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ملخص:

هتدف هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على جتربيت الواليات املتحدة األمريكية والصني يف إستغالل الطاقة
الشمسية ،ومن مت إستخالص أهم األفكار والدروس للتطبيق يف اجلزائر .وقد خلصت إىل أنه ومع تعدد تطبيقات
وجماالت إستخدام الطاقة الشمسية يف ال نموذجني املذكورين ،فمنها ما هو متاح للتفعيل والتطوير يف اجلزائر حاليا لتوفر
وتشابه بعض العوامل واملقومات اليت هنضت بتلك اإلستخدامات يف تلك الدول ،ومنها ما ميكن تطويره مستقبال ألنه

حيتاج خلطة بعيدة املدى تتطلب تضافر كل اجلهود واألطراف واإلمكانيات للتجسيد الفعلي على أرض الواقع يف
اجلزائر.
الكلمات الدالة :إستغالل الطاقة الشمسية ،اجلزائر ،جتارب أجنبية -الواليات املتحدة األمريكية ،الصني.-
Abstract:
This paper aims to highlight the experiences of the United States and China
in the exploitation of solar energy and to draw the most important ideas and
lessons for implementation in Algeria. It concluded that with the number of
applications of solar energy use in these two models, it is available to activate
and develop in Algeria currently or in the future, because it needs a long-term
plan requires the combination of each efforts, parties and possibilities for
actualization in Algeria.
Key words: Solar energy exploitation, Algeria, foreign experiments - USA,
China.
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مقدمة:
سعيا منها لتحقيق اإلستغالل األمثل لإلمكانيات املتاحة من الطاقة الشمسية من أجل
املسامهة يف توفري اإلمداد الطاقوي بغية تلبية الطلب املتزايد على الطاقة من جهة ،وللحد من
اإلنبعاثات الكربونية من جهة أخرى ،تويل بعض الدول – منها الواليات املتحدة األمريكية والصني-
اإلهتمام الكبري هبذا اجملال ،من خالل تكثيف جهودها البحثية والتطويرية املتعلقة مبجال إستغالل
الطاقة الشمسية ،حىت تتمكن من النهوض هبذا القطاع إستجابة ملتطلبات التنمية املستدامة.
اجلزائر ،وبالرغم من إمتالكها إلمكانيات هائلة من الطاقة الشمسية إال أهنا غري مستغلة
بشكل كفء ،خاصة يف ظل الظروف العاملية الراهنة اليت تطبعها التغريات اجليوسرتاتيجية للسوق
الدولية للطاقة ،وتزامنا مع قرب نفاذ إحتياطي الطاقات األحفورية يف اجلزائر وتسارع وترية اإلستهالك
احمللي هلا وتراجع القدرات اإلنتاجية منها ،لذلك يتعني على اجلزائر إعتماد سياسة طاقوية جديدة
تنطلق من إجياد مصادر بديلة ختفف من التبعية النفطية ،وبذلك تدخل اجلزائر عهدا جديدا من
الطاقة النظيفة يف سبيل حتقيق تنمية شاملة ومستدامة .ويف إطار حماكاة الواقع احمللي والدويل فإن على
اجلزائر العمل على ترقية إستغالل الطاقة الشمس ية وخمتلف تطبيقاهتا اليت متتلك منها مقومات
وإمكانيات طبيعية هائلة ،وذلك على ضوء اإلقتضاء بالتجارب األجنبية الرائدة سواء لدول نامية أو
متقدمة وإستخالص الدروس واألفكار لتنمية إستغالل الثروة الشمسية حاليا ومستقبال.
ومن خالل الطرح السابق ،نصل إىل توضيح معامل إشكالية ورقتنا البحثية هذه من خالل
السؤال التايل :ما هي الدروس واألفكار التي يمكن للجزائر إستخالصها واألخذ بها ألجل تطوير
إستغالل الطاقة الشمسية على ضوء تجربتي الواليات المتحدة األمريكية والصين الشعبية؟
وألجل معاجلة هذا التساؤل ،قمنا بتقسيم هذه الورقة البحثية إىل احملاور التالية:
 أوال :إمكانيات اجلزائر من الطاقة الشمسية؛ -ثانيا :عرض جتربيت الواليات املتحدة األمريكية والصني يف النهوض بإستغالل الطاقة الشمسية؛
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 ثالثا :خريطة طريق حنو ترقية إستغالل الطاقة الشمسية يف اجلزائر على ضوء التجربتني (الو.م.أوالصني).
أوال :إمكانيات الجزائر من الطاقة الشمسية
تتمتع اجلزائر بقدرات طبيعية هائلة من اإلشعاع الشمسي ،ميكن أن يؤهلها إلستغالل الطاقة
الشمسية بصورة رئيسية ضمن خططها التنموية خاصة ما يتعلق بتوفري الطاقة الكهربائية ،وإستخدامها
لفك العزلة عن املناطق الريفية النائية ،من خالل رفع مستويات توفري اإلمداد الطاقوي اآلمن واملستدام
واألقل تكلفة ،وتتوفر اجلزائر جراء موقعها اجلغرايف على أضخم حقول الطاقة الشمسية يف العامل تعد
منجما للطاقة الشمسية ،نظرا ملساحتها كأكرب دولة عربية وإفريقية (منطقة كربى صحاري العامل)
ومتثل مساحة الصحراء اجلزائرية  %08من املساحة الكلية للجزائر (املقدرة بأكثر من  2مليون كلم)2
بإمكانيات هائلة من الطاقة الشمسية حيث متتاز باحلرارة الشديدة تقريبا  08درجة مئوية صيفا
ومبعدل إشراق يقدر بـ  0088ساعة سنويا ،مع مساء صافية تقريبا دون غيوم ،إذ أن غطاء السحب
هبا منخفض يرتاوح من  %08و %28فقط على مدار العام .وحسب الدراسات املتخصصة فإن
اجلزائر تتلقى أكثر من  2888ساعة تشميس سنويا على كامل الرتاب الوطين وقد تصل حدود
 0088ساعة من الشمس يف اهلضاب العليا والصحراء ،ومتوسط الطاقة املتوفرة هبا حنو  0كيلوواط
ساعي على مساحة 0م 2يف الشمال ،وتتجاوز  0.0كيلوواط ساعي على مساحة 0م 2يف منطقة
اجلنوب ،أي أن القوة تصل إىل  0088كيلوواط ساعي /م2سنويا يف الشمال و 2008كيلوواط
ساعي/م2سنويا بالنسبة للجنوب 1،كما يوضحه اجلدول املوايل:
الجدول رقم ( :)30القدرات الشمسية في الجزائر
البيانات

منطقة ساحلية

هضاب عليا

صحراء

مساحة()%

4

08

00

معدل مدة إشراقة الشمس (ساعة/سنة)

2008

0888

0088

الطاقة المتوفرة في المتوسط (كيلوواط ساعي/م/8سنة)

0088

0088

2008

المصدر :مديرية الطاقات اجلديدة واملتجددة ،دليل الطاقات المتجددة ،وزارة الطاقة واملناجم ،اجلزائر ،2880 ،ص.00
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واجلدير بالذكر أن اجلزائر صنفت من بني أكرب وأحسن حقول الطاقة الشمسية يف العامل،
باإلضافة إىل إيران ومنطقة أريزونا بالواليات املتحدة األمريكية ،كما متتلك أكرب نسبة من الطاقة
الشمسية يف حوض البحر األبيض املتوسط اليت تسمح بتغطية  08مرة إحتياجات الدول األوروبية،
و 4مرات اإلستهالك العاملي ،وتغطية  0أالف مرة اإلستهالك الوطين من الطاقة الكهربائية.

2

ثانيا :عرض تجربتي الواليات المتحدة األمريكية والصين في النهوض بإستغالل الطاقة الشمسية
 .0التجربة األمريكية :تعترب التجربة األمريكية يف قطاع الطاقة املتجددة منوذجا رائدا ،كون
الواليات املتحدة األمريكية إستطاعت أن حتقق أكرب رصيد من التجارب الناجحة يف جمال الطاقات
املتجددة خاصة الطاقة الشمسية بال منازع ،وقد ساعدها يف ذلك املناخ املشمس واإلمكانات
الشمسية اهلائلة اليت متتلكها ،حيث حتظى العديد من والياهتا بقدر كبري من اإلشعاع الشمسي،
وخاصة املناطق اليت تقع يف اجلنوب الغريب ،ويبلغ متوسط عدد ساعات سطوع الشمس بالواليات
املتحدة األمريكية حنو  2088ساعة سنويا ،وتعترب والية أريزونا أكثر الواليات األمريكية إسقباال
ألشعة الشمس حيث تستقبل ما يعادل  0.0مليار ميغاواط ساعة من الطاقة الشمسية ،ويصل
متوسط عدد ساعات سطوع الشمس هبا إىل  0080ساعة سنويا 3،وقد حافظت الواليات املتحدة
األمريكية على ريادهتا يف سوق الطاقة الشمسية سواء احلرارية أو الفوتوفولطية ،بإحتالهلا املرتبة الثانية
على مستوى العامل يف اإلستثمار فيها بنهاية عام  ،2800وإحتلت املرتبة الثانية من حيث إمجايل
القدرات املركبة من الطاقة الشمسية احلرارية بعد أسبانيا حيث قدرت بنحو  0000ميغاواط هناية
سنة  ، 2800وحلت الواليات املتحدة األمريكية يف املركز الرابع من حيث إمجايل القدرات املركبة من
الطاقة الشمسية الفوتوفولطية بعد كل من الصني واليابان وأملانيا ،وذلك بقدرات تصل إىل 48.0
جيغاواط هناية سنة .2800

