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مقدمة

• العمل على �إيجاد �سبل الطاقة املتجددة مبا يخدم جميع الأن�شطة االقت�صادية
يف امل�ستقبل.
• الوقوف على الت�أثريات ال�سلبية التي خلفتها الطاقة التقليدية على اجلانب
البيئي والتنموي.
• م�ؤ�شرات الأمن الغذائي باجلزائر ،و�سبل حتقيقه.
• �آثار برامج الطاقة املتجددة على تطوير قطاع الزراعة وحت�سني مردوديته.
• دور م�شاريع الطاقة املتجددة يف خلق منا�صب ال�شغل وحتقيق الرفاهية
االجتماعية يف املناطق الريفية مما يخفف من ظاهرة النزوح الريفي.

تنبع �أهمية النفط يف الدول العربية من خالل ما يوفره من مداخيل مالية تعترب
�ضرورية لتمويل خطط التنمية حيث لعب دورا بارزا يف حتديد م�ساراتها ،وهو
يعد �سلعة �أ�سا�سية يف التجارة وال�صناعة ولها �أثر على خمتلف �أوجه الن�شاط
االقت�صادي واملايل وامل�صريف.
ولكن عندما مررنا بالتحول التاريخي من الفحم �إىل النفط والغاز فقد جاء
هذا الأمر طوعا العتبارات فنية واقت�صادية ولي�س لنق�ص احلا�صل من الفحم،
�أما اليوم فبع�ض امل�ؤ�شرات البيئية واالقت�صادية تعلن عن تقادم النفط ونفاذ
خمزونه وتزايد الآثار ال�سلبية من تلوث بيئي ناجم عن حرقه وما يخلفه ذلك من
انبعاث ثاين �أك�سيد الكربون ،وهو الأمر الذي دعى للبحث عن م�صادر للطاقة
البديلة املتجددة والتي حتول دون هذه الأ�ضرار والتي من �أهمها ا�ستغالل طاقة
ال�شم�س ،والرياح ،واملاء بطرق �آمنة لبيئة من �أجل التزود بالطاقة.
�إن مفهوم الأمن الغذائي يحتل �أهمية ق�صوى يف النقا�ش الدائر حاليا حول
احتياجات التنمية امل�ستدامة يف البلدان الأقل حظا يف هذا العامل ،و مع زيادة
معدالت الفقر و البطالة و �سوء التغذية يف �إفريقيا و �آ�سيا و �أمريكا اجلنوبية ،برز
�إىل ال�سطح احلاجة امللحة �إىل تبني مقاربة ملفهوم الأمن الغذائي �أكرث فعالية،
و امل�ؤ�شر الأهم لغياب الأمن الغذائي باجلزائر هو ا�ستفحال ظاهرة امل�ستويات
املرتفعة و العالية من امل�ستوردات الغذائية مقارنة بالعائدات املالية من الت�صدير،
خ�صو�صا مع �إهمال قطاع الزراعة ،على الرغم من اجلهود املبذولة من طرف
الدولة لتطويره ،و يظهر هذا من خالل م�شاريع الطاقة املتجددة �سواء يف
اجلنوب اجلزائري �أو منطقة اله�ضاب العليا.
من خالل هذا الطرح تربز الإ�شكالية التالية:

خطة العمل:

�ستتم درا�سة هذه الإ�شكالية من خالل التطرق �إىل ثالث حماور �أ�سا�سية هي
كالتايل:

�أوال :مفاهيم حول الطاقات املتجددة وواقعها باجلزائر.

 -1مفهوم الطاقة املتجددة :تعترب الطاقة املتجددة تلك املواد التي نح�صل
عليها من خالل تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها يف الطبيعة على نحو تلقائي
ودوري (.)1
هي عبارة عن م�صادر طبيعية دائمة وغري نا�ضبة ومتوفرة يف الطبيعة �سواء كانت
حمدودة �أو غري حمدودة ولكنها متجددة با�ستمرار ،وهي نظيفة ال ينتج عنها
تلوث بيئي ن�سبيا (.)1
الطاقة املتجددة هي الكهرباء التي يتم توليدها من ال�شم�س والرياح والكتلة
احليوية واحلرارة اجلوفية واملياه وكذلك الوقود احليوي والهيدروجني
امل�ستخرج من امل�صادر املتجددة (.)2
 -2خ�صائ�ص الطاقة املتجددة :حلد الآن ال يزال بع�ض النا�س يعتمدون على
�أخ�شاب الأ�شجار يف تلبية جزء من متطلباتهم من الطاقة كما �أن بع�ضهم الآخر
ال يزال يعتمد على احليوانات للتنقل وحمل احلاجيات واحلراثة ،وجند البع�ض
الآخر ي�ستخدم م�صادر الطاقة املتجددة كالطاقة ال�شم�سية والهوائية للح�صول
على بع�ض املتطلبات من الطاقة� ،إال �أن هذه امل�صادر جمتمعة لي�ست ذات قيمة
كمية باملقارنة مع ما ي�ستهلكه الإن�سان من م�صادر �أخرى (.)1
و�إن خ�صائ�ص م�صادر الطاقة املتجددة وطبيعتها عموما تفر�ض على الإن�سان
تطوير التكنولوجيا واملالئمة ال�ستغاللها ويت�ضح هذا بجالء فيما لو نظرنا �إىل
م�صادر �شائعة حالية ،فا�ستخراج النفط مثال فر�ض على الإن�سان تطوير تكنولوجيا
احلفر ( ،)1ولعل من �أهم اخل�صائ�ص ا�ستخدام الطاقات املتجددة ما يلي:
• م�صادر الطاقة املتجددة مر�شحة لأن تلعب دورا هاما يف حياة الإن�سان و�أن
ت�ساهم يف تلبية ن�سبة حالية من متطلباته من الطاقة فهي م�صادر دائمة طويلة الأجل
ذلك لأنها مرتبطة �أ�سا�سا بال�شم�س وغريها والطاقة ال�صادرة منها.

كيف يكون ال�ستغالل الطاقات املتجددة واال�ستثمار فيها دور
يف حتقيق الأمن الغذائي؟ وما واقع ذلك باجلزائر؟
الكلمات املفتاحية:

الطاقة املتجددة ،االحتبا�س احلراري ،ال�صناعات الغذائية ،التنمية الزراعية،
الأمن الغذائي ،م�شاريع الطاقة املتجددة ،الطاقة ال�شم�سية ،الطاقة احليوية،
الوقود الأحفوري.

�أهمية الدرا�سة:

تهدف هذه الدرا�سة �إىل بلورة حقيقة �أهمية الطاقة املتجددة يف حماية البيئة
ودورها غري املبا�شر يف حتقيق الأمن الغذائي من خالل حماولة التعرف على �أهم
ال�سبل امل�ستمدة من الطاقات املتجددة يف حتقيق الأمن الغذائي.

