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 ممخص ال
% من 8015% من االحتياطي العالمي لمنفط ونحو 85يييمن الوطن العربي عمى زىاء 

% من االحتياط العالمي لمغاز الطبيعي وقرابة 2212كما يستأثر بنحو  1اإلنتاج العالمي لمنفط
النفط الخام والغاز الطبيعي يشكبلن  وأن   21101% من اإلنتاج العالمي لمغاز الطبيعي عام 28

يما سوف يظبلن المصدر عمى أن   ل% من إجمالي مصادر الطاقة في العالم مما يدل08نحو 
 2181% عام 82ولكن ىذه النسبة ستنخفض إلى نحو  1األىم لمطاقة حتى بعد قرن من اآلن

لى أقل من  اسعاره ولنفاد  رتفاعالنتيجة لزيادة الطمب العالمي عمى النفط  2121% عام 88وا 
المفرط لمنفط من قبل الشركات  واالستغبلل 1العديد من اآلبار النفطية العمبلقة في العالم

لتحقيق المزيد من األرباح كل ذلك سيفضى إلى تضاؤل احتياطيات النفط والغاز  االحتكارية
لتفكير نحو التحول وسيؤدي في النياية الى زوال ىذا المصدر الحيوي لمطاقة ويدفع بالتالي في ا

 إلى مصادر جديدة لمطاقة وستكون الطاقة الشمسية ىي االوفر حظًا لذلك البديل.
Abstract 

       Arabian homeland forms 58% of international spare of oil and 31.8% 

of international production of oil0 and 29% of international spare of 

natural gas on year 2006 and the crude oil and natural gas from about 

63% of the total energy source in the world that prove that they will still 

the most important source of energy even after 25 years from the current 

time0 but this rate will be reduced to about 59% on year 2030 to less than 

35% on year 2040 as result of the increasing of international request on 

oil for the high of it`s prices and for the empty of many giant oil wells in 

the world and the exploiting of oil by monopolistic companies to achieve 

the further profits. 

         All that will cause to the reducing of oil and gas spare and will 

cause at last to the removing and finishing this vital source of energy0 

and will cause the thinking to search another sources of energy and the 

sun power will be the best chance for this standby. 

 اإلطار النظري : المبحث األول
 :المقدمة

فمن  1معبو النفطيكالدور الذي  لمدول االقتصادية لحياةسمعة دورًا حيويًا في ا ةيلم تمعب أ
بالنسبة لؤلمم التي تمتمكو وىو بيذا يمثل  االقتصاديةعصب الحياة  النفط يعتبر ضح أن  الوا

 االقتصادييعد محور الصراع  ناومن ى 1االقتصادي المصدر األول لمرأسمال الضروري لمتطور
فيو سمعة استراتيجية  1عديدةو  ميمةتع بو ىذا المورد من مزايا والسياسي الدائر في العالم لما يتم

. وعميو تستند قوة الدول وأمنيا من خبلل (0)ليا خطورتيا وقت الحرب والسمم عمى السواء
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. وتنبع وازدىارىاالطاقة يعد مؤشرًا حقيقيًا لقياس تقدم األمم  استيبلك باعتبار أن   1سيطرتيا عميو
من حقيقتين أوليما كونو مصدر لمطاقة وثانييما ألنو مادة خام أساسية لفروع  أىميتو اإلستراتيجية

لذلك أصبح النفط مادة سياسية بقدر ما ىو مادة  1الصناعات الكيميائية والبتروكيمياوية المختمفة
 كوسيمة ضغط عمى الدول المعادية لؤلىداف القومية. الستخدامووذلك  1(2)اقتصادية

% ولو أضفنا  28أىمية نسبية بما يقرب من بمصادر الطاقة  يتربع النفط عمى عرش
معًا من أجمالي مصادر  لبلثنين% 08األىمية النسبية لمغاز الطبيعي ألصبحت النسبة زىاء 

 .(8)يما سوف يظبلن المصدر األىم لمطاقة حتى بعد ربع قرن من اآلنعمى أن   لالطاقة مما يدل
لى نحو  2181% عام 82نحو لى إتنخفض تمك النسبة  ويتوقع أن    (2)2121% عام 88وا 

لى الزيادة المتوقعة في أسعار النفط وذلك إا مالنسبي المتوقع في أىميتي االنخفاضويرجع ىذا 
العديد من الحقول النفطية العمبلقة في العالم والصراع  نفادلزيادة الطمب عميو أواًل بسبب 
من أجل تحقيق  واستنزافوالمنتجة لمنفط في استثماره  االحتكاريةوالتنافس الشديدين بين الشركات 

لى جانب ارتفاع عدد اآلبار الجافة بالنسبة لآلبار المنتجة 1المزيد من األرباح ثانياً  حيث  1وا 
االستيبلك الحالي لمنفط سيؤدي  وأن   1تضاؤل احتياطات النفط والغاز إلىتشير أغمبية التوقعات 

لمطاقة وبالتالي البد من التفكير من اآلن في إيجاد  الحيوي  في النياية إلى زوال ىذا المصدر
 مصادر بديمة أخرى.

 :مشكمة البحث
لذا وجب التفكير  1عاجبًل أم اجبلً  نفادالنفط يعد من مصادر الطاقة األحفورية القابمة لم إن  

ستخدام موارد طاقة متجددة أخرى محل الطاقة التقميدية وذلك لغرض بجدية في البحث عن ا
يا اصبحت الرئة التي يتنفس منيا العالم توليد الطاقة الكيربائية التي تزداد الحاجة إلييا وألن  

 المعاصر والسيما العالم الصناعي من اجل التطور االقتصادي ورفع مستوى المعيشة.
 :اليدف من البحث

 نفادفي محاولة الكشف عن مصادر طاقة بديمة لمطاقة التقميدية القابمة لمييدف البحث 
حبلل محميا مصادر طاقة متجددة كالطاقة الشمسية التي تشكل أحد المصادر االساسية  وا 

لحل مشكمة الطاقة وذلك لكونيا مصدر  المتجددة والتي يمكن أن يعول عمييا العالم مستقببلً 
 ر سيئة عمى التموث وتتفق مع ما تفرضو القوانين المعاصرة لمبيئة.متجدد ال ينضب وال تترك أثا

 :فريضة البحث
ينطمق البحث في تحميمو لمشكمة ضرورة البحث عن مصادر بديمة لمطاقة غير المتجددة 

النفط سمعة قابمة لئلحبلل واإلبدال في محاولة لطرح  )النفط( من فرض عممي يتمخص ىل أن  
 بمسارىا العام البحث لغرض الوصول إلى مصادر طاقة متجددة.خيارات رئيسية قد تشكل 
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 :منهجية البحث
وقد أعتمد البحث عمى المنيج االستقرائي كوسيمة إلنجاز البحث متخذًا من األرقام الصادرة 

فضبًل عن المعمومات التي تم الحصول  1عن منظمة االقطار العربية المصدرة لمبترول أوابك
 ة في مجال الطاقة كوسيمة إلنجاز ىذا البحث.عمييا من الكتب الصادر 

 :هيكمية البحث
البديمة در الطاقة المتجددة القد تأطر بحثنا الموسوم ضرورة التحول عن النفط نحو مص

المقدمة فرضية  1كالطاقة الشمسية إلى اربع مباحث تناول االول منيا االطار النظري لمبحث
اليدف من دراسة البحث في حين ركز المبحث الثاني عمى دراسة الوزن  1مشكمة البحث 1البحث

النضوب أو العمر المنتظر لمنفط بينما  وأمداحتياطي النفط  1النفط كإنتاجالنسبي لمنفط العربي 
مميزاتيا والصعوبات التي  1دورىا 1أىتم المبحث الثالث عمى دراسة الطاقة من حيث أىميتيا

الطاقة الشمسية في العالم  استخداماشتمل المبحث الرابع عمى تكاليف  تواجو استخداماتيا وقد
 .واالستنتاجاتوالوطن العربي باإلضافة إلى الخبلصة 

