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مقدمة:
خطورة  واالأكرث  للبيئة،  �سارة  باآثار  ت�سبب  قد  للطاقة  املكثف  اال�ستخدام  اإن 
العامل  يف  امل�ستهلكة  الطاقة  فاإن  بالفعل  و  املناخ.  تغري  هو  منها  عاملية  واالأكرث 
تعتمد و اإىل حد كبري على الوقود االأحفوري )النفط والغاز الطبيعي والفحم( 
التي تنبعث منها غازات البيت االخ�سر )غازات الدفيئة(، مبا يف ذلك غاز ثاين 

اأك�سيد الكربون، والتي تعد امل�سوؤولة عن ظاهرة االحتبا�ص احلراري.
تلقى ظاهرة االحتبا�ص احلراري العاملي مزيدا من االهتمام ، وخا�سة يف اأواخر 
املناخ  تغري  اأن  الوا�سح  ومن  امل�ستدامة.  التنمية  مفهوم  ظهور  مع  الثمانينات 
واآثاره الكارثية ت�سكل عقبة يف طريق حتقيق التنمية امل�ستدامة. وهكذا فاإن نظام 
الطاقة احلايل القائم على املورد االأحفوري غري متوافق مع حتقيق اأهداف التنمية 
امل�ستدامة. واأمام هذا الو�سع، مل يعد ا�ستخدام الطاقات املتجددة )RE( خيارا 
بل �سرورة، ذلك بف�سل ما تزخر به منطقة املغرب العربي من موؤهالت مناخية 
كونها ت�ستقطب ن�سبا عالية من اأ�سعة ال�سم�ص ال�ساطعة يف �سحاريها وعلى مدار 

ال�سنة.  
كبرية  اأهمية  منحت  التي  القليلة  النامية  الدول  من  واحدة  اجلزائر  تعترب  و 
ال�ستخدام الطاقة املتجددة كجزء اأ�سا�سي من �سيا�ستها يف احلفاظ على الطاقة،  
وقد ا�سبحت الطاقة ال�سم�سية منذ منت�سف الثمانينات  م�سدرا واعدا يف اجلزائر 

التي ميكن اأن ت�سهم يف حت�سني توازن الطاقة وحماية البيئة. 
الإن�ساء  ال�سم�سية.  للطاقة  جيدة  باإمكانيات  تتمتع  احلزائر  اأن  ثبت  الواقع  ويف 
طموح  م�سروع  وهو   ،)SWH( ال�سم�سية  بالطاقة  املائية  لل�سخانات  �سوق 
البيئية  الفوائد  من  العديد  لديه  الذي  ال�سم�سي  الربنامج   )PROSOL( ي�سمى 

واالجتماعية واالقت�سادية.
و الهدف الرئي�سي من هذه الورقة البحثية هو معرفة مدى اإمكانية تطبيق م�سروع 
الواقع  يف  ال�سم�سية.  بالطاقة  املياه  ت�سخني  �سوق  لتعزيز  اجلزائر  يف  برو�سول 
االجتماعية  االآثار  وكذلك  امل�سروع،  هذا  ميزات  لكافة  مف�سال  حتليال  نعطي 
واالقت�سادية والبيئية مثل تطوير ال�سناعة املحلية وخلق فر�ص العمل، و احلد من 

انبعاثات CO2 وتوفري الطاقة.
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*دراسة إلمكانية تطبيق مشروع بروسول )PROSOL( في الجزائر*

التي كانت وا�سحة ب�سورة كبرية يف ال�سمال وارتبطت بالتنمية ال�سناعية والنمو 
املت�سارع ملعدالت اال�ستهالك. ومل ت�ستاأثر الق�سايا البيئية التي تهم الدول االأقل 
وكذلك  ا�ستقرارا  اأكرث  اقت�ساد  اإىل  حاجتها  وخ�سو�سا  الكايف  باالهتمام  منوا 
حت�سني االأو�ساع البيئية فيها، اإال اأن احلاجة اإىل الربط بني اأهداف البيئة والتنمية 
اأ�سبحت اأكرث و�سوحا، و لفت االنتباه اإىل القيود التي تفر�ص على النمو نتيجة 
انت�سر  كما  الطاقة،  الطبيعية وم�سادر  الرثوات  مثل  الطبيعية  املوارد  النق�ص يف 
االهتمام بق�سايا التنمية امل�ستدامة يف اأدبيات العامل الثالث نتيجة تعرث الكثري من 
ال�سيا�سات التنموية املطبقة فيه، والتي اأدت اإىل تفاقم املديونية اخلارجية وتردي 
الفجوة االجتماعية  ات�ساع  ال�سناعي، وكذلك  القطاع  االإنتاجية وخ�سو�سا يف 
لدى  االأحيان  بع�ص  يف  التغذية  وقلة  واملجاعة  بل  الدول،  من  كبري  عدد  يف 

الفئات الفقرية التي �ساءت اأحوالها )1(.
الن�ساط  ذلك  باأنها   Edwerd barbier يعرفها  امل�ستدامة:  التنمية  مفهوم   -1
احلر�ص  مع  ممكن،  قدر  اكرب  االجتماعية  بالرفاهية  االرتقاء  اإىل  يوؤدي  الذي 
على املوارد الطبيعية املتاحة وباأقل قدر ممكن من االأ�سرار واالإ�ساءة اإىل البيئة، 
تعقيدا  اأكرث  كونها  يف  التنمية  عن  تختلف  امل�ستدامة  التنمية  بان  ذلك  ويو�سح 

وتداخال فيما هو اقت�سادي واجتماعي و بيئي )2(. 
• وميكن تعريف التنمية امل�ستدامة كعملية اأو تطور مبا اأنها تنمية اقت�سادية والتي 
نف�ص  و�سمن  االأجيال  )بني  االجتماعية  العدالة  واحرتام  البيئة  بحماية  ت�سمح 
تقت�سر  امل�ستدامة ال  التنمية  اأن  االأحيان،  يعتقد كثري من  ما  اجليل(. على عك�ص 
االأبعاد االقت�سادية  اأف�سل بني  توازن  اإقامة  اإىل  تهدف  البيئي، واإمنا  الوعي  على 

واالجتماعية والبيئية.
تقرير  يف  جاء  الذي  امل�ستدامة  للتنمية  وا�ست�سهادا  �سهرة  االأكرث  التعريف   •
برونتالند Bruntland report p.8،  عام 1987: "... انها تلبي احتياجات 
احلا�سر دون امل�سا�ص بقدرة االأجيال املقبلة على تلبية احتياجاتهم اخلا�سة")3(.

