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ملخص:
نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء حول واقع الطاقوي الراهن للجزائر
وانعكاساته السلبية على التنمية االقتصادية الوطنية في ظل التغيرات التي مست الخارطة الطاقوية
العاملية ،التي تتجه نحو تعزيز االنتقال الطاقوي .ومن اجل بلوغ أهداف البحث استخدمنا املنهج
الكيفي.
توصلت الدراسة إلى أن مخزون الجزائر من الطاقة التقليدية يعرف تراجعا كبيرا؛ االقتصاد
الجزائري مرهون بشكل مباشر بسوق املحروقات؛ يمكن للجزائر تحقيق تنمية اقتصادية غير ريعية من
خالل االعتماد على قطاع الطاقات املتجددة.
كلمات مفتاحية :طاقة؛ طاقة تقليدية؛ طاقة متجددة؛ انتقال طاقوي.
تصنيفات M53 ،Q42 ،Q28 :JEL
Abstract:
This study aims to shed light on the current energetic reality of Algeria and negative’s
repercussions for national economic development; under of the changes that have affected
the global energy map, that’s geared towards promoting energy transmission; with used the
qualitative approach.
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The results showed that Algeria's stock of conventional energy is in great decline; The
Algerian economy is directly dependent on the fuel market; Algeria can achieve economic
development by exploiting the renewable energy sector.
Keywords: Energy; Renewable energy; Conventional energies; Energetic transition.
JEL Classification Codes: Q28 ; Q42 ; M53

 .1مقدمة :
''إذا استمرت أزمة كورونا ،فالجباية البترولية التي كانت متوقعة بـ 2800مليار دينار سيتم
تقليصها إلى النصف ،وهو ما يعني عجزا إضافيا بـ 1400مليار دينار يضاف إلى العجز األصلي
املتوقع بـ 1500مليار دينار ،أي أن العجز تقريبا سيتضاعف ليصل إلى ما قيمته  2900مليار
دينار وهو ما يعادل  26مليار دوالر تقريبا''؛ هذا ما أوضحه الخبير في املالية كمال س ي محمد في
تصريح له عبر الـ"عربي "21عند تطرقه للوضع املالي للجزائر على خلفية تفش ي جائحة كورونا،
حيث وصفه بـالـ "جد حرج" ،وأردف بالقول '':كان من املتوقع قبل أزمة كورونا عجز بـ 13مليار
دوالر في امليزانية ،واليوم مع وصول هذه األزمة قد يتضاعف( ''.سالم .)2020 ،انطالقا من هذا
التحليل ،يتبين بصورة جلية طبيعة االقتصاد الوطني؛ حيث ترتكز الجزائر – شبه كليا -ومنذ
االستقالل في مداخيلها من العملة الصعبة ،على صادراتها من البترول والغاز ،بنسبة  98باملائة
ُ
من جهة ،وتحصل من مجموع مداخيل البالد الجباية ،ما نسبته  50باملائة من الجباية البترولية
ُ
من جهة ثانية؛ في حين تدفع  70باملائة من الرواتب على أساس هذه املداخيل (سالم) 2020 ،؛
إذن ،االقتصاد الوطني للجزائر مرهون بشكل مباشر بسوق النفط والغاز؛ هذا األخير الذي
يعرف حالة من الالستقرار ،بالنظر إلى الطبيعة املتقلبة التي أصبحت تطبع أسعار النفط على
خلفية األزمات املالية ،النزاعات والصراعات املسلحة والتغيرات الجيواستراتيجية ...إلى آخره.
 1.1إشكالية الدراسة:
ّ
تسعى الحكومات الجزائرية املتعاقبة منذ أكثر من خمسين سنة ،إلى فك االرتباط مع
قطاع الطاقات التقليدية ،في إطار مشروع بناء اقتصاد متنوع منافس يكون بعيدا من التبعية
ملداخيل املحروقات )(LAMIRI, 2020؛ إذن ،مسألة تنويع االقتصاد والبحث عن بدائل
اقتصادية أخرى تبقى قضية جوهرية بالنسبة للجزائر ،من أجل التوجه نحو بناء اقتصاد قوي
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ال تحكمه – بصفة مباشرة -القيود والرهانات والنزعات الدولية .وإذا نظرنا إلى مقدرات الجزائر
في املجال الطاقوي ،فإنها تتوفر على إمكانات طاقوية عمالقة ،من حيث الطاقات املتجددة،
ذلك ما يمنحها فرصا متنوعة إلعادة بناء اقتصاد غير ريعي يضمن تحسين عائدات الخزينة
وتوفير مناصب الشغلُ ،يمكنها من تحقيق أمنها الطاقوي وأمنها القومي على التوالي وبالتوازي،
في ظل التجاذبات والرهانات االقتصادية العاملية الحالية واملتوقعة.
كما ليس باألهمية بمكان بالنسبة للجزائر أن تبقى على نفس املنحى االقتصادي املبني
على املحروقات؛ هذه األخيرة التي لم تعد تشكل في اقتصاديات الدول سوى أعباء إضافية ،نظرا
إلى اآلثار السلبية التي تحدثها على البيئة ،من خالل عوادم االستهالك النهائي ،نهيك عن ضعف
وغياب التنمية في معظم الدول التي يرتكز اقتصادها على املحروقات ،وما يترتب عن ذلك من
فقر ،تلوث ،دون إغفال النزاعات والحروب القائمة واملحتملة عبر العالم.
