تتغري بشكل ملحوظ، حيث قدرت 
، وبعد ذلك سجلت 2004برميل سنة  مليار11.4، مث إرتفعت إىل برميل مليار 11.3بـ  2000اية عام 

، لتستقر 2006رغم حجم اإلكتشافات املسجلة سنة  مليار برميل 12.2 اإلحتياطيات البرتولية إرتفاعا طفيفا إىل
لإلشارة فإن حجم اإلحتياطي البرتويل اجلزائري يساهم يف دعم حجم ، 2016عند ذلك املستوى إىل غاية 

وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة ببعض الدول العربية وحىت  %0.7بنحو  2016إلحتياطي البرتويل العاملي لسنة ا
فإن اجلزائر حتتل املرتبة الثامنة عربيا وإفريقيا من حيث  2016اإلفريقية، وحسب إحصائيات بريتيش برتوليوم لعام 

، وإن ثبات اإلحتياطات البرتولية اجلزائرية عند )3.4(حجم اإلحتياطيات البرتولية، كما هو موضح يف الشكل رقم 
سنة حسب وترية اإلنتاج  21.1ستنفذ تقديرا خالل  -إذا مل يكن هناك إكتشافات جديدة معتربة –هذا املستوى

  2016.1لسنة 

  

  

                                                
1 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op. Cit, p12. 
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  2016ترتيب الجزائر ضمن الدول العربية واإلفريقية من حيث إحتياطيات البترول لعام ): 3.4(الشكل رقم 

 
Source: British petroleum, Statistical Review of World Energy, 66th edition, June 2017, p12. 

  الجزائري البترولوإستهالك إنتاج : ثانيا
موعة البرتولية اجلزائرية وعلى رأسها شركة سوناطراك بكل فروعها تسعى جاهدة للسيطرة  منذ تأميم احملروقات وا

وكذلك رفع القدرة التصديرية من الثروة ) تسويق(تاجية وما يتبعها من عمليات التكرير والنقل على العملية اإلن
ا ملزمة بشروطها وقوانينها الداخلية، حيث على الدولة العضو . البرتولية ومبا أن اجلزائر عضو يف منظمة األوبك فإ

ا وفق حصتها يف منظمة األوبكالتقيد حبصص اإلنتاج وحتديد األسعار، وبذلك فاجلزائر كانت دوما    .حتدد صادرا
وميكن تسليط الضوء على تطور إنتاج البرتول واإلستهالك احمللي له يف اجلزائر ومن مث حجم صايف التصدير خالل 

 :من خالل الشكل التايل 2016 -2000الفرتة 
  2016 -2000الفترة  إنتاج وإستهالك البترول في الجزائر وحجم صافي التصدير خالل): 4.4(الشكل رقم 

 

  
 :أنظر كل من :المصدر

- British petroleum, Statistical Review of World Energy, full report for different years (2010, 2016, 
2017). 

-OPEC, Annual Statistical Bulletin, different years (2004, 2011, 2017).  

المرتبة 
 ثامنةال

 اإلنتاج البترولي

اإلستھالك 
 البترولي المحلي

 أعلى مستوى لإلنتاج

 صافي التصدير
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ألف  1368.3أين بلغ  2006قد عرف أعلى قيمة له سنة  نتاج البترولإمن خالل الشكل السابق يتضح أن 
، وهو أدىن مستوى عرفه إنتاج 2016ألف برميل يوميا سنة  1146.3برميل يوميا، مث أخذ منحىن تنازليا إىل غاية 

رتاجع التدرجيي يف ، وتفسر وترية اإلخنفاض هذه إىل إحنسار اإلكتشافات البرتولية وال2004البرتول يف اجلزائر منذ سنة 
إحتياطي الثروة البرتولية، وكذلك بسبب تداعيات إخنفاض أسعار البرتول يف السوق العاملية، واليت سامهت يف تراجع 
وترية النشاطات اإلستكشافية لنقص مستويات اجلدوى اإلقتصادية، إضافة إىل إلتزام اجلزائر بإتفاق ختفيض اإلنتاج 

اية املتفق عليه من طرف أعضاء من   . ملواجهة اإلخنفاض يف األسعار 2016ظمة األوبك 
قدر ، حيث )4.4(رقم يف اجلزائر فيعرف وترية متزايدة، كما يوضحه الشكل  اإلستهالك المحلي للبترول أما عن

، بنسبة زيادة قدرت 2016ألف برميل يوميا سنة  412مث إرتفع إىل  2000ألف برميل يوميا يف سنة  192حبوايل 
ويعود هذا اإلرتفاع بالدرجة األوىل إىل اإلرتباط الوثيق بني اإلستهالك والتوسع  خالل ستة عشرة سنة، %114بـ 

العمراين ومتطلبات النمو الدميوغرايف املتزايد يف اجلزائر، وكذا حتسن مستوى املعيشة للسكان وإرتفاع وترية النشاط 
التوسع يف قطاع اخلدمات ومواصلة توسع القاعدة الصناعية عن اإلقتصادي املتزايد، ومشاريع تطوير البنية التحتية و 

ورغم ذلك يبقى إستهالك البرتول يف اجلزائر طريق إنشاء صناعات جديدة أو التوسعة اليت تشهدها املشاريع القائمة، 
اوز سقف الذي جتللسوق الدولية  حجم البترول الموجه للتصديرأقل من اإلنتاج البرتويل وميثل الفرق بينهما يف 

، ويعود هذا اإلخنفاض 2016ألف برميل يوميا سنة  734.3، مث تراجع إىل حنو 2004مليون برميل يوميا سنة  1.3
يف حجم البرتول املصدر إىل تزايد حجم اإلستهالك احمللي للبرتول من جهة، وتراجع حجم اإلنتاج البرتويل والطلب 

كما يالحظ العالقة الطردية اليت تربط اإلنتاج البرتويل حبجم   .ىالعاملي عليه خالل السنوات األخرية من جهة أخر 
الصادرات منه، وهو ما يرتجم اإلرتباط القوي بني اإلنتاج البرتويل اجلزائري ومعدل الطلب يف السوق الطاقوية العاملية  

ة، ومن مت تتضح أمهية التحكم ويف املقابل متثل اإلرادات املالية هلذه الكمية املصدرة املمول الرئيسي ملخططات التنمي
ا يف املخزون املتناقص وفق ضوابط اإلستدامة،  من خالل تثمني العوائد املتأتية من هذه الثروة الناضبة وترقية كفاء

  .اإلسغاللية، إضافة إىل ضرورة البحث عن البديل الذي سيخلف هذه الثروة مستقبال
انت موزعة على مصفاتني فقط خالل سنوات السبعينات األوىل عملية التكرير ك فإنتكرير البترول،  وفيما خيص

ألف برميل يوميا أي ما  46.5برميل يوميا والثانية بسكيكدة بطاقة تكريرية  3300حباسي مسعود بطاقة إنتاجية 
ا مؤسسة سوناطراك يف  1مليون طن سنويا، 2.3يعادل  أما يف السنوات األخرية وبفضل اإلستثمارات اليت قامت 

حيث قدرت " املؤسسة الوطنية لتكرير البرتول" NAFTECال التكرير وخصوصا الشركة التابعة هلا وهي شركة جم
ا حبوايل  ذا متكنت اجلزائر من توسيع طاقتها اإلنتاجية اليت بدورها سرتفع من حصتها  1.1إستثمارا مليار دوالر، و

ا أعلنت عن بناء مصفاة تكرير متطورة التسويقية اليت تستهدف بلدان آسيا، ويف إطار سعي اجلز  ائر لتطوير قدرا
ألف برميل   450، كجزء من خطتها ملضاعفة الطاقة التكريرية والبالغة "ألف برميل بتيارت 300للتصدير بطاقة تبلغ 

                                                
  .285، ص، مرجع سبق ذكرهدليل البرتول العريب  1
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 2016ألف برميل يف سنة  650.8وقد بلغت الطاقة التكريرية حنو  1 ،2013ودخلت هذه املصفاة حيز العمل سنة 
  2.يث تتوزع على ستة وحدات تكرير عرب الرتاب الوطينح

  ميزات خاصة للمحروقات الجزائرية :ثالثا
اجلودة : إن قيمة كل منتوج معد أساسا للسوق يف ظل املنافسة الكاملة ترتكز على ثالثة مكونات أساسية هي

)Qualité( التكلفة ،)Couts( اآلجال ،)Délais(ا املنتوج وتتمثل فيما يلي، أي املزايا اليت يقدمها أو ي   :تصف 
 مواد خام وأيدي عاملة رخيصة ( مثل التكلفة األقل يف العملية اإلنتاجية  :مزايا تنافسية تتعلق بالتكاليف

 ؛)تكاليف النقل
 مثل متيز املنتوج عن غريه والذي يتفرد بتقدمي ميزة أو خدمة معينة خاصة   :مزايا تنافسية تتعلق بالجودة

 لكها املؤسسة مثل التصميم ودرجة اإلبتكار؛أو خلصائص مت
 إىل األسواق(أي آجال تسليم املنتوج وإيصاله إىل الزبون  :مزايا تنافسية تتعلق بالمدة.( 

هذه املزايا ختص مجيع السلع املعدة للسوق من خالل عملية اإلنتاج، مع مالحظة أن منتوج البرتول اخلام مل 
فإن مقاييس التفضيل بني أنواعه من حيث اجلودة هي تلك املزايا الطبيعية اليت تدخل عليه حتسينات معينة، ولذلك 

ا كل نوع من أنواع البرتول، واليت تتدخل  يف حتديد إحدى مكونات قوته ) إىل جانب التكاليف واملدة(ميتاز 
  :يزات التاليةومن خالل احملددات السابقة الذكر ميكن أن نالحظ يف احملروقات اجلزائرية امل. التنافسية

ميزة املوقع اجلغرايف وقرب اجلزائر من األسواق ): القرب من أسواق اإلستهالك(ميزة الموقع الجغرافي  .1
األوربية يعطيها أفضلية كبرية، لقرب موانئها التصديرية من موانئ اإلستقبال األوربية وكذلك األمريكية مقارنة بالدول 

الذي جيعل " بالفرق الناجم عن النقل" لقرب يرتتب عليه ما يسمى املصدرة من الشرق األوسط وآسيا، وهذا ا
ا البرتولية والغازية يف وضع تنافسي أفضل من برتول وغاز بلدان الشرق األوسط، إندونيسيا، ونيجرييا وروسيا . منتجا

يد من ريع تفاضلي فإن اجلزائر تستف) تكلفة اإلستخراج والنوعية(ففي حال ثبات العناصر األخرى املكونة لألسعار 
ويف ) إسبانيا، إيطاليا، فرنسا وإجنلرتا(بسبب القرب اجلغرايف، حيث جتد اجلزائر نفسها يف وضعية أفضل يف غرب أوربا 

، وهي أسواق ذات حجم سكاين كبري ومستوى )املناطق الشرقية منها باخلصوص(السوق األمريكية والكندية 
وهي ) أنظر اجلدول أدناه( يف الوضع األفضل من حيث املوقع اجلغرايف وتبقى اجلزائر  إقتصادي وإجتماعي عايل،

تدخل يف ميزة آجال توصيل السلعة للزبون مما ينعكس على خفض تكاليف النقل، واجلدول املوايل يوضح املسافة 
ذه املنط   .قةبالكيلومرت بني اجلزائر واملنطقة األوروبية مقارنة بأهم الدول املصدرة للبرتول والغاز 

 
 
 
 
 
 

                                                
1  http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Algeria/oil.pdf, p3. 
2 OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2017, Op.Cit, p3 8.  
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  تقدير المسافة بين مناطق اإلحتياطات البترولية والغازية ومناطق أوروبا الغربية) : 3.4(الجدول رقم

مناطق اإلحتياطات ضمن شعاع 
  :الدائرة مقدر بـ

  البلـدان

  هولندا، النرويج، اجلزائر، ليبيا  كلم2000
  قطر، إيران، نيجرييا  كلم4000
  ، فنزويال، ترينيداديب، أبو ظ)سيبرييا(روسيا  كلم6000

Source: Abdelhamid MEDFOUNI: L’économie industrielle dans la filière Gaz naturel dans les 
pays sous-développés, thèse présentée pour obtenir diplôme de doctorat d’état en sciences 

économiques, université de Constantine, 2002, p13. 

فأقل  كلم2000اجلدول أعاله يبني ميزة موقع اجلزائر اجلغرايف، بتواجدها يف حميط شعاع دائرة جغرافية أقصاه  إن
بالنسبة لسوق اإلستهالك األوروبية، أي يف وضع أفضل بكثري من الدول املنافسة هلا، كما أن ميناء أرزيو يبعد عن 

بالنسبة ألجنلرتا، وهي املناطق البعيدة  كلم1540بفرنسا وبـ )لوهافر(عن  كلم1410بعض مدن السواحل األوروبية بني 
  .كلم2000نسبيا عن اجلزائر لكنها ضمن شعاع دائرة 

ألمريكا ومنهم على  أما عن البرتول اجلزائري يف السوق األمريكية فال ميكن له أن ينافس برتول املمونني التقليديني
، ويعود ذلك أساسا إىل الكميات املتواضعة اليت تنتجها اجلزائر اخلصوص املكسيك وفنزويال وبرتول اخلليج العريب

مقارنة باملنتجني الكبار الذين متكنوا أن يرمسوا ألنفسهم مكانة يف السوق األمريكية، ورغم ذلك فقد إستطاعت 
ة مستقبال  وبالنسبة للسوق اآلسيوية وهي سوق كبرية وواعد .الصادرات البرتولية اجلزائرية أن تصل إىل هذه السوق

بعد بروز اإلقتصاديات اآلسيوية وخاصة الصني كدولة مستوردة للبرتول، واليت تضاعف إستهالكها من البرتول خالل 
ا الداخلية وهلا معدالت منو إقتصادي قياسية    1)2003يف سنة  %10(التسعينات حيث تستورد ثلث إحتياجا

وستحتاج إىل كميات متزايدة من  2015،2ة األمريكية سنة وأصبحت ثاين مستورد للبرتول بعد الواليات املتحد
ا أقل تنافسية باملقارنة مع دول  الطاقة مستقبال، ومنه فموقع اجلزائر اجلغرايف وبعدها عن هذه السوق جيعل منتجا

  .الشرق األوسط ودول وسط آسيا التابعة لإلحتاد السوفيايت سابقا
ال أفريقيا املصدرة للبرتول هي أوروبا، والسوق الطبيعية للدول املنتجة واضح أن السوق الطبيعية األفضل لدول مش

املصدرة من الشرق األوسط وآسيا هي سوق آسيا باسفيك، والسوق الطبيعية للمنتجني يف األمريكيتني ومنطقة 
بالطبع عدم إمكانية أو وعندما نتكلم عند البعد اجلغرايف فهذا ال يعين . الكارييب هي البلدان املستهلكة يف األمريكيتني

جدوى دخول هذه األسواق، ألن الصفة الغالبة لتجارة البرتول هي العوملة، ولكن ألن النقل يعترب من أهم التكاليف 
بالنسبة للمحروقات، وخاصة البرتول، فالدول املصدرة إىل املسافات البعيدة تضطر إىل إستعمال ناقالت برتول 

  .يزيد من تكاليف البرتول ويقلل الريع احملصل عمالقة هلا مواصفات خاصة، وهذا

                                                
1 Albert CLO, Nouvelle crise pétrolière- Quelle clé de lecture, in: Revue Medenergie, (Revue méditerranéenne de 
l'énergie) Alger- N°14- janvier 2005, p11. 
2 International Energy Agency, Key World Energy Statistics2017, Op.Cit, p13. 
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إن البرتول اجلزائري ميتاز بنوعية جيدة مقارنة مع الكثري من أنواع النفوط : ميزة نوعية البترول الجزائري .2
املصدرة من قبل دول أوبك فالبرتول املستخرج من البئر األوىل يف واد قطرين كان على درجة عالية من النقاوة حيث 

 %1زيت، و %8وقود التدفئة، و %32غازوال، و %24بنزين و %34وهو يشمل على  0.830افته قدرت كث
املصاحبة إلستخراج الغاز ) condensat(كما أن أهم املنتجات البرتولية املعروفة يف اجلزائر هي املكثفات 1،برافني

وتعترب اجلزائر من أهم الدول املنتجة . الطبيعي وتعد من أجود أنواع البرتول، وميتاز بأنه أقل إشتماال على الشوائب
يتضمن خصائص إجيابية ) Sahari Blend" (صحاري بلند"أن برتول اجلزائر األساسي املعروف بـ  واملصدرة له، كما

، وأنه قريب الشبه ببرتول حبر الشمال وكاد أن "العريب اخلفيف"من حيث خلوه من الكربيت ومتيزه مقارنة ببرتول 
ملرجعية يف حتديد األسعار عوض البرتول العريب اخلفيف، الذي كان حمور وقطب حتديد أسعار يصبح املنطقة ا

واجلدول املوايل يبني مميزات اجلودة بني أنواع خمتلفة من البرتول لبعض دول أوبك مقارنة بالبرتول اجلزائري  2.األوبك
  .يفة املنتجة منهاخلفيف خاصة ما يتعلق بنسبة إحتوائها على الكربيت واملشتقات اخلف

  مقارنة بين أنواع البترول لبعض دول أوبك والبترول الجزائري): 4.4(الجدول رقم 

  البلد
  نوع البترول

درجة الكثافة 
النوعية 
API  

 الكبريت
% 

  %نوعية من المنتجات البترولية 

  ثقيل  متوسط  خفيف

  48.50  31.00  20.50  1.60  34.2  متوسط  السعودية
  60.75  23.25  16  2.84  27.3  ثقيل

  55.23  25.30  19.36  2.48  31.3  متوسط  الكويت
  47.50  30.25  22.25  1.35  34.3  متوسط  إيران

  52.00  26.85  21.15  1.85  31.3  ثقيل
  44.4  30.60  25  1.88  36.1  خفيف  العراق

  50  28  22  1.95  34  متوسط
  29  36  35  0.14  44  خفيف  الجزائر
  48  40  12  0.25  27.1  ثقيل  نيجيريا

  .13-12، ص 1983، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، محاضرات في اإلقتصاد البتروليحممد أمحد الدوري،  :المصدر

) 4.4(إن ميزة النوعية للبرتول اجلزائري مقارنة مع خمتلف أنواع البرتول لبعض دول األوبك كما يبينها اجلدول رقم 
عل البرتول اجلزائري من بني أفضل أنواع البرتول إنتاجا للمشتقات اخلفيفة خاصة ما يتعلق بدرجة الكثافة النوعية، جت

ضف إىل ذلك إخنفاض . اليت يزيد اإلقبال عليها، كما أنه أقل إشتماال على نسبة الكربيت وهي مميزات جيدة
ضحة وستستمر كذلك التكاليف املتعلقة بالنقل بسبب القرب اجلغرايف، جيعل البرتول اجلزائري ذات قدرات تنافسية وا

إذ ال ميكن تغيري هاتني امليزتني، وهذا يعين أن اإلقبال على البرتول اجلزائري سيستمر أيضا ألسباب إقتصادية 
  . وخصائص طبيعية تتعلق بنوعيته

                                                
1 Rabah MARIOUT, Op. Cit, p109. 

  .163 ، ص1990، دار النشر بوشان، اجلزائر،  الغاز الجزائري بين الحكمة والضالل ،ة حممد هناد ومصطفى ماضيترمجبلعيد،  السالم عبد  2
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  موقع ومكانة الثروة البترولية في اإلقتصاد الجزائري: المطلب الثالث

ا مل تستطع حترير اإلقتصاد الوطين من هيمنة الثروة بالرغم من اجلهود اإلصالحية املبذولة من ال دولة اجلزائرية إال أ
البرتولية عليه حبيث يشكل القطاع البرتويل دورا متميزا وحمركا أساسيا لإلقتصاد اجلزائري بالنظر إىل الضعف املسجل 

ت املتأتية من البرتول تلعب دورا يف مستويات منو القطاعات غري البرتولية خاصة القطاع الصناعي والزراعي، فالعائدا
رئيسيا يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل، وتشكيل املوارد األساسية ملوازنتها، اليت يتم إستخدامها لتحديث وبناء 

ا من العملة األجنبية وتنبع أمهية ومكانة الثروة البرتولية يف . اهلياكل والبىن التحتية، والداعم الرئيسي إلحتياطا
اد اجلزائري من خالل طبيعة الوظائف اهلامة اليت تنتج عن إستغالهلا، وميكن توضيح موقع الثروة البرتولية يف اإلقتص

  : اإلقتصاد الوطين من خالل العناصر التالية
  مكانة الثروة البترولية في ميزان الطاقة الوطني: أوال

من إمجايل  %47.5ومبا يقارب  ،ولية يف اجلزائريف إمجايل إنتاج الطاقة األ %33.8الثروة البرتولية بنسبة  تساهم
من إمجايل إستهالك الطاقة يف اجلزائر  %28كما تشكل املنتجات البرتولية أكثر من الطاقة املشتقة متأتية من البرتول،  

 والبد من مراعاة التطور املستقبلي لإلحتياجات املرتبطة بتطور اإلقتصاد الوطين وعالقة ذلك حبجم 2016،1سنة 
والشكل املوايل يوضح حصة البرتول ضمن إمجايل إنتاج الطاقة األولية اإلحتياطات الثابتة وعمرها اإلفرتاضي املتبقي، 

  .2016يف اجلزائر 

  2016حصة البترول ضمن إجمالي إنتاج الطاقة األولية في الجزائر خالل سنة ): 5.4(الشكل رقم 

  
Source: Ministère de l’énergie, Bilan Energétique National de l’année 2016, edition Juin 

2017, p6. 
مدادات تساهم بشكل كبري يف تأمني اإل لبرتولية مبختلف أشكاهلاالثروة ا من معطيات الشكل السابق نستنتج أن

عية، ويف تستغل كوقود حمرك للعديد من الصناعات، ويف العديد من النشاطات الزراحيث قتصاد اجلزائري، الطاقوية لإل
 .ستخدامات املنزليةقطاع النقل والقطاع التجاري ويف الكثري من اإل

                                                
1 Ministère de l’énergie, Bilan Energétique National de l’année 2016, edition Juin 2017, p7, 16. 

إمجايل إنتاج 
الطاقة األولية 
يف اجلزائر سنة 

2016  =
166,2 

  ب.م.ط.مليون
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  )خاصة الصادرات الطاقوية( التجارة الخارجيةصادرات  إجمالي مكانة الثروة البترولية ضمن: ثانيا
ورة كبرية هيكله اإلنتاجي بص بإعتماداإلقتصاد اجلزائري شأنه يف ذلك شأن الدول العربية الريعية األخرى،  يتسم

من إمجايل الصادرات سنة  %94على إنتاج وتصدير احملروقات ومنها البرتول اخلام، إذ شكلت احملروقات نسبة 
يف أحسن  %6أن الصادرات خارج قطاع احملروقات ال تزال هامشية إىل درجة كبرية وال متثل سوى ، كما 2016

إستمرارية هيمنة القطاع البرتويل والغازي على معظم  وهذا ما يؤكد 1األحوال من إمجايل الصادرات لنفس السنة،
برتول خام (وتشكل الصادرات البرتولية . مما جيعل إقتصادها إقتصادا ريعيامداخيل اجلزائر من العملة الصعبة 

 طن مليون 110.643واملقدرة بنحو 2016من إمجايل الصادرات الطاقوية اجلزائرية لسنة  %41حوايل ) ومشتقات
العديد من ميلك  برتوللفاأما على املستوى الداخلي  ،)6.4(ول، كما هو موضح يف الشكل رقم مكافئ برت 

تساهم بشكل كبري يف تفعيل حركية التجارة الداخلية، وكلما تزايدت هذه التشكيالت اليت التشكيالت السلعية 
ا الداخليةإواملخرجات   .زدادت معها حركية جتار

 2016ة البترولية ضمن إجمالي الصادرات الطاقوية الجزائرية سنة حصة الثرو ): 6.4(الشكل رقم 

  
Source: Ministère de l’énergie, Bilan Energétique National de l’année 2016, edition Juin 

2017, p9, 10. 

ادات البرتولية يف حتديد كما حتتل الصادرات البرتولية موقعا بارزا يف امليزان التجاري اجلزائري، وتتضح لنا أمهية اإلير 
قيمة العجز أو الفائض يف امليزان التجاري للجزائر من خالل العالقة الطردية بني تطور العائدات البرتولية ورصيد 

  :امليزان التجاري كما يظهره الشكل املوايل

  

  
                                                

1 Ministère des finances, Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie, Centre National de L’informatique et 
des Statistiques, Algérie, 2016, p17. 

إجمالي الصادرات الطاقوية 
مليون طن  110.643

 مكافئ بترول
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  2016 -2000ل الفترة العالقة بين العائدات البترولية ورصيد الميزان التجاري في الجزائر خال): 7.4(الشكل رقم 
  

  
Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin, reports for different years (2004, 2010, 2017).  

امليزان التجاري يف اجلزائر سجل رصيدا موجبا خالل كل سنوات الفرتة  أن) 7.4(رقم نالحظ من خالل الشكل 
حيث إرتفع مبتوسط معدل منو سنوي  2008إىل  2002ة ، كما شهد منحا تصاعديا خالل الفرت 2012 - 2000
 2008أما بعد أزمة والذي تزامن مع اإلرتفاع الذي شهدته العائدات البرتولية خالل تلك الفرتة،  ،%34.62قدره 

فشهد امليزان التجاري تدهورا تدرجييا تزامنا مع تراجع العائدات البرتولية بسبب تدهور أسعار البرتول، حيث سجل 
ومن هنا ، 2016مليار دوالر سنة  26إىل أن وصل العجز إىل أكثر من  2014يده قيما سالبة إبتداءا من سنة رص

نستنتج مدى التأثري الكبري للعائدات البرتولية على امليزان التجاري اجلزائري، إذ يتوقف إستقرار وتوازن هذا األخري 
  .واليت بدورها تتحدد مبستوى أسعار البرتول يف األسواق العاملية على مستوى املداخيل املتأتية من الصادرات البرتولية

  رادات العامة للخزينةياإلمساهمة العائدات البترولية في : ثالثا
والغاز مصدرا ماليا مهما بالنسبة للعديد من الدول  فضال عن كون العائدات املالية الناجتة عن تصدير البرتول

، فهي )اجلباية البرتولية(رتول والغاز بنتيجة للضرائب املطبقة على عائدات تصدير الاملنتجة واملصدرة هلذه الثروات، 
  حتياطيات الصرف من العمالت األجنبيةإسرتاتيجي الرئيسي يف متويل التنمية، وتوفري تعد بالنسبة للجزائر املصدر اإل

ورة املصاحل العمومية وتنفيذ وتعتمد اجلزائر من أجل ضمان سري  2009،1مليار دوالر سنة  149اليت جتاوزت 
ا، هذه اإليرادات تتمثل أساسا يف  ا السنوية على مصادر متنوعة لضمان اإليرادات الالزمة لتغطية نفقا خمططا

أن اجلباية العادية ال ميكنها حاليا تغطية نفقات الدولة على إيرادات اجلباية العادية، وإيرادات اجلباية البرتولية، ومبا 
ت اإلجتماعية والكتلة الوطنية لألجور، والدعم املوجه للسكن واملاء واملوارد الطاقوية وغريها، فيتم تغطية التحويال

وبإعتبار أن اجلباية البرتولية تتميز بعدم اإلستقرار وتذبذب حصيلتها وفقا لتذبذب أسعار النقص من اجلباية البرتولية، 
                                                

1FMI, Le Conseil d’administration du FMI conclut les consultations de 2009 au titre de l’article IV avec l’Algérie, 
Note d’information au public (NIP) n° 10/29-23 février 2010. 

 مليار دوالر
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نار بالدوالر، كما أن اجلباية العادية كانت دوما حتت املستوى البرتول، إىل جانب تأثرها بتغري سعر صرف الدي
  :املرغوب فيه، فإن ذلك أثر بشكل كبري على اإليرادات الكلية مليزانية الدولة كما هو موضح يف اجلدول التايل

 تطور الجباية البترولية ومساهمتها في اإلرادات العامة للخزينة في الجزائر): 5.4(الجدول رقم 

 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 ةـالسن
 1880.2 3927.7 6339.3 4392.9 5190.5 3639.8 2229.7 1603.3 1578.1 )دج ليارم( العامة اإليرادات

 725.8 1577 4054.3 2820 4003.5 2714 1485.7 942.9 1173.2  )دج يار مل( الجباية  البترولية 
الجباية البترولية إلى  نسبة

 % رادات العامةاإل
74.34 58.81 66.63 74.56 77.13 64.19 63.95 40.15 38.60 

Source : Ministere des finances, Le Directeur Général de la Prévision et des Politiques, 
différentes années, disponible sur site : www.dgpp-mf.gov.dz 

، مما 2012 -2000طيلة الفرتة  من خالل اجلدول نالحظ أن اجلباية البرتولية عرفت تطورا من حيث مردوديتها
يف املتوسط ضمن إمجايل اإليرادات العامة مليزانية الدولة، حيث بلغت أعلى نسبة  %60جعلها تساهم بنسبة تفوق 

 2016سنة  %38.60لالحقة لتصل إىل حدود ، مث إخنفضت يف السنوات ا2008سنة  %77.13مسامهة بنحو 

  .  مليار دج جراء إخنفاض أسعار البرتول يف السوق الدولية 725.8وذلك بسبب تراجع إيرادات اجلباية البرتولية إىل 
  األهمية التشغيلية واإلنتاجية التصنيعية:  رابعا
البرتولية والغازية بداية من مرحلة يساهم تطور األنشطة اإلقتصادية املتعلقة بإستغالل وإستخدام الثروة  

اإلستكشاف إىل اإلستخراج والتصنيع والتوزيع يف التشغيل والعمالة والتقليل من البطالة ويساهم القطاع اإلستخراجي 
ألف عامال، وكلما تطور زادت مكانته اإلستيعابية لأليدي  120اجلزائري والفروع املرتبطة به يف توظيف أكثر من 

يدت تأثرياته اإلجيابية، وبالرغم من أمهية مسامهة قطاع البرتول يف الناتج احمللي اخلام، فإن قطاع الطاقة العاملة وتزا
من جممل األيدي العاملة، وهذا راجع لكون القطاع يعتمد يف  بنسبة ضعيفةواملناجم جمتمعا ال يساهم يف التشغيل إال 

  .رته على إستعاب األيدي العاملة حمدودةاألساس على تكنولوجيات كثيفة رأمسالية مما جيعل قد
أما من ناحية األمهية اإلنتاجية التصنيعية فالثروة البرتولية تدخل كمادة أولية أو وسيطة أو مشاركة يف إنتاج آالف 
السلع ملختلف قطاعات اإلقتصاد الوطين، وكلما توسعت تشكيلة السلع املنتجة زادت مكانة وأمهية القطاع على 

ذه املستوى اإل نتاجي التصنيعي بالنسبة للقطاع الزراعي، الصناعي، قطاع اخلدمات واألنشطة الصناعية املرتبطة 
القطاعات، وكلما إرتفعت القدرات التصنيعية كلما إرتفعت قيمة الثروة البرتولية وإزدادت أمهيتها اإلسرتاتيجية فهناك 

أو املكرر، وذلك الفرق يعكس الثروة املهدورة يف ظل  فرق كبري بني قيمة الربميل املصنع وقيمة الربميل اخلام
 1.إسرتاتيجيات تسويق البرتول اخلام

  
  

                                                
  .873ص ، مرجع سبق ذكره، التنمية الشاملة املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للثروة البرتولية يف اجلزائرصاحل صاحلي،   1
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  المكانة التكنولوجية التقنية واإلندماجية التكاملية: خامسا
  يساهم يف جلب التكنولوجيات احلديثة، باعتباره قطاعا شديد احلساسية للتطورات التكنولوجية برتولقطاع الإن 

ا من تقنيات املسح الزلزايل ثالثي األبعاد واملتعدد رباعي األبعادل التنقيب واإلخاصة يف جما   ستكشاف وما يتعلق 
تسويق، كلما تطورت القدرة التحكمية يف التقنيات النقل و ال، اإلنتاجوكلما تطور هذا القطاع عرب خمتلف مراحل 

سرتاتيجيات الشراكة إعتمدت اجلزائر على إخاصة إذا  زدادت إمكانية تطويعها وإنتاجها،إوالتكنولوجيات اجلديدة، و 
وقد أضحت شركة سوناطراك  1،التجارية اإلستخراجيةالتصنيعية مع الشركات األجنبية الكربى على حساب الشراكة 

 على ، نظرا لعملها اجلادبرتولمن أهم الشركات اليت هلا ملستها اخلاصة يف اجلانب التقين والتكنولوجي املتعلق بقطاع ال
ستفادة من اخلربات األجنبية يف هذا التحكم يف الكثري من العمليات اإلنتاجية املتعلقة بتصنيع هذه الثروة، واإل زيادة

ال، لكن تبقى التكنولوجيات احلديثة حمتكرة يف أغلب األحيان من طرف الشركات البرتولية العمالقة على غرار كل  ا
، هلذا يتطلب األمر ترقية الشراكة مع هذه الشركات العاملية إىل اخل...BP, Exxon Mobil, Chevron, GDF,من

  .املستويات التصنيعية احلديثة
قتصادية الوطنية، فكلما دورا هاما يف زيادة الرتابط التكاملي بني خمتلف القطاعات اإل برتوليلعب قطاع الكما 

زدادت مستويات إناعي والزراعي واخلدمايت، كلما رتباطه بالفروع املتعددة للقطاع الصإزداد إتطور هذا القطاع و 
قتصاد الوطين من جهة، ومن جهة أخرى يتم تقليص والرتابط الداخلي والتكامل على املستوى الكلي لإل اإلندماج

يل قتصادية جبانبيها املايف احلدود املناسبة اليت تقلص من التبعية اإل هوجعل برتوللل السوق الدوليةندماج السليب يف اإل
 .والتجاري

وخالصة القول أن لإلقتصاد اجلزائري خصوصية واضحة هي أن منو الناتج احمللي اإلمجايل يعتمد على عوائد 
تصدير كميات متزايدة من البرتول تتحكم فيها العوامل اخلارجية، بينما العوامل الداخلية مثل إنتاجية العمل ورأس 

يبحث على زيادة ) Economie expansive(تصاد توسعي قإاملال فأمهيتها حمدودة وهامشية، فهو إذن 
وميثل البرتول حىت اليوم أهم العناصر املسامهة  Economie extensive(،2(الصادرات أكثر مما هو إقتصاد مكث 
من عائدات الدولة من  %94، كما تشكل العائدات البرتولية ما نسبته %33يف املزيج الطاقوي الوطين بأكثر من 

من اإليرادات العامة للخزينة متأتية من ) كمتوسط خالل ستة عشر سنة األخرية( %62صعبة، وما يقارب العملة ال
  . اجلباية البرتولية

  

  

  

                                                
 .874ص ، مرجع سبق ذكره، التنمية الشاملة املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للثروة البرتولية يف اجلزائرصاحل صاحلي،  1

2 Ammar BELHIMER, La dette extérieure de l'Algérie, Casba Edition, Alger, 1998, p8.  
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  اإلستغاللية للثروة البترولية الجزائرية ومواطن التناقض مع ضوابط اإلستدامة  السياسة  :المطلب الرابع
د ومل تضع احلكومات املتعاقبة بديال جادا لتنويع تصنيعها لقد إستمرت املراهنة على الثروة البرتولية للبال

 البرتولية املوارد على الكلي اإلعتماد من بسهولة التخلص تستطيع ال اجلزائر أن املؤكد من باتوإستخالفها، حيث 
ا كانت ويبدو ،الوطين اإلقتصاد عجلة تسيري يف يف لكن ما حدث  السابقة األزمات تكرار عدم إىل مطمئنة أ

من إخنفاض ألسعار البرتول يثبت العكس، ومن مت أصبح البحث عن البديل احلقيقي  2014املنتصف الثاين لسنة 
ومن خالل هذا املطلب سنحاول رصد حماور السياسة احلالية . للثروة البرتولية حتمية خاصة يف ظل الظروف الراهنة

ه السياسة املتعلقة بضوابط الكفاءة واإلستدامة ما يدفع باجلزائر إلستغالل الثروة البرتولية يف اجلزائر ومدى حمدودية هذ
  .للبحث عن البدائل الطاقوية البديلة هلذه الثروة الناضبة

  سياسة إستغالل اإلحتياطيات البترولية في الجزائر: أوال
  :تركز السياسة احلالية إلستغالل إحتياطيات الثروة البرتولية على النقاط التالية

هم أمن  روقاتات اجلزائر من احمليحتياطإتعد زيادة  :قدرات اإلستكشافية وحجم اإلحتياطياتزيادة ال  .1
بالنظر لإلمكانات الضخمة اليت حتوزها اجلزائر يف جمال احملروقات إذ ميثل  ،حلاليةولويات اإلسرتاتيجية الطاقوية اأ

اية سنة ، حيث يغطي إمجايل رخص الت2كلم1536442امليدان املنجمي الوطين حنو  نسبة  2013نقيب إىل غاية 
 2013سنة  %23واجلدير بالذكر أن املساحة الشغولة قد زادت بنسبة . من امليدان املنجمي للمحروقات 71.3%
من امليدان املنجمي التزال غري مكتشفة أو غري  %28.7، أما باقي املساحة واملقدرة بنحو 2كلم1096066لتبلغ 

بئرا يف   17كما تقدر الكثافة املتوسطة لإلستكشاف يف اجلزائر تقريبا بـ ). 8.4(رقم مستغلة مثلما يوضحه الشكل 
بئر لنفس املساحة  100، وهو معدل ضعيف إذا ما قورن باملعدل العاملي الذي يقدر بنحو 2كلم10000كل 

ا ال 1السابقة الذكر، برتولية ال تستغل بشكل  وحىت بالنسبة لألحواض واآلبار اليت تعترب معروفة ومكتشفة فإمكانيا
ا البلدان األخرى املنتجة للبرتول يف الظروف نفسها، لذلك جند أن الشركات اليت تقوم  كاف مقارنة مبا تعمل 
باإلستخراج غالبا ما تعيد البحوث والدراسات حول اإلحتياطي وطاقة هذه األحواض على ضوء معطيات جديدة 

ا البرتولية بشكل أفضل بتكثيف جهود ونتيجة  2وبتكنولوجيات مبتكرة ومتطورة، لذلك تسعى اجلزائر لتثمني إمكانا
هودات اخلاصة لشركة سوناطراك أو من خالل منح رخص البحث والتنقيب للشركات األجنبية  البحث والتنقيب با

نجد أن عدد الشركات شركة، بينما لو أخذنا بلدا ككولومبيا ف 30اليت يبقى عددها حمدود يف اجلزائر، إذ ال يتعدى الـ 
ا اجليولوجية مقارنة باجلزائر 80ا يصل إىل   . شركة رغم ضعف قدرا

نتائج معتربة يف جمال إستكشاف البرتول بنحو     2014ويف هذا السياق فقد حققت اجلزائر خالل سنة 
 90إستثمار  ومن جهة أخرى يعتزم جممع سوناطراك. حبهد خاص لشركة سوناطراك 16إكتشافا جديدا منها 18

دف تطوير  2019 -2015مليار دوالر خالل خمططه اخلماسي للفرتة  بالرغم من تراجع أسعار البرتول، وذلك 

                                                
  .13، ص2014، النسخة العربية، طبعة 2013لسنة حصيلة إنجازات قطاع الطاقة والمناجم  ،وزارة الطاقة  1
  .13ص مرجع سبق ذكره،بقة الشريف، زغيب نبيل،   2
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حقول البرتول والغاز وتعزيز القدرات يف جمال احملروقات ونشاط البرتوكمياء والتكرير وكذا تثمني املوارد البشرية 
  .الضرورية

  2013لمنجمي للمحروقات الجزائرية نهاية سنة وضعية المجال ا): 8.4(الشكل رقم 

  
 .9، ص2014، النسخة العربية، طبعة 2013لسنة حصيلة إنجازات قطاع الطاقة والمناجم  ،وزارة الطاقة :المصدر

املكتشفة إلنتاج احملروقات مت  األبارمن أجل رفع قدرات  :تطوير األبار والحقول المكتشفة وغير المستغلة .2
وأن معظم اآلبار املستغلة وصلت ملرحلة اإلحندار ومنها أبار حاسي مسعود اليت ، خصوصا هاالشروع يف تطوير 

يتم إعادة فاليت مت إكتشافها وبقيت دون إستغالل  كتلأما  ،وتشرف على النضوبجتاوزت نسبة كبرية من اإلستغالل 
، مما يسمح ضغط الداخلي للبئرلتعزيز وإدامة اإلنتاج وذلك عن طريق إعادة رفع مستوى التدوير وحقن الغاز 

ا من مت يف هذا اإلطار و  ،املكثفات وغاز البرتول املميعمن ، وإستخالص كميات البرتول بإسرتجاع كميات البأس 
  بئرا للتطوير جبهد إمجايل من طرف سوناطراك وشركائها واإلنطالق يف مشاريع هامة 196تنقيب  2016سنة خالل 

يبني توزيع جهود التنقيب والتطوير بني شركة  خالل اجلدول املوايل من، و مرت مت تنقيبها 563408ما يفوق ولقد حتقق 
  :2016سوناطراك وشركائها لسنة 

  2016توزيع جهود تطوير حقول البترول والغاز خالل سنة ): 6.4(الجدول رقم 

  جهد إجمالي  جهد مع شركائها  جهد سوناطراك  الوضعية
  196  47  149  أبار تم تطويرها
  563408  665 123  743 439  أمتار تم تنقيبها

Source : Sonatrach, Abstract : Principaux agrégats pardomaine d’activité, Algerie, 2016, p2. 

بالرغم من أن اجلزائر تسعى من خالل سياستها إجتاه اإلحتياطيات البرتولية إىل تثمني ورفع من حجم هذه 
ا تعد  ) سنة 21يف حدود (ثروة ناضبة حملال وأن هلا عمرا حمدودا يتناقص مع زيادة املستخرج منها اإلحتياطيات إال أ

ذه الثروة أيضا   وكما نعلم فإن هذه الثروة ليست ملك لألجيال احلالية فقط وإمنا لألجيال املستقبيلة حق اإلنتفاع 
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مبدأ إستدامة الثروة البرتولية من خالل تكثيف وبذلك ميكن القول أن  اجلزائر من خالل سياستها احلالية فهي تناقض 
  .وترية اإلستخراج ومن مث تسريع وترية اإلستنفاذ

  السياسة اإلنتاجية، التصديرية واإلستهالكية للثروة البترولية: ثانيا
 بالنسبة لسياسة إنتاج وإستهالك البرتول حمليا، وكذا القدرات التصديرية للسوق الدولية، ومواطن تناقضها مع

 : ضوابط اإلستدامة، ندرج النقاط التالية
فضال عن   إن التوسع في اإلنتاج بكميات كبيرة تفوق اإلحتياجات الفعلية الحالية لإلقتصاد الجزائري .1

كونه أوجد فوائض مالية خدمت اإلقتصاد الرأمسايل، فقد أدى إىل إستنزاف الثروة البرتولية ألنه يعد جمرد تسييل لرأس 
لعيين إىل شكله النقدي، وهذا ما يتناقض مع مبدأ الكفاءة اإلستخدامية للموارد الطبيعية غري املال من شكله ا

املتجددة وخيرق مبدأ اإلنصاف بني األجيال، وكل ذلك يثري قضية حتديد احلجم األمثل إلنتاج البرتول مبا يتناسب مع 
 تنمية اإلقتصادية وحقوق األجيال الالحقة؛القدرة اإلستعابية احلالية لإلقتصاد اجلزائري وضمان إستمرارية ال

إن رفع القدرات اإلستخراجية على : سياسة التسويق المكثف بدال عن إستراتيجية التصنيع المكثف .2
حساب تطوير املشاريع اهلامة املتعلقة بالتصنيع املرتبط بالبرتول جعل اجلزائر تتأخر يف ميدان الصناعات البرتوكيمياوية 

 ول املنتجة للبرتول اليت زادت حصتها يف السوق الدولية من خمرجات تلك الصناعات؛ باملقارنة مع الد
وتعد هذه األخرية نظرة مالية  تركيز السياسة البترولية على تحقيق أعلى العوائد من صادرات البترول الخام .3

إىل منتجات برتولية لتحقق  ضيقة بعيدة عن التنمية اإلقتصادية الشاملة، فلو مت حتويل الصادرات من البرتول اخلام
جزء من سياسة تصنيع البرتول مع املسامهة يف زيادة العائدات البرتولية، لكن يبدو أن اجلهد الوطين يقتصر على 
ضمان ضخ البرتول اخلام إىل اإلقتصاديات الصناعية املتطورة وعلى رأسها الدول األوروبية خاصة فرنسا، وذلك 

شتقات البرتولية، والواقع يثبت أن اجلزائر تضيع على نفسها فرصة كبرية يف موضوع بأسعار ال تقارن مع أسعار امل
الصناعة البرتوكيماوية من خالل تصدير برتوال خاما واحدا، مث تقوم بإسرتاد زيوتا متعددة وبأسعار مرتفعة وهذا ما 

 يتناقض مع مبدأ الكفاءة واإلستدامة؛
معدالت إستخدام البرتول والطاقة بصفة عامة وكذا سيادة أمناط تفاع إن إر  :CO2تزايد وتيرة إنبعاث غاز الـ  .4

إستهالكية غري مستدامة يف ظل تقنيات اإلنتاج غري الصديقة للبيئة يؤدي إىل آثار سلبية خطرية على خمتلف األبعاد 
عالقة طردية مع إرتفاع  اإلقتصادية، اإلجتماعية والبيئية، نظرا إلرتفاع معدالت اإلنبعاث للغازات الدفيئة، حيث تنشأ

فاتورة التكاليف البيئية واإلجتماعية، وبالتايل تراجع املردودية اإلقتصادية، وألن املنظومة الطاقوية يف اجلزائر تعتمد 
ا امللوثة، حيث بلغ حجم غاز الـ  املنبعث  co2بصورة كبرية على املصادر الطاقوية التقليدية اليت متتاز بإرتفاع إنبعاثا

ومن هنا يتضح أن اجلزائر  2006،1مليون طن سنة  84.8مليون طن بعد أن كان ال يتجاوز  136حنو  2016سنة 
ال تتخذ إسرتاتيجية واضحة للتحكم يف اإلنبعاثات رغم املصادقة على إتفاقية كيوتو اليت دخلت حيز التنفيذ من أجل 

بط اإلستدامة البيئية، وعليه فإن اجلزائر مطالبة تقليص اإلنبعاثات املسببة للتغري املناخي، وهي بذلك تناقض ضوا

                                                
1BP, Statistical Review of World Energy Carbon Dioxide Emissions, 66th edition, June 2017, XLS. 
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بالبحث عن الطرق الكفيلة اليت متكنها من جتاوز هذه املشاكل البيئية، ومن أفضل احللول املتاحة أمامها التوجه 
  .لإلستثمار يف الطاقات املتجددة

ة وخاصة البرتول، وإرتفاع تزايد وترية إستهالك مصادر الطاقة التقليديمن خالل ما سبق ذكره، خنلص إىل أن 
مسامهتها يف هيكل امليزان الطاقوي يف اجلزائر، ميهد لتسريع إستنزاف هذه املوارد الناضبة مبرور الوقت، كما يؤدي 
بإختالل التوازن البيئي، والنتيجة النهائية لذلك إضطراب معدالت التنمية، خاصة وأن اإلقتصاد اجلزائري مرتبط بصورة 

سواء إلدارة النشاط اإلقتصادي أو متويل برامج التنمية، وبالتايل البد على اجلزائر العمل على خلق مطلقة بالبرتول 
  .ثروة حقيقية من خالل موارد وقطاعات تراعي ضوابط اإلستدامة الشاملة

  إستراتيجية إستغالل العوائد البترولية: ثالثا 
تراع الضوابط األساسية والقيود املوضوعية اليت تثمن هذا املورد إن سياسة إستغالل العوائد املالية للثروة البرتولية مل 

  :اإلسرتاتيجي، وذلك من حيث
، خاصة وجهت له عدة إنتقادات إن حيازة الجزائر ألموال تفوق طاقتها اإلستعابية في األجل القصير .1

املتوفرة أو املقرتضة وإستخدامها  وأن القدرة اإلستعابية إلقتصاد دولة ما تدور حول قدرته على إستخدام موارده املالية
بشكل منتج وحتقيق النمو الالزم فيها، ويف هذا السياق أوضح إقتصاديو التنمية فيما يتعلق بالطاقة اإلستعابية لتقدير 
رأس املال الالزم إلقتصاد بلد ما ألجل حتقيق نسبة معينة من النمو اإلقتصادي، إذ أنه بعد حساب املدخرات 

اإلقتصاد ونسبة رأس املال إىل اإلنتاج، فإن الفرق بني ما يستطيع اإلقتصاد توليده داخليا وبني ما الداخلية لذلك 
ومع إرتفاع أسعار  1.حيتاج إليه لتحقيق النمو املرغوب فيه يشكل طاقة إستعاب للموارد القادمة من مصادر خارجية

التدفقات املالية يف اجلزائر بشكل مطرد مما طرح البرتول يف السنوات اليت سبقت الصدمة البرتولية األخرية، منت 
مشكلة تطور الفوائض املالية وحمدودية الطاقة اإلستعابية لإلقتصاد اجلزائري يف األجل القصري، وعلى أساس أن السوق 
 الداخلية يف الوقت احلايل ويف املدى القصري ال تستطيع إستعاب وتوظيف املدخرات النقدية املرتاكمة يف مشاريع
إقتصادية ناجعة، باإلضافة إىل حمدودية اإلمكانيات اإلستثمارية واملقاوالتية إلجناز املشاريع وما يتطلبه اإلقتصاد الوطين 
من الشفافية يف إستغالل عائدات الثروة البرتولية، مما أدى إىل اللجوء إىل توظيف هذه األموال يف األسواق الدولية 

الطاقة اإلستيعابية يف اجلزائر ال تكمن فقط يف ضيق أفق جمال إستثمار الفوائض إذن فمشكلة . رغم خماطره الكبرية
املالية املرتاكمة وحتسني املؤشرات اإلقتصادية وحتقيق العدالة يف توزيع الثروة، ولكن املشكلة احلقيقية تكمن يف العجز 

ويف إطار  - مضافة، تؤدي يف النهاية  يف حتويلها إىل رأمسال عيين ووسائل إنتاج قادرة على خلق مناصب شغل وقيمة
 إىل حتوالت هيكلية إقتصادية وإجتماعية تقلل من اإلعتماد الكلي على البرتول؛ -سياسة تنموية واضحة

 -2000خالل الفترة  %75بنسبة تغطية تفوق  إن جزء كبير من الجباية البترولية يوجه لميزانية التسيير .2
للرفع من القدرات اإلنتاجية ملختلف القطاعات اإلقتصادية وتشجيع  والذي كان من املفروض ختصيصه 2014،2

                                                
  .176، صمرجع سبق ذكره، زناد سهيلة  1
  :على املوقع احمت سنوات خمتلفة، ، المديرية العامة للتوقعات والسياساتوزارة املالية،   2

www.dgpp-mf.gov.dz  
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ا تصب  اإلستثمار، حيث أن إستخدامات العوائد البرتولية اجلزائرية قد إحنرفت عن القنوات الصحيحة هلا واملالحظ أ
ديد هذه العوائد يف مباشرة يف املشاريع التنموية ذات الطابع اإلجتماعي وذات الناتج الضعيف، وهو ما يؤدي إىل تب

 أوجه اإلنفاق العام الرتيف مع غياب الرتشيد يف النفقات؛ 
عبر إنشاء صندوق ضبط الموارد في الجزائر سنة  .3 ُ عن رغبة احلكومة يف حتقيق اإلستغالل األمثل  2000 ي

أداء اإلقتصاد اجلزائري ملداخيل الثروة البرتولية وإستخدامها خلدمة اإلقتصاد الوطين بإعتبارها ثروة ناضبة، خاصة وأن 
ذه املداخيل إن مثل هذه اخلطوة تستحق التشجيع لكن التناقض والنقائص اليت محلتها التجربة اجلزائرية يف . يرتبط 

تسيري موارد هذا الصندوق تستدعي الوقوف عندها ومن مت تصحيحها، حيث أن صندوق ضبط املوارد يف شكله 
العمومية وبالتايل فإن عملياته تتم خارج املوازنة العامة للدولة، مما يؤدي إىل  احلايل يعد حساب من حسابات اخلزينة

إنعدام الرقابة املستقلة والربملانية على الصندوق، كما أن إنفراد وزارة املالية باإلشراف على تسيري الصندوق يعين هيمنة 
اإلعتبارات السياسية على حساب اإلعتبارات احلكومة عليه، مما يؤدي إىل تدين كفاءة إستغالله بالنظر إىل هيمنة 

اإلقتصادية، وكذا بإمتناع احلكومة عن نشر تقارير دورية تفصيلية عن الصندوق ال ميكن تفسريه إال برغبة السلطة 
 التنفيذية يف اإلفالت من الرقابة الربملانية وهذا حبد ذاته تناقض مع الضوابط السياسية للتنمية املستدامة؛

بالرغم من اإلرتفاع غري املسبوق الذي شهدته أسعار : خاء المالي وتدني المستوى المعيشيمفارقة الر  .4
البرتول يف السنوات املاضية، إال أن اجلزائر مل تفلح يف توظيف تلك العوائد يف حتسني املستوى املعيشي ملواطنيها 

ق وضعا شاذا وغريبا جتتمع فيه الثروة وهو ما خل 1بسبب مجود سياسة توزيع الدخل وغياب التوزيع العادل للثروة،
وهذا يتناقض مع 2الضخمة وشرط نفيها يف آن واحد، مبعىن تقابل الثروة مع التخلف اإلقتصادي واإلجتماعي،

 .الضوابط اإلجتماعية للتنمية املستدامة
 شطةاألن كل تتوقف حيث إقتصادها يف" بترول الكل" سياسة تعتمد اجلزائر أن واضحا بات ختاما، لقد

 إىل تؤدي البرتول من املداخيل فزيادة. غريها شيء وال البرتول عائدات على التنمية وسياسة واإلجتماعية اإلقتصادية
 زيادة دف والصادرات زيادة اإلنتاج حنو اجلري حيتم اإلنفاق وزيادة واإلستثماري، اإلستهالكي بنوعيه اإلنفاق زيادة

 اليت املزمنة الظاهرة هذه تنهي بديلة إسرتاتيجيةإجياد  يف اجلزائر توفق أن ، دونمغلقة حلقة يف وهكذا اخل...املداخيل
 براميل من هلا تقدمه ما لقاء اإلنتاج ومستلزمات إستهالكية مواد من الصناعية الدول هلا تقدمه ملا رهينة أبقتها
 تنموية سياسة معضلة والبشرية بل واملادية املالية املوارد بقلة تتعلق إقتصادية معضلة تواجه ال إذن فاجلزائر. البرتول
ولذلك البد من إختاذ خطوات جادة  .املستقبل يف ورمبا املاضي يف احلال كان يف احلاضر كما التعامل بسوء تتعلق

