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االستثمار يف الطاقات املتجددة محاية للبيئة والتقليل من نسبة الفقر يف اجلزائر إمكانيات معتربة
واجنازات حمدودة

 مفيد عبد الالوي ،جامعة الوادي  ،اجلزائر.
 رابعة العدوية الربود ،جامعة االغواط ،اجلزائر.

امللخص
بعد االستغالل الواسع للطاقة التقليدية يف العامل ،فان الكثري من حقوهلا قد نضب متاما ،وهناك أيضا أالف من احلقول األخرى
اليت هي على وشك النضوب ،ابإلضافة إىل كون الطاقة التقليدية مضرة ابلبيئة مما يؤدي إىل زايدة الفقر فإن اجلزائر تسعى كسائر دول
العامل ابلتفكري يف كيفية لتحكم أكثر مبصادر الطاقة املتجددة من اجل مواجهة النقص يف الطلب املستقبلي على الطاقة وختفيض انبعااثت
اهلواء امللوث للجو الصادر من مصانع الطاقة التقليدية لذلك سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على اإلمكانيات
اهلائلة اليت حتتويها اجلزائر من الطاقات املتجددة سواء كانت مشسية أو رحبية أو.......اخل
ويف املقابل حاولنا إبراز أهم املشاريع املنجزة أو اليت هي قيد االجناز يف جمال الطاقة املتجددة اليت حىت وان كانت هناك جمهودات
معتربة للدولة للقيام هبذا القطاع إال انه الزال ما حيتويه من اجنازات يعترب قليل ملا هو منتظر من دولة هبذه اإلمكانيات.
ويف األخري حاولنا إسقاط اثر البيئة يف عالج الفقر من خالل حتقيق تنمية مستدامة.
الكلمات املفتاحية :الطاقات املتجددة ،الطاقات التقليدية ،االستثمار يف الطاقات املتجددة.
Abstract
After the exploitation of large- conventional energy in the world , many of the fields have dried up
completely , and there are also thousands of other fields that are on the verge of depletion , in
addition to the fact that conventional energy , the Algeria looks like the rest of the world thinking
about how to control more renewable energy sources to cope shortages in the future demand for
energy and reducing emissions of polluted air from the atmosphere of traditional power plants so
we will try through this paper highlight the enormous potential contained in Algeria of renewable
energy , whether solar or wind or ....... etc.
In contrast, we have tried to highlight the most important projects that are completed or under way
in the field of renewable energy , even though there have been considerable efforts of the state
sector to do this , but he is still the contents of achievements is a little of what to expect from the
state of these possibilities.
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مقدمة

متتلك اجلزائر ثروة هائلة من الطاقات املتجددة إضافة إىل مواردها النفطية والغازية ،فإذا نظران إىل الطاقة الشمسية فاجلزائر متتاز
بسطوع مشسي كبري وبسرعات رحيية معتدلة إىل مرتفعة ،ولدى الكثري من املناطق يف الرتاب الوطين قدرة كبرية على إستغالل الطاقة املائية،
إض افة إىل كميات ال يستهان هبا من طاقة الكتلة احلية ،ومجيع مناطق اجلزائر مؤهلة الستغالل هذه املوارد الطاقوية املتجددة ،لكن رغم
الفرص الواعدة فان برامج األحباث والتطوير ونقل التكنولوجيا والتطبيقات العملية مازالت أقل كثريا مما هو متيسر أو مطلوب ،وللجزائر
عدة إطارات مؤسساتية وتشريعية حترص على النهوض مبواردها الطاقوية واستغالهلا يف الطاقة الكهرابئية.
إن من أهم مصادر الطاقة املتجددة املتوفرة يف اجلزائر حاليا ،وتلك املتوقع أن يكون هلا شان يف توفري الطاقة يف املستقبل ،هي كل
من الطاقة الشمسية ابلدرجة األوىل وطاقة الراي ح والطاقة املائية  ،كما جند بعض املصادر األخرى للطاقة املتجددة واملتوفرة بنسبة
معتربة...........
لذلك من خالل هذه الورقة البحثية سنحاول التوسع أكثر يف هذا املوضوع عن طريق طر ح اإلشكال التايل:
إىل أي مدى ميكن القول ابن اجلزائر تستثر يف جمال الطاقات املتجددة االستثمار األمثل؟
ولإلجابة على هاته اإلشكالية قسمنا ورقتنا البحثية إىل احملاور التالية:
احملور األول :الطاقة املتجددة مفهومها ،مصادرها

احملور الثاين :إمكانيات اجلزائر يف جمال الطاقات املتجددة.

احملور الثالث :أهم االجنازات اجلزائرية ملشاريع الطاقة املتجددة

احملور الرابع :محاية البيئة واثر ذلك على الفقر

احملور األول :الطاقة املتجددة مفهومها ،مصادرها

مفهوم الطاقة املتجددة :تتميز الطاقة املتجددة بقابلية إستغالهلا دون أن يؤدي ذلك اىل إستنفاذ منبعها فالطاقة
-1
املتجددة هي تلك اليت حنصل عليها من خالل تيارات الطاقة اليت يتكرر وجودها يف الطبيعة ودوري 1كذلك نعين" ابلطاقة
املتجددة" الكهرابء اليت يتم توليدها من الشمس والراي ح والكتلة احليوية واحلرارة اجلوفية واملائية ،وكذلك الوقود احليوي
واهليدروجني املستخرج من املصادر املتجددة.2
وفيما يلي سنتطرق إىل بعض هذه املصادر:
-2

مصادر الطاقة املتجددة تتمثل يف:

الطاقة الشمسية:
أ-
تعترب الشمس من أهم املصادر الطبيعية للطاقة على وجه األرض غري أن اجلزء الضئيل من هذه الطاقة ،منه ما ينثره الغالف
اجلوي إىل الفضاء اخلارجي ومنه ما ميتصه هذا الغالف ومنه ما ينفذ إىل األرض هو مصدر الطاقة.
حتديد النسبة املئوية للطاقة الشمسية يف احلاالت اآلتية:



30%نسبة الطاقة الشمسية اليت ينثرها الغالف اجلوي لألرض؛
20%نسبة الطاقة الشمسية اليت ميتصها الغالف اجلوي لألرض؛

50% نسبة الطاقة الشمسية اليت تصل إىل األرض.
نظرا لالستهالك املتزايد للمحروقات الذي يؤدي إىل اخنفاض االحتياطات الطاقوية فإنه أصبح من الضروري اللجوء إىل تنويع مصدر
الطاقة وذلك بتطوير إنتاج الطاقة الشمسية اليت تعترب طاقة متجددة واليت تتوفر يف بالدان بكميات هائلة على مدى السنة والستغالل هذه
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الطاقة توجد يف اجلزائر مشاريع يف إطار االجناز لتزويد اآلابر وحمطات البنزين ابلكهرابء.يتم إجناز الطاقة الشمسية ابستعمال الصفائح
الشمسية أو ابستعمال أجهزة عاكسة لألشعة الشمسية.
جتهز بعض املنازل يف بعض مناطق العامل ،ومنها اجلزائر (اجلنوب اجلزائري) مبحطات للطاقة الشمسية واليت تستعمل ألغراض خمتلفة منها
تسخني املياه تركب يف أماكن خمتلفة ابلقرب من املنزل أو على سطحه قطع صغرية تظهر وكأهنا نوافذ ولكنها يف الواقع ليست كذلك ،بل
هي صفائح مشسية (مساحات صغرية سوداء متماثلة) جمهزة خبالاي مشسية (الصورة) عندما تستقبل هذه اخلالاي أشعة الشمس فإهنا تولد
حرارة تستغل يف عملية أخرى.

