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ملخص:
هتدف هذه الدراسة إىل توضيح مفهوم التحول حنو الطاقة املتجددة من خالالل التطالرإ إىل مفالاهيم عامالة للطاقالة
املتجالالددة ،همهالالم االس الااتيجياج الواجالالا إتباعه الالا لتحقي ال التحالالول اامالالن هالالالدادم م الالن الطاقالالة التقليديالالة الناضالالبة إىل الطاق الالة
الال التحالول حنالو
املتجالددة املتالتدامة ،مالل التعالرل لنالجت مالن ملالريا مملاصيالا هال الع ،هالالا تعتالج مالن يالع التجالارل الرادالدة
استخدام الطاقة امل تجددة هالا جتدهتا عل مرل الواقل هققق من خالاها لجت مهداهها املتطرة مه جء منها
ا لكلمات املفتاحية  :الطاقة املتجددة؛ الطا قة التقليدية؛ التياساج الطاقوية

Abstract:
This study aime to clarify the concept of the transition to renewable
energy by first addressing general concepts of renewable energy, and the
most important strategies to be followed to achieve a safe and sustainable
transition from traditional energy to sustainable renewable energy, by
addressing both the experiences of Germany and China are among the
leading experiences in the transformation of renewable energy, which
embodied them on the ground and achieved through them all of their goals
or part of them.
Keywords: renewable energy, traditional energy; Energy policies.
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.I

مقدمة:

مصبح الوق احلايل قرار التحول الطاقوي عن الطاقة التقليدية اخليار االسااتيجي األمثجت
الذي تتع معظم دهل العامل إىل حتقيقه ،هياإلضاهة إىل ذلك هإن ممهية قطاع الطاقة يالنتبة ل اصعي
التياساج متتد إىل ما هو ميعد من التخفيف من تغري املناخ ،هاإلمداد املوثوإ هاملتتدام هامليتور التنلفة
للطاقة ممر يالغ األمهية للنشاط االقت ادي هالتنمية االجتماعية هاحلد من الفقر من مججت تءهيد مجيل الناس
يإمناصية احل ول عل خدماج الطاقة احلديثة لذلك يواجه لجت يلد التحدي املتمثجت تلبية مهداف
املناخ مل ضمان من يتم الوها يالوظادف احليوية ،االقت ادية هاالجتماعية األخرى صفس الوق يشنجت
متتدام ،هقد ختتلف الظرهف اختالها لبريا مجيل البلدان اعتمادا عل متتوياج التنمية هاملوارد الطبيعية
همهلوياج التياساج لنجت منها
إشكالية الدراسة:
ينا ا عل ما سب مينن طرح اإلشنالية التالية :هيما تتمثجت التياساج الا تتع الدهل إىل
ملتيدها من مججت النهول يقطاع الطاقة املتجددة يعيدا عن الطاقة التقليدية؟ هما موقل لجت من ملريا
مملاصيا هال ع من هذه التغيرياج الطاقوية الدهلية؟
فرضيات الدراسة:
اصطالقا من اإلشنالية املوضوعة آصفا مينن صياغة الفرضياج التالية:
تعتج الطاقة املتجددة هي طاقة املتتقبجت هيديجت للطاقة التقليدية؛متناهل اجلميل؛
حيتاج االستثمار الطاقة املتجددة إىل استخدام تننولوجيا معقدة صوعا ما هليتال الطاقة املتجددة ذاج متتوى معل من التجرية ال ينية من قيث األدا
 تعتج التجرية األملاصيةهالنتادج
أهداف الدراسة:
اصطالقا من لون الطاقة املتجددة طاقة املتتقبجت هيديجت الستخدام الطاقة التقليدية جبميل
م ادرها ،هالذي تتع الدهل إىل هضعه لهدف جوهري ظجت سياساهتا هيرا ها التنموية هبدف حتقي
االزدهار هالنمو عل مجيل املتتوياج هعل رمسها اجملال االقت ادي مما سب تجز هذه الدراسة لجء
من دراساج مخرى عل املتتوى العريب مه العاملي لتوضيح املفاهيم األساسية قول هذا املوضوع هصشر
الوعي الطاقوي من مججت حتقي تنمية متتدامة شاملة ،همن جهة مخرى احلفاظ عل ققوإ األجيال
القادمة ضمن املتطلباج الطاقوية املتءايدة يوما يعد يوم
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منهجية الدراسة:
صظرا لطبيعة الدراسة ه حماهلة لتحقي مهداهها ،لان من الضرهري إتباع املنهج الوصفي
الت حليلي ،الذي يقوم عل ملميل البياصاج هاملعلوماج ،قيث من هذا املنهج يهدف إىل تبتيط املعلوماج
هاألهنار الا حيتويها من جهة هالتعم التحليجت من جهة مخرى