�أهداف الدرا�سة:

• بيان مفهوم الطاقة املتجددة �أ�سباب اللجوء �إليها.
• التعرف على الرهانات الكربى للطاقة املتجددة و�آفاقها باجلزائر.
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• الطاقة املتجددة لي�ست خمزونا جاهزا ن�ستعمل منه ما ن�شاء ومتى ن�شاء
فم�صادر الطاقة املتجددة ال تتوفر �أو تختفي ب�شكل خارج ندرة الإن�سان على
التحكم فيها �أو حتديد املقادير املتوفرة منها كال�شم�س و�شدة الإ�شعاع.
• �إن �شدة الطاقة يف امل�صادر البديلة لي�ست عالية وبالتايل ف�إن ا�ستخدام
هذه امل�صادر يتطلب ا�ستعمال العديد من الأجهزة ذات امل�ساحات والأحجام
الكبرية ،والواقع �أن هذا هو �أحد �أ�سباب ارتفاع التكلفة الأولية لأجهزة الطاقة
البديلة وهو ما ي�شكل يف نف�س الوقت �أحد عوائق �أمام انت�شارها ال�سريع.
• تتوفر �أ�شكال خمتلفة من الطاقة يف م�صادر الطاقة املتجددة الأمر الذي يتطلب
ا�ستعمال تكنولوجيا مالئمة لكل �شكل من الطاقة.
 -3ايجابيات ا�ستخدام الطاقات املتجددة:
• تعد �صديقة للبيئة ف�ضال عن كونها تلعب دورا �أ�سا�سيا يف حتقيق املتغريات
املناخية.
• متوفرة بكرثة يف �أنحاء العامل.
• تقلل االعتماد على واردات الطاقة وتوفر بديال حمليا ذو قيمة.
• متثل الأ�سا�س لإمداد الدول ال�صناعية والنامية بالطاقة ب�شكل م�ستدام.
• واحدة من الأ�سواق التي ت�شهد منوا معتربا يف العامل.
• اقت�صادية يف كثري من اال�ستخدامات وذات عائد اقت�صادي كبري.
• م�صدر حملي ال ينتقل ويتالءم مع واقع متنية املناطق النائية والريفية
واحتياجاتها.
• تتطلب م�ستوى تكنولوجي رفيع ال ميلكه حتى وقتنا احلايل.
• تتمتع هذه امل�صادر بالدميومة والتجدد.
 -4م�صادر الطاقات املتجددة يف اجلزائر:
الطاقات املتجددة وامل�ستدامة هي الطاقة املتولدة من امل�صادر الطبيعية مثل �ضوء
ال�شم�س والرياح واملياه ،والأمطار ،وحرارة جوف الأر�ض ي�ضاف �إىل ذلك
طاقة الكتل احليوية ،ففي عام  2006بلغت ن�سبة ا�ستخدام الطاقة املنجذبة %18
من الطاقة الكلية امل�ستخدمة على �سطح الأر�ض حيث كانت  %13منها جاءت
من طاقة الكتل احلية بينما  %3فطاقة املياه يف الرتبة الثانية (.)1
�إن م�صادر الطاقة املتجددة عديدة و�سوف نحاول �أن ن�ستعر�ضها ح�سب �أهميتها
بالن�سبة للنفط ،مع ذكر واقع كل منها باجلزائر.
 -1-4الطاقة ال�شم�سية :ت�صنف هذه الأخرية من �أوىل الطاقات املتجددة والبديلة
للنفط ،ملا متتاز به من خ�صائ�ص متيزها عن الطاقة املتجددة (.)1
تعد ال�شم�س من �أعظم نعم اهلل تر�سل �أ�شعتها �إىل الأر�ض فتبث فيها احلياة ،ذكرها
اهلل يف حمكم �آياته فقال و"�سخر لكم ال�شم�س والقمر دائبني" ،وهذا ما جعل
الإن�سان منذ �أقدم الع�صور يعترب ال�شم�س م�صدر للحياة والقوة (.)1
و الطاقة ال�شم�سية يعد من �أكرب م�صادر الطاقة املتجددة على �سطح الأر�ض حيث
ن�ستقبل الأر�ض طاقة �شم�سية تعادل � 10أ�ضعاف الطاقة املنجزة ،حيث يقدر
الإ�شعاع ال�شم�سي ال�ساقط على الأر�ض كل عام بحوايل  178ترياواط وهو
ما يعادل � 15ألف مرة الطلب العاملي على الطاقة الأولية ( ،)2وهي ت�ستخدم
بطريقتني فالأوىل هي طاقة حرارية والثانية هي طاقة كهربائية �شم�سية .فاحلرارية
معروفة منذ القدم حيث ا�ستخدمت للت�سخني والتجفيف والتبخري ثم تطورت
لت�ستخدم الألواح ال�شم�سية خلدمة احلياة املنزلية.
واملخطط التايل يو�ضح الإنتاج العاملي من الطاقة احلرارية ال�شم�سية حيث
تت�صدر ال�صني العامل بن�سبة  %66،7تليها تركيا  %5،8بينما ت�أتي اململكة الأردنية
يف املرتبة احلادية ع�شر ب�سنة .%0،5

ال�شكل  .01يو�ضح انتاج الطاقة ال�شم�سية يف العامل

وقد قامت الكثري من الدول بفر�ض قوانني تلزم كل من يقوم ببناء دار جديدة
�أو عمارة بت�ضمينها وحدات م�سخنات الطاقة ال�شم�سية وهي تعترب من الأجزاء
املكملة للت�صميم�.أما الطاقة الفوتوفولطانية ال�شم�سية �أو الطاقة الكهربائية
ال�شم�سية والتي تنتج عن حتويل ال�ضوء �إىل طاقة كهربائية مبا�شرة با�ستخدام
اخلوا�ص االلكرتونية لبع�ض املواد املركبات التي ت�صنف �ضمن �أ�شباه املو�صالت.
وقد قادت �أملانيا بالد العامل يف �إنتاج الطاقة الكهربائية ال�شم�سية حيث مت �إنتاج
ما يزيد عن  3.5تريليون واط �ساعي عام  2008تليها ا�سبانيا واليابان فالواليات
املتحدة فكوريا اجلنوبية �أما عن �إمكانيات هذه الأخرية باجلزائر فاجلدول التايل
يو�ضحها:
اجلدول � 01إمكانات الطاقة ال�شم�سية باجلزائر
املناطق اجلغرافية

ال�صحراء

امل�ساحــــــــــة %

%86

اله�ضاب
العليا
%10

منطقة
ال�ساحل

3500

3000

2650

2650

1900

1700

متو�سط مدة الإ�شعاع ال�شم�سي
(معدل مدة الإ�شراق) (�ساعة� /سنة)
متو�سط الطاقة ك (�سا�/سنة)
(معدل الطاقة املح�صل عليها)

%04

امل�صدر :وزارة الطاقة واملناجم ،دليل الطاقة املتجددة يف اجلزائر � ،2007ص .39

نالحظ ان اجلزائر تتمتع بقدر هام من الإ�شعاع ال�شم�سي ميكن �أن ي�ؤهلها العتماد
الطاقة ال�شم�سية ب�صورة رئي�سية �ضمت خططها التنموية� ،أما عن �آفاق تغطية هذه
الأخرية فهي ت�سعى �إىل حتقيق النتائج التالية:
اجلدول � 02أهداف الطاقة املتجددة 2030

ال�سنوات

2013

2015

2020

2030

طاقة �شم�سية

25

325

1500

7200

خاليا فولطية

6

182

831

2800

امل�صدر :املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ،نبذة عن الطاقة املتجددة باجلزائر على
املوقع  ، www.rcreee.orgتاريخ الإطالع  10-01-2015على .11:35

