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التنمية  يف  اأ�سا�سيا  عن�سرا  اإمداداتها  ت�سكل  اإذ   21 القرن  ع�سب  الطاقة  تعد 
النا�سئة  لالقت�ساديات  االجتماعي  و  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  حتقيق  و  االقت�سادية 
يف البلدان الع�سوة يف منظمة الدول امل�سدرة للبرتول OPEC، و لعلى اأبرز 
بديل  توفري  �سرورة  للنفط  امل�سدرة   – املنتجة  الدول  تواجه  التي  التحديات 
الطاقات  توظيف  اإمكانيات  عن  البحث  و  ن�سوبها،  حال  يف  التقليدية  للطاقة 
خا�سة  الرئي�سية  للطاقة  التقليدية  لالأ�سكال  التدريجي  التقلي�ص  و  املتجددة 
البرتول و الغاز الطبيعي و حماولة اإيجاد التكنولوجيات و التقنيات التي ت�سهل 

و تب�سط ا�ستخدام هذا البديل.
يف هذا ال�سدد يوؤكد االأ�ستاذ بلقا�سم �سعودي: "اأن اجلزائر اعتمدت وال تزال 
تنميتها والتي بلغت عتبة  الريعية من املحروقات يف متويل  اإيراداتها  تعتمد على 
تكون  وبذلك  القطاع،  على  �سيادتها  من  �سنة   41 خالل  دوالر  مليار   880 الـ 
تنمية  اإىل  ال�سخمة  املبالغ  هذه  حتويل  يف  ف�سلت  قد  التنموية  اجلزائر  �سيا�سات 
دون  الطبيعية  امل�سادر  اإيرادات  على  تعتمد  جعلها  الريعي  فاالقت�ساد  حقيقية، 
الطبيعية  الطاقات  م�سادر  والأن  االإنتاجية،  القطاعات  بنية  بتقوية  االهتمام 
ارتاأت  البيئية  والكوارث  امل�ساكل  من  �سخمة  فاتورة  العامل  كلفت  االأحفورية 
اجلزائر اأن تر�سم خطة تنموية تعتمد فيها على م�سادر الطاقات النظيفة من اأجل 
�سمان تنمية متوا�سلة واالإ�سهام يف تخفي�ص انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون 

وحتقيق تطلعات االأجيال احلالية وامل�ستقبلية )1(.
على �سوء ما �سبق ميكن �سياغة االإ�سكالية كمايلي:

اخل�سو�ص  وجه  على  اجلزائر  و  االأوبك  دول  ا�ستنفذت  هل 
جميع عنا�سر الطاقة التقليدية التي حتول دون انهيار اقت�ساد 
الطاقات  ال�ستغالل  العاملي  اال�ستهالك  توجه  ظل  يف  الريع 

املتجددة ؟ 
املحاور  باالرتكاز على  االإ�سكالية  وفهم  ال�سابق ميكن حتليل  الطرح  مع  و جتاوبا 

التالية:
االأخ�سر(. )االقت�ساد  املتجددة  بالطاقات  املرتبطة  االأ�سا�سية  • املفاهيم 

للجزائر. املتاحة  املتجددة  و  التقليدية  للطاقات  الرئي�سية  • امل�سادر 
امل�ستقبل. حتديات  و  احلا�سر  • خماطر 

املتجددة  بالطاقات  املرتبطة  االأ�سا�سية  املفاهيم  االأول:  املحور 
)االقت�ساد االأخ�سر(

اجلديدة  بالطاقات  املرتبطة  اجلديدة  املفاهيم  من  االأخ�سر:  االقت�ساد  اأوال/ 
ذوبان  و  احلراري  االحتبا�ص  و  كالتلوث  البيئية  امل�ساكل  اأفرزته  املتجددة 
االإفراط  ي�سكل  حيث  اعتيادية  غري  اجلوية  التقلبات  و  القطبية  القارة  جليد 
االأخ�سر االقت�ساد  الرئي�سية،  االأ�سباب  اأحد  للنفط  العاملي  اال�ستهالك   يف 
االأمثل  اال�ستغالل  الب�سيط  تعريفه  يعني يف  الذي   the Green Economy
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احتياجات  تلبي  التي  للبيئة  ال�سديقة  و  البديلة  و  النظيفة  الطاقوية  للموارد 
ارتباطا  املفهوم  ويرتبط  به   املحيطة  البيئة  على  املحافظة  مع  الطاقة  من  االإن�سان 
ع�سويا مبفهوم التنمية امل�ستدامة التي تركز على عنا�سر الدميــــومة و اال�ستمرارية 
يف ا�ستغالل املوارد الطبيعية املتاحة لتلبية متطلبات االأجيال احلالية مع �سرورة 

املحافظة على حاجات االأجيال القادمة دون االإ�سرار بعن�سر البيئة. 
تيارات  خالل  من  عليها  نح�سل  التي  الطاقات  هي  املتجددة:  الطاقات  ثانيا/ 
بذلك  تلقائي ودوري، وهي  الطبيعة على نحو  يتكرر وجودها يف  التي  الطاقة 
على عك�ص الطاقات غري املتجددة املوجودة غالبا يف خمزون جامد يف االأر�ص 

ال ميكن اال�ستفادة منها اإال بعد تدخل االإن�سان الإخراجها )2(.
ويعرفها برنامج االأمم املتحدة حلماية البيئة )PNUD( على اأنها عبارة عن طاقة ال 
يكون م�سدرها خمزون ثابت وحمدود يف الطبيعة، تتجدد ب�سفة دورية اأ�سرع 
اأ�سعة  احليوية،  الكتلة  التالية:  اخلم�سة  االأ�سكال  وتظهر يف  ا�ستهالكها  وترية  من 

ال�سم�ص، الرياح، الطاقة الكهرومائية  وطاقة باطن االأر�ص )3(.
ثالثا/ التنمية امل�ستدامة: يعود اأول ا�ستخدام لهذا امل�سطلح ب�سكل ر�سمي لرئي�سة 
ال�سعي  عن  امل�سرتك" للتعبري  "م�ستقبلنا  تقرير  يف   1987 �سنة  الرنويج  وزراء 
لتحقيق نوع من العدالة وامل�ساواة بني االأجيال احلالية وامل�ستقبلية، وهكذا عرفت 
هذه االأخرية التنمية امل�ستدامة باأنها: "التنمية التي تلبي احتياجات احلا�سر دون 

االإخالل بقدرة االأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها" )4(.
كما يرى جمل�ص منظمة االأغذية والزراعة )FAO( التنمية امل�ستدامة هي: "اإدارة 
وحماية قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه التغريات التكنولوجية واملوؤ�س�سية بطريقة 
وامل�ستقبلية"  احلالية  لالأجيال  الب�سرية  احلاجات  اإر�ساء  وا�ستمرار  حتقيق  ت�سمن 

.)5(
وعرفت التنمية امل�ستدامة باأنها: "تنمية توفق بني التنمية البيئية والتنمية االقت�سادية 
الناحية  من  وفعالة  الثالثة،  االأقطاب  هذه  بني  �ساحلة  دائرة  فتن�ساأ  واالجتماعية 
التنمية  اإمنا  البيئية،  الناحية  الناحية االجتماعية وممكنة من  االقت�سادية، عادلة من 
وت�سمن  االأر�ص  احلياة على  وتدعم  البيئية  والنظم  الطبيعية  املوارد  التي حترتم 
الناحية االقت�سادية دون ن�سيان الهدف االجتماعي والذي يتجلى مبكافحة الفقر 

والبطالة وعدم امل�ساواة، والبحث عن العدالة" )6(.
املحور الثاين: امل�سادر الرئي�سية للطاقات التقليدية و املتجددة 

