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امللخص:  تعترب مشكلة نضوب مصادر الطاقة التقليدية الناشئ عن شراهة الدول الصناعية يف حرق النفط والفحم، ناهيك عن ارتفاع 
أسعارهما وما ترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية لدول العامل النامي، ملن أهم ما يدعونا إىل ضرورة االلتفات إىل ما أنعم اهلل به على 
بالدنا من مصادر للطاقة املتجددة، وضرورة استغالهلا وذلك باستخدام تكنولوجيا حديثة تسمى التكنولوجيا اخلضراء، إذ تشري التوقعات 
إىل أن الطاقات املتجددة ستلعب دورا متزايدا يف املستقبل، وعليه فإن الدول ستواصل االهتمام بالتطورات العلمية اليت يتم حتقيقها يف 

جمال تلك الطاقات، واليت من شأنها دون شك أن تلعب دورا رياديا يف حتقيق التنمية املستدامة القتصادياتها.

الكلمات املفتاحية: الطاقة، الطاقات املتجددة، التكنولوجيا اخلضراء، مشروع ديزرتيك.
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Abstract: The problem of the depletion of conventional energy sources created by the greed 
of industrialized nations in the burning of oil and coal, not to mention rising their prices and 
the economic problems of the developing world, for whom the most important reason we need 
to pay attention to what God blessed on our country’s renewable energy sources, and the need 
to be exploited by using modern technology called green technology. Expectations indicate that 
renewable energy will play an increasing role in the future. Therefore, the states will continue to 
concern scientific developments that are achieved in these energies, and that will undoubtedly play 
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املقدمة:

اإلنتاج  عوامل  أهم  أحد  عام  بشكل  الطبيعية  املوارد  تعد 
تسميتها  على  اصطلح  وقد  الكلي*،  االقتصاد  يف  احملددة  األربعة 
الشرب  ومياه  الزراعية  األراضي  تشمل  وهي  األرض.  بعنصر 
ومصادر  املعدنية  والثروات  واملصايد  والغابات  الطبيعية  واملراعي 
كالشمس  املتجددة  الطبيعية  ومصادرها  احلفرية  الطاقة 
والرياح وغريها، كما يتسع مفهوم املوارد الطبيعية ليشمل املوقع 
فهي  …إخل،  الطبيعية  واملناظر  املعتدل  واملناخ  املتميز  اجلغرايف 
منفعة  ويدر  اإلنتاجية  العملية  يف  يدخل  ما  كل  تشكل  بذلك 
مباشرة ويكون للطبيعة    -ال لإلنسان – الدور احلاسم يف تفعيل 

وجوده. 
سوف  البحثية  الورقة  هذه  خالل  من  الدراسة:   مشكلة 
والتكنولوجيا  املتجددة  الطاقات  التوجه إىل صناعة  نعاجل أهمية 
»االستثمارات اخلضراء« يف اجلزائر كجانب إجيابي  املرافقة هلا 
وضروري يف ظل عدم كفاية مصادر الطاقة األحفورية »البرتول 
باألخص« على تأمني إمدادات الطاقة على املدى املتوسط والبعيد 
من جهة، وعدم انعكاس ذلك على املتغريات البيئة من جهة أخرى، 
اجلزائر،  يف  املتجددة  الطاقات  وآفاق  واقع  عرض  خالل  من  وهذا 
هل  التالية:  اإلشكالية  دراسة  البحثية  الورقة  وسنحاول يف هذه 
التوجه لالستثمار يف الطاقات املتجددة هو خيار إسرتاتيجي ذو 
الطاقات  أنه ضرورة حتمية يف ظل احتمال نفاد  أم  بعد بيئي 
التقليدية وفرضية فرض ضريبة الكربون؟ وما واقع ذلك  يف 

اجلزائر؟
حماولتها  يف  الدراسة  هذه  أهمية  تكمن  الدراسة:  أهمية 
اإلجابة على  اإلشكالية املطروحة، اليت جاءت لتسلط الضوء على 
اجلوانب واألبعاد للطاقات املتجددة، وكمحاولة جديدة لتسليط 
الضوء على القيمة املضافة اليت تتحصل عليها اجلزائر من جراء 
التنمية  وأهداف  يتوافق  مبا  املتجددة  الطاقوية  املوارد  تطوير 
األساسية  املزايا  تبيان  يف  الدراسة  أهمية  تربز  كما  املستدامة، 
كما  تنضب،  ال  للطاقة  مصادر  كونها  يف  املتجددة  للطاقات 
أنها نظيفة وصديقة للبيئة وختفض معدالت استخدام الطاقة 
لألجيال  إسرتاتيجي  كاحتياطي  عليها  وحتافظ  التقليدية 

القادمة.
يف  للدراسة  الرئيسي  اهلدف  يتمثل  البحث:  من  اهلدف 
استخالص واقع وآفاق تطوير الطاقة املتجددة من أجل احملافظة 
على موارد الطاقة القابلة للنفاد، وملعاجلة املوضوع سوف نتناول 

احملاور التالية: 
البيئة 	  القتصاديات  النظري  التأصيل  األول:  احملور   

وإشكالية محايتها.
كمرحلة 	  املتجددة  الطاقات  يف  االستثمار  الثاني:  احملور 

لتأمني إمدادات الطاقة األحفورية »احملروقات«.
احملور الثالث: عرض واقع صناعة الطاقة املتجددة يف أملانيا 	 

كتجربة رائدة.
بعد 	  ملا  كمرحلة  املتجددة  الطاقة  صناعة  الرابع:  احملور 

البرتول وكأسلوب حلماية البيئة يف اجلزائر.
األملاني 	  اجلزائري-  »ديزرتيك«  مشروع  اخلامس:  احملور 

وانعكاساته االقتصادية على التنمية والتنمية املستدامة.

البيئة  الق��ت��ص��ادي��ات  ال��ن��ظ��ري  ال��ت��أص��ي��ل  األول:  احمل���ور 
ومحايتها:

 لقد نشأ علم البيئة كحاجة موضوعية، ليبحث يف أحوال 
البيئة الطبيعية، أو جمموعات النباتات، أو احليوانات اليت تعيش 
البيئة  وعلم  البيئة،  هذه  يف  املوجودة  احلية  الكائنات  وبني  فيها، 
يبحث يف األفراد واجلماعات واجملتمعات واألنظمة البيئية، وحتى 
يف الكائنات احلية، ولذا يعترب أحد فروع علم األحياء اهلامة، حيث 
البيئة  تعد   .]1[ البيئية  ومواطنها  احلية  الكائنات  يف  يبحث 
من أهم املوضوعات اليت شغلت اإلنسان منذ أن وجد على سطح 
األرض، ألنها احمليط الذي يعيش فيه، ومنه حيصل على مصادر 
عيشه وبقائه واستمراره، كما أضحى للبيئة وندرة مواردها دور 
فعال يف عملية صنع القرار على املستوى الدولي كما هو احلال 

بالنسبة للمعادن. ]2[.  
أوال: ماهية البيئة.

املاضي  الفعل  من  مشتق  اسم  البيئة  لغة:  البيئة  تعريف   
اللغة العربية إىل أنه قد  باء وبوأ، ومضارعه يبوء، وتشري معاجم 
كان  ما  املعاني  هذه  أشهر  ولكن  معنى  من  أكثر  يف  استخدم 
نزل  مبعنى  يبوء،  ومضارعه  باء  الفعل  إىل  يرجع  اللغوي  أصله 
وأقام، فيقال بوأ املنزل، أي أعده وتبوأت منزال أي نزلته، والبيئة يف 
اللغة املنزل وهي ما حييط بالفرد واجملتمع ويؤثر فيه، قال تعاىل: 

نِّا ِلُيوُسَف يِف اأَلْرِض َيَتَبوَُّأ ِمْنَها َحْيُث َيَشاء”]3[. “َوَكَذِلَك َمكَّ
لفظ  يستخدم  اإلجنليزية:  اللغة  يف  البيئة  مفهوم 
احمليطة  الظروف  جمموع  على  للداللة   Environment

واملؤثرة يف تنمية حياة الكائن احلي]4[.
عن  كثريا  خيتلف  ال  فإنه  للبيئة،  االصطالحي  املعنى  أما 
ذلك  هي  البيئة  أن  «إىل  تشري  التعريفات  فجل  اللغوي،  املعنى 
اإلطار الذي حييا فيه إلنسان وحيصل منه على مقومات حياته، 

وميارس فيه عالقاتـه مع بين البشر« ]5[.

a leading role in achieving the sustainable development of their economies.

Keywords: Energy, Renewable energies, Green technology, The desertec project.
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وحاالته  املكان  تعين  البيئة  كلمة  إن  القول:  ميكن  وبذلك 
تعريف  مع  بعيد  حد  إىل  بالعربية  املفهوم  ويتطابق  الطبيعية. 
األحياء  علم  فروع  أحد  يعد  والذي   »Ecology« »التبيؤ  علم 
»Biology » وكلمة »Ecology« مشتقة من الكلمة اليونانية 
أن  أي  علم،  تعين   Logosو البيت،  أو  املنزل  وتعين   »Oikas«
مع  احلية  الكائنات  عالقات  يبحث  الذي  العلم  هو  التبيؤ:  علم 
على  الضغوط  لزيادة  ونظرا  فيه.  تعيش  الذي  والوسط  بعضها 
اإلنسان فقد برزت قضايا البيئة مما أدى إىل ضرورة وجود نظرة 
البيئة  علوم  ظهرت  حيث  والبيئة  لإلنسان  متكاملة  حديثة 

»Environmental sciences« إىل حيز الوجود]6[.
خمتلف  البشر  فيه  ميارس  الذي  احليز  »ذلك  هي:  فالبيئة 
أنشطة حياتهم ويشمل ضمن هذا اإلطار كافة الكائنات احلية 
سويا  ويشكلون  اإلنسان  معها  يتعايش  واليت  ونبات،  حيوان  من 
أربعة  من  البيئة  وتتكون   .]7[ بينهم«  فيما  متصلة  سلسلة 
أنظمة متكاملة ومتفاعلة وهي: الغالف األرضي، والغالف املائي، 
أما  األرضية،  للكرة  احليوي  واجملال  اهلوائي  أو  الغازي  والغالف 
جمموعتني  ضمن  فتندرج  البيئة  منها  تتكون  اليت  العناصر 

أساسيتني ]8[:
العناصر الطبيعية املادية كاملاء واهلواء والرتاب وغريها من 	 

الثروات الطبيعية. 
تغيريات 	  إحداث  بعد  اإلنسان  قبل  من  املصنوعة  العناصر 

للعناصر الطبيعية.
بأّنها  إيكولوجيا  البيئة  تعرف  للبيئة:  اإليكولوجي  املفهوم 
جمموع كل املؤثرات والظروف اخلارجية املباشرة وغري املباشرة، 
املؤثرة على حياة ومنو الكائنات احلية ]9[. ويشري بعض الباحثني 
إىل أّن البيئة هي ذلك اإلطار الذي حييا فيه اإلنسان وحيصل منه 
وهي  البشر،  بين  مع  عالقاته  فيه  وميارس  حياته،  مقومات  على 
الذي يعيش فيه اإلنسان مؤثرا  املكاني  أو اجملال  الوسط  كذلك 
COOPER أّن اإلطار البيئي  ومتأثرا، ويرى االقتصادي كوبر 
يتكون من ثالثة عناصر متداخلة، هي البيئة كمصدر للرتفيه 
والتمتع باملناظر الطبيعية، والبيئة كمصدر للموارد الطبيعية، 
والبيئة كمستودع الستيعاب املخلفات ]10[. كما مت تعريفها 
مكان  يف  املتوفرة  والبشرية  الطبيعية  املوارد  مستودع  أّنها  على 

وزمان حمددين، واملستخدمة إلشباع حاجات اإلنسان.
إّن هذا املخزون من املوارد الطبيعية ونوعيتها قد يؤثر على 
البيئة وعلى أساسه حيدد مقدار تدهور أو تقدم نوعية البيئة من 
حيث استمرارها يف إشباع حاجيات اإلنسان اليت تزيد وتتطور مع 

التقدم التكنولوجي]11[.
احمليط  متثل  البيئة  أّن  نستنتج  السابقة،  التعاريف  من 
الذي يعيش فيه اإلنسان وميارس فيه نشاطه، وهي أيضا املستودع 
اإلنسان  على  فتؤثر  البعض،  بعضها  مع  تتفاعل  اليت  للموارد 
بني  يربط  ال  للبيئة  اإليكولوجي  املفهوم  هذا  أّن  غري  به،  وتتأثر 
البيئة والعادات، والتقاليد اليت يرتبط بها اإلنسان يف سلوكياته 

شكل  يتجاهل  أّنه  كما  االستهالكية،  اإلنتاجية  وأنشطته 
املؤسسات االجتماعية واالقتصادية اليت تؤثر على اجملتمع.

ويرى آخرون ]12[: أن البيئة هي كل ما حييط باإلنسان، 
أي األطر اليت ميارس من خالهلا اإلنسان حياته وأنشطته املختلفة 
فهي، األرض اليت يعيش عليها واهلواء الذي يتنفسه واملاء الذي هو 
أو  احلية  الكائنات  من  به  حييط  ما  وكل  حي  شيء  كل  أصل 
اجلماد، وحتتوي البيئة على أربعة جماالت أو أنظمة هي الغالف 
األرضي والغالف املائي والغالف الغازي أو اهلوائي واجملال احليوي 
للكرة األرضية«. وهناك جمموعة من العوامل املؤثرة على البيئة 

الطبيعية واليت تتمثل يف]13[: 
العوامل االقتصادية: واليت تنحصر يف جمموعة من السياسات 
واالئتمانية وسياسات  والنقدية  املالية  االقتصادية كالسياسات 
االستثمار  وسياسات  الضريبية  والسياسات  والعمالة  التوظيف 
تشكل  اليت  السياسات  من  وغريها  اخلارجية  والتجارة  واإلنتاج 

بيئة العمل االقتصادي.
الثقافات  من  جمموعة  من  تتشكل  واليت  االجتماعية:  العوامل 
العوامل االجتماعية  والتاريخ، وتقوم  املتوارثة  والعادات والتقاليد 
ميثلون  الذين  البشر  بني  والتفاعل  التبادل  من  عالقات  بعمل 

العنصر احملرك لألنظمة املختلفة.
الدولة  يف  القائم  احلكم  نظام  يف  وتتمثل  السياسية:  العوامل 
من  السياسية  البيئة  تتشكل  ما  وغالبا  وممارساته،  ومفرداته 
والسلطة  التشريعية،  السلطة   – الرئيسية  الثالث  السلطات 
على  السياسي  القرار  ويؤثر  القضائية.  والسلطة  التنفيذية 

اجملتمع مبا فيه من قضايا تتعلق بالبيئة.]14[.
العوامل التكنولوجية: وتتمثل يف كل ما يتأثر بالتكنولوجيا 
النقل، وتشتمل على أنظمة  أو  املعيشة  أو  العمل  يف جمال بيئة 
أنظمة  إىل  اإلنسان  قبل  من  حمورة  أنظمة  يف  تتدرج  متعددة 

صنعها اإلنسان بكاملها مثل اجملتمعات الصناعية احلديثة.

 البيئـة يف الفكر املعاصر: ميكننا أن حنصر املفاهيم املتنوعة 

واملتباينة لعلم البيئة يف قسمني رئيسيني:

األول: خيتص باملفهوم االيكولوجي للبيئة، الذي يرتكز على 
الطبيعة احمليطة باإلنسان.

مؤمتر  تبناه  والذي  للبيئة،  الواسع  املفهوم  هو  الثاني: 
فيه  يعيش  الذي  اإلطار  ذلك  هي  فالبيئة   ،1972 استكهومل 
وكساء  غذاء  من  حياته  مقومات  على  منه  وحيصل  اإلنسان 

ومأوى وميارس فيه عالقاته مع أقرانه من بين البشر ]15[.
والبيئة يف الفكر املعاصر هي ذلك اجملال املكاني الذي يعيش 
بها  يتأثر  وبشرية  طبيعية  ظواهر  من  يضم  مبا  اإلنسان  فيه 
اخلارجية  والعوامل  الظروف  جمموع  هي  أو   .]16[ فيها  ويؤثر 
اليت تعيش فيها الكائنات احلية وتؤثر يف العمليات احليوية اليت 
دراسة  أنه  البيئة  علم  السعدي  حسن  ويعرف   .]17[ بها  تقوم 
الكائن احلي بالنسبة إىل مجيع العوامل احمليطة به احلية وغري 



التوجه لالستثمار يف الطاقات املتجددة: إسرتاتيجية حتولية لتأمني إمدادات الطاقة...

4

 2
01

7 
يو

ون
- ي

  )
1(

دد 
لع

( ا
6(

د 
جملل

-  ا
ة 

دام
ست

 امل
ة

مي
تن

وال
ة 

س
شم

ة ال
اق

ط
 ال

احلية ]18[. ويتفق العلماء االقتصاديون يف الوقت احلاضر على 
أن كلمة البيئة تعين العناصر الطبيعية واحلياتية اليت تتواجد 

حول وعلى سطح وداخل الكرة األرضية ]19[.
الفكر  مبنظار  البيئة  أن  نستخلص،  سبق  ما  خالل  من 
فيه،  وينشط  اإلنسان  فيه  يعيش  الذي  احمليط  متثل  املعاصر 
كما أنها مستودع ملوارده املتفاعلة فيما بينها، لتحدث التأثر يف 
معناها  يف  البيئة  فإن  املنطلق  هذا  ومـن  به.  هي  وتتأثر  اإلنسان 

أنها  مبعنى  احليوية  وغري  احليوية  العوامل  كل  تشمل  العام 
– املوجودة يف  املرئية  املرئية وغري   – الكائنات احلية  تشمل كل 
األوساط البيئية املختلفة، أما غري احليوية فاملقصود بها هو املاء 
واهلواء والرتبة، وهناك من يقول أن البيئة تتكون من أربعة أنظمة 
والغالف  األرضي  الغالف  وهي  بينها؛  فيما  ومتفاعلة  متكاملة 
أو اهلوائي واجملال احليوي للكرة األرضية،  الغازي  املائي والغالف 
وميكن متثيل التفاعل واالرتباط بني مكونات البيئة املختلفة يف 

الشكل التالي:

الشكل )1(.  االرتباطات بني خمتلف مكونات البيئة.

املصدر: يونس إبراهيم أمحد يونس: »البيئة والتشريعات البيئية«، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، سنة 2008، ص. 26.

من الشكل يتضح لنا أن العنصر احليوي مبا فيه من كائنات 
حية يتوسط النظام البيئي الذي نعيش فيه، كما ميكن القول 
اعتماًدا على الشكل أن العنصر احليوي يعترب من أكرب العناصر 
له  كون  البيئية،  املكونات  بباقي  الوقت  نفس  يف  وتأثًرا  تأثريًا 
يف  اختالل  ألي  جًدا  حساًسا  جتعله  معها  مباشرة  ارتباط  عالقة 

مكونات تلك العناصر البيئية.
ثانيا: مفهوم محاية البيئة والسياسة البيئية: 

احملافظة  البيئة  محاية  وتعين  البيئة:  محاية  مفهوم 
أو حدوث  دون ضرر  املراد محايته  الشيء  واإلبقاء على  والصيانة 
وتدابري  إجراءات  ذلك  يتطلب  وقد  قيمته،  من  يقلل  له  تغيري 
احلماية  من  اهلدف  وإن    .]20[ احلماية  هذه  لتحقيق  معينة 
البيئي  التوازن  البيئية وفقا للمفهوم السابق: هو احملافظة على 
عناصرها  بني  واالنسجام  التوازن  من  حلالة  بالبيئة  الوصول  أو 

وفقا لقانون االتزان البيئي.
ويرى البعض أن مفهوم محاية البيئة يشتمل على ما يلي 

:]21[
لبعض 	  الضارة  التأثريات  من  البشرية  اجملتمعات  وقاية 

عوامل البيئة.
وقاية البيئة حمليا وعامليا من النشاط اإلنساني الضار.	 

حتسني نوعية البيئة وتطويعها لصحة ورفاهية اإلنسان.	 
من  اليوم  البيئة  أصبحت  البيئة:  حلماية  العلمي  املفهوم   
املشاريع التنموية املهمة اليت بدأت مجيع الدول العناية بها، بعد 
أن تبني هلا أن تلك احلماية ليست ضرورية فقط لصحة اإلنسان 

وإمنا التنمية يف حد ذاتها ]22[.
له  تتعرض  ما  أدى  لقد  البيئة:  حلماية  القانوني  املفهوم 
محاية  ضرورة  إىل  األنظار  لفت  إىل  عديدة  مشكالت  من  البيئة 
تلك  غدت  حيث  عديدة،  أخطار  من  له  تتعرض  مما  البيئة  هذه 
احلماية ضرورة ال مفر منها. و جند أن املشرع اجلزائري ال يعرف 
لنا املقصود حبماية البيئة بصفة مباشرة وإمنا أشار إليها ضمنيا، 
وهذا ما تضمنته املادتان الثامنة والتاسعة من القانون*، وهو يشري 
قانون  من  التاسعة  املادة  نصت  حيث  البيئة.  محاية  صور  إىل 
التصحر  من  األراضي  محاية  يلي:«تعد  ما  على  البيئة  محاية 
واالجنراف وتصاعد األمواج يف األراضي ذات الطابع الزراعي عمال 
من األعمال ذات املنفعة العامة، وحتدد مجيع الرتتيبات اخلاصة 

بذلك مبوجب نصوص تشريعية أو تنظيمية« ]23[.
البيئة  على  احملافظة  إىل  اهلادفة  البيئية  السياسة  مفهوم 

وأهدافها.
اخلطوط  من  احلزمة  تلك  هي  البيئية:  السياسة  مفهوم 
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أسلوب  حتدد  اليت  واإلجراءات  القواعد  تعكس  اليت  العريضة 
املؤسسات  مهام  حتديد  مع  البيئية  اإلسرتاتيجية  تنفيذ 
نتائج هذه  واملسؤولة عن  املشاركة  املختلفة  والوحدات  واجلهات 
امللزمة لكل  التشريعية  اإلسرتاتيجية، وذلك حتت مظلة األوامر 
النتائج  تقويم  أسلوب  توضح  النهاية  يف  وهي  اجلهات  هذه  من 
آلليات  توضيح  مع  مسبقا  حتديدها  مت  اليت  لألهداف  وفقا 

التصحيح والتنمية«]24[.
إىل  البيئية  السياسة  تهدف  البيئة:  محاية  سياسة  أهداف 

املوازنة ما بني الفوائد اليت تنتج عن النشاطات االقتصادية وما بني 
املطالبة بتجنب  الذي خلفته وكذا  التلوث  الناجتة عن  األضرار 
اإلمكان،  قدر  عنها  النامجة  األخطار  وتقليل  البيئية  املشاكل 
والفّعالة  الضرورية  اإلجراءات  وتطوير  إجياد  إىل  تسعى  كما 
حلماية صحة اإلنسان وحياته وقيمته من كافة أشكال التلوث، 

هذا باإلضافة إىل األهداف التالية:
تدهور 	  إىل  وتؤدي  أدت  اليت  واألنشطة  املمارسات  حتجيم 

معاجلة  يكفل  مبا  األنشطة  تلك  تنظيم  أو  البيئة  موارد 
مصادر التلوث وختفيف آثاره البيئية قدر اإلمكان.

وخصائصها 	  اهلامة  البيئة  ملكونات  األمثل  الوضع  استعادة 
استمرارية  يكفل  مبا  احليوية  والكيميائية  الفيزيائية 

قدراتها االستيعابية واإلنتاجية قدر اإلمكان.
للقطاعات 	  التنموية  البيئية يف اخلطط  االعتبارات  مراعاة 

يف  معاجلتها  وكيفية  البيئية  اآلثار  وتضمني  املختلفة 
االقتصادية  للمشروعات  اجلدوى  لدراسات  األوىل  املراحل 

واالجتماعية.
مبدأ  يلي:  فيما  فتتمثل  البيئة  محاية  سياسة  مبادئ  أما 
الطبيعية،  باملوارد  اإلضرار  عدم  مبدأ  البيولوجي،  التنوع  محاية 
والتصحيحي  الوقائي  العمل  مبدأ  التكامل،  مبدأ  اإلحالل،  مبدأ 
حسب األولوية من املصدر، مبدأ احليطة، مبدأ امللوث الدافع ومبدأ 

اإلعالم واملشاركة.

لتأمني  كمرحلة  املتجددة  الطاقات  يف  االستثمار  الثاني:  احملور 
إمدادات الطاقة التقليدية »احملروقات«

املتجددة  الطاقة  مصادر  تتميز  املتجددة:  الطاقة  مفهوم  أوال: 
بقابلية استغالهلا املستمر دون أن يؤدي ذلك إىل استنفاد منبعها، 
خالل  من  عليها  حنصل  اليت  املوارد  تلك  هي  املتجددة  فالطاقة 
تيارات الطاقة اليت يتكرر وجودها يف الطبيعة على حنو تلقائي 

ودوري]25[.
كذلك نعين “بالطاقة املتجددة” الكهرباء اليت يتم توليدها 
واملائية،  والكتلة احليوية واحلرارة اجلوفية  والرياح  الشمس  من 
املصادر  من  املستخرج  واهليدروجني  احليوي  الوقود  وكذلك 
الناضبة  غري  الطبيعية  املصادر  تلك  هي  أو   .]26[ املتجددة 
واملتوفرة يف الطبيعة سواء كانت حمدودة أو غري حمدودة إال أنها 

متجددة، وهي نظيفة ال ينتج عن استخدامها تلوث بيئي، ]27[ 
أي أن الطاقة املتجددة هي الطاقة املكتسبة من عمليات طبيعية 
تتجدد باستمرار ]29[ وبالتالي فهي عبارة عن مصادر طبيعية 
حمدودة  أكانت  سواء  الطبيعة  يف  ومتوفرة  ناضبة  وغري  دائمة 
باستمرار، وهي نظيفة ال ينتج  أو غري حمدودة ولكنها متجددة 
عن استخدامها تلوث بيئي نسبيا، ومن أهم هذه املصادر الطاقة 
ّن  تكو  يف  الرئيسية  الطاقة  هي  األصل  يف  تعترب  اليت  الشمسية 
مصادر الطاقة وكذلك طاقة الرياح وطاقة املد واجلزر واألمواج 

.]30[

الطاقة  مصادر  وخصائص  للطاقة  احلالية  املصادر  ثانيا: 
اليت  املصادر  تلك  للطاقة  احلالية  باملصادر  املقصود  البديلة: 
تزود البشر باجلزء األساسي واألكرب من احتياجاتهم من الطاقة، 
األشجار  أخشاب  على  يعتمدون  الناس  بعض  زال  ما  اآلن  فلحد 
بعضهم  أن  كما  الطاقة  من  متطلباتهم  من  جزء  تلبية  يف 
احلاجيات  ومحل  التنقل  يف  احليوانات  على  يعتمد  مازال  اآلخر 
املتجددة  الطاقة  مصادر  يستخدم  بعضهم  وجند  واحلراثة، 
متطلباته  بعض  على  للحصول  واهلوائية  الشمسية  كالطاقة 
من الطاقة، إال أن هذه املصادر جمتمعة ليست ذات قيمة كمية 
تذكر باملقارنة مع ما يستهلكه اإلنسان من مصادر أخرى]31[. 
وإن خصائص مصادر الطاقة املتجددة وطبيعتها عموما تفرض 
ويتضح  الستغالهلا،  املالئمة  التكنولوجيا  تطوير  اإلنسان  على 
هذا جبالء فيما لو نظرنا إىل املصادر الشائعة حاليا، فاستخراج 
النفط مثال فرض على اإلنسان تطوير تكنولوجيا احلفر، وأهم 

هذه اخلصائص تتمثل يف ]32[: 
يف  • هاما  دورا  تلعب  ألن  املرشحة  البديلة  الطاقة  مصادر  إن 

حياة اإلنسان وأن تساهم يف تلبية نسبة عالية من متطلباته 
ألنها  ذلك  األجل  طويلة  دائمة  مصادر  هي  الطاقة  من 

مرتبطة أساسا بالشمس والطاقة الصادرة عنها.
البعيد  • املدى  على  دميومتها  رغم  البديلة  الطاقة  مصادر  إن 

فإنها ال تتوفر بشكل منتظم طول الوقت وعلى مدار الساعة، 
فهي ليست خمزونا جاهزا نستعمل منه ما نشاء متى نشاء 
فمصادر الطاقة البديلة تتوفر أو ختتفي بشكل خارج قدرة 

اإلنسان على التحكم فيها.
الرتكيز،  • عالية  ليست  البديلة  املصادر  يف  الطاقة  شدة  إن 

وبالتالي فإن استخدام هذه املصادر يتطلب استعمال العديد 
من األجهزة ذات املساحات واألحجام الكبرية.

تتوفر أشكال خمتلفة من الطاقة يف مصادر الطاقة البديلة  •
شكل  لكل  مالئمة  تكنولوجيا  استعمال  يتطلب  الذي  األمر 
املوجات  طاقة  هي  الشمسية  فالطاقة  البديلة،  الطاقة  من 
على  وتتجسد  الشمس  ألشعة  املكونة  الكهرومغناطيسية 
األرض بعدة أشكال منها الضوء واحلرارة، أما الطاقة اهلوائية 
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ففي حركة اهلواء نفسه وهي بدلك طاقة ميكانيكية.
إن ضعف تركيز الطاقة يف بعض املصادر البديلة والطاقة  •

الشمسية بالذات يتفق مع كثافة الطاقة املطلوبة يف العديد 
وتتبلور  العالقة  هذه  صحة  وتتضح  االستهالك،  نقاط  من 
بشكل أفضل إذا ما اتبعت اإلجراءات الكفيلة بتقليل استهالك 

الطاقة.

الرئيسي  املصدر  هي  الشمس  تعترب  الشمسية:  الطاقة   -1
البعض  أن  حتى  الطبيعة  يف  املوجودة  الطاقة  مصادر  من  لكثري 
سطح  الشمس  ُن  ـ ُتَسخِّ الطاقات«.  أم  »الشمس  شعار  يطلق 
ُن الطبقة اجلوية اليت توجد فوقها  ـ األرض، واألرض بدورها ُتَسخِّ
حرارة  بفعل  واألنهار  البحار  مياه  ُر  َتَتبخَّ كما  الرياح.  فتنشأ 
وإىل  والثلوج،  األمطار  على  فنحصل  السحب  فتتكون  الشمس 
وحرارة  واجلزر،  املد  طاقة  توجد  والرياح  الشمس  طاقيت  جانب 
باطن األرض، والطاقة النووية ويطلق علي هذه األنواع مصطلح 

الطاقات »البديلة أو املتجددة«]33[.

2- الطاقة املائية: تعترب الطاقة املتولدة من املساقط املائية أرخص 
خاصة  طبيعية  ظروفا  يتطلب  استخدامها  ولكن  الطاقة  موارد 
والتضاريس  السائد  واملناخ  املياه  وكمية  املائي  باجملرى  تتعلق 
هذه  بقرب  تتعلق  اقتصادية  ظروف  جانب  إىل  هذا  وخالفه، 
املوارد األخرى للطاقة،  السوق وعدم وجود منافسة من  املوارد من 
الكامنة  الطاقة  كمية  وتعتمد   .]34[ العوامل  من  ذلك  وغري 
املاء وعلى مسافة  املائية على حجم كمية  التوليد  يف حمطات 
املذكورين  العاملني  من  أي  قيمة  ارتفعت  فكلما  املاء،  سقوط 
ارتفعت قيمة الطاقة الكامنة يف احملطة، وتعمل حمطات الطاقة 
80-90 % باملقارنة مع حمطات  املائية بكفاءة عالية تصل إىل 
توليد الطاقة احلرارية اليت تستعمل الوقود األحفوري واليت تعمل 

بكفاءة ال تزيد عن 30 % يف العادة ]35[. 

واعدة  تكنولوجيا  الوقود  خاليا  تعترب  اهليـدروجني:  طاقة   -3  
لذا  والسيارات،  املباني  يف  والكهرباء  للحرارة  كمصدر  للعمل 
نقل  وسائل  تصنيع  على  السيارات  تصنيع  شركات  تعمل 
كهروكيميائي  جهاز  على  حتتوي  اليت  الوقود  خباليا  تعمل 
»Electrochemical« يفصل اهليدروجني واألكسجني إلنتاج 
العربة.  تسيري  يتوىل  كهربائي  موتور  إدارة  ميكنها  كهرباء 
الراهن سوف يؤدي  الوقت  إال أن استخدام اهليدروجني يف   ]36[
إلي استهالك قدر كبري من الطاقة الالزمة إلعداد بنية حتتية 
وغريها  به  التزود  حمطات  إنشاء  تشمل   »Infrastructure«

من التجهيزات الضرورية هلذه احملطات ]37[.  

من  املستمدة  الطاقة  هي  اهلوائية  الطاقة  اهلوائية:  الطاقة   -4  
حركة اهلواء والرياح، واستخدمت طاقة الرياح منذ أقدم العصور، 
لطحن  اهلواء  طواحني  وإدارة  الشراعية،  السفن  تسيري  يف  سواء 
الرياح  اآلبار وتستخدم وحدات  املياه من  أو رفع  الغالل واحلبوب، 

مباشرة  تستخدم  ميكانيكية  طاقة  إىل  الرياح  طاقة  حتويل  يف 
 .]38[ مولدات  خالل  من  كهربائية  طاقة  إىل  حتويلها  يتم  أو 
الكهرباء  الطاقة باستعماهلا يف توليد  اليوم مفهوم هذه  ويرتبط 
توليد تنشأ يف مكان معني  بواسطة “طواحني هوائية« وحمطات 
ويتم تغذية املناطق احملتاجة عرب األسالك الكهربائية، وباإلمكان 
مليون   20 توليد  العاملية  املقاييس  منظمة  تقديرات  حسب 
قدرة  أضعاف  وهو  عاملي،  نطاق  على  املصدر  هذا  من  ميغاواط 

الطاقة املائية ]40[.
5- طاقة الكتلة احليوية: الوقود احليوي هو الطاقة املستمدة 
من الكائنات احلية سواء النباتية أو احليوانية منها، وهو أحد أهم 
الطبيعية  املوارد  من  غريها  خالف  على  املتجددة،  الطاقة  مصادر 
األحفوري  الوقود  أنواع  وكافة  احلجري  والفحم  النفط  مثل 
والوقود النووي ]41[.  أو هو أي وقود مشتق من كتلة عضوية 
العريضة  نواجتها  أو  حيوانات(  أو  )نباتات  حديثة  حية  لكائنات 
حيتوي  وقود  أي  بأنه  أيضا  ويعرف  األبقار،  مساد  مثل  األيضية، 
على 80 % كحد أدنى باحلجم من مواد مشتقة من كائنات 

حية حصدت خالل العشر سنوات السابقة لتصنيعه ]42[.  

 6 - الطاقة اجلوفية )طاقة حرارة األرض اجلوفية(: توصف طاقة 

حرارة باطن األرض بأنها أحد أهم مصادر الطاقة، ويري العلماء 
املستقبل،  يف  الكهرباء  من  ضخمة  كميات  لتوليد  تكفي  أنها 
إنتاج  يف  ثم  احلرارة،  اإلنسان  منها  استمد  السنني  آالف  فمنذ 
الكهرباء على مدار التسعني عاما املاضية، ويذكر » اتكني« ]43[ 
أن طاقة حرارة باطن األرض تعد مصدرا أساسيا للطاقة املتجددة 
بنسبة  بالكامل  إمدادها  ميكن  دولة   39 منها  دولة   58 لنحو 
100 % من هذه الطاقة، ويف مصر تستخدم طاقة حرارة باطن 
األرض يف االستشفاء كما يف محام فرعون وعيون موسي، يف حني 
يف  املنازل  لتدفئة  كمصدر  األوربية  الدول  بعض  يف  تستخدم 

الشتاء القارص.   
على  الطاقة:  تأمني  يف  املتجددة  الطاقة  دور  ثالثا: 
على  االعتماد  تعظيم  حنو  النداءات  من  الكثري  تكرار  من  الرغم 
إلي  إضافتها  ميكن  اليت  البدائل  فإن  للطاقة،  البديلة  املصادر 
لبلد ما تظل مرهونة بتوافر شروط ثالثة، أوهلا:  الطاقة  حزمة 
اإلتاحة التكنولوجية، أو حتقق نسبة مشاركة حملية مقبولة، 
وثانيها: توافر الكفاءات البشرية، وأخريا اجلدوى االقتصادية، وهو 
توجد  وال  للكل،  متاحة  فالتكنولوجيا  الرياح،  طاقة  مع  حدث  ما 
حماذير عليها سواء بالتصنيع أو الشراء مع توافر إمكانية تنمية 
البشرية متاحة، كما  الكوادر  وأيضا  وزيادتها،  املشاركة احمللية 
أن تكلفة إنتاج وحدة الطاقة ميكنها منافسة نظريها احلراري إذا 

متت املقارنة باألسعار العاملية للوقود ]44[. 
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ـدائل الطاقة. ـاد على بـ الشكل  )2(. شروط االعتمـ

املصدر: حممد مصطفى اخلياط: »الطاقة البديلة وتأمني الطاقة«، املؤمتر العلمي السابع عشر لنظم املعلومات وتكنولوجيا احلاسبات، القاهرة، 
مصر، فرباير 2010، ص 14.

املتجددة مستقبليا نلقي نظرة أولية  الطاقة  وملعرفة وضع 
تقديرات  ازدادت  فقد  الطبيعي،  والغاز  النفط  احتياطيات  على 
االحتياطي العاملي املؤكد من النفط اخلام يف نهاية عام 2006، 
حيث بلغت حنو 1160.82 مليار برميل مقابل1153.86 مليار 
برميل  مليار   6.96 حوالي  قدرها  بزيادة   ،2005 عام  برميل 
والكويت  والعراق  السعودية  العربية  اململكة  يف   %  0.6 تعادل 
واألمارات وبقيت تقديرات االحتياطي ثابتة دون تغري يذكر يف 
باقي الدول. وتشكل احتياطيات الدول العربية نسبة 57.6 % 
من االحتياطي العاملي من النفط ]45[. وحبسب ما ورد بتقرير 
الطبيعي  الغاز  احتياطيات  تقدير  شهد  فقد   ،)2006( أوابك 
املؤكد زيادة طفيفة هذا العام حيث بلغت حوالي 182 تريليون 
مرت مكعب نهاية عام 2006 مقارنة بنحو 180.2 تريليون مرت 
البسيطة  الزيادة  2005، وقد حتققت تلك  مكعب يف نهاية عام 
نتيجة اكتشافات صغرية يف كل من اإلمارات، وقطر، واجلزائر، 
وليبيا، ومصر، يف حني مل تتغري احتياطيات باقي األقطار األعضاء 

بنهاية 2005.
أملانيا  يف  املتجددة  الطاقة  صناعة  واق��ع  عرض  الثالث:  احمل��ور 

كتجربة رائدة

تقع أملانيا يف وسط أوربا حيدها من الشمال كل من حبري 
البلطيق وحبر الشمال والدامنرك، ومن الغرب كل من بلجيكا 
الشرق  ومن  والنمسا  سويسرا  اجلنوب  ومن  وفرنسا  ولكسمبورغ 
356850  كلم2، ويبلغ عدد  التشيك وبولندا، وتبلغ مساحتها 
سكانها حوالي 81  مليون نسمة ]46[.  وتعترب أملانيا من الدول 
املشكالت  وتعقد  نشأة  إىل  أدى  مما  العامل،  يف  اهلامة  الصناعية 
الطاقة  استخدام  أملانيا  حتاول  البيئية،  املشاكل  وحلل  ببيئتها، 

املتجددة مستغلة يف ذلك االزدهار الذي تشهده هذه الطاقة.
أوال: مكانة الصناعة األملانية القائمة على البيئة يف االقتصاد 
«معجزته  األملاني  االقتصاد  يعيش  العاملي:  واالقتصاد  األملاني 
اخلضراء«، االجتار بأشعة الشمس والرياح واملاء يدر أرباحا خيالية 

القائمة  الصناعة  تتحول  كما  قياسية،  صادرات  أرقام  وحيقق 
على البيئة إىل ضربة حظ القرن الواحد والعشرين حيث »حتتل 
يصل  أن  ويتوقع  اجملال«،  هذا  يف  العامل  يف  الريادة  مركز  أملانيا 
 2030 العام  بليون يورو يف  »القطاع األخضر« إىل  حجم مبيعات 
، وتتعدد اجملاالت اليت تعترب فيها الشركات األملانية هي الرائدة 
لتجمعات  العامل  يف  إنتاجية  طاقة  كرب  العاملي:  املستوى  على 
تعمل بطاقة الرياح، أحدث تقنيات حمطات توليد الطاقة،املركز 
الفعالية... العالية  االستعمال  أجهزة  من  العديد  يف  عامليا  األول 

وغري ذلك الكثري.
إن التقارير اليت تتحدث عن تغريات املناخ مرعبة حقا، وهي 
تلقى يف أملانيا آذانا صاغية منذ زمن طويل ومن هنا تنشأ فرصة 
اهتماما  أملانيا  تولي  أن  املصادفة  من  وليس  لالقتصاد،  حقيقية 
بالطبيعة  خاصا  اهتماما  تهتم  كما  اهلندسية  للعلوم  خاصا 
براءات  تسجيل  يف  املتفوقة  الوقت  ذات  يف  كونها  مع  والبيئة، 
االخرتاع واألكثر تقدما يف جمال إعادة االستخدام وفصل األنواع 
املختلفة من القمامة والفضالت، ويتطور قطاع البيئة إىل قطاع 
سوق  يف  األساسي  احملرك  اليوم  وهو  األملاني،  االقتصاد  يف  كبري 
حجم  وضع  ميثل   ]47[ املرفق  بامللحق   )1( واجلدول  العمل، 
األعمال يف سنة 2005  ويف سنة  2030 يف قطاع تقنيات البيئة 
شركة  قامت  كما  السيارات.  وصناعة  اآلالت  ببناء  باملقارنة 
تعمل  شركة   1500 من  يقرب  ما  مشل  باستطالع  االستشارات 
الدراسات  بتحليل  وقامت  البيئة،  تقنيات  جمال  يف  مجيعها 
اخلضراء  »التقنية  اجلهود  هلذه  املفرحة  والنتيجة  املختلفة، 
عام  ويف  جديدة،  عمل  فرص  خلق  يف  تسهم  أملانيا«  يف  املصنعة 
2020  سيكون عدد العاملني يف هذا القطاع أكرب من العاملني 
يف قطاع بناء اآلالت أو صناعة السيارات، وعلى الصعيد العاملي فإن 

أملانيا حتتل مركز الصدارة ]48[.  
سريًعا  تطوًرا  املاضية  القليلة  السنوات  خالل  أملانيا  شهدت 
اليت  الدول  من  اآلن  وأصبحت  املتجددة  الطاقة  استخدام  يف 
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لطاقة  قطاع  أكرب  ثاني  متتلك  فهي  العاملية،  بالريادة  تتمتع 
الرياح على مستوى العامل، حيث تصل طاقته املثبتة ألكثر من 
للطاقة  سوق  أكرب  ثاني  متتلك  أنها  كما  ميغاواط،   24,000
الشمسية من خالل 1,650 ميغاواط ألقصى قدرة مثبت يف عام 
2008، فضال عن كونها تتمتع بالريادة يف غريها من جماالت 
املتجددة  الطاقة  وفرت   ،2008 عام  نهاية  ففي  التكنولوجيا. 
حوالي  15.1% من الكهرباء يف أملانيا و 7.4% من احلرارة، ومن 
من    %50 املتوقع أن تسد مصادر الطاقة املتجددة ما يصل إىل 

متطلبات الطاقة األولية حبلول عام  2050 ]49[.
ثانيا: صناعة الطاقة املتجددة يف أملانيا: بعد تسليط الضوء 
االقتصاد  يف  البيئة  على  القائمة  األملانية  الصناعة  مكانة  على 

األملاني واالقتصاد العاملي، سيتم تناول ما يلي:
العام،  مدار  على  أملانيا  يف  السماء  متطر  الشمسية:  الطاقة 
أملانيا  أن  النهار، غري  ثلثي ساعات  السماء حنو  السحب  وحتجب 
ضوء  من  الكهربائية  للطاقة  مولد  أكرب  تصبح  أن  استطاعت 
واعد  جديد  صناعي  قطاع  أملانيا  يف  بزغ  فقد  العامل.  يف  الشمس 
ملستقبل حيقق هذا القطاع معدالت منو هائلة، هو قطاع صناعة 
الطاقة  مصادر  قانون  بفضل  وأيضا  الشمسية،  الطاقة  تقنيات 
التقنيات  أعمال  حجم  تزايد  وقد  سنوات،  بضع  منذ  املتجددة 
مليون   450 حوالي  من  قليلة  سنوات  خالل  األملانية  الشمسية 
أورو إىل ما يقرب من 4.9  مليار أورو، ووصل عدد العاملني بشكل 
 50000 عن  يزيد  ما  إىل  القطاع  هذا  يف  مباشر  غري  أو  مباشر 
إنسان ]50[. ويزداد باستمرار عدد األسر األملانية اليت تسعى إىل 
وخاليا  مشسية  جممعات  طريق  عن  الطاقة  من  حاجتها  تأمني 
أعدت  «إسن«  مدينة  يف  دراسة  تؤكده  ما  الضوئية،هذا  الطاقة 
مؤخرا حول استهالك املنازل اخلاصة للطاقة، قام بإعدادها معهد 
«الراين« و«فيستفاليا« ألحباث االقتصاد ومعهد استطالعات الرأي، 
بتكليف من وزارة االقتصاد األملانية، ففي سنة 2006 كان هناك 
800000 جممع مشسي مركب وجاهز،ويتم يف هذه  أملانيا  يف 
 %  05 حلوالي  املطلوبة  التدفئة  وتأمني  املاء،  تسخني  اجملمعات 

من املنازل األملانية املسكونة ]50[. 
2007 ، حققت طاقة   طاقة الرياح: يف الربع األول من عام 
الكهرباء  توليد  فمحطات  جديدا،  قياسيا  رقما  أملانيا  يف  الرياح 
يف  ساهمت  وحدة   19000 تضم  واليت  الرياح  بطاقة  العاملة 
من  ساعي  كيلوواط  مليار   15 مبقدار  العامة  الشبكة  تغذية 
هذه  قامت  ما  نصف  الكمية  هذه  وتعادل  الكهربائي،  التيار 
احملطات بتوليده من طاقة خالل جممل العام 2006 ، ورغم أن 
هذا النجاح يعود جزئيا إىل كمية الرياح الكبرية اليت شهدها شهر 
يناير، فإن هذه األرقام تشكل خري دليل على الدور الكبري لطاقة 

الرياح يف مزيج.
بدأ  الذي   ،]51[ أملانيا  يف  احلديثة  الطاقة  صناعة  ومصادر 
تطبيقه يف سنة 2000 كما أشرنا إىل ذلك  وبفضل قانون دعم 
سابقا،   )EEG( املتجددة  الطاقة  مصادر  جماالت  يف  االستثمار 

العاملة  الطاقة  إنتاج  حمطات  أقامت  اليوم  حتى  أملانيا  يف  متت 
أملانيا  وتعترب  ميغاواط.   21000 إىل  تصل  باستطاعة  بالرياح 

أكرب سوق يف العامل يف طاقة الرياح ]52[. 
2006 مت إنتاج كمية من   طاقة الكتلة احليوية: يف سنة 
اعتمادا  ساعي  كيلوواط  مليار   17 تعادل  الكهربائية  الطاقة 
اخلشب  على  باالعتماد  مليارات   10 منها  احليوية،  الكتلة  على 
فقط وأكثر من 5 مليارات من الغاز العضوي، وحوالي مليار من 
زيت النباتات،وقد بلغت مساهمة الكتلة احليوية يف إنتاج الطاقة 
التطورات  ومن   ،%  3 حوالي  املختلفة  املصادر  من  الكهربائية 
الذي  العضوي  الغاز  على  االعتماد  زيادة   2006 سنة  يف  املهمة 
ساهم يف توليد طاقة مبقدار 0.4 مليار كيلوواط ساعي مقارنة 
بكمية  2.8 مليار كيلوواط ساعي يف العام الذي سبق ]53[.  

اجلوفية  الطاقة  من  أملانيا  حصة  وصلت  اجلوفية:  الطاقة 
 %  1 بالبيئة  الضارة  غري  الطاقة  مصادر  بني   2006 عام  يف 
القائمة  تلك  اجلديدة،مثل  احلفر  تقنيات  بفضل  ولكن  فقط، 
يف«دورنهار«، يتوقع اخلرباء معدالت منو مرتفعة هلذا املصدر من 
من«دورنهار«  كيلومرتا   360 بعد  وعلى  أملانيا  يف  أيضا  الطاقة، 
جوف  بطاقة  عاملة  حمطة  أول  »النداو«  منطقة   يف  شرعت 
التدفئة  اليوم  تنتج  بالعمل ودخلت شبكة اخلدمة، وهي  األرض 
والطاقة الكهربائية يف ذات الوقت،فمنذ أواخر 2007 يتم تزويد 
بطاقة  أسرة   300 وحوالي  الكهربائية  بالطاقة  أسرة    6000
التدفئة،وذلك دون أية غازات عادمة، وحسب وزارة البيئة األملانية 
توجد اآلن خطط جاهزة لبناء حوالي 150  حمطة طاقة عاملة 

بطاقة جوف األرض ]54[.   

ثالثا: عوامل تطور صناعة الطاقة املتجددة يف أملانيا:  

شك يف أن ازدهار الطاقة املتجددة يف أملانيا مل يأت من  ال 
فراغ كما مل يكن وليد الصدفة،بل من خالل توافر العديد من 

العوامل، ولعل أهمها:
 قانون مصادر الطاقة املتجددة يف أملانيا: دخل قانون مصادر 
الطاقة املتجددة )EEG( حيز التطبيق يف األول من أبريل 2000 
، وهو ينظم استخدام ودعم الطاقة الكهربائية املولدة من مصادر 
الطاقة املتجددة حصرا، ويقوم القانون على ضمان حد أدنى من 
األسعار يتوجب على الشركة اليت تقوم بنقل وتسويق الكهرباء 
دفعه ملنتج الطاقة الكهربائية ويتم تقسيم التكاليف على القطاع 
املياه،  قوة  املتجددة:  الطاقة  مصادر  وتتضمن  والشركات  املنزلي 
والكتلة  األرض  جوف  وطاقة  الشمسية  والطاقة  الرياح  وطاقة 

احليوية.
من  واحلد  املناخية  للتغريات  التصدي  إىل  القانون  ويهدف 
مصادر  مساهمة  نسبة  ورفع  األحفوري،  الوقود  على  االعتماد 
الطاقة املتجددة حتى عام 2010 إىل 12.5% كحد أدنى، وإىل  
20% يف العام 2020  ولكن التوسع يف استخدام مصادر الطاقة 
املتجددة يف أملانيا حيقق منواً أكرب من املتوقع، ففي جمال توليد 
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الكهرباء وصلت مساهمة مصادر الطاقة املتجددة يف العام 2006 
املوضوع  اهلدف  جتاوز   2007 عام  يف  ميكن  وبهذا   ،%  11.8 إىل 
أساسا لعام 2010 وقد بني القانون على أنه وسيلة ناجحة ومادة 

مهمة للتصدير، حيث تبنت أكثر من 40 دولة حتى اآلن قوانني 
القانون حوافز نقدية ملن يقدمون  كما يعطي    ،]55[ مشابهة 

مصادر للطاقة املتجددة.

الشكل )3(.  مصادر الطاقة املتجددة كحصة من إمدادات الطاقة يف أملانيا كنسبة مئوية %.

والتكنولوجيا سنة  الفيدرالية لالقتصاد  الوزارة  أملانية«،  املتجددة قصة جناح  الطاقة  تقنيات  املتجددة:  »الطاقة  األملانية:  الطاقة  املصدر: منظمة 
2008، ص:1.

 االهتمام بالبحث العلمي يف جمال الطاقة املتجددة: حتتوي 
يف  ختصصا   144 على  اليوم  األملانية  العالي  التعليم  مؤسسات 
احليوية...،  والطاقة  الشمسية  الطاقة  وتقنيات  الرياح  طاقة 
الدارسني  إىل  خاص  بشكل  املاجستري  برامج  من  العديد  وتتوجه 
واملعاهد  اجلامعات  ومن  وآماهلم،  متطلباتهم  لتلبية  األجانب 

املختصة يف ميدان الطاقة املتجددة جند ]56[:   
جامعة ألدنبورغ »الطاقة املتجددة«. •
املعهد العالي التخصصي بوخوم »أنظمة الطاقة اجلوفية«. •
جامعة كاسل »الطاقات املتجددة: فعالية الطاقة«. •
جامعة مونسرت، معهد آخن«اقتصاد الطاقة«. •
جامعة فرايبورغ »اإلدارة البيئية«. •

التنمية  وحتقيق  البيئة  ومحاية  املتجددة  الطاقة  رابعا: 
املستدامة يف أملانيا: 

ختوض أملانيا سباقا مع الزمن حلماية الطبيعة، ويقول خرباء يف 
برلني أن احلكومة األملانية التزمت بتخفيض معدل غازات ثاني 
 ،%25 بنسبة   2005 عام  أقصاه  موعد  حتى  الفحم  أكسيد 
القطاع  التزم  كما  االقتصادي،  القطاع  عليه  وافق  الذي  األمر 
بنسبة  الفحم  أكسيد  ثاني  غازات  خبفض  األملاني  الصناعي 
بنسبة  والورقية  الكيميائية  الصناعات  التزمت  حني  يف   %20

تصل إىل 23%  تقريبا ]57[.  
ويقول خبري شؤون الطاقة األملاني »كارل تسافادتسكي« أن 
الطاقة  باللجوء إىل  املشكالت  احلكومة األملانية تسعى حلل هذه 

املتجددة، حيث أن نصف إنتاج الطاقة الكهربائية تقريبا يتم عن 
إنتاجه  فيتم  اآلخر  النصف  أما  املائية،  الطاقة  حمطات  طريق 
الغاز  إىل  باإلضافة  والطني،  والقمامة  اخلشب  إحراق  طريق  عن 
املستخرج من مقالب القمامة واملخلفات، وعن طريق طاقة الرياح 
واجملمعات الشمسية واخلاليا الضوئية والطاقة احلرارية، وذكر 
أنه يتم إنتاج الطاقة الكهربائية الالزمة لشبكة الكهرباء العالية 
املساكن  معظم  تغطي  بينما  الكبرية،  املائية  السدود  طريق  عن 
أنه  الشمسية، وقال  الطاقة عن طريق اجملمعات  احتياجاتها من 
عندما تقوم املؤسسات واملنازل بإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة 
بواسطة  ذلك  أكان  سواء  حاجتها  عن  تزيد  بكميات  املتجددة 
فإن  الشمسية،  األشعة  أو  املائية  العجالت  أو  الرياح  طواحني 
مؤسسات توزيع الكهرباء ملزمة قانونيا بشراء هذه الطاقة الزائدة 
حمطات  لدى  االحرتاق  مواد  توفري  نسبة  فقط  يعادل  ال  وبسعر 

إنتاج الطاقة الكهربائية. 
إعداد  البعيد  املدى  باإلمكان وعلى  أنه  التقديرات إىل  وتشري 
عن  األملانية  الطاقة  شبكات  يف  املتوفرة  الكهرباء  كميات  نصف 
الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  أي  املتجددة،  الطاقات  طريق 
احمليط،  واحلرارة  واحلرارية  العضوية  والطاقة  املائية  والطاقة 
لتحقيق  كبرية  جهودا  املعنية  األملانية  املؤسسات  وتبذل 
اخلبري  يتوقع  لذلك  ونتيجة  اجملال،  هذا  يف  متقدمة  خطوات 
الفحم  أكسيد  ثاني  غازات  ختفيض  يتم  أن  »تسافادتسكي« 
الكهرباء  إنتاج  جانب  إىل  الطاقة  استخدام  حتسني  طريق  عن 
عن طريق مصادر الطاقة املتجددة، وأظهرت بيانات نشرها احتاد 
املتجددة  الطاقة  استخدام  أن  أملانيا  يف  املتجددة  الطاقة  منتجي 
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بلغ  أن  بعد  العام  هذا  خالل  أكرب  بصورة  سريتفع  البلد  هذا  يف 
البيانات  وأشارت   ،2006 عام  يف  اإلطالق  على  مستوياته  أعلى 
اليت نشرها االحتاد بأن نصيب الطاقة املتجددة شكل خالل العام 
املاضي ما يناهز 7.7% من إمجالي استهالك الطاقة يف أملانيا اليت 
تعد أكرب اقتصاد أوروبي، كانت حصة هذه الطاقة قد مثلت يف 

وهذا  الطاقة،  استهالك  6.8% من إمجالي  نسبة    2005 العام 
األثر  ذات  التقليدية  الطاقة  على  االعتماد  تقليص  إىل  يؤدي  ما 
السيئ على البيئة،يف املقابل زيادة االعتماد على الطاقة املتجددة 

النظيفة.

اجلدول )1(. توزيع الطاقة الشمسية يف اجلزائر.

منطقة املناطق
صحراءاهلضاب العلياساحلية

41086مساحة

265030003500معدل مدة إشراق الشمس)ساعات/سنة(

170019002650معدل الطاقة احملصل عليها )كيلوواط ساعة/م2/سنة(

املصدر: وزارة الطاقة واملناجم: »دليل الطاقات املتجددة«،اجلزائر، طبعة 2007، ص:39.

احملور الرابع: صناعة الطاقة املتجددة يف اجلزائر كمرحلة ملا بعد 

البرتول وكأسلوب حلماية البيئة

مبيزة  اجلزائر  تتميز  اجلزائر:  يف  املتجددة  الطاقات  واقع  أوال: 
أساسية راجعة ملوقعها وقدراتها الطاقوية:

نظراً  كفاءتها  الكهرومشسي  التحويل  تقانة  أثبتت 
لنضوجها ووفرة اإلشعاع الشمسي يف العامل، وقد أثبتت التجارب 
احمللية يف هذه التقانة، أن هناك إمكانية كبرية لالستفادة منها 

يف أنظمة الضخ والري وأنظمة االتصاالت ]58[.
األهم يف  األهم يف اجلزائر، بل هي  الشمسية  القدرة  وتعترب 

منطقة حوض البحر املتوسط ]59[: 
169440 تريا واط ساعي/السنة. •

5000 مرة االستهالك اجلزائري من الكهرباء. •

60 مرة استهالك دول أوروبا اخلمس عشرة )15( املقدرة بـ  •
3000 تريا واط ساعي/السنة.

أما طاقة الرياح: فيعترب هذا املورد الطاقوي املتغري من مكان 
املتنوع، فتنقسم يف اجلزائر إىل  واملناخ  الطبوغرافيا  ألخر نتيجة 
منطقتني جغرافيتني هما: املنطقة الشمالية واملنطقة اجلنوبية، 
وهذه األخرية تتميز بسرعة رياح كبرية خاصة يف اجلنوب الغربي 

بسرعة تزيد عن  4 م/ث وتتجاوز قيمة 6 م/ث من منطقة أدرار.
200 مصدر  وبالنسبة للطاقة اجلوفية: فيوجد أكثر من 
هذه  ثلثي  حوالي  حرارته  تفوق  ،حيث  اجلزائر  مشال  ساخن 
محام  يف  مئوية  درجة   98 لتبلغ  درجة   45 من  أكثر  املصادر 
املسخوطني بوالية قاملة، و 118 درجة مئوية يف عني وملان و 119 

درجة مئوية يف بسكرة.

ثانيا: حصيلة استغالل الطاقة املتجددة
إطار  يف  املتجددة:  الطاقة  تكنولوجيا  استغالل  حصيلة 
التعاون والبحث واالجناز الذي قام به فريق املهندسني واملختصني 
واملساهمة  باالستدامة  تتصف  اليت  املتجددة  الطاقة  جمال  يف 
تعوض  واليت  املستقبل،  يف  للطاقة  الوطنية  امليزانية  يف  الفعالة 
تغطي  أن  جيب  املتبعة  السياسة  وهذه  التقليدية،  الطاقة 
االحتياجات االقتصادية واالجتماعية للسكان من جراء استخدام 
الطاقة الشمسية، باإلضافة إىل طاقة الرياح، وسنوضح من خالل 
اجلدول التالي توزيع استطاعة الطاقة يف اجلزائر حسب املناطق 

واملصادر.
للتزويد  57 % وجهت  نسبة  أن  نالحظ من خالل اجلدول 
بالكهرباء و 21 % لالتصاالت، أما عمليات ضخ املياه فقد بلغت 
االستطاعة املوجهة هلا 288 كيلوواط ساعي أي بنسبة 12 % 
من   % 9 ـ   ب أخرى  العمومية وجماالت  اإلنارة  وحظيت مشاريع 

جمموع االستطاعة.
االستطاعة  بلغت  فقد  أساسا  موردين  االستطاعة  وهلذه 
املورد  97 %، بينما ال تتعدى مساهمة  املتأتية من مورد مشسي 
من  هلا  وما  اجلزائر  موقع  ميزات  عن  ناتج  وهذا   %  3 الرحيي 
ثروة مشسية هائلة وباألخص يف املناطق الصحراوية. إذ مسحت 
الطاقة  تكنولوجيات  بتنمية  األخرية  العشرية  خالل  امليزة  هذه 
الشمسية الفوتوفولطية ووسائلها التطبيقية يف اإلنتاج الصغري 
بإيصال  اخلاص  الربنامج  يف  أساسا  ويظهر  الكهرباء،  لتوفري 
القاسية  املعيشة  ذات  اجلنوب  يف  نائية  قرية  ـ18  لـ  الكهرباء 
الكهرباء هلا بالوسائل  الشبكة، حبيث يصعب إيصال  والبعد عن 
واليات  يف  موجودة  املعنية  القرى  وهذه  كالبرتول  التقليدية، 

اجلنوب )تندوف، متنراست، أدرار، إليزي( ]60[.
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اجلدول )2(.  توزيع استطاعة الطاقة يف اجلزائر حسب املناطق واملصادر.

االستطاعة )كيلوواط كريت(تطبيقات

1353تزويد بالكهرباء
288ضخ

48إنارة عمومية
498اتصاالت

166أخرى

اجملموع
2280 )مصدر مشسي(73 )مصدر رحيي(

2353
املصدر: وزارة الطاقة واملناجم: وزارة الطاقة واملناجم: »دليل الطاقات املتجددة«،اجلزائر، طبعة 2007، ص:53.

رابعا: آفاق استغالل الطاقة املتجددة يف اجلزائر: إن السياسة 
الطاقوية املتبعة تهدف إىل أن تشكل الطاقة املتجددة نسبة 6 % 
من احلصيلة الوطنية من إنتاج الكهرباء يف أفق 2015، للوصول 
بكل صنف من هذه  برنامج خاص  النسبة تسطر اجلزائر  هلذه 

الطاقة مت تلخيصه يف اجلدول 3. 
املتجددة يف  الطاقة  من خالل اجلدول نستنتج أن مساهمة 
باملقارنة مع  الوطنية تعترب نسبة ضعيفة جدا  الطاقة  ميزانية 
اإلمكانيات املتاحة للوطن من هذه الطاقات وباخلصوص الطاقة 
األوروبي  االحتاد  بلدان  استهالك  مرة   60 تساوي  إذ  الشمسية، 
وهو يضم 15 بلدا، وحوالي 4 مرات استهالك العامل وتتوفر على 
ختزين  يف  املستعملة  الشمسية  األلواح  لوضع  واسعة  مساحات 

الطاقة. ومن بني املشاريع اليت مت إنشاؤها هلذا الغرض ما يلي:
الطاقة  • طريق  عن  بالكهرباء  قرية   16 تزويد  مشروع 

الشمسية يف إطار الربنامج 2009-2006. 
الكهرباء  • إلنتاج  كهرومشسية  حمطة  إنشاء  مشروع 

حباسي الرمل.
سطاوالي  • الربجمية  نفطال  خدمات  حمطة  تزويد 

بالطاقة الشمسية.
مشاريع احملافظة السامية لتنمية السهوب •

احملور اخلامس: مشاريع الطاقة املتجددة وانعكاساتها االقتصادية 
على التنمية والتنمية املستدامة

أوال: اإلرهاصات األوىل لربوز مشروع »ديزرتيك«:

أطلقها  روما«  »نادي  من  مبادرة  إىل  »ديزرتيك«  فكرة  تعود   
اجلوي  »املركز  مبشاركة   2003 عام  وسياسيون  علماء 
تأمني  أهمها  عّدة،  أبعاداً  املبادرة  وتتضمن  أملانيا،  يف  الفضائي« 

أيضًا،  إفريقيا  مشال  منطقة  ولدول  ألوروبا  النظيفة  الكهرباء 
وكذلك توفري ما يكفي من الطاقة لتشغيل مصانع حتلية مياه 
البحر يف تلك البلدان اليت تسعى إىل جتاوز أزمة مياه الشرب اليت 
يتوقع أن تواجهها يف املستقبل مع ازدياد شح مصادر املياه العذبة 
املرحلة  يف  العمل  بدء  الضخم  املشروع  خمططو  ويتوقع  فيها، 
األوىل بعد عشر سنني تقريبًا، على أن ينتهي تنفيذه بالكامل عام 
2050. ويشريون إىل أنه سيحتاج يف النهاية إىل استثمارات تقدر 
ـ 400 بليون أورو تقريبًا )حنو 560 بليون دوالر حبسب أسعار  ب
الصرف احلالية، أي أكثر من نصف تريليون دوالر(، يذهب 350 
الشمسية إىل  الطاقة  لبناء معامل متطورة لتحويل  بليونًا منها 
طاقة كهربائية. وخيّصص الباقي ملّد شبكات من أعمدة التوتر 
عالية  تقنية  باستخدام  أوروبا،  إىل  اإلنتاج  مراكز  من  العالي 
تسمح بعدم فقدان أكثر من 15 إىل 20 يف املئة من قوة الكهرباء، 

على رغم نقلها إىل آالف الكيلومرتات.
يلي:36 “فكرة  ما  بيرب  الدولة  وزيرة  قالت  الصدد  هذا  يف 
حتقيق  ميكننا  وال  اجلميع.  فيه  يربح  موقفًا  توفر  ديزرتيك 
الوثيق  التعاون  خالل  من  إال  ديزرتيك  من  املشرتكة  االستفادة 

املبين على الثقة«.
توسيع  هو  ديزرتيك  اخلاص  القطاع  مشروع  من  اهلدف 
األوسط  والشرق  إفريقيا  مشال  يف  املتجددة  الطاقة  استخدام 
وتهيئة الظروف لتصدير الكهرباء إىل أوروبا، واحلكومة األملانية 
استخدام  من  أكرب  قدر  حتقيق  أجل  من  السعي  بقوة  تؤيد 
اخلارجية  وزارة  قدمت  وقد  إفريقيا.  مشال  يف  املتجددة  الطاقة 
ملبادرة ديزرتيك  السياسي بشكل مستمر  والدعم  املشورة  األملانية 
وذلك  الشمسية،  الطاقة  باستخدام  الكهرباء  لتوليد  الصناعية 

منذ إنشائها يف جويلية 2009.
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اجلدول  )3(. آفاق استغالل تكنولوجيا الطاقة املتجددة إلنتاج الطاقة النظيفة يف اجلزائر “الوحدة: ميغاواط«.

20062007200820092010السنوات

الطاقة الشمسية احلرارية
003030100ميغاواط

0.0000.0000149.0.1400.442ميزانية اإلنتاج %

طاقة الرياح
00204040ميغاواط

0.0000.0000.0990.1870.176ميزانية اإلنتاج %

املوارد اجلديدة
050100150200ميغاواط

0.0000.9371.7672.5083.178ميزانية اإلنتاج %

الطاقة الفوتوفولطية
0.31.11.62.12.6ميغاواط

0.0020.0060.0080.0100.011ميزانية اإلنتاج %

اجملموع
0.351.1151.6222.1342.6ميغاواط

0.0020.9432.0232.8443.808ميزانية اإلنتاج %
تابع اجلدول )3(.

20112012201320142015السنوات

الطاقة الشمسية احلرارية
100100100170170ميغاواط

0.4130.3840.3690.5720.532ميزانية اإلنتاج %

طاقة الرياح
60808080100ميغاواط

0.2470.3070.2950.2680.312ميزانية اإلنتاج %

املوارد اجلديدة
250300350400450ميغاواط

3.7324.1834.7144.9115.156ميزانية اإلنتاج %

الطاقة الفوتوفولطية
3.13.64.14.65.1ميغاواط

0.0130.0140.0150.0150.016ميزانية اإلنتاج %

اجملموع
413.1483.6534.1654.6725.1ميغاواط

4.4024.8885.3925.7666.016ميزانية اإلنتاج %

املصدر: أوسرير منور، بوذريع صليحة: »موارد الطاقة املتجددة يف اجلزائر وعالقتها بالتنمية املستدامة الواقع واآلفاق«، مداخلة مقدمة إىل املؤمتر 
العلمي الدولي الثاني حول: »محاية البيئة وحماربة الفقر يف الدول النامية«، املركز اجلامعي خبميس مليانة يومي 03-04 مايو 2010 ، ص:16-15.

روما«  »نادي  خرباء  أخرياً  أصدره  الذي  األبيض«  »الكتاب  ويف 
توقعوا أن ينتج املشروع بني 2020 و 2025 حنو 60 تريّاواط يف 
السنة على أن ترتفع الكمية إىل 700 تريّاواط عام 2050 بسعر 

0.05 أورو للكيلوواط الواحد.
وحبسب خطط أخرى موضوعة للمستقبل، ميكن أن يصل 
إىل  وصواًل  املشروع  سيستخدمها  اليت  الصحراوية  املنطقة  طول 

 140 بعرض  كيلومرت   200 حنو  إىل  احلالي،  القرن  أواسط 
كيلومرتاً، وتصل مساحتها إىل 27 ألف كلم مربع تزرع مباليني 
ما  حبسب  بعضًا  ببعضها  واملتصلة  لألشعة  العاكسة  املرايا 
نشرته شركة »سيمنس« يف نشرة خاصة حول الطاقات املتجددة 
أخرياً حتت عنوان »الطاقة اخلضراء«. وأضافت أن هذه املساحة اليت 
األوسط  والشرق  إفريقيا  مشال  مساحة  من  املئة  يف   0.3 تشكل 
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الطاقة  من  وأوروبا  املنطقة  دول  حاجة  كامل  لتأمني  تكفي 
الكهربائية.

الطاقات  نقل  حمطات  إجناز  مشروع  تكلفة  ثانيا: 
املتجددة »ديزرتيك« من اجلنوب إىل أوروبا: 

أوضحت املسؤولة األوىل »كريسيت فيتاك«*، أن دور برلني يف 
املختصة  املؤسسات  »ديزرتيك«، يتمثل يف إسناد ومرافقة  مشروع 
برلني  حكومة  اهتمام  جددت  حيث  أدائها،  لتطوير  اجملال  يف 
اجلزائرية  نظرياتها  مع  الشراكة  مببادرة  األملانية  واملؤسسات 

لتحقيق األهداف املتوخاة من املشروع.
على  صحفية  لندوة  تنشيطها  خالل  »كريسيت«  وأعربت 
اجلزائرية  الشراكة  آفاق  ملناقشة  املخصص  امللتقى  هامش 
»فندق  احتضنه  والذي  املتجددة  الطاقات  جمال  يف  األملانية 
اجلزائر«، »سان جورج سابقا« بالعاصمة، عن أملها أن حتظى باقي 
لبلوغ  اجلزائر  خالهلا  من  تسعى  اليت  املتجددة  الطاقة  مشاريع 
 ،2015 آفاق  الكهرباء  من  احتياجاتها  إمجالي  من   %  6 نسبة 
احملددة.  اآلجال  يف  لتحقيقها  األملانية  التقنية  واملرافقة  الدعم 
وشددت املتحدثة على أهمية مشاريع اجلزائر اليت أطلقتها فيما 
املستخرجة  املتجددة  الطاقات  من  ثرواتها  تطوير  برامج  خيص 
أساسا من الطاقة الشمسية، خاصة يف ظل اإلمكانيات اهلائلة اليت 
يشهدها  اليت  املناخية  التغيريات  وكذا  الكبري،  اجلنوب  بها  يزخر 
على  العاملي  الطلب  ارتفاع  فرص  استغالل  إىل  داعية  العامل، 
أن مشروع  وأفادت »كريسيت«   .]61[ والرياح«  »الشمس  طاقاتي  
أورو  مليار   400 ـ  ب يقدر  مالي  غالف  له  رصد  الذي  »ديزرتيك« 
لتلبية حاجيات أوروبا من الطاقة الشمسية انطالقا من الصحراء 
الشمسية  الطاقة  مشاريع  أكرب  من  يعترب  الكربى،  اجلزائرية 
أشعة  مجع  على  املشروع  يعمل  حيث  اإلطالق،  على  العامل  يف 
تربط  كربونية،  مرايا  عرب  واسعة  حقول  من  انطالقا  الشمس 
بني أوروبا والشرق األوسط ومشال إفريقيا، مؤكدة أن احلكومة 
آليات  تسهيل  خالل  من  كامال  دورها  تلعب  أن  جيب  اجلزائرية 
إجنازه وتسليمه يف آجاله احملددة، واليت حصرتها منشطة الندوة 
 12 بعدد  وهي  للمشروع،  املنجزة  الشركات  تسيري  صعوبة  يف 
نظرا الرتفاع تكلفته، وكذا صعوبة احلصول على تراخيص من 
طرف البلدان اليت متر عربها الكوابل الكهربائية الناقلة للطاقة 
احلرارية، وأكدت »كريسيت« أن املشروع سيجعل أوروبا يف منأى 
عن تداعيات التغريات املناخية، ويساعد دول مشال إفريقيا والدول 

األوروبية جنوب املتوسط على رفع وترية منو اقتصادياتها.

لكهربة  ديزرتيك  ملشروع  االقتصادية  اآلثار  ثالثا: 
املستدامة:  والتنمية  التنمية  على  الشمسية  الطاقة 
القطاعات  حسب  االقتصادية  اآلثار  تقسيم  وميكن 
االقتصادية املوجودة ومنها قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، 

قطاع التجارة، قطاع البناء...اخل.