لذا ،ومن خالل ما تقدم فإنه من املناسب القول بأن الجزائر يمكنها أن تحقق تنمية
اقتصادية غير "ريعية" انطالقا من استغالل مقدراتها الطبيعية في مجال الطاقات املتجددة،
وعليه كيف يساهم استغالل الطاقات املتجددة في الجزائر للخروج من طائلة الوضع
االقتصادي الراهن؟
 2.1منهج الدراسة:
لإلجابة عن اإلشكالية ،استخدم الباحث املنهج الكيفي الذي ''يسمح بعرض النتائج
بأسلوب تحليلي متعمق من خالل اإلجراءات غير اإلحصائية ،أي استخدام الوثائق في جمع
املعلومات املتعلقة باملوضوع كالكتب ،املقاالت ،املذكرات ،الويب ...إلى آخره'' (الحيزان.)2004 ،
 3.1تقسيم الدراسة:
لقد قسمنا البحث على أربعة محاور رئيسية:
أوال :مفاهيم أساسية حول الطاقة التقليدية والطاقة املتجددة؛
ثانيا :التحديات الطاقوية (الطاقية) بالنسبة للجزائر؛
ثالثا :مقدرات الطاقوية في الجزائر؛
رابعا :الطاقات املتجددة كسبيل للخروج من الوضع االقتصادي الراهن.
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 .2مفاهيم أساسية حول الطاقة التقليدية والطاقة املتجددة
 1.2تعريف الطاقة:
في كل األوقات ،اإلنسان بحاجة إلى الطاقة ،فهي مرتبطة بحياته بشكل وثيق ،فهو
يحتاجها في غذائه ،في حركته ،وفي تدفئته .وهي الطاقة التي توجد في عناصر نظامه البيئي الذي
ينتمي إليه كضوء الشمس ،الطاقة الكيميائية املتأتية من استهالكه للكائنات الحية األخرى؛ غير
أن الطاقة هي احد املصطلحات العلمية املهمة .وهو مفهوم مشترك بالنسبة لجميع امليادين
العلمية .لذا ،يصعب تعريف الطاقة دون الداللة إلى مجال ما بعينه ،أي ال يوجد تعريف محدد
للطاقة رغم وضوح معناها؛ إذا فكلمة طاقة ( )énergieمأخوذة من الكلمة اليونانية «،»Energia
وهي ترجمة للق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرة أو القوة البدنية لجسم ما ،أو نظام ما يقوم بتحويل القوة إلى حركة
()CHITOUR, 2007, p. 15؛ ويعرفها "باولوماالنيما  "Paolo Malanimaعلى أنها '' :القدرة على
القيام بنشاط ما ،والذي يكون مفيدا للبشر" (آيت يحي و منيجل.)2018 ،
ويمكن تقسيم الطاقة من حيث النوع إلى نوعين رئيسيين ،هما (جعفر،2012 ،
الصفحات  :)5-4الطاقة الحركية؛ الطاقة الكامنة (الساكنة).
• الطاقة الحركية :هي الطاقة التي تحدث عمال بالفعل ،وتشمل بعض صور الطاقة املختلفة
نلخصها فيما يلي:
أ .الطاقة امليكانيكية :تنتج هذه الطاقة عن حركة األجسام من مكان آلخر؛ مثل حركة الرياح
وظاهرة املد والجزر ،ويمكن أن تنشأ الطاقة امليكانيكية بتحويل نوع آخر من الطاقة إلى
آخر ،مثل املروحة الكهربائية (تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية)؛
ب .الطاقة الشعاعية :وتتمثل في موجات كهرومغناطيسية متنقلة عبر الفضاء بسرعة عالية
جدا ،مثل نور أشعة الشمس ،وموجات الراديو واألشعة السينية؛ ونشير في هذا الصدد إلى
أن إشعاعات الشمس (الطاقة الشمسية) ،هي املصدر األساس ي لجميع أشكال الطاقة
األخرى ،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،مثل الوقود األحفوري الناتج عن التأثير غير املباشر
ألشعة الشمس عبر ماليين السنين ،مساهمة بذلك في نمو النباتات ،لتحولها فيما بعد إلى
فحم أو نفط أو غاز؛
ج .الطاقة الحرارية :ويتحصل على هذه الطاقة من مختلف التحوالت الطاقوية ،غير أن الطاقة
الحرارية ال تتوفر بصورة مباشرة في الطبيعة إال من مصادر الحرارة الجوفية.
64

نحو حتمية استغالل الطاقات املتجددة في الجزائر :في ظل متغيرات الوضع االقتصادي الراهن

• الطاقة الكامنة (الساكنة) :تنشأ هذه الطاقة عندما تتوافر الظروف املالئمة؛ وينطوي تحت
هذا النوع من الطاقة عديد األشكال ،واملتمثلة في:
أ .الطاقة الكيميائية :وهي الطاقة التي تربط بين ذرات الجزيء الواحد مشكلة مركبات
كيميائية؛ بينما تتم عملية تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية عن طريق عملية
الحرق من خالل إحداث تفاعل كامل بين املركب الكيميائي وبين األكسجين ،مثل :النفط،
الفحم ،الغاز الطبيعي والخشب؛
ب .الطاقة النووية :وهي الطاقة الناتجة عن انشطار نوايا ذرات اليورانيوم والبلوتونيوم؛
ت .طاقة الوضع :هي الطاقة التي يكتسبها ويختزنها الجسم بسبب تغير موضعه؛ فمثال عند رفع
جسم ما ،فإنه يتطلب بذل مقدار من العمل ( ،)Wيتناسب طرديا مع مقدار االرتفاع،
ويكتسب الجسم املرفوع ويختزن ذلك العمل على هيئة طاقة.
كما يمكن تصنيف الطاقة حسب تجدد مصادرها إلى نوعين :الطاقة التقليدية الناضبة غير
املتجددة والطاقة املتجددة.
