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 : ملخص
و حن إبراز أهم السياسيات واآلليات الكفيلة بتحقيق التحول أردانخالل هذه الورقة البحثية من          

 يف اجلزائر ابعتباره بلد منتج ومستهلك للطاقة األحفورية ابمتياز من جهة وبه استخدام الطاقات املتجددة
 .نيات طاقوية متجددة من جهة أخرىإمكا

حلد من التلوث إال من خالل ا ميكن الوصول اىل حتقيق التنمية املستدامةوتوصلنا يف هذه الدراسة اىل أنه ال 
الناجم عن االستخدام املتزايد للطاقات األحفورية ابلعمل أكثر على التقليص من استهالكها إىل أدىن حد 

  ممكن، والبحث عن الطرق واآلليات لضمان التحول يف ذات الوقت حنو الطاقات املتجددة.
 التنمية املستدامة، الطاقات الغري متجددة، الطاقات املتجددة :يةكلمات مفتاح

 .JEL : Q01، Q42 اتتصنيف

Abstract:  

          This paper aims to study we wanted to reach the mechanisms that 

enable the use of renewable energies as an alternative source of traditional 

energy in Algeria because it uses the tradition energies and many have very 

important sources of renewable energies. 

We have concluded that for the investigation of sustainable development, it 

is necessary to reduce the pollution caused by the use of traditional energies 

by reducing their use, and development of the mechanisms that enables the 

transition to the use of renewable energies. 
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 مقدمة

مع بداية الثمانينات من القرن املاضي بدأ العامل يصحو على ضجيج العديد من املشكالت البيئية 
اخلطرية اليت ابتت هتدد أشكال احلياة فوق كوكب األرض، وكان هذا طبيعيا يف ظل إمهال التنمية للجوانب 

على هذه  تساعد يف التغلب البيئية طوال العقود املاضية، فكان البد من إجياد فلسفة تنموية جديدة
املشكالت، ومتخضت اجلهود الدولية عن مفهوم جديد للتنمية عرف ابسم التنمية املستدامة، ولقد ظهر 

     Our Common) ففي تقرير مستقبلنا املشرتك 1291تعبري التنمية املستدامة بشكل رمسي سنة 

Future) للوزير األول النروجيي (Madame Gro Harlem Brundtland)  استخدم للتعبري عن
ورغم  (2111ي، )الكفر  السعي لتحقيق نوع من العدل و املساواة بني األجيال احلالية و األجيال املستقبلية

إال أن التنمية املستدامة ال متثل ظاهرة أو اهتماما جديدا، بل على العكس  أن املصطلح قد يكون جديدا
قد أدت الظواهر املرتبطة ابلبيئة وتفاقم مشاكلها خاصة نتيجة زايدة استهالك الطاقات األحفورية واليت 

يف اجلو وهذا ما استدعى التدخل العاجل للمجتمع الدويل  (GES) ضاعفت من انتشار الغازات الدفيئة
 نبعااتااليف شكل منظمات حكومية وغري حكومية وعقد العديد من املؤمترات واملعاهدات للحد من هذه 

 .الناجتة عن االستهالك املفرط خاصة للطاقات األحفورية
الغازية  االنبعاات إىل محاية البيئة واحلد منواجلزائر بصفتها بلد منخرط يف كل املعاهدات الدولية اليت هتدف 

ة إىل التطلعات وطنية للتنمية املستدامة هتدف إىل االستجاب اسرتاتيجيةهبدف حتقيق التنمية املستدامة رمست 
فري كل الشروط ذلك بتو االقتصادي و األمن زائريني يف رفع مستوى املعيشة والشغل و املشروعة للسكان اجل

واالستعمال العقالين هلا  يعد احلفاظ على املواردتثمار واخللق املستدام للثروة والشغل، و سلوضع سريورة اال
 .االسرتاتيجيةحمور ال غين عنه هلذه 
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رية كمصدر و لكن رغم كل اجلهود املبذولة يف هذا اإلطار الزالت اجلزائر تعتمد كثريا على مصادر الطاقة األحف
ات من ات السكان واملؤسسوكمصدر لتلبية نسبة كبرية جدا من حاجيملواردها املالية من العملة الصعبة 

لغازية من جهة ا االنبعااتهذا النوع من الطاقة أصبح يطرح العديد من التحدايت البيئية بزايدة  الطاقة،
وتذبذب أسعاره يف األسواق الدولية وزايدة الضرائب والرسوم على تسويقه مع اقرتاب زواله ونضوبه لعدم 

رح اإلشكال إىل ط ايدفعنمن هنا تظهر احلاجة إىل ضرورة التحول السريع حنو الطاقات املتجددة و  ،هجتدد
ماهي أهم اآلليات املمكنة لتحقيق حتول سريع حنو استغالل واستهالك الطاقات املتجددة وحتقيق التايل: 

 يف اجلزائر؟ األحفوريةفة من خملفات الطاقات بيئة نظي
 فرضيات البحث

 :اإلجابة عن هذا اإلشكال سنعتمد الفرضيات التاليةبغية 
 .عرفت البشرية استغالل الطاقات املتجددة منذ القدمي  -
 .بلوغ أهداف التنمية املستدامة لن يتحقق إال ابلتحول السريع حنو استغالل والطاقات املتجددة  -
قد لآلليات جدا تفتاجلزائر قد تبنت فكرة التحول حنو الطاقات املتجددة لكن ال تزال بطيئة  -

 الكفيلة بذلك.
 أهداف البحث

 من خالل هذا البحث حناول الوصول اىل األهداف التالية:
 دور الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة. -
 ابراز احلاجة امللحة يف استخدام الطاقات املتجددة كمصدر بديل عن الطاقات األحفورية. -
 على املوارد الطبيعية ومحاية البيئة. دور الطاقات املتجددة يف احلفاظ -
 الوصول اىل أليات من شأهنا أن تسهل التحول حنو استخدام الطاقات املتجددة. -
 التحفيز على االستثمار يف جمال الطاقات املتجددة ملا حتققه من مزااي اقتصادية، بيئية واجتماعية. -
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 أمهية البحث
ادايت الدور األساسي الذي تلعبه الطاقة يف اقتص التطرق اىلتتجلى أمهية موضوع هذا البحث يف 
ورية  ، وضرورة اخلروج من بوتقة االعتماد على املصادر األحفالدول ابعتبارها احملرك احملوري لعملية التنمية

، ددةاليت حتقق التحول حنو استخدام الطاقات املتجكمصدر وحيد إلنتاج الطاقة عرب وضع اسرتاتيجيات 
ضرر أي  الن استخدامها ال يلقفاالعتماد على الطاقات املتجددة أصبح ضرورة وجب إعطاء هلا أمهية ابلغة 

وأبعاد التنمية  لألجيال املستقبلية وهذا ما يتوافق استدامة املوارد الطبيعيةابلبيئة الطبيعية وحيافظ على 
 املستدامة.