1 - القطاع الزراعي: وتتمثل أعمال هذا القطاع من خالل:
الري  الزراعية: وتتكون من عنصرين أساسني هما  املكننة  أ- 

والدرس.
 ا-1 الري: يف القرى اليت ينخفض فيها منسوب املياه عن مستوى 
اآلبار  أو  الرتع  من  املياه  رفع  يستلزم  األمر  فان  الزراعية  األراضي 
تتم  هذه  الرفع  وعملية  األراضي  هذه  لري  وغريها  االرتوازية 
بوسائل بدائية كالسقاية أو وسائل حديثة باستخدام آالت الري 
ولكن  الكهربائي  التيار  يتوفر  ال  حيث  بالوقود  تدار  اآلالت  وهذه 
حينما يدخل التيار إىل الريف فإنه ميكن التمييز بني نوعني من 

آالت الري اليت تدار بالكهرباء ]62[.
األوىل: وهي تلك اآلالت اليت كانت تدار بالوقود ثم حتولت 
الواحدة  الرية  سعر  اخنفاض  عنه  ونتج  بالكهرباء  اإلدارة  إىل 
آالت  حتويل  على  ترتتب  اليت  االقتصادية  اآلثار  قياس  فيمكن 
الوقود إىل كهرباء يف االخنفاض الذي يتحقق يف تكلفة اإلنتاج 

الزراعي نتيجة اخنفاض تكلفة الري.
الثانية: وهي اآلالت املستخدمة املصممة أساسا لتدار بالتيار 
على  ترتتب  اليت  االقتصادية  اآلثار  قياس  وميكن  الكهربائي 
استخدام هذه اآلالت يف الري باخنفاض يف تكلفة اإلنتاج الزراعي 
بالوسائل  تكلفته  وبني  اآلالت  بهذه  الري  بني  الفرق  نتيجة 

السابقة اليت كانت تروي األراضي الزراعية. 
إما  والفول  واحللبة  والشعري  القمح  درس  يتم  الدرس:  ا-2   
الوقود  تستخدم  جبرارات  تدار  اليت  كاآلالت  بدائية  بوسائل 
قياس  ميكن  فإنه  الريف  إىل  الكهربائي  التيار  يدخل  وحينما 
اآلثار االقتصادية من هذا التحول من الوقود إىل الكهرباء مبقدار 

اخنفاض تكلفة الدرس بالنسبة لكل آلة.

2 - اإلنتاج احليواني: 

أ- فرز األلبان: عن طريق:

األوىل: الفرازات اليت تدار يدويا ثم حتولت إىل الكهرباء، وهذا 
التحول ترتب عليه نتيجتان:

خفض سعر الوحدة املنتجة: زيادة اإلنتاج هلذه الفرازات ألن 
الفراز الذي يدار كهربائيا يكون أسرع من الذي يدار يدويا األمر 

الذي يرتتب عليه زيادة إنتاجية الفرازة يف زمن معلوم.
هلذه  اإلنتاج  كمية  زيادة  عن  الناشئة  التكلفة  اخنفاض 

الفرازات نتيجة حتوهلا من يدوية إىل كهربائية.
لتدار  أساسا  واملصممة  املستخدمة  الفرازات  أما  الثانية: 

بالكهرباء، فإن قدرتها اإلنتاجية تزيد مقارنة باألوىل.
أن  ميكن  واليت  احليواني  اإلنتاج  آالت  أهم  إن  التفريخ:  ب- 
اآلالت  هذه  وتشغيل  التفريخ  وأجهزة  الفرازة  هي  بالكهرباء  تدار 
املألوفة  بالوسائل  تشغيلها  من  نسبيا  أرخص  سيكون  بالكهرباء 
يف الريف، وخاصة إذا ما استعملت يف تشغيل الطاقة الكهربائية 
الطاقة  من  واملشتقة  النائية  للمناطق  بالنسبة  الفتوفولطية 

الشمسية.
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ا- قطاع الصناعة: 

أ- النسيج: سواء كان نسيج األقمشة أو السجاد فإن دخول 
اليدوية إىل  النسيج  الريف يؤدي إىل حتول مصانع  الكهرباء إىل 

مصانع آلية تدار بالكهرباء، وينتج عن ذلك ما يلي:
خفض تكلفة اإلنتاج بالنسبة للوحدة املنتجة وبالتالي زيادة  •

الدخل الصايف من هذه الصناعة.
العمالة  • حجم  زيادة  إىل  يؤدي  مما  اإلنتاج  حجم  زيادة 

والتوظيف يف قطاع الصناعة يف الريف، وهذا يؤدي إىل زيادة 
الدخول.

ما  حتقيق  شأنها  من  اليت  الزراعية:  املنتجات  تصنيع  ب- 
يلي:

واخلضر  الطماطم  عصري  مثل  والفواكه  اخلضر  تعليب 
املعلبة.

مربى  • وكذا  والعنب،  والتني  املشمش،  مثل  املربى  صناعة 
التمر.

جتفيف الفواكه. •
واآلثار االقتصادية اليت ميكن أن ترتتب على تصنيع املنتجات 
قيام  هي  الريف،  إىل  الكهرباء  دخول  نتيجة  الغذائية  الزراعية 
الصناعة بامتصاص البطالة وتوفري الطلب واالحتياجات احمللية 
من  مقبول  مستوى  على  احملافظة  وكذلك  املنتجات  هذه  من 
األسعار خالل مواسم إنتاج هذه احملاصيل، ووفرة احملصول وزيادة 
حاجة االستهالك املباشر مما يرتتب عليه زيادة الدخل من الزراعة 
عن  الناجتة  املضافة  القيمة  زيادة  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من 

القطاع الزراعي.
الدخل  من  يرفع  الذي  األمر  احلليب:  مشتقات  تصنيع  جـ- 
حجم  زيادة  أي  عاملة  أيدي  تشغيل  عليه  يرتتب  كما  املنتج 
املضافة  والقيمة  الدخول  زيادة  وبالتالي  الصناعة  يف  العمالة 

نتيجة تصنيع األلبان.
د- صناعة اخلبز: قبل دخول الكهرباء كانت صناعة اخلبز 
إىل  الريف  وبوصول  األسر،  نساء  بها  تقوم  الفالحني  بيوت  داخل 
حتولت  بها  املهين  اهليكل  وتغيري  احلضارة  من  معني  مستوى 
نسبة معقولة من سكان الريف من العمل يف الزراعة إىل العمل 
يف  عامة  خمابز  وجود  لزم  مما  واخلدماتي،  الصناعي  القطاع  يف 
تعمل  كانت  اليت  األفران  حمل  حتل  بالكهرباء  تعمل  الريف 

بالوقود السائل.
بإدخال  واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار  إن  التجارة:  قطاع 
التجاري بها،  النشاط  الريف سينعكس على  الكهربائي يف  التيار 

يف صورة زيادة املعامالت التجارية سواء من حيث الكم أو النوع.
اخلامتة: يف األخري ميكن القول أن الطاقة املتجددة هي عبارة 
الطبيعة  يف  ومتوفرة  ناضبة  وغري  دائمة  طبيعية  مصادر  عن 

سواء أكانت حمدودة أو غري حمدودة ولكنها متجددة باستمرار، 
وهي نظيفة ال ينتج عن استخدامها تلوث بيئي نسبيا، ومن أهم 
الطاقة  هي  األصل  يف  تعترب  اليت  الشمسية  الطاقة  املصادر  هذه 
الرئيسية يف تكو ّن مصادر الطاقة وكذلك طاقة الرياح وطاقة 
وتكنولوجياتها  املتجددة  الطاقات  تعد  كما  واألمواج،  واجلزر  املد 
هي وسيلة لنشر املزيد من العدالة يف العامل بني دول العامل الغين 
ودول العامل الفقري، وهي ليست حكراً على الذين يعيشون اليوم، 
فاحلد األقصى من استعمال الشمس والرياح اليوم لن يقلل من 
على  نعتمد  فعندما  العكس،  على  بل  القادمة  األجيال  فرص 
الطاقة املتجددة وتكنولوجياتها سنجعل مستقبل أوالدنا وأحفادنا 
أكثر أمانًا«، فالطاقة املتجددة بأنواعها من طاقة مشسية وطاقة 
الطاقات  من  وغريها  عضوية  وطاقة  هيدروليكية  وطاقة  رياح 
»الطبيعية« تعترب بالفعل األمل يف توفري الطاقة يف املستقبل، من 
ناحية ألنها طاقات ال تنضب، ومن ناحية أخرى تعترب كمكمل 

لقطاع احملروقات.
جزء  استثمار  يف  البدء  علينا  حيتم  الذي  الوقت  حان  لذا 
مناسب من فائض امليزانية للدخول يف عامل مصادر توليد الطاقة 
املتجددة، ليس فقط للحفاظ على مركزنا كمصدرين رئيسني 
للطاقة، بل ألننا يف حاجة إىل ما يساعدنا على ختفيف االعتماد 

الكلي على املصادر النفطية القابلة للنضوب.

النتائج:

ضرورة تشجيع استخدام الطاقة املستدامة كجزء ال يتجزأ  •
من اإلسرتاتيجية الوطنية للطاقة. 

خالل  • من  املتجددة  الطاقة  تكنولوجيا  تشجيع  ضرورة 
االستثمارات األجنبية والشراكة. 

الطاقة  • اقتصاديات  ميدان  يف  والتعاون  التبادل  ضرورة 
املستدامة بني كل من الدول املتقدمة واملتخلفة، والنهوض 

بالتنمية االقتصادية واالجتماعية. 

خصوصا  • املتجددة  الطاقوية  املوارد  من  االستفادة  ضرورة 
الشمسية منها للوصول إىل منو دائم ما يسمح برفع املستوى 

املعيشي. 
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امللحق: يوضح معطيات اقتصادية حول أملانيا:
اجلدول )4(.  وضع حجم األعمال يف سنة 2005 ويف سنة 2030 يف قطاع تقنيات البيئة باملقارنة ببناء اآلالت وصناعة السيارات.

تقنيات البيئةصناعة السياراتبناء اآلالتالقطاع

2005170280150

20302905701000

 اجلدول )5(. حصة أملانيا من األسواق العاملية يف جمال تقنيات البيئة املختلفة كنسبة مئوية.

البيان
توليد 
الطاقة

فعالية 
الطاقة

املوارد الطبيعية 
وفعالية املوارد

اقتصاد املاء 
املستدام

النقل املستدام
اقتصاد الدورة 
الكاملة: إعادة 

االستخدام

301005052025النسبة

اجلدول )6(. حصة أملانيا من األسواق العاملية يف جمال تقنيات البيئة املختلفة كنسبة مئوية.

الواليات أملانياالدول
الصنياهلندإسبانيااملتحدة

اإلمجالية  احملطات  استطاعة 
222481681815114580006050املركبة )ميغاواط(

املصدر: حممد ساحل، حممد طاليب: مقال مقدم ضمن جملة الباحث بعنوان: »أهمية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة من أجل التنمية املستدامة –
عرض جتربة أملانيا -، جملة حمكمة علميا تصدر عن جامعة قاصدي مرباح بورقلة، العدد 06، سنة 2008، ص : 2010-209.

املراجع:

وزارة 1-1] واآلفاق«،  املشكالت  العراقية،  »البيئة  حنوش:  عزيز  حسني  علي   
البيئة، بغداد، مارس 2004.

 آندرو ستري: »تسخري البيئة ألغراض التنمية«، جملة التمويل والتنمية، 2-1]
اجمللد 29، العدد 02، جوان 1992، ص:19.

  القرآن الكريم: سورة يوسف، اآلية: »56«.3-1]

  يونس إبراهيم أمحد مزيد: »البيئة يف اإلسالم«، دار حامد للنشر والتوزيع، 4-1]
األردن-عمان، الطبعة األوىل، سنة 2009، ص: 34. 

 راتب سعود: اإلنسان و البيئة، دار احلامد للنشر و التوزيع، عام 2003، ص: 5-1]
.18

الشروق، 6-1] دار  البيئية«،  العلوم  إىل  »املدخل  الفرحان:  حييى  غرايبة،  سامح    
عمان، ط 3، جانفي 2000م، ص ص :17-18.

 خالد القامسي، وجيه البعيين: »محاية البيئة اخلليجية – التلوث الصناعي 7-1]
اإلسكندرية،  اجلامعي،  املكتب  والعلمية«،  العربية  البيئة  على  وأثره 

1999م، ص ص: 11-13.

  خالد القامسي، وجيه البعيين: »املرجع السابق«، ص:8-1.13]

ار االقتصادية واملاليـة لتلـوث البيئـة ووسائل 9-1]  حممـد صالـح الشيـخ: »اآلثـ

عام  األوىل،  الطبعة  الفنية  اإلشعاع  مطبعة  و  مكتبة  منها«،  احلماية 
2002، ص: 15.

