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ملخص
تتناول هـذه الدراسة موضـوع االنتقال نحو الطـاقات املتجددة يف اجلـزائر، انطالقا من
إشكالية رئيسيـة حول مدى حتمية وفعـالية التحول نحو الطـاقات املتجددة يف اجلزائر.
وهي تـتضمن جانبني: األول أمهيـة الطاقات املتجـددة يف تعزيز األمن الطـاقوي للجزائر
مستقبال، واجلانب الثاين تدعيم املكانة الطاقوية للجزائر يف السوق الدولية للطاقة. وتنبع
أمهية هذا املـوضوع من كونه يعالج مـسألة االنتقال الطـاقوي، الذي أصبح يثري اهتامم
الدول واحلكومات واملجتمع املدين منذ بـداية القرن الواحد والعرشين، حيث تعد اجلزائر
من البلـدان املعنيـة هبذا املـوضوع. وهلـذا، تأيت هـذه الدراسـة لتلقي الـضوء عىل
اإلسرتاتيجيـة اجلزائرية يف جمـال االنتقال نحو الطـاقات املتجددة، وأمهيـة هذا التحول

بالنسبة ألمن الطاقة يف اجلزائر وأبعاده اجليوسياسية.
الكلامت املفتاحية 

الطاقات املتجددة، االنتقال الطاقوي، أمن الطاقة، جيوسياسية الطاقة، اجلزائر 
مقــدّمة

مثلام شهـد العامل سـابقا انتقـاال طاقويـا من الفحم احلجـري إىل النفط، فهـو يشهد يف
السنوات األخرية انتقاال طـاقويا جديدا نحو الغاز الـصخري من جهة والطاقات املتجددة
من جهـة ثانية. فـالكثري من الدول املتقـدمة والناميـة قطعت أشواطـا يف حتضري البدائل
الطاقويـة املمكنة للوقـود األحفوري ولعرص ما بـعد النفط. وتأيت يف مقـدمة هذه الدول
الواليات املتحدة األمريكيـة التي أصبحت رائدة يف استغالل الغاز الصخري، غري أن هناك
دوال أخرى فـضّلت االستثـامر يف الطاقـات النظيفـة واملتجددة مـثل أملانيـا، والصني،
والربازيل، ويف املـنطقة العربيـة نجد أن اإلمارات العربـية املتحدة قامـت بخطوات مبكّرة
وكانت الـسبّاقـة يف هذا املجـال. إن اجلدل الكبري الـذي أثاره استغالل الغـاز الصخري
واملخاطر الـتي يمكن أن يسـبّـبها للبـيئة ولصحـة اإلنسان، جعـلت موضوع الـطاقات

االنتقـال نحـو الطـاقـات املتجـددة يف اجلـزائـر 
)ضرورة لألمن الطاقوي ورهانات  جيوسياسية(
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املتجددة يلقى اهتاممـا متزايدا لدى احلكـومات وخرباء االقتصاد وكـذلك لدى احلركات
والتنظيامت املدافعة عن قضايا البيئة. وينبع هذا االهتامم من كون الطاقات املتجددة تأيت
من مصـادر نظيفة كالطاقـة الشمسية، والطاقـة املائية، وطاقة الـرياح، والكتلة احليوية،
واحلرارة اجلوفيـة. فهذه الطاقات ال تسـبّب خماطر عىل صحة اإلنسـان والبيئة واملناخ،
وأصبح دورهـا بارزا يف بناء االقتصاد األخرض وحتقيق التنمية املستدامة التي تأخذ بعني
االعتبار مصري األجيال القادمة، وكذلك الدور االجيايب هلذا النوع من الطاقات يف اقتصاد
الطـاقة. وبحكم أن موضوع الطاقات املتجددة هـو جزء ال يتجزأ من سياسات الطاقة داخل
الدولة ويف العالقات بني الدول، فهو يكتيس أبعادا ترتبط بأمن الطاقة، إضافة إىل أبعاد أخرى
جيوسيـاسية تتعلق بمكانة الطاقة يف بنـاء العالقات اخلارجية للدولة، ويف نفس الوقت دور
الطاقة يف حتديد الوزن اجليواسرتاتيجي للدولة داخل حميطها اإلقليمي والعاملي. هلذا، تبدو
اجلـزائر يف مرحلة مالئمة لالستـفادة مما متلكه من إمكانيات ضخمـة ومتنوعة يف الطاقات
املتجددة، حيث تتـوفر عىل كم هائل من الطـاقة الشمسية، وطـاقة الرياح، والطـاقة املائية،
وطاقـة الكتلة احليويـة، والطاقة احلراريـة اجلوفية. ومما الشـك فيه أن وفرة هذه املوارد
الطاقوية، تعترب أهم عنرص يف االنتقال الطاقوي للجزائر من املحروقات إىل الطاقات املتجددة.
بنـاء عىل ذلك، تنطلق هذه الـدراسة من إشكالـية رئيسيـة تتمحور حـول البحث يف مدى
حتمية وفعالية االنتقال نحو الطاقات املتجددة لتحقيق أمن الطاقة، ويف نفس الوقت تعزيز
املكـانة اجليوسياسية للجزائـر يف السوق الدولية للطاقـة« ويف إطار هذه اإلشكالية تطرح
التساؤالت اآلتيـة: ما هي اإلسرتاتيجيـة اجلزائريـة يف جمال الطاقـات املتجددة« وكيف
تسـاهم الطـاقات املـتجددة يف تعـزيز األمن الـطاقـوي اجلزائـري« وما هـي األمهية

اجليوسياسية للطاقات املتجددة يف العالقات اجلزائرية الدولية« 
تـكمن أمهية هـذا املوضوع يف كـونه يعالج إحـدى القضايـا الراهنـة املطروحـة للنقاش
السيايس واإلعالمي واألكاديمـي يف العديد من التخصصات العلمية. وهو يمس العديد من
املجاالت: السياسيـة، واالقتصادية، واألمنية، والبيئيـة، والصحية. فهذا املوضوع يسلّط
الضوء عىل إسرتاتـيجية الدولة اجلـزائرية يف االنتقال الـطاقوي نحو الـطاقات املتجددة.
وكذلك نـظرة احلكومـة هلذا املوضـوع يف سياق التنـويع االقتصادي، وتنـويع مصادر
الطاقة، ومقاربة التنمية املستدامة التي تأخذ بعني االعتبار عنرص البيئة واألجيال القادمة. 