 منهجية البحث
تجددة  التطرق اىل املفاهيم املتعلقة ابلطاقات املج الوصفي يفعلى املنهاعتمدان يف دراستنا هذه 

 ااملتجددة، كم توالتنمية املستدامة وعلى املنهج التحليلي يف دراسة أليات التحول حنو استخدام الطاقا
 تطور استخدام مصادر انتاج الطاقة. دراسةاعتمدان أيضا على املنهج التارخيي يف 

 املستدامة وأهدافها ةالتنمي.2
ن أول حديث النشأة حيث أ ابتكارإذا كانت التنمية املستدامة كمفهوم قدمي فإنه كمصطلح يعد 

 ،1291 استخدام لتعبري أو مصطلح التنمية املستدامة كان من طرف انشطني يف منظمة غري حكومية سنة 
 ، واملتحملةة، البيئيةملتواصل، اتنمية املطردةات متعددة ، مثل القد ترجم وصف هذا املفهوم إىل العربية مبسميو 

   .(1، صفحة 2113)األشوح، 
صادية من مث فقد اعترب قدمي النشأة يتواجد ضمن نظرايت اقتتبط التنمية املستدامة ابلبيئة ومواردها، و تر 

 .وغريمها مما سبق اإلشارة إليهة قانون تناقص الغلس اليت ربطت السكان ابملوارد، و يمالت
وقد استخدم املصطلح يف الفكر التنموي للتعبري عن طبيعة العالقة بني علم االقتصاد وعلم االيكولوجيا على 

والذي يعين ابلعربية البيت أو املنزل حيث تعين  ECO اإلغريقياعتبار أن العلمني مشتقان من نفس األصل 
Ecologie   دراسة مكوانت البيت، أما مصطلحEconomie زنط،  يعين إدارة مكوانت البيت(

 .(23، صفحة 2111
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 األحياء ليخرج علم البيئة حيث استخدمتن املاضي امتزج علماء الفيزايء و يف اخلمسينات من القر و  
ة االستدامة للتعبري عن تشكل وتطور النظم الديناميكية اليت تكون عرضة نتيجة ديناميكيتها إىل تغريات هيكلي

تؤدي إىل حدوث تغري يف خصائصها وعناصرها وعالقة هذه العناصر بعضها ببعض .ومن هنا  كان الوضع 
صادايت البيئة خرجت دراسات اقت من هناشرتك بني البيئيني واالقتصاديني، و االهتمام املالتوازين هو حمور 

كان ذلك على وجه التحديد من خالل الربانمج الدويل البيولوجي الذي أنشأه املركز الدويل لالحتادات و 
( على النظر إىل العمليات د أمجع رواد تلك املدرسة أمثال )بولدينج ودايللق، و 1291لعلمية يف عام ا

وجهة النظر هذه  ود النمو ليدعمجاء فيما بعد تقرير روما حول حدوية كسبب رئيسي للتدهور البيئي و التنم
حول البيئة البشرية الذي انبثق منه  1212من هنا كانت فكرة عقد مؤمتر األمم املتحدة بستوكهومل يف عام و 

 عام يفوطنية حلماية البيئة احمللية، و  ماتمع االجتاه إىل إنشاء منظ (PNUE)برانمج البيئة لألمم املتحدة 
 .حلماية البيئة العاملية كما مت إنشاء االحتاد الدويل حلماية البيئة اسرتاتيجيةمت وضع  1291

 تعريف التنمية املستدامة 2.2
 قسمني مها:أخذ مفهوم التنمية املستدامة العديد من التعريفات ميكن تقسيمها إىل 

 : (229، صفحة 1229)عبدهللا،  التحليلي جندالبعد النظري و تعاريف تفتقد إىل  2.2.2
 .ية املتجددة والقابلة لالستمرارالتنمية املستدامة هي التنم -
 .لتنمية اليت ال تتعارض مع البيئةالتنمية املستدامة هي ا -
 الطبيعية.التنمية املستدامة هي التنمية اليت تضع هناية لعقلية ال هنائية املوارد  -
التنمية املستدامة هي التنمية اليت ال تؤدي مع مرور الزمن إىل تناقص الرأمسال البشري والطبيعي والبيئي  -

 .على الصعيد احمللي والعاملي
جم ضع حوافز تقلل من التلوث وتقلل من حالتنمية املستدامة هي التنمية اليت تقوم أساسا على و  -

النفاايت واملخلفات وتقلل من االستهالك الراهن للطاقة وتضع ضرائب حتد من اإلسراف يف استهالك 
 املاء واهلواء واملوارد احليوية األخرى.
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 معتمدةتعاريف نظرية  1.2.2
وا تعريفا ضيقا هلا وضع التحديد،يف جعل مفهوم التنمية املستدامة أقرب إىل  املفكرينرغبة من بعض 

ارد الطبيعية على ضرورة استخدام املو  املفكرينويؤكد هؤالء  املستدامة،ينصب على اجلوانب املادية للتنمية 
املتجددة بطريقة ال تؤدي إىل فنائها أو تدهورها أو تؤدي إىل تناقص جدواها " املتجددة " ابلنسبة لألجيال 