ب-

طاقة الرايح:

تفطن اإلنسان منذ زمن بعيد إىل أمهية الراي ح كمصدر للطاقة اليت تدير العجالت احلجرية العمالقة يف مطاحن احلبوب كالقمح والشعري
واألرز والزالت آاثر بعض الطواحن ،موجودة يف العديد من الدول األوربية وخاصة هولندا وقد خلدت تلك الطواحني يف قصص
دونكيشوت.
ولكن بعد اكتشاف التيار الكهرابئي وتطور الصناعة املعتمدة على الوقود البرتويل تراجع االعتماد على الطواحني اهلواء تدرجييا
حىت غدت أثرا اترخييا لكن اآلن بعد أن اكتشف علماء البيئة خماطر االعتماد شبه الكلي الوقود البرتويل كمصدر للطاقة مبا ميثله من تبذير
وتلوث ،عاد العلماء حاليا إىل التفكري يف االعتماد على طاقة الراي ح كمصدر لتوليد الكهرابء وتقوم الفكرة على إقامة مراو ح كبرية يف
األماكن املعروفة كمجرى لتيارات هوائية قوية حيث تدور هذه املراو ح بقوة الراي ح وهذا الدوران السريع والقوى يعمل على إدارة عجلة
التيار الكهرابئي (الينامو) فتشكل تيار كهرابئي عايل الفولطية ومثل هذا التيار ميكن إستعماله يف إانرة املنازل وتشغيل كثري من األدوات
الكهرومنزلية وبعض املصانع.. 3
ت-

الطاقة املائية:

تُعد الشمس الطاقة امليكانيكية يف املياه املتدفقة حيث إن  %32من الطاقة الشمسية اليت تصل األرض تسقط على سطح
ويكون السحب اليت تسري ،مع
البحار واألهنار واحمليطات فيتبخر املاء منها ويتصاعد خبار املاء مع اهلواء إىل طبقات اجلو العليا ،فيربد ّ
اهلواء ،إىل مناطق بعيدة ،وإذا ما قابلت سفو ح اجلبال ،فإهنا تربد وتتحول ،اثنياً ،إىل ماء أو برد يهطل فوق هذه اجلبال ،ومنها يندفع إىل
أسفل بسرعة كبرية ،فيكون اجملارى املائية واألهنار .جزء آخر من األمطار يتجمع فوق اجلبال يف حبريات كبرية ،حىت إذا ما امتألت ،فاض
منها املاء هابطاً إىل أسفل مكوانً املساقط املائية.
ولكي ميكن استغالل طاقة الوضع املكتسبة يف كميات املاء اهلائلة املخزونة يف هذه البحريات ،توضع بواابت عند خمارج هذه
البحريات ،حبيث ميكن ،عن طريقها ،التحكم يف معدل سقوط املاء .وطاقة الوضع تساوى وزن املاء املخزون يف البحرية مضرواب يف ارتفاع
البحرية ،عن النقطة اليت ستُستغل عندها هذه الطاقة.4
ث-

طاقة املد واجلزر:

املد واجلزر من مصادر الطاقة امليكانيكية يف الطبيعة ،وهذه الظاهرة تنشا عن التجاذب بني األرض والقمر ،ويكون أتثري قوى
التجاذب كبري يف املنطقة اليت يتعامد عليها القمر على سطح األرض ،وال يتأثر سطح اليابس هبذه القوة بينما يتأثر سطح املاء.
ويف احمليطات ينبعج املاء إىل أعلى ،وينجذب كذلك مركز األرض يف إجتاه القمر ،مما يسبب مداً آخر يف املنطقة املقابلة من
األرض .وأول من قدم تفسرياً عملياً هلذه الظاهرة هو عامل الفلك األملاين جوهانس كبلر  Johannes Keplerحيث ربط بني حركات
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املاء يف ارتفاعها واخنفاضها ،وبني أوضاع كل من الشمس والقمر ،مث جاء العامل الربيطاين إسحاق نيوتن  Isaac Newtonووضع
قوانينه اخلاصة عن اجلاذبية بني خمتلف األجسام ،وبذلك وضع األساس الذي تقوم عليه النظرية احلديثة اليت تفسر ظاهرة املد واجلزر.5

استخدام طاقة املد يف توليد الكهرابء:

تستخدم طاقة املد يف توليد الكهرابء عن طريق بناء سد عند مدخل اخلليج الذي يتمتع بفرق كبري يف منسوب املاء بني املد
واجلزر ،وتوضع توربينات توليد الكهرابء عند بوابة هذا السد.
ففي فرتة املد يرتفع منسوب املاء يف احمليط أمام بواابت السد ،فتفتح البواابت شيئاً فشيئاً ،ويدخل املاء من املنسوب املرتفع
خارج اخلليج إىل املنسوب املنخفض داخله ،فيدير توربينات توليد الكهرابء وتغلق البواابت بعد ذلك.
وعندما ينحصر املد ،وينخفض منسوب املياه يف احمليط أمام السد ،تفتح البواابت شيئاً فشيئاً ،فيندفع املاء من املنسوب املرتفع
داخل اخلليج ،إىل املنسوب املنخفض يف احمليط فيدير توربينات الكهرابء مبا فيه من طاقة وضع وقد حتولت إىل طاقة حركة.
تغلق البواابت بعد ذلك حىت يبدأ املد مرة أخرى بعد  13ساعة فتعود الدورة من جديد .لذلك هناك أربع دورات لتوليد الكهرابء يف اليوم
الواحد .اثنتان أثناء املد ودخول املاء من احمليط إىل داخل اخلليج ،واثنتان أثناء اجلزر وخروج املاء من اخلليج إىل احمليط.

