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إن بروز اإلشكالية البيئية الناجتة عن استغالل الطاقات
األحفورية وتزايد الطلب عليها ،خاصة يف الدول
الصناعية املسؤول األكرب عن املشكالت البيئية املسببة
للتلوث ،جراء استهالكها كميات كبرية من الفحم
والنفط والغاز ،ناهيك عن ارتفاع أسعار هذه املصادر،
أدى باجملتمع الدويل إىل البحث عن مصادر بديلة
للطاقة التقليدية تكون كفيلة بتأمني إمدادات الطاقة من
جهة ،ومحاية البيئة من جهة أخرى ،وهو ما فتح اجملال
لالهتمام بالطاقات املتجددة واالستثمار فيها ،يف صورة
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،باإلضافة الطاقة املائية
وطاقة الكتلة احليوية ،والطاقة اجلوفية لباطن
األرض...إخل ،ويف هذا اجملال تويل اجلزائر اهتماما كبريا
هبذه الطاقات ،وتتجه حنو تطويرها وتنميتها ،خاصة
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،حيث خصصت مبالغ
مالية معتربة لالستثمار فيها.

Abstract
The emergence of the environmental
problem resulted by the increasing of fossil
energy and its demand, especially the
industrial countries, the main responsible
of these problem by consuming a Huge
quantity of carbon, oil and gas, otherwise,
the increasing in prices of these resources,
this lead the international society to search
for alternative resources of traditional
energy, that may ensure the providing on
energy
in
hand,
and
protecting
environment on the other hand, this opened
consideration renewable energy and
investing in such as: solar energy, wind
energy, water and biomass … ete, in this
field, Algeria takes an important
consideration to these energies, and is
orienting
towards
developing
and
improving them especially solar energy
and wind energy, by allocating a
considerable financing invest in.
Key words: Environment, Renewable
energy, Solar energy, Wind energy.

الكلمات المفتاحية  :البيئة ،الطاقة املتجددة ،الطاقة
الشمسية ،طاقة الرياح.

مقدمة :
لقد ازداد االهتمام يف اآلونة األخرية بالبيئة والتنمية بصفة عامة ،والطاقة بصفة خاصة ،وأصبح من
املؤكد أن مصادر الطاقة التقليدية أو ما يعرف بالوقود األحفوري معرضة للنضوب عاجال أم آجال ،كوهنا
مصادر غري متجددة ،ناهيك عن االستغالل املفرط هلذه املصادر الطاقوية ،قصد تأمني الطلب املتزايد على
الطاقة على املستوى العاملي ،وهو ما تسبب يف استنزاف تلك املصادر ،ما أدى إىل بروز املشكالت البيئية،
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ما عجل بالبحث عن بدائل هلذه الطاقة اآليلة للنضوب ،وهو ما جتلى يف االهتمام مبصادر الطاقات املتجددة
يف صورة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة املائية والطاقة اجلوفية وطاقة الكتلة احليوية ،وغريها من
الطاقات املتجددة النظيفة بيئيا ،وهذه املصادر الطاقوية ،أصبحت حمل اهتمام كل دول العامل خاصة تلك
اليت متلك إمكانيات كبرية منها ،واجلزائر واحدة من بني الدول اليت أولت اهتماما كبريا لالستثمار يف هذا
اجملال ،وذلك بالتوجه إىل استغالل الطاقات املتجددة واالستثمارات املرافقة هلا قصد تشجيع االستثمارات
خارج قطاع احملروقات ،وهي تبدل جمهودات كبرية جدا قصد تطوير وتنمية هذه الطاقات ،وتعترب اجلزائر من
أهم الدول اليت تتمتع بإمكانات كبرية من هذه املصادر ،خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
مشكلة الدراسة  :من خالل هذه الورقة البحثية سوف نعاجل بروز اإلشكالية البيئية ،وأمهية التوجه إىل
االستثمار يف الطاقات املتجددة والتكنولوجيا املرافقة هلا ،وهذا من خالل عرض واقع وآفاق الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح يف اجلزائر ،وسنحاول دراسة اإلشكالية التالية:
ما مدى توجه الجزائر نحو استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،وما هو واقع وآفاق هذين
المصدرين في الجزائر؟
أهمية الدراسة  :تكمن أمهية هذه الدراسة يف حماولتها اإلجابة على اإلشكالية املطروحة ،وتسليط الضوء على

القيمة املضافة واملزايا اليت تتحصل عليها اجلزائر جراء تطوير وتنمية مصادر الطاقة املتجددة (الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح) ،باإلضافة إىل احلفاظ على نصيب األجيال القادمة ،مبا يتوافق مع أهداف التنمية املستدامة،
كما تربز أمهية الدراسة يف الوقوف عند املزايا األساسية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،كوهنا مصادر ال
تنضب ،ومتكن من احلفاظ على نصيب األجيال القادمة من خمتلف مصادر الطاقة وصوال إىل حتقيق التنمية
املستدامة.
الهدف من البحث  :يتمثل اهلدف األساسي هلذه الدراسة يف استخالص واقع وآفاق تطوير وتنمية الطاقة

الشمسية وطاقة الرياح من أجل احملافظة على مصادر الطاقة التقليدية ومحاية البيئة ،وهذا باالستثمار يف
استغالل هذه املصادر املتجددة ،حىت تساهم مستقبال يف التنمية االقتصادية وتوفري مناصب شغل جديدة

وقصد معاجلة اإلشكالية ومعاجلة املوضوع قسمنا دراستنا إىل  40أجزاء وهي :
 -Iبروز اإلشكالية البيئية
 -IIالعالقة بني البيئة والتنمية
 -IIIالطاقة املتجددة مصادرها واستخداماهتا
 -VIواقع وآفاق الطاقة املتجددة يف اجلزائر
مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
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 -Iبروز اإلشكالية البيئية.
نتناول يف هذا العنصر جانبني أساسيني ،يتناول األول مفاهيم عامة حول البيئة ،وذلك باستكشاف أهم
املظاهر واجلوانب املتعلقة البيئية ،أما العنصر الثاين فيتناول أهم املشكالت البيئية العاملية.
أوال :مفاهيم عامة حول البيئة
توجد عدة مفاهيم للبيئة ،إذ أنه من الصعب وضع مفهوم أو تعريف حمدد هلا ،لذلك سنحاول الوقوف
عند التعريف اإليكولوجي ،مث بعد ذلك نتعرض لبعض التعاريف األخرى.
 -5المفهوم اإليكولوجي للبيئة  :تعرف البيئة إيكولوجيا بأهنا" :جمموع املؤثرات والظروف اخلارجية املباشرة
وغري املباشرة ،املؤثرة على حياة ومنو الكائنات احلية".1
كما تعترب البيئة كل شيء حول الكائن احلي ،وتتضمن البيئة اإلنسانية عدة عوامل مثل درجة احلرارة
واملغذيات والكائنات احلية األخرى ،وتتكون البيئة النباتية من الرتبة وضوء الشمس واحليوانات اليت تأكل
النبات ،وتشكل العوامل البيئية غري احلية مثل :درجة احلرارة وضوء الشمس البيئة الالحيوية ،وتشكل األحياء
أو األحياء اجلديدة منها مثل نبات عشب البحر والغذاء البيئة احليوية ،وتتفاعل البيئة الالحيوية مع البيئة
2
احليوية لتكوين البيئة الكلية لألحياء وغري األحياء.
ووصف عبد الرمحن حممود احلياري البيئة بأهنا" :احمليط الذي يشمل الكائنات احلية وغري احلية ،وما
حيتويه من مواد ،وما حييط به من هواء ،ماء وتربة ،وتفاعالت أي منها ،وما يقيمه اإلنسان من منشآت".3
فالبيئة إذن تعترب وعاء شامل لعناصر الطبيعة املتجددة وغري املتجددة ،وعالقة اإلنسان بالبيئة عالقة
متبادلة األثر والتأثري ،لذلك فهي املصدر الذي حيصل منه اإلنسان على مقومات حياته.
 -2مفهوم البيئة وفقا لمؤتمر ستوكهولم  :يعترب مؤمتر ستوكهومل أول مؤمتر دويل حبث قضايا البيئة
ومشكالهتا ،وقد انعقد هذا املؤمتر يف مدينة ستوكهومل السويدية عام  ،2791حتت مسمى مؤمتر األمم
املتحدة حول اإلنسان والبيئة ،وقد أعطى هذا املؤمتر مفهوما واسعا للبيئة حني عرفها" :كل شيء حييط
باإلنسان" .4حيث اعتربها تدل على كل شيء ،سواء كان من صنع اإلنسان أو مكن صنع الطبيعة.
 -3مفهوم البيئة في التشريع الجزائري  :اعترب املشرع اجلزائري أن ":البيئة تتكون من املوارد الطبيعية
الالحيوية واحليوية كاهلواء واملاء واألرض وباطنها ،والنبات واحليوان ،مبا يف ذلك الرتاث الوراثي ،وأشكال
التفاعل بني هذه املوارد ،وكذا األماكن واملناظر الطبيعية" .5واملشرع اجلزائري يف هذا التعريف عندما ذكر البيئة
بنوعيها احليوي والالحيوي ،فإنه اقرتب من مفهوم ستوكهومل الذي يعرف البيئة بأهنا كل شيء حييط باإلنسان.
بعد أن وضعنا عدة مفاهيم متعلقة بالبيئة ميكن أن القول بأن البيئة هي احمليط أو الوسط الذي يعيش فيه
اإلنسان ،وغريه من املخلوقات ،وهي تشمل العناصر الطبيعية املكونة للبيئة الطبيعية كاهلواء واملاء والرتبة
مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
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واملوارد املختلفة ،وكذلك العناصر البشرية كالعمران والصناعة والزراعة وغريها من األنشطة اليت يزاوهلا اإلنسان،
وهي تتكون من حميطني أساسني مها:
أ -احمليط الالحيوي :أو الفيزيائي ،ويضم العناصر اجلامدة واليت ال تتوفر فيها مظاهر احلياة العادية املعروفة من
حس وحركة ومنو وتكاثر.
ب -احمليط احليوي :ويقصد به مجيع الكائنات احلية النباتية واحليوانية وعلى رأسها اإلنسان ،واليت تعيش طبعا
يف احمليط الالحيوي مع العوامل الفيزيائية ضمن عالقة متبادلة.
 -9النظام البيئي  :يعرف النظام البيئي بأنه" :جمموعة من الكائنات احلية اليت تعيش يف بيئة حمددة ،وتتفاعل
مع عناصرها غري احلية ومع بعضها البعض ،حبيث حتافظ هذه الكائنات على استمرارية وجودها".6
ويعرف التشريع اجلزائري النظام البيئي بأنه جمموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات واحليوانات،
وأعضاء مميزة وبيئتها غري احلية واليت حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية.7
أما التوازن البيئي فهو احملصلة املنطقية لآلثار اجلانبية للتنمية ،وقدرة البيئة على استيعاب تلك اآلثار ،وقد
عرف بعض العلماء التوازن البيئي بأنه" :حصيلة حركة احلياة على سطح األرض من بشر وحيوانات ونبات...
وهو الضابط لتوجيه استخدام موارد التنمية املستدامة من خالل أساليب حسن التعامل مع البيئة .8"...رغم
أن أساليب التنمية أخذت اجتاها إلفقار النظام اإليكولوجي ،مما أدى إىل اإلخالل بالتوازن البيئي ،وحد من
إمكانيات احلياة ألجيال املستقبل.
فمثال املواد اليت يبنيها النبات مصدرها مواد بسيطة ميتصها من الرتبة ،وعندما يتغذى احليوان على النبات
تنتقل هذه املواد إىل كائنات عديدة أخرى تبىن هبا أجسامها ،فإذا ماتت هذه الكائنات تتحلل أجسامها
وتعود املواد غري احلية إىل الرتبة مرة أخرى.9...
وميكن أن خنلص يف األخري إىل أن توازن النظام البيئي هو استمرار وبقاء عناصر البيئة الطبيعية على
حالتها دون تغيري يذكر يف خصائصها سواء الكمية أو النوعية.