 -2-4الطاقة الهوائية :لقد ا�ستخدمت منذ القدم طاقة الرياح يف دفع ال�سنن
ال�شراعية ويف �إدارة طواحني الهواء والتي ا�ستعملت يف الكثري من البلدان
يف رفع املياه من الآبار ويف طعن احلبوب( .)2ويتم �إنتاج الطاقة الكهربائية
من الرياح بوا�سطة حمركات (التوربينات) ذات ثالثة �أذرع دوارة حتمل
على عمود تعمل على حتويل الطاقة احلركية للرياح �إىل طاقة كهربائية (عك�س
املروحة �إىل حتول الكهرباء لتوليد الكهرباء) فعندما متر الريح على الأذرع دفعة
هواء ديناميكية تت�سب يف دورانها ،وهذا الدوران ي�شغل التوربينات فتنتج
طاقة كهربائية( .)2تقدر م�صادر طاقة الرياح املتوفرة يف العامل ،والتي ميكن
اال�ستفادة منها ب�صورة عملية (�سرعتها تزيد عن 4م�/سا) .مما يزيد بخم�سة
�أ�ضعاف �إنتاج الطاقة يف العامل �أو ما يزيد عن � 40صنفا من الطاقة الكهربائية
املنتجة وهذا يقدر بحوايل  53000تريليون واط �ساعي �سنويا ،وقد قدرت
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 -5-4طاقة احلرارة اجلوفية :يرجع تاريخ وجود هذه الطاقة �إىل زمن ن�ش�أة
الأر�ض وهي خمتزنة يف الطبقات ال�صخرية ،وم�صدرها التحلل الطبيعي
للعنا�صر امل�شعة يف الق�شرة الأر�ضية واحلرارة الكامنة يف ال�صخور املن�صهرة
الناجتة عن حتلل عن حتلل عنا�صر مثل اليورانيوم والبوتا�سيوم وغريها من املواد
امل�شعة (.)3
ت�ستخدم الطاقة احلرارية اجلوفية مبا�شرة لتوفري احلرارة للأبنية والعمليات
ال�صناعية وقد و�صلت القدرة احلرارية املركبة عامليا للتدفئة �أكرث من 15000
ميغاوايت بح�سب تقدير وكالة الطاقة اجليوحرارية (.IGA )3
ت�ستخدم كذلك يف التجفيف الزراعي وتربية احليوانات و�صناعة الأغذية
الزراعية وتعد الينابيع باجلزائر ذات حرارة تفوق  °45كما توجد منابع ذات
حرارة مرتفعة جدا ت�صل �إىل  °118بعني �أوملان و °199بب�سكرة(; )3
ويتم احل�صول على �أكرث من 12م/3ثا من املاء ال�ساخن ،وحتتوي اجلزائر على
طبقة جوفية من املياه ترتبع على م�ساحة تقدر بالعديد من الألف من الكيلومرتات
املربعة تدعى بالطبقة املائية والألبية �أو القارب الكبري يحدها من ال�شمال ب�سكرة
ومن اجلنوب عني �صالح ومن الغرب �أدرار ومن ال�شرق ف�إنها متتد �إىل غاية
احلدود التون�سية ،وقد �أنتجت العمليات الأولية ال�ستغالل هذه الطبقة طاقة
ت�سوية تقدر ب 700ميغاوات)3(.

منظمة الطاقة العاملية ( )IFAب�أن ا�ستهالك الطاقة الكهربائية �سوف يت�ضاعف
مرتني بحلول  2020و�إذا افرت�ضنا �أن  %10من هذه الأخرية هي منتجة بوا�سطة
الرياح ،ف�إن ما هو متوقع �إنتاجه من طاقة الرياح هو  3000-3500تريليون واط
�ساعي يوميا.
�أما عن واقع هذه الأخرية يف اجلزائر فقد �أولت اهتماما بهذا النوع من الطاقات
حيث تتميز املنطقة بتفاوت �شدتها من منطقة لأخرى وهذا االختالف راجع �إىل
التنوع الطوغرايف واملناخي ،فاجلزائر تتميز بهبوب رياح حتمل معها كثريا من
الهواء اجلوي الرطب وكميات كبرية من الهواء القاري وال�صحراوي مبتو�سط
�سرعة �سنوية تفوق � 7أمتار يف الثانية( ،)2خا�صة يف املناطق ال�شاطئية وتعترب
�أدرار من �أهم املناطق ذات الهبوب املرتفع مبعدل يرتاوح ما بني � 6إىل � 8أمتار
يف الثانية)2( .
�أما عن �آفاق هذه الأخرية ،فتحاول �أن ت�سعى �إىل تغطية قدرها  2000ميغاواط
�سنة  2030على �أن ترتفع �أكرث من  10ميغاواط �سنة .)2( 2013
 -3-4الطاقة الكهرومائية واجلوفية :ت�أتي هذه الطاقة من طاقة تدفق املياه �أو
�سقوطها يف حالة ال�شالالت م�ساقط املياه �أو تالطم الأمواج يف البحار ،حيث
�أن الأمواج يف الأحوال العادية تنتج طاقة تقدر ما بني � 10إىل  100كيلو واط
لكل مرت من ال�شاطئ يف املناطق متو�سطة البعد عن خط الإ�ستواء.
�إن الطاقة الكهرومائية م�صدر رئي�سي لإنتاج الطاقة على امل�ستوى العاملي حيث
ي�صل �إنتاجها العاملي �إىل حوايل  3000ترياواط �/سا �سنة  2002يف ت�شكل
حوايل  %18من �إنتاج الكهرباء العاملي (.)2
�أما باجلزائر فال تتجاوز ن�سبة �إنتاج الكهرباء باالعتماد عليها  %3وهي ن�سبة �ضئيلة
مقارنة بالإمكانيات املائية املتاحة التي تتوفر عليها اجلزائر ،حيث يقدر الت�ساقط
يف اجلزائر بحوايل  65مليام ( .)3ي�ستغل منها حوايل  %5فقط وذلك ب�سبب
عدم الكفاءة يف �إنتاج الطاقة من هذا امل�صدر املتجدد وانخفا�ض عدد حمطات
الإنتاج� ،إال ان هذا ينفي اتخاذ اجلزائر توجها نحو زيادة �إنتاج الطاقة الكهرومائية
حيث مت و�ضع عدة مراكز لإنتاج الطاقة الكهرومائية منها –درقينة -بقدرة توليد
 7.5ميغاواط- ،من�صورية 100 -ميغاواط- ،مركز �سوق اجلمعة -بقدرة
 8.085ميغاواط ،و-واد الف�ضة -بقدرة  15.600ميغاواط ،ومراكز �أخرى
املهم �أن الكل بقدرة �إجمالية ت�صل �إىل  286ميغاواط (.)2
 -4-4طاقة الكتلة احلية :يق�صد بالكتلة احلية ما يتم جتميعه من خملفات مثل
الأ�شجار امليتة وفروع الأ�شجار و�أوراقها وخملفات املحا�صيل وغريها حيث ال
ميكن اال�ستفادة من املخلفات من خالل �إجراءات �إعادة التدوير �أو اال�ستخدام،
وهو املر الذي يِدي اىل تقليل حجم املخلفات والقمامة (.)2
ويعترب توليد الطاقة الكهربائية واحلرارية وانتاج الوقود من طاقة الكتلة احلية
مك�سبا بيئيا ي�ساهم يف التقليل من انبعاثات غاز ثاين �أوك�سيد الكربون ،من خالل
ا�ستغالل عملية تعفن هذه املخلفات وكبح ت�أثريها على الغالف اجلوي (.)2
يعتمد حوايل  %70من ال�سكان على طاقة الكتلة احليوية كاخل�شب ،وبقايا
املحا�صيل واحليوانات لال�ستخدامات املنزلية ،وكذلك ميكن �أن حتويل النفايات
�إىل وقود �صلب �أو �سائل كالبنزين عن طريف التخمر والتقطري (.)3
و �إن �آفاق تطوير هذه الطاقة قائمة يف اجلزائر و ال�سيما يف مزارع تربية املوا�شي
و حتويل خملفات التمور يف اجلنوب و خملفات �صناعة زيت الزيتون (مبتو�سط
� 70ألف طن) ،و املخلفات احل�ضرية و الزراعية تقدر بـ  5مليون مكافئ نفط مل
يتم �إعادة تدويرها و هي متثل حقل قادر على ا�ستيعاب  1،33مليون مكافئ نفط
�سنويا.
�أما املخلفات الغابية التي متثل  %10من امل�ساحة ميكن من حتقيق قدر  3،7ميغاطن
معادل نفط يف ال�سنة.