 2.2الطاقة التقليدية:
الطاقة التقليدية أو املستنفذة '' نجدها في :الوقود األحفوري ،الذي يشمل ثالثة أنواع:
الفحم ،البترول والغاز ،وتعد هذه األنواع من أهم الطاقات التقليدية واملعتمد عليها بشكل
أساس ي في توليد الطاقة منذ عدة قرون ،فهي تشكل حوالي  % 87من إجمالي مصادر إنتاج
الطاقة (عفيف.)2018 ،
وتعرف الطاقة التقليدية بأنها '' طاقة مستنفذة ألنه ال يمكن تعويضها مجددا في وقت
قصير''؛ كما تعتبر كافة مصادر الطاقة التقليدية موارد ناضبة ،ويقصد باملورد الناضب ،املوارد
التي ينفذ ما يتوفر منها في الطبيعة ،أوفي مكان معين نتيجة استخراجه أو استخدامه وال تقتصر
ظاهرة النضوب على املوارد التقليدية للطاقة فحسب ،بل توجد كذلك موارد جديدة غير
تقليدية للطاقة تندرج ضمن الطاقة الناضبة ،مثل النفط املستخلص من رمال القار ،والصخور
الزيتية ،والنفط والقار املستخلصان من الفحم ،ويطلق على النفط والغاز املستخلصين من هذه
املصادر الثالثة الوقود الصناعي (العبس ي و شيخي.)2018 ،
 1.2.2مصادر الطاقة التقليدية:
يمكن حصر مصادر الطاقة التقليدية غير املتجددة في ثالث مصادر أساسية نذكرها كما
يلي (العبس ي وشيخي:)2018 ،
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▪ الفحم :هو أحد املصادر الهامة للطاقة ،يستخرج من باطن األرض ،فهو مكون من مزيج
من املواد املتنوعة ،وهو بصفة عامة يحتوي على قدر معين ومتغير من الكربون ،كما
يحتوي على بعض املواد املتطايرة ،باإلضافة إلى قدر قليل من املواد املعدنية وبعض
الشوائب األخرى؛
▪ البترول :يعتبر النفط مادة بسيطة ومركبة في نفس الوقت ،ألنه يتكون كيماويا من
عنصرين فقط هما الهدروجين والكربون؛ ومادة مركبة ألن مشتقاته تختلف باختالف
التركيب الجزئي لكل منها (غزازي)2020 ،؛ ويعد البترول من أهم مصادر الطاقة في هذا
العصر ،ويستخدم كوقود في الصناعات املختلفة وتستخدم مقطراته في تسيير وسائل
النقل الحديثة مثل السيارات والسفن والطائرات ،كما يستخدم كمصدر للطاقة في قطاع
الزارعة وفي عمليات التدفئة وفي توليد الكهرباء؛ يشتق منه بعض املنتجات واملواد
الكيمائية الهامة كاملبيدات واألدوية .وللبترول عدة تسميات منها :الذهب األسود تشبيها
له في قيمته وأهميته؛ زيت الصخر ...الخ؛
▪ الغاز الطبيعي :هو نوع من الهيدروكربونات العضوية نظرا الحتوائه على نفس العناصر
الرئيسية التي يحتوي عليها البترول ،غير أنه يتخذ صورة غازية وليست سائلة ،فقد يوجد
في الطبيعة مختلطا بالبترول السائل ،ويستخدم كوقود بطريقة مباشرة؛ يتم استخراج
الغاز وتجمعه أثناء استخراج البترول من البئر ،يطلق على الغاز في هذه الحالة الغاز
املصاحب " ،"associa Ted gazكما يوجد الغاز في حقول ال تحتوي على أي سوائل بترولية.
 3.2.2التحديات املتعلقة باستغالل الطاقة التقليدية:
يشهد حجم استهالك الطاقة ،خالل  150سنة املاضية ،تصاعدا مستمرا ،حيث قدرت
وتيرته بـ % 2،3 :في السنة؛ وبما أن إشكالية الطاقة تعد أحد التحديات األكثر جدية التي تواجه
حضارتنا ،ألنها تشترط إيجاد فرص تنمية مستدامة ومنسجمة مع املحيط ،تبقى عمليات
استغالل وإنتاج ،واستهالك الطاقة تتأثر بمجاالت مختلفة ،نذكر منها (CHITOUR, 2007, pp.
):28-30
-

اقتصاديا :تنافسية االقتصاد تتعلق مباشرة بأسعار الطاقة ووفرتها؛
سياسيا :الدول تريد ضمان النفاذ إلى مصادر الطاقة ،والبحث عن استقالليتها في مجال
الطاقة ،فمثال أوروبا ،واليابان يفتقرون للموارد الطبيعية ،هذا ما له تأثير مباشر على
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السياسة الطاقوية واالقتصادية ،وعلى السياسة الخارجية في آن واحد( .حرب الخليج،
غزو العراق ،غزو أفغانستان)؛
بيئي :إنتاج الطاقة له دائما تأثير كبير على البيئة ،جراء عامل التلوث الناتج عن استمرار
تزايد عمليات هدم واستهالك الطاقة بالنسبة لكل فرد جراء التطور والنمو االقتصادي.