لتاليف املخاطر املستقبلية املتوقعة اليت ستزعزع عرش الثروة البرتولية يف اجلزائر من خالل مراعاة مبادئ ومعايري 
  .تدامة يف البحث عن بديل حقيقي هلااإلس

                                                
  : ، متاح على املوقع2011، جوان -حالة الجزائر –ان لإلقتصاد الريعي مخاطر اإلرته، علي بوحامد  1

http://www.mafhou.com/syr/articles_10/ibrahim/pdf 
  .78ص، 2002مصر، : ، الطبعة األوىل، دار الرفاعي للطباعة، القاهرةموال العربية في الخارجالنفط واألعبد اخلالق فاروق،   2
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  ومكانة الطاقة الشمسية ضمنهاالبدائل الطاقوية للثروة البترولية الجزائرية  : المبحث الثاني
أصبحت قضايا قرب نفاذ إحتياطي الثروة البرتولية إشكالية كبرية تؤرق الدولة اجلزائرية اليت ختطط إلستخالف 

ا الطاقوية تدرجيي هلذه الثروة الناضبة مبصادر  طاقوية بديلة، حيث أن اجلزائر مطالبة بإكتشاف ودراسة كل قدرا
. حتسبا للسنوات املقبلة الذي ستشهد إخنفاضا حادا يف إحتياطيات البرتول، وذلك ما قد يهدد األمن الطاقوي للبالد

وقت الراهن على اجلزائر التوجه ويف ال. تتوفر للجزائر العديدة من البدائل الطاقوية، منها غري املتجددة واملتجددةو 
اليت تشارف على النضوب، حيث جيب على إسرتاتيجية تطوير ذلك البديل أن لتطوير بديل حقيقي للثروة البرتولية 

وكذا التحديات اليت حتتم اللجوء جمموعة من األسباب والدوافع هذا التوجه وتقف وراء . راعي ضوابط اإلستدامةت
ومن خالل هذا املبحث سنحاول التعرف على إمكانيات اجلزائر من خمتلف البدائل . رتوليةلتطوير بدائل الثروة الب

الطاقوية املتاحة واملرشحة إلستخالف البرتول، وكذا تقييم أفضلية الطاقة الشمسية ضمن تلك البدائل وفق إعتبارات 
  .اإلستدامة

  ة في الجزائردوافع اللجوء إلى بدائل طاقوية للثروة البترولي: المطلب األول
يف ظل الظروف الدولية والوطنية احلالية اليت ترهن مستقبل البرتول يف اجلزائر، أصبح لزاما على اجلزائر البحث عن 
البديل الطاقوي احلقيقي الذي ميكن أن يستخلف الثروة البرتولية وفق ضوابط اإلستدامة، حيث تعددت األسباب 

دية السياسة احلالية إلستغالل الثروة البرتولية يف اجلزائر املتعلقة بإعتبارات والدوافع ملثل هذا التوجه، بداية مبحدو 
، وصوال إىل جمموعة - اليت سبق التطرق إليها يف املبحث السابق من هذا الفصل -ومبادئ التنمية املستدامة 

ى إمكانيات هائلة من طاقات التحديات واملشاكل اليت تواجه مستقبل الثروة البرتولية اجلزائرية، مع توفر اجلزائر عل
أخرى ميكن هلا أن تكون بديل هلذه الثروة الناضبة، دون أن نغفل الدوافع واألسباب اليت سبق التطرق إليها يف 
ا دوافع عامة إذ لكل دولة خصوصيتها ومن مث درجة التأثري اليت تلعبها  املبحث الرابع للفصل األول، بالرغم من كو

ستغالل بدائل البرتول، ويف حالة اجلزائر ميكن إضافة بعض التحديات اليت تواجه مستقبل الثروة تلك الدوافع للتوجه إل
  . البرتولية واليت تعد احملرك الرئيسي للتوجه لتطوير بدائل هذه الثروة

  في الجزائر ثروة البتروليةالتحديات التي تواجه مستقبل ال: أوال
  :ر العديد من التحديات تتمثل أبرزها فيما يلييواجه مستقبل الثروة البرتولية يف اجلزائ

 : تحدي نفاذ المخزون أو اإلحتياطي البترولي .1
ا معرضة للتقلص والزوال مع مرور الزمن، و  - من  ايستلزم ترشيد إستغالهلالثروة البرتولية ثروة ناضبة، أي أ

لذلك يشكل هذا التحدي دافع أول ، جهة وإجياد بدائل طاقوية مستدامة لتقليل الضغط على البرتول من جهة أخرى
 ورئيسي للتوجه للطاقات البديلة هلا خاصة املتجددة منها؛

ن إنتاج معظم البرتول أحيث : إستنفاذ اإلنتاج يف احلقول الناضجة وزيادة تكاليف إستخراج البرتول -
ر، إذ يتجاوز عمره الستون مها تصل ملرحلة اإلحنداظت معأاجلزائري يتم من عدد حمدود من احلقول البرتولية اليت بد

، وقد تقلصت إحتياطات 1956هذه احلقول حقل حاسي مسعود الذي مت إكتشافه سنة  وأكرب همأومن  ،سنة
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البرتول فيه تدرجييا مع مرور الزمن، ما يعين أن اجلزائر ستحتاج إىل طاقة إنتاج جديدة لتعويض اإلخنفاض الطبيعي يف 
 .هلا خاصة مع إرتفاع تكاليف التطوير والتنقيب على أبار جديدةحقوهلا الناضجة وهو ما يشكل حتدي 

 :تحدي تقلبات أسعار البترول في السوق العالمية .2
تذبذب أسعار البرتول، حيث عرفت موجة من اإلخنفاضات منذ اإلستقالل إىل يومنا هذا بدءا بأزمة  -

)  دوالر 19( 2002وسنة ) ردوال 10(1999، واإلخنفاض الذي سجلته سنة )دوالر وأقل 13لـوصلت (1986
، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على إيرادات )دوالر وأقل من ذلك  66(  2014، وأزمة )دوالر 36( 2008تلتها أزمة 

 1؛من إيرادات اخلزينة متأتية من اجلباية البرتولية %60 امليزانية العامة للدول اجلزائرية، خاصة وأن ما يفوق
كي ذي القيمة املتقلبة إرتفاعا وإخنفاضا مما ينعكس سلبا على حجم يمر ألإن البرتول يسعر بالدوالر ا -

من عائدات الدولة  %94متثل حنو كون احملروقات -وخطرية  اجلزائر إىل تقلبات واسعة ضيعر و  ،اإليرادات البرتولية
السياسة اإلقتصادية علما بأن سعر الدوالر نفسه يف أسواق الصرف األجنبية هو أداة من أدوات  -من العملة الصعبة

اخلارجية األمريكية، كما أن تسعري البرتول يتم بقرارات سياسية أكثر منه تبعا لقوى العرض والطلب يف السوق 
 .العاملية
 :تحدي إنخفاض الطلب العالمي على البترول .3
د إستهالكها من حنو ترشي) الزبون األول للبرتول اجلزائري(تتوجه الدول املستهلكة للبرتول السيما األوروبية  -

بغرض احلد من اإلستهالك ) الفحم والبرتول(من خالل فرض ضريبة الكربون على إستهالك الوقود العضوي البرتول 
  2.من هذا الوقود، وكذلك إستخدام حصيلة هذه الضريبة يف معاجلة آثار تلوث البيئة الناجم عن إستغالل هذا الوقود

اشرة إىل ختفيض إستهالك فإسرتاد البرتول والتوجه حنو الطاقات البديلة وعليه فإن هذه السياسة ستؤدي بصفة مب
ال خاصة أملانيا، وعند وجود بدائل البرتول على  املتجددة اليت سجلت العديد من الدول األوروبية جناحا يف هذا ا

الطلب عليه إىل ما  مستوى هذه الدول املستهلكة، فإنه سيؤدي إىل إخنفاض الطلب على البرتول ومن الصعب رجوع 
كان عليه يف املاضي حىت لو إخنفضت أسعاره، وهو ما يشكل حتديا حقيقيا للبرتول اجلزائري برتاجع الطلب األورويب 

 .عليه
 :وأهم ما يشمل عليه هذا التحدي ما يلي: تحدي إرتفاع الطلب واإلستهالك المحلي للطاقة .4

من صادرات اجلزائر  صبدون شك ستقل اليتول اخلام اإلستهالك احمللي من البرت الطلب و رتفاع معدالت إ -
إىل  2019للدولة، يف ظل توقع تراجع إنتاج البرتول سنة  يل سوف تؤثر على إيرادات امليزانية العامةامن البرتول وبالت

  ألف برميل يوميا، يف مقابل تزايد الطلب احمللي عليه؛ 800حنو 

                                                
، جملة رؤية تحليلية أنية ومستقبلية -اإلتجاهات الحالية إلنتاج وإستهالك الطاقة الناضبة ومشروع الطاقة المتجددة في الجزائر، كسرية مسري، عادل مستوي  1

  .14، ص2015 اجلزائر،: املسيلة، جامعة 14العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، العدد 
التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، : مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل ط في الجزائر،التحديات التي تواجه مستقبل النفمصطفى بودرامة،  2

، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 2008أفريل  07/08املنعقد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، 
  .15ص ،2008اء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة، الفض
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لتلبية الطلب احمللي على ) منها البرتول(الوقود األحفوري  تعتمد اجلزائر بشكل كبري وتقريبا مطلق على -
الطاقة، وهو مدعوم حكوميا حيث يباع البنزين مثال يف األسواق احمللية بسعر يقل بكثري عن أسعاره يف األسواق 

زيادة  العاملية، لكن إرتفاع تكلفة الدعم احلكومي للوقود أصبح اآلن مصدر قلق كبري للحكومة اجلزائرية، خاصة مع
وترية إستهالك البرتول حمليا يف مقابل توقعات تراجع الطلب العاملي عليه، فإن إستدامة الفوائض املالية املتأتية من هذه 

  الثروة يعد حتديا حقيقيا لإلقتصاد اجلزائري؛
اط ترياو  55تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية يف اجلزائر من خالل زيادة إستهالكها والذي وصل حدود  -

، ويف ظل هذا التزايد املستمر يف الطلب 2027ترياواط ساعي آفاق  142ومن املتوقع أن يفوق  2016ساعي سنة 
على الطاقة الكهربائية، إضافة إىل تزايد الطلب على البرتول إلستخدامات متنوعة فضال عن توليد الكهرباء الذي 

مما سيدفع اجلزائر للتوجه  1ألف طن، 222حنو  2016ية سنة بلغت كمية البرتول املستهلكة يف توليد الطاقة الكهربائ
 .والتفكري يف صناعة كهرباء الطاقات املتجددة لتخفيف الضغط على الطاقات األحفورية الناضبة

 :تحدي منافسة البترول والغاز الصخريين .5
يعتمدون على  حيث أن حقيقة نضوب الثروة البرتولية جعلت العديد من الدول ،ظهور ثورة الغاز الصخري -

األخرية حال للدول املستوردة للبرتول ومهددا للدول املصدرة  الغاز الصخري، فبعد أن كان جمرد فكرة أصبح يف اآلونة
وهذا ما إنعكس على إقتصاديات هذه الدول ومن بينها اجلزائر اليت أصبحت مسألة الغاز الصخري تؤرقها سواء  2له،

جاجات اليت قابلت التجارب فيه، أو على املستوى الدويل من خالل تراجع على املستوى احمللي من خالل اإلحت
 عائدات الثروة البرتولية بسبب إخنفاض أسعارها؛

صناعة البرتول والغاز الصخريني يف أمريكا الشمالية خاصة الواليات  ضوء التطورات التقنية اليت تعرفها يف -
ا من البرتول التقليدياملتحدة األمريكية، فإن هذه األخرية ستخفض من وا ومبا أن البرتول الصخري يف الواليات . رد

املتحدة من النوعية اخلفيفة واحللوة، فقد كانت تداعيات تقلب منو إنتاجه موزعة بشكل غري متساو، فقد تراجعت 
 %80إىل  %60صادرات منتجي األنواع اخلفيفة من البرتول خاصة من جانب اجلزائر إىل الواليات املتحدة بنسبة 

وعلى الرغم من أن منطقة أمريكا الشمالية ال حتتل مكانة بارزة بني أهم  3،على مدى السنوات اخلمسة املاضية
مستوردي البرتول اجلزائري، إال أن التهديد الوشيك بإخنفاض األسعار الناجم عن زيادة العرض بفضل إمدادات 

  . ع املايل يف اجلزائرالبرتول والغاز الصخريني قد خيلق حتديا حقيقيا للوض
 : تحدي اإلحتكارات والتكتالت من طرف الشركات البترولية العالمية .6

إن إحتكار الواليات املتحدة األمريكية ألكرب منابع البرتول وذلك لغرض التحكم والضغط يف أسعاره، ضف إىل 
يف جمال الصناعة البرتولية يات املتعددة اجلنسذلك التكتالت وعمليات اإلندماج املستمرة اليت تعرفها الشركات 

                                                
1 Arab Union of Electricity, Statistical Bulletin, 25th Issue, 2016, p8- 21.  

إلستخدامية للموارد الطاقوية بني السياسات ا: املؤمتر األولمداخلة ضمن ، على اإلقتصاد الجزائري أسعار البترول نعكاسات إنهيارإتداعيات و محد، أ بوريش  2
  .15ص، 2015، اجلزائر: 1متطلبات التنمية القطرية وتأمني اإلحتياجات الدولية، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف

وسط وآسيا ، صندوق النقد الدويل، إدارة الشرق األعلى النمو معالجة التحديات االقتصادية الناشئة للحفاظ: المملكة العربية السعوديةأمحد آل درويش وآخرون،   3
  .9، ص2015الوسطى، 
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ستؤثر دون شك يف املوقف التنافسي للشركات الوطنية يف اجلزائر وهيمنتها على منابع البرتول العربية ومنها اجلزائرية، 
ل العاملية اليت رتو ىل تكوين قاعدة للصناعة البرتولية فيها، ألن هذه الشركات ال تستطيع منافسة شركات البإاليت سعت 

 .ثريا من خالل عمليات اإلندماجمنت ك
  مستقبل المنظومة الطاقوية في الجزائر: ثانيا

يف ظل التحديات السابقة الذكر، ضف إىل ذلك جمموعة من الدوافع واألسباب اليت حتتم على الدولة اجلزائرية 
ية واإلجتماعية، ألن الكل التفكري جديا يف إنقاذ مستقبل منظومتها الطاقوية ومن مث ضمان إستمرارية احلياة اإلقتصاد

يعلم أن ال غىن للجزائر عن البرتول يف الوقت احلايل، ولكن مستقبال ويف ظل الظروف الدولية وحىت الوطنية يستلزم 
األمر البحث عن بدائل طاقوية إستخالفية للثروة البرتولية، ومما الشك فيه أن هذه الطاقات البديلة رغم تنوع 

ا امل ا لن توفر ما يستلزمه العامل واجلزائر من البرتول املستخدم حاليا مصادرها وإمكانيا تاحة يف اجلزائر إال أ
، وإمنا يتم اللجوء إليها لتخفيف الضغط أوال على إستغالل البرتول الذي أصبح مهددا )كمشتقات ومنتجات(

وليا، وبذلك ستحافظ اجلزائر على مكانتها بالنفاذ، وكذا محاية للبيئة وتلبية للطلب املتزايد على الكهرباء حمليا وحىت د
ومتاح أمام اجلزائر فرصا إلنقاض مستقبل منظومتها الطاقوية من خالل حزمة من املصادر . يف الساحة الطاقوية العاملية

لب الطاقوية اإلستخالفية للثروة البرتولية اليت تتنوع بني املتجددة وغري املتجددة وهو ما سوف نتناوله من خالل املطا
  . املوالية لنصل يف األخري لتطوير أفضل هذه البدائل الذي يراعي ضوابط اإلستدامة

  البدائل الطاقوية غير المتجددة للبترول الجزائري: المطلب الثاني
وبالبحث . متتلك اجلزائر إمكانيات هائلة من الطاقات البديلة غري املتجددة سواء التقليدية منها أو غري التقليدية

يل اإلستخاليف للثروة البرتولية وجب علينا التطرق لتلك البدائل وتقييم إمكانية هذا اإلستخالف خاصة الذي عن البد
ومن خالل هذا املطلب سنركز على الغاز بشقيه التقليدي . يضمن حتقيق إعتبارات وضوابط اإلستدامة بكل أبعادها

الفحم (ة مقارنة مع بقية الطاقات غري املتجددة األخرى وغري التقليدي نظرا ملا متتلكه اجلزائر من إحتياطيات معترب 
ا) والطاقة النووية   . اليت تبقى إمكانيات اجلزائر منها متواضعة ومن مث ال تستقيم عملية إستخالف البرتول 

 ، المرافق التاريخي للبترول الجزائريالغاز الطبيعي: أوال
مصدريه يف و  هألن تكون أحد أكرب منتجياألمر الذي أهلها تزخر اجلزائر بإحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي 

تعود و  ،برتوليابلدا اجلزائر تعد بلدا غازيا بالدرجة األوىل قبل أن تكون ف ، وبذلكالعامل بنوعيه اجلاف والسائل
عترب ، والذي أ1956سنة إىل  )حقل حاسي الرمل(الغاز الطبيعي يف اجلزائر  أكرب حقول كتشافالبدايات األوىل إل 

إال أن هذا ال ينفي أنه مورد  ،3مليار م 2000يف العامل باحتياطي قدر يف حينه حبوايل الغازية آنذاك من أكرب احلقول 
ناضب يتناقص مع مرور الوقت بزيادة إستهالكه، وميكن اإلطالع على وضعية الغاز الطبيعي يف اجلزائر كمصدر 

وى اإلحتياطيات، اإلنتاج ووترية اإلستهالك، لنخلص يف األخري رئيسي للطاقة مستقبال من خالل التعرف على مست
  .إىل تقييم إمكانية إستخالف الثروة البرتولية بالغاز الطبيعي يف اجلزائر
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ترتبع اجلزائر على إحتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي، حيث حتتل : إحتياطيات الغاز الطبيعي الجزائري .1
، وقد قدرت 2017ية إفريقيا والرابعة عربيا حسب تقرير شركة بريتيش برتوليوم لسنة املرتبة احلادي عشرة عامليا والثان

اية سنة  من إمجايل  %2.4بنسبة  3تريليون م 4.5حنو  2016حجم اإلحتياطيات الغازية املؤكدة يف اجلزائر 
تتوزع و  2016،1لسنة  سنة حسب وترية اإلنتاج 49.3اإلحتياطيات العاملية، وبعمر إنتاجي إفرتاضي يقدر حبوايل 

تعترب من  حيث منطقة حاسي الرمل :حتياطيات الغازية اجلزائرية يف العديد من املناطق عرب الرتاب الوطين أمههااإل
حتياطيات الغازية يف مجايل اإلإمن  %50حوايل حتياطي غازي ضخم ميثل إحتتوي على حيث  احلقول الغازية كربأ

حوض إليزي بنسبة ، حتياطي املؤكد للغاز يف اجلزائرمن إمجايل اإل %19ثل مت اليت سمنطقة رورد النو تليها اجلزائر، 
 .للمناطق األخرى %4، ونسبة %13، حوض تيميمون بنسبة 14%

  : أما عن تطور اإلحتياطيات املؤكدة من الغاز الطبيعي يف اجلزائر فيمكن توضيحها من خالل اجلدول املوايل
  )2016- 2000( خالل الفترة للغاز الطبيعي في الجزائرياطيات المؤكدة حتتطور اإل): 7.4(جدول رقم ال

  مرت مكعب مليار :الوحدة                                                                                                                                    

نسبة إلى اإلحتياطي   2016  2014  2012  2010  2008  2006   2004  2002  2000  نهاية سنوات
  2016العالمي سنة 

حتياطي اإل
  المؤكد

4455 4523 4545  4504  4504 4504  4504  4504  4504  2.4%   

  :أنظر كل من :المصدر
 .)2016، 2009 ،2006( ، أوابك، الكويت، سنوات خمتلفةتقرير األمين العام السنويمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول،  -

- British petroleum, Statistical Review of World Energy, 66th edition, June 2017, p26. 

اية سنة  ا  من خالل معطيات اجلدول السابق نالحظ أن حجم اإلحتياطيات الغازية سجلت أعلى مستويا
حبيث  1986 ابقة هلذا التاريخ خاصة أزمةالسحنسار تداعيات األزمة البرتولية إ إىلرتفاع أساسا ويعود هذا اإل، 2004
ا الطبيعية، وكما هو معلوم فكل زيادة يف أسعار البرتول تؤدي بالدول املستهلكة له  إىلالبرتول  أسعارعادت  مستويا

وكذلك يعود إىل زيادة اإلهتمام دوليا  مصادر طاقوية بديلة له أقل سعرا يف السوق الدولية، إجيادحتول نسيب حنو  إىل
وهذا ما  بقضايا البيئة وسبل محايتها، من خالل إحالل مصادر طاقوية بديلة للبرتول تكون أكثر نظافة وكفاءة منه،

ستهالك الغاز بشكل مكثف على إ إىلواملسال، ومنه فهذا التحول النسيب  اجلافبشكليه الطبيعي يتوفر يف الغاز 
تغطية جزء من متطلبات السوق منها اولة حم املصدر امن هذ جهاإنتازيادة وترية  إىلاملستوى العاملي، أدى باجلزائر 

كتشافات ترافقها حتما زيادة يف وترية اإل  اإلنتاج، هذه الزيادة يف ، ومعظم إحتياجات السوق احملليةالدولية للطاقة
اية املطاف  أدىما  ،اجلديدة    .اإلنتاجحتياطيات الغازية بشكل معترب رغم كثافة رفع اإل إىليف 

خنفضت بشكل طفيف لتستقر يف إحتياطيات املؤكدة من الغاز اجلزائري نالحظ أن حجم اإل 2004بعد سنة 
 الطبيعي للغاز كثفامل اإلنتاج إىل وتريةويعود هذا أساسا  ،2016-2006خالل الفرتة  3م مليار 4504حدود 

                                                
1 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op. Cit, p26. 



  
 

 

  الفصل الرابع          آليات وإجراءات ترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية إلستخالف الثروة البترولية في الجزائر وفق ضوابط اإلستدامة

296 

بات خمزون اإلحتياطي رغم زيادة وترية إضافة إىل أمهية اإلكتشافات احملققة واليت سامهت يف ثخالل هذه الفرتة، 
  .اإلستخدام على املستوى الوطين أو بالنسبة للحصص املوجهة للسوق الدولية

وكذا إمتالكها إلحتياطيات  لجزائرنظرا للموقع اإلسرتاتيجي ل: إنتاج وإستهالك الغاز الطبيعي في الجزائر .2
من حيث  الثامنحيث حتتل املركز  ،يف العاملله ل املنتجة أحد أكرب الدو  هائلة من الغاز الطبيعي األمر الذي جعلها

، وهذا ما 2016حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة لسنة  على املستوى العاملي ه واخلامس من حيث تصديرهإنتاج
ثابة املؤشر ويعد الغاز التجاري املنتج مب ،قتصاد اجلزائريإلبالنسبة ليعكس األمهية اإلسرتاتيجية هلذا املورد الطبيعي 

غفل أمهية متابعة تطور اإلنتاج اخلام، والغاز غري  ُ األساسي ملسامهة اجلزائر يف اإلمداد الطاقوي العاملي، إال أن هذا ال ي
للتمكن من اإلستدالل على مستوى الكفاءة اإلستخدامية للغاز الطبيعي كمورد ) الضائع واملعاد حقنه(املستغل جتاريا 

أن يكون بديال للبرتول على املدى القصري، ولتسليط الضوء على تطور إنتاج الغاز الطبيعي  إسرتاتيجي متناقص ميكن
  : نورد الشكل التايل 2016 - 2000يف اجلزائر خالل الفرتة 

 )2016- 2000(تطور إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر خالل الفترة ): 9.4(رقم  شكلال

  
  :أنظر كل من: المصدر

- OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2004, p64. 
 -OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2010, p31. 
- OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2016, p102. 
- OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2017, p125. 

 نحوتاجها اخلام قدر بفإنتذبذب يف حجم إنتاج الغاز الطبيعي يف اجلزائر،  )9.4(رقم يتضح من الشكل 
مليار مرت  201.18 بنحو 2008 مث إرتفع ليبلغ أعلى قيمة له سنة 2000سنة  مرت مكعب مليار 170.179

، وهي كمية ضخمة من الناحية 2016مليار مرت مكعب سنة 128.5بعد ذلك أخذ إجتاها تنازليا ليبلغ ، ومكعب
كفئ، فجزء كبري من هذا اإلنتاج اخلام ليست له أي   النظرية، لكنها من الناحية العملية غري مستغلة بشكل

كما يالحظ أيضا إتساع الفارق بني إنتاج الغاز ،  )2016مليار مرت مكعب سنة  35.35حوايل ( ستعماالت جتاريةإ

 18.2%  36.1% 

فجوة 
 اإلستغالل

أعلى قیمة لإلنتاج 
 الخام يالكل
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التجاري واإلنتاج اخلام من الغاز خالل الفرتات املوضحة يف اجلدول، حيث ميثل هذا الفارق املتناسب مع تطور 
أي بصيغة أخرى هو عبارة عن كميات فائضة ال تصدر وال تستغل نتاج اخلام هدرا هلذه املادة اإلسرتاتيجية، حجم اإل

برتولية، وميكن إرجاع حىت على مستوى السوق احمللية، فجزء كبري منها إما يهدر حرقا أو يعاد حقنه يف املكامن ال
ة واضحة إلستهالك هذا املصدر الطاقوي الناضب عرب سبب إرتفاع هذا الفارق إىل عدم تبين اجلزائر إلسرتاتيجي

الزمن، ضف إىل ذلك إشكالية ال تقل أمهية عن سابقتها واملتمثلة يف عدم إختاذ اجلزائر لألساليب املناسبة لتثمني الغاز  
اج اخلام كمورد إسرتاتيجي جيب رفع كفاءته اإلستخدامية مبا يتماشى وضوابط اإلستدامة، كما ميثل الفارق بني اإلنت

والتجاري فاتورة تتضمن التكاليف البيئية املكافئة لتزايد اإلنبعاثات الدفيئة وعجز اجلزائر عن اإلستفادة من الفرص 
  .البديلة لتثمني هذا املورد سواءا لألجيال احلالية أو املستقبلية

 اإلنتاج املسوق سنة  من إمجايل %57.94أما فيما خيص حجم اإلنتاج املسوق فجزء منه يوجه للتصدير بنسبة 
مليار مرت مكعب فيوجه  39.176مليار مرت مكعب، أما اجلزء املتبقي املقدر بنحو  53.974مبا يقارب أي  2016

ا من الغاز الطبيعي بنسبة مئة باملئة، وهو ما  لتلبية متطلبات السوق احمللية، حيث أن اجلزائر تغطي كل إحتياجا
ائلة إذا ما أحسن إستغالهلا على إحداث التنمية من خالل تلبية اإلحتياجات الطاقوية يرتجم مدى قدرة هذه الثروة اهل

  . احمللية وخلق الثروة املالية من خالل التصدير لألسواق العاملية
تشهد حصة الغاز الطبيعي يف السوق الوطنية وحىت العاملية زيادة معتربة  :أهمية الغاز الطبيعي في الجزائر .3

ا واليت تتمثل يف كونه موردا نظيفا نسبيا وذو مردودية فعالة يف توليد الكهرباء مقارنة نظرا للخصائص ال يت يتميز 
توفرها بشكل كبري، ما  يفيف اجلزائر أساسا  الثروة الغازيةأمهية كمن تباملصادر األحفورية األخرى ومنها البرتول، و 

من قيمة  %33تقريبا ( سرتاتيجياإا ـ، ومصدرا ماليلداخليةيف العديد من اإلستخدامات ا ا مفضالـجيعلها مصدرا طاقوي
ة ـتساهم مداخيله يف تعزيز البنية التحتيحيث  1،)2016صادرات اجلزائر من احملروقات متأتية من الغاز الطبيعي سنة 

اإلطار  ستخدام الغاز يف اجلزائر ضمنإتندرج إسرتاتيجية و  .ستغالهلا بشكل أمثلإأحسن ما قتصاد الوطين إذا لإل
ستهالك إحيث متيل سياسة  ستهالك الوطين للطاقة أحد دعائمها،العام للسياسة الوطنية للطاقة، واليت يعترب منوذج اإل

يف مقدمتها، حيث حيتل هذا الطبيعي ستخدام الطاقات املتوفرة واألقل تلويثا للبيئة، واليت يأيت الغاز إالطاقة إىل تعزيز 
ضمن إمجايل إستهالك الطاقة األولية يف  %65.33بنسبة  ستهالك الوطين للطاقةج اإلاألخري مكانة هامة ضمن منوذ 

متفوقا بذلك على البرتول وباقي املصادر الطاقوية األخرى، وهذا نظرا لتوفره بكميات كبرية  2016،2اجلزائر سنة 
ا باقي املصادر الطاإومبواصفات  نتيجة و ، قوية األحفورية األخرىقتصادية وبيئية أجود من املواصفات اليت تتمتع 

على تصدير كميات   ستغالهلا، تعتمد األوىلإلتثمني مجيع حقول الغاز املكتشفة و إسرتاتيجيتني  اجلزائرنتهجت إ لذلك
ىل األسواق اإلقليمية األخرى على شكل غاز طبيعي إعن طريق األنابيب، و  األوروبيةالسوق  إىلكبرية من الغاز 

ستهالكه يف السوق احمللية  إ ةستخدام الداخلي للغاز، وزيادالثانية فتعتمد على تكثيف اإل جيةاإلسرتاتي أمامسال، 
 .كمصدر طاقوي وكمادة أولية تدخل يف معظم الصناعات البرتوكيماوية

                                                
1 Ministère de l’énergie, Bilan Energétique National de l’année 2016, Op.Cit, p9, 10. 
2 British petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2017, Op. Cit, p9. 
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  ، المصدر الصاعد بين مؤيد ومعارضالغاز الصخري: ثانيا
ال الطاقوي العاملي، ويعود ذلك لإلمكانيات اليت حتوزها إن اجلزائر كانت والتزال تعترب من بني أهم الفاعلني يف ا

ا من هذه الطاقات تشهد تناقصمن الطاقات األ من  احفورية التقليدية خاصة الغاز الطبيعي والبرتول، لكن إحتياطيا
نها الغاز تقليص اإلعتماد عليها والبحث عن البدائل املتاحة وغري املستغلة وملاجلزائر بما يدفع  سنة ألخرى، وهو

   .الصخري
على أساس تقديرات من إدارة معلومات الطاقة األمريكية، فاجلزائر تعد : إحتياطي الغاز الصخري في الجزائر .1

من بني العشرون دولة يف العامل اليت حتتوي على إحتياطيات معتربة من الغاز الصخري، فهي متتلك ثالث إحتياطي 
أي ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف ) تريليون مرت مكعب 20حوايل (ب تريليون قدم مكع 707عاملي يصل إىل حنو 

اية سنة  4.5إحتياطيات الغاز الطبيعي املقدر بـ  إضافة إىل ذلك فإن اجلزائر متتلك من  ،2016تريليون مرت مكعب 
حيض باإلهتمام الذي ، إال أنه ال 1مليار برميل 5.7البرتول الصخري القابل لإلستخراج من الناحية الفنية ما يقارب 

  .يلقاه الغاز الصخري  نظرا لصعوبة وإرتفاع تكاليف إستخراجه وإخنفاض إحتياطاته مقارنة بالغاز
ويتوزع إحتياط الغاز الصخري على سبعة أحواض تعد األهم على مستوى الوطن، وتتمثل يف كل من حوض 

تريليون قدم  282.3إلحتياطي منه بنحو ويعد احلوض األكثر غىن بالغاز الصخري حيث يقدر ا) بركني(غدامس
تريليون قدم مكعب، فحوض رقان بإحتياطي يقدر  152.5مكعب، يليها حوض تيميمون بإحتياطي يقدر حبوايل 

  : تريليون قدم مكعب، مث تأيت بقية األحواض كما هي موضحة من خالل اجلدول املوايل 119.8بنحو 

  لصخري القابل لإلستخراج في الجزائر حسب األحواضتوزيع إحتياطي الغاز ا): 8.4(الجدول رقم 

  )²م(مساحة الحوض   الحوض
  إحتياطي الغاز الصخري

  )تريليون قدم مكعب(
  282.3  117000  )بركين(غدامس

  152.5  43700  تيميمون

  119.8  40000  رقان

  59.9  20200  أهانت

  55.7  44900  إليزي

  26  77000  تندوف

  9.5  22300  مويدير

  707  -  حتاطي إجمالي اإل
Source : U.S Energy Information Administration 

  ".1.4"وعن توزيع أحواض الغاز الصخري يف الصحراء اجلزائرية فهي موضحة يف اخلريطة املتاحة يف امللحق رقم 

                                                
  .15، صمرجع سبق ذكرهبوريش أمحد،   1



  
 

 

  الفصل الرابع          آليات وإجراءات ترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية إلستخالف الثروة البترولية في الجزائر وفق ضوابط اإلستدامة

299 

بالعودة إىل قانون احملروقات يف شقه املتعلق بإستكشاف وإستغالل  :إستغالل الغاز الصخري في الجزائر .2
حملروقات الصخرية، فإن عمليات إستغالل الغاز الصخري لن يكون على املدى القريب، إذ نص القانون الذي صدر ا

على عقد البحث واإلستغالل اخلاص باحملروقات غري التقليدية الذي يتضمن  2013يف اجلريدة الرمسية يف فيفري 
ا : مرحلتني اريخ دخول العقد حيز التنفيذ، تبدأ مبرحلة إبتدائية سنة على األكثر إبتداء من ت 11مرحلة البحث ومد
ا  ا  3مد سنوات، تتبعها مرحلة ثانية وثالثة بسنتني لكل منهما، وتنضم إىل هذه املراحل الثالثة مرحلة منوذجية مد

ا  4 ية بناء سنوات إضاف 5سنة مع متديد إختياري ملدة  40سنوات على األكثر، أما مرحلة اإلستغالل اليت تبلغ مد
 1.على طلب املتعاقد

أما عن عملية إستخراج الغاز الصخري يف اجلزائر تتطلب عمل حفرة أفقية داخل الصخرة األم أطول مما هو 
) احلفر وكسر الصخور(متعارف عليه عامليا، كما تتطلب عمل كسور أكثر حجما، وحتتاج احلفرة بأكملها يف اجلزائر 

ألف مرت مكعب، ووفقا للوكالة الوطنية اجلزائرية لتثمني موارد  25أالف إىل  10إىل كمية من املاء ترتاوح بني 
مليار مرت مكعب من الغاز الصخري  60مليار دوالر إلنتاج  300احملروقات، فإن اجلزائر حباجة إلستثمارات بقيمة 

ن الوكالة أن السيناريو مليار دوالر لعمليات احلفر فقط، وذكر تقرير صادر ع 200عاما املقبلة منها  50يف غضون 
بئر سنويا إلنتاج  240سنة بوترية  50ألف بئر على مدى  12الذي أعدته ينص على ضرورة أن تقوم اجلزائر حبفر 

مليار مرت مكعب سنويا من الغاز الصخري، وقد مت حفر أول بئر للغاز الصخري يف حوض أحنيت الواقع جنوب  60
  2.عني صاحل

وإرتفاع تكاليف  املخاوف البيئية إال أنيف اجلزائر، حتياطي الغاز الصخري إائل من بالرغم من هذا القدر اهلو 
تزال يف مرحلة  واجلزائر حاليا ال ،ستغالل هذه الثروةإستخراج تعد من العوائق الرئيسية اليت حتول دون عمليات اإل

رد املائية ملعاجلة كل اجلوانب املتعلقة املواوزير مت تنصيب جلنة وزارية تضم وزير الطاقة و  الغرض وهلذا ،ستكشافاإل
سواء كانت إقتصادية أو بيئية، ولتفادي اإلضرار بالسكان فإن أماكن احلفر اليت  ستكشاف احملروقات غري التقليديةإب

بعيدة عن املناطق اآلهلة بالسكان وكذا عن أماكن النشاط  الصخري ستكونستكشاف الغاز إل سيتم إختيارها
أعطي الضوء األخضر لوزارة الطاقة مبباشرة إستكشاف وإستغالل الغاز الصخري  طارويف هذا اإل ،يالفالحي والصناع

، مع تأكيده على أن تتم عمليات 2014ماي  21من طرف رئيس الدولة اجلزائرية السيد عبد العزيز بوتفليقة يف 
بيئية، حيث وقعت شركة سوناطراك اإلستكشاف واإلستغالل بتوخي احلرص الدائم على محاية املوارد املائية وال

إيين، أناداركو، شل، تاليسمان، حيث رخصت هلا القيام بعمليات احلفر : إتفاقيات تعاون مع شركات البرتول الكربى
  .التدرجيي للبحث عن الغاز الصخري

                                                
  :، متاح على املوقعهل سيغير خريطة الطاقة العالمية: الغاز الصخريعبد الوهاب السعدون،   1

http://portail.cder.dz (consulté le 10/04/2016) 
  
يار أسعار إ: ، مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويلالغاز الصخري كطاقة بديلة في الجزائر بين الضرورة اإلقتصادية والهاجس البيئي، شراطي نسيمة  2 نعكاسات إ

 اجلزائر،: ادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حيي فارس املدية، كلية العلوم اإلقتص2015كتوبرأ 7/8، يومي -املخاطر واحللول–النفط على اإلقتصاديات املصدرة له 
  .12، ص2015



  
 

 

  الفصل الرابع          آليات وإجراءات ترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية إلستخالف الثروة البترولية في الجزائر وفق ضوابط اإلستدامة

300 

غالل يواجه اإلقتصاد الطاقوي اجلزائري جدال حول إست: دوافع وعوائق إستغالل الغاز الصخري في الجزائر .3
الغاز الصخري كحتمية إقتصادية وكبديل طاقوي للطاقات التقليدية يف ظل املخاوف املرتبطة بإستخراجه وإستغالله  

كثر خاصة تلك املخاطر البيئية اليت متس بالنظام البيئي وختل بتوازن عناصره، فالوضع يف اجلزائر بني مؤيد ومعارض، و 
ستغالل الغاز الصخري يف الوقت الذي تتوفر فيه البالد على طاقات إاحلديث عن اجلدوى من توجه اجلزائر حنو 

ستغالل الغاز الصخري حيث أكدوا على أن إوقد تقاربت أراء بعض اخلرباء حول قضية  ،تقليدية هامة غري مستغلة
مكانيات ستغالل هذا النوع من الغاز داعني إىل ضرورة الرتيث ودراسة كل اإلإاجلزائر ليست مهيأة حاليا إلنتاج و 

 االلجوء إىل إنتاج هذ ميكن إستبعاد ال غري أنه ،حتياطات الطاقوية املتوفرة حالياستغالله بالنظر إىل اإلإللشروع يف 
يار أسعار البرتول الذي يؤدي إىل تراجع أسعار الغاز خاصة مع  اجلديد على املدى البعيد املصدر الطاقوي إ

. نظام اإلقتصادي ويؤدي إىل تأجيل املشاريع أو إلغائها لنقص التمويلالطبيعي، ما ينعكس سلبا على خمططات ال
من إمجايل الصادرات الطاقوية، وبالتوجه  %33وتعترب عوائد الغاز الطبيعي جزءا هاما وأساسيا من موارد اجلزائر بنحو 

ا الغازية مستقبال يد عطار خبري يف الطاقة يرى عبد ا اإلطارويف هذا . إلستغالل الغاز الصخري ستعزز من صادرا
والبيئة ومدير عام سابق لشركة سوناطراك أن اجلزائر ال ميكنها الشروع يف الوقت احلاضر وال حىت خالل العشر سنوات 

املوجود يف الطاقات التقليدية وإذا مل نتمكن من  يحتياطبالنظر إىل اإل " يف إستغالل الغاز الصخري ويقول القادمة
ستغالل الغاز الصخري إفإننا سنجد أنفسنا جمربين على الشروع يف  برتولللغاز الطبيعي والكتشاف حقول أخرى إ

على الرغم من  ."يحتياطألن مصادر الطاقة ستعرف نقصا من ناحية اإلنتاج واإل 2030على املدى البعيد وبعد سنة 
طاقة الرياح إال أن هذه و  ،لشمسيةالطاقات املتجددة كالطاقة ا عمليات إنتاج تسعى جاهدة إىل تطويرأن اجلزائر 

وبالتحديد البرتول والغاز  اليت تنبع من احملروقات نتجات واملشتقاتامل تقدمياألخرية ليست كافية وال ميكنها 
بتحالف مجيع هذه العوامل و ويف هذه احلالة  ،سنة القادمة 50أو  20واليت بدورها معرضة للنضوب خالل  التقليديني،

ملحة خاصة يف ظل لن يكون خيارا بل ضرورة  يف اجلزائر على املدى البعيد ستغالل الغاز الصخريإفإن التوجه حنو 
  1.تباطئ التوجه للطاقات املتجددة

إال أنه بالرغم من الدوافع السابقة الذكر، فهناك مجلة من العوائق اليت تقف أمام اجلزائر للتوجه حنو هذه الطاقة  
أن هناك بعض العوائق اخلاصة بالشأن اجلزائري تقف  ذكرناها سابقا يف الفصل الثاين، إذ إضافة إىل العوائق العامة اليت

 :أمام التوجه إلستغالل الغاز الصخري، تتمثل أمهها فيما يلي
يعترب املشكل األساسي يف عملية إستخراج الغاز الصخري، إستهالك الكميات الكبرية من املياه    -

عالية إلرتفاع عمق املياه الالزم إلستخراج الغاز الصخري يف الصحراء اجلزائرية، فإن فباإلضافة إىل مشكلة الضغوط ال
مادة   600ذلك سيؤدي إىل تلوث تلك املياه واملياه اجلوفية املتواجدة حتت األرض، حيث تستعمل اجلزائر أكثر من 

بداخله، وترجع الكمية املستعملة  كيميائية للقيام باحلفر العمودي واألفقي، وكسر الصخر إلستخراج الغاز احملتبس
من املياه إىل سطح األرض حمملة بتلك املواد اليت ال نعرف وجهتها بعد ذلك، كما تتوفر اجلزائر على كمية هائلة من 

                                                
السياسات اإلستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية : املؤمتر األول، مداخلة ضمن المصدر الطاقوي الجديد: الغاز الصخري ،بوحبيلة إهلام، قطوش مرمي1

  )بتصرف. (6،7ص ،2015، اجلزائر: 1كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيفالقطرية وتأمني اإلحتياجات الدولية،  
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ألف مليار مرت مكعب، ومجيع الواحات املتواجدة يف الصحراء اجلزائرية تتخذ من هذه  45املياه اجلوفية تقدر بنحو 
ال، ستصل ال حمال لتلك املياه املياه اجلوف ية مصدرا لربكها، وتلك املواد الكيمائية حسب رأي األخصائيني يف هذا ا

اجلوفية، مهما عملت اجلزائر من تقنيات مثل تقنية األنابيب املتعددة، فهذا ال يكفي وسوف تتلوث برك الواحات   
 1ية؛مما يؤدي إىل خطر القضاء على أي حياة يف الصحراء اجلزائر 

إنتاج الغاز الصخري يتطلب إستثمارات وتكاليف إنتاج ضخمة، ال تستطيع اجلزائر حتمل مثلها يف املرحلة  -
مليون أورو بإستخدام  15إىل  10الراهنة، حيث تكلف عملية إستخراج الغاز الصخري أمواال طائلة ترتاوح بني 

  2ألفراد العاملني؛أحسن التقنيات لتقليل أضرار تسرب الغاز للمياه اجلوفية أو ل
تمع احمللي املعارض، فقد رافق إنطالق عمليات التنقيب عن الغاز الصخري يف والية متنراست  - موقف ا

إحتجاجات غاضبة عربت عن خماوفها من خماطر إستخراجها، اليت تتعدى تلوث املياه إىل تلوث اهلواء وإنتشار املواد 
ه اجلوفية بسبب حاجة إستغالله إىل كميات هائلة من املياه لتفتيت احلجر املسرطنة، إضافة إىل تبديد خمزونات امليا

   3.الزييت
  تقييم إمكانية إستخالف البترول بالطاقات غير المتجددة المتاحة في الجزائر: ثالثا

ن حيث إن إسرتاتيجية إستخالف الثروة البرتولية يف اجلزائر بالطاقات األحفورية األخرى اليت تتفوق على البرتول م
حجم اإلحتياطي املتوفر، تعد مغامرة بالنسبة للجزائر جتعلها تبقى رهينة للموارد الناضبة، وهو ما يتناقض وضوابط 

فيما خيص الغاز الصخري فإستغالله يف اجلزائر على املدى البعيد يعد فرصة للبقاء يف  اإلستدامة بكل أبعادها، حيث
طاقة العاملي، إضافة إىل العوائد احملتملة والتحكم يف الوضع اإلقتصادي موقع جيوسياسي هام يف إطار مفهوم أمن ال

داخل البالد، وهذا من وجهة نظر املؤيدين له الذين أعتربوه من بني البدائل اليت يستوجب على الدولة اإلتكاء عليها 
ر البرتول، يف حني ذهب من أجل تنمية البالد خاصة يف ظل تراجع إنتاج الطاقات األحفورية األخرى وإخنفاض أسعا

آخرون عكس هذا الرأي متاما، فهم ال جيدون من داع لتوجه اجلزائر إلستغالل الغاز الصخري الذي إضافة إىل 
املخاطر اليت يشكلها على البيئة واإلنسان، فإن تكلفة إستخراجه تعد جد مرتفعة، ولذلك فإمكانية تعويض النقص 

  . قليدية ال يعترب الغاز الصخري اخليار األنسب هلايف إحتياطيات الطاقات األحفورية الت
الغاز الطبيعي والغاز  –وأخذا بإعتبارات وضوابط اإلستدامة فإن خيارات اجلزائر الطاقوية غري املتجددة 

ا تبقى موارد ناضبة تتناقص  - الصخري بالرغم من حجم اإلحتياطيات املتوفرة ونظافتها نسبيا مقارنة بالبرتول، إال أ
ا اإلستخدامية با ، لذلك -خاصة الغاز الطبيعي–إلستهالك مع مرور الزمن بالرغم من اإلجراءات املتخذة لرتقية كفاء

                                                
1 Abdelmadjid BOUDER, Nacira KHIER, Rabia MIMOUNA, "Le gaz de schiste en Algérie : Quels enjeux et 
quels impacts pour notre territoire ?", 1er Colloque International sur Hydrocarbures, Énergies et Environnement 
–HCEE- Ouargla les 23/ 24 novembre 2014, p4.  