وهلذا، فإن دراسة هذا املوضوع تقتيض التطرق إىل العنارص اآلتية:
- اإلسرتاتيجية اجلزائرية يف الطاقات املتجددة 

- أمن الطاقة يف اجلزائر: من النفط إىل الطاقات املتجددة
- جيوسياسية الطاقات املتجددة يف العالقات اجلزائرية الدولية
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 أوال: اإلسرتاتيجية اجلزائرية يف الطاقات املتجددة   
يف شهر فيفـري من عام 2011 صادقت احلكومـة اجلزائرية عىل برنـامج تنمية الطاقات
املتجددة والـنجاعة الـطاقويـة، ويعد هذا األمـر دليال عىل إدراك صانع القـرار السيايس
بأمهية هذا املورد يف التنمية، ويف نفس الوقت يعربّ عن رغبة احلكومة اجلزائرية يف التكيّف
مع التحول الـطاقوي الـذي يشهده الـعامل. وبعد االطـالع عىل برنامـج تنمية الـطاقات
املتجددة والنجاعـة الطاقوية تبيّـن أن هناك وجود إسرتاتيجية جزائرية لالستثامر يف هذا

النوع من الطاقة عىل املديني املتوسط والبعيد. وهو يتضمن مخسة حماور كربى:
جاء املحور األول حتت عنوان ”تنمية الـطاقات املتجددة”، وهو يتضمن انجاز حوايل 60
حمطة شمـسية ومساحـات طاقة الريـاح يف حدود عام .2020 وستتم مـشاريع الطاقة
املتجددة لإلنتاج الكهربائي املوجهة للسوق الوطنية عىل مرحلتني كام هو مبنيّ يف اجلدول
رقم )01(: متتـد املرحلة األوىل مـا بني 2015-2020 حيث تشهـد انجاز طاقـة قدرها
4525 ميـغاواط بني الطاقة الشمسية وطاقـة الرياح، إضافة إىل 500 ميغاواط بني الكتلة
احليويـة والتوليد املشرتك واحلرارة اجلـوفية. أما املرحلة الثـانية، فتمتد ما بني 2021-
2030، ستـشهد تنمية الربط الكهربـائي بني الشامل والصحراء )أدرار(، وسيتم خالهلا
تركيب حمطات كربى للطـاقات املتجددة يف مناطق عني صـالح، أدرار، تيميمون، وبشار،
ودجمهـا يف منظومة الـطاقة الوطـنية. وبالنتـيجة يتوقع أن يصل إنـتاج الكهرباء إىل 90
ترياواط ساعي يف عام 2020، وسيصل إىل 170 ترياواط ساعي بحلول سنة 2030 )1(. 
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أشار املحـور الثاين من الربنامج إىل ”تنمية الـنجاعة الطاقوية واقـتصاد الطاقة”، حيث أصبحت
الكفاءة الطـاقوية إحـدى حماور السيـاسة احلكوميـة يف جمال الطاقـة هبدف تقليل االستهالك
الطاقوي، ويف نفس الوقت محاية البيئة واحلفاظ عىل الثروة الطاقية لألجيال القادمة. تتضمن هذه
السياسة العزل احلراري للبنايات، وتطوير مسخن املاء الشميس، وتعميم استعامل املصابيح ذات
االستهالك املنخفض من الطـاقة، وإدخال األداء الطـاقوي يف اإلنارة العمـومية، وترقيـة النجاعة
الطاقوية يف القطاع الصناعي. وينتظر بعد تنفيذ هذا الربنامج، أن يصل اقتصاد الطاقة املرتاكمة يف

حدود سنة 2030 إىل60 مليون طن مكافئ نفط)2(. 
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وبالنظر إىل أن االستثامر يف الـطاقات املتجددة يتطلّب وجود صنـاعة منسجمة معها، فقد
خصّص املحـور الثالث لـ ”تطويـر القدرات الصناعيـة” هبدف إنجاح برنـامج الطاقات
املتـجددة، حيث أبدت احلكومة اجلزائرية نيّتهـا يف تدعيم النسيج الصناعي الذي له عالقة
هبذا القطاع. إن اهلدف هـو بناء مصانع لتصنيع نامذج اخلاليا الشمسية بالرشاكة إلنتاج
13500 ميغـاوات مع حلول عـام 2030 . وفيام يتعـلق باحلرارة الـشمسيـة من املقرر
مـواصلة الدراسات للـتصنيع املحيل للتجهيزات، وتـرقية الرشاكة لتـنفيذ مشاريع كربى
خالل الفـرتة 2021-2030 . ومن املقرر عقد رشاكة إلقامة صناعة خاصة بطاقة الرياح،
إضافة إىل تصـميم وتوريد وانجـاز حمطات توليـد الطاقة مـن الرياح بوسـائل نظيفة.
وتنوي احلكومـة كذلك تنمية فروع صناعة الـعوازل احلرارية جلدران وأسطح البنايات،
وصناعة املـصابيح ذات االستهالك املنخفض. كام يستلزم اقـتصاد الطاقة إدخال أجهزة
كهرومنزلية فعالة طاقويـا إىل السوق اجلزائرية)3(. من جهة أخرى يستلزم االستثامر يف
هذه الطـاقات، ”تنمية الـبحث العلمي يف الطاقـات املتجددة”، ويعد هـذا املحور الرابع يف
الربنـامج. فالبحث العلمي يشكّل عنـرصا أساسيا يف احلصول عىل التكنـولوجيات وتنمية
املهارات وحتسني النجاعة الطـاقوية. وهلذا تشجّع الدولة التعاون مع مراكز البحث ألجل
تنمية التكنولوجيات والطرق املبتكرة يف جمال النجاعة الطاقوية والطاقات املتجددة، حيث
تـتعاون اجلامعـات ومراكز الـبحث والرشكات وخمـتلف املتعاملني يف هـذا الربنامج عىل
تنـفيذه. وإضافة إىل مراكـز البحث التابعة للرشكـات، مثل مركز بحوث وتـنمية الكهرباء
والغاز التابع ملـؤسسة سونلغاز، فإن قطاع الطاقـة يضم وكالة لرتقية وترشيد استعامل
الطاقة ورشكـة تابعة لسونلغاز متخصصـة يف انجاز املشاريع. وكل هذه اهليئات تتعاون
مع مراكز بحث تابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ومن مجلتها نجد مركز تنمية
الطاقات املتجددة، ومركز البحث يف تكنولـوجيا نصف النواقل للطاقة)4(.  يف هذا السياق،
جتدر اإلشارة إىل أن مركز تنمية الطـاقة املتجددة ساهم يف إنتاج 45 براءة اخرتاع يف عام
2015، كام ساهم مركز البحث يف تكنولوجيا نصف النواقل للطاقة يف إنتاج ثامنية براءات
اخرتاع خالل نفـس العام)5(.  ووعيا منها باألمهـية املتنامية للطـاقات املتجددة وللنجاعة
الطاقوية، قـامت الدولة بإدماجها يف سياستهـا من خالل اعتامد مقاربة قانونية حتفّـــز
عىل تـرقيتها وانجاز البنيـة التحتية املرتبـطة هبا. وهلذا جاء املـحور اخلامس يف الربنامج
بعنوان ”اإلطـار القانـوين والتنظيـمي واإلجراءات املحفـزة”. تتمثل هـذه القوانني يف:
القانـون رقم 99-09 الصادر يف 28 جويليـة 1999 املتعلق بالتحكم يف الطـاقة، القانون
رقم 02-11 الصادر يف 5 فـيفري 2002 املتعلق بـالكهربـاء والتوزيع العمـومي للغاز
بالقنـوات، القانون 04-09 الصادر يف 14 أوت 2004 املتعلق برتقية الطاقات املتجددة يف
إطار التنميـة املستدامة، إضـافة إىل القانون رقم 11-11 الـصادر يف 18 جويلية 2011
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املتـضمن قانون املالـية التكمييل لسنـة 2011، والذي نوّه بمستـوى اإليرادات الرضيبية
الـذي يموّل الصنـدوق الوطني للطـاقات املتجددة، وتـوسيع حقل تطبيقهـا عىل منشآت
الـتوليد املـشرتك)6(. عالوة عىل ذلك، تمّ تعزيـز املنظومـة الترشيعيـة بمراسيم تـنفيذية
وقرارات وزارية أخـرى، أمهها: املرسوم التنفيـذي رقم 11-423 الصادر يف 8 ديسمرب
2011 املحـدد لطـرق تسـيري حسـاب التخـصيص اخلـاص رقم 131-302 املسـمى
الصندوق الوطني للطاقات املـتجددة والتوليد املشرتك، املرسوم التنفيذي رقم 218-13
املحدد لرشوط منح العالوات برسم تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، القرار ما بني الوزارات
الصادر يف 28 أكتوبـر 2012 املحدد لقائمة املداخيل واملـصاريف املقتطعة من الصندوق
الـوطني للطاقـات املتجددة، القرار مـا بني الوزارات الصـادر يف 2 فيفري 2014 املحدد
ألسعار الـرشاء املضمونـة إلنتاج الطـاقة اعتامدا عىل الـتجهيزات التي تـستعمل اخلاليا

الشمسية ورشوط تطبيقها.
 ثانيا: أمن الطاقة يف اجلزائر، من النفط إىل الطاقات املتجددة

أصبح أمن الطاقة عامال حاسام يف العالقات الدولية منذ عام 1911، حني اختذ وزير البحرية
الربيطـاين ونستون تـرششل Winston Cherchell قرارا بتحويل طـاقة أسطول الـبحرية التي
كانت تعمل بالفحم إىل العمل بالنفط، جلعل األسطول الربيطاين أرسع وأكثر مرونة من نظريه
األملاين. غري أن هـذا التحول شكّل حتديا جديدا يتعلق بـإمدادات النفط غري اآلمنة، األمر الذي
دفع ترششل إىل تبني تنوع اإلمـدادات يف عام 1913 . ومنذ بدايـة القرن احلادي والعرشين،
عـاد موضوع أمن الطـاقة للواجهـة من جديد وبـقوة، وهذا بفعل تقلّب أسـعار النفط، وعدم
االستقـرار يف بعض البالد املصـدرة للنفط، واجلامعـات اإلرهابيـة، وجتدد تـأميم املوارد،
واملخاوف من الرصاع عىل املوارد، وتكاليف الطـاقة املستوردة، والنزاعات اجليوسياسية)7(.
كام يعزى االهتـامم بأمن الطـاقة إىل اختالل التـوازن بني عرض اإلمـدادات والطلب عليه يف

السوق، وحاجة الدول الدائمة للطاقة لتعزيز نموها االقتصادي)8(.
يعرّف أمن الطاقة بأنه تـوفر اإلمدادات الكافية بأسعار مـقبولة، وهو يتضمّن عدّة أبعاد:
األول هو األمـن الطبيعي الـذي يتعلق بحاميـة املمتلكـات، والبنيـة التحتيـة، ومسارات
التجارة، ووضع بدائل احتياطية رسيعة للتعويض عند احلاجة. والبعد الثاين هو الوصول
إىل موارد الطاقة واحلصول عليها، وهذا يعني القدرة عىل تطوير واكتساب إمدادات الطاقة
ماديا، وتعاقديا، وجتاريا. أما البعد الثالث، فهو السياسات الوطنية واملنشآت الدولية املصمّمة
واملخـطط هلا أن تـستجيب لـالضطرابـات واحلاالت الطـارئة، أي ضـامن التدفق الـثابت
لإلمدادات. ويشكّل االستثامر الـبعد الرابع ألمن الطاقة، حيـث جيب وضع سياسات تنموية
وتوفري البنيـة التحتية الكافيـة لضامن اإلمدادات، يف الوقت املنـاسب يف املستقبل. وبعيدا عن
إشكالية التعـريف ختتلف نظرة الدول املسـتوردة عن نظرة الدول املصـدرة للطاقة، فالدول
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املستوردة تفـكّر يف أمن اإلمداد، أما الـدول املصدّرة فتفكّـر يف أمـن الطلب للنفط والغاز، ويف
تأمني أكرب حجم من العائدات املالية واملحافظة عىل االستقرار االجتامعي)9(.       