 .IIالتحول حنو قطا الطاقة املتجددة
إن ال راع العاملي قول احل ول عل م ادر للطاقة يشنجت دادم يشنجت هتديدا لألمن الدهيل
هخطرا مصبح املناخ احمليط يعاين منه ،هعل ضو لجت التغيرياج احلاصلة عل املتتوى الدهيل هالوعي
يضرهرة التحول عن الطاقة التقليدية الناضبة يرزج الطاقة املتجددة لهدف تتع الدهل إىل يلوغه سوا ا
الدهل امل تقدمة مه النامية عل قد سوا إن الطاقة هي مقد املقوماج الرديتية للمجتمعاج املتحضرة،
هحتتاج إليها لاهة قطاعاج اجملتمل احلياة اليومية هم در لتحقي التنمية هلجت ذلك من مججت تأمع
قياة مهضجت ،هقبجت التطرإ إىل مفهوم التحول حنول الطاقة املتجددة هالتياساج اخلاصة يذلك ،ال يد من
إعطا يعض املضامع النظرية قول الطاقة املتجددة
 1 – IIمضامني نظرية حول الطاقة املتجددة:
هناك العديد من التعاريف املوضوعة للطاقة املتجددة صذلر منها:
 تعريف وكالة الطاقة الدولية ( :)IEAتعرف هلالة الطاقة الدهلية الطاقة املتجددة عل مهنا:"تتشنجت الطاقة املتجددة من م ادر صاملة عن متاراج الطبيعة التلقادية لأشعة الشمس هالرياح الا
تتجدد الطبيعة يوترية معل من هترية استهاللها"
 تعريف اهليئة احلكومية الدولية املعنية دبتغري املناخ ( " :)IPCCالطاقة املتجددة هي طاقة تتولد منالتياراج املتتالية هاملتواصلة الطبيعة ،هيوجد النثري من االياج الا تتمح ي تحويجت هذه امل ادر إىل
طاقاج مهلية"
 تعريف دبرنامج األمم املتحدة حلماية البيئة (" :)UNEPالطاقة املتجددة هي الا ال ينونم درها خمرهصا ثايتا هحمدهدا الطبيعة ،تتجدد ي فة دهرية مسرع من هترية استهاللها" (رمدهم،
 ،2018ص)5
من خالل التعاريف التايقة يتضح من ا لطاقة املتجددة تتشنجت من موعة من امل ادر الطبيعية
غري الناضبة تعتج صظيفة هغري ملوثة للبيئة ،قيث متثجت موارد الطاقة املتجددة م درا آمنا همتتقرا للطاقة
لبلدان العامل هم درا حمتمال للوظادف هالتنمية االقت ادية هاالجتماعية املتتدامة
لما تنطوي الطاقة املتجددة عل ممهية يالغة ،إذ تعد من جء ا مهما من التطوراج احلاصلة عل
متتوى العامل ،همينن ق رها النقاط التالية( :اللبدي ،2015 ،ص)250- 249
 توهرها معظم دهل العامل؛ م در حملي ال م در حملي ال ينتقجت هيتالدم مل هاقل تنمية املناط النادية هالريفية ه اقتياجاهتا؛84

سياسات التحول حنو الطاقة املتجددة -دراسة حتليلية لتجردبيت أملانيا والصني

 صظيفة ال تلوث البيئة هحتاهظ عل ال حة العامة؛ اقت ادية لثري من االستعماالج ،هذاج عادد اقت ادي لبري؛ ضمان استمرارية تواهرها هيتعر مناسا ه اصتظاما؛ ال حتدث مي ضوضا مه تاك مي خملفاج ضارة تلوث البيئة؛ حتق تطورا ييئيا ه اجتماعيا هصناعيا ه ز ا رعيا عل طول البالد هعرضها؛ تتتعمجت تقنياج غري معقدة همينن ت نيعها حمليا الدهل النامية؛ الشمس الرياح املد هاجلءر هصشاطاج الطاقة اجلوهية  ...للها م ادر طاقة متجددة ه اصية ميضا،سوف تدهل مرة هاقدة هقط مثن ترليا األدهاج اخلاصة لنجت من الطاقة الشمتية مه تورييناج ااهوا مه
مي طاقة مخرى هلن يدهل ددا هيشنجت دهري هاتورة االستعمال لتلك الطاقة إال قاالج ال ياصة
هفي حماهلة ملواجهة حتدياج العامل املعاصر ،مينن للطاقة املتجددة من متد العامل ياملرقلة املتتقبلية
من التطور ،هالتحول إىل الطاقة املتجددة هو الشي املعقول الذي ينبغي هعله
 2 – IIالتحول الطاقوي:
عرف التحول الطاقة تفاهج لبري يع خمتلف الدهل خاصة النجى منها ،هتشنجت التحوالج
إىل الطاقة النظيفة هاملتجددة قلا التياساج العديد من البلدان ،هلقد مججج الظرهف التاددة
العديد من احلنوماج عل إعادة التفنري خطط الطاقة النوهية اخلاصة هبا مثال  -قيث مغلق اليايان
آخر حمطة للطاقة النوهية اها ،لما همعلن مملاصيا عام  2012مهنا ستنون خالية من األسلحة حبلول عام
 2022غري من التحوالج يعيدا عن مصظمة الطاقة املعتمدة عل الوقود األقفوري مثبت يطئها عل
الرغم من إمناصاج م ادر الطاقة املت جددة هالتقنياج املتقدمة الستخدامها ،هالتحول الطاقوي مفهومه
هو االصتقال من صظام الطاقة احلايل إىل استخدام طاقوي آخر يعتج ملثر لفا ة ههعالية (Berkhout
)& Marcotullio, 2012, p.110
غضون سنواج قليلة جدا ،جند م صه قد قدث
هلمثال للتحوالج الطاقوية التريعة الا مت
مخس اصتقاالج عل األقجت مجهءة االستخدام النهادي يترعة ملحوظة تتمثجت  :اإلضا ة التويد،
مواقد الطهي ال ع ،مواقد غاز الباهل املتال ( )LPGإصدهصيتيا ،مرلباج اإليثاصول الجازيجت،
هتنييف ااهوا الوالياج املتحدة األمرينية هالذي مسح يدهره من رهل معدل االستفادة لدى العديد
من األشخاص اجملتمعاج املعنية من قيث توهر النهريا خاصة هالتطور التننولوجي من صاقية توهري
مجهءة لهريادية تتهجت احلياة هملعلها ملثر راقة هرهاه مقارصة مبا لاص عليه ،خاصة املناط املتضررة من
صقص الطاقة لديها ،لما مينن توضيحه من خالل اجلدهل التايل:
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جدول  :1نظرة عامة على التحوالت السريعة يف الطاقة.
الدولة