 3.2الطاقة املتجددة:
يطلق على الطاقة املتجددة عدة تسميات ،فيعبر عنها بالطاقة غير التقليدية املستدامة
لتميزها عن الطاقة األحفورية امللوثة للبيئة والناضبة ،إلى الطاقة البديلة عن الطاقة التقليدية
أو الطاقة املستدامة تعبيرا عن تجددها طبيعيا أو الطاقة النظيفة أو الطاقة اآلمنة ،كما
يستعمل أيضا مصطلح الطاقات الخضراء إشارة إلى كونها طاقة تنتج من مصادر ال تخلف آثارا
سلبية على البيئة (عايدة.)2019 ،
كما يمكن في هذا الصدد ،استعراض بعض التعريفات الخاصة بالطاقة املتجددة :فهي
طاقات غير ناضبة وتشمل الطاقة املستمدة من الطبيعة كالطاقة الشمسية والرياح والطاقة
املائية...الخ .كما تعرف الطاقة املتجددة على أنها ''الطاقة املستمدة من تلك املصادر التي تتجدد
باستمرار في البيئة أو التي ال يمكن أن تنفذ'' ،وهي ''الطاقات التي ال تحتوي مخلفاتها على غازات
وملوثات أخرى كما في احتراق الوقود األحفوري'' (عزيزة و طبيني .)2016 ،أما تعرف وكالة الطاقة
الدولية ( )IEAللطاقة املتجددة ورد كما يلي '' :تتشكل الطاقة املتجددة من مصادر الطاقة
الناتجة عن مسارات الطبيعة التلقائية كأشعة الشمس والرياح والتي تتجدد في الطبيعة بوتيرة
أعلى من وتيرة استهالكها'' في حين صاغت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تعرفا للطاقة
البديلة كما يلي'' :هي الطاقة املكتسبة من عمليات طبيعة تتجدد باستمرار ،وهي عبارة عن
مصادر طبيعية دائم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وغير ناضبة ومتوفرة في الطبيعة سواء أكانت محدودة أو غير محدودة
ولكنها متجددة باستمرار'' (عیشاوي)2016 ،؛ وخلص وزير البيئة األملاني "زيجمار غابريل" إلى
التعريف التالي '' :هي وسيلة لنشر املزيد من العدالة بين الدول عبر العالم ،وهي ليست حصرا
على الذين يعيشون اليوم ،فالحد األقص ى من استعمال الشمس والرياح اليوم لن يقلل من
فرص األجيال القادمة بل على العكس فعندما نعتمد على الطاقة املتجددة سنجعل مستقبل
أوالدنا وأحفادنا أكثر أمانا'' (زكريا و اخرون.)2018 ،
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 1.3.2مصادر الطاقة املتجددة:
في الواقع ،تتأتى الطاقات املتجددة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الشمس ،بينما تمثل
الطاقة املائية وطاقة الرياح مخزون شمس ي على املدى القصير ،أما الكتلة الحيوية ()Biomasse
فهي تمثل مخزون على املدى الطويل (حسب السلم الزمني البشري)؛ الوقود األحفوري هو أيضا
طاقة شمسية مخزنة ،لكن تراكمها يأخذ ماليين السنين؛ إذن ال يدخل ضمن تعريف الطاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
املتجددة ( ) .(CHITOUR, 2007, p. 102لذا سنورد فيما يلي أهم املصادر األساسية للطاقة
املتجددة ):(CHITOUR, 2007, pp. 103-116
 oالطاقة الشمسية :متوفرة في كل مكان على وجه الكوكب ،فاألرض تستقبل 15000
ضعف الطاقة التي تستهلكها البشرية؛
 oطاقة الرياح  :تتعلق بالطاقة الحركية الكامنة في الهواء املتحرك ،كمية الطاقة املولدة
متعلقة أساسا بسرعة الهواء ،وتتأثر أيضا بكثافة الهواء ،تحول هذه الطاقة إلى كهرباء
بواسطة مولد؛
 oالطاقة الجيو حرارية ( :)géothermiqueهي الحرارة الطبيعية التي توجد في أعماق
األرض .درجة الجيو حرارية تكون في حدود  01درجة مئوية لكل  30متر .وحسب درجة
الحرارة نميز ثالثة أصناف من الطاقة الجيو حرارية :طاقة منخفضة :درجة الحرارة تكون
أقل من  40درجة مئوية؛ الطاقة الجيو حرارية املتوسطة :تكون درجة الحرارة ما بين 40
و 90درجة مئوية؛ والطاقة الجيو حرارية ذات الطاقة العالية تكون درجة الحرارة فيها
اكبر من  100درجة مئوية ،ويمكن أن تصل إلى  300درجة مئوية ،ومنها يخرج املاء على
شكل بخار؛
 oالطاقة الكهرومائية :تتولد من حجز للمياه بسد تيار النهر ،واستعمال الطاقة الكامنة
للمياه املتراكمة واملتساقطة؛
 oطاقة الكتلة الحيوية ( :)Biomasseهي الطاقات املستخلصة من املنتجات العضوية
النباتية (الزراعة) وتسمى أيضا بالفحم األخضر ،وهي قابلة لتجدد ألن النباتات تنمو
بدون توقف بفضل الطاقة الشمسية بواسطة عملية التركيب الضوئي؛
 oاالنصهار النووي :تعد طاقة االنصهار أو االندماج النووي من مصادر الطاقة املتجددة
أنها تقوم على استخدام وقود التريتيوم املشتق من الليثيوم ووقود الديتريوم أو
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الهيدروجين الثقيل املوجود في مياه املحيطات والبحار بكميات هائلة (جديدي و جديدي،
.)2019
 .3التحديات الطاقوية (الطاقية) بالنسبة للجزائر
تواجه الجزائر تحديات كبيرة فيما يتعلق بأمنها الطاقوي ،نظرا لتبعيتها شبه الكلية لقطاع