املياه مثل الرتبة و  ةعلى رصيد ابت بطريقة فعالة أو غري متناقص من املوارد الطبيعيذلك مع احملافظة و املقبلة 
  .اجلوفية والكتلة البيولوجية

 االقتصاديةالتعاريف  3.2.2
تعين التنمية املستدامة ابلنسبة للدول املتقدمة ختفيض يف استهالك الطاقة واملوارد أما ابلنسبة للدول 

، صفحة 2119)ايمسينة،  املوارد من أجل رفع مستوى املعيشة واحلد من الفقرالنامية فهي تعين توظيف 
وذلك ابلرتكيز  طبيعية،التركز بعض التعاريف االقتصادية للتنمية املستدامة على اإلدارة املثلى للموارد .و (121

املوارد الطبيعية  اتعلى " احلصول على احلد األقصى من منافع التنمية االقتصادية بشرط احملافظة على خدم
 .ونوعيتها "

كما انصبت تعاريف اقتصادية أخرى على الفكرة العريضة القائلة أبن " استخدام املوارد اليوم ينبغي أال يقلل 
الفكرة القائلة أبن القرارات احلالية ينبغي أال   « تقف وراء هذا املفهومو  ستقبل "من الدخل احلقيقي يف امل

أن نظمنا االقتصادية  هو ما يعينملعيشة يف املستقبل أو حتسينها .و تضر إبمكانيات احملافظة على مستوايت ا
 . »حنتفظ بقاعدة األصول املادية وحنسنهار حبيث نعيش على أرابح مواردان و ينبغي أن تدا

 تعاريف متيل لألولوية االجتماعية1.2.2
عليمية النمو السكاين ورفع مستوى اخلدمات الصحية والت استقرارتعين التنمية املستدامة السعي من أجل  -

 .(121، صفحة 2119)ايمسينة،  يف املدن واألرايف خصوصا
تضن حي اإلنسانية مع األخذ ابالعتبار قدرات النظام البيئي الذيهي السعي الدائم لتطوير نوعية احلياة  -

هو أول تعريف يركز على مفهوم االستدامة و  (232، صفحة 1229)عبدهللا،  إمكاانته "و  احلياة
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، حتت عنوان 1291الصادرة سنة  الزراعية حسب تقرير االحتاد العاملي للمحافظة على املوارد الطبيعية
 .الدولية للمحافظة على البيئة( االسرتاتيجية)

االقتصادي و  عنصر البيئي أو الطبيعي من انحية، والعنصر االجتماعيميزة التنمية املستدامة هي أهنا توفق بني ال
فهوم املميزة هلذا امللسمات ، أما عن اى النمو دون إمهال النظام البيئي، أي أهنا حترص علحية أخرىمن ان
يتعلق  فيماخاصة  ،خال وأكثر تعقيدا من هذه األخريةابعتبارها أكثر تدا ختتلف عن التنمية بشكل عام فهي

احتياجات بات و تدامة أساسا إىل تلبية متطلتتوجه التنمية املس، و ما هو اجتماعي يف التنميةمبا هو طبيعي و 
 العامل.تسعى إىل احلد من الفقر يف و أكثر الشرائح فقرا يف اجملتمع 

  تعريف بيئي حمض 1.2.2
هي تلك التنمية املعنية حبماية املوارد الطبيعية ابالستخدام األمثل لألرض الزراعية واملوارد املائية ومحاية 

 االيكولوجي.التنوع احليوي واحملافظة على التوازن 
 تعريف تكنولوجي 1.2.2

وتعين هنا التنمية نقل اجملتمع إىل الصناعات واستخدام التقنيات النظيفة اليت ترشد من استخدام 
متطورة  املعلومات البيئية من خالل أنظمة معلومات بيئية رقمنةالطاقة وتنتج حد أدىن من الغازات امللوثة، مع 

 على املستوى اجلزئي والكلي.
 بعض اهليئات واملعاهدات الدولية تعاريف1.2.2

موية احلالية نحتقيق التكافؤ املتصل الذي يضمن إاتحة نفس الفرص الت على أهنا الدويلالبنك  عرفها
ذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل أو زايدته املستمرة عرب الزمن، حيث يشري التقرير لألجيال القادمة و 

مهارات(، معرفة و (، الفين )اخلصناعي )معدات وطرق ...الأن رأس املال الشامل يتضمن رأس املال 
اط (، وبناء على هذا التعريف فمناخلغاابت، موارد مائية ...والبيئي ) (،مؤسساتعالقات و االجتماعي )

 االستدامة هو رأس املال.
 1222ام انريو عجالتنمية الذي انعقد يف ريو دي يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة و قد عرف املبدأ الثالث و 

احلاجات التنموية  ى حنو متساوي: " ضرورة إجناز احلق يف التنمية " حبيث تتحقق علالتنمية املستدامة أبهنا
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تنمية املستدامة الرابع الذي أقره املؤمتر إىل أنه " لكي تتحقق ال وأشار املبدأاملستقبل. و  والبيئية ألجيال احلاضر
 .عزل عنها "ميكن التفكري فيها مبال زءا ال يتجزأ من عملية التنمية و ينبغي أن متثل احلماية البيئية ج

بات ياجات ومتطل"التنمية املستدامة هي تنمية تسمح بتلبية احت لخص املفهوم بعبارة بسيطةي تقرير بريتالند
 ,Maingault, 2006) األجيال احلاضرة دون اإلخالل بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا "

p. 124)  تكن تنمية إذا ملعلى املدى الطويل ال ميكن أن حتدث اليتضح من خالل هذا التعريف أنه و 
 .ومتحملة بيئيافعالة اقتصاداي، عادلة اجتماعيا 

السبب يف و من خالل هده التعاريف يتضح أن االستدامة تنطوي على عناصر ختتلف من تعريف آلخر و 
على التنمية   االقتصادية أو ذلك هو اختالف ختصص من قام بتعريفه فاالقتصاديون يركزون على األبعاد

 .بيئةالنمو ابعتباره عدو الم على ، بينما يهتم البيئيون إببراز العناصر البيئية أو اهلجو كهدف
 : أهداف التنمية املستدامة 1.2

