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متهيد:
يعترب مو�سوع الطاقة من املوا�سيع التي ح�سيت باهتمام الباحثني يف خمتلف 
املجاالت حيث تدار حولها نقا�سات با�ستمرار، نتيجة زيادة الطلب على الطاقة 
وما تواجهه هذه االأخرية من حتديات واملتمثلة يف تاأمني اإمدادات ثابتة واآمنة من 
التوجه نحو  البيئي وبالتايل  التلوث  البيئة من  الطاقة وباأ�سعار معقولة، وحماية 
م�سادر الطاقة النظيفة واملتجددة. وقد تبنت العديد من الدول اإعداد درا�سات 
على  اإيجابية   اأثار  من  لها  ملا  املتجددة،  الطاقات  ا�ستغالل  جمال  يف  واأبحاث 
االقت�ساد وعلى البيئة ومن اأجل دعم وتطوير وازدهار االقت�ساد العاملي، وذلك 
بعد تاأكدها من ن�سوب الطاقات التقليدية املعتمدة على النفط والغاز يف االأجل 

القريب.
 50 غ�سون  يف  اجلزائري  النفط  احتياط  ن�سوب  من  اخلرباء  حتذير  على  وبناء 
�سنة، �سعت احلكومة للبحث عن �سبل بديلة ال�ستغالل الطاقة ملا بعد عهد النفط. 
موارد  من  الكهرباء  من  املائة  يف   10 الإنتاج  طموحة  خطة  عن  ك�سفت  فقد 
متجددة بحلول 2020. وعليه فاإن ورقتنا البحثية تهدف اإىل اإلقاء ال�سوء على 
من  امل�ستقبلية  واآفاقها  االقت�سادية  واأثارها  اجلزائر  يف  املتجددة  الطاقات  واقع 

خالل اأربعة حماور:
اأوال: مفهوم الطاقة املتجددة وم�سادرها

ثانيا: واقع م�سادر الطاقة املتجددة يف اجلزائر
ثالثا: االأثار االقت�سادية للطاقة املتجددة يف اجلزائر
رابعا: االأفاق امل�ستقبلية للطاقة املتجددة يف اجلزائر

اأوال: مفهوم الطاقة املتجددة وم�سادرها
1- مفهوم الطاقة املتجددة:

املتجددة  الطاقة  اأما  ما"،  بعمل  القيم  على  "القدرة  اإىل  الطاقة  م�سطلح  ي�سري 
والتي تعترب بديل للطاقة االأحفورية  فهي اأي �سكل من اأ�سكال الطاقة من امل�سادر  
ال�سم�سية واجليوفزيائية واالحيائية التي جتدد تلقائيا بفعل الطبيعة بوترية ت�ساوي 

اأو تفوق وترية ن�سوبها.)1(
كما تعترب الطاقة املتجددة الطاقة امل�ستمدة من موارد طبيعية دائمة وغري نا�سبة 
ومتجددة با�ستمرار، وهي نظيفة ال ينتج عنها تلوث بيئي ن�سبيا، الأنه ال ين�ساأ عنها 
هو  كما  احلراري،  االحتبا�ص  زيادة  على  تعمل  اأو  �سارة  غازات  اأو  خملفات 

ال�ساأن يف م�سادر الطاقة التقليدية.
الطاقة،  من  امل�ستقبلية  باأ�سعاف حاجته  العامل  متد  اأن  ميكن  املتجددة  الطاقة  اإن 
حلبة  مواجهة  ت�ستطيع  حتى  كبري  تطور  اإىل  حتتاج  وتقاناتها   م�سادرها  اأن   اإال 

املناف�سة.)2(
ولقد جلاأت معظم الدول يف ال�سنوات االأخرية اإىل االهتمام بالطاقات املتجددة 

وذلك لالأ�سباب التالية:

مواكني سهيلة
أستاذة مساعدة قسم »ب«: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

mouakenisouhila@yahoo.fr

األثار االقتصادية لمصادر الطاقة المتجددة في الجزائر
وآفاقها المستقبلية

زوال  اإىل  �سيوؤدي  التقليدية  للطاقة  العاملي  اال�ستهالك  زيادة  اأن  من  التاأكد   •
هذه االأخرية يف االأجل القريب نظرا لوجودها بكميات حمدودة يف الطبيعة، 

وبالتايل البحث عن م�سادر جديدة للطاقة وتكون متجددة.
الطاقة  ا�ستعمال  نتيجة  املنبعثة  ال�سامة  الغازات  عن  الناجت  البيئي  التلوث   •
تقلق  اأ�سبحت  التي  احلراري  االحتبا�ص  ظاهرة  من  ذلك  ي�سببه  وما  التقليدية، 

الب�سرية، لذا البد من االعتماد على م�سادر للطاقة ال ينتج عنها غازات �سامة.
2- م�سادر الطاقة املتجددة:

نا�سبة، ومتوفرة          دائمة وغري  باأنها م�سادر طبيعية  املتجددة  الطاقة  متتاز م�سادر 
يف الطبيعة ومتجددة با�ستمرار ونظيفة.

2-1- الطاقة ال�سم�سية: تعد ال�سم�ص من اأكرب م�سادر ال�سوء واحلرارة املوجودة 
�ساعة  يف  لالأر�ص  ال�سم�ص  توفرها  التي  الطاقة  اأن  حيث  االأر�ص،  وجه  على 
اأنحاء  جميع  يف  عام  مدار  على  امل�ستخدمة  الطاقة  تلك  عن  تزيد  فقط  واحدة 
الطبقة  ت�سخن  بدورها  واالأر�ص  االأر�ص  �سطح  ال�سم�ص  ت�سخن  حيث  العامل. 
التي توجد  ال�ساقط على االأر�ص(  ال�سم�سي  30% من اال�سعاع  اجلوية )بن�سبة 
فوقها فتن�ساأ الرياح، كما تتبخر مياه البحر واالأنهار بفعل حرارة ال�سم�ص فتتكون 

ال�سحب فنح�سل على االأمطار والثلوج. )3( 
وت�ستخدم الطاقة ال�سم�سية بطريقتني، اإما طاقة حرارية �سم�سية اأو طاقة كهربائية 
ت�ستخدم  كانت  حيث  القدمي،  منذ  عرفت  احلرارية  ال�سم�سية  فالطاقة  �سم�سية. 
ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستخدام  مت  كذلك  والتجفيف،   للت�سخني  ال�سم�ص  طاقة 
ت�ساميم معمارية  املنازل من خالل  لتدفئة  اأو  املنزيل  املياه لال�ستخدام  بت�سخني 
ال�سم�سية  والطباخات  ال�سم�سية  املاء  م�سخنات  وت�سنيع  ت�سميم  مت  كما  خا�سة 

وجمففات احلبوب ال�سم�سية.
اأما الطاقة الكهربائية ال�سم�سية وهي عملية حتويل �سوء ال�سم�ص اإىل طاقة كهربائية 

من خالل تراكيب اإلكرتونية ت�سمى اخلاليا ال�سم�سية.
ا�ستعملها  التي  املتجددة  الطاقة  م�سادر  اأقدم  من  تعترب  الرياح:  طاقة   -2-2
االإن�سان يف �سحب مياه االآبار و طحن احلبوب، وت�ستخدم وحدات الرياح يف 
حتويل طاقة الرياح اإىل طاقة ميكانيكية ت�ستخدم مبا�سرة اأو يتم حتويلها اإىل طاقة 

كهربائية من خالل مولدات.
وطاقة الرياح طاقة هائلة ميكن احل�سول منها على ماليني الكيلووات، فتغنينا عن 
اأ�سعاف ما ي�ستهلك اليوم من منتجات وقود البرتول والفحم، وبالتقريب فاإن 
اثنني يف املائة من اأ�سعة ال�سم�ص التي ت�سقط على �سطح االأر�ص تتحول اإىل طاقة 

حركة للرياح.)4(
ويتم اإنتاج الطاقة من الرياح بوا�سطة حمركات اأو توربينات ذات 3 اأذرع تديرها 
بطريقة  املراوح ولكن  تعمل  كما  وتعمل  اأبراج طويلة  قمة  وتو�سع على  الرياح 
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تقوم هذه  املراوح  تفعل  ما  الرياح  الإنتاج  الكهرباء  ا�ستخدام  فعو�ص  عك�سية، 
التوربينات با�ستعمال الرياح الإنتاج الطاقة.

2-3- طاقة الكتلة احليوية: ت�سمل االأخ�ساب والف�سالت النباتية واحليوانية والتي 
باإمكانها توليد الطاقة ب�سكل مبا�سر اأو بطرق حتويلية خا�سة. وتكون الكتلة احليوية 
واحلرارة  احلركة  اأجل  من  والغازي  وال�سائل  ال�سلب  الوقود  الإنتاج  منا�سبة 
والطاقة، ويحظى ا�ستخدام الكتلة احليوية ال�سلبة  يف جميع اأنحاء العامل باأهمية 
بالغة يف اإمداد الطاقة وذلك ب�سبب ات�ساع انت�ساره لالأغرا�ص غري التجارية مثل 

)تدفئة امل�ساكن والطهي( بالبالد النامية.
2-4- طاقة املياه: هي عبارة عن الطاقة املتولدة نتيجة �سقوط االأمطار اأو الطاقة 
املتولدة نتيجة الن�سياب املياه ب�سرعة عالية يف االأنهار. واأ�سبح االن�سان ي�ستعمل 
املياه لتوليد الطاقة الكهربائية كما ن�سهد يف دول عديدة مثل الرنويج وال�سويد 
وكندا والربازيل، ومن اأجل هذه الغاية، تقام حمطات توليد الطاقة على م�ساقط 
املاء  من  كبرية  كميات  لتوفري  اال�سطناعية  والبحريات  ال�سدود  وتبنى  االأنهار، 
لهذا  امل�ستقبلية  التوقعات  وت�سري  دائمة،  ب�سورة  املحطات  هذه  ت�سغيل  ت�سمن 
عام  بحلول  احلالية  الطاقة  اأ�سعاف  بخم�سة  تقدر  زيادة  اإىل  الطاقة  من  امل�سدر 

)5(.2020
ارتفاع  من  يُ�ستفاد  حيث  االأر�سية،  احلرارة  طاقة  وهي  اجلوفية:  الطاقة   -5-2
اأ�سكال  اإىل  الطاقة وحتويلها  با�ستخراج هذه  االأر�ص  احلرارة يف جوف  درجة 
اأخرى، ويف بع�ص مناطق ال�سدوع والت�سققات االأر�سية تت�سرب املياه اجلوفية 
عرب ال�سدوع وال�سقوق اإىل اأعماق كبرية بحيث تالم�ص مناطق �سديدة ال�سخونة 
فت�سخن وت�سعد اإىل اأعلى فوارة �ساخنة، وبع�ص هذه الينابيع يثور ويهمد عدة 
املعادن  معه  ان�سيابي حاماًل  با�ستمرار وب�سكل  يتدفق  ال�ساعة وبع�سها  مرات يف 
املذابة من طبقات ال�سخور العميقة، ويظهر بذلك ما يطلق عليه الينابيع احلارة، 
ويق�سد النا�ص هذا النوع من الينابيع لال�ست�سفاء، باالإ�سافة اإىل اأن هناك م�ساريع 

تقوم على ا�ستغالل حرارة املياه املنطلقة من االأر�ص يف توليد الكهرباء. )6(
ثانيا: واقع م�سادر الطاقة املتجددة يف اجلزائر

1- الطاقة ال�سم�سية يف اجلزائر:
هائلة،  �سم�سية  بطاقة  للتمتع  يوؤهلها  الذي  للجزائر  اجلغرايف  للموقع  نظرا 
م�ساحة  يغطي  اال�ستثنائي   )Gisement solaire( ال�سم�سي  احلقل  فاإن 
 )7( �سنويا.  �سم�سية  �ساعة   3000 من  واأزيد  مربع  كيلومرت   2.381.745

ويو�سح اجلدول التايل اإمكانات الطاقة ال�سم�سية يف اجلزائر.
جدول .1 اإمكانات الطاقة ال�سم�سية يف اجلزائر

املنطقة املناطق
ال�ساحلية

اله�ساب 
 ال�سحراءالعليا

41086املنطقة )%(
265030003500معدل مدة اإ�سراق ال�سم�ص )�ساعة/�سنة(

معدل الطاقة املتح�سل عليها
170019002650)كيلوواط �ساعي/م2/�سنة(

امل�سدر: وزارة الطاقة املناجم، دليل الطاقات املتجددة، اجلزائر.
من خالل اجلدول ال�سابق جند اأن ال�سحراء حتتل مركز ال�سادرة يف معدل الطاقة 
املتح�سل عليها املقدرة بـ 2650 كليواط �ساعي/م2/�سنة نتيجة متتعها باأعلى 
ثم  العليا  اله�ساب  تليها  �سنة،  يف  �ساعة   3500 بـ  املقدر  اال�سراق  مدة  معدل 

املنطقة ال�ساحلية، هذه االإمكانات تفتح اأمام اجلزائر اال�ستثمار يف هذا املجال.
2- طاقة الرياح يف اجلزائر:

وتنوع  الطبوغرافية  نتيجة  الآخر  مكان  من  اجلزائر  يف  الريحي  املورد  يتغري 
املناخ، حيث تنق�سم اجلزائر اإىل منطقتني جغرافيتني: ال�سمال الذي يحده البحر 

معتدلة،  رياح  ب�سرعة  ويتميز  كلم   1200 على  ميتد  ب�ساحل  يتميز  و  املتو�سط 
ال�سمال خا�سة يف اجلنوب   اأكرب من  ب�سرعة رياح  تتميز   التي  ومنطقة اجلنوب 
الغربي ب�سرعة 4م/ثا وتتجاوز 6م/ثا يف منطقة »ادرار« وعليه ميكن القول اأن 

�سرعة الرياح يف اجلزائر ترتاوح ما بني 2 اإىل 6م/ثا.
لقد اأتاح و�سع خارطة ل�سرعة الرياح والقدرات من الطاقة من الطاقة املولدة من 
الرياح املتوفرة يف اجلزائر حتديد ثماين مناطق �سديدة الرياح، قابلة الحت�سان 
جتهيزات توليد الطاقة من الرياح،  وهي: منطقتان على ال�سريط ال�ساحلي، ثالث 

مناطق يف اله�ساب العليا وثالث مواقع اأخرى يف ال�سحراء.
 10 بقوة  الريحية  الطاقة  عرب  الكهرباء  الإنتاج  حقل  اإن�ساء  اجلزائر  يف  وقدمت 
ميغا واط بق�سر كربتن على بعد 70 كلم �سمال عا�سمة والية اأدرار وذلك من 
خـالل �سركة فـرن�سية تدعى “�سيجالك” والتي تكفلت باإجناز امل�سروع وتركيب 

جتهيزات احلقل يف مدة 37 �سهرا.
اإجمالية  الريحية على م�ساحة  الطاقة  165 مولد كهربائي عرب  تركيب  كما �سيتم 
تقدر بـ )50 هكتار( و�سيتم اإن�ساء حوايل )12 حمطة( لتوليد الطاقة الكهربائية 

ذي ال�سغط املنخف�ص وال�سغط املتو�سط.
3- الطاقة املائية: 

�سقوط  ينعدم  ويكاد  �ستاء  بارد  اإىل  ومعتدل  �سيفا  حار  مبناخ  اجلزائر  تتميز 
االأمطار �سيفا مع معدل تبخر �سديد االرتفاع مما ي�سفر عن نظام مائي معقد مع 
تقلب الف�سول مبرور ال�سنني، اأما االأمطار فتت�ساقط حوايل 100 يوم يف ال�سنة 
كحد اأق�سى، ويف بع�ص االأحيان قد يزيد معدل ال�سقوط عن 100 ملم يف اأقل 
من يوم واحد، وقد يرتكز جزء كبري من اأمطار العام خالل اأيام قليلة مع �سقوط 
الثلوج اأحيانا على القمم اجلبلية، ومعدل �سقوط املطر �سنويا �سمال البالد يزيد 
عن 500 ملم وميكن اأن ي�سل اإىل 1500 اأو 2000  ملم اأحيانا ويتناق�ص املطر 
املناطق  ال�سنة يف  100 ملم يف  اقل من  تدريجيا كلما اجتهنا جنوبا حتى يكون 