ثانيا :الأمن الغذائي وواقع القطاع الزراعي باجلزائر.

 -1مفهوم الأمن الغذائي :تطور مفهوم الأمن الغذائي من اخلم�سينات لي�أخذ
�أبعادا اجتماعية و�سيا�سية ،بل وخلقية �أي�ضاً عندما يتعلق الأمر بت�أمني الغذاء
للفئات الأكرث حاجة لغذاء نوعي كالأطفال والن�ساء.
االكتفاء الزراعي الذاتي هو �إنتاج الغذاء بكميات كافية تغني هذا البلد �أو ذاك
من االعتماد على ا�سترياد الغذاء من اخلارج .و�إذا مل تتوفر الكميات الالزمة
املطلوبة من �سكان البلد الواحد� ،أي �أنها مل تنتج حمليا بالقدر الكايف دل ذلك
على وجود ق�صور يف الإنتاج الغذائي مبختلف مكوناته الزراعي والنباتي
واحليواين .وهذا يعني �أي�ضا �أن الكميات املطلوبة ال تتوافق والكميات املعرو�ضة
مما ي�ؤدي �إىل تكوين فارق فيما بني العر�ض والطلب من الغذاء� ،أي عجز يف
امليزان التجاري الغذائي وهو ما يطلق عليه فجوة غذائية.
الأمن الغذائي هو ح�صول جميع النا�س يف جميع الأوقات على غذاء كاف
بال�صحة والن�شاط( ،)3حيث ي�شمل هذا التعريف ثالث
من �أجل حياة حافلة ّ
م�ضامني:
� .1ضمان �إمدادات �أكيدة ومغذية ب�شكل ج ّيد لي�س على امل�ستوى الوطني بل
على م�ستوى كل العائالت.
� .2ضمان اال�ستقرار الن�سبي من �سنة �إىل �أخرى يف الإمدادات.
� .3ضرورة �ضمان ب�أن كل عائلة لها الو�سائل املادية و االجتماعية و االقت�صادية
من �أجل تغذية �سليمة .
وانطالقا من هذه امل�ضامني يت�ضح لنا �أن توفر الأمن الغذائي يتوقف على �شروط
ميكن تلخي�صها فيما يلي (:)3
� .1إنتاج اكرب قدر من املواد الغذائية الأ�سا�سية التي يحتاجها ال�سكان كما ونوعا
من موارده الذاتية �أو موارد بلد �أو بلدان خمالفة.
� .2إنتاج �أكرب عدد من املواد الغذائية وفق �أ�س�س الفائدة الن�سبية و اجلدوى
االقت�صادية التي تلبي الطلب على املواد الغذائية داخل البلد و خارجه .
 .3متكني ال�سكان من احل�صول على الغذاء بالكم و النوع املنا�سبني من جميع
الطبقات االجتماعية و االقت�صادية ويف كل الأوقات ،بحيث ي�ضمن هذا الغذاء
ال�صحة و احليوية املقبولة وفق املعايري العاملية.
حياة مفعمة بالن�شاط و ّ
9

 -1-2واقع الإنتاج واال�ستهالك الغذائي :بلغت م�ساحة الأرا�ضي الفالحية
ال�صاحلة للزراعة نحو  8.23مليون هكتار عام � )6( 1999أي  %20من
�إجمايل امل�ساحة امل�سخرة للفالحة واملقدرة بنحو  46مليون هكتار ،ومتثل
الأرا�ضي الرعوية م�ساحة تبلغ  32مليون هكتار لكن نحو  7مليون هكتار منها
�أ�صبحت يف عداد ال�صحاري القاحلة ،بينما امل�ساحة التي يف حالة رعي ج ّيدة
التتجاوز  4مليون هكتار والباقي متدهورة جدً ا.
ومتثل الغابات نحو  %1.5من جمموع م�ساحة الرتاب الوطني البالغة 238.7
مليون هكتار ونحو  %11يف املنطقة ال�شمالية �أي �أنّ الن�سبة ال حتقق التوازن
البيولوجي والبيئي املقدر عامليا بـ .%25
�إن امل�ساحة امل�ستغلة زراعيا تعد �ضعيفة حيث مل يتجاوز ن�صيب الفرد منها عام
 2000نحو  0.20هكتار بعدما كان ن�صيبه نحو  0.36هكتار عام ،)6( 1982
ويتجلى هذا ال�ضعف مقارنة بدول �أقل م�ساحة من اجلزائر و �أكرث منها �سكانا،
حيث يبلغ ن�صيب الفرد من امل�ساحة الزراعية نحو  0.55هكتار با�سبانيا ونحو
 0.42هكتار بفرن�سا و  0.19ب�إيطاليا وهي دول متثل م�ساحاتها الإجمالية نحو
اخلم�س و الربع و الثمن على التوايل من م�ساحة اجلزائر.
كما �أنّ الأرا�ضي التي ترتك للراحة متثل ن�سبة كبرية من الأرا�ضي الزراعية،
�إذا بلغت عام  1999نحو  %46و الباقي خ�ص�ص لزراعة خمتلف املحا�صيل
الغذائية ،لكن الإنتاج من املحا�صيل النباتية و املنتجات احليوانية بقي �ضعيفا
و ال يغطي الطلب الوطني خا�صة لأغلب ال�سلع الإ�سرتاتيجية ،حيث مل تتعد
ن�سب االكتفاء الذاتي خالل ع�شرية الت�سعينات  %35بالن�سبة للحبوب و %40
بالن�سبة للحليب و م�شتقاته و  %30للبقول اجلافة و  %94للحوم احلمراء،
وتعترب اجلزائر م�ستورد �صايف بالن�سبة لل�سكر و الزيوت و الدهون.
�إن �ضعف ن�سب االكتفاء الذاتي لأهم ال�سلع الغذائية الإ�سرتاتيجية �أدى �إىل
زيادة الفجوة الغذائية ل�ضعف حجم ال�صادرات الغذائية التي التغطي ا ّال
نحو  %3من قيمة الواردات الغذائية ملتو�سط الفرتة ( )1999-1990و التي
بلغت نحو  2.3مليار دوالر وهي متثل نحو ربع الواردات الكلية للجزائر لنف�س
الفرتة ،ولقد كلف ا�سترياد احلبوب وحده اخلزينة  892,259مليون دوالر
�سنة  1998لينتقل �إىل 1279مليون دوالر تقريبا �سنة  2002ليرتل بعدها �إىل
 1123مليون دوالر تقريبا �سنة � ،2003أي مبعدل مليار دوالر تقريبا كل �سنة،
ومتثل احلبوب �أهم الواردات الغذائية بن�سبة  %23.2ثم احلليب و م�شتقاته
 %21.7ثم الزيوت و املواد الدهنية بـ  %11.9و ال�سكر و ال�سكاكر بـ %11.6
و املواد الطحينية بـ  ،%11.2كما ت�ستورد اجلزائر كميات معتربة من القهوة
و ال�شاي و التوابل متثل قيمتها  %7.5من �إجمايل الواردات الغذائية ،ومتثل
املجموعات الغذائية ال�سابقة نحو ثالث �أرباع الواردات الغذائية ،وهي ال�سلع
الأكرث ا�سرتايجية ،ويعد الفقر �سبب رئي�سي يف انعدام الأمن الغذائي و الذي
ينتج من نق�ص التغذية �أكرث مما ينتج من �سوئها ،وقد زاد عدد الفقراء يف اجلزائر
خالل فرتة الت�سعينات حيث ميثلون نحو  %43من اجلزائريني وهذا ح�سب
حتقيق �أجراه الديوان الوطني للإح�صائيات حول م�ستويات املعي�شة.
املوجه للقطاع الفالحي
� -2-2أهم معوقات التنمية الفالحية :يعد �ضعف التمويل ّ
املعرقل الرئي�سي لعملية التنمية الفالحية �إىل جانب عدم فعالية ال�سيا�سات التي
كانت مطبقة ،مما افرز �أو�ضاعا مرتدية للقطاع الفالحي ات�سمت مبايلي:
• حمدودية الأرا�ضي الزراعية التي هي يف حدود  8مليون هكتار و يرتك منها
�أكرث من الثلث �سنويا للراحة (التبوير).
• غياب قانون وا�ضح لتنظيم امللكية العقارية للأرا�ضي الزراعية ،مما عرقل
اال�ستثمارات الفالحية ل�صعوبة احل�صول على القرو�ض.