املحروقات ،هذا ما يفرض عليها التوجه نحو تنويع مصادر اقتصادها الوطني ،ومن بين تلك
التحديات نذكر (طالم )2019 ،و ):(Rassoul & Rassoul, 2017
 1.3تحدي تراجع النتاج الوطني من املوارد الطاقوية التقليدية:
تعرف الجزائر تراجعا في إنتاج النفط منذ عام  2007بنسبة  02إلى  03باملئة في السنة،
حيث قدر إنتاجها في تلك السنة بـ  233مليون طن يوميا ،لينخفض إلى ما يعادل  187مليون
طن في اليوم في سنة  .2012كما نشير في هذا الصدد إلى أن الجزائر لم تستطع املحافظة على
حصتها من صادرات النفط واملقدرة ب ـ  1,2مليون برميل في اليوم عبر نطاق األوبك قبل سنة
 ،2016وقد اكتفت بـ  1,1مليون برميل في سنتي  2012و .2014باملوازاة ،سجلت الجزائر
انخفاض في مستوى اإلنتاج السنوي من الغاز الطبيعي ،نزل من  196,9مليار متر مكعب خالل
سنة  2008إلى  179,5مليار متر مكعب في سنة  .2013هذا ،وإن أهم ما يميز الغاز الجزائري حاليا
وفي املستقبل هو محدودية احتياطاته املؤكدة من الغاز الطبيعي التقليدي ،ذلك أنه بقي ثابتا
طيلة سنوات عند  4,4تريليون متر مكعب ،ومن املنتظر أن تنفذ هذه االحتياطات آفاق 2040
بسبب نمو االستهالك الوطني بمعدالت متسارعة (روالمي .)2020 ،في حين ،لم تسجل الجزائر
منذ ما يربو عن  40سنة حقوال بحجم حقلي البترول والغاز في كل من حاس ي مسعود وحاس ي
الرمل على التوالي؛
 2.3تحدي زيادة االستهالك املحلي من الطاقة:
استهلكت السوق املحلية للطاقة في سنة  2013ما يعادل  52مليون طن مكافئ بترول،
هذا االستهالك السنوي يرتفع بنسبة  08باملئة من الوقود 07 ،باملئة من الغاز الطبيعي ،و12
باملئة من الكهرباء ،وهذا راجع إلى التوسيع املستمر لشبكات توزيع غاز املدينة ،والكهرباء .هذا
االرتفاع السنوي في حجم االستهالك الداخلي ،قد يدفع الجزائر في السنوات املقبلة إلى استهالك
جل إنتاجها الوطني من الطاقة؛ هذا ما يشكل خطر على القدرة التصديرية للجزائر في آفاق
( 2030غندير.)2020 ،
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 3.3تحدي تراجع أسعار الطاقة في السوق العاملية:
تتأثر أسعار النفط بعدة عوامل ،أهمها قانون العرض والطلب ،حيث أن قانون العرض
يخضع إلى :الدول املنتجة التي زادت من طاقتها اإلنتاجية بسبب ارتفاع األسعار مثل البرازيل،
املكسيك ،روسيا ،ودول الخليج؛ الدول املنتجة التي تحتاج إلى موارد مالية إضافية املتأتية من
إيرادات النفط مثل الجزائر ،ليبيا ،نيجريا ،إيران ،العراق ،وفنزويال؛ الدول الجديدة في مجال
إنتاج النفط والغاز الطبيعي ،التي خفضت استهالكها املحلي ،وتصدير الفائض إلى األسواق
العاملية ،مثل الواليات املتحدة األمريكية .أما قانون الطلب فهو أيضا خاضع إلى مجموعة من
املحددات :ازدياد الطلب في كل من الدول املصدرة واملستوردة للنفط ،بسبب ارتفاع حجم
االستهالك املحلي ،مثل الصين ،الهند ،روسيا ،دول الخليج العربي ،الجزائر...؛ انخفاض حاد في
طلب موارد الطاقة خالل السنوات الفائتة ،بسبب تباطؤ اقتصاديات الدول املستهلكة الرئيسية،
بشكل خاص الصين ما أدى إلى انخفاض في الطلب العالمي للطاقة؛ التطور التكنولوجي الذي
ساعد الدول األوروبية في استغالل الطاقات املتجددة ،ما ساهم بشكل واضح في خفض
استخدام الوقود االحفوري.
كما توجد عوامل أخرى تتحكم في األسعار نذكر منها:
• وجود فائض في العرض الذي تجاوز  02مليون برميل في اليوم؛
•

انخفاض طلب الطاقة في العالم ،خاصة في األسواق اآلسيوية؛

• االتفاق السعودي األمريكي على زيادة اإلنتاج مع تخفيض في األسعار ،وهذا لضغط
اقتصاديا على كل من روسيا وإيران جراء موقفهما تجاه أزمتي سوريا وأوكرانيا.
في حين ومن املتوقع أن يواجه قطاع الغاز في الجزائر تحديات كبيرة على املديين ،املتوسط
والبعيد ،ويمكن أن نلخصها في اآلتي (غندير:)2020 ،
ّ
مورد للغاز ،بالنسبة ألوروبا ،غير أن دخول
أ -على الصعيد الخارجي :تعتبر الجزائر ،ثالث أكبر ِّ
العبين جدد للسوق األوروبية – عبر إمدادات الغاز الطبيعي املسال -كالواليات املتحدة
وأستراليا وروسيا أدى إلى تراجع القدرة التنافسية للغاز الطبيعي الجزائري ،وهو ما جعل
زبائنها األوروبيون يعملون على خفض وارداتهم من الغاز الجزائري ومطالبة بعضها ،مثل
إيطاليا ،بمراجعة العقود واألسعار؛
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ب -على الصعيد الداخلي :يعتبر الغاز الطبيعي هو املصدر الرئيس لتوليد الطاقة الكهربائية في
الجزائر ،حيث سجل االستهالك املحلي للغاز الطبيعي  45.5مليار متر مكعب سنة 2018
بزيادة قدرها  %8.6عن عام ً .2017
ووفقا لهذا املنحى الحالي ،فإن االستهالك الوطني من
الغاز الطبيعي سيقفز بحلول عام  2030إلى نحو 67مليار متر مكعب أي ما يعادل نحو%73
من اإلنتاج الوطني.