 الوزن النسبي لمنفط في الوطن العربي: بحث الثانيمال
 لمنفطالمؤكد  االحتياطي 1اإلنتاجمن حيث  ألعربييتناول ىذا المبحث الوزن النسبي لمنفط 

 فضبًل عن العمر المنتظر لمنفط أو أمد النضوب مبتدأين بدراسة اإلنتاج النفطي.
 اإلنتاج النفطي في الوطن العربي. -0

اإلستراتيجية في المستقبل القريب باعتباره اىم مصادر الطاقة  بأىميتويبقى النفط يحظى 
وىو أمر  1عمى بدائلفي عالمنا المعاصر رغم جدية المحاوالت العممية اليادفة إلى الحصول 

 ىذا المصدر. نفادضروري بسبب طبيعة 
ىامة مما جعمو قبمة أنظار  إستراتجيةلقد أضاف وجود النفط في الوطن العربي أىمية 

ومما يزيد من أىمية النفط العربي عمى  (8)ومنطقة من مناطق الصراع والتنافس الدولي العالم
في  اإلنتاجأصيبت بو معدالت زيادة  وقت تمك الزيادة الكبيرة التي تحققت في الصعيد الدولي أن  
في مجال تحققت كذلك من التطورات التي  1الرئيسية بتناقص متواصل اإلنتاجمعظم مناطق 

النفطي كل من  اإلنتاجنتجة زاد بصورة مطردة حيث دخمت معدد الدول ال انتاج النفط العربي. إن  
 0255% من إنتاج النفط العربي عام 0.08النفطي اليمني نحو  اإلنتاجشكل اليمن والسودان و 

الف برميل يوميًا من النفط الخام عام  011في حين وصل انتاج السودان الى نحو ما يقرب من 
نتاج واتساع رقعة حقول النفط العربي أن زاد عدد وقد ترتب عمى تعدد دول اإل (0) لذات العام

بل  1واالحتكاريةقاصرة عمى الشركات العالمية  واإلنتاجعد عمميات البحث شركات اإلنتاج ولم ت
انظم إلييا العديد من الشركات العربية مما أدى الى أضعاف سيطرة الشركات النفطية الكبرى 
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واكبر الحقول النفطية ( 7)وزيادة قدرة الدول العربية عمى المساومة والحصول عمى شروط أحسن 
االحتياطي النفطي توجد في الوطن العربي حول الخميج و  اإلنتاجوأكثرىا أىمية من حيث كمية 

نسبة النفط العربي من مجموع النفط  ارتفعت أن  العربي وشمال أفريقيا وقد ترتب عمى ذلك 
نتاج اإلمحققًا بذلك زيادة في  2110% عام 80.5لى نحو إ 2112% عام 22العالمي من 

كما سجل زيادة  2112عن العام السابق  2110% عام 07.2العربي من النفط بمغت زىاء 
ينظر  2112عن العام السابق  2110% عام 05.5نسبية حيث بمغت اىميتو النسبية زىاء 

 .(0( وخريطة )0جدول رقم )
النفط في الوطن العربي قد ارتفع من ما يقرب من  ومن بيانات الجدول يتضح ان انتاج    

الف برميل يوميًا من النفط  2812215إلى نحو  2112الف برميل يوميًا عام  0522812
حيث تتصدر المممكة العربية السعودية قاعدة المنتجين العرب في اإلنتاج  2110الخام عام 

عربي وتمييا من حيث االىمية في % من إنتاج النفط ال21النفطي حيث وصل إنتاجيا إلى نحو 
% واإلمارات العربية المتحدة نحو 00122اإلنتاج الكويت الذي وصل إنتاجو إلى زىاء 

وأن أقل الدول العربية  2110% من اإلنتاج النفط العربي لعام 518% والعراق نحو 0015
النفطي العربي % من اإلنتاج 1175إنتاجًا لمنفط الخام ىي البحرين الذي وصل إنتاجيا زىاء 

 لذات العام .
ليذا المورد فحسب بل تؤكدىا  االحتكاري وتكشف بيانات إنتاج النفط العربي صفة التركز      

% من اإلنتاج 51ر نحو كالجزء اآلسيوي يحت بيانات التوزيع الجغرافي لحقوق اإلنتاج إذ إن  
% من اإلنتاج النفطي 21 لمنفط الخام في حين يييمن الجزء األفريقي عمى زىاء(  5)العربي

العربي ولعل ىذا يعود إلى غزارة اآلبار العربية المنتجة لمنفط في الجزء اآلسيوي عن نظريتيا 
اآلبار في الجزء األفريقي وانخفاض تكمفة اإلنتاج لقربو من سطح األرض وقرب الحقول من 

إلى اآلبار  ةآلبار الجافإضافة إلى قمة عدد ا 1جور النقل والشحنأالساحل مما يقمل من تكاليف 
 المنتجة.

 (0جدول رقم )
 (2)تطور إنتاج واحتياطي النفط في الوطن العربي

انتاج النفط عام  القطر
الف  8118

 برميل يوميا  

انتاج النفط عام 
الف  8116

 برميل يوميا  

احتياطي النفط 
مميار برميل نهاية 

 8118السنة عام 

احتياطي النفط 
مميار برميل نهاية 

 8116السنة عام 
 27,5 27,5 282,7 22,5 اإلمارات
 1,08 1,08 050,0 050 البحرين

 1,21 1,80 08 72,2 تونس
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 02,27 00,80 0828 722,2 الجزائر
 202,20 202,72 2277,8 7,28 السعودية

 8 8,08 222,8 815,8 سورية
 008 008 0208 2020,8 العراق

 08,20 08,20 521 022,8 قطر
 010,81 20,81 2020 0728,2 الكويت

 20,20 80 0711 0808,5 ليبيا
 8,72 8,71 082 870,8 مصر

 082,71 020,21 20820 07280,2 اجمالي اقطار االعضاء
 8 1,50 228 281 السودان

 8,81 2,71 785 527 عمان
 8 2 208 288 اليمن

 005,21 022,20 28122,5 05228,2 اجمالي الدول العربية
 0001,52 0020,28 72250,8 08220,0 دول العالم المنتجة لمنفط اجمالي

 87,2 87,2 80,5 %22 نسبة االقطار العربية الى العالم)%(
 1تقرير األمين العام السنوي الثاني والثبلثون  1اوابك 1منظمة األقطار العربية لمبترول :المصدر
 .2118 1الكويت

 1والثبلثون  الرابعتقرير األمين العام السنوي  1اوابك 1منظمة األقطار العربية لمبترول   
 .2118 1الكويت

 .088 0821( ص ص 2-2بداللة جدول رقم )
 .027 0201( ص ص 5-2بداللة جدول رقم )
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 لوزن الجيويولتيكي الحتياطي النفط العربيا -2
اكثر من نصف بقميل من أجمالي االحتياطي المؤكد لمنفط في يسيطر الوطن العربي عمى     

% من 77,2% من االحتياطي العالمي المؤكد لمنفط الخام وزىاء 87,2العالم أي ما يقرب من 
( 0( وخارطة رقم )0جدول رقم ) 2110أوابك لعام  االحتياطيات المؤكد لمنفط الخام لمنظمة

قطار عربية معينة ىي المممكة العربية السعودية ويتميز ىذا االحتياطي بتركيزه في خمسة أ
% 28,8والعراق واإلمارات العربية المتحدة والكويت وليبيا وتمتمك تمك األقطار ما يقرب من نحو 

من االحتياطي النفطي في الوطن العربي موزعة عمى كل من السعودية التي تمتمك اكثر من 
% وتمييا في األىمية العراق الذي 21,2ادل نحو ثمث االحتياطي النفطي العربي الخام أي ما يع

% 02,2% واإلمارات العربية المتحدة نحو 08,8% والكويت زىاء 07,2يشكل احتياطيو نحو 
 .2110النفطي العربي لعام  (01)% من اجمالي االحتياطي0,2وليبيا نحو 

