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 الطاقة الشمسية يف الوطن العربي 
 بني حمفزات االستثمار ومعوقاته 

 
 

 رحمن رباط االيدامي  م.م.أ.د. رضا عبد الجبار الشمري                       
2005 
 

 -خالصة البحث:
 فضأل افتيا وقمة اثارىا البيئيةظتحضى مصادر الطاقة المتجددة باىمية كبيرة عمى الصعيد العالمي،لن    

طاقة شمسية ىائمة تعادل  األرضيةعن كونيا غير قابمة لمنفاذ وخاصة الطاقة الشمسية حيث تستمم الكرة 
 يا  .والوطن العربي يعدافضل المناطق عالم 0222ثالثة االف اضعاف الطمب عمى الطاقة العالمية سنة 

مثالي والمساحة الواسعة التي روف المناخية المناسبة والموقع الفمكي السية حيث الظالطاقة الشمألستثمار 
ولكن المعوقات التكنموجية واالقتصادية والفنية تقف امام استثمار .الطاقة الشمسية  ستثمارأتساعد عمى 

حماية البيئة من المموثات الناتجة عن  ىالوطن العربي ليذة الطاقة الميمة وخاصة بعد التاكيد الدولي عم
م والنفط والغاز الطبيعي(.فقد تناول البحث االمكانيات والمحفزات استخدام مصادر الطاقة االحفورية)الفح
الطاقة في الوطن العربي وكذلك تناول المعوقات التي تواجة  هالجغرافية المساعدة عمى استثمار ىذ

ار ىذه اإلمكانيات كما وضع البحث جممة توصيات لتجاوز المعوقات لمولوج في استثمار ىذه استثم
 .الطاقة

 
 

 :   المقدمة
يعددد اسددتثمار مصددادر الطاقددة المتجددددة مددن االولويددات العالميددة فددي مجددال تطددوير مصددادر جديدددة  

. كمدددا ان لمطاقدددة وذلدددك لنظافتيدددا واثارىدددا البيئيدددة المحددددودة ، فضددداًل عدددن كونيدددا مصددددرًا غيدددر قابدددل لمنفددداذ 
ي ( واثارىدددا البيئيدددة المسدددتخدمة االن وىدددي ) الدددنفط والفحدددم والغددداز الطبيعددد االحفوريدددة محدوديدددة المصدددادر 

 الكبيرة ، عاماًل ميمًا الستثمارىا . 



 0 

فبعد ان كدان يسدتيمك مدا ان العالم يستيمك كميات كبيرة جدًا من الطاقة يوميًا ومن الجدير بالذكر 
نفدط مميدون برميدل مكدافئ  157اصدب  يسدتيمك اكثدر مدن  1022نفدط عدام مميون برميل مكافئ  12يعادل 
د ىددذا الددرقم عمددى ربددع مميددار برميددل يوميددًا فددي النصددف االول مددن القددرن الحددادي ويتوقددع ان يزيدد 0222عددام 

التدي  فير الطاقدة وبخاصدة الطاقدة النظيفدةوالعشرين ، وىذا يعني ان العالم يواجو مشكمة كبيرة في مجال تو 
ازات لمتخفيف مدن مخداطر تمدوث الكدرة االرضدية بالغداخذت االتفاقيات الدولية تؤكد عمى ضرورة استعماليا 

 االحتباس الحراري . السامة وغازات 
 -مشكمة البحث:

ولكنيددا الطاقددة الشمسدية فددي الددوطن العربددي  ألسددتثمارتتمثدل مشددكمة البحددث بوجددود امكانيدات ىائمددة  
(التددي جعمتددو يسددتمم وشددبو الصددحراوية والظددروف المناخيددة ) الصددحراوية غيددر مسددتثمرة وىددي الموقددع الفمكددي 

كيمو سعرة حرارية  002يوميًا وعمى مدار السنة اذ وصمت الى اكثر من شمسية كميات ىائمة من الطاقة ال
كيمدو 52جزيدرة العدرب وصدحرام شدمال افريقيدا مقارندة بدالعروض العميدا التدي تصدل الدى فدي شدبو  0عمى سم

 لذلك يحاول البحث الكشف عنيا وبيان ىذه االمكانيات . غير مستثمرة زالت سعرة حرارية ولكنيا ما 
 -البحث:فرضية 
اليائمددة المسدداعدة عمددى انتدداج الطاقددة الشمسددية فددي الددوطن ان عدددم اسددتثمار االمكانيددات الجغرافيددة  

العربي يعود الى ضعف االمكانيدات فدي الخبدرة الفنيدة والتكنولوجيدة وقمدة راس المدال وعمميدات خدزن الطاقدة 
الطاقدة التقميديدة وقمدة اسدتيالك  ونقميا الى مسافات بعيدة الى مناطق االستيالك ، فضاًل عن وفرة مصادر

من الطاقة بسبب ضعف نموىا االقتصادي وقمة تطورىا الحضداري المدذان ينعكسدان معظم االقطار العربية 
 . عمى تطور استيالك الطاقة 

 -هدف البحث :
التددي تدددلل عمددى وجددود امكانيددات ىائمددة فددي مجددال الجغرافيددة ييدددف البحددث الددى دراسددة االمكانيددات  
 استثمارىا .  عن معوقاتاًل عن الكشف ، فضاقة الشمسية انتاج الط

 
 

 -منهج البحث :
لقددد اعتمددد المدددنيي التحميمددي فددي كتابدددة ىددذا البحددث وذلدددك مددن خددالل تحميدددل المعمومددات والبياندددات  

ضددمن اطددار اقميمددي يتمثددل بددالوطن العربددي وقددد تكبددون البحددث فددي مبحثددين والجددداول المتعمقددة بالموضددوع 
والتوصددديات واليدددوامش والمصدددادر، وتنددداول المبحدددث االول االمكانيدددات واالسدددتنتاجات  فضددداًل عدددن مقدمدددة

، بينمدددا تنددداول المبحدددث الثددداني معوقدددات الطبيعيدددة والبشدددرية المتدددوفرة والمحفدددزة عمدددى اسدددتثمار ىدددذه الطاقدددة 
 استثمار الطاقة الشمسية في الوطن العربي . 
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  األولاملبحث 
 ى استثمار الطاقة الشمسية في الوطن العربي . عماالمكانيات الجغرافية المحفزة 

 -الموقع والمناخ: -1
، ىددو بددذلك  0مميددون كددم11االتسدداع مددن اليددابس تبمدد  نحددو يشددغل الددوطن العربددي مسدداحة عظيمددة  

 . ة من الواليات المتحدة االمريكية بل يفوق بمساحتو ىذه القارة االوربية اكبر مساح
شمااًل  35جنوبًا و 0امتدادًا شاسعًا بين خطي عرض يقيا واسيا وتمتد تمك المساحة عبر قارتي افر  

واقعددددًا ضددددمن دائددددرتين . ويجعمددددو ىددددذا االمتددددداد  (1)شددددرقًا تقريبددداً  02غربددددًا و  15تقريبدددًا وبددددين خطددددي طددددول 
المنطقددة المعتدلددة الدافئددة ، وىددي مندداطق ىددي المنطقددة المداريددة الحددارة والثانيددة االولددى رئيسدديتين مندداخيتين 

مما يجعميا مناطق لخروج الرياح وبالتالي تحوليا الى صحاري تصل الى حد السواحل لي دائمي عاضغط 
ىدددو امتدددداد السالسدددل الجبميدددة وممددا يزيدددد مدددن اتسددداع المنددداطق الصددحراوية المطمددة عمدددى المحددديط االطمسدددي 

 . العربية يصل الى مشارق السواحل البحر وبذلك تشكل حاجزًا طبيعيًا يجعل المناخ الصحراوي بموازاة 
المتوسدط يحدده فدالبحر االبديض مدوطن العربدي مدن جيدات مختمفدة وعمى الرغم مدن احاطدة البحدار ل 

اال ان تدديثير ىددذه مددن الجنددوب مددن الغددرب وبحددر العددرب والمحدديط اليندددي مددن الشددمال والمحدديط االطمسددي 
، فمديس ىنداك امتدداد غيدر  وفيد المسطحات المائية محدودًا جدًا عمى مناخو لقمة امتداد المياه داخل اليابسدة

 مائية داخمية. البحر االحمر والخميي العربي وىما يعدان مسطحات 
والجيدة افريقيدا واوربدا ويسديا اذ يقدع فدي الزاويدة الجنوبيدة الغربيدة  سديا يجاور الوطن العربدي قدارات  
كدم ، ويقتدرب منيدا 13اتسداعو عدن فدي جبدل طدارق الدذي ال يزيدد ابدواب اوربدا االفريقية اذ يالمس الشمالية 

 في يسيا الصغرى ، ولذلك يقع تحت تيثيرات مناخية مختمفة يسيوية افريقية اوربية . 
كمدا تصدل الصدحرام حتدى  (0)وليذا تيدب عمدى الدوطن العربدي ريداح شدديدة البدرودة مدن يسديا واوربدا 

اذ ال حتددى الشددوطئ ع مسددتوى القاريددة فددسددواحل المحدديط االطمسددي بسددبب وجددود تيددار كناريددا البددارد الددذي ير 
تديثير ويعدد ، كدم عدن شدواطئو 10درجدات الحدرارة  الدى مسدافة يتجاوز تديثير المحديط االطمسدي عمدى معددل 

ال مددن العوامددل الميمددة المسددببة لمجفدداف لددذا الضددغط العددالي المددداري  تيددار كناريددا بددارد الوقددوع تحددت تدديثير
 .  (3)ة من جفاف وارتفاع درجات الحرارةمن دور في خمق الظروف المناخية العربي اما لي إىماليمكن 

 ويمكن تقسيم الوطن العربي الى االقاليم المناخية ا تية : 
، ويغطدي  (1)ون حتى جبل طارق ل سواحل البحر المتوسط من نير جيحيشم -اقميم البحر المتوسط: -أ

 1لعربدي )خريطدة رقدم مساحة محدودة من شمال افريقيا وسواحل بالد الشام في القسم الشرقي مدن الدوطن ا
ممم ويستمر موسدم التسداقط فيدو مدن تشدرين االول  1222- 122ويستمم كمية من االمطار تتراوح بين ( ، 

 جاف طويل ومشمس .  يفوالى نياية نيسان ، وص
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وىددو مندداخ انتقددالي بددين مندداخ البحددر المتوسددط الرطددب والمندداخ الصددحراوي  -االقميييم شييبص الصييحراوي: -ب
 ن ىما : وينقسم الى قسمي

 ، ويمتد عمى شكل شدريط ضديقويمتد بين مناخ البحر المتوسط ومناخ الصحرام  االستبس الشمالي: -1
، امددا فددي الجددزم االسدديوي فيمتددد فددي صددحرام الشددام  المممكددة المغربيددةفددي شددمال ليبيددا وفددي شددمال الجزائددر 

ع المددى الحدراري اليدومي ( ، وىدو يتصدف بصدفام الجدو وارتفدا1واالردن )خريطدة رقدموبعض اجدزام العدراق 
ممددم  122-022والسددنوي ، وتسددقط االمطددار فددي ىددذه المنطقددة شددتام ويتددراوح مجمددوع سددقوطيا السددنوي بددين 

 سنويًا . 
العدرض  ومنداخ الصدحرام ويمتدد بدين دائرتدييمتد ىذا االقميم بين المناخ السوداني  االستبس الجنوبي: -2

وجنوب الصومال وتسقط امطاره صيفًا  ادان وجنوب موريتانيفي وسط السو لو  شمااًل واكبر امتداد 12-131
 .  (7)ممم سنوياً 122-022وتتراوح ما بين 

% مدددن مجمدددوع 02يغطدددي نحدددو  اراضدددي الدددوطن العربدددي ، فيدددويشدددمل معظدددم  -االقمييييم الصيييحراوي: -يجييي
لى الخميي االطمسي ا من المحيط شماالً  321و  101( ويمتد ما بين دائرتي العرض 1مساحتو ) خريطة رقم 

المدى الحراي اليومي لمعظم ايام السنة وارتفاع الجو ويتصف ىذا االقميم بشحة االمطار وصفام ( 0)العربي
 . والسنوي

يغطددي ىددذا االقمدديم المندداخي المندداطق الجنوبيددة لمسددودان ، امطددار ىددذا االقمدديم  االقميييم المييداري المطييير: -د
 .  (5)القصيرالشتام امطار فصل من الطويل اكثر  المناخي طول العام ، إال إن امطار فصل الصيف

يتضددد  ممدددا تقددددم ان معظدددم منددداطق الدددوطن العربدددي يغطييدددا المنددداخ الصدددحراوي وشدددبو الصدددحراوي  
كز االشعاع الشمسي اذ يتض  من الجدول تر وصفام الجو و يتصفان بارتفاع درجة الحرارة وىذان المناخان 

الشمسددي صدديفًا وشددتامًا . ويتضدد  ميددات كبيددرة مددن االشددعاع ان معظددم مندداطق الددوطن العربددي تسددتمم ك( 1)
ايضًا ان المتوسط اليومي لالشعاع الشمسي يتركز بشكل كبير خالل اشير الصيف والربيع والخريدف وقدل 

بالشمسدددي فدددي الدددوطن  لإلشدددعاعالمعددددل السدددنوي  وعمومدددًا فدددان ،ىدددذا المتوسدددط فدددي فصدددل الشدددتام القصدددير 
 ( . 1ل العالم جدول)العربي يفوق نظيره في معظم دو 

 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1جدول )

 المتوسط اليومي لالشعاع الشمسي على السطح االفقي في الوطن العربي ومناطق مختلفة من العالم .
فً انٍىو 2انىحذة انكٍهىواط / ضاعت /و

)*(
  1 



 0 

 

 .  208-207،ص 1981انًصذر : ضعىد ٌىضف عٍاظ ، حكُىنىجٍا انطاقت انبذٌهت ، ضهطهت عانى انًعرفت ، انكىٌج ، 

 .  86فً انٍىو عٍ طرٌق حقطٍى انرقى عهى  2)*( انىحذة باالصم بانكانىري وحى ححىٌهها انى انكٍهىواط/ ضاعت /و

 

 
 
 
 
 

