
http://www.swissinfo.ch/ger/swissinfo.html?siteSect=43&sid=10959679&ty=st 1 of 3 

 
17. Juli 2009 - 07:00  

  ةالمنطق ٪ من إنتاج الطاقة الشمسية للتنمية في بلدان٨٠سيخصص " ديزيرتيك"

تشارك عقول ومؤسسات عربية في المشروع 
في بلدان شمال  الكبير إلنتاج الطاقة الشمسية

إفريقيا والشرق األوسط، ونقل جزء منها الى 
الذي " ديزيرتيك" أوروبا فيما يعرف بمشروع

أثار اهتماما إعالميا واسعا فور اإلعالن عنه في 
 .يوليو ١٣ميونيخ يوم 

، أوضح الدآتور swissinfo.ch وفي حوار خاص مع 
مجلس اإلشراف على  مهندس هانئ النقراشي، نائب رئيس

٪ من إنتاج الطاقة ٨٠المشروع وأحد المؤسسين له، أن 
محليا لتنمية المنطقة العربية، آما یوضح دور  سُيـستهلك

المنتقدین  الجانب العربي في المشروع ویرد على بعض
  ."استعماریا جدیدا"الذین اعتبروه مشروعا 

   أقيم في صحراء صورة غير مؤرخة لحقل ضخم للواقط الشمسية
"Mojave" المتحدة جنوب غرب الواليات (Keystone)  

انطالقا من استغالل الطاقة الشمسية   أضخم مشروع إلنتاج الطاقة الشمسية في العالم،، وهو"دیزیرتيك"فبعد انطالق 
ونقل قسم منها إلى أوروبا، بدأت تطرح عدة تساؤالت حول نجاعة تطبيق  المتوفرة في بلدان شمال إفریقيا والشرق األوسط

فرنك   مليار٦٠٠حوالي ( مليار یورو ٤٠٠ أآثر من ٢٠٥٠سيكلف حتى اإلنتهاