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مقدمة:
زراعية  )�سناعية،  الب�سرية  الن�ساطات  ملختلف  احليوي  امل�سدر  الطاقة  تعترب 
...الخ( �سواء كمورد اقت�سادي اأو م�سدر للدخل الوطني، غري اأن اال�ستهالك 
املفرط لها خا�سة من طرف الدول املتقدمة، اأدى اإىل تهديد ثروة الطاقة كمورد 
طبيعي غري متجدد بالنفاذ من جهة، واإفراز كميات هائلة من غازات الدفيئة تفوق 
البعد  على  فقط  تقت�سر  ال  خطرية  بيئية  باآثار  وتهدد  للبيئة  اال�ستيعابية  القدرة 
املحلي واإمنا تتعداه اإىل البعد الدويل من جهة اأخرى. و اأمام االإنذارات البيئية 
واالقت�سادية اأ�سبحت احلاجة للبحث عن بدائل للطاقة التقليدية اأمر ملح تفر�سه 
اإىل  التوجه  اأ�سبح لزاما  البيئة االقت�سادية والطبيعية، و  ت�سهدها  التي  التغريات 
الطاقة البديلة يف الوقت احلايل التي متيل للرتكيز على فل�سفة اال�ستدامة البيئية، 
العمل على وجود  البيئية واالقت�سادية، و  اإىل اجلمع بني االهتمامات  و تهدف 

تاأثريات كبرية على العمليات البيئية.
العلوم  جماالت  يف  حثيثة  م�ساعي  جرت  املا�سية،  القليلة  العقود  مدى  وعلى 
لتطوير اأنواع جديدة وحم�ّسنة لتقنيات الطاقة البديلة، التي قد توؤدي اإىل القدرة 
على حت�سني احلياة يف جميع اأنحاء العامل وحتقيق تنمية م�ستدامة. ولذا فقد عمل 
العلماء واملهند�سون على تطوير تطبيقات الطاقة لتقنية النانو، حيث حظيت تقنية 
النانو يف وقتنا احلا�سر باإهتمام وا�سع املجال من قبل املتخ�س�سني والعلماء يف 
اخليال  باب  �سمن  تدخل  تعد  فلم   ، العلمية  والتخ�س�سات  املجاالت  خمتلف 
العامل ،  اأنحاء  باهتمام كبري يف كل  واقعية حتظى  اأ�سبحت حقيقة  بل  العلمي، 
حيث جند اأن هذه التقنية ت�ستخدم يف �ستى املجاالت والتخ�س�سات وخمتلف 
ال�سناعات وفق منتجات ت�ستهلك طاقة اقل، والعمل على انقا�ص التلوث الناجم 

عن ا�ستخدام الطاقة من خالل انتاج منتجات �سديقة للبيئة. 
املرتبطة  النانو  تقنية  من  الهامة  الفرعية  احلقول  اإحدى  النانوي  الت�سنيع  ويعد 
حيث  النانوي.  املقيا�ص  ح�سب  اأجهزة  وت�سنيع  ت�سميم  عملية  وهو  بالطاقة. 
ي�ساعد ت�سنيع اأجهزة اأ�سغر من 100 نانومرت على اإيجاد وتطوير طرق جديدة 
للح�سول على الطاقة وتخزينها ونقلها، مما يقدم للعلماء وللمهند�سني م�ستوى 
من  احلايل  باجليل  املتعّلقة  امل�سكالت  من  العديد  يوؤهلهم حلل  التحكم  من  جيد 

تقنيات الطاقة التي يواجهها العامل اليوم.
ال�سناعات  النانو يف جمال  تقنية  توظيف  اإىل  العربي  العامل  دول  اجتاه  اأما عن 
االأوىل  البدء  نقطة  �سكلت  قد  ال�سعودية،  العربية  اململكة  اأن  فنجد  واملنتجات، 
جامعات  ع�سر  بداأت  فقد  اجلزائر  يخ�ص  يف  اما  التقنية،  بهذه  االهتمام  نحو 
 2006 �سنتي  املجال والتي قدر جمموعها بني  بتقدمي بحوثها يف هذا  جزائرية 
تركيا  من  كل  بعد  الرابعة  املرتبة  اجلزائر  بذلك  وحتتل  بحث   250 بـ  و2008 
  %7.6 بن�سبة  االأوربي  االحتاد  �سريكة  املتو�سطية  الدول  يف  وتون�ص  وم�سر 
من  العديد  تنظيم  اىل  اإ�سافة   %0.1 بن�سبة  عاملياً  واخلم�سون  ال�سابعة  واملرتبة 

الندوات يف هذا املجال على امل�ستوى الوطني.
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مستقبل تطبيق تقنية النانو في تدعيم استخدام الطاقات البديلة 
لتحقيق التنمية المستدامة -باالشارة الى حالة الجزائر-

اأ. ا�سكالية البحث:
لتطبيق  التالية: كيف ميكن  االإ�سكالية  البحثية درا�سة  الورقة  و�سنحاول يف هذه 
تنمية  حتقيق  يف  للم�ساهمة  البديلة  الطاقات  ا�ستخدام  تدعيم  من  النانو  تقنيات 

م�ستدامة؟
ب. اأهمية البحث: 

تعرف الطاقة اجلديدة واملتجددة اهتمام جميع دول العامل، مبا فيها الدول املنتجة 
للنفط وامل�ستهلكة له، الرتباط هذه امل�سادر باالعتبارات البيئية، واملحافظة على 
التوازن البيئي، تلك التي ال ت�سبب تلويثا للبيئة مقارنة مب�سادر الطاقة االأحفوري، 
التي تعد من اأهم امل�سادر امل�ساهمة يف زيادة انبعاث الغازات املت�سببة يف تغري 
املناخ وظهور امل�ساكل البيئية العاملية، اإن هذه الطاقة التي ال ينجر عن ا�ستخدامها 
اأي انبعاث وحتافظ على بقاء توازن االأنظمة البيئية، وتلبي حاجات اجليل احلايل، 
وت�سمن للجيل القادم حقه من هذه املوارد، ويف ظل بيئة متوازنة، هي ما يطلق 
عليها ت�سمية الطاقة امل�ستدامة )الطاقة البيئية(، وت�ستمد اأهمية البحث من اأهمية 
جمال  يف  وباالأخ�ص  وا�سع  نطاق  على  ا�سبحت  التي  النانو  تقنيات  ا�ستخدام 

الطاقة.
ج. اأهمية البحث:

وهذا  الدول  اقت�ساديات  يف  املتجددة  الطاقات  اأهمية  من  البحث  اأهمية  تظهر 
توافقا ومتطلبات البيئة احلديثة واملتجددة بحثا عن منوذج طاقوي م�ستدام ياأخذ 
مبادئ  ويطبق  والبيئية  االجتماعية  االقت�سادية،  التنمية  جوانب  االعتبار  بعني 
ال�سوء  باإلقاء  يقوم  البحث  هذا  اأن  باعتبار  االأهمية  هذه  تظهر  كما  اال�ستدامة، 

على تقنية النانو.
وملعاجلة هذه اال�سكالية ت�سمنت هذه الورقة املحاور التالية:

امل�ستدامة. والتنمية  البديلة  الطاقات  ا�سا�سيات  االول:  • املحور 
النانو لتدعيم م�ستقبل الطاقة  النانو اعتماد طاقة  • املحور الثاين: تطبيقات طاقة 

البديلة.
اجلزائر. يف  النانو  طاقة  ا�ستخدام  وافاق  واقع  الثالث:  • املحور 

والتنمية  البديلة  الطاقات  حول  ا�سا�سيات  االول:  املحور 
امل�ستدامة.

اأن يوؤدي ذلك اإىل  بقابلية ا�ستغاللها امل�ستمر دون  متيز م�سادر الطاقة املتجددة 
ا�ستنفاذ منبعها، فالطاقة املتجددة هي تلك التي نح�سل عليها من خالل تيارات 

الطاقة التي يتكرر وجودها يف الطبيعة على نحو تلقائي ودوري.
1. تعريف الطاقة البديلة )املتجددة(:

وخا�سة  العامل  دول  معظم  طرف  من  اهتمام  حمل  املتجددة  الطاقة  اأ�سحت 
الهيئات العاملية املخت�سة بالطاقة، ويف ما يلي �سرد بع�ص التعاريف )1(:



• تعريف وكالة الطاقة العاملية: تت�سكل الطاقة املتجددة من م�سادر الطاقة الناجتة 
عن م�سارات الطبيعة التلقائية كاأ�سعة ال�سم�ص والرياح، والتي تتجدد يف الطبيعة 

بوترية اأعلى من وترية ا�ستهالكها. )2(
• تعريف برنامج االأمم املتحدة حلماية البيئة: الطاقة املتجددة عبارة عن طاقة ال 
يكون م�سدرها خمزون ثابت وحمدود يف الطبيعة، تتجدد ب�سفة دورية اأ�سرع 
من وترية ا�ستهالكها، وتظهر يف االأ�سكال اخلم�سة التالية: الكتلة احليوية، اأ�سعة 

ال�سم�ص، الرياح، الطاقة الكهرومائية، وطاقة باطن االأر�ص. )3(
• هي الطاقات التي نح�سل عليها من خالل تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها 
غري  الطاقات  عك�ص  على  بذلك  وهي  ودوري،  تلقائي  نحو  على  الطبيعة  يف 
املتجددة املوجودة غالباً يف خمزون جامد يف االأر�ص ال ميكن االإفادة منها اإال 

بعد تدخل االإن�سان الإخراجها منه.)4(
• كما تعرف الطاقة املتجددة باأنها الطاقة التي تولد من م�سدر طبيعي ال ين�سب 

وهي متوفرة يف كل مكان على �سطح االأر�ص وميكن حتويلها ب�سهولة اإىل طاقة.
• هي الّطاقة امل�ستمدة من املوارد الطبيعية التي تتجدد اأي اّلتي ال تنفذ. تختلف 
الوقود  اأو  الطبيعي،  والغاز  وفحم  برتول  من  االأحفوري  الوقود  عن  جوهريا 
املتجددة  الّطاقة  عن  تن�ساأ  وال  النووية.  املفاعالت  يف  ي�ستخدم  اّلذي  النووي 
تعمل  اأو  �سارة  غازات  اأو   )CO2( الكربون  اأك�سيد  كثنائي  خمّلفات  عادة 
اأو  االأحفوري  الوقود  على زيادة االحتبا�ص احلراري كما يحدث عند احرتاق 

ارة الّناجتة من مفاعالت القوي النووّية. املخلفات الذرية ال�سّ
امل�سادر  من  عليها  احل�سول  يتم  التي  الطاقات  هي  املتجددة  فالطاقات  اإذن 
تن�سب، فهي عك�ص  اأو  تنفذ  اأن  التي ال ميكن  اأو  با�ستمرار  تتجدد  التي  الطبيعية 

الطاقات غري املتجددة التي متثل خمزونا قابال للنفاذ
2. اأهمية الطاقة املتجددة:

تتميز الطاقات املتجددة باأهمية ا�سرتاتيجية يف �سوق الطاقة العاملية خارج الطاقة 
اإىل املنافع التي  بالنظر  االأحفورية حيث ت�سكل امل�سدر امل�ستدام للطاقة، وهذا 
يوفرها هذا امل�سدر الطاقوي املتميز بالتجدد امل�ستمر غري املن�سب والذي يجعل 
هذا النوع من الطاقات تعرف بالطاقات النظيفة وال�سديقة للبيئة كونها ال حتمل 
اأ�سرارا على املحيط، كما ت�سمح بتعزيز ما يعرف بال�سناعات اخل�سراء حيث توفر 
لوحدات االإنتاج م�سدر طاقوي غري ملوث للبيئة، وبالتايل تظهر اأهمية الطاقات 
املتجددة من اأهمية املنافع التي توفرها مقارنة بالطاقات التقليدية النا�سبة، والتي 

ميكن حتديد اأهمها فيما يلي )5(:
التي  ال�سلبية  االآثار اخلارجية  تقلي�ص  ي�ساعد يف  املتجددة  الطاقات  ا�ستعمال   •
عادة ما ت�سبب يف حدوثها الطاقات االأحفورية، حيث ت�ساهم يف خف�ص انبعاث 
احلراري،  االحتبا�ص  ظاهرة  من  احلد  الكربون،  اأك�سيد  ثاين  غاز  مثل  الغازات 
ي�سمح  ما  والرتبة  املاء  الهواء،  تلوث  عن  الناجت  البيئي  التلوث  من  احلد  وكذا 

بتح�سني املحا�سيل الزراعية وال�سحة الب�سرية.
بالطاقة  التزود  حلاجات  اال�ستجابة  حت�سني  يف  املتجددة  الطاقات  ت�ساهم   •

الكهربائية املتزايدة خا�سة يف املناطق النائية والريفية.
• االعتماد على امل�سادر الطبيعية يف توليد الطاقة، يجعل الطاقات املتجددة اأقل 

تكلفة مقارنة بالطاقات التقليدية ما يرفع من معدل التوفري.
القطاع  هذا  يوفر  وبالتايل  العمالة  بكثافة  املتجددة  الطاقات  تكنولوجيا  متيز   •

فر�ص عمل ل�سريحة كبرية من االأفراد.
• �سمان ا�ستفادة االأجيال القادمة من م�سادر الطاقة والتحرر من حاالت عدم 

التاأكد التي ترتبط مب�ستقبل م�سادر الطاقات التقليدية.
• حت�سني النمو واال�ستقرار االقت�سادي املحلي.

• متيز الطاقات املتجددة باأنها طاقات اآمنة.
• حماية املياه اجلوفية واالأنهار والبحار والرثوة ال�سمكية من التلوث.

• امل�ساهمة يف تاأمني االأمن الغذائي.
الكيميائية  امللوثات  من  تخل�سها  نتيجة  الزراعية  املحا�سيل  اإنتاجية  زيادة   •

والغازية.
3. م�سادر الطاقة املتجددة:

وهي عبارة عن م�سادر طبيعية دائمة وغري نا�سبة ومتوفرة يف الطبيعة ومتجددة 
با�ستمرار ما دامت احلياة قائمة. وبا�ستغالل م�سادر الطاقة املتجددة.

امل�سادر  بني  من  هو  للطاقة  كم�سدر  ال�سم�ص  ا�ستخدام  ال�سم�سية:  الطاقة   •
تن�سب،  ال  نظيفة  طاقة  لكونها  امل�ستقبلية  االآمال  عليها  تعقد  التي  للنفط  البديلة 
لذلك جند دوال عديدة تهتم بتطوير هذا امل�سدر وت�سعه هدفا ت�سعى لتحقيقه. 
وت�ستخدم الطاقة ال�سم�سية حاليا يف ت�سخني املياه املنزلية وبرك ال�سباحة والتدفئة 
فت�ستعمل  الثالث  العامل  دول  يف  اأما  واأمريكا،  اأوربا  يف  يجري  كما  والتربيد 
ال�سحراوية اجلافة، وجتري االآن حماوالت  املناطق  املياه يف  لتحريك م�سخات 
جادة ال�ستعمال هذه الطاقة م�ستقبال يف حتلية املياه واإنتاج الكهرباء ب�سكل وا�سع 

مميزات املوارد الطاقوية املتجددة. )6(
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن الطاقة ال�سم�سية تعترب املر�سح االأقوى لتحل حمل البرتول 
الفوتوفولطية  االألواح  اأي�سا جناح  املتوقع  الكهرباء، ومن  اإنتاج  ن�سوبه يف  بعد 
التي حتول اأ�سعة ال�سم�ص اإىل كهرباء. وتعترب الطاقة احلرارية ال�سم�سية تكنولوجيا 
الدولية  الوكالة  اح�سائيات  وح�سب  بعيد.  حد  اإىل  وواعدة  ن�سبيا  جديدة 
 2008 IEA فقد بلغت الطاقة الفوتوفولطية املركبة يف العامل نهاية عام  للطاقة 
حوايل 13425 ميغاواط. اما يف عام 2009 بلغ 22928 ميغاواط ويف عام 
2010 بلغ 39529 ميغاواط. وقد ت�سدرت اأملانيا دول العامل حيث بلغ اإجمايل 
الطاقات الفوتوفولتية الرتاكمية املركبة فيها 9677 ميغا واط، وبلغ معدل النمو 
هذه الطاقة فيها 64.7%  بني عامي 2008 و 2009، تلتها اإ�سبانيا بطاقة اإجمالية   
ميغا   2628.2 بلغت  مركبة  اإجمالية  بطاقة  اليابان  ثم  واط،  ميغا   3423 بلغت 
اإجمالية  بطاقة  الرابع  املركز  يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  حلت  بينما  واط، 

بلغت 1645.5 ميغا واط. )7(
"الهيدروليكية": تعترب من م�سادر الطاقة القدمية حيث ا�ستعمل  الطاقة املائية   •
االإن�سان الدواليب التي تدار بقوة املاء من اأجل الري والطواحني اإال اأن اأهميتها 
بعد  امل�سدر  هذا  اأهمية  وقلت  االأنهار  املياه يف  فرتة جريان  على  تقت�سر  كانت 
اخرتاع االآالت البخارية واكت�ساف الفحم لت�سرتجع اأهميتها بعد التطور العلمي 
 1976 والتكنولوجي واكت�ساف املولدات الكهربائية. فالطاقة املائية وفرت يف 

حوايل 23 % من اإنتاج الكهرباء
يف العامل يف 1985 االإنتاج العاملي بلغ 3200 تريا واط �ساعي اأي 18.4 % من 
االإنتاج الكلي للطاقة الكهربائية، اإن هذه الطاقة ت�ستمد اأهميتها من كونها متجددة 

باالإ�سافة اإىل اأنها غري ملوثة للبيئة. )8(
• طاقة الرياح: وت�سخري طاقة الرياح لي�ست فكرة جديدة، فقد ا�ستخدمت يف 
طاقة  ت�ستلب  اآالت  وهي  الهواء،  طواحني  بعدها  وظهرت  ال�سراعية.  ال�سفن 
الرياح، لتوؤدي اأعماال ميكانيكية متنوعة. وتظهر اأول اإ�سارة لطواحني الهواء يف 
كتابات العرب يف الع�سور الو�سطى، فقد و�سفوا اآالت ريحية بدائية يف فار�ص 
يف القرن ال�سابع امليالدي. وقد ُطورت اآالت مماثلة لها يف ال�سني، وا�ستخدمت 
منذ 2000 عام على االأقل. وقدر اخلرباء اأن %2 من الطاقة ال�سم�سية ال�ساقطة 
على �سطح االأر�ص تتحول اإىل طاقة رياح، ويتم حتويل الرياح اإىل طاقة كهربائية 
واالأ�سرع على  منوا  االأكرث  الطاقة  الرياح  طاقة  وتعترب  توربينات عمالقة  بوا�سطة 
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امل�ستوى العاملي يف الطاقات اجلديدة، ويبلغ االإنتاج العاملي من الكهرباء املولدة 
بطاقة الرياح حوايل 40 األف ميغا. )9(

اأعماق  دفينة يف  طاقات حرارية  اجلوفية هي  احلرارة  اجلوفية:  احلرارة  طاقة   •
وال�سخور  البخار  اأو  ال�ساخنة  املياه  من  خمزون  ب�سكل  وموجودة  االأر�ص 
هي  املتوافرة،  التقنية  الو�سائل  طريق  عن  حاليا  امل�ستغلة  احلرارة  لكن  احلارة، 
املياه ال�ساخنة والبخار احلار، بينما حقول ال�سخور احلارة مازالت قيد الدر�ص 
والبحث والتطوير. وحتى االآن لي�ص هناك درا�سات �ساملة حول حجم ومدى 
اإمكان ا�ستغالل هذه املوارد، اإذ اأن ن�سبة ا�ستخدامها ال تزال �سئيلة، وتبقى زيادة 
م�ساهمة هذا امل�سدر يف تلبية احتياجات االإن�سان رهنا بالتطورات التكنولوجية 
الطاقات  هذه  وت�ستعمل  م�ستقبال.  �ستجري  التي  والتنقيب  البحث  واأعمال 
املركزية  كالتدفئة  اأخرى  جماالت  يف  ا�ستعمالها  ميكن  كما  الكهرباء،  لتوليد 
واال�ستخدامات الزراعية وال�سناعية واالأغرا�ص الطبية، وجتفيف املحا�سيل يف 
�سناعة الورق والن�سيج، وت�ستخدم الينابيع ال�ساخنة يف اجلزائر الأغرا�ص طبية 

و�سياحية. )10(
• الطاقة النووية: هي الطاقة التي تنطلق اأثناء ان�سطار اأو اندماج االأنوية الذرية. 
ت�سكل الطاقة النووية 20% من الطاقة املولدة بالعامل. ينظر العلماء اإىل الطاقة 
النووية كم�سدر حقيقي ال ين�سب للطاقة. وما يثري بع�ص املعار�سة حول م�ستقبل 
املتعلقة  العامة  وخماوف  املفاعالت،  لبناء  العالية  التكاليف  هو  النووية  الطاقة 

بال�سالمة، و�سعوبة التخل�ص االآمن من املخلفات عالية االإ�سعاع. )11(
4. خ�سائ�ص الطاقات املتجددة: 

ذلك  يوؤدي  اأن  دون  امل�ستمر  ا�ستغاللها  بقابلية  املتجددة  الطاقة  م�سادر  تتميز 
من  عليها  نح�سل  التي  املوارد  تلك  هي  املتجددة  فالطاقة  منبعها،  ا�ستنفاذ  اإىل 
خالل تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها يف الطبيعة على نحو تلقائي ودوري 
كذلك نعني "بالطاقة املتجددة": "الكهرباء التي يتم توليدها من ال�سم�ص والرياح 
والكتلة احليوية واحلرارة اجلوفية واملائية، وكذلك الوقود احليوي والهيدروجني 
امل�ستخرج من امل�سادر املتجددة، وهناك ثالث دوافع رئي�سية حتفز الدول اإىل 