فهذا النوع من التنمية هو الذي يركز على بعدين مهمني هما احلا�سر وامل�ستقبل، 
حيث تكمن اأهمية التنمية امل�ستدامة، ح�سب هذا التعريف يف قدرتها على اإيجاد 
التوازن بني متطلبات التنمية لالأجيال احلا�سرة، دون اأن يكون ذلك على ح�ساب 

االأجيال القادمة.  
واأف�سى موؤمتر ريو ديجانريو عام 1992 اإىل �سرورة اإعادة �سياغة النظام العاملي 
بهدف تناول مو�سوع غاية يف االأهمية بالن�سبة لالأجيال احلالية وامل�ستقبلية واإزالة 
وال�سعوب  الدول  بني  الدولية  العالقات  نظام  يف  واملتوا�سل  الوا�سح  الظلم 
بغية اإن�ساء نظام دويل جديد ي�سبح فيه اجلميع غري قابل للتنازل عن حياة الئقة 

ومريحة )4(.
اأما اللجنة العاملية للتنمية امل�ستدامة ، فقد عرفتها على اأنها: هي التنمية التي تفي 
اللجنة  انتهت  قد  و  امل�ستقبل،  اأجيال  مبوارد  املجازفة  دون  احلا�سر  احتياجات 
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"م�ستقبلنا امل�سرتك" اإىل اأن هناك حاجة اإىل  العاملية للتنمية يف تقريرها املعنون 
طريق جديد للتنمية، طريق ي�ستدمي التقدم الب�سري ال  يف مناطق قليلة، اأو على 

مر بع�ص ال�سنني بل للكرة االأر�سية باأ�سرها و�سوال اإىل امل�ستقبل البعيد )5(. 
االقت�سادي  الن�ساط  بني  العالقة  يج�سد  الذي  هو  التنمية  من  النوع  هذا  اإن 
منط  على  ذلك  ينعك�ص  االإنتاجية،  العملية  يف  الطبيعية  للموارد  وا�ستخدامه 
للن�ساط  جيدة  نوعية  ذات  خمرجات  اإىل  التو�سل  يحقق  مبا  املجتمع،  حياة 
االقت�سادي، وتر�سيد ا�ستخدام املوارد الطبيعية، مبا يوؤمن ا�ستدامتها و�سالمتها، 

دون اأن يوؤثر ذلك الرت�سيد �سلبا على منط احلياة وتطوره.
على   ترتكز  جوهرها  يف  امل�ستدامة،  التنمية  اأن  القول  ميكن  �سبق  ما  خالل  من 

النقاط التالية :)6(
• التاأكيد على �سرورة اال�ستغالل االأمثل لالإمكانيات واملوارد املتاحة يف االقت�ساد؛
• املحافظة على البيئة، عن طريق التقليل قدر االإمكان من االآثار ال�سلبية الناجتة 

عن االأن�سطة االقت�سادية واالجتماعية على م�سادر االقت�ساد وعلى البيئة ؛
يف  تقارب  اإحداث  على  قادرة  متوازنة  اقت�سادية  تنمية  لتحقيق  ال�سعي   •

م�ستويات املعي�سة ملختلف الفئات.
االأهداف  من  اإىل جملة  امل�ستدامة  التنمية  ت�سعى  امل�ستدامة:  التنمية  اأهداف   -2

جاءت من خالل النقاط التالية:)7(
• اإن التنمية امل�ستدامة عملية واعية، معقدة، طويلة االأمد، �ساملة ومتكاملة يف 

اأبعادها االقت�سادية، االجتماعية، ال�سيا�سية و الثقافية ؛ 
• مهما كانت غاية االإن�سان اإال انه يجب اأن يحافظ على البيئة التي يعي�ص فيها، 
لذا فاإن هدفه يجب اأن يكون اإجراء تغريات جوهرية يف البنى التحتية والفوقية، 

دون ال�سرر بعنا�سر البيئة املحيطة ؛
• هذا النموذج للتنمية ميكن جميع االأفراد من تو�سيع نطاق قدراتهم الب�سرية اإىل 
اأق�سى حد ممكن، وتوظيف تلك القدرات اأح�سن توظيف لها يف جميع امليادين ؛
• منوذج يحمي خيارات االأجيال التي مل تولد بعد، وال ي�ستنزف قاعدة املوارد 

الطبيعية الالزمة لدعم التنمية يف امل�ستقبل.
الكفاءة  بني  التوفيق  هو  امل�ستدامة  للتنمية  االأ�سا�سي  الهدف  فاإن  بالتايل  و 
تتكون  لذلك  البيئي.  النظام  على  واحلفاظ  االجتماعي  والتقدم  االقت�سادية 
االأبعاد  هذه  بني  ال�سرورية  الت�سوية  اإدارة  يف  امل�ستدامة  للتنمية  ا�سرتاتيجية 

الثالثة. ولذلك فاإن االأبعاد ال�سيا�سية واملوؤ�س�سية هي اأي�سا املركزية.
هناك العديد من التف�سريات للعالقات املتبادلة بني هذه املكونات الثالثة )8(. 
على �سبيل املثال، )Munasinghe )9 مثل التنمية امل�ستدامة يف مثلث، الذي 

يو�سحه ال�سكل التايل:

امل�سدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على
Munasinghe, M. Environmental Economics and Sustainable

Development, World Bank 1993,Wash. DC, US.

ال�سكل 01. عنا�سر التنمية امل�ستدامة

 

 
 

 

وعادة ما ي�ستخدم هذا املفهوم ولكنه انتقد اأي�سا فيما ت�سري اإليه االأ�سهم بني االأبعاد 
الثالثة للتنمية امل�ستدامة و الف�سل يف اإظهار العالقات املتبادلة بو�سوح )10(.

امل�ستدامة:  للتنمية  مقاربتني رئي�سيتني  اأ�سا�سا  امل�ستدامة: هناك  التنمية  مقاربة   -3
اال�ستدامة القوية و اال�ستدامة ال�سعيفة. والفرق  الرئي�سي بني هذين املقاربتني 
االإن�سان  �سنع  من  املال  وراأ�ص  البيئية  االأ�سول  بني  اال�ستبدال  باإمكانية  يتعلق 

.)11(
• ا�ستدامة �سعيفة، والتي قدمها االقت�ساديني الكال�سيكيني اجلدد، تدعو الإمكانية 
يف   .)12( االإن�سان  �سنع  من  املال  وراأ�ص  الطبيعي  املال  راأ�ص  بني  اال�ستبدال 
باأنها عدم  اال�ستدامة  تعرف  الكال�سيكي اجلديد،  الواقع، وفقا خلرباء االقت�ساد 
زوال الرعاية ال�ساملة للمجتمع مع مرور الوقت. لذلك، يجب اأن يظل خمزون 
راأ�ص املال كافيا من جيل اإىل اآخر، من اأجل احلفاظ على رفاهية االأجيال القادمة 

التي يجب اأن تكون م�ساوية على االأقل ملا هي عليه االأجيال احلالية )13(.
قد  متجدد(  غري  مورد  ا�ستخدام  )مثل  الطبيعي  املال  راأ�ص  خف�ص  فاإن  وهكذا 
يقابله زيادة يف راأ�ص املال امل�سنع من نف�ص القيمة، والذي �سوف يبقي خمزون 
راأ�ص املال ثابت، وبالتايل اإمكانية خلق العديد من ال�سلع واخلدمات على االأقل 
احلايل  اجليل  املنا�سب:  الوقت  يف  يحدث  تبادل  هناك  لذلك  امل�ستقبل.  يف 
ي�ستهلك راأ�ص املال الطبيعي، ولكن يف املقابل يورث لالأجيال القادمة املزيد من 

الطاقة االإنتاجية يف �سكل خمزون من املعدات، املعرفة واملهارات.
يف  اال�ستدامة.  حتقيق  �ساأنها  من  التي  اال�ستثمار  �سيا�سة   Hartwick اقرتح 
الواقع، اإن قاعدة Hartwick هي اقرتاح اإيجار ال�ستثمار املوارد غري املتجددة 
لهذه  ووفقا  املنتجة.  الراأ�سمالية  ال�سلع  تراكم  من  تاريخ  كل  يف  امل�ستخدمة 
القاعدة ، اال�ستثمارات ال�سافية ت�ساوي �سفر يف كل نقطة يف الوقت املنا�سب، 