تزايد االحتياطي النفطي العربي يعد عامبًل مشجعًا من الناحية االقتصادية  وال شك أن  
حيث أثبتت الدراسات الحديثة وجود كميات كبيرة من احتياطي النفط في كل من اليمن والسودان 

حتياطي اال وىذا يعني أن   األخيرةحيث بدءا بتصدير كميات كبيرة من النفط الخام في السنوات 
ثبات لبلرتفاع العالي في أسعار النفط والذي يشكل دافعًا قويًا بدر لو التزايد النفطي سوف يق

التقدم  ن  إفي القطاع النفطي وكذلك ف االستثمارسوف يسمح بتوجيو رؤوس االموال نحو 
التكنولوجي سوف يسمح بالوصول إلى أفاق ما كان يمكن تصور اجتيازىا بخصوص التنقيب 

أضف إلى ذلك تقمص نفوذ الشركات  1القارية واالمتداداتئ واالستخراج وخصوصًا الشواط
الكبرى سوف يسمح بإخضاع عمميات البحث والتنقيب إلى متغيرات ترتفع عن مستوى 

 .(00)المضاربات السياسية وتتحدد فقط بالمصالح القومية العميا
 العمر المنتظر لمنفط العربي او أمد النضوب -8

حساب العمر المنتظر لتمك الموارد  ن  إوعميو ف 1نفادالموارد النفطية موارد قابمة لم بما أن  
لذلك يرتبط باالحتياطي المؤكد لمنفط اواًل ومعدالت االنتاج   1يبقى عمى جانب كبير من األىمية

ب وعادة ما يحس 1جزء يسيرًا منيا ال يمكن التعويض عنو أو تجديده السنوية ثانيًا وطالما أن  
 العمر المنتظر لمنفط الخام.

 االحتياطي المؤكد لمنفطأمد النضوب = 
 حجم اإلنتاج السنوي                 

 التطورات التكنولوجية واالقتصادية كفيمة بأن تغير حسابات العمر المنتظر. صحيح أن  
معرفة ذلك يبقى عمى جانب كبير من األىمية حتى يمكن برمجة اإلنتاج وتخطيطو  إال إن  

لممعادن المختمفة بما فييا النفط وبما يمكن من تحقيق اإلستخدام األمثل لمثل ىذه الموارد ولعل 

111 111 
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أمد النضوب ما يضيف بعدًا جديدًا في معادلة تقدير الوزن الجيوبولتيكي حيث  احتسابفي 
 85سنوات مقابل  (02)015مر المنتظر إلجمالي النفط العربي يرتفع إلى أكثر من الع أتضح أن  

سنة لعموم النفط العالمي ولعل مقارنة الوطن العربي مع كتمتي الدول المتقدمة الواليات المتحدة 
ما يضيف بعدًا جديدًا في ىذا الصدد فالعمر المنتظر لمنفط األمريكي لم  االتحاديةوروسيا 
 02 (08)سنوات ولم تتخط روسيا االتحادية ضعف ىذا العمر المنتظر لمفترة ذاتيا (7يتجاوز )

( مرة لما كان عميو الحال 05الوطن العربي لو أىمية نسبية تبمغ زىاء ) ن  إوبتعبير اخر ف 1سنة
في حين  االتحادية( مرات بالنسبة لروسيا 01بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية وقرابة أكثر من )

ارة دراسة اعدتيا المنظمة العربية المصدرة لمبترول أوابك في تقريرىا السنوي الثاني والثبلثون اش
ىناك  سنة وان   71العمر المنتظر لمنفط العربي قد ال يتجاوز نحو  حيث ذكرت أن   2118لسنة 

حو النضوب لمنفط العراقي إلى نأمد إذ يمتد  1تباين محمي في أمد النضوب في الوطن العربي
سنة لمنفط  77سنة لمنفط الكويتي ونحو  57سنة لمنفط اإلماراتي و 000سنة ونحو  078

سنة لمنفط الميبي وأقل أمد لنضوب النفط العربي ىو نفط السوري الذي لم  00السعودي وزىاء 
ذا تذكرنا 0( وشكل رقم )8( وخريطة )2سنة جدول رقم ) 00نضوبو عتبو أمد يتخط   ن  إ( وا 

االحتياطي ألي معدن يعد من الموارد المتاحة في قوة الدول طبقًا آلراء جونز في مفيوم القوة في 
ولعل ىذه الحقائق تؤكد مرة  1الجغرافية السياسية ادركنا اىمية ىذا العنصر في موارد الدولة

  الحيوي.اخرى قيام الدول العربية النفطية بخطوات ىادفة لتعظيم القوة اإلقتصادية في مجاليا 
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 المالٌٌن البرامٌل ٌومٌا –حتٌاطً النفط فً الوطن العربً ا
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 (04)مستقبل النفط العربي واهميته 

و يمون السوق العالمية بنحو ما الوطن العربي يتمتع بمزايا إضافية أخرى منيا أن   كما أن  
% من الصادرات 21الخام والمنتجات النفطية وأن % من احتياجاتيا من النفط 85يقرب من 

 .(08)النفطية يذىب إلى دول أوربا الغربية واليابان 
 (2جدول رقم )

 توزيع أمد نضوب النفط في الوطن العربي
االحتيااااطي المؤكاااد ممياااار  الدولة

 برميل نهاية السنة
اإلنتاااااااج الساااااانوي الااااااف 

 برميل يوميا  
 أمد النضوب بالسنوات

 000 2207,7 27,51 اإلمارات
 08 078 1,02 البحرين

 28 721 1,80 تونس
 25 0881 00,88 الجزائر

 77 2222,8 202,80 السعودية
 00 281 8,08 سورية
 078 0521 008 العراق

 82 211 20,08 قطر
 57 2227,8 010,8 الكويت

 00 0021 82,08 ليبيا
 82 020 8,71 مصر

 71 22015,7 087,82 اجمالي االقطار العربية
تقدير األمين العام السنوي الثاني  1منظمة األقطار العربية المصدرة لمبترول اوابك :المصدر

 .81ص 21181 1والثبلثون الكويت
 
 



 د. م. أحمد جاجان عباب مجمة آداب الفراهيدي                                     ضرورة التحول عن النفط 
 م8102( أيمول 53العدد )            نحو مصادر الطاقة المتجددة البديمة كالطاقة الشمسية دراسة جغرافية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

282 
 



 د. م. أحمد جاجان عباب مجمة آداب الفراهيدي                                     ضرورة التحول عن النفط 
 م8102( أيمول 53العدد )            نحو مصادر الطاقة المتجددة البديمة كالطاقة الشمسية دراسة جغرافية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

221 

% من صادراتيا النفطية تذىب 22تحدة األمريكية ونحو مالطبيعي لمواليات ال يفىي الحم
إلى الواليات المتحدة األمريكية وتحرص الواليات المتحدة األمريكية اال يقع النفط العربي تحت 
سيطرة شركات أو مصالح او جيات غير أمريكية وغير غربية وغير صديقة لمعالم الغربي فالنفط 

ن ىام لتأمين متطمبات الواليات المتحدة في المستقبل ذن ضمانو أو صمام أماإالعربي يعتبر 
ما ترتبط بو ن  ا   يمثل بالنسبة ليا مادة تجارية عادية و الوكذلك تأمين احتياجات حمفائيا وىو 

 .(00)اعتبارات استراتيجية وسياسية ىامة لمجموع العالم الغربي
إذ قال إن سيطرة  0287في تصريح لو عام  وقد عبر ذلك الرئيس األمريكي ابزنياور

المنظمة تفقد  بل أن   1الغرب عمى النفط العربي ال تقل أىمية عن منظمة حمف شمال األطمسي
 .(07)أىميتيا لو فقدنا السيطرة عمى النفط العربي