 انًذٌُت انذول
كاَىٌ 

 انثاًَ
 هىلاٌ اب حًىز حسٌراٌ اٌار ٍَطاٌ ارار شباط

حشرٌٍ 

 االول

حشرٌٍ 

 انثاًَ

كاَىٌ 

 االول
 انًعذل

 4.6 2.3 2.9 4.1 5.2 6.5 6.9 5.2 6.5 5.6 4.6 3.5 2.6 انجسائر انجسائر

 5.9 3.5 4.4 5.6 6.5 6.9 7.5 7.2 7.6 7.1 5.8 4.9 4.2 ًُايتان انبحرٌٍ

 5.7 3.25 3.9 5.2 6.4 6.9 7.4 7.8 7.4 6.7 5.8 4.6 3.5 انقاهرة يصر

 5.7 2.9 3.6 5.3 6.5 7.6 8.3 8.25 7.6 6.4 4.8 4.1 3.3 بغذاد راقانع

 5.7 2.9 3.7 5.2 6.4 7.6 8.25 8.25 7.6 6.5 5.2 4.1 3.2 عًاٌ االردٌ

 6.0 3.25 4.2 5.4 7.5 7.5 8.1 8.25 7.6 6.9 5.4 4.6 3.7 انكىٌج انكىٌج

 5.4 2.8 3.5 4.6 5.8 7.1 8.25 8.25 7.4 6.2 5.1 3.8 2.9 بٍروث نبُاٌ

 5.3 3.25 3.5 4.6 5.8 7.1 8.25 7.6 4.2 6.6 5.5 4.6 3.5 طرابهص نٍبٍا

 4.9 2.5 3.25 4.4 5.6 6.4 6.9 6.5 6.4 6.0 4.8 3.9 2.9 انرباط انًغرب

 5.8 3.9 4.6 5.8 6.4 6.4 6.9 6.7 7.5 6.9 6.0 5.1 4.4 يطقط عًاٌ

 5.5 3.0 3.7 5.2 6.6 7.8 8.3 4.3 7.8 6.7 5.2 4.1 3.3 انقذش فهططٍٍ

 5.9 3.6 4.5 5.6 6.5 6.9 7.5 7.2 7.6 7.1 5.8 4.9 4.2 انذوحت قطر

 5.9 3.8 4.6 5.6 6.5 6.8 6.9 6.9 7.5 7.2 6.0 5.1 4.3 انرٌاض انطعىدٌت

 5.9 4.6 5.2 5.8 7.3 6.2 6.0 6.3 6.9 6.3 6.3 5.8 4.9 انخرطىو انطىداٌ

 5.5 2.7 3.4 5.2 6.3 7.5 8.25 8.25 7.4 6.2 5.1 3.7 2.9 ديشق ضىرٌا

 4.9 2.3 2.9 4.0 5.2 6.9 8.1 7.5 6.9 5.8 4.6 3.4 2.3 حىَص حىَص

 5.8 3.7 4.6 5.5 6.5 6.9 7.5 6.9 6.7 7.1 5.8 4.9 4.1 ابى ظبً االياراث

 5.8 4.7 5.5 5.9 6.1 6.1 5.9 6.1 6.7 6.7 6.1 5.5 4.7 صُعاء انًٍٍ

 3.25 1.9 5.1 2.3 2.9 3.9 3.9 3.5 3.9 3.6 3.1 2.7 2.2 طىكٍى انٍاباٌ

انىالٌاث 

 انًخحذة 

 3.2 1.2 1.7 2.8 3.6 4.2 5.1 5.1 4.9 4.2 3.0 2.2 1.4 ٍَىٌىرك

 2.7 0.5 0.8 1.8 2.9 4.1 4.7 5.1 4.7 4.0 2.4 1.25 0.6 بروكطٍم بهجٍكا

 2.7 0.2 0.3 1.3 2.8 4.5 5.8 6.0 5.4 3.5 2.3 0.9 0.3 اضخىكهىنى انطىٌذ
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ان معظم مناطق الوطن العربي تستمم كمية كبيدرة مدن االشدعاع ( يتض  0طة رقم )من تحميل خري
قدة السدتالم االشدعاع يتضد  ايضدًا ان افضدل منطو يوميدًا  0كيمو واط / سداعة /م 5-0الشمسي تتراوح بين 



 0 

لم افددي العددالطاقددة تيالك ، وان معظددم مندداطق اسدديوميددًا  0عددالم محسددوبًا بددالكيموواط سدداعة/مالشمسددي مددن ال
مددن االشددعاع الشمسددي ممددا يجعددل الددوطن كميددات قميمددة تسددتمم والواليددات المتحدددة واليابددان ىددي غددرب اوربددا و 

، ان ىدذه االمكانيدات المتاحدة فدي الدوطن العربدي الطاقدة الشمسدية  ألسدتثمارجغرافيدة العربي افضل منطقة 
 كن استثمارىا . كي يمبحاجة الى االمكانيات التكنولوجية والفنية 

سداعة شدمس سدنويًا  3222لوطن العربي يقع ضمن الحزام الشمسي الذي يستمم اكثر من كما ان ا 
،  022-722/يدوم والثداني  0كدالوري  سدم 522-022بطاقة شمسية مقدارىا الربعة اجزام : االول ويقسم 
/يدددوم بمعددددل عدددام لمدددوطن 0كدددالوري /سدددم 122-322، الرابدددع بطاقدددة شمسدددية مقددددارىا  722-122والثالدددث 
 /في اليوم .  0كيمو واط / ساعة /م 0. او ما يعادل  (0)/يوم0كالوري /سم 702حوالي العربي 

وقمنددا بوضددع ىددذه الخاليددا % 7تعمددل بكفددامة لددو اخددذنا خاليددا االفتراضددية وقددد اوضددحت الدراسددات 
بيمكانندددا توليدددد طاقدددة تسدددداوي فددددي صدددحرام العدددراق الغربيدددة ، الصددددب   0كدددم1022عمدددى مسددداحة الشمسدددية 

الوطن العربي من الطاقة يكاواط / ساعة في اليوم وىي طاقة كبيرة جدًا مقارنة باحتياجات م 1.022.222
 . (0)الكيربائية 

 
 -المحدودة لمطاقة الشمسية :االثار البيئية  -2

مصدادر مموثدة  والطاقدة النوويدة وىي )النفط والفحم والغداز الطبيعدي ( ان مصادر الطاقة التقميدية  
المصدادر بشدكل مضدطرد خدالل اسدتيالك العدالم مدن ىدذه بعدد ان تزايدد خطيدرة خاصدة وبشكل كبير و لمبيئة 

مكدددافئ برميدددل نفدددط مميدددون  12.7فقدددد كدددان اجمدددالي اسدددتيالك الطاقدددة مدددن ىدددذه المصدددادر القدددرن العشدددرين 
ازدادت بشدددكل كبيدددر خدددالل النصدددف الثددداني مدددن القدددرن ثدددم  .1072 عدددام م ب ن م  37اصدددبحت الكميدددة 

 .  (12)مميون برميل نفط مكافئ 157اكثر من  0222الكمية عام حتى اصبحت العشرين 
سدنويًا مدن المتريدة ان ىذه الكميات اليائمة التي تسدتيمك يوميدًا   تنفدث الدى البيئدة مميدارات االطندان  

االحتبدداس الحددراري والتغيددر فددي مة كمشددكالت البيئددة بددرزت مشدد. وبعددد تفدداقم ة لمبيئددة والمموثددالغددازات السددامة 
ثقدب فدي ىدذه الطبقدة ن و طبقدة االوز آكدل ة تواجدو الكدرة االرضدية خاصدة بعدد تالم كما بدرزت مشدكمالعمناخ 

وىدي الدى سدط  الكدرة االرضديةو بدايدة عيدد تسدرب االشدعة فدوق البنفسدجية في القطدب الجندوبي مدا يسدجل 
وغيرىدا ة تسدببيا فدي انتشدار االمدراض السدرطانيمميتدة وميمكدة لكثيدر مدن الكائندات الحيدة فضداًل عدن اشعة 

 من االمراض االخرى . 
 االحفوريددة مددن اسددتخدام مصددادر الطاقددة اخددذ اوليددا يدددق ندداقوس الخطددر جديدددة  فدداىيملقددد بددرزت م 

ومشدكمة االحتبداس واالبتدزاز البيئدي االسدتعمار البيئدي  فداىيمبدون معالجة اثارىا عمى البيئدة ، ومدن ىدذه الم
الدذي البيئدي اثار خطيرة تدلل عمى حصول التموث كميا  وىي األوزونوثقب  األوزونطبقة وتآكل الحراري 
البيئدددة او فدددي اغمفتيدددا فدددي اجدددزام التدددي تحددددث والبايموجيدددة والكيمياويدددة الفيزيائيدددة بدددو كدددل التغيدددرات يقصدددد 
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ما يخدل بالنظدام البيئدي ويدؤدي الدى تددىور اوضداعيا ومواردىدا  والجوية والحياتية . وىذاوالمائية الصخرية 
 . ... الخ التصحر وشحة الموارد المائية وانتشار ر الغالف الحيوي وبالتالي انحسا

االسددددتيالك دوليددددة سددددببيا كمشددددكالت ندددداخي ماالحتبدددداس الحددددراري والتغيددددر اللقددددد بربددددزت مشددددكالت  
) النفط والفحم والغداز الطبيعدي ( إذا إن ىدذه المصدادر تنفدث كميدات  االحفورية لمصدر الطاقة رد المضط

 7.0بحددود  IEAووكالدة الطاقدة الدوليدة  IPccدرتيا الييئدة الحكوميدة لتغيدر المنداخ قد  Co2ىائمة من غاز
طدن متدري مدن مميدار  10.1تصدل الكميدة الدى نحدو ويتوقدع ان  1007سدنة مدن الكداربون متدري مميار طن 
0207سنة الكاربون 

مدن ىدذه الطاقدة % 57التي تسدتيمك الدول الصناعية تنفثيا ية مومعظم ىذه الك.  (11)
، ولكن الذي يعاني من اثارىا كل العدالم . وليدذا جدامت الددعوات سدريعة لعقدد مدؤتمر لم االع فيلمستيمكة ا