ومن ثم فائدة ثابتة.)14(
• يدعم رواد االقت�ساد االيكولوجي فكرة اال�ستدامة القوية. بحيث اأن منوذج 
Dalyـ)15( وت�ستند هذه  اال�ستدامة القوية يدين بالكثري اإىل العمل الريادي لـ 
�سنع  من  املال  وراأ�ص  الطبيعي  املال  راأ�ص  بني  التكامل  افرتا�ص  على  املقاربة 
املال  "راأ�ص  من  خمزون  على  احلفاظ  ال�سروري  فمن  وبالتايل  االإن�سان15. 
مع  القادمة،  االأجيال  رفاه  اأجل �سمان  من  عنه  الطبيعي احلرج" الذي ال غنى 
نوعها  من  فريدة  هي  البيئية  العنا�سر  بع�ص  الواقع،  يف   .)16( الوقت  مرور 

واخلدمات التي تقدمها ال ميكن ا�ستبدالها براأ�ص املال من �سنع االإن�سان.
ويرتبط م�سطلح اال�ستدامة مع جميع متطلبات احلياة الع�سرية، يف اأيامنا هذه. 
وفر�ص  املالية،  ال�سياحية،  االجتماعية،  اال�ستدامة  عن  نتكلم  نحن  الواقع،  يف 
فـ  ذلك  اإىل  وما  امل�ستدامة،  واملجتمعات  امل�ستدامة،  واملدن  امل�ستدامة،  العمل 
 Beyond Growth, The Economics " يكتب يف كتابه ال�سهري  Daly
 of Sustainable Development": “We expected any day to
hear about “sustainable sustainability“ "نتوقع يف اأي يوم اأن 

ن�سمع عن اال�ستدامة امل�ستدامة" )17(.
4- التنمية ال�سياحية امل�ستدامة:

امل�ستدامة  ال�سياحية  التنمية  تعرف  امل�ستدامة:  ال�سياحية  التنمية  تعريف   -1-4
التخطيط  اإطار  يف  كاملة  علمية  درا�سة  بعد  تنفيذها  يبداأ   تنمية  باأنها  واملتوازنة 
املتكامل للتنمية االقت�سادية واالجتماعية والبيئية داخل الدولة ككل اأو داخل اأي 

اإقليم تتجمع فيه مقومات التنمية ال�سياحية من عنا�سر جذب طبيعية وح�سارية.
وعرفها االإحتاد االأوروبي للبيئة واملتنزهات القومية �سنة 1993 التنمية ال�سياحية 
االقت�سادي  التكامل  ويحقق  البيئة  على  يحافظ  ن�ساط  اأنها  على  امل�ستدامة 
تقابل  التي  التنمية  اأنها  على  تعرف  كما   ، املعمارية  بالبيئة  ويرتقي  واالجتماعي 
وت�سبع احتياجات ال�سياح واملجتمعات ال�سيفة احلالية و�سمان ا�ستفادة االأجيال 
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امل�ستقبلية، كما اأنها التنمية التي تدير املوارد باأ�سلوب يحقق الفوائد االقت�سادية 
العمليات  وا�ستمرارية  الثقافية  الوحدة  على  االإبقاء  مع  واجلمالية  واالجتماعية 

االإيكولوجية  والتنوع البيولوجي ومقومات احلياة االأ�سا�سية )18(. 
4-2- مبادئ واأهداف التنمية ال�سياحية امل�ستدامة: اإن االهتمام املتزايد بال�سياحة 
اإن�ساء  يف  اال�ستثمار  ت�سجيع  حيث  من  التنمية  يف  دورها  تعاظم  اإىل  دفع 
امل�سروعات ال�سياحية يف اإطار االإعفاءات ال�سريبية على واردات ال�سياحة، كما 
�ستوفر فر�سا مهمة مل�ساهمة الدول يف اإن�ساء م�ساريع البنى التحتية، خا�سة يف 
امل�ستدامة يف  ال�سياحية  التنمية  واأهداف  مبادئ  وتتمثل  اال�ستدامة،  مفهوم  ظل 

النقاط التالية )19(:
الثقافية  الطبيعية واملوروثات  باملوارد  التقدير واالهتمام  البيئة وزيادة  حماية   •

للمجتمعات.
• تلبية االحتياجات االأ�سا�سية للعن�سر الب�سري واالرتقاء بامل�ستويات املعي�سية.

• حتقيق العدالة بني اأفراد اجليل الواحد وبني االأجيال املختلفة من حيث احلق يف 
اال�ستفادة من املوارد البيئية والدخول.

• خلق فر�ص جديدة لال�ستثمار وبالتايل خلق فر�ص عمل جديدة وتنوع االقت�ساد.
الن�ساطات  خمتلف  على  ال�سرائب  فر�ص  خالل  من  الدولة  مداخيل  زيادة   •

ال�سياحية.
• حت�سني البنى التحتية واخلدمات العامة يف املجتمعات امل�سيفة.

على  املحليني  وال�سكان  لل�سياح  واإتاحتها  الرتفيه  ت�سهيالت  مب�ستوى  االرتقاء   •
حد �سواء.

ال�سياح والعاملني واملجتمعات  البيئية لدى  البيئي والق�سايا  بالوعي  االرتقاء   •
املحلية.

• م�ساركة املجتمعات املحلية يف اتخاذ قرارات التنمية ال�سياحية وبالتايل خلق 
تنمية �سياحية مبنية على املجتمع.

الثقافية  واملنظومة  البيئة  على  ال�سياحة  بتاأثريات  االهتمام  على  الت�سجيع   •
للمقا�سد ال�سياحية .

• اإيجاد معايري للمحا�سبة البيئية والرقابة على التاأثريات ال�سلبية على ال�سياحة.
• اال�ستخدام الفعال لالأر�ص وتخطيط امل�ساحات االأر�سية مبا يتنا�سب مع البيئة 