4

وقد أدركت الواليات املتحدة األمريكية اخلطر الكبري الذي بات يهدد أمنها ويسبب مزيدا من
التدهور اإليكولوجي هبا إذ أصبحت أكثر عرضة لتغريات املناخ ،وما يرتتب عليها من آثار سلبية،
وعليه فقد وضعت الدولة إسرا تيجيات خاصة بتبين تكنولوجيات الطاقة النظيفة واليت تساعد يف احلد
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من إنبعاثات الغازات الدفيئة ،إذ يعترب قطاع الطاقة أكثر القطاعات مسامهة يف إنبعاث الغازات
املسببة لإلحتباس احلراري ،وخالل السنوات اخلمسة األخرية أحرز املبتكرون واملستثمرون بالواليات
املتحدة األ مريكية تقدما ملحوظا يف تطوير ونشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة بدعم من احلكومة
األمريكية وسياستها املتعلقة بأمن الطاقة واحلفاظ على البيئة ،حيث خصصت وزارة الطاقة األمريكية
حنو  00مليون دوالر لدعم  48مؤسسة متخصصة يف البحث والتطوير واإلبتكار يف جمال الطاقة
الشمس ية لتقليل تكاليف إنتاجها ،مبا ينعكس على أسعارها ودرجة إنتشارها 5.وتستهدف الوزارة
أيضا من خالل مبادرة " "SunShotجعل أسعار الطاقة الشمسية تنافسية مقارنة بأسعار الطاقة
األحفورية ،وذلك من خالل العمل على خفض أسعارها بنسبة  %00بني سنيت  2808و،2828
مبا يساعد على رفع مسامهتها يف تلبية الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية بالواليات املتحدة
األمريكية ،وختفيض حنو  %20من إنبعاثات الغازات الدفيئة يف أفاق .2808

6

وتعترب الواليات املتحدة األمريكية من الدول اليت تتنوع فيها تقنيات الطاقة الشمسية املستغلة بني
الفوتوفولطية واحل رارية ،حيث متتلك الواليات املتحدة األمريكية ما يزيد عن  0008حمطة للطاقة
الشمسية ،ترتاوح بني األحجام الكبرية واملتوسطة والصغرية (اجلدول رقم" "82يوضح أكرب عشرة
حمطات بالواليات املتحدة األمريكية)  ،باإلضافة إىل عشرات اآلالف من األسقف الشمسية اليت
تغطي أسطح امل با ي حيث تعد أكثر التطبيقات إنتشارا يف الواليات املتحدة األمريكية ،وإىل جانب
إستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء تستخدم يف جماالت أخرى ألغراض تسخني املياه وتكييف
اهلواء ،وإستخدامها يف النشاط الزراعي واإلنارة ،إىل جانب إستخدامها لتحلية مياه البحر ومعاجلة
مياه الصرف الصحي.
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الجدول رقم ( :)38أهم محطات الطاقة الشمسية بالواليات المتحدة األمريكية
إسم المحطة

الوالية

نوعها

Solar Star Projects

كاليفورنيا

فوتوفولطية

000

كاليفورنيا

فوتوفولطية

008

2804

كاليفورنيا

فوتوفولطية

008

2800

حرارية

002

2804

Topaz Solar Farm

Desert Sunlight Solar Farm
Electric

 Ivanpahكاليفورنيا

Solar

Generating System
Generating
Systems

Energy

 Solarكاليفورنيا

Agua Caliente Solar Project
Trough
Palnt
Solar
Facility
Solar

Parabolic

 Solanaأريزونا

 Copperنيفادا

Mountain
Valley

أريزونا

 Californiaكاليفورنيا

Ranch
Mojave Solar Project

كاليفورنيا

حرارية

قدرتها

سنة

(ميغاواط)

اإلنجاز
2800

004

0008

فوتوفولطية

208

2802

حرارية

208

2800

فوتوفولطية
فوتوفولطية
حرارية

208
208
208

2800
2800
2804

Source : - PV Resources, Large- Scale PV Power Plants, Top 50, 2015.
 -U.S. Department of Energy, The Year of Concentrating Solar Power, 2014, p711

 كاليفورنيا كنموذج أمريكي رائد في مجال إستخدام الطاقة الشمسية :تستهدف كاليفورنيا
احلصول على ثلث إحتياجاهتا من الكهرباء من مصادر متجددة حبلول عام  ،2828كما تستهدف
احلصول على %08من الكهرباء من خالل الطاقة الشمسية حبلول عام  ،2808وبذلك تستطيع
الواليات املتحدة األمريكية ككل إنتاج ما يزيد عن  %08من إحتياجاهتا من الكهرباء من الطاقة
الشمسية ،كما ميكن احلد من اإلنبعاثات الكربونية بنحور  00مليون طن مرتي سنويا ،ومن مث
النجاح يف تنفيذ خطة الطاقة النظيفة لوكالة محاية البيئة األمريكية ،واليت تستهدف خفض اإلنبعاثات
الكربونية يف عام  2808بنسبة  %08عن مستوياهتا يف عام  7،2880وتعترب مقاطعة لوس أجنلوس
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أكثر املقاطعات بكاليفورنيا إمتالكا وإستغالال إلمكاناهتا الشمسية اهلائلة ،فإستغالل  %08من
إمكاناهتا الشمسية قادرة على خفض اإلنبعاثات الكربونية بنحو  2.0مليون طن مرتي سنويا.