يار أسعار النفط على اإلقتصاديات املصدرة له : مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويل، فوائد وأضرار: الغاز الصخري في الجزائرقمبور عبد الرؤوف،  2 –إنعكاسات إ
  .12، ص2015، اجلزائر: ، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حيي فارس املدية2015أكتوبر 7/8يومي  ،-املخاطر واحللول

يار أسعار : مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويل، اإلقتصاد الطاقوي الجزائري بين العاز الطبيعي والغاز الصخريعياش زبري، إهلام بوجعدار،   3 النفط على إنعكاسات إ
 ،2015، اجلزائر: ، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حيي فارس املدية2015أكتوبر 7/8، يومي -املخاطر واحللول –اإلقتصاديات املصدرة له 
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ميكن للغاز التقليدي أن خيفف الضغط على البرتول على املدى القصري واملتوسط، مث على املدى البعيد بالنسبة للغاز 
وإنطالقا من هذا الطرح فعلى . قيقي املستدام للثروة البرتولية يف اجلزائرالصخري، إال أن الغاز بنوعيه ال يعد البديل احل

اجلزائر التوجه حنو إستغالل الطاقات النظيفة املتجددة لتأمني أمنها اإلقتصادي والطاقوي وفق إعتبارات ومبادئ 
  .التنمية املستدامة، وهو ما سوف نتناوله بالدراسة والتحليل يف املطالب الالحقة

  البدائل الطاقوية المتجددة للبترول الجزائري  : ب الثالثالمطل
متتلك اجلزائر إمكانيات هامة من الطاقات املتجددة كالطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة املائية، طاقة احلرارة 

ي املستدام إىل تسعى اجلزائر من خالل النموذج الطاقوي الذي يرتكز على اإلمداد الطاقو اجلوفية وطاقة الكتلة احلية، و 
للفرتة القادمة، حيث تشهد الطاقوية حد الرهانات أالطاقة املتجددة، كخمتلف مصادر تطوير إمكانيات إستخدام 

   .منة بيئيااآلو الساحة الدولية حتوال يف الصيغة الطاقوية حنو الطاقة املستدامة 
  الطاقة الشمسية، إمكانيات ومقومات: أوال

كرب دولة عربية أنظرا ملساحتها ك اجلغرايف على أضخم حقول الطاقة الشمسية يف العامل، تتوفر اجلزائر جراء موقعها
املقدرة (من املساحة الكلية للجزائر  %80ومتثل مساحة الصحراء اجلزائرية  ،)منطقة كربى صحاري العامل(وإفريقية 

 درجة مئوية 60تقريبا رارة الشديدة باحل حيث متتازقة الشمسية مكانيات هائلة من الطاإب) 2مليون كلم 2بأكثر من 
ا سحب الغطاء إذ أن  غيوم،تقريبا دون ة ، مع مساء صافيساعة سنويا 3500ومبعدل إشراق بقدر بـ  صيفا

وحسب الدراسات املتخصصة فإن اجلزائر تتلقى أكثر من  .فقط على مدار العام %20و %10منخفض يرتاوح من 
ساعة من الشمس يف اهلضاب العليا  3900لرتاب الوطين وقد تصل حدود ساعة تشميس سنويا على كامل ا 2000

ا حنو  كيلوواط   5.6يف الشمال، وتتجاوز  2م1كيلوواط ساعي على مساحة   3والصحراء، ومتوسط الطاقة املتوفرة 
سنويا يف الشمال 2م/كيلوواط ساعي   1700يف منطقة اجلنوب، أي أن القوة تصل إىل  2م1ساعي على مساحة 

  : سنويا بالنسبة للجنوب، كما يوضحه اجلدول املوايل2م/كيلوواط ساعي  2650و

  القدرات الشمسية في الجزائر): 9.4(الجدول رقم 

  صحراء  هضاب عليا  منطقة ساحلية  البيانات
  86  10  4  )%(مساحة

  3500  3000  2650  )سنة/ساعة(معدل مدة إشراقة الشمس 
  2650  1900  1700  )سنة/2م/ساعي كيلوواط(الطاقة المتوفرة في المتوسط 

   .39، ص2007، وزارة الطاقة واملناجم، اجلزائر، دليل الطاقات المتجددةمديرية الطاقات اجلديدة واملتجددة،  :المصدر

ا أن الصحراء اجلزائرية هي من أكرب خزانات الطاقة  هذا وقد أعلنت الوكالة الفضائية األملانية بعد دراسة قامت 
ساعة إشعاع يف السنة وهو أعلى  3500العامل، حيث تدوم اإلشعاعات الشمسية يف الصحراء اجلزائرية الشمسية يف 

مستوى إلشراق الشمس على املستوى العاملي، وهو ما دفع بالوكالة إىل تقدمي إقرتاح للحكومة األملانية حول إقامة 
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 إلنتاج حوايل 2007ق بني احلكومتني يف ديسمرب مشاريع إستثمار يف اجلنوب اجلزائري، وبناء عليه مت تقدمي اإلتفا
  .من الكهرباء بفضل الطاقة الشمسية ونقلها إىل أملانيا من خالل كابل حبري عرب إسبانيا 5%

ا من بني أكرب وأحسن حقول الطاقة الشمسية يف العامل، باإلضافة ومن اجلدير بالذكر بأن اجلزائر  صنفت على أ
متتلك أكرب نسبة من الطاقة الشمسية يف حوض البحر بالواليات املتحدة األمريكية، كما إىل إيران ومنطقة أريزونا 

 5تغطية و مرات اإلستهالك العاملي،  4، والدول األوروبيةمرة إحتياجات  60تسمح بتغطية  اليت األبيض املتوسط
  1.ئيةالكهرباالطاقة مرة اإلستهالك الوطين من  أالف

ن اجلزائر تتمتع بقدرات طبيعية هائلة من اإلشعاع الشمسي، ميكن أن يؤهلها من خالل ما سبق يتضح جليا أ
إلستغالل الطاقة الشمسية بصورة رئيسية ضمن خططها التنموية خاصة ما يتعلق بتوفري الطاقة الكهربائية، 

ي اآلمن واملستدام وإستخدامها لفك العزلة عن املناطق الريفية النائية، من خالل رفع مستويات توفري اإلمداد الطاقو 
واألقل تكلفة، إذا فاجلزائر متتلك من خالل حميطها اجلغرايف اهلائل على مساحات شاسعة غري مستغلة وصحراوية تعد 
منجما للطاقة الشمسية، ولإلطالع على متوسط الطاقة الشمسية املتوفرة حسب املناطق يف اجلزائر نورد الشكل 

 :املوايل
  توسط الطاقة الشمسية المتوفرة حسب المناطق الجغرافية في الجزائرتوزيع م): 10.4(الشكل رقم 

  

  
  

  
Source: Agence Spatiale Algérienne, http://www.asal.dz/#. (Consulté le 15/04/2016)  

  

  
                                                

  .133، ص2008، جانفي ، جملة الطاقة واملناجم، العدد الثامن، اجلزائر، مزايا الطاقة الشمسيةوزارة الطاقة واملناجم  1
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  طاقة الرياح: ثانيا
الرحيي فيها من مكان إىل آخر  تعد اجلزائر من الدول اليت متتلك إمكانيات معتربة من الرياح، إذ تتميز بتغري املورد

  :حيث تنقسم اجلزائر إىل منطقتني جغرافيتني كبريتنينتيجة الطوبوغرافيا وتنوع املناخ، 
كلم وبتضاريس جبلية متثلها سلسليت   1600الشمال الذي حيده البحر املتوسط ويتميز بساحل ميتد على  -

ب العليا والسهول ذات املناخ القاري ومعدل السرعة يف األطلس التلي والصحراوي وبني هاتني السلسلتني توجد اهلضا
  الشمال غري مرتفع جدا؛

ثا وتتجاوز /م 4منطقة اجلنوب اليت تتميز بسرعة رياح أكرب منها يف الشمال خاصة يف اجلنوب الغريب بسرعة  -
 . ثا يف منطقة أدرار/م 6

بوب رياح حتمل معها الكثري من اهلواء ال بحري الرطب والقاري الصحراوي مبتوسط سرعة وعموما تتميز اجلزائر 
هذا من شأنه توليد  ثا، وهي طاقة مالئمة لضخ املياه خصوصا يف السهول املرتفع،/م 6إىل 2ترتاوح ما بني  سنوية

ثانية، وهو ما يكفي لتغطية /م 5.1مليون واط ساعي سنويا يف حالة رياح ذات سرعة  673طاقة كهربائية قدرها 
 .مسكن من الطاقة الكهربائية 1008 إحتياجات قرابة

 متوسط سرعة الرياح في األقاليم الجزائرية): 11.4(الشكل رقم 

 
Source: http://www.cder.dz/spip.php?article1446 (Consulté le 30/04/2016)  

درار من أهم املناطق ذات اهلبوب املرتفع يف اجلنوب الغريب اليت تتميز تعترب أ :حصيلة إستغالل طاقة الرياح -
ثا، ومنطقة عني أميناس باجلنوب الشرقي، وألجل ذلك /م 9 – 5بوب رياح طيلة فصول السنة بقوة ترتاوح ما بني 

زرعة هوائية بأدرار بإنشاء أول م 2013 – 2011خالل الفرتة : وضعت اجلزائر برناجما إلستغالل طاقة الرياح كما يلي
ميغاواط لتبلغ  0.85ناعورة هوائية قدرة كل واحدة منها  12هكتار، حتتوي على  50على مساحة إمجالية تقدر بـ 
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 وقد قدرت قيمة اإلستثمار حنو 2030،1جيغاواط سنة  22ميغاواط واليت من املفرتض أن تصل لـ  10قدرة احلضرية 
رباء باهلام جدا حيث يتوقعون أن يدر على اجلزائر بأرباح تفوق ثالثة مليار وهو إستثمار يصفه اخل 2،وروأمليون  30

أورو سنويا، فضال عن قدرة هذا القطاع الواعد على إستحداث أالف مناصب الشغل وتوفري طاقة نظيفة،  وما بني 
ىل مشاريع أخرى ميغاواط، إضافة إ 20مت إجناز مزرعتني هوائيتني تقدر كل واحدة منهما بـ  2015 -2014سنيت 

وحسب مدير املركز اجلزائري  3ميغاواط، 1700بقدرة إنتاجية تقدر بنحو  2030و 2016قيد الدراسة للفرتة ما بني 
لتطوير الطاقات املتجددة، فإنه سيتم تدعيم خمتلف هذه الوحدات بالوسائل الضرورية لرتقية هذا القطاع وإلجناح هذا 

  . أستاذا ينشطون يف ثالثني خمربا وطنيا 360على  باحثا عالوة 20املسعى تقرر جتنيد 
حيث يكلف الكيلوواط ساعي املنتج من نتاج الكهرباء من طاقة الرياح منخفضة، إبالرغم من كون تكاليف و 

ن فرص إنتاجها يف اجلزائر مل تكن كبرية نتيجة لتوفر الغاز الطبيعي بكميات كبرية أإال  4دج، 6إىل  5طاقة الرياح حنو 
نتاج الكهرباء خاصة إساليب أفضل أالكهرباء من وقود الغاز الطبيعي  توليدعار رخيصة وتكلفة متدنية مما جيعل وبأس

ا السلبية كالضجيجأن مصادر الرياح تعاين من تقطعها وبعض تأو  وحاجتها ملساحات شاسعة لرتكيب املراوح  ثريا
  .اهلوائية

ا مل تقم بإستغالهلا عموما ورغم اإلمكانيات الطاقوية املعتربة اليت  حتوزها اجلزائر يف جمال الطاقة اهلوائية، إال أ
اإلستغالل األمثل والكفأ، وبالتايل اإلستفادة منها يف توليد الكهرباء لتخفيف الضغط على املصادر األحفورية 

ا هلذا الغرض بإعداد خرائط لطاقة ا اليت أنشأ الرياح، وذلك من  الناضبة، ورغم أن اجلزائر تعكف عرب مؤسسا
خالل دراسة حقول الرياح املنتشرة عرب كامل الرتاب الوطين من أجل حتديد معدالت السرعة فيها، وتقدير أهليتها 

إلحتضان حمطات توليد الكهرباء املستمدة من الرياح، إال أن ذلك يبقى نظريا وحيتاج إىل جتسيد على أرض الواقع  
  . ح يف توليد الكهرباء ستظل حمدودة يف الوقت احلايلوهو ما يعين أن مسامهة طاقة الريا 

 الطاقة المائية: ثالثا
ا تتميز بندرة املياه السطحية اليت تنحصر أساسا يف جزء حبالنظر للمسا ة الشاسعة اليت متتد عليها اجلزائر، إال أ

 %75منها ، 3مليار م 25بأقل من  من املنحدر الشمايل للسلسة اجلبلية األطلسية، وتقدر اإلمكانيات املائية للجزائر
  .فقط قابلة للتجديد

                                                
مداخلة مقدمة إىل امللتقى ، مع اإلشارة إلى تجربة الجزائر - دور الشراكة األجنبية  في نشر إستغالل الطاقة المتجددة عبر العالم، هاجر بريطل، الطيب داودي  1

: البواقيأم كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ،  2014نوفمرب 19و 18، يومي خيارات التحول وحتديات اإلنتقال: الطاقات البديلة: الثاين الدويل
  .12، ص2014اجلزائر، 

  .109، ص2010نوفمرب اجلزائر، ، 12، جملة الطاقة واملناجم، العدد قفزة عالمية  في إستغالل طاقة الرياح :البيئةيد على حطايب، شر   2
السياسات اإلستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية : املؤمتر األولمداخلة مقدمة إىل ، وارد وإمكاناتم: الطاقة في الجزائرحي سعاد، اجبار سعاد، م   3

  .14ص ،2015، اجلزائر: 1القطرية وتأمني اإلحتياجات الدولية، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف
: الثاين مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويل،  حروقاتمإلستثمار في الطاقات المتجددة في الجزائر كبديل لإلستثمار خارج الدراسة وتحليل مقومات اعلي عليوة،   4

ائر، اجلز : البواقيأم ، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 2014نوفمرب 19و 18، يومي خيارات التحول وحتديات اإلنتقال: الطاقات البديلة
  .7، ص2014
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سنويا   3مليار م 65إن كميات األمطار الكلية اليت تسقط على اإلقليم اجلزائري هي كميات مهمة وتقدر حبوايل 
يف إنتاج الطاقة الكهرومائية، كما أن عدد األيام املمطرة تتجه  %5لكنها ال تستغل إال بنسبة ضعيفة تقدر بنحو 

إلخنفاض، وهذه األمطار ترتكز يف مناطق حمدودة باإلضافة إىل تبخر جزء منها بفعل احلرارة، ناهيك عن تذفقها ل
بسرعة حنو البحر، أو حنو حقول املياه اجلوفية، وجغرافيا تنخفض مصادر املياه السطحية كلما إجتهنا من الشمال إىل 

سد  75ثلث هذه الكمية هي عبارة عن مياه سطحية تتمثل يف  3مليار م 25اجلنوب، وتقدر كمية املياه النفعية بـ 
سدا  139حنو 2030والباقي مياه جوفية، ويتوقع أن يبلغ عدد السدود املستغلة يف اجلزائر سنة  2015،1منجز سنة 

   2.مليار مرت مكعب 12بقدرة تعبئة إمجالية حوايل 
وهي تعترب قدرات ضعيفة  2016،3ط سنة ميغاوا 228 دارهمقباجلزائر ما  القدرات املركبة من الطاقة املائية تبلغ

ا، و  توليد الطاقة يف الطاقة املائية هذا ما أدى إىل إخنفاض مسامهة مقارنة مبساحة اجلزائر واإلمكانيات اليت تزخر 
ي بالدرجة والنسبة املتبقية تنتج من الغاز الطبيعمن إمجايل الكهرباء املنتجة فقط  %3ال تتجاوز  حيثالكهربائية 

ىل عدم إإىل العدد غري الكاف ملواقع اإلنتاج الكهرومائي باإلضافة األوىل، ويرجع ضعف إستغالل هذه الطاقة 
   .إستغالل املواقع املوجودة إستغالال كفؤا

  :واجلدول املوايل يلخص أهم مراكز توليد الطاقة الكهرومائية املتوفرة يف اجلزائر

  ليد الطاقة الكهرومائية في الجزائرمراكز تو ): 10.4(الجدول رقم 

  الوالية  المحطات
  جباية  محطات التدفق القوي درقينة، إيغيل إيمدا

  جيجل  منصورية ، إيراقن
  تيزي وزو  محطات التدفق الضعيف سوق الجمعة، تيزي مدان، إغزنشبل

  عني الدفلى  غريب
  البويرة  قوريات

  الشلف  واد الفضة
  معسكر  بوحنيفية
  تلمسان  بني غزول

  عني متوشنت  تسالة
  :، متاح على املوقعاإلمكانيات الوطنية للطاقات المتجددةوزارة الطاقة واملناجم،  :المصدر

http://www.mem-algerie.org  

  

                                                
1 http://www.mree.gov.dz/anbt-2/?lang=ar (consulté le 29/04/2017) 
2 http://www.djazairess.com/aps/331361 (consulté le 29/04/2017) 
3International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy Statistics, 2017, p11. 
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  طاقة الحرارة األرضية: رابعا
على أكثر من  توفر اجلزائرتما حلرارة االرض اجلوفية، حيث يشكل كلس اجلوراسي يف الشمال اجلزائري إحتياطيا ها

ا  200 درجة مئوية وترتفع  40مصدر حراري تتمركز يف الشمال الشرقي والشمال الغريب للبالد، تتجاوز درجة حرار
يعية اليت درجة مئوية ببسكرة، وهذه الينابيع الطب 119درجة مئوية يف محام املسخوطني بقاملة، لتصل إىل حنو  96إىل 

ثانية من املاء احلار وهو /3م2هي على العموم تسربات خلزانات موجودة يف باطن األرض تتدفق لوحدها بأكثر من 
درجة مئوية وهو ما يسمح بإنشاء حمطات  96و 22جزء صغري مما حتويه اخلزانات، والذي ترتاوح درجة حرارته بني 

إال   1ميغاواط، 700ياه املعدنية احلارة يف توليد ما إستطاعته أكثر من لتوليد الكهرباء، ومن املمكن إستغالل منابع امل
أنه ال يتم إستغالهلا حاليا سوى يف جتفيف املنتجات الزراعية وتربية األمساك إضافة إىل تدفئة البيوت الزراعية 

  . واإلستشفاء بصفة أساسية
ماكن مهمة للطاقة احلرارية أفزيائية على وجود كدت العديد من الدراسات اجليولوجية، اجليوكيميائية واجليو وأ

درجات مئوية على بعد  5اجلوفية، أين متكنت تلك الدراسات من حتديد ثالثة أماكن يفوق فيها التدرج احلراري 
منطقة قاملة  ،)املسيلة(ومنطقة سيدي عيسى ) املدية(منطقة غليزان ومعسكر، منطقة عني بوسيف: مرت وهي  100
  2.وتبسة

حيدها من الشمال بسكرة ومن اجلنوب ) الطبقة املائية األلبية(توفر اجلزائر على طبقة جوفية من املياه احلارة كما ت
ا متتد إىل احلدود التونسية كما يوضحه الشكل رقم  ).  12.4(عني صاحل ومن الغرب أدرار وأما من اجلهة الشرقية فإ

ا بنحو  4من ويتم إستغالل هذا اخلزان من خالل التنقيب بأكثر  درجة  57مرت مكعب يف الثانية، وتقدر درجة حرار
 3.مئوية وبالتايل تشكل خزانا واسعا من حرارة األرض اجلوفية

  

  

  

  

  

  

                                                
، جملة - دراسة لواقع مشروع الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر-الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائرفروحات حدة،   1

  .154، ص2012اجلزائر، : ورقلة ، جامعة قاصدي مرباح،11الباحث، العدد
  .17، ص2014بو ظيب، ديسمرب أ، مؤمتر الطاقة العريب العاشر، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ،الورقة القطرية  2

3 Khadidja BOUZIDI, géothermie énergie d’avenir et ses perspectives au sud de l’Algérie, bulletin des énergies 
renouvelables, CDER, Alger, N10, Décembre 2006, p18. 
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 توزيع الطبقة األلبية في الجزائر): 12.4(الشكل رقم 

  
  .43، ص2007اجم، اجلزائر، ، وزارة الطاقة واملندليل الطاقات المتجددةمديرية الطاقات اجلديدة واملتجددة،  :المصدر

  
  طاقة الكتلة الحية: خامسا

يف اجلزائر نظرا لوفرة الغاز الطبيعي من جهة  -خاصة املتجددة –الزالت الكتلة احلية على هامش موارد الطاقة 
ة ستغالل طاقالت إلدمل تسجل اجلزائر أي معحيث ونقص املوارد املائية الضرورية للزراعات الطاقوية من جهة أخرى، 

ا      :اليت متتلكها، وتتمثل مصادر الطاقة احليوية يف اجلزائر يف مصدرين هامني مهاالكتلة احلية بالرغم من قدرا
من املساحة اإلمجالية للجزائر، وتقدر الطاقة اإلمجالية للمورد  %10واليت ترتبع على حوايل  :الموارد الغابية -

ميغا طن مكافئ برتول  3.7سنويا وبقدرة إسرتجاع تقدر بنحو ميغا طن مكافئ برتول  37الغايب اجلزائري بنحو 
من  %5ويعترب كل من الصونرب والكاليتوس نباتني مهمني يف اإلستعمال الطاقوي لكنهما ال ميثالن إال  1سنويا،

  ؛2الغابات اجلزائرية
 مليون طن 5حنو تصل كمية النفايات من هذا الصنف اليت ال يتم تدويرها : النفايات الحضرية والزراعية -

 3.مليون طن مكافئ برتول سنويا 1.33ويستطيع هذا املورد إستعاب طاقة تقدر بـ 
ن إستغالل النفايات واملخلفات العضوية خاصة الفضالت احليوانية من أجل إنتاج الغاز إىل أوجتدر اإلشارة  

خاصة يف املناطق الريفية، وتتمثل هذه  ةن يؤدي إىل تنمية مستدامأن تعترب كحل إقتصادي  من شأنه أميكن  يالطبيع

                                                
   .5، صمرجع سبق ذكرهشافية كتاف، زهري بن دعاس،  1
، مركز تنمية الطاقات 02، نشرية الطاقات املتجددة، العدد رقم األثار اإلقتصادية لمصادر الطاقة المتجددة في الجزائر وأفاقها المستقبليةمواكين سهيلة،  2

  .31، ص2002اجلزائر، املتجددة، 
3 Fatima Zohra TIZRAOUI, les énergies renouvelables, seule alternative à terme aux énergies fossiles, Energie & 
Mines revue n°2, avril 2004, 36. 
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  النفايات العضوية الصناعية ،املخلفات يف النفايات املنزلية، أوحال حمطات تطهري املياه القدرة احلضرية أو الصناعية
 1.املواشينفايات الفالحة وتربية 

تربية املواشي وحتويل خملفات إن أفاق تطوير هذه الطاقة يف اجلزائر قائمة من خالل إستغالل مزارع خملفات مزارع 
اجلزائر على موارد غابية وموارد طاقوية من النفايات  ذالتمور يف اجلنوب وخملفات صناعة زيت الزيتون، كما تستحو 

ت بعض التجارب إلنتاج الغاز احليوي من املخلفات الزراعية، وكذلك برجمت مشاريع أوقد بد. احلضرية والزراعية
 1000ويتوقع أن تبلغ الطاقة املركبة من الكتلة احلية يف اجلزائر حنو  .من التمور) اإليثانول(إلنتاج الوقود احليوي 

 2030.2ميغاواط أفاق 
 من خالل ماسبق ذكره حول إمكانيات خمتلف مصادر الطاقة املتجددة اليت تتوفر عليها اجلزائر، ميكن القول أن

الطاقة الشمسية إمكانيات قات املتجددة بالنظر إىل ضخامة للتحول إىل الطا نسبالطاقة الشمسية تعد الفرصة األ
ينبئ بطلب األمر الذي  ،الكامنة يف اجلزائر، باإلضافة إىل موقع اجلزائر على البحر املتوسط وشساعة الصحراء اجلزائرية

، وكذلك حراويةمستقبلي حمتمل كبري على الطاقة الشمسية خاصة لتوليد الكهرباء يف املناطق النائية واجلبلية والص
بالتوجه للتصدير خاصة للدول األوروبية وحىت اإلفريقية، ومن خالل املطلب املوايل سنحاول تبيني أفضلية الطاقة 

  .الشمسية  ومكانتها ضمن خمتلف مصادر الطاقة البديلة املتاحة يف اجلزائر وفق إعتبارات اإلستدامة

ائل الطاقوية المتاحة في تحقيق التنمية المستدامة  أفضلية الطاقة الشمسية ضمن البد: الرابعالمطلب  
  في الجزائر

ا جناحا كبريا أ، ومن املتوقع يف اجلزائراألقوى لتحل حمل الثروة البرتولية  البديلتعترب الطاقة الشمسية  ن حتقق تقنيا
وتتعدد مزايا  وية األخرى،مقارنة بالبدائل الطاق مكانيات الكامنة اليت حتوزها اجلزائر من الطاقة الشمسيةنظرا لإل

ا طاقة متاحة يف كل مكان باجلزائر، نظرا لوقوعها يف  إستخدام الطاقة الشمسية على املستويني القومي والفردي، إذ أ
قلب احلزام الشمسي العاملي، ومن مث ميكن لألفراد إستغالل منتجات الطاقة الشمسية كاألسقف الشمسية واإلنارة 

ات الشمسية واملضخات الشمسية وغريها، كما أن الطاقة الشمسية طاقة منخفضة التكلفة الشمسية وكذلك السخان
ا متد كوكب األرض بكميات هائلة من الضوء واحلرارة بدون مقابل، وتتوقف تكلفة إستغالهلا على  نسبيا، إذ أ

اقة الشمسية طاقة نظيفة وآمنة، إذ التكلفة األولية لتشييد املشاريع إىل جانب تكاليف الصيانة الدورية، كما تعترب الط
ال تشكل خطورة على العاملني يف حقول وحمطات الطاقة الشمسية، إضافة إىل أن املستقبالت الشمسية ال تصدر 

 3.أي ملوثات أو ضوضاء أو إزعاج عند إنتاج الطاقة من الشمس
  

                                                
إسرتاتيجية احلكومة للقضاء على  :داخلة ضمن امللتقى الدويل، مراءة للواقع الجزائريق: دور برامج الطاقات المتجددة في معالجة ظاهرة البطالةعدمان مريزق،  1

، 2011نوفمري  16-15، اجلزائر: املسيلة املستدامة، كلية العلوم اإلقتصادية، خمرب اإلسرتاتيجيات والسياسات اإلقتصادية يف اجلزائر، جامعة البطالة وحتقيق التنمية
  .12ص

2 IRENA, League of Arab States , Renewable Energy in the Arab Region: Overview of developments, RCREEE, 
2016, p14. 

  )بتصرف. (225، ص2011 اجلزائر،: ، ورقلةقاصدي مرباحجامعة  ،التاسع، جملة الباحث، العدد المتجددة وغير النفط والطاقات البديلة المتجددةخملفي أمينة،  3
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  المجاالت المتاحة إلستخدام الطاقة الشمسية في الجزائر: أوال
ا مازالت غري تتمتع الطا قة الشمسية بأمهية كبرية بتعدد جماالت إستخدامها على غرار إنتاج الكهرباء، إال أ

ا مازالت يف مرحلة الدراسة والتجريب مقارنة مبا تعرفه تطبيقات الطاقة الشمسية إلنتاج  مستغلة يف اجلزائر أو أ
لية معتربة لتشييد العديد من املشاريع، ولكن ال الكهرباء من إهتمام حكومي كبري، حيث ترصد له الدولة مبالغ ما

ميكننا إغفال اإلستخدامات األخرى للطاقة الشمسية ملا هلا من أمهية يف حتقيق التنمية الشاملة املستدامة، والتوسع يف 
بيئية على إستغالل خمتلف تطبيقات الطاقة الشمسية يف اجلزائر خيارا البد منه ألنه جمديا من الناحية اإلقتصادية وال

ا على الطاقات البديلة  مستوى األفراد وعلى مستوى القومي، وذلك نظرا ملا تتمتع به من مزايا عديدة تتفوق 
األخرى، فباإلضافة إىل توليد الكهرباء، ميكن أن تستخدم الطاقة الشمسية أيضا يف العديد من التطبيقات األخرى  

  :ولعل أمهها ما يلي
حيث تسعى احلكومة اجلزائرية إىل نشر ثقافة إستخدام : على أسطح المباني إستخدام الطاقة الشمسية .1

األسقف الشمسية خاصة يف السكنات قيد التشييد، املباين احلكومية، املؤسسات التعليمية واجلامعية، كما تسعى إىل 
م، فضال عن تشجيع املواطنني على تدشني األلواح الفوتوفولطية على أسطح املباين السكنية والتجارية ا خلاصة 

 إستخدامها يف القرى النائية والصحراوية البعيدة عن الشبكة العامة للكهرباء؛
يعترب إستخدام الطاقة الشمسية لإلنارة من أكثر اإلستخدامات جناعة  :إستخدام الطاقة الشمسية لإلنارة .2

كومية والسكنية، وكذلك إنارة القرى النائية وأيسرها تطبيقا، حيث ميكن إستخدامها إلنارة الطرق والشوارع واملباين احل
 واللوحات اإلعالنية؛

يعد إستخدام الطاقة الشمسية يف تسخني املياه من  :إستخدام الطاقة الشمسية في التدفئة وتسخين المياه .3
ة بني التطبيقات الشائعة عامليا وهو متاح لالطبيق يف اجلزائر، حيث تتنوع تطبيقات تسخني املياه بالطاقة الشمسي

ومن جهة  لألغراض املنزلية والعامة، والتسخني الشمسي للمياه يف العمليات الصناعية،إنتاج املاء الساخن الصحي 
 أخرى ميكن حلقل اللواقط الشمسية أن يفيد يف تدفئة البنايات خالل أوقات الربودة؛

من دول العامل نظرا لسهولة تنتشر املضخات الشمسية يف العديد  :إستخدام الطاقة الشمسية في ضخ المياه .4
إستخدامها، وميكن للجزائر أن تستفيد من الطاقة الشمسية يف رفع املياه من اآلبار اجلوفية ألغراض الري وكذا 
اإلستعمال اليومي يف املناطق النائية والصحراوية، كما ميكن إستخدامها يف الزراعة وتربية املاشية واليت تستهلك قدرا 

املائية، مما يستلزم املزيد من الطاقة واليت ميكن توفريها بالطاقة الشمسية لتخفيف الضغط على  معتربا من املوارد
 الطاقات األحفورية الناضبة واحلد من اإلنبعاثات امللوثة؛

ن إستعمال الطاقة الشمسية للتكييف إ: إستخدامات الطاقة الشمسية للتكييف في المناطق الصحراوية .5
خاصة يف جنوب البالد، السيما وأن اإلحتياجات إىل التربيد تتزامن يف معظم األوقات مع  هو تطبيق يستوجب ترقيته

 توفر اإلشعاع الشمسي القوي؛ 



  
 

 

  الفصل الرابع          آليات وإجراءات ترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية إلستخالف الثروة البترولية في الجزائر وفق ضوابط اإلستدامة

311 

تعرف هذه التقنية رواجا كبريا يف العديد من دول  :إستخدامات الطاقة الشمسية لتحلية وتصفية المياه .6
  . مياه البحر وتصفية مياه الصرف الصحي يف اجلزائر أيضا العامل، حيث ميكن اإلستفادة من الطاقة الشمسية يف حتلية

على غرار إنتاج الكهرباء من خالل  وميكن تلخيص أهم إستخدامات الطاقة الشمسية املتاحة للتطبيق يف اجلزائر
  :الشكل املوايل

  أهم إستخدامات الطاقة الشمسية المتاحة للتطبيق في الجزائر ): 13.4(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .إعداد الطالبة :المصدر

  أثار إستخدام الطاقة الشمسية في تحقيق أبعاد اإلستدامة في الجزائر: ثانيا
تعد الطاقة من العناصر اهلامة لتحقيق التنمية املستدامة، إذ يتزايد الطلب عليها ملواكبة التنمية اإلقتصادية 

جل لتحقيق التنمية املستدامة ترتكز على إستخدام واإلجتماعية والبيئية، وقد وضعت اجلزائر إسرتاتيجية طويلة األ
مصادر الطاقة املتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، وذلك ملا هلذه األخرية من أثار وإنعكاسات إجيابية يف حتقيق أبعاد 

  . التنمية املستدامة يف اجلزائر
الشمسية يف اجلزائر من شأنه إن إنتشار إستخدام تطبيقات الطاقة : الطاقة الشمسية واإلستدامة اإلقتصادية .1

ا املتنوعة مثل األلواح الشمسية، السخانات الشمسية  خلق صناعة واعدة هي صناعة الطاقة الشمسية ومنتجا
املكيفات الشمسية، وأعمدة اإلنارة الشمسية وغريها، واليت تعمل على توفري املزيد من فرص العمل، وتساهم يف تعزيز 

 . ا يدعم النمو اإلقتصادي بالدولة ويعزز مستوى معيشة األفرادالناتج احمللي اإلمجايل، مم
وتساهم الطاقة الشمسية يف ختفيض عجز امليزانية العامة للدولة، وذلك من خالل تقليص الدعم املوجه للوقود 

ر األحفوري خاصة يف إنتاج الكهرباء والذي يستنزف نسبا ضخمة من موارد الدولة، حيث يبلغ حجم الدعم املباش
لذا شرعت احلكومة اجلزائرية يف مراجعة أسعار  ،من تكلفة الكهرباء% 60بـ ملؤسسة سونلغازاملقدم من طرف الدولة 

الطاقة إستخدام 
 الشمسية

 التبريد والتكييف

 األسقف الشمسية

تصفية مياه الصرف 
 الصحي

 تحلية مياه البحر

  اإلنارة
 وضخ المياه

 التسخين التدفئة و 
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الوقود األحفوري من خالل إجراء إصالحات تدرجيية يف جمال الدعم املوجه للطاقات األحفورية، كما تستهدف 
اقة بتقدمي دعم للعديد من القطاعات لتشجيعها على السياسة الطاقوية يف اجلزائر إىل رفع كفاءة إستخدام الط

مليار دوالر   120إستخدام الطاقة النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية، وقد رصدت احلكومة اجلزائرية يف هذا اإلطار حنو 
ادر ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية من مص 22كدعم لربنامج تطوير الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية إلنتاج 

  . 2030متجددة يف آفاق 
ا البالد، ويؤدي إستغالل الكبرية اليت تتكبدها اخلزينة  ئراخلساإىل تقليص  ثروة الطاقة الشمسية اليت تزخر 

 فضال عن قيامالذي يتم حرقه بكميات كبرية إلنتاج الكهرباء، الطبيعي مثال، و ستنزاف الكبري للغاز العمومية جراء اإل
ماليري دوالر من ماديت البنزين واملازوت من اخلارج، يف ضوء حمدودية حمطات  3حنو  قيمتهرياد ما ستإاحلكومة حاليا ب

أورو للرت  0.9تشرتي هاتني املادتني بقيمة اجلزائرية التكرير املوجودة، ما يعين بصورة أكثر تفصيال بأن السلطات 
علما أن جانبا كبريا من  ،أورو عن كل لرت 0.77بـ أورو للرت، أي خسارة مباشرة 0.13الواحد، وتبيعه للمواطنني بـ

ُسخر لتشغيل احملطات املولدة للكهرباء، وهو ما  للطاقة ستثمارات جدية إتفاديه يف حال وجود  ميكنهذه املواد ي
آالف ساعة إطاللة للشمس يف  3بأكثر من عتبار أن الصحراء اجلزائرية تستفيد إب الشمسية يف جمال توليد الكهرباء،

  .كيلوواط يف كل مرت مربع  2000لسنة، ما يكفي إلنتاج ا
كما أن التوسع يف إستخدام الطاقة الشمسية سيساهم يف حتسني وضع امليزان التجاري من خالل حترير قدرا كبريا 
 من الوقود األحفوري للتصدير، إضافة إىل إمكانية تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية املنتجة من الطاقة الشمسية
للدول اليت تعاين من فقر يف هذه الطاقة، ما سوف يعود بعوائد مالية إذا حتققت الظروف لذلك، وكذلك تصدير 

  .املنتجات الشمسية إذا مت التوسع يف إنتاجها، مبا يساهم يف حتسني وضع ميزان املدفوعات ككل
طاقة الالزمة لربامج التنمية إن تطوير إستخدام الطاقة الشمسية سوف يساند الوقود األحفوري يف توفري ال

واملشروعات القومية، فضال عن إمكانية ختفيف الضغط الواقع على الشبكة العامة للكهرباء وقت الذروة من خالل 
تركيب األلواح الشمسية على أسطح البنايات احلكومية والسكنية وكذلك التجارية، مما يساهم يف تقليل فرتات إنقطاع 

كيلوواط ساعي سنويا، مما جيعل   24.7تزايد إستهالك الفرد اجلزائري للكهرباء بـمعدل ة مع التيار الكهربائي، خاص
ويتيح إستخدامها اإلستعاضة  للطاقة الشمسية دورا يف ختفيض العبئ على زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية،

ق األمن الطاقوي الذي يعد أحد التدرجيية عن إمدادات الطاقة األحفورية الناضبة، وهذا ما سوف يؤدي إىل حتقي
  .احملاور االرئيسية اليت يقوم عليها اإلقتصاد اجلزائري ألجل حتقيق التنمية الشاملة املستدامة

إضافة إىل ما سبق ذكره جيب على اجلزائر تركيز اجلهود على جعل أسعار الطاقة الشمسية تنافسية ومن مث العمل 
ا بتأمني موارد مالية يف حالة نضوب مصادر الطاقات األحفورية على كسب حصة من السوق الدولية تسمح هل

وخاصة البرتول، والتفكري اجلاد يف مرحلة ما بعد البرتول حىت ال جتد نفسها يف وضع قد يعيدها إىل حالتها املدينة أين 
لذا على  عانت من تبعات الديون لسنوات طويلة حيث كانت خدمة الديون يف بعض احلاالت أكرب من املداخيل،

ا حتوز  اجلزائر اإلستعداد هلذه املرحلة وال يتم ذلك إال من خالل توجيه اجلهود حنو تطوير الطاقة الشمسية خاصة وأ
  .على إمكانيات هائلة منها
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تلعب الطاقة الشمسية دورا جوهريا بالنسبة لتنمية املناطق البعيدة  :الطاقة الشمسية واإلستدامة اإلجتماعية .2
صول على خدمات الطاقة بتحسني مستوى املعيشة والتعليم والصحة، وكذا التقليل من حدة البطالة حيث يسمح احل

بإمكان يف هذه املناطق نتيجة لفرص العمل اليت توفرها يف تركيب وتشغيل وصيانة نظم الطاقة الشمسية، حيث 
الساعة، أما /لسنة لكل جيغاواطوظيفة يف ا %0.87تكنولوجيا الطاقة الشمسية خاصة الفوتوفولطية إستحداث حنو 

والذي بدوره يعزز . الساعة/ وظيفة يف السنة لكل جيغاواط %0.23الطاقة الشمسية احلرارية فيمكن أن توفر حوايل 
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للمناطق األكثر فقرا واحملرومة من إمدادات الطاقة، كما أن توفري الكهرباء باملناطق 

ا، إذ تعمل الطاقة الشمسية على الصحراوية مثال  سيساهم يف تشجيع الصناعات احمللية ومن مث ختفيض البطالة 
وقد . احلد من الفقر من خالل توفري فرص عمل للشباب، ومن مث تقليل اهلجرة الداخلية واخلارجية حبثا عن العمل

قامة حمطة للطاقة الشمسية بتكلفة املتخصصة يف جمال الطاقة الشمسية أن إ" يب يت أل" أوضحت بيانات شركة 
  1.فرصة عمل 3800مليون دوالر كفيلة بتوفري حنو  100

ا من أجل  باإلضافة إىل ذلك حتوز اجلزائر على العديد من مشاريع إستغالل الطاقة الشمسية وتطوير تكنولوجيا
زائر بلد مرتامي األطراف والكثافة السكانية النهوض بعملية التنمية يف املناطق النائية والريفية، خاصة وأننا نعرف أن اجل

تقل يف املناطق النائية والصحراوية مما جيعل إيصال شبكة الكهرباء إليها غري إقتصادي وهنا يكون احلل األمثل لتنمية 
تلك املناطق هي بالتوجه إلستغالل الطاقة الشمسية وباألخص يف اجلنوب الكبري لتوفرها وبإمكانيات ضخمة على 

السنة، وذلك من خالل تركيب املزيد من األسقف الشمسية على مبانيها أو إتباع األنظمة املركزية لتغذيتها   طول 
  .قرية باجلنوب والذي كان له األثر اإلجيايب على حياة سكان هذه املناطق 20ومن األمثلة على ذلك مشروع كهربة 

أسطح البنايات تساهم يف تأمني احلصول على الطاقة وجدير بالذكر أن األلواح الشمسية اليت يتم تركيبها على 
الكهربائية خاصة يف حالة إنقطاع التيار الكهربائي، مبا يسمح بإستمرار عجلة اإلنتاج يف قطاع األعمال وغريه من 

من جانب  أما. القطاعات شديدة التأثر بإنقطاع التيار الكهربائي، إضافة إىل تزويد القطاع املنزيل بالطاقة اليت حيتاجها
الرحبية، فيمكن لألفراد بيع الطاقة املنتجة من األسقف الشمسية للشبكة العامة مبقتضى تعريفة التغذية اليت تطبق على 
مستوى العديد من الدول، وعلى مستوى اجلزائر حتتاج إىل توعية املواطنني بالعائد الذي سوف يكسبونه جراء اللجوء 

لى أسطح منازهلم، خاصة وأن الدولة قد أدرجت تعريفة التغذية ضمن اإلجراءات إىل تركيب ألواح الطاقة الشمسية ع
 .التحفيزية لرتقية إستخدام الطاقة الشمسية، وال حتتاج إال للجدية يف تطبيقها وتفعيلها

ا على حتقيق التوزيع العادل للموارد، إذ تتوافر الشمس جبميع املنا طق كما تعمل الطاقة الشمسية مبختلف تطبيقا
يف اجلزائر وميكن إستغالهلا ألغراض عديدة، مثال إستخدام الطاقة الشمسية يف تسخني املياه إذ يعاين معظم سكان 
الريف من إنعدام املياه الصحية الساخنة، وبالتايل تساهم الطاقة الشمسية يف القضاء على هذه املشكلة مبا ينعكس 

ذه املناطقعلى حتقيق التنمية والعدالة اإلجتماعية املستد ونظرا ملا تتمتع به تقنيات الطاقة الشمسية من إمكانية . امة 
حتلية مياه البحر ومعاجلة مياه الصرف الصحي، ميكن أن تلعب دورا هاما يف حتقيق األمن املائي ملواجهة الطلب 

                                                
، مقال مبجلة حوليات جامعة بشار في الطاقات المتجددة كبديل إلستخالف التمويل الريعي للبرامج العامة في الجزائراإلستثمار زناد سهيلة، بوعكريف زهري،   1

  .84، ص2014أكتوبر  اجلزائر،: كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بشار،  15يف العلوم اإلقتصادية، العدد 
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ه من جهة أخرى، وبذلك املتزايد على املياه نتيجة زيادة الكثافة السكانية من جهة ومنو القطاعات املتطلبة للميا
ستشارك الطاقة الشمسية يف الوفاء بإحتياجات ومتطلبات التنمية يف ظل تناقص الوقود األحفوري املطلوب لتحلية 

كما تعزز الطاقة الشمسية إمكانية توفري املياه للمناطق . مياه البحر ومعاجلة مياه الصرف الصحي بالطرق التقليدية
ن خالل عمليات ضخ املياه من اآلبار مما يساهم يف إستصالح األراضي وحتقيق التنمية النائية والصحراوية، وذلك م

  . ذه املناطق، باإلضافة إىل إمداد املشروعات الصغرية واملتوسطة مبختلف الواليات بطاقة نظيفة ومستدامة
فالتوسع يف إستخدامها  وبإعتبار أن الطاقة الشمسية طاقة متجددة ال تنضب مع مرور الوقت بزيادة اإلستغالل،

لن ميثل إستنزاف هلذه الثروة كما هو احلال بالنسبة للطاقات األحفورية، بل ترقية إستغالل الطاقة الشمسية يعود 
  .بالنفع على األجيال احلالية واملستقبلية، ومن مث حتقيق العدالة اإلجتماعية بني األجيال وحىت داخل اجليل الواحد

ا : دامة البيئيةالطاقة الشمسية واإلست .3 تعترب الطاقة الشمسية طاقة متجددة ال تنفذ وال تنضب أبدا، كما أ
ا اإلضرار بالنظام اإليكولوجي والتأثري السليب على صحة  طاقة نظيفة ال يرتتب على إستخدامها أية خملفات من شأ

حيث تساهم الطاقة  اخلطرية،اإلنسان والبيئة، بل إن التوسع يف إستخدامها يساعد على احلد من اإلنبعاثات 
الشمسية بشكل واضح يف احلد من إنبعاث الغازات الدفيئة النامجة عن إستغالل الطاقات األحفورية منها البرتول، إذ 
ا تكنولوجيا نظيفة حتافظ على البيئة  ال يتنج عن إستخدامها أي نوع من امللوثات الصلبة أو السائلة أو الغازية، بل إ

لعل إعتماد سكان املناطق الريفية والصحراوية على الطاقة الشمسية ألغراض التسخني واإلنارة والطهي و  1من التلوث،
وغريها من اإلستخدامات، من شأنه احلفاظ على صحة اإلنسان والبيئة اليت يعيش فيها، حيث أن إنبعاث اجلزيئات 

ات السالفة الذكر، يتسبب يف اإلصابة الدقيقة جراء إحرتاق الفحم واألخشاب ووقود الديزل لتلك اإلستخدام
  . بأمراض خطرية

ولإلشارة أيضا، فإن الطاقة الشمسية تعمل على حتقيق التوازن البيئي واحلفاظ على النظام اإليكولوجي، فال تسبب 
ا حتافظ على ال ار أو البحار أو اليابسة، كما ال تضر بالتنوع البيولوجي والكائنات احلية، بل إ بيئة والثروة تلوثا لأل

السمكية واحملاصيل الزراعية وإنتاجية الغابات، وذلك على عكس الطاقات األحفورية الذي يؤدي اإلستخدام املكثف 
هلا إىل التدهور اإليكولوجي من خالل تلوث البيئة وإرتفاع درجة حرارة األرض، ومن مث حدوث ظاهرة اإلحتباس 

  .كوارث بيئية خطرية  احلراري وهطول األمطار احلمضية والتسبب يف
ومع تنامي اإلهتمام بقضايا محاية البيئة من التلوث بدأت اهليئات واحلكومات ومنها اجلزائر، بإعادة النظر يف إختاذ 
اإلجراءات الالزمة لتطوير بدائل جديدة للطاقة تكون أقل ضررا على البيئة واليت من بينها الطاقة الشمسية، ويف هذا 

على سبيل املثال إىل إجناز مشروع إستعمال الطاقة الشمسية واهلوائية لضخ املياه يف املناطق  اإلطار جلأت اجلزائر
مضخة تعمل بالطاقة  500ومضخة تعمل بطاقة الرياح،  700الريفية والصحراوية، وتطلب إجناز هذا املشروع 

  2.ن خالل فرتة حياتهألف طن من غاز ثاين أكسيد الكربو  204الشمسية، ويسمح هذا املشروع بالتخلص من 

                                                
  .65ص ،مرجع سبق ذكره ،2011نية بتغري املناخ، اهليئة احلكومية الدولية املع  1

2 Les energies renouvelables et les changements climatiques dans les pays du maghreb, revue medeterraneenne 
de l’energie, sarl, medenergie, alger, N 11, 2004, p 48-49. 
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يف األخري نقول أن اجلزائر دولة غنية جدا مبختلف مصادر الطاقة املتجددة خاصة الطاقة الشمسية، اليت تعد طاقة 
متجددة حتقق كل أبعاد التنمية املستدامة، مما يؤهل اجلزائر ألن تكون من الدول الرائدة يف جمال إستغالل وتصدير 

ومن خالل املبحث . إليه هو فقط اإلستخدام الكفأ واألمثل والتسيري العقالين هلذه الثروةالطاقة النظيفة، وما حتتاج 
املوايل سنحاول اإلطالع على فحوى السياسة الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة خاصة الطاقة الشمسية، والتطرق 

 . ريع هذه السياسةألهم ما حتقق منها وكذا أبرز العقبات اليت تواجه التنفيذ الكفأ لربامج ومشا
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 السياسة الجزائرية لتطوير وترقية الكفـاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية  : المبحث الثالث
إن مواصلة العمل بالنموذج الوطين احلايل إلستهالك الطاقة الذي يعتمد أساسا على الطاقات األحفورية الناضبة 

لطلب هلاته املصادر من الطاقة، األمر الذي يستدعي مراجعة دقيقة يف سوف حيدث مشاكل يف التوازن بني العرض وا
ضمن إسرتاتيجية  -خاصة الطاقة الشمسية-ميزان الطاقة الوطين، مما يستوجب اإلدماج الكبري للطاقات املتجددة 

خالل التحكم العرض الطاقوي على املدي الطويل، مع منح دور وأمهية لإلقتصاد يف الطاقة والفعالية الطاقوية من 
ن كما أ.اجليد يف وترية اإلستهالك ومنو الطلب، وبالتخطيط اجليد لإلستثمارات الضرورية لتلبية اإلحتياجات الطاقوية

 ايار خ ويعد إدماج الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة الوطنية ميثل حتديا كبريا من أجل احلفاظ على املوارد األحفورية،
ت اهلامة للطاقة الشمسية اليت تشكل احملور األساسي للربنامج املسخر للطاقة الشمسية حتفزه اإلمكانيا اإسرتاتيجي

  . احلرارية والكهروضوئية كحصة من ميزان الطاقة يف اجلزائر

  -الطاقة الشمسية–برامج ومخططات تنمية إستخدام الطاقة المتجددة  : المطلب األول
قامت بإطالق برنامج حيث  ،اجلزائر لديناميكية الطاقة اخلضراء الوطنية للطاقة املستدمية مهدت السياسةيف إطار 

والفعالية الطاقوية  الطاقة الشمسية خاصةتطوير الطاقات املتجددة يتضمن ويهدف إىل  2011فيفري  03يف طموح 
ألف  22ويقوم الربنامج على تأسيس قدرات طاقوية ذات أصول متجددة مقدرة بنحو  ،2030-2011للفرتة 

ألف ميغاواط موجه لتغطية الطلب الوطين على  12منها  2030و 2011خالل الفرتة املمتدة ما بني  ميغاواط
ا مجلة من الشراكات  10الكهرباء و أالف ميغاواط للتصدير خاصة حنو األسواق املغاربية واألوروبية اليت تربطها 

 .مضمون على املدى البعيد واإلتفاقيات الطاقوية، وبالنسبة للتصدير فهو مشروط بوجود طلب شراء
ا خاصة  ولضمان جناح هاته السياسة اليت ترتكز يف صميمها على تطوير الطاقات املتجددة وترقية إستخداما

، قامت اجلزائر بتحديد - خاصة البرتول-الطاقة الشمسية، وذلك إستعدادا إلستخالف الطاقات األحفورية 
مليار مرت مكعب  55و 2020مليار مرت مكعب سنة  45ليت قدرت بـ إحتياجات السوق الوطنية من الغاز الطبيعي ا

، وتضاف إىل هذه اإلحتياجات األحجام املخصصة للتصدير اليت تساهم مداخيلها يف متويل اإلقتصاد 2030لسنة 
 130وما بني  2020ترياواط ساعي يف سنة  90و 75الوطين، ويف نفس السياق سيقدر إنتاج الكهرباء ما بني 

ويف هذا اإلجتاه يشكل اإلدماج الكبري للطاقة املتجددة خاصة الطاقة  2030،1ترياواط ساعي يف سنة  170و
الشمسية يف املظومة الطاقوية اجلزائرية رهانا أساسيا قصد احلفاظ على املوارد األحفورية الناضبة وختفيف الضغط عليها 

نتاج الطاقة الكهربائية واملسامهة يف حتقيق التنمية خاصة من ناحية إنتاج الكهرباء من خالل التنويع يف فروع إ
  :وتشتمل السياسة الطاقوية الوطنية على جمموعة من الربامج املهمة تتمثل فيما يلي. املستدامة

                                                
  :أنظر كل من  1

جملة دورية متخصصة تصدر عن  ،17، جملة الكهرباء العربية، العدد ة وزارة الطاقة والمناجم في الجزائر في مجال الطاقة المتجددةخطاإلحتاد العريب للكهرباء،  -
  .63ص ،2011مانة العامة لإلحتاد العريب للكهرباء، األ
  .5، ص2016جلزائر، مارس ، صات أنفو، سونلغاز، ا برنامج تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقويةوزارة الطاقة،  -
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  برنامج تطوير الطاقات المتجددة: أوال
تم تنفيذه حتت وصاية بطابع وطين مشتمل على أغلبية القطاعات احليوية وييتسم برنامج تطوير الطاقات املتجددة 

وزارة الطاقة واملناجم بإشراك القطاعني العام واخلاص، ومن خالل إنشاء حمافظة للطاقات املتجددة واليت ستتكلف 
ال لرتقية وتطوير الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية، إذ تسعى هاته الربامج لتجسيد  بتنسيق اجلهد الوطين يف ها ا

ئر يف جمال التنمية املستدامة والطاقات النظيفة اليت تراها كحلول شاملة ودائمة للتحديات مشاريع وطموحات اجلزا
  . ملوارد الطاقوية الناضبةاالبيئية وللحفاظ على 

منذ  وألفضلية هذا الربنامج، فإن الطاقات املتجددة تتواجد يف صميم السياسات الطاقوية واإلقتصادية احلزائرية
دف إىل جعل حنو 2030وإىل غاية  املصادقة على الربنامج من إنتاج الكهرباء املوجه لإلستهالك  %40، حيث 

وبالتايل فإن اجلزائر تسعى إىل إدماج الطاقات املتجددة خالل املرحلة املستقبلية، كخيار  الوطين من أصل متجدد،
للربنامج املسخر للطاقة الشمسية مكانيات اهلامة للطاقة الشمسية اليت تشكل احملور األساسي إسرتاتيجي حتفزه اإل

أكثر  2030-2011ن يبلغ إنتاج الطاقة الشمسية خالل الفرتة أ يتوقعاحلرارية والكهروضوئية كحصة معتربة، حيث 
ن الربنامج ال يستثين طاقة أمن جممل اإلنتاج الوطين للكهرباء، وعلى الرغم من القدرات الضعيفة نسبيا إال  %37من 

أفاق للكهرباء  من جممل اإلنتاج الوطين %3أن تقارب حصتها  حيتملواليت  ربنامجاحملور الثاين للالرياح اليت تشكل 
دف إختبار خمتلف التكنولوجيات يف جمال طاقة الكتلة احلية إنشاء مشاريع أولية جتريبية كما تعتزم اجلزائر .2030

   .الطاقات املتجددة وحتلية مياه البحر عن طريق خمتلف فروعوطاقة احلرارة اجلوفية، 
وبالفعل تصبو اجلزائر إىل أن تكون طرفا فاعال وأساسيا يف إنتاج الكهرباء إنطالقا من الطاقة الشمسية بشقيها 

. الفوتوفولطي واحلراري، واللتني ستكونان حمرك لتطوير إقتصاد مستدام من شأنه التحفيز على منوذج جديد للنمو
حمطة مشسية كهروضوئية ومشسية حرارية، وكذا حقول للطاقة الرحيية  60إىل إجناز الربنامج  وتسعى اجلزائر من خالل
، وتساعد يف حتقيق هذا اهلدف اإلمكانيات الطبيعية الوطنية من الطاقات املتجددة 2020وحمطات خمتلطة يف أفاق 

جتماعية وهذا من خالل إقامة السيما الطاقة الشمسية اليت تعد بالنسبة للجزائر فرصة وحمرك للتنمية اإلقتصادية واإل
  . صناعات خالقة للثروة ومناصب الشغل

وحسب اخلطة اليت مت تسطريها ضمن هذا الربنامج الطاقوي، فسيتم إجناز مشاريع الطاقات املتجددة إلنتاج 
  : الكهرباء املخصصة للسوق الوطنية على ثالثة مراحل

إلختبار خمتلف ) النموذجية(املشاريع الريادية  ، وخصصت إلجناز2013و 2011ما بني : املرحلة األوىل  -
  التكنولوجيات املتاحة؛

  ، متيزت باملباشرة يف نشر الربامج؛2015و 2014ما بني : املرحلة الثانية  -
  .، سوف تكون خاصة بتوسيع هاته الربامج2020و 2016ما بني : املرحلة الثالثة  -

دف إىل تطوير جدي لصناعة حقيقية للطاقة الشمسية مرفقة اجلزائر الطاقوية اليتهذه املراحل جتسد إسرتاتيجية   
بربنامج تكويين وجتميع للمعارف واليت تسمح بإستغالل املهارات احمللية اجلزائرية وترسيخ النجاعة الفعلية، السيما يف 

وق الوطين إىل جمال اهلندسة وإدارة املشاريع ويسمح كذلك برنامج الطاقات املتجددة يف إحتياجات الكهرباء بالس
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خلق عدة أالف من مناصب الشغل املباشرة وغري املباشرة، ويف نفس السياق، سيقدر إنتاج الطاقة الكهربائية ما بني 
  .2011حسب برنامج الطاقات املتجددة لسنة  2020ترياواط ساعي سنة  80و 75

وكذا التعرف  ،يف اجلزائر ة الكهربائيةوطين للطاقسامهة الطاقات املتجددة يف هيكل اإلمداد الم نسبةوميكن توضيح 
 نيمن خالل الشكل. 2011حسب برنامج الطاقات لسنة  2030على هيكلة حظرية اإلنتاج الوطين للطاقة إىل غاية 

  :نياملوالي

نسبة تغلغل الطاقات المتجددة في ): 14.4(الشكل رقم 
  اإلنتاج الوطني للطاقة الكهربائية

برنامج الطاقات المتجددة والفعالية اجم، وزارة الطاقة واملن: المصدر
  .9، ص2011، صات أنفو، سونلغاز، اجلزائر، مارس الطاقوية

هيكلة حظيرة اإلنتاج الوطني للطاقة ): 15.4(الشكل رقم 
  )ميغاواط(                     2030 - 2011خالل الفترة 

  
لفعالية برنامج الطاقات المتجددة واوزارة الطاقة واملناجم، : المصدر

  .9، ص2011، صات أنفو، سونلغاز، اجلزائر، مارس الطاقوية

وبعد حوايل أربعة سنوات من إطالق برنامج الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية اليت صادقت عليه احلكومة يف 
طاقوية  ، ظهرت خالل املرحلة التجريبية واإلختبار التكنولوجي عناصر جديدة وملحة على الساحة ال2011فيفري 

سواء منها الوطنية أو الدولية، تتطلب مراجعة برنامج تنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية، ومن هذه العناصر 
  :نذكر ما يلي

معرفة أفضل للقدرات الوطنية يف جمال الطاقات املتجددة من خالل دراسات أجريت خالل هذه املرحلة  -
 خاصة القدرات الشمسية والرحيية؛

تكلفة صناعات اخلاليا الشمسية وجتهيزات طاقة الرياح اليت باتت تفرض نفسها يف السوق أكثر  إخنفاض -
 ؛)اخل...النضج التكنولوجي، التكاليف التنافسية(فأكثر لتشكل صناعات قابلة لإلستمرار وجديرة باإلعتبار واإلهتمام 

يا غري ناضجة بعد، خاصة من ناحية تكلفة صناعات التقنية الشمسية اليت تبقى مرتفعة ومرتبطة بتكنولوج -
 .التخزين، إضافة إىل منو بطيء للغاية يف سوقها

ألف ميغاواط يف أفاق  22إن برنامج الطاقات املتجددة احملني، يتمثل يف وضع طاقة متجددة منذ البداية بقدرة 
. ف السوق بذلكبالنسبة للسوق الوطين، مع التمسك خبيار التصدير كهدف إسرتاتيجي إذا مسحث ظرو  2030
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الوطين سيكون من أصل قابل من اإلنتاج الكهربائي املوجه لإلستهالك  %27، فإن 2030وهكذا ومع حلول سنة 
  .2030ترياواط ساعي سنة  170، و2020ترياواط ساعي يف  90للتجدد، حيث يتوقع أن يصل إنتاج الكهرباء إىل 

وجهة للسوق الوطنية حسب برنامج تطوير الطاقات املتجددة وستتم مشاريع الطاقة املتجددة لإلنتاج الكهربائي امل
 : على مرحلتني 2016والنجاعة الطاقوية احملني سنة 

ميغاواط بني الطاقة  4010ستشهد هذه املرحلة إجناز طاقة قدرها : 2020 – 2015 :المرحلة األولى -
  اجلوفية والتوليد املشرتك؛ميغاواط بني طاقة الكتلة احلية واحلرارة  515الشمسية وطاقة الرياح، و

)  أدرار(تشمل عملية تنمية الربط الكهربائي بني الشمال والصحراء : 2030 -2021 :المرحلة الثانية -
حيث ستُمكن من تركيب حمطات كربى للطاقة الشمسية يف مناطق عني صاحل، أدرار، تيميمون وبشار، ودجمها يف 

اية هذه املرحلة تنصيب قدرات . لشمسية صاحلة إقتصاديامنظومة الطاقة الوطنية، وبذلك تصبح الطاقة ا وستعرف 
وألجل تصدير الكهرباء اخلضراء إىل أوروبا، . من أصل مشسي %72ميغاواط منها  17475مركبة إمجالية بـنحو 

  .تستعد اجلزائر إلقامة شراكات مبجرد توفر الظروف لذلك، وذلك من أجل إجناز قدرات إضافية من أصل متجدد
جلدول التايل يبني تقديرات وتوقعات القدرات املركبة املرتاكمة لربنامج تنمية الطاقات املتجددة يف اجلزائر، حسب وا

  . 2030 -2015املصدر واملرحلة خالل الفرتة 

  2030 -2015القدرات المركبة المتراكمة للطاقات المتجددة في الجزائر خالل الفترة ): 11.4(الجدول رقم 
  ميغاواط: الوحدة                                                                                            

  المرحلة األولى  المصدر
2015-2020  

  المرحلة الثانية
2021-2030  

  المجموع

  13575  10575  3000  الطاقة الشمسية الفوتوفولطية
  2000  2000  -  الطاقة الشمسية الحرارية

  5010  4000  1010  يحيةالطاقة الر 
  960  640  320  طاقة الكتلة الحية

  15  10  05  طاقة الحرارة الجوفية
  440  250  190  التوليد المشترك

  22000  17475  4525  المجموع
 .9، ص2016، صات أنفو، سونلغاز، اجلزائر، مارس  برنامج تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقويةوزارة الطاقة،  :المصدر

  : نستنتج ما يلي) 11.4(خالل معطيات اجلدول رقم من 
تستند اإلسرتاتيجية الطاقوية للجزائر على التسريع يف تطوير الطاقة الشمسية   :الطاقة الشمسية الفوتوفولطية .1

 2015ميغاواط من  3000حيث أن خططت إىل إطالق عدة مشاريع مشسية كهروضوئية بقدرة كاملة تبلغ حوايل 
  .2030و 2021ميغاواط يف الفرتة املمتدة بني  10575وكذا إجناز مشاريع أخرى ذات قدرة ، 2020إىل غاية 

ا من الطاقة الشمسية واليت تعترب من بني األهم يف : الطاقة الشمسية الحرارية .2 تعتزم اجلزائر تثمني إمكانيا
افة إىل احملطة املختلطة حباسي الرمل العامل، بالشروع يف إجناز مشاريع هامة يف الطاقة الشمسية احلرارية، حيث باإلض
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ميغاواط من الطاقة الشمسية، واملشروعني النموذجيني للمحطتني  25ميغاواط منها  150ذات القدرة اإلنتاجية بـ 
ميغاواط لكل وحدة اليت مت تنفيذمها يف الفرتة  150احلراريتني ذوات تركيز مع التخزين بقدرة إمجالية قدرها حوايل 

إنشاء وتشغيل أربعة حمطات مشسية  2020و 2016، سيتم يف املرحلة املمتدة ما بني 2015و 2011بني املمتدة ما 
 2030و 2021ويتوقع يف برنامج الفرتة املمتدة بني  1ميغاواط، 1200حرارية مع ختزين بقدرة إمجالية تبلغ حوايل 

قة مشسية حرارية مع التخزين أنظر لإلطالع على خمطط عمل حمطة طاميغاواط،  2000إنشاء قدرة تبلغ حوايل 
 ".2.4"امللحق
ا الطاقة الشمسية يف برنامج تطوير الطاقة املتجددة، إال أن تقنيات الطاقات  .3 بالرغم من املكانة اليت إستحوذ

 -2015من إمجايل القدرات املركبة خالل الفرتة  %29املتجددة األخرى والتوليد املشرتك يتوقع أن تساهم بنحو 
2030 . 