املحيطة. 
املحور الثاين: م�ساهمة الطاقة احلرارية ال�سم�سية  يف التنمية 

امل�ستدامة
دامت  ما  تن�سب  ال  التي  النظيفة  املتجددة  الطاقات  من  ال�سم�سية  الطاقة  تعترب 
قد  االأر�ص  على  املوجودة  الطاقة  م�سادر  جميع  اأن  كما  موجودة،  ال�سم�ص 
مبا�سرة  بطرق  حتويلها  ميكن  الطاقة  وهذه  ال�سم�سية،  الطاقة  من  اأوال  ن�ساأت 
ال�سم�ص  واأ�سعة  حمركة،  وقوة  وكهرباء  وبرودة  حرارة  اإىل  مبا�سرة  غري  اأو 
فوق  كاالأ�سعة  املرئي  وغري   %49 ي�سكل  املرئي  وطيفها  كهرومغناطي�سية  اأ�سعة 
البنف�سجية ي�سكل 2% واالأ�سعة دون احلمراء 49%، وقد كان ا�ستخدام الطاقة 
احلرارية لل�سم�ص معروفا منذ اآالف ال�سنني يف املناطق احلارة، حيث ا�ستخدمت 
يف ت�سخني املياه ويف جتفيف بع�ص املحا�سيل حلفظها من التلف، اأما يف الوقت 
ال�سم�ص يف  ا�ستغالل طاقة  تقوم على حماولة  االأبحاث والتجارب  فان  احلايل 
اإنتاج طاقة كهربائية ويف التدفئة وتكييف الهواء و�سهر املعادن وغريها، والطاقة 
ال�سم�سية تختلف ح�سب حركتها وبعدها عن االأر�ص، كما اأنها ت�سل اإىل االأر�ص 
�سوء اأو اإ�سعاعية، ففي اليوم ال�سحو وحني تكون ال�سم�ص عمودية فان طاقتها، 
االإ�سعاعية ت�سل اإىل �سطح االأر�ص اخلارجي مبعدل 1 كيلوواط/م³  فهي م�سدر 
وفري لو اأمكن جتميعه وا�ستغالله)20(، وجتدر االإ�سارة اإىل اأن الطاقة ال�سم�سية 
الكهرباء، ومن  اإنتاج  البرتول بعد ن�سوبه يف  املر�سح االأقوى لتحل حمل  تعترب 

اإىل كهرباء.  ال�سم�ص  اأ�سعة  التي حتول  الفوتوفولتيك  األواح  اأي�سا جناح  املتوقع 
وتعترب الطاقة احلرارية ال�سم�سية تكنولوجيا جديدة ن�سبيا وواعدة اإىل حد بعيد 
عر�سة  االأكرث  للبلدان  وتوؤمن  حمدودة  البيئة  على  اآثارها  و  كثرية  فمواردها 
لل�سم�ص يف العامل فر�سة مماثلة لتلك التي توؤمنها حاليا مزارع الرياح يف البحار 
املناطق االأكرث وعدا:  للرياح، ومن بني  ال�سواطئ االأكرث عر�سة  االأوروبية ذات 
البحر  على  املطلة  االأوروبية  والدول  واأفريقيا  املتحدة  الواليات  غرب  جنوب 
يكفي  العامل  مناطق  من  عدد  )21(.ويف  واأ�سرتاليا  وال�سني  املتو�سط  االأبي�ص 
كم² واحد من االأر�ص لتوليد مابني 100 و 120 جيغاواط/�ساعة من الكهرباء 

يف ال�سنة من خالل ا�ستخدام تكنولوجيا احلرارية ال�سم�سية.
1- واقع واآفاق الطاقات ال�سم�سية يف اجلزائر: 

ا�ستطاعت اجلزائر اأن حتكم ا�ستغالل ثروتها الطبيعية من برتول وغاز، مبا قامت 
به ال�سركة الوطنية "�سوناطراك" منذ اال�ستقالل بجهود مت�سلة، �سواء لال�ستيالء 
على ملكية املنابع اأو تطوير طرق اال�ستغالل. ومن تلك اجلهود قرار التاأميم الذي 
اأرجع ال�سيادة للبالد على ثروتها، واجلهود اخلا�سة الإن�ساء م�سانع لتمييع الغاز.
ولكن  الثمانينيات،  خالل  �سلبية  فرتة  اال�ستغالل  هذا  و�سعية  عرفت  وقد 
من  وفائ�سا  ظاهرا،  حت�سنا  اأتاحت   ،2001 منذ  االأخرية  الدولية  التطورات 
الدخل املايل، ر�سد لعمليات التنمية ودعم االقت�ساد. ومبا اأن املراقبني واخلرباء 
املخت�سني مب�سري الطاقة النافذة "اأي البرتول و الغاز" يرون اأو يتوقعون حدوث 
اأزمة  وحلول  االأكرث،  على  ثالثة  عقود  بعد  ونفادها  اإنتاجها  يف  كبري  انخفا�ص 
خطرية، تواجهها جميع البلدان. اأما بخ�سو�ص اجلزائر فاإن احتياطاتها املخزونة 
يف اأعماق اجليوب، فتقدر بنحو ثالثني مليار برميل من البرتول وكميات وافرة 
من الغاز الطبيعي، ت�سمح لها مبواجهة الو�سعية طيلة عدة عقود، وال�سيما فيما 
اإمكانية اكت�ساف منابع وجيوب جديدة  فاإن  اإىل ذلك  بالغاز، وباالإ�سافة  يتعلق 
من البرتول والغاز �سبه حمققة، نظرا اإىل اأن مناطق وا�سعة من الرتاب الوطني 
م�سري  يف  التوقعات  فاإن  كان  ومهما  واال�ستك�ساف.  للتنقيب  بعد  تعر�ص  مل 
الطاقة النافدة تفر�ص على امل�سوؤولني عندنا التفكري يف اإمكانات ا�ستغالل الطاقة 

املتجددة مثل الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح)21(
2- االأهداف االإ�سرتاتيجية املعتمدة لكفاءة الطاقة يف اجلزائر:

متثلت االأهداف االإ�سرتاتيجية املعتمدة لكفاءة الطاثة يف اجلزائر فيما يلي )21(:
وتكييف  بتدفئة  املرتبطة  الطاقة  ا�ستهالك  تخفي�ص  ؛  باملباين  احلراري  العزل   -

ال�سكن بـ %40 
- تطوير ال�سخان ال�سم�سي، كبديل تدريجي لل�سخان التقليدي

- تعميم ا�ستخدام امل�سابيح االقت�سادية 
- اإدخال كفاءة الطاقة يف االإنارة العمومية 

- تنمية الفعالية الطاقوية يف القطاع ال�سناعي
- تنمية وقودي غاز البرتول املميع والغاز الطبيعي 

- اإدخال التقنيات االأ�سا�سية للتكييف ال�سم�سي للهواء 
اإذ تعد اجلزائر واحدة من بني الدول التي اهتمت بالطاقات ال�سم�سية، وفيما يلي 

نحاول عر�ص لبع�ص امل�ساريع التي بادرت بها يف هذا املجال:
• بداأت اجلهود االأوىل ال�ستغالل الطاقة ال�سم�سية يف اجلزائر مع ان�ساء حمافظة 
 ،1988 �سنة  اجلنوب  خمطط  واعتماد  الثمانينيات  يف  اجلديدة  الطاقات 
الطاقة  ا�ستغالل  ال�سم�سية،  الطاقة  لتطوير  بتجهيزات  الكربى  املدن  جتهيز  مع 
باأدرار  ملوكة  حمطة  كاإجناز  بالكهرباء،  املعزولة  القرى  بع�ص  لتزويد  ال�سم�سية 
نطاق  تو�سيع  مت  كما  قرية،    20 يف  ن�سمة   1000 لتزويد  كيلواط   100 بقوة 
لتطوير  ووحدة  ال�سم�سية  اخلاليا  الإنتاج  وحدة  ان�ساء  و  بوزريعة  مركز  ن�ساط 
تقنية ال�سيلي�سيوم بهذا املركز الذي كان يحوي اأحد اأكرب اأفران الطاقة ال�سم�سية 
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ال�سم�سية  للطاقة  مزدوج  م�سروع  هو  اإمنا  امليدان  يف  م�سروع  واأبرز   ،)22(
والغاز يف حا�سي الرمل، وقد مت التمويل الإجناز هذا امل�سروع، وميكن ا�ستخال�ص 
الطريقة ال�ستغالل الطاقة ال�سم�سية بعد ذلك يف نطاق وا�سع من مناطق اجلنوب 