1- هيمنة املحروقات عىل أمن الطاقة يف اجلزائر
تعتمد اجلزائـر يف الوقت الراهـن عىل املصادر التقليـدية يف حتقيق األمن الطـاقوي، وبصفة
أساسية عىل الـوقود األحفوري، وبنسبة أقل عىل مصادر أخرى. ويعود ذلك إىل كون اجلزائر
متتلك احتـياطات معتربة من النفط، وهي من أهم الدول املـصدرة للبرتول والغاز حاليا. تقدّر
االحتيـاطات النفطية اجلزائـرية يف هناية العام 2016 بـنحو 12.2 مليار برميل)10(،  وهي
بذلك تشكّل 0.95 % من االحـتياطي العاملي)11(.  يف حني تقدّر احتيـاطيات الغاز اجلزائرية
بحـوايل 4504 مليار مـرت مكعب يف هنايـة العام 2016)12(،  وهـي بذلك متلك 2.29% من
االحتياطيات املؤكدة من الغاز الطـبيعي من االمجايل العاملي)13(.  ويف املقابل متتلك اجلزائر
احتياطيات ضخمة من الغاز الصخري تبلغ 707 تريليون قدم مكعب أي ما نسبته 9.3 من
املوارد القـابلة لالسرتجـاع تقنيا يف العـامل وهي نسبـة متثّل أكثر مـن نصف ما متلكه يف
إفريقـيا، األمر الذي جعلها حتتل املرتبة الثالثة عامليا مع كل من الصني واألرجنتني)14(، ويف
نفـس الوقت تعد من الـبلدان الواعدة يف جمـال استغالل الغاز الصخـري عىل املدى القريب
واملتوسط. شهد إنتاج الطاقة األولية يف اجلزائر انخفاضا لعدة سنوات، غري أنه عاد إىل النمو
مـنذ عام 2016، فقد ارتفع بـنسبة 7.3% مقارنـة بعام 2015، وبلغ حجم اإلنتاج 166.2
مليون طن  مكافئ نفط. وجتدر اإلشارة هـنا، إىل الزيادة الكبرية يف إنتاج الكهرباء من 223
جيجاواط سـاعة إىل 336 جيجاواط ساعـة يف عام 2016، وذلك بعد بدء إنـتاج العديد من
حمطات الطـاقة الكهروضوئـية املنتجة يف املنطقـة، وهي جزء من الربنامج الـوطني للطاقة
املتجددة. وهكذا، شهد عـام 2016 تشغيل 13 حمطة للطاقة الضـوئية بسعة إمجالية تبلغ
180 ميغاواط تقريـبا، مما زاد من حصة توليد الطاقة الـشمسية والرياح يف إنتاج الكهرباء
إىل ما يقرب من 80% ويف املقابل، شـهد توليد الطاقة الكهـرومائية انخفاضا حادا )-%50(
إىل 72 جيجاواط سـاعة، نـظرا النخفـاض معدالت هـطول األمطـار، مما أدى إىل خفض
حصتها إىل أقل من 20% من الكهـرباء. وال يزال هيكل إنتـاج الطاقة األوليـة هييمن بنسبة
54% من الغـاز الطبـيعي، 33.8 % من البـرتول اخلام، 5.9% من غـاز البرتول املـسال يف
احلقول، 6.3 % مـن املكثفات، إضـافة إىل 0.1% مـن مصادر أخـرى)15(. تشري املـعطيات
واملؤرشات السابقة الـذكر إىل التزايد املستمر يف استهالك الـطاقة الذي تشهده اجلزائر يف
السنوات األخرية )اجلـدول رقم 3(. يعود هذا الـتزايد يف االستهالك إىل الـنمو يف التعداد
السكاين، وكذلك بـفعل احلركية التي تـشهدها القطـاعات االقتصاديـة السيام قطاعات
األشغال العمـومية والصناعـة والسكن. وهذا األمر يفـرض وجود سياسة طـاقوية هلا
القدرة والفعالية يف تأمني الطاقة بشكل دائم وبتكلفة مناسبة للسكان وللقطاعات احليوية.
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لقد اتـبعت اجلزائر منـذ االستقالل سياسة تـدرجية يف ضامن أمن الطـاقة، حيث عمدت
الدولة إىل اسرتجاع الـسيادة عىل مواردها الطـاقوية بتأمـيم املحروقات يف سنة 1971 .
ومنذ بداية األلفية الثـالثة اجتهت الدولة إىل توسيع االكتشـافات النفطية والغازية هبدف
رفع اإلنتاج واالحتياطيـات، وهذا باالعتامد عىل الرشاكة مع الرشكات األجنبية )األمريكية
واألوربية(، أو باالعتامد عىل رشكة سونـاطراك. ووفق ما هو مبنيّ يف اجلدول رقم )04(
حققـت اجلزائر 75 اكتشافا يف النفط، وحققت 96 اكتـشافا جديدا يف الغاز الطبيعي خالل
الفرتة 2011-2016 . وقد سامهت هذه االكتـشافات اجلديدة يف استقـرار إنتاج الطاقة
األولية، ويف بعـض األحيان ارتفاع اإلنتاج مثلـام هو مبنيّ يف اجلدول رقم )04(. من جهة
أخرى، اجتهت الدولة مؤخرا منذ سنة 2014 إىل ولوج ميدان اكتشاف الغاز الصخري يف
عدة مـناطق باجلنـوب، وهذا هبدف اسـتغالل القدرات الغازيـة والطاقويـة التي متلكها

اجلزائر وتطويرها يف نفس الوقت.
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ونظرا لألمهية اإلسرتاتيجية ملنابع الطاقة ومصادرها، فقد اجته صانع القرار السيايس يف
اجلـزائر إىل املقاربـة الدستـورية يف ضامن وتعـزيز أمن الطـاقة، حيث جـاء يف التعديل
الدستوري لـسنة 2016 أن املوارد الطبيعية للطاقـة تعدّ جزءا من امللكية العامة، بل ذهب
املرشع إىل جعلهـا ملكا للمجموعـة الوطنية)16(. وهـذا يدل عىل رغبة السلـطة احلاكمة يف
ضامن مستقبل األجيـال القادمة، ويف نفس الوقت قطع الـطريق عىل أي حماولة للمساس