و بالرغم من زيادة اإلنتاج العالمي لمنفط في كل سنة عن السنة التي وخبلصة القول أن  
االحتياطي النفطي يزداد ىو اآلخر ولكن ىذه الزيادة ال تتماشى كميًا مع التزايد  نجد أن  سبقتيا 

بلبد سيـأتي اليوم الذي يبدأ فيو انخفاض فولذا  1في نسب االستيبلك العالمي لمنفط ومشتقاتو
اليوم كميات االحتياطي سنويًا وذلك لعدم المقدرة من العثور عمى كمائن نفطية جديدة ولكن ذلك 

 2121وربما عام  2181ليس بالقريب الذي نتصوره وأن  المشكمة التي ستواجو العالم بعد عام 
ما في عدم وجود كميات كافية وأن   1نتاج النفطي ليس لو مشترون ليس في وجود فائض من اإل

تو عمى العديد من الحقول النفطية وىبوط االنتاج النفطي وعدم قدر  نفادمن االنتاج النفطي وذلك ل
تمبية احتياجات المستيمكين لمنفط العربي وىذا مما دفع العديد من الخبراء أن يدلوا بدلوىم 

الخبير الفرنسي )إيف ما  1ومن بين ىؤالء الخبراء 2181النفط بعد عام  نفادوتوقعاتيم حول 
يقول أن  تيو( الخبير في شؤون احتياطات النفط والغاز العالمية في معيد النفط الفرنسي والذي 

م تقريبًا إذا 2181كن أن يستمر عمى ما ىو عميو حتى عام ممستوى اإلنتاج الحالي من النفط ي
أنو يضيف لكن ما بعد ىذا التاريخ سييبط مستوى اإلنتاج  غير 1أرادت الدول المنتجة ذلك

 مصمحة إمتبلك بدائل أخرى أو اليات تعمل 2121سريعًا بما سيجعل لدى الجيوش بحمول عام 
عمى أنواع أخرى من المحروقات غير المحروقات التقميدية وىذه التخوفات من شح اإلنتاج 

نسميو مخاطر  اىي التي تجعل بعض األوساط الغربية تركز عمى م 2181النفطي السيما بعد 
 .(05)أمن الطاقة

اإلتجاه والتفكير في البحث عن مصادر جديدة لمطاقة وىناك أربع دوافع رئيسية تحفز الدول إلى 
 نحو الطاقة المتجددة ومنيا:
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حيث تشير اغمب التوقعات إلى تضاؤل احتياطات النفط والغاز وازدياد  1أمن الطاقة -0
االستيبلك العالمي الحالي لمطاقة سوف يؤدي في النياية إلى زوال ىذا المصدر الحيوي 

 رى.لمطاقة وبالتالي البد من التفكير من االن في إيجاد مصادر بديمة  أخ
مكان إالحافز الثاني الذي يدفع السوق نحو الطاقة المتجددة يتعمق بالقمق من تغير المناخ فب -2

الطاقة المتجددة أن تساىم في تأمين األحتياجات لمطاقة وتقمص في نفس الوقت من انبعاث 
بلف الغازات المسببة لظاىرة االحتباس الحراري كغاز الكاربون والميثان والتي تتزايد في الغ

وأن  ىذه الزيادة في كميات الغازات تزيد من ارتفاع  1الجوي الرقيق المحيط بالكرة األرضية
وأن  الوقت الحاضر ىو اإلطار الزمني الصحيح لمعالجة  1درجة حرارة األرض في العالم

ىذه المشكمة عبر اجراءات يمكن اتخاذىا لمتحول نحو استعمال الطاقة المتجددة خالية من 
 .(02)ن الكربو 

فتئت تتناقض منذ عدة عقود ومن ما الحافز الثالث لمسوق ىو كمفة الطاقة المتجددة التي  -8
المنتظر أن تستمر تكمفة أنواع معينة من الطاقة المتجددة وسوف يستمر ىذا التقمص نتيجة 

 تطور ىذه الصناعة.
ىي إضافة عمى سعر الوقود االحفوري  إن  ضريبة الكربون الكربون  :ضريبة الكربون  -2

ولقد اعتبرت مثل ىذه الضرائب  1وتتناسب مع كمية الكربون المنبعثة عند حرق ىذا الوقود
وبالتالي ىي ضريبة تشجيعية إلستعمال الطاقة  1يا اداة كفوءة في الحد من االنبعاثاتبأن  

لت اىتمام العالم في ىذا المتجددة وكانت الطاقة الشمسية عمى رأس تمك المصادر التي نا
 .(21)المجال

 المبحث الثالث
الصعوبات التي تواجو  1سنتناول في ىذا المبحث الطاقة الشمسية مميزات الطاقة الشمسية

 مبتدأين في التمييد عن الطاقة الشمسية. 1استخدامات الطاقة الشمسية
 الطاقة الشمسية -0

 التمييد
تعد الطاقة الشمسية عمى رأس قائمة تمك المصادر التي نالت االىتمام العممي والتكنولوجي 
نتاج تمك  حيث بدأت التجارب إلمكانية إنتاج الكيرباء من الطاقة الشمسية وإلغراض صناعة وا 

إال  األجيزة بعد ما أدرك العالم أن  المصادر التقميدية لمطاقة لن تكفي لبلستيبلك العالمي الحالي
 . (20)لفترة محدودة قد ال تمتد كثيرًا عن العقد األول من القرن القادم

( كيمو واط/ساعة من الطاقة الشمسية أو 0001×0815ىذا وتستمم األرض يوميًا ما يعادل)
 1( برميل نفط وىذا العدد مساو لمجموع االحتياطي النفطي في العالم0201×0212ما يعادل )
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( ضعف كمية الطاقة من جميع 8111يا األرض يوميًا يعادل )وأن  الطاقة التي تستمم
% منيا في الفضاء الخارجي في حين تمتص األرض نحو 81ينعكس  1األخرى  (22)المصادر

وتزود عممية التركيب  1فيي طاقة الرياح وتحرك دورة المياه 1% من الطاقة21% أما 81
ويحظى الوطن العربي بالنصيب األوفر من الطاقة  1الضوئي وتصنيع الطاقة الكيروشمسية

الشمسية وذلك لكونو يقع ضمن المنطقة المثالية لتوفر األشعة الشمسية واستغبلليا باعتباره اقميمًا 
شمااًل يمكن أن  يييئ الفرصة البلزمة لبلستفادة من ° 87جنوبًا ° 2جافًا يقع بين دائرتي عرض 

النفطية وبذلك تتاح فرصة جديدة لصيانة مصادر الطاقة  هئدالطاقة الشمسية بالتأزر مع عوا
اإلنتاج الصدارة في التقميدية كالنفط الخام والغاز الطبيعي طالما أن  الوطن العربي يحظى بمركز 

 (.2النفطي في العالم ينظر خارطة رقم ) (28)واالحتياطي
 مميزات الطاقة الشمسية -2

 مقارنة بمصادر الطاقة األخرى ومن ىذه المميزات:تمتاز الطاقة الشمسية بمميزات جيدة 
 إن  الطاقة الشمسية تشكل مصدرًا ىائبًل من الطاقة الكامنة. -0
 إن  الطاقة الشمسية تعتبر من مصادر الطاقة الدائمية التي ال تنضب. -2
اتجاىيا بسبب ديمومتيا  يا من مصادر الطاقة التي يمكن الركون إلييا والشعور باالمانإن   -8

 واستمراريتيا.
 يا تشكل تشكل مصدرًا مجانيًا لمطاقة.إن   -2
يا من مصادر الطاقة النقية إذ إنيا ال تسبب بأي تموث لمبيئة كما تفعل مصادر الطاقة إن   -8

 التقميدية )النفط والفحم والخشب( أو محطات توليد الطاقة النووية.
من الطاقة بطرق التحويل التكنولوجي أخرى إمكانية تحويل الطاقة الشمسية إلى أشكال نافعة  -0