 .4حتقيق �أكرب ن�سبة من امليزان التجاري الغذائي وفق �أ�س�س جتارية م�ستقرة
وعادلة ت�ضمن م�صلحة جميع الأطراف املعنية.
 .5حتقيق �أكرب ن�سبة مئوية من امليزان التجاري العام وفق �أ�س�س جتارية م�ستقرة
و وفق �أ�س�س تناف�سية عادلة.
 .6توفري احتياطي خمزون من املواد الغذائية الأ�سا�سية يكفي لطلبات ال�سكان من
الغذاء �أطول مدة ممكنة ال تقل عن �ستة �أ�شهر.
 .7توفر قوة تفاو�ضية ذاتية �أو من خالل الإنتماء لع�ضوية حتالف �إقليمي �أو غري
�إقليمي ي�ضمن ت�أمني الغذاء وتبادله ب�شروط عادلة و منا�سبة اقت�صاديا و �سيا�سيا .
وينطوي املفهوم احلديث للأمن الغذائي على اعتبار منتجي الأغذية و م�ستهلكيها
عوامل اقت�صادية يف حد ذاتهم ،فكفاية الأغذية املتاحة (العر�ض الف ّعال) �أي
كفاية فر�ص احل�صول على الغذاء و قدرة الفرد على احل�صول على غذاء كاف
(الطلب الف ّعال) ومدى �إمكانية الوثوق يف العر�ض و الطلب على ال�سواء هي
الأفكار الرئي�سية وراء تعريف الأمن الغذائي ،و انعدام الأمن الغذائي يرجع �إىل
عدم توافر الأغذية� ،أو احل�صول عليها �أو الثقة يف توافرها (.)3
ويتخذ انعدام الأمن الغذائي �شكلني (:)4
�أ -انعدام الأمن الغذائي املزمن :ومعناه ا�ستمرار العجز يف احل�صول على غذاء
كاف ب�سبب نق�ص املوارد الإنتاجية التي متكن من �إنتاجه �أو موارد مالية ت�سمح
باحل�صول عليه .
ب -انعدام الأمن الغذائي امل�ؤقت :فهو نق�ص الإمدادات الغذائية وعدم قدرة
احل�صول على الغذاء الكايف لفرتات حمددة ،ب�سبب عدم ا�ستقرار �أو التقلبات
يف الإنتاج و �أ�سعار الغذاء ودخول امل�ستهلكني و تعترب املجاعات ال�شكل الأ�سوء
انعدام الأمن الغذائي امل�ؤقت .
ومما �سبق ذكره ت�صبح التدابري الواجب اتخاذها من �أجل احلد من انعدام الأمن
الغذائي معتمدة ما �إذا كانت احلالة مزمنة �أو م�ؤقتة ،فمن بني تدابري معاجلة انعدام
الأمن الغذائي املزمن هو زيادة �إمدادات الأغذية مع الرتكيز على امل�ساعدات
الإمنائية �أو حتويل الدخول للفقراء مب�ساعدتهم يف احل�صول على املعارف املتعلقة
ب�أ�ساليب التغذية و ال�صحة العامة؛ �أما انعدام الأمن الغذائي امل�ؤقت فمن املمكن
حت�سينه بالعمل على ا�ستقرار �إمدادات الأغذية و �أ�سعارها و م�ساعدة املجموعات
احل�سا�سة بربامج عاجلة لتوفري فر�ص العمل �أو الأغذية(.)5
 -2واقع الأمن الغذائي باجلزائر :تعاين اجلزائر من تبعية غذائية حادة ،حيث
ال تتوافر الو�سائل املادية واالجتماعية واالقت�صادية لفئات كثرية من املجتمع
للح�صول على غذاء كاف و يف ّ
بال�صحة
كل الأوقات من �أجل حياة حافلة
ّ
والن�شاط ،و هذا يعني انعدام الأمن الغذائي الذي ي�شكل حتد كبري يهدّ د
اال�ستقرار االقت�صادي والإجتماعي للجزائر ،ويعدّ هذا الو�ضع نتاج �سيا�سات
تنموية فا�شلة مل يحظ فيها القطاع الفالحي بالأولوية واالهتمام الكايف ،حيث
عانى من التهمي�ش يف املخططات التنموية مع �ضعف ن�صيبه من اال�ستثمارات
الوطنية ،مما �أدى �إىل تدهور الإنتاج الفالحي الذي مل يواكب الطلب
اال�ستهالكي ،و باملقابل ارتفعت الواردات الغذائية حيث جتاوزت امللياري
دوالر خالل �سنوات الت�سعينات ومن املتوقع �أن ترتفع �إىل نحو  4مليار دوالر
عام  2010و  6.5مليار عام � 2020إذامل يتدارك الو�ضع بالعمل على �إجناح
تخ�ص
الربامج الطموحة التي و�ضعت �ضمن برنامج الإنعا�ش االقت�صادي والتي ّ
املخطط الوطني للتنمية الفالحية واملخطط الوطني لتنمية ال�صيد البحري و
تربية املائيات الهادفان لدعم الأمن الغذائي ك�أولوية �ضمن �إ�سرتاتيجية التنمية
امل�ستدامة ،وقبل التطرق لإ�سرتاتيجية الأمن الغذائي ن�ستعر�ض واقع الإنتاج و
الإ�ستهالك الغذائي للفرد اجلزائري .
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الت�صحر و اجنراف الرتبة وحتويل الأرا�ضي
• تعاين الأرا�ضي الزراعية من
ّ
اخل�صبة لأغرا�ض غري فالحية ( ) ،حيث �سجل حتويل  155000هكتار من
الأرا�ضي الزراعية اخل�صبة منها  %6م�سقية مقابل ا�ست�صالح  62700هكتار
فقط ،وفقدان نحو  120مليون طن كل �سنة وهو ما يعادل  40000هكتار من
الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة ،كما تعاين الأرا�ضي من انت�شار امللوحة التي تهدد
حوايل مليون هكتار خا�صة يف املناطق ال�سهبية.
• �ضعف الإنتاجية الهكتارية لأغلب املحا�صيل الزراعية مقارنة ببع�ض الدول
العربية.
• انخفا�ض معدل ا�ستخدام اال�سمدة خا�صة بعد رفع الدعم على مدخالت
الفني للزراع و عدم وجود مرجع تقني يف جمال
الإنتاج ،كما ان نق�ص االر�شاد ّ
التخ�صيب يحدد نوع الرتبة و ا�صناف اال�سمدة و مواعيد ا�ستعمالها قلل من
الت�سميد الكايف و العقالين
• العمل على تر�شيد ا�ستهالك الغذاء بو�سائل االعالم و خمتلف املراكز
�صحي و العمل على �سيا�سة اال�سترياد
ال�صحية و الرتبوية لتحقيق منط ا�ستهالكي ّ
نحو ال�سلع الأكرث قيمة غذائية و التقليل من �سلع البذخ .
هذه بع�ض الأمور التي يجب �أن تهمل حتى ن�ضمن حتقيق الهداف امل�سطرة وهي
حتقيق معدل منو  %10لالنتاج الفالحي (حاليا  )%4و توفري  650000من�صب
�شغل حتى نهاية .)8( 2004

ثالثا :مداخل اال�ستفادة من الطاقات املتجددة يف حتقيق الأمن
الغذائي باجلزائر واقع و �آفاق.