ج -طاقة الكتلة احليوية:
وتنتج الطاقة احليوية من املادة احليّة ،إما إلنتاج الغاز بفعل ختمري الفضالت البيولوجية ،أو إلنتاج اإليثانول من قصب السكر أو
الذرة أو احلبوب ،أو إلنتاج الديزل العضوي من الزيوت.
إ ّن استعمال الطاقة احليوية منتشر يف اهلند بكثافة؛ حيث يتم توليد الغاز من روث احليواانت والفضالت البشرية الصلبة ،وكذلك
يف الصني فقد انتشرت وحدات توليد الغاز من فضالت املنازل على نطاق واسع وبدعم من احلكومة .ويف األردن مت استخدام هذا
األسلوب يف مكب األكيدر ،وبدأ ينتج طاقة كهرابئية من مزارع النفاايت املردومة ،وهناك حماوالت إلنتاج الطاقة الكهرابئية من روث
احليواانت يف مزارع األبقار ولكن عودها مل يشتد بعد.
املطور Butanol- Carbon
وإىل جانب الطاقة الناجتة من الوقود احليوي املستمد من إنتاج اإليثانول هناك البيواتنول ّ
. alcoholمن الذرة أو قصب السكر ،أو الديزل العضوي املنتج من بعض أنواع بذور النبااتت ،وهناك اليوم حماوالت الستخراج الوقود
العضوي من التمر يف اخلليج ا لعريب .وقد غدت الربازيل واألرجنتني من أكثر الدول املنتجة للطاقة احليوية من احملاصيل الزراعية (إىل جانب
الوالايت املتحدة األمريكية) ،واليوم أكثر من نصف السيارات يف الربازيل ،مثالً ،تعمل على الديزل العضوي واإليثانول وهي الطاقة اليت
تستمد من املواد العضوية من النبااتت أوخملفات احليواانت أوالنفاايت أواملخلفات الزراعية والنبااتت املستخدمة يف إنتاج طاقة الكتلة
احليوية ميكن أن تكون أشجاراً سريعة النمو ،أو حبوابً ،أو زيواتً نباتية ،أو خملفات زراعية ،وهناك أساليب خمتلفة إلنتاج أنواع الوقود
احليوي ،منها ( احلرق املباشر أو غري املباشر أو طرق التخمر أو التقطري  .)..ويعطي كل أسلوب من األساليب السابقة منتجاته اخلاصة به
مثل " غاز امليثان والكحول والبخار واألمسدة الكيماوية " ويعد "غاز اإليثانول " واحداً من أفضل أنواع الوقود املستخلصة من الكتلة
احليوية وهو يستخرج بشكل رئيسي من بعض احملاصيل الزراعية.6.
احملور الثاين :إمكانيات اجلزائر يف جمال الطاقات املتجددة:
-1

الطاقة الشمسية ابجلزائر:

نشري هنا بصورة أساسية إىل اإلمكانيات املتوفرة يف اجلزائر من اجل استغالل الطاقة الشمسية ،واهم مقوماهتا ابإلضافة إىل أمهيتها
ابجلزائر.
 إمكانيات الطاقة الشمسية يف اجلزائر:

تتوفر للجزائر جراء موضعها اجلغرايف على أعلى احلقول الشمسية يف العامل وفيما يلي اجلدول التايل يوضح الطاقة الشمسية يف اجلزائر.
541

جممع مداخالت امللتقى الدولي حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة
 80-80ديسمرب 4802

اجلدول رقم :-11-الطاقة الشمسية الكامنة يف اجلزائر (كلواط /ساعة لكل مرت مربع يف السنة) ()%
املناطق

املنطقة الساحلية

اهلضاب العليا

الصحراء

املساحة%

4

11

68

قدرة التشميس يف املتوسط (الساعة/السنة)

3861

2111

2611

(كلواط/مرت 1011

1011

3861

الطاقة املتوفرة
مكعب/السنة)

يف

املتوسط

املصدر :سونلغاز ،تطور الطاقات املتجددة يف اجلزائر ،جممع أوراق فنية اجلزائر ،3110 ،ص.3

مدة الشمس يف كامل الرتاب الوطين تقريبا تفوق  3111ساعة يف السنة وميكنها أن تصل إىل  2011ساعة يف اهلضاب العليا
والصحراء والطاقة املتوفرة يوميا على مساحة عرضية قدرها واحد مرت مربع تصل 6كيلواط/الساعة على معظم أجزاء الرتاب الوطين أي حنو
1011كيلواط/ساعة لكل مرت مربع يف السنة يف مشال البالد و3382كلواط/الساعة لكل مرت مربع يف السنة جنوب البالد.7
 مقومات الطاقة الشمسية يف اجلزائر:
من بني أهم مقومات الطاقة الشمسية ابجلزائر ما يلي:
 وفرة األرضي الصحراوية املشمسة اغلب أايم السنة كما أن الشمس متتد ب أكثر من  3111ساعة يف السنة؛ تعد صحراء اجلزائر من اكرب الصحاري يف العامل ومتتاز ابحلرارة الشديدة خاصة يف فصل الصيف حيث تفوق درجة احلرارة81درجة وهي متثل مساحة الصحراء يف اجلزائر أكثر من  %61مما يساعد من استغالل أكثر للطاقة الشمسية؛
 تشري الكثري من الدراسات إىل أن الطاقة الشمسية اليت متتلكها اجلزائر تتيح هلا حىت فرصة تصدير هذا النوع من الطاقة لدولاألخرى وذلك التساع مساحات اجلزائر واستمرار تعرضها لكميات عالية من موجات اإلشعاع الضوئي والكهرومغناطيسي
الصادر من الشمس؛
 أن هناك إلتزامات للعديد من دول العامل ومن ضمنها اجلزائر يف مؤشر املناخ الدويل يف كونيها تعمل على ختفيض االنبعاث امللوثةاليت تسبب االحتباس احلراري وتغري املناخ؛
 توجد ابجلزائر جممعات قروية صغرية متفرقة ومتباعدة ،حيث يقدر عدد سكان الريف  %41من إمجايل السكان وأنه قد يتعذرألسباب عملية واقتصادية ربط هذه القرى واألرايف يف بعض األحيان ابلشبكة الرئيسية للكهرابء لذا فان احلل املنطقي يف هذه
احلالة هو استغالل الطاقة الشمسية يف هذه اجملمعات النائية؛
 كثرة الطرق اليت ميكن استغالل الطاقة الشمسية بفعالية يف اجلزائر وميكن تصنيفها يف ثالث فئات رئيسية هي التطبيقات احلراريةوإنتاج الكهرابء والعمليات الكيميائية؛
 اخنفاض الغيوم يف كثري من املناطق الصحراوية املؤهلة أكثر هلذا النوع من االستغالل الطاقوي؛ ال تعاين اجلزائر من مشكل املساحة املطلوبة لتشيد األلوا ح الشمسية ومستلزماهتا حيث تقدر مساحة اجلزائر ب3261041كم مربع مقابل  28مليون مشسية من إحصائيات  ،3111وهي اثين بلد إفريقي من حيث املساحة بعد السودان
و 11عامليا وللحصول على  1111واط من الكهرابء حنتاج إىل مساحة من  0إىل  11مرت مربع من هذه األلوا ح.
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 أثبتت العديد من دراسات اجلدوى يف عدة دول من بينها اجلزائر انه ميكن استعادة رأس املال املستثمر يف الطاقة الشمسية خاللفرتة ترتاو ح من ثالث ومخس سنوات تتمكن بعدها اجلهة املنفذة ملشاريع الطاقة الشمسية من احلصول على طاقة نظيفة
منخفضة التكلفة.8

 أمهية الطاقة الشمسية ابجلزائر:
-

-

إن الستعمال بدائل الطاقة مردودين مهمني أوهلما جعل فرتة استعمال الطاقة النفطية طويلة واثنيها تطوير مصدر أخر للطاقة
جبانب مصدر النفط احلايل.
تزايد استهالك الفرد اجلزائري للكهرابء ب 34.0للكيلوات (ساعة/لسنة) مما جيعل للطاقة الشمسية دور يف ختفيض العبء على
زايدة الطلب على الكهرابء.9
تقليل االنبعااثت الكربونية يف اجلزائر؛
زايدة القدرة التصديرية للبرتول فبدال من استهالك البرتول يف املصانع ميكن بيعه ابلسعر العاملي؛
توفري التكلفة املادية الضخمة اليت تتكبدها موازنة اجلزائر بسبب استخدام الطاقة الكهرابئية اليت يتم إنتاجها عن طريق البرتول،
ابإلضافة إىل أن ذلك يتكلف جهد كبري من حفرايت قد تؤثر على بعض املشاريع املقامة مثل الشوارع وغريها وكذلك متديد
األسالك ملسافات طويلة مما يزيد من تكلفة هذه الطاقة ،وتشري التقديرات إىل أن تكلفة توليد الكهرابء ابستخدام الطاقة
الشمسية يف اجلزائر ابلتقريب  1.13دوالر/كيلووات ساعة.10
حتول اجلمهورية اجلزائرية إىل مصدر للطاقة الكهرابئية إضافة إىل تقليل االعتماد على البرتول والغاز الطبيعي يف املنطقة.

 -إمكانية تصدير الطاقة الشمسية :من التوقع يف حال تزايد االهتمام ابلطاقة الشمسية يف اجلزائر أن يتزايد اإلنتاج وميكن تصدير

-2

الفائض أيضا ،وإذا مت افرتاض تصدير واحد جيجا وات يف الشهر ومبا يقدر بنحو  6064جيجاوات يف السنة ،وإذا ما مت
إفرتاض انه ميكن إنتاج  %66من هذه الطاقة سنواي لعوامل عديدة منها سوء األحوال اجلوية والصيانة ومت افرتاض أن الرحبية يف
الكيلووات الواحد هي  3سنت أمريكي فقط بعد حذف كل تكاليف إنتاج وتوصيل هذه الطاقة إىل العمالء.11
طاقة الرايح يف اجلزائر:

نربز ما مدى إمكانية اجلزائر من استغالل طاقة الراي ح ،ومقوماهتا ،وأمهية استغالهلا فيما يلي:
 إمكانيات طاقة الرايح يف اجلزائر

إن حتديد إمكانيات الطاقة الرحبية يف اجلزائر أمر حيتل مقام الصدارة وخيص ابألولوية ،ويشكل شرطا ضروراي لكل دراسة وهناك عدة

دراسة من اجل إنشاء مزارع هوائية إلنتاج الكهرابء يف اجلزائر ،وهلذا الغرض ،ونظرا لشساعة البالد ولضخامة العمل إستندت credeg

مركز البحث والتنمية يف الكهرابء والغاز –إىل حتليل للفرتات الطويلة ذات القيمة اهلوائية اليت سجلها املكتب الوطين اجلزائري لألرصاد
اجلوية .ONM
وهذا ما مسح بوضع فهرس ألهم املواقع من حيث سرعة الراي ح علما ابن للجزائر نظام معتدال للراي ح 3 :إىل 8م/اثنية ،لذلك مت
تنصيب حنو عشر حم طات أرصادية يف تلك املناطق ذات النوعية اخلاصة ،حيث تقرر القيام بربانمج برهنة واثبات لصالحيتها ومن املواقع
املدروسة اليت تفوق فيها سرعة الراي ح 4م/ث :بسكرة ،تندوف ،تيميمون ،ودايل إبراهيم يف اجلزائر العاصمة ،وبواسطة االستعانة هبذه
النتائج ،مت إعداد دارسيني إلمكانيات الطاقة اهلوائية من  ،credegوهي ذات صلة مبوقع دايل إبراهيم يف إطار مشروع دونياايرك الواقعة
يف أرايف مدينة اجلزائر ويف تندوف ضمن إطار توسيع حمطتها لتوليد الطاقة العاملة ابليزال.
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ومسحت نتائج قياس حمطات األرصاد اجلوية بضبط قائمة ألهم املناطق من حيث سرعة الراي ح وأات ح ذلك إبراز أهلية األماكن البعيدة يف
أقصى اجلنوب اليت زودت ابلطاقة الكهرابئية انطالقا من حمطات توليد تعمل ابلدايزل اتبعة لسونلغاز ،الستقبال الطاقة املستمدة من
الراي ح.
وفعال فان إستغالل حمطات الدايزل يف أقصى اجلنوب أمر قسري للغاية نظرا لنقص أو عدم وجود هياكل طرقية إليصال وقود
املازوت ،لكن تقديرات وتوقعات الكلفة تبني مدى ضرورة االستثمار إلنتاج الطاقة عن طريق إضافة جمموعات الدايزل إىل الطاقة املستمدة
من الراي ح مادامت هناك مؤهالت وإمكانيات استغالل مثل هذه الطاقة يف تلك املناطق ،و إمكانية ( )CREDEGمركز البحث
والتنمية يف الكهرابء والغاز قام ابستغالل طاقة الراي ح يف إطار توسيع حمطات الدايزل وهذه الدراسات اليت أخذت يف احلسبان التضاريس
اجلبلية ووعود امليدان مسحت بتحديد املواقع اليت هلا كثافة من حيث توافر القوى القصوى هلبوب الراي ح قصد تعيني املواقع اليت تقام عليها
مزارع استغالل تلك القوى ،وسيتيح اجناز تلك املشاريع النموذجية التحكم يف التكنولوجيا ،وقد مت إعداد دراسة جدوى التهجني جملموعة
اخلطرية بتندوف مثال وجرى تكوين حافظة ملشاريع مؤهلة آلليات التطوير اخلاص ابملوضوع ،1وحناول أن نبني نسبة وإمكانيات الطاقة
الرحيية يف اجلزائر مقارنتا مع نضريهتا الشمسية يف اجلدول التايل:
جدول  -12-توزيع موارد الطاقة املتجددة يف اجلزائر (طاقة مركبة واط)