 :ليي هداف التنمية املستدامة فيمابناءا على التعاريف املعطاة للتنمية املستدامة ميكن حصر أ
 : أهداف التنمية املستدامة 11الشكل رقم 

 
 

 لالستثماراتدولية الدار ال '،هباء شاهني مجةتر ' مبادئ التنمية املستدامة (.2111.)ف.دوجالس موسشيت :املصدر
 . 12، صالثقافية، مصر

قد بذلت جهود متواصلة لتأكيد املضامني املتأصلة يف العناصر الثالثة للتنمية املستدامة، ويركز اإليكولوجيني 
االهتمام عاملي و ستقرار الكلي لنظامنا المن خرباء البيئة على احلفاظ على تكامل النظم اإليكولوجية الالزمة لال

 :األهداف االقتصادية
مو )الن النمواحملافظة على زايدة *

  املستدام(
توزيع ) املساواةالعمل على حتقيق *

 الثروة اقتصاداي واجتماعيا(
 الكفاءةحتسني *

 :األهداف اإليكولوجية
 *وحدة النظام اإليكولوجي 

 قدرة حتمل النظام محاية  *
 
 
 
 

)القدرة الكامنة(البيئي  
التنوع البيولوجيمحاية *  

لقضااي العاملية االهتمام اب*  
 

 :األهداف االجتماعية
 املشاركة و *التمكني

 احلراك االجتماعي زايدة *
 التماسك االجتماعي دعم  *
 اهلوية الثقافية احملافظة على *
  ايتالتطوير املؤسسالعمل على *

 
التنمية املستدامةأهداف   
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دة الرفاهية البشرية بينما يسعى االقتصاديون إىل زاي .البيولوجيةو الكيميائية ياانت الطبيعية و بقياس وحدات الك
ة )مثل املال الوحدات االقتصادياستخدام والتكنولوجيا الراهنة و إىل أقصى درجة يف ظل املوجودات الرأمسالية 

 التنمية يف، ويركز علماء االجتماع على أن العوامل األساسية الفعالة ( ابعتباره معيار للقياسالقيمة املتحققةو 
دام الوحدات غري امللموسة أحياان، مثل الرفاهية استخاملستدامة هم الناس ومدى احتياجاهتم ورغباهتم و 

 . (11، صفحة 2111)موسشيت،  التمكني االجتماعيو 

 :يما يليف الوقوف على بعض األهداف الرامية إىل خدمة البشرية يف احلاضر واملستقبلوعليه سنحاول 
سني نوعية حياة حتاىل تسعى التنمية املستدامة من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية  -

ريق الرتكيز على ط نع الروحية، واالجتماعية والنفسية وحىت االقتصاديةالسكان يف اجملتمع من كل اجلوانب 
 .(22، صفحة 2111)زنط،  اجلوانب الكيفية للنمو، وليس الكمية وبشكل عادل ومقبول

تركز التنمية املستدامة على العالقة بني أنشطة السكان والبيئة وتتعامل مع النظم الطبيعية وحمتواها على  -
زنط، ) وإهنا ببساطة تنمية تستوعب العالقة بني املتغريين حمققة التكامل واالنسجامأهنا أساس حياة اإلنسان، 

 .(22، صفحة 2111
فهم من خالل  متوافقني مع بيئتهم وذلك املكوننيإعطاء أمهية ابلغة للمناهج البيئية حىت يكون األفراد  -

تعرف  ااحملافظة. كمو دام عناصرها بروح من املسؤولية اليت هم جزء منها، واستخ ،نظم البيئة الطبيعية املعقدة
جتاوزها الرتبية البيئية على أهنا تعلم كيفية استخدام التقنيات احلديثة وزايدة إنتاجيتها وجتنب املخاطر البيئية و 

 .(211، صفحة 2111)السعود،  ابختاذ القرارات البيئية الرشيدة
تعمل التنمية املستدامة على التغيري يف حاجيات املستهلكني ويف تركيبة الطلب الذي جيب أن يتحول مع  -

مرور الوقت إىل الطلب على السلع اليت حترتم يف إنتاجها البيئة ودون استنزاف ملواردها مثال السلع اليت حتمل 
يق اليت تساهم يف محاية البيئة من التلوث عن طريق ما يسمى ابلتسو أو استهالك سلع الشركات  Bioالعالمة 

لصناعة األلبسة الرايضية يف الوالايت املتحدة  Patagoniaالبيئي. وأفضل مثال على ذلك ما تقوم به شركة 
من رقم أعماهلا حلماية البيئة وتستخدم القطن البيولوجي يف إنتاج األلبسة  % 1بـ األمريكية حيث تساهم 

 الرايضية عالوة على إعادة رسكلة املواد البالستيكية إلنتاج األحذية الرايضية.
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ويتم هذا التأثري فيما يعرف ابالستهالك املستدام والذي يعرف أبنه استعمال السلع واخلدمات اليت تليب  
اسية لألشخاص، وحتمل أحسن نوعية للحياة ابإلضافة إىل كل ما من شأنه تقليل استخدام احلاجيات األس

.لكن على املستوى العملي وخاصة يف جانبه الدويل ميكن  (Chantal Bonnet, 2006, p. 73) املوارد
 .ODMإسقاط هذه األهداف األخرية على ما يعرف بغاايت األلفية للتنمية 

عية من استهالك الطاقة وغريها من املوارد الطبي وأكفأ وتقلصتكنولوجيات أنظف  استعمال التحول إىل -
ت أقل أو نظم تكنولوجية تتسبب يف نفاايت أو ملوا وينبغي أن يتمثل اهلدف يف عمليات ،إىل أدىن حد

يف املقام األول، وتعيد تدوير النفاايت داخليا دون أن ينجم عن ذلك خماطر وأار بيئية سالبة، أو على األقل 
مبعىن إمكانية رصدها من خالل  (22، صفحة 2111)زنط،  أن تكون هذه املخاطر واألار مسيطرا عليها