االجتاه نحو الطاقة املتجددة، وهي كما يلي: )12( 
البرتول  احتياطات  ت�ساوؤل  اأن  اإىل  التوقعات  اأغلبية  ت�سري  الطاقة: حيث  اأمن   •
اإىل  النهاية  يف  يوؤدي  �سوف  للطاقة  احلايل  العاملي  اال�ستهالك  وازدياد  والغاز 
زوال هذا امل�سدر احليوي للطاقة، وبالتايل البد من التفكري من االآن يف اإيجاد 

م�سادر اأخرى بديلة.
• احلافز الثاين الذي يدفع ال�سوق نحو الطاقة املتجددة يتعلق بالقلق من تغري 
املناخ، فباإمكان الطاقة املتجددة اأن ت�ساهم يف تاأمني احتياجاتنا للطاقة و تقل�ص يف 
نف�ص الوقت من انبعاث الغازات امل�سببة لالحتبا�ص احلراري، و قد ذكرت عدة 
م�سادر لالأنباء اأن اأكرث من 2000 عامل يتفقون يف الراأي على اأن كمية الغازات 
امل�سببة لالحتبا�ص احلراري، كثاين اأك�سيد الكربون و امليثان، تتزايد يف الغالف 
الغازات  كمية  يف  الزيادة  هذه  اأن  و  االأر�سية،  بالكرة  املحيط  الرقيق  اجلوي 
تزيد من ارتفاع درجة احلرارة يف العامل، و يعتقد الكثري من هوؤالء العلماء اأن 
ارتفاع درجات احلرارة هذا ينذر بنتائج �سلبية و كارثية حمتملة، و اأن الوقت 
احلا�سر هو االإطار الزمني ال�سحيح ملعاجلة هذه امل�ساألة و اأن هناك اإجراءات ميكن 

اتخاذها، و من هذه االإجراءات ا�ستعمال طاقة متجددة خالية من الكربون.
منذ  تتقل�ص  فتئت  ما  التي  املتجددة  الطاقة  لل�سوق هو كلفة  الثالث  واحلافز   •
املتجددة يف  الطاقة  من  معينة  اأنواع  تكلفة  ت�ستمر  اأن  املنتظر  ومن  عقود،  عدة 
حت�سن  اإىل  املتجددة  الطاقة  تكاليف  تقل�ص  �سبب  اإرجاع  وميكن  االنخفا�ص، 
تكنولوجيات اإنتاج الطاقة املتجددة، و�سوف ي�ستمر هذا التقل�ص اأثناء ن�سوج 

هذه ال�سناعة. 

5. دور الطاقة البديلة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة: 
التنمية  التاأكيد ب�سورة متزايدة على مفهوم  التنمية امل�ستدامة: مت  1.5. تعريف 
امل�ستدامة، منذ �سدور اإن�ساء اللجنة الدولية والتنمية، التابعة لالأمم املتحدة عام 
1987، بعنوان من اأجل م�ستقبل م�سرتك، وبالرغم من عدم وجود تعريف دويل 
موحد، اإال اأن اأنه تعددت التعاريف وت�سمنت كل منها عنا�سر و�سروط اإحداث 
على  ي�سحو  العامل  بداأ  املا�سي  القرن  ثمانينات  بداية  منذ  و  امل�ستدامة   التنمية 
�سجيج العديد من امل�سكالت البيئية اخلطرية التي باتت تهدد اأ�سكال احلياة فوق 
كوكب االر�ص، وكان هذا طبيعياً يف ظل اإهمال التنمية للجوانب البيئية طوال 
اإيجاد فل�سفة تنموية جديدة ت�ساعد يف التغلب  العقود املا�سية، فكان ال بد من 
على هذه امل�سكالت، ومتخ�ست اجلهود الدولية عن مفهوم جديد للتنمية عرف 
با�سم التنمية امل�ستدامة، وكان هذا املفهوم قد تبلور الأول مرة يف تقرير اللجنة 
مرة  الأول  العاملية للبيئة والتنمية الذي يحمل عنوان "م�ستقبلنا امل�سرتك"  ون�سر 

عام 1987م. )13(
وتقوم على ا�سا�ص ان العمل على تلبية حاجات احلا�سر دون امل�ساومة على قدرة 
االأجيال املقبلة على تلبية حاجاتهم، واالخذ بعني االعتبار امل�ساوات والعدالة بني 

االأجيال. وقد ا�ستندت لها العديد من التعاريف اأهمها )14(:
• ورد مفهوم التنمية امل�ستدامة اأول مرة يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية 
عام 1987 حيث عرفتها يف هذا التقرير باأّنها: "تلك التنمية التي تلبي حاجات 

احلا�سر، دون، امل�ساومة على قدرة االأجيال املقبلة يف تلبية حاجياتهم".
على  االبقاء  �ساأنها  من  التي  للتنمية  جديد  م�سار  امل�ستدامة  التنمية  تعد  كما   •
العامل كله  بل يف  �سنني فح�سب،  ب�سع  اأو  مناطق  ب�سع  االن�ساين ال يف  التقدم 

وحتى يف امل�ستقبل البعيد )15(.
• هي التنمية التي تلبي احتياجات احلا�سر دون االإخالل بقدرات االأجيال القادمة 
ومتتلك  باال�ستقرار  تت�سف  التي  التنمية  عن  تعبري  هي  اأو  احتياجاتها  تلبية  على 
عوامل اال�ستمرار والتوا�سل وتت�سم بال�سمول واملدى االأطول والدميومة )16(.
بالبيئة  اأن االهتمام  امل�ستدامة على حقيقة هامة، مفادها  التنمية  فل�سفة  تركز  كما 
الن�ساط  اأ�سا�ص  هي  الطبيعية  املوارد  لكون  نظرا  االقت�سادي،  التنمية  جوهر 
املوارد حمققة جناحا يف  ت�ستغل هذه  احلا�سرة  فاالأجيال  والزراعي.  ال�سناعي 
النمو اأو املناف�سة، متجاهلة حقوق االأجيال القادمة يف البيئة واملوارد الطبيعية، 
وهذا ال �سك اأنه يهدد بعدم ا�ستمرارية التنمية يف امل�ستقبل، فالنجاح احلقيقي هو 
اإن حافظنا على قاعدة املوارد الطبيعية واملحددات البيئية، وا�ستطعنا حتقيق النمو 

االقت�سادي واالجتماعي املن�سود. وال�سكل التايل يو�سح ذلك.

امل�سدر: من اإعداد الباحثة، باالعتماد على حممد ممدوح عبد الروؤوف عفانة،
اإ�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة لالأرا�سي الزراعية يف ال�سفة، ر�سالة ماج�ستري،

جامعة النجاح الوطنية، نابل�ص، فل�سطني، 2010، �ص28
اإن اأبعاد التنمية امل�ستدامة مرتابطة ومتداخلة ومتكاملة، وميكن التعامل مع هذه 
االأبعاد على اأنها منظومات فرعية ملنظومة التنمية امل�ستدامة. اإال اأن خطاب التنمية 

امل�ستدامة ال�سائد اليوم ي�ستند ب�سكل اأكرب على البعد البيئي.

ال�سكل 01. منوذج توازن النظام البيئي، االقت�سادي واالجتماعي
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تقييم  امل�ستدامة يف  التنمية  موؤ�سرات  ت�ساهم  امل�ستدامة:  التنمية  موؤ�سرات   .2.5
ب�سكل  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  جماالت  يف  واملوؤ�س�سات  الدول  تقدم  مدى 
الوطنية والدولية حول  القرارات  العديد من  اتخاذ  ما يرتتب عليه  فعلي وهذا 
من  جمموعة  يحوي  االآتي  واجلدول  واالجتماعية.  االقت�سادية  ال�سيا�سات 
املوؤ�سرات االأ�سا�سية من جدول اأعمال القرن 21 للجنة االإقت�سادية واالإجتماعية 

لغربي اآ�سيا التابعة لالأمم املتحدة. )17(
جدول .1 جمموعة املوؤ�سرات االأ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة

املوؤ�سرات االقت�سادية

التعاون الدويل لتعجيل 
التنمية امل�ستدامة

ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل.
ح�سة اال�ستثمار الثابت االإجمايل يف الناجت املحلي االإجمايل.

�سادرات ال�سلع واخلدمات/واردات ال�سلع واخلدمات.
ن�سيب الفرد ال�سنوي من ا�ستهالك الطاقة.تغري اأمناط اال�ستهالك

املوارد واالآليات املالية

ر�سيد احل�ساب اجلاري لن�سبة مئوية من الناجت املحلي 
االإجمايل.

الدين/ الناجت املحلي االإجمايل.
جمموع امل�ساعدة االإمنائية الر�سمية املقدمة اأو املتلقية.

املوؤ�سرات االجتماعية

مكافحة الفقر
معدل البطالة.

موؤ�سر الفقر الب�سري.
عدد ال�سكان الذين يعي�سون حتت خط الفقر.

الديناميكية الدميوغرافية 
معدل النمو ال�سكاين.واال�ستدامة

تعزيز التعليم والوعي 
العام والتدريب

معدل االإملام بالقراءة والكتابة بني البالغني.
الن�سبة االإجمالية لاللتحاق باملدار�ص الثانوية.

حماية �سحة االإن�سان 
وتعزيزها

متو�سط العمر املتوقع عند الوالدة.
عدد ال�سكان الذين ال يح�سلون على املياه املاأمونة.

عدد ال�سكان الذين ال يح�سلون على اخلدمات ال�سحية.
عدد ال�سكان الذين ال يح�سلون على املرافق ال�سحية.

تعزيز التنمية امل�ستدامة 
ن�سبة ال�سكان يف املناطق احل�سرية.للم�ستوطنات الب�سرية

املوؤ�سرات البيئية
حماية نوعية موارد املياه 

العذبة واإمداداتها
املوارد املتجددة/ال�سكان.

ا�ستخدام املياه/االحتياطيات املتجددة.

النهو�ص بالزراعة والتنمية 
الريفية امل�ستدامة

ن�سيب الفرد من االأرا�سي الزراعية.
ن�سيب الفرد من االأرا�سي ال�ساحلة للزراعة واالأرا�سي 

املزروعة ب�سورة دائمة.
ا�ستخدام االأ�سمدة.

مكافحة اإزالة الغابات 
والت�سحر

التغري يف م�ساحة الغابات.
ن�سبة االأرا�سي املت�سررة بالت�سحر.

املوؤ�سرات املوؤ�س�سية

احل�سول على املعلومات

عدد اأجهزة التلفزيون والراديو لكل 1000 ن�سمة.
عدد ال�سحف اليومية لكل 1000 ن�سمة.

عدد احلوا�سيب ال�سخ�سية لكل 1000 ن�سمة.
عدد خطوط الهاتف الرئي�سية لكل 1000 ن�سمة.

عدد امل�سرتكني يف االنرتنت/م�ستخدمي االنرتنت لكل 
1000 ن�سمة.

العلم والتكنولوجيا

عدد العلماء واملهند�سني العاملني يف البحث والتطوير لكل 
مليون ن�سمة.

االنفاق على البحث والتطوير كن�سبة مئوية من الناجت القومي 
االإجمايل.

امل�سدر: اللجنة االقت�سادية واالجتماعية لغربي اآ�سيا التابعة لالأمم املتحدة، تطبيق موؤ�سرات 
التنمية امل�ستدامة يف بلدان االإ�سكوا، �ص، �ص: 6، 8.

امل�ستدامة وهي  التنمية  الدول يف حتقيق  تعك�ص مدى جناح  املوؤ�سرات  اإن هذه 
تقيم ب�سكل رئي�سي حالة الدول من خالل معايري رقمية ميكن ح�سابها ومقارنتها مع 
دول اأخرى كما ميكن متابعة التغريات والتوجهات يف مدى التقدم اأو الرتاجع 
التنمية  جماالت  يف  الدول  �سيا�سات  على  يدل  مما  املوؤ�سرات  هذه  قيمة  يف 
امل�ستدامة فيما اإذا كانت ت�سري يف الطريق ال�سحيح نحو حتقيق التنمية امل�ستدامة 

اأم اأنها ال زالت متباطئة ومرتددة.
3.5. االهتمام بالطاقات املتجددة لتحقيق التنمية امل�ستدامة: اإن من اأهم التاأثريات 
البيئية املرتبطة با�ستخدامات الطاقة التقليدية ما يعرف بظاهرة االحتبا�ص احلراري 
بع�ص  تركيز  لزيادة  نتيجة  االأر�ص  حرارة  درجة  ارتفاع  بظاهرة  ارتبطت  التي 
الغازات يف الغالف اجلوي واأهمها غاز ثاين اأك�سيد الكربون.وعلى العك�ص من 
اأثر معروف يف حماية البيئة نتيجة ملا حتققه  ذلك، فال�ستخدام الطاقة املتجددة 
من خف�ص انبعاث تلك الغازات ومنه التلوث البيئي، حيث من املتوقع اأن تبلغ 
ثاين  غاز  من  طن  مليون   190 حوايل  التقليدي  الوقود  عن  الناجتة  االنبعاثات 

اأك�سيد الكربون �سنة 2017 باالإ�سافة اإىل الغازات االأخرى. )18(
التنمية الب�سرية والطاقة  الطاقة املتجددة والتنمية الب�سرية: تت�سح العالقة بني   •
من خالل االرتباط القوي بني متو�سط ا�ستهالك الفرد من الطاقة وموؤ�سر التنمية 
الب�سرية وخا�سة يف الدول النامية، ما يوؤدي ال�ستهالك الفرد من م�سادر الطاقة 
يف  تاأثريها  طريق  عن  الب�سرية  التنمية  موؤ�سرات  حت�سن  يف  هاما  دورا  التجارية 
الكهرباء  وتعطي  املعي�سة،  م�ستوى  وبالتايل  وال�سحة  التعليم  خدمات  حت�سني 
�سورة وا�سحة حول ذلك، اذ متثل م�سدرا ال ميكن ا�ستبداله مب�سدر اآخر للطاقة 

يف ا�ستخدامات كثرية االنارة، التربيد والتكييف وغريها.
من  واحد  الطاقة  قطاع  ميثل  امل�ستدام:  غري  واال�ستهالك  االنتاج  اأمناط  تغيري   •
معظمها  يف  تتميز  والتي  واال�ستهالك،  االنتاج  اأمناط  بها  تتنوع  التي  القطاعات 
للنمو  نتيجة  اال�ستهالك  يف  املطردة  الزيادة  ظل  ويف  مرتفعة،  هدر  مبعدالت 
موارد  ا�ستمرار  وقابلية  ا�ستخدام  كفاءة  ت�سجيع  يتطلب  االأمر  فان  ال�سكاين 
زيادة  حوافز  اتاحة  �سانها  من  مالئمة  ت�سعري  �سيا�سات  و�سع  خالل  من  الطاقة 
كفاءة اال�ستهالك وامل�ساعدة على تطبيق اال�سالحات القانونية والتنظيمية التي 
الطاقة  وتنمية موارد  الطبيعية  للموارد  امل�ستدام  اال�ستغالل  توؤكد على �سرورة 
يف  بالكفاءة  املت�سمة  التجهيزات  على  احل�سول  ت�سهيل  اىل  ا�سافة  املتجددة 

ا�ستهالك الطاقة والعمل على تطوير اآليات التمويل املالئمة. )19(
• وعلى �سوء ذلك فاإّن اجتاه التنمية امل�ستدامة يف التعامل مع املوارد الطبيعية 
تعاماًل م�ستداماً يعني مراعاة حمدودية املوارد وعدم تلويث البيئة لهذا فاإن طاقة 
الرياح والطاقة ال�سم�سية وغريها من م�سادر الطاقة املتجددة والنظيفة هي االأمل 
اإنتاج الطاقة بداًل من امل�سادر امللوثة وغري الدائمة ويف مقدمتها  وامل�ستقبل يف 
باطن  من  التدريجي  باالنخفا�ص  مهدد  اليوم  اأ�سبح  الذي  االحفوري  الوقود 

االأر�ص وخا�سة اأن النفط تزداد تكلفة ا�ستخراجه كلما ازداد ا�ستهالكه. )20(
• تعترب الطاقات املتجددة ب�ستى اأ�سكالها من طاقة �سم�سية وطاقة الرياح والطاقة 
الطاقوية  امل�سادر  من   وغريها  الع�سوية  والطاقة  اجليوحرارية  والطاقة  املائية 
املتكرر وجودها يف الطبيعة ب�سفة تلقائية، امل�سدر و اخليار الطاقوي االأكرث اأمانا 
اعتبار  الالزمة على  الطاقوية  االإمدادات  توفري  �سواء من حيث  االإطالق،  على 
الطاقة االأحفورية،  اإمدادات  اإكمال و تعزيز  اإىل  باالإ�سافة  نا�سبة  اأنها  طاقة غري 
اأو من حيث حماية البيئة و املحافظة عليها على اعتبار اأنها طاقة ذكية، غري ملوثة 
و �سديقة للبيئة، كما اأن اال�ستثمار يف هذا النوع من موارد الطاقة �سوف يوفر 
بال �سك فر�ص �سغل لالأفراد، و منه حت�سني م�ستوى معي�ستهم، باالإ�سافة اإىل اأنه 
لن ينق�ص اأو يحد من قدرة االأجيال الالحقة على تلبية احتياجاتهم الطاقوية الأنه 
�سيوفر لهم م�ستقبال طاقويا م�ستداما، االأمر الذي �سوف يوؤدي اإىل حتقيق بالتنمية 

امل�ستدامة.
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اإذن للطاقة املتجددة اأهمية بالغة يف حماية البيئة باعتبارها طاقة غري نا�سبة وتوفر 
عامل االأمان البيئي ما يحقق التنمية امل�ستدامة. كما ان طاقة املتجددة مل تعد من 
قبيل الرفاهية املجتمعّية بقدر حتولها اإىل �سرورة من �سرورات التنمية املعا�سرة، 

كون الطاقة املتجددة باتت �سرطاً اأ�سا�سياً من �سروط ا�ستدامة التنمية.
لتدعيم  النانو  طاقة  تطبيقات  تقنية  اعتماد  الثاين:  املحور 

م�ستقبل الطاقة البديلة.
لقد ف�سلت كل العلوم والتقنيات التقليدية يف تقدمي حلول ناجعة وم�ستدمية لكثري 
من امل�ساكل والتحديات التي تواجهها املجتمعات االإن�سانية اليوم، وكان االأمل 
معقودا على حدوث اخرتاق علمي ي�ستخدم علوم وتقنيات جديدة لها القدرة 
على مواجهة هذه امل�ساكل والتحديات. وتاأتي علوم وتقنيات النانو لتواجه هذه 
امل�ساكل والتحديات وتقدم احللول الناجعة وامل�ستدمية، ملا لها من قدرة على فهم 

امل�ساكل والت�سدي لها مبكًرا وحلها عند امل�ستوى الذري واجلزيئي.
البع�ص  يجهلها  وقد  البع�ص  يَعرفها  قد   )Nanotechnologie(النانو تقنية 
تقنية  لتعريف  خمتلفة  مفاهيم  ظهرت  قد  و  اآخرون  منها  يخاف  وقد  االآخر، 
النانو، فهناك من ي�سف النانو باأنها التقنية القادرة على حتقيق درجات عالية من 
الدقة يف وظائف واأحجام واأ�سكال املواد ومكوناتها، وهذا بدوره ي�ساعد على 
التحكم يف وظائف االأدوات امل�ستعملة يف ميادين الطب وال�سناعة والهند�سة 
يعرفها  واآخر  وغريها...،  والف�ساء  والدفاع  واالت�ساالت  والعقاقري  والزراعة 
باأنها علم التعامل مع اأ�سياء اأ�سغر من ال�سغر نف�سه وم�سطلح "تقنية النانو" م�ستق 

من اللغة اليونانية وتعني عامل االأقزام اخلرايف املتناهي يف ال�سغر.
ومنذ اآالف ال�سنني ق�سد الب�سر ا�ستخدام النانو دون اأن يعرفوا هذا امل�سطلح، 
على  اً  اعتماد  متت  وكلها  والفلكنة  واملطاط  ال�سلب  �سناعة  يف  فا�ستخدمت 
خ�سائ�ص ع�سوائية للحجوم الذرية لتلك املواد. وال ميكن حتديد حقبة اأو ع�سر 
بعينه ال�ستخدام هذه التقنية فقد ذُكر اأن �سانعي الزجاج يف الع�سور الو�سطى 

كانوا ي�ستخدمون حبيبات الذهب النانوية الغروية يف تلوين الزجاج.
1. مفهوم تقنية النانو: 

هذه  اأغلب  نف�سه،  تعريفها  هو  النانو  وتقنيات  علوم  تواجه  التي  امل�ساكل  اأحد 
التعريفات تدور حول درا�سة والتحكم يف ظاهرة ومعاجلة املواد عند حيز طويل 

اأقل من 100 نانو مرت.
اأي  املرت،  من  مليون  األف  من  واحد  وتعادل  مرتية  قيا�ص  وحدة  اأ�سغر  هي   •
واحد من مليار من املرت، وميثل ذلك اأدق وحدة قيا�ص مرتية معروفة حتى االآن، 
باالأجن�سرتوم،  املعروفة  الذري  القيا�ص  اأ�سعاف وحدة  يعادل ع�سرة  والنانومرت 
وحجم النانو اأ�سغر بحوايل 80.000 مرة من قطر �سعرة الراأ�ص، فهي حقاً تقنية 

املنمنمات. )21(
• ولكن االأهم فيها اأنها منظومة ظاهرة يف جميع مناحي حياتنا اليومية، فعندما 
يهاجم فريو�ص ما ج�سم االإن�سان، فبالطبع ال ميكن قتله باأي اآلة حادة، ولكن البد 
اأن نبحث عن اآلة �سغرية جد اً تهاجم الفريو�ص، فالنانو هي التقنية التي ت�سنع 

هذه االآلة الدقيقة.
ويف عام 2003 م مت معرفة اأ�سرار هذه التقنية والتحكم بعامل املواد النانونية. 
حيث  التقنية،  لهذه  ال�سناعية  التطبيقات  مرحلة  بداأت  م   2004 عام  ويف 
ا�ستخدمت املواد النانوية يف �سناعة املطاط املاليزي وكانت النتائج مذهلة فقد 
قفزت اخل�سائ�ص امليكانيكية للمطاط من12 اإىل 20 �سعفاً باإ�سافة اأجزاء ب�سيطة 
من املواد النانوية. ولقد حظيت تقنية النانو يف الوقت احلا�سر باالهتمام الكبري 
نظراً لتطبيقاتها املتوقعة يف املجاالت املختلفة وخا�سة املجاالت الطبية والطاقة ة 

واحلو�سبة واالت�ساالت. )22(

2. اأ�سباب االهتمام بتقنية النانو:
هناك اأ�سباب رئي�سية ل�سر االهتمام العاملي الكبري بتقنية النانو وهي )23(:

التي  واال�ستخدامات  التطبيقات  من  بكثري  واعدة  النانوي  احليز  ظاهرة  اأن   •
�ستغري من املفاهيم التقليدية للت�سنيع، ال�سحة والعالج، الطاقة واملياه، والبيئة، 
و�ستطلق �سيال من التقنيات، املنتجات واخلدمات تقدر بحوايل1- 2.6 ترليون 
دوالر �سنة 2015، وخلق اأكرث من �سبعة ماليني فر�سة عمل. ومن االأمثلة على 
من  وغريها  امل�سمم،  اجلزيئي  التجميع  با�ستخدام  الكيماوي  الت�سنيع  ذلك 
والغذاء  والف�ساء  واملعلومات  الطاقة  يف  االأخرى  واال�ستخدامات  التطبيقات 

...اإلخ.
يف  احلكومات  التقنيات.  لهذه  والت�سويق  اجلديد  ال�سناعي  النموذج  بداية   •
الدول املتقدمة ت�سغط ب�سكل م�ستمر وباأ�سرع ما ميكن لتطوير علوم وتقنية النانو، 
وقد بداأت الربامج البحثية يف هذه الدول تاأخذ طريقها بقوة و�سرعة �سديدتني، 
ال�سني   ،2001 يوليو  يف  كوريا   ،2001 اأبريل  اليابان  يف  عنها  االإعالن  ومت 
املبادرة  هي  الربامج  هذه  واأهم  اأول  ولعل   .2002 �سبتمرب  تايوان   ،2002

الوطنية لتقنية النانو التي اأعلن عنها يف الواليات املتحدة يناير 2000.
3. دور تقنية النانو يف تدعيم ا�ستخدام الطاقة البديلة: 

املتجددة  الطاقات  تكنولوجيا  مبفهوم  املتجددة  الطاقات  مفهوم  يرتبط  ما  غالبا 
من  عدد  توظيف  خاللها  من  يتم  التي  االآلية  مبثابة  التكنولوجيا  تعترب  بحيث 
النانو  تقنية  وتعترب  املتجددة،  الطاقات  الإنتاج  املتقدمة  التكنولوجيا  تطبيقات 
اأحد االدوات الهامة واجلديدة التي ا�سبحت ت�ستخدم يف كل املجاالت، حيث 
ت�سمح تكنولوجيا النانو من اال�ستفادة الق�سوى من الطاقات املتجددة باال�ستجابة 

للحاجات الطاقوية على اختالف املناطق. )24( 
اإن قوة تقنية النانو تتمثل يف اإمكانياتها لنقل وتطوير التقنية املتعددة وحتويلها اإىل 
مواد وتركيبات، اأجهزة واأنظمة لها تطبيقات وا�ستخدامات يف جميع القطاعات 
نق�ص  مثل  العامل  منها  يعاين  التي  امل�ساكل  اأهم  حل  على  وتعمل  واملجاالت 
الغذاء  نق�ص  البيئة،  تلوث  االمرا�ص،  انت�سار  الطاقة،  املياه، حمدودية  وتلوث 
تقنية  وا�ستخدامات  تطبيقات  بع�ص  يلي  وفيما  وغريها،  الف�ساء  وا�ستك�ساف 

النانو:  
اأغلبه  الطبيعية لالأر�ص،  امل�سادر  اأهم  اأحد  املاء  اأقل:  بتكلفة  ال�سحي  املاء   .1.3
جممد  ثلثيه  و   عامليا  املعرو�سة  من  حوايل%3  العذب  املاء  يكون  حيث  مالح 
1.1 بليون من الب�سر ال ي�سلون اإىل  1% لال�ستهالك العاملي، و اليوم  والباقي 
املاء االمن و 2.4 بليون يفتقدون نظام خدمات لل�سرف ال�سحي و 80% من 
االأمرا�ص يف الدول النامية �سببها املياه امللوثة،كما ان  الطلب على املياه يزداد 
بزيادة النمو يف عدد ال�سكان، وزيادة اال�ستهالك الفردي، وثلثا العامل مهددون 
التحدي  لهذا  احلل  من  مهما  جزءا  �ستقدم  النانو  فتقنية   2050 مع  بالعط�ص 
التلوث يف  بالك�سف عن  مياه غري مركزية ورخي�سة،  وت�سمح  تقنية  من خالل 
على  الق�ساء  ت�ستطيع  وكذا  الت�سفية  اأنظمة  يف  كبري  وتطوير  اجلزيئي  امل�ستوى 

ال�سموم البيولوجية يف املاء من خالل املحفزات ال�سوئية  واالأك�سدة. 
2.3. الطاقة والبيئة: ان توقعات زيادة الطلب على الطاقة �ستكون بواقع %50  
 2.4 بليون ن�سمة ال ت�سلهم الكهرباء وحوايل   1.6 اأكرث من  2025 وحالًيا  مع 
بليون يعتمدون على النباتات وبقايا الزراعة كم�سدر للطاقة، ويف نف�ص الوقت 
يزداد تركيز ثاين اأك�سيد الكربون يف اجلو.  تقنية النانو �ست�ساعد على حل م�سكلة 
الطاقة وتلوث البيئة من خالل كفاءة ا�ستخدام الطاقة، اخلاليا ال�سم�سية، توليد 
املركزي  غري  والتخزين  والتوليد  الكهرباء،  تخزين  الهيدروجني،  وتخزين 

بوا�سطة اإعادة اكت�ساف ال�سبكة.
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اخلاليا ال�سم�سية: هناك حوايل TW 165.000 من الطاقة ال�سم�سية ت�سقط   •
على االأر�ص يومًيا ومن املمكن ا�ستخدام اخلاليا ال�سم�سية الفوتوفولتية لتحويل 
احلايل يف  الفوتوفولتية  اخلاليا  كهرباء. وقطاع  اإىل  الطاقة  من هذه  ي�سري  جزء 
حتويل  كفاءة  تبلغ  التي  ال�سيليكونية  ال�سم�سية  اخلاليا  ي�ستخدم   )%97( غالبه 
اخلاليا  هذه  با�ستخدام  الكهرباء  توليد  تكلفة  وتبلغ   ،%15-10 من  فيها  الطاقة 
ال�سيلكونية  اخلاليا  ت�سنيع  تكاليف  الرتفاع  ونظرا  دوالر/وات.   6 حدود  يف 
النانوية  اإىل ثقل وزنها وقابليتها للك�سر فاالجتاه قائم ال�ستخدام املواد  باالإ�سافة 
كفاءة  من  تزيد  نانونية  مواد  اإيجاد  على  جار  والعمل  اخلاليا،  هذه  ت�سنيع  يف 
يف  الوات  توليد  تكلفة  ت�سل   حيث  الت�سنيع  تكاليف  من  وتقلل  الطاقة  حتويل 
دوالر  وواحد   2020 يف  دوالر   2 اإىل  ت�سل  اأن  ويتوقع  دوالرات   6 حدود 

.2030

ولي�ص  الكهرباء-  -مثل  للطاقة  حامال  الهيدروجني  يعترب  الهيدروجني:   •
م�سدرا لها ولذلك فهو يولد من املاء م�ستخدما م�سدرا اأخر للطاقة مثل الوقود 
االأحفوري اأو الطاقة املتجددة. الهيدروجني من املمكن اأن يحرق مثل النفط اأو 
ي�ستعمل يف خاليا الوقود يف اآلة االحرتاق لينتج الكهرباء واملاء. واملمكن لتقنية 

النانو اأن تلعب دور من خالل. )25(
اأ. توليد الهيدروجني من املاء: وت�ستخدم فيه األواح �سطوحها من املواد النانونية 
يف  نانونية  مواد  من  �سوئية  خاليا  فيه  وت�ستخدم  الكهربي  التحليل  طريقة  يف 
الهيدروجني  تولد  لتطوير جزئيات  م�سروعات  وهناك  ال�سوئي  التحليل  طريقة 

من املاء باإ�سخدام �سوء ال�سم�ص.
فيه  وت�ستخدم  الكهرباء،  الإنتاج  واالأك�سجني  الهيدروجني  بني  التفاعل  ب. 

ا ي�ستخدم لزيادة كفاءة اخللية. اجلزيئات النانونية كعامل حمفز واأي�سً
الكهرباء: التقنية النانونية ت�ساعد على حت�سني كفاءة البطاريات القابلة  • تخزين 
لل�سحن التي ت�ستخدم يف النقل لتقليل التلوث اأو )back up( للطاقة املتجددة 
وت�ستخدم النانو لتطوير super capacetor التي متثل طريقة بديلة لتخزين 

الكهرباء.
هذه التقنيات �ستخلق فر�سا جديدة لتوليد وتخزين وتوزيع الكهرباء، و�ستوؤدي 
ب�سيط  الكهرباء واإىل معدل فقدان  ل�سبكات  اأنظمة موزعة  اإىل  ب�سكل تدريجي 
يف الطاقة وحت�سني االأداء وتقليل التلوث البيئ. وهناك تقنيات نانونية كثرية تعمل 
الت�ساق  تقلل  نانونًيا  املركبة  فاالألياف  وال�سموم  امللوثات  البيئة  من  تطهري  على 
االأو�ساخ بها وبالتايل تقلل عمليات الغ�سل والتنظيف، واأجهزة االإح�سا�ص متكن 

من مراقبة التلوث، واأنظمة ومواد نانونية اأخرى تعمل على اإزالته.
3.3. الزراعة والغذاء: اإن تقنية النانو لها القدرة على تطوير القدرات الزراعية 
اجلزيئية  املعاجلة  االأمرا�ص،  على  ال�سريع  للك�سف  جديدة  باأدوات  والغذائية 
اأن  كما  وغريها.  االأغذية  امت�سا�ص  على  النبات  قدرات  ومعاجلة  لالأمرا�ص، 
تعمل على  فهي  برمتها  الغذائية  ال�سناعات  تغيري  القدرة على  لها  النانو  تقنيات 
هذه  اأهم  ومن  االأغذية  بها  وت�ستهلك  تنقل  تغلف،  تنتج،  التي  الطريقة  تغيري 

اال�ستخدامات:
املخرجات-غلة  زيادة  هو  الدقيقة  الزراعة  من  الغر�ص  الدقيقة:  الزراعة   •
املحا�سيل( وتقليل املدخالت )االأ�سمدة واملبيدات احل�سرية والنباتية من خالل 
فيها  وت�ستخدم  امل�ستهدفة  االإجراءات   بع�ص  واتخاذ  املناخية  املتغريات  مراقبة 
وتراقب  الزراعية  احلقول  يف  توزع  حيث  النانونية  واملراقبة  االإح�سا�ص  اأجهزة 
املياه  وا�ستخدام  امللوثات  االآفات،  الكيماويات،  االأ�سمدة،  الرتبة،  حاالت 
وتقي�ص حالة املناخ ملعرفة اإن كانت املحا�سيل تنمو باأكرب كفاءة. كل هذا �سيوؤدي 
اإىل اإنتاج زراعي كبري بتكلفة قليلة ويوؤدي اإىل تقليل الف�سالت الزراعية وتلوث 

البيئة.

بفعل التقدم يف تقنيات النانو وا�ستخداماتها يف جمال الطاقة فاإنها �ستقود وب�سكل 
تدريجي اإىل اأنظمة توليد وتخزين وتوزيع الكهرباء غري مركزية اأكرث كفاءة واأقل 

تلويثا للبيئة.

امل�سدر: فتحي حمد بن �ستوان ، حما�سرة من�سورة يف  علوم وتقنيات  تقنيات النانو، 
تطبيقاتها ، اثارها وا�سرتاتيجية تطويعها يف العامل العربي. �ص13

وتقنيات النانو تقوم على اإنتاج املواد، من خالل جتميعها على امل�ستوى الذري 
املواد  اأن  فبما  وجزيئات.  ذرات  من  االأ�سا�سية  مكوناتها  ومن  جدا،  ال�سغري 
مكونة من ذرات وجزيئات، فيمكن تبديل ذرة من ذرات هذه املادة، بذرة من 
ذرات املواد االأخرى، فينتج عندنا مادة جديدة كليا، بخوا�ص كيميائية وفيزيائية 
يف  ال�ستخدامها  املختلفة،  املواد  لتطوير  املجال  لنا  تفتح  التقنية  فهذه  جديدة. 

جماالت خمتلفة، واال�ستفادة منها يف حياة االإن�سان.
املحور الثالث: واقع وافاق ا�ستخدام طاقة النانويف اجلزائر

والرياح،  ال�سم�ص  خا�سة  املتجددة،  الطاقة  من  هائل  احتياطي  اجلزائر  تتوفر 
و  الطبيعي  الغاز  هي  رئي�سية  م�سادر  ثالث  من  الكهرباء  حاليا  اجلزائر  وتنتج 
ال�سم�سية فتمثل  اأما الطاقة   %5 املائية بنحو  تاأتي الطاقة  94،5%  يف حني  ميثل 
0،5%، واأن�سئت يف اجلزائر هيئة الطاقة اجلديدة التي تتوىل ن�سر و ا�ستخدام 
الطاقة املتجددة وترويجها و هي امل�سوؤولة عن متابعة تنفيذ م�سروع حمطة الطاقة 
�سركات  احتاد  ينفذه  الذي   )BOT( نظام  خالل  من  ال�سحراء  يف  ال�سم�سية 
ا�سباين بقدرة اإجمالية تبلغ 100 ميغاواط، و و�سعت اجلزائر هدفا هو الو�سول 
اإىل ن�سبة 5% من الطاقة املتجددة من جمموع الطاقة الكلية بحلول �سنة 2017 

و نحو 20% بحلول نهاية �سنة 2030. )26(
1. ال�سيا�سات الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر

قانوين  اإطار  �سمن  املتجددة  الطاقات  لتطوير  الوطنية  ال�سيا�سات  و�سعت 
يف  التحكم  قانون  يف:  الرئي�سية  الن�سو�ص  متثلت  حيث  تنظيمية،  ون�سو�ص 
جانب  اإىل  امل�ستدامة  التنمية  اإطار  يف  املتجددة  الطاقات  ترقية  قانون  الطاقة، 
قانون الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز وترتكز هذه ال�سيا�سات على جمموعة 
تهتم كل واحدة منها، يف حدود  الهيئات واملوؤ�س�سات االقت�سادية، بحيث  من 
اخت�سا�سها، بتطوير الطاقات املتجددة. هناك ثالث هيئات تابعة لقطاع التعليم 

العايل والبحث العلمي تن�سط منذ 1988 )27(:
CDER  مركز تنمية الطاقات املتجددة •

UDES  وحدة تطوير التجهيزات ال�سم�سية •
UDTS  وحدة تطوير تكنولوجيا ال�سيلي�سيوم •

اأما بداخل قطاع الطاقة فيتم التكفل بالن�ساط املتعلق برتقية الطاقات املتجددة من 
طرف وزارة الطاقة واملناجم، وكالة ترقية وعقلنة ا�ستعمال الطاقة UPRUE ؛ من 
CREDEG يف اجناز  جهة اأخرى يتدخل مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز 
اإطار الربنامج الوطني لالإنارة  ال�سم�سية التي مت اجنازها يف  و�سيانة التجهيزات 
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الريفية، اأما يف قطاع الفالحة، فتجدر االإ�سارة اىل وجود املحافظة ال�سامية لتنمية 
ال�سهوب HCDS، التي تقوم باجناز برامج هامة يف ميدان �سخ املياه والتزويد 
م�ستوى  على  اأما  ال�سهبية،  املناطق  لفائدة  ال�سم�سية  الطاقة  طريق  عن  بالكهرباء 
املتعاملني االقت�ساديني، فهناك عدة �سركات تن�سط يف ميدان الطاقات املتجددة.
وبغر�ص و�سع اإطار تثمن فيه كل جهود البحث واإعداد اأداة فعالة ت�سمح بو�سع 
�سيا�سة وطنية حول الطاقات املتجددة؛ قامت وزارة الطاقة واملناجم باإن�ساء �سركة 
 ،NEAL م�سرتكة بني كل من �سونطراك، �سونلغاز وجمموعة �سيم، يتعلق االأمر بـ
2002 وتتمثل مهمتها يف تطوير الطاقات  �سنة  اأجلرييا" املوؤ�س�سة  اينارجي  "نيو 
املتجددة يف اجلزائر على امل�ستوى ال�سناعي. وتتلخ�ص مهام NEAL يف )28(:

اأ.     تطوير املوارد الطاقوية املتجددة.
ب. اإجناز امل�ساريع املرتبطة بالطاقات املتجددة ، ومن اأهمها:

       • م�سروع 150 ميغاواط تهجني �سم�سي يف حا�سي الرمل.
       • م�سروع اجناز حظرية هوائية بطاقة 10 ميغاواط يف منطقة تندوف.

        • ا�ستعمال الطاقة ال�سم�سية يف االإنارة الريفية يف مترنا�ست واجلنوب الغربي 
)م�سروع اإي�سال الكهرباء اإىل 1500 منزل ريفي(.

اإن هدف اإ�سرتاتيجية تطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر هو الو�سول يف هذه 
ال�سنة  2015 اإىل ح�سة من هذه الطاقات )مبا فيه التوليد امل�سرتك( يف احل�سيلة 
الوطنية للكهرباء التي �ستكون 0،6% اأما عن نتائج اإدخال الطاقات املتجددة فهي:

• ا�ستغالل اأكرب للقدرات املتوفرة.
• م�ساهمة اأف�سل يف تخفي�ص انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون. 

• تخفي�ص ح�سة الطاقات احلفرية يف احل�سيلة الطاقوية الوطنية.
• تطوير ال�سناعة الوطنية.

• توفري منا�سب العمل.
من  اال�ستفادة  بالقطاع،  اخلا�ص  اال�ستثماري  برناجمها  �سمن  الدولة  تعتزم  كما 
املديني  على  الوطنية  لالحتياجات  ت�ستجيب  املحروقات  خارج  جديدة  موارد 
املتو�سط والطويل، من خالل الربنامج الوطني لتطوير الطاقات املتجددة الذي 
وزير  فح�سب  اجلارية.  ال�سنة  من  االأول  الثالثي  من  بداية  تطبيقه  يف  �سي�سرع 
القطاع اأن ا�ستغالل الطاقات املتجددة �سي�سمن توليد الكهرباء بن�سبة 40 باملائة 
اإىل غاية �سنة 2030، واأ�سار اإىل اأن اال�ستثمارات يف هذا املجال تفوق 2400 
مليار دوالر اأي ما يعادل 30 مليار دوالر خالل ال�سنوات اخلم�ص القادمة، وهي 
الفرتة التي �سن�سهد فيها تغطية وطنية بالكهرباء بن�سبة 99 باملائة والغاز باأكرث من 

53 باملائة. )29(

2. م�ستقبل الطاقات املتجددة يف اجلزائر يف ظل اعتماد النانو  
1.2. توجهات ا�سرتاتيجية الطاقة اجلديدة يف اجلزائر

• اليورانيوم: )30( ح�سب وزارة الطاقة واملناجم فقد بلغت يف �سنة 1998 
ومتثل  طن،  األف   25 حوايل  الهقار  بجبال  الكائنة  اليورانيوم  احتياطات 
مرة   80 من  اأكرث  اأي  ط.م.ن،  مليون   440 حوايل  الكهرباء  من  اإنتاجه  طاقة 

االحتياطات احلالية من الكهرباء.
مو�سولة  �سبكة  على  اجلزائري  الكهربائي  النظام  يعتمد  الكهربائية:  الطاقة   •
بع�ص  اإىل  باالإ�سافة  الوطن،  يف  الكهرباء  احتياجات  من   %90 حوايل  تغطي 
باجلبال  املعزولة  واملدا�سر  القرى  بع�ص  لتزويد  امل�ستقلة  ال�سغرية  ال�سبكات 
واأق�سى اجلنوب البالد، كما اأن�ساأت باجلزائر عدة حمطات حرارية لتوليد الطاقة 
كان  فبعدما  البخارية(،  )الغازية،   turbines التوربينان  با�ستخدام  الكهربائية 
�سنة  ميغاوات   5964 اإىل  و�سل   1962 عام  ميغاوات   568 بـ  مقدر  االإنتاج 

)31( .2003

و بلغ اال�ستهالك الوطني من الكهرباء �سنة 1962 ما يقارب 1 ترياوات �ساعي، 
عام  �ساعي  29ترياوات  اإىل  لت�سل   2000 عام  �ساعي  ترياوات   25 وجتاوزت 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سناعات  قطاع  لنمو  نتيجة  كانت  الزيادة  هذه   ،2003
بناء  زيادة  نتيجة  املنخف�ص  ال�سغط  يف  امل�سرتكني  لعدد  ال�سريعة  والزيادة 

ال�سكنات وزيادة الكهرباء الريفية.
يف  الكهرباء  توليد  يف  امل�ستخدمة  املائية  القدرة  تبقى  الكهرومائية:  الطاقة   •
اجلزائر حمدودة، اإال اأن اإمكانيات تطويرها كبرية، حيث تقدر طاقتها االإنتاجية 

الكامنة بحوايل 1500 جيغاوات/�ساعة.
الرياح: لقد اأتاح و�سع خارطة ل�سرعة الرياح والقدرات من الطاقة من  • طاقة 
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. 
وقد قدرت القدرة التقنية للطاقة املولدة من الرياح لهذه املناطق بحوايل 172 
من  لال�ستغالل  قابلة  �سنويا  تيرتاواط/�ساعة   37 منها  �سنويا،  تيرتاواط/�ساعة 
الزاوية االقت�سادية ؛ وهو ما يعادل 75% من االحتياجات الوطنية ل�سنة 2007 
 10 اإنتاج  م�سروع  اطالق  مت   2009/2005 اخلما�سي  الربنامج  خالل  ومن 
ما  ل�سقي  للبالد  ال�سرقي  اجلنوب  الرياح يف  انطالقا من  الكهرباء  ميغاوات من 

يفوق 5000 هكتار. )32( 
بطاقة  باجلزائر،  رياح  مزرعة  اأول  ت�سييد  تقرر  فقد  امل�ستجدات،  خالل  ومن 
CEGELEC امل�سرتك  باأدرار ؛ ولقد وكلت موؤقتا للمجمع  بـ10 ميغاواط  تقدر 
بخ�سو�ص  املفتوحة  املناق�سة  يف  عر�ص  اأف�سل  اقرتح  اإذ  واجلزائر،  فرن�سا  بني 

امل�سروع.
اخلم�سينات  اإىل  اجلزائر  يف  ال�سم�سية  الطاقة  جتربة  تعود  ال�سم�سية:  الطاقة   •
الطاقة  املياه و�سهر املعادن وتوليد  الفرن�سيون ب�سخ  القرن املا�سي حني قام  من 
الطاقة  حمافظة  اأن�سئت   1982 ويف  ال�سم�سية،  الطاقة  بوا�سطة  الكهربائية 
املتجددة بهدف تطبيق ال�سيا�سة الوطنية يف ميدان الطاقة البديلة وقد اأن�ساأ مركز 
الرياح  وطاقة  ال�سم�سية  التجهيزات  جتارب  حمطة  يف  املتمثل  ال�سم�سية  الطاقة 
املياه  و�سخ  بتحلية  تتعلق  باأبحاث  املركز  بهذا  العاملون  ويقوم  بوزريعة  يف 
بوا�سطة الطاقة ال�سم�سية باالإ�سافة اإىل توليد الطاقة الكهربائية بوا�سطة طاقة الرياح 
ت�ساري�سها  واختالف  اجلزائر  م�ساحة  �سا�سعة  اإن  الزراعية.  املحا�سيل  وجتفيف 
وخ�سو�سية مناخها جعلها تتوفر على عدد كبري من ال�ساعات امل�سم�سة، وي�سل 
االإ�سعاع ال�سم�سي فيها اإىل 3000 �ساعة م�سم�سة يف ال�سنة ومبعدل �سدة اإ�سعاع 

الأكرث من 500 واط للمرت املربع.)33( 
يف  اجلزائر مت البدء يف تنفيذ حمطة �س�سية حرارية ذات طاقة انتاجية تبلغ 463 
ميغاواط با�ستثمارات 046 مليون يورو 4، حيث مت تد�سني اأول حمطة هجينة 
لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز و الطاقة ال�سم�سية مبنطقة حا�سي الرمل باجلنوب ومن 

املخطط ان تنتج اكرث من 06 واط من الكهرباء با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية.
• طاقة احلرارة اجلوفية:   اإن املعلومات اجليولوجية واجليوكيميائية واجليوفيزيائية 
يف  �ساخن  منبع   200 من  اأكرث  جتمع  اأولية  جيوترمية  خريطة  بر�سم  �سمحت 
الزراعي  والتجفيف  التدفئة  يف  ا�ستعمالها  ميكن  والتي  للبالد  ال�سمالية  املنطقة 
وتربية احليوانات و�سناعة االأغذية الزراعية، ويعد ثلث هذه املنابع املعدنية لها 
45م°، كما توجد منابع ذات حرارة مرتفعة جدا ت�سل  درجات حرارة تفوق 
اإىل 118م° عني اأوملان و 199م° يف ب�سكرة مما يدعو الإن�ساء حمطات لتوليد 

الكهرباء بها. )34(
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اأي   5 هي  الكهربائي  االنتاج  حظرية  الري  قدرات  ح�سة  ان  املائية:  الطاقة   •
حوايل 286 جيغاواط، وترجع هذه اال�ستطاعة ال�سعيفة اإىل العدد غري الكايف 
ملواقع الري واإىل عدم ا�ستغالل مواقع الري املوجودة، وخالل 2005 مت اعادة 

تاأهيل املحطة الكهرومائية بزيامة بوالية جيجل بقدرة 100 ميغاوات.
2.2. اآفاق اجلزائر ال�ستخدام  تقنية النانو 

باعتبار تقنيات النانو اأو ما يعرف بتقنيات ال�سغائر اإحدى العلوم احلديثة بداأت 
ع�سر جامعات جزائرية بتقدمي بحوثها يف هذا املجال والتي قدر جمموعها بني 
�سنتي 2006و2008 بـ 250 بحث وحتتل بذلك اجلزائر املرتبة الرابعة بعد كل 
من تركيا وم�سر وتون�ص، الدول املتو�سطية �سريكة االإحتاد االأوربي بن�سبة %7.6  

واملرتبة ال�سابعة واخلم�سون عاملياً بن�سبة %0.1.
جدول .2 ترتيب اجلامعات اجلزائرية على ح�سب عدد البحوث املقدمة

يف تقنية النانو
عدد البحوث املدينةاجلامعةالرتبة

املقدمة
39اجلزائرجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين1

32ق�سنطينةجامعة منتوري2

30بجايةجامعة عبد الرحمان مرية3

30�سطيفجامعة فرحات عبا�ص4

28عنابةجامعة باجي املختار5

25�سيدي بلعبا�صجامعة جياليل الياب�ص6

19اجلزائروحدة تنمية تكنولوجيا ال�سيليكون7

18وهرانجامعة ال�سانية8

15وهرانجامعة حممد بو�سياف للعلوم والتكنلوجيا9

14تلم�سانجامعة اأبي بكر بلقايد10

 ICPC Nano Net Second annual report on Nano science and :املرجع
Nanotechnology in the Mediterranean Partner Countries

وتواجه عملية ترويج نتائج البحث والتطوير �سعوبات وعقبات اأ�سا�سية ؛ ب�سبب 
االإنتاجية،  املجتمع  وقطاعات  والتطوير  البحث  موؤ�س�سات  بني  الروابط  �سعف 
العلم  لتنمية  املواتية  العلمية  البيئة  توافر  وعدم  املوؤ�س�سي،  الدعم  وغياب 
وت�سجيعه بالرغم من امتالك اجلزائر ثروة ب�سرية مهمة وقادرة على حفز �سحوة 

معرفية يف جمال الطاقات البديلة وتطبيقات النانو .
كما قد توفر تقنيات ال�سغائر –تقنية النانو- حلواًل جديدًة يف اجلزائر من خالل 
توفري ، ومنها املياه االآمنة، موارد الطاقة الثابتة، الرعاية ال�سحية، وفر�ص التعليم. 
القليلة  العمل  قوة  على  باالعتماد  االإنتاج  تت�سمن  ال�سغائر  تقنية  مزايا   فمن 
املتوا�سعة  واملتطلبات  املنخف�سة  والتكلفة  العليا  واالإنتاجية  وال�سيانة  واالأر�ص 
من املواد والطاقة. وعليه فان االنفاق  املتزايد يف اجلزائر على خمتلف البحوث 
العلمية ، يجب ان ي�ساحبه االإنفاق املتزايد على اأبحاث وتطبيقات وا�ستثمارات 
تكنولوجيا النانو  يف اجلزائر على اعتبارا ان اجلزائر تتوفر على امكانيات كبرية  
امللتقيات والندوات  العديد من  تنظيم  انه مت  بالرغم من  منها وب�سرية،    طبيعية 
الندوات  يف  وامل�ساركة  اجلزائر  يف  وتطبيقها  بحوث  اجراء  امكانيات  حول 
العاملية خارج اجلزائر اال انها تبقى غري كافية امام التطور ال�سريع الذي ي�سهده 
هذا امليدان يف الدول املتقدمة .ويبقى على الهيئات املخت�سة يف جمال الطاقة 

والطاقات املتجددة العمل على )35(:         
النانو  تقنيات  باأبحاث وتطبيقات  تهتم  بحثية  ا�ستحداث  جلان وطنية ومراكز   •
املعرفية  وال�سناعات  عام  ب�سكل  املعريف  باالقت�ساد  والتعريف  الوعي  ون�سر 

وتقنيات النانو ب�سكل خا�ص من خالل عقد املوؤمترات والندوات املتخ�س�سة.

• دعوة مراكز البحوث  واجلامعات لتكثيف العمل يف جمال النانو تكنولوجي 
وتطبيقاته العلمية.

بال�سناعات  املتعلقة  واالإقليمية  العربية  واملوؤ�س�سات  املنظمات  جهود  دعم   •
املعرفية وتقنيات النانو.

• الدعوة لتحويل االأبحاث يف جمال تقنيات النانو اإىل تطبيقات عمل.
• ت�سجيع اجلامعات واملوؤ�س�سات التقنية يف اال�ستثمار يف هذه البحوث وتوفري 

االدوات واالمكانيات الالزمة لذلك.
• ت�سجيع ال�سركات على تبني تقنيات النانو.

تكنولوجية،  قاعدة  توفري  على  العمل  اطار   يف  العربية  البلدان  مع  التعاون   •
اخلربات  من  بناءها  يف  اال�ستفادة  مع  النانو  تكنولوجيا  يف  متخ�س�سة  عربية 
الب�سرية العربية يف املهجر، مع االأخذ يف االعتبار اخل�سائ�ص املحلية لكل �سناعة 

يف كل بلد عربي.
• اإن�ساء �سبكة معلومات �سناعية  نانونية تخدم كافة قطاعات ال�سناعة ومرتبطة 
ب�سبكات املعلومات الدولية  والوقوف ومالحقة املتغريات الدولية وبخا�سة يف 

هذا املجال.
اإن  التحديات العاملية املتنامية التي تواجهها الدول النامية عموما والدول العربية 
على نحو خا�ص، كان لزاما على الدول العربية التفكري والتعاون بنظرة تكاملية 
ثمار هذا  واأوىل  منها،  لكل  االقت�سادية واالجتماعية  التنمية  برامج  تكفل حتقيق 
برامج  ملتطلبات  وفقا  وتطويعها  النانو  تكنولوجيا  وتطوير  ا�ستيعاب  هو  التعاون 
التنمية ال�سناعية و�سوال اإىل التخ�سي�ص االأمثل للموارد االقت�سادية. ويف هذا 
عربية  �سناعية  تكنولوجية  قاعدة  بناء  اإىل  التوجه  العربية  الدول  فعلى  االإطار 
الهوية وخا�سة يف ظل ثورة املعلوماتية التي جنحت يف نقل قدرات العمليات 
االإنتاجية اإىل مناطق خمتلفة من العامل يف اإطار العوملة وذلك لتفعيل ا�ستخدام 

الطاقات البديلة لتحقيق تنمية م�ستدامة. 
اخلامتة:

موارده  وا�ستنزاف  االأحفوري  الوقود  وندرة  للطاقة  املتزايد  االحتياج  اإن 
يف  يتمثل  الطاقة  حتدي  جتعل  حرقه  عن  الناجت  ال�سلبي  املناخي  للتاأثري  باالإ�سافة 
اإنتاج كميات وفرية من الطاقة امل�ستدامة   التي تكفي الحتياجات العامل املتزايدة 
الوقود  من  الطاقة  اإنتاج  تكاليف  من  اأقل  اأو  )م�ساوية  عليها  مقدور  وبتكاليف 
االأحفوري( وال ت�سبب تلوًثا للبيئة )اإنبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون وغريه( 
اأي مكان ويف كل وقت، وكذلك زيادة  اإليها عند احلاجة من  الو�سول  وميكن 
اأخرى وزيادة كفاءة تخزينها وا�ستخدامها  اإىل  الطاقة من �سورة  كفاءة حتويل 
والتقنيات  العلوم  كل  ف�سلت  لقد  اآخر،  اإىل  مكان  من  نقلها  يف  الفاقد  وتقليل 
معقودا  االأمل  وكان  الكبري  والفني  العلمي  التحدي  هذا  مواجهة  يف  التقليدية 
القدرة على  لها  ي�ستخدم علوما وتقنيات جديدة  على حدوث اخرتاق علمي 
وتاأتي  وم�ستدمي.  اقت�سادي  ب�سكل  الطاقة  م�سكلة  وحل  التحدي  هذا  مواجهة 
ملا لها من قدرة على  النانو لتقدم احلل وتواجه التحدي وذلك  علوم وتقنيات 
فهم امل�ساكل والت�سدي لها عند امل�ستوى الذري واجلزيئي للمادة. وملواجهة هذا 
التحدي و�سمان اإمدادات الطاقة يف املدى البعيد ت�ستخدم علوم وتقنيات النانو 
يف �سل�سلة القيمة امل�سافة للطاقة والتي تبداأ من تطوير م�سادر الطاقة احلالية باأعلى 
كفاءة ومراعاة البيئة واكت�ساف م�سادر جديدة وتطويرها، وزيادة كفاءة حتويل 
النقل من  النا�سئ عن  الطاقات  الفقد يف  اأخرى، وتقليل  اإىل  الطاقة من �سورة 
امل�سدر اإىل امل�ستعمل النهائي، وزيادة كفاءة تخزين الطاقة ال�ستعمالها لالأغرا�ص 
املختلفة، واأخرًيا ا�ستعمالها يف التطبيقات املختلفة باأكرب قدر من املرونة والكفاءة، 
من  جزء  كل  وغريها.  واملوا�سالت  واالإ�سكان  ال�سناعة  يف  ا�ستهالكها  وتقليل 
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اأجزاء �سل�سلة القيمة امل�سافة للطاقة له اإمكانية كبرية للو�سول اإىل الكفاءة املثلى 
من خالل ا�ستخدام تقنيات النانو.  وبفعل التقدم يف تقنيات النانو وا�ستخداماتها 
يف جمال الطاقة فاإنها �ستقود وب�سكل تدريجي اإىل اأنظمة توليد وتخزين وتوزيع 

طاقة غري مركزية، اأكرث كفاءة واأقل تلويثا للبيئة.
وبناءا عليه قد مت التو�سل اىل النتائج التالية:

لت�سهم  املتجددة  الطاقة  لتكنولوجيات  اإمكانات واحتماالت م�ستقبلية  تتوافر   •
يف الوفاء باالحتياجات االأ�سا�سية للطاقة، ويف دعم تخفيف وطاأة الفقر وحتقيق 
التنمية امل�ستدامة. وقد مت ابتكار وتطوير تكنولوجيات متعددة للطاقة املتجددة 
م�ستوى  على  تطويرها  ومت  ميدانيا  بع�سها  اختبار  ومت  املا�سيني،  العقدين  خالل 
التطبيق ، خا�سة يف جمال القدرات ال�سغرية واملتو�سطة يف االأماكن النائية حيث 
اأثبتت الطاقة املتجددة فاعلية اقت�سادية، بينما مازال بع�سها االآخر يف حيز البحث 
والتطوير. اإال اأنه يجدر القول اأن هذه التكنولوجيات مل ت�ستخدم بعد على نطاق 
وا�سع لتوفري خدمات الطاقة، حيث اأنه مازال هناك عدد من القيود واملعوقات 
من  الرغم  وعلى  التكلفة.  ارتفاع  منها  ا�ستخدامها،  يف  التو�سع  تواجه  التي 
الن�سج التقني الذي و�سلت اإليه �سبكات توليد الكهرباء با�ستخدام طاقة الرياح 
ونظم الطاقة ال�سم�سية احلرارية بقدرات ت�سل اإىل ب�سعة مئات من امليجاوات. 
وقد ا�سبح يتطلب تطوير امل�سادر املتجددة للطاقة، و ذلك با�ستخدام تطبيقات 
املعارف و النظريات العلمية التي تت�سمنها اأبحاث الطاقة اأو تلك التي تتجه اإىل 
حت�سني كفاءتها و توفري تكنولوجيا ت�ساعد على ا�ستغاللها ب�سكل اأكرث فاعلية،  و 
غري  نظيفة  طاقة  على  احل�سول  و  احلا�سر  يف  االحتياجات  تلبية  اأجل  من  ذلك 
املذهلة لهذه  النانو واال�ستخدامات  تقنية  اليوم عن  ملوثة.وقد ا�سبح احلديث 

الطاقة اجلديدة.
• للطاقة املتجددة اأهمية بالغة يف حماية البيئة، باعتبارها طاقة نظيفة غري ملوثة، 
كما يتم التو�سع يف ا�ستخدامها، وبالتايل التقلي�ص من ا�ستخدام م�سادر الطاقة 
بالنظر ملا تخلفه من تلوث( خا�سة  البيئة  باأثرها ال�سيء على  التقليدية )املعروفة 
واأن كلفة توليد الكهرباء من م�سادر الطاقة املتجددة اآخذة يف النق�سان، ومنه 

اإمكانية حتقيق التنمية امل�ستدامة.
• ت�ستخدم تقنية النانو  يف جمال الطاقة من خالل: التخزين، التحويل، حت�سينات 
الت�سنيع باالإقالل من املواد امل�ستخدمة ومعدالت العملية الت�سنيعية، توفري الطاقة 
متجددة  م�سادر  توفري  وكذلك  احلراري(،  للعزل  طريقة  اأف�سل  خالل  )من 

للطاقة.
     - تقلي�ص ا�ستهالك الطاقة

     - زيادة كفاءة اإنتاج الطاقة
     - ا�ستخدام اأنظمة للطاقة اأكرث �سداقة للبيئة

     - اإعادة تدوير البطاريات
• كما انه بعدما ارتفع حجم االأ�سرار البيئية التي �سببتها م�سادر الطاقة االأحفورية 
منها  �سعي  يف  و  حيث  البديلة؛  الطاقة  مب�سادر  االهتمام  ت�ساعف  النا�سبة، 
للم�ساهمة يف توفري الطاقة لالأجيال من موروث بيئي غري ملوث و دعم تنوعها و 
ا�ستقاللها الطاقوي، تبذل خمتلف الدول جمهودات جبارة لتطوير اإمكانياتها و 

تدعيم النماذج الطاقوية البديلة التي تعتمد عليها.
• و ت�سمل فوائد تقنية النانو حت�سني اأ�ساليب الت�سنيع، واأنظمة تنقية املياه وهي 
االأمرا�ص  من  كثريا  وجتنبهم  العامل  �سكان  لثلثي  واجلفاف  العط�ص  م�سكلة  حتل 
الطب  البدنية،  ال�سحة  وتعزيز  الطاقة،  و�سبكات  املياه،  تلوث  عن  الناجمة 
النانوي، وحت�سني طرق اإنتاج االأغذية والتغذية على نطاق وا�سع والبنية التحتية 

ل�سناعة ال�سيارات. املنتجات امل�سنوعة مع تقنية النانو قد تتطلب العمل قليال، 
واالأر�ص، اأو ال�سيانة، وتكون ذات اإنتاجية عالية، وانخفا�ص يف التكلفة، ولها 

متطلبات متوا�سعة للمواد والطاقة.
الهائل  التطور  مع  ولكن   ، جتارية   غري  االن  املتجددة  الطاقات  معظم  اإن   •
ال�ستخدامات تقنية النانو يتوقع اأن تكون مناف�سة لطاقة النفط يف حدود  10-5  

�سنوات وخالل 20-30 �سنة القادمة كل الطاقة �ستاأتي من امل�سادر النظيفة.
املراجع:

1. The Economic Benefits of Renewable Energy, Dollars 
from Sense, U.S. Department of Energy, National Re-
newable Energy Laboratory, 1997

حماية  يف  دورها  و  املتجددة  الطاقة  م�سادر  �سمية،  ،رحال  اأيوب  م�سيخ   .2
البيئة. ورقة بحثية مقدمة لفعاليات امللتقى الوطني حول: "فعالية اال�ستثمار يف 
الطاقات املتجددة يف ظل التوجه احلديث للم�سوؤولية البيئية". بجامعة 20 اأوت 

1955 �سكيكدة – اجلزائر. 03 نوفمرب 2014.

www.unep.org 3. موقع االمم املتحدة حلماية البيئة
للبرتول   العربية امل�سدرة  الدول  الثالث والثالثون، منظمة  ال�سنوي  التقرير   .4

OPEC 2002، �ص 117.

5. Wiesmeth, M. Golde, Socio-Economic Benefits of Re-
newable Energy, Germany, P.P 8-11. 

ال�سروق،  الطاقة والبيئة وال�سكان،  االن�سان والبيئة، منظومات  6. هاين عبيد، 
عمان 2000، �ص 205.

العربية  االقطار  منظمة   ، الثالثون  و  ال�سابع  ال�سنوي  العام  االمني  التقرير   .7
امل�سدرة للبرتول اوابيك، 2010، �ص 189.

الطاقة يف اجلزائر.  ا�ستهالك  الطاقة يف اجلزائر،  ا�ستهالك  �سمري بن حماد،   .8
جامعة  االقت�سادية  العلوم  ق�سم  الت�سيري.  وعلوم  االقت�سادية  العلوم  كلية 

اجلزائر، 2009.
املركز  البديلة يف م�سر،  الطاقة  ا�ستعمال  ال�سكري حممد،  9. طارق م�سطفي 

القومي لبحوث االإ�سكان والبناء،  م�سر،  �ص 7.
10. حممد طالبي، حممد �ساحل، اأهمية الطاقة املتجددة يف حماية البيئة، الأجل 
التنمية امل�ستدامة عر�ص جتربة املانيا، جملة الباحث، العدد 06، جامعة قا�سدي 

مرباح ورقلة، 2008، �ص 204.
ا�سيوط  الطاقة، جملة  وانتاج  النوويو  الطاقة  ال�سبور،  عبد  فتحي  11. ممدوح 

للدرا�سات البيئية، العدد الثاين والع�سرين  م�سر 2002، �ص63 بت�سرف.
البلدان العربية، الطاقة  12. ايت زيان كمال، واقع وافاق الطاقة املتجددة يف 
ال�سم�سية و�سبل ت�سجيعها يف الوطن العربي، املوؤمتر العلمي الدويل حول التنمية 
2008جامعة  اأفريل   8-7 املتاحة  للموارد  اال�ستخدامية  والكفاءات  امل�ستدامة 

فرحات عبا�ص، �سطيف اجلزائر.
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