بامللكية العامة للموارد الطاقوية.
2- الطاقات املتجددة كمصدر للتنوع الطاقوي ومورد ألمن الطاقة:

متلك اجلزائر إشعاعا شـمسيا يتجاوز 2000 ساعـة سنويا، ويمكن أن يصل إىل 3600
ساعـة يف اهلضاب العليا والصحراء. وفيام يتعلق بطاقة الرياح، فإن منطقة اجلنوب تتميز
برسعة رياح أعىل مـن 7 م/ث وتتجاوز 8 م/ث يف متنراست )عني أمغيل(. وهناك مناطق
يف املـواقع الساحلية )وهران، بجاية، عنابة(، ويف اهلـضاب العليا )تبسة، بسكرة، املسيلة،
والبيـض(، ترتاوح فيها رسعـة الريـاح من 6 إىل 7 م/ث. وبالنـسبة إلمكـانات الطـاقة
احلرارية األرضية، فقد حدّد جتميع البيانـات اجليولوجية واجليوفيزيائية أكثر من 200
منبع ساخن تم جردها يف اجلـزء الشاميل من البلد، 33% منها لدهيا درجة حرارة أعىل من
45 درجـة مئويـة، وهناك مـصادر درجة حـرارة عاليـة تصل إىل 118 درجة مـئوية يف
بسكـرة. أما إمكانـات الكتلة احليـوية، تقدّر بحـوايل 37 مليون طن مكـافئ نفط. وهناك
اإلمكانيات الوطنية للنفـايات املنزلية والنفايات املـامثلة، حيث يعاد تدوير 05 مليون طن
من النفايات احلـرضية والزراعية، متـثل 1.33 مليون طن مكافـئ نفط يف السنة. وأخريا
تتوفـر اجلزائر عىل إمكانـات الطاقة املائـية، والتي تقدّر بـ 65 مليـار مرت مكعب، ولكنها
ليست مستغلة كليّا بسبب انخفاض عـدد أيام اهلطول، والرتكيز عىل املساحات املحدودة،
والتبخر القوي، واإلجالء الرسيع نحو البحر. وتقدر املوارد املائية احلالية بنحو 25 مليار
مرت مكعب، مـنها الثلثني يف صورة مـوارد مائية سطحيـة)17(. اعتامدا عىل تلك اإلمكانات
الضخـمة، هيدف برنـامج تنمية الطـاقة املتجددة، إىل تـركيب طاقة مـتجددة تبلغ حوايل
22000 ميغـاواط بحلول عـام 2030 للسـوق املحليـة، مع خيـار التـصديـر كهدف
اسرتاتيجي، إذا سمحت ظـروف السوق بذلـك. وهيدف برنامج كفـاءة الطاقة إىل حتقيق
وفورات يف الطـاقة بحلـول عام 2030 بـام يعادل 63 مليـون طن مكافـئ نفط، جلميع
القطاعـات )البناء، واإلنارة العـامة، والنقل، والصـناعة(، وإدخال اإلضـاءة عالية األداء،
والـعزل احلراري، وسخانـات املياه بالطـاقة الشمسـية، والوقود الـنظيف )غاز البرتول
املسال والغاز الطبيعي املضغوط(، واملعدات الصناعية الفعالة. ويف نفس الوقت، سيخفض

برنامج كفاءة الطاقة من انبعاث ثاين أكسيد الكربون بمقدار 193 مليون طن)18(. 
ومن خالل االستـثامر يف الطاقات املتجددة، تعتزم اجلزائر وضع نفسها كعنرص رئييس يف
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إنتاج الـكهرباء من قطاعي الطاقة الكهروضـوئية والرحيية من خالل دمج الكتلة احليوية
والتـوليد املشـرتك للطاقة احلـرارية وما بعـد عام 2021، الطاقـة الشمسيـة احلرارية.
وبحلول عام 2030 سيـكون 27% من إنتاج الكهرباء لالستهالك املحيل من أصل متجدد،
وستـكون قطاعـات الطاقة هـذه، حمركات للتـنمية االقتصـادية املستـدامة القادرة عىل

استحداث نموذج جديد للنمو االقتصادي)19(. 
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يف قطاع الـسكن، ستساهم الطاقات املتجددة يف اقتصاد 30 مليون طن مكافئ نفط بحلول
عام 2030، ويكون هذا بواسطـة العزل احلراري، والسخان الشـميس للمياه، ومصابيح
الطاقة املنخفضة، واإلنارة العمومـية، بمقدار 7 مليون مكافئ نفط، 2 مليون مكافئ نفط،
20 مليون مكافئ نفط، 1 مليون مكافئ نفط عىل التوايل. ويف قطاع النقل من املنتظر أن يتم
تشجـيع أنواع الوقـود األقل تلويثـا، باستخـدام  غاز البـرتول املسال والغـاز الطبيعي
املضغوط. ومـن شأن ذلك أن يسفـر عن اقتصـاد أكثر مـن 15 مليون طن مـكافئ نفط
بحلول عام .2030 إن مرشوع الـطاقات املتجددة سيؤدي إىل تـرشيد استهالك الطاقة يف
القطاع الـصناعي، حيث من املنتظـر أن يتم اقتصاد أكثر مـن 34 مليون طن مكافئ نفط.
وبالنتيجة، فـإن االعتامد عىل الطاقات املتجددة سيؤدي يف املستقبل إىل ترشيد االستهالك
الطاقـوي، األمر الذي سيـمكّن من توفري 93 مليـون طن مكافئ نفط مـنها 63 مليون يف
حـدود سنة 2030، والباقي بعد هذا األفق أي ما يعـادل 38 مليار دوالر بقيمة التصدير،
وختفيض ثاين أوكسيد الكربـون بحوايل 193 مليون طن أي ما يعادل 1.1 مليار دوالر،

إضافة إىل خلق 500 ألف  منصب شغل جديد)20(.   
ثالثا: جيوسياسية الطاقات املتجددة يف العالقات اجلزائرية الدولية