أدى االنخفاض الحاد في سعر النفط الجزائر الذي انتقل سعر البرميل من ذروة 109
دوالر في جانفي  ،2014إلى  30دوالر في جانفي  2016على االستعانة بصندوق ضبط اإليرادات
لتلبية عجز امليزان التجاري،
 4.3تحدي سياسة دعم أسعار الطاقة في السوق الداخلي للجزائر:
إن سياسة دعم أسعار الطاقة (الوقود ،الكهرباء) في السوق املحلية أضحى يشكل خطرا
ً
ّ
سنويا
تتحمل الخزينة العمومية خسائر مالية هائلة
على االقتصاد الوطني في الجزائر؛ حيث
لدعم أسعار الطاقة؛ من خالل تخصيص ما يعادل  10باملئة من اإلنتاج الداخلي الخام سنويا؛
حيث تبلغ قيمة سعر اللتر الواحد من البنزين بعملة الصعبة في الجزائر  0.36دوالر أمريكي في
حين تبلغ متوسط قيمته العاملية  0.98دوالر؛ هذا وال بأس اإلشارة إلى أسعاره في بعض دول
العالم :يقدر سعره بمقاطعة هونغ كونغ (الصين)  2.24دوالر أمريكي وهو أعلى بستة أضعاف
سعره في الجزائر ويقدر سعره في إيطاليا والدنمارك بـ  1.61دوالر أمريكي أعلى بأربعة أضعاف
سعره في الجزائر؛ هذا ما جعل الجزائر تحتل املرتبة التاسعة من بين  174دولة من دول العالم
من األرخص سعرا للبنزين )(globalpetrolprices, 2020
 .4مقدرات الطاقوية في الجزائر
 1.4موارد الطاقة الناضبة في الجزائر:
تعتبر االحتياطيات املؤكدة ضامنا مهما الستمرار اإلنتاج وتدفق اإلمدادات .كما تحوز
الجزائر على احتياطي مؤكد من الوقود االحفوري ،مشكل أساسا من النفط والغاز الطبيعي،
وتنظر الجزائر إلى احتياطاتها بأنها االئتمان املقدم لالقتصاد ،وبتالي تبني سياساتها االقتصادية
بناء على معطيات املتعلقة باالحتياطي واإلنتاج في مجال املحروقات ،زد إلى ذلك سعر البترول
في األسواق الدولية ،وقد عرفت االحتياطات املؤكدة من النفط والغاز الطبيعي ،في الفترة املمتدة
ما بين  1980إلى  2010تذبذبا ،بين االرتفاع مرة واالنخفاض في أخرى (بن محاد .)2016 ،ويقدر
احتياطي النفط الجزائري بنحو 12,2مليار برميل ،ما يمثل  0,9باملئة من االحتياطي العالمي ،في
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حين يحتل مخزون الجزائر من الغاز الطبيعي املرتبة العاشرة عامليا بواقع  4504مليار متر مكعب،
باإلضافة إلى مخزون ضخم من الغاز الصخري تجاوز  19ألف مليار متر مكعب (غازي)2019 ،؛
بينما في املقابل يبدو أن هذه التقديرات من احتياطي الغاز لم تعد صحيحة؛ فقد أعلنت
الحكومة الجزائرية أن االحتياطيات التقليدية املؤكدة تبلغ  2745مليار متر مكعب فقط ،أي إن
َّ
مراجعة التقديرات قلصت االحتياطي املؤكد من الغاز بنحو( %40غندير.)2020 ،
 .2.4موارد الطاقات املتجددة في الجزائر
تمتلك الجزائر إمكانيات طبيعية هائلة (موارد متنوعة) في مجال إنتاج الطاقات املتجددة،
نستعرضها كما يلي (غازي )2019 ،و (بن محاد:)2016 ،
• الطاقة الشمسية :تمثل الطاقة اإلشعاعية التي ترسل إلى األرض من قبل الشمس مصدر
الطاقة األكثر انتشارا وتكمن أهميته في عدم محدوديته ومجانيته ،وتشع الشمس في كل
ثانية تيارا حراريا إجماليا قيمته حوالي  1033×4كيلوواط ،يصل منه جزء يسير إلى األرض
قيمته  105×2.16كيلوواط .في حين تمتلك الجزائر أغنى الحقول واملناجم الشمسية في
العالم ،أي أن الجزائر تتلقى ما بين  2000و 3900ساعة من الشمس بمتوسط 05
كيلوواط في الساعة من الطاقة على مساحة  1متر مربع ،بقوة تصل إلى  1700كيلوواط/م2
سنويا في الشمال ،و 2263كيلوواط/م 2في الجنوب .غير أن الجزائر لم تستغل هذه الطاقة
بالشكل املطلوب ،ما عدا مشروعين ،األول الذي قامت به شركة "نيال" ( New Energy
 )Alegriaللطاقات املتجددة في والية تندوف ،أما املشروع الثاني فتكفل به معهد الطاقة
الشمسية في حاس ي الرمل بوالية األغواط؛
• الطاقة املائية (الهيدروليكية) :تقدر الطاقة املائية في الجزائر بحوالي  286جيغاواط ،وتعد
هذه االستطاعة ضعيفة ،وهذا راجع إلى عدم االستغالل األمثل ملواقع املياه .لإلشارة تم
إعادة تأهيل محطة الكهرومائية بزيامة لوالية جيجل بقدرة تقدر بـ  100ميغاوات؛
• طاقة الرياح :ترتبط عملية استغالل طاقة الرياح بسرعة هذه األخيرة ،التي تتطلب أن
تكون سرعتها في املتوسط أعلى من  08ميل/سا ،وال تزيد عن حد معين ،اعتبارا لجهاز
املستخدم في التحويل .للجزائر مناطق غنية بسرعة عالية للرياح يبلغ متوسطها 05م/ثا،
في كل من تندوف ،تيارت ،ووهران ،وفي أقصاها إلى أكثر من 06م/ثا في منطقة أدرار،
تيميمون ،وعين صالح ،وهي حقول مناسبة إلنشاء الطاقة الكهربائية .ويمكن القول أن
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سرعة الرياح في الجزائر معتدلة وتتراوح ما بين  02إلى 06م/ثا ،وهي طاقة مالئمة لضخ املياه
خصوصا في السهول املرتفعة؛
• الطاقة الحرارية الجوفية :تخزن الحرارة الجوفية في الصخور الباطنية كما تخزن في املاء
والبخار املوجود بين جزيئات هذه الصخور ،ولكي يمكن االستفادة من هذه الطاقة فانه
البد من خروجها إلى سطح األرض ،وفي العادة يحمل املاء أو البخار أو االثنين معا هذه
الحرارة النافعة؛ ونشير إلى أن إقامة أي مشروع يتعلق بإنتاج وتوليد الكهرباء باالستفادة
من تلك الحرارة ،يستوجب التأكد من أن تلك الحرارة املخزنة في باطن األرض كافية
لإلمدادات على املدى الطويل أو املتوسط ،بحجة تحقيق جدوى اقتصادية.