 أنظمة معلومات بيئية وحتليل جوانبها واختاذ القرارات البيئية الرشيدة على أساسها.
ية أجل حتقيق أهداف النمو االقتصادي ورفاه نتعددة االستخدامات مامل املوارد الطبيعية منع استنزاف -

ت وعناصر ا يضمن استمراريتها ابحملافظة على مكوانحفاظا على املخزون االسرتاتيجي منها مب األجيال احلالية
  .(112، صفحة 2111)أبو اليزيد الرسول،  النظام البيئي لضمان حقوق األجيال الالحقة منها

 . أنواع املوارد الطبيعية1
حتتاج أي حركة تنموية إىل جمموعة من املوارد االقتصادية على اختالفها البشرية واليت هي مصدر 

موارد مالية واليت تضم رؤوس األموال الالزمة يف العملية ، و إنتاجيعنصر العمل الالزم للقيام أبي نشاط 
ية اليت تشمل ما ، واملوارد الطبيعالقتناء التكنولوجيا وغريها من املدخالت اليت حتتاج إىل النقود اإلنتاجية

نعين  نتاجيإ. ولكن عندما نذكر األرض كعنصر إنتاجيكعنصر   األرضنطلق عليه يف علم االقتصاد عنصر 
  هباكما نقصد  اخل ....هبا خاصة ما حتتويه من موارد طبيعية كاملعادن، واألحجار، والفحم، واملياه اجلوفية 

 : ساسيني ومهاإىل نوعني أ األخريةوتنقسم هذه  العديدة،كذاك ذلك الغطاء اجلوي الواسع مبكوانته ومؤثراته 
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 املوارد الطبيعية املتجددة 2.1
ليه فإنه ال ل لإلنسان يف ذلك وعتلقائيا وطبيعيا مع الوقت، دون تدختيا و دد ذاد اليت جتر او هي امل

 لبحار واحمليطاتاوتعترب األراضي الزراعية والغاابت ومصادر املياه السطحية و نفذ نتيجة االستخدام املستمر، ت
أمثلة جيدة للموارد الطبيعية املتجددة، ويتوقف جتدد هذه املوارد على جمموعتني أساسيتني  والغالف اجلوي

 مها: 
الظروف الطبيعية الالزمة لنمو كل نوع من املوارد ومعدل النمو الطبيعي له يف ظل  بيولوجية حتددعوامل  -

 تلك الظروف.
 دامها. واليت تتأثر بسلوك اإلنسان يف التعامل مع تلك املوارد الطبيعية وكيفية استخ غري بيولوجيةعوامل  -

 :لطبيعي يف النمو التلقائي يتعنيوحىت يستمر املورد ا
  أن يستخدم هذا املورد استخداما عقالنيا ال يفوق معدل منوه الطبيعي، أي  اإلنسانعلى

 لألصل الطبيعي أقل من معدل النمو البيولوجي لألصل الطبيعي. اإلنسانمعدل استخدام 
  أال يسيء استخدام الرصيد املتاح من املوارد الطبيعية املتجددة، حيث يؤثر ذلك االستخدام

وه يف جية الطبيعية يف االستمرار والتجدد والبقاء دون تدهور وتشاملكثف على قدرهتا البيولو 
 اخلصائص.

 املوارد الطبيعية غري املتجددة 1.1
تلك املوارد اليت تقل أو يضمحل الرصيد املتاح منها يف الطبيعة مع استمرار استخدامها مبرور هي 

خلام، الغاز الطبيعي، نفط اكال  األحفوريةالوقت، ومن هنا األمثلة كثرية ويف مقدمتها املوارد الطبيعية الطاقوية 
د تتأثر بنوعني وفية.وسرعة نفاذ هذه املوار وكل املعادن املشعة وغري املشعة، وحىت بعض مصادر املياه اجل الفحم

 العوامل: 
 الرصيد املتاح من تلك املوارد وخصائصه الفيزايئيةأوال: 
نسبة االستغالل واالستخراج واالستخدام هلذا املورد الطبيعي، حبيث ال تؤثر هذه النسبة على حجم انيا: 
احلايل من املورد بل ترهن مصري األجيال الالحقة يف استغالله يف املستقبل. وهنا نشري إىل النسب  اإلنتاج
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 رورية لألجيالضاحلالية املرتفعة الستخراج واستغالل النفط اخلام والغاز الطبيعي، كمصادر طاقة أحفوريه 
 من االستخدام. احلالية، لكن نصيب األجيال الالحقة منها يبقى رهن هذه النسب املرتفعة

 املتجددة ورة التحول حنو الطاقاتتطور احلاجة ملصادر الطاقات األحفورية وضر .3
قد تطورت مصادر الطاقة عرب العصور حبيث ترافق كل مصدر جديد للطاقة مبجموعة من التحوالت 

ع مرور مقصوى  يةأمهافة الطاقوية هلذه املصادر أتخذ ثاالجتماعية، االقتصادية والتكنولوجية، وأصبحت الك
 تقلص هو كذلك مما أعطى أمكانية احلصول على طاقة غري ملوثة 2COالوقت، وحمتواها من الكربون 

(Abdellah, 2015, p. 08). 
صعوبة، شقاوة و  ال إلهناء املهام األكثراجلهد البشري وقوة احليواانت كانتا الوسيلة األكثر استعما ففي القدمي

د اآلن حمافظ على ، والزال حلوحىت انه مصنف ابمتياز فاحلصان ال يزال ومنذ القدمي الوسيلة األكثر تفضيال
 مكانته يف األنشطة البشرية املختلفة.