8

وتنتشر بكاليفورنيا تطبيقات عديدة للطاقة الشمسية تساهم يف جمموعها يف حتقيق هدف الوالية
املتعلق بالطاقة املستدامة ،إذ تنتشر هبا حمطات حتلية مياه البحر بإستخدام الطاقة الشمسية من خالل
تكنولوجيا التناضح العكسي الفوتوفولطي والتقطري الشمسي احلراري متعدد التأثري ،حيث مت تدشني
حمطة لتحلية مياه البحر بإ ستخدام الطاقة الشمسية احلرارية وتدعى حمطة  WaterFXواليت تنتج
حنو  04ألف جالونا من املياه يوميا ،وقد كلفت حنو مليون دوالر ،كما تستهدف كاليفورنيا توسيع
احملطة ليبلغ حجم إنتاجها مليو ي جالونا يوميا ،وذلك من خالل إضافة  00وحدة تابعة هلا بتكلفة
تصل إىل  08مليون دوالر.

9

فضال عن حمطات حتلية مياه البحر ،تنتشر بكاليفورنيا فكرة تصفية مياه الصرف الصحي
بإستخدام الطاقة الشمسية ،حيث يف هذا اإلطار طورت شركة  Medoraدائرة تدعى "سوالر يب"
سنة  ، 2880وهي شكل دائري عائم ببحريات الصرف الصحي يعمل على معاجلة تلك املياه
بإستخدام الطاقة الشمسية ،وتستطيع الدائرة نقل حوايل  08أالف جالونا من املياه يف الدقيقة
الواحدة وملسافات طويلة .وقد مت تركيب ا لعديد من تلك الدوائر ببحريات الصرف يف كاليفورنيا وكذا
باقي الواليات األمريكية .ويف سنة  2882مت تدشني حمطة ملعاجلة مياه الصرف الصحي بإستخدام
الطاقة الشمسية بكاليفورنيا ،حيث تنتج احملطة ما يقارب لـ  0.0مليون جالونا يوميا ،وهو ما يكفي
إلمداد  00ألف منزال باملياه الصاحلة لإلستخدام.

10

ويف سنة  ،2880أطلقت والية كاليفورنيا محلة "املليون سقف مشسي" واليت تستهدف إنتشار
األسقف الشمسية لتغطية املبا ي والوصول إىل مليون سقف مشسي حبلول  .2828وقد ألزمت مدينيت
النكسرت مبقاطعة لوس أجنلوس وسيباستوبول مبقاطعة سونوما مجيع املبا ي اجلديدة اليت يتم بناؤها أن
تستخدم األلواح الفوتوفولطية كأسطح لتلك املبا ي ،كما دعت مدينة ريتشموند مبقاطعة كونرتا كوستا
إىل ختفيض أسعار املبا ي السكنية اليت تستخدم األلواح الفوتوفولطية ،كما متكنت مقاطعة يولو بوالية
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كاليفورنيا إنتاج حوايل  00.0مليون كيلوواط ساعي من خالل األسقف الشمسية ،أي بنسبة
 %002من الطلب على الكهرباء بتلك املقاطعة.

11

ويف إطار مبادرة الطاقة الشمسية بكاليفورنيا " ،"CSIمت ختصيص ما يزيد عن ملياري دوالر
إلنتاج  0048ميغاواط من الطاقة الشمسية بني عامي  2880و ،2800كما خصصت املبادرة
 208مليون دوالر لتدشني حنو  288ألف نظام مشسي لتسخني املياه بني عامي  2808و،2800
وتقدم شراكة املنازل الشمسية اجلديدة " "NSHPللجنة الطاقة بكاليفورنيا ،احلوافز املالية والعديد
من أشكال الدعم ملالك املنازل اجلديدة لتشجيعهم على إستخدام الطاقة الشمسية12،ووفقا
إلحصاءات عام  ، 2800حتتوي كاليفورنيا على ما يزيد عن  480ألف مشروع للطاقة الشمسية
يرتاوح بني حمطات إنتاج الكهرباء وكذلك األسقف الشمسية اليت تغطي عشرات اآلالف من املبا ي
بالوالية تنفيذا لربنامج املليون سقف مشسي ،وتصل القدرات اإلمجالية لتلك املشروعات إىل 0200
ميغاواط.

13

وقد إبتكرت ال واليات املتحدة األمريكية منوذجا إلستئجار معدات الطاقة الشمسية ،والذي
يساهم يف إنتشار فكرة إستخدام الطاقة الشمسية على أسطح املبا ي ،ووفقا لدراسة أجرهتا شركة
" ، "BWCشهدت السنوات األخرية تقدما ملحوظا يف تركيب األلواح الفوتوفولطية على أسطح
املبا ي كنتيجة مباشرة لعمليات اإلستئجار ،وبذلك أصبح إستئجار معدات الطاقة الشمسية متاحا يف
 04والية أمريكية ،مما ساهم يف خفض تكاليف احلصول على الكهرباء من الطاقة الشمسية ،وبذلك
ميكن للمستهلك جتنب التكاليف األولية للرتكيب.

14

وتقف وراء النجاحات اليت حققت يف الواليات املتحدة األمريكية يف جمال الطاقة الشمسية
العديد من العوامل واألسباب ،ويعود األهم منها إىل سياستها احلكومية الواضحة والصارمة إجتاه ترقية
إستغالل الطاقات املتجددة ،من خالل الدعم والتشجيع وإقامة املشاريع الضخمة ،وتعزيز سبل
التعاون بينها وبني الدول الرائدة يف هذ ا اجملال كأملانيا وكذا إنتهاج سياسة ضريبية ال ختتلف كثريا عن
باقي الدول حول فرض الضرائب للحد من التلوث ،وإلغائها من جانب آخر على مشاريع الطاقات
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البديلة املتجددة لدعم وتشجيع إنتشار إستغالهلا ،ويف هذا اإلطار أقر جملس النواب األمريكي مشروع
قانون يقضي بزيادة الضرائب على أكرب الشركات األمريكية للبرتول مبقدار  00مليار دوالر وحتويل
فوائد أموال البرتول لتطوير ودعم الطاقات النظيفة.

15

 .8التجربة الصينية :سعت الصني على مدى العقود األخرية إىل حتقيق غايتها من التنمية بوترية
سريعة ،لتنمو بنسبة  %08سنويا يف املتوسط ،ولتصبح اآلن من أكرب اإلقتصاديات يف العامل ،إال أن
مثة ضغوط نتجت عن هذا النمو السريع ،كتدهور النظام اإليكولوجي وزيادة غازات اإلحتباس
احلراري ،إذ تعترب الصني حاليا أكرب مساهم يف إنبعاثات الغازات الدفينة على مستوى العامل .وتتعهد
احلكومة بالعمل على تقليص كثافة إنبعاثاهتا الكربونية بنسبة ترتاوح ما بني  48إىل  %40يف عام
 2828باملقارنة مبستوياهتا يف عام  ،2880كما تعتزم زيادة إستهالكها من الطاقة املتجددة إىل
 %00حبلول عام .2828

16

والصني من الدول اليت تتمتع حبظ وافر من اإلشعاع الشمسي إذ تسطع الشمس بقوة يف معظم
املقاطعات الص ينية ويبلغ متوسط عدد ساعات إشراق الشمس حنو  2288ساعة سنويا يف أكثر من
ثلثي املساحة اإلمجالية للدولة وتعترب مقاطعة تشينغهاي أكثر املقاطعات من حيث متوسط عدد
ساعات سطوع الشمس والذي يصل إىل  0088ساعة سنويا ،وتبلغ طاقة اإلشعاع الشمسي
بالصني حنو  0008ميغا جول/مرت مربع/سنة ،وميكن تغطية حنو  %08من إحتياجات الصني
إعتمادا على القدرات الشمسية لديها 17.ويف عام  2880أعلنت احلكومة أهنا ستدعم أنظمة الطاقة
الشمسية من خالل حتملها حنو  %08من أسعار تلك األنظمة وذلك حىت تنمو هذه الصناعة مبا
جيعلها تنافس الطاقة الناجتة عن الوقود األحفوري وخاصة الفحم يف املستقبل.

18

ويف سنة  ، 2800تصدرت الصني قائمة الدول يف اإلستثمار يف الطاقات املتجددة ككل حبوايل
 00.0مليار دوالر أي بنحو  %02من إمجايل اإلستثمارات العاملية يف الطاقات املتجددة،

19

وأصبحت بذلك متلك حنو ربع القدرات العاملية للطاقات املتجددة ،وقد إحتلت الصني املركز األول
يف اإلستثمار يف الطاقة الشمسية الفوتوفولطية وكذا إمجايل القدرات املركبة منها بقدرات تصل إىل
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 00.4جيغاواط هناية عام  ، 2800وصارت الصني قادرة على إنتاج حوايل  00.2ترياواط ساعي
سنويا من الطاقة الكهربائية بإستخدام األلواح الفوتوفولطية،

20

منها  %08من خالل احملطات

الكربى (أمهها حمطة  Longyangxiaمبقاطعة تشينغهاي بقدرت إنتاج تبلغ حنو 408
ميغاواط) ،21و %28من خالل األسقف الشمسية املشيدة على املبا ي احلكومية والسكنية
والتجارية .ورغم تواجد احملطات احلرارية يف الصني إال أن مسامهة الطاقة الشمسية احلرارية يف إنتاج
الكهرباء حمدودة مقارنة بنظريهتا الفوتوفولطية ،وبنهاية سنة  2800أنتجت الصني حنو ثلثي األلواح
الفوتوفولطية على مستوى العامل ،وإحتلت املركز األول من حيث قدرات التسخني الشمسي بنسبة
 %00من إمجايل قدرات التسخني الشمسي يف العامل ،كما إستطاع قطاع الطاقة الشمسية
الفوتوفولطية خلق حنو مليون و 002ألف وظيفة جديدة بالصني ،إىل جانب توفري  040ألف
وظيفة من خالل قطاع التسخني الشمسي.