املتاخمة لل�سحراء وينعدم تقريبا يف املناطق ال�سحراوية. )8(
اأما  3% فقط  تتجاوز  املائية فهي ال  الطاقة  الكهربائية من  الطاقة  لتوليد  وبالن�سبة 
ا�ستغالل  الطبيعي خا�سة، ويرجع �سعف  الغاز  توليدها من  فيتم  الباقية  الن�سبة 
هو  املائية  الطاقة  من  انطالقا  الكهرباء  اإنتاج  حمطات  اأن عدد  كون  الطاقة  هذه 

عدد غري كايف باالإ�سافة اإىل عدم اال�ستغالل اجليد للمحطات املوجودة.)9(
4- الطاقة احليوية: 

اإمكانيات اجلزائر يف الكتلة احليوية تق�سم اإىل اإثنني )10(
• موارد غابية: وتقدر الطاقة االإجمالية لهذا املورد بـ 37 ميغا طن معدل نفط/
مبعدل   اأي  نفط/ال�سنة  معادل  طن  ميغا   3.7 بـ  تقدر  ا�سرتجاع  بقدرة  ال�سنة، 

 .%10

• اإمكانات الطاقة من النفايات احل�سرية والزراعية: 5  مليون طن من النفايات 
احل�سرية والزراعية )مل تتم عملية اإعادة تدويرها(، ومتثل هذه االإمكانات حقال 

قادر على ا�ستيعاب 1.33 مليون طن معادل نفط يف ال�سنة.
5- الطاقة اجلوفية احلرارية: 

تعترب طاقة حرارة االأر�ص اجلوفية من اأهم امل�سادر البديلة للنفط اإال اأنها التزال 
اأن عملية البحث اجليولوجي مل ت�ستكمل بعد ومع ذلك فهناك  حمدودة، كما 

اإمكانيات حمدودة خا�سة يف الدول العربية والتي مل يتم ا�ستغاللها.
ي�سمح جتميع املعلومات اجليولوجية واجليوكيمائية، واجليوفيزيائية بر�سم خريطة 
»جيو مرتية« اأولية جتمع اأكرث من 200  منبع �ساخن يف املنطقة ال�سمالية للبالد، 
احليوانات،  وتربية  الزراعي،  والتجفيف  التدفئة  يف  اإ�ستعمالها  ميكن  والتي 
و�سناعة االأغذية الزراعية، ويعد ثلث هذه املنابع املعدنية، لها درجات حرارة 
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تفوق 45° كما توجد منابع ذات حرارة مرتفعة جدا ت�سل اإىل 118°  عني اوملان 
و 199° يف ب�سكرة. )11(

ثالثا: االأثار االقت�سادية للطاقة املتجددة يف اجلزائر
1- اأثار الطاقة املتجددة على الت�سغيل:

تعاين اجلزائر من تفاقم ظاهرة البطالة التي �سعت اإىل التخفيف من حدتها عن 
الوطني  اال�ستثمار  الربامج  امل�سطرة، ومن بني هذه  الربامج  طريق جمموعة من 
يف جمال الطاقات املتجددة، نظرا ملا يحققه هذا االأخري من منا�سب �سغل والذي 

اعترب جوهر ا�سرتاتيجية الدولة يف حماربة البطالة.
وقد اأكد رئي�ص اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة اأن امل�ساعدات التي تقدمها 
م�سروطة  املتجددة  للطاقات  الوطني  الربنامج  تنفيذ  اإطار  يف  للمقاولني  الدولة 
اإحداث  بهدف  البحث  ومراكز  اجلامعات  مع  تن�سيقا  القطاع  تطوير  باإلزامية 

منا�سب ال�سغل يف اجلزائر.
به  تقوم  الذي  الطاقوية  والنجاعة  املتجددة  للطاقات  الوطني  الربنامج  ويعد 
واإن�ساء  املجال  هذا  يف  اإ�ستثماراتها  زيادة  اأجل  من  االأخرية  الفرتة  يف  اجلزائر 
البحث  مراكز  �ساملة ومن�سقة بني  ب�سفة  تعمل  التي  املتجددة  الطاقات  حمافظة 
ورجال ال�سناعة لتمكني جميع الفاعلني من امل�ساركة يف خمتلف مراحل االبداع 
من اأجل التحكم يف التقنيات والتكنولوجيات اجلديدة وتطويرها ،بطبيعة احلال 
الطاقة  جمال  يف  املبا�سرة  والغري  املبا�سرة  ال�سغل  منا�سب  من  الكثري  اإن�ساء  يف 
املتجددة يف اجلزائر والتي ميكن اأن ت�سل اإىل 54000 من�سب �سغل يف الفرتة 