كل اإلعتبارات السابقة الذكر تربر من اليوم إدماج الطاقة الشمسية يف إسرتاتيجية اإلمداد الطاقوي على املدى 
البعيد مع إعطاء دور هام يف نفس الوقت للنجاعة والفعالية الطاقوية، حيث إذا ما إرتبطت هذه األخرية بتنمية الطاقة 

تلبية اإلحتياجات الطاقوية من خالل التحكم األمثل يف الشمسية، ستسمح بتخفيض اإلستثمارات الضرورية ل
  .اإلستهالك ووترية منو الطلب على الطاقة

  برنامج ترقية النجاعة الطاقوية : ثانيا
ا الالئق يف السياق الوطين املتميز بنمو كبري يف إستهالك الطاقة، من طرف  جيب أن حتظى النجاعة الطاقوية مبكا

وتأمل . مساكن جديدة وإجناز اهلياكل القاعدية ذات املنفعة العمومية وإعادة تنشيط الصناعةالقطاع املنزيل مع بناء 
ال، ألجل التقليل من إستهالك الطاقة  اجلزائر من خالل سياسة النجاعة الطاقوية، حتقيق أهداف طموحة يف هذا ا

ة املستدامة، وجتلت هذه السياسة يف املصادقة ومحاية البيئة واحلفاظ على هذه الثروة لألجيال القادمة من منطق التنمي
  . على برنامج طموح للنجاعة الطاقوية يغطي جممل قطاعات النشاط اإلقتصادي، خاصة البناء والصناعة والنقل

ويهدف برنامج النجاعة الطاقوية إىل تقليص اإلستهالك تدرجييا، حيث سيؤدي تطبيقه إىل إقتصاد إمجايل للطاقة 
مليون  30و، 2030 -2015مليون طن مكافئ برتول خالل الفرتة  60طن مكافئ برتول، منها مليون  90قدره 

أي للفرتة املرافقة لعمر التجهيزات املستعملة والبنايات املنجزة، بذلك سيسمح الربنامج  2030مكافئ نفط بعد سنة 
  .2030سنة  %10بتقليص الطلب على الطاقة حبوايل 

والفعالية الطاقوية إىل تشجيع اإلستعمال بأكثر مسؤولية للطاقة وإستغالل مجيع كما يستجيب برنامج النجاعة 
الطرق للمحافظة على املوارد وترقية اإلستهالك الالزم واألمثل، ويكمن اهلدف من الفعالية الطاقوية يف إنتاج نفس 

اال تشجع على اللجوء إىل املنافع أو نفس اخلدمات ولكن بإستعمال أقل طاقة ممكنة، ويتضمن هذا الربنامج أعم
أشكال الطاقة األكثر مالئمة ملختلف اإلستخدامات الطاقوية واليت تتطلب تغيري السلوكيات وحتسني التجهيزات  

  2 :ويتمثل برنامج العمل يف جمال الفعالية والنجاعة الطاقوية فيما يلي
                                                

  .29-23، صمرجع سبق ذكره، 2011 ،برنامج الطاقات املتجددة والفعالية الطاقويةوزارة الطاقة واملناجم،   1
  .15 -12، صمرجع سبق ذكره، 2016، برنامج تطوير الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية، وزارة الطاقة 2
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األكثر إستهالكا للطاقة، إذ يبلغ أكثر  يعترب قطاع املباين يف اجلزائر من القطاعات :العزل الحراري للمباني .1
من اإلستهالك النهائي للطاقة، ويتمثل الشق املتعلق بالبنايات يف إدخال ونشر ممارسات وتكنولوجيات  %42من 

) جدران وأسطح(مبتكرة يف العزل احلراري للبنايات املوجودة واجلديدة، بتنمية فروع صناعة العوازل احلرارية والغطاء 
. وبالنسبة للبنايات اجلديدة هناك إجراءات مقررة يف مرحلة تصميمها اهلندسي. بإستعمال املواد احملليةوالتزجيج 

  2030مليون مكافئ برتول يف أفاق  7واهلدف من هذا الربنامج هو حتقيق ربح مرتاكم من الطاقة مقدر بأكثر من 
 ؛%40وايل من خالل تقليص إستهالك الطاقة املرتبطة بتدفئة وتكييف السكن حب

إن إدخال  :وتطوير سخان الماء الشمسي إدخال التقنيات األساسية لتكييف الهواء بالطاقة الشمسية .2
ال جد معتربة، إذ يرتقب  سخان املاء الشمسي يف اجلزائر مازال يف الطور األول ولكن القدرات املتاحة يف هذا ا

تقليدي حيث مت تسخري الصندوق الوطين للتحكم يف تطوير سخان املاء الشمسي كبديل تدرجيي لسخان املاء ال
الطاقة لدعم إقتناء سخان املاء الشمسي، مع إهتمام خاص بصانعيها احملليني، ونفس الشيء بالنسبة لإلستفادة من 

  الطاقة الشمسية يف التكييف خاصة باملناطق احلارة الصحراوية؛
دف هاته اخلطوة إىل احلظر التدرجيي  :ةتعميم إستعمال المصابيح ذات اإلستهالك المنخفض للطاق .3

، وباملوازاة 2020وهذا يف أفاق سنة ) املصابيح الكالسيكية املستعملة عادة يف املنازل(لتسويق املصابيح ذات التوهج 
مع ذلك، فإنه من املزمع تسويق ماليني املصابيح ذات اإلستهالك املنخفض، وألجل ذلك من املقرر يف مرحلة أوىل 

ومن جهة أخرى تسعى اجلزائر إىل تشجيع اإلنتاج . ترياد املصابيح ذات التوهج ومنع تسويقها يف مرحلة ثانيةوقف إس
احمللي للمصابيح ذات اإلستهالك الضعيف من خالل خلق شراكة بني املنتجني احملليني واألجانب، ويكمن اهلدف 

  .2030طن مكافئ برتول يف حدود  مليون 2من هذا اإلجراء هو حتقيق إقتصاد يف الطاقة يقدر بنحو 
تعترب اإلنارة العمومية من ضمن املراكز األكثر إستهالكا  :إدخال النجاعة الطاقوية في اإلنارة العمومية .4

للطاقة لدى أمالك اجلماعات احمللية، ويتمثل برنامج النجاعة الطاقوية املوجه للجماعات احمللية يف إستبدال جمموع 
ثرية اإلستهالك للطاقة مبصابيح الصوديوم اإلقتصادية، وهو ما سيمكن من حتقيق إقتصاد يف املصابيح الزئبقية الك

  .، وبالتايل التخفيف من الفاتورة الطاقوية للجماعات احمللية2030مليون طن مكافئ برتول يف حدود  1الطاقة حبوايل 
لصناعيني على مزيد من اإلعتدال يف يرمي الربنامج إىل محل ا :ترقية الفعالية الطاقوية في القطاع الصناعي .5

إستهالك الطاقة، ويف احلقيقة فإن الصناعة متثل رهانا بالنسبة للنجاعة والفعالية الطاقوية بسبب إستهالكها الطاقوي  
ذا اخلصوص فإن اهلدف املنتظر يف جمال إقتصاد الطاقة . وهي مدعوة إىل زيادة ذلك بفضل إعادة تنشيط القطاع و

 :ومن أجل مزيد من النجاعة الطاقوية من املقرر. مليون طن مكافئ برتول 30يقدر بنحو 
تعميم عمليات التدقيق الطاقوية ومراقبة طرق الصناعة اليت ستمكن من حتديد مكامن معتربة إلقتصاد  -

 الطاقة وإقرتاح خمططات عمل تصحيحية؛
ل مساندة الدولة يف متويل هذه تشجيع عمليات التخفيض من اإلستهالك املفرط للطرق الصناعية من حال -
  .العمليات
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أن تصل حصة سوق غاز البرتول  2020يرتقب يف أفاق  :الوقود/ الغاز الطبيعيو رقية غاز البترول المميع ت .6
يف حظرية السيارات وينتظر من هذا الربنامج منح مساعدات مالية مباشرة للمستفيدين  %20املميع كوقود إىل نسبة 
م إىل غاز البرتول املميع كوقوديف حتويل منط إستهال متت يف بداية التسعينيات إجراء دراسة حتويل  كما. ك سيارا

  .الطبيعي، ولقد مت إجناز املنشآت من طرف سونلغاز لتوزيع هذا الوقود زىل الغاإالعربات السياحية اليت تسري بالوقود 
ثا، وذلك ألجل إثراء عرض الوقود واملسامهة يف حتجيم ويهدف الربنامج إىل ترقية احملروقات األكثر وفرة واألقل تلوي

  .أثارها البيئية
  برنامج تطوير القدرات الصناعية: ثالثا

عمال على مرافقة وإجناح برنامج تطوير الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية، تفكر احلزائر يف تدعيم وتقوية 
اء على الصعيدين الصناعي والتقين أو على صعيد الطاقة النسيج الصناعي ليكون يف مقدمة التحوالت اإلجيابية، سو 

  .كما أن اجلزائر عازمة على اإلستثمار يف كافة القطاعات اخلالقة للقيم وتنميتها حمليا. والبحث
بالنسبة للخاليا الشمسية، فإن اهلدف هو إجناز وحدات صناعية عامة  1:الطاقة الشمسية الكهروضوئية .1

نع لتصنيع مناذج اخلاليا الشمسية بالشراكة ألجل اإلستجابة لتحقيق برنامج يف وخاصة، وبصفة أخص بناء مص
  .2030ميغاواط مع حلول  13575حدود 

، فإن اهلدف هو زيادة معدل اإلدماج للقدرات اجلزائرية خاصة بفضل الشراكة يف 2030 -2015خالل الفرتة 
السنة /ميغاواط 800السنة قابلة للتوسع للتوسع إىل /واطميغا 400بـطاقة (بناء مصنع لصناعة مناذج اخلاليا الشمسية 

من جهة أخرى، من املنتظر وضع شبكة من املناولة الوطنية لصناعة حموالت التيار، البطاريات، ). 2022بعد سنة 
كما سيكون .احملوالت الكهربائية، الكوابل وجتهيزات أخرى تدخل يف صناعة حمطة توليد الطاقة باخلاليا الضوئية

ومن املتوقع . وسع اجلزائر خالل نفس الفرتة إمتالك قدرات اإلعداد، التزويد واإلجناز من طرف مؤسسات جزائريةب
أيضا إجناز مركز املصادقة على التجهيزات السيما تلك املوجهة ملنشآت الطاقات املتجددة الكهرومنزلية، من طرف 

  .غازفرع مؤسسة سونلغاز، مركز البحث والتنمية للكهرباء وال
كما . ستتميز هذه الفرتة بتنمية شبكة من املناولة الوطنية لصانعي هذه التجهيزات الضرورية لتحقيق هذا الربنامج

.  ينتظر أن تكون مميزة بالتحكم الكامل يف نشاطات اهلندسة وتوفري وبناء حمطات ووحدات لتحلية املياه الراكدة
، القيام بالتصدير ليس للكهرباء املنتجة من الطاقات 2030ة إىل غاية وتراهن اجلزائر من خالل إسرتاتيجيتها الطاقوي

  .املتجددة فحسب بل وأيضا للمهارة واألجهزة اليت تدخل يف إنتاج الكهرباء إنطالقا من الطاقات املتجددة
صة بفرع بعد القيام بالعديد من الدراسات اليت ختص الصناعة احمللية لألجهزة اخلا 2:الطاقة الشمسية الحرارية .2

 2015اجلزائر خالل الفرتة املمتدة بني  ، ترتقب2013و 2011الطاقة الشمسية احلرارية يف الفرتة املمتدة ما بني 

                                                
  .19، 18، صمرجع سبق ذكره، 2016، املتجددة والنجاعة الطاقويةبرنامج تطوير الطاقات ، وزارة الطاقة  1
  .19، صمرجع سبق ذكره، 2011، برنامج الطاقات المتجددة والفعالية الطاقويةوزارة الطاقة واملناجم،   2
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من خالل إجناز ثالثة مشاريع أساسية واليت سوف تتم بالتوازي مع  %50ببلوغ نسبة إدماج تقدر بنحو  2020و
 :دعم القدرات اهلندسية وهذا من خالل االيت رارة الشمسية، وكذامواصلة الدراسات للتصنيع احمللي لتجهيزات فرع احل

 ؛بناء مصنع لصناعة املرايا -
 تشييد مصانع لصناعة أجهزة السائل الناقل للحرارة وأجهزة ختزين الطاقة؛  -
 ؛بناء مصنع لصناعة أجهزة كتلة الطاقة -
  .جنازتطوير نشاط اهلندسة وقدرات التصميم والتزويد واإل  -

  :بفضل املشاريع التالية %80 نسبة 2030و 2021دماج يف الفرتة املمتدة بني تفوق نسبة اإلن أكما جيب 
 ؛توسيع قدرة صنع املرايا -
 توسيع قدرة صنع الوسائل الناقلة للحرارة وأجهزة ختزين الطاقة؛  -
 توسيع قدرة صنع أجهزة كتلة الطاقة؛ -
 .صنع وتزويد وإجناز حمطات عن طريق اإلمكانيات اخلاصة  -
إىل ذلك فإن ترقية الشراكة لتنفيذ مشاريع كربى ستتم يف نفس الوقت مع عمليات تدعيم القدرات اهلندسية  ضف

  .والتصميم والتوريد واإلجناز لصناعة جتهيزات تدخل يف حمطة احلرارة الشمسية بوسائل نظيفة

 الجزائر  األطر القـانونية والتحفيزية لتشجيع إستغالل الطاقة الشمسية في: المطلب الثاني
إىل ضبط وخاصة الطاقة الشمسية ستندت اجلزائر يف جمال تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة إ

دف من خالل تلك القوانني إىل تشجيع إستخدام االعملية بإطار قانوين وتشريعي يتالءم واملعطيات املتوفرة ميد نيا، و
مهية املتزايدة للطاقات ترمجت اجلزائر وعيها لألكما  ،دعم اإلستثمار فيهاو ) منها الطاقة الشمسية(الطاقات املتجددة 
ا من خالل  ، بإدراجها كمحور أساسي ضمن سياستها الطاقوية وإسرتاتيجيتها املستقبليةاملستقبلية املتجددة ورهانا

م للمشاريع والدراسات احلرص على توفري التمويل الالز كذا املصادقة على إطار قانوين تشريعي حيفز ترقيتها، و 
تم برتشيد إستهالك الطاقة واحملافظة على البيئة وإحالل بدائل   حفوريةالطاقات األإلستخالف واألحباث اليت 

  .وخاصة البرتول
  إستغالل الطاقة الشمسية دعمل والمراسيم التنفيذيةاألطر القانونية : أوال

، لكن خاصة الطاقة الشمسية الطاقة املتجددةبهتمام ال اإلعرفت اجلزائر يف مثانينيات القرن املاضي ثورة يف جم
ستجابة ملتطلبات التنمية املستدامة واحلفاظ إك  99-09مر ظل خططا مل يتم تفعيلها إىل حني صدور القانون رقم األ

يف هذا يف إطار تفعيل برنامج الطاقات املتجددة وتشجيع مبادرات القطاع اخلاص واملؤسسات العاملة و . على البيئة
دف إىل ضمان إطار قانوين وتنظيمي مالئم لكافة املت ال، قررت اجلزائر إجراء تعديالت تشريعية وتنظيمية   خلنيدا

ال، مما يسمح باإلستجابة الفعالة للتحديات الواجب رفعها يف ميدان الطاقات  واملستثمرين املعنيني يف هذا ا
، ومن بني املعمول به حاليا يتضمن دعم مباشر وغري مباشر للطاقات املتجددةاملتجددة، مع العلم أن اإلطار القانوين 

  :نذكر التاليةالنصوص التشريعية والقانونية 
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، واملتعلق بالتحكم يف الطاقة من خالل حتديد اإلطار العام 1999جويلية  28املؤرخ يف  99 -09القانون رقم  .1
حتديد أهم الوسائل املؤدية هلذا الغرض، وهلذا مت إدخال تنظيم الطاقة للسياسة الوطنية يف جمال التحكم يف الطاقة، مع 

املتجددة يف اجلزائر ضمن هذا القانون كون أن تطوير الطاقة املتجددة يف اجلزائر خاصة الطاقة الشمسية هي إحدى 
 املادة الثانية منه جاء يف حيث طرق التحكم يف الطاقة، واحلد أو التخفيف من آثار الطاقات األحفورية على البيئة،

ستخدام الطاقة إجراءات والنشاطات التطبيقية بغية ترشيد يشمل التحكم يف الطاقة جممل اإل"واليت نصت على 
 1".املتجددة واحلد من تأثري النظام الطاقوي على البيئة

لطاقة ضمن لالبديلة  لكن هذا القانون ظل غائبا عن التفعيل، إىل أن أعلنت احلكومة اجلزائرية وضع قضية املصادر
ول التغلب على املشاكل البيئية اليت األ: ا تسعى جديا حنو تفعيل هذا القانون لتحقيق هدفنيأأولويتها وأكدت 

ستهالك املتزايد ملصادر الطاقة التقليدية، والثاين حتقيق بعد إجتماعي مهم، من حيث ضمان التنمية خلقها اإل
 الطاقات املتجددةختص  وانني أخرىقمراسيم و غل، ومن هنا بادرت اجلزائر بسن شالالف مناصب آتدامة وتوفري سامل

 :بنوع من اجلدية، ومنها نذكر
ويعترب هذا  2املتعلق بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز، 2002فيفري  05املؤرخ يف  02 -01القانون رقم  .2

من خالل وضع إجراءات من  ة عن املصادر املتجددةالقانون أول إطار تشريعي تناول تسويق الطاقة الكهربائية الناجت
ا ترقية إنتاج الكهرباء إنطالقا من الطاقات املتجددة، كذا إدماجها يف الشبكة الوطنية يف املادة كما نص . شأ

  ستخدام الطاقات املتجددة، دمج اإللتزامات البيئية اليت حيددها التنظيمإعلى ضرورة ترقية  هذا القانون التاسعة من
على منح تعريفات تفاضلية على الكهرباء املنتجة إنطالقا من الطاقات املتجددة، والتكفل من طرف مسري شبكة و 

ا    3.نقل الكهرباء على حسابه اخلاص بإيصال التجهيزات اخلاصة 
 4دامةيف إطار التنمية املستاملتعلق برتقية الطاقات املتجددة  2004أوت  14املؤرخ يف : 04-09القانون رقم  .3

ويتناول هذا القانون وسائل وكيفية ترقية إستخدام الطاقات املتجددة وترويج نشر إستخدامها يف إطار التنمية 
املستدامة، إذ نص على صياغة برنامج وطين لرتقية الطاقات املتجددة يف اجلزائر، باإلضافة إىل الدفع والتشجيع 

لغرض، ويتعلق األمر بإنشاء مرصد وطين للطاقات املتجددة، الذي لتطويرها مع تبيان اآلليات اليت مت وضعها هلذا ا
يتوىل مهام تطوير إستخدام الطاقات املتجددة يف اجلزائر، وتوفري اخلربات والكفاءات الالزمة والتقنيات الضرورية 

 .حفوريةإلدخال هذه الطاقات بطريقة تدرجيية ضمن منوذج اإلستهالك الطاقوي من أجل احلفاظ على الطاقات األ

                                                
، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد الطاقة والمتعلق بالتحكم فيم 1999جويلية  28هـ املوافق لـ 1420ربيع الثاين عام  15املؤرخ يف  99-09القانون رقم  1

  .5م، ص1999اوت سنة  2هـ املوافق لـ 1420ول عام ربيع األ 20الصادر يف  51
رمسية لريدة ا، اجلوالمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتم 2002فيفري سنة  05ه املوافق لـ 1422ذي القعدة عام  22املؤرخ يف  02-01القانون رقم   2

  .2، ص2002فيفري سنة  6ه املوافق لـ 1422ذي القعدة عام  23الصادر بتاريخ  08للجمهورية اجلزائرية، العدد 
  .7، صمرجع سبق ذكره، 02-01املادة التاسعة للقانون رقم   3
، اجلريدة في إطار التنمية المستدامةبترقية الطاقات المتجددة  والمتعلقم، 2004أوت  14ه املوافق لـ 1425 مجادى الثاين 27املؤرخ يف  04-09رقم  القانون  4

  .9م، ص2004 أوت 18ه املوافق لـ 1425عام  رجب 02الصادر بتاريخ  52الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
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 1:كما مت تعزيز التنظيم القانوين عن طريق نشر جمموعة من املراسيم والقرارات منها
ىل إيهدف  2واملتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء 2004مارس  25املؤرخ يف  04-92املرسوم التنفيذي رقم  .1

   و باإلنتاج املشرتكألطاقات املتجددة الكهرباء وحتديدا تلك املنتجة إنطالقا من اإنتاج حتديد تكاليف تنويع مصادر 
ه املصادر والربط بشبكة النقل ذكما يشمل هذا املرسوم جمموعة من النشاطات املرتبطة بشروط إنتاج الكهرباء من ه

ويعترب هذا املرسوم الوسيلة القانونية واإلطار الذي حتدد على أساسه آليات وشروط  و التوزيع يف إطار النظام اخلاص،أ
كما يهدف إىل توضيح آليات التأهيل  ثمار يف قطاع الطاقات املتجددة وكذا الصفقات املربمة لتطويرها،اإلست

 02-01 من القانون 95 إلستفادة منتجي الكهرباء من الطاقات املتجددة من العالوات املنصوص عليها يف املادة
ذا التدابري الالزمة للتكفل بالتكاليف ك، و 2002فيفري سنة 5لـ املوافق ه1422ذي القعدة عام  22املؤرخ يف 

  ؛اإلضافية الناجتة عن حتويل وإستغالل الطاقات املتجددة
يتضمن إنشاء املعهد اجلزائري للطاقات املتجددة  2011جانفي  27املؤرخ يف  11-33املرسوم التنفيذي رقم  .2

  ؛ريهيستوتنظيمه و 
احملدد لطرق تسيري حساب التخصيص  2011ديسمرب  08الصادر يف  11-423املرسوم التنفيذي رقم  .3

 ؛"الصندوق الوطين للطاقات املتجددة والتوليد املشرتك"املسمى  302-131اخلاص رقم 
احملدد لقائمة املداخيل واملصاريف املقتطعة من الصندوق  2012أكتوبر  28القرار ما بني الوزارات الصادر يف  .4

 الوطين للطاقات املتجددة؛
 احملدد لشروط منح العالوات برسم تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء؛ 13-218املرسوم التنفيذي رقم  .5
، املعدل واملكمل للمرسوم التنفيذي رقم 2013ديسمرب  18الصادر يف  13-424املرسوم التنفيذي رقم  .6
 املتعلق بالتدقيق الطاقوي للمؤسسات ذات اإلستهالك الكبري للطاقة؛ 2005ديسمرب  26الصادر يف  495-05
إعتمادا على احملدد ألسعار الشراء املضمونة إلنتاج الطاقة  2014فيفري  2ر ما بني الوزارات الصادر يف القرا .7

  .التجهيزات اليت تستعمل اخلاليا الشمسية وشروط تطبيقها
   لتشجيع إستغالل الطاقة الشمسية والجبائية اإلجراءات التحفيزية: ثانيا

  طوير الطاقات املتجددة، وباإلضافة إىل الرتسانة القانونية املؤطرة للعمليةألجل دعم تنفيذ بنود السياسة الوطنية لت
إلستجابة الناجعة لألولويات املنصوص عليها يف تحقيق افقد مت إقرار مجلة من اإلجراءات التحفيزية والتنظيمية ل

  .الطاقوية فعاليةالربنامج الوطين للطاقات املتجددة وال
دف إىل تشجيع بغرض متويل مشاريع تطوير ال .1 طاقات املتجددة يف اجلزائر وضعت عدة إجراءات متويلية 

إنتاج الطاقات املتجددة من خالل توفري الظروف املالئمة لإلستثمار يف مجيع فروع جمال الطاقات املتجددة، من 
مهمة متويل  ، تسند له2010خالل إنشاء صندوق وطين للطاقات املتجددة طبقا ملا نص عليه قانون املالية لسنة 

                                                
  .25، صمرجع سبق ذكره، 2016، وزارة الطاقة، برنامج تطوير الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية  1
، اجلريدة الرمسية للجمهورية يع إنتاج الكهرباءنو والمتعلق بتكاليف تم، 2004مارس 25ه املوافق لـ 1425صفر عام  04واملؤرخ يف  04-92رسوم التنفيذي رقم امل  2

  .11م، ص2004مارس  28ه املوافق لـ 1425صفر عام  07الصادر بتاريخ  19اجلزائرية، العدد 
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من عوائد احملروقات من  %1ختصيص نسبة  2011الطاقات املتجددة، كما تضمن قانون املالية الصادر يف جويلية 
 أجل دعم هذا الصندوق؛ 

املؤرخ يف  01-03ميكن حلاملي املشاريع يف جمال الطاقة املتجددة اإلستفادة من املزايا املمنوحة مبوجب األمر  .2
من قانوين وحرية أومجركية ومالية كافية و بتطوير اإلستثمار، واملتمثلة يف حوافز ومنافع جبائية املتعلق  2001أوت  20
  1وعدم اللجوء إىل التأميم؛ ،موالإنتقال رؤوس األو ستثمار اإل

تنافس يف حتسني الفعالية الطاقوية وترقية الطاقات تيل األنشطة واملشاريع اليت عمنح إمتيازات مالية ومجركية لتف .3
ختفيض احلقوق اجلمركية والرسم على القيمة املضافة عند اإلسترياد بالنسبة للمكونات واملواد األولية ، وكذا تجددةامل

  ؛جهزة داخل اجلزائر يف جمال الطاقات املتجددةواملنتجات نصف املصنعة املستعملة يف صناعة األ
نتاج الكهرباء من حمطات الطاقة املتجددة مبا إل وعالوات احلكومة اجلزائرية حوافز رجتإضافة إىل كل ما سبق أد

نتاجها حسب نوع إسعر شراء الطاقات املتجددة من طرف املستثمر الذي قام ب تفيها تعريفة التغذية، حيث حدد
نواع من أ عدةويف هذا الصدد حددت  ،هافيالتكنولوجيا املستخدمة إلستغالهلا وحسب مسامهة املصادر املتجددة 

من تطبيقات هجينة مع الطاقة الشمسية كما  تعريفة التغذية يف حالة ما مت إنتاج الكهرباءيعرف بالعالوات أو ما 
امللزم بشراء الكهرباء املنتجة من    ستفادة من دعم املوزعكما ميكن للمستثمر اإل،  )12.4(يوضحها اجلدول رقم 

تاج سيوقع عقود شراء متتد لعشرين سنة مع عتماد وبداية اإلنالطاقات املتجددة كأولوية، حيث وفور حصوله على اإل
الفارق بني " صندوق"وستدعم الدولة عرب   املوزعني بتسعرية حمددة لن يكون هلا أي تأثري على املستهلك النهائي

دد تكلفة اإلنتاج  ميغاواط  5التسعريات على حسب سعة احملطة فمثال إذا كانت ذات   وسعر التوزيع، على أن حتُ
  ميغاواط 12دينار للكيلوواط ساعي يف احملطات اليت تفوق  75دينار للكيلوواط ساعي وحوايل  15 فالسعر فسيكون

 .يف السنة اخلامسة من اإلنتاج  وهاته األسعار قابلة للتعديل 
  أنواع تعريفة الكيلوواط ساعي للكهرباء المنتجة من تطبيقات هجينة مع الطاقة الشمسية): 12.4(الجدول رقم 

 فية المصدر الشمسي نسبة مساهم
  إجمالي الطاقة المنتجة

  نسبة الزيادة في تعريفة الكيلوواط ساعي
  المنتجة من الطاقة الشمسية

ا األحفورية %200  %25ال تقل عن    عن نظري
ا األحفورية %180 %25إىل  %20من    عن نظري
ا األحفورية %160  %20إىل  %15من    عن نظري
ا األحفوريةعن نظ %140  %15إىل  %10من    ري

ا األحفورية %100  %10إىل  %5من    عن نظري
  تلغى العالوة %5إىل  %0من 

  .14م، ص2004مارس  28ه املوافق لـ 1425صفر عام  07الصادر بتاريخ  19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  :المصدر

                                                
  :على املوقع احلتطوير اإلستثمار، مت املوقع الرمسي للوكالة الوطنية  1

http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables (consulté le 26/04/2016) 
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فيتم زيادة تعريفة الكيلوواط ساعي املنتج بنسبة لوحدها ة أما بالنسبة للطاقة الكهربائية املنتجة من اخلاليا الشمسي
ا األحفورية 300%   1.عن نظري

للمستثمرين منها، إن اهلدف من هذه اإلجراءات هو حتفيز املنتجات احمللية وتوفري شروط مرحبة، خاصة اجلبائية 
  .والنجاعة الطاقوية -لشمسيةخاصة الطاقة ا-تجددة الطاقات املتطوير الراغبني يف اإلخنراط يف مجيع فروع 

 الهياكل المؤسساتية المكلفة بتطوير إستغالل الطاقة الشمسية في الجزائر: المطلب الثالث
خالل إنشاء من  1982يعود اإلهتمام بتطوير الطاقات املتجددة ومنها الطاقة الشمسية يف اجلزائر إىل سنة 

ت يف إعداد الوسائل أفكرة البدائل املتجددة، ومن مث بد داحملافظة السامية للطاقات املتجددة واليت مهدت مليال
ساسية اليت توفر الدعامة العلمية والتكنولوجية األساسية من أجل اإلنطالق يف نشاطها مع وضعها للهياكل األ

ج البحث العلميإلقد و  .والصناعية لربناجمها التنموي املكلفة به يف جمال الطاقات املتجددة لتطوير  ختارت اجلزائر 
كتساب التكنولوجيات وتطوير املعارف ي عنصرا جوهريا إل ميشكل البحث العلحيث برنامج الطاقات املتجددة، 

وميكن يف هذا الصدد ولغرض تطوير التكنولوجيا وطرائق اإلبتكار يف جمال الطاقات  .وحتسني الكفاءة الطاقوية
ومراكز األحباث واملؤسسات ذات الصلة وخمتلف املتعاملني يف املتجددة، اإلستفادة من اخلربات والتعاون مع اجلامعات 

السياسة الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة، وذلك من خالل تدخلهم ضمن خمتلف املراحل من سلسلة اإلبداع 
ة وقد جتسد إهتمام اجلزائر يف إستغالل وتطوير الطاقات املتجددة خاصة الطاقة الشمسي. لتثمني القدرات الوطنية

ال، ب   :ومن ضمنهاإنشاء العديد من اهليئات والوحدات املتخصصة يف تشجيع البحث والتطوير يف هذا ا
  الهيئات والمؤسسات: أوال

 :وتتلخص مهامه فيما يلي 1988 أنشئ سنة): CDER(مركز تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة  .1
لرحيية، حرارة األرض اجلوفية والكتلة الشمسية، ا: مجع ومعاجلة املعطيات من أجل تقييم دقيق للطاقات -
 احليوية؛

 صياغة أعمال البحث الضرورية لتطوير إنتاج الطاقات املتجددة وإستعماهلا؛ -
 2.صياغة معايري صناعة التجهيزات يف ميدان الطاقات املتجددة وإستعماهلا -

ديها وجهة تقنية هي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ول :ة السامية لتنمية السهوبظالمحاف .2
، وتقوم هذه احملافظة بربامج هامة يف ميدان ضخ املياه والتزويد بالكهرباء عن طريق 1989وعلمية، مت إنشاؤها سنة 

  .الطاقة الشمسية لفائدة املناطق السهبية
باجلزائر العاصمة وهي هيئة تابعة لوزارة الطاقة  1995أنشأت سنة  :مديرية الطاقات الجديدة والمتجددة .3

 .واملناجم، ومن مهامها تقييم موارد الطاقات املتجددة وتطويرها

                                                
  .14ص، مرجع سبق دكرهم، 2004مارس  28ه املوافق لـ 1425صفر عام  07الصادر بتاريخ  19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  1
  .77، صسبق ذكره مرجع ،واملتجددة اجلديدة الطاقات مديرية 2



  
 

 

  الفصل الرابع          آليات وإجراءات ترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية إلستخالف الثروة البترولية في الجزائر وفق ضوابط اإلستدامة

328 

مت إنشاؤها من طرف احلكومة من أجل تنشيط تنفيذ ): APRUE( وكالة ترقية وعقلنة إستعمال الطاقة .4
سياسة التحكم يف الطاقة، حيث يتمثل دورها الرئيسي يف التنسيق ومتابعة إجراءات التحكم يف الطاقة ويف ترقية 

صناعة (ت املتجددة، وتنفيذ خمتلف الربامج اليت متت املصادقة عليها يف هذا اإلطار مع خمتلف القطاعات الطاقا
 1؛)اخل...النقل، الفالحة

وهي شركة خمتلطة بني الشركة الوطنية سوناطراك ): New Energy Algeria"(نيال"نيو إينارجي ألجيريا .5
 :، وتتلخص مهامها فيما يلي2002واد الغذائية، مت إنشاؤها سنة إلنتاج امل" سيم"والشركة الوطنية سونلغاز وجممع 

 ترقية الطاقات اجلديدة واملتجددة وتطويرها؛ -
تعيني وإجناز املشاريع املرتبطة بالطاقات اجلديدة واملتجددة، واليت تكون لديها فائدة مشرتكة بالنسبة إىل  -

 الشركاء سواء يف اجلزائر أو خارجها؛ 
 : 2005واليت شرعت يف تنفيذها خالل ومن أهم مشاريعها 

جني مشسي غاز يف حاسي الرمل، ميثل اجلزء الشمسي فيه  150مشروع  -  ؛%30ميغاواط 
 ميغاواط مبنطقة تندوف؛ 10مشروع إجناز حظرية هوائية بطاقة  -
رباء إىل مشروع إيصال الكه(إستعمال الطاقة الشمسية يف اإلنارة الريفية يف متنراست ومنطقة اجلنوب الغريب  -

 2).منزل ريفي 2000حىت  1500
حتت وصاية وزارة الطاقة واملناجم   2011أنشئ سنة  :)IARE( المعهد الجزائري للطاقات المتجددة .6

  ويشمل التكوين ميادين اهلندسة، واألمن واألمانويسعى لتقدمي التكوين املتخصص يف جمال الطاقات املتجددة، 
كما يهتم برتقية األحباث التطبيقية يف جمال الطاقات املتجددة وتثمني  اخل،...يعوالتدقيق الطاقوي، وتسيري املشار 

   .نتائجها وإجناز املنشآت النموذجية يف جمال الطاقة املتجددة
بدأ نشاطه يف سنة  :CONDORإنتاج الطاقة ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية التابع لمؤسسة  مصنع .7

  .الطاقة الشمسيةهتم بإنتاج وتسويق ألواح ي، 2013
  وحدات البحث والتطوير: ثانيا

وهي مكلفة بتطوير  1988أنشئت هذه الوحدة سنة  ):UDES(وحدة تطوير التجهيزات الشمسية  .1
  :التجهيزات الشمسية وإجناز مناذج جتريبية تتعلق بـ

 التجهيزات الشمسية ذات املفعول احلراري وذات اإلستعمال املنزيل أو الصناعي والفالحي؛ -
 لتجهيزات الشمسية بفعل اإلنارة الفولتية وذات اإلستعمال املنزيل والفالحي؛ا -
 التجهيزات واألنظمة الكهربائية، احلرارية، امليكانيكية واليت تدخل يف تطوير التجهيزات الشمسية ويف -

 3.إستعمال الطاقة الشمسية
                                                

  .74ص ،سبق ذكره مرجع ،واملتجددة اجلديدة الطاقات مديرية 1
  .2 ، ص2006، ألردنا ،الثامن الطاقة مؤمتر ،الديموقراطية الشعبية الجزائرية للجمهورية ،القطرية الورقة2 

  .75ص ،سبق ذكره مرجع ،واملتجددة اجلديدة الطاقات مديرية  3 
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وزارة التعليم العايل  حتت وصاية 1988أنشأت سنة  :)USTD( وحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم .2
عمال البحث العلمي واإلبداع التكنولوجي، والتقييم والتكوين ملا بعد أ والبحث العلمي، تتمثل مهمتها يف إجراء

عدة كما تساهم بالتعاون التدرج يف ميادين العلوم وتكنولوجيات املواد واألجهزة نصف املوصلة للتطبيقات يف ميادين 
تطوير املعرفة وحتويلها إىل مهارة تكنولوجية ومنتجات ضرورية لإلنتعاش اإلقتصادي  مع اجلامعات اجلزائرية يف

  .واإلجتماعي
أنشأت  :)URERMS(وحدة األبحاث التطبيقية في مجال الطاقة المتجددة في المناطق الصحراوية  .3
املتجددة يف  يتلخص نشاطها أساسا يف القيام بنشاطات البحث والتجريب لرتقية وتطوير الطاقات 1988سنة 

  .املناطق الصحراوية، وإعادة هيكلة مؤسسات البحث
مهمتها التعاون  1999ت سنة أنشأ :)URAER( الطاقة المتجددةمجال في  ةالتطبيقي بحاثوحدة األ .4

دف ألن تكون منصة  .خرى من خالل البحث والتدريب يف جمال الطاقة املتجددةمع اجلامعات واملراكز البحثية األ و
لألحباث التجريبية وتسعى للمشاركة يف مجيع اإلجنازات اإلقليمية يف جمال الطاقة املتجددة، وألجل ذلك فهي عاملية 

ا يف إدارة وتطوير هذه التقنيات، خاصة وأن هذه الوحدة متتلك  تساهم من خالل الربامج البحثية اليت تقوم 
ير جهود البحث والتدريب الوطنية وذلك بالتعاون مع اإلمكانيات البشرية اليت متكنها من جهة من املسامهة يف تطو 

اجلامعات واملراكز البحثية األخرى، ومن خالل تقدمي الدورات التدريبية عالية اجلودة داخل مقر الوحدة يف جمال 
 .الطاقات املتجددة من جهة أخرى

ت أنشأهي مؤسسة حبثية : )URERMS( حدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراويو  .5
 .)CDER(وهي تابعة ملركز تنمية الطاقات املتجددة  2004ماي  22املؤرخ يف  76مبوجب القرار الوزاري رقم 

ن الغرض كما أ ،طار الربنامج الوطين للبحث يف جمال الطاقات املتجددةإحباث املقامة داخل الوحدة تدخل يف األ
  .ةوالتكنولوجي يف جمال الطاقات املتجددق البحث العلمي يساسي من هذه الوحدة هو تطوير وتطباأل

جبامعة تلمسان، تضم  2004أنشأت سنة  :URMERالبحث في المواد والطاقة المتجددة   وحدة .6
باحثا، وتتمحور أهم إهتمامات  150العديد من الطاقات والكفاءات العلمية والباحثني الذين يفوق عددهم الـ 

االت التالية   : الوحدة با
  رارية والتطورات احلالية على ضوء التجربة والنموذجية واحملاكاة؛التحويالت احل -
  الطاقات املتجددة مثل الطاقة الشمسية، الفعالية الطاقويةن ختزين الطاقة والنظم اهلجينة؛ -
  .إشكالية اآلالت احلرارية ونقل احلرارة يف خمتلف القطاعات اإلقتصادية -

بالتجارب املختلفة يف جمال التقنيات املتجددة واإلستفادة منها وقد دعمت هذه املراكز مبحطات جتريبية تقوم 
والعمل على تطويرها من أجل وضعها يف خدمة التنمية، خاصة إذا نظرنا إىل املكانة اليت حيتلها قطاع الطاقة يف 

لرئيسي لتمويل اجلزائر، فهو يلعب إضافة إىل دوره يف تأمني خدمات الطاقة لإلقتصاد دورا ماليا ألنه ميثل املصدر ا
اخلزينة العمومية، ومنه تبقى احلاجة إىل بدائل فاعلة تلعب نفس الدور الذي تلعبه املصادر التقليدية احلالية عند 
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ا ت أأنشاليت  )seesms(حمطة جتريب التجهيزات الشمسية يف أقصى الصحراء ومن بني هذه احملطات نذكر . نضو
يم العايل والبحث العلمي، مهمتها تطوير التجهيزات الشمسية يف اإلقليم ، وهي هيئة تابعة لوزارة التعل1988سنة 

  .الصحراوي

  آثار سياسة تطوير إستغالل الطاقة الشمسية في الجزائر والعوائق التي تواجهها: الرابع المطلب
 تطوير بالرغم من توفر اجلزائر على إمكانيات طبيعية هائلة من الطاقة الشمسية، إال أن خططها الرامية إىل

والتوسع يف إستخدام هذه الطاقة وزيادة مسامهتها يف املنظومة الطاقوية باجلزائر مل تبلغ املستوى املأمول، حيث 
  . تواجهها بعض العوائق والتحديات اليت تقف يف وجه اإلستغالل األمثل للثروة الشمسية

  والنجاعة الطاقوية  - لشمسيةمنها الطاقة ا –أثار وأهمية برنامج تطوير الطاقات المتجددة : أوال
ا اجلزائر من خالل إعداد برنامج الطاقات املتجددة  إن السياسة الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة اليت سطر

، يعد برناجما طموحا ويف غاية األمهية ومن شأنه أن 2016والذي مت حتيينه سنة  2011والنجاعة الطاقوية بنسخته سنة
ألف ميغاواط  22إذ أنه يهدف إىل إنتاج . لف النواحي اإلقتصادية واإلجتماعية وحىت البيئيةحيقق نقلة نوعية يف خمت

أالف  10ألف ميغاواط منها لإلستهالك الوطين، والباقي املتمثل يف  12، توجه 2030من الطاقة الكهربائية يف أفاق 
  :ا الربنامج نذكر ما يليومن األثار اإلجيابية اليت ميكن أن ختلق عن هذ. ميغاواط توجه للتصدير

على رفع من خالل سياسة تطوير الطاقات املتجددة عملت اجلزائر لقد  :تلبية الطلب الوطني على الكهرباء .1
ا  إبتداءا (سنة  20تدرجييا يف ظرف  -خاصة الطاقة الشمسية - تجددة م مصادرإنتاج الكهرباء إنطالقا من  يفقدر

حسب الربنامج  من اإلنتاج الكلي للكهرباء من أصل متجدد %27إىل حنو ) 2011من تاريخ تسطري الربنامج سنة 
دف تلبية إحتياجات الطاقة الكهربائية ، من كهرباء الطاقة الشمسية %19أكثر من ، منها 2016احملني لسنة  وذلك 

يف القطاع املنزيل، دد السكان الذي ينتج عنه زيادة يف الطلب على الطاقة خاص عللسوق احمللية السيما يف ظل تزايد 
كمية الكهرباء املستهلكة مجايل اإلستهالك الوطين للطاقة الكهربائية، فمثال بلغت  إسد من صة األحإذ يسحوذ على 

 55149جيغاواط ساعي ضمن إمجايل اإلستهالك الوطين للكهرباء املقدر بـ  20211على مستوى القطاع املنزيل حنو 
  2016.1جيغاواط ساعي سنة 

ىل كل املناطق اليت مل يكن إلتطور التكنولوجي املعتمد يف الطاقة الشمسية يسمح بنقل الكهرباء ن اأكما 
ذه الطرق التقليدية ألهايل  باإلمكان تزويدها بالطاقة الكهربائية بالوسائل التقليدية من قبل، كون أن إمداد الكهرباء 

دث مشاكل حقيقية كاإلفراط يفأاملناطق املعزولة ميكن  ت اجلزائر أجل لذلك.  اهلندسة وتكاليف نقل الوقودن حيُ
لتجهيز املناطق املعزولة والبعيدة عن الشبكة العامة خاصة يف اجلنوب مبحطات مشسية لتغطية العجز الذي تشهده يف 
جمال الكهرباء، من أجل تلبية اإلحتياجات الطاقوية لتحسني الظروف املعيشية بتلك املناطق من خالل إستغالل 

أي يف  –قرى منعزلة يف والية متنراست  8ن أوجتدر اإلشارة هنا إىل . اقة الشمسية لضخ املياه إىل جانب اإلنارةالط
كما   ،ت اإلنارة عن طريق الصفائح الشمسية والطاقات املتجددةآدت من منشاستفإقد  -عائلة 555حدود 

                                                
1 Arab Union of Electricity, Statistical Bulletin, Op.Cit, p8. 
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عائلة قاطنة باملناطق النائية بوالية  495ىل تزويد إضافة إ. خرى منعزلة من كهرباء الطاقة الشمسيةأقرية  12ستستفيد 
ذه املناطق 2012إيليزي سنة    .بلوحات الطاقة الشمسية لتحسني التزود بالطاقة الكهربائية 

ا ال تستخدم  -خاصة صحراءها- وبالرغم من إعتبار اجلزائر  من أكرب خزانات الطاقة الشمسية يف العامل، إال أ
، يف حني 2016ميغاواط فقط كقدرات مركبة للطاقة الشمسية سنة  219يث مت إنتاج حنو سوى نسبة قليلة منها ح

من إمجايل الطاقة الكهربائية املنتجة يف اجلزائر واملقدرة بنحو  %0.31قدرت مسامهتها يف إنتاج الكهرباء بنسبة 
اقوية الوطنية تبقى ضئيلة وبالتايل فحصة الطاقة الشمسية يف التوليفة الط 2016،1جيغاواط ساعي سنة  66234

  .جدا مقارنة باإلمكانيات املتوفرة
إن إستخدام الطاقات املتجددة  :المحافظة على إحتياطيات الطاقات األحفورية وتأمين التنويع الطاقوي .2

من الغاز الطبيعي إىل غاية  3مليار م 300من شأنه أن يوفر للبالد حنو خاصة الطاقة الشمسية يف إنتاج الكهرباء، 
 2.مليار دوالر 100ومليار  80، ومبا يعادل ما بني 2014مرات اإلستهالك الوطين لعام  8وهو ما يقابل  2030آفاق 

فمن خالل التوجه إلستغالل الطاقات املتجددة سينتج عنها تفادي اإلستغالل املفرط إلنتاج البرتول والغاز، وهو 
براميل البرتول أو األمتار املكعبة للغاز الطبيعي املخزونة يف مسعى يبشر مبستقبل أفضل لألجيال املستقبلية، إذ أن 

أما عن إرادة اجلزائر يف تنويع خمتلف . باطن األرض ستكون أمثن من الدوالرات اليت تتقاضى وتوضع يف البنوك حاليا
ة ولكن خلق مواردها الطاقوية بالتوجه صوب إستغالل الطاقات املتجددة، ال يعين فقط تطوير مصادر جديدة للطاق

صناعة جديدة ومن مثة خدمات جديدة وإيرادات مالية إضافية خاصة يف ظل تراجع أسعار البرتول يف السوق 
 .الدولية، وهو ما سوف جينب اجلزائر الوقوع يف أزمات جديدة مستقبال

إسرتاتيجية السياسة الوطنية لتطوير الطاقة املتجددة والنجاعة الطاقوية، تشكل جوهر  :لتشغيلاتوفير فرص  .3
ألف  200الدولة اجلزائرية حملاربة البطالة، إذ أنه من خالل برنامج الطاقات املتجددة سيعمل على خلق ما يفوق 

منصب عمل مباشر وغري مباشر يف إطار املناولة الصناعية إلمجايل النشاطات املدرجة ضمن الربنامج، كما سيساهم 
 .يف تطوير صناعة املقاوالت الفرعية احمللية

خبصوص اإلقتصاد يف الطاقة، ويف إطار برنامج تطوير الطاقات املتجددة والنجاعة  :ترشيد إستهالك الطاقة .4
الطاقوية، تعمل اجلزائر على تسويق مصابيح إقتصادية لإلنارة ذات نوعية جيدة تضيء باللون األبيض وتستجيب 

دج، إذ  250ن يتجاوز سعرها أواط، دون  20هالكية للمعايري الدولية من حيث املتطلبات البيئية، تصل طاقتها اإلست
ومبا أن اإلستهالك السنوي إلنارة منزل . دج للمصباح الواحد 800من تكلفتها املقدرة بـ  %70تتكفل الدولة بدعم 

 %40ن هذا العملية ستؤدي إىل تقليص نسبة إستهالك الطاقة بـ إومن مث ف ،من فاتورة الكهرباء %32واحد ميثل حنو 
إضافة إىل أن املصباح الكهربائي اإلقتصادي يتفوق على املصباح العادي بعدة مميزات إقتصادية السيما  .وياسن

 3.مرة واإلستهالك الكهربائي أقل بأربعة مرات من املصباح العادي 15الدميومة اليت تفوق 
                                                

1 Arab Union of Electricity, Statistical Bulletin, Op.Cit, p4-6. 
2 Sonelgaz, rapport d’avtivités et comptes sociaux consolidés, Algerie, 2015, p52. 