22

أما عن إ ستخدامات الطاقة الشمسية بالصني فهي عديدة ومتنوعة  ،فباإلضافة إىل إستخدامها
إلنتاج الكهرباء توجد عدة تطبيقات أخرى ،حيث تستخدم إلنارة الطرق والقرى ،كما تنتشر يف
الصني األسقف الشمسية واليت تنتج حنو  %28من الكهرباء املولدة من الطاقة الشمسية ،إال أن
اإلستخدام األكثر إنتشارا للطاقة الشمسية بالصني على اإلطالق هو سخانات املياه الشمسية ،إذ
أهنا تعترب رائدة يف جمال إنتاج وإستهالك سخانات املياه الشمسية على مستوى العامل.
وإستهدافا للحفاظ على البيئة من التدهور اإليكولوجي وكذا حتجيم الكمية املستغلة من الطاقات
األحفورية وخاصة الفحم ،سعت العديد من املدن الصينية إىل تكثيف إستخدام الطاقة الشمسية،
وذلك من خالل تدشني العديد من حمطات الطاقة الشمسية ،وتركيب السخانات الشمسية واأللواح
الفوتوفولطية ،وتعد مدينة دوجو من النماذج الرائدة يف حتقيق الكفاءة اإلستخدامية للطاقة الشمسية
من خالل جتربة وادي الطاقة الشمسية.
 نموذج وادي الطاقة الشمسية بمدينة دوجو الصينية :يقع وادي الطاقة الشمسية مبدينة
دوجو مبقاطعة شاندونغ مشال الصني ،حيث يعد أكرب قاعدة إلنتاح الطاقة الشمسية يف العامل إذ ميتد
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على مساحة تزيد عن  088مليون مرت مربع حيث تنتشر مشاريع بناء وحدات سكنية مزودة بأنظمة
تستعمل الطاقة الشمس ية ،باإلضافة إىل أعمدة اإلنارة يف الشوارع واحلدائق اجملهزة مبصابيح حديثة
تعمل بالطاقة الشمسية 23،ويعترب وادي الطاقة الشمسية من أهم املشروعات الصينية اليت تستهدف
اإلستفادة من اإلمكانات الشمسية اليت تتمتع هبا مدينة دوجو ،إذ أهنا تستقبل كميات كبرية من
اإلشعاع الشمسي ،فضال عن أهنا تتمتع بنحو  2000ساعة مشمسة يف السنة ،وهبذا تعترب من أكثر
املدن الصينية إستقباال ألشعة الشمس.
يف عام  ، 0000وضعت السلطات احمللية ملدينة دوجو خطة بعنوان "منطقة التنمية اإلقتصادية
بدوجو"  ،مشلت العديد من القطاعات من أمهها قطاع الطاقة الشمسية ،وإستهدفت السلطات من
تلك اخلطة جذب املزيد من اإلستثمارات يف صناعة الطاقة الشمسية من خالل جمموعة من
السياسات الفعالة ،مثل سياسيات إستخدام األراضي والسياسات الضريبية ،كما وفرت احلكومة
قروضا ميسرة للمشروعات ذات براءات اإلخرتاع ،وقد شهدت الفرتة بني عامي 2880 0000
إستثمار احلكومة احمللية حنو  00.0مليون دوالر سنويا يف صناعة الطاقة الشمسية ،كما لعب القطاع
اخلاص دورا هاما يف متويلها ،وتضم دوجو إىل غاية سنة  2800حنو  028شركة تعمل مبجال الطاقة
الشمسية.