الق�سرية القادمة. )12(
اإن�ساء  وذكر ال�سيد الرئي�ص يف ر�سالته اأن برنامج الطاقات املتجددة يهدف اإىل 
قدرة اإنتاج ذات طابع متجدد تقارب 22.000 ميغاواط يف اآفاق 2030 منها 
و10.000  الكهرباء  على  الوطني  الطلب  لتلبية  موجهة  ميغاواط   12.000
اأتاحت الظروف لذلك. و�سدد على �سرورة  ما  اإذا  للت�سدير  ميغاواط موجهة 
تقلي�ص  تتوخى  وملتزمة  حقة  وطنية  كفاءات  امللمو�ص  امل�سروع  هذا  تقود  اأن 
ا�ستعمال القدرات ال�سم�سية الهائلة التي تتمتع بها بالدنا وكذا اكت�ساب وتطوير 
الرياح  وطاقة  اجلوفية  واحلرارة  ال�سم�سية  الطاقة  ت�ستخدم  التي  التكنولوجيات 

وهذا بتعبئة قدراتنا يف جمال البحث العلمي والتقني.
بكلفة  ال�سوئية  النظم واالألواح  �سينتج م�سنع »الرويبة«  �سبق،  ما  اإىل  باالإ�سافة 
 116 اإىل  ت�سل  اإنتاجية  بطاقة  اأورو(  مليون   383( دينار  مليار   40 تُقارب 

ميغاوات يف ال�سنة و�سي�سغل 500 عامل.
2- اأثار تطور الطاقة املتجددة العاملية على طلب الطاقة يف اجلزائر:

الطاقات  يف  تطور  حدوث  فاإن  التقليدية  للطاقة  بديل  املتجددة  الطاقة  باعتبار 
املتجددة �سيوؤثر يف اأ�سعار النفط وبالتايل يوؤثر على الطلب على الطاقة التقليدية 
نتيجة  ولكن  التقليدية،  الطاقة  حمل  املتجددة  الطاقة  اإحالل  نتيجة  باالإنخفا�ص 
التكلفة املرتفعة الإنتاج الطاقة املتجددة فاإنه ال يتوقع حدوث تطور ملحوظ فيها. 
لوكالة  املرجعي  لل�سيناريو  وفقا  الطاقة  على  العاملي  الطلب  تزايد  يتوقع  اأنه  اإال 
الطاقة الدولية من 11429 مليون طن مكافئ نفط يف عام 2005 اإىل 17721 
مكافئ  طن  مليون   6292 بزيادة  اأي   ،2030 عام  يف  نفط  مكافئ  طن  مليون 
و�سيتم  الطاقة   على  الطلب  ح�سة  من  والغاز  النفط  ح�سة  و�سترتاجع  نفط، 
بقرب  موؤ�سرات  توجد  ال  متنوعة. وعموما  طاقة  مب�سادر  النق�ص  ذلك  تعوي�ص 
�سناعة  يف  عقب  على  راأ�سا  املوازين  يقلب  هائل  تكنولوجي  اإخرتاق  حدوث 
الطاقات املتجددة ينتج عن تخفي�ص كبري يف التكاليف ويف الطلب على الطاقات 
وراء  ال�سبب  كانت  والتي  ال�سناعة  تلك  منها  تعاين  التي  التقليدية  اجلزائرية 
االإنتقادات ما يعني تعاي�ص  تلك ال�سناعة مع التقنيات احلالية بكل ماآخذها خالل 

امل�ستقبل املنظور، حيث يتوقع زيادة م�ساهمة الطاقات املتجددة بن�سبة متوا�سعة 
من 12.8% يف عام 2005 اإىل 13.2% يف عام 2030 من اإجمايل الطلب 
الكهربائية  الطاقة  توليد  ن�سبتها يف جمال  تزداد  الطاقة حيث  االأول على  العاملي 
الوقود  الفرتة، وتزداد م�ساهمة  تلك  خالل   %20.7 اإىل حوايل  من %18.2 
احليوي يف قطاع النقل من حوايل 1% يف عام 2005 اإىل حوايل 3% يف عام 

)13( .2030

رابعا: االأفاق امل�ستقبلية للطاقة املتجددة يف اجلزائر
اقت�سادية  قوة  ت�سبح  اأن  يتوقع  فاإنه  للجزائر  الطبيعية  واملوارد  الإمكانيات  نظرا 
التبعية  من  والتخل�ص   ،2030 اأفاق  يف  املتجددة  الطاقات  جمال  يف  عاملية 
اأن  املقدر  من  فاإنه  الطاقوي  اجلزائر  مركز  اأما  املحروقات.  لقطاع  االقت�سادية 
يتجه نحو قمة الهرم يف االجتاه املوجب خالل هذه الفرتة، كما  يتوقع اأن توفر 

الطاقات املتجددة باجلزائر 35%  من حاجاتها بحلول عام  2040.)14(
ويلخ�ص اجلدول 2 وال�سكل 1 اأفاق الطاقة املتجددة يف اجلزائر.

الوحدة: ميغاواط
التاريخ 

اخلاليا طاقة الرياحامل�ستهدف
الفتوفولطية

الطاقة ال�سم�سية 
االإجمايلاملركزة

201510182325557
202027083115002601
203020002800720012000

امل�سدر: املركز االقليمي للطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة، 2012.

امل�سدر: املركز االقليمي للطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة، 2012.
اأن  املمكن  2030 من  اأفاق  اأنه يف  ال�سكل نالحظ  ال�سابق و  من خالل اجلدول 
عبارة   %60 اأن  حيث  الطاقة،  اإجمايل  من   %40 املتجددة  الطاقة  ن�سبة  ت�سل 
23% عبارة عن طاقة فتوفولطية )اأي حتويل �سوء  عن طاقة �سم�سية مركزة و 

ال�سم�ص اإىل طاقة كهربائية( و 17% عبارة عن طاقة الرياح.
الطاقة  م�ساهمة  اإمكانية  مدى  كبري يف  تفاوت  هناك  ال�سم�سية  الطاقة  ففي جمال 
التوقعات  وهذه  امل�ستقبل،  يف  باجلزائر  الكهرباء  توليد  اإجمايل  يف  ال�سم�سية 
الطاقة  �سناعة  تواجهها  التي  املعوقات  ب�سبب  املنال  بعيدة  التزال  الطموحة 
ال�سم�سية و تكاليفها الباهظة التي يتوقع اأن ت�ستمر مب�ستويات تفوق تكاليف توليد 
توليد  تكاليف  تقدر  حيث   ،2030 عام  لغاية  االأخرى  التقنيات  من  الكهرباء 
دوالر/  325 و   70 بني  ما  يرتاوح  مبا  ال�سوئية  اخلاليا  من  املتوقعة  الكهرباء 

�ساعة  40-45 ميغاواط  35-45 و  باملقارنة مع   2030 �ساعة يف عام  ميغاواط 
يتوقع  كما  ال�سنة.  نف�ص  خالل  التوايل  على  والفحم  الطبيعي  الغاز  من  لكل 

اإنخفا�ص تكلفة الطاقة ال�سم�سية احلرارية مقارنة بالطاقة ال�سم�سية ال�سوئية.

%17

%40 %60

%23

%60
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اأما يف جمال طاقة الرياح والتي تعترب املحور الثاين بعد الطاقة ال�سم�سية يف جمال 
توفري  بو�سعه  الرياح  ثروة  ا�ستغالل  اأّن  على  خرباء  ويوؤكد  املتجددة،  الطاقات 
مداخيل �سخمة ت�سل اإىل حدود 3 مليارات يورو كل عام، ومتكني اجلزائر من 
اإنتاج طاقة كهربائية ت�ساهم يف التنمية امل�ستدامة وتخلق اآالف الوظائف املبا�سرة 

والغري مبا�سرة.
الطاقة  لتوليد  وا�سع  برنامج  الإطالق  اجلزائر  ت�ستعد  ر�سمية،  مراجع  وبح�سب 
الكهربائية من الرياح يف غ�سون الت�سعة ع�سر �سنة القادمة، ويو�سح تقرير حديث 
لوزارة الطاقة واملناجم، اأّن الربنامج يقوم على ا�ستثمار 4500 مليار دينار )نحو 
الطاقة  با�ستخراج  62 مليار دوالر( الإن�ساء وحدات �سناعية ومزارع خمت�سة 
الوادي"،  "راأ�ص  ابراهيم"،  "دايل  مناطق  م�ستوى  على  الرياح  من  الكهربائية 
"بجاية"، "�سطيف"، "برج بوعريريج" و"تيارت". ويويل هذا الربنامج الواعد، 
كافة  م�ستوى  على   2030 �سنة  اآفاق  يف  الرياح  طاقة  ا�ستغالل  لتعميم  اهتماما 
وال�سحراء  العليا  اله�ساب  غرار  على  للرياح  كبريا  ن�ساطا  ت�سهد  التي  املواقع 
الكربى، ال �سيما بواليات "تندوف"، "تيميمون" و"ب�سار"، بعدما ظّل توظيف 

هذه الطاقة املتجددة ال يتجاوز بح�سب خرباء 0.7 ميغاوات.
من  ميغاواط  األف   22 انتاج  اإىل  املتجددة  للطاقات  اجلزائر  برنامج  ويهدف 
الكهرباء يف اآفاق 2030، بينها 12 األف ميغاواط موجهة لتلبية الطلب الوطني، 
على  اجلزائر  بقدرة  خرباء  يجزم  وقت  يف  للت�سدير،  ميغاواط  اآالف  و10 
اإنتاج 170 ترياواط يف ال�ساعة من الطاقة املتجددة، وهو ما يجعلها اأول دولة 

متو�سطية.
اخلامتة:

ا�ستخل�سنا من خالل هذه املداخلة اأهمية الطاقة املتجددة كم�سدر بديل للطاقة 
التقليدية خا�سة بالن�سبة للدول التي تعتمد على النفط يف �سادراتها، وذلك الأن 
امل�سادر النفطية ال تكفي لالأجيال امل�ستقبلية نظرا الأن كمياتها حمدودة يف الطبيعة 
قطاع  تطوير  اإىل  اجلزائر  �سعت  وقد  البيئة.  على  ال�سلبية  اأثارها  اإىل  باالإ�سافة 
وطاقة  ال�سم�سية  الطاقة  م�ساريع  من  العديد  اإقامة  خالل  من  املتجددة  الطاقات 
الرياح يف العديد من مناطقها، غري اأن ا�ستغالل الطاقات املتجددة مازال �سعيفا 
االإطارات  الربنامج وكذلك عدم وجود  لهذا  املرتفعة  للتكلفة  نظرا  يف اجلزائر 

ذات خربة موؤهلة لذلك.
وعليه ميكن تقدمي بع�ص االقرتاحات يف هذا املجال:

اجلزائري  االقت�ساد  على  اإيجابية  اأثار  من  املتجددة  الطاقات  لقطاع  ملا  نظرا   •
وتوفري منا�سب �سغل، فعلى اجلزائر العمل على الدعم املايل لهذا القطاع بالنظر 

ملوؤهالت اجلزائر يف هذا املجال.
• العمل على تكوين وتدريب املوارد الب�سرية للنهو�ص بهذا القطاع.

• اأهمية دعم التكنولوجيا والبحث العلمي خا�سة يف جمال البحث عن البدائل 
الطاقوية وتطوير الطاقات املتجددة.  

والنظيفة،  املتجددة  الطاقة  ا�ستعمال  لت�سجيع  والت�سريعات  القوانني  تفعيل   •
وتر�سيد ا�ستعمال الطاقة االأحفورية.

• عقد ندوات ولقاءات دورية بني البلدان العربية من اأجل تبادل املعلومات يف 
هذا املجال.

• اال�ستفادة من خربات الدول املتقدمة من خالل التعاون معها يف هذا املجال 
ب�سرط اأن يكون مبني على اأ�سا�ص امل�ساواة واملنفعة املتبادلة.
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