املورد

طاقة مركبة واط

الشمس

3300081

الراي ح

02211

اجملموع

3262381

املصدر :موقع وزارة الطاقة واملناجم ابجلزائر بتاريخ 2112
http://www.mem-algeria.org/francais/index.php

من اجلدول الذي يبني كل من موارد الطاقة الشمسية والطاقة الرحيية الكامنة ابجلزائر ،واليت تبلغ  3300011طاقة مركبة (واط) من
الطاقة الشمسية  ،و02211طاقة مركبة (واط) من الطاقة الرحيية ،ليبلغ جمموعها.362381نستنتج من هذا ان امكانيات الطاقة
الشمسية املتوفرة ابجلزائر متثل حوايل  23ضعف من الطاقة الرحيية ،اي بنسبة  %00من الطاقة الشمسية ،و  % 2من طاقة الراي ح.
-3

واقع الطاقات املتجددة األخرى يف اجلزائر

هناك طاقات متجددة أخرى يف طور االستغالل يف اجلزائر ،ولكنها ال تنتج ابلفعالية اليت تنتج هبا الطاقة الشمسية وطاقة الراي ح؛ ويف
هذا اجملال سنتحدث عن :الطاقة املائية ،طاقة احلرارة اجلوفية وطاقة الكتلة اجلوفية.
فبالنسبة للطاقة املائية ،فحصة قدرات الري حظرية اإلنتاج الكهرابئي هي  %6أي حوايل  368جيغاواط ،وترجع هذه االستطاعة للعدد
غري الكايف ملواقع الري واىل عدم استغالل مواقع الري املوجودة .ويف هذا اإلطار فقد مت أتهيل احملطة الكهرومائية بزايمة لوالية جيجل بقدرة
 111ميغاواط.
أما فيما خيص طاقة احلرارة اجلوفية ،ففي اجلزائر ميثل الكلس اجلوراسي يف الشمال اجلزائري احتياطيا هاما حلرارة االرض اجلوفية،
ويؤدي إىل وجود أكثر من  311منبع مياه معدنية حارة واقعة أساسا يف مناطق مشال شرق ومشال غرب البالد ،وتوجد هذه الينابيع يف
1
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درجة حرارة غالبا ما تزيد عن °41مئوية ،واملنبع احلار األكثر حرارة هو منبع املسخوطني  °08مئوية؛ وهذه الينابيع الطبيعية اليت هي على
العموم تسرابت خلزاانت موجودة يف ابطن االرض تدفق لوحدها أكثر من 3م 2من املاء احلار ،وهي جزء صغري فقط مما حتويه اخلزاانت.
كما يشكل التكون القاري الكبيس خزاان كبريا من حرارة االرض اجلوفية ،وميتد على آالف الكيلومرتات املربعة ويسمى هذا
اخلزان "طبقة ألبية" ،حيث تصل حرارة مياه هذه الطبقة إىل °60مئوية ،ولو مت مجع التدفق الناتج من استغالل الطبقة االلبية والتدفق
الكلي لينابيع املياه املعدنية احلارة فهذا ميثل على مستوى االستطاعة أكثر من  011ميغاواط.
وابحلديث أخريا عن طاقة الكتلة احليوية يف اجلزائر ،فاجلزائر يف هذا اجملال تنقسم إىل منطقتني:
املنطقة الصحراوية اجلرداء واليت تغطي  %01من املساحة اإلمجالية للبالد؛منطقة الغاابت االستوائية اليت تغطي مساحة قدرها  3,6مليون هكتار ،أي حوايل  %11من مساحة البالد؛ وتغطي الغاابت فيهاحوايل  1,6مليون هكتار ،يف حني متثل التشكيالت الغابية املتدرجة يف اجلبال  1,0مليون هكتار.
ويعترب كل من الصنوبر البحري والكاليتوس نباتني مهمني يف االستعمال الطاقوي لكنهما ال ميثالن إال  %6من الغاابت اجلزائرية.
وجتدر اإلشارة إىل أن استغالل النفاايت واملخلفات العضوية خاصة الفضالت احليوانية من أجل إنتاج الغاز الطبيعي ميكن أن تعترب كحل
اقتصادي من شأنه أن يؤدي إىل تنمية مستدامة خصوصا يف املناطق الريفية ،وتتمثل هذه املخلفات يف:
-

النفاايت املنزلية؛
أوحال حمطات تطهري املياه القذرة احلضرية أو الصناعية؛
النفاايت العضوية الصناعية؛
نفاايت الفالحة وتربية املواشي ( اجللود ،فضالت احليواانت...اخل).12

احملور الثالث :أهم االجنازات اجلزائرية ملشاريع الطاقة املتجددة
من أجل استغالل وترقية اإلنتاج من هذه الطاقات أنشات اجلزائر الشركة اجلزائرية للطاقة املتجددة  NEALعام 3113
وذلك هبدف تطوير الطاقات املتجددة ابجلزائر وتقدمي اخلدمات الطاقوية للمناطق املعزولة والبعيدة عن شبكات التوزيع التقليدية عن
الكهرابء واملنتجات البرتولية ،كما هتدف اجلزائر من إنشاء هذه الشركة من اجل املسامهة يف احلفاظ على إحتياط احملروقات اكرب فرتة
استغالل حقول موارد طاقوية متجددة وخاصة الشمسية منها.
وقد استطاعت اجلزائر خالل فرتة الثمانينات من تزويد  1111أسرة جممعة يف عشرين قرية يف املناطق املعزولة ابجلنوب ابلكهرابء
املولدة عن طريق الشمس وذلك لتعذر تزويد العائالت ابلشبكة التقليدية نظرا الرتفاع التكاليف وتسعى خالل السنوات القادمة إىل تزويد
ما بني  1611إىل  3111منزل جنوب البالد بكل من متنراست ،ادرار ،اليزي ،تندوف ،هتدف لوصول نسبة الطاقة املتجددة إىل حوايل
 %6من استهالك الطاقة كان خالل سنة  3113واىل  %11يف عام .3131وهناك مشروعني انطلقا عام  3116وتتابع شركة اجنازمها
ومها مشروع  161ميغاواط يعتمد على الشمس والغاز يف منطقة حاسي الرمل وميثل اجلزء الشمسي منه حوايل  %21ومزرعة مراو ح
هوائية بتندوف بقدرة 11ميغاواط ،كما أن هناك دراسة الجناز حمطة كهرابئية ببقااي بذور زيت الزيتون.13
هناك منشات أخرى أقامتها اجلزائر يف املنطقة اجلنوبية ،جنحت بتزويد 211منزال ابلطاقة الكهرابئية املستمدة من الريح ،و16
قرية بطاقة كهرابئية مستمدة من الشمس ،ويف عام  3110مت تشيد حمطة للطاقة اهلجينة تستخدم الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي إلنتاج
 161ميغاواط من الكهرابء إىل جانب خطط لتوليد الكهرابء انطالقا من الطاقة الشمسية يف الصحراء بقدرة  161ميغاواط.14
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ابإلضافة إىل هذا هناك العديد من املشاريع األخرى اليت مت االنطالق فيها يف جمال استخدام وتطوير الطاقات املتجددة يف
السنوات األخرية ،حناول أن نذكر منها:

أوال :الربانمج اخلاص ابجلنوب الكبري ( )1060-1066ممول من طرف الدولة خمصص لوالايت أقصى اجلنوب (ادرار ،بشار ،الواد،
اليزي ،متنراست) ،ويسمح هذا الربانمج بتوفري املاء الشروب لساكين هذه املناطق (الضخ أو التحلية) ،توفري اإلانرة ،تربيد اهلواء داخل املبىن
يف فصل الصيف.

اثنيا :مشروعات بورقلة وتقريت ( ،)1000-1002هتيئة  16بيت بالستيكي فالحي على مساحة تبلغ 0311مرت مربع ابستعمال مياه
الطبقة االلبية ،ولكن هذه التجربة مل تعمم على غرار جتربة تونس يف هذا اجملال واليت بدأت ب 1هكتار يف سنة 1068م لتبلغ اليوم أكثر
من  114هكتار.

اثلثا :مزارع رحيية لضخ املياه بكل من حد الصحاري بوالية اجللفة ومامورة بوالية سعيدة لتغطية احتياجات الزراعة من املاء حيث مت توفري
 61مضخة تعمل ابلراي ح بقدرة تعادل 131كيلووات/ساعة ،و 181مضخة تعمل ابلطاقة الشمسية بقدرة تعادل 341
كيلووات/الساعة ويف إطار تنمية املناطق السهبية الرعوية ،وهذا إباتحة طاقة كهرابئية ( من طاقة مشسية ورحيية) ل 2111منزل من طرف
احملافظة السامية للسهوب ب ( ،)HCDSوتزويد  211منزل ابلطاقة املستمدة ابلراي ح ابجلنوب يف اليزي.
رابعا :برانمج "القرى الشمسية" ولقد متت االنطالقة الفعلية هلذا املشروع يف عام  ،1066وتعترب شركة سونلغاز هي املسؤولة عن اجناز

هذا املشروع ،ولقد خصص هذا األخري ملناطق مهجورة وذات كثافة سكانية متدنية يف أقصى اجلنوب ،والذي هو امتداد صحراوي
شاسع.15
ويوضح اجلدول التايل تقييم االجنازات اليت حققتها والايت اجلزائر يف جمال الطاقة املتجددة:

اجلدول  -13-تقييم االجنازات اليت حققتها والية اجلزائر يف جمال الطاقة املتجددة
والية

ارسال

واط

اجلزائر
ادرار
ابتنة
بشار
بسكرة
البليدة
البويرة
قسنطينة
اجللفة
غرداية
اليزي

طاقة مشسية /ريح
طاقة مشسية
طاقة مشسية
طاقة مشسية
طاقة مشسية
طاقة مشسية
طاقة مشسية
طاقة مشسية
طاقة مشسية  +ريح
طاقة مشسية
طاقة مشسية

48811
324011
0611
46111
6111
8111
2111
1611
114011
23061
162661
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خنشلة
االغواط
املدية
املسيلة
ورقلة
ام البواقي
متنراست
تبسة
تيارت
تندوف
تيبازة
تيزي وزو
تلمسان
سطيف
سيدي بلعباس
سوق اهراس

1211
02211
6111
46611
81811
13611
606611
84111
60611
08161
3411
8111
64611
41311
4611
2011

طاقة مشسية
طاقة مشسية  +ريح
طاقة مشسية
طاقة مشسية  +ريح
طاقة مشسية
طاقة مشسية
طاقة مشسية
طاقة مشسية
طاقة مشسية  +ريح
طاقة مشسية
طاقة مشسية
طاقة مشسية
طاقة مشسية +ريح
طاقة مشسية
طاقة مشسية
طاقة مشسية

 بعض املشاريع الضخمة املعلن عن القيام هبا يف اجلزائر:
أوال :مشروع البلدية  3اكرب برج طاقوي عاملي فريد من نوعه يعتزم معهد الطاقة الشمسية ملنطقة جوليغ األملانية اجناز برج لتوليد الطاقة
الشمسية جبامعة سعد دحلب ابلبليدة يف إطار التعاون بني املديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي ومعهد الطاقة الشمسية "
جوليخ" املتخصص يف التصميم واملتابعة العلمية لألبراج املولدة للطاقة الشمسية.

اثنيا :سيدي عبد هللا حتتضن اكرب برج عاملي للطاقة الشمسية

ابإلضافة للمشروع الذي ستحضنه اجلزائر العاصمة والذي يعد اكرب برج عاملي للطاقة الشمسية سيقام على أرضية املدينة اجلديدة "سيدي
عبد هللا"ن هذا الصر ح العاملي الكبري الذي سيسمح إبنتاج ما يسمى بكهرابء الطاقة الشمسية ،فضال على اعتماده كتجربة علمية رائدة
ميكن االستفادة منها على املستويني العريب واإلفريقي ،ويساهم هذا املشروع يف تعميم االستفادة من حتويل الطاقة الشمسية إىل طاقة
كهرابئية ،وتسعى اجلزائر من خالل هذا املشروع اقتحام جتربة جديدة يف جمال الطاقات املتجددة من خالل املزاوجة بني الغاز الطبيعي
والطاقة الشمسية علما ان عملية التهجني بني الطاقتني الغازية والشمسية من شاهنا إنتاج ما يساوي  31ميغاواط من الكهرابء ،وهي كمية
معتربة حسب املختصني قد جتعل اجلزائر اكرب بلد منتج هلذا النوع من الطاقة.