24

ويف عام  ،2880مت إطالق مشروع "تكامل أنظمة الطاقة الشمسية يف املبا ي اجلديدة" وذلك يف
املناطق احلضرية لدعم إنتشار الطاقة الشمسية .ويشرتط املشروع على مجيع املبا ي السكنية يف دوجو
أن تكون جمهزة مبرافق الطاقة الشمسية احلرارية ،حبيث تستخدم املبا ي األقل من  02طابقا الطاقة
الشمسية احلرارية على أسطحها ،يف حني تستخدم املبا ي األكثر من ذلك األنظمة املركزية ،ويشمل
املشروع أيضا إعادة حتديث املبا ي القائمة بالفعل ،ويف عام  ،2880أطلقت دوجو مشروع "إنتشار
الطاقة الفوتوفولتية  ، "0000حيث شرعت يف تركيب وإحالل أعمدة اإلنارة الشمسية حمل التقليدية
يف  08تقاطع مروري و 0طرق رئيسة و 0أحياء سكنية ،مبا يف ذلك إضاءة املناظر الطبيعية يف 0
مناطق ذات املناظر اخلالبة ،وتظم دوجو واحدا من أكرب املبا ي اليت تعمل بالطاقة الشمسية يف العامل،
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ويعرف بإسم "الشمس والقمر"  ،ويستخدم املبىن السخانات الشمسية لتسخني املياه ،كما يشتمل
على حمطة مشسية لتحلية املياه ومنتزها ترفيهيا يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية .ويف عام  ،2800مت
تدشني حمطة مشسية فوتوفولطية بقدرة  28ميغاواط يف إطار إسرتاتيجية دوجو املتعلقة بالطاقة
الشمسية ،كما جتاوز إستخدام السخانات الشمسية هبا  0مليون مرت مربع ،وحتتوي  %00من املبا ي
اجلديدة واملبا ي طور اإلنشاء مبدينة دوجو على تكنولوجيا الطاقة الشمسية الفوتوفولطية أو احلرارية
املتكاملة.

25

ويعترب وادي الطاقة الشمسية مبدينة دوجو مثاال حيتذى به يف كيفية اإلستفادة من الطاقة
النظيفة الشمسية للحفاظ على البيئة ومحايتها من التلوث ،إذ يساهم املشروع يف احلد من اإلنبعاثات
الكربونية وحتجيم الكمية املستخدمة من الطاقات االحفورية خاصة الفحم وفقا لضوابط اإلستدامة
البيئية .كما تسعى العديد من املدن الصينية للتتحول إىل مدن خضراء مثل هونغ كونغ وإسرتاتيجيتها
الفعالة يف خفض نسبة مسامهة الفحم يف مزيج الطاقة بنحو  %08حبلول عام ،2828كما
تستهدف تركيب السخانات الشمسية وتدشني األلواح الفوتوفولطية باملبا ي احلكومية هبا ،وقد مت
تغدية قرية ليانغ جياهوانغ بالكهرباء من خالل األلواح الفوتوفولطية اليت تغطي معظم املبا ي السكنية
بالقرية باإلضافة إىل أعمدة اإلنارة الشمسية اليت تستخدم يف إضاءة القرية ليال ،كما طبقت شانغهاي
جمموعة من السياسات الداعمة للطاقة اخلضراء وصممت مناذج للمبا ي اخلالية من اإلنبعاثات
الكربونية.