اجلزائري)23(.
• رغم الرت�سانة القانونية املعتمدة ما بني 1999 و 2001 فال يزال ن�سيب الطاقة 
بال�سكل املطلوب، وان كانت  ال�سم�سية حمدودا جدا باجلزائر وغري م�ستخدمة 
الطاقات  تطوير  ويهدف  املتجددة،  بالطاقات  خا�سا  قانونا  اعتمدت  قد  اجلزائر 
مع حتديد هدف الو�سول اىل ن�سبة 5% خالل �سنة 2012 و 10% بحلول �سنة 

 )24( .2020

الطاقوية  اخلدمات  تقدمي  اإىل  اجلزائر  املتجددة يف  الطاقات  تطوير  يهدف  و   •
االآخر  الهدف  ويتمثل  الطاقة،  توزيع  �سبكات  عن  والبعيدة  املعزولة  للمناطق 
طاقوية  موارد  حقول  وا�ستغالل  املحروقات  احتياطات  بابقاء  امل�ساهمة  يف 
متجددة �سيما ال�سم�سية منها. وح�سب الدرا�سات املتخ�س�سة تتلقى اجلزائر ما 
ال�ساعة من  كيلوواط يف   5 ال�سم�ص ومتو�سط  �ساعة من   3900 و   2000 بني 
اإىل  القوة ت�سل  اأن  اأي  على كامل الرتاب اجلزائري،  1م²  الطاقة على م�ساحة 
1700 كيلوواط/م² يف ال�سنة يف ال�سمال و 2263 كيلوواط/م² �سنويا يف 
اجلنوب، لكن هذه الطاقة غري م�ستغلة بال�سكل املطلوب با�ستثناء م�ساريع اجناز 
حديقة هوائية يف فيفري 2002 بطاقة 10 ميغاواط يف منطقة تندوف بالتعاون 
و�سونلغاز  �سوناطراك  �سركة )NEAL: New Energy Algeria( وبني  بني 
يف  ال�سم�سية  الطاقة  وا�ستعمال  ملتيجة(،  ال�سناعي  )ال�سميد  �سيم  وجمموعة 
االنارة الريفية مبنطقة اأ�سكرام التابعة لوالية مترنا�ست اجلنوبية، مبا يكفل تو�سيل 
اأول  اجناز  اإىل  باالإ�سافة  �سنويا،  ريفي  منزل   2000 1500 حتى  اإىل  الكهرباء 
حمطة هجينة لتوليد الكهرباء العاملة بالغاز والطاقة ال�سم�سية مبنطقة تيلغمت على 
 بعد 25 كلم �سمال حا�سي الرمل، وهي بذلك متثل اأكرب حقل غازي يف افريقيا
و مر�سحة الن تكون م�سدر طاقوي بديل ونظيف وترتبع على م�ساحة 64 هكتارا، 
حيث يوجد بها 224 جامع للطاقة ال�سم�سية يبلغ طول كل واحد منها 150 مرتا 
)24(. كما متت برجمة حمطتني اأخريني ل�سنة 2013 ويتعلق االأمر مبحطة املغري 
ويف  البالد.  بغرب  البي�ص  بوالية  النعامة  وحمطة  البالد  ب�سرق  الوادي  بوالية 
الفرتة املمتدة بني 2016-2020 �سيتم اإجناز اأربع حمطات اأخرى بطاقة 300 
وهناك  ميغاواط.   1200 بـ  تقدر  اإ�سافية  طاقة  مع  منها  واحدة  لكل  ميغاواط 
 2013 من  ابتداء  ميغاواط/�سنويا   600 بطاقة   2030 غاية  اإىل  ميتد  برنامج 
ال�سحراء  اأن  بها  االأملانية بعد درا�سة حديثة قامت  الف�سائية  الوكالة  اأعلنت  وقد 
اال�سعاعات  تدوم  العامل، حيث  ال�سم�سية يف  للطاقة  اأكرب خزان  اجلزائرية هي 
اأعلى  وهو  ال�سنة،  يف  ا�سعاع  �ساعة   3000 اجلزائرية  ال�سحراء  يف  ال�سم�سية 
م�ستوى الإ�سراق ال�سم�ص على امل�ستوى العاملي، وهو ما دفع بالوكالة اىل تقدمي 
اجلزائري،  اجلنوب  يف  ا�ستثمار  م�ساريع  اقامة  حول  االأملانية  للحكومة  اقرتاح 
حوايل  الإنتاج   2007 دي�سمرب  يف  احلكومتني  بني  االتفاق  تقدمي  مت  عليه  وبناء 
5% من الكهرباء بف�سل الطاقة ال�سم�سية ونقلها اىل اأملانيا من خالل ناقل كهربائي 
ال�سم�سية يف  اللوائح  ب�سنع  املتعلق  امل�سروع  اىل  باالإ�سافة  ا�سبانيا.  بحري عرب 
منطقة الرويبة ومن املقرر اأن يدخل هذا امل�سروع بطاقة �سنوية ترتاوح ما بني 50 
و 120 ميغاواط حيز االإنتاج �سنة 2012 وي�سري هذا االجتاه نحو الت�سدير مع 

خمطط اأخر حملي الإنتاج 20% بحلول العام 2020.
حو�ص  يف  ال�سم�سية  الطاقة  من  ن�سبة  اأكرب  متتلك  اجلزائر  اأن  باالإ�سارة  واجلدير 
البحر املتو�سط تقدر ِبـ 4 مرات جممل اال�ستهالك العاملي للطاقة، و 60 مرة من 
حاجة الدول االأوروبية من الطاقة الكهربائية)25(، والأجل ذلك �سرعت اجلزائر 
يف ان�ساء حمطة للطاقة الهجينة تعترب االأوىل من نوعها على م�ستوى العامل التي 

تعمل باملزج بني الغاز والطاقة ال�سم�سية، باالإ�سافة اىل ان�ساء ثالث حمطات اأخرى 
لال�ستهالك  موجهة  �ستكون  والتي  �سم�سي  ميغاواط   400 بقوة  الهجينة  للطاقة 
املحلي فح�سب، وبالتايل فتفعيل الطاقة الهجينة من �ساأنه حماية خمزون اجلزائر 
من الغاز الطبيعي، الأن ا�ستعماله يف انتاج الكهرباء قد ا�ستنزف حوايل %48 
ال�سم�سية هو  الطاقة  االعتماد على  اأ�سبح  وبالتايل  الغازية،  الطاقة  احتياطي  من 
اأن  علما  الطبيعي  بالغاز  املنتجة  الكهرباء  تكلفة  ارتفاع  بعد  االأمثل، خا�سة  احلل 
األف ميغاواط   30 25 و  مقدار اال�ستهالك الطاقوي يف اجلزائر يرتواح ما بني 
�سنويا، يف حني ميكن االعتماد على 9.13 األف ميغاواط يف ال�سنة كطاقة ناجتة 
عن اخلاليا ال�سم�سية. و اجلدول املوايل يلخ�ص بع�ص امل�ساريع يف جمال الطاقة 