السياسات اإلستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات : املؤمتر األول ضمنمداخلة ، المتجددة في الجزائر ةسياسة إستغالل الطاقداودي الطيب، هاجر بريطل،   3
  .6ص ،2015، اجلزائر: 1وم التسيري، جامعة سطيفالتنمية القطرية وتأمني اإلحتياجات الدولية، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعل
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  رالعوائق والتحديات التي تواجه سياسة إستغالل الطاقة الشمسية في الجزائ: ثانيا
على إعتبار املزايا واملنافع الكثرية اليت قد متنحها السياسة الوطنية لتطوير إستغالل الطاقة الشمسية على مستويات 
ال التزال متعثرة وتسري بشكل بطيء، وهذا بالرغم من امليزانية املالية اليت  خمتلفة، إال أن براجمها وخططها يف هذا ا

ُصدت لتغطية تكاليف ذلك الربنامج من اجلباية البرتولية  %1مليار دوالر، وكذا ختصيص نسبة  120اليت تقارب  ر
لتطوير الطاقات املتجددة وترقية النجاعة الطاقوية، ويعود السبب يف هذا التعثر إىل عدة عوائق وحتديات تعرقل مسار 

لتكنولوجية والفنية والتسويقية، هذه السياسة، وتتنوع هذه العوائق والتحديات بني اإلقتصادية والتمويلية، والعوائق ا
  : وعوائق أخرى ميكن إجيازها فيما يلي

تشكل العوائق اإلقتصادية والتمويلية التحدي األساسي الذي تواجهه : العوائق اإلقتصادية والتمويلية  .1
  :إسرتاتيجية تطوير إستغالل الطاقة الشمسية، ومنها نذكر ما يلي

الناجعة ملشاريع الطاقة الشمسية وإعتمادها على القروض قصور أو غياب آليات التمويل احمللية  -
يف  %85إىل  %75والتكنولوجيات األجنبية بشروط ملزمة للتطبيق تتمثل أقلها يف تعظيم نسبة الطرف األجنيب من 

كما تلك املشاريع، وبالتايل تضائل فرص تنمية وتطوير هذه األنظمة حمليا وهو ما ينعكس سلبيا على التصنيع احمللي،  
أنه ال تتوفر لدى البنوك الوطنية املعرفة الكاملة عن أنظمة الطاقة الشمسية ومدى األمهية اإلقتصادية والبيئية 
إلستخدام ونشر هذه األنظمة، وهو ما جيعل املصارف احمللية حتجم عن متويل هذه املشاريع على املستوى الصغري 

نظم اإلنارة بإستخدام اخلاليا الفوتوفولطية، أو على مستوى متويل املتمثلة مثال يف تركيب أنظمة السخان الشمسي أو 
املشاريع الكبرية مثل حمطات املركزات الشمسية، فضال على اإلعتقاد اخلاطئ بأن اإلستثمار يف مثل هذه املشاريع ميثل 

ا طاقة نظيفة ومستدامة؛  خماطرة مالية على الرغم من كو
لمشاريع واإلستثمارات يف الطاقة الشمسية من التوسع يف إستخدامها، إذ أن حيد إرتفاع التكاليف الرأمسالية ل -

أسعارها ال تزال مرتفعة وغري تنافسية مقارنة مبشاريع الطاقات األحفورية، واليت تنخفض تكاليفها نظرا للتطور والنضج 
طول من أإىل وقت  ن العائد على اإلستثمار يف الطاقة الشمسية حيتاجفإ ضف إىل ذلكالذي بلغه قطاعها، 

جنيب أو اإلستفادة من األ املستثمرحيتم على اجلزائر الدخول يف شراكة مع مما اإلستثمار يف مصادر الطاقة األحفورية، 
ن اإلعتماد على املنح واملساعدات املادية األجنبية يف دعم إ غري، املنح اخلارجية املرتبطة بصناديق التنمية النظيفة

ا مبا يتم تقدميه أو جلبه من مساعدات، وهي مشاريع الطاقة الشمس ية وغريها من املشاريع املماثلة يرهن تطور قطاعا
ا يف اإلجتاه الذي تريده الدولة، حيث غالبا ما توجه هذه املساعدات لتنمية قطاعات  أمور ال تضمن دفع تطبيقا

 ربة البشرية؛ تعتمد بشكل رئيسي على العنصر األجنيب سواء يف جانب املكونات أو اخل
وفشل السوق يف إحتساب العوامل اخلارجية املرتبطة  حفورية يف اجلزائردعم أسعار الطاقات األ إن إستمرار  -

بالبيئة والصحة العامة ضمن تكاليف الطاقات التقليدية، يف مقابل إرتفاع تكاليف معظم مصادر الطاقة املتجددة 
ة التنافسية ملشاريع الطاقة الشمسية مقابل الطاقة البرتولية، وخيفض من حيول دون تعزيز القدر ، ومنها الطاقة الشمسية

عامال رئيسيا  بصفة عامة سعار احملروقاتأإذ تعترب الفرص املواتية لإلستثمار فيها السيما من قبل القطاع اخلاص، 
والشك  ،دا ملستقبلهامؤثرا يف اجلدوى اإلقتصادية للطاقات املتجددة بشكل عام والطاقة الشمسية بشكل خاص وحمد
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وإستغالل ز والبرتول داخل اجلزائر قد ساهم إىل حد كبري يف عدم نشر وعي تطبيق ان إخنفاض أسعار وقود الغفإ
تكلفة الكيلوواط ساعي للطاقة إىل أن  ويف هذا اإلطار تشري التقديرات ،الطاقة الشمسية بني املؤسسات واألفراد

تجة ندج للكيلوواط ساعي امل 2.5 دج مقابل 12و 10 ما بني بالتقريب سية ترتاوحتجة من الطاقة الشمنالكهربائية امل
إال أن اإلسرتاتيجية اجلزائرية اهلادفة إىل رفع الدعم عن الوقود األحفوري مستقبال، وكذا رفع  1،من الغاز الطبيعي

ة األحفورية  ضف إىل ذلك التقدم تعريفة الكهرباء تدرجييا، سيكون له أثر كبري على تنافسية الطاقة الشمسية للطاق
العلمي والتكنولوجي، وكذا تزايد اإلنفاق العاملي على البحث والتطوير يف جمال الطاقة الشمسية، الذي يؤدي إىل 

  .  مبا جيعل أسعارها إقتصادية وتنافسية) كما سبق اإلشارة إليه يف الفصول السابقة(خفض تكاليف إنتاجها تدرجييا 
بإعتبار أن اجلزائر من الدول النامية، وبالتايل فاملستوى التكنولوجي والفين على : وجية والفنيةالعوائق التكنول .2

ا متواضع جدا يف جمال الطاقات املتجددة، مما جيعلها دائما تسعى خللق شراكات مع الدول  ا وإطارا مستوى هيئا
تاج إىل مستوى تقين وتكنولوجي عال، وهذا املتقدمة تكنولوجيا حىت تتمكن من املضي يف مشاريعها خاصة اليت حت

  :وميكن حصر أهم العوائق التكنولوجية والفنية يف اآليت. الشيء ينطبق على مشاريع إستغالل الطاقة الشمسية
حتتاج تكنولوجيا حيث نقص الطاقات الفنية والتقنية الالزمة من أجل تطبيق تكنولوجيا الطاقة الشمسية،  -

قدرات فنية وعلمية مرتفعة لن تتوفر يف العاملني، إىل جانب احلاجة أمرتفع من املهارة جيب الطاقة الشمسية ملستوى 
وكذا وتعاين اجلزائر من ضعف القدرات الفنية واملهارية للعمال، . يف التصنيع والتكنولوجيا وكذلك يف الرتكيب والصيانة

قة الشمسية وعدم القدرة على املنافسة مع الشركات احمللية ملعدات إنتاج الطاالقدرات التصنيعية األساسية  حمدودية
ال، نتيجة عدم كفاية وخربة املوارد البشرية الفنية الوطنية، وهو ما يضطر السلطات اجلزائرية  العاملية الناشطة يف هذا ا

التدريبية يف وميكن التغلب على هذا العائق من خالل تكثيف الدورات . إىل اإلستعانة باملكاتب اإلستشارية الدولية
 ؛ الداخل واخلارج، وهذا يتطلب متويل إضايف ألغراض التدريب والتكوين

ضعف املخصصات و  قلة مراكز األحباث واملؤسسات التعليمية اجلزائرية املتخصصة يف جمال الطاقة الشمسية -
ا يف مقارنة مع املالية للبحث العلمي والتطوير ملعدات الطاقة الشمسية، وذلك  يا مثال كإحدى الدول الرائدة أملاننظري

وبالرغم من أن القوانني الصادرة يف اجلزائر  2.ألف مركز 18 يف جمال الطاقات املتجددة، حيث حتوي لوحدها حوايل
قد أكدت على أمهية البحث العلمي وعلى ضرورة دعم إجراءاته يف خمتلف جماالت الطاقة، إال أن الواقع العملي ال 

ذ مثل هذه السياسات، ومن هنا تنبع احلاجة إىل العمل املتكامل القائم على أهداف واضحة يشتمل على آليات لتنفي
وجمدولة زمنيا، تتحقق من خالل توزيع األدوار على مراكز البحث العلمي اجلزائرية املتخصصة يف جماالت الطاقة 

ا يف اخلطط قصرية ل، إضافة إىل الرتكيز يف الشمسية، وكذا حماولة اإلستفادة من التجارب العربية واألجنبية يف هذا ا
املدى على التكنولوجيا البسيطة سريعة اإلندماج يف األسواق السوق اجلزائرية كتطوير أجهزة تسخني املياه بالطاقة 

                                                
   :أنظر كل من  1

  :، متاح على املوقع2010الربنامج الوطين إلدارة وترشيد الطاقة،  -
Consulté le 05/08 /2016).  ( http://www.neep.org.sa/arabic/index.html  

  .19، صمرجع سبق ذكره ،كتاف، زهري بن دعاسشافية   -
  .59، ص2013 ،، مصردليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربيةجامعة الدول العربية،   2
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الشمسية، وتصميم وتصنيع اهلياكل املعدنية للمركزات الشمسية، مث اإلنتقال يف اخلطط طويلة املدى إىل تقنيات 
ا املختلفةاخلاليا ا   ؛لشمسية وتطبيقا

تعد مشكلة ختزين الطاقة الشمسية واإلستفادة منها أثناء الليل أو يف األيام الغائمة أو املغربة من أهم العوائق  -
والتحديات التكنولوجية، حيث يعتمد ختزين الطاقة على طبيعة وكمية الطاقة الشمسية، وكذلك نوع وفرتة 

ويفضل عدم إستخدام أجهزة التخزين لتقليل التكلفة واإلستفادة . اإلمجالية للتخزيناإلستخدام، إىل جانب التكلفة 
ويعترب ختزين الطاقة الشمسية من أكثر التحديات اليت . بدال من ذلك من الطاقة الشمسية مباشرة حني وجودها فقط

اليت تواجه إستخدام الطاقة  ومن املشاكل والعوائق. حتتاج لتطور تكنولوجي للوصول إىل ختزين بأقل تكلفة ممكنة
الشمسية، تآكل اللواقط الشمسية واليت حتدث بسبب األمالح املوجودة يف املياه املستخدمة يف دورات التسخني  
وتعترب الدورات املغلقة وإستخدام ماء خال من األمالح فيها أفضل احللول للحد من مشكلة التآكل والصدأ يف 

معات الشمسية، كما  حوال اجلوية من التحديات الرئيسية اليت تواجه إستغالل لغيوم والغبار وسوء األتعترب اا
تكنولوجيا الطاقة الشمسية، إذ حتتاج اخلاليا واألجهزة اليت تعمل بالطاقة الشمسية إىل املتابعة الدورية والتنظيف 

  1.عدم التنظيف ملدة شهراملستمر، وقد تفقد فعالية اجلهاز املستقبل ألشعة الشمس مبقدار النصف يف حالة 
أكثر هذه العوائق تأثريا يف جمال إستغالل الطاقة الشمسية يف اجلزائر نذكر  من: العوائق التنسيقية والتسويقية .3
  :ما يلي
ىل إإن إنتاج وإستخدام التكنولوجيات املتقدمة يف إنتاج الطاقة الشمسية حيتاج غياب اجلانب التنسيقي، حيث  -

ن الشركاء منهم شركات التصنيع واملستخدمني، والسلطات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة تضافر جهود عدد كبري م
والبحث العلمي وغريها، كما جيب حتديد األدوار وخطط التنفيذ ووضع نظام إداري متكامل للتنسيق بني هذه 

 ؛األطراف من أجل الوصول إىل إنتاج الطاقة الشمسية
رية إلقامة مشاريع الطاقة الشمسية خاصة يف الشمال، حيث تتطلب تلك صعوبة احلصول على األوعية العقا -

ا اجلزائر فهي  املشاريع سياسات واضحة إلستخدام األراضي ومتليكها للدولة، وبالرغم من املساحة اهلائلة اليت تتمتع 
يات على منح وزارة الطاقة تعاين من صعوبة تأمني األراضي لإلستثمارات التنموية الرائدة، حيث غالبا ما ترتدد البلد

 واملناجم قطعا أرضية لتجسيد براجمها وخططها الطاقوية؛ 
ضعف وعي املواطنني واملستهلكني بتقنيات وتطبيقات الطاقة الشمسية، حيث اليزال عدد كبري من املواطنني  -

ا مثل السخانات  الشمسية، واملضخات املستهلكني للطاقة باجلزائر جيهلون تكنولوجيا الطاقة الشمسية ومنتجا
الشمسية، واألسقف الشمسية وغريها، كما ال يعرف أغلبية املواطنني بنظام تعريفة التغذية الذي مت إقراره من طرف 

من املستثمر الذي قام  الطاقةسعر شراء ب ، املتعلق2004 املؤرخ يف 14-25 القانون رقم احلكومة اجلزائرية من خالل
فيها، وقد كان اهلدف ا املستخدمة إلستغالهلا وحسب مسامهة املصادر املتجددة نتاجها حسب نوع التكنولوجيإب

                                                
  .66، صمرجع سبق ذكرهعمر شريف،   1
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املرجو من تلك التعريفة هو حتفيز وتفعيل مشاركة القطاع اخلاص يف إنتاج الطاقة النظيفة خاصة من الطاقة الشمسية 
ا وإتاحتها لكافة املستهلكني عرب كامل الرتاب اجلزائري  . نظرا لوفر

تشمل املصادر الطاقوية األخرى املنافسة للطاقة الشمسية يف إستخالف الثروة البرتولية يف : عوائق أخرى .4
  : اجلزائر، وتتمثل أساسا يف

حيث تعترب اجلزائر من الدول الغنية بالطاقات األحفورية، وهي أحد العوامل املؤثرة منافسة الغاز الصخري،  -
لطاقات املتجددة خاصة الطاقة الشمسية، خوفا من إحداث هذا على ختفيف توجه وإندفاع املسؤولني حنو إستغالل ا
ومن مث التأثري على أسعاره وعوائده، وقد ) إنتاج البرتول خاصة(التوجه تأثريا سلبيا على املنظومة الطاقوية يف اجلزائر 

تقدر بنحو  هنمتتلك إحتياطيات هائلة مبرز ذلك التخوف من خالل توجه اجلزائر حنو إستغالل الغاز الصخري، إذ 
ومع توجه  ،2016لسنة  حتياطيات الغاز الطبيعيإأضعاف  مبا يقابل أكثر من أربعة ألف مليار مرت مكعب 20

  احلكومة اجلزائرية حنو إستغالل هذه الثروة فإن ذلك ال حمال سيؤثر على مستقبل إستغالل الطاقة الشمسية يف اجلزائر
ا اإلستخدام   .يةوسوف يعيق جهود تطوير كفاء

بني الواقع واألمال املتعلقة  ةواسع فجوةة الذكر، فإن ذلك يوضح بأنه هناك لفنظرا لكل العوائق والتحديات السا
ا التكنولوجية تزال يف مراحلها األالر، واليت ئمبشاريع الطاقة الشمسية يف اجلزا ا حمدودة جدا وحتديا وىل وإقتصاديا

ا على إستخالف الثروة البرتولية يف املستقبل القريب ن إمكانيإوبالتايل ف ،كبرية  ةوالفنيى ا املستقبلية وقدر غري  تبقىا
مكانيات إن أالصخري، وهذا يدل على الغاز متوفرة يف ظل توافر كميات كبرية ورخيصة نسبيا من الغاز الطبيعي و 

 .2030بعد سنة ما اإلستخدام على األقل إىل غاية  ستبقى ضيقةالطاقة الشمسية 
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لطاقة الشمسية في الجزائر على ضوء  الكفـاءة اإلستخدامية لترقية  إجراءات  : المبحث الرابع
  تجارب األجنبيةالشراكة وال

بناء منظومة باإلضافة إىل ما سبق اإلشارة إليه يف الفصل السابق من إجراءات متخذة على مستوى بعض الدول ل
يف إطار حماكاة الواقع احمللي والدويل فإن على اجلزائر العمل على و ،مسيةطاقوية مستدامة باإلعتماد على الطاقة الش

ا خاصة الطاقة الشمسية اليت متتلك منها  ترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقات البديلة املتجددة وخمتلف تطبيقا
من امية أو متقدمة، وذلك على ضوء شراكات وجتارب رائدة أجنبية سواء لدول نمقومات وإمكانيات طبيعية هائلة، 

 .اليت تدعم مكاسب اإلستدامة بكل أبعادها وإستنباط األفكار أجل إقتناص الفرص

  مشاريع الطاقة الشمسية في إطار الشراكة األجنبية بالجزائر  : ولالمطلب األ
دان الرائدة وقعت اجلزائر عدة إتفاقيات تعاون يف جمال الطاقة املتجددة خاصة الطاقة الشمسية مع العديد من البل

ا اإلستخدامية، إذ تعترب الشراكة من أحسن  ال، سعيا منها للنهوض بالطاقة الشمسية ولرتقية كفاء يف هذا ا
اآلليات للحصول على التمويل وكسب معارف فنية وتكنولوجية، وذلك عن طريق اإلحتكاك املباشر وغري املباشر 

لتكنولوجيا عامال أساسيا لتطور املؤسسة اإلقتصادية، نظرا للتطورات بالكفاءات األجنبية، ومن جانب التعلم، تعترب ا
املتسارعة اليت حتدث يف حقل تكنولوجيات الطاقة الشمسية، والذي من الصعب على اجلزائر حاليا أن تواكب تلك 

يف، وتكون مسارا التطورات نظرا لتكلفتها املرتفعة، مما جيعل من إسرتاتيجية الشراكة عامال مهما لتقليص تلك التكال
 .  ممكنا لإلنتقال التكنولوجي بطريقة أكثر سهولة

  الشراكة في إطار مشروع ديزرتيك: أوال
مبشاركة املركز  2003أطلقها علماء وسياسيون سنة "  روما"تعود فكرة مشروع ديزرتيك إىل مبادرة من نادي 

مني الكهرباء النظيفة ألوروبا ولدول مشال إفريقيا أيضا  اجلوي الفضائي األملاين، وتتضمن املبادرة أبعادا عدة، أمهها تأ
ه ذوكذا توفري ما يكفي من الطاقة لتشغيل مصانع حتلية مياه البحر يف تلك البلدان، وتوقع خمططو املشروع تنفي

كما تقرر املشروع سنة   1مليار دوالر، 560، إذ سيحتاج حسبهم إىل غالف مايل يقدر بـ 2050بالكامل يف العام 
ال، اليت أبدت إستعدادها لتمويله بشكل   2009 ذا ا بشراكة مع جمموعة من الشركات والبنوك األملانية املهتمة 
نسحبت إشركة  20عتبارات متعددة حالت دون تنفيذ املشروع، فمن أصل إقبل أن ترتاجع وتنسحب لضغوط و كبري 
هم األطراف يف هذا املشروع، فقد قررت احلكومة اجلزائرية ، أما بالنسبة للطرف اجلزائري بإعتباره أحد أشركة 17منها 

والذي  تعليق مشاركتها فيه إىل حني موافقة الطرف األملاين على شروط احلكومة اجلزائرية، وعليه فإن مشروع ديزرتيك 

                                                
  مكانياتبيقها حمليا حسب الظروف واإلرغم أن الطرح يف الفصل الثالث كان عامليا، ولكن ميكن للجزائر اإلستفادة من تلك األفكار وتط.  
الطاقات : الثاين مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويل ،مشروع ديزرتيك كخيار إستراتيجي لإلستثمار في الطاقات المتجددة في الجزائرزرزار العياشي، مداحي حممد،   1

، 2014اجلزائر، : البواقيأم العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ، كلية 2014نوفمرب 19و 18، يومي خيارات التحول وحتديات اإلنتقال: البديلة
   .15ص
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ة الشمسية نطالقا من الطاقإ يةوروبالدول األاليت تزود  ئيةالكهرباالطاقة حتياجات إمن % 20كان يرمي إىل إنتاج 
   :يف مشال إفريقيا وخاصة بصحراء اجلزائر، مل يرى النور إىل حد اآلن وهذا لعدة أسباب لعل أمهها ما يلي امللتقطة
رتفاع سعر البرتول إحالة األمان اليت خلقها  حيث أن :في الجزائر ستشرافية للمستقبلإعدم وجود نظرة  .1

ع إىل املدى البعيد ا م، وضع حاجبا يف التطّل  ؛قتصاد اجلزائرينها أن البرتول يكفي لبناء اإلظنّ
حيث كان من البنود املتفق عليها نقل التكنولوجيا إىل اجلزائر من : اإلحتكار العلمي من الطرف األلماني .2

طرف الشريك األملاين الذي متاطل يف ذلك، والذي أعترب أن هذا األمر يتعلق باملؤسسات األملانية املشاركة يف 
 حتججت أملانيا بتكلفة التجهيزات ونقص الكفاءات العلمية املتخصصة يف اجلزائر؛ املشروع، كما

صطدمت إاملفاوضات مع األملان وقتها افة إىل أن ضإ غياب الحنكة عند المفاوضين عن الطرف الجزائري، .3
ّ نسبة   ؛ستغالل إنتاج الطاقة من إفريقيا ألوروباإمبشكلة عالقة ختص

حتاد األورويب حول ملف توسيع املساحة ختالف بني اجلزائر واإلجه اإلت أو دشتإ: مشاكل جيوسياسية .4
مع املغرب ما ) الصحراء الغربية(ق بإدراج لما ما تعسياإلمجالية للمشروع ليشمل بلدان اجلوار وهو ما رفضته اجلزائر ال 

ب جديدة خلريات الشعب الصحراويعيد املستفيدة من ضف على ذلك، من بني الدول املشاركة و  .م عمليات 
هذا املشروع اإلحتالل اإلسرائيلي، ونظرا إلعتباره كيانا معاديا من طرف الدولة اجلزائرية فقد شكل أحد أسباب تعثر 

 .املشروع
دا وسط رجال اإل) ديزيرتيك(عاد مشروع وقد  دة الللطرح جمدّ ما يس قتصاد والفاعلني يف ميدان الطاقات املتجدّ

ا رتولبيار أسعار الإمع تواصل  دة لتنويع مصادر طاقا  املشروع بقى فكرة، حيث توحبث اجلزائر عن الطاقات املتجدّ
قائمة وجتسيده على أرض الواقع يتطّلب حمادثات عميقة ودقيقة على أعلى املستويات حىت تكون فائدة املشروع 

ة دوهناك ع. احملطات الشمسية ستقبالإتشمل مجيع األطراف خاصة بلدان مشال إفريقيا اليت هي البلدان املعنية ب
نقل التكنولوجيا ومكان  ،ستغالل املياه اجلوفية لتربيد هذه احملطاتإة يف إطار هذا املشروع كمنقاط تعترب دراستها مه

ميكن هلذا  لذلك. باإلضافة إىل كيفية نقل الطاقة ،تصنيع األجهزة واألنظمة اليت تدخل يف تركيب هذه احملطات
ّ  وللجزائر اإلستفادة منه ورناملشروع أن يرى ال  التساؤالت وحتديد كل النقاط السالفة الذكرإذا ّمتت اإلجابة على كل

ال خاصة بالنسبة لدول اجلنوب ّ  .بشكل عادل وفع
  صوالر بريدرصحراء مشروع : نياثا

امعات جزائرية يعد املشروع اجلزائري الياباين حول تكنولوجيا الطاقة الشمسية من أبرز إتفاقيات التعاون بني ج
إستنادا إىل األرضية " يب. أس. أس" أو " صحراء صوالر بريدير" وجامعات يابانية، وقد أطلقت عليه تسمية 

التكنولوجية املسمات املزرعة الشمسية التجريبية املربمج إجنازها بسعيدة، ومربمج أن تستفيد جامعة العلوم 
حوث خمصص لتطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وتشمل إتفاقية والتكنولوجيا بوهران يف هذا اإلطار من مركز للب

املشروع ثالثة مؤسسات من اجلانب اجلزائري تتمثل يف كل من جامعة العلوم والتكنولوجيا حممد بوضياف بوهران  
ب جامعة طاهر موالي بسعيدة، ووحدة البحث يف الطاقات املتجددة يف الوسط الصحراوي بأدرار، فيما يتكون اجلان
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" أ.يت.أس. جي" و" سي أ.أي.جي" ستة جامعات والوكالتني اليابانيتني (الياباين من مثاين جامعات ومعاهد حبث 
ا يف حتقيق وجتسيد هدف املشروع )املهتمتني بالتعاون الدويل والعلوم والتكنولوجيا ا وخرب ، حيث ستسهم مباهارا

وقد إنتزعت  1.من السليكون، وحمطات توليد الطاقة الشمسيةواملتعلق بتشييد مصانع للخاليا الشمسية املصنوعة 
من بني العديد من البلدان املرشحة على غرار دولة " ديزرتيك"اجلزائر هذا املشروع الذي يتعرب األول عامليا بعد مشروع 

ليسيوم يف مصر، بالنظر إىل شساعة مساحة مناطقها الصحراوية املواتية لإلشعاع الشمسي، وكذا نوعية نسبة السي
  .رمال املنطقة، وتوفرها على الكفاءات العلمية والبشرية

بالتوقيع على إتفاقية بني كل من وزارة التعليم العايل والبحث  2010ويذكر أن املشروع قد إعتمد شهر أوت 
"  أ.يت.أس.جي" و" أ.سي.أي.جي"العلمي وجامعة العلوم والتكنولوجيا حممد بوضياف بوهران، والوكالتني اليابانيتني 

وأن هذا املشروع يتعلق بتحويل اإلشعاع الشمسي إىل طاقة كهربائية سيتم نقلها إىل الشمال عرب كوابل حتول دون 
سنوات، على أن يتكفل الطرف الياباين بتمويلها وبشكل كلي  5ضياع الطاقة، وحددت فرتة جتسيد املشروع بـ 

امعة وهران من هبة ممثلة يف جتهيزات ودورات تكوينية ومبسامهة ماليني دوالر، كما ستستفيد ج 5بغالف مايل قدره 
دائمة للخرباء، بينما ستحظى كل من جامعة سعيدة ومركز البحث يف الطاقة الشمسية بأدرار بأرضيات تكنولوجية 

   2.من أجل إجناز لوحات لتوليد الطاقة الشمسية وإستغالل الطاقة املنتجة
داف التنمية املستدامة بإعتبار أنه سيسمح بإيصال وإستغالل الطاقة املنتجة ويندرج هذا املشروع يف إطار أه

باجلنوب حنو الشمال قصد تزويد حمطات حتلية مياه البحر، كما أن الغرض من ذلك هو وضع أسس للتنمية 
ة، يف إطار مع تعزيز برنامج البحث حول نظام عاملي جديد للتموين بالطاق" يب.أس.أس"املستدامة ترتكز على مفهوم 

برنامج حكومي ياباين يرمي إىل ترقية البحث املشرتك الدويل الذي يستهدف إعداد حلول تكنولوجية على غرار 
حيث يشكل هذا الربنامج منوذجا مرجعيا . الكابالت الفائقة التوصيل اليت سيتم إستخدامها لنقل الطاقة الكهربائية

  .2050توسعها على الصعيد العاملي يف آفاق يف إطار رؤية مستقبلية مسطرة، حيث مت برجمة 
  3:ما يلي" صحراء صوالر بريدر" وأهم ما يسجل حول إقامة الربنامج اجلزائري الياباين 

نمودج لشراكة ترتكز على نقل ) بي.أس.أس"(صحراء صوالر بريدر"البرنامج الجزائري الياباني  .1
الذي يندرج يف اطار التعاون العلمي اجلزائري ) يب.أس.أس" (صحراء صوالر بريدر" يشكل برنامج : التكنولوجيا

الياباين منوذجا للشراكة اجلزائرية اليابانية املبنية على نقل التكنزلوجيا، فهو يرتكز على حلول مبتكرة، فمنذ إطالقه مسح 
  . تهذا الربنامج للجامعة اجلزائرية باإلستفادة من مكتسبات هامة يف ما خيص البحث والتكوين والتجهيزا

                                                
   :، متاح على املوقعللطاقة الشمسية مع اليابان نموذج للشراكة الناجحة" بي. أس. أس"مشروع مسعودة برامهية،   1

http://www.vitaminedz.com/Article/Articles_18300_2783753_0_1.html (consulté le 7/7/2017)   
  :مؤسسة صحراء صوالر بريدر، متاح على املوقعياباني تطوير تكنولوجيات الطاقة الشمسية، -مشروع تعاون جزائريإ، .ق  2

http://www.ssb-foundation.com/press.html (consulté le 7/7/2017) 
نشرية ، -مع اإلشارة إلى مشروع صحراء صوالر بريدر -اإلستثمار في الطاقة المتجددة كمدخل لدفع عجلة التنمية المستدامة في الجزائر كايف فريدة،  3

  )بتصرف. (27، 26ص ،2002اقات املتجددة، اجلزائر، ، مركز تنمية الط02الطاقات املتجددة، العدد رقم 
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ذا الربنامج سيتم إستخراج مادة السيليسيوم من الرمال وإستعماهلا يف توليد الكهرباء الذي ميكن  وعمال 
ا العاملية    . إستعماله يف املنازل وحىت يف املؤسسات واإلدارات، وهذا يتوقف على حجم احملطات التوليدية وتكنولوجيا

جتريبية تعمل بالتنسيق مع مركز البحث جبامعة وهران، وهناك حمطة  إن البداية ستكون يف والية سعيدة بإنشاء حمطة
ثانية وهي ممولة من طرف مديرية البحث العلمي باجلامعة ومركز البحث حول الطاقات املتجددة بأدرار، وإستمرت 

ئية لغاية مليار واط من الطاقة الفولتوضو  100سنوات، من أجل توليد طاقة تبلغ  5مدة البحث والتجريب على مدار 
ورغم أن تكلفة البحث والرتكيب رمبا تكون كبرية لكن تكلفة إستخراج السيليسيوم زهيدة مقارنة . 2050آفاق 

  .بإستخراج الطاقات التقليدية
تقنية إنتاج مادة السيليسيوم الداعم القوي لمشروع صحراء صوالر بريدر من الناحية اإلقتصادية في  .2

تكنولوجيا بوهران إعداد تقنية جديدة النتاج مادة السيليسيوم حسبما أعلنه مدير مت جبامعة العلوم وال: الجزائر
  %71، حيث أوضح بأن رمال اجلزائر تتوفر على السيليسيوم بنسبة "صحراء صوالر بريدر" الربنامج اجلزائري الياباين 

أللواح الشمسية باجلزائر وهو يرفعها مما جيعلها األهم يف العامل، حيث أن إستغالل هذه املادة سيسمح بتطوير صناعة ا
  .بذلك إىل مصاف املمول الرئيسي هلا بالنظر إىل توفرها على املواد األولية
واملتوفرة بكمية معتربة مبنطقة سيق " دياتومي" وتتمثل التقنية يف إستخراج السيليسيوم الذي حتتويه الصخرة املسماة 

هرية وعلوم املواد يشرف عليه مبعسكر، وقد مت وضع هذه التقنية من قبل فري ق من الباحثني مبخرب اإللكرتونيك ا
  .أستاذ متخصص جبامعة وهران

ويعترب السيليسيوم املستخرج من الرمال أساسا مادة تدخل يف مكونات اخلاليا الضوئية اليت تسمح بإلتقاط  
ى إستغالل الطاقة الشمسية إنطالقا من عل" يب.أس.ألس:اإلشعاع الشمسي للتحول اىل طاقة كهربائية، ويركز برنامج 

ماليري  6يف املخزون املعترب من هذه املادة واملقدر حبوايل " دياتومي" الطبقات الضوئية، وتكمن أمهية إستغالل صخرة 
جيغاواط، وهي قدرات هامة  100طن مبنطقة سيق، بينما ال يتعني توفري سوى الثلث من هذه اإلمكانات إلنتاج 

 . وإقتصادية
من جهاز " يب.أس.أس" وإستفادت جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران اليت تعترب الشريك الرئيسي يف برنامج 

متطور من شأنه ضمان أقصى قدر من النقاء للسيليسيوم املستخرج، يعتمد عليه لدراسة رمال منطقة أدرار، وقد مت 
  .ضبطه من قبل الشركاء اليابانيني
سوف يؤدي إىل تطوير تكنولوجيا الطاقة " صحراء صوالر بريدر" زائري الياباين كما أن برنامج التعاون اجل

الشمسية باجلزائر بطريقة مطابقة متاما لربوتوكول كيوتو، الرامية إىل التقليص من إنبعاثات غازات اإلحتباس احلراري 
اإلقتصادية واإلجتماعية، من خالل وسيكون هلذا املشروع أثر إجيايب على األصعدة . دف مكافحة التغريات املناخية

تطبيقاته لفائدة خمتلف جماالت الصناعة وآثاره فيما خيص خلق مناصب الشغل، نظرا لطابعه املتعدد التخصصات  
 .والذي سيحدث بالتأكيد تغيريات يف النماذج الطاقوية

وافق الشريك : دعمت نجاح الشراكة الجزائرية اليابانية" صحراء صوالر بريدر"خصوصيات برنامج  .3
الياباين على نقل التكنولوجيا وهذا جانب مهم جدا للطرف اجلزائري، وقد مت ذلك بالفعل على مستوى جامعة العلوم 
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والتكنولوجيا بوهران من خالل جتهيزها بأحدث التكنولوجيا يف ميدان تصنيع اخلاليا الشمسية، مع ضمان التكوين 
ا إجناز مصنع إلنتاج السيليسيوم لتصنيع األلواح الشمسية بسعيدة، كما حل املستمر والعايل للخربات اجلزائرية، وكذ

هذا املشروع مشكل النفقات الزائدة، إذ حتملت اليابان كل تكاليف الدراسة واإلجناز، كما أن الطرف الياباين ميتلك 
كما يهدف املشروع إىل تنمية . التقنية العالية اليت تسمح بنقل التيار املولد من األلواح الشمسية إىل مناطق خمتلفة

املنطقة من خالل اإلستثمار يف امليدان الزراعي، حيث ختصص جزء من الطاقة املنتجة إىل تصفية ماء البحر الذي 
سيستعمل يف سقي املزروعات، وبالتايل دعم توفري مناصب الشغل يف امليدان الزراعي والصناعي والتحويلي، حيث 

املشروع بتمكنها من أحد أهم مصادر الطاقات املتجددة وهي الطاقة الشمسية، يف حني ستستفيد اجلزائر من جتسيد 
أن فائدة الشريك الياباين سوف تكون يف امليدان الزراعي من خالل تقاسم األرباح، ويف األخري ميكن القول أن 

أي )  اليابان(والدول املتقدمة ) ائراجلز (ميثل فعال الشراكة احلقيقية بني الدول النامية " صحراء صوالر بريدر " مشروع 
  .يف صيغة الشراكة رابح رابح

  مشروع برج الطاقة الشمسية: ثالثا
األملانية إجناز برج لتوليد الطاقة الشمسية جبامعة سعد دحلب بالبليدة " جوليغ"يعتزم معهد الطاقة الشمسية ملنطقة 

املتخصص " جوليغ"وير التكنولوجي ومعهد الطاقة الشمسية يف إطار التعاون بني املديرية العامة للبحث العلمي والتط
وقد مت إختيار جامعة سعد دحلب إلقامة هذا الربج . يف التصميم واملتابعة العلمية لألبراج املولدة للطاقة الشمسية

عدد هكتار تتناسب مع هذا النوع من املشاريع، إىل جانب وجود  20و 15لتوفرها على أرضية ترتاوح مساحتها بني 
هام من الباحثني على مستوى كل من املديرية العامة للبحث وجامعة البليدة، وستمول دراسة إجناز هذا املشروع 

من الطرف األملاين، فيما تقدر الكلفة اإلمجالية للمشروع بـ   %80دينار جزائري يف حدود  مليون100املقدرة كلفته بـ 
ة هذا فريدا من نوعه على املستوى القاري والثاين يف العامل، وسيتم مليون أورو، ويعد برج توليد الطاقة الشمسي30

األملانية، وسيجمع هذا املشروع يف تشغيله بني إستعمال الطاقة " جوليغ"تشغيله وفق التقنية املعتمدة يف تسيري برج 
الشمسية ومعاجلة املاء الشمسية والغاز الطبيعي، مما سيسمح له بتطوير أساليب إضافية مثل التربيد بواسطة الطاقة 

  1.وحتلية مياه البحر وإنتاج احلرارة الصناعية، عالوة عن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
  ميغاواط 4050للطاقة الشمسية بقدرة إنتاج " أطلس واحد" مشروع : رابعا
اية شهر مارس أطلقت  لضخم املتمثل يف توليد الطاقة املناقصة املتعلقة باملشروع ا وزارة الطاقة مبعية2017 اجلزائر 

 ـحصص ب ةويتضمن املشروع الذي قسم إىل ثالث، ميغاواط 4050بطاقة إنتاج تقدر بنحوضوئية كهرو الشمسية ال
جناز عدة حمطات لتوليد الكهرباء على مستوى إينتظر  إذ ،خر صناعيآجزأين طاقوي و ، ميغاواط لكل حصة 1350

جناز حمطات إوسيتم ، ر البالد على مؤهالت مهمة يف جمال الطاقة الشمسيةتتوف   اهلضاب العليا ويف اجلنوب حيث
أن معدل إنتاج   ، حيثتوليد الطاقة الشمسية يف عدة واليات على غرار بشار والوادي وورقلة وبسكرة واجللفة ومسيلة

                                                
1 http://www.djazairess.com/elyawm/2176 (consulté le 18/05/2017) 
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جناز إاء والغاز وخبصوص الشق الصناعي للمشروع تعتزم شركة هندسة الكهرب، ميغاواط 100 ـكل حمطة سيتجاوز ال
  . حمليا مصنع أو عدة مصانع إلنتاج العتاد والتجهيزات املخصصة هلذه الوحدات

ستهالك الغاز الذي إوسيساعد دخول هذا املشروع الطموح حيز التشغيل على تقليص بشكل ملحوظ حجم 
هار بالتناوب مع حمطات ستعمل حمطات توليد الطاقة الشمسية يف النحيث  .يستعمل يف إنتاج الكهرباء يف اجلزائر

وجهة إلنتاج الكهرباء املسرتجاع أحجام مهمة من الغاز ، وإقتصاد كميات معتربة من الطاقةإالغاز وستسمح بذلك ب
طبقا مشاركة يف املشروع جتماعي لكل شركة ال اإلاملرأس  سيتم توزيعو  .من خالل إعادة توجيهها حنو التصدير

 .للشريك األجنيب% 49للمستثمر الوطين و% 51والذي مينح مسامهة بنسبة  ستثمار األجنيبللتنظيم املسري لإل
يف كل شركة يف إطار هذا املشروع يف حني ستشارك  %40وستشارك سوناطراك يف املشروع الطاقوي مبسامهة نسبتها 
يف رأس مال  كما مت حتديد أقصى نسبة للمسامهة ، %11شركة سونلغاز والشركات العمومية واخلاصة الوطنية بنسبة 

   1.بالنسبة للشركات اخلاصة اجلزائرية %6 ـب كل شركة يف إطار هذا املشروع
  تقنية إحالل الطاقات التقليدية بطاقة المركزات الشمسية: خامسا

دف هذه التقنية إىل العمل على إقامة البىن التحتية الالزمة لتطوير معدات إنشاء حمطات توليد الطاقة الشمسية 
من أجل إحالل الطلب احمللي على الطاقة التقليدية بالطاقة الشمسية والتصدير يف  CSPقطات باستعمال ال

حيث تعد من أحدث التقنيات يف جمال ترقية الكفاءة اإلستغاللية للطاقة الشمسية إلستخالف الطاقات  املستقبل،
الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية حباسي الرمل مت إنشاء أول حمطة هجينة يف العامل تعمل بالتقليدية امللوثة للبيئة، وقد 

مليون أورو، يف إطار الشراكة اجلزائرية مع جممع  315وبتكلفة قدرت بـ  2011يف اجلزائر، إستلمت يف جوان 
ABENER  ميغاواط من أصل طاقة إمجالية للمحطة تقدر    25اإلسباين، حيث تساهم الطاقة الشمسية يف إنتاج

مع سوناطراك اجلزائريميغاواط، وتقو  150بـ    2.م احملطة ببيع الكهرباء املولد من املصادر اهلجينة 
عديدة مدرجة ضمن برامج وطنية كالربنامج الوطين للربط بالكهرباء، برنامج اهلضاب أخرى جناز مشاريع إمت كما 

  :غريها نذكر منهاطراك و االعليا املسند للمحافظة السامية لتطوير السهوب، املشاريع املنجزة من طرف سون
 3؛2000- 1998قرية بالكهرباء يف اجلنوب الكبري بواسطة نظم مشسية كهروضوئية  18تزويد  -
سنة  طية صغرية موصلة بشركة الكهرباء الوطنية تابعة ملركز تطوير الطاقات املتجددةتوفولجناز حمطة إنارة فو إ -

 ؛2004
 ؛املهين بنب عكنون بسخانات املاء الشمسيةجتهيز كل من املدرسة التقنية بالبليدة ومركز التكوين  -
 ؛ليزيإكيلوواط بوالية   13ديزل بطاقة  –حمطة هجينة مشسية  إجناز -

                                                
  :، متاح على املوقعشركة دولية مهتمة مبشاريع الطاقة الشمسية باجلزائر 34أكثر من  1 

http://www.eco-algeria.com/content (Consulté le 17/06/2017) 
2 Programme des énergies renouvelables, disponible sur site : http://www.sonelgaz.dz/?page=article&id=34 
(Consulté le 12/05/2015) 
3L’expérience des 20 villages du sud Algerien: http://www.sonelgaz.dz/?page=article&id=36 (Consulté le 
17/05/2016) 
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مليون  106نظام مشسي كهروضوئي بغالف مايل  300مناطق معزولة ونائية بوالية تندوف بـ  10تزويد  -
 ؛دج
ليزي بغالف مايل إملعزولة بوالية منزل من سكان املناطق ا 495على  2012توزيع نظم طاقوية مشسية سنة  -

 ؛مليون دج 210
األلواح الشمسية الكهروضوئية  يف صناعة 2013لكرتونيات بربج بوعريريج سنة نطالق جممع كوندور لإلإ -

  1.مليون دج 950ستثمار بلغ إميغاواط سنويا ب 50بطاقة 
مسية، إال أن الواقع يكشف حمدودية تنفيذ بالرغم من تعدد املشاريع املعلن عليها يف اجلزائر يف جمال الطاقة الشو 

ال للتماطل  فالبرتول  ،كثرأأغلبيتها، لذلك على السلطات الوصية التعامل جبدية يف جتسيد مثل هكذا مشاريع ألنه 
 دول العرب من جتارباألفكار و  ذخأاإلقتضاء و كما جيب على الدولة اجلزائرية  واإلقتصاد اجلزائري على احملك،ينضب 

االطاقات املتجددة  جماليف متميزة  لنفسها مكانةصنعت إستطاعت لعامل يف ا    .وأصبحت مناذج حيتدى 

 نماذج وتجارب لدول متقدمة في إستغالل الطاقة الشمسية  : ثانيالمطلب ال
داد سعيا منها لتحقيق اإلستغالل األمثل لإلمكانيات املتاحة من الطاقة الشمسية من أجل املسامهة يف توفري اإلم

الطاقوي بغية تلبية الطلب املتزايد على الطاقة من جهة، وللحد من اإلنبعاثات الكربونية من جهة أخرى، تتقدم 
ال، من خالل تكثيف جهودها البحثية والتطويرية املتعلقة  ذا ا الدول املتطورة مصاف دول العامل يف اإلهتمام 

ذا القطاع إستجابة ملتطلبات وضوابط التنمية املستدامةمبجال إستغالل الطاقة الشمسية، حىت تتمكن من ال . نهوض 
ومن خالل هذا املطلب، سنحاول إلقاء الضوء على منوذجني أو جتربتني رائدتني يف جمال إستخدام الطاقة الشمسية 

  2.أملانيا والواليات املتحدة األمريكية: للدول املتقدمة، ومها
  فيلدهايمة المحطات الشمسية وتجربة قرية من خالل نزع لمانياأل النموذج: أوال

ا حنو ، تعترب أملانيا دولة مشمسة باألساسال    ساعة سنويا 1550إذ يبلغ متوسط عدد ساعات سطوع الشمس 
، ويشتد اإلشعاع الشمسي كلما سنويا رت مربعيف املكيلوواط   1000ويبلغ اإلشعاع الشمسي لديها ما يقرب من 

ا والذي وتعترب  ،جتهنا للجنوبإ والية بافاريا أكثر الواليات األملانية من حيث متوسط عدد ساعات سطوع الشمس 
وتعتمد أملانيا يف إنتاج الطاقة الشمسية على تكنولوجيا الطاقة الشمسية  3،ساعة سنويا 1709قد يصل إىل 

اإاألخرية التقنية األكثر هذه  دوفولطية إذ تعتالفو  وفولطية يف األيام املشمسة تغطية تلفو وتستطيع األلواح ا ،نتشارا 

                                                
مداخلة ضمن ، الصغيرة والمتوسطة في الجزائرإحالل الطاقات المتجددة  والدور المأمول للمؤسسات  تحقيق التنمية المستدامة بين، مسية لوكريز، وفاء مشاين  1

، برج جامعة حممد البشري اإلبراهيمي، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية 2016مارس 8-7 امللتقى الوطين الثاين حول التنمية البديلة لقطاع احملروقات يف اجلزائر
  .8، ص2016ائر، اجلز : بوعريريج

ماجستري يف رسالة ، )بالتطبيق على مصر(نحو إمكانية إستخدام الطاقة الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة : اإلقتصاد األخضرمعتز عزت عبد الغين الشيمي،   2
  )بتصرف. (58- 41، ص2015اإلقتصاد، جامعة القاهرة، 

3Bundesministerium Für Verkehr und Digitale Infrastruktur, Ausgabe der Sonnenscheindauer Für Die Einzelnen 
Bundesländer und Deutschland, 2015, available online : 
http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwwwDesktop?_nfpb=true&_pageLabel=dwdwww_result_page&g
sbSearchDocId=809418 (visited 29/05/2017) 
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كما توجد تكنولوجيا الطاقة ،%50ويف العطل الرمسية قد تصل النسبة إىل  ،مجايل الطلب على الكهرباءإمن  35%
ا أقل  استخداما مقارنة بإالشمسية احلرارية بأملانيا إال أ   1.وفولطيةتالفو  نظري

وفولطية لعدة تالقدرات املركبة من الطاقة الشمسية الفو يف العامل  الصدارة على مستوى مراكزحتلت أملانيا إوقد 
 1.5 أكثر منموزعة على  ،2016 اية سنة طاواغجي 41.3سنوات متتالية، إذ بلغ إمجايل القدرات املركبة منها 

ت الطاقة من األسقف الشمسية على أسطح املباين وحىت حمطابدءا  ،وفولطي يف مجيع أحناء الدولةتمليون نظام فو 
كما   %31 نىل ما يزيد عإالطاقة بأملانيا  ميزانوذلك يرفع نسبة مسامهة الطاقات املتجددة يف  ،الشمسية الكبرية

جعلها تتفوق على منافسيها الدوليني  وهذا ما 2040،2بأفاق  %45أن تصل النسبة إىل األملانية تستهدف احلكومة 
كرب الدول املستخدمة للطاقة أملانيا من أ دتعو  ،واليابان وإيطاليا األمريكيةواليات املتحدة يف جمال الطاقة الشمسية كال

لذا  ،سترياد الفحم والغاز الطبيعي واليورانيومإعلى  هايف العامل ويعتمد حنو ثلثي اإلستهالك احلايل للطاقة األولية في
رية والنووية مما و ن الطاقة األحفخفض الواردات األملانية ميف ستخدام الطاقات املتجددة إسيساهم التحول حنو 

كما   ،والغاز برتولرتفاع أسعار الإجيابيا على وضع امليزان التجاري للدولة، إضافة إىل جتنب التذبذبات و إينعكس 
ستخدام الوقود إوحيافظ على البيئة من التلوث الناجم عن  برتوليةيساعد يف احلد من التبعية اإلقتصادية للدول ال

عتبارها إورويب بحتاد األعلى املعدالت يف اإلأات الكربونية للفرد فيها من بني ثنبعاعترب معدالت اإلت، إذ ريو األحف
يف  ووضع إسرتاتيجيات وطنية للتوسعىل رسم خطط إملانية حلكومة األبادفع  كل ذلك  3.وروبيةقتصادات األكرب اإلأ
مثال للوصول إىل  سطرتالطاقة األولية، حيث  نتاجإرفع نسبة مسامهتها يف من أجل املتجددة  اتستخدام الطاقإ

وائل أسياسة الدعم اليت طبقت يف  تعدو  4كقدرات مركبة للطاقة الشمسية الفوتوفولطية، سنويا جيغاواط 2.5
ذ إ منها، ستخدام الطاقة النظيفة وخاصة الشمسيةقتصادية إلزادت من اجلاذبية اإلمن اآلليات اليت التسعينات 

 طستخدام الطاقة الشمسية لكل كيلوواابتة إلثية والذي يضمن تعريفة ذبرنامج تعريفة التغ ذتنفيشرعت احلكومة يف 
   5.نظمة اجلديدةألل %5مع ختفيض التعريفة بنسبة  ،عاما 20ملدة تزيد عن  يساع
ة حمطات  وفولطية يف صور تاأللواح الفو  اإذ تنتشر بكافة واليا ،أملانيابتتعدد مشروعات الطاقة الشمسية كما  

، وخيفف اإلعتماد على الطاقات نبعاثات الكربونية املرتفعةمما يساهم يف احلد من اإل ،كبرية ومتوسطة وصغرية
األحفورية والنووية، وللتعرف على أهم حمطات الطاقة الشمسية الفوتوفولطية املشيدة على األراضي األملانية نورد 

  :اجلدول التايل
  
  

  
                                                

1 Wirth, H, Recent Facts about Photovoltaics in Germany, Fraunhofer Institute for Solar Energy System (ISE), 
2015, p5. 
2 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p65, 187. 
3Hanson, S., Germany's Green Economy Strategy, World Resources Institute, 2010, available online: 
http://www.wri.org/blog/2010/09/germanys-green-economy-strategy, (visited 12/05/2017). 
4 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p65.  
5 Yilmaz, B., and others, Photovoltaic Solar Power Energy Report – Europe, 2013, p6. 
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 عشرة محطات للطاقة الشمسية الفوتوفولطية بألمانياأكبر ): 13.4(الجدول رقم 

 مقرها  إسم المحطة
  )والية(

 قدرتها
  )ميغاواط(

  سنة اإلنجاز

Meuro Photovoltaic Power Station 2012  166 براندنبورغ  
Neuhardenberg Solar Park  2012  145 براندنبورغ  

Templin Solar Park  2012  128.5 براندنبورغ  
Briest Solar Park  2011  91 براندنبورغ  

Finow Tower Solar Park  2011  84.7 برلني  
Eggebek Solar Park  2011  83.6 هولشتاين  

Senftenberg Solar Park  2011  82 براندنبورغ  
Finsterwalde Solar Park  2010  80.7 براندنبورغ  

Lieberose Photovoltaic Park  2011  71.8 براندنبورغ  
Alt Daber Solar Park  2011  67.8  براندنبورغ  

Source: Yilmaz, B., and others, Photovoltaic Solar Power Energy Report – Europe, 2013, 
p16, 17. 

إن احملطات الشمسية الفوتوفولطية املوضحة يف اجلدول السابق لعينة فقط للعديد من احملطات األخرى املنتشرة 
على أسطح املباين احلكومية والسكنية  املتموضعةاألسقف الشمسية إىل جانب نية، على كامل تراب الدولة األملا

من الطاقة الشمسية املنتجة بأملانيا يتم احلصول عليها من خالل األسقف الشمسية   %90حيث أن حنو  ،والتجارية
اح الفوتوفولطية كما أصبحت تلك األسقف مصدرا للكسب، إذ يتم بيع الفائض من الكهرباء الناجتة عن األلو 

وقد مت تعديل القانون املتعلق بالتخطيط العمراين حيث مت ختفيف إجراءات إستخراج تراخيص . للشبكة العامة
  1.احملطات، مما شجع على إنتشار األسقف الشمسية بدرجة كبرية

راين "تسمى حمطة  ولإلشارة فأملانيا متلك أكرب حمطة للطاقة الشمسية يف أوروبا مصممة على هيئة أسقف مشسية،
مبنطقة هديسهامين وقد مت "  Pfenning"، وتتموضع تلك احملطة على سطح أحد مراكز التوزيع اللوجسيت "نيكار

ا حنو  33هكتار، وحتتوي على  11تدشني احملطة على مساحة  ميغاواط، وتزود  8ألف لوحا فوتوفولطيا، ويبلغ قدر
  2.يامنزال بالطاقة الكهربائية سنو  1846حوايل 

مكيفات اهلواء اليت تعمل بالطاقة الشمسية بالعديد من الواليات األملانية، حيث فكرة وثقافة إستخدام كما تنتشر 
تتميز تلك املكييفات بسهولة التصميم والقدرة على خفض درجة احلرارة يف املناطق ذات احلرارة املرتفعة، ويف هذا 

ا بوالية هامبور  Thermodynaاإلطار تقوم شركة  غ على إقامة حمطة مشسية للتربيد والتكييف، واليت تقدم خدما
يوم، مقارنة بالطرق التقليدية للتكييف واليت تكلف /سنت للكيلوواط ساعي 5للمباين بتكلفة منخفضة تقدر بنحو 

                                                
1 Yirka, B., Germany sets record for peak energy use - 50 percent comes from solar, Phys.Org, 2014, available 
online :  http://phys.org/news/2014-06-germany-day-energy-percent-solar.html (visited 27/05/2017) 
2 Brown, N., Largest Solar Rooftop in Europe Complete, in Germany!, Clean Technica, 2013, available online : 
http://cleantechnica.com/2013/08/17/largest-solar-rooftop-in-europe-complete-in-germany/, (visited 15/05/2017) 
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الذي  يوم، كما تقوم أملانيا بتشجيع إستخدام املكييفات الشمسية من خالل الدعم/ سنت للكيلوواط ساعي 14حنو 
من إمجايل تكاليف اإلستثمار، وقد مت إبتكار نظام مشسي  %30مينحه بنك التنمية األملاين، والذي قد يصل إىل 

ألغراض التكييف من خالل مركز بافاريا لبحوث الطاقة، ويعمل هذا النظام على إمداد أجهزة التربيد والتكييف 
  1.بدال من إستخدام الوقود األحفوريبالكهرباء الالزمة للتشغيل من خالل األسقف الشمسية 

ا دئبت على اإلستغالل األمثل للطاقة الشمسية املتاحة على أراضيها   ار بأملانيا، إال أ وعلى الرغم من تعدد األ
ال إستطاع الباحثون مبعهد يوليش للطاقة الشمسية بأملانيا  من حيث إستخدامها يف حتلية مياه البحار، ويف هذا ا

مرت / لرت 15ريقة فعالة لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية، حيث يصل معدل إنتاج املياه احملالة إىل إبتكار ط
يوميا، واألحباث ال تزال / مرت مربع/ لرت 20يوميا، مث طورت تقنية التقطري باألغشية لرتتفع كمية املياه احملالة إىل /مربع

 2.ملياه بكفاءة أعلى وبتكلفة أقلمستمرة لإلستفادة من الطاقة الشمسية ولتوفري ا
وإضافة إىل ذلك تشهد العديد من القرى األملانية جتارب منوذجية رائدة يف اإلستغالل األمثل للطاقات املتجددة 
ا  ومنها الطاقة الشمسية، ومن بني تلك التجارب نذكر قرية فيلدهامي كنموذج لقرية إستطاعت أن تغطي حاجيا

  . الطاقات املتجددة من %100الطاقوية بنسبة 
  م من جنوب برلني عاصمة أملانيالك  60بورغ على بعد نتقع قرية فيلدهامي، بوالية براند: تجربة فيلدهايم .1

منزال  37حنو  تزود ، حيثوتعتمد القرية على املصادر املتجددة من رياح ومشس ووقود حيوي للحصول على الطاقة
لقرية خالية من اإلنبعاثات وبذلك تعترب قرية فيلدهامي مثاال جيدا  ،ريو ستخدام الوقود األحفإبالكهرباء دون 

 3.الكربونية
قرر الفالحون تأجري مزارعهم للشركات الراغبة يف إنشاء توربينات رياح بقرية فيلدهامي يف مقابل  ،1995يف عام 

ن طواحني بتدشني العديد م "Energiequelle GmbH" فقامت شركة .دخل إضايف هلمك ريعاحلصول على 
وألن القرية حتتاج إىل طاحونة  ،ميغاواط من الكهرباء سنويا 74.1طاحونة تنتج حنو  43اهلواء واليت وصل عددها إىل 

ا من الطاقة جبانب مصادر الطاقة املتجددة األخرىإواحدة فقط إلشباع  يتم بيع الفائض إىل الشبكة  ،حتياجا
من الكهرباء  طاواغمي 2.25نتاج يا إلطلوحا فوتوفول 9844دشني بت شركةنفس القامت  2008يف عام و  4.العامة
شرتكت قرية فيلدهامي مع شركة لبناء حمطة للغاز احليوي حتول فضالت اخلنازير وخملفات الذرة إويف نفس العام  ،سنويا

   5.ء سنويامن الكهربا طكيلووا  400ىل طاقة حرارية وتنتج احملطة إ

                                                
1 Rentzing, S., Solare Kühlung: Kälte, die aus der Sonne kommt, Spiegel Online Wirtschaft, 2009,  available 
online :  http://www.spiegel.de/wirtschaft/solare-kuehlung-kaelte-die-aus-der-sonne-kommt-a-630782.html, (visited 
15/05/2017) 
2Müller-Holst, H, Solare Entsalzung als Option einer künftigen Wasserversorgung, Arbeitsgemeinschaft 
Erneuerbare Energie Dachverband, 2012, available online : 
http://www.aee.at/aee/index.php?option=com_content&view=article&id=296&Itemid=113, (visited 20/05/2017) 
3 Pauls, K., Tiny German Village a model in Country's energy revolution, 2013, p1. 
4 Energy Transition, Renewables Power a Rural German Village, 2014, available online :    
http://energytransition.de/2014/03/renewables-power-rural-german-village (visited 11/04/2017). 
5Neue Energien Forum Feldheim, Photovoltaics, 2013, available online : http://www.neue-energien-forum-
feldheim.de/index.php/en/self-sufficient-village/photovoltaics, (visited 15/04/2017). 
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من  ةورغب ،من الطاقة من خالل املصادر املتجددة احتياجاإنتاج كل إمن متكنت فيلدهامي  2009ويف عام 
نشاء يورو إل 3000دفع كل منهم  ،"E.O.N "بية للكهرباء و ور شركة القابضة األالستقالل عن ن يف اإلو املواطن

د حتاكما حصلوا على متويل من اإل " Energiqelle GmbH"وساعدهم يف ذلك شركة  ،شبكة حملية بالقرية
واليت جعلت  2010شركة يف عام الوقد مت بناء  ،لف يوروأ 850بلغت حنو  األملانية عانات من احلكومةإورويب و األ

اأول قرية أفيلدهامي  قل بنسبة أويدفع سكان فيلدهامي حاليا تعريفة كهرباء ، ملانية متلك شبكة حملية صغرية خاصة 
 ".E.O.N"من تعريفة شركة  31%

اورة لقرية فيلدهامي إوعلى الرغم من  ستطاعت فيلدهامي إ، %30ىل ما يزيد عن إرتفاع معدل البطالة يف القرى ا
جانب املتوافدين من ستقباال للسياح األإملانية ر املناطق األثكأالقضاء على مشكلة البطالة متاما كما تعترب القرية من 

الف سائح أحيت يزورها حنو ثالثة  ،ى الطاقة املتجددةطالع على القرية اليت تعتمد كلية علحناء العامل لإلأمجيع 
وتعتمد  ،حفوريات الكربونية ونفايات الوقود األثنبعاانية ختلو متاما من اإلأملول قرية أوتعترب قرية فيلدهامي  1،سنويا

  . ا يكولوجيبالكامل على مصادر الطاقة املتجددة مما حيد من التدهور اإل
سرتاتيجية ثالثية احملاور إىل إ  "Umweltbundesamt" ملانية للبيئةحتادية األيئة اإلشارت اهلأ ويف هذا اإلطار

اأىل إنبعاثات الكربونية ض اإليفوخت لتحقيق اإلمداد بالطاقات اخلضراء  والأعلى كامل الرتاب األملاين،  دىن مستويا
تتبادل الواليات الطاقات  ثانيا ،لثمغالل األستستغالل الطاقات املتجددة املتاحة لديها اإلن تسعى كل الواليات إلأ

ضيق أسترياد الطاقة يف إيتم خيرا أو، خرىاملتجددة املتاحة حبيث يتم تغطية عجز كل والية من فائض الواليات األ
   2.احلدود من دول اجلوار

ل تعددت العوام: بألمانيا -منها الطاقة الشمسية –عوامل نجاح وتطور صناعة الطاقات المتجددة  .2
واألسباب اليت ساعدت أملانيا يف املضي قدما يف جمال الطاقات املتجددة ومنها الطاقة الشمسية، واليت أثرت يف كفاءة 

ال، ومن أهم هذه العوامل نذكر التالية ذا ا   3:القطاعات املتعلقة 
ألملانية على حيث إعتمدت احلكومة ا: التنفيذ الجاد لإلجراءات والخطط المتعلقة بالطاقة المتجددة -

سياسات وتشريعات وخطط وطنية فعالة ومستقبلية، وتتميز هذه اخلطط باإلبتكار والقدرة على التكيف واإلستمرارية 
ا ومواجهتها للمعوقات  مع املتغريات، وما مييزها أيضا إمكانية التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، فضال عن طموحا

ين ميتد لفرتات قصرية وطويلة املدى مراعية فيها كل التطورات املستقبلية باحللول والتطوير، ووضعها يف إطار زم
ا؛ ا وتقنيا  للمصادر وإكتشافا

تدعم احلكومة األملانية مشاريع الطاقة املتجددة، وتقوم بتمويلها  :دعم وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة -
ر يف الطاقات املتجددة، توفري القروض ذات قانون دعم اإلستثما: من خالل العديد من اآلليات والوسائل منها

                                                
1Energy Transition, Renewables Power a Rural German Village, 2014, available online: 
http://energytransition.de/2014/03/renewables-power-rural-german-village/.( visited 15/04/2017). 
2  Hanson, S., Germany's Green Economy Strategy, World Resources Institute, 2010, available online: 
http://www.wri.org/blog/2010/09/germanys-green-economy-strategy, (visited 12/05/2017). 