فدي ريدودي بشدكل سدريع ومدؤثر فعقدد مدؤتمر االمدم المتحددة لمبيئدة والتنميدة عالمي لمواجيدة ىدذه المشدكالت 
مددة قباسددم مددؤتمر ك ، وعددرف حددين ذا 1000عددام حزيددران  11 -3جددانيرو فددي البرازيددل خددالل المدددة مددن 

 . البيئية االرض كوكب مشكالت وذلك النو كرس لمعالجة االرض 
عمددى البيئيددة عددد سددابقو جيدددة فددي العالقددات الدوليددة ودور االمددم المتحدددة اذ تددم نقددل المشددكالت وقددد  
 وارئديس الجميوريدة ، دولدة ومثدل بمسدتوى  177وفود اكثر مدن حضر ىذا المؤتمر اسية ، فقد يالسطاولة 

في التموث البيئدي جورج بوش االب رئيس اكبر دولة تساىم دولة بينيم  122يس حكومة بنحو اكثر من رئ
 .  (10)العالمي
التموث البيئدي وبعد ذلك توالت االتفاقيات والدعوات التي تنادي بحماية الكرة االرضية من مخاطر  

العدددالم ، فقدددد تمخدددض عدددن قمدددة  نددداخوعمدددى مواالثدددار الخطيدددرة عمدددى البيئدددة  ، الطاقدددةبسدددبب تزايدددد اسدددتخدام 
حيددز التنفيددذ ان تيخددذ التددي تفتددرض االطاريددة لتغييددر مندداخ العددالم االتفاقيددة  1000االرض فددي البرازيددل عددام 

الحددراري . وقددد لالحتبدداس لمبيئددة والمسددببة  والمموثددةالغددازات السددامة وىدددفيا تقميددل انبعدداث  1001فددي العددام 
تنفيدذ التزاميددا الواليدات المتحددة التدي اعتبدرت مددا عددا ىدذه االتفاقيدة  مدع بايجابيدةمعظدم دول العدالم تعاممدت 

عنددد لتقددف كميددة  Co2غدداز  لتقميددل نسددبة انبعدداثفييددا . وىددذا االلتددزام و االقتصددادي عمددى النمدد سددوف يددؤثر
% مددن التمددوث بالغددازات 00عممددًا ان الواليددات المتحدددة تسدداىم بنسددبة اكثددر مددن  1000مسددتواىا فددي العددام 

 .  (13)ي العالمالسامة ف
االطارية لتغيدر منداخ العدالم التدي توصدمت التي وقعت عمىاالتفاقية لالطراف ثم توالت االجتماعات  

التدزام دول الشدمال ضدرورة  عمدىوالدذي ندص  1005في اليابان عام كيوتو ) بروتوكول كيوتو( الى اتفاقية 
بالمقارنة مع  0210 – 0220عام ي % ف7.0بمعدل االحتباس الحراري من غازات انبعاثاتيا عمى خفض 

بالنسدبة % 0الدى نسدبة التخفديض فقدد وصدمت % 122فييدا النسدبة والتي اعتبرت  1002في عام مستواىا 
يفرض وىذا التخفيض .  (11)االتحاد االوربيلدول  %0% بالنسبة لمواليات المتحدة االمريكة و 5لميابان و 

والغددداز والدددنفط )الفحدددم  االحفوريدددة يا مدددن الطاقدددة كتيالالدددى تقميدددل اسدددعمدددى ىدددذه الددددول وخاصدددة الصدددناعية 
وىدذا سدوف  االحفوريدة الدى تقميدل اسدتيالكيا مدن مصدادر الطاقدة اما ان تمجدي خيارين  ماماوىي الطبيعي( 
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الن كل نشاطات االنسان تعتمد عمى استيالك الطاقة . وىذا غير وارد وليذا يؤثر عمى نموىا االقتصادي 
اما برخص اسعار الطاقة او تتميز  الى دول اخرىض النشاطات الصناعية المموثة الى نقل بعسوف تمجي 

وىددو االكثددر لمخيددار الثدداني . او ان تمجددي وفددرة االيدددي العاممددة وسددعة االسددواق كمددا فددي جنددوب شددرق اسدديا 
عمددى البيئددة ، وبخاصددة واقددل تدديثيرًا التددي تعددد انظددف رجاحددة ىددو االعتمدداد عمددى مصددادر الطاقددة المتجددددة 

الظددروف الخيددار بددالرغم مددن عدددم مالئمددة الددى ىددذا تمجددي الدددول االوربيددة معظددم إذ اخددذت الشمسددية لطاقددة ا
االشدعاع الشمسدي وقمدة كميدة قمة ساعات السطوع الشمسي في فصل الشتام في اوربا وذلك بسب المناخية 

 وشبو المدارية . المستممة مقارنة بالعروض المدارية 
مددن الجزائددر العربيددة مددن دول شددمال افريقيددا الكيربددام تسددتورد اخددذت ي كمددا ان دول االتحدداد االوربدد 

الن الطاقددة وذلددك تمددر عبددر البحددر المتوسددط وذلددك عددن طريددق مددد قددابموات ضددخمة ) كيبددل( وتددونس وليبيددا 
تيدتم اخدذت غدرب اوربدا ودول الكبدرى كمدا ان معظدم الددول الصدناعية لمبيئدة مموثدة  وغيدرالكيربائية نظيفدة 

اطمدق مشدروعًا الشمسدية . ففدي المانيدا طاقة الرياح والطاقة وخاصة قة من المصادر المتجددة باعتماد الطا
مندزل لتحدول سدطوحيا الدى  122.222عمدى سدطوح لتركيب الخاليا الفولطاضدوئية  1000عمالقًا في عام 

ة الى الشبكة ىذا المشروع الصحاب المنازل فرصة لبيع الطاقة الكيربائية المنتجمولدات كيربائية ، ويتي  
واط/ سدداعة ، حيددث ان الحكومددة االلمانيددة تدددعم ىددذا المشددروع لكددل كيمددو بسددعر قدددره مددارك المدداني العامددة 

وتركيبيددا ، وكددذلك يددتم الدددعم بقددروض قطددات المددن كمفددة لشددرام ال% 12سددنة وتغطددي  02وتضددمنو لمدددة 
بتنفيدذ بروتوكدول المانيدا زامدات ، وىذا التوجو ىو جزم من التسماح سنتين مع فترة % 1.0فائدتيا تقل عن 

السددتثمار الطاقددة الشمسددية وحمايددة . عممددًا ان ىددذا المشددروع ىددو جددزم مددن برنددامي المدداني كبيددر  (17)كيوتددو
 البيئة . 
تمزم الدول بالمحافظة عمى البيئة وحمايتيا سوف تجعدل مدن ان ىذه التوجيات الدولية التي اخذت  

شريطة ان تصب  الجددوى المموثة لمبيئة  االحفورية وبدياًل لممصادر  ىدفاً النظيفة مصادر الطاقة المتجددة 
الددوطن . ومددن الممكددن ان يصددب  مناسددبة النتاجيددا عمددى نطدداق واسددع واالمكانيددات التكنولوجيددة االقتصددادي 

 . الكيربائية من الطاقة الشمسية في العالم العربي افضل اقميم النتاج الطاقة 
 
 
 
 
 
 ئمة :وطاقة هامصدر متجدد  -3

وطاقة الحية والكتمة مثل طاقة الرياح االخرى المتجددة جميع انواع الطاقة ان الشمس ىي مصدر  
الشدمس وىي مصدر الحياة وديمومتيا بشقييا النباتي والحيدواني ، ان معددل مدا تطمقدو والمحيطات االمواج 
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0ممدي واط /سددم 137أي مدا يعددادل / دقيقددة  0/سدم)*(كددالوري 0مدن طاقددة عمدى سددط  االرض يعدادل 
(10)  .