املتجددة املنجزة و قيد الدرا�سة يف اجلزائر )26(:
اجلدول 01 يو�سح بع�ص امل�ساريع اجلزائرية يف جمال الطاقات املتجددة
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و بهذا تطمح اجلزائر اإىل دخول �سوق ال�سياحة وجعلها واحدة من االأولويات 
القومية، وحتويل اجلزائر اإىل اأحد مراكز اجلذب ال�سياحي من الدرجة االأوىل، 
وذلك من خالل تطبيق ا�سرتاتيجية حكيمة وطموحة وفعالة، ترتكز من جهة على 
التجارب الناجحة يف البلدان املطلة على حو�ص البحر املتو�سط كتجربة تون�ص 
االأخرى،  البلدان  اخلدمات ويف  قطاع  الناجح يف  برو�سول  م�سروع  تنفيذ  يف 
ال�سياحة  ميثاق  يف  الواردة  الوجيهة  الرتتيبات  على  اأخرى  جهة  من  وترتكز 
ال�سياحة  تكون  اأن  ينبغي  باأنه  يق�سي  والذي   ،1995 �سنة  ال�سادر  امل�ستدامة 
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من  دميومة  وذات  البيئي  املجال  يف  موؤثرة  غري  الطويل،  املدى  على  امل�ستدامة 
ال�سم�سية يف اجلزائر،  الطاقة  ا�ستغالل  �سينتج عن  ما  الناحية االقت�سادية و هذا 

بدل االعتماد على الطاقة االأحفورية التي لها عواقب على البيئة. 
املحور الثالث: م�سروع برو�سول واإمكانية تطبيقه يف اجلزائر

فتكنولوجيا   ،1980 عام  منذ  اجلزائر،  بها  تتمتع  التي  املواتية  للظروف  نظرا 
 RE جد معروفة و تكنولوجيا الطاقة املتجددة SWH ال�سخانات املائية ال�سم�سية
تعد االأكرث ا�ستخداما. ومع ذلك فقد اأعيق تطورها ب�سبب عدم وجود القدرة 
البرتول  وغاز  اأ�سا�سا  الطبيعي  )الغاز  التقليدية  االأنظمة  مع  باملقارنة  التناف�سية 
اإطالق  عملية  اجلزائرية  احلكومة  وا�سلت  ال�سياق،  هذا  يف   .)LPG امل�سال: 
SWH. ولكن  ال�سم�سية  املائية  ال�سخانات  اأجل تطوير �سوق  خطط طموحة من 
اإمكانات  كفاءة  وا�ستخدام  الثابتة  االأهداف  ف�سلت يف حتقيق  اخلطط  كل هذه 
الطاقة يف  ا�ستغالل  ن�سبة  ارتفاع  ت�سجيل  بداأ  ولكن  ال�سم�سية.  الطاقة  من  هائلة 
2007 وعليه  باملائة �سنة   32 2010 بعد ان كانت  باملائة يف   42 بـ  البناء  جمال 
ا�ستغالل  وتر�سيد  احلديثة  التكنولوجيات  اإىل  التحول  يف  حاليا  التفكري  وجب 
الطاقة يف جمال البناء من خالل اعتماد تقنيات »البناء الدائم«، وتقوم الوكالة 
م�سباح  مليون  لت�سويق  بالرتويج  اليوم  اأبرو  الطاقات  تر�سيد  و  لرتقية  الوطنية 
كهربائي ذات ا�ستهالك طاقوي �سعيف، باالإ�سافة اإىل �سخانات املياه التي ت�ستغل 
بالطاقة ال�سم�سية بحيث قدمت كرمية اآيت �سعيد، م�سوؤولة بالوكالة الوطنية لرتقية 
وعقلنة ا�ستعمال الطاقة، م�سروع »ن�سر 400 م�سخن مائي �سم�سي« حتت ت�سمية     
»اآل �سول«، ومت تنفيذ هذا امل�سروع يف اإطار الربنامج الوطني للتحكم يف الطاقة 
 45 بن�سبة  الطاقة  يف  للتحكم  الوطني  ال�سندوق  من  بدعم   ،2011-2007
نوفمرب على  �سهر  اإطالقه يف  نوعه، ومت  من  االأول  امل�سروع  ويعترب هذا  باملائة. 
الهدف  اأن  اأكدت  التي  �سعيد،  اآيت  تو�سيحات  الوطني، ح�سب  الرتاب  كامل 
من هذه العملية هو مبا�سرة ا�ستحداث �سوق مل�سخنات املاء ال�سم�سية والتقلي�ص 
حمطة  امل�ساريع  هذه  بني  من   )27( احلراري  لالحتبا�ص  امل�سبب  الغاز  من 
جماالت،  عدة  يف  الرياح  طاقة  و  ال�سم�سية  الطاقة  ت�ستخدم  التي  بو�سماعيل 
بالزئبق اىل م�سابيح  ت�ستغل  اإنارة عمومية  50 الف م�سباح  اإىل تغيري  باالإ�سافة 
ت�ستغل بال�سوديوم، كما تتوقع الوكالة خالل االأ�سهر املقبلة تن�سيب هيئة رقابية 
هذا  يف  وتطلب  امل�سوقة،  الكهرومنزلية  التجهيزات  نوعية  يف  التدقيق  بغر�ص 
ال�سدد من امل�سنعني وامل�ستوردين التقرب من الوكالة لتعرفهم بنوعية املنتجات 
ذات اال�ستهالك ال�سعيف للطاقة، خا�سة يف جمال الت�سخني املائي، حيث تقرتح 

الوكالة دعم امل�سنعني بـ 45 باملائة من قيمة م�ساريعهم.
املتو�سط  البحر  منطقة  يف  اال�ستثمار  ت�سهيالت  برنامج  ا�سرتك   2005 �سنة 
"برو�سول" و  برنامج  اإن�ساء  يف  بتون�ص  الطاقة  يف  للتحكم  الوطنية  الوكالة  مع 
 Programme اأي  ال�سم�سي"  "الربنامج  الفرن�سي  التعبري  من  ماأخوذ  ا�سمه 
اإىل  التحول  على  االأ�سر  حفزت  مبتكرة  متويل  اآلية  و�سع  والذي   ،solaire
ا�ستخدام �سخانات املياه التي تعمل بالطاقة ال�سم�سية. بحيث لقي هذا امل�سروع 
اإيجابية، وهذا يجري حاليا تنفيذ برامج مماثلة يف  جناحا باهرا و حقق نتائج جد 
م�سر وجمهورية مقدونيا اليوغ�سالفية ال�سابقة، واجلبل االأ�سود واملغرب. ويركز 
الربنامج يف م�سر على قطاع ال�سياحة اأكرث من غريه، بينما ي�ستهدف يف اجلبل 
اآلية التمويل  تُ�ستخدم نف�ص  االأ�سود القطاعني ال�سكني والفندقي. ويف املغرب 
اأن  ذلك  مع  يتزامن  ال�سغرية.  الفلور�سنت  م�سابيح  ا�ستخدام  نطاق  لتو�سيع 
اأداة االإدارة اجلديدة عرب االإنرتنت التي طورها برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف 
اإطار املبادرة العاملية املعنية بتحويل وتعزيز اأ�سواق ت�سخني املياه بالطاقة ال�سم�سية 
من  امل�ستفادة  الدرو�ص  م�ساركة  اإىل  تهدف  العاملية  البيئة  �سندوق  ميولها  التي 
تطوير وتنفيذ الربامج املعنية با�ستخدام �سخانات املياه التي تعمل بالطاقة ال�سم�سية 