26

ثالثا :خريطة طريق نحو ترقية إستغالل الطاقة الشمسية في الجزائر على ضوء التجربتين
(الو.م.أ والصين)
إنطالقا من العرض السابق الذي سلط ا لضوء على إحدى التجارب الرائدة يف جمال إستغالل
الطاقة الشمسية ،يتعني على اجلزائر يف ظل الظروف الراهنة واإلمكانيات املتاحة من الطاقة الشمسية،
اإلقتضاء بتلك النماذج األجنبية وإستخالص الدروس ووضع خريطة طريق لتنمية إستغالل الطاقة
الشمسية مبا يتالئم مع الظروف واحلاالت واإلمكانيات حاليا ومستقبال كما يلي:
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 .0في مجال األسقف الشمسية :ميكن اإلقتضاء بتجربة الواليات املتحدة األمريكية فيما يتعلق
حبملة "املليون سقف مشسي" بكاليفورنيا واليت سامهت يف إنتشار إستغالل الطاقة الشمسية هبا،
حيث ميكن إلزام مالك املبا ي يف اجلزائر ب إستخدام األسقف الشمسية على حنو ما مت يف مدينيت
النكسرت وسيباستوبول األمريكيتني ،وجيب تقدمي احلوافز املالية والدعم ملالك املنازل اجلديدة يف
اجلزائر ،على غرار شراكة "املنازل الشمسية اجلديدة" للجنة الطاقة بكاليفورنيا ،لتشجيعهم على بناء
منازهلم مبا يتوافق وإستغالل الطاقة الشمسية على أسطحها .كما ميكن القيام بإستئجار معدات
الطاقة الشمسية على النحو الذي مت بالواليات املتحدة األمريكية مبا يساهم يف خفض تكاليف التزود
بكهرباء الطاقة الشمسية ،ومن مت توسيع إستخدام األسقف الشمسية.
 .8في مجال التسخين الشمسي :تعد التجربة الصينية رائدة يف هذا اجملال إذ ميكن إبرام
إتفاقيات شراكة مع الطرف الصيين لإلستفادة من خربهتم يف صناعة وتركيب السخانات الشمسية يف
اجلزائر ،ورغم أن اجلزائر تتوفر على إمكانية توفري هذه اخلدمة بإستعمال الغاز الطبيعي ،إال أن تزويد
كل املناطق واملبا ي بغاز املدينة ي لقى بعض الصعوبات خاصة يف املناطق البعيدة عن الشبكات
الرئيسية ،ضف إىل ذلك وجود إمكانية إستغالل القدرات اهلائلة للطاقة الشمسية يف اجلزائر يف جمال
التسخني ،ومن مث ختفيض اإلستنزاف املتزايد للثروة الغازية ،وتوفري املستهلك منها حمليا للتصدير
وجلب العملة الصعبة.
 .0في مجال تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية :حتتاج اجلزائر إىل تأمني كميات أكرب من
املياه الصاحلة لإلستعمال سواء لإلستخدامات الصناعية ،املنزلية أو الفالحية بشكل خاص ،إذ يعا ي
الفالحون بشكل كبري من ظاهرة اجلفاف كل سنة ما يكلفهم خسائر كبرية ،وعليه ميكن اإلستفادة
من التجارب الدولية يف جمال حتلية مياه البحر عرب حمطات تشتغل بالطاقة الشمسية ،كما هو احلال
يف حمطة ( )WaterFXبوالية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة األمريكية ،وعلى اجلزائر أن تستفيد
من اخلربات األجنبية يف تطوير هذه التقنية أيضا لتحلية مياه اآلبار املاحلة يف الصحراء اجلزائرية،
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وتوجيهها لإلستعماالت الفالحية مما يعطي دفعة قوية لتطوير هذا القطاع واملسامهة يف تنويع مصادر
الدخل لإلقتصاد الوطين.
 .4في مجال معالجة مياه الصرف الصحي بالطاقة الشمسية :تعمل حمطات الصرف الصحي
يف اجلزائر بإستخدام الطاقة األحفورية امللوثة لل بيئة ،وعليه البد من التوجه إىل بناء حمطات معاجلة مياه
الصرف الصحي ،مبا يسمح بتشغيلها بالطاقة الشمسية يف املستقبل ،إذ ميكن اإلستفادة من التجربة
األمريكية يف هذا اجملال خاصة فكرة عمل دائرة " سوالر يب" ببحريات الصرف الصحي واليت تستطيع
معاجلة املياه بإستخدام ا لطاقة الشمسية ،وأيضا عقد شراكات مع الطرف األمريكي لإلستفادة من
جتربته يف هذا اجملال.
 .5في مجال المدن الجديدة والمدن قيد التشييد :تتيح فكرة مشروع "تكامل أنظمة الطاقة
الشمسية يف املبا ي اجلديدة" مبدينة دوجو الصينية فرصة كبرية للتطبيق يف املناطق احلضرية قيد التشييد
باجلزائر ،وجيب على اجلزائر أيضا اإلستفادة من جتربة األمريكية والصينية فيما يتعلق بإستخدام الطاقة
النظيفة يف تزويد السكان بالكهرباء ،وميكن تطبيق فكرة هذه التجربة على القرى النائية والتجمعات
السكنية البعيدة عن الشبكة العامة يف اجلزائر-خاصة الصحراوية منها -واليت تعا ي من فقر الطاقة
وإستخدام مصادر ضارة بالبيئة ألغراض الطهي واإلنارة والتدفئة ،وميكن للفالحني بتلك املناطق تأجري
األراضي إلقامة احملطات الشمسية ،أو إستغالهلا بأنفسهم من خالل إستئجار معدات الطاقة
الشمسية وتلبية حاجياهتم من الطاقة الكهربائية وبيع الفائض للشبكة العامة.
خاتمة:
إنطالقا مما سبق ذكره ،ومن خالل اإلسرتاتيجيات املنتهجة عامليا يف جمال إستغالل الطاقة
الشمسية يف النموذجني السالفني الذكر –الواليات املتحدة األمريكية والصني الشعبية ،-يتبني عدم
وجود إسرتاتيجية أو خطة حمددة ميكن التوصية بإعتمادها هبدف تطوير وتنمية إستغالل الطاقة
الشمسية يف اجلزائر ،إمنا توجد حزمة تتنوع حماورها ومكوناهتا ويتعني اإلنتقاء منها حبسب الظروف
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 كما توضح التجارب الدولية الناجحة يف جمال اإلستثمارات.واملعطيات احلالية وكذا املستقبلية
. مث تعديله حسب املعطيات يف حينها،الطاقوية النظيفة إمكانية تنفيذ برنامج ما لفرتة زمنية حمددة
 ومن، وبالتطبيق على حالة اجلزائر باإلضافة إىل ما سبق اإلشارة إليه من خالل التجربتني،وهلذا
:أجل تدعيم مسار إستغالل الطاقة الشمسية ميكن تقدمي اإلقتراحات التالية
: تعزيز السياسات واإلجراءات احلافزة إلستخدام الطاقة الشمسية حمليا من خالل.0
 تفعيل اإلجراءات التشريعية والقانونية وتطبيق اإلجراءات الضريبية؛. جتسيد سياسة الدعم والتسعري ودعم سياسات البحث والتطوير. السعي لبناء شراكات حقيقية مع الدول األجنبية الرائدة يف جمال الطاقة الشمسية.2
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