منذ عـام 1987 لوحظ يف البـلدان املتقدمـة واملصنعة ارتـفاع معدّالت النـمو يف خيارات
الطـاقة النظيفة، وخـاصة الطاقة الـشمسية وطاقـة الرياح. وزاد إمداد الطـاقة من طاقة
الـرياح 15 مـرة بحلول عـام 2004، بمتوسـط نمو 30 % سنـويا، رغم أن حـصتها يف
إمدادات الكهرباء العاملية ال تزال صغرية جدا بنسبة 0.5 % عام 2004 )21(.   ويفرتض أن
يكون الوقود احليوي مـصدرا هاما من مصادر الـطاقة اجلديدة، وتتنبـأ توقعات الطاقة
العاملية بحدوث زيادة يف املساحة املخصصة للوقود احليوي من 1 % من األرض الزراعية
إىل 3.5 % بحلول عام 2030 . وهناك احتامل كبـري بأن تكون منتجات الغابات واملكونات
غري الغذائية للمحاصيل مـصدرا للطاقة)22(. بلغت االستثامرات العـاملية يف جمال الطاقات
املتجددة حـوايل 249.9 مليار دوالر عـام 2013 . وحدث نمـو بالغ األمهـية يف الطـاقات
املتجـددة بتجاوز القدرة العاملية 1560 جيغاواط يف عام 2013، بزيادة 8 % عن عام 2012،
فارتفعت الطـاقة الكهرومـائية بنسبـة 4 % إىل ما يقارب 1000 جيغـاواط، ونمت املصادر
املتجددة األخرى إىل ما يقارب 17 % لتبلغ 560 جيغاواط. وألول مرة تفوق القدرات املضافة
عامليا من الطـاقة الكهروضوئية نظريهتا من طاقـة الرياح، حيث أضيفت قدرات جديدة تزيد
عىل 27 % وأضيف أكثر من 35 جيغـاواط من طاقة الـرياح عام 2013 ليتجـاوز إمجاليها
318 جيغاواط. كام شاركت الطاقة الكهروضوئية والطاقة الكهرومائية بحوايل ثلث القدرات
اجلديـدة. ويسود تفـاؤل كبري يف رفع االستثامرات، حـيث أشارت رشكة بلـومربغ لتمويل
الطاقات املتجددة إىل أن االستثامر يف طاقة الرياح والطاقة الشمسية، قد تصل إىل 500 مليار
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دوالر متجـاوزة بذلك االستثامرات يف الـوقود األحفوري والطـاقة النوويـة بحوايل مخسة
أضعاف بحلول عـام 2035)23( . وبحلول هناية عام 2015، كانت الـطاقة املتجددة كافية
لتـوفري ما يقدر بنحـو 23.7%من الكهرباء العـاملية، مع توفري حـوايل 16.6% من الطاقة
الـكهرومائـية. وعىل املستـوى العاملي تـشهد الصـني واهلند والربازيل، وبلـدان متخلفة
كأوغندا وتنـزانيا يف أفريقيا، ونيبال يف آسيا، غويـانا يف أمريكا الالتينية، توسعا رسيعا يف
الطاقـة املتجددة الـصغرية بام يف ذلك الشـبكات املصغـرة القائمـة عىل مصادر الـطاقة
املتجددة، لتوفري الكهرباء لألشخاص الذين يعيشون بعيدا عن الشبكة. وقد شهدت الدول
واملناطق املتقدمة بام فيها أسرتاليا وأوروبا واليابان وأمريكا الشاملية نموا كبريا يف أعداد
عمالء الكهـرباء السكنيـة والصناعيـة الذين ينتجـون طاقتهم اخلـاصة. وتوفـر الطاقة
املتجددة حوايل 8% من الطـاقة النهائية خلدمات التـدفئة والتربيد يف مجيع أنحاء العامل يف
املباين والصنـاعة، حيث توفر الغالبية العظمى منها بالكتلة احليوية، مع مسامهات أصغر

من الطاقة الشمسية احلرارية والطاقة احلرارية األرضية.
ومع ذلك، فإن مـا يقرب من ثالثـة أرباع االستخـدام العاملي للطـاقة يعتمـد عىل الوقود
األحفوري)24(. يف الفرتة ما بني عـامي 2000 - 2015، ارتفعت حصة الطاقة املتجددة يف
إمجايل الطاقة اإلنتـاجية لإلحتاد األورويب من 24 إىل 44 باملائة. ومنذ عام 2015، كانت
مـصادر الطاقة املتجـددة أكرب مولّد للكهربـاء يف أوروبا. ففي اسكتلندا، اسـتوفت الطاقة
املـتجددة أكثر مـن نصف الطلب عىل الكهـرباء، ويف أملانيـا، ارتفع إنتاج الطـاقة املتجددة
بنسبة 20% يف عام 2015، وبلغـت حصة مصادر الطاقـة املتجددة يف استهالك الكهرباء

32.6% مقابل 27.4% يف عام 2014)25( . 
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من املفـيد كذلك، اإلشارة إىل املخـططات العامليـة لالستفادة من حزام الـشمس يف املنطقة
العربية، مثل مرشوع ديزرتيك واملخطط الشميس للمتوسط، التي خصصت مئات مليارات
الدوالرات لالسـتفادة من هذه الطـاقة عىل امتداد الـعقود القادمة. وتـسعى بعض الدول
العربية لالستفادة مـن االستثامرات العاملية يف صنـاعات الطاقة الـبديلة، وبشكل خاص
املغـرب التي أعلنت عن خطة عـمل مفصلة للطاقـة املتجددة تبلغ قيمتهـا أكثر من عرشين
مليار دوالر عىل مـدى عرش سنوات بداية من عام 2009، متوّل من مصادر خمتلفة بام يف
ذلـك البنك الدويل واالحتاد األوريب إىل جانب القطاع اخلـاص. وتتضمن هذه اخلطة ربطا
كهربائيـا مع أوربا لتصـدير فائض الـكهرباء إليهـا. وهناك مرشوعـات مماثلة يف مرص