ومن العوامل اليت أدت إىل اختالل التوازن البيئي ما يلي:10
أ -العوامل الطبيعية  :مثل الزالزل ،الرباكني ،الفيضانات ،اجلفاف ،األمراض ،العواصف ،النمو الدميغرايف....
ب -العوامل البشرية  :وتنقسم إىل ثالثة أشكال:
* بطريقة مباشرة :وهذا يف حالة املخاطر التكنولوجية واليت تتجلى مظاهرها يف صورة األمطار احلمضية
وتلويث األراضي الزراعية وارتفاع مستوى البحار ،حرق الغابات.
* بطريقة مروعة :مثل كوارث املناجم ،االنفجارات ،احلوادث والكوارث النووية.
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* بطريقة غري مباشرة :وذلك من خالل األنشطة اإلنسانية اليت تسمح بظهور أو زيادة املخاطر الطبيعية مثل
جتريف األراضي ،اهنيار املباين ،دفن النفايات النووية.
ومهما تعددت األسباب سواء كانت طبيعية أو بشرية ،فهي تعكس يف صورة خسائر بشرية وكوارث بيئية
وحتطيم للموارد الطبيعية ،واليت أدت بدورها إىل إبراز وتفاقم املشكالت البيئية ،وهذه األخرية ميكن أن تؤثر
على مستقبل البشرية ولعل أهم هذه املشكالت البيئية هي :االحتباس احلراري ،تآكل طبقة األوزون ،التنوع
البيولوجي ،التصحر واجلفاف.
ثانيا  :المشكالت البيئية العالمية  :هناك العديد من املشكالت البيئية واليت أصبحت تؤرق العامل بأكمله
نظرا الستفحال آثار هذه املشكالت على كوكب األرض ومستقبل البشرية ،ورغم تعدد تلك املشكالت فقد
أصبحت حديثا تقع كلها حتت مسمى "تلويث البيئة" ،ويف هذا اإلطار سنحاول عرض أهم هذه املشكالت،
بعد أن نقف عند مفهوم التلوث البيئي ،باعتبار أن تلك املشكالت صورا هلذا التلوث.
مفهوم التلوث البيئي  :يعرف بأنه" :كل تغري غري مرغوب يف الصفات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية يف

الوسط (ماء ،هواء ،تربة) مبا يسبب تأثريات ضارة على اإلنسان والكائنات احلية األخرى ،وكذلك اإلضرار
بالعملية اإلنتاجية واملوارد املتجددة" .11فالتلوث البيئي يؤدي إىل إفساد مكونات البيئة ،حيث تتحول هذه
األخرية من عناصر مفيدة إىل عناصر ضارة وهدامة.
وقد عرف البنك الدويل التلوث بأنه " :إضافة مادة غريبة إىل اهلواء أو املاء أو الغالف األرضي ،يف شكل
كمي تؤدي إىل آثار ضارة على نوعية املوارد ،وعدم مالءمتها الستخدامات معينة".12
واعترب املشرع اجلزائري التلوث البيئي بأنه إفراز الغازات والدخان أو جسيمات صلبة كانت أو سائلة أو أكالة
أو سامة أو روائح يف احمليط ،واليت من شأهنا أن تزعج السكان ،وتسبب الضرر للصحة أو األمن العام أو
تضر بالنبات واإلنتاج الفالحي ،واملنتجات الفالحية الغذائية وتضر باحلفاظ على البنايات واإلطار أو بطابع
املواقع.13
ميكن أن نستخلص تعريفا بسيطا للتلوث البيئي :هو التغري الكمي أو الكيفي يف مكونات الوسط
الطبيعي ويف الصفات الكيميائية والفيزيائية واحليوية للعناصر البيئية ،وتعرف امللوثات على أهنا مواد أو
ميكروبات ختل بالنظام البيئي ،وتعرض اإلنسان للخطر ،وهتدد سالمة مصادره بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.
بعد أن تناولنا مفهوم التلوث ،نتناول اآلن بعض املشكالت البيئية العاملية.
 -2االحتباس الحراري  :أو ما يعرف بأثر الدفيئة ،وهو تشبيه ملا حيدث يف جو األرض وما جيري يف البيوت
الزجاجية أو البالستيكية ،اليت تستعمل يف الزراعة ،إذ خترتق أشعة الشمس جدران هذه البيوت فتشيع احلرارة
يف جوها الداخلي ،حيث النبات ،وتلك اجلدران نفسها حتتبس احلرارة داخل البيوت ألهنا ال تسمح للهواء
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باخلروج ،وبالتايل يصبح هواء تلك البيوت أكثر حرارة ،وكذلك بالنسبة جلو األرض ،فقد أصبح حيتبس احلرارة
املنطلقة من سطح األرض بقدر أعلى مما كان عليه سابقا.
كما ميكن تفسري ظاهرة االحتباس احلراري كالتايل :عندما تنفد أشعة الشمس من خالل هواء الغالف
اجلوي ،وتصل إىل سطح األرض حيث متتص ،فسيخن سطح األرض ويقوم هذا األخري ببث حرارته حنو اجلو
على شكل األشعة حتت احلمراء ،فيمتصها هواء اجلو القريب من سطح األرض ،فيسخن هذا اجلزء من
الغالف اجلوي ويعيد بث حرارته حنو سطح األرض ،أي أنه حيتبس احلرارة املنبعثة من سطح األرض وال
يسمح هلا باإلفالت إىل األعلى ،14واعترب زغلول النجار 15أحد العلماء املصريني البارزين يف اجليولوجيا أن
األرض تدفأ أتناء النهار بأشعة الشمس وهذه احلرارة متتصها صخور األرض ،وبصورة طبيعية تبدأ هذه
الصخور يف إشعاع تلك احلرارة بعدما تغيب الشمس ،فرتد إلينا السحب  %79.9من ذلك الدفء ،حىت
يتم التوازن وإال جتمدنا وجتمدت احلياة من حولنا يف املساء ،وتطلق إىل الفضاء الكوين  ، % 1.9وإن كونت
مظلة أو غاللة من ثاين أكسيد الكربون وغريه من غازات الدفيئة حتيط باألرض فإن هذه النسبة  %1.9ال
تنطلق إىل الفضاء اخلارجي ،فتحتبس يوم بعد يوم...
لذلك فاالحتباس احلراري يرفع درجة نطاق امل ناخ مبعدالت ال يدركها اإلنسان ،رغم أهنا بدأت تظهر يف
السنوات األخرية بشكل واضح.
وهذا االرتفاع يف درجة احلرارة هو ما أمساه البعض "الصوبة الغازية" أو "أثر البيت الزجاجي" ،نسبة إىل
الصوبة الزجاجية اليت تزرع فيها بعض النباتات احلساسة الخنفاض درجة احلرارة.16
ذكر البيولوجي كريتس أن ثاين أكسيد الكربون من الغازات املسببة لظاهرة االحتباس احلراري ،وهو ينتج
من عوادم السيارات واحرتاق أنواع أخرى من الوقود األحفوري ،ويف هذا الشأن يتوقع العلماء أن يرتفع
مستوى ثاين أكسيد الكربون يف اجلو إىل معدالت كبرية يف العقود القليلة املقبلة ،وخيشى أن تكون للزيادة
التدرجيية يف درجة حرارة األرض العديد ن اآلثار الضارة مثل إذابة اجلليد وارتفاع مستويات البحار وتدمري
بعض مواطن احلياة الربية.17
ونظرا خلطورة ظاهرة االحتباس احلراري على كوكب األرض ومستقبله ،فقد أحس اجملتمع بذلك وأصبحت
هذه الظاهرة حمل اهتمام عاملي كبري ،وتناقش يف مجيع املؤمترات العاملية للبيئة ،كما مت إنشاء صندوق دويل
ملقايضة انبعاثات الكربون ،وكمشروع جترييب لن حياول الصندوق املنافسة يف سوق ختفيض انبعاثات غازات
الدفيئة اليت مشلها بروتوكول كيوتو ،ويأمل أن ميول الصندوق الذي حددت قيمته  294مليون دوالر مشاريع
تعتمد على التكنولوجيا النظيفة يف البلدان النامية اليت تشهد حتوال اقتصاديا ،على أن ينهي الصندوق عمله
18
عام .1421
مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