البـ ـ ــيان

التكنولوجيا/الوقود
(التحول إىل)

فرتة االنتقال
(التحول)

عدد السنوات
(من  1إىل 25

يف املائة من
احلصة السوقية)

احلجم التقرييب
(عدد السكان
املتضررين من
ماليني
األشخاص)
2،3

التويد

ذاج لفا ة لوايح 2000- 1991
استخدام الطاقة

7

ال ع
مصدهصيتيا

حتتع مواقد الطهي 1998- 1983
مواقد غاز الباهل 2010- 2007
) (LPGاملتال

8
3

592
216

الجازيجت

مرلباج الوقود املرن 2009- 2004
)(FFVs
1970- 1947
تنييف

1

2

16

52،8

النوي
هولندا

زي خام
غاز طبيعي

1955- 1946
1971- 1959

2
10

0،28
11،5

هرصتا

النهريا النوهية

1982- 1974

11

72،8

الدمنارك

اجلمل يع احلرارة
)(CHPهالقوة

1981- 1976

3

5،1

لندا

هحم

2014- 2003

11

13

الو م م

Source: Douglas Arent, Channing Arndt, Mackay Miller, Finn Tarp and
Owen Zinaman, 2017, p. 29.

ه الواقل تتتطيل الدهل من تغري توازهنا الطاقة يشنجت لبري -مل التشديد عل م ادر طاقة
منخفضة النريون -هق مقجت ينثري مما قد يت ور العديد من صاصعي القرار ،هقد حتقق التحوالج
احلرجة داخجت [الجازيجت ههرصتا هالدمنارك هميتلندا] مقجت من  15سنة ،هعالهة عل ذلك هقد مت تنفيذ
هذه التحوالج قىت ظجت الظرهف يعض األقيان الا تنطوي عل تقنياج الطاقة املعقدة للغاية
لذلك من املمنن من تؤدي االيتناراج لجت من التننولوجيا هت ميم التياساج إىل تتريل
التغري التننولوجي ،هحتقي حتول الطاقة يطرإ مل تنن ممننة قىت قبجت يضعة عقود هقط ،هيعبارة مخرى
مينن من يؤدي التعلم هااليتنار التننولوجي إىل تننولوجياج همصظمة جديدة تنطوي عل إمناصاج
حتقي منو هادجت
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ههناك العديد من العوامجت الا حتفء اإلقبال التريل عل الطاقة املتجددة ممهها التخفيف من تغري
املناخ؛ تعءيء ممن الطاقة؛ تعظيم عادداج االستثمار؛ خل القيمة االقت ادية احمللية هالوظادف؛ هزيادة
الوصول إىل الطاقة املتتدامة هاملوثوقة لبديجت للطاقة التقليدية )(IRENA, 2018, p.19
هيذلك هالتحول الطاقوي هو االصتقال من استخدام الطاقة التقليدية الناضبة إىل استخدام الطاقة
النظيفة هالا تتمثجت مساسا الطاقة املتجددة هالدادمة ،ههو مفهوم يدم يظهر منذ زمن هاصتشر لينون
مساسا لتطور البلدان هازدهارها
 3 – IIمسامهة الطاقة املتجددة يف الطلب العاملي على الطاقة آفاق :2040
مينن توضيح ذلك ملثر من خالل اجلدهل التايل:
جدول  :2الطلب العاملي ملصادر الطاقة األولية خالل الفرتة (.)2040- 2013

البيان

السنوات 2040 2020 2015 2013

معدل النمو

(مليون دبرميل يوميا)

2020 2013

2040

2040- 2013

()%

()%

84،4

86،5

90،1

100،6

0،7

31،5

30،2

25،2

الفحم

76،1

78،0

84،1

98،3

1،0

28،4

28،3

24،6

الغاز الطبيعي

59،2

59،2

69،1

111،5

2،4

22،1

23،2

27،9

13،1

13،5

13،9

23،5

2،2

4،9

4،7

5،9

اهليدروليكية

6،3

6،8

7،4

10،2

1،8

2،4

2،5

2،5

احليوية

26،2

28،0

29،1

38،1

1،4

9،8

9،8

9،5

طاقات
متجددة أخرى

2،4

3،8

4،3

17،4

6،8

0،9

1،4

4،3

اإلمجايل

267،6

276،0

298،0

399،6

1،5

100

100

100

النفط

الطاقة النووية

Source : OPEC, 2017, p.10.

من خالل اجلدهل معاله جند من الطاقة املتجددة عل املتتوى العاملي من املتوقل من تأيت ملج
متامهة الطلا عل الطاقة املتتقبجت من الغاز الطبيعي من قيث القيمة املطلقة ،همن املتوقل من
يءداد الطلا عل الغاز ينحو  34مليون يرميجت يوميا ،لي جت إىل متتوى  93مليون يرميجت يوميا حبلول
عام  2040هينا عليه همن املتوقل ميضا من تءيد ق ته مءيج الطاقة العاملي زيادة لبرية ينتبة 3،6
صقطة مئوية هذا ميثجت ثاين ملج زيادة ق ص ال وقود ،همن املتوقل من ينون م در الطاقة الثاين
األسرع منوا هو الطاقة النوهية الا تعتجها العديد من البلدان لطريقة خلفض اصبعاثاج ثاين ملتيد النريون
همعاجلة قضية ممن الطاقة ،قيث تقدر الطاقة النوهية يألثر من  10مليون يرميجت صفط يوميا من الطلا
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مءيج الطاقة العاملي حبلول هناية

اإلضا عل الطاقة قىت عام  ،2040مما يتاهم يألثر من %6
هاة التوقعاج
هستءيد الءيادة املتوقعة اإلمجالية الطاقة النوهية (من قيث الطلا اإلضا عل الطاقة) ثالثة
مضعاف تقريبا من املتامهة املتءايدة للطاقة النهرهمادية هتتجاهز ميضا تلك الءياداج القادمة من النتلة
احليوية (مبا ذلك الوقود احليوي ال لا األساسي ،هالنفاياج ال ناعية هغريها ،هالوقود احليوي التادجت،
هالغازاج احليوية ،هالفحم النبايت) ،هالطاقاج املتجددة األخرى الا تتنون يشنجت رديتي من طاقة الرياح
هالطاقة الضودية هالطاقة الشمتية هالطاقة احلرارية األرضية هي من مسرع مصواع الطاقة منوا مبعدل منو سنوي
يبلغ  % 6،8خالل هاة التنبؤ همل ذلك هإن قاعدهتا احلالية منخفضة صوعا ما قيث تتاهم ينتبة
 %1،4هقط من الطلا العاملي عل الطاقة قتا تقرير منظمة الدهل امل درة للنفط هيالتايل ستظجت
ق ة م ادر الطاقة املتجددة األخرى صتبة تقدر يال  %4،3حبلول عام  2040عل الرغم من منوها
املثري لإلعجال هبالرغم من النمو م ادر الطاقة غري التقليدية خالل الفاة ( )2040/2013إال من
م ادر الطاقة التقليدية تتيطر عل املشهد الطاقوي العاملي األمد املتوسط هالطويجت ،قيث ستشنجت
ما يقارل  %77آهاإ 2040

.III

التجردبة األملانية يف جمال الطاقة املتجددة

يعتج التحول الطاقوي مملاصيا ( )Energiewendeاحملور األساسي للتياسة ال ناعية
اخلضرا البالد ،هياإلضاهة إىل إصشا مساس متتدام إلمداداج الطاقة مملاصيا هاملتامهة األهداف
العاملية لتغري املناخ ،يهدف  Energiewendeإىل إصشا موقل رادد لل ناعة األملاصية تقنياج
الطاقة املتجددة ،هتعءيء القدراج اإليتنارية هخل هرص عمجت مسواإ النمو املتتقبلية لديها إذ هرد
قاصون الطاقة املتجددة (قاصون م ادر الطاقة املتجددة  )EEG 2012 -من خالل املادة األهىل من
مهم األهداف الواجا حتقيقها تتمثجت (Pegels & Lütkenhorst, 2017, p.05):
 "التنمية املتتدامة إلمداداج الطاقة"؛" -محاية مناخنا هالبيئة"؛

 "ختفيض تناليف إمداداج الطاقة إىل االقت اد الوطين"؛ "مواصلة تطوير تننولوجياج توليد النهريا من م ادر الطاقة املتجددةلما مينن توضيح ملثر حل ة الطاقة املتجددة الا مت الوصول إليها هاملتوقعة لذلك آهاإ
 2035مملاصيا من خالل الشنجت رقم ()01
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الشكل  : 1حصة الطاقات املتجددة من إمجايل استهالك الطاقة يف أملانيا خالل الفرتة
()2015- 2000

وتوقعات (.)2035 - 2025

Source: Dimitri Pescia, 2016, p.10.

جند من خالل الشنجت معاله من الطاقة املتجددة مملاصيا عره تطورا متتارعا خالل التنواج
 2000إىل غاية  2015هذل لإىل التياسة احلنيمة الا اصتهجتها احلنومة األملاصية للنهول يقطاع
الطاقة املتجددة لديها همتامهته يشنجت هعال تو الطاقة الالزمة لتري النشاط االقت ادي هاحلياة
االجتماعية مبا حيق االزدهار هاصطالقا من ذلك هقد قام يوضل مهداف تتوقل من خالاها ق ة الطاقة
املتجددة من إمجايل استهالك الطاقة البالد ،إذ ت جت إىل  %60عام  2035ه %45عام ،2025
يعد من هصل عام  2015إىل  32،5ياملادة ،هيتمح هضل مهداف الطاقة املتجددة طويلة األججت
للجهاج الفاعلة ياختاذ قراراج استثمارية هعالة هالا تتمثجت مساسا :
 متهيد الطري لنمو متتدام هطويجت األججت للطاقة املتجددة؛ -تقليجت تناليف النشر؛

 احلفاظ عل تنوع الفاعلعاملتطرة

مشاريل الطاقة املتجددة من مججت ضمان سري النشاط هحتقي الجامج

ال
لما من هناك العديد من العوامجت الا ساعدج مملاصيا عل ينا سياسة طاقوية صاجحة
الطاقة املتجددة هالا تنعنس إجيايا عل محاية البيئة هحتقي تنمية متتدامة ،همينن تلخي ها النقاط
التالية( :لا  ،2016 ،ص)154
 التنفيذ اجلاد لإلجراءات واخلطط املتعلقة دبالطاقة املتجددة :اعتمدج مملاصيا  -من خالل قنومتهاعل سياساج هتشريعاج هخطط هطنية هاعلة همتتقبلية ،قيث تتميء خططها يااليتنار هالقدرة عل89
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التنيف هاالستمرارية مل املتغرياج هما مييءها التنفيذ الفعلي عل مرل الواقل ،هضال عن طموقاهتا
همواجهتها للمعوقاج ياحللول هالتطوير ههضعها إطار زمين ميتد ملراقجت ق رية هطويلة املدى مراعية هيها
التطور املتتقبلي للم ادر هالتشاهاهتا هتقنياهتا.
دعم ومتويل مشاريع الطاقة املتجددة :تدعم قنومة مملاصيا مشاريل الطاقة املتجددة ،هقام يتمويلهامن خالل عدة آلياج ههسادجت صعرل ميرزها:
 االستثماراج اخلاصة يالطاقة املتجددة من خالل توهري القرهل منخفضة الفاددة هالتتهيالج املالية
ملشاريل الطاقة املتجددة؛
 توهري الدعم هالبيئة املناسبة لنمو قطاع الشرلاج العاملة اجملال من خالل عدة هسادجت ممهها ههو
ينظم استخدام هدعم الطاقة النهريادية املولدة من م ادر الطاقة قاصون يدعم االستثمار املتجددة ،هتقدمي
التتهيالج الا تتاعد عل منو القطاع؛
 راع احلنومة هضل مسعار النهريا قدهد معقولة لتتمنن الشرلاج هاملتتهلنع من حتملها
ال جلذل استثماراج ملثر.
هت بح عام ا
 اعتمدج خطتها منهجية خاصة لتأمع الطاقة حت ما يتم " الورقة اخلضرا " ،هضال عن
اعتمادها تطبي قاصون "تغذية الشبناج" هغريها
ال
مراكز البحوث وتطوير تكنولوجيات الطاقة املتجددة :تؤدي مملاصيا دهرا راددا همهماتننولوجياج الطاقة املتجددة ،قيث يعود هذا النجاح إىل عاملي البحث هالتطوير الذي ين عليها
متتقبلها االقت ادي األخضر ،هفي يداية األمر ،عمدج إىل االهتمام يالبحث العلمي ،همست يذلك
عددا لبريا من مؤستاج التعليم العايل األملاصية هالا مصبح توهر اليوم ملثر من  144خت ا قول
طاقة الرياح هتقنياج الطاقة الشمتية هاحليوية هغريها لما توجه النثري من يرامج املاجتتري يشنجت
خاص إىل توهري متطلباج هذا اجملال ه اجلاصا ااخر ،دعم قنومة مملاصيا قطاع التطوير هالبحوث
مبالغ هادلة
للطاقة املتجددة ،هقام يتعءيء التطوراج ال التننولوجيا هالبنية التحتية ،هقد خ
ال التطوير هااليتنار ،لوهنا هضع إلمجايل اإلصفاإ هذا القطاع % 3من إمجايل
لالستثمار
الناتج احمللي سنويا ،مي ما يقارل  80مليار يوره ،هضال عن اعتمادها عل رهل امليءاصية املخ ة اها
هذا اجملال املتتقبجت.
سياسة فرض الضرائب :للتياسة الضريبة دهر مهم دعم قطاع الطاقة املتجددة األملاصية هجناقه،قيث تعتمد سياستها الضريبية لتحقي موعة من األهداف ،لحجت مشالجت البيئة هدعم التطور
التننولوجي .هتنوع يذلك سياستها الضريبية يع هرص الضرادا عل سعر النيلو هاط /التاعة،
هاالدتمان الضرييب هالتمويناج اخلضرا  ،هغريها هتقتم يذلك سياستها الضريبية إىل:
 ضرادا خلفض اصبعاث الوقود األقفوري هالفحم :ههي ضرادا صارمة للحد من اصتشار استخداماج
الوقود األقفوري هغريها من االستخداماج الضارة يالبيئة؛
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 التماح يإعفا اج هختفيضاج ضريبية خاصة يالقطاع هتدف من خالله إىل تشجيل الشرلاج هاألهراد
هجذل االستثماراج املتعلقة يالطاقة املتجددة هزياد اصتشارها هحنوها
 الصناعة احمللية :تنمن القوة الداهعة هرا ازدهار الطاقة املتجددة مملاصيا ال ناعة احمللية الا تتمتلياجلودة هااليتنار هالتقنية العالية هارتفاع النفا ة من منتجاهتا ،هيعود جناقها ذلك إىل تارخيها الطويجت
ال ااهندسة امليناصينية هاإللناهصية الا هضعتها مرتبة متقدمة همل هناية عام ، 2010
هخجهتا
مصبح إمجايل العاملع الذين مت توظيفهم هذا اجملال قوايل  370ملف شخص البحث العلمي
هاإلصتاج هالتخطيط
هعليه صتيجة لوعي احلنومة األملاصية يأمهية الطاقاج املتجددة هقد عمل عل تطبي سياسة
طاقوية تتمح اها يالتطور القت ادها هرهل لفا ته عل ضو اقاام النظام البيئي ،هقتا رميي هإن
سياسة الطاقة األملاصية ققق جناقا هادال زيادة إصتاج النهريا من املوارد املتجددة ،لنن التناليف
الا يتحملها االقت اد األملاين همواطنيه ل تحقي ااهدف البيئي املتمثجت ختفيضاج لبرية اصبعاثاج
غازاج الدهيئة تبده ملج ينثري من الفوادد همن املرجح مال يت ور النثري من التناليف املرتبطة يتنفيذ
هذه التياسة ذاج النوايا احلتنة هق إصشا التياسة عالهة عل ذلك ،مل ينن من املمنن يبتاطة
معرهة املت اراج املتتقبلية لالقت اد األملاين هاألهرهيب هالعاملي همسعار الطاقة مجيل محنا العامل ،ههذه
ال الطاقاج
الثغرة الا ال يد عل البلدان األخرى عند االعتماد عل التجرية األملاصية لدهلة راددة
املتجددة من تأخذها يعع االعتبار
إن االستفادة املثل من موارد الرياح الطبيعية مملاصيا تالء عل طول التواقجت الشمالية،
هحمطاج الرياح البحرية الضخمة املوضوعة حبر الشمال ،جيا من تنون لديها القدرة عل توليد ما
شبنة هطنية ذلية قادرة عل صقجت الطاقة
ي جت إىل  100ميجاهاج ،هتغذية النهريا
البالد ()Jane Burgermeister, 2009
قيث متلك مملاصيا مريعة مصواع رديتية من الطاقة املتجددة الا ساعدهتا يشنجت لبري
ال الطاقة املتجددة تتمثجت اايت( :طاليب ه ساقجت ،2008 ،ص)202

التطور

 الطاقة الشمسية :متطر التما مملاصيا عل مدار العام ،هحتجا التحا التما حنو ثلثيساعاج النهار ،غري من مملاصيا استطاع من ت بح ملج مولد للطاقة النهريادية من ضو الشمس
العامل ،هقد يءغ مملاصيا قطاع صناعي جديد هاعد للمتتقبجت هو حيق هذا القطاع معدالج منو هادلة
ياالعتماد مساس عل الطاقة الشمتية ،هميضا يفضجت قاصون م ادر الطاقة املتجددة منذ يضل سنواج.
هقد تءايد قجم معمال التقنياج الشمتية األملاصية خالل سنواج قليلة من قوايل  450مليون يوره إىل
ما يقارل  4،9مليار يور ،هفي سنة  2006لان هناك مملاصيا  800000مل مشتي مرلا
هجاهء ،هيتم هذه اجملمعاج تتخع املا  ،هتأمع التدهئة املطلوية حلوايل  %5من املنازل األملاصية
املتنوصة
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 طاقة الرياح :الريل األهل من عام  ،2007ققق طاقة الرياح مملاصيا رقما قياسيا جديدا،تغذية الشبنة
همحطاج توليد النهريا العاملة يطاقة الرياح هالا تضم  19000هقدة سامه
العامة مبقدار  15مليار ليلو هاط ساعي من التيار الن هريادي ،هتعادل هذه النمية ص ف ما قام هذه
احملطاج يتوليده من طاقة خالل مجت العام  2006هرغم هذا النجاح يعود جءديا إىل لمية الرياح
النبرية الا شهدها شهر يناير ،هإن هذه األرقام تشنجت خري دليجت عل الدهر النبري لطاقة الرياح مءيج
مملاصيا قىت اليوم إقامة
م ادر الطاقة احلديث مملاصيا الذي يدم تطبيقه سنة  ، 2000لما مت
حمطاج إصتاج الطاقة العاملة يالرياح ياستطاعة ت جت إىل  21000ميغاهاط ،هتعتج مملاصيا ملج سوإ
العامل طاقة الرياح (لما ذلرصا آصفا مهنا تتاهم اليوم ينتبة  15ياملادة من إمجايل استخداماج الطاقة
مملاصيا)
 طاقة الكتلة احليوية :سنة  2006مت إصتاج لمية من الطاقة النهريادية تعادل  17مليار ليلوهاط ساعي اعتمادا عل النتلة احليوية ،منها  10مليار ياالعتماد عل اخلشا هقط هملثر من  5مليار
من الغاز العضوي ،هقوايل مليار من زي النباتاج ،هقد يلغ متامهة النتلة احليوية إصتاج الطاقة
النهريادية من امل ادر املختلفة قوايل % 3همن التطوراج املهمة سنة  2006لاص زيادة االعتماد
عل الغاز العضوي الذي ساهم توليد طاقة مبقدار  0،4مليار ليلو هاط ساعي مقارصة ينمية 2،8
مليار ليلو هاط ساعي العام الذي سب
 الطاقة اجلوفية :هصل ق ة مملاصيا من الطاقة اجلوهية عام  2006يع م ادر الطاقة غريالضارة يالبيئة  %1هقط ،هلنن يفضجت تقنياج احلفر اجلديدة ،مثجت تلك القادمة "دهرهنار"،يتوقل
اخلجا معدالج منو مرتفعة اهذا امل در من الطاقة ،ميضا هنا مملاصيا هعل يعد  360ليلوماا من"ده
منطقة" الصداه" مهل حمطة عاملة يطاقة جوف األرل يالعمجت هدخل شبنة اخلدمة،
رهنار"شرع
ههي تنتج اليوم التدهئة هالطاقة النهريادية ذاج الوق  ،همنذ مهاخر  2007يتم تءهيد  6000مسرة
يالطاقة النهريادية هقوايل  300مسرة يطاقة التدهئة ،هذلك دهن مية غازاج ،هقتا هزارة البيئة األملاصية
يوجد اان خطط جاهءة لبنا قوايل  150حمطة طاقة عاملة يطاقة جوف األرل ،همن املتوقل من تنمو
الطاقة احلرارية األرضية مملاصيا ،هيرجل ذلك مساسا إىل قاصون يفيد إصتاج الطاقة احلرارية األرضية
نظرة حول جتردبة الصني يف قطا الطاقة املتجددة
.IV
تعتج ال ع من يع الدهل الا متنن من اقتالل مناصة مرموقة خالل هاة ليت يالطويلة عل
التاقة االقت ادية هاملالية الدهلية ،هصتاجا لذلك لان التحول الطاقوي من يع مهلوياهتا ههدها تتع إىل
حتقيقه للتخلص من احلاجة إىل استخدام الطاقة التقليدية الناضبة هالا حتمجت طياهتا آثارا سليية عل
املناخ من جهة هللحفاظ عل ققوإ األجيال القادمة من جهة مخرى هتتمتل ال ع مبقوماج طاقوية
لالفحم هالنفط هالغاز ،إضاهة إىل الطاقة النوهية همتلف م ادر الطاقة املتجددة ،هرغم ضخامة اإلصتاج
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مدى لفاية املوارد الطبيعية املتوهرة حمليا لتد االقتياجاج

الطاقوي ال يين إال من اإلشنالية تنمن
التناصية هاالقت ادية
هنجد من االستثماراج املتعلقة مب ادر الطاقة غري النفطية تتفاهج من م در إىل آخر همن سنة
إىل مخرى إىل غاية آهاإ  ،2035قيث جند من ال ع تعتمد يشنجت رديتي استثماراج الطاقة اخلاصة
املرتبة األهىل يقيمة  368مليار دهالر ،هالذي ميثجت ما صتبته  %26من إمجايل

هبا عل طاقة الرياح

استثماراج طاقة الرياح العاملية ،هما صتبته  %19،3من إمجايل استثماراج م ادر الطاقة العاملية ،لما
صالقظ من خالل اجلدهل رقم ()03
اجلدول  :3حصة الصني من اال ستممارات العاملية يف تختلف مصادر الطاقة خالل الفرتة
(.)2035- 2014

الوحدة :مليار دوالر.

الطاقة طاقات اإلمجايل
طاقة
الطاقة
الطاقة الفحم الغاز الطاقة الطاقة
الطبيعي النووية احليوية اهليدروليكية الرياح الشمسية أخرى
الدولة
الصني

332

70

293

87

311

368

207

60

1728

إمجايل العامل

1528

1054

1061

639

1507

1429

1276

447

8941

Source : International Energy Agency.

لما جند من ال ع هتتم يالطاقة النوهية ياملرتبة الثاصية يعد طاقة الرياح هالطاقة ااهيدرهلينية يال
 293مليار دهالر لوهنا طاقة صظيفة هم درا هعال لتوليد الطاقة النهريادية ،هرغم من القدرة النوهية
قدهد  9جيغاهاط هال تتاهم إال يقدر ضئيجت إمناصاج توليد الطاقة ال ينية ،هإن النثري من التطور
املتججت قطاع النهريا ال يين يعود إىل استعمال الطاقة النوهية
همن قيث توليد ال ع للنهريا ال ع هقد سيطرج الطاقة النهرهما دية عل م ادر الطاقة
املتجددة ال ع هذلك راجل إىل غناها يالتدهد هاايار هاألهنار الا توهراها ما حتتاجه من الطاقة
النهرهمادية ،لما صالقظ من خالل اجلدهل رقم ()04
اجلدول  :4توليد الكهردباء يف الصني ما دبني (.)2020- 1995

مصادر التوليد

الوقود الصلب

عام 1995

(ترياوا ساعي)

عام 2020

النسبة (( )%ترياوا ساعي)

النسبة ()%

767

74

2612

67

191

18،4

726

18،8

63

6،1

257

6،7

الطاقة النووية

13

1،3

127

3،3

الغاز الطبيعي

2

0،2

132

3،2

الطاقة الكهرومائية
البرتول
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طاقات متجددة أخرى
اجملمو

0

-

11

0،3

1036

100

3857

100

املصدر :عبد القادر دصدن ،ال عود ال يين هالتحدي الطاقوي ،مرلء النتال االلادميي،2016 ،
ص 32
هقد هضع احلنومة ال ينية عدة تدايري هقواعد ضريبية هتدعيميه لتشجيل احملاهظاج هاملؤستاج
العمومية عل حتقي مهداف الدهلة هيما خيص الطاقة الشمتية هطاقة الرياح ،لما قدم مواقل
شاصغهاي يفرل تعريفاج إضاهية عل األهراد هاملؤستاج لتشجيل املشاريل الشمتية املوزعة  .هالشنجت
رقم ( ) 02يبع إمجايل إصتاج الطاقة الشمتية املرلبة ال ع ،لما يوضح اجلدهل رقم ( )05مقارصة يع
ال ع همملاصيا ،هم م هااهند من قيث قدرة إصتاج الطاقة الشمتية
الشكل  : 2إمجايل إنتاج الطاقة الشمسية املركبة يف الصني مقارنة دبالبلدان املختارة خالل الفرتة
(.)2017- 2010

Source : “Capitalizing on China’s renewable energy opportunities
Innovative financing models for China’s solar and wind markets”, bullding
a better working world,) 2014(, p.05, available at:
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-white-paper-renewableenergy-financing- in-china-en-26dec/$FILE/EY-white-paper-renewableenergy-financing- in-china-en-26dec.pdf.

اجلدول  : 5إمجايل إنتاج الطاقة الشمسية املركبة يف الصني مقارنة دببلدان تختارة خالل الفرتة
(.)2017- 2010
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الوحدة :جيغاوا .
2010
2013
2017

الصني

أملانيا

الو.م.أ

اهلند

0،8

17،1

2،7

0،8

19،9

35،5

13،2

2،4

70

44،2

50

10

Source : “Capitalizing on China’s renewable energy opportunities
Innovative financing models for China’s solar and wind markets”, bullding
a better working world,) 2014(, p.05, available at:
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-white-paper-renewableenergy-financing- in-china-en-26dec/$FILE/EY-white-paper-renewableenergy-financing- in-china-en-26dec.pdf.

هلقد عمل ال ع عل دعم قطاع الطاقاج املتجددة ،قيث توجد
إصتاج الطاقة املتجددة هذلك من خالل التدايري التالية:

ال ع عدة مناذج لدعم

 الرسوم اإلضاهية عل النهريا هاساداد التناليف من متتهلني النهريا ؛ إيراداج الضرادا هاملءاداج العلنية؛ إيراداج الضرادا املتنازل عنها؛ -اإلصفاإ احلنومي العام.

منذ إدخال قاصون الطاقاج املتجددة ال ع عام  ،2006لان الدعم األساسي للطاقاج
املتجددة متمثال دخجت النهريا  ،هيتءايد الطلا عل الدعم هذا اجملال عره تناليف النهريا
عدة زياداج منذ عام  ،2006قيث يدمج من  0،03دهالر ممريني /النيلوهاط ساعي إىل 0،06
دهالر ممريني /النيلوهاط ساعي  ، 2009مث هصل إىل  0،13دهالر ممريني /النيلوهاط ساعي
(Jenny & Rabia, 2017) 2012
إذ يعتمد متويجت مشاريل الطاقاج املتجددة

ال ع عل عدة م ادر ،همن يينها:

 قيام البنوك العمومية مبنحها ديون منخفضة التنلفة صتبيا ملشاريل الطاقاج املتجددة "،لم رفالتنمية ال يين" ،قيث تلق ملج مطوري الطاقة املتجددة ال ع هملج شرلاج الطاقة الشمتية
هالرياح ماليري الدهالراج من القرهل؛
 قيام احلنومة ال ينية عام  2010يتمديد  36دهالر ممريني لضماصاج قرهل لشرلاج الطاقاجاملتجددة؛
 استخدام القرهل املنظمة هإصدار التنداج لأداة من مججت تغطية تناليف املرتفعة للطاقاجاملتجددة ،قيث قام مل ( )Longyuam Power Groupياالقاال من ثالثة ينوك مبعدالج
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هاددة تقدر يال  3،74ياملادة ،ههو مدىن معدل هاددة متاح للح ول عل قرل مدته ملثر من سنة
البنوك ال ينية ،قيث من سعر الفاددة األدىن املعتمد البنوك ال ينية يقدر يال  5،9ياملادة عام 2012
 .Vاخلالصة :
يعتج التحول الطاقوي مي االصتقال من صظام الطاقة العاملي التقليدي إىل املتجدد ممرا يالغ األمهية،
هحنن صعلم مصه إذا مردصا احلفاظ عل ظرهف معيشية مقبولة ألصفتنا همقفادصا ،هتوف ينون هناك قاجة
إىل تغيري جذري الطريقة الا صتتخدم هبا املوارد الطبي عية املوجودة عل لولبنا
من خالل هذه الدراسة مينن تلخيص مهم النتادج النقاط التالية:
 ظهرج هيرزج الطاقة املتجددة العامل مساسا صتيجة ال راعاج الدهلية قول م ادر الطاقة التقليديةمما يهدد األمن الدهيل ،لما هقد شهدج م ادر الطاقة التقليدية العديد من االصتقاداج قول دهرها
املتتقبلي تلبية اقتياجاج الطاقة العاملية ،هملا اها من تأثرياج سلبية عل األصظمة البيئية؛
 تعتج مملاصيا يلد الطاقاج املتجددة عامليا ،هقد استطاع خالل هاة هجيءة حتقي صتادج متنن منال الطاقة املتجددة ،هالا مت التطرإ
خالاها اقتالل مناصة مرموقة عل رمس التجارل العاملية الراددة
اها من مججت االقتدا هبا ينا قاعدة طاقوية قادرة عل مواجهة الطلا املتءايد للطاقة العامل ينا ا عل
م ادر طاقوية صظيفة يعيدا عن الطاقة التقليدية؛
 إن مهداف ال ع الشديدة األمهية املتعلقة يالتوجه حنو استخدام الطاقة املتجددة مبختلف م ادرها،ياإلضاهة إىل دعم التياساج من القمة إىل القاعدة ،توهر مساسا قويا لتبين الطاقة املتجددة عل صطاإ
هاسل خالل التنواج القادمة همل ذلك سيعتمد قجم هصوعية املشاريل إىل قد لبري عل التمويجت
املناسا الذي يوادم احلاجة إىل رمس مال لبري هم تطلباج خمتلف مصواع املمولع ،لما مهنا تعتج ملرية
صاجحة اقتل املرتبة األهىل قبجت مملاصيا هالوالياج املتحدة األمرينية ميضا لقوى صناعية لجى
ينا عل النتادج التايقة مينن تقدمي االقااقاج التالية:
 توهري التمويجت الالزم يشرهط ميترة لضمان سري صشاط مشاريل الطاقة املتجددة هاستغالل سياساجالدعم قتا الظرهف التاددة لنجت يلد؛
 التوسل تننولوجيا إصتاج الطاقة املتجددة هالذي من شأصه من يءيد اإلصتاج هحيق االيتنار هيعمجتعل احلد من تناليفها عل املدى الطويجت؛
 تعءيء آلياج التعاهن لنشر استخداماج صظم الطاقة املتجددة ،هالعمجت عل االستفادة من ملارلالدهل الراددة ال الطاقة املتجددة هعل رمسها ملريا ال ع همملاصيا
.VI
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