واألردن واململكة السعودية واإلمارات العربية وقطر)26(.  
هنالك مرشوعات مماثلة يف اجلزائر، حيث أقيمت مرشوعات مشرتكة بني رشكات جزائرية
ورشكـات أملانية إلنتـاج الطاقة الكهـربائية، بـاستخدام خمتلط للغـاز اجلزائري وبعض
الطاقة الـشمسية يف مرحلة أوىل، عىل أن تكـون املراحل التالية للطاقـة الشمسية بالكامل.
وتتضمن هذه املـرشوعات املشرتكة إقـامة شبكة ربط كهـربائي لتصديـر بعض الطاقة
املولدة يف اجلزائر إىل أملانيا)27(.  يبدو مرشوع ديزرتيك  desertec األكثر طموحا وقدرة عىل
إحداث تغيـري اسرتاتيجي يف عالقـات الطاقـة الدوليـة واإلقليمـية يف املنـطقة العـربية
واملتوسطية. ويتـمثل هذا املرشوع الذي خطط له يف عام 2003 وتبناه نادي روما واملركز
األردين لألبحاث والتـطوير واملركـز الفضائي األملـاين، يف إقامة شبكـة مرتابطة جيري
تـزويدها بالـكهرباء من حمطـات شمسية وريـاح متتد من املغرب إىل الـسعودية مرورا
باجلزائر وتونس وليبيا. وتولّـد هذه املحطات الطاقة وتنتجها، وتصدّر اجلزء األكرب منها
عرب كـابالت بحريـة باجتاه أوربـا. وهيدف املرشوع إىل تـوفري ما بني 15% إىل 20% من
احتيـاجات السـوق األوربية من الكهـرباء، وبكميـات تقدر بنحـو 550 جيغاواط خالل
أربعون سنة، بـتكلفة تبلغ 570 مليـار دوالر، وبمشاركـة بنوك ورشكات طـاقة أوربية
كـربى. حتصل هذا املـرشوع عىل متويل أويّل بقـيمة 5.5 مليـار دوالر عام 2009، حيث
متكّن من إجياد 100 ألف وظيفة يف املنطقـة)28(.  وهلذا، فإن مرشوع ديزرتيك  هيدف إىل
إقامـة شبكة كهربائية ذكية كربى تربط أجزاء مـن آسيا وإفريقيا بأوربا، وهو ما ستكون
له آثار ملموسة يف الوضع اجليوسيايس العاملي للطاقة يف حال تنفيذه)29(. ينظر األوربيون
إىل اجلزائر باعتبارها بلدا يملك إمكانيـات هائلة للطاقة املتجددة، وكذلك باعتبارها واحدة
من البلدان التي تـتوفر عىل أعىل حجم للطـاقة الشمسيـة يف العامل. يف عام 2005، أجرى
مـركز الفضاء األملاين دراسة بتكليف من الوزارة االحتـادية األملانية للبيئة، حيث حتققت
من إمكانـات الطاقـة الشمسيـة املتوفـرة يف االحتاد األورويب ومنطـقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا. توصلـت الدراسة إىل أن 86% من مساحة اجلزائر تغطيها الصحراء، مما
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جعلهـا تستقـبل إشعاع شمـيس يرتاوح ما بني 2500 إىل 3600 سـاعة سنـويا. ويبلغ
متوسط اإلشعاع الشميس املقابل 2000 كيلوواط ساعة يف املرت املربع، وهو بمقدار مرتني
عىل األقل عام يمكن أن يتولد يف أوربا )1000 كيلوواط ساعة يف املرت املربع يف أملانيا(. وقد
أجريت الدراسة للمرشوع الضخم املسمى ديـزيرتيك والذي هيدف إىل دمج أنظمة الطاقة
يف منطـقة الرشق األوسط وشامل أفريقيـا عىل أساس الطاقة املـتجددة. لكن لسوء احلظ،
تأخر املرشوع بـسبب حجمه الكبري، والتحديـات التكنولوجية املخـتلفة، وارتفاع خماطر
االستثامر)30(. لقـد اختذ االحتاد األورويب بعض اخلطوات اهلامـة نحو تعزيز تعاونه يف
جمال الطاقـة مع اجلزائر. ففي شهـر ماي 2015، أطلق ميغيل أريـاس كانيت )املفوض
األورويب للعمل املناخي والطاقة(، ويـوسف يوسفي )وزير الطاقة واملناجم يف اجلزائر(،
حوارا سـياسيا بني االحتاد األورويب واجلـزائر بشأن مسـائل الطاقة. ويف ماي 2016،
عقد أول منتدى أعامل للطاقة بني االحتاد األورويب واجلزائر. وعىل الرغم من الرتكيز عىل
بعض املـوضوعات احلـساسة مـثل جذب استثامرات االحتـاد األورويب، إالّ أن املبادرة
كانت تفتقر إىل هدف حمدد بوضوح، وليس لـدهيا رؤية متوسطة أو طويلة األجل. وبدال
من ذلك، جيب أن يكـون اهلدف من الـتعاون بني االحتـاد األورويب واجلزائـر يف جمال
الطاقة بـشكل ملموس. ويمكن أن يقوم االحتاد األورويب بتدعيم اجلزائر يف تطوير عملية
االنتقال الطاقوي هبدف حتويل االستهالك املحيل تدرجييا إىل الطاقة املتجددة. ومن شأن
هذا الـتحوّل الطاقوي يف االستهالك املحيل أن يسمح للجزائر بالتخلص التدرجيي من دعم
الوقود األحفـوري وحترير الغـاز الطبيعي بغـرض توجيهه نحـو التصديـر األجنبي،
وحتقيق أرباح من شـأهنا أن تعزز االستثـامر الالزم يف استكشاف وتطـوير حقول غاز

جديدة، مما يزيد من جاذبية هذه املشاريع للرشكاء الدوليني)31(. 
إن التوجه العاملي نحو االستـثامر يف الطاقات املتجددة  –والسيام الطاقة الشمسية  –جعل
هذه املوارد حاليا أهم املصادر الطاقـوية املستقبلية التي سيكون هلا دورا يف تدعيم املكانة
اجليـواسرتاتيجية للجزائـر يف جمال الطاقة عـىل املستويني اإلقليمي والعـاملي. فالطاقات
املتجددة أصبحت جتلب اهتامم الرشكات العاملية، مما جيعل اجلزائر مرشحة لدى اخلرباء