املتاحة للجزائر
اأوال/الطاقة التقليدية: تعترب الطاقة التقليدية �سريان احلياة للكثري من القطاعات 
اخت�سارا  املعروفة  للنفط  امل�سدرة  الدول  منظمة  االإ�سرتاجتية داخل  االقت�سادية 
باالأوبك OPEC حيث ال يزيد معدل العمر االفرتا�سي للبرتول و الغاز الطبيعي  
العامل  باجتاه  والتب�سري  حد(  كاأق�سى  قادمة  �سنة   50 )حوايل  قرن  ن�سف  عن 
نحو حقبة غري نفطية اأ�سا�سها الطاقات اجلديدة البديلة وال�سديقة للبيئة طرحت 
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املحروقات ت�سكل  التي  كاجلزائر  للنفط  امل�سدرة  املنتجة  الدول  اأمام   خماوف 
االأ�سواق  باجتاه  الوطنية  )ال�سادرات  اخلارجية  التـــــجارة  هيكل  من   %97
ال�سعبة بالعملة  ال�سرف  احتياطي  يف  املالية  امل�ساهمة  ن�سبة   %99 و   الدولية( 
و بانقطاعها اأو حدوث ال�سدمة البرتولية )انهيار االأ�سعار يف االأ�سواق الدولية( 

يت�سبب يف خ�سائر مالية فادحة و م�ساكل اقت�سادية و اجتماعية متعددة.
ثانيا/ الطاقة املتجددة: اإن االجتاه اجلديد يف االقت�ساد العاملي الذي حتكمه القيم 
الليربالية ي�سعى اإىل مزيد من الطاقة غري ملوثة املتجددة حيث اال�ستغالل االأمثل 
والعقالين للموارد الطبيعية دون التعر�ص باالأذى للمحيط اخلارجي مبعنى اأخر 
املعروفة  للبيئة  ال�سديقة  و  للنفط  البديلة  الطاقة  تكنولوجيا  تطوير  على  الرتكيز 
خا�سة  اجلزائر  و  االأوبك  دول  اأمام  االأكرب  التحدي  هي  و  االأخ�سر  باالقت�ساد 
الوقود  ا�ستخال�ص  بعد  التكنولوجي  االنفجار  طرحه  الذي  الت�سارع  ظل  يف 
احليوي من املواد الزراعية كق�سب ال�سكر مثال )التجربة الربازيلية عام 2011 
و انعكا�سات ارتفاع اأ�سعار املادة يف ال�سوق الدولية على اال�ستقرار االجتماعي 
بوا�سطة  االأ�سعة  التقاط  من  الطاقة  اإنتاج  اأو  العربية(  املنطقة  يف  االقت�سادي  و 
االألواح ال�سم�سية و ا�ستغالل الهيدروجني من عن�سر املاء كمادة قابلة لالحرتاق 
و توليد الطاقة املحركة يف اإطار التنمية امل�ستدامة و ا�ستغالل حركة املد و اجلزر 

البحرية.
غري اأن عجز اجلزائر عن تنويع �سادراتها خارج قطاع املحروقات يبقي  االقت�ساد 
العمر االحتياطي من  اأن  ي�سري اخلرباء  للنفاذ حيث  القابلة  للطاقة  الوطني رهينة 
البرتول ال يتجاوز عام 2025 بينما م�سانع الغاز الطبيعي �ستتوقف عن االإنتاج 
من  جديدة،  نفط  اأبار  اكت�ساف  و  االحتياطي  معيار  على  بناء   2040 اأفاق 
يعتمد  اقت�ساد  االنتقال من  م�ستقبال  التي حتتم على اجلزائر  التحديات اخلطرية 
على مواد نا�سبة اإىل اقت�ساد يعتمد على مواد غري نا�سبة على �سبيل اال�ستدالل:

اأ( الطاقة ال�سم�سية: تعترب القدرة ال�سم�سية االأهم يف اجلزائر، بل هي االأهم يف 
يف  ال�ساقطة  ال�سم�ص  اأ�سعة  جمموع  يقدر  حيث  املتو�سط،  البحر  حو�ص  كل 
حدود الرتاب اجلزائري بـ 169440 ك/�ساعي/ال�سنة، مبا يعادل 5000 مرة 
اال�ستهالك اجلزائري من الكهرباء، و60 مرة ا�ستهالك دول اأوروبا الـ 15 املقدر 
ال�سم�سية  القدرات  يو�سح  اجلدول  يلي  وفيما  ك/�ساعي/ال�سنة،   3000 بـ 

للجزائر )7(.
جدول يو�سح القدرات ال�سم�سية يف اجلزائر من خالل املناطق

منطقة املناطق اجلغرافية
�ساحلية

ه�ساب 
�سحراءعليا

86%10%04%امل�ساحــــــــــة %
265030003500معدل اإ�سراق ال�سم�ص )�ساعة/ �سنة(

معدل الطاقة املح�سل عليها
170019002650)ك/�سا/ م2/�ساعة(

طابع  ذات  العامة  امل�ساحة  من   %86( ال�سم�سية  الطاقة  اإنتاج  يعترب  ن�سريا 
ف�سل  ذروة  يف  مئوية  درجة   16 عن  احلرارة  درجة  فيها  تقل  ال  �سحراوي 
ال�ستاء( �سيجعل من اجلزائر اأكرب ممون لل�سفة ال�سمالية للمتو�سط بطاقة الكهرباء 
الغاز  اأو  الطبيعي  الغاز  و  البرتول  من  التقليدية  الطاقة  ال�ستغالل  احلاجة  دون 
ال�سخري )Le gaz de schiste( غري من ناحية اأخرى، فمنذ �سنوات عديدة 
توقع الكثري من اخلرباء اأن تزيح الطاقة ال�سم�سية النفط كوقود لكن النتائج –حتى 
كبرية، ظن  ب�سورة  متوافرة  ال�سم�ص  اأن  فباعتبار  لالآمال،  كانت خميبة  االآن- 
الكثريون اإمكانية تلبية كل احتياجاتنا من الطاقة دون جهد يذكر، لكن من منظور 
القطاع  الفر�ص م�سجعة ولكن ب�سورة غري كافية نظرا لتكاليف  اأن  واقعي نرى 

اال�ستثمارية والتكنولوجية )8(.

ب( طاقة الرياح: ال ميكن لل�سم�ص اأن تكون م�سدرا لكل الطاقات املتجددة، ففي 
حني ال حتتوي اجلزائر على مواقع ذات �سدة رياح مرتفعة، يبدو اأي�سا اأن الطاقة 
الريحية اأقل قدرة على جذب اال�ستثمار من الطاقة ال�سم�سية، اإذ اأن اجلزائر حتتل 
مراتب متاأخرة يف قائمة الدول امل�ستقطبة لال�ستثمار يف جمال طاقة الرياح مقارنة 
هذا  ويف�سر  الربتغال،  اأفريقيا وحتى  وفرن�سا وجنوب  وتركيا  م�سر  ت�ستقطبه  مبا 
الرتتيب املرتاجع بكون القطاع يقت�سر اإىل حد االآن، على اال�ستثمار يف مزارع 
الرياح يف الياب�سة )on shore(، اأما اال�ستثمار يف توربيدات الريـاح يف البحر 