 . ىائمة لو تمكن االنسان من استثمار ولو جزم بسيط منيا وىي طاقة 
وليددذا بشددكل عددادل عمددى سددط  الكددرة االرضددية الطاقددة الشمسددية ال تتددوزع ومددن الجدددير بالددذكر ان  
 عمددى مددداركميددات كبيددرة جدددًا مددن الطاقددة الشمسددية السددتالم مالئمددة مندداطق تتمتددع بظددروف مناخيددة فينالددك 

كبيدرة فدي مجدال اسدتثمار الطاقدة الشمسدية ومدن اسدتراتيجية ىدذه المنداطق اىميدة االمر يعطي السنة . وىذا 
 مناطق في العالم ىو الوطن العربي.بين اىم ىذه ال

مددا اطالقددًا مددن الناحيددة العمميددة  يغيددر ناضددبة ولدديس ليددا عمددر افتراضددفالطاقددة الشمسددية متجددددة  
مصدادر الطاقدة الناضدبة والمتجدددة فدي ىدذه الميدزة فعمدى عمدى جميدع  فيدي تتفدوق ،دامت الشدمس متوىجدة 

مدن مدن الطاقدة المسدتيمكة % 7.0تسداىم بنسدبة سبيل المثال ان الطاقة الكيرومائية طاقة متجدددة ، كاندت 
% مدن الطاقدة المسدتيمكة 0.0نسدبة مسداىمتيا الدى ثم تراجعت م ب ن م 0.3بما يعادل  1002العالم سنة 

اليايدرولوجيدة . وىدذا التراجدع يعدود الدى اسدتثمار الثدروة (15)م ب ن م1.3وبمدا يعدادل 0222 في العالم سدنة
سدكان العدالم زاد اسدتيالكو مدن الطاقدة فكممدا زاد عددد والصدناعي والمددني في مجاالت االسدتغالل الزراعدي 

 من المجاالت المدنية كافة .  ياهمحاجتيم لموزادت 
  املبحث الثاني

 معوقات استثمار الطاقة الشمسية في الوطن العربي 
مثددل الخددزن وفنيددة فددي الددوطن العربددي معوقددات تكنولوجيددة تواجددو عمميددة اسددتثمار الطاقددة الشمسددية  

وتحسددددن يعنددددي ان تغيددددر الظددددروف التكنولوجيددددة فددددي الوقددددت الحاضددددر ، وىددددذا عديدددددة والنقددددل ، واقتصددددادية 
ىدذه المعوقدات التدي مدن سديقمل مدن تديثير ف اندواع الطاقدة االخدرى تكنولوجيا الطاقدة الشمسدية وارتقدام تكدالي

 ابرزىا ما ييتي : 
 : المعوقات االقتصادية  -1

نحددو اسددتثماره ، مددورد يعددد عدداماًل حاسددمًا فددي التوجددو وكمددف اسددتثمار أي ان الجدددوى االقتصددادية  
وىدذا مدا ينطبدق عمدى دام ، واصدب  اقتصدادي االسدتخالطمدب عميدو ازداد الكمفة االقتصدادية انحفضت فكمما 

الطاقددة مددن المصددادر تدددعم اخددذت فددي االقطددار العربيددة النفطيددة التددي  االحفوريددة مصددادر الطاقددة اسددتثمار 
الطاقدددة الشمسدددية .  كمدددا ان ضدددعف التشدددريعات ممدددا يقمدددل مدددن التوجدددو نحدددو اسدددتثمار الرخيصدددة التقميديدددة 

 لطاقة الشمسية في الوطن العربي. ًا عمى استثمار ااستثمار الطاقة الشمسية تؤثر سمبيالقانونية التي تدعم 
-7ان طريقة استخدام النظم الفوتوفمطية ) عالية الكمفة ( اذ ان كمفة الواط تقدر بمدى يتراوح بين  

 ،فدوري لتوليدد الكيربدام حاضعاف تكاليف الدنظم التدي تعتمدد عمدى الوقدود االدوالر وىي اكثر من خمسة  0
% وتخفض الكمدف . وعمدى الدرغم مدن التحسدن الكبيدر فدي ىدذا 15فع الكفامة الى وتجري محاوالت كبيرة لر 
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الدى . ازدادت (10)سدنوياً ميكداوات 52يقددر بنحدو  1000المجال اال ان المسدتخدم مدن ىدذه الدنظم حتدى عدام 
 . (10)مركبة عمى اسط  المباني في المناطق التي تنتي الطاقة من ىذه النظم 0222ميكاواط عام 122

عمددى الددى ارتفدداع تكدداليف اسددتثمار الطاقددة الشمسددية ىددي : تبعثددر الطاقددة عوامددل التددي تددؤدي مددن ال 
تكداليف تجميدع الطاقدة ارتفداع وكدذلك واسدعة مدن االراضدي الى مساحات وىي بيذا تحتاج مساحات واسعة 

ر تختمددف مددن موسددم الخددر واختالفيددا فددي الميددل والنيدداالطاقددة الشمسددية كمددا ان  ،مددن المسدداحات الواسددعة 
وحتى ضمن ساعات النيار فيدي ال تتدوفر بشدكل كبيدر فدي فصدل الشدتام وخاصدة فدي االشدير القائمدة مدن 

 السنة . 
النتداج كدل ان محطة توليد كيربائية تقميدية ال تحتاج الى مساحة اكثر من حوالي متر مربع واحد  
 01الفوتوفمطيدة اكثدر مدن  ائمدة عمدى الدنظمالدنظم الشمسدية الغسداعة سدنويًا بينمدا ال تندتي كيمدوات  12222

ميكدداوات تحتدداج الددى  1222كمددا ان محطددة توليددد كيربائيددة سددعة  ،كيمددوات سدداعة سددنويًا لكددل متددر مربددع 
 02-72محطة توليد من الطاقة الشمسية بالنظم الفوتوفمطية فتحتاج الى نشيت أواحد اما اذا  0مساحة كم

 . (02)وىي مساحة واسعة 0كم
الحدرارة عمددى  واصددادية السدتثمار الطاقدة الشمسدية فددي توليدد الكيربدام حتدى تكدون ىنالدك جددوى اقت 

Rwh/m 1700مدن ) أكثدرسنوي  إشعاعيتطمب المدى الواسع فيذا 
2
 year )( 4.5او حدوالي Rwh/m

2
 

day )( ان الددوطن العربددي ىددو افضددل منطقددة جغرافيددة 0ويتضدد  مددن الخريطددة ) السددتثمار الطاقددة الشمسددية
 . (01)في العالم
الواحد من كيربام الشمس يكمف دوالرًا الجميع ان تكون ىنالك طفرة تكنولوجية تجعل الواط  ينتظر 

دوالرًا امريكيددًا فددي الددوطن العربددي وفددي اوربددا وامريكددا  10-11واحدددًا ، عممددًا ان الددواط الواحددد يكمددف حاليددًا 
حطددات الكيربددام مددن الطاقددة دوالرًا وذلددك بسددبب اقتنددام ىددذه الدددول التكنولوجيددا المتقدمددة النشددام م 1حددوالي 

 . الشمسية 
مدن بدين جميدع فيدي االعمدى / ساعة مقارنة بمصادر الطاقة االخرى اما عن كمفة انتاج الكميوواط  

كمفدة انتداج كيمدواط / سدداعة مدن الخاليدا الفولطدا ضددوئية والمتجدددة ، فقددد بمغدت  االحفوريدة مصدادر الطاقدة 
والغداز الطبيعدي سدنت لمدنفط  0-0بدين ية ، بينما تترواح سنت من الطاقة الحرار  15سنت و  52-72بين 
-10سدنت مدن الريداح وبدين  5-7مدن الكيرومائيدة وبمغدت سنت  0-0سنت من الفحم وبين  12-7وبين 

. امدا عدن الكمفدة الرأسدمالية  (00)سنت من حدرارة بداطن االرض 02-0سنت من طاقة المحيطات وبين  07
فيددي مرتفعددة مقارنددة بمصددادر الطاقددة االخددرى ، فقددد تراوحددت لشمسددية لمحطدات توليددد الكيربددام مددن الطاقددة ا

دوالر  1022اقدل مدن  11دوالر لمطاقدة الشمسدية بينمدا ىدي 1322-0222كمفة الكيمواط بمدى يتدراوح بدين 
دوالر فدي المحطددات  0222لمطاقدة النوويدة واقدل مدن  0322مدن محطدات التوليدد مدن الوقدود االصدفوري و 

نا نالحظ ارتفاع الكمفدة الرأسدمالية لمحطدات توليدد الكيربدام مدن الطاقدة الشمسدية مقارندة وى. (03)الكيرومائية
 . بمصادر الطاقة االخرى االحفورية والنووية والكيرومائية 
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 المعوقات التكنولوجية : -2