 -1املوارد الطبيعية املتجددة و املدخالت الزراعية  :املوارد الطبيعية و
املدخالت الزراعية يكونان معا حمددان لعر�ض الغذاء� ،إذ �أن تدهور املوارد
الطبيعية كالرتبة ،املوارد ال�صيدية ،املياه ،ي�ضعفان القدرة الإنتاجية ،املدخالت
الزراعية كاملاء ،ال�سماد ،املبيدات ،الطاقة ،الأبحاث و التكنولوجيا تتحكم يف
الإنتاجية و طرق الإنتاج.
منذ �سنة  ،1945حوايل  8.7مليار هكتار من الأرا�ضي الزراعية ،املراعي
الدائمة ،الغابات و الأ�شجار تكون قد دمرت ب�سبب الرعي فوق طاقة املراعي،
تدمري الغابات ،و الطرق غري منا�سبة للزراعة هي �أكرب م�سببات تدهور املوارد
الطبيعية ،وب�صورة وا�سعة هذه النتيجة هي ا�ستفحال يف عدم امل�ساواة يف
احلقوق ،الفقر ،ال�ضغوط ال�سكانية ،ال�سيا�سات احلكومية غري املنا�سبة ،تخلف
يف الو�صول �إىل الأ�سواق و القرو�ض ،و التكنولوجيا غري املالئمة .اخل�سارة
يف �إنتاجية املحا�صيل ب�سبب تدهور املوارد الطبيعية هو حقيقة و يف انت�شار
وا�سع يف غياب اجلهود حلماية عدم تدهور الرتبة ،و ا�سرتجاع الرتبة املتدهورة،
الزيادة ال�سكانية و الفقر �سوف ت�سرع من هذا التدهور الزراعة �صغري احلجم ،و
فقر املزارعون �أدى �إىل قطع الأ�شجار لزراعة املحا�صيل و مواجهة االحتياجات
الغذائية  3من  15.4مليون هكتار من الغابات اال�ستوائية يف العامل حولت
ال�ستعماالت �أخرى كل �سنة ،منذ/املتفاقمة و جند �أن  2عام  ،1980بع�ض
الغابات حولت ب�سبب الال�أمن الغذائي املتوا�صل يف �أغلب املناطق املنخف�ضة
الدخل ،الغذاء يعترب حتدي للدول النامية ،ا�ستعمال ال�سماد املعدين �سوف يزيد
حتما احلاجة �إىل الغذاء و حماية البيئة .املواد الع�ضوية ت�ستطيع بالت�أكيد امل�ساهمة
ب�شكل كبري من زيادة عر�ض نبات التغذية ،ن�ضوب الرتبة من املعادن تعترب حتدي
كبري للإنتاج الغذاء ،هناك عدة �سلبيات بيئية نتيجة ا�ستعمال ال�سماد املعدين و
يجب جتنبه يف عملية الإنتاج ،و تبقى املهمة البالغة الأهمية هي �إحداث التوازن
و اال�ستعمال الكفء لنبات التغذية املوارد الع�ضوية يف املزارع و على امل�ستوى
املحلي لتكثيف الزر اعة بطرق م�ستدامة.