 .(22)المختمفة



 د. م. أحمد جاجان عباب مجمة آداب الفراهيدي                                     ضرورة التحول عن النفط 
 م8102( أيمول 53العدد )            نحو مصادر الطاقة المتجددة البديمة كالطاقة الشمسية دراسة جغرافية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

228 

 



 د. م. أحمد جاجان عباب مجمة آداب الفراهيدي                                     ضرورة التحول عن النفط 
 م8102( أيمول 53العدد )            نحو مصادر الطاقة المتجددة البديمة كالطاقة الشمسية دراسة جغرافية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

222 

 مشاكل استخدام الطاقة الشمسية -5
إن  مصادر الطاقة البديمة رغم ديمومتيا عمى المدى البعيد إال أن يا ال تتوفر بشكل منتظم 

 1مخزون جاىز نستعمل منو ما نشاء ومتى نشاءطول الوقت وعمى مدار الساعة فيي ليست 
فمصادر الطاقة البديمة تتوفر وتختفي بشكل خارج قدرة اإلنسان عمى التحكم بيا من وقت آلخر 

أوج عظمتيا في منتصف النيار فترجع مرة أخرى إلى فيي تبدأ عند الشروق من الصفر وتصل 
عوامل التي تؤثر عمى كمية ن المفيناك مجموعة  1إلى الغروب وال يتوقف األمر عند ذلك

فوجود الغبار  1إشعاع الشمس الواصل إلى األرض كالغيوم واألمطار والعواصف الترابية والرممية
ومحاولة تنظيف أجيزة الطاقة الشمسية منو قد يؤثر عمى قدرة الطاقة ومدى استمراريتيا إذ أكدت 

فعاليات الطاقة الشمسية تفقد في % من 81 (28)ن  أكثر منإالبحوث الجارية في ىذا المجال 
وأن  أفضل طريقة لمتخمص من  1لمدة شير الشمس حالة عدم تنظيف الجياز المستقبل ألشعة

الغبار ىي استخدام طرق التنظيف المستمر عمى فترات ال تتجاوز ثبلثة أيام لكل فترة وتختمف 
 ي ذلك البمد.ىذه الطرق من بمد آلخر معتمدة عمى طبيعة الغبار وطبيعة الطقس ف

والمشكمة الثانية خزن الطاقة الشمسية واالستفادة منيا أثناء الميل أو األيام الغائمة أو 
ويعتمد خزن الطاقة الشمسية عمى طبيعة وكمية الطاقة الشمسية ونوع االستخدام وفترة  1المغبرة

أجيزة لمخزن  االستخدام باإلضافة إلى التكمفة اإلجمالية لطرق التخزين ويفضل عدم استخدام
ويعتبر  1لتقميل التكمفة واالستفادة بداًل من ذلك من الطاقة الشمسية مباشرًة حين وجودىا فقط

موضوع تخزين الطاقة الشمسية من المواضيع التي تحتاج إلى بحث عممي أكثر واكتشافات 
 ويعتبر تخزين الحرارة بواسطة الماء والصخور أفضل الطرق الموجودة في الوقت 1جديدة

أما بالنسبة لتخزين الطاقة الكيربائية فما زالت الطريقة الشائعة ىي استخدام البطاريات  1الحاضر
وتوجد حاليًا اكثر من عشر طرائق لتخزين الطاقة  1السائمة )بطاريات الحامض أو الرصاص(

 الشمسية كصير المعادن أو التحويل الطوري لممعادن وطرق المزج الثنائي وغيرىا.
الثالثة في استخدامات الطاقة الشمسية ىي حدوث التأكل في المجمعات الشمسية والمشكمة 

بسبب األمبلح الموجودة في المياه المستخدمة في دورات التسخين وتعتبر الدورات المغمقة 
من مشكمة التأكل والصدأ في  واستخدام ماء خاٍل من األمبلح فييا أحسن الحمول لمحد

 .(20)معاتالمج
 لمبحث الرابعا
 جددةتتكاليف االستثمار واإلنتاج لمطاقة الم -2

إن  تكاليف االستثمار في مجال الطاقة المتجددة إلنتاج الكيرباء تختمف من تكنولوجبا إلى 
( دوالر لكل كيمو واط وأعمى 0111أخرى وىي أقل مما ىي عميو في حالة طاقة الرياح حوالي )
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( دوالر لكل كيمو 8111يًا إلى أكثر من حوالي )قل حالتما يمكن في حالة الخمية الضوئية حيث 
 واط.
اساليب  يإن  ىذه التكاليف مرتفعة جدًا عند مقارنتيا مع التكاليف االقتصادية لبلستثمار ف    

( دوالر 881توليد الكيرباء بالطرق التقميدية وىي التوربينات الغازية ذات الدورة المفردة حوالي )
( دوالر لكل كيمو واط. 881دوجة ذات الكفاءة العالية وىي حوالي )لكل كيمو وذات الدورة المز 

( دوالر لكل كيمو واط بعد 0211كما أن  تكاليف محطات الفحم التقميدية ال تتجاوز حاليًا حوالي )
 المعدات واالحتياجات البيئية. (27)إضافة جميع

تكاليف التشغيل في حالة الطاقة المتجددة ىي زىيدة لمغاية لعدم وجود  بطبيعة الحال فإن  
الطاقة المتجددة  ن  إف 1تكمفة لموقود إال أن و وحتى بعد إدخال ىذه االعتبارات في تكاليف اإلنتاج

إلنتاج الكيرباء مع االساليب التقميدية وأن كان ىناك صعوبة في  ة كمفتياال تزال مكمفة عند مقارن
ارنات المباشرة لمطبيعة المتقطعة في إنتاج الكيرباء من الطاقة المتجددة أن  تكاليف إنتاج المق

( سنت لمكيمو واط 8-2الكيرباء من طاقة الرياح وىي أقل الكمف لمطاقة المتجددة تتراوح من )
اإلنتاج من التوربينات الغازية ذات في حالة ( سنتات 8بينما ىي ال تتجاوز حوالي ) 1ساعة

وتصل التكاليف لمكيمو واط ساعة إلى  1( سنت في حالة الدورة المزدوجة2و0لدورة المفردة )ا
وبالتالي فإن   1( سنت في حالة استخدام الخمية الضوئية81مستويات عالية جدًا حوالي )

استعمال مثل ىذا النوع من التكنولوجيا يقتصر عمى االستعماالت الصغيرة كتزويد الكيرباء 
لريفية والمعزولة والمناطق الفقيرة في أفريقيا وجنوب اسيا حيث يمكن استخدام تكنولوجيا لممناطق ا

الخمية الضوئية إلنتاج الكيرباء لؤلكواخ والمناطق الريفية في الدول الصغيرة نسبيًا ولو أن  ىذا 
األفضل اقتصادي إال أن و قد يكون األسموب األمثل و  وأاالستعمال لمطاقة المتجددة غير عممي 

لتزويد الكيرباء في المناطق الريفية والصغيرة في الدول ذات الدخل المحدود جدًا وبالتالي فان و 
نستعمل الجدول  ،المتجددة في حاالت خاصة ولمزيد من التحميل (25)يشكل دورًا ىامًا لمطاقة

 التالي لمقارنة تكمفة انتاج الكيرباء من مختمف المصادر
 (8جدول رقم )

 الوحدة/ سنت/ كيمو واط/ ساعة (22)تكمفة الطاقة الكيربائيةمقارنة 
 االجمالي تكمفة االستعمال والصيانة تكمفة الوقود تكمف رأسمال تكنولوجيا الطاقة

 7-2,8 1,0-1,2 8,8-2,5 0,2-8,0 0993الفحم 
 0.0-2.2 1,8-1,2 2,8-8,5 8,5-8,2 0993الغاز الطبيعي

 7,2-2,7 0,8 2.8_8.5 8.5_8.2 0993الرياح 
 00,2-5,2 1,2-1,0 2,8-8,5 00,2-5,8 8118الطاقة الكهروضوئية 