اثلثا :تيبازة حتتضن اثلث اكرب برج للطاقة الشمسية يف العامل

547

جممع مداخالت امللتقى الدولي حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة
 80-80ديسمرب 4802

كما برجمة املديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العايل مشروع إقامة برج للطاقة الشمسية يف والية تيبازة ،هو
اثلث من نوعه يف العامل ،حيث سيتم اجناز هذا الربج التجرييب الذي يتوفر على حمطة للبحث يف جمال الطاقة الشمسية مبساحة قدرها
31هكتارا على مقربة من املركز اجلامعي ،وتقدر طاقته ب 16ميغاواط ،بدال من 6ميغاواط ،كما كان مقررا يف الدراسة األولية للمشروع
يف البداية ،كما سيوجه هذا املشروع لتكوين ابحثني قادمني من خمتلف بلدان العامل ،وتقدر طاقة استيعابه ب 111ابحث وسيتم متويل
هذا املشروع من طرف اجلزائر ووزارة البيئة األملانية يف حدود  %61لكل منهما.
رابعا :مشروع "ديزرتيك"

هناك مفاوضات جتري بني اجلزائر ونظريهتا األملانية خبصوص التعجيل يف طر ح الوثيقة النهائية للتعاون املشرتك الجناز مشروع "ديزرتيك"
األوريب متوسطي الذي يتخذ من الصحراء اجلزائرية عاصمة له ،وهو اكرب مشروع طاقوي يف العامل سيحدث ثورة يف االقتصاد العاملي ويعد
مبثابة شراين حلياة جديدة سيشهدها العامل مستقبال يف إطار التخفيض من انبعااثت الغاز الكربونية اليت هتدد األرض ابنقراض احلياة على
سطحها ،و"ديزرتيك" مشروع للطاقة الشمسية يف مشال إفريقيا مقرت ح من قبل مؤسسة "ديزرتيك" حتت رعاية اندي –روما -وقد قدرت
تكلفته االستثمارية ب 411مليار اورو ،سيعتمد على الطاقة الشمسية احلرارية وليس اخلالاي الشمسية احلرارية وليس اخلالاي الشمسية على
مساحة  10ألف كيلو مرت مربع يف الصحراء الكربى ابجلزائر،هبدف تزويد دول أوربية وافريقية من خالل شبكة عظمى لأللياف عالية
التوتر تنطلق من عمق اجلنوب اجلزائري ابجتاه وسط وجنوب أدغال إفريقيا وكذا حنو القارة االوربية عرب البحر األبيض املتوسط.

خامسا :سيفيتال –تستثمر  6مليارات دوالر إلقامة جممعات طاقوية من جهة أخرى يعتزم جممع "سيفتال" توزيع استثماراته واقتحام جمال
الطاقة الشمسية ،حيث من املنتظر ابلتعاون مع بعض املستثمرين األجانب إقامة جممعات طاقوية ابجلنوب ،من املنتظر أن تزيد تكلفتها
عن  6مليارات دوالر أمريكي ،قصد تصدير الكهرابء إىل القارة االوربية اليت تعاين عجزا حادا يف هذا اجملال.
وتعمل "سيفيتال" على إعداد مشاريع طاقوية ضخمة من بينها حمطة لتحويل الطاقة الشمسية إىل كهرابئية تبلغ طاقتها  3111ميغواط
حيث سيعادل إنتاج الكهرابء اليت سيولدها املشروع نفس إنتاج حمطة كهرابء نووية أمريكية متوسط احلجم تقريبا.16

 أفاق اإلستثمار يف جمال الطاقات املتجددة:
حرصا منها على جنا ح برانمج الطاقات املتجددة ،تعتزم اجلزائر تطوير قدراهتا الصناعية من خالل إنشاء شبكة للمناولة يف هذا القطاع.
يف جمال الطاقة الشمسية الكهروضوئية ،يتوقع حتقيق يف أفاق سنة 3112م نسبة إدماج الصناعة اجلزائرية قدرها  ،٪81على أن تصل إىل
نسبة  ٪61يف الفرتة املمتدة ما بني 3114م و3131م ،و هذا بفضل إنشاء مصانع إلنتاج األلو ح الكهروضوئية ،السيليسيوم ،منوابت
التيار ،البطارايت ،احملوالت و الكوابل و األجهزة األخرى اليت تدخل يف بناء احملطات الكهروضوئية.
خبصوص الطاقة الشمسية احلرارية  ،يرتقب بلوغ نسبة إدماج تقدرب  ٪61يف الفرتة املمتدة ما بني 3114م و 3131م.
جتسيد هذه األهداف سيتم من خالل:
▪ بناء مصانع لصناعة املرااي
▪ بناء مصانع لصناعة أجهزة السائل الناقل للحرارة و أجهزة ختزين الطاقة
▪ بناء مصنع لصناعة أجهزة كتلة الطاقة
▪ تطوير نشاط اهلندسة و قدرات التصميم و التزويد و اإلنتاج.
خالل الفرتة املمتدة مابني 3131م و 3121م فإن نسبة اإلدماج ستفوق  ،٪ 61مع ضمان توسيع قدرة إنتاج الوحدات املذكورة
أعاله.
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خالل سنة  3112يف جمال طاقة الراي ح سيتم إطالق دراسات إلقامة صناعة متعلقة ابلطاقة الرحيية للوصل إىل نسبة إدماج تقدر ب
٪61يف الفرتة املمتدة بني.3131-3114و عليه سيتم إختاذ إجراءات تتلخص فيما يلي:
▪ بناء مصنع لصناعة األعمدة و دورات الراي ح
▪ إنشاء شبكة وطنية للمناولة لصناعة أجهزة أرضية رافعة.
▪ الرفع من كفاءة نشاط اهلندسة و قدرات التصميم و التزويد واإلجناز من أجل بلوغ نسبة إدماج تقدر على األقل ب  ٪61من من
طرف املوؤسسات اجلزائرية.
قد تفوق نسبة اإلدماج  ٪61يف الفرتة املمتدة بني  3121-3131بفضل توسيع قدرات اإلنتاج.
مصادر أخرى إلنتاج الطاقة املتجددة ميكن إستغالهلا منها :
الطاقة احلرارية األرضية
الكتلة احليوية
الكهرومائية.17
رابعا:محاية البيئة وعالج الفقر

من املالحظ من خالل ما سبق أن الطاقة التقليدية تكون بطريقة أو أبخرى سببا لزايدة معدالت الفقر  ،بسبب ما ترتك من آاثر سلبية
على خصوبة األرض  ،األمر الذي يؤدي إىل اتساع نطاق التصحر وضعف إنتاجية األرض الزراعية واهتزاز األمن الغذائي .
ولكي تعاجل النتيجة أو األثر املتمثل ابتساع نطاق الفقر  ،ال بد من معاجلة األسباب املؤدية له ؛أي إزالة األساليب املؤدية إىل ظهور
التلوث  ،وهذا األمر يدرج ضمن ضرورة محاية البيئة.

 -1عدم إفساد البيئة وضرورة محايتها :
وذلك عن طريق:

-

أساليب التحكم الكيميائية  ،وتشمل ما يلي:
استخدام أقل كمية ممكنة من املبيدات.
رش املبيدات يف األوقات املالئمة ألحكام الطقس  ،وهذا يتم من خالل الرش عند توقع سقوط األمطار.
الضارة قبل انتشارها ؛ وذلك حىت ال نضطر إىل استعمال كميات كبرية من املبيدات يف حال انتشار تلك
إابدة احلشرات ّ
احلشرات بكميات كبرية.
ضرورة معرفة نوع احلشرة واملادة الكيميائية املالئمة هلا واستخدامها ابلقدر املطلوب فقط للقضاء عليها .
عدم جين احملصول املرشوش حديثاً ابملبيد قبل انقضاء فرتة كافية الختفاء أثر املبيد .