  حممـد صالـح الشيـخ: »املرجع السابق«، ص: 10-1.15]

املالية«، 11-1] البيئة  تلوث  من  املانعة  اإلدارية  »التدابري  مرسي:  سيد  أمحد   
املركز الدولي للدراسات القانونية واالقتصادية، جامعة الزقازيق، فرباير 

1985، ص:08.

وتأثريها 12-1] »اجلات  فؤاد:  أمحد  مصطفى  ا-  إىل:  يرجع  التفاصيل  من  ملزيد   
على البيئة يف مصر«، املؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر - اقتصاديات 
البيئة، يف الفرتة-17 19 أفريل  قاعة املؤمترات بشركة النصر للتصدير 

واالسترياد ، القاهرة: كلية التجارة جامعة املنصورة، سنة 1995م.

ب-  إبراهيم حممد درويش: »التكلفة والعائد من منظور بيئي«، املؤمتر العلمي 

السنوي احلادي عشر، اقتصاديات البيئة يف الفرتة -17 19 أفريل قاعة املؤمترات 
بشركة  النصر للتصدير و االسترياد ، القاهرة: كلية التجارة، جامعة املنصورة، 

سنة 1995م.

113[-Donna J Wood ”Corporate Social Performance 
Revisited”, Academy of Management Review, Vol. 
16, No 4, )1991(, pp: 691-718.

114[-Karman, A. “The Impact of Environment on 
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Disclosure-practices:An empirical study”, Asian 
Review of Accounting, Vol. 3, No 2, )1995( pp: 90-
95

 رشيد احلمد، حممد صباريين:« البيئة ومشكالتها«، عامل املعرفة، اجمللس 15-1]
الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، أكتوبر 1979، ص: 24- 25.

 حممـد صالـح الشيـخ: »مرجع سابق«، ص: 16-1.15]

 يونس إبراهيم أمحد مزيد: »البيئة يف اإلسالم«، دار حامد للنشر والتوزيع، 17-1]
األردن-عمان، الطبعة األوىل، سنة 2009، ص: 34.

 حسن السعدي: »علم البيئة«، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن-18-1]
عمان، الطبعة العربية، سنة 2008، ص: 21.

 عادل مشعان وآخرون: »الرتبية البيئية«، دار عامل للنشر والتوزيع، األردن-19-1]
عمان، الطبعة األوىل، سنة 2007، ص: 10.

يف 20-1] ماجستري  مذكرة  البيئة”،  حلماية  كأداة  “اجلباية  فتحية:  قروين   
مخيس  اجلامعي  املركز  البيئة،  اقتصاد  ختصص  االقتصادية،  العلوم 

مليانة، 2007/2008، ص: 35.

 حممود يونس، حممد فوزي أبو السعود: “مدخل إىل املوارد واقتصادياتها”، 21-1]
دار اجلامعية للنشر والتوزيع، بريوت،  سنة 1993، ص ص: 333-335.

 حممد عبد اهلل محاد: “التوازن بني البيئة والتنمية”، حبث مقدم إىل ندوة 22-1]
البيئة والتنمية “تكامل ال تصادم” 19-17 ماي 1992، الرياض-اململكة 

السعودية، ص ص: 28-29.

 .1983 فيفري   05 يف  املؤرخ   83/03 رقم  اجلزائري  البيئة  محاية  قانون   *  
من  كل  يلي:«تعد  ما  على  البيئة  محاية  قانون  من  الثامنة  املادة  نصت  حيث 
التوازنات  على  واإلبقاء  والنبات  احليوان  فصائل  على  واحلفاظ  الطبيعة  محاية 
اليت  التدهور  أسباب  مجيع  من  الطبيعية  املوارد  على  واحملافظة  البيولوجية 
السهر على صيانة  أعماال ذات مصلحة وطنية، ويتعني على كل فرد  تهددها 

الثروة الطبيعية«. 

وحتديات 23-1] احلاضر  خماطر  البيئي،  “التلوث  املخادمي:  رزيق  القادر  عبد   
 ،2000 املستقبل”، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون- اجلزائر، سنة 

ص ص: 162-163.

124[-Colloque International sur le Développement Local, 
«gouvernance et réalité de l’économie nationale», 
les 26 et 27 avril 2005, Centre Universitaire 
Mustapha Stambouli de Mascara, p:12.

 زرزور إبراهيم: »املسألة البيئية والتنمية املستدامة“، امللتقى الوطين حول 25-1]
اقتصاد البيئة والتنمية املستدامة،معهد علوم التسيري، املركز اجلامعي 

باملدية   ،17-7- 2006ص:.06 

دار 26-1] ”اإلنسان والبيئة:منظومات الطاقة والبيئة والسكان“،  هاني عبيد:   
الشروق، عمان ، سنة 2000، ص:205 .

 حممد مصطفي اخلياط، إيناس حممد إبراهيم الشييت: »استخدام نظم 27-1]
حالة  دراسة  املتجددة:  الطاقة  مشروعات  تنمية  يف  اجلغرافية  املعلومات 

»مصر«، نشر يف املؤمتر العلمي السابع عشر لنظم املعلومات وتكنولوجيا 
احلاسبات، القاهرة، مصر، فرباير 2010، ص: 04.

  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، »وكالة الطاقة«:« الرتمجة العربية 28-1]
لدليل إحصاءات الطاقة الدولية«، مارس 2009، ص: 121.

»مشروع اإلنارة باستخدام 29-1]   معهد األحباث التطبيقية -القدس)أريج(: 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبساهمة مالية من  الطاقة الشمسية«، 
UNDP، مرفق البيئة العاملي/مشروع املنح الصغرية، مؤسسة هينرش بل 

األملانية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، سنة 2010، ص:03. 

130[- Mc Mullan.,J,T, Morgan, R.Murray, R.B.Energy 

Resource and Supply, John Wiley and Sons. 

London Energy 1976;pp:66-93.

  سعود يوسف عياش: »تكنولوجيا الطاقة املتجددة«، عامل املعرفة، سلسلة 31-1]
كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 
الكويت، صدرت السلسلة يف يناير 1978 بإشراف أمحد مشاري العدواني 

1923-1990، سنة 1981، ص ص: 280-275.

جملة 32-1] ـال«،  وآمـ حتديات   .. البديلة  »الطاقة  اخلياط  مصطفي  حممد   

السياسة الدولية، العدد 164، اجمللد 41، أفريل 2006.

واقتصادياتها”، 33-1] “املوارد  مبارك:  النعيم  عبد  يونس،  حممود  بكري،  كامل   

 ،1986 سنة  بريوت،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  العربية  النهضة  دار 
ص:134.

املعرفة، سلسلة 34-1] املتجددة”، عامل  الطاقة  سعود يوسف عياش: “تكنولوجيا   

كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، 
الكويت، صدرت السلسلة يف يناير 1978 بإشراف أمحد مشاري العدواني 

1923-1990، سنة 1981، ص:30.

  حممد مصطفي اخلياط، ماجد كرم الدين حممود : »الطاقة املتجددة 35-1]
املتجددة،  الطاقة  أنواع  عن  عمل  ورشة  املستقبل«،  ومسارات  احلاضر   ..

برعاية مؤسسة هانس زايدال األملانية، القاهرة- مصر، أوت 2007.

مداخلة 36-1] الطاقة«،  وتأمني  البديلة  »الطاقة  اخلياط  مصطفي  حممد   

نشرت يف مؤمتر »البرتول والطاقة ... هموم عامل واهتمامات أمة«، جامعة 
املنصورة، كلية احلقوق،2 - 3 أبريل 2008، ص: 05.

الباحث بعنوان: 37-1]   حممد ساحل، حممد طاليب: مقال مقدم ضمن جملة 
املستدامة  التنمية  أجل  من  البيئة  محاية  يف  املتجددة  الطاقة  »أهمية 
-عرض جتربة أملانيا -« جملة حمكمة علميا تصدر عن جامعة قاصدي 

مرباح بورقلة، العدد 06، سنة 2008، ص: 204.

  السيد شوقي السيد: مرجع سابق.38-1]

  موسى الفياض، عبري أبو رمان: »الوقود احليوي، األفاق واملخاطر والفرص«، 39-1]
املركز الوطين للبحث واإلرشاد الزراعي، اململكة األردنية اهلامشية، سنة 
2009، ص: 01.                                                                                                                       

  فريق من خرباء الشركة: »الوقود احليوي«، الشركة الوطنية للمطاحن 40-1]
واألعالف، طرابلس، ليبيا، سنة 2007، ص:07.
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الدولية 41-1] املنظمة  املتجددة«،  الطاقة  إلي مستقبل  »التحول  اتكني:  دونالد    
للطاقة الشمسية، سنة 2005، ترمجة هشام العجماوي.

  حممد مصطفى اخلياط: »الطاقة البديلة وتأمني الطاقة«، مرجع سابق، 42-1]
ص: 14.

العام 43-1] أوابك: »تقرير األمني   - العربية املصدرة للبرتول     منظمة األقطار 
السنوي الثالث والثالثون«، 2006.

»املوسوعة يف شتى جماالت 44-1] سامح عثمان أمحد:  حممد صالح صديق،    
املعرفة«، عتبة الثقافة، اإلسكندرية، سنة ، 2006ص:115 .

دار النشر 45-1] جملة أملانيا، العدد 03،  »األبطال اخلضر«،  غيورك ميك:    

سوسيتيس، فرانكفورت، سنة  ، 2007ص ص:41 -40 .

  أنظر امللحق ، اجلدول األول.46-1]

  أنظر امللحق ، اجلدول الثاني.47-1]

 منظمة الطاقة األملانية: »الطاقة املتجددة: تقنيات الطاقة املتجددة قصة 48-1]

 ،2008 سنة  والتكنولوجيا  لالقتصاد  الفيدرالية  الوزارة  أملانية«،  جناح 
ص:01.            

جملة أملانيا، 49-1] »فرايبورغ مدينة الطاقة الشمسية«،  برينفارد يانتسينغ:    

العدد 02، دار النشر سوسيتس، فرانكفورت، سنة ، 2008 ص:49 .

  برينفارد يانتسينغ: »املرجع السابق«، ص: 50-1.49]

  غيورك ميك: »مرجع سابق«، ص: 51-1.43]

  أنظر امللحق ، اجلدول الثالث.52-1]

  غيورك ميك: »مرجع سابق«، ص: 53-1.44]

  راينر شتو مبف: »طاقة من جوف األرض«، جملة أملانيا، العدد ، 02 دار 54-1]

النشر سوسيتس، فرانكفورت، سنة ، 2008ص:.55  

  جملة أملانيا: »مرجع سابق«، العدد 03، سنة 2007، ص: 55-1.26]

  مارتني أورت: »علينا زيادة الفعالية«، جملة أملانيا، العدد ، 02 دار النشر 56-1]
سوسيتس، فرانكفورت، سنة ، 2008ص:59 .

  حممد ساحل، حممد طاليب: »مرجع سابق«، ص: 57-1.208]

  آصف دياب وآخرون: »استشراف مستقبل العلم والتقانة يف سورية حتى 58-1]
»سورية  ملشروع  األول  األساسي  االستشرايف  الوطين   ،« 2025التقرير 

 2025»، حمور التقانة، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة، ص:60 .

  وزارة الطاقة واملناجم: »دليل الطاقات املتجددة«، طبعة 2007، ص:59-1.13]

   للمزيد أنظر إىل الشكل املوجود يف:  املصدر: وزارة الطاقة واملناجم: »املرجع 60-1]
السابق«، ص57 : .

اإللكرتوني 61-1] املوقع  على  تصفح  االملانية،  اخلارجية  وزارة   

http://www.almania.diplo.de/ .18-08-2013 بتاريخ:
Vertretung/almania/ar/03/02_Herausforderung_

.Klima_Umwelt/Desertec_Forum_Seite.htm

والتكنولوجيا  االقتصاد  بوزارة  املتجددة  الطاقات  دائرة  يف  األوىل  املسؤولة   *  
األملانية.

من 62-1] »ديزرتيك«  املتجددة  الطاقات  نقل  حمطات  إجناز  »مشروع  داود:  ع    

اجلنوب إىل أوروبا يكّلف 400 مليار يورو«، جريدة األمة العربية نشر يف: 
25 - 01 – 2010:  وتصفح على املوقع اإللكرتوني التالي يف: 31 - 03 
     http://www.djazairess.com/eloumma/9033  2013 –

املعرفة 63-1] دار  االجتماعية«،  التنمية  يف  »دراسات  عيد:  إبراهيم  حسني    

اجلامعية، سنة 1948.