يشكل كلس الجوارس ي في الشمال الجزائري احتياطيا هاما لحرارة األرض الجوفية ،حيث
يوجد أكثر من  200مصدر ساخن في شمال البالد ،حيث أن ثلثي هذه املنابع تفوق حرارتها 45
درجة مئوية بسعة تدفق تعادل  2م 3من املاء الحار ،كما يحتوي الحوض الرسوبي أسفل
الصحراء على احتياطات هامة من املياه الساخنة.
• طاقة الكتلة الحيوية :تحول الكتلة الحيوية بطريقة فيزيائية-كيميائية حرارية إلى طاقة أو
حامل للطاقة ويعتبر التحضير امليكانيكي للكتلة الحية أكثر الطرق انتشارا ،إعطاء بقايا
الخشب والقش شكل قوالب أو كرات صغيرة أو استخالص الزيوت النباتية .يصل املردود
إلى حوالي  %20عند توليد الكهرباء ،و %70عند توليد الحرارة ،كما يمكن تحويل الكتلة
الحية باستخدام الهواء إلى غاز املولدات بمردود يصل إلى  %70أو .%80وتتواجد طاقة
الكتلة الحيوية في الجزائر في منطقتين:
-

املنطقة الصحراوية الجرداء :والتي تغطي حوالي  % 90من املساحة اإلجمالية؛

 املنطقة الغابية :تمثل  %10من جغرافيا الجزائر ،حيث تغطي الغابات فيها حوالي 1.800.000هكتار ،في حين تمثل التشكيالت الغابية املتدرجة في الجبال  1.900.000هكتار.
ويعتبر كل من "الصنوبر البحري" و"األوكاليبتوس" نباتين هامين في التحويل الطاقوي،
لكنهما ال يمثالن إال  %05من الغابة الجزائرية.
 .5الطاقات املتجددة كسبيل للخروج من الوضع االقتصادي الراهن
رغم األزمات االقتصادية الصعبة التي عرفتها وتعرفها الجزائر جراء تذبذب أسعار
املحروقات في السوق العاملية وانعكاس ذلك سلبيا على تنميتها االقتصادية؛ فان الجزائر وإلى
اليوم لم تتمكن من فك ارتباطها وتبعيتها شبه التامة لقطاع املحروقات.
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بداية وانطالقا من املعطيات التي عرضناها في الشق املتعلق بالتحديات التي تواجه
االقتصاد الجزائري ،فان السياسة التنموية في البالد تبقى مرهونة بصفة مباشرة بقطاع الطاقة.
في حين وبالعودة إلى مقومات الجزائر في هذا املجال (الطاقة) ،يمكن أن نلحظ أن الجزائر يمكنها
تنمية قطاعها الطاقوي باعتماد على الطاقات املتجددة ،من خالل:
أ -إحراز والعمل على تعزيز االنتقال الطاقوي ،وتعني عملية االنتقال الطاقوي االنتقال من
نموذج وطني إلنتاج واستهالك الطاقة إلى نموذج آخرً ،
وفقا لرؤية شاملة ،في إطار األهداف
الرئيسة اآلتية (غندير:)2020 ،
▪ تنويع موارد االقتصاد الكلي؛
▪ الحفاظ على موارد الطاقة األحفورية؛
▪ تنويع مصادر الطاقة وتقليل االرتباط بموارد الطاقة األحفورية من النفط والغاز؛
▪ حماية البيئة واملساهمة في الجهود الدولية للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
.CO2
ب -املحافظة على االحتياطيات املؤكدة باعتبارها ضامنا مهما الستمرار اإلنتاج؛ مع ضمان إطالة
واإلبقاء على عمر االحتياطي النفطي والغازي بالنسبة لألجيال القادمة (بن عمار،)2018 ،
وهذا ما يندرج ضمن مقومات األمن الطاقوي (بن محاد)2016 ،؛
ج -استخدام الطاقات املتجددة يمنح الجزائر إمكانية التحكم ومسايرة الطلب الداخلي على
الطاقة؛ في حين يتضاعف االستهالك الوطني خالل  15سنة فائتة ،حيث قفز من  33مليون
طن مكافئ بترول في  2002إلى  60مليون طن مكافئ بترول في  .2017وستؤدي هذه الوضعية
ال محالة إلى اختالل توازن هيكلي بين العرض والطلب في السوق الوطنية في آفاق 2030
(وزارة الطاقة)2019 ،؛ هذا الواقع حتم على الدولة عبر شركة سوناطراك ،العمل على
إيجاد حلول إستراتيجية ،وذلك بالتركيز على عاملين أساسين (روالمي:)2020 ،
أ .العامل األول :توليد الكهرباء باالعتماد على الطاقات املتجددة بتزويد السوق الوطني
بحوالي  22000ميغاواط آفاق  2030مع إنتاج  10000ميغاواط أخرى توجه نحو
التصدير ،وهذا األمر من شأنه تخفيض االستهالك الوطني من الطاقات األحفورية بـ %9
بحلول  2030واقتصاد  240مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ،ما يعادل اقتصاد  63مليار
دوالر خالل  20سنة؛