اإن هذه  لبنان واملك�سيك.  الهند،  األبانيا، اجلزائر، �سيلي،  بلدان وهي:  �ستة  يف 
املبادرات يتم �سوغها كما يف التجربة التون�سية من اأجل التغلب على احلواجز 
امل�سرتكة، مثل التمويل والتكنولوجيا، اأو ال�سيا�سات واللوائح التنظيمية اأمال ً يف 
اإىل  واالنتقال  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل  التي  املياه  �سخانات  �سوق  تطوير  تعجيل 

م�ستقبل تنخف�ص فيه انبعاثات الكربون.
بنية  �سن�ستعر�ص  اجلزائر،  يف   SWH �سوق  تاريخ  على   التعرف  بعد  هنا  ومن 

م�سروع PROSOL واآلياته الرئي�سية، وكذا اإمكانية تطبيقه يف اجلزائر:
م�سروع برو�سول لل�سخانات املائية: 

")الغاز  يهدف م�سروع برو�سول )PROSOL(  اإىل ا�ستبدال الطاقة التقليدية 
على  للح�سول  ال�سم�سية  بالطاقة  الطبيعي(  والغاز  والكهرباء،  امل�سال،  النفطي 
الدفيئة  الغازات  انبعاثات  من  للتقليل  حاًل  يوفر  فهو  ثم،  ومن  ال�ساخنة.  املياه 
ا يف التخفي�ص من االعتماد  واحلد من تغري املناخ. وقد ي�ساهم هذا امل�سروع اأي�سً

على  املوارد املالية  من �سادرات الطاقة االأحفورية. )امللحق 1(

لن�سر  مواتية  ال�سوق وخلق ظروف  تطوير  اإزالة حواجز  PROSOL هو  هدف 
مبتكرة  مالية  اآليات  اعتماد  خالل  من  اجلزائر،  يف  احلرارية  ال�سم�سية  الطاقة 
للم�سروع. و PROSOL هو جزء من برنامج �سامل بداأ يف عام 2003 من قبل 
برنامج االأمم املتحدة للبيئة )UNEP( وبرعاية الوزارة االإيطالية للبيئة واالأرا�سي 
والبحار ويدعى MEDREP )برنامج البحر االأبي�ص املتو�سط للطاقة املتجددة(. 

اآليات عمل امل�سروع:
خمطط PROSOL يحتوي على اخلطوات التالية:

• تقدمي قرار من العمالء ب�سراء SWH من املوردين املوؤهلني )يتم اعتمادهم من 
.)ANME قبل الوكالة الوطنية لرت�سيد اللطاقة

.PROSOL يقدم املورد طلب القر�ص اإىل البنك امل�سارك يف امل�سروع •
SWH و يدفع العمالء  اأجهزة  البنك على القر�ص، تركب  اأن يوافق  مبجرد   •

فقط التكاليف االإدارية.
• بعد التثبيت، يتلقى املورد دفع اإعانة من ANME و اأي�سا الدفع من البنك.

• يقوم العميل بت�سديد القر�ص على مدى فرتة خم�ص �سنوات، من خالل مرفق 
كهرباء الدولة اأي فواتري الكهرباء.

م�سروع  تطبيق  اإمكانية  و  ال�سم�سية  الطاقة  حول  اجلزائر  يف  الراهن  الو�سع 
برو�سول:

وتواجه جميع املوؤ�س�سات الوطنية يف البلدان العربية كثرياً من العوائق والعقبات 
اال�سرتاتيجية  و  واملوؤ�س�سية  والهيكلية  التمويلية  االآليات  يف  ق�سور  عن  الناجتة 

الوطنية الوا�سحة وبرامج التثقيف والتوعية.

امللحق 01. طريقة تركيب ال�سخانات املائية
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على رغم الوفرة الكبرية يف موارد الطاقة املتجددة يف منطقة ال�سرق االو�سط 
و�سمال اإفريقيا، من �سم�ص ورياح وكتلة حيوية ومياه، يتم حالياً ا�ستغالل جزء 
�سبه  املتجددة  الطاقات  تعترب  واملائية،  احليوية  الطاقتني  وبا�ستثناء  منها.  �سئيل 
0،1 يف املئة من جممل االمدادات الطاقوية واأقل من  اأقل من  معدومة اذ متثل 

0،3 يف املئة من القدرة الكهربائية. ويف ما ياأتي الو�سع الراهن يف اجلزائر:
0،1 مليون طن مكافئ نفط  اجلزائر: ا�ستاأثرت موارد الطاقة املتجددة بنحو   •
اأ�سا�ساً حطب  وي�سمل  الطاقوية،  االمدادات  من  املئة  0،3 يف  ميثل  عام. وهذا 
ال�سم�سية، فتبلغ قدرتها املركبة  املياه  اأما �سخانات  املائية.  الكتلة احليوية والطاقة 
1000 مرت مربع فقط. وبلغ اجمايل الكهرباء املولدة من الطاقات املتجددة 276 
ميغاواط، منها ميغاواط واحد من النظم الفوتوفولطية و10 من الرياح والبقية 

)96٪( من الطاقة املائية. )28( 
االأول  الدويل  ال�سالون  هام�ص  على  نُظم  الذي  التقني  اليوم  غرار  على  و 
للطاقات املتجددة ، املقام بق�سر املعار�ص ال�سنوبر البحري يف اأكتوبر 2010، 
اأكد املدير العام للوكالة الوطنية لرتقية و عقلنة ا�ستعمال الطاقة، بوزريبة حممد 
التي �ستعرف »تطورا مالئما  ال�سناعة  بروز هذه  العمل على  ال�سالح، �سرورة 
يف امل�ستقبل«. كما اأو�سح اأن هناك »اإ�سارة قوية جدا من قبل ال�سلطات العمومية 
واالإجراءات  االإيجابي  الت�سريعي  باالإطار  مذكرا  املتجددة«،  الطاقات  لتطوير 
الطاقة.   يف  للتحكم  الوطني  ال�سندوق  على  الدولة  و�سعتها  التي  التحفيزية 
بحيث دعا فيه خرباء جزائريون واأجانب، الباحثني واملتعاملني االقت�ساديني اإىل 
اخلربات  وتبادل  البديلة،  للطاقات  ال�سناعي  اال�ستغالل  ترقية  اأجل  من  التجند 
مفتوحة  فاالأبواب  اإذا   ،)29( تون�ص  اجلارة  ال�سيما  املغاربية،  الدول  بني  ما 
والظروف متاحة للحاق بال�سقيقة تون�ص و تنفيذ م�سروع برو�سول لتطوير �سوق 
ال�سخانات املائية لي�ص فقط يف القطاع ال�سياحي و اإمنا لي�سمل جميع القطاعات 
املختلفة يف اجلزائر، فمناخ اجلزائر وال�سحراء الكبرية و االإمكانيات املتاحة متكن 

من و�سول هذا امل�سروع اإىل جناح باهر يف اجلزائر.
اإيجابيات م�سروع برو�سول: 

يعترب م�سروع برو�سول من النماذج الرائدة يف ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية، اذ 
ميكن لهذا امل�سروع حتقيق العديد من االيجابيات على م�ستويات خمتلفة ومنها:

• امل�ستوى االقت�سادي: االقت�ساد يف الطاقة
- احداث ن�سيج �سناعي  • امل�ستوى ال�سناعي و التجاري:  

- احداث ديناميكية جتارية و مواطن �سغل    
• امل�ستوى البيئي: - تقلي�ص انبعاثات الغازات الدفيئة 

             - امكانية احل�سول على موارد عن طريق اآلية التنمية النظيفة 
• امل�ستوى التكنولوجي وتقوية القدرات: - احداث ديناميكية يف جمال  

                    البحث و التنمية 
                - تنمية ال�سراكة مع بلدان ال�سمال

باالإ�سافة اإىل كونه يعمل على حتقيق  االهداف التالية:
• جذب الزبائن وذلك بف�سل انخفا�ص �سايف تكاليف اال�ستثمار
• زيادة حمفظة القرو�ص ل�سراء �سخانات املياه بالطاقة ال�سم�سية 

التدريب  خالل  من  واملكت�سبة  امل�سرفية،  الفروع  مديري  قدرات  بناء   •
املتخ�س�ص .