، املؤمتر )السعودية واإلمارات خطط طموحة وتجارب عالمية( التحول اإلقتصادي األخضر ودور السياسات الوطنية لتحقيق النمو المستدامسارة حمسن العتييب،   3
  .114، 111، ص2013القانون واإلقتصاد، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ماي الطاقة بني : الدويل السنوي احلادي والعشرون
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الفوائد املنخفضة ملشاريع الطاقة املتجددة، تأمني الطاقة حتت ما يسمى الورقة اخلضراء فضال عن إعتماد قانون تغذية 
 الشبكات، وغريها من اآلليات التمويلية؛

دورا رائدا ومهما يف جمال  تلعب أملانيا :إنتشار مراكز البحث والتطوير لتكنولوجيات الطاقة المتجددة -
تكنولوجيات الطاقة املتجددة، حيث يعود هذا النجاح إىل إعتبارها لعاملي البحث والتطوير حجر الزاوية الذي بنت 
عليها مستقبلها اإلقتصادي األخضر، حيث عمدت إىل اإلهتمام بالبحث العلمي وأسست بذلك عددا كبريا من 

ختصصا حول طاقة الرياح، تقنيات الطاقة الشمسية   144حت توفر أكثر من مؤسسات التعليم العايل، واليت أصب
ويف جانب آخر دعمت احلكومة األملانية قطاع البحث والتطوير للطاقة املتجددة وقامت بتعزيز  1.اخل...وطاقة احليوية

 التطورات يف جمال التكنولوجيا والبنية التحتية؛
ور مهم يف دعم جناح قطاع الطاقة املتجددة يف أملانيا، حيث للسياسة الضريبية د :سياسة فرض الضرائب -

تعتمد سياستها الضريبية لتحقيق جمموعة من األهداف كحل ملشاكل بيئية ودعم التطور التكنولوجي، وتتنوع سياستها 
 الضريبية بني فرض الضرائب على سعر الكيلوواط ساعي، واإلئتمان الضرييب والتموينات اخلضراء وغريها؛

تكمن القوة الدافعة وراء إزدهار الطاقة املتجددة يف أملانيا يف الصناعة احمللية اليت تتمتع : صناعة المحليةال -
ا يف  ا، ويعود سر جناحها يف ذلك إىل تارخيها الطويل وخرب باجلودة واإلبتكار والتقنية العالية وإرتفاع كفاءة منتجا

  . وضعتها يف مرتبة متقدمةجمال اهلندسة امليكانيكية واإللكرتونية اليت
إنطالقا مما سبق ذكره، ميكن القول أنه على الرغم من ضعف اإلمكانيات الطبيعية للطاقة الشمسية بأملانيا، إال 
ا  ا متكنت من الوصول إىل مراحل متقدمة يف إستغالل القدرات املتاحة من هذه الطاقة، فهي حبق تعيش معجز أ

ااخلضراء ويستحب أو يوصى اإل   .قتضاء 
 كاليفورنيامن خالل تجربة  ة األمريكية دالواليات المتح نموذج: ثانيا

يف قطاع الطاقة املتجددة منوذجا رائدا، كون الواليات املتحدة األمريكية إستطاعت أن  يعترب النموذج األمريكي
ية بال منازع، وقد ساعدها حتقق أكرب رصيد من التجارب الناجحة يف جمال الطاقات املتجددة خاصة الطاقة الشمس

بقدر كبري من  اياحيث حتظى العديد من وال اليت متتلكها، ائلةاهلشمسية المكانات يف ذلك املناخ املشمس واإل
ويبلغ متوسط عدد ساعات سطوع الشمس بالواليات  ،ناطق اليت تقع يف اجلنوب الغريباملوخاصة  ،شعاع الشمسياإل

سقباال ألشعة الشمس حيث إر الواليات األمريكية ثوتعترب والية أريزونا أك ،اعة سنوياس 2700املتحدة األمريكية حنو 
ا ، ساعة من الطاقة الشمسية طاواغمليار مي 1.9تستقبل ما يعادل  ويصل متوسط عدد ساعات سطوع الشمس 

ا يف سوق الطاوقد  2،ساعة سنويا 3806ىل إ سواء قة الشمسية حافظت الواليات املتحدة األمريكية على رياد
حتلت إو  ،2016ستثمار فيها بنهاية عام على مستوى العامل يف اإل بإحتالهلا املرتبة الثانية ،احلرارية أو الفوتوفولطية

 1738 حيث قدرت بنحو اسبانيأبعد  من الطاقة الشمسية احلراريةمجايل القدرات املركبة إانية من حيث ثاملرتبة ال

                                                
  .56، ص2008، دار نشر سوسي تيس، فرانكفورت، أملانيا، 02، جملة أملانيا، العددعلينا زيادة الفعاليةمارتني أورت،  1

2 Stroud, M, Solar Desalination in the Southwest United States, M.Sc. Thesis, Department of Hydrology and 
Water Resources, the University of Arizona, 2012, p23. 
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اية سنة اواغمي  املركبة من قدراتالمجايل إمن حيث  رابعالواليات املتحدة األمريكية يف املركز ال حلتو ، 2016ط 
اية سنة  طاواغجي 40.9ىل إ بعد كل من الصني واليابان وأملانيا، وذلك بقدرات تصل الطاقة الشمسية الفوتوفولطية

2016.1  
د أمنها ويسبب مزيدا من التدهور أدركت الواليات املتحدة األمريكية اخلطر الكبري الذي بات يهدوقد 

ا اإل وعليه فقد وضعت الدولة  ،ثار سلبيةآوما يرتتب عليها من  ،ذ أصبحت أكثر عرضة لتغريات املناخإيكولوجي 
ذ يعترب إ ،نبعاثات الغازات الدفيئةإيفة واليت تساعد يف احلد من ظتبين تكنولوجيات الطاقة النبسراتيجيات خاصة إ

 وخالل السنوات اخلمسة األخرية ،حتباس احلراريلإلبعاث الغازات املسببة إنالقطاعات مسامهة يف  قطاع الطاقة أكثر
  يفةظا يف تطوير ونشر تكنولوجيا الطاقة النظة األمريكية تقدما ملحو دلواليات املتحباأحرز املبتكرون واملستثمرون 

، حيث خصصت وزارة الطاقة على البيئة ظحلفابدعم من احلكومة األمريكية وسياستها املتعلقة بأمن الطاقة وا
مؤسسة متخصصة يف البحث والتطوير واإلبتكار يف جمال الطاقة الشمسية  40مليون دوالر لدعم  53األمريكية حنو 

وتستهدف الوزارة أيضا من خالل مبادرة  2.لتقليل تكاليف إنتاجها، مبا ينعكس على أسعارها ودرجة إنتشارها
"SunShot "ار الطاقة الشمسية تنافسية مقارنة بأسعار الطاقة األحفورية، وذلك من خالل العمل على جعل أسع

مبا يساعد على رفع مسامهتها يف تلبية الطلب املتزايد على  ،2020و 2010بني سنيت  %75خفض أسعارها بنسبة 
  2050.3ازات الدفيئة يف أفاق من إنبعاثات الغ %28الطاقة الكهربائية بالواليات املتحدة األمريكية، وختفيض حنو 

تتنوع فيها تقنيات الطاقة الشمسية املستغلة بني الفوتوفولطية تعترب الواليات املتحدة األمريكية من الدول اليت و 
حمطة للطاقة الشمسية، ترتاوح بني األحجام  1950واحلرارية، حيث متتلك الواليات املتحدة األمريكية ما يزيد عن 

، باإلضافة )يوضح أكرب عشرة حمطات بالواليات املتحدة األمريكية" 13.4"اجلدول رقم(والصغرية  الكبرية واملتوسطة
نتشارا يف الواليات إعد أكثر التطبيقات حيث ت إىل عشرات اآلالف من األسقف الشمسية اليت تغطي أسطح املباين

ألغراض جماالت أخرى  تستخدم يف  الكهرباء توليدل الطاقة الشمسية ستخدامإ ، وإىل جانباملتحدة األمريكية
لتحلية مياه البحر  هاستخدامجانب إ إىلستخدامها يف النشاط الزراعي واإلنارة، وإتسخني املياه وتكييف اهلواء، 

  .ومعاجلة مياه الصرف الصحي
  
  
  
  
  
  

                                                
1 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p113, 170, 171. 
2 Energy Department, Energy Department Announces $53 Million to Drive Innovation, Cut Cost of Solar 
Power, ENERGY.GOV, 2014, available online: http://energy.gov/articles/energy-department-announces-53-
million-drive-innovation-cut-cost-solar-power,. (visited 01/05/2017). 
3 Center for Sustainable Systems, U.S. Renewable Energy, University of Michigan, 2014, p1. 
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  بالواليات المتحدة األمريكيةالطاقة الشمسية أهم محطات ): 14.4(الجدول رقم 
  سنة اإلنجاز  )ميغاواط(قدرتها   نوعها  ةالوالي  إسم المحطة

Solar Star Projects 2015  579  فوتوفولطية  كاليفورنيا  
Topaz Solar Farm  2014  550  فوتوفولطية  كاليفورنيا  

Desert Sunlight Solar Farm  2015  550  فوتوفولطية  كاليفورنيا  
Ivanpah Solar Electric Generating System  2014  392  حرارية  كاليفورنيا  

Solar Energy Generating Systems  1990  354  حرارية  كاليفورنيا  
Agua Caliente Solar Project 2012  290  فوتوفولطية  أريزونا  

Solana Parabolic Trough Palnt  2013  280  حرارية  أريزونا  
Copper Mountain Solar Facility 2015  250  فوتوفولطية  نيفادا  
California Valley Solar Ranch  2013  250  فوتوفولطية  كاليفورنيا  

Mojave Solar Project 2014  250  حرارية  كاليفورنيا  
Source : - PV Resources, Large- Scale PV Power Plants, Top 50, 2015. 

-U.S. Department of Energy, The Year of Concentrating Solar Power, 2014, p7 - 11 
.      

  تستهدف كاليفورنيا احلصول على ثلث : ستخدام الطاقة الشمسيةإبة كاليفورنيا الرائدة في مجال تجر
ا من الكهرباء من مصادر متجددة  حبلول عام إ من الكهرباء من  %30علىكما تستهدف احلصول   ،2020حتياجا

ية ككل إنتاج ما يزيد عن ، وبذلك تستطيع الواليات املتحدة األمريك2030خالل الطاقة الشمسية حبلول عام 
ا من الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما ميكن احلد من اإلإمن  10% مليون  56نبعاثات الكربونية بنحور حتياجا

طن مرتي سنويا، ومن مث النجاح يف تنفيذ خطة الطاقة النظيفة لوكالة محاية البيئة األمريكية، واليت تستهدف خفض 
ا يف عام  %30بنسبة  2030ام نبعاثات الكربونية يف عاإل تعترب مقاطعة لوس أجنلوس أكثر و  2005،1عن مستويا

ا الشمسية قادر إمن  %10ستغالل فإ ،ائلةاهلشمسية ال اإلمكاناوإستغالال متالكا إ املقاطعات بكاليفورنيا  ةمكانا
  2.مليون طن مرتي سنويا 2.5نبعاثات الكربونية بنحو على خفض اإل

يفورنيا تطبيقات عديدة للطاقة الشمسية تساهم يف جمموعها يف حتقيق هدف الوالية املتعلق بالطاقة وتنتشر بكال  
من خالل تكنولوجيا التناضح العكسي  ستخدام الطاقة الشمسيةإحمطات حتلية مياه البحر ب ا، إذ تنتشر ستدامةامل

ستخدام الطاقة إني حمطة لتحلية مياه البحر بحيث مت تدش ،الفوتوفولطي والتقطري الشمسي احلراري متعدد التأثري
ألف جالونا من املياه يوميا، وقد كلفت حنو مليون  14واليت تنتج حنو  WaterFXالشمسية احلرارية وتدعى حمطة 

 36دوالر، كما تستهدف كاليفورنيا توسيع احملطة ليبلغ حجم إنتاجها مليوين جالونا يوميا، وذلك من خالل إضافة 
   3.مليون دوالر 30هلا بتكلفة تصل إىل  وحدة تابعة

                                                
1 Environment California, 30% Solar in Reach for California,  2014, available online : 
http://www.environmentcalifornia.org/news/cae/new-report-30-solar-reach-california, (visited 10/05/2017) 
2 Environmental Defense Fund, Profile of Clean Energy Investment Potential Los Angeles, 2014. p6. 
3 Fagan, K., California Drought: Solar Desalination Plant Shows Promise,  SFGARE, 2014, available online: 
http://www.sfgate.com/science/article/California-drought-Solar-desalination-plant-5326024.php, (visited 
10/05/2017) 
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الطاقة  بإستخدام حتلية مياه البحر، تنتشر بكاليفورنيا فكرة تصفية مياه الصرف الصحيفضال عن حمطات 
، وهي شكل دائري 2001سنة  "سوالر يب"دائرة تدعى  Medoraيف هذا اإلطار طورت شركة ة، حيث الشمسي

معاجلة تلك املياه بإستخدام الطاقة الشمسية، وتستطيع الدائرة نقل حوايل عائم ببحريات الصرف الصحي يعمل على 
وقد مت تركيب العديد من تلك الدوائر ببحريات . أالف جالونا من املياه يف الدقيقة الواحدة وملسافات طويلة 10

مياه الصرف الصحي  مت تدشني حمطة ملعاجلة 2002ويف سنة . الصرف يف كاليفورنيا وكذا باقي الواليات األمريكية
مليون جالونا يوميا، وهو ما يكفي إلمداد  6.5بإستخدام الطاقة الشمسية بكاليفورنيا، حيث تنتج احملطة ما يقارب لـ 

   1.ألف منزال باملياه الصاحلة لإلستخدام 15
الشمسية نتشار األسقف إواليت تستهدف  "املليون سقف مشسي"كاليفورنيا محلة والية   أطلقت ،2006 سنةويف 

س و جنلأوقد ألزمت مدينيت النكسرت مبقاطعة لوس . 2020ىل مليون سقف مشسي حبلول إلتغطية املباين والوصول 
ية كأسطح لتلك طلواح الفوتوفولوسيباستوبول مبقاطعة سونوما مجيع املباين اجلديدة اليت يتم بناؤها أن تستخدم األ

ىل ختفيض أسعار املباين السكنية اليت تستخدم األلواح إ ا كوستاكما دعت مدينة ريتشموند مبقاطعة كونرت   ،املباين
مليون كيلوواط ساعي من خالل األسقف  13.5، كما متكنت مقاطعة يولو بوالية كاليفورنيا إنتاج حوايل يةطالفوتوفول

 2.من الطلب على الكهرباء بتلك املقاطعة %152الشمسية، أي بنسبة 
 1940نتاج إلمت ختصيص ما يزيد عن ملياري دوالر ، "CSI" ة بكاليفورنياطار مبادرة الطاقة الشمسيإويف 

مليون دوالر لتدشني حنو  250كما خصصت املبادرة ،  2016و 2007من الطاقة الشمسية بني عامي  طاواغمي
 "NSHP" وتقدم شراكة املنازل الشمسية اجلديدة ،2017و 2010ألف نظام مشسي لتسخني املياه بني عامي  200

خدام تسعلى إاحلوافز املالية والعديد من أشكال الدعم ملالك املنازل اجلديدة لتشجيعهم  ،جنة الطاقة بكاليفورنيالل
ألف مشروع للطاقة  403حتتوي كاليفورنيا على ما يزيد عن ، 2015حصاءات عام ووفقا إل3،الطاقة الشمسية

مسية اليت تغطي عشرات اآلالف من املباين بالوالية نتاج الكهرباء وكذلك األسقف الشإالشمسية يرتاوح بني حمطات 
  4.طاواغمي 3215ىل إمجالية لتلك املشروعات وتصل القدرات اإل ،ا لربنامج املليون سقف مشسيذتنفي

نتشار إوالذي يساهم يف  ،ستئجار معدات الطاقة الشمسيةواليات املتحدة األمريكية منوذجا إلالبتكرت إوقد 
ا شركة  ،الشمسية على أسطح املباينستخدام الطاقة إفكرة  ، شهدت السنوات األخرية "BWC"ووفقا لدراسة أجر

أصبح  وبذلك ،ستئجارية على أسطح املباين كنتيجة مباشرة لعمليات اإلطا يف تركيب األلواح الفوتوفولظتقدما ملحو 
كاليف احلصول على الكهرباء مما ساهم يف خفض ت ،والية أمريكية 14ستئجار معدات الطاقة الشمسية متاحا يف إ

     5.ميكن للمستهلك جتنب التكاليف األولية للرتكيب وبذلك ،من الطاقة الشمسية
                                                

1 US Environmental Protection Agency, Renewable Energy Fact Sheet: Solar Cells, 2013,  p3, 4. 
2 Environment California, A Million Solar Roofs,  2015,  available online : 
http://www.environmentcalifornia.org/programs/million-solar-roofs, (visited 12/05/2017) 
3 Go Solar California, About the California Solar Initiative (CSI),  2015a,  available online : 
http://www.gosolarcalifornia.ca.gov/about/csi.php, (visited 20/05/2017) 
4 Go Solar California, California Solar Statistics, 2015b,  available online: 
http://www.californiasolarstatistics.ca.gov/,  (visited 20/05/2017) 

لس األعلى للطاقة،   5   .56ص، 2014ديب، ، ، اإلصدار األولتقرير حالة الطاقةا
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وتقف وراء النجاحات اليت حققت يف الواليات املتحدة األمريكية يف جمال الطاقة الشمسية العديد من العوامل 
والصارمة إجتاه ترقية إستغالل الطاقات املتجددة، من واألسباب، ويعود األهم منها إىل سياستها احلكومية الواضحة 

ال كأملانيا   خالل الدعم والتشجيع وإقامة املشاريع الضخمة، وتعزيز سبل التعاون بينها وبني الدول الرائدة يف هذا ا
من  وكذا إنتهاج سياسة ضريبية ال ختتلف كثريا عن باقي الدول حول فرض الضرائب للحد من التلوث، وإلغائها

جانب آخر على مشاريع الطاقات البديلة املتجددة لدعم وتشجيع إنتشار إستغالهلا، ويف هذا اإلطار أقر جملس 
مليار دوالر   18النواب األمريكي مشروع قانون يقضي بزيادة الضرائب على أكرب الشركات األمريكية للبرتول مبقدار 

  1.النظيفةوحتويل فوائد أموال البرتول لتطوير ودعم الطاقات 

  نماذج وتجارب لدول نامية في إستغالل الطاقة الشمسية  : ثالثالمطلب ال
ومل يعد  ،ختصاص الدولة املتقدمة فقطإستثمار يف البحث والتطوير من جيا احلديثة واإلو مل يعد إبتكار التكنول

ىل زيادة إتسعى  طورة، إذحدت الدول النامية حدوى الدول املت ستخدام الطاقة النظيفة حكرا على تلك الدول بلإ
ا تدرجييا وحيد من التدهور  مداد الطاقويمني اإلأمبا يساهم يف ت ،نصيب الطاقة املتجددة يف هيكل الطاقة اخلاص 

ااإل مارات العربية لقاء الضوء على جتربة كل من مجهورية الصني الشعبية واإلإسيتم  املطلبا ذويف ه .يكولوجي 
   2.ستخدام الطاقة الشمسيةإيف  اتوسع النامية الدول أجنح وأكثرعتبارمها من إاملتحدة ب

 الطاقة الشمسية بمدينة دوجو يواد تجربة الصيني من خالل النموذج: أوال
سنويا يف  %10لتنمو بنسبة  ،ىل حتقيق غايتها من التنمية بوترية سريعةإخرية سعت الصني على مدى العقود األ

كتدهور   ،ن مثة ضغوط نتجت عن هذا النمو السريعأال إ ،يف العامل ياتقتصاداإلكرب أ منن ولتصبح اآل ،املتوسط
ات الغازات الدفينة ثنبعاإكرب مساهم يف أذ تعترب الصني حاليا إ ،حتباس احلراريازات اإلغيكولوجي وزيادة النظام اإل

 %45ىل إ 40ة بنسبة ترتاوح ما بني بونير ا الكنبعاثاإوتتعهد احلكومة بالعمل على تقليص كثافة  .على مستوى العامل
ا يف عام  2020يف عام  حبلول  %15ىل إستهالكها من الطاقة املتجددة إكما تعتزم زيادة   ،2005باملقارنة مبستويا

  2020.3عام 
ع الشمس بقوة يف معظم املقاطعات الصينية طذ تسإشعاع الشمسي ظ وافر من اإلتتمتع حبمن الدول اليت الصني و 

مجالية للدولة ر من ثلثي املساحة اإلثكأساعة سنويا يف  2200الشمس حنو  إشراقوسط عدد ساعات ويبلغ مت
 3500ىل إر املقاطعات من حيث متوسط عدد ساعات سطوع الشمس والذي يصل ثكأوتعترب مقاطعة تشينغهاي 

 %90ميكن تغطية حنو و  ،سنة/مرت مربع/ا جولغمي 5860شعاع الشمسي بالصني حنو اإلطاقة بلغ تو  ،ساعة سنويا

                                                
  .119-117، صمرجع سبق ذكرهسارة حمسن العيتيب،   1
  )بتصرف. (73-59ص، همرجع سبق ذكر  معتز عزت عبد الغين الشيمي، 2

   :املوقععلى  اح، مت2013، شريك مهم في مكافحة تغير المناخ: الصينالبنك الدويل،   3
http://www.albankaldawli.org/ar/news/opinion/2013/09/16/china-a-vital-partner-in-combating-climate-change 
(consulté le 15/04/2017) 
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نظمة أا ستدعم أعلنت احلكومة أ 2009ويف عام  1.عتمادا على القدرات الشمسية لديهاإحتياجات الصني إمن 
نظمة وذلك حىت تنمو هذه الصناعة مبا جيعلها سعار تلك األأمن  %70حتملها حنو  لالطاقة الشمسية من خال

   2.صة الفحم يف املستقبلحفوري وخاتنافس الطاقة الناجتة عن الوقود األ
مليار  78.3حبوايل  املتجددة ككل اتمار يف الطاقثستتصدرت الصني قائمة الدول يف اإل ،2016يف سنة و  

متلك حنو ربع بذلك صبحت أو  3،من إمجايل اإلستثمارات العاملية يف الطاقات املتجددة %32دوالر أي بنحو 
 يةطمار يف الطاقة الشمسية الفوتوفولثستول يف اإللت الصني املركز األحتإوقد  ،القدرات العاملية للطاقات املتجددة

اية عام اواغجي 77.4ىل إمجايل القدرات املركبة منها بقدرات تصل إ وكذا ، وصارت الصني قادرة على 2016ط 
من خالل % 80ها من 4ترياواط ساعي سنويا من الطاقة الكهربائية بإستخدام األلواح الفوتوفولطية، 66.2إنتاج حوايل 

 %20، و5)ميغاواط 480مبقاطعة تشينغهاي بقدرت إنتاج تبلغ حنو  Longyangxiaأمهها حمطة (احملطات الكربى 
ورغم تواجد احملطات احلرارية يف . من خالل األسقف الشمسية املشيدة على املباين احلكومية والسكنية والتجارية

ا الفوتوفولطيةالصني إال أن مسامهة الطاقة الشمسية احلرار  بنهاية سنة و  ،ية يف إنتاج الكهرباء حمدودة مقارنة بنظري
ول من حيث قدرات حتلت املركز األوإ ،ية على مستوى العاملطلواح الفوتوفولالصني حنو ثلثي األ أنتجت 2016

ة الشمسية ستطاع قطاع الطاقكما إ ،من إمجايل قدرات التسخني الشمسي يف العامل %71بنسبة  التسخني الشمسي
ألف وظيفة من خالل قطاع  743، إىل جانب توفري وظيفة جديدة بالصنيألف  652ومليون ية خلق حنو طالفوتوفول

   6.التسخني الشمسي
نتاج الكهرباء ستخدامها إلإ فباإلضافة إىل بالصني فهي عديدة ومتنوعة،مات الطاقة الشمسية استخدإأما عن 

سقف الشمسية واليت تنتج كما تنتشر يف الصني األ  ،نارة الطرق والقرىم إلحيث تستخد ،خرىأتطبيقات عدة توجد 
نتشارا للطاقة الشمسية بالصني على إر ثكستخدام األن اإلأال إ ،ء املولدة من الطاقة الشمسيةامن الكهرب %20حنو 
املياه الشمسية على  ستهالك سخاناتإنتاج و إا تعترب رائدة يف جمال أذ إ ،طالق هو سخانات املياه الشمسيةاإل

  .مستوى العامل
وإستهدافا للحفاظ على البيئة من التدهور اإليكولوجي وكذا حتجيم الكمية املستغلة من الطاقات األحفورية 

سعت العديد من املدن الصينية إىل تكثيف إستخدام الطاقة الشمسية، وذلك من خالل تدشني وخاصة الفحم، 
، وتركيب السخانات الشمسية واأللواح الفوتوفولطية، وتعد مدينة دوجو من العديد من حمطات الطاقة الشمسية

 . النماذج الرائدة يف حتقيق الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية من خالل جتربة وادي الطاقة الشمسية

                                                
1 Wan, K.W. An analysis of global solar radiation modeling in different climate zones in China, CityU 
Institutional Repository, 2013, available online :  http://dspace.cityu.edu.hk/handle/2031/5394, ( visited 21/6/2017). 
2 Global Energy Network Institute, Renewable Energy Potential of China: Making the Transition from Coal - 
Fired Generation, 2010,  p24. 
3 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p112. 
4 Ibid, p63, 64. 
5 PV Resources, Large- Scale PV Power Plants, Top 50, 2015, available online: 
http://sunenergysite.eu/en/top50pv.php. (visited 15/6/2017) 
6 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, different pages. 
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 ال دوجو مبقاطعة شاندونغ مشمبدينة يقع وادي الطاقة الشمسية : الطاقة الشمسية بمدينة دوجو يواد تجربة
 مليون مرت مربع  300د أكرب قاعدة إلنتاح الطاقة الشمسية يف العامل إذ ميتد على مساحة تزيد عن يع، حيث الصني

حيث تنتشر مشاريع بناء وحدات سكنية مزودة بأنظمة تستعمل الطاقة الشمسية، باإلضافة إىل أعمدة اإلنارة يف 
هزة مبصابيح حديثة تعمل بالط هم املشروعات أمن ويعترب وادي الطاقة الشمسية  1اقة الشمسية،الشوارع واحلدائق ا

ا مدينة دوجوستفادة من اإلالصينية اليت تستهدف اإل ا تستقبل كميات كبرية أذ إ ،مكانات الشمسية اليت تتمتع 
ذا تعترب من  ،ساعة مشمسة يف السنة 2666ا تتمتع بنحو أفضال عن  ،شعاع الشمسيمن اإل ن ر املدثكأو

   .شعة الشمسستقباال ألإالصينية 
 تمشل ،"قتصادية بدوجومنطقة التنمية اإل"احمللية ملدينة دوجو خطة بعنوان  السلطاتوضعت  ،1997يف عام 

من تلك اخلطة جذب املزيد من السلطات ستهدفت إو  ،مهها قطاع الطاقة الشمسيةأالعديد من القطاعات من 
راضي ستخدام األإمثل سياسيات  ،ة من خالل جمموعة من السياسات الفعالةمارات يف صناعة الطاقة الشمسيثستاإل

وقد شهدت الفرتة بني  ،خرتاعكما وفرت احلكومة قروضا ميسرة للمشروعات ذات براءات اإل  ،سات الضريبيةاوالسي
كما لعب   ،مليون دوالر سنويا يف صناعة الطاقة الشمسية 15.7مار احلكومة احمللية حنو ثستإ 2008 1998عامي 

شركة تعمل مبجال الطاقة  120 حنو 2013إىل غاية سنة وتضم دوجو  ،قطاع اخلاص دورا هاما يف متويلهاال
   2.الشمسية

وذلك يف املناطق احلضرية  "نظمة الطاقة الشمسية يف املباين اجلديدةأتكامل "طالق مشروع إ مت ،2008ويف عام 
ن تكون جمهزة مبرافق الطاقة أمجيع املباين السكنية يف دوجو  ع علىويشرتط املشرو  .نتشار الطاقة الشمسيةإلدعم 

يف حني  ،سطحهاأطابقا الطاقة الشمسية احلرارية على  12قل من حبيث تستخدم املباين األ ،الشمسية احلرارية
ويف عام  ،بالفعلعادة حتديث املباين القائمة إيضا أويشمل املشروع  ،نظمة املركزيةر من ذلك األثكتستخدم املباين األ

نارة عمدة اإلأحالل إحيث شرعت يف تركيب و  ،"5555نتشار الطاقة الفوتوفولتية إ"طلقت دوجو مشروع أ ،2009
ضاءة املناظر الطبيعية يف إمبا يف ذلك  ،حياء سكنيةأ 5طرق رئيسة و 5تقاطع مروري و 50قليدية يف تال لالشمسية حم

ويعرف  ،كرب املباين اليت تعمل بالطاقة الشمسية يف العاملأو واحدا من وتظم دوج ،مناطق ذات املناظر اخلالبة 5
لتحلية كما يشتمل على حمطة مشسية   ،ويستخدم املبىن السخانات الشمسية لتسخني املياه ،"الشمس والقمر"سم إب

 20 بقدرةية طتوفولفو ، مت تدشني حمطة مشسية 2011ويف عام . املياه ومنتزها ترفيهيا يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية
ا إكما جتاوز   ،جية دوجو املتعلقة بالطاقة الشمسيةتيسرتاإطار إيف  طاواغمي مليون  3ستخدام السخانات الشمسية 

الشمسية الطاقة  جياو تكنول نشاء مبدينة دوجو علىمن املباين اجلديدة واملباين طور اإل %95 وحتتوي ،مربعمرت 
 3.ملةو احلرارية املتكاأية طالفوتوفول

                                                
  :، متاح على املوقعوتخفيف األحمال على شبكات الكهرباء..الطاقة الشمسيةزياد موسى عبد املعطي،   1

http:/kenanaonline.com /users/zeidmoussa /posts/143676 (consulté le 08/08/2016) 
2International Renewable Energy Agency (IRENA), Green Economic Development with Renewable Energy 
Industries, 2013, p1. 
3 Ibid , p4. 
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الشمسية ستفادة من الطاقة النظيفة ال حيتذى به يف كيفية اإلثايعترب وادي الطاقة الشمسية مبدينة دوجو مو 
حتجيم الكمية و ة نيات الكربو اثنبعيف احلد من اإل عيساهم املشرو  إذ ث،للحفاظ على البيئة ومحايتها من التلو 

كما تسعى العديد من املدن الصينية .ابط اإلستدامة البيئيةوفقا لضو  الفحمالطاقات االحفورية خاصة املستخدمة من 
 نحوبسامهة الفحم يف مزيج الطاقة مسرتاتيجيتها الفعالة يف خفض نسبة إو  هونغ كونغل ثىل مدن خضراء مإللتتحول 

 ية باملباين احلكوميةطلواح الفوتوفولكما تستهدف تركيب السخانات الشمسية وتدشني األ،2020 حبلول عام 10%
م املباين السكنية ظية اليت تغطي معطلواح الفوتوفولبالكهرباء من خالل األ ليانغ جياهوانغوقد مت تغدية قرية ، ا

جمموعة من  شانغهايكما طبقت   ،ضاءة القرية ليالإنارة الشمسية اليت تستخدم يف عمدة اإلأىل إضافة بالقرية باإل
   1.ات الكربونيةثنبعااإلين اخلالية من اللمب جذ السياسات الداعمة للطاقة اخلضراء وصممت منا

 من خالل تجربة مبادرة مصدرمارات العربية المتحدة اإل نموذج: ثانيا
رتباطا إرتبطت موضوعات الطاقة واملوارد الطبيعية إ ،1971 يف عاماملتحدة ت العربية امار سيس دولة اإلأت ذمن

ساسيا يف جهود الدولة لتعزيز النمو أصبحت الطاقة املستدامة عامال أواليوم  ،يقا بالتطور والنمو اليت تشهده الدولةثو 
اقتصادي واإلاإل مارات مكانة بارزة يف قطاع الطاقة حتتل اإلو  2،ة املستدامةميلتنلواحملرك الرئيسي  ،جتماعي والبيئي 

ا احلفاظ على كمإبو  ،العاملي الذي يشهد منوا وطلبا متناميا ا ليشمل من خالل ت تلك املكانةا نويع مزيج الطاقة 
ا بشكل كبري د إمار يف تلك املصادر خطوة ضرورية للدول اليت تعتمثستذ يعترب اإلإ ،مصادر الطاقة املتجددة قتصادا

ديا يف جمال الطاقة الشمسية وقضايا تغري املناخ، حيت ريا امارات دور تلعب اإل ،وحاليا .ريو حفعلى الوقود األ
  3.مارات ملقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة بأبوظيبة يف هذا الصدد بإستضافة اإلولذتكللت اجلهود املب

حيت تنعم الدولة  ،نتاج الطاقة الشمسيةجواء مشمسة تشكل بيئة ممتازة إلأمارات العربية املتحدة بتتميز اإلو 
مما جيعلها  ،سنةالمسا يف يوما مش 350مارت مبا يقرب من وتتمتع اإل ،ساعات يوميا من ضوء الشمس 10 متوسطبـ

موع الكلي لإل .مكانات الشمسيةعلى دول العامل من حيث اإلأواحدة من  شعاع الشمسي اليت تتلقاه ويقارب ا
كما تعترب   .مارات دولة غنية مبوارد الطاقة الشمسيةوبذلك تعترب اإل ،يوم/مرت مربع/ ساعة/كيلوواط  6.5الدولة حنو 

ار املدن الثكأ سابعبوظيب أ ساعة  3609والذي يبلغ  ،عاملية من حيت متوسط عدد ساعات سطوع الشمس 
  4.سنويا

مجايل القدرات إلى مستوى العامل من حيت ع سادساملركز الالعربية املتحدة مارات حتلت اإلإ 2015وبنهاية عام 
 وجنوب إفريقيا واملغرب  ية واهلندمريكسبانيا والواليات املتحدة األإاملركبة من الطاقة الشمسية احلرارية املركزة بعد 

                                                
1 REN21 Steering Committee, Renewables 2014, Global Status Report, REN21 Secretariat, Paris: France, p87, 
134. 

لس األعلى للطاقة،   2   .3، صمرجع سبق ذكرها
  .10ص ،2012ول، ، العدد األإستخدام الطاقة المتجددة في دول الخليجية، مركز البيئة للمدن العربتقریر   3
لس األ  4   .25، صمرجع سبق ذكرهعلى للطاقة، ا
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من الكهرباء  %7نتاج إبوظيب وديب إمارة أتستهدف كل من كما  ،طاواغمي 100 ىلإمجالية تصل إذلك بقدرات و 
   2020.1 تجددة حبلول عاممن مصادر م
 ستهدفت إ ،2030قتصادية لعام بوظيب اإلأنطالقا من رؤية إ: لطاقة المستقبل أو مبادرة مصدر تجربة

سست أا ذل ،بتكارقتصاد قائم على املعرفة واإلإىل إقتصاد قائم على املوارد الطبيعية إقتصادها من إحتويل  ةمار اإل
تعمل على ضمان متكني قطاع الطاقة املتجددة من القيام بدور حموري يف  ،قتصادية خاصةإكمنطقة " مصدرمبادرة "

تسعى من  ،وحدات متكاملة ةمصدر من خالل مخسبادرة موتعمل  2.قتصادي القائم على املعرفةهذا التنويع اإل
لعلوم لمعهد مصدر "األولى الوحدة تشمل  ،بوظيب كمركز عاملي متميز يف جمال الطاقةأرتقاء مبكانة اإلىل إخالهلم 

نيات تقالتركز على علوم وهندسة الطاقة البديلة و  ،ية للدراسات العلياثكادميية حبأوالذي يعد مؤسسة  ،"تكنولوجياالو 
وسائد هوائية مصنوعة من مادة بالستيكية عازلة حلرارة  منقد تشكلت جدران معهد مصدر و . ستدامةالبيئية واإل

نتاج الكهرباء وتظليل املبىن والطرقات يف نفس إل 3ميغاواط1بقدرة ية طلواح فوتوفولأويغطى سقف املعهد ب ،اجلو
التقنيات و م كربى شركات الطاقة املتجددة ضىل بناء حمفظة تإ فتسعى "مارثستلإلمصدر " انيةثالوحدة ال أما. الوقت

ني لذلك، كما س املال واخلربة الالزمأر هلا بتقدمي  ورتطالا تساعد بعض الشركات على النمو و أكما   ،النظيفة الواعدة
خالل  لكربونية منات اثنبعاا خفض اإلأدارة املشروعات اليت من شإ "دارة الكربونمصدر إل" ثةلالوحدة الثاتتوىل 
وتعمل  ن،كسيد الكربو أاين ثلتقاط وختزين غاز إوكذلك  ،سرتداد احلرارة املفقودةإستهالك الطاقة و إكفاءة  تعزيز

كما تشارك يف العديد من   ،شروعات الطاقة املتجددةمعلى تطوير وتشغيل  "مصدر للطاقة" الوحدة الرابعة
ل التعاون بني مصر وموريتانيا من خالل حمطة نواكشط للطاقة ثم ،ددةية املتعلقة بالطاقة املتجامللعاملشروعات ا

وقد مت البدء يف  ،بوظيبأع بإمارة قواليت ت "مدينة مصدر"يف  الوحدة الخامسةتتمثل أخريا و  ،الشمسية وغريها
املصادر  وتستمد مدينة مصدر طاقتها بالكامل من 2كلم6ومتتد املدينة على مساحة تبلغ  ،2006سيسها منذ عام أت

دف إىل تطوير الطاقات النظيفة بإستثمارات  4،الشمسيةالطاقة خص املتجددة وباأل وهي أكرب الربامج العاملية اليت 
  .مليار دوالر 22زادت على 

تستخدم املدينة السيارات الكهربائية  ،الطاقة الشمسية خدامستإتنمية سرتتيجية مدينة مصدر املتلعقة بإويف إطار 
ومن مث ال توجد  ،حيث يتم شحن بطارية السيارة من خالل طاقة الشمس ،طاقتها من الطاقة الشمسية اليت تستمد

وتعد املدينة جمتمعا جتري فيه بإستمرار أحدث  ،ات الكربونيةثعابنعوادم للسيارات وبذلك تساهم يف احلد من اإل
ه املشاريع التجريبية وإختبارات التكنولوجيا  وآخر مشاريع البحوث والتطوير يف جماالت التقنيات النظيفة، وجترى في

مت إطالق مركز مصدر للطاقة الشمسية الذي يتوىل إختبار وحبث وتطوير تكنولوجيا  2015حيث أنه يف جانفي سنة 
  . الطاقة الكهروضوئية وتطبيقات الطاقة احلرارية الشمسية

                                                
1 REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Op.Cit, p171, 193. 

   .18، ص2011أفاق املستقبل،  ية،الطاقة المتجددة ثروة عربية متناممركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية،   2
3 Masdar Clean Energy, available on website : www.masdar.ae  (visited 25/05/2017) 

  .25، صمرجع سبق ذكرهمركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية،   4
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لتوليد الطاقة  طاواغالعشرة مي"دشني حمطة ت 2009أما عن حمطات الطاقة الشمسية مبدينة مصدر، فقد مت سنة 
نشائية يف مدينة مصدر عمال اإلومتد احملطة األ طيا،لف لوحا فوتوفولأ 88يقرب من  حتتوي على ماو  ،"الشمسية

احلد من  يفتساهم تلك احملطة كما  ،بوظيب احملليةأىل شبكة كهرباء إ %40بنحو وحتول الفائض  ،بالكهرباء الالزمة
بقدرة إمجالية تبلغ " 1مشس"حمطة مت تدشني  2013ويف سنة  1.لف طن مرتي سنوياأ 15الكربونية بنحو ات ثنبعااإل

ألف  20ألف مرآة مشسية حرارية، كما تأمن احملطة الكهرباء لـحوايل  258ميغاواط، وحتتوي احملطة على  100حوايل 
وأبوظيب سية يف مدينة مصدر، تزخر حمفظة مصدر باإلضافة إىل املشاريع الكربى وحمطات الطاقة الشمو . منزال سنويا

بالعديد من املشاريع الصغرية ومنها آبار مياه عاملة بالطاقة الشمسية، وشبكات للطاقة الكهربائية يف اجلزر، ونظم 
 ىلإ ،ستخدام الطاقة الشمسية يف حتلية مياه البحرإن أوالشك ، لإلنارة الطرقية، وتوربينات للرياح، ومزرعة مستدامة

على حنو ما قامت به احلكومة من تقدمي الدعم هلذا القطاع من خالل جعل  ستخدامها يف تسخني املياهإجانب 
إستخدام هذه التقنية إلزاميا يف املشروعات احلكومية واخلاصة، حيث ألزمت مالك املباين اجلديدة برتكيب سخانات 

فشركة تكييف اهلواء ن إستخدام الطاقة الشمسية لأما ع 2من إحتياجات املبىن، %75مشسية لتغطية على األقل 
ال من خالل عدة مشاريع اليت حتقق وفرا كبريا يف استهالك الطاقة، وتساهم يف ختفيف  أبوظيب تعد رائدة يف هذا ا

مارات كسيد الكربون باإلأنبعاثات غاز ثاين إعمل على خفض وت الضغظ على الشبكة العامة يف أوقات الذروة،
  .  حتقيق مبادئ التنمية املستدامةساهم يف تاملتحدة ومن مث  ةالعربي

سواء املتقدمة  بعض التجارب العاملية الناجحة يف جمال الطاقة الشمسيةالذي سلط الضوء على بعد هذا العرض 
ية جنب، يتعني على اجلزائر يف ظل الظروف الراهنة واإلمكانيات املتاحة، اإلقتضاء بتلك النماذج األأو النامية

  .حتضريا لفرتة ما بعد البرتول وإستخالص الدروس لتنمية إستغالل الثروة الشمسية

  النموذج المقترح لترقية الكفـاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية في الجزائر  :المطلب الرابع
إستغالهلا  يف إطار اإلهتمام العاملي بالطاقة الشمسية، تتوجه جهود الكثري من دول العامل حنو اإلستثمار فيها و 

كواحدة من أهم مصادر الطاقة البديلة املتجددة والنظيفة، واليت تساهم يف احلد من إستنزاف الطاقات الناضبة، كما 
وحماولة صياغة منوذج أو إسرتاتيجية . تتيح الفرصة لتخفيف الضغط عليها مستقبال، وتقليل اإلنبعاثات امللوثة للبيئة

تم برتقية الكفاء ا وصفة جاهزة وفعالة وطنية مستدامة  ة اإلستخدامية للطاقة الشمسية يف اجلزائر ال تعين بالضرورة أ
ذا القطاع دفعة واحدة، وإمنا هي حماولة تثمن اإلجنازات احلالية وحتاول ترقيتها وتطويرها من خالل  للنهوض 

. إجيابيات التجارب األجنبية الناجحة إستغالل كل الفرص واإلمكانيات املتاحة سواء احمللية أو الدولية باإلعتماد على
ويف هذا املطلب سنحاول إلقاء الضوء على أهم الدروس اليت ميكن للجزائر إستخالصها من التجارب العاملية الرائدة 

يف جمال إستغالل الطاقة الشمسية، وكذا إقرتاح منوذج إجرائي لرتقية الكفاءة اإلستخدامية هلذه  -اليت سبق ذكرها  -
 .حتضريا إلستخالف الثروة البرتولية اجلزائرية مستقبال األخرية

                                                
  : على املوقع اح، مت2015، في مدينة مصدر ةلواح الكهروضوئيباء بواسطة األمحطة توليد الكهر مصدر للطاقة النظيفة،   1

http://www.masdar.ae/ar/energy/detail/masdar city - solar - pv –plant (visited 04/05/2017)   
لس األعلى للطاقة،   2   .68، صكرهمرجع سبق ذ ا
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  تنمية وتطوير المجاالت اإلستخدامية للطاقة الشمسية  في الجزائر على ضوء التجارب العالمية  :أوال
لقد تعددت تطبيقات وجماالت إستخدام الطاقة الشمسية يف النماذج األجنبية السالفة الذكر، ومنها ما هو متاح 

ضت بتلك اإلستخدامات يف التجارب للتفعيل و  التطوير يف اجلزائر حاليا لتوفر وتشابه بعض العوامل واملقومات اليت 
العاملية، ومنها ما ميكن تطويره مستقبال ألنه حيتاج خلطة بعيدة املدى تتطلب تظافر كل اجلهود واألطراف 

االت اإلستخدامية ونتيجة لذلك ميكن اإلستفادة م. واإلمكانيات للتطبيق يف اجلزائر ن تلك النماذج لتنمية وتطوير ا
  : للطاقة الشمسية املمكنة للتطبيق يف اجلزائر مبا يتالئم مع الظروف واحلاالت واإلمكانيات حاليا ومستقبال كما يلي

املليون "قتضاء بتجربة الواليات املتحدة األمريكية فيما يتعلق حبملة ميكن اإل :األسقف الشمسية في مجال .1
ا، حيث ميكن إستغالل نتشار إواليت سامهت يف   بكاليفورنيا" سقف مشسي لزام مالك املباين يف إالطاقة الشمسية 

، وجيب تقدمي األمريكيتني ستخدام األسقف الشمسية على حنو ما مت يف مدينيت النكسرت وسيباستوبولإاجلزائر ب
للجنة الطاقة " املنازل الشمسية اجلديدة"ائر، على غرار شراكة والدعم ملالك املنازل اجلديدة يف اجلز  ةاحلوافز املالي

ستفادة إلكما ميكن ا. هاسطحستغالل الطاقة الشمسية على أإبكاليفورنيا، لتشجيعهم على بناء منازهلم مبا يتوافق و 
املباين وبيع والذي يسمح برتكيب أسقف مشسية على أسطح " تعريفة التغذية" برنامج من خالل من التجربة األملانية 

  ستغالل الطاقة الشمسية لتغذية املباين بالكهرباءإالطاقة املولدة إىل الشبكة العامة وحتقيق أرباح كبرية، كما ميكن 
املباين، على  طححيث جيب العمل على تبسيط إجراءات احلصول على الرتاخيص الالزمة لتدشني احملطات على أس

ذه التجربة ولو   ،عمراين بأملانياحنو ما مت تبنيه يف قانون التخطيط ال كما ميكن تقدمي دعم من طرف الدولة، للمبادرين 
أو القيام بفكرة إستئجار معدات الطاقة الشمسية  العملية لتشجيع إنتشارها على نطاق واسع، منيف املراحل األوىل 

زود بكهرباء الطاقة الشمسية، ومن على النحو الذي مت بالواليات املتحدة األمريكية مبا يساهم يف خفض تكاليف الت
أما فكرة تغطية سطح معهد مصدر باإلمارات العربية املتحدة باأللواح مت توسيع إستخدام األسقف الشمسية، 

 .الشمسية جلديرة بالتطبيق يف اجلزائر على كافة املنشئات واملؤسسات احلكومية واخلاصة
يف ختفيف الضغط عن الشبكة هذا التطبيق يساهم وف س أخذا بكل ما سبق ذكره يف جمال األسقف الشمسية،

املفرط للكهرباء، وخاصة املكثف و ستغالل اإلالعامة يف اجلزائر وخاصة يف فصل الصيف أين يكثر الضغط نتيجة 
وهذا ما يتيح  اليت تعاين من اإلنقطاع املستمر للكهرباء، لتشغيل املكيفات اهلوائية يف املناطق الصحراوية بشكل خاص

 .يف تطبيقات أخرى ستغالل الطاقة الشمسيةإستفادة من التجارب الدولية يف التربيد والتكييف بإليف اضا النظر أي
ال، حيث ميكن اإل: التبريد والتكييف بالطاقة الشمسيةفي مجال  .2 ستفادة من التجربة األملانية يف هذا ا

 فات اهلواء اليت تشتغل بالطاقة الشمسية حىت تنتشريمكيستخدام على تقدمي الدعم إلاألملاين يعمل اجلهاز املصريف 
تنجح هذه التجربة يف اجلزائر، وخاصة يف املناطق أن ، على حنو ما يقوم به بنك التنمية األملاين، وميكن بشكل واسع

على  الصحراوية بالنسبة للتكييف، كما هو احلال يف اإلمارات العربية املتحدة اليت تستخدم األلواح الفوتوفولطية
ستغالل الطاقة الشمسية يف التربيد يف اجلزائر إميكن و  .يف إمارة أبوظيبإجنازه ما مت  مثلأسطح املباين لتكييف اهلواء، 

ا يساهم يف خلق نوع ممالطاقة الشمسية، من أجل حفظ املنتجات الزراعية، كهرباء من خالل تزويد غرف التربيد ب
ستقرار النسيب لألسعار على مدار السنة وخاصة اإل يعززما و ذه املنتجات، نتظام يف تزويد السوق الوطنية من اإل
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تدشني حمطات مشسية خاصة من فكرة ستفادة ويف كل هذا ميكن اإل ،خارج مواسم اإلنتاج بالنسبة لكل حمصول
 . األملانية Thermodynaبالتكييف والتربيد على حنو ما صممته شركة 

ستخدام السخانات الشمسية إلزاميا بالنسبة ملالك املباين اجلديدة إعل ميكن ج :التسخين الشمسيفي مجال  .3
يف اجلزائر، على ضوء جتربة اإلمارات العربية املتحدة، حيث تقدم احلكومة الدعم الالزم للشركات اليت تعمل يف جمال 

التجربة الصينية رائدة يف ستخدام تلك السخانات يف املباين احلكومية، هذا وتعد إالسخانات الشمسية، باإلضافة إىل 
ال إذ ميكن إبرام  م يف صناعة وتركيب السخانات تفاقيات شراكة مع الطرف الصيين لإلإهذا ا ستفادة من خرب

، إال أن تزويد كل الطبيعي الشمسية يف اجلزائر، ورغم أن اجلزائر تتوفر على إمكانية توفري هذه اخلدمة بإستعمال الغاز
ضف إىل ذلك از املدينة يلقى بعض الصعوبات خاصة يف املناطق البعيدة عن الشبكات الرئيسية، املناطق واملباين بغ