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ب .العامل الثاني :التركيز على تنمية املوارد الغازية من مصادره غير التقليدية ببرنامج قيمته
10مليار دوالر سنويا هدفه إنتاج  20مليار متر مكعب من الغاز غير التقليدي بحلول 2030
 ،و 70مليار متر مكعب آفاق .2040؛
د -توفر الطاقات املتجددة فرصا متنوعة الستغناء عن سياسة دعم أسعار الطاقة في السوق
الداخلي للجزائر ،وتوفير ما قيمته – تقريبا 10 -مليار دوالر لفائدة الخزينة العمومية،
ويتجلى هذا ،من خالل التقليل من التبذير من الطاقة الكهربائية ،حيث ال تفوق احتياجات
الجزائر من هذه الطاقة  20باملئة ،بينما  80باملئة من اإلنتاج الكلي تستخدم للتدفئة
) .(Hasni, 2019والتوجه نحو ذلك يكون عن طريق الرفع التدريجي من نسبة الطاقة البديلة
في اإلنتاج اإلجمالي للطاقة ،توجه باألساس إلى إنتاج الكهرباء؛ والتي تنتج حاليا من ثالثة
مصادر رئيسية وهي( :عيشاوي )2018 ،الغاز الطبيعي بنسبة  94.5باملئة؛ الطاقة املائية
بنحو 05باملئة؛ في حين ما يعادل  0,5باملئة تعود أصولها من الطاقة الشمسية .بمعنى أن
تعمل الجزائر على تعزيز استغالل الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الجوفية في تغذية
املجمعات السكانية بالحرارة بهدف التدفئة .وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن الجزائر
تنتج ً
حاليا ،حوالي  400-350ميغاوات ،وتمتلك  22محطة شمسية ،منها محطات هجينة
تسير بالغاز والطاقة الشمسية ً
معا (لشموت)2019 ،؛
ه -يسمح استغالل الطاقات املتجددة للجزائر وبموجب االتفاقيات التي صادقت عليها فيما
يخص البيئة (اتفاق باريس بشأن املناخ 2016؛ بروتوكول كيوتو2004؛ اتفاقية األمم
املتحدة حول التنوع البيولوجي لسنة  ،1995الخ) بتطبيق التزاماتها الدولية املتعلقة بالبيئة
التي صادقت عليها والتي تستجيب ملتطلبات التنمية املستدامة واملعايير الدولية الجديدة
للمتغيرات املناخية؛ وتعتزم الجزائر من خاللها إلى تخفيض انبعاث غازاتها الدفيئة بنسبة
 %07بحلول سنة  ،2030وذلك باالعتماد على قدراتها الوطنية ،أي بمعنى االتجاه نحو تبني
نهج االقتصاد األخضر ،إلحراز بيئة نظيفة ،وتثمين استعادة النفايات عن طريق فروع
الكتلة الحيوية (سالم) 2020 ،؛ بل وتتطلع الجزائر إلى تخفيض غازاتها الدفيئة بنسبة %22
بشرط حصولها على الدعم املالي والتقني الدولي الالزم (جنادي)2019 ،
و -يمنح استغالل الطاقات املتجددة للمؤسسات العمومية الناشطة في قطاع الطاقة من
خفض عجزها املالي املترتب عن سياسة دعم أسعار الطاقة في السوق الداخلية املتبعة من
الحكومة ،والسير نحو الحوكمة املؤسسية؛ باعتبار هذه األخيرة من بين أحد أهم العوامل
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املؤثرة في بيئة االستثمار ،لذا ،ستسمح باستقطاب القطاع الخاص من أجل االستثمار في
هذا املجال باالرتكاز على مبدأ الشفافية واملعلومة ،ومبدأ الحيطة والحذر ،في إطار مبادئ
التنمية املستدامة ).(Delchet, 2003, pp. 19-22
.6خاتمة
تعتبر الطاقات املتجددة في الجزائر في ظل الواقع الطاقوي الراهن ،بمثابة منفذ وسبيل
استراتيجي يرس ي عبرها دعائم قوية لبناء اقتصاد غير ريعي؛ يساهم في تحسين كفاءة استهالك
الطاقة وفق نموذج استهالكي يتماش ى مع عناصر التنمية الشاملة للجزائر .هذه األخيرة التي
ستكون مستديمة انطالقا من مبدأ إيجاد فرص متنوعة لتحقيق اقتصاد إنتاجي متنوع ،يكفل
للجزائر مصادر أخرى من التمويل املستدام .لذا ،فاستغالل الطاقات املتجددة تعطي للجزائر
األريحية الالزمة للمحافظة على ثروات األمة التي تحكم أسواقها مناورات القوى العاملية.
وحسب البروفيسور ) (CHITOUR, 2017تبقى قضية استغالل الطاقات املتجددة في
الجزائر تبقى مرهونة بشكل أساس ي باإلرادة السياسية للدولة التي تتطلب تجنيد جميع
القطاعات ،إضافة إلى املجتمع املدني ،والفاعلين االقتصاديين ،وفق خطة إستراتيجية شاملة
ومتكاملة ،تقوم على ترشيد االحتياطي الطاقوي.
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