 7-8,0 2,8 2,8-8,5 2,0ٍ-8,1 8118الطاقة الشمسية 
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 1ترجمة بياء شيين الدار الدولية 1المستدامة ميةمبادئ التن 1المصدر: دوالجس موسثيت
 .027ص 21111 1القاىرة

 واقع الطاقة المتجددة في الدول العربية
تعد الطاقة الشمسية من أفضل التقنيات الواعدة في مجال الطاقة البديمة وىي التي تسخر 

 1حيث يعد التحويل الحراري المباشر لؤلشعاعات الشمسية تقنية جديدة ومتطورة 1طاقة الشمس
وىي صناعة استراتيجية باعتبارىا مصدرًا قويًا مستقببًل سيكون لو األثر األكبر في المحافظة 

فضبًل عن ذلك فيي تمتاز  1لمصادر الطاقة التقميدية وألغراض أىم واستغبلل أثمن وأنظفعمى ا
بفوائد بيئية ىائمة فيي ستنتج من مصدر غير مموث واستخداميا ليس لو أي انبعاث أو 

وتقف الكمفة في حال تطبيقات الخبليا الفوتوفولتييو حاجز أمام التوسع في استخدام  1فضبلت
سنت دوالر  (81)(81و28حيث تتراوح كمفة توليد الكيرباء حاليًا بيذه التقنية بين )الطاقة الشمسية 

لى ) 2101( سنت عام 81وتعمل بعض الدول مثل المانيا الى خفضيا إلى ) ( سنت عام 01وا 
عبلوة عمى ذلك فإن  إنتاج الكيرباء من الطاقة الشمسية تحتاج إلى استثمارات رأسمالية  2181
توقع أن  ويعد من العوائق التي تحول حاليًا دون التوسع في استخداميا إال أن و من الم 1كبيرة

( فإن  الطاقات IEAالوقت واستنادًا إلى احصاءات وكالة الطاقة الدولية ) تتراجع تمك التكمفة مع
 %( من الطاقة الكيرومائية00,0%( منيا )07,2المتجددة تساىم في إنتاج الكيرباء بنسبة )

%( والنفط 82%( من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بينما يساىم الفحم بنحو )0,5والباقي )
%( وتتوقع بعض الدراسات أن  تصبح 08,7%( والطاقة النووية )02,0%( والغاز بنحو )0,7)

%( من اجمالي 81إلى حوالي ) 2181حصة مصادر الطاقة المتجددة في العالم عام 
من  (80)%(7,0وتشكل الطاقات المتجددة في الدول العربية نسبة) 1ألوليةاالستيبلك من الطاقة ا

%( 1,25%( طاقة كيرومائية ويتوزع الباقي والبالغ )7,120اجمالي الطاقة الكيربائية منيا )
بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية والجدول التالي يوضح قدرة إنتاج الكيرباء من مصادر الطاقة 

 العربية.المتجددة في الدول 
 (2جدول رقم )

نتاج الكيرباء من مصادر الطاقة المتجددة عام   (82)2112قدرة وا 
 اإلنتاج )ميغا واط ساعة( القدرة المركبة )ميغا واط( 

 رياح وشمسية مائية رياح وشمسية مائية
 002 27270 202 202 الطاقة المتجددة

 820758 022522 إنتاج الكيرباء العربي
 %8,8 %7,0 المتجددة في اإلنتاج الكمي الكيرباءالطاقة 
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ال يتجاوز نحو ومن أرقام الجدول يتضح بأن  إنتاج الطاقة الكيربائية من مصادر متجددة 
وىو إنتاج متواضع لمغاية  2112%( مجمل إنتاج الطاقة الكيربائية في الوطن العربي عام 8,8)

%( وال يتوقع أن  يزيد ىذا اإلنتاج في المستقبل 00وأقل من المعدالت العالمية والتي تبمغ حوالي )
ة الكيربائية في الوطن بل يتوقع أن  يتراجع نتيجة لمحدودية مصادر المياه وامكانيات الطاق

العربي وايضًا لبلستثمار المحدود في إنتاج الكيرباء من المصادر األخرى )الرياح والطاقة 
الشمسية( والنتشار استعمال الغاز الطبيعي إلنتاج الكيرباء في الوطن العربي والجدول التالي 

 يوضح عرض مفصل إلنتاج الطاقة المتجددة في الدول العربية.
 (8) جدول رقم

 (88)نصيب الطاقة المتجددة في إنتاج الكيرباء في الدول العربية
 اإلنتاج ميغا واط ساعة القدرة المركبة )ميغا واط( 

 رياح وطاقة شمسية مائية رياح وطاقة شمسية مائية الدول
 8 88 0 02 االردن

 - - - - االمارات
 - - - - البحرين
 22 082 02 020 تونس
 - - - 278 الجزائر

 - - - - السعودية
 - 0,017 - 815 السودان
 - 2,227 - 0,825 سورية
 - 8,728 - 0502 العراق
 - - - - عمان

 - - - - فمسطين
 - - - - قطر

 - - - - الكويت
 - 0,022 - 272 لبنان
 - - - - ليبيا
 805 08,102 021 2,722 مصر

 022 0,011 82 0,225 المغرب
 002 27,270 202 2.021 المجموع 

عمى االنترنت .  2112النشرة االحصائية لممنظمة العربية لمبترول االوابك  :المصدر
www.oapecorg.org. 

http://www.oapecorg.org/Images%208
http://www.oapecorg.org/
http://www.oapecorg.org/
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 امكانيات الوطن العربي الستغبلل الطاقة الشمسية -8
بالمقارنة مع بقية دول  ى مناطق العالم بالطاقة الشمسية وذلكنتعد األرض العربية من أغ

( كيمو 8ولو تم أخذ متوسط ما يصل األرض العربية من طاقة شمسية وىو ) 1العالم األخرى 
%( وتم وضع 8واط/ ساعة/متر مربع/اليوم وتم افتراض أن الخبليا الشمسية بمعامل تحويل )

باإلمكان في صحراء العراق الغربية ألصبح  2( كم00111مساحة ) عمى ىذه الخبليا الشمسية
( ميغا واط/ساعة في اليوم أي ما يزيد عن خمسة 211× 201توليد طاقة كيربائية تساوي )

 أضعاف ما يتم إنتاجو في اليوم وفي حالة فترة االستيبلك القصوى.
عمى األكثر وذلك عام ومن البدييي ايضًا أن  الطاقة النفطية العربية ستنضب بعد مائة 

وباإلضافة إلى تكمفة أجيزة الطاقة  1ادة اليورانيوم في الببلد العربيةلعدم وجود كميات كبيرة من م
وتقدم تكنولوجيتيا خبلل السنوات الخمسين الماضية وأمكانية عدم المحاق بيا وىو ما جعل 

تفوقيم الفرصة في خمق تكنولوجيا عربية الستغبلل  الأالعرب غير قادرين في استثمارىا ونأمل 
 . (82) زالت في بداية تطورىاالطاقة الشمسية التي ال

 1وىناك مردودين الستعمال بدائل الطاقة اوليما جعل فترة استعمال الطاقة النفطية طويمة
وأن  عممية تسخين المياه  1النفط الحاليمصدر وثانييما تطوير مصدر لمطاقة آخر بجانب 

أصبحت طريقة اقتصادية في الببلد  1والتدفئة وتسخين برك السباحة بواسطة الطاقة الشمسية
وتعتبر زيادة اإلشعاع الشمسي من  1العربية وخاصة في حالة تصنيع السخانات الشمسية محمياً 

إال أن  تكمفة التبريد  1وسائل التبريد الجيدة وخاصة إذا كانت أجيزة التبريد الشمسي أكثر كفاءة
لى خمس أضعاف تكمفتو االعتيادية ويعود الشمسي تكون أعمى من السعر الحالي لمتبريد بثبلث إ