ستنزاف ختفيض اإلمن مث ، و يف جمال التسخني ستغالل القدرات اهلائلة للطاقة الشمسية يف اجلزائرإإمكانية  وجود
  . ملة الصعبةاملتزايد للثروة الغازية، وتوفري املستهلك منها حمليا للتصدير وجلب الع

يات أكرب من املياه الصاحلة محتتاج اجلزائر إىل تأمني ك :بالطاقة الشمسية تحلية مياه البحرفي مجال  .4
الصناعية، املنزلية أو الفالحية بشكل خاص، إذ يعاين الفالحون بشكل كبري من  لإلستخداماتستعمال سواء لإل

ستفادة من التجارب الدولية يف حتلية مياه البحر عرب ميكن اإلظاهرة اجلفاف كل سنة ما يكلفهم خسائر كبرية، وعليه 
بوالية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة ) WaterFX(حمطات تشتغل بالطاقة الشمسية، كما هو احلال يف حمطة 

ملاحلة يف األمريكية، وعلى اجلزائر أن تستفيد من اخلربات األجنبية يف تطوير هذه التقنية أيضا لتحلية مياه اآلبار ا
ستعماالت الفالحية مما يعطي دفعة قوية لتطوير هذا القطاع واملسامهة يف تنويع الصحراء اجلزائرية، وتوجيهها لإل

 .قتصاد الوطينإللمصادر الدخل 
تعمل حمطات الصرف الصحي يف اجلزائر : معالجة مياه الصرف الصحي بالطاقة الشمسيةفي مجال  .5

لوثة للبيئة، وعليه البد من التوجه إىل بناء حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي، مبا حفورية املستخدام الطاقة األإب
ال يسمح بتشغيلها بالطاقة الشمسية يف املستقبل، إذ ميكن اإل فكرة  خاصةستفادة من التجربة األمريكية يف هذا ا

، وأيضا عقد تخدام الطاقة الشمسيةسإببحريات الصرف الصحي واليت تستطيع معاجلة املياه ب" سوالر يب" عمل دائرة 
ال  .شراكات مع الطرف األمريكي لإلستفادة من جتربته يف هذا ا

 ستغالل الطاقة الشمسية يف تشغيل أعمدة اإلنارة يف الشوارعإميكن : في مجال اإلنارة بالطاقة الشمسية .6
كهرباء الطاقة الشمسية، على غرار جتربة مدينة واحلدائق العامة، والقرى النائية، وكذا تزويد املدن اجلديدة بوالطرقات، 

 .مصدر باإلمارات العربية املتحدة اليت تضاء بالكامل بالطاقة الشمسية
تنتهج اجلزائر منذ سنوات سياسة عمرانية واسعة املعامل من  :في مجال المدن الجديدة والمدن قيد التشييد .7

جارب العاملية الناجحة يف جمال املدن والقرى القائمة على خالل إنشاء وبناء مدن جديدة، وميكنها اإلقتضاء بالت
ا الطاقوية، حيث تتيح فكرة  نظمة الطاقة الشمسية يف املباين أتكامل "مشروع الطاقة الشمسية يف سد حاجيا

زائر حماكاة وينبغي على اجل قيد التشييد باجلزائر، يف املناطق احلضرية مبدينة دوجو الصينية فرصة كبرية للتطبيق "اجلديدة



  
 

 

  الفصل الرابع          آليات وإجراءات ترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية إلستخالف الثروة البترولية في الجزائر وفق ضوابط اإلستدامة

359 

جتربة مدينة مصدر باإلمارات العربية املتحدة وفقا ملعايري اإلستدامة والتطوير العمراين الصديق للبيئة، كما ميكن تدشني 
حمطات مشسية بتلك املدن ترتبط بالشبكة العامة، ويتم حتويل الفائض هلذه الشبكة بعد تغطية حاجيات املدينة 

مبدينة مصدر اإلماراتية، وجيب على اجلزائر أيضا اإلستفادة من جتربة قرية " ميغاواط العشرة"بالكامل على غرار حمطة 
فلدهامي األملانية فيما يتعلق بإستخدام الطاقة النظيفة يف تزويد السكان بالكهرباء، وميكن تطبيق فكرة هذه التجربة 

واليت تعاين من  -خاصة الصحراوية منها- زائرعلى القرى النائية والتجمعات السكنية البعيدة عن الشبكة العامة يف اجل
فقر الطاقة وإستخدام مصادر ضارة بالبيئة ألغراض الطهي واإلنارة والتدفئة، وميكن للفالحني بتلك املناطق تأجري 
األراضي إلقامة احملطات الشمسية، أو إستغالهلا بأنفسهم من خالل إستئجار معدات الطاقة الشمسية وتلبية 

م من ا   .لطاقة الكهربائية وبيع الفائض للشبكة العامةحاجيا
من خالل اإلسرتاتيجيات املنتهجة عامليا يف جمال الطاقة الشمسية يتبني عدم وجود إنطالقا مما سبق ذكره، و 

دف تطوير وتنمية الطاقات املتجددة خاصة الشمسية إسرتاتيجية أو خطة منها، إمنا  حمددة ميكن التوصية بإعتمادها 
ا ويتعني اإلنتقاء منها حبسب ظروف ومعطيات كل بلد من وضع الطاقة احمللي توجد حز  مة تتنوع حماورها ومكونا

كما توضح التجارب الدولية الناجحة والرائدة يف جمال اإلستثمارات .والدويل، وكذا اهليكل اإلقتصادي والبدائل املتاحة
حمددة، مث تعديله وتطويره أو إستبداله حبسب املعطيات يف  الطاقوية النظيفة إمكانية تنفيذ برنامج ما لفرتة زمنية

وهلذا، وبالتطبيق على حالة اجلزائر باإلضافة إىل ما سبق اإلشارة إليه، ميكن إقرتاح منوذجا إجرائيا لرتقية . حينها
  .الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية يف العنصر املوايل

  الطاقة الشمسية في الجزائر تغاللمحاور النموذج المقترح لترقية إس: ثانيا
حمورين رئيسيني  املقرتح لتدعيم مسار ترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية يف اجلزائر علىنموذج يرتكز ال

  :نلخص أهم ما حيتويان عليه يف الشكل التايل
  سية في الجزائرالنموذج المقترح لترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشم ملخص): 16.4(الشكل رقم 

  
  .إعداد الطالبة :المصدر

 النموذج اإلجرائي المقترح لترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية في الجزائر

 

األجنبية الرائدة في مجال السعي لبناء شراكات حقيقية مع الدول 
 الشمسية الطاقة

تعزيز السياسات واإلجراءات الحافزة إلستخدام 
 قة الشمسية محلياالطا

 تفعيل اإلجراءات التشريعية والقانونية تطبيق اإلجراءات الضريبية

 تجسيد سياسة الدعم والتسعير والتطوير بحثسياسات الدعم 

 ولاأل المحور المحور الثاني
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  :وتفصيال هلذا النموذج نورد النقاط التالية
ومنيز هنا بني : تعزيز السياسات واإلجراءات الحافزة إلستخدام الطاقة الشمسية محليا: المحور األول .1

 :النقاط التالية
اليت تشمل جمموعة من القوانني واللوائح واملراسيم احلكومية اليت متثل  :تفعيل اإلجراءات التشريعية والقانونية  . أ

 قيود أو واجبات قانونية على إستغالل املوارد الطاقوية يف اجلزائر؛ 
التخفيضات (وتتمثل سواء يف الضرائب املشجعة على إستخدام الطاقة النظيفة  :تطبيق اإلجراءات الضريبية  . ب

ضريبة الطاقة، ضريبة (، أو يف الضرائب املقيدة إلستغالل الطاقات التقليدية )فائدةالضريبية، والقروض املنخفضة ال
 ؛)تغري املناخ، ضريبة الكربون

تعد من أهم السياسات اإلقتصادية الداعمة لرتقية إستغالل املوارد الطاقوية  :تجسيد سياسة الدعم والتسعير  . ج
تطبيقها يف جمال إستغالل الطاقة الشمسية باجلزائر من خالل اليت أثبثت جناحها يف العديد من الدول، ومن مت ميكن 

وضع إسرتاتيجية تسمح للمواطن بأن حيصل على هذه التقنية بسعر معقول غالبا ما يكون مدعوما من احلكومة أو 
إن دعم إستخدام الطاقة الشمسية يف املراحل األوىل قد يكون سياسة . خاضعا لتسهيالت من املؤسسات اخلاصة

يف املواطنني على إجيابيات وحماسن هذه الطاقة وحتفيزهم لإلقبال عليها، والحقا فإن نتائج هذه السياسة ستدفع لتعر 
ذا القطاع، اأ كما بالقطاع اخلاص إىل الولوج يف جمال الصناعة املرتبطة   املختلفة ن دعم الدولة اجلزائرية عرب مؤسسا

بدء باملصانع وإنتهاء باملستهلك النهائي سيجعل هذه الطاقة تلعب  مسيةالش ةالطاق بتنميةلكل احللقات اليت تساهم 
على مكانة اجلزائر يف سوق الطاقة  ظاإلحتياجات الدولية للحفالبية ، وتاحملليةالطاقوية املتطلبات دورا مميزا يف تأمني 

 ؛العاملية
زائر يعتمد على التطور العلمي أداء تقنية الطاقة الشمسية يف اجلإن حتسني : والتطوير بحثسياسات الدعم   . د

ال، لذا فهناك حاجة ماسة للقيام بالكثري من األحباث بالتنسيق مع اجلماعات احمللية  وتأهيل املختصني يف هذا ا
مبوقف احلكومة وما  سياسة البحث والتطوير خللق مناخ يشجع على اإلستثمار يف مشاريع الطاقة الشمسية، وتتعلق

ساندة األحباث اخلاصة بتطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وبوجه عام يكون البحث يف املرحلة ملإجراءات  تتخذه من
ا تتطلب وقت طويل، مما يعين أن  األوىل للتطور التكنولوجي هلذه السياسات، ولكي تثبت منافعها اإلقتصادية فإ

ح بعض اإلجراءات لتعزيز هذه السياسة فيما هذه السياسة طويلة األجل وحتتاج للمساندة واملتابعة، وعليه ميكن إقرتا 
 :يلي

ومن مث تنفيذ التجارب العلمية يف خمتلف يف اجلزائر،  طلس اإلشعاع الشمسيأتأليف فريق عمل لوضع  -
من أجل تأمني كلي أو جزئي ) البنايات السكنية، التجارية، التعليمية، املنشآت الصناعية والزراعية وغريها(القطاعات 
ا الط  اقوية؛حلاجا

إنشاء بنك معلومات يعطي الباحثني معلومات وافية عن اإلحتياجات الطاقوية للجزائر يف احلاضر  -
 واملستقبل، مما يؤدي إىل التحسني التلقائي للقدرة التخطيطية على املستوى الوطين؛
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 إجراء دورات تدريبية لتكوين الكوادر الوطنية بالتعاون واإلحتكاك مع اخلربات األجنبية؛  -
 السماح ألصحاب منشآت الطاقة الشمسية بإسترياد املواد األولية الالزمة للتصنيع معفية من الضرائب؛ -
التعاون مع نقابة املهندسني واهليئات املختصة لتشجيع إستعمال السخان الشمسي والتدفئة الشمسية  -

يب األنظمة الشمسية، وبإعتبار دف الوصول إىل مرحلة ال تعطى رخص البناء فيها ما مل تكن دراسة خمططات لرتك
السطح األخري يف البنايات املتعددة الطوابق ملكية مشرتكة جلميع قاطين املبىن، فيستطيع كل واحد منهم تركيب جهاز 

 تسخني مشسي مثال على هذا السطح، أو إستخدام جهاز مشرتك بني اجلميع؛
كل مواطن يرغب يف إقتناء أي نظام تشجيع البنوك على تقدمي قروض طويلة األجل بفوائد منخفضة ل -

 مشسي أو اإلستثمار يف جمال الطاقة الشمسية؛
تسطري الربامج اإلعالمية اهلادفة إىل تعريف املواطنني بأمهية الطاقة الشمسية وطرق اإلستفادة منها على حنو  -

 .علمي وموضوعي
 إذ: في مجال الطاقة الشمسية السعي لبناء شراكات حقيقية مع الدول األجنبية الرائدة: المحور الثاني .2

يف جمال الطاقة الشمسية من خالل ) املتقدمة أو النامية(ميكن للجزائر اإلستفادة من اخلربات والتجارب العاملية الرائدة 
الدخول يف شراكات جدية مع تلك الدول، وعليه البد من مراعاة مستويات التعاون بني اجلزائر والدول األجنبية يف 

ال  من خالل مبدأ التكامل والتالحم وليس التنافس واإلحتكار فاإلستنزاف، ويف إطار إسرتاتيجية موحدة من هذا ا
  :أجل ضمان طاقة نظيفة ومستدامة ومنفعة متبادلة بني اجلميع كما يوضحه الشكل املوايل

  غالل الطاقة الشمسيةفي مجال إست األجنبيةتالحم بين الجزائر والدول الإمكانية التكامل و ): 17.4(الشكل رقم 

        
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Wolfhart Durrschmidt, and others, Renewable Energies : Innovation for the future, First 
edition, Federal Ministry for the Environment, Nature and Nuclear Safety (BMU), Berlin, 2004, p98. 

  اإلمكانيات التكنولوجية  

    إمكانيات الطاقة الشمسية

  الموارد المالية والتمويلية  

    المساحات الالزمة إلقامة المشاريع

  اإلحتياجات من الطاقة الكهربائية  

    اإلحتياجات من الوسائل والكوادر العلمية

 الدول األجنبية الرائدة الجزائر

في  م الطاقويالتالح
 المجال الشمسي

 موارد أجنبية موارد الجزائر
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  خالصة الفصل الرابع

دامية للطاقة الشمسية إلستخالف من خالل هذا الفصل والذي تناولنا فيه آليات وإجراءات ترقية الكفاءة اإلستخ
من  ستغالل الطاقة الشمسية يف اجلزائرإن التوسع يف الثروة البرتولية يف اجلزائر وفق ضوابط اإلستدامة، خلصنا إىل أ

توجها حتميا أمام متخذي القرار يف  د، يعاملتاحة للتطبيق وفقا للظروف واإلمكانياتستخدامات خالل خمتلف اإل
عتماد على الثروة البرتولية يف مجيع باإلفراط يف اإل قتصاد الوطين واملرتبطة باألساسيواجهها اإل ظل التحديات اليت

حتياطيات خنفاض اإلإو  ،نواحي احلياة يف البلد، خاصة يف ظل الرتاجع الكبري ألسعار البرتول يف األسواق العاملية
اإوعدم  ،اإلنتاجيةوكذا ضعف القدرات اجلديدة منه، كتشافات تواضع اإل  معاملؤكدة  حىت  ،متالك القدرة على زياد

تسطري اجلزائر لربنامج يهدف لرتقية الطاقات املتجددة والفعالية يف املقابل فإن و  .ستنزافهاإوإن كانت الزيادة تؤدي إىل 
ماي  4ستحداث وزارة خاصة بالطاقات املتجددة يف التعديل احلكومي الذي أعقب تشريعيات الطاقوية وكذا إ

جيابية يف مسار التوجه الوطين حنو تفعيل اإلسرتاتيجية إ، حتت مسمى وزارة الطاقة املتجددة والبيئة، يعد خطوة 2017
  ستغالل الواسع النطاق ملختلف مصادر الطاقات املتجددة يف اجلزائر وخاصة منها الطاقة الشمسيةالوطنية لتطوير اإل

أن يلقى الدعم الكايف  نأملي بداية ملشروع بعيد األهداف والطموحات، ملا حتظى به من إمكانات هائلة، وبالتايل فه
لفرتة معينة بعض اإلخفاقات الكثرية لسياسات فاشلة لفرتة  واجلدي وأن ال يبقى جمرد كالم وإجراءات شكلية تغطي

ي وراء حتصيل الريع قتصادية املبنية على املوارد الناضبة، اليت جعلت ظاهرة السعطويلة من مسار برامج التنمية اإل
تصبح عقلية سائدة، سواء على مستوى النخبة احلاكمة أو لدى عامة الشعب، منبأة مبستقبل جمهول املعامل ولو إىل 

  .حني
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   خاتمـة
ا ملوضوع إسرتاتيجية ترقية الكفاءة اإلستخدامية ملصادر الطاقة البمن خالل الدراسة  ديلة إلستخالف اليت قمنا 

، خرجنا جبملة من النتائج  حالة الطاقة الشمسية يف اجلزائر، بالتطبيق على الثروة البرتولية وفق ضوابط اإلستدامة
  :واملقرتحات، وكذا آفاق للبحث نعرضها فيما يلي

  البحث وإختبار الفرضياتنتائج : أوال
ضمن يف ثناياها إجابات عن األسئلة املطروحة يف التالية، واليت تت النتـائجمن خالل هذه الدراسة خنلص إىل 

  :إشكالية البحث، كما تعترب إختبارا لفرضياته
حتتل الثروة البرتولية مكانة هامة يف اإلقتصاد العاملي، وتنبع أمهيتها من طبيعة الوظائف اليت تؤديها، بدءا من  .1

، وصوال إىل كبري حركية التجارة الدوليةنشط بشكل  ، مرورا على وظيفتها التجارية حيث توظيفتها كمصدر طاقوي
 وظيفتها السياسية؛ كذا اإلنتاجية التصنيعية و و  وظيفتها املالية

سواء الناضبة أو (حيتل البرتول الصدارة ضمن مصادر الطاقة رغم حماولة إحالله ببعض الطاقات البديلة  .2
من إمجايل اإلستهالك العاملي للطاقة  نصفال ، فعهده مازال متواصل حيث مثل حجم إستهالكه حوايل)املتجددة

 ؛2040 الطلب العاملي على الطاقة آفاقأكثر من ربع  يصل الطلب عليه إىل أنوتشري التوقعات  ،2015سنة 
يزال، سوف تكون مهددة بالنضوب  ا العامل كمصدر رئيسي للطاقة وماإن الثروة البرتولية الذي إعتمد عليه .3

ا مقارنة بنسب ) الفحم احلجري والغاز الطبيعي ( ضبة قبل غريها من مصادر الطاقة النا بسبب حمدودية إحتياطا
 اإلعتماد عليها؛

الفحم، الغاز الطبيعي، الغاز والبرتول (تتنوع مصادر الطاقة البديلة غري املتجددة بني التقليدية وغري التقليدية  .4
ا  ، ورغم تفوقها على البرتول من حيث حجم)الصخريني، الطاقة النووية اإلحتياطيات املتبقية من كل مصدر، إال أ

ا طاقات غري نظيفة، وهذا ما يرهن حظوظها يف إستخالف الثروة البرتولية وفق  تتقاسم معه صفة النضوب كما أ
تأخذ يف حني . ضوابط اإلستدامة بالرغم من اإلجراءات املتخذة عامليا لرتقية الكفاءة اإلستخدامية هلذه الطاقات

طبيعية دائمة  واردلبديلة املتجددة أشكاال عديدة ومتنوعة بتنوع املصادر املستمدة منها، وهي عبارة عن مالطاقات ا
وهلا من اخلواص واإلمكانات ما يؤهلها لكسب مكانة مميزة يف منظومة الطاقة العاملية متفوقة  ةنظيفة وآمن ،غري ناضبة

الطاقة : تطلبات التنمية املستدامة، وتتمثل هذه الطاقات يفعلى الطاقات البديلة الناضبة خاصة يف ظل ما متليه م
وهذا ما يثبت ( ؛الشمسية، طاقة الرياح  الطاقة املائية، طاقة الكتلة احلية، طاقة احلرارة اجلوفية، طاقة اهليدروجني

 )صحة الفرضية األولى
جه السياسات واإلجراءات هناك توجه عاملي كثيف إلستغالل الطاقات البديلة املتجددة، وتدعم هذا التو  .5

املتخذة من طرف العديد من الدول لتشجيع إستخدام هذه الطاقات، وتعكسه حجم املبالغ املالية الضخمة املستثمرة 
ال واليت بلغت  ، متفوقا بأكثر من الضعف عن حجم اإلستثمارات اجلديدة يف قطاع مستويات مرتفعةيف هذا ا

الطاقات املتجددة مشاريع لتمويل  فاؤال كبريا يف رفع حجم اإلستثمارات العامليةكما أن هناك ت الطاقات األحفورية،
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جاوز بذلك اإلستثمارات يف الطاقات األحفورية والنووية حبوايل تتل 2035بآفاق  طاقة الرياحو الطاقة الشمسية  خاصة
 تصادر املتجددة، واليت بلغ، كما تفسر ذلك التوجه مستوى القدرات اإلنتاجية املركبة من خمتلف املمخسة أضعاف

اية   )وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى(؛  2016مستويات مل تشهدها من قبل 
إن إنتقال العامل إىل اإلستغالل الواسع للطاقات البديلة املتجددة سوف يستغرق زمنا طويال، حيث بالرغم من  .6

دائل بغية ختفيف الضغط وتقليص اإلعتماد على اجلهود الدولية املبذولة يف تنويع مصادر الطاقة والبحث عن ب
 الطاقات األحفورية، إال أن النتائج ال تزال حمدودة ومل تبلغ املستوى املطلوب؛

االت اإلستخدامية للطاقات البديلة املتجددة  .7   ت توسعا ملحوظافحيث عر خالل السنوات األخرية، تعددت ا
  إنتاج الطاقة احلرارية واحلركيةيف تستخدم  اليومأصبحت ملاضي يف افبعد أن كانت تقتصر على الطهي والتدفئة 

االت الواعدة إلحالل الطاقات الناضبة بالطاقات املتجددة اليت تعد ئيةلتوليد الطاقة الكهرباو  خاصة يف ظل  من ا
اتشهده تكلفة ت اإلخنفاض امللحوظ الذي يف اإلنتاج  جمتمعةاملتجددة  ةمصادر الطاق ومتثل مسامهة. كنولوجيا

خالل هذه النسبة ن تتضاعف أويتوقع  ،2016اية حوايل الربع  بلغت للطاقة الكهربائية نسبة مهمةالعاملي اإلمجايل 
 ا، وذلك بسبب التطور الذي تشهده تقنياالنظيفةحصة الطاقة الشمسية يف توليد الكهرباء  خاصة، سنوات القادمةال

 ؛ا تنافسية مقارنة بالطاقات األحفوريةجعل تكلفته مماخاصة الفوتوفولطية 
ا املتعددة يف شىت نواحي مستقبال إن الطاقة الشمسية تعد أحد أهم ركائز التنمية البشرية .8 ، نظرا إلستخداما

حتياجات الطاقوية كالتربيد والتسخني وخمتلف احلياة، سواء من الناحية اإلنتاجية، أو من ناحية املتطلبات واإل
نزلية واخلدماتية، وبالتايل زيادة نسبة الرفاهية للسكان والرقي مبستويات التنمية البشرية من احلسن إىل ستعماالت املاإل

 ؛األحسن
ثل أهم العناصر املسامهة يف املزيج الطاقوي متحيث ، اجلزائريقتصاد مكانة هامة يف اإل يةالبرتولالثروة تل حت .9
كمتوسط ( زيد عن النصفت الدولة من العملة الصعبة، وما يعائدا جمملالعائدات البرتولية  شكلكما ت  ،الوطين

  ؛من اإليرادات العامة للخزينة متأتية من اجلباية البرتولية) خالل ستة عشر سنة األخرية
وتتعدد مزايا إستخدامها على ، يف اجلزائرتعد الطاقة الشمسية أحد أهم مصادر الطاقة البديلة املتاحة  .10

ا بني الفوتوفولطية واحلراريةكما ،  املستويني القومي والفردي ن أومن املتوقع  ،تتعدد جماالت إستخدامها وتتنوع تطبيقا
ا جناحا كبريا نظرا لإل مقارنة بالبدائل الطاقوية  مكانيات الكامنة اليت حتوزها اجلزائر من الطاقة الشمسيةحتقق تقنيا

ا طاقة نظيفة متاحة على كامل الرتاب اجلزا األخرى، األمر  ،ئري، نظرا لوقوعها يف قلب احلزام الشمسي العامليإذ أ
 )ثانيةوهذا ما يثبت صحة الفرضية ال(؛ اجلزائريةإلستخالف الثروة البرتولية  البديل األفضلالذي جيعل منها 

يشكل قطاع الطاقة الشمسية يف اجلزائر ثروة وطنية وفرصة تارخيية لإلستخدام اإلقتصادي، إذا ما مت تبين  .11
  ستغالل اإلمكانيات املتاحة ضمن سياسة رشيدةإاتيجية شاملة من أجل النهوض باإلقتصاد الوطين، تعمل على إسرت 

ويف إطار تنظيم وتشريع طاقوي يتكفل حبماية هذه الثروة وعدم هدرها، وتوظيفها مبا خيدم اإلقتصاد الوطين حاليا 
 ؛وحيقق التنمية الشاملة املستدامة مستقبال
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املستدامة يف اجلزائر، وذلك من خالل مسامهتها الطاقة الشمسية دورا هاما يف حتقيق التنمية تلعب ميكن أن  .12
 يف رفع معدل النمو اإلقتصادي وختفيض عجز امليزانية العامة، وحتقيق األمن الطاقوي وحتسني وضع امليزان التجاري

 احلد من الفقر وحتقيق العدالة إىل جانب خلق فرص عمل جديدة وحتسني مستوى معيشة األفراد مبا يساهم يف
احلفاظ على  إىل يؤديا مماحلد من إنبعاث الغازات السامة الناجتة عن إستغالل الطاقات األحفورية و اإلجتماعية، 

 )ثانيةوهذا ما يثبت صحة الفرضية ال(صحة البشر واملنظومة البيئية؛ 
وتأسيس العديد من املؤسسات ومراكز  بادرت اجلزائر بإصدار جمموعة من القوانني والنصوص التنظيمية .13

تم برتقية إستغالل الطاقات املتجددة ومنها الطاقة الشمسية، وعملت على القيام مبشاريع شراكة من  البحث اليت 
أجل نقل التكنولوجيا اليت تساعدها على تطوير هذه الطاقات، كما سطرت برناجما لتطوير الطاقات املتجددة والفعالية 

وجه لتغطية الطلب الوطين سوف يمنها ما  ،الذي يقوم على تأسيس قدرات طاقوية ذات أصول متجددةو ، الطاقوية
 )الثالثةوهذا ما يثبت صحة الفرضية (وجه للتصدير؛ ياآلخر وعلى الكهرباء 

ا اجلزائر يف إطار سياستها إجتاه تطوير الطاقات املتجددة ومنها الطاقة  .14 هودات اليت قامت  رغم كل ا
الطاقة  ميزانوبالتايل فحصة الطاقة الشمسية يف مسية، إال أن نتائجها تبقى متواضعة ودون املستوى املطلوب، الش

تعثر سياسة اجلزائر لرتقية إستغالل الطاقة  وهذا ما يثبت، تبقى ضئيلة جدا مقارنة باإلمكانيات املتوفرة الوطين
ذ وخلق الكوادر البشرية املؤهلة والقادرة على قيادة هذه السياسة الشمسية واليت حتتاج إىل املزيد من اجلدية يف التنفي

ال   . حنو النجاح وحتقيق األهداف املسطرة، كما ميكن اإلقتداء بالتجارب العاملية الرائدة يف هذا ا

  مقترحات: ثانيا
  :التالية اتاملقرتحبناءا على النتائج سابقة الذكر املتوصل إليها من خالل هذا البحث، إرتأينا تقدمي 

ا البرتولية، واليت ترتكز على أساس التوسع  .1 إعادة النظر يف إسرتاتيجية اجلزائر احلالية املتعلقة بإستغالل ثرو
املفرط يف تصدير هذه الثروة وإنتاجها وفقا ملؤشرات الطلب عليها يف السوق الدولية، دون األخذ بعني اإلعتبار 

اليت تنص على ضرورة ترقية الكفاءة اإلستخدامية للثروة البرتولية اجلزائرية يف خمتلف ملتطلبات التنمية املستدامة للبالد، 
النواحي اإلقتصادية، من خالل اإلستخدام األمثل هلا لتطوير القطاع الصناعي وإحداث حتوالت جوهرية يف القطاع 

  الزراعي وباقي القطاعات احليوية األخرى؛
وى اإلحتياطات البرتولية بإعتبارها خمزونا إسرتاتيجيا ناضبا ومستوى اإلنتاج على اجلزائر مراقبة العالقة بني مست .2

دف إطالة العمر اإلنتاجي للثروة البرتولية، مع دراسة اجلدوى واخليار بني إبقاء البرتول يف اآلبار   وتطور اإلستهالك 
خراجه وحتويله إىل فوائض مالية يف كأرصدة نقدية مؤجلة إذا مل تكن هناك ضرورة موضوعية لزيادة اإلنتاج، أو إست

  شكل أرصدة نقدية معجلة موضوعة يف البنوك داخل البالد وخارجه؛
من خالل ترقية كفاءة إستخدام الثروة البرتولية يف اجلزائر ستثمار يف تطوير فروع الصناعة البرتوكيماوية زيادة اإل .3

عة اإلسرتاتيجية، ملا هلا من أثر مباشر على تنمية باقي كمادة أولية يف توسيع تشكيلة املخرجات النهائية هلذه الصنا
طاقة تكرير البرتول وإقامة املصايف لغرض مواجهة الطلب  رفع اجلزائر على يتعنيقتصادية األخرى، وكذا القطاعات اإل
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جهة احمللي املتزايد من جهة، ولغرض إحالل الصادرات من مشتقات البرتول حمل الصادرات من البرتول اخلام من 
  أخرى، مع الرتكيز على أن يكون تكرير البرتول اخلام وتصنيع منتجاته بتقنيات ختفف من تلويث البيئة؛ 

يتعني على اجلزائر املضي قدما يف إختاذ خمتلف اإلجراءات واألساليب والتدابري اليت متكنها من اإلستفادة من  .4
طاقة الشمسية اليت متتلك منها اجلزائر إمكانيات هائلة، مما اإلمكانيات املتاحة من املصادر الطاقوية املتجددة خاصة ال

خيفف الضغط على الطاقات الناضبة خاصة يف جمال إنتاج الكهرباء، بالرغم من أن التحول عن الطاقات األحفورية 
ية حتتم يف املدى القريب واملتوسط غري ممكن ألسباب تقنية وإقتصادية، إال أن الضغوط اإليكولوجية الدولية واحملل

  اإلستعداد لكل التغريات احملتملة؛
إستبدال اإلستثمارات اجلديدة يف مصادر الطاقة األحفورية يف اجلزائر بإستثمارات يف مصادر الطاقة املتجددة  .5

وخاصة الشمسية، فالتوسع يف إنشاء حمطات جديدة للطاقة األحفورية ال يعترب قرارا رشيدا من الناحية اإلقتصادية، إذ 
املصادر مهددة بالنضوب، على عكس الطاقة الشمسية فهي طاقة متجددة ونظيفة، ومن مث تساهم يف  أن تلك

حتقيق التنمية املستدامة بكل جوانبها، لذلك جيب على احلكومة اجلزائرية التوسع يف تدشني احملطات الشمسية 
صادية مستفيدة من النماذج األجنبية الرائدة وإختيار التكنولوجيا والتقنية اهلندسية األفضل للتطبيق من الناحية اإلقت

ال بدال من التوسع يف تدشني احملطات املعتمدة على الطاقة األحفورية واحملروقات امللوثة للبيئة؛  يف هذا ا
تدعيم السياسة الطاقوية الوطنية إلستغالل الطاقات البديلة واملتجددة بآلية مراقبة من أجل متابعة حتقيق  .6

وجتاوز العثرات، وحتديد اإلحنرافات املمكن حدوثها ليتم معاجلتها يف حينها، ألن جناح  رتاتيجية املسطرةاألهداف اإلس
 إسرتاتيجية التنمية مرهون بنجاح السياسة الطاقوية؛

إنشاء صناعة متكاملة للطاقة الشمسية يف اجلزائر، إىل جانب الصناعات املغذية هلا، مبا يضمن اإلستفادة من  .7
يمة بدءا من البحث والتطوير وحىت التصنيع والتسويق، السيما توافر كافة العوامل اليت تؤهلها إلنتاج سلسلة الق

 اخلاليا الشمسية بدال من إستريادها من اخلارج؛
  يف جمال الطاقات املتجددة؛ واخلربات إنشاء شبكة وطنية لتبادل املعلومات .8
ة الشمسية بني املواطنني، إذ ال يزال الكثري منهم جيهل العمل على نشر ثقافة إستخدام خمتلف تطبيقات الطاق .9

وعليه  . املنتجات الشمسية والتشريعات والقوانني اليت إنتهجتها احلكومة اجلزائرية لتحفيز إستخدام الطاقة الشمسية
جيب تنظيم محالت إعالمية للتوعية بإستخدامات املنتجات الشمسية، إىل جانب تفعيل دور القطاع اخلاص 

تمع املدين لنقل وتوطني تكنولوجيا الطاقة الشمسيةوم  .ؤسسات ا

  بحثآفاق ال: ثالثا
ائية عن موضوع  مطلقةقدم رؤية يال إن هذا البحث  إسرتاتيجية ترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقات أو 

ويف  من جوانب عديدة إىل إمكانية دراسته، ويرجع ذلك البديلة إلستخالف الثروة البرتولية وفق ضوابط اإلستدامة
ولذلك ميكن إقرتاح مجلة من املواضيع اليت قد تكون مكملة لبحثنا هذا أو تزيد يف إثرائه من  إطار متغريات خمتلفة،

  :الناحيتني النظرية والعملية، وتتمثل أهم هذه املواضيع فيما يلي



 

 

  خاتمة

368 

  وحتديات السوق الطاقوية الدولية؛ الرهانات املستقبلية للبرتول يف ظل متطلبات التنمية الشاملة املستدامة .1
  دور الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة ودعم تنافسية اإلقتصاد اجلزائري؛  .2
  ؛)بالتطبيق على حالة اجلزائر(مستقبل الطاقة الشمسية ومكانتها ضمن اخليارات الطاقوية املستدامة  .3
  جه العاملي حنو الطاقات املتجددة؛مستقبل الثروة البرتولية اجلزائرية يف ظل تنامي التو  .4
حالة (إسرتاتيجية اإلستغالل املستدام للغاز الصخري بني ضغوط املتطلبات البيئية وتزايد اإلحتياجات الطاقوية  .5
 ؛)اجلزائر
  .التنويع الطاقوي ودورها يف حتقيق متطلبات التنمية املستدامة إسرتاتيجية .6
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نتاج الطاقة الكهربائية بكفاءة صيغة مستقبلية إل: الهيدروجين وخاليا اإلحتراقرشيد بن شريفة وآخرون،  .20
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2015.   
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 .2008واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة، 

املؤمتر  الفساد، ولعنة الموارد نعمة الجزائري بين اإلقتصاد على البترول أسعار آثار إنخفاضصاحل صاحلي،  .27
موارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية  وتأمني اإلحتياجات الدولية ، كلية السياسات اإلستخدامية  لل: األول

  .2015اجلزائر، : العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف
: ، مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويلفوائد وأضرار: الغاز الصخري في الجزائرعبد الرؤوف قمبور،  .28

يار أسع ، كلية 2015أكتوبر 7/8، يومي -املخاطر واحللول–ار النفط على اإلقتصاديات املصدرة له إنعكاسات إ
  .2015اجلزائر، : العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حيي فارس املدية

 دراسة إقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة العربيةعبد العزيز بن حممد السويلم وآخرون،  .29
، منتدى الرياض اإلقتصادي حنو تنمية إقتصادية مستدامة، الدورة السابعة، التحديات وأفاق المستقبل -السعودية 
  .2015السعودية، 

سياسات وإستراتيجيات تبني إقتصاديات الطاقات المتجددة وإمكانية حالم،  ةعبد القادر دربال، زواوي .30
السياسات اإلستخدامية للموارد الطاقوية : ، املؤمتر األول)نموذجاقطاع النقل (دمجها في منظومة اإلمداد الطاقوي 

، 1بني متطلبات التنمية القطرية وتأمني اإلحتياجات الدولية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف
2015.  

ة والمسؤولية عن الـتنمية المسـتدامة بين الحق في إستغالل الموارد الطبيعي، عبد اهللا بن مجعان الغامدي .31
  .2007جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، حماية البيئة، 

، مداخلة قراءة للواقع الجزائري: دور برامج الطاقات المتجددة في معالجة ظاهرة البطالةعدمان مريزق،  .32
ة، كلية العلوم اإلقتصادية، خمرب إسرتاتيجية احلكومة للقضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدام: ضمن امللتقى الدويل

  .2011نوفمري  16- 15اجلزائر، : اإلسرتاتيجيات والسياسات اإلقتصادية يف اجلزائر، جامعة املسيلة
، أوراق إقتصادية، شبكة )الواقع والتحديات(التنمية المستدامة في العراق عدنان فرحان اجلوارين،  .33

  .2016املكان،  اإلقتصاديني العراقيني،
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دراسة وتحليل مقومات اإلستثمار في الطاقات المتجددة في الجزائر كبديل لإلستثمار خارج يوة، علي عل .34
خيارات التحول وحتديات اإلنتقال، يومي : الطاقات البديلة: ، مداخلة مقدمة إىل امللتقى الدويل الثاينالمحروقات

   .2014اجلزائر، : ، جامعة أم البواقي، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري2014نوفمرب 19و 18
التنمية املستدامة : ، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويلإشكالية التنمية المستدامة وأبعادهاعمار عماري،  .35

 07/08ستخدامية للموارد املتاحة، املنعقد بكلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، والكفاءة اإل
، منشورات خمرب الشراكة واإلستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار 2008أفريل 

  .2008اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة، 
واقع وأفاق استغالل الغاز الصخري في الجزائر وبعض دول العالم بين فارس هباش، معيزة مسعود أمري،  .36

السياسات اإلستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية : ؤمتر األول، املالرهان الطاقوي والهاجس البيئي
  .2015، 1القطرية وتأمني اإلحتياجات الدولية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف

يات إستراتيجيات ترقية الكفاءة اإلستخدامية للثروة البترولية في اإلقتصادفتيحة مزارشي، مداين حسيبة،  .37
التنمية املستدامة والكفاءة : مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل، العربية في إطار ضوابط التنمية المستدامة

أفريل  07/08اإلستخدامية للموارد املتاحة، املنعقد بكلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، 
ؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب، دار اهلدى ، منشورات خمرب الشراكة واإلستثمار يف امل2008

  .2008للطباعة والنشر، عني مليلة، 
، التنمية المستدامة ورهانات النظام الليبرالي بين الواقع واآلفاق المستقبليةد الرزاق، كاتية بوروبة، بفوزي ع .38

ستخدامية للموارد املتاحة، املنعقد بكلية العلوم ة اإلالتنمية املستدامة والكفاء: مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل
، منشورات خمرب الشراكة واإلستثمار يف 2008أفريل  07/08اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، 

  .2008املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة، 
األمم املتحدة، ، ترشيد إستهالك الطاقة في قطاع الصناعةآسيا،  لغريب واإلجتماعية اديةاإلقتص للجنةا .39

  .2002، نيويورك
، مؤمتر القمة تنمية إستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددةللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، ا .40

  .2002العاملي للتنمية املستدامة، األمم املتحدة، جوهانسبورغ، 
نهج لتخفيف الفقر : بناء القدرات في نظم الطاقة المستدامةجنة اإلقصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، للا .41

  .2003، نيويورك، وإدراج قضايا النوع اإلجتماعي في اإلهتمامات الرئيسية
، مصر، سياسات الطاقة المتجددة إقليميا وعالمياماجد كرم الدين حممود، حممد مصطفى حممد اخلياط،  .42

2009.   
، مداخلة ضمن املؤمتر مقاربة إقتصادية في إشكالية المفاهيم واألبعاد: التنمية المستدامةمبارك بوعشة،  .43

قتصادية وعلوم ستخدامية للموارد املتاحة، املنعقد بكلية العلوم اإلالتنمية املستدامة والكفاءة اإل: العلمي الدويل
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ستثمار يف املؤسسات الصغرية شورات خمرب الشراكة واإل، من2008أفريل  07/08التسيري، جامعة فرحات عباس، 
  .2008واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة، 

  .2010، لندن الصخري الغاز على مركزة نظرة :الطاقة موارد دراسةالعاملي،  الطاقة جملس .44
، املشاورات بشأن إسرتاتيجية الطاقة اخلاصة لطاقةنحو إستراتيجية جديدة بشأن اجمموعة البنك الدويل،  .45

  .2010الدويل، منشورات جمموعة البنك الدويل باللغة العربية،  مبجموعة البنك
لد األول، طالغالف الجويالشهاوي،  أمحدحممد  .46 ، 1، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، ا

  .2006الدار العربية للعلوم، بريوت، 
مهوم : ، مداخلة ضمن مؤمتر البرتول والطاقةالطاقة البديلة وتأمين مصادر الطاقةحممد مصطفى حممد اخلياط ،  .47

  .2008أفريل  3-2عامل وإهتمامات أمة، كلية احلقوق، جامعة املنصورة، مصر، 
األمم  اإلسكوا ،–، دورة ترشيد الطاقة بالقاهرة ترشيد الطاقة في الصناعة ،حممد اخلياط مصطفىحممد  .48

 .2004املتحدة، ماي 
 العلمي امللتقى ضمن مقدمة ، مداخلةالبديلة الطاقة مجال في رائدة نماذج مزيان، سعدية كواشي، مراد .49

 وعلوم والتجارية اإلقتصادية العلوم كلية اإلنتقال، التحول وحتديات خيارات البديلة حول الطاقات الثاين الدويل
  .2014نوفمرب 18-19 البواقي،  أم جامعة التسيري،

أفاق املستقبل،  الطاقة المتجددة ثروة عربية متنامية،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية،  .50
2011.   

، غرفة الشرقية، إقتصاديات الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعوديةمركز الدراسات والبحوث،  .51
  .2010السعودية، 

: مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل جه مستقبل النفط في الجزائر،التحديات التي توامصطفى بودرامة،  .52
قتصادية وعلوم التسيري، جامعة ستخدامية للموارد املتاحة، املنعقد بكلية العلوم اإلالتنمية املستدامة والكفاءة اإل

توسطة يف الفضاء ، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية وامل2008أفريل  07/08فرحات عباس، 
  .2008األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة، 

مستدامة،  حضرية تنمية إيجاد في الشمسية الطاقة إستخدام تطبيقات تفعيل آلياتحممود،  منري مصطفى .53
  .مصر، بدون سنة نشر القاهرة، جامعة والعمراين، اإلقليمي التخطيط كلية
، الكويت، 6، السلسلة اخلامسة، العددالذهب األسودإضاءات مالية ومصرفية، معهد الدراسات املصرفية،  .54

2013.  
ملخص دراسة واقع وأفاق صناعة النفط والغاز الطبيعي غير ، )أوابك(منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  .55

  .2015مارس التقليدية في أمريكا الشمالية وإنعكاساتها على الدول األعضاء، 
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األزمة املالية  -، امللتقى العلمي الدويل حولالضوابط الشرعية للتعامل في المشتقات المالية، منرية بباس .56
أكتوبر  21-20واإلقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، أيام 

2009.  
، مداخلة لضرورة اإلقتصادية والهاجس البيئيالغاز الصخري كطاقة بديلة في الجزائر بين انسيمة شراطي،  .57

يار أسعار النفط على اإلقتصاديات املصدرة له : مقدمة إىل امللتقى الدويل ، يومي -املخاطر واحللول–إنعكاسات إ
   .2015اجلزائر، : ، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حيي فارس املدية2015أكتوبر 7/8

، مؤمتر الطاقة العريب التطورات التقنية واالقتصادية عربيا وعالميا: مصادر الطاقة المتجددةطيب، هشام اخل .58
  .2006الثامن، منظمة البلدان العربية املصدرة للبرتول، 

، مؤمتر الطاقة العريب العاشر، أبو ظيب، ديسمرب الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةالورقة القطرية،  .59
2014.   

  .2006، األردن ،الثامن الطاقة مؤمتر ،الجزائرية الديموقراطية الشعبية للجمهورية ،القطرية الورقة .60
تحقيق التنمية المستدامة بين إحالل الطاقات المتجددة  والدور المأمول وفاء مشاين، مسية لوكريز،  .61

حول التنمية البديلة لقطاع  مداخلة ضمن امللتقى الوطين الثاينللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، 
، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد البشري اإلبراهيمي، برج 2016مارس 8-7احملروقات يف اجلزائر 

  .2016اجلزائر، : بوعريريج
أداة ضرورية لحماية المحيط الحيوي : مصادر الطاقة النظيفةوهيب عيسى الناصر، حنان مبارك البوفالسة،  .62
  .، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس، بدون سنة نشريالعرب

  التقارير .ه
التحول في المؤسسات والنمو ونوعية : التنمية المستدامة في عالم دائم التغيرتقرير عن التنمية يف العامل،  .1

 .2003، الطبعة العربية، مركز األهرام للرتمجة والنشر، القاهرة، الحياة
، برملان إستراتيجية التنمية المستدامة لحكومة المملكة المتحدةاخلارجية للبيئة والشؤون الريفية، تقرير وزير  .2

  .2005اململكة املتحدة، مارس 
  .2012، العدد األول، إستخدام الطاقة المتجددة في دول الخليجتقرير مركز البيئة للمدن العربية،  .3
 .2013، مصر، فاءة الطاقة في الدول العربيةدليل الطاقة المتجددة وكجامعة الدول العربية،  .4
الفقر  من للتخفيف نهج :المستدامة الطاقة نظم في القدرات بناءآسيا،  لغريب واإلجتماعية اإلقتصادية اللجنة .5

 دول يف املستدامة التنمية ألغراض الطاقة األول، ، اجلزءالرئيسية في اإلهتمامات اإلجتماعي النوع قضايا وإدراج
  .2003املتحدة، نيويورك،  األمماإلسكوا، 
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، السكرتارية الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربية اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا، .6
 املصدرة العربية األقطار ومنظمة للبيئة املتحدة األمم برنامج البيئة، شؤون عن املسؤولني العرب الوزراء لس الفنية

  .2004أكتوبر للبرتول، 
لس األعلى للطاقة،  .7   .2014، اإلصدار األول، ديب، تقرير حالة الطاقةا
  .2007، وزارة الطاقة واملناجم، اجلزائر، دليل الطاقات المتجددةمديرية الطاقات اجلديدة واملتجددة،  .8
 .2003لكويت، ا ،أوابك ،تقرير األمين العام السنوي الثالثونمنظمة الدول العربية املصدرة للبرتول،  .9

  .2006األوابك، الكويت،  التقرير اإلحصائي السنوي،منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول،  .10
 ،الكويت ،أوابك ،والثالثون السادس السنوي العام األمين تقرير ،للبرتول املصدرة العربية األقطار منظمة .11

2009.  
، أوابك، الكويت، العام السنوي الثامن والثالثونتقرير األمين منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول،  .12

2011. 
، أوابك، الكويت، تقرير األمين العام السنوي الثالث واألربعوننظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، م .13

2016.  
ر ، دامصادر الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار تغير المناخاهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،  .14

   .2011النشر جلامعة كامربيج، 
، صات أنفو، سونلغاز، اجلزائر، مارس برنامج الطاقات المتجددة والفعالية الطاقويةوزارة الطاقة واملناجم،  .15

2011. 
  .2014، النسخة العربية، طبعة 2013حصيلة إنجازات قطاع الطاقة والمناجم لسنة وزارة الطاقة،  .16
، صات أنفو، سونلغاز، اجلزائر، مارس ات المتجددة والنجاعة الطاقويةبرنامج تطوير الطاقوزارة الطاقة،  .17

2016. 

 المواثيق والقوانين  .و
ستغاللها إالمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات و  1986أوت  19املؤرخ يف  14-86القانون رقم  .1

 .21/08/1986رة يف الصاد 35، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ونقلها باألنابيب
والمتعلق بالتحكم في  م1999جويلية  28املوافق لـ  هـ1420ربيع الثاين عام  15املؤرخ يف  99-09القانون رقم  .2

اوت سنة  2املوافق لـ  هـ1420ول عام ربيع األ 20الصادر يف  51، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد الطاقة
  .م1999

والمتعلق  م2002فيفري سنة  05املوافق لـ  ه1422ذي القعدة عام  22ؤرخ يف امل 02-01القانون رقم  .3
ذي  23الصادر بتاريخ  08، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات

  .2002فيفري سنة  6املوافق لـ  ه1422القعدة عام 



 

 

  قائمة المراجع                                                                                                                                         

385 

والمتعلق بتكاليف ، م2004مارس 25املوافق لـ  ه1425صفر عام  04يف واملؤرخ  04-92املرسوم التنفيذي رقم  .4
املوافق لـ  ه1425صفر عام  07الصادر بتاريخ  19، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد تنويع إنتاج الكهرباء

 .م2004مارس  28
مارس  28املوافق لـ  ه1425م صفر عا 07الصادر بتاريخ  19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  .5

  .14ص، م2004
بترقية الطاقات والمتعلق ، م2004أوت  14املوافق لـ  ه1425مجادى الثاين  27املؤرخ يف  04-09القانون رقم  .6

عام  رجب 02الصادر بتاريخ  52، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد في إطار التنمية المستدامةالمتجددة 
  .م2004أوت  18فق لـ ه املوا1425

جلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد ا ،بالمحروقات المتعلق 2005أفريل  28املؤرخ يف  07- 05رقم  القانون .7
  .2005جويلية سنة  19الصادرة  50
  .2006 ،48الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  ، اجلريدة2006يوليو  30املؤرخ يف ، 10-06القانون رقم  .8
الصادرة  ،11اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  ،2013 فيفري 20، املؤرخ يف 01-13نون رقم القا .9

  .2013فيفري  24لـاملوافق  ه1434عامربيع الثاين  14بتاريخ 

  المراجع باللغة األجنبية: ثانيا

A. OEUVRAGES 
1. Abdellatif  BENACHENHOU, Le Prix de L’avenir : le Développement 
Durable en Algerie, Thotem Edition, Paris, 2005. 
2. Alain JOUNOT, 100 Questions pour comprendre et agir le développement 
durable, Afnor, France, 2004. 
3. Alexandre ROJEY et autre, Le Gaz naturel : production traitement 
transport, Edition Technip, Paris, France, 1994. 
4. Ammar BELHIMER, La dette extérieure de l'Algérie, Casba Edition, Alger, 
1998. 
5. Bruno Cohen BACRIE, Communiques efficasment sur le Development 
Durable, Edition demos, Paris, 2006. 
6. Chams Eddine CHITOUR, Pour une stratégie énergétique de l’Algérie à 
l’horizon 2030, Office des publications universitaire, ALGERIE, 2003. 
7. Denis BABUSIAUX, «Recherche et production du pétrole et du gaz», 
publication de l’institut français du pétrole, 2002. 
8. Former M, Managing Environmental pollution, St. California, USA, 1999.  
9. Genevieve FERONE Et Autres, ce que Devloppement Durable veut dire, 
Editions d’organisation, Paris, 2005. 
10. Jean Charles Dubart, Energie le grand tournant, Paris, 1981. 
11. Jean MASSERON, l'Economie des Hydrocarbures, 2eme édition, Editions 
Technip, Paris, 1975. 



 

 

  قائمة المراجع                                                                                                                                         

386 

12. Jean-pierre FAVENNEC, le raffinage du pétrole: exploitation et gestion de 
la raffinerie, Edition Techinip, Paris, 1998. 
13. Jean-Pierre OLSEM, L'Energie dans le monde, Stratégies face à la crise, 2° 
édition, Hatier, Paris, 1984, p 54. 
14. keiichi KOMOTO et autres, Energy from the Desert: Very Large Scale PV 
Power Plants  for Shifting to Renewable Energy Future, photovoltaic power 
systems program, IEA, London, 2015. 
15. Lee S. FREDMAN, The Microeconomics of Public Policy Analysis, Part 1, 
Princeton University Press, 2002. 
16. Meunier FRANCIS, Domestiquer l’effet de serre : Energies et 
Développement Durable, Dunod, Paris, 2005. 
17. Oel MAURLE, Prix du pétrole, PAO-Paris, France, 2001.  
18. OFEFP, Le climat est entre nos mains, Berne, 2003. 
19. Pierre JACQUET, Françoise Nicolas, Pétrole (crise, marchés, politiques), 
ifri, Paris, 1991. 
20. Rabah MARIOUT, Le Pétrole algérien, ENAP, Alger, 1974.   
21. Roger PERMAN & Others, Natural Resource and Environmental 
Economics, Third Edition, Pearson Education, Harlow, 2003. 
22. Shone. R, Applications in intermediate macro-eoconomic, Oxford, 1981.  
23. Sibi BONFILS, Stratégies énergétiques pour le développement durable, 
Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie, Canada, Québec, 
2008.  
24. Steven M GORELICK, Oil panic and global crisis: Predictions and Myths, 
Wiley-Blackwell, 1st Edition, New Jersey, 2011. 
25. Valais.M, et all, L’industrie du gaz dans le monde, 4eme édition, Edition 
Technip, Paris, France, 1982. 

B. REVUES, SEMINAIRES ET RAPPORTS 
1. Abdelmadjid BOUDER, Nacira KHIER, Rabia MIMOUNA, "Le gaz de schiste 
en Algérie : Quels enjeux et quels impacts pour notre territoire ?", 1er 
Colloque International sur Hydrocarbures, Énergies et Environnement –HCEE- 
Ouargla les 23/ 24 novembre 2014.  
2. Albert CLO, Nouvelle crise pétrolière- Quelle clé de lecture, in: Revue 
Medenergie, (Revue méditerranéenne de l'énergie) Alger- N°14- janvier 2005. 
3. Amor KHELIF, La valorisation physique de la filière du gaz naturel en 
Algérie : problèmes de définitions et dynamiques statistique, Dans : dynamique 
des marchés et valorisation des hydrocarbures, ouvrage collectif sous la direction 
de Amor KHELIF, CREAD, 2005. 
4. Arab Union of  Electricity, Statistical Bulletin, 25th Issue, 2016.  
5. BP, Energy Outlook to 2035, London, 2016. 
6. BP, Statistical Review of World Energy Carbon Dioxide Emissions, 66th 
edition, June 2017, XLS. 
7. British petroleum, bp-energy- outlook-summary tables, 2016. 
8. British petroleum, Energy Outlook to 2035, 2016. 



 

 

  قائمة المراجع                                                                                                                                         

387 

9. British petroleum, Energy Outlook, edition 2017. 
10. British petroleum, Energy Outlook, summary tables, 2016. 
11. British petroleum, Statistical Review of World Energy, 2011. 
12. British petroleum, Statistical Review of World Energy, 65th edition, June 
2016.  
13. British petroleum, Statistical Review of World Energy, 66th edition, June 
2017. 
14. Catherine Aubertin, Franck Dominique Vivie, Le Développement durable 
enjeux politiques économiques et sociaux, La documentation française, IRD 
Edition, Paris 2005, p 45. 
15. Center for Sustainable Systems, U.S. Renewable Energy, University of 
Michigan, 2014. 
16. Commission des communautés européennes, livre vert : une stratégie 
européenne pour une énergie sure, compétitive et durable, Bruxelles, mars 2006. 
17. Edenhofer Ottmar, and others, Renewable Energy Sources and Climate 
change mitigation: Special Report of the Intergouvernemental Panel on Climate 
Change, CAMBRIDGE University Press, USA, First published, 2012. 
18. Environmental Defense Fund, Profile of Clean Energy Investment Potential 
Los Angeles, 2014. 
19. Fatima Zohra TIZRAOUI, les énergies renouvelables, seule alternative à 
terme aux énergies fossiles, Energie & Mines revue n°2, avril 2004. 
20. FMI, Le Conseil d’administration du FMI conclut les consultations de 2009 au 
titre de l’article IV avec l’Algérie, Note d’information au public (NIP) n° 10/29-
23 février 2010. 
21. Frankfurt School of Finance & Management, Global Trends in Renewable 
Energy Investment 2017, Frankfurt, Federal Republic of Germany, 2017. 
22. Global Energy Network Institute, Renewable Energy Potential of China: 
Making the Transition from Coal - Fired Generation, 2010. 
23. ICC Commission on Environment and Energy _ Energy efficiency with case 
studies _ document N=0 213/75-19, November, 2009. 
24. International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, Paris, 2016; 
25. International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, Paris, 2017. 
26. International Energy Agency, Renewables Information: Overview, Paris, 
2017.  
27. International Renewable Energy Agency (IRENA), Green Economic 
Development with Renewable Energy Industries, 2013. 
28. International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy 
Statistics, 2017. 
29. International Renewable Energy Agency, Financial Mechanisms and 
Investment Frameworks for Renewable in Developing Countries, IRENA, Abu 
Dhabi, December 2012.  
30. International Renewable Energy Agency, Remap2030, IRENA, Abu Dhabi, 
United Arab Emirates, 2014; 



 

 

  قائمة المراجع                                                                                                                                         

388 

31. International Renewable Energy Agency, Renewable Energy Statistics, 
IRENA, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2016. 
32. International Renewable Energy Agency, Renewable Energy Technologies: 
Cost Analysis Series, concentrating solar power, IRENA Work Paper, Volume1: 
Power Sector, Issue 2/5, Abu Dhabi, June 2012. 
33. International Renewable Energy Agency, Renewable Energy Technologies: 
Cost Analysis Series, IRENA Work Paper, Volume1: Power Sector, Issue 4/5, 
Abu Dhabi, 2012. 
34. IRENA, League of Arab States, Renewable Energy in the Arab Region: 
Overview of developments, RCREEE, 2016. 
35. IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2014, Abu Dhabi, January 
2015.  
36. IRENA, The power to change: solar and wind cost reduction potential to 
2025, June 2016. 
37. IUCN/WWF/UNEP, World Conservation Strategy: Living Resources for 
Sustainable Development, 1980, revised in 1990 under the title “Caring for the 
Earth: a Strategy for Sustainable Living”. 
38. J. Ernult, A. Ashta, Développement durable, responsabilité sociétale de 
l'entreprise, théorie des parties prenantes: Évolution et perspectives, Cahiers 
du CEREN 21, Groupe ESC Dijon Bourgogne, France, 2007. 
39. José Romero et Kaspar Meuli, La fièvre monte inexorablement, 
environnement, N°02, Berne, 2003. 
40. Katherine Stephan, Les compagnies pétrolières et le marché pétrolier 
international, Le pétrole: guide de l'énergie et du développement à l'intention des 
journalistes, Open society Institute, New York, 2005. 
41. Khadidja BOUZIDI, géothermie énergie d’avenir et ses perspectives au sud 
de l’Algérie, bulletin des énergies renouvelables, CDER, Alger, N10, Décembre 
2006. 
42. Les energies renouvelables et les changements climatiques dans les pays 
du maghreb, revue medeterraneenne de l’energie, sarl, medenergie, alger, N 11, 
2004. 
43. Madadi Abdelkader Abdallah, Hirtsi Hamid, Les Nouveaux Fondements 
Philosophiques et Idéologiques Du Discours Sur Le Développement et La 
Durabilité, 3éme Colloque Internationale Sur: La Protection De L'environnement et 
Lutte Contre La Pauvreté Dans Les Pays En Voie De Développement, Institut Des 
Sciences Economiques et Des Sciences De Gestion, Centre Universitaire De 
Khmis-Miliana,Algérie, Le 03 et 04 2010. 
44. Microsoft Encarta 2012 (DVD), Gaz naturel, Microsoft Corporation 2012. 
45. Ministère de l’énergie, Bilan Energétique National de l’année 2016, édition 
Juin 2017. 



 

 

  قائمة المراجع                                                                                                                                         

389 

46. Ministère des finances, Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie, 
Centre National de L’informatique et des Statistiques, Algérie, 2016. 
47. OCDE, Energy for Sustainable development, Organization for Economic 
Co-operation and development, France, 2007. 
48. Officers of the World Energy Council: MARIE - JOSÉ NADEAU and others, 
World Energy Resources 2016 summary , World energy council, London, 2016.  
49. Officers of the World Energy Council: Pierre Gadonneix and others, world 
energy scenarios: composing energy futures to 2050, World energy council, 
London, 2013. 
50. Officers of the World Energy Council: Pierre Gadonneix and others, World 
Energy Resources, London, 2016. 
51. Officers of the World Energy Council: Pierre Gadonneix and others, World 
Energy Resources, World energy council, London, 2013. 
52. Officers of the World Energy Council: Pierre Gadonneix and others, world 
energy scenarios: composing energy futures to 2050, World energy council, 
London, 2013. 
53. OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2004. 
54. OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2010. 
55. OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2015. 
56. OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2016. 
57. OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2017. 
58. OPEC, World Oil Outlook, 2015. 
59. OPEC, World Oil Outlook, 2016. 
60. P.S. Dasgupta and G.M.Heal, Economic theory and exhaustible resources, 
james Nisbet – Co.ltd. Digswell Place ,Welwyn, Herts, and Cambridge University 
press. 
61. Pauls, K., Tiny German Village a model in Country's energy revolution, 
2013.  
62. PV Resources, Large- Scale PV Power Plants, Top 50, 2015. 
63. Reinhard Haas and other, What can we learn from tradable green certificate 
markets for trading white certificates ?, Act innovate deliver reducing  energy 
demand sustainably, ECEEE,2009. 
64. REN21 Steering Committee, Renewables 2011, Global Status Report, 
REN21 Secretariat, Paris: France, 2011.  
65. REN21 Steering Committee, Renewables 2014, Global Status Report, 
REN21 Secretariat, Paris: France, 2014. 
66. REN21 Steering Committee, Renewables 2016, Global Status Report, 
REN21 Secretariat, Paris: France, 2016. 
67. REN21 Steering Committee, Renewables 2017, Global Status Report, 
REN21 Secretariat, Paris: France, 2017. 
68. Sonatrach, Rapport Annuelle 2005, Algerie, 2005. 
69. Sonatrach, Abstract : Principaux Agrégats Chiffres Définitifs, Algerie, 
2015.  



 

 

  قائمة المراجع                                                                                                                                         

390 

70. Sonatrach, Abstract : Principaux agrégats pardomaine d’activité, Algerie, 
2016. 
71. Sonelgaz, rapport d’avtivités et comptes sociaux consolidés, Algerie, 2015. 
72. The Secretary General’s Advisory Group on Energy and Climate Change 
(AGECC)-Energy for a Sustainable Future- Summary Report and 
Recommendations, New York, 28 April 2010. 
73. U.S. Department of Energy, The Year of Concentrating Solar Power, 2014. 
74. U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook, 
2016. 
75. U.S. Energy Information Administration, international energy outlook, 2016.  
76. US Environmental Protection Agency, Renewable Energy Fact Sheet: Solar 
Cells, 2013. 
77. Wirth, H, Recent Facts about Photovoltaics in Germany, Fraunhofer 
Institute for Solar Energy System (ISE), 2015. 
78. Wolfhart Durrschmidt, and others, Renewable Energies : Innovation for the 
future, First edition, Federal Ministry for the Environment, Nature and Nuclear 
Safety (BMU), Berlin, 2004. 
79. World energy council, world energy resources: solar, 2016. 
80. Yilmaz, B., and others, Photovoltaic Solar Power Energy Report – Europe, 
2013. 

THESESLES  C. 
1. Abdelhamid MEDFOUNI: L’économie industrielle dans la filière Gaz 
naturel dans les pays sous-développés, thèse présentée pour obtenir diplôme de 
doctorat d’état en sciences économiques, université de Constantine, 2002. 
2. Stroud, M, Solar Desalination in the Southwest United States, M.Sc. Thesis, 
Department of Hydrology and Water Resources, the University of Arizona, 2012. 

  نترنت المستعملةمواقع اإل: ثالثا
   :، متاح على املوقعأهميته، مخاطره وتحدياته البترول، بيوار خنسي .1

http://www.egyedu.com/vb/showthread.php?t=2929&goto=nextoldest   
  :، متاح على املوقعمفهوم المخزون النفطي: مصطلحات إقتصاديةفوركس،  .2

    http://www.fxeverest.com  
  : متاح على املوقع، 2013/11/10، جملة القافلة، لمخزون البترولي اإلستراتيجياماجد عبد اهللا،  .3

 http://qafilah.com/ar/wp-content/uploads/.jpg   ( 23/12/2016)  
   :، متاح على املوقع2007نوفمرب 25يف ذروة البترول،  ،حامت الرفاعي .4

 http://www.oilpeakinarabic.org/index.php.html              

، 16112، جريدة الرياض اإلقتصادي، العدد )2-1(عينة لبعض سيناريوهات نضوب البترول أنور أبو العال،  .5
  :، متاح على املوقع04/08/2012السعودية، 

 www.alriyadh.com/2012/08/034/article757440. html (17/03/2016)                          
                                              



 

 

  قائمة المراجع                                                                                                                                         

391 

ستخدام إسعر صرف الدوالر بالعالقة بين أسعار النفط الخام و سني، حنبيل مهدي اجلنايب، كرمي سامل  .6
  :على املوقع، متاح )Granger(التكامل المشترك وسببية 

  http://www.treit.org/workingpapers/trad policy general/freit293pdf     
، 15867، جريدة الرياض اإلقتصادي، العدد بين ذروة اإلنتاج ونضوب البترول الخامالفرق أنور أبو العال،  .7

  : املوقععلى احة ، مت03/12/2011السعودية، 
688272.html  (consulté le 12/09/2014) .  www.alriyadh.com/2011/12/03/article 

  : على املوقعاح ، مت2010، رتفاع أسعار البترول ومستقبل الطاقة العالميإمد مفضل، وحيد حم .8
 http://www.aljaweera.net/portal/Templates/Postings/PocketpcDetailedP  (consulté 
le 06/12/2014) 

  :على املوقع اح، متغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربيةالطاقة ألبرنامج األمم املتحدة للبيئة،  .9
www .unep.org.bh/ Newsroom/pdf/finalchapters.doc(08/10/2013)  

لس العراقي للسلم ستخداماته ومستقبلهإكتشافه، إتاريخ : النفطعلي الصباح،  .10 ، موقع مرافئ اخلاص با
  :على املوقع متاحوالتضامن، 

 http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=12389   

املوسوعة العربية، العلوم التطبيقية، التقنيات التكنولوجية، ، قتصاد الطاقةإاخلري،  أبومقداد مهنا، حممد هاشم  .11
لد الثالث، متاح على املوقع   :ا

http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_ter
m&id=418&vid=  

  : على املوقع اح، متالنفط الصخري والصخر النفطيعثمان اخلويطر،  .12
http://www.aleqt.com/2013/06/09/article_761877.html  

  : ، متاح على املوقعظاهرة النفط الصخريعثمان اخلويطر،  .13
http://alhassad.net/spip.php?article18620  

   :على املوقع اح، متالطاقات المتجددة المستدامةشهاب املكي،  أبو .14

http//www.Tkne-net/vb/t26579.html.consulté le 25-08-2015  
  www.iea.org :وكالة الطاقة الدولية، على املوقع .15

 www.UNEP.org :على املوقعمتاح املتحدة حلماية البيئة،  األممبرنامج  .16

، الشبكة أفاق جديدة ومتجددة: دور المجتع المدني في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقةالدين، عديل عماد  .17
   www.raednetwork.org:، متاح على املوقع2011العربية للبيئة والتنمية، 

  :متاح على املوقع ، الطاقة المتجددة المستدامةأبو شهاب املكي،  .18
http :www .tkne .net /vb/t26579 .html (consulté le 04/11/2015)  

 احاملعلوماتية، مت أ، شبكة النبطاقات متجددة لحياة عصرية مستدامة: ملف الطاقة البديلةصباح جاسم،  .19
   :على املوقع

www.anabaa.org (consulté le 9/09/2015).  

  :على املوقع تاحم الطاقة المتجددة تحكم بيئي،السيد شوقي السيد،  .20



 

 

  قائمة المراجع                                                                                                                                         

392 

http://www.arab-eng/vb/t79308-html (consulté le 20/09/2015)  
  www.irena.org:  موقع الوكالة الدولية للطاقة املتجددة .21

، مؤمتر القمة تنمية إستخدامات الطاقات الجديدة والمتجددةجتماعية لغريب آسيا، للجنة اإلقتصادية واإلا .22
  :، متاح على املوقع2002 مة، جوهانسبورغ،العاملي للتنمية املستدا

 http: www.escwa.un.org/arabic/information/meetings/events/wssd/arab.html 
  :ح على املوقع، متا ؟..ماذا تعني هذه المصطلحات اإلقتصاديةمجال شحات،  .23

http://alphabeta.argaam.com/article/listbytags/4 (consulté le 05/11/2014)  
  : على املوقع احمت ،العالم اإلسالمي وتحديات التنمية المستدامةيسيسكو، منظمة اإل .24

http://doc.abhatov.net.ma/IMG/doc/23Nov.5doc.  
  :املوقععلى  اح، متإقتصاد الطاقةد مهنا، حممد هاشم أبو اخلري، امقد .25

http : doc.abhatoo.net.ma/SMG /doc/10oct13.doc (consulté le 22/11/2014)  
يد دياب،  .26 ، متاح قة في قطاع األبنية في ضوء مفاهيم التنمية المستدامةترشيد إستهالك الطاحممد عبد ا

  :على املوقع
http://www.unhabitat.org.jo/pdf/amman%20conference (consulté le 18/09 /2015)  

    :، متاح على املوقعالطاقة يدلتول نظيفة حلولشوماكر،  ليسونأ،  ميلفورد لويس .27
http://vb1.alwazer.com/archive/index.php/t-39144.html  (consulté le 16/11/2016)  

  : ملوقع، متاح على ا2006، ديسمرب تقرير قطاع الطاقة المتجددة في مصر ،مركز حتديث الصناعة .28
www.imcegypt.org/studies/FullReport/Renewable%20Energy%20Development%2

0StrategyAR.pdf (consulté le 10/09/2014).  
  /https://nasrsolar.com  :، متاح على املوقع؟شمسية اآلنلماذا الطاقة الالنصر صولر،  .29

  :متاح على املوقع ،العالم اإلسالمي وتحديات التنمية المستدامةمنظمة اإليسيسكو،  .30
http://doc.abhatov.net.ma/IMG/doc/23Nov.5doc. 

  :، متاح على املوقع2007، الطاقة المسؤولةاملستدامة،  تقرير شل حول التنمية .31
www.shell.com/responsibleenergy  

  :وزارة الطاقة واملناجم، اإلمكانيات الوطنية للطاقات املتجددة، متاح على املوقع .32
http://www.mem-algerie.org  

  :على املوقع احمت سنوات خمتلفة، ، امة للتوقعات والسياساتالمديرية العوزارة املالية،  .33
www.dgpp-mf.gov.dz  

  : ، متاح على املوقع2011، جوان -حالة الجزائر –مخاطر اإلرتهان لإلقتصاد الريعي ، علي بوحامد .34
http://www.mafhou.com/syr/articles_10/ibrahim/pdf 

  :، متاح على املوقعهل سيغير خريطة الطاقة العالمية: الغاز الصخريبد الوهاب السعدون، ع .35
http://portail.cder.dz (consulté le 10/04/2016) 

  :على املوقع احاملوقع الرمسي للوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار، مت .36
http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables (consulté le 26/04/2016) 

  :، متاح على املوقع2010الربنامج الوطين إلدارة وترشيد الطاقة،  .37



 

 

  قائمة المراجع                                                                                                                                         

393 

Consulté le 05/08 /2016). ( http://www.neep.org.sa/arabic/index.html  
     

، متاح على للطاقة الشمسية مع اليابان نموذج للشراكة الناجحة" بي. أس. أس"مشروع مسعودة برامهية،  .38
   :املوقع

http://www.vitaminedz.com/Article/Articles_18300_2783753_0_1.html (consulté 
le 7/7/2017)   

مؤسسة صحراء صوالر بريدر، ياباني تطوير تكنولوجيات الطاقة الشمسية، -مشروع تعاون جزائريإ، .ق .39
  :متاح على املوقع

http://www.ssb-foundation.com/press.html (consulté le 7/7/2017) 
  :، متاح على املوقعشركة دولية مهتمة مبشاريع الطاقة الشمسية باجلزائر 34أكثر من  .40

http://www.eco-algeria.com/content (Consulté le 17/06/2017)  
   www.arab-hdr.org: ، متاح على املوقع1994، تقرير التنمية البشريةدة اإلمنائي، برنامج األمم املتح .41

  :، متاح على املوقعوتخفيف األحمال على شبكات الكهرباء..الطاقة الشمسيةزياد موسى عبد املعطي،  .42
http:/kenanaonline.com /users/zeidmoussa /posts/143676 (consulté le 08/08/2016) 

 اح، مت2015، في مدينة مصدر ةلواح الكهروضوئيمحطة توليد الكهرباء بواسطة األمصدر للطاقة النظيفة،  .43
  : على املوقع

http://www.masdar.ae/ar/energy/detail/masdar city - solar - pv –plant (visited 
04/05/2017)   

   :املوقععلى  اح، مت2013، شريك مهم في مكافحة تغير المناخ: الصينالبنك الدويل،  .44
http://www.albankaldawli.org/ar/news/opinion/2013/09/16/china-a-vital-partner-
in-combating-climate-change (consulté le 15/04/2017) 
45. http://www.mree.gov.dz/anbt-2/?lang=ar (consulté le 29/04/2017) 
46. http://www.djazairess.com/aps/331361 (consulté le 29/04/2017) 
47. Programme des énergies renouvelables, disponible sur site : 
http://www.sonelgaz.dz/?page=article&id=34 (Consulté le 12/05/2015) 
48. L’expérience des 20 villages du sud Algérien: 
http://www.sonelgaz.dz/?page=article&id=36 (Consulté le 17/05/2016) 
49. Bundesministerium Für Verkehr und Digitale Infrastruktur, Ausgabe der 
Sonnenscheindauer Für Die Einzelnen Bundesländer und Deutschland, 2015, 
available online : 
http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwwwDesktop?_nfpb=true&_pag
eLabel=dwdwww_result_page&gsbSearchDocId=809418 (visited 29/05/2017). 
50.  http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Algeria/oil.pdf, p3. 
51. http://www.djazairess.com/elyawm/2176 (consulté le 18/05/2017) 
52. http://www.cder.dz/spip.php?article1446 (Consulté le 30/04/2016) 
53. Connecticut Farm Energy Program_ Energy Best Management Practices 
Guide_ EnSave, Inc.2010, p6. www.CTFarmEnegy.org. (Consulté le 15/11/2014) 



 

 

  قائمة المراجع                                                                                                                                         

394 

54. Hanson, S., Germany's Green Economy Strategy, World Resources Institute, 
2010, available online: http://www.wri.org/blog/2010/09/germanys-green-
economy-strategy, (visited 12/05/2017). 
55. Agence Spatiale Algérienne, http://www.asal.dz/#. 
56. Yirka, B., Germany sets record for peak energy use - 50 percent comes 
from solar, Phys.Org, 2014, available online :  http://phys.org/news/2014-06-
germany-day-energy-percent-solar.html (visited 27/05/2017) 
57. Brown, N., Largest Solar Rooftop in Europe Complete, in Germany!, Clean 
Technica, 2013, available online : http://cleantechnica.com/2013/08/17/largest-
solar-rooftop-in-europe-complete-in-germany/, (visited 15/05/2017) 
58. Rentzing, S., Solare Kühlung: Kälte, die aus der Sonne kommt, Spiegel 
Online Wirtschaft, 2009,  available online :  
http://www.spiegel.de/wirtschaft/solare-kuehlung-kaelte-die-aus-der-sonne-
kommt-a-630782.html, (visited 15/05/2017) 
59. Shale Gas: Energy Solution Or fracking Hell? - Friends of the Earth, available 
on site: 

www.foe.co.uk/resource/briefings/shale_gas.pdf   
60. Müller-Holst, H, Solare Entsalzung als Option einer künftigen 
Wasserversorgung, Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie Dachverband, 
2012, available online : 
http://www.aee.at/aee/index.php?option=com_content&view=article&id=296&Ite
mid=113, (visited 20/05/2017) 
61. Nicholas Stern, Our Low-Carbon future,-Project syndicate, 2009, sur site: 
 http://www.project-sydicat.org/commentary/nstern1/English 
62. Energy Transition, Renewables Power a Rural German Village, 2014, 
available online :    
http://energytransition.de/2014/03/renewables-power-rural-german-village (visited 
11/04/2017). 
63. Neue Energien Forum Feldheim, Photovoltaics, 2013, available online : 
http://www.neue-energien-forum-feldheim.de/index.php/en/self-sufficient-
village/photovoltaics, (visited 15/04/2017). 
64. Energy Transition, Renewables Power a Rural German Village, 2014, 
available online: http://energytransition.de/2014/03/renewables-power-rural-
german-village/.( visited 15/04/2017). 
Masdar Clean Energy, available on website : www.masdar.ae  (visited 25/05/2017) 
65.   Hanson, S., Germany's Green Economy Strategy, World Resources 
Institute, 2010, available online: http://www.wri.org/blog/2010/09/germanys-
green-economy-strategy, (visited 12/05/2017). 
66. Energy Department, Energy Department Announces $53 Million to Drive 
Innovation, Cut Cost of Solar Power, ENERGY.GOV, 2014, available online: 
http://energy.gov/articles/energy-department-announces-53-million-drive-
innovation-cut-cost-solar-power,. (visited 01/05/2017). 



 

 

  قائمة المراجع                                                                                                                                         

395 

67. Environment California, 30% Solar in Reach for California,  2014, available 
online : http://www.environmentcalifornia.org/news/cae/new-report-30-solar-
reach-california, (visited 10/05/2017) 
68. Fagan, K., California Drought: Solar Desalination Plant Shows Promise,  
SFGARE, 2014, available online: 
http://www.sfgate.com/science/article/California-drought-Solar-desalination-plant-
5326024.php, (visited 10/05/2017) 
69. Environment California, A Million Solar Roofs,  2015,  available online : 
http://www.environmentcalifornia.org/programs/million-solar-roofs, (visited 
12/05/2017) 
70. Go Solar California, About the California Solar Initiative (CSI),  2015a,  
available online : 
http://www.gosolarcalifornia.ca.gov/about/csi.php, (visited 20/05/2017) 
71. Go Solar California, California Solar Statistics, 2015b,  available online: 
http://www.californiasolarstatistics.ca.gov/,  (visited 20/05/2017) 
72. Wan, K.W. An analysis of global solar radiation modeling in different 
climate zones in China, CityU Institutional Repository, 2013, available online :  
http://dspace.cityu.edu.hk/handle/2031/5394, ( visited 21/6/2017). 
73. PV Resources, Large- Scale PV Power Plants, Top 50, 2015, available 
online: http://sunenergysite.eu/en/top50pv.php. (visited 15/6/2017) 
From a solar cell to a PV system, Diagram of the possible components of a 
photovoltaic system: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:From_a_solar_cell_to_a_PV_system.svg 
(27 /02/2017)  
74. Best for people magazine, fair use provisions, 2005, 
http://www.arabic.people.com.cn/31657/index.html 
75. Ministere des finances, Le Directeur Général de la Prévision et des 
Politiques, différentes années, disponible sur site : www.dgpp-mf.gov.dz 
76. U.S. Energy Information Administration, Shale oil and shale gas resources 
are globally abundant, 2 January 2014, available on: 
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=14431 
77. U.S. Energy Information Administration, Shale gas production drives world 
natural gas production growth, 15 August 2016, available on: 
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=2751289 
78. Jaques Lupianez, le figaro: l’OPEP s’inquiète du développement des 
biocarburants. Disponible sur site : http://www.lefigaro.fr/matieres (consulté le 
05/02/2017). 
79. U.S. Energy Information Administration, Four countries added to global 
shale oil and natural gas resource assessment,  14 December 2015, available on: 
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=24132  
80. www.adnoc.com/adnoc/arabic/media_news.cfm?shownewsid=154&id=284(N
ational Abu Zaby Petroleum Company) 05/11/2013 
81. http://www.4eco.com/energy/index.html (The Daily Belltin for Environmental 
News, 11/6/2014) 



 

 

  قائمة المراجع                                                                                                                                         

396 

82. Bassam Fattouh, An Anatomy of the Crude Oil Pricing System, Oxford 
Institute for Energy Studies, January 2011, Available Online: 
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2011/03/WPM40 
AnAnatomyoftheCrudeOilPricingSystem-BassamFattouh-2011.pdf, (Visited: 
15/12/2016). 
83. L’énergie propre pour un développement durable: choisissez l’énergie 
positive, 2002, sur le site : www.greenpeage.com 
84. Platts publications, The Structure of Global Oil Markets, June 2010, 
Available Online: 
<http://www.platts.com/IM.Platts.Content/InsightAnalysis/IndustrySolutionPapers/
oilmarkets.pdf>, (Visited: 15/12/2016). 
85. http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2015/11/20/morocco-to-make-
history-with-first-of-its-kind-solar-plant( 29 /02/2017). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 



  
 

 

  المالحق
  

  
  ملخص مراحل الصناعة البترولية): 1.1(الملحق رقم 

  

  
  

  .من إعداد الطالبة :المصدر
  

  

مراحل الصناعة 
 البترولية

مرحلة التصنيع 
 البرتوكيمياوي

 

مرحلة التسويق 
 والتوزيع

  مرحلة 
 التكرير

  مرحلة 
 النقل

مرحلة احلفر 
 واإلستخراج

مرحلة البحث 
 واإلستكشاف

طريقة املسح 
اجليولوجي 
 السطحي

املسح طريقة 
وي واالستشعار ج

 عن بعد
 

طريقة املسح 
 اجليوفيزيائي

الطريقة 
 املغناطيسية

 

  طريقة 
 اجلاذبية
 

الطريقة 
 رافيةالسيزموج
 

 األنابيب
 

 الناقالت
 

 الشاحنات

السكك 
 احلديدية

 

 مرحلة المصب مرحلة المنبع



  
 

 

  المالحق
  

  ستهالك للبترول عبر مختلف دول العالمتطور حجم إ): 2.1(الملحق رقم 

  
 

Source: British petroleum, Statistical Review of World Energy, 66th edition, June 2017, p15. 

  

  



  
 

 

  المالحق
  

  ييكالتكسير الهيدرول تقنية ):1.2(الملحق رقم 

  
  .إدارة معلومات الطاقة األمريكية: المصدر

  العالمية من البترول والغاز الصخرييناإلحتياطيات توزيع  ):2.2(الملحق رقم 

  
  .إدارة معلومات الطاقة األمريكية: المصدر



  
 

 

  المالحق
  

تطور اإلستثمارات العالمية للطاقات المتجددة وتوزيعها حسب الفئات التمويلية والمجاالت اإلستثمارية ): 3.2(الملحق رقم 
  2016 - 2004خالل الفترة 

  
Source: Frankfurt School of Finance & Management, Global Trends in Renewable Energy 

Investment 2016, Frankfurt, Federal Republic of Germany, 2017, p14. 

  

  

  

  

  

  



  
 

 

  المالحق
  

  مخطط توضيحي لتقنية ردم النفايات  ):4.2(الملحق رقم 

  
Source : Rapport du Comissaire Enqueteur, enfouissement des dechest, Portail de l’etat dans 
l’indre, sur le site www.indre.pref.gouv.fr. 

  مداخل دمج أنظمة الطاقة المتجددة في المباني ): 1.3(الملحق رقم 

  
قافة والعلوم، ، املنظمة العربية للرتبية والثأداة ضرورية لحماية المحيط الحيوي العربي: مصادر الطاقة النظيفةوهيب عيسى الناصر، حنان مبارك البوفالسة،  :المصدر

  .57ص، بدون سنة نشر، تونس
  

  



  
 

 

  المالحق
  

  أماكن تواجد أحواض الغاز الصخري في الجزائر): 1.4(الملحق رقم 

  
Source : Gaz de schiste en Algérie: Un nouveau désastre pour la population, une nouvelle rente 

pour son gouvernement, Frack Free Europe (Octobre 2014), <http://www.algeria-
watch.org/pdf/pdf_fr/gdSalgerie. 

pdf>.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 

  المالحق
  

 مخطط عمل محطة طاقة شمسية حرارية مع التخزين): 2.4(الملحق رقم 

  
 .20، ص2011، صات أنفو، سونلغاز، اجلزائر، مارس برنامج الطاقات المتجددة والفعالية الطاقويةوزارة الطاقة واملناجم،  :المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الجداول فهرس

  فهرس الجداول

رقم 
رقم   عنوان الجدول  الجدول

  الصفحة
  07  مقارنة تقريبية لتكلفة إنتاج وحدة من الطاقة من خمتلف مصادر الطاقة التقليدية  1.1
  18  تطور حجم التجارة العاملية للثروة البرتولية وحصة البرتول اخلام منها  2.1
  25  تطور إحتياطيات العامل من البرتول اخلام  3.1
  30  تطور مستويات املخزونات البرتولية يف العامل  4.1
  34  )2016(أكرب عشرة دول منتجة للبرتول يف العامل   5.1
  38    2016-2000اجلغرافية خالل الفرتة  تطور اإلستهالك العاملي للبرتول حسب املناطق  6.1
  50  2040 – 2015نمو االقتصادي العاملي خالل الفرتة معدالت التوقعات   7.1
  50   2040-2015خالل الفرتة وتوقعات املستقبلية  مستويات الطلب العاملي على البرتول  8.1
  55  العرض العاملي للبرتول وتوقعاته املستقبلية حسب املناطق اجلغرافية   9.1

  76  2030و 2025تعهدات بعض الدول خبفض اإلنبعاثات آلفاق   10.1
  78  2025و 2015تغريات تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بني سنيت   11.1
  87  تطور وتوزيع إحتياطات الفحم احلجري يف العامل  1.2
  95  حتياطيات العامل من الغاز الطبيعيإتطور   2.2
  97  2016 الدول العشرة األوائل يف إنتاج الغاز الطبيعي عامليا لسنة  3.2
  101  2015أهم الدول اليت تستغل الطاقة النووية يف توليد الكهرباء سنة   4.2
  102  2015الدول التسعة األوائل حسب إحتياطات اليورانيوم سنة   5.2
  109  الدول العشرة األوىل من حيث إحتياطيات البرتول الصخري القابلة لإلستخراج من الناحية الفنية  6.2
  109  رة األوىل من حيث إحتياطيات الغاز الصخري القابلة لإلستخراج من الناحية الفنيةالدول العش  7.2
  110  2014الدول املنتجة للبرتول والغاز الصخريني لسنة   8.2
اية سنة   9.2   161  2016التوزيع اجلغرايف للقدرات املركبة من الطاقات املتجددة يف العامل 

  164  2016تاج طاقة الرياح عامليا سنة الدول العشرة األوائل يف إن  10.2
  165  2016توزيع القدرات املركبة لطاقة الكتلة احلية واإليثانول عامليا سنة   11.2
  167  تطور اإلستهالك العاملي للطاقات البديلة املتجددة حسب املناطق اجلغرافية  12.2
  175معطيات " اج الكهرباء ببعض الدول النسب احملققة واملستهدفة ملسامهة الطاقات املتجددة يف إنت  13.2



 

 

 الجداول فهرس

  "2016سنة 
  176  إنتاج الطاقة الكهربائية من خمتلف مصادر الطاقةتكاليف مقارنة   14.2
  216  اخلصائص الرئيسية لتقنيات ترشيد إستهالك الطاقة يف قطاع الصناعة  1.3
  230  إستهالك الوقود يف خمتلف وسائل النقل  2.3
  251  جمال الطاقة الشمسية الكهروضوئية التقنيات الناشئة يف  3.3
  252  2015إىل سنة  2010تكاليف إنتاج اخلاليا الفوتوفولطية عامليا من سنة مستوى تطور   4.3
  269  )من الستينات حىت مرحلة التأميم(دينامكية سيطرة سوناطراك على القطاع البرتويل وتطوره   1.4
  275    2016-2000 لبرتويل يف اجلزائر للفرتةتطور عدد اإلكتشافات وحجم اإلحتياطي ا  2.4
  279  أوروبا الغربية ومناطقتقدير املسافة بني مناطق اإلحتياطات البرتولية والغازية   3.4
  280  مقارنة بني أنواع البرتول لبعض دول أوبك والبرتول اجلزائري  4.4
  284  ة يف اجلزائرتطور اجلباية البرتولية ومسامهتها يف اإلرادات العامة للخزين  5.4
  287  2016توزيع جهود تطوير حقول البرتول والغاز خالل سنة   6.4
  295  )2016-2000( خالل الفرتة تطور اإلحتياطيات املؤكدة للغاز الطبيعي يف اجلزائر  7.4
  298  توزيع إحتياطي الغاز الصخري القابل لإلستخراج يف اجلزائر حسب األحواض  8.4
  302  يف اجلزائر القدرات الشمسية  9.4

  306  مراكز توليد الطاقة الكهرومائية يف اجلزائر  10.4
  319  2030 -2015املرتاكمة للطاقات املتجددة يف اجلزائر خالل الفرتة  املركبة القدرات  11.4
  326  أنواع تعريفة الكيلوواط ساعي للكهرباء املنتجة من تطبيقات هجينة مع الطاقة الشمسية  12.4
  344  عشرة حمطات للطاقة الشمسية الفوتوفولطية بأملانياأكرب   13.4
  349  بالواليات املتحدة األمريكيةالطاقة الشمسية أهم حمطات   14.4

    



 

 

 فهرس األشكال

  فهرس األشكال  

رقم 
رقم   عنوان الشكل  الشكل

  الصفحة
  05  أقسام درجة الكثافة النوعية للبرتول  1.1
  16  2015ة يف العامل سنة حصة البرتول ضمن إمجايل إنتاج الطاقة األولي  2.1
  17  توزيع اإلستهالك العاملي للبرتول حسب القطاعات   3.1
  24  التصنيف اإلحتمايل لإلحتياطيات البرتولية  4.1
  26   2016 -1996توزيع إحتياطي البرتول يف العامل حسب املناطق خالل الفرتة   5.1
  32  املستقبلية تطور اإلنتاج العاملي من الثروة البرتولية وتوقعاته  6.1
  33  2016 -1971التطورات العاملية يف جمال إنتاج البرتول حسب املناطق اجلغرافية خالل الفرتة   7.1
  Hubbert Curve "  35 "منحىن هابرت  8.1
  37  )2015-1973(حصة البرتول ضمن إمجايل اإلستهالك العاملي للطاقة   9.1

  40  ل الطلب على البرتولالعالقة بني معدل النمو اإلقتصادي ومعد  10.1
  51  2040تطورات الطلب العاملي على البرتول مقارنة مبصادر الطاقة األخرى حىت آفاق   11.1
  55  2040التطورات والتوقعات املستقبلية للعرض العاملي للبرتول اخلام واملشتقات البرتولية حىت آفاق   12.1
  63  2015 -2004العاملية خالل الفرتة  تطور أسعار خام البرتول يف األسواق الرئيسية  13.1
  71  تطورات إنبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن إحرتاق الوقود األحفوري  14.1

 2010بني سنيت والطاقات األحفورية تكلفة إنتاج الكهرباء من خمتلف املصادر املتجددة  مقارنة  15.1
  2014و

77  

  80  شروط اإلعتماد على بدائل الطاقة  16.1
  88  )2016-1973(تطور إنتاج الفحم احلجري يف العامل خالل الفرتة   1.2

  89  حجم اإلستهالك العاملي للفحم احلجري وتوقعاته املستقبلية رتطو   2.2
  98  2040تطور إستهالك الغاز الطبيعي يف العامل إىل غاية   3.2
  102  )2015 -1973(مليا خالل الفرتة التوزيع اجلغرايف لتطور إنتاج الطاقة الكهربائية النووية عا  4.2
  104  )2016 – 2000(تطور إستهالك الطاقة النووية يف العامل خالل الفرتة   5.2
  110  2040وآفاق  2015إنتاج الغاز الصخري وأنواع أخرى للغاز يف بعض البلدان سنة   6.2
  136  2035ية إىل غاية سنة التوزيع النسيب ملسامهة خمتلف مصادر الطاقة يف إنتاج الطاقة األول  7.2
  138  )2040 - 1973(تطور إنبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون يف العامل خالل الفرتة   8.2



 

 

 فهرس األشكال

  157  2016توزيع اإلستثمارات العاملية يف الطاقة املتجددة حسب القطاع لسنة   9.2

والنامية خالل الفرتة  توزيع اإلستثمارات العاملية يف قطاع الطاقة املتجددة بني الدول املقدمة  10.2
2006- 2016  

158  

 – 1973الفرتة  تطور مسامهة الطاقات املتجددة ضمن إمجايل إنتاج الطاقة األولية يف العامل خالل  11.2
2020  

160  

 - 2006تطور القدرات املركبة للطاقة الشمسية الفوتوفولطية وتوزيعها اجلغرايف خالل الفرتة   12.2
2016  

162  

 - 2006درات املركبة للطاقة الشمسية احلرارية املركزة وتوزيعها اجلغرايف خالل الفرتة تطور الق  13.2
2016  

163  

  164  2016 -2006تطور القدرات املركبة لطاقة الرياح خالل الفرتة   14.2
  165  2016لقدرات املركبة املضافة للطاقة املائية سنة اجلغرايف ل التوزيع  15.2
  166  2016األوائل يف حجم القدرات املركبة لطاقة احلرارة األرضية سنة  ترتيب الدول العشرة  16.2
  169  2015التوزيع القطاعي لإلستهالك العاملي للطاقات املتجددة سنة   17.2
  170  2030توقعات الطلب العاملي على الطاقات البديلة املتجددة يف أفاق   18.2

اية سنة  توزيع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات  19.2  2016املتجددة عامليا حسب املصادر 
  2050فاق آوتوقعاته 

173  

  177  2015و 2010مستويات تكلفة توليد الكهرباء من خمتلف مصادر الطاقة املتجددة بني سنيت   20.2
  192  املستدامة الشاملة أبعاد التنميةتداخل   1.3
  194  )الغطاء اإلقتصادي(اإلستدامة الضعيفة   2.3
  195  )الغطاء البيئي(إلستدامة القوية ا  3.3
  203  ضوابط اإلستخدام املستدام للموارد الطبيعية  4.3
  207  إنبعاث ثاين أكسيد الكربون املباشر من الطاقة حسب سيناريوهي التدافع واملخططات  5.3

حسب سيناريو اإلستخدام الكثيف للوقود األحفوري وسيناريو  co2مستويات إنبعاث الـ   6.3
  2100 -1990ستخدام الصديقة للمناخ خالل الفرتة اإل

208  

  212  مسار اإلستثمار يف ترقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقة  7.3
  228  نظام التدفئة والتربيد احلضري املتكامل القائم على الطاقة املتجددة  8.3
  234  ةتوزيع درجة احلرارة الالزمة ملختلف العمليات الصناعية الثقيلة واخلفيف  9.3

  237  تقنية الدمج بني مصادر الطاقة املتجددة  10.3
  240  تطور عدد الوظائف اليت توفرها خمتلف تقنيات الطاقات املتجددة  11.3
  245  خمطط مبسط للمقطرات الشمسية احلرارية  12.3



 

 

 فهرس األشكال

  249  من خلية مشسية إىل مصفوفة ألواح مشسية  13.3
  250  البلورية السيليكونية اخلالياأنواع   14.3
  253  2016الدول اخلمس األوائل من حيث األلواح الشمسية الفوتوفولطية املركبة سنة   15.3
  257  مقارنة التقنيات الفرعية للطاقة الشمسية احلرارية املركزة  16.3
  260  2040 -2015خالل الفرتة  طاقة الشمسية احلرارية املركزةالكهرباء مستويات تكلفة    17.3
  262  م اإلمداد بالطاقة الشمسية وفقا لطبيعة اإلستخدام  ومدى اإلنتشار عامليامستويات نظ  18.3
تمعات مراحل  19.3   263  خلق منظومة اإلمداد املستدام بالطاقة الشمسية لتحقيق التنمية يف ا
  264  املقرتح لتنمية نظام مشسي فوتوفولطي السيناريو  20.3
  270  2016إىل  2000اطراك وشركائها من تطور إنتاج البرتول اخلام لشركة سون  1.4
  274  حمطات حامسة يف تاريخ قطاع البرتول اجلزائري  2.4
  276  2016ترتيب اجلزائر ضمن الدول العربية واإلفريقية من حيث إحتياطيات البرتول لعام   3.4
  276  2016 -2000إنتاج وإستهالك البرتول يف اجلزائر وحجم صايف التصدير خالل الفرتة   4.4
  281  2016حصة البرتول ضمن إمجايل إنتاج الطاقة األولية يف اجلزائر خالل سنة   5.4
  282  2016حصة الثروة البرتولية ضمن إمجايل الصادرات الطاقوية اجلزائرية سنة   6.4
  283  2016 -2000العالقة بني العائدات البرتولية ورصيد امليزان التجاري يف اجلزائر خالل الفرتة   7.4
اية سنة   8.4 ال املنجمي للمحروقات اجلزائرية    287  2013وضعية ا
  296  )2016-2000(تطور إنتاج الغاز الطبيعي يف اجلزائر خالل الفرتة   9.4

  303  توزيع متوسط الطاقة الشمسية املتوفرة حسب املناطق اجلغرافية يف اجلزائر  10.4
  304  ةمتوسط سرعة الرياح يف األقاليم اجلزائري  11.4
  308  توزيع الطبقة األلبية يف اجلزائر  12.4
  311  أهم إستخدامات الطاقة الشمسية املتاحة للتطبيق يف اجلزائر  13.4
  318  نسبة تغلغل الطاقات املتجددة يف اإلنتاج الوطين للطاقة الكهربائية  14.4
  318  2030 -2011هيكلة حظرية اإلنتاج الوطين للطاقة خالل الفرتة   15.4
  359  ملخص النموذج املقرتح لرتقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية يف اجلزائر  16.4
  361  إمكانية التكامل والتالحم بني اجلزائر والدول األجنبية يف جمال إستغالل الطاقة الشمسية  17.4

  

  



 

 

 فهرس المحتويات 

 فهرس المحتويات

 
  رقم الصفحة  العنوان

  ز -أ   ة ـمقدم

  01  في العالموإتجاهات إستغاللها  لثروة البترولية  اإقتصاديات  : الفصل األول
  02  تمهيد

  03  مفـاهيم أساسية حول الثروة البترولية: المبحث األول
  03  ماهية الثروة البرتولية  :المطلب األول
  07  الصناعة البرتولية من املنبع إىل املصب :المطلب الثاني
  12  الثروة البرتولية عاملياالسياق التارخيي لتطور إستغالل  :المطلب الثالث
  15  األمهية الوظائفية للثروة البرتولية يف اإلقتصاديات احلديثة :المطلب الرابع

  22  إمكانات العالم من الثروة البترولية  : المبحث الثاني
  22  اإلحتياطيات البرتولية العاملية :المطلب األول
  26  املخزونات البرتولية العاملية :المطلب الثاني
  31   للثروة البرتولية اإلنتاج العاملي :المطلب الثالث
  37  اإلستهالك العاملي للثروة البرتولية :المطلب الرابع

  42   إتجاهات السوق العالمية للثروة البترولية: المبحث الثالث
  42  برتول لليف السوق العاملية  املؤثرةاألطراف  :المطلب األول
  48  ب العاملي على البرتولجتاهات الطلإ :المطلب الثاني
  52  إجتاهات العرض العاملي للبرتول :المطلب الثالث
  56  إجتاهات أسعار البرتول يف السوق العاملية :المطلب الرابع

  64  آثار إستغالل الثروة البترولية ودوافع البحث عن مصادر طاقة بديلة: المبحث الرابع
  64  هم أشكالهالتلوث البيئي، مستوياته وأ :المطلب األول
  68    ستغالل الثروة البرتوليةإالناجتة عن البيئية اآلثار  :المطلب الثاني
  71  بديلة للثروة البرتوليةالطاقة الىل مصادر إ التوجهدوافع : المطلب الثالث

  78  اإلعتماد على بدائل الطاقةمتطلبات وشروط : رابعالمطلب ال
  81  خالصة الفصل األول



 

 

 فهرس المحتويات 

  82  خل إلقتصاديات الطاقـات البديلة عالميامد  :الفصل الثاني
  83  تمهيد

  84  أساسيات حول الطاقـات البديلة غير المتجددة :المبحث األول
  84  -وضعية إستغالله عامليا-الفحم احلجري  :المطلب األول
  91  الغاز الطبيعي وإقتصادياته عامليا :المطلب الثاني
  99  يف العامل  ستغالهلاالطاقة النووية وحتديات إ :المطلب الثالث
  106  البرتول والغاز الصخريني وبوادر اإلستغالل عامليا :المطلب الرابع

  115  ماهية الطاقـات البديلة المتجددة: المبحث الثاني
  115  املتجددة البديلة مفهوم الطاقات : المطلب األول
  119  أنواع الطاقات البديلة املتجددة :المطلب الثاني

االت اإلستخدامية للطاقات البديلة املتجددة :لثالمطلب الثا   125  ا
  128  اجلوانب اإلجيابية والسلبية للطاقات البديلة املتجددة :المطلب الرابع

  135  إجراءات تبني الطاقـات البديلة المتجددة ضمن منظومة الطاقة العالمية: المبحث الثالث
  135  حلالية وموقف العامل من التوجه للطاقات البديلة املتجددةمالمح منظومة الطاقة العاملية ا :المطلب األول
  141  اإلجراءات الداعمة لنشر وحتفيز  إستخدام  الطاقات البديلة املتجددة عامليا :المطلب الثاني
  146  متطلبات تبين وتنمية قطاع الطاقات البديلة املتجددة عامليا :المطلب الثالث
  150  تحديات اليت تواجه مسار التحول للطاقات البديلة املتجددةالعراقيل وال :المطلب الرابع

  154  مصادر الطاقـات البديلة المتجددةل الجغرافية اإلقتصادية: الرابعالمبحث  
  154  اإلستثمارات العاملية يف قطاع الطاقات البديلة املتجددة :المطلب األول
  159  تجددةاإلنتاج العاملي للطاقات البديلة امل :المطلب الثاني
  166  اإلستهالك العاملي للطاقات البديلة املتجددة :المطلب الثالث
  170  البديلة املتجددة إنتاج الكهرباء من الطاقات :المطلب الرابع

  178  الفصل الثاني الصةخ

الطاقـات البديلة في ظل تحديات ضوابط التنمية المستدامة: الفصل الثالث  179  

  180  تمهيد
  181  لتنمية المستدامةا أساسيات حول: المبحث األول

  181  ماهية التنمية املستدامة: ولالمطلب األ
  186  أهداف ومبادئ التنمية املستدامة :المطلب الثاني



 

 

 فهرس المحتويات 

  189  أبعاد التنمية املستدامة :المطلب الثالث
امستويات  :المطلب الرابع   192  التنمية املستدامة وأهم مؤشرا

  201  ة اإلستخدامية للمصادر الطاقوية ضمن متطلبات اإلستدامةالكفـاء: المبحث الثاني
  201  ضوابط اإلستخدام املستدام للموارد الطبيعية  :المطلب األول

  203  حتقيقهاسيناريوهات و ستخدامية للطاقة الكفاءة اإل :نيالمطلب الثا
  209  لعوائق اليت تواجههمسار ترقية الكفاءة اإلستخدامية للموارد الطاقوية وأهم ا :المطلب الثالث
  214  آليات وسبل ترقية كفاءة إستخدام الطاقة يف القطاعات اإلقتصادية :المطلب الرابع

  219  الطاقـات البديلة المتجددة مطلب عالمي لتحقيق التنمية المستدامة  :الثالثالمبحث  
  219   ااخليارات الطاقوية املستدامة ومكانة الطاقات املتجددة ضمنه :المطلب األول
  225  مداخل إدماج الطاقات البديلة املتجددة يف أنظمة الطاقة بني احلاضر واملستقبل :المطلب الثاني
  229  دمج الطاقات البديلة املتجددة يف القطاعات اإلقتصادية :المطلب الثالث
  235  الطاقات البديلة املتجددة يف سياق خدمة التنمية املستدامة :المطلب الرابع

  241  التوجه العالمي نحو الطاقة الشمسية كمدخل لتحقيق مبادئ اإلستدامة: الرابع  المبحث

  241  الطاقة الشمسية وأهم جماالت إستخدامها :المطلب األول
  247  اخلاليا الشمسية تقنية واعدة يف إنتاج الكهرباء :المطلب الثاني
معات الشمسية  :المطلب الثالث   254  احلراريةأنظمة ا

  260  حنو بناء منظومة طاقوية مستدامة باإلعتماد على الطاقة الشمسية :ب الرابعالمطل
  265  خالصة الفصل الثالث

آليات وإجراءات ترقية الكفـاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية إلستخالف  : الفصل الرابع
  الثروة البترولية في الجزائر وفق ضوابط اإلستدامة

266  

  267  تمهيد
  268  نظرة حول الثروة البترولية الجزائرية ومكانتها في اإلقتصاد الوطني: المبحث األول
  268  اخللفية التارخيية إلكتشاف وإستغالل البرتول يف اجلزائر: المطلب األول
  274  إمكانيات اجلزائر من الثروة البرتولية: المطلب الثاني
  281  جلزائريموقع ومكانة الثروة البرتولية يف اإلقتصاد ا: المطلب الثالث
  286  السياسة اإلستغاللية للثروة البرتولية اجلزائرية ومواطن التناقض مع ضوابط اإلستدامة: المطلب الرابع

  291  ومكانة الطاقة الشمسية ضمنهاالبدائل الطاقوية للثروة البترولية الجزائرية  : المبحث الثاني
  291  البرتولية يف اجلزائر دوافع اللجوء إىل بدائل طاقوية للثروة :المطلب األول



 

 

 فهرس المحتويات 

  294  البدائل الطاقوية غري املتجددة للبرتول اجلزائري :ثانيالمطلب ال
  302  البدائل الطاقوية املتجددة للبرتول اجلزائري :ثالثالمطلب ال
  309  حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائريف أفضلية الطاقة الشمسية ضمن البدائل املتاحة  :رابعالمطلب ال

  316  السياسة الجزائرية لتطوير وترقية الكفـاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية: المبحث الثالث
  316  - الطاقة الشمسية–برامج وخمططات تنمية إستخدام الطاقة املتجددة  :المطلب األول
  323  األطر القانونية والتحفيزية لتشجيع إستغالل الطاقة الشمسية يف اجلزائر :المطلب الثاني
  327  اهلياكل املؤسساتية املكلفة بتطوير إستغالل الطاقة الشمسية يف اجلزائر :المطلب الثالث

  330  ثار سياسة تطوير إستغالل الطاقة الشمسية يف اجلزائر والعوائق اليت تواجههاآ :الرابع المطلب
على ضوء  لطاقة الشمسية في الجزائر  الكفـاءة اإلستخدامية لترقية    إجراءات: المبحث الرابع

  336  تجارب األجنبيةالشراكة وال

  336  مشاريع الطاقة الشمسية يف إطار الشراكة األجنبية باجلزائر  :المطلب األول
  342  مناذج وجتارب لدول متقدمة يف إستغالل الطاقة الشمسية  :المطلب الثاني
  351  مناذج وجتارب لدول نامية يف إستغالل الطاقة الشمسية  :المطلب الثالث
  356  النموذج املقرتح لرتقية الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية يف اجلزائر :المطلب الرابع

  362  خالصة الفصل الرابع
  364  ة ـخاتم

  370  قائمة المراجع
    قالمالح

    فهرس الجداول

    فهرس األشكال

    فهرس المحتويات

  
  
  
  



 

 

 ملخص 

  

  ملخـص
العاملية للطاقة، ومع قرب نفاذ الثروة البرتولية وتفاقم آثارها البيئية، بادرت العديد من يف ظل الظروف الراهنة اليت تشهدها السوق 

  .الدول بالتوجه حنو البحث عن مصادر طاقة بديلة هلذه الثروة واليت تستجيب ملتطلبات اإلستدامة
يا وعلى مستوى اجلزائر، وتوضيح أبرز وهدفت هذه الدراسة إىل حماولة تسليط الضوء على املصادر الطاقوية البديلة املتاحة عامل

ا اإلستخدامية إلستخالف الثروة البرتولية وفق ضوابط اإلستدامة مع الرتكيز على حالة الطاق ة اآلليات واإلجراءات الكفيلة برتقية كفاء
 .الشمسية يف اجلزائر

يث تكون مكملة هلا على املدى القصري وبديلة وقد خلصت إىل أن الطاقات البديلة املتجددة هي أفضل بدائل الثروة البرتولية حب
ا  هلا يف األمد البعيد، ورغم إعتماد اجلزائر على سياسة طاقوية داعمة لرتقية إستغالل الطاقات املتجددة ومنها الطاقة الشمسية إال أ

 . متعثرة التنفيذ ونتائجها مازالت دون املستوى املطلوب
  

  .الطاقات البديلة، الكفاءة اإلستخدامية، الطاقة الشمسية، التنمية املستدامة الثروة البرتولية، :الدالةالكلمات 

 
 
 
 

Abstract 

In light of the current circumstances in the international energy market, and with the 
near of oil wealth penetration, the aggravation of its environmental impact, many 
countries have started to search the alternatives energies of oil, which meet the principles 
of sustainability. 

This study aimed to identify the alternatives energies available globally and in Algeria, 
and also to clarify the most important mechanisms and procedures to enhance the 
efficiency of these energies use to replace oil in the future, specially the case of solar 
energy in Algeria. 

The study concluded that renewable energy is the best alternative to oil wealth, and 
despite Algeria's adoption of an energy policy to promote the renewable energy 
exploitation, including solar energy, but it is faltering and its results are still below the 
required level.  

 
 

Key words: oil Wealth, Alternative Energies, Efficiency, Solar Energy, Sustainable 
Development 

 
 
 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