ان مددا يصددل الكددرة االرضددية مددن الطاقددة الشمسددية يقدددر بحددوالي ثالثددة االف ضددعف الطمددب عمددى  
مدن نسدبة اسدتثمار الطاقدة الشمسدية تتمثل بانخفداض وتكنولوجية السباب اقتصادية مية ، ولكن الطاقة العال
انتداج  – Galnpنوع /  gas)% 32تيا التي تترواح بين لفولطو ضوئية تسبب في انخفاض كفامالخاليا ا

N el نوع الكيروكيمائي 5.1( و  بيمريكا( % رقيقة انتاج طبقةEPFL  وافضل . ) ه االنواع ىذ، سويسرا
m% ومساحة 01) كفامة التبمور ىو خاليا السميكون احادية 

2  01  ) . 
وقددت او خزنيددا سدديؤثر فددي اسددتثمار الطاقددة الشمسددية الن كيربائيددة صددعوبة نقددل الطاقددة الكمددا ان  

ذروة الطاقة تختمف من فصل  خر ومن موقع جغرافي وفمكدي الدى يخدر كمدا تختمدف سداعات الدذروة اثندام 
قصددداىا تكدددون فدددي منتصدددف النيدددار وتقدددل فدددي الميدددل . وىدددذه الظدددروف تحتددداج الدددى امكانيدددات فنيدددة اليدددوم وا

 تستطيع ان تتغمب عمى ىذه المعوقات . وتكنولوجية عالية المستوى لكي 
والعاليددة نظددم الحددرارة المتوسددطة فددي الددوطن العربددي تسددتخدم نظددم الحددرارة المنخفضددة الن اسددتخدام  

اشدعة الشدمس وتركيزىدا عمدى مدادة خاصدة التدي تعمدل فدي اتجداه واحدد لمناسدبة  تحتاج الدى اسدتعمال المرايدا
وىدددي مددا تدددزال فددي مرحمدددة التجربدددة عالميددًا. امدددا الدددنظم البخددار والكيربدددام لمحددرارة ومدددن ثددم اسدددتغالليا لتوليدددد 

متطددورة تعمددل بصددورة مسددتمرة ومددن مختمددف ْم فانيددا تعتمددد عمددى مرايددا 1222الشمسددية ذات الحددرارة العاليددة 
 االتجاىات عمى متابعة الشمس وال تزال ىذه النظم في مرحمة التجربة . 

اذ تقوم بتحويل الطاقة الشمسية مباشرة ( Photovoltaic systemsالنظم الفوتوفمطية )كما توجد  
تكنولوجيددا السددتغالل وىددي ابسددط وافضددل مددن السددميكون شمسددية مصددنوعة الددى كيربددام عددن طريددق خاليددا 

وتحتاج الى تخزين الكيربام % 13-10النظم وىي حوالي ال ان الكفامة منخفضة ليذه ا ،الطاقة الشمسية 
 .  (07)الناتجة وكذلك الحاجة الى مساحات واسعة من االراضي مما حد من انتشار ىذه الطريقة تجارياً 

 المعوقات الفنية : -3
بعدد ان اىميتيا الدوليدة تيخذ الطاقة ونقميا . ان أي سمعة او بضاعة وتتمثل ىذه المعوقات بخزن  

منيا وتحويل الفائض منيا الى مناطق العوز او الحاجة منيا . وبما ان المدوارد موزعدة الذاتي يتم االكتفام 
تصددب  ضددرورية جدددًا ، الفددائض ونقمدو ، فالحاجدة الددى خددزن بشدكل غيددر منددتظم عمدى سددط  الكددرة االرضددية 

) موضدددوع نقدددل وخدددزن مصدددادر الطاقدددة التقميديدددة اىميدددة االنتددداج . ولعدددل وعامدددل مدددؤثر وحاسدددم فدددي تزايدددد 
فدي الوقدت الحاضدر فالغداز يستحوذ عمى اكبر كمية وقيمة لمنتدوج يددخل فدي التجدارة العالميدة (  االحفورية 

الطبيعي يتم تسييمو ونقمو الى مسافات بعيدة جدًا . كما اخذت بعض االقطار العربية في شمال افريقيا الى 
واقل كمفدة كمدا وىذا اسيل كيبالت عمالقة الى اوربا ، يتم نقميا وتصديرىا عبر ة كيربائي طاقةتحويمو الى 
 ىي انظف انواع الطاقة . في االستيالك الن الطاقة الكيربائية رغبة انو اكثر 



 11 

تزيد من تكاليف استثمارىا وذلك بسبب تباين كمية معوقات عديدة اما الطاقة الشمسية فيي تواجو  
اليومي والفصمي بسبب الموقع الجغرافي والظروف المناخية مما يجعل الحاجة الى  االشعاع عمى المستوى

لة حاسدمة فدي يمسد( مدن الطاقدة الشمسدية خزن ونقدل الطاقدة الشمسدية ) الطاقدة الكيربائيدة المولددة عمميات 
 تطوير استثمار الطاقة الشمسية. 

والميكانيكية ، الكيربائية والكيمياوية خزن ونقل الطاقة الشمسية يتم بالطريقة في لعل اىم التجارب  
االستيالك بعيدة او الى مناطق الى طاقة كيربائية ثم يتم نقميا الى مسافات مسية شإذ يتم تحويل الطاقة ال
 او شبكات نقل الكيربام االخرى . العمالقة  عن طريق الكيبالت

يمكدن اسدتغالليا لخدزن الطاقدة ويدة انتاج مدواد كيميااما افضل طريقة لخزنيا فيتوقع العممام ان يتم  
 لبعض الوقت ثم اعادتيا الى حالتيا االولى واستشمار الطاقة المخزونة فييا. 

كمددا ان خددزن الطاقددة الشمسددية كيربائيددًا يمكددن ان يددتم عددن طريددق البطاريددة الكيربائيددة وذلددك عددن  
ن طدددرق خددددزن الطاقددددة اال فددددي البطاريدددة ، وجددددرتالتفددداعالت الكيروكيميائيددددة الدددى تحدددددث طريدددق اسددددتثمار 

باسدتغالل كوقدود يمكدن توليدد الييددروجين الكيربائية عن طريق بطاريات الوقود وتوليد الييدروجين ، حيدث 
الغددراض كوقددود الييدددروجين واسددتعمال واوكسددجين الددى ىيدددروجين المددام تحميددل الطاقددة الشمسددية بواسددطة 

 .  (00)اسطة االنابيب او االسطواناتليذا الغرض ومن ثم نقمو بو خاصة شتى ويمكن خزنو في قناني 
المائيدة حيدث يمكدن ان خزن الطاقة ىي استعمال بعدض االمدالح  فيمن الطرق االخرى المبتكرة و  

واستحصدداليا فددي االمدالح يدتم خدزن الحددرارة الفائضدة عددن اسدتخدامات الطاقدة الشمسددية نيدارًا مددن ىدذا الندوع 
 .  (05)الميل حيث ال يوجد االشعاع الشمسيمنيا اثنام 

 استخدامات الطاقة الشمسية في الوطن العربي : 
الدى ثالثدة اقسدام ىدي: نظدم شمسدية ( active soler heatالشمسية الفعالدة )تنقسم النظم الحرارية  

، نظم شمسية ذات حرارة متوسطة تعمل عمى درجات حرارة ْم 02تعمل بدرجة حرارة ذات حرارية منخفضة 
 . ْم 1222ة عالية تعمل بدرجة حرارة حرار ، نظم شمسية ذات ْم 372

الشمسية ذات ىي المواقط ْم 02تعمل بدرجة حرارة المنخفضة حرارة الالشمسية ذات النظم ان ابرز 
الميدداه فددي عديدددة مددن المنددازل فددي الددوطن العربددي وفددي االن بكثددرة لتسددخين المسددتوية والمسددتعممة الصددحون 

بصدورة يوميدة ومسدتمرة فدي جميدع ول عمى المياه السداخنة في الحصالدول المجاورة لو فيي نظم مستخدمة 
وتونس والمغرب الن االقطار . واكثر االقطار استخدامًا ليا ىي االردن (00)الدول العربية وعمى مدار السنة