ذلك، اإىل  باالإ�سافة  البالد  يف  احلرارية  ال�سم�سية  الطاقة  �سناعة  تن�سيط   •"
PROSOL ي�ساهم مبا�سرة يف التنمية امل�ستدامة، وذلك باإ�سافة قدرات جديدة 
اأدوات  وتطوير  املناخ  تغري  اآثار  من  التخفيف  يف  وامل�ساهمة  املتجددة،  للطاقة 

متويل الكربون.

و بالنظر اىل التجربة التون�سية يف تطبيق م�سروع برو�سول لقد حقق هذا االأخري 
االأهداف املرجوة منه، مما يدفع بالقائمني على تطبيق امل�سروع يف اجلزائر، اىل 
تبني االآليات اخلا�سة به وفقا للتجربة التون�سية و خ�سو�سية البيئة اجلزائرية، كونه 

�سيعطي افاقا جديدة يف ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية.
خامتة:

اأبعاد التنمية امل�ستدامة، وت�ساهم  تلعب الطاقات املتجددة دورا هاما يف ترجمة 
م�ساريعها التنموية يف حتقيق املكا�سب االقت�سادية وحت�سني االأو�ساع االجتماعية 
الأعمال  االأ�سا�سي  والهدف  القادمة،  لالأجيال  البيئي  املوروث  على  واحلفاظ 
يتعلق  فيما   )UNEP( للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج  بها  يقوم  التي  التمويل 
اال�ستثمار  تعرقل  التي  العوائق  اإزالة  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  يرتكز  واملناخ  بالطاقة 
ت�سهيل  اآلية  وت�سرتك  الطاقة.  ا�ستخدام  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  اأ�سواق  وتنمية 
من  اجلهود  هذه  يف   )MIF( املتو�سط  االأبي�ص  البحر  منطقة  يف  اال�ستثمارات 
خالل  العمل مع القطاع املايل لتمكني امل�سارف وغريها من املوؤ�س�سات االأخرى 
وال�سركات  االأ�سر،  ت�سجع  التي  االأخرى  التمويل  واآليات  القرو�ص  تقدمي  من 
ال�سغرية على اال�ستثمار يف التقنيات املوفرة للطاقة واملتجددة �سغرية النطاق. 
عربيا  املتميزة  التجارب  اإحدى  الطاقة  كفاءة  جمال  يف  التون�سية  التجربة  تعد 
وعامليا واأثبتت مبا ال يدع جماال لل�سك  باأن حت�سني كفاءة الطاقة ميكن اأن ي�ساهم 
اإجمايل  من   %8 وحوايل   ،%6 بنحو  االأولية  الطاقة  على  الطلب  خف�ص  يف 

الطاقة الكهربائية املنتجة.
تتميز اجلزائر  باحتمالية جناح الطاقة ال�سم�سية لظروفها الطبيعية مما يولد االإرادة 
يف بدء اخلطوات نحو التفكري اجلاد باإن�ساء موؤ�س�سات للطاقة ال�سم�سية واالعتماد 
يف  ت�ساهم  اأن  ميكنها  وبذلك  ال�سم�سية  املائية  ال�سخانات  �سوق  تنمية  يف  عليها 
البحث  اأن  كما  والبرتول.  الغاز  من  املتجددة  غري  مواردها  ا�ستدامة  حتقيق 
والتطوير قد ي�ساعد يف خلق ميادين اقت�سادية جديدة متعلقة مبيادين تكنولوجيا 
اإمداد  الفقراء من م�سادر  الدائمة ومتكني  العمل  فر�ص  ال�سم�سية وتوفري  الطاقة 

جمانية للطاقة وحت�سني البيئة.
الطاقة  من  اال�ستفادة  ال�سياحي  للقطاع  فيمكن  �سياحي  بلد  اجلزائر  اأن  ومبا 
ال�سم�سية الأنها �ستعود عليها باإيجابيات كثرية وت�ساهم يف تنمية القطاع من خالل 

تطبيق تقنيات الطاقة احلرارية ال�سم�سية كم�سروع برو�سول.
االقرتاحات و التو�سيات:

و فيما يلي �سوف نقوم بتقدمي بع�ص االقرتاحات و التو�سيات امل�ساحبة لتنفيذ 
م�سروع برو�سول بنجاح يف اجلزائر: 

• و�سع منظومة جودة للمعدات اخلا�سة بال�سخانات املائية ال�سم�سية  
• و�سع منظومة جودة خا�سة برتكيب ال�سخان ال�سم�سي

• و�سع برنامج لتاأهيل �سركات تركيب ال�سخانات ال�سم�سية 
• تركيز خمرب متكامل لقيا�ص النجاعة الطاقية و امليكانيكية لل�سخانات ال�سم�سية 

اإىل البلدان املجاورة و االأوروبية ذلك  اأمام امل�سنعني للت�سدير  فتح االآفاق   •
بفتح اأ�سواق جديدة و خلق فر�ص للت�سدير 

• تطوير ا�سرتاتيجيات البحث والتطوير
• مراقبة وتقييم احلمالت االإعالمية

املتجددة  الطاقة  وتطبيقات  الطاقة  ا�ستخدام  كفاءة  تكنولوجيا  ت�ستحوذ   •
املوؤ�س�سات  ، لذلك حتتاج  النظيفة  التكنولوجيات  االأكرب من �سوق  على اجلزء 
املالية احلكومية العاملة يف هذا املجال اإىل اإطار عمل يعطيها حق اال�ستثمار يف 
التطبيقات اخل�سراء ، والذي بدوره ي�سمن وجود بنية ت�سريعية ينتج عنها طلب 

كبري وطويل االأجل لتمويل هذه امل�سروعات ، مع �سيا�سات تت�سم بالو�سوح.
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اآفاق برنامج برو�سول:
• االقت�ساد يف الطاقة 

• الت�سجيع على اال�ستثمار و امل�ساهمة يف خلق مواطن ال�سغل 
• تنويع م�سادر الطاقة لت�سخني املياه

• احلد من انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون 
• يخلق عن طريق فتح منافذ الت�سدير  مدخول جديد للدولة بدل االعتماد على 

الطاقات النافذة فقط
• املحافظة على بيئة نظيفة خالية من امللوثات
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