 املكافحة احليوية:وترتكز على استعمال احلشرات النافعة املفرتسة أو الطفيلية للح ّد من انتشار األنواع الضارة  ،من خالل
إطالقها عند الضرورة.

* املكافحة البيئية :وتشمل أساليب حديثة للتعامل مع األرض الزراعية من شأهنا تقليل فرص التكاثر لدى احلشرات واآلفات الزراعية ،
ممثلة يف تنظيف األرض من بقااي املزروعات وحرثها  .ويعطي الباحث مثاالً على ذلك يتمثل خبدمة األرض الزراعية من خالل اآليت:
 االهتمام بتعدد احملاصيل يف دورة زراعية متوازنة . تسميد الرتبة لتعويضها عن العناصر اليت فقدهتا  ،مما يقوي منو النبات  ،وجيعله يقاوم اآلفات . احلرث يف الوقت املناسب؛ ألنه يتسبب يف قتل نسبة كبرية من الديدان اليت يتم كشفها للعوامل اجلوية  ،فتموت بفعل احلرارة العالية أواملنخفضة  ،أو نتيجة أكلها بواسطة الطيور.
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 -2الوسائل املؤدية إىل احلد من تلوث الرتبة ابألمسدة الكيميائية:
تيسر ذلك  ،وإال فمن خالل
يفضل االستعاضة عن األمسدة الكيميائية ابلسماد الطبيعي املتمثل بفضالت احليواانت والطيور إن ّ
استعمال كميات قليلة منه تفي ابلغرض  ،وذلك يف مواعيد مناسبة ملرحلة منو احملصول  ،وابلشكل الذي يتالءم مع عوامل الطقس
(استعماله عند توقع هطول األمطار).

 -3الوسائل املؤدية إىل احلد من تلوث املياه:

ولذلك جيب اعتماد الوسائل اآلتية للحد من تلوث املياه ،خصوصاً تلك اليت تستعمل يف سقي املزروعات من مياه األهنار  ،ويتمثل
أهم تلك الوسائل ابآليت:
عدم إلقاء خملفات املنازل (القمامة) والفضالت البشرية(الرباز والبول) يف املياه العامة.
عدم إلقاء الفضالت النامجة عن النشاطات الصناعية يف األهنار(املعامل ،املصانع ،الورشات.)...،
السعي ملعاجلة مياه الصرف الصحي  ،وإعادة استعماهلا يف النشاط الزراعي .
-

 -3التوسع يف زايدة املساحة اخلضراء :
ويتم ذلك من خالل غرس األشجار وزراعة املزروعات يف األراضي الصاحلة للزراعة  ،وكذلك يتم من خالل استصال ح املزيد من األراضي
لتصبح صاحلة للزراعة كاستصال ح أراضي الصحراء  ،وهذا األمر له دوره يف تنقية اجلو من التلوث  ،كما أنه يزيد من مع ّدل اإلنتاج
الزراعي .
تلك هي أهم الوسائل املؤدية إىل محاية البيئة يف قسمها املرتبط ابلرتبة ،واليت ختدم معاجلة الفقر.
 -2أثر محاية البيئة يف عالج مشكلة الفقر:

غاية البحث بيان دور احملافظة على البيئة من خالل الطاقات املتجددة يف إدارة مشكلة الفقر ،ولقد تضمنت الفقرة السابقة بيان أهم
األساليب املؤدية إىل محاية البيئة واليت يف مضموهنا تشجيع الستخدام الطاقات املتجددة  ،وابلذات الرتبة الزراعية من املبيدات الزراعية
امللوثة  ،ابإلضافة إىل بيان ضرورة التوسع يف زايدة املساحة اخلضراء .
واألمسدة الكيميائية ومعاجلة املياه ّ
وإذا مت مراعاة ما تقدم من خالل احملافظة على مكوانت الرتبة  ،وإبقائها صاحلة لإلنتاج الزراعي أو هبدف احملافظة على دورها يف استمرار
أتمني الغذاء السليم لإلنسان  ،فعندئذ يكون هلا دور يف عالج مشكلة الفقر أو يف احلد من استفحال هذه املشكلة  ،نظراً للدور املوكل
إليها يف أتمني الطعام للكائن احلي من بشر وحيوان .
وبناء عليه ميكن استنتاج اآليت  :إن استمرار احملافظة على عناصر البيئة  ،واليت تشكل تربة األرض إحدى مكوانهتا  ،يؤدي إىل عالج
مشكلة الفقر أو إىل احلد من اتساع نطاق الفقر .
ولذلك فاملطلوب من أصحاب الشأن يف هذا اجملال السعي للقضاء على التلوث  ،جبميع أشكاله مبا فيه  ،التلوث الذي أصاب الرتبة
الزراعية  ،وذلك للمحافظة على البيئة كما خلقها هللا سبحانه وتعاىل  ،وكما أرادها لنا  ،خالية من مشاكل التلوث وغريه  ،كي منارس
الدور من جديد يف احل ّد من اتساع نطاق الفقر. 18
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االستثمار يف الطاقات املتجددة محاية للبيئة والتقليل من نسبة الفقر يف اجلزائر "امكانيات معتربة واجنازات حمدودة"

من خالل ما سبق ميكن القول ابن الدولة خالل السنوات املاضية قد أولت اهتماما كبريا بقطاع الطاقات املتجددة للمحافظة على البيئة
والتقليل من ظاهرة الفقر نظرا للمكانة اليت حيتلها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ومتكنت من حتقيق اجنازات الأبس هبا يف إنشاء
وتطوير هذا القطاع وعليه ميكن اخلروج جبملة من التوصيات تتمثل يف:
 -1ضرورة االستخدام الرشيد ملصادر الطاقة ملا هلا من أمهية يف حتقيق التنمية املستدامة؛
 -3ضرورة زايدة البحث والتطوير يف جمال تقنيات الطاقة املتجددة مع األخذ يف االعتبار أن التقنيات الواعدة هي اخلالاي الشمسية
املوفرة أبكثر يف اجلزائر وطاقة الراي ح ،واىل حد ما املادة احليوية؛
 -2تنشيط طرق التبادل العلمي بني البلدان العربية واألجنبية عن طريق عقد الندوات واللقاءات العلمية.....؛
 -4ضرورة قيام اجلامعات واملعاهد املتخصصة يف البحث العلمي مبنح فرص للباحثني والطلبة من اجل التفاعل مع نظرائهم يف مناطق
أخرى من العامل.
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