لتعلب دورا رئيسيا وفعاال يف معادلة الطاقة عىل املستوى العاملي)32(. 
وهلذا، فإن صانع القرار يف اجلزائر مطالب باستغالل احلاجة األوربية املتزايدة للطاقة عىل
املـدى املتوسط واملدى البعيد، وكذلك رغبة بعـض الدول يف التخيل عن الطاقة النووية مثل
أملانيا. وجيب عليه استغالل تنامي التيارات السياسية )أحزاب اخلرض( ومنظامت املجتمع
املـدين املدافعة عن قضايا البيئة والـصحة يف خمتلف البلدان األوربية، حيث أصبحت هذه
الفواعل اجلديدة تعبئ الرأي العام، وتقـوم بضغوطات كبرية عىل احلكومات األوربية من
أجل التحول نحو املصادر الطاقوية النـظيفة واملتجددة. كام ينبغي عىل السلطة اجلزائرية
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االستغالل األمثل لـلعالقات املـتوتـرة بني روسيـا ودول االحتاد األوريب حـول أزمة
أوكرانيا، ورغبـة األوربيني يف التخلص من التـبعية املفرطـة للغاز الرويس، فهـذا التوتر
السـائد بني الطرفني يـعترب فرصة ثميـنة بالنسبـة للجزائر، وجيب اقتنـاصها كي تعزز
مكانتها الطاقوية لدى االحتاد األوريب الذي لن جيد بديال أحسن من منطقة شامل إفريقيا
القـريبة إىل أوروبا جغرافيا)33(.  ونظرا إلمكانياهتـا اهلائلة يف جمال الطاقة املتجددة، فإن
اجلزائر يمكـن أن تكون ذات أمهية ملستثمريـن دوليني من االحتاد األوريب، ومستثمرين
آخرين مـثل الصني واهلند والـواليات املتحدة)34(. عـالوة عىل ذلك، يشهد العـامل حاليا
تنامي الـوعي بقضايـا تغري املناخ والتنـوع البيولوجـي التي تأثرت بـفعل التلوث الذي
أحدثته املصادر التقليدية للطاقة واستعامل الوقود األحفوري. وهلذا، فإن هذا الوعي يعد
حافزا ودافعا يف نفس الوقت للتحول نحو توسيع استخدام الطاقات املتجددة يف املستقبل.
من جهـة أخرى، ستـساهم االستـخدامات املحـلية للطـاقات املتجـددة داخل اجلزائر يف
املحافظة عىل االحتياطـات النفطية والغازية، وهـذا بدوره سيؤدي إىل كسب حجم إضايف
من الـصادرات الطاقوية اجلزائرية نحو اخلارج وبصفة خاصة نحو أوربا. وهذا يعني أن
التحول الطـاقوي للجزائر نـحو الطاقات املـتجددة سيكون يف مصلـحة أوربا عىل املديني
القريـب والبعيد. فعىل املـدى القريب سـيقلّل من االستهالك املحيل للغـاز داخل اجلزائر،
وبالتايل سيتم توفـري حجم إضايف من الغاز موجه للتـصدير، مما جيعل االحتاد األوريب
يزيـد من حصة الغاز اجلزائري يف الواردات األوربيـة، وعىل املدى البعيد فإن هذا التحول
سيوفـر ألوربا مصدرا السترياد الطاقـة النظيفة ألجياهلا القـادمة. وكل هذا سيساهم يف
تعزيز املكـانة الطاقويـة للجزائر جتاه أهم رشيـك وزبون هلا، وهو االحتاد األوريب، ويف
نفس الوقت سيمكّن اجلـزائر من دخول املنافـسة مع دول عربية أخـرى قطعت أشواطا

معتربة يف جمال الطاقات املتجددة، مثل: املغرب، ومرص، واإلمارات العربية املتحدة.
خامتة

إن التحول الطاقوي الذي يشهده العامل يف السنوات األخرية هو شبيه بالتحول الذي حدث
من عرص الفحم احلجـري إىل عرص النفط، وهو مل حيـدث بسبب هنايـة الفحم بل بظهور
النفط كمصدر جيد للطاقة من حيث كلفته ومردوديته. وهلذا ينبغي القول أن االنتقال نحو
الطـاقات املتجددة لن يكون بالرضورة مرتبطا بنهـاية النفط ونضوبه، بقدر ما هو مرتبط
بكلفة الطـاقات املتجددة وانعـكاساهتا االجيـابية عىل اإلنسـان والبيئة واملنـاخ والتنمية

املستدامة، وانسجام هذه الطاقات مع ما يسمى باالقتصاد األخرض.
إن اجلزائر لـيس مطلوبـا منها أن تنـتظر هنايـة النفط بل هي مطـالبة بمواكـبة التحول
الطاقوي الذي يشهـده العامل بغض النظر عن بطء هذا التحـول ومدى قابلية النفط للبقاء
كمصدر أسايس للطاقة يف املـستقبل. ويف هذا السياق، جيب عىل الدولة يف اجلزائر أن تعمل
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عىل اكتساب التـكنولوجيات احلديثـة املرتبطة بالطـاقة املتجددة، وتوفري رؤوس األموال
الالزمة لالستثامر فيها، وعقد رشاكـات مع القطاع اخلاص حمليا ومع الرشكات األجنبية
خـارجيا، إضافـة إىل توفري البنيـة التحتية والـصناعية املـرافقة هلا، وتعـزيز النصوص

القانونية والتنظيمية باحلوافز املشجعة لالستثامر يف الطاقة املتجددة.
من جهة أخرى، يـنبغي اإلشارة إىل أن التحـول الطاقوي مـن املحروقات نحـو الطاقات
املتجددة يف اجلـزائر، جيب أن ينـدرج يف إطار إسرتاتيجيـة تنمويـة شاملة يكـون هدفها
حتقيق األمن الطـاقوي للبلد اعتامدا عـىل مبدأ تنويع املصـادر الطاقوية، وتـدعيم املكانة
الـدولية للجـزائر يف جمال الـطاقة، وكـذلك جيب أن يكون هـذا التحول مـدخال للتنويع

االقتصادي والتخلص من التبعية للمحروقات.
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