ويف هذا العصر الكربون املنبعث من النشاطات البشرية املختلفة غري ملوث وال يطرح أي اشكال، إىل غاية 
ات أصبحت أكثر ميكانيكية، واحلاج فاألنظمة الطاقويةة البخارية، أين حصل حتول جذري اكتشاف اآلل

الطاقوية مل تعرف منو فحسب بل عرفت تنوعا كذلك مما أدى إىل ظهور مشاكل جديدة تولدت نتيجة 
استعمال مصادر الطاقة هذه فاستعمال اخلشب وضع الغاابت يف خطر والكربون زاد يف نفس الوقت من 

 التلوث البيئي.
اابت من ( أنقذت إىل حد ما الغاألحفوريةمصادر الطاقة حملروقات )التطورات التكنولوجية، واكتشاف الكن 

موت بطيء ومؤكد، ومن هنا عرف استعمال الطاقة )األحفورية( توسعا مل يشهد له مثيل من قبل، فالطلب 
ت ال تزال بطيئة وال تليب كان  اإلنتاجعليها تطور وتزايد وأصبح خيضع ملتوالية هندسية، يف حني أن تكنولوجيا 

 ذا الطلب املتزايد.ه
يف كل  يجيةاسرتاتمثلها مثل املاء والغذاء، أي أنه أصبح هلا مكانة  أساسيةفحقيقة الطاقة أصبحت حاجة 

 .اإلنسانالنشاطات اليت يقوم هبا 
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إىل  أدتقد أصبحت املصدر الوحيد تقريبا للطاقة، ف أمهية األكثرفاحملروقات وبتغطيتها للحاجات الطاقوية 
فمع روقات. ط على االحتياطات من احملتقدم مل تشهد له البشرية مثيل إال ان الطلب املتزايد أدى إىل الضغ

ذروته  األقصى من احملروقات والذي بلغ اإلنتاجمعدالت النمو لالستهالك الطاقوي املتزايدة ابستمرار ومع 
إىل هذا االنشغال  ويضافية يف العشرية القادمة ال البشر تقريبا أو أنه يدنو من ذلك، الندرة أصبحت هتدد فع

بنضوب االحتياطات من احملروقات، أشكال زايدة التلوث البيئي خاصة اجلوي بزايدة انبعاات الغازات 
ومن هنا أصبحت احملروقات على رأس قائمة مصادر الطاقة امللوثة، وعلى املستوى العاملي ال  GESالدفيئة 

يف اجلو منذ الثورة الصناعية، ومقابل هذه  GESمن تركيز  03زال احلديث عن زايدة تقدر حبوايل 
 العديد من يفاملشاكل واالنشغاالت ظهرت العديد من املسامهات للتقليل من الظاهرة واليت مت اقرتاحها 

و تنظيمات بيئية واليت تدعو إىل التحكم يف  إجراءاتالذي يعتمد على  املؤمترات الدولية كربوتوكول كيوتو
 الطاقة وترشيد استهالكها وتطوير مصادر جديدة للطاقة.

عل لكن عدم احرتام توصيات املعاهدات واملؤمترات اخلاصة ابحلد من التلوث البيئي واالنبعاات الغازية جي
ال بد  وعلى هذا كانمنها غري كافية من أجل جتاوز أخطار األزمات البيئية وكذا نضوب املوارد الطاقوية، 

من تطوير مصادر جديدة للطاقة قادر على مواجهة املأزق املطروح نتيجة استعمال احملروقات، حبيث تضمن 
 هذه املصادر حل حمرتم للبيئة ودائم.

الطاقات ف ،طاقات نظيفة وضمان تنمية مستدامةح إذا كموارد قادرة على منح مصادر الطاقات املتجددة تطر 
 نالحظه يف وهذا ما لكن استعماهلا كان بشكل تلقائي وفطري، املتجددة كانت موجودة منذ القدمي

 احلضارات القدمية اليت عرفتها البشرية.
استعمل الطاقة  (.مق211) Archimède و ،الفراعنة استخدموا الطاقة اهلوائية )الرايح( لرفع مياه النيل

 .األعداء احملاصرةالشمسية لتدمري أانبيب 
 .اإلسالميةمن قبل احلضارة  املتجددةم( عن استعمال الطاقات  1305-569كتب كذلك ابن اهليثم )كما  

لعاشرة ا غري أن تطور هذه الطاقات لالستعمال املكثف مل يبدأ ابلظهور إال منذ بضع سنني واآلن حتتل املرتبة
استخدامها يطرح بعض احلدود . و (Abdellah, 2015, p. 08) يف تغطية الطلب العاملي من الطاقة
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واملشاكل املرتبطة بكيفيات التخزين الذي يبقى مؤقتا ابلنظر إىل البحوث العلمية اجلارية حلل هذا املشكل 
ى ، لتحل حمل الطاقات األحفورية، من هنا وجب علاستعمال الطاقات املتجددةعة حنو هنائيا والتحول بسر 

ري اليت جمموعة من اإلجراءات والتداب اختاذاستهالكا للطاقة األحفورية عامة واجلزائر خاصة  األكثردول العامل 
 ل.و تضمن هذا التحول أبسرع وقت ممكن وسنحاول التطرق إىل بعض من اآلليات اليت تضمن هذا التح

 خصائص الطاقات املتجددة 2.3
 :(111، صفحة 2119)حريز،  استغالل الطاقات املتجددة يتميز مبجوعة من اخلصائص نذكر منها

عملية انتاج الطاقة ال تتطلب استعمال تكنولوجيا معقدة كما انه ال ينتج عنها أي خطورة يف  -
 استغالهلا.

املتعلقة إبنتاج طاقات متجددة ليس هلا أي أثر سليب على البيئة الطبيعية ومثال ذلك املشاريع  -
أنظمة الفوتوفولطية اليت حتول الطاقة الشمسية اىل كهرابء اليت ال تنتج أي نوع من النفاايت امللوثة 

 أيضا أنظمة توربينات الرايح اليت ال تنتج أي انبعاات ملوثة.
ن تميز هبا البلدان النامية هي فرص تستقطب التكنولوجيات احلديثة ماخلصائص املناخية اليت ت -

 الدول املتقدمة الستغالهلا وابلتايل هي تساعد على انتقال اخلربات واملعارف.
استغالل الطاقات املتجددة يوفر جمموعة من املزااي االقتصادية من حيث ختفيض تكايف استعمال  -

 الفالحية والسياحية.الطاقة خاصة يف املشاريع الصناعية، 
استغالل الطاقات املتجددة له خاصيتني أساسيتني االوىل أهنا طاقات مستمرة ال تنضب وانية غري  -

 ملوثة للوسط البيئي. 
 ينتج عن االستثمار يف الطاقات املتجددة خلق فرص عمل مباشرة وغري مباشرة. -
 مزااي استخدام الطاقات املتجددة 1.3

 :(92، صفحة 2112)حممد،  املتجددة حيقق جمموعة من املزااي نذكر أمههااستخدام الطاقات 
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تنويع مصادر الطاقة وعدم االعتماد فقط على مصادر الطاقة التقليدية حىت ال يتسىن استنزافها  -
فائض يف انتاج الطاقة  حتقيقواالحتفاظ هبا لألجيال املستقبلية، وأيضا االجتاه حنو تصدير يف حالة 

 من مصادر خمتلفة.
احلفاظ على البيئة الطبيعية الن استخدام مصادر الطاقات املتجددة يقلل من االنبعاات امللوثة  -

 والسامة مقارنة ابستخدام املصادر التقليدية.
ملية التنمية عتوفري الطاقة الكهرابئية عرب مصادر خمتلفة كطاقة الرايح والطاقة الشمسية مما يساعد  -

 ويقلل تكاليف استعماهلا خاصة يف املشاريع الصناعية والفالحية.
 اطق النائيةاملن توفري الطاقة الكهرابئية خاصة يف حتسني معيشة وجودة حياة االفراد من خالل -

صحية بتوفري هلم خدمات ال هلم، وهذا ما ينعكس إجيااب على نوعية احلياة املناسبة أبسعار جد
تيجة االستثمار يف ن عمل فرص وخلق املناطق، يف هذه والتعليمية اليت تعتمد كثريا على الكهرابء

 .مشاريع الطاقات املتجددة
 بعض آليات التحول حنو الطاقات املتجددة.1

 وضع حد إلعاانت الطاقات األحفورية  2.1
، ويةاملنسجمة للسياسة الطاقت غري املسامها أكرب أحدمتثل  األحفوريةاإلعاانت املقدمة للطاقات 

ففي الوقت الذي جيب فيه القيام بتحويل االستثمارات حنو الطاقات املتجددة يف بعض الدول جند اهنا تزيد 
تكثيف تلوث  نالعمومية واليت تزيد م واإلجراءاتمن اإلعاانت املباشرة وغري املباشرة كالتخفيضات اجلبائية 

مليار أورو ابلنسبة لكل دول العامل، فنجد  1911 حوايل 2112ام ، واليت كلفت يف عواألزمة البيئية
 مرات أكثر من الطاقات املتجددة يف املتوسط. (9) ستةمدعمة  األحفوريةالطاقات 

 وضع جباية بيئية  1.1
حاليا الرسوم املفروضة على املنتوجات الطاقوية ال تشجع بشكل كاف على تقليص استهالك الطاقة  

 .حنو اختاذ مصادر الطاقة املتجددةاو على الدفع 
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 إضراراتلويثا و  ألكثرا األحفوريةالطاقات جتعل من اللجوء إىل احملروقات و  ففي احلقيقة الرسوم املطبقة حاليا
فجل القوانني والتنظيمات تبدو معقدة وغامضة نوعا ما وليس هلا أثر مباشر على قرارات  ابلبيئة أقل تكلفة

 ألكثرااملستهلكني ودوما ينظر إىل اجلباية البيئية على أهنا مضرة ابلشرائح االجتماعية اهلشة يف حني أن 
 استفادة منها هم أصحاب الدخل املرتفع.

 هلا:ن العدالة االجتماعية كمبدأ أساسي ومن هنا ال بد أن تتخذ اجلباية البيئية م
فالتحول اجلبائي البيئي ميكن أن يكون فرصة لتصحيح االختالالت البيئية واالجتماعية كالفقر الطاقوي وكل 

يؤدي إىل متويل إجراءات احملافظة على  (écotaxe)الرسم البيئي على الوزن الثقيلفصعوابت النقل مثال: 
هذا النوع  نأالبيئة وصيانة الطرقات واليت هي اآلن غري مأخوذة بعني االعتبار من قبل اجلباية احلالية، رغم 

يق هذا النوع من تطبجتربة  أثبتتمن الرسم يسمح كذلك بتمويل اهلياكل القاعدية للنقل العمومي، وكما 
غي نتيجة مواجهة حركة القبعات احلمراء ضد هذا النوع من الرسوم، ومت التخلي عنه الرسم يف اجنلرتا الذي أل

 12مشروع نقل عمومي يستفيد منه  144لكن هذا القرار غري السليم ابلتخلي عنه رهن مصري  4312يف 
مليار أورو للدولة دون حساب اخلسارة الناجتة عن عدم  1مليون مواطن ، وميثل كذلك خسارة مبقدار 

 صيل هذا الرسم ومناصب العمل املهددة.حت
ويف هذا الصدد ومن أجل احملافظة على العدالة االجتماعية تقرتح جمموعة بوليتاكس رسم بيئي جديد يكون 

 .ناخية ويضمن العدالة االجتماعيةفعالية يف مواجهة التغريات امل أكثر
ضروري من أجل الدفع حنو التقليص الناتج عن استعمال احملروقات سيكون  2CO الرسم على الكربون و 

التدرجيي من استهالك الطاقات األحفورية ويف هذا الصدد جند نوع من الضريبة مطبقة بفرنسا تسمى بضريبة 
،  ومن أجل  2119معدهلا يف  استقرحبيث  2111مت وضعها يف ( Climat-énergie)  طاقة مناخ

تدرجييا على املدى  يرتفع مت جعل معدل هذه الضريبةاحملافظة على التخفيض التدرجيي لآلار الكربونية 
 .(Lamour, 2015, p. 67) الطويل

وهناك أيضا مشروع آخر يسمى خبريطة الكربون الذي مت تصوره يف التسعينات من قبل ابحثني اجنليز، 
 رديةف هذا املشروع على إجيار حصة شخصيةيهدف حنو التحول إىل استخدام الطاقات املتجددة ويرتكز 
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هلكون تعند بعض املشرتايت، هذه احلصص قابلة للتبادل بني الذين يس تبدأ سنوية من الكربون للخواص
لجميع من أجل الرتبية والتكوين ل خلريطة ميكن أن تؤدي إىل التحسيس، فهذه اأقل والذين جتاوزوا حصصهم

 وأقل إضرار ابحمليط واملوارد. رشادهنظافة وأكثر  أكثرسلوك 
االحتباس  ،نتائج هذا الدين آار سلبية على: الصحة ومن ق االقتصادي يعترب امللوات كدينلكن املنط

ع بشكل  واليت اعتربانها فوائد ومحلناها على اجملتماخل، احلراري، خسارة التنوع احليوي، اهلجرة املناخية... 
 كمي ابسم النمو االقتصادي.

وجب التفكري يف الرسم على القيمة املضافة الذكي حيسب على أساس اآلار البيئية واالجتماعية  امن هن
 مسؤول بيئيا. غري منتوجو  لتنافسية بني منتوج بيئي ومعتدليعطينا فرصة للحد من التشوهات ا

  العموميةالرفع من املوارد  3.1
 وجب العمل على ضرورة الرفع من املوارد واألزمةلضمان هذا التحول حىت يف ظل ظروف التقشف 

 ذات أثر سريع من بينها: إجراءاتالعمومية وذلك ابختاذ 
 الضرييب.اربة التهرب حم -
 .ثراء ألكثراالضريبة املنخفضة جدا واملنخفضة نسبيا على الشركات الكربى وعلى املواطنني  إلغاء  -

 القضاء عل االستثمارات امللوثة 1.1
إذا كان تدهور املناخ غري أخالقي وغري عقالين فمن غري املعقول السكوت عن االنتهاز املايل لألزمة 

اليت  (Fossil free)املناخية وميكننا هنا اإلشارة إىل دور اجملموعة العاملية للقضاء على االستثمارات امللوثة 
لعديد من السنني، وهذه احلركة أخذت وأخذت صدى منذ ا 4332يف  األمريكيةولدت يف الوالايت املتحدة 
يف إفريقيا اجلنوبية  حني   (l’apartheid)ابرتياد أألضد نظام  1593-1563بدروس التحول لسنوات 

االستثمارات  ىقام اجملتمع املدين الدويل بطي مؤسسات وشركات هذا النظام العنصري ابلنداء إىل القضاء عل
 .إفريقياالكثرية لشركات جنوب 

من أجل تقليص من االنبعاات تنصح هذه احلركة ابللجوء إىل القضاء التام والكلي على االستمارات واآلن 
 امللوثة واملشاريع واملؤسسات األحفورية.
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، صناديق املسامهة، شركات كاجلامعات  احلكوميةتدعو كذلك املؤسسات  (Fossil free)فاجملموعة الدولية 
د من ابإلضافة إىل تسجيل العدي أمواهلا من االستثمارات امللوثة.التامني، البنوك، من أجل سحب رؤوس 

من أجل بعث هذه بلدا  63يف عقدت  يف اجملال،حدث علمي  293االايم الدراسية الدولية وأكثر من 
 (Attac-France) ونسجل بفرنسا جمموعات ذات عالقة مبنظمة أصدقاء األرض وهي جمموعة ،الرسالة

مارات الصندوق االحتياطي طالبت ابلقضاء على استث( France Liberté fondation) مؤسسةو 
مار واقرتح أحد احملتجني من جمموعة روزفلت ابستث هأحفوريمليار أورو يف مشاريع  4، الذي استثمر للتقاعد

 . (Lamour, 2015, p. 69) هذه األموال يف بناء سكنات اجتماعية مثل ما حدث يف هولندا
 خامتة

اخلاص  4311إن الربانمج اجلديد الذي اختذته اجلزائر والذي يعرب عن نسخة مستحدثة لنفس برانمج 
فهذا الربانمج الطموح سيسمح  4303يف أفاق  MWc 44333ابلطاقات املتجددة، يهدف إىل إنتاج قدره 

بربوز صناعة قوية يف جمال الطاقات املتجددة إبمكاهنا خلق أقطاب تنمية اقتصادية واجتماعية تلتحم حوهلا 
 العديد من املؤسسات اخلالقة للثروة والعديد من القطاعات االسرتاتيجية للدولة.

صفة الوطنية وأهداف التنمية املستدامة ب لكن قد أثبتت لنا الدراسة أنه من الصعب حتقيق هذه األهداف
عامة إال إذا مت اإلسراع يف التحول الفعلي حنو تطبيق األدوات واآلليات الكفيلة ابحلد من دعم استغالل 
الطاقات األحفورية، ووضع جباية بيئية حتفز أكثر على التحول حنو االستثمار يف هذا النوع من الطاقات 

ة وغريها، مع ضمان زايدة املوارد العمومية واليت توجه أبثر مزدوج ملشاريع احلد من املتجددة الشمسية واهلوائي
الطاقات األحفورية واستبداهلا مبثيلتها اخلاصة ابلطاقات املتجددة، كما جيب العمل على القضاء على 

 االستثمارات امللوثة وسحب األموال منها أو مقاطعتها.
 الثالث وبلوغ النتائج التالية:الدراسة مكنتنا من إثبات الفرضيات 

 .االستثمار يف الطاقات املتجددة أصبح ضرورة ملحة البد من اإلسراع من أجل ضمان هذا التحول 
 .إن مستقبل سد حاجات الشعوب من الطاقة بيد استثمارات الطاقات املتجددة 
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  كبرية يف حتقيق   أشواطإن الدول اليت تعمل على التحول حنو الطاقات املتجددة يف تسعى فعال إىل قطع
 أهداف التنمية املستدامة.

  إن اجلزائر وابلرغم من جتربتها القدمية يف الطاقات األحفورية وحداثتها ابلنسبة للطاقات املتجددة إبمكاهنا
ضمان هذا التحول السريع ابعتماد اآلليات السابقة ضمان حاجات مواطنيها من الطاقة يف املستقبل 
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