 1السبب في ذلك الرتفاع التكمفة لمواد التبريد الشمسي ومعدات وتجميع الحرارة وتوليد الكيرباء
وقد أصبح استخدام السخانات الشمسية في الببلد العربية شيئًا مألوفًا نتيجة تطبيقات الطاقة 

ورة تجارية متأخرة في جميع الببلد العربية الشمسية بينما بقيت صناعة الخبليا الشمسية بص
تباع سياسة التأمل القائمة )يجب اإلنتظار ريثما تنخفض  بسبب تكمفة إنشاء المصانع االولية وا 
الكمفة(. ومعظم التجارب الميدانية والمختبرية الستغبلل الطاقة الشمسية في الببلد العربية ال تزال 

كثار منيا ولو استعرضنا ما تقوم بو دول العالم في ىذا في مراحميا االولى ويجب تنشيطيا واال
المجال وبخاصة الدول المتقدمة صناعيًا والتي ال تممك خمس ما تممكو الدول العربية من الطاقة 

تنفقو  يع الطاقة الشمسية ما يعادل جميع ماالشمسية لوجدنا أن  برطانيا وحدىا تنفق عمى مشار 
ق ىذا عمى عدد العاممين في جميع الدول العربية في ىذه وينطب 1الدول العربية مجتمعة

 .(88)المجاالت
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 خالصة البحث التوصيات
عمى الرغم من كل األىتمام العالمي الكبير بالطاقة المتجددة كطاقة نظيفة وبديمة في 

فإن  جميع الدالئل تشير بأن الطاقة المتجددة لن تستطيع أن   1المستقبل لمطاقة األحفورية )النفط(
تمعب ىذا الدور حتى في المستقبل البعيد نتيجة لتوافر الطاقة االحفورية بكميات كبيرة تكفي 
احتياجات عالمنا حتى نياية القرن الحالي والصعوبات الكبيرة التي تواجو تكنموجيا الطاقة 

ىا وكونيا متقطعة وغير مستمرة ومحدودية كفاءتيا وبالتالي الكمف المتجددة والناتجة عن تبعثر 
فييا إال أن  ىناك استعماالت معينة تستطيع الطاقة المتجددة أن  تمعب  1العالية لبلستثمار فييا

كما أن  كمف إنتاج الكيرباء من  1دورًا رئيسيًا في تزويد الكيرباء لممناطق الريفية والفقيرة والنائية
الرياح في انخفاض مستمر مما يجعميا أكثر قدرة عمى المنافسة إال أن  طبيعتيا المتقطعة طاقة 

 ستحول بينيا وبين لعب الدور الرئيسي إلنتاج الكيرباء حتى في المستقبل البعيد.
و إال جزء مكتمل الستمرارية الدول جاد بدائل لمطاقة االحفورية ما ىايإن  البحث والمثابرة في     

العربية كدول مصدر لمطاقة والحفاظ عمى المستوى االقتصادي الذي تنعم بو ىذه الدول االن 
 :ومن أجل مواكبة بقية دول العالم في ىذا المجال نقترح مراعاة التوصيات التالية

 سية.الدعم المادي والمعنوي وتنشيط حركة البحث في مجاالت الطاقة الشم -0
القيام بإنشاء بنك لمعمومات اإلشعاع الشمسي ودرجة الحرارة وشدة الرياح وكمية الغبار  -2

 وغيرىا من المعمومات الدورية الضرورية الستخدام الطاقة الشمسية.
القيام بمشاريع رائدة وكبيرة نوعًا ما وعمى مستوى يفيد البمد كمصدر آخر من الطاقة وتدريب  -8

م تكرارىا بل تنويعيا في البمدان العربية لبلستفادة باإلضافة إلى عد 1عميياالعربية  الكوادر
 من جميع تطبيقات الطاقة الشمسية.

تنشيط طرق التبادل العممي والمشورة العممية في البمدان العربية وذلك عن طريق عقد  -2
 الندوات والمقاءات الدورية.

بي وحصر وتقويم ما ىو موجود الوطن العر تحديث دراسات استخدامات الطاقة الشمسية في  -8
 منيا.

إلى دعم  باإلضافةتطبيق جميع سبل ترشيد الحفاظ عمى الطاقة ودراسة أفضل طرائقيا  -0
 المواطنين الذين يستعممون الطاقة الشمسية في منازليم.

 تشجيع التعاون مع الدول المتقدمة في ىذا المجال واالستفادة والمنفعة المتبادلة. -7
 الهوامش

                                                           

دار الحقيقة، مدان المتخمفة، ترجمة جمال عون، ميشيل تانزر، االقتصاد السياسي لمبترول العالمي والب( 0)
 .00، ص0272بيروت، 
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( دمحم ازىر السماك، اقتصاد النفط والسياسة النفطية، اسس وتطبيقات مطابع دار األثير لمطباعة والنشر، 2)
 .00، ص50/0257جامعة الموصل، 

خالد نايف ىياس، االمن في منطقة الخميج، رؤية استراتيجية، مجمة شؤون اجتماعية، تصدر عن جمعية ( 8)
 .55، ص2112، 010، العدد28االجتماعيين بالشارقة، السنة 

جاك لوب، العالم الثالث وتحديات البقاء، ترجمة أحمد  فؤاد بمبع، عالم المعرفة، سمسمة كتب ثقافية شيرية، ( 2)
 .082، ص0250مجمس الوطني لمثقافة والفنون واالداب، الكويت، يصدرىا ال

، دار الفكر، الناشرون وموزعون، عمان، 8د.عبد عمي الخفاف، الوطن العربي، أرضو، سكانو، موارده، ط( 8)
 .821، ص2115

 .822عبد عمي الخفاف، الوطن العربي، أرضو، سكانو، موارده، مصدر سابق، ص( 0)
الوىاب، النفط بين السياسة واالقتصاد، تحميل ودراسة جغرافية اقتصادية، دار الحقيقة، عبد المنعم عبد ( 7)

 .077، ص0250بيروت، 
عبد المنعم عبد الوىاب، واخرون، جغرافية النفط والطاقة، مؤسسة دار المطابع في الموصل، جامعة ( 5)

 .81، ص0272الموصل، 
ابك، تقرير االمين العام السنوي الثاني والثبلثون، منظمة االقطار العربية المصدر لمبترول، او ( 2)

 .2118الكويت،
، 2101دمحم محمود إبراىيم الديب، الجغرافية االقتصادية، منظور معاصر مكتبة االنجمو مصرية، القاىرة،( 01)

 .780ص
 .088، ص2117ابراىيم الفاعوري، جغرافية الوطن العربي، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان،( 00)
 .780دمحم محمود ابراىيم الديب، الجغرافية االقتصادية، منظور معاصر مصدر سابق، ص( 02)
( دمحم ازىر السماك، الجغرافية السياسية، اسس وتطبيقات دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل، 08)

 .227، ص0255
، 2115ألثر لمطباعة والنشر،الموصل، ( دمحم ازىر السماك، جغرافية الوطن العربي، دراسة اقميمية، دار ا02)

 .025ص
 .000دمحم ازىر السماك، الجغرافية السياسية، اسس وتطبيقات مصدر سابق، ص( 08)
، 0228دمحم ازىر السماك، الجغرافية السياسية الحديثة، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل،( 00)

 .821ص
ا العربي، الدور السياسي واالقتصادي لمنفط العربي، مركز د.عاطف سميمان، الثروة النفطية، ودورى( 07)

 .08،ص2112دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 .010عاطف سميمان، الثروة النفطية ودورىا العربي، مصدر سابق، ص( 05)
 .087و080، ص2110ابراىيم العرود، التغير المناخي في الميزان، مطابع وزارة الثقافة، عمان( 02)
ر سياسات المجموعة االوربية االخيرة عمى العالم العربي، مجمة اوراق اقتصادية، تصدر عن االمانة ثا( ا21)