)السدددعودية والعدددراق وخاصدددة الددددول النفطيدددة االخدددرى ال تسدددتخدميا بسدددبب تدددوفر مصدددادر الطاقدددة الرخيصدددة 
وخاصدة السدودان قطر وعمان والبحرين وليبيا والجزائر ومصر ( اما االقطدار االخدرى والكويت واالمارات و 

اسدتثمار ىدذه الطاقدة وتعتمدد عمدى الطاقدة مدن الكتمدة الحيدة ) وموريتانيا والصومال فيي ال تممك تكنولوجيدا 
مسددية بيددذه ة مددن الطاقددة الشاالخشدداب والحطددب وبقايددا النباتددات والحيوانددات( . ان نسددبة المسدداكن المسددتفيد

 % . 122في قبرص الى نسبة ال. بينما تصل  (00) %02ة من االردن وفمسطين تصل الى التقني
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ان االسدتخدامات الحاليددة لمطاقددة الشمسددية فددي الددوطن العربددي تقتصددر عمددى بعددض التجددارب الرائدددة 
تقددوم ه ، حيددث فددي ىددذا المجددال فضدداًل عددن اسددتخداميا فددي تددوفير الكيربددام لمقددرى النائيددة ومددن تحميددة الميددا

مددن الميدداه  0م0510والكويددت بتحميددة اكثددر مددن ومصددر وليبيددا واالمددارات والسددعودية ن در اقطددار تددونس واال
 .  (32)يوميًا بيستخدام ىذه الطاقةالمالحة 

توليددد الطاقددة الكيربائيددة مددن الطاقددة العمددل عمددى بنددام محطددات بالطاقددة االقطددار الفقيددرة كمددا اخددذت 
تعمددل عمددى واالردن ميكدداواط  132عمددى اقامددة محطددة توليددد كيربائيددة طاقتيددا  الشمسددية ، فددالمغرب تعمددل

ميكاواط ومصر تعمدل عمدى انشدام اكثدر مدن محطدة بطاقدة تتدراوح  52-32انشام محطة بطاقة تتراوح بين 
 .  (31)ميكاواط 022-122بين 

 
 -االستنتاجات :

 حث الى عدة استنتاجات اىميا ما ييتي : ل البتوص
الطاقددددة اسددددتثمار امكانيددددات ، تمتمددددك فددددي العددددالم ربددددي يعددددد افضددددل منطقددددة جغرافيددددة ان الددددوطن الع -1

يستمم اكبر منو وظروف المناخ جعمت . فالموقع الفمكي والجغرافي من الناحية الطبيعية الشمسية 
الشمسدي يوميًا مدن االشدعاع  0من االشعاع الشمسي في العالم مقاسة بد كيموواط / ساعة /مكمية 

 . 
في المسدتقبل مدن حيدث الطاقدة اليائمدة مصادر الطاقة المتجددة ىي اىم الشمسية طاقة تبين ان ال -0

 المتوفرة فييا ، وكذلك لنظافتيا وقمة اثارىا البيئية . 

ان المعوقددات التكنولوجيددة والفنيددة تقددف حائددل بوجددو التوسددع فددي اسددتثمار الطاقددة الشمسددية  يظيددر -3
 عربيًا وعالميًا . 

خطدوات ايجابيدة وكبيدرة فدي اسدتثمار ىدذه الطاقدة كمدا دمدة قدد خطدت يتض  ان بعدض الددول المتق -1
في المانيا واوربا الغربية ، وبالرغم من المعوقات الطبيعية مثل قمة سداعات السدطوع الشمسدي فدي 

 العروض العميا التي تقع فييا ىذه الدول . 

الدى لكدرة االرضدية اوتعدرض  االحفوريدة نتيجة التمدوث البيئدي النداتي مدن اسدتثمار مصدادر الطاقدة  -7
الدولي وبخاصة ىيئة االمم المتحدة الى التدخل فدي عقدد ظاىرة االحتباس الحراري دفع بالمجتمع 

في التموث الحاصدل فدي العدالم المؤتمرات الدولية والتزام الدول الصناعية الكبرى بتقميل مساىمتيا 
سدتثمار الطاقدة الشمسدية ، وىذه التوجيدات الدوليدة سدوف تسداعد وبشدكل كبيدر عمدى التوجدو نحدو ا

 في العالم لكونيا طاقة ىائمة ويمكن استثمارىا اذا ما تم تخفيض تكاليف االستثمار. 

الطاقددة  ان تكدداليف اسدتثمار الطاقددة مددا زالدت مرتفعددة مقارنددة مدع مصددادريظيدر مددن خدالل البحددث  -0
لتدي تتدوفر وبخاصة في الوطن العربي لضعف االىتمام باستثمارىا وخاصة في االقطار ااالخرى 

يمكدن ان توظفيدا فدي اسدتثمار ماليدة وفنيدة امكانيدات وىي اقطدار تممدك  االحفورية فييا المصادر 
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ودعددم الدولددة لمطاقددة جعددل كمفددة توفيرىددا  االحفوريددة انخفدداض تكدداليف الطاقددة ىددذه الطاقددة ولكددن 
 . وىذا  يشجع في استثمار الطاقة الشمسية العالية الكمفة لممواطنين زىيدة 

 يات :التوص
 يمكن إيجاز التوصيات بما ييتي : 

تدوفر فييدا مصدادر الطاقدة الرخيصدة النفطيدة التدي ت األقطداراستثمار الطاقة الشمسية فدي ضرورة  -1
ن ىدذه المصدادر ليدا عمدر محددد ، وان اعددداد العددة مدن الندواحي الفنيدة والتكنولوجيدة السددتثمار ال

فدي مجدال تدوفير الطاقدة لمدوطن  لطاقدة الشمسديةا بيىميدةالطاقة الشمسدية امدر البدد مندو واالقتنداع 
 العربي او توفيرىا لمتصدير . 

التنسدديق مددع الدددول الصددناعية والمتطددورة مثددل اليابددان والمانيددا التددي ليددا تجددارب ناجحددة جدددًا فددي  -0
مجال استثمار الطاقة الشمسية من اجل العمل عمدى تقميدل تكداليف االسدتثمار فدي الدوطن العربدي 

 الجغرافية الطبيعية مشجعة جدًا عمى استثمار ىذه الطاقة . خاصة وان الظروف 

انشام مراكز بحثية او كميات متخصصة تعنى بامور الطاقدة بشدكل عدام والطاقدة الشمسدية بشدكل  -3
خاص ، من اجل اعداد الكوادر البشدرية التدي يعدول عمييدا فدي اسدتثمار الطاقدة الشمسدية المتدوفرة 

 في الوطن العربي . 

 الهوامش : 
 .  11، ص 1007مد ازىر سعيد السماك ، جغرافية الوطن العربي ، جامعة الموصل ، مح -1
، مركز دراسات الوحدة العربية ،  1ناجي عموش ، الوطن العربي الجغرافية الطبيعية والبشرية ،ط -0

 .  71، ص 1000

 عبددد العبدداس فضددي  الغريددري ، سددعدية عدداكول الصددالحي ، سدديداتي ولددد الددداه ، جغرافيددة الددوطن -3
 .  101، ص 1000، عمان ، 1العربي ،ط

 .  71ناجي عموش ، مصدر سابق ، ص -1

 .  50محمد ازىر سعيد السماك ، مصدر سابق ، ص -7

 .  77ناجي عموش ، مصدر سابق ، ص -0

 .  50محمد ازىر سعيد السماك ، مصدر سابق ، ص -5

ة ، ، مركدددز دراسدددات الوحددددة العربيددد 1محمدددد رضدددوان خدددولي ، التصدددحر فدددي الدددوطن العربدددي ، ط -0
 .  120، ص 1007بيروت 

رضا عبد الجبار الشمري ، االىمية االستراتيجية لمنفط العربي ، اطروحة دكتوراه ) غير منشدورة(  -0
 .03، ص 0223مقدمة الى كمية االداب ، جامعة بغداد ،

 . 171المصدر نفسو ، ص -12
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،  01، العدددد 03د بريددان بفالنيددر ، تغيددر المندداخ العددالمي ، مجمددة الددنفط والتعدداون العربددي ، المجمدد -11
 .  75، ص 1005الكويت ، 

شدددعيب عبدددد الفتددداح ، مدددؤتمر قمدددة االرض ، مجمدددة السياسدددية الدوليدددة ، مركدددز االىدددرام لمدراسدددات  -10
 .  151، ص 1000، القاىرة ،  120والبحوث الستراتيجية ، العدد 

ع المدددؤتمر رضدددا عبدددد الجبدددار الشدددمري ، تددديثير االنسدددان فدددي التغيدددرات المناخيدددة فدددي العدددالم ، وقدددائ -13
 .  130،ص0220يذار ،  11-12الجغرافي القطري الثاني المنعقد لمفترة من 

ديدداري صددال  مجيددد ، االنحبدداس الحددراري بسددبب الطاقددة كمشددكمة بيئيددة وجيوبولتيكيددة معاصددرة ،  -11
 .  00، ص 0221رسالة ماجستير ) غير منشورة ( مقدمة الى كمية التربية ، جامعة بغداد ، 

قدددة المتجدددددة مدددن االلفيدددة الثالثددة نظدددام اقتصدددادي شمسدددي ، مجمدددة اخبدددار الدددنفط عمدداد سدددعد ، الطا -17
 .  31-32، ص 0220، او طبي ،  301والطاقة ، العدد 

)*( كددالوري وىددي وحدددة قيدداس الطاقددة الحراريددة الالزمددة لرفددع درجددة حددرارة غددرام واحددد مددن المددام ودرجددة 
 انية . وحدة حرارية بريط 2.22305مئوية واحدة . والكالوري = 

 وحدة بريطانية .  3.05وكيمو غرام كالوري = 
Andrev.L.simon, Energy Resources , Pergamon press, New York, 1975,P.12 

.   

نددور الدددين عبددد اي الربيعددي ، االفدداق العمميددة السددتثمار الطاقددة الشمسددية ، دار الحريددة لمطباعدددة  -10
 . 5، ص 1003والنشر ، بغداد ، 

 .  171مصدر سابق ، صاألىمية االستراتيجية لمنفط العربي ر الشمري ، رضا عبد الجبا -15

ىشددام الخطيددب ، الطاقددة المتجددددة فددي الددوطن العربددي ، مددؤتمر الطاقددة العربددي السددادس ، دمشددق  -10
 .  51، ص 1000، المجمد الثالث ، دمشق ،  1000ييار  11-13

 11-11قدة العربدي السدابع القداىرة وىيب عيسى الناصر ، مستقبل الطاقة المتجددة ، مؤتمر الطا -10
 .  5، ص 0220، المجمد الثالث ، القاىرة /  0220ييار 

 .  57ىشام الخطيب ، مصدر سابق ، ص -02

 .  57وىيب عيسى الناصر ، مصدر سابق ، ص -01

 .  003رضا عبد الجبار . االىمية االستراتيجية لمنفط العربي ، مصدر سابق ، ص -00

 .  55ص وىيب عيسى الناصر ، مصدر سابق ، -03

 .  0-5مصدر نفسو ، ص -01

 .  51ىشام الخطيب / مصدر سابق ، ص -07

 .  070- 075نور الدين عبد اي الربيعي ، مصدر سابق ، ص -00

 .  070-070المصدر نفسو ، ص -05
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 .  51ىشام الخطيب ، مصدر سابق ، ص -00

 .  51المصدر نفسو ، ص -00

مدددؤتمر الطاقدددة العربدددي  عبدددد الكدددريم صدددادق ، ترشددديد اسدددتيالك الطاقدددة فدددي مجدددال تحميدددة الميددداه ، -32
 .  77، ص 0220، المجمد الثالث ، القاىرة ،  0220ييار  11-11السابع القاىرة 

 الطاقة الشمسية الضوئية ) الفولطاضوئية( االنترنت . -31

http://www.ner.gov.egls Pv. Htm.P.3.  

 

 

 المصادر 
،  01، العددد  03لمنداخ العدالمي ، مجمدة الدنفط والتعداون العربدي ، المجمدد بريان بفالنير ، تغير ا -1

 .  1005الكويت ، 
ديدداري صددال  مجيددد ، االنحبدداس الحددراري بسددبب الطاقددة كمشددكمة بيئيددة وجيوبولتيكيددة معاصددرة ،  -0

 .  0221رسالة ماجستير ) غير منشورة( مقدمة الى كمية التربية ، جامعة بغداد ، 

الشمري ، االىمية االستراتيجية لمنفط العربي ، اطروحدة دكتدوراه ) غيدر منشدورة  رضا عبد الجبار -3
 . 0223( مقدمة الى كمية االداب ، جامعة بغداد ، 

رضدددا عبدددد الجبدددار الشدددمري ، تددديثير االنسدددان فدددي التغيدددرات المناخيدددة فدددي العدددالم ، وقدددائع المدددؤتمر  -1
 .  0220ر ، يذا 11-12الجغرافي القطري الثاني المنعقد لمفترة من 

 .  1001سعود يوسف عياش ، تكنولوجيا الطاقة البديمة ، سمسمة عالم المعرفة ، الكويت ،  -7

شدددعيب عبدددد الفتددداح ، مدددؤتمر قمدددة االرض ، مجمدددة السياسدددة الدوليدددة ، مركدددز االىدددرام لمدراسدددات  -0
 .  1000، القاىرة ،  120والبحوث الستراتيجية ، العدد 

ية عدداكول الصددالحي ، سدديداتي ولددد الددداه ، جغرافيددة الددوطن عبددد العبدداس فضددي  الغريددري ، سددعد -5
 .  1000،عمان ، 1العربي ،ط

عبدددد الكدددريم صدددادق ، ترشددديد اسدددتيالك الطاقدددة فدددي مجدددال تحميدددة الميددداه ، مدددؤتمر الطاقدددة العربدددي  -0
 .  0220، المجمد الثالث ، القاىرة ،  0220ييار  11-11السابع القاىرة 

االلفيددة الثالثدددة نظددام اقتصددادي شمسدددي ، مجمددة اخبددار الدددنفط  عمدداد سددعد ، الطاقددة المتجدددددة مددن -0
 .  0220، ابو ظبي ،  301والطاقة ، العدد 

 . 1007محمد ازىر سعيد السماك ، جغرافية الوطن العربي ، جامعة الموصل ،  -12

، مركز دراسات الوحددة العربيدة ، بيدروت 1محمد رضوان خولي ، التصحر في الوطن العربي ،ط -11
 ،1007  . 

، مركز الدراسات الوحددة العربيدة  1جي عموش ، الوطن العربي الجغرافية الطبيعية والبشرية ،طنا -10
 ،1000 . 

http://www.ner.gov.egls/
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نددور الدددين عبددد اي الربيعددي ، ا فدداق العمميددة ألسددتثمار الطاقددة الشمسددية ، دار الحريددة لمطباعددة  -13
 .  1003والنشر ، بغداد ، 

مددؤتمر الطاقددة العربددي السددادس ، دمشددق  ىشددام الخطيددب ، الطاقددة المتجددددة فددي الددوطن العربددي ، -11
 .  1000، المجمد الثالث ، دمشق ،  1000ييار  11-13

 11-11وىيب عيسى الناصر ، مستقبل الطاقة المتجددة ، مؤتمر الطاقة العربدي السدابع القداىرة  -17
 .  0220، المجمد الثالث ، القاىرة ،  0220ييار 

16- Andrer.L. Smon , Energy Resource, Pergamon Press, New York, 1975, 

P.12.  

 الفولطاضوئية( االنترنت : الطاقة الشمسية الضوئية ) -15

http://www.ner.qov.egls Pv.htm.P.3 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

  
New energy sources have considerable attention universally for its 

cleanness and its few environment effects in addition to its continuous nature 

especially sun energy. Earth receives formidable sun energy which equals three 

thousands times of cosmopolitan power in 2000. The  Arab home land is 

considered the best area in the world to sun energy production where the 

suitable climatical conditions , the perfect astronomical position , and its wide 

area which helps the production of sun energy. But many technological , 

economic , artistic obstructionists prevenbs the investment of this important 

energy especially after the globule emphases on environment protection from 

http://www.ner.qov.egls/
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the wests of digging energy ( coal , natural gas and oil ). The study is concerned 

with the geographical capacities and motivation to help the investment of this 

energy in the Arab Homeland and  also the obstructionists of its investment. In 

addition to suggestion of some recommendation to overcome such investments.    

 

 