)off shore( فهو ال يزال اأقل تطورا واأكرث تكلفة )9(.
عن  اأ�سا�سا  ناجت  وهذا  الآخر،  مكان  من  اجلزائر  يف  الريح  مورد  يتغري  وحيث 
اأكرب  رياح  ب�سرعة  يتميز  اجلنوب  اأن  حني  ففي  املتنوع  املناخ  وعن  الطبوغرافيا 
منها يف ال�سمال خا�سة يف اجلنوب الغربي حيث تزيد �سرعتها عن 4م/ثا وتزيد 
اأن معدل �سرعة  العموم  فاإنه يالحظ على  اأدرار،  6م/ثا يف منطقة  قيمتها عن 
الرياح غري مرتفعة جدا يف ال�سمال لكن مت ت�سجيل وجود مناخات تف�سيلية على 
لوالية  العليا  اله�ساب  على  وكذلك  عنابة  و  بجاية  لوهران،  ال�ساحلية  املواقع 
تيارات واأي�سا على املنطقة التي حتدها بجاية �سماال وب�سكرة جنوبا، وهو االأمر 

الذي يعزز قيام حقول الرياح النموذجية )10(.
املحور الثالث: خماطر احلا�سر و حتديات امل�ستقبل

اأوال( خماطر احلا�سر: توؤكد التقارير ال�سادرة عن الهيئات الر�سمية اجلزائرية عن 
انخفا�ص من�سوب احتياطي الطاقة التقليدية من البرتول و الغاز الطبيعي الذي 
ت�سكل 97%  من هيكل التجارة اخلارجية للجزائر اإذ ت�سري التقديرات اإىل ق�سر 
م�سعود-  )حا�سي  الثالث  الرئي�سية  احلقول  يف  النفط  الأبار  االفرتا�سي  العمر 
حا�سي الرمل–عني اأمنا�ص(، يف حدود 2025 للبرتول و 2040 للغاز الطبيعي  
ف�سال عن ف�سل �سيا�سة تنويع التجارة اخلارجية خارج قطاع املحروقات يف �سل 
تباطوؤ النمو االقت�سادي وانفتاح ال�سوق الوطنية على ال�سلع االأجنبية الرخي�سة 
القادمة من �سرق و جنوب �سرق اأ�سيا حتديدا )اقت�ساد البزار( دفع بالدولة اإىل 
اإبرام �سل�سلة من االتفاقيات مع ال�سركات العمالقة املتعددة اجلن�سيات املخت�سة 
يف النفط خا�سة ال�سركة الفرن�سية توتال TOTAL ال�ستك�ساف و تقدير االحتياطي 
من الغاز ال�سخري )Le gaz de schiste( حيث ت�سري االأرقام احلالية الحتالل 
اجلزائر املرتبة الثالثة عامليا بعد ال�سني و االأرجنتني باحتياطي اأويل يقدر بـ 707  

تريليون قدم 3 ح�سب االإح�سائيات االأمريكية. 
ويحذرون  الغاز  ال�ستخال�ص  للمياه  املتزايد  اال�ستهالك  العلماء  بع�ص  ينتقد 
املياه اجلوفية مبا ي�ستخدم من كيماويات يف عملية اال�ستخراج، كما  من تلوث 
وجد غاز البنزول بالقرب من اأبار ا�ستخراجه و البنزول من املواد املت�سببة لن�ساأة 
ال�سرطان، ولكن ا�ستخراج غاز حجر االإردواز قد اأ�سبح هاما الإمداد الواليات 
املتحدة االأمريكية بالطاقة مثال، ويف الوقت الذي ن�سبت فيه كثري من اأبار النفط 
اأمريكا با�ستغالل حجر االإردواز  اأبار نفط جديدة ا�ستطاعت  ويقل العثور على 
تلك  ب�سبب  انخف�ص  الغاز  �سعر  اأن  الطبيعي، حتى  الغاز  احتياطها من  م�ساعفة 
االكت�سافات وا�ستغالل امل�سدر اجلديد. وتقدر الكمية التي ا�ستخرجت من غاز 
حجر االإردواز بنحو 10% من جمموع كمية الغاز املنتجة عام 2008 )11(. 

اإن املياه اجلوفية املخزنة يف حقول عني �سالح تكفي لتلبية الطلب الوطني على 
مدار عقود من الزمن و حتويل املنطقة اإىل ف�ساء زراعي وا�سع الإنتاج خمتلف 
املناطق  يف  الواحد  الهكتار  اإنتاجية  اأن  التقديرات  ت�سري  اإذ  الزراعية  املحا�سيل 
قنطار   65 الكمية حدود  بينما جتاوزت  قنطار   12 يتعدى  ال  احلبوب  من  التلية 

للهكتار الواحد يف املناطق ال�سحراوية.
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تر�سيح  اإىل  ديزيرتيك  مل�سروع  املو�سع  التقرير  اأف�سى  امل�ستقبل:  ثانيا/ حتديات 
اجلزائر كاأحد اأهم الدول من حيث مواءمتها لال�ستثمار االأجنبي يف ال�سحراء، 
املحلية خا�سة  التحفيزات  االإجراءات و  امل�ستثمرين مع  لتوافق متطلبات  وهذا 
من  ن�سبة  وتخ�سي�ص  ال�سريبية  واالإعفاءات  ال�سوق  فتح  قوانني  يخ�ص  فيما 
قام  حيث  املتجددة،  الطاقات  وتطوير  اإن�ساء  �سندوق  لتمويل  الريعية  املوارد 
تقرير ديزيرتيك باإدراج جملة من املميزات املحلية تت�سم بها اجلزائر ندرجها فيما 

يلي )12(: 
املتجددة ملركز ديزيرتك  الطاقات  تطوير  اأجراها خرباء  التي  املحاكاة  • اأف�ست 
املركزات  بتقنية  ال�سم�سية  الطاقة  م�ساريع  واإن�ساء  تكنولوجيات  نقل  جناعة 

ال�سم�سية ، و�سنف امل�سروع يف املرتبة االأوىل من حيث جناعته االقت�سادية.
م�سادر  من  اأرخ�ص  �ست�سبح  ال�سم�سية  الطاقة  م�سادر  اأن  اإىل  الدرا�سة  • ت�سري 
كليا  االأخرية  هذه  الإحالل  ميهد  ما  وهو   2020 �سنة  بحلول  االأحفورية  الطاقة 

بامل�سادر املتجددة.
البحر  التغذية الالزمة لتحلية مياه  الطاقات املتجددة توفري  • من �ساأن م�ساريع 

ومواجهة الطلب املتزايد على هذا املورد.
ال�سم�سية  الطاقة  ومنها  املتجددة  الطاقات  م�سادر  على  االعتماد  �ساأن  من   •
القادمة من ال�سحراء اجلزائرية اأن ي�ساهم يف تزويد ال�سوق االأوروبية مبا ن�سبته 

25% من الكهرباء خالل الـ 15 �سنة القادمة. 

اخلامتة:
الطاقة  عنا�سر  جميع  اخل�سو�ص  وجه  على  اجلزائر  و  االأوبك  دول  ت�ستنفذ  مل 
التقليدية التي حتول دون انهيار اقت�ساد الريع يف ظل توجه اال�ستهالك العاملي 
ال�ستغالل الطاقات املتجددة غري اأن التكيف مع املتغريات الدولية يفر�ص عليها 
معرفة قدراتها االحتياطية من املوارد الطبيعية ق�سد ا�ستك�سافها وا�ستغاللها لتلبية 
متطلبات االأجيال احلالية و املحافظة على حاجيات االأجيال القادمة  الأن التخلف 
�سيزيد من عمق الفجوة بني الدول التي تعتمد اقت�ساديتها على الطاقات النا�سبة 
كدول االأوبك مبا فيها اجلزائر و الدول التي ت�سعى اإىل اال�ستثمار التكنولوجي 
يف اجناز امل�ساريع املرتبطة باإنتاج الطاقات اجلديدة واملتجددة، النظيفة وال�سديقة 

للبيئة.
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