 .088و082، ص0228العامة لبلتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لمببلد العربية، 
 .78ص( دمحم ازىر السماك، اقتصاد النفط والسياسيات النفطية، اسس وتطبيقات، مصدر سابق، 20)
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( عبد المنعم عبد الوىاب، واخرون، جغرافية النفط والطاقة، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل، 22)
 .275،ص0250

( حسن عبد القادر صالح، الموارد وتنميتيا، اسس وتطبيقات عمى الوطن العربي، بدون مكان لمطبع، عمان، 28)
 .28، ص2112

 .887ي، ارضو، سكانو، موارده، مصدر سابق، صعبد عمي الخفاف، الوطن العرب( 22)
ي.ق، ميبلنوفاو أ.م ريا بستشيكوف، الجوانب الجغرافية في حماية الطبيعة، منشورات، عبلء الدين لمنشر ( 28)

 .25و27، ص0220والتوزيع والترجمة، دمشق، 
لكتب لمطباعة والنشر، ( دمحم ازىر السماك وباسم الساعاتي، جغرافية الموارد الطبيعية، مديرية دار ا20)

 . 218و212، ص0255الموصل، 
( د.أيت زيان كمال و أ.اليفي دمحم، واقع وافاق الطاقة المتجددة في الدول العربية، الطاقة الشمسية وسبل 27)

تشجيعيا في الوطن العربي، بحث مقدم إلى المؤتمر العممي الدولي في التنمية المستدامة والكفاءة لبلستخدام 
، 5و7المتاحة، كمية العموم االقتصادية وعموم التسير جامعة فرحات عباس وسطيف، لؤليام لمموارد 

 .7و0،ص2115ايار
 .7نفس المصدر السابق، ص( 25)
، 2111دوحبلس موسثيت، مبادئ التنمية المستدامة، ترجمة بياء شيين، الدار الدولية، القاىرة، ( 22)

 .027ص
وىيب عيسى ناصر، مستقبل الطاقة العربي المتجددة، بحث مقدم إلى المؤتمر العربي  السابع لمفترة ( 81)

 .2112ايار، القاىرة،  00،02
ادارة الشؤون التقنية، منظمة االقطار العربية المصدرة لمبترول اوابك، مستقبل مصادر الطاقة عربيًا ( 80)

 .2112ايار، القاىرة،  02_00بي السابع لمفترة وعالميًا، بحث مقدم إلى مؤتمر الطاقة العر 
(23)  www.oapecorg.org Image 8%20 AEC \ Technical %20 sessions \ Hashin %20     

Khatib. Doc. 

. 
االنترنيت ، عمى 2112( النشرة االحصائية، النظمة العربية المصدرة لمبترول االوابك، 88)

www.oapecorg.org  .  

 .05، ص0255، شباط، 822عبد الحميد شقير، الطاقة الشمسية، مجمة اخبار النفط والصناعة، العدد(82)
 (23) www.oapecorg-org.IMages\80\020AEC 

Twchnical%20seaalons\Hisham%20Khatib-doc. 
 

 مصادر البحث
 اوال  : الكتب

 .0272االقتصاد السياسي لمبترول العالمي والبمدان المتخمفة، دار الحقيقة، بيروت،  1تانزر، ميشيل -0
 .2115الفكر ناشرون وموزعون، عمان، الخفاف، عبد عمي، الوطن العربي، ارضو، سكانو، موارده، دار  -2
 .2101 1الديب، دمحم محمود ابراىيم الجغرافية أالقتصادية منظور معاصر، مكتبة االنجمو المصرية، القاىرة -8
 .2115السماك، دمحم أزىر، جغرافية الوطن العربي، دراسة اقميمية دار األثير لمطباعة والنشر، الموصل،   -2

http://www.oapecorg.org/
http://www.oapecorg.org/
http://www.oapecorg.org/
http://www.oapecorg-org.images/80/020AEC
http://www.oapecorg-org.images/80/020AEC
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 1الموصل 1رافية السياسية، اسس وتطبيقات، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر_____________ الجغ -8
0255. 

اسس وتطبيقات مطابع دار األثير لمطباعة النشر،  1_____________ اقتصاد النفط والسياسة -0
50/0257. 

 10228_____________ الجغرافية السياسية الحديثة، دار الكتب لمطباعة والنشر، الموصل -7
_____________ والساعاتي، باسم، الجغرافية الطبيعية، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر، الموصل،  -5

0255. 
سميمان، عاطف، الثروة النفطية ودورىا العربي، الدور السياسي واالقتصادي لمنفط العربي، مركز دراسات  -01

 .2112الوحدة العربية، بيروت 
رد وتنميتيا، اسس وتطبيقات عمى الوطن العربي، بدون مكان لمطبع، عمان، صالح، حسن عبدالقادر، الموا -00

2112. 
 .2117الفاعوري، إبراىيم،ـ جغرافية الوطن العربي، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان،   -02
 .2110العرود، إبراىيم، التغير المناخي في الميزان، مطابع وزارة الثقافة، عمان،  -08
 1دار الحقيقة 1تحميل ودراسة جغرافية اقتصادية 1عبدالمنعم، النفط بين السياسة واالقتصادعبدالوىاب،  -02

 .0272 1بيروت
 10250جغرافية النفط والطاقة، مؤسسة الكتب لمطباعة والنشر، الموصل، 1وآخرون 1____________  -08
لم المعرفة، سمسمة كتب ثقافية شيرية لوب، جاك، العالم الثالث، وتحديات البقاء، ترجمة أحمد فؤاد بمبع، عا -00

 .0250يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
 .2111موسيشيت، دوجبلس، مبادئ التنمية المستدامة ترجمة نياد شيين، الدار الدولية، القاىرة، -07
، منشورات دار عبلء الدين ميبلنوفا، ي.ف،وريا ستشيكرف، أ.م الجوانب الجغرافية في حماية الطبيعة -05

 .0220لمنشر والتوزيع والترجمة، دمشق، 
النقشبندي، ازاد دمحم أمين وداود، تغمب جرجيس، جغرافية الموارد الطبيعية، مطابع الحكمة، البصرة،  -02

0221. 
 ثانيا  : المجالت والدوريات

أوراق اقتصادية، تصدر عن االمانة العامة آثار سياسات المجموعة األوربية األخيرة عمى العالم العربي مجمة  -0
 .010228ك،  2لبلتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لمببلد العربية، العدد 

 .0255شباط،  8221شقير، عبد الحميد، الطاقة الشمسية، مجمة أخبار النفط والصناعة، العدد -2
راتيجية مجمة شؤون اجتماعية تصدرىا جمعية ىياس، خالد نايف، االمن في منطقة الخميج، رؤية است -8

 .2112، 0101،العدد 281االجتماعيين بالشارقة، السنة
 ثالثا  : البحوث والمؤتمرات

أ، اليفي دمحم، واقع وافاق الطاقة المتجددة في الدول العربية، الطاقة الشمسية وسبل  1زيان، كمال إيت -0
ؤتمر العممي الدولي في التنمية المستدامة والكفاءة تشجيعيا في الوطن العربي، بحث مقدم إلى الم
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أيار،  5و7االستخدامية لمموارد المتاحة، كمية العموم أالقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف لمفترة 
2115. 

ادارة الشؤون الفنية، منظمة األقطار العربية المصدرة لمبترول أوابك، مستقبل مصادر الطاقة عربيًا وعالميًا،  -2
 .2112أيار القاىرة،  021-00ث مقدم إلى مؤتمر الطاقة العربي السابع لمفترة بح

الناصر، وىيب عيسى، مستقبل الطاقة في الوطن العربي، بحث مقدم إلى مؤتمر الطاقة العربي السابع لمفترة  -8
 .2112أيار القاىرة،  00-021

 رابعا  : المنظمات العربية والدولية
ية المصدرة لمبترول، أوابك تقرير االمين العام السنوي، الثاني والثبلثون، الكويت، منظمة األقطار العرب -0

2118. 
 الشبكة الدولية، االنترنيت  -2
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