قلة املحا�صيل الإنتاجية ب�سبب املبيدات وا�ضح و �أكيد ،لذا يجب الزيادة من
عر�ض الغذاء� ،إن الطرق املا�ضية با�ستعمال املبيدات يجب �أن ال ت�ستمر� ،إذ �أن
املخت�صون �أكدوا �أن املبيدات ت�ضاعف من الإ�ضرار ب�صحة الإن�سان و تلوث
الرتبة و املياه و تدمري النظام البيئي و �إبادة عدة �أ�صناف من الأحياء ،من هنا
اال�ستعمال الكبري للمبيدات �سوف يقل�ص من �إنتاج الغذاء و تدمري البيئة .بيئيا
يجب �أن يتم تطوير و تكييف بدائل �أخرى جد منا�سبة و مراقبة ،يعني مبيد فعال
ب�أقل �أو بدون �أ�ضرار و ت�أثريات بيئية على ال�صحة� ،أبحاث �أكرب و جتارب على
م�ستوى املزارع تكون �ضرورية ك�أداة لت�سيري مبيدات طبيعية و معدنية.
ال�ستدامة حركية الإنتاج يتطلب زراعة م�ستدامة مكثفة و ت�سيري فعال للموارد
الطبيعية ،ا�ستثمار عمومي و خا�ص يف البنية التحتية� ،أ�سواق متطورة،
حت�سني خ�صوبة الرتبة ،و ترقية التعليم االبتدائي ،العناية ال�صحية و يجب �أن
تو�سع الأبحاث الزراعية يف املناطق ذات امل�ؤ�شرات اخلا�صة كالرتبة اله�شة ،و
التمركز الوا�سع للفقر ،و الال�أمن الغذائي ،تدهور املوارد الطبيعية �إذ �أنه لتكون
ا�ستمرارية �إنتاجية يجب �أن يكون هناك ا�ستثمار يف ترقية املوارد الطبيعية و
ا�ست�صالح الأرا�ضي من طرف املزارعون و اجلماعات املحلية� ،أي وجود نظام
خا�ص يراعي ا�ستعمال و ت�سيري املوارد الطبيعية.
املراقبة املحلية للموارد الطبيعية يجب �أن تدعم و تقوى ،حيث تقوم على �أ�سا�س
التنظيم و الت�سيري اجليد ،املزارعون و اجلماعات املحلية يجب �أن ي�شجعوا تطبيق
برامج تخ�صيب الرتبة املدجمة يف جميع املزارع التي هي تربتها �أقل خ�صوبة،
بوا�سطة �سيا�سات ت�ضمن ا�ستعمال طويل للأر�ض و احل�صول على القرو�ض،
تنويع و ترقية الإنتاج املتنوع ،نظام معلومات خا�ص بالإنتاج عن طريق �أ�سواق
كف�أة و فعالة من �أجل توفري املواد الغذائية ،اال�ستثمار يف البنية التحتية،
نظام للنقل ،نظام ت�سيري مدمج للمبيدات يقوم على تخفي�ض ا�ستعمال املواد
الكيمائية و املبيدات� ،إلغاء دعم املبيدات ،تو�سيع م�شاركة املزارعون يف تطوير
ا�سرتاتيجيات لت�سيري فعال و خا�ص لهذه املبيدات� ،سيا�سة مائية يجب �أن تقوم
على �أ�سا�س ا�ستعمال للموارد املائية املعرو�ضة عن طريق تر�شيد اال�ستخدام و
تطوير نظم جديدة بوا�سطة ا�ستعمال التكنولوجيا احلديثة.
 -2مدخل خلق فر�ص العمل:
� -1-2إمكانيات التنمية امل�ستدامة يف ا�ستحداث الوظائف والوظائف اخل�ضراء
تلعب التنمية امل�ستدامة دورا بارزا يف ا�ستحداث فر�ص العمل ،والتي ميكن
عر�ضها فيما يلي (:)9
• ميكن �أن ت�شجع ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية ،وكذلك �سيا�سات التنمية
القطاعية ،بروز مبادرات اقت�صادية جديدة تتم�شى مع التنمية امل�ستدامة عن طريق
احلوافز التي تعزز �أمناطاً �أكرث ا�ستدامة من اال�ستهالك والإنتاج على ال�صعيد
الوطني .وميكن �أن ي�سهم ت�شجيع القطاعات اجلديدة غري امللوثة ،وال�سيما
خدمات و�إنتاج املنتجات املالئمة للبيئة ،يف حتويل توجه الأن�شطة االقت�صادية
باجتاه ا�ستحداث الوظائف يف القطاعات امل�ستدامة بيئياً.
وقد عك�ست درا�سة قامت بها اللجنة الأوروبية عام  1998عن ا�ستحداث
الوظائف اخل�ضراء يف اململكة املتحدة  ،مث ًال فر�ص عمل جديدة يف جماالت
كالطاقة املتجددة والتكرير والزراعة الع�ضوية .وتكون مثل هذه املبادرات
واعدة ب�شكل �أكرب يف جماالت يكون فيها ال�شركاء االجتماعيون فعالني وداعمني
لل�سلوك امل�ستدام ،وال �سيما حيث يكون ه�ؤالء ال�شركاء راغبني يف ا�ستثمار
الوقت والأموال يف تكنولوجيات جديدة ومهارات �سليمة بيئياً.
• وبالن�سبة للبلدان النامية ،قد تكون امل�شاريع املربحة اجلديدة يف القطاعات
االقت�صادية امل�ستدامة بيئياً �أقل �شيوعاً .ومع ذلك ،ف�إن البحوث والتنمية يف
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�ستتوىل ب�صفة �شاملة ومن�سقة قيادة التفكري حول �أجهزة دعم الطاقات املتجددة
وذلك بالتن�سيق والت�شاور الدائمني مع كافة الفاعلني يف هذا املجال".
و�أ�شار �إىل �أن "النجاعة الطاقوية يف اجلزائر ما تزال يف حاجة �إىل �سرب �أغوارها
�أكرث و�أنه �سيتم �إن�شاء منا�صب �شغل جديدة بف�ضل م�شاريع التعديالت احلرارية
التي �ستتم مبا�شرتها يف قطاعات ال�صناعة وال�سكن والنقل".
ويرى رئي�س اجلمهورية من جهة �أخرى �أن "التحكم اجليد يف وترية تنامي الطلب
�سيتيح تخطيطا �أف�ضل لال�ستثمارات ال�ضرورية لتلبية احلاجات من الطاقة" م�ضيفا
�أن اقت�صاد الطاقة وحتري النجاعة الطاقوية مع اال�ستعمال الأمثل ملوارد الطاقة
غري املتجددة هي املبادئ التي �سيقوم عليها تنفيذ "�سيا�ستنا التنموية االقت�صادية
واالجتماعية".
وعلى �صعيد �آخر �أكد "�أن �إن�شاء منط ا�ستهالكي جديد للطاقة ي�أخذ الطاقة
املتجددة يف احل�سبان خيار ا�سرتاتيجي بالن�سبة للبالد .و�أننا يف هذا املنظور
نعتزم تعزيز ن�سيجنا ال�صناعي على ال�صعيدين الت�صنيعي والتقني وعلى
�صعيدي الهند�سة والبحث على حد �سواء".
كما طالب الرئي�س ب�إدماج الطاقات املتجددة �ضمن الإ�سرتاتيجية الطاقوية على
املدى البعيد بهدف املحافظة على احتياطات املحروقات وحماية البيئة يف نف�س
الوقت.
وذكر ال�سيد بوتفليقة يف ر�سالته "�أن برنامج الطاقات املتجددة يهدف �إىل �إن�شاء
قدرة �إنتاج ذات طابع متجدد تقاربـ  22.000ميغاواط يف �آفاق  2030منها
 12.000ميغاواط موجهة لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء و 10.000
ميغاواط موجهة للت�صدير �إذا ما �أتاحت الظروف لذلك".
و�شدد على �ضرورة �أن تقود هذا امل�شروع امللمو�س "كفاءات وطنية حقة
وملتزمة تتوخى تقلي�ص ا�ستعمال القدرات ال�شم�سية الهائلة التي تتمتع بها بالدنا
وكذا اكت�ساب وتطوير التكنولوجيات التي ت�ستخدم الطاقة ال�شم�سية واحلرارة
اجلوفية وطاقة الرياح وهذا بتعبئة قدراتنا يف جمال البحث العلمي والتقني".
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق� ،سينتج م�صنع "الرويبة" النظم والألواح ال�ضوئية بكلفة
ت ُقارب  40مليار دينار ( 383مليون �أورو) بطاقة �إنتاجية ت�صل �إىل 116
ميغاوات يف ال�سنة و�سي�شغل  500عامل (.)12
� -3أثرها على مكننة الزراعة :فمن ناحية الري يف القرى التي ينخف�ض فيها
من�سوب املياه عن م�ستوى الأر�ض الزراعية فان الأمر ي�ستلزم رفع املياه من
الآبار االرتوازية وغريها لري هذه الأرا�ضي وعملية الرفع هذه تتم بو�سائط
بدائية كال�سقاية �أو و�سائل حديثة با�ستخدام �آالت الري وهذه الآالت تدار
بالوقود ،حيث ال يتوفر التيار الكهربائي ولكن حينما يدخل التيار �إىل الريف فانه
ميكن التمييز بني نوعني من �آالت الري التي تدار بالكهرباء (:)11
�أولها �آالت كانت تدار بالوقود ثم حتولت �إىل الإدارة بالكهرباء فهي حتقق
انخفا�ض يف تكلفة الري و منه انخفا�ض تكلفة الإنتاج الزراعي مما يخف�ض �أ�سعار
املنتجات.
�أما النوع الآخر فهي �آالت م�صممة �أ�صال لتدار بالكهرباء و ميكن قيا�س الآثار
املرتتبة عنها كذلك يف انخفا�ض تكلفة الإنتاج الزراعي ب�سبب انخفا�ض تكلفة
الري.
�أما فيما يخ�ص الإنتاج احليواين فيقلل من تكاليف الإنتاج مثال يف �إنتاج الألبان
عن طريق ا�ستخدام طرق حديثة لتقلي�ص التكلفة و الوقت و كذلك �أعمال
التفريخ خ�صو�صا �إن ا�ستخدمت �آالت ت�شتغل بالطاقة الكهرباية الفتوفولطية
بالن�سبة للمناطق النائية و امل�شتقة من الطاقة ال�شم�سية.
حتى فيما يخ�ص �إنتاج املواد الغذائية فعند دخول الكهرباء �إىل الريف تقوم