09

العدد2015/14 :

تجربة الجزائر في استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

ا .سليمان كعوان

د .جابة احمد

 -2تآكل طبقة األوزون  :هو مركب كيميائي يتألف من جزئيات غري مستقرة ،تتكون كل منها من ثالث
ذرات أكسجني ،ويتكون األوزون بصورة طبيعية يف طبقات اجلو العليا بواسطة أشعة الشمس فوق
البنفسجية ،إذ أن هذه األشعة تكسر جزئية األكسجني ثنائية الذرة فتتكون بذلك ذرتني أكسجني حرتني
وتتحد بعض هذه الذرات احلرة مع جزئية أكسجني لتكون جزئية األوزون ثالثية الذرة ،ويفرتض العلماء أن
حوايل  %74من األوزون املوجود يف الغالف اجلوي يتشكل هبذه الطريقة ،وعلى ارتفاع يرتاوح ما بني 29

و 99كيلو مرت من سطح األرض وهو ذلك اجلزء من األرض الذي يسمى السرتاتوسفري ،19وبذلك فإن طبقة
األوزون تشكل أمهية كبرية لكوهنا متتص األشعة فوق البنفسجية ومتنعها من الوصول إىل سطح األرض ،وحتمي
الكرة األرضية من تأثريات هذه األشعة الضارة بواسطة امتصاصها ملعظم األشعة.
ومن بني املركبات الكيميائية اليت صنعها اإلنسان واليت تعرض طبقة األوزون للخطر الكلوروفلوروكربون،
والذي يتسرب إىل الغالف اجلوي ،وقد بدأ اإلنسان إنتاج هذه الغاز منذ الثالثينات من القرن املاضي ،وازداد
إنتاجه بوثرية أكرب يف اخلمسينات ،مما أدى إىل تسرب الغاز نفسه وإىل تراكمه يف الغالف اجلوي ،وهذا

الرتاكم بدوره هو الذي أدى إىل تقليل تركيز األوزون.20،
ويقدر العلماء أن اخنفاض  %2يف طبقة األوزون يزيد من األشعة فوق البنفسجية اليت تصل إىل األرض
حبوايل  %1تقريبا ،كما تؤكد بعض الدراسات أن  %74من املسببات لثقب األوزون يستهلكها  %14من
سكان العامل ،وهم شعوب الدول املتقدمة ،21،وقد أعلنت الوكالة األمريكية للطريان والفضاء أن القياسات
اليت أخدت بواسطة أقمارها االصطناعية "أظهرت ثقبا قياسيا من حيث احلجم يف طبقة األوزون فوق احمليط
املتجمد اجلنويب بلغت مساحته  1..2مليون كلم ،²أي اكرب بثالث مرات مساحة الواليات املتحدة
األمريكية ،وكان احلجم السابق الذي بلغه الثقب يف ديسمرب  277.يقدر  19.1مليون كلم.22" ²

 -3مشكلة التنوع البيولوجي  :تشري كلمة التنوع البيولوجي إىل األنواع الكثرية واملختلفة لفصائل النباتات
واحليوانات والكائنات الدقيقة ،وتكوينها الوراثي وعاداهتا وتفاعالهتا البيئية يف األرض ،ويقدر عدد الفصائل
املوجودة على األرض حبوايل  24مليون فصيلة ،وقد توصل العلماء إىل معرفة وتصنيف  2.0مليون فصيلة
فقط ،ويعترب اإلنسان شكل واحد من هذه األصناف.23
ويساهم التنوع البيولوجي أيضا يف توازن املناخ العاملي والعمل على تصفيته ولعل غابات األمازون أو رئة
العامل كما تعرف دليل على األمهية الكبرية للغابات يف املناخ العاملي.
رغم تعدد األسباب اليت أدت إىل بروز مشكلة التنوع البيولوجي ،يبقى النشاط البشري أحد أهم تلك
األسباب ،وذلك من خالل تدمري واستغالل الكائنات عن طريق الصيد والتلويث وإزالة الغابات ،وتتم إبادة
الكائنات مبعدالت خطرية ويف هذا االجتاه أكدت إحدى الدراسات :24أن ما ال يقل عن  24أنواع من
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الكائنات كان ينقرض كل عام على مدى األعوام  044ألف املاضية ،يف حني نفقد اآلن نوعا واحدا تقريبا
كل ساعة.
وأدى االستغالل املفرط للثروة احليوانية إىل فناء بعض احليوانات ،أما فيما خيص الغابات واليت تعترب أكرب
املنظومات البيئية انتشارا على البيئة الربية من األرض ،إذ تغطي حنو %03من إمجايل املساحة اليابسة ،فقد
أصبحت تتعرض لإلتالف بشكل رهيب وأكدت بعض الدراسات يف هذا االجتاه أن إزالة الغابات يف
السنوات األخرية ارتفع إىل ما يقدر من  03-71مليون هكتار سنويا مقارنة حبوايل  7711مليون هكتار سنويا
يف  ،257991وهناك حوايل  110مليون هكتار من غابات العامل االستوائية املغلقة قد مت إزالتها سنويا خالل
الفرتة  ،7913-7911ويف إفريقيا وحدها خالل هذه الفرتة مت إزالة حوايل  111مليون هكتار سنويا من
الغابات االستوائية.26
 -9التصحر والجفاف :

التصحر  :عرف التصحر يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة حول التصحر والذي انعقد يف نريويب عام  7911بأنه:

"اخنفاض وحتطيم القدرة االحتمالية البيولوجية لألرض ،واليت تؤدي يف النهاية إىل ظهور مسات وظروف
الصحراء .27وبذلك فالتصحر يؤدي إىل تدمري إمكانيات األرض ،مما يعطي يف النهاية مظاهر تشبه
الصحراء ،وقد يكون التصحر إحدى النتائج املرتتبة عن اإلدارة السيئة للموارد الطبيعية.
اجلفاف  :اجلفاف ظاهرة طبيعية تأيت وتذهب مبعدل غري متوقع ،كما ميثل كارثة بالنسبة للزراعة ،واجلفاف
يكون أقل تأثريا مقارنة بالتصحر ألنه حالة مؤقتة يف الغالب ،فبعودة األمطار تسرتجع األرض حيويتها ،رغم
أهنا تفقد بعضا من خصوبتها وإنتاجيتها.
وأكد مؤمتر األمم املتحدة للبيئة حول التصحر 7911بنريويب أنه يوجد  03مليون كيلو مرت مربع موزعة
بني أكثر من  733دولة يف العامل ،مهددة بالتصحر ،ووفقا إلحصائيات برنامج األمم املتحدة يف عام 7911
بلغت مساحة األرض املهددة بالتصحر يف العامل  114مليار هكتار (أي نسبة  %04من املساحة الكلية)،
وهذه املساحة مسؤولة عن غداء مخس سكان العامل ،كما أكدت تقديرات برنامج األمم املتحدة للبيئة عام
 7911أن مساحة األراضي اليت تتحول سنويا إىل حالة تصحر بلغت حنو  133ماليني هكتار ،و 47مليون
هكتار أخرى تفقد متاما عائدها االقتصادي بسبب التصحر.خاصة يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة للكرة
األرضية.28
 -IIالعالقة بين التنمية االقتصادية والبيئة:
من الطبيعي أن االقتصاد يتحدد بالتنمية ,والتنمية تتحدد بالنمو ,والتطور التقين ،وهذا راجع إىل بيئة
اجملتمعات ،وبيئة أي جمتمع تتحدد مبدى قابليتها للتطوير داخليا وخارجيا ،ومدى تأثريها و تأثرها بالتقدم.
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ويف هذا االجتاه أكدت تقارير البنك الدويل عن التنمية يف العقد األخري ،على ضرورة االهتمام بالبيئة
كركن أساسي يف التنمية خاصة إذا تعلق األمر باحلفاظ على املوارد الطبيعية .29كما برز اجتاه معاصر
إلدخال املؤشرات البيئية يف قياس النمو االقتصادي ،وتعرف هذه املؤشرات مبؤشرات الرفاهية االقتصادية ،فال
يقتصر قياس النمو االقتصادي على جمرد حساب متوسط االستهالك الفردي ،بل جيب أن يأخذ يف حسبانه
التدهور البيئي الناتج عن خطط التنمية االقتصادية ،وما أصاب البيئة من استنزاف ملواردها.30
فالعالقة إذن بني التنمية والبيئة تظهر من خالل استغالل املوارد الطبيعية ،أي يف كيفية استعماهلا واملقادير
املناسبة والالزمة للمشاريع التنموية ،فإذا استغل اإلنسان البيئة ومواردها بطريقة عقالنية ،فإنه بذلك استطاع
أن حيافظ عل ى بيئته وكيف يستفيد منها ،أما إذا أفرط يف استعماهلا واستنزاف مواردها خاصة غري املتجددة
منها ،فقد يؤدي ذلك إىل تدهور البيئة وفقدان مواردها أو ندرهتا ،مما يؤدي يف األخري إىل إحداث مشاكل
بيئية خطرية تكون انعكاساهتا سلبية على التنمية االقتصادية .وقد اتضحت العالقة بني التنمية االقتصادية
والبيئة مند سنوات السبعينيات من القرن املاضي ,ويتجلى ذلك من خالل االهتمامات الدولية هبذا الشأن يف
صورة مثال املبادرة اليت أطلقها " "club de romأو "نادي روما" والذي طالب بضرورة توقيف
النمو Croissance a zéroألنه يتناسب واحتياجات الفرتة ,وحماولة رفعه سيؤدي إىل استنزاف املوارد
الطبيعية ,أمام ندرهتا وحمدوديتها .هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فيما خيص االهتمامات الدولية انعقاد مؤمتر
األمم املتحدة للبيئة اإلنسانية يف ستوكهومل بالسويد  .7910والذي كان له الفضل يف األخذ بنظرة شاملة يف
معاجلة امل شكالت البيئية ،وذلك أنه أوضح أن اجلوانب البيولوجية إذا كانت متثل األساس الطبيعي للبيئة
البشرية ،فإن أبعادها االجتماعية والثقافية واالقتصادية هي اليت حتدد اآلليات والوسائل اليت بواسطتها يستطيع
اإلنسان استخدام البيئة بطريقة مثلى يف تلبية حاجاته.
لكن ورغم التكامل بني التنمية والبيئة ،فالعالقة احلقيقية تبقى عالقة عكسية ،فكلما زادت معدالت النمو
والتنمية كلما كان ذلك عبئا على البيئة ومواردها ،وهذه العالقة تبدأ طبعا عند احلد الذي ال تستطيع فيه
البيئة امتصاص التلوث ،والذي يؤدي إىل تفاقم املشاكل البيئية ،واليت تؤثر سلبيا على التنمية.31
 -IIIالطاقة المتجددة ومصادرها واستخداماتها
أوال -مفهوم الطاقة المتجددة  :الطاقة املتجددة هي الطاقة املستمدة من املصادر املتجددة اليت ال تنضب

وتتجدد يوما بعد يوم وبالتايل جيب أن تكون هذه املصادر مستمدة من املوارد الطبيعية ومن هذا املنطلق فهي
طاقة مستدامة .تشمل هذه املصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة احمليط وطاقة املد واجلزر وطاقة باطن
األرض والطاقة املأخوذة من املخلفات النباتية والغاز احليوي وطاقة املياه.32
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وهناك جمموعة من األسباب ألزمت على اجملتمع الدويل البحث عن مصادر طاقوية بديلة وتطويرها ،ويرتبط
33
البحث عن هذه املصادر بعدة أسباب أمهها:
 التخلص من عبء االرتفاع الكبري يف أسعار النفط ،وما ينجم عنه من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنيةسلبية.
 حتييد أحد مصادر القوة اليت ميتلك أغلبها العرب واملسلمني. القلق العاملي املتزايد من نضوب النفط أو نفاد احتياطاته ،وما سيرتتب على ذلك من تداعيات علىاالقتصاد العاملي.
 التخلص من املشاكل البيئية املرتتبة على إنتاج النفط مثل التلوث البيئي واالرتفاع يف درجة حرارة األرض.ثانيا -ميزات استخدام الطاقة المتجددة  :تتميز الطاقة املتجددة بعدة مميزات أمهها ما يلي:
 -الطاقة املتجددة ال تنضب ،تعطي طاقة نظيفة خالية من النفايات ( بكافة أنواعها ).

34

 هتدف أوال إىل محاية صحة اإلنسان ،احملافظة على البيئة الطبيعية. ذات تكلفة إنتاج بسيطة ،وتؤدي إىل حتسني معيشة اإلنسان واحلد من الفقر ،وتؤمن فرص عمل جديدة. -0اخنفاض عدد وشدة الكوارث الطبيعية الناجتة عن االحتباس احلراري ،كما تؤدي إىل عدم تشكل األمطار
احلمضية اليت تلحق الضرر بكافة احملاصيل الزراعية و أشكال احلياة.
 -9احلد من تشكل وتراكم النفايات الضارة بكافة أشكاهلا ( الغازية والسائلة والصلبة) ،ومحاية كافة
الكائنات احلية وخاصة املهددة باالنقراض ،محاية املياه اجلوفية والبحار والثروة السمكية من التلوث.
 -0املسامهة يف تأمني األمن الغذائي ،وزيادة إنتاجية احملاصيل الزراعية نتيجة ختلصها من امللوثات.
وميكن القول بأنه يوجد اجتاه يف شىت دول العامل املتقدمة والنامية يهدف لتطوير سياسات االستفادة من
كافة أنواع الطاقة املتجددة واستثمارها ،وذلك كسبيل للحفاظ على صحة اإلنسان من ناحية واحملافظة على
البيئة من ناحية أخرى ،باإلضافة إىل إجياد مصادر وأشكال أخرى من الطاقة تكون هلا إمكانية االستمرار
والتجدد ،والتوفر بتكاليف أقل.
ثالثا -مصادر الطاقة البديلة المتجددة
 -5الطاقة الشمسية
 -5-5مفهوم الطاقة الشمسية :الطاقة الشمسية هي الضوء املنبعث واحلرارة الناجتة عن الشمس اللذان قام

اإلنسان بتسخريمها ملصلحته منذ العصور القدمية باستخدام جمموعة من وسائل التكنولوجيا اليت تتطور
باستمرار ،وتُعزى معظم مصادر الطاقة املتجددة املتوافرة على سطح األرض إىل اإلشعاعات الشمسية
باإلضافة إىل مصادر الطاقة الثانوية ،مثل طاقة الرياح وطاقة األمواج والطاقة الكهرومائية والكتلة احليوية ،من
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األمهية هنا أن نذكر أنه مل يتم استخدام سوى جزء صغري من الطاقة الشمسية املتوافرة يف حياتنا ،35الطاقة
الشمسية هي طاقة يتم احلصول عليها من ضوء الشمس ،والضوء من الشمس قد يستعمل لتوليد الطاقة
الكهربائية ،وتزويد البنايات بالتدفئة والتربيد ولتسخني املاء ،وقد استعملت الطاقة الشمسية آلالف السنني.36

 -2-5أهمية الطاقة الشمسية  :تكمن أمهية الطاقة الشمسية يف كوهنا سلعة جمانية ،BIEN PUBLIC
أي أنه بإمكان أي إنسان االستفادة منها دون دفع مقابل ،وهي أيضا غري حمدودة ،كما تتميز بانتشارها
الواسع ووصوهلا إىل املناطق النائية دون جتهيز ،وال تساهم بأي شكل من األشكال يف تلويث البيئة.37

 -2طاقة الرياح
 -5-2مفهوم طاقة الرياح  :هي الطاقة املتولدة من حتريك مراوح عمالقة مثبتة على أعمدة بأماكن مرتفعة
بفعل اهلواء ،ويتم إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بواسطة املراوح واليت تشكل كمحركات (أو توربينات)،
وبشكل عام فهي ذات ثالثة أذرع دوارة حتمل على عمود تعمل على حتويل الطاقة احلركية للرياح إىل طاقة
كهربائية ،فعند مرور الرياح على "شفرات" املراوح فإهنا تتسبب يف دوراهنا ،وهذا الدوران يشغل التوربينات
فتنتج طاقة كهربائية ،وتعتمد كمية الطاقة املنتجة من توربني الرياح على سرعة الرياح وقطر الذراع،كما أن
سرعة الرياح تزداد مع االرتفاع عن سطح األرض ،ويتم وضع تلك التوربينات بأعداد كبرية على مساحات

واسعة من األرض إلنتاج أكرب كمية من الكهرباء.38

 -2-2أهمية طاقة الرياح  :طبقا لتقرير الوضع العاملي للطاقة املتجددة الصادر يف يوليو  1422عن شبكة
سياسات الطاقة املتجددة للقرن  ،12فإن أجنح الطاقات املتجددة عقب طاقة املساقط املائية هي طاقة الرياح
ويعزى ذلك إىل كوهنا حاليا األكثر نضجا من الناحيتني الفنية واالقتصادية ،أما من الناحية البيئية ،فإن أحد
تقارير الوكالة الدولية للطاقة حتت عنوان "رؤى تكنولوجيات الطاقة" ،الصادر يف  1424يقدم مقارنة
للتأثريات البيئية املرتبطة بتكنولوجيات حمطات إنتاج الكهرباء بالطرق املختلفة ،بني أن حمطات طاقة الرياح
هي األقل يف مستوى انبعاثات غاز "ثاين أكسيد الكربون" املسبب الرئيسي لظاهرة االحتباس احلراري ،بعد
احملطات النووية ،مث احملطات الشمسية ،مث حمطات الدورة املركبة العاملة بالغاز الطبيعي.39
 -3الطاقة المائيـة
 -5-3مفهوم الطاقة المائية :الطاقة املائية هي طاقة مستمدة من قوة املاء ،ويف أكثر األحيان حركته،
ومصادر الطاقة اليت تستعمل املاء متواجدة وآلالف السنني على شكل نواعري مائية ،لكن اإلبداع األكثر
حداثة هو الكهرباء املائية ،أو الكهرباء اليت تنتج عن طريق جريان املاء من السدود.40

 -2-3طرق وأساليب الطاقة المائية :تأيت الطاقة من املياه من عدة طرق وأساليب خمتلفة وفيما يلي نذكر
بعضها:41
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 الطاقة املتولدة من تدفق املياه أو سقوطها يف حالة الشالالت (مساقط املياه) كما هو احلال يف السدود. طاقة األمواج يف البحار ،حيث تنشأ األمواج نتيجة حلركة الرياح وفعلها على مياه البحار واحمليطاتوالبحريات ،ومن حركة األمواج هذه تنشأ طاقة ميكن استغالهلا ،وحتويلها إىل طاقة كهربائية ،حيث تنتج
األمواج يف األحوال العادية طاقة تقدر ما بني " 24إىل  "244كيلو وات لكل مرت من الشاطئ.
 الطاقة املتولدة من حركات املد واجلزر يف املياه . الطاقة املتولدة من الفوارق احلرارية لطبقات املياه ،من الفارق يف درجات احلرارة بني الطبقتني العليا والسفلىمن املياه اليت ميكن أن يصل إىل فرق  24درجات مئوية.
 -9الطاقة الجوفية لحرارة باطن األرض
 -5-9مفهوم الطاقة الجوفية  :هي مصدر طاقة بديل نظيف ومتجدد ،وهي طاقة حرارية مرتفعة ذات
منشأ طبيعي خمتزنة يف الصهارة يف باطن األرض ،حيث يقدر أن أكثر من  %77من كتلة الكرة األرضية
عبارة عن صخور تتجاوز حرارهتا  2444درجة مئوية ،وترتفع درجة احلرارة بزيادة تعمقنا يف جوف األرض
مبعدل حنو  7و 1درجة مئوية لكل 244مرت يف العمق ،أي أهنا تصل إىل معدل  27درجة مئوية على عمق
1كيلومرت أو  55على عمق 2كيلومرت وهكذا .ويستفاد من هذه الطاقة احلرارية بشكل أساسي يف توليد
الكهرباء ،ويتطلب ذلك حفر أنابيب كثرية إىل أعماق سحيقة قد تصل إىل حنو  5كيلومرتات ،ويف بعض
األحيان تستخدم املياه الساخنة للتدفئة عندما تكون احلرارة قريبة من سطح األرض ،وجندها على عمق 294
مرت أو أحيانا يف مناطق معينة على صورة ينابيع حارة تصل إىل سطح األرض ،وتعترب الطاقة احلرارية األرضية
من مصادر الطاقة املتجددة اليت استخدمت منذ فرتة طويلة من خالل استغالل مياه الينابيع احلارة ،حيث
يرجع تاريخ استعماهلا إىل أكثر من  244ألف سنة عندما استخدم اهلنود احلمر الينابيع الساخنة لطهي
طعامهم.42

43

 -2-9إيجابيات الطاقة الجوفية:
 كوهنا طاقة متجددة ،فهي من مصادر الطاقة اليت ال تنفد على األقل لألجيال القادمة. كوهنا طاقة نظيفة غري مضرة بالبيئة ،وال تسبب أي تلوث سواء يف استخراجها أو يف حتويلها أو استعماهلا. توفرها بكميات كبرية جدا ويف مساحات شاسعة وألغلب بلدان العامل. قلة تكاليف إنتاج الطاقة بعد التكاليف األولية إلنتاج احملطة) واليت ميكن أن تكون باهظة(. املردود العايل للطاقة املستخرجة. -0طاقة الكتلة الحيوية
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 -5-0مفهوم طاقة الكتلة الحيوية (الوقود الحيوي)  :وهي الطاقة اليت تستمد من املواد العضوية من
النباتات أو خملفات احليوانات أو النفايات أو املخلفات الزراعية ،والنباتات املستخدمة يف إنتاج طاقة الكتلة
احليوية ميكن أن تكون أشجاراً سريعة النمو ،أو حبوباً ،أو زيوتاً نباتية ،أو خملفات زراعية ،وهناك أساليب
خمتلفة إلنتاج أنواع الوقود احليوي ،منها (احلرق املباشر أو غري املباشر أو طرق التخمر أو التقطري  ،)..ويعطي
كل أسلوب من األساليب السابقة منتجاته اخلاصة به مثل "غاز امليثان والكحول والبخار واألمسدة

الكيماوية" ويعد "غاز اإليثانول" واحداً من أفضل أنواع الوقود املستخلصة من الكتلة احليوية وهو يستخرج
بشكل رئيسي من بعض احملاصيل الزراعية ،44ويتم ختمري تلك املخلفات احليوانية والزراعية يف حفر خاصة
ليتصاعد منها غاز امليثان ،وهو غاز قابل لالشتعال.45
 -2-0أهم الدول إنتاجاً للوقود الحيوي :الوقود احليوي الذي يعترب وقوداً سائالً مصنوعاً من كل شيء
من الطحالب حىت الذرة مل حين له الوقت بعد كي حيل حمل النفط اخلام ،ولكن يتم إنتاجه بكميات كبرية
وعلى حنو متزايد يف مجيع أحناء العامل ،ويف عام  ،0373أنتج العامل  49017333طن من املكافئ النفطي يف
الوقود احليوي ،أي بزيادة قدرها  %7011مقارنة بعام  ،0339وفقا ملراجعة  BPاإلحصائية للطاقة يف العامل
لعام  ،0377وقد أنتج يف الواليات املتحدة أقل قليالً من  %10من إمجايل  04047333طن من املكافئ
النفطي ،حيث أن معظم الوقود احليوي هو اإليثانول املصنوع من الذرة( .يف عام  ،0377وللمرة األوىل ،مت
حتويل كمية أكثر من الذرة املزروعة يف الواليات املتحدة لوقود بدالً من استخدامها كغذاء .وعلى النقيض من
ذلك ،فإن أوروبا وآ سيا تنتج كمية أكرب من وقود الديزل احليوي من جمموعة متنوعة من املصادر ،مبا يف ذلك
احملاصيل مثل بذر اللفت) ،46واجلدول رقم ( )37يبني أعلى  73دول منتجة للوقود احليوي يف العامل.
الجدول (:)55أهم  55دول منتجة للوقود الحيوي في العالم ()2555
الدولة

اإلنتاج (طن من املكافئ النفطي)

الواليات املتحدة األمريكية

19292444

الربازيل

29992444

أملانيا

1724444

فرنسا

1221444

األرجنتني

20.9444

الصني

2277444

اسبانيا

2297444

كندا

770444

إيطاليا

094444
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009444

املصدر :من إعداد الباحث ،اعتمادا على ، http://www.taqat.org/energy/2011 :تاريخ االطالع:
.1420/42/21

وقامت حكومات أكثر من  29دولة ،مبا فيها الواليات املتحدة والربازيل وأعضاء االحتاد األورويب بوضع
سياسات تشجع إنتاج الوقود احليوي واستخدامه ،هذا التوجه مدفوع بفعل الرغبة يف تقليل االعتماد على
واردات الوقود األحفوري وختفيض البصمة البيئية املناخية القتصاديات هذه الدول ،لكن يظل مدى استفادة
املناخ من استبدال الوقود األحفوري بالوقود احليوي موضع خالف بالغ ،بسبب عدم توافر أدلة داحضة تُ نبني
أن الوقود احليوي بالفعل مرتبط بانبعاثات أقل من غازات االحتباس احلراري منه مقارنة بالوقود األحفوري،
وذلك إذا أُخذ بعني االعتبار الدورة الكاملة إلنتاج الوقود احليوي واستخدامه.47
 -VIواقع وآفاق الطاقة المتجددة في الجزائر (حالة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)
أصبحت قضايا توفر الوقود األحفوري وتكلفته إشكالية كبرية ،فاجلزائر ختطط الستبدال تدرجيي هلذا
الوقود من خالل مصادر الطاقة اليت ال تنضب ،فسوق الطاقة املتجددة ،والرتويج هلا هو واحد من بني
اهتمامات السياسات الطاقوية والبيئية للدول ،ومن بني األهداف اليت وضعتها احلكومة اجلزائرية ،وتتميز
اجلزائر بقدرات هامة من الطاقات املتجددة كالطاقة الشمسية ،الطاقة اهلوائية ،احلرارية اجلوفية وطاقة الكتلة
البيولوجية ،إهنا الطاقات املتعاقبة اليت ميكن أن حتل حمل احملروقات ،ويعترب تطوير هذه الطاقات كبديل
للطاقات احلفرية الكالسيكية أي احملروقات ،من أهم انشغاالت القطاع ،فإدراج مصادر الطاقات املتجددة يف
املوازنة الطاقية الوطنية يهدف إىل إحداث التماسك االجتماعي واالقتصادي ،وكذلك إىل حتقيق التنمية
املستدامة ،ولقد مت التكفل باألهداف املتعلقة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية منذ أمد طويل وذلك بوضع
الطاقة يف خدمة سكان املناطق املعزولة يف اجلنوب الكبري اجلزائري وذلك باستعمال واستغالل الطاقة

الشمسية ،وفرص االستثمار يف هذه القطاع يف اجلزائر كبرية حيث أن:48
 اإلنتاج الصناعي ( األلواح الشمسية) ،والبطاريات الشمسية و احملوالت ،املرايا احلرارية ،والدوارات توربيناتالرياح.
 أنشطة التعليم و اخلربة يف جمال الطاقة املتجددة. أنشطة بناء البنية التحتية (مزارع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح). أنشطة اهلندسة الكهربائية (النقل والتوزيع). أنشطة الصيانة وصيانة حمطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
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 تقدمي املشورة واخلربة و التدقيق الطاقة. أنشطة تركيب معدات الطاقة الشمسية (سخانات املياه الشمسية ،مضخات احلرارة ،وجمموعات الطاقةالشمسية احلفر).
 التدريب يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة.أوال -إمكانات الطاقة (الطاقة الكامنة)
 -5إمكانات الطاقة الشمسية  :مع موقعها املميز ،اجلزائر لديها أكرب حقل من الطاقة الشمسية يف حوض
البحر األبيض املتوسط ،كما أن متوسط إشراق الشمس يف األراضي اجلزائرية يتجاوز  0333ساعة سنويا،
وجمموع تلقى الطاقة الشمسية يقدر  719133ترياواط ساعة /سنة ،أي  4333مرة استهالك الكهرباء
السنوي يف البالد.49
اجلزائر لديها أهم حقل للطاقة الشمسية يف العامل ،وإذا قارنا الطاقة الشمسية مع الغاز الطبيعي ،فإن
إمكانات الطاقة الشمسية يف اجلزائر تساوي ما يعادل  010333مليار مرت مكعب ،أي أكثر من  .أضعاف
50

احتياطيات الغاز الطبيعي يف البالد.
وجتدر اإلشارة إىل أن  18قرية جتمع حوايل ألف مسكن هي مزودة اآلن بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية
يف واليات اجلنوب الكبري  .وهناك برناجما جديدا سيتم تنفيذه يف هذه السنة يرمي إىل تزويد  16قرية أخرى
جتمع حوايل  600مسكن .كما أن الدراسات جارية لتعميم استعمال الطاقات املتجددة يف كل املواقع
املنعزلة والبعيدة عن الشبكة الكهربائية.51
واجلدول ( )41يبني تلك اإلمكانات.
الجدول ( : )52الطاقة الشمسية الكامنة في الجزائر
األقاليم

الساحل

الهضاب العليا

الصحراء

المساحة ()%

9

55

55

المدة المتوسطة للتعرض للشمس (ساعة في السنة)

2505

3555

3055

الطاقة المتوسطة الممكنة (كيلو واط ساعي متر مكعب في السنة)

5555

5455

2505

Source : Le secteur des énergies renouvelables en Afrique du Nord, Nations Unies,
Commission économique pour l’Afrique, Bureau pour l’Afrique du Nord, 2012, p18.

حيث متثل اإلمكانات الشمسية األهم يف اجلزائر ،األهم يف منطقة حوض البحر املتوسط :
 169440تريا واط ساعي/السنة.  5000مرة االستهالك اجلزائري من الكهرباء.مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
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 60مرة استهالك أوروبا اخلمسة عشر )  ( 15املقدرة ب  3000تريا واط ساعي/السنة. -2إمكانات الرياح (الطاقة الكامنة) :الرياح يف اجلزائر وفقا للحالة اجلغرافية ،يف مشال البالد ،تتميز

مبتوسط سرعة معتدلة من ( 0-2م  /ثا) ،ويف اجلنوب ،يتجاوز متوسط سرعة الرياح 4م  /ث ،والسيما يف
اجلنوب الشرقي ،مع رياح تتجاوز 0م/ث يف منطقة أدرار ،53حيث تتميز اجلزائر مبناطق غنية بسرعة رياح
جيدة واقتصادية تبلغ أكثر من 9م/ثا ،كمنطقة تندوف وتيارت ووهران ،كما أن هناك مناطق ذات سرعة

عالية مثل منطقة أدرار ،تيميمون وعني صاحل ،حبيث تبلغ أكثر من 0م/ثا 54،وهذه احلقول مناسبة إلنشاء
مزارع رياح إلنتاج الطاقة الكهربائية.
ثانيا -واقع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
 -5الطاقة الشمسية  :وكان استغالل هذه الطاقة إما عن طريق التحويل احلراري للطاقة الشمسية ،أو
55
التحويل الفلتاضوئي كالتايل :
 -5-5التحويل الحراري للطاقة الشمسية:
تسخين المياه :يسمى هذا املشروع التسخني الشمسي للمياه املنزلية ،ويهدف املشروع إىل تطوير منوذج أويل
تطبيقي هبدف االستخدام املنزيل ،وجيب أن يكون هذا النموذج جمدي اقتصاديا ،وفيما خيص نتائج املشروع،
مت إجراء التجارب على عدة أنواع من املسخن الشمسي يف املوقع ومت اختبار نوع منها بشكل هنائي هبدف
التصنيع.
التدفئة  :يسمى هذا املشروع التسخني اجلماعي للمياه ،ويهدف إىل تسخني كميات كبرية من املاء لتدفئة
املواطنني لالحتياجات الصناعية ،ومت إجناز منوذج يف عام  27.0وجتري عليه التجارب منذ ذلك الوقت يف
املوقع ،توجد احتماالت اإلنتاج التجاري هلذا النظام.
التبريد  :يسمى هذا املشروع آلة تربيد تعمل باالمتصاص يف دورة متبادلة (األمونيوم -املاء) ،يهدف هذا
املشروع إىل إجناز آلة تربيد تغذيها الطاقة الشمسية حلفظ املنتجات الغذائية يف املواقع املعزولة ،وفيما خيص
النتائج ،فقد مت إجناز هذه اآللة عام  27.9وهي يف مرحلة التجريب يف جنوب البالد.
التحلية  :يسمى املشروع مقطر ذا مفعول البت الزجاجي ،مقطر الشالل ،ويهدف إىل إنتاج املاء من املياه
شبه املاحلة ،وإنتاج املاء املقطر لتطبيقات خمتلفة (البطاريات ،املخابر...إخل) ،وفيما خيص النتائج ،كانت هذه
األنظمة حسنة التالؤم ،وقد مت تركيب العديد من هذه املقطرات عرب البالد.
تجفيف المحاصيل  :يسمى هذا املشروع جمفف للتبغ ،جمفف للفواكه ،ويهدف املشروع إىل السيطرة على
تقنيات التجفيف عن طريق الطاقة الشمسية ،تطوير أنظمة خمتلفة للتجفيف باإلضافة إىل االقتصاد يف الطاقة،
مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
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وميكن مواءمته لتجفيف الفواكه (الزبيب ،املشمش ،)...وميكن هلذا النظام أن يعامل  219كيلو غرام من
املنتجات الرطبة يف اليوم ،ومت جتريب لنموذج املنجز يف مواقع إنتاج التبغ (.)27.9
الزراعة المحمية :بالنسبة للزراعة احملمية هناك مشروعني :

يسمى املشروع األول تدفئة البيوت الزجاجية ،ويهدف إىل االقتصاد يف الطاقة و االقتصاد يف الطاقة ،مت
إجنازها وجتريبها يف املوقع (.)27.9

أما املشروع الثاين فهو تكييف اهلواء داخل البيوت الزجاجية ،ويهدف املشروع إىل ترطيب اهلواء داخل البيوت
يف املناطق الصحراوية واالقتصاد يف الطاقة وتطوير وتطبيق أنظمة الرتطيب ،و يتم جتريب الوحدة والنموذج يف
جنوب البالد.
ويسمى املشروع الثاين تكييف اهلواء داخل البيوت الزجاجية ،ويهدف إىل ترطيب اهلواء داخل البيوت يف
املناطق الصحراوية ،االقتصاد يف الطاقة ،تطوير وتطبيق أنظمة الرتطيب ،وقد يتم جتريب الوحدة والنموذج يف
جنوب البالد.
توليد البخار لألغراض الصناعية  :يسمى املشروع دراسة وإجناز الالقطات األسطوانية واليت على شكل قطع
مكافئ  0Cylindro-Paraboliqueويهدف املشروع إىل إنتاج البخار الصناعي ،السيطرة على تقنيات
التصنيع وتطوير األنظمة التحتية (أنظمة املتابعة ،التنظيم ،التخزين ،الربط...إخل) ،وأفاد النموذج األويل يف
حل املشكالت التقنية اليت تواجه مثل هذا النوع من الالقط املركز ،يفيد هذا النموذج كمنضدة جتارب اإلنتاج
السابق للتصنيع هبدف إقامة حمطة توليد خبار صناعية صغرية
 -2-5التحويل الفلتاضوئي
نظم توليد الكهرباء المستقلة :يسمى ملشروع كهربة الريف ،ويهدف إىل تلبية احتياجات املناطق الريفية
البعيدة عن املصادر الكهربائية ،اختبار جدوى األنظمة الفولتاضوئية واختبار املردودية االقتصادية يف بعض
املناطق ،وفيما خيص النتائج هناك العديد من املنشئات من هذا النوع تعمل ضمن منظومة الطاقة عرب البالد
كلها.
ضخ المياه :يسمى ملشروع الضخ الفلتاضوئي ،ويهدف املشروع إىل تغذية املضخات يف املناطق الريفية
البعيدة عن مصادر الطاقة الكهربائية ،واالقتصاد يف الطاقة بتجنب االستهالك الكبري يف الوقود ،وتعمل
العديد من املضخات منذ زمن طويل مستخدمة هذا املصدر من الطاقة والنتائج مرضية جدا.
تطبيقات المناطق النائية  :يسمى املشروع اإلرشاد األرضي ،ويهدف إىل حتديد املواقع لنقل األشخاص عرب
جنوب البالد ،ومت إجناز معامل( )BALISAGEألربعة مواقع ( 0333كيلو مرت) يف جنوب البالد.
مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
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واملشروع الثاين يسمى تغذية خدمة هرتزية بالطاقة الشمسية ،ويهدف املشروع إىل توفري اكتفاء ذايت من
الطاقة هلذه املنشئات بكفاءة عالية بالنسبة للمولدات احلرارية املستعملة ،وكانت تغذية اجملموعات اهلرتزية
بالطاقة الفولتاضوئية حل جديد وكفء وحتقق االكتفاء الذايت وهي حاليا وسابقا منافسة بالنسبة للمصادر
األخرى من الطاقة.
أما املشروع الثالث يسمى احلماية الكاتودية ،ويهدف املشروع إىل استبدال املولدات احلرارية (يف حالة أنابيب
نقل الغاز) واملقومات ومولدات الكهرباء (يف حالة أنابيب الزيت) بواسطة مولدات فولتاضوئية.
أما املشروع الرابع يسمى احلافظ الطيب املغذي بالطاقة الفلتاضوئية ،تزويد مستوصفات توزيع األدوية املقامة يف
املناطق املعزولة وغري املكهربة حيث تربز مشكلة حفظ األدوية واملواد الطبية بشكل حاد (خاصة بالنسبة
للقاحات) ،وقد مت إجراء جتارب للتعرف بدقة على أداء احلافظ ودورة التشغيل وتوقيف جمموعة التربيد
وكذلك موضوع ختزين الطاقة لالكتفاء الذايت ملدة  24أيام بدون مشس ،أبعاد املولد والتخزين تتوقف على
موقع الرتكيب ،تقوم حاليا عدد من احلافظات بتزويد مراكز العالج واملصحات القائمة يف مناطق نائية.
تحلية المياه  :يسمى املشروع التحلية بالضغط األمسوزي العكسي (التناضح العكسي) ،يهدف املشروع إىل
استخدام التناضح العكسي لتحلية كميات كبرية من املياه املاحلة ،وإنتاج املياه الصاحلة للشرب يف املناطق
الريفية ،ومت جتريب وحدة ريادية ،هذه الوحدة يف طور الرتكيب يف جنوب البالد.
 -2طاقة الرياح :

56

استخدام المراوح الريحية في ضخ المياه  :هناك مشروعني :
يتمثل األول يف هذا املشروع هو مضخة لطاقة الرياح ذات حمور أفقي قطر 2مرت ،ويهدف إىل توضيح
إمكانية إقامة مضخة تعمل بطاقة الريح فعالة ومالئمة إلمكانات الرياح املتوفرة يف اجلزائر ،ومت حتقيق العديد
من هذه النماذج األولية وهي قيد التجريب يف واقع حقيقية.
أما املشروع الثاين فهو مولد هوائي مبحور أفقي قطره  2مرت ،ويهدف إىل توضيح إمكانية بناء مولد هوائي
ذي طاقة صغرية مالئمة ألنظمة الرياح.
كل هذه املشاريع املذكورة سابقا تعد مشاريع قدمية وغري متطورة ،نظرا لعدم االهتمام البالغ واجلدية يف
جمال هذه الطاقات ،ناهيك عن ضعف االستثمارات يف هذا فيها ،وهذا طبعا ال ينفي اهتمام الدولة اجلزائرية
واجتاهها حنو البحث عن الطاقات املتجددة واستغالهلا.
وواصلت اجلزائر استغالهلا هلذه الطاقات ،حيث قامت ببعض املشاريع حيث مت تزويد  2.قرية بالطاقة
الشمسية ،كما يبينها اجلدول رقم (.)42
الجدول ( : )53القرى المزودة بالطاقة الشمسية
مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
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تاريخ دخول الخدمة
مابين 0333 -7999
0333
مابين 0333 -7999
مابين 0333 -7991

عدد القرى المزودة
الوالية
30
تندوف
30
أدرار
34
إليزي
31
تمنراست
المصدر  :إعداد الباحث 0اعتمادا علىministre de l’énergie et des mines, guide des énergies :
renouvelables, édition 2007, p57

57

وهناك بعض املشاريع األخرى مثل :
 مشروع كهربة  20قرية بالطاقة الشمسية يف اجلنوب (برنامج)0339-0331 مشروع إنشاء حمطة كهرومشسية إلنتاج الكهرباء حباسيالرمل. تزويد حمطة خدمات نفطال يف سطاوايل بالطاقة الشمسية.مشاريع احملافظة السامية لتنمية السهوب.أما فيما خيص توزيع استطاعة الطاقة يف اجلزائر حسب التطبيقات فيمكن تلخيصها يف اجلدول رقم (.)40

الجدول ( : )59توزيع استطاعة الطاقة في الجزائر حسب التطبيقات
التطبيقات

االستطاعة (كيلواط كريت)

تجهيز بالكهرباء

5303

ضخ

255

إنارة عمومية

95

اتصاالت

945

تطبيقات أخرى

555

المجموع

2303

Source : ministre de l’énergie et des mines, guide des énergies renouvelables, édition
2007, p53.

وما نالحظه من اجلدول

()34

هو أن استطاعة الطاقة املوجهة للتزويد بالكهرباء بلغت  0%4174مث بعدها

تأيت االتصاالت وجهت إليها ما نسبته  0%07171ووجهت نسبة  %70700لعمليات الضخ باملياه ،بينما
وجهت نسبة  %30730لإلنارة العمومية ،وبلغت نسبة االستطاعة املوجهة للتطبيقات األخرى 1%31734
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أما فيما خيص توزيع استطاعة هذه الطاقة حسب املصادر ،فإن ما ال يقل عن  0013كيلواط مستمد من
املصدر الشمسي ،و 92كيلواط مستمد من املصدر الرحيي ،58ما يعين أن الطاقة الشمسية متثل ما نسبته
 ،%70,.7بينما متثل طاقة الرياح نسبة  %42,22فقط ،وهذا ما يربز اإلمكانيات الضخمة والكبرية اليت
تتوفر عليها اجلزائر يف جمال الطاقة الشمسية.
كما باشرت اجلزائر عملية إجناز أول حمطة لطاقة الرياح يف إطار إسرتاتيجية الدولة للحفاظ على الثروات
الباطنية وتنفيذا لسياسة احلكومة الرامية إىل استغالل الطاقات املتجددة والبديلة ،كما أن هذا املشروع الذي
مت إجنازه بوالية أدرار يف سنة  ،1424يعترب أول جتربة للجزائر يف جمال طاقة الرياح اليت حتظى باهتمام متزايد
على املستوى الدويل ،وقد اختارت وزارة الطاقة واملناجم باجلزائر  0مواقع الحتضان حمطات إنتاج الكهرباء
عن طريق الرياح وذلك بأربع واليات تتميز عن غريها حبيازهتا ألروقة التيارات اهلوائية القوية ،وهي سطيف
وجباية شرق البالد ،وتيارت يف اجلهة الغربية ،وأخريا والية أدرار الصحراوية بأقصى اجلنوب الغريب واليت
ستحتضن أول حمطة تشرف على إجنازها شركة فرنسية بقدرة إنتاجية تصل إىل  24ميغاواط.59

ثالثا -استراتيجيات وآفاق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
قامت اجلزائر منذ  1447بتطوير حمطة طاقة مشسية ملنافسة الطاقة املنتجة يف باقي أحناء العامل ،ويتوقع
أن حيقق  %9من قدرة التوليد الوطنية يف العام  ،1429وبذلك متتلك اجلزائر فرصة مناسبة للتصدير هذه
الطاقة إىل إيطاليا وبقية البلدان األوروبية ،ووفقاً لوزارة الطاقة واملناجم ،فإن اجلزائر متتلك منطقة مشمسة
ٍ
إمكانيات ضخمة الستغالهلا ،كما لديها املوارد البشرية واملالية الالزمة ،وهي ال تفتقر إىل شيء،
هائلة مع
60
بل إهنا قادرة على منافسة بلدان أخرى".
كما سطرت اجلزائر برناجما طموحا لتطوير الطاقات املتجددة ،وذلك برسم املخطط اخلماسي (-1424
 ، )1420ويقوم هذا املخطط على أنشطة دعم الوحدات احمللية لتوليد طاقة الرياح ،وتدعيم هذه الوحدات
بالوسائل الضرورية ،وإلجناح هذا املسعى مت جتنيد  14باحثا عالوة على  204أستاذا ينشطون يف  24خمربا
حمليا باإلضافة إىل خطة للبحث عن مواقع يكثر فيها نشاط الرياح بغرض إقامة مزارع لتوليد هذه الطاقة
61

والتوصل إىل إنتاج  %2من الطاقة الكهربائية يف آفاق سنة  ،1429انطالقا من طاقة الرياح.
وتسعى اجلزائر الستثمار حوايل  04مليار دوالر يف جمال الطاقات املتجددة يف آفاق سنة  ،1424وأن هذه
االستثمارات الضخمة قد تصل إىل  70مليار دوالر ،وستخصص إلنتاج  12000ميغاواط من الطاقة
الشمسية املوجهة إىل السوق احمللية ،وتتوقع شركة سونلغاز املكلفة بتنفيذ هذا الربنامج بلوغ  650ميغاواط
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من الكهرباء املنتجة انطالقا من هذه الطاقات البديلة سنة ،2015وتنوي رفع هذا اإلنتاج إىل 2700
62
ميغاواط يف آفاق2020
وقد اعتمدت اجلزائر إسرتاتيجية يف عام  ،1422هبدف إنتاج  ٪ 04من الكهرباء من املوارد املتجددة
حبلول عام  ،1424وهتدف اإلسرتاتيجية أيضا إىل تطوير صناعة حقيقية للطاقة الشمسية ،واعتمدت خطة
طويلة األجل ،حيث إنتاج  11444ميغاواط بني عامي  1422و  ،1424حيث  21444ميغاواط
لتغطية الطلب احمللي ،و 24444ميغاواط ميكن تصديرها ،ومن املتوقع أن يكون حبلول عام  ،1424أكثر
من  ٪ 29من إنتاج الكهرباء الوطنية من الطاقة الشمسية ،وحوايل  ٪ 2من إنتاج الكهرباء من طاقة
الرياح( ،63هذه األخرية يتوقع أن تدر على اجلزائر أرباحا تزيد عن 2مليارات أورو سنويا ،فضال عن قدرة
هذا القطاع الواعد يف استحداث آالف مناصب الشغل وتوفري طاقة نظيفة) ،64وذلك بإنتاج 1444
ميغاواط من طاقة الرياح 1.44 ،ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية ،إضافة إىل  9144ميغاواط من الطاقة
احلرارية ،وهو وعاء سيوفر للجزائر  21ألف ميغاواط حبلول العام  ،1424مبا سيضمن  04باملائة من
االكتفاء الذايت للجزائر وحاجياهتا الطاقوية عن طريق توليد الكهرباء الشمسية من مصادر غري حفرية،65
ولإلشارة فإن طاقة الرياح تعترب طاقة اقتصادية (9إىل 0دينار للكيلو وات ساعي) ،66ما جيعلها أقل تكلفة
مقارنة بالطاقة الشمسية ،كما غري ملوثة.
كما مت إجناز مشروعني ملراكز الطاقة احلرارية وختزينها بقوة  294ميغاواط لكل منهما ،مابني عامي
 1422و ،1422وهذان املشروعني يضافان إىل احملطة املختلطة حباسي الرمل ذات القدرة اإلنتاجية 294
ميغاواط ،منها  19ميغاواط من الطاقة الشمسية ،ويف الفرتة  ،1414-1420من املتوقع أن تنجز أربعة
حمطات لتوليد الطاقة احلرارية بسعة ختزينية إمجالية تبلغ حوايل 2144ميغاواط ،67ويتوقع يف برنامج الفرتة
املمتدة ما بني 0307و 0303إنشاء قدرة تبلغ حوايل  944ميغاواط يف السنة وهذه إىل غاية  ،1412مث
68
 133ميغاواط يف السنة إىل غاية سنة .0303
وحيتاج السوق احمللي إىل  375ميجاوات حبلول عام  ،0303ليصل نصيب الكهرباء من مصادر الطاقة
املتجددة إىل  ٪0من إنتاج الكهرباء اإلمجايل ( ٪0.02حاليا) ،واإلنتاج الفعلي يف اجلزائر هو 22,.
ترياواط ساعة ،وأكثر من 245000كم شبكات توزيع ،وهو ما يعين تغطية االحتياجات من الكهرباء يف
البالد هي  ،٪98مبا يف ذلك املناطق الريفية النائية ،وإنتاج الشركة العامة  SONELGAZاإلمجالية املركبة
من أكثر من  77333ميجاوات ،منها  259ميجاوات للقطاع اهليدروليكي و 240للشبكات املعزولة من
اجلنوب ،ومعظمها أي  %70تأيت من توربينات البخار وتوربينات الغاز ،واستهالك الكهرباء يف اجلزائر
خالل السنوات األخرية ازداد ب  ٪4سنويا .69ويبقى وراء هذه االسرتاتيجيات واخلطط اليت ختصص هلا
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مبالغ مالية ضخمة وحتظى باهتمامات كبرية من طرف الدولة اجلزائرية ،التطبيق الفعلي واالستغالل األمثل
للطاقات املتجددة ذات الكفاءة العالية ،وغري املكلفة من جهة ،والنظيفة بيئيا من جهة أخرى.
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