التكنولوجيات الإيكولوجية وال�سياحة الإيكولوجية و�إدارة املوارد الطبيعية
والزراعة الع�ضوية و�إيجاد الهياكل الأ�سا�سية و�صيانتها� ،إمنا تقدم كلها فر�صاً
حقيقية للعمل الالئق.
وتزدهر املرافق التي تديرها املجتمعات املحلية والتي تدعم ال�سياحة امل�ستدامة
يف الكثري من البلدان .ويعني هذا بالن�سبة خلم�سة وخم�سني جمتمعاً حملياً يف
"�إكوادور" �أجريت ا�ستق�صاءات ب�ش�أنها يف عام  2003زيادة كبرية يف عدد
الوظائف والدخول على مدى �أربع �سنوات .وقد �أن�ش�أت بلدان "ككو�ستاريكا"
�صناعة �سياحة ناجحة تتمتع ب�سمعة جيدة من حيث مراعاة التنمية امل�ستدامة.
وميكن �أن تقدم تنمية الهيكل الأ�سا�سي كثيف العمالة -بالن�سبة للبلدان من
جميع امل�ستويات التنموية -و�سيلة جمدية اقت�صادياً ال�ستحداث الوظائف من
�ش�أنها حماية البيئة و�إ�صالحها .وقد جنحت الربازيل يف وقت مبكر يعود �إىل
ال�سبعينات يف و�ضع برنامج كبري لإحالل الزيت "ب�إيثانول ق�صب ال�سكر".
و�شرعت م�ؤخراً يف برنامج "للديزل احليوي" يب�شر بالتو�سع على نطاق كبري.
وميثل الإيثانول حالياً ،والذي ي�ستخرج من ق�صب ال�سكر الذي يزرع على 1٫8
مليون هكتار� ،أكرث من  35يف املائة من وقود �سيارات القطر .وميكن �أن تكون
لهذه الإمكانيات املتمثلة يف االنتقال من م�صادر الطاقة غري املتجددة �إىل �أنواع
الوقود املتجددة باال�ستناد �إىل الإنتاج الزراعي كثيف العمالة نتائج �إيجابية
كبرية على العمالة ،وال �سيما يف املناطق الريفية ،مع �ضمان �سلوك م�سار التنمية
امل�ستدامة.
 -2-2برنامج الطاقات املتجددة كجوهر �إ�سرتاتيجية اجلزائر ملحاربة البطالة ()10
�أكد رئي�س اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة �أن الربنامج الوطني للطاقات
املتجددة والنجاعة الطاقوية ي�شكل جوهر �إ�سرتاتيجية الدولة ملحاربة البطالة
واله�شا�شة.
ويف ر�سالة بعث بها �إىل امل�شاركني يف لقاء املجموعة العلمية للتفكري حول
برنامج الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية �أو�ضح �أن " �أوىل �أولوياتنا هي
بطبيعة احلال �إحداث منا�صب ال�شغل" الفتا �إىل �أن برنامج الطاقات املتجددة
�سيتيح "�إن�شاء الكثري من منا�صب ال�شغل املبا�شرة وغري املبا�شرة".
ومت لهذا الغر�ض -ي�ضيف الرئي�س�" -إحداث عدد من الآليات امل�ساعدة على
الت�شغيل وكذلك �إحداث منظومة فعالة لدعم اال�ستثمارات املرجو منها �أن تكون
حمرك للتنمية امل�ستدامة ذلك �أنه من املتفق عليه �أن ال تناق�ض بني النمو و الطاقات
اخل�ضراء".
و�أكد �أن امل�ساعدات التي تقدمها الدولة للمقاولني يف �إطار تنفيذ الربنامج
الوطني للطاقات املتجددة م�شروطة ب�إلزامية تطوير القطاع تن�سيقا مع اجلامعات
ومراكز البحث بهدف �إحداث منا�صب ال�شغل يف اجلزائر.
و�أفاد ب�أن تنفيذ هذا الربنامج الذي يكت�سي بعدا وطنيا ويعني �أغلب قطاعات
الن�شاط و �أن تنفيذه "مفتوح للعاملني العموميني واخلوا�ص و يقت�ضي �إيجاد
�شبكة مناولة وطنية من �أجل ت�صنيع التجهيزات الالزمة لبناء املحطات ال�شم�سية
وحمطات توليد الطاقة من الرياح".
و�أ�شار يف هذا ال�صدد �إىل �أن الدولة �ستقدم "الدعم ال�ضروري للبحث و �ستمد
اجل�سور بني مراكز البحث ورجال ال�صناعة لتمكني جميع الفاعيلن من امل�شاركة
يف خمتلف مراحل الإبداع" معتربا �أنه "بف�ضل �إحداث تفاعالت حقة بني عامل
امل�ؤ�س�سة وعامل البحث �سيت�سنى لنا التحكم يف التقنيات والتكنولوجيات
اجلديدة وتطويرها".
ومن �أجل تن�سيق �إ�سهام املجموعات ال�صناعية واجلامعية والقانونية وامل�ؤ�س�ساتية
�أو�ضح الرئي�س بوتفليقة �أن الدولة قررت "�إن�شاء حمافظة للطاقات املتجددة
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ال�صناعات بامت�صا�ص البطالة و توفري االحتياجات املحلية من املنتجات و كذلك
املحافظة على م�ستوى مقبول من الأ�سعار خالل موا�سم �إنتاج هذه املحا�صيل.

خامتة

حاولنا من خالل هذه الدرا�سة بلورة حقيقة �أهمية الطاقة املتجددة يف حماية
البيئة و دورها غري املبا�شر يف حتقيق الأمن الغذائي من خالل حماولة التعرف
على �أهم ال�سبل امل�ستمدة من الطاقات املتجددة يف حتقيق الأمن الغذائي ،وهذا
من خالل بحث الإ�شكالية التالية" :كيف يكون ال�ستغالل الطاقات املتجددة و
اال�ستثمار فيها دور يف حتقيق الأمن الغذائي؟ و ما واقع ذلك باجلزائر؟"
و مت درا�سة ذلك من خالل التطرق �إىل ثالث حماور �أ�سا�سية� ،أولها مفاهيم
حول الطاقات املتجددة و�إمكاناتها و واقعها باجلزائر ،و ثانيها الأمن الغذائي و
واقع القطاع الزراعي باجلزائر و ثالثا مداخل اال�ستفادة من الطاقات املتجددة
يف حتقيق الأمن الغذائي باجلزائر واقع و �آفاق� ،سواء من خالل خلق منا�صب
ال�شغل لزيادة القدرة ال�شرائية لل�سكان ،و تغيري الأ�سمدة باملدخالت الطبيعية
لزيادة �إنتاجية الأرا�ضي ،بالإ�ضافة �إىل مكننة القطاع الزراعي و دعم املناطق
املنعزلة بالطاقة.
ميكن تقدمي االقرتاحات التالية:
• �أمام �إمكانيات اجلزائر البرتولية املحدودة واالحتياطات املتوفرة حاليا
واال�ستهالك الذي يقت�ضيه التطور االقت�صادي واالجتماعي ؛ ينبغي تعوي�ض
جزء مهم من الطاقات التقليدية بطاقة متجددة و�صديقة للبيئة .بتبني �إ�سرتاتيجية
خ�ضراء مرتكزة على معايري م�ستدامة يلتزم بها اجلميع ،احلكومة وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات والأفراد وهو ما �سيحقق مكا�سب طويلة الأجل لالقت�صاد اجلزائري
(تقليل معدالت البطالة وزيادة الفعالية االقت�صادية) والبيئة على حد �سواء.
• �أهمية دعم التكنولوجيا والبحث العلمي خا�صة يف جمال البحث عن البدائل
الطاقوية وتطوير الطاقات املتجددة ،و كذا تفعيل القوانني والت�شريعات لت�شجيع
ا�ستعمال الطاقة املتجددة والنظيفة ،وتر�شيد ا�ستعمال الطاقة الأحفورية.
• الرتكيز على دعم القطاع الفالحي و املناطق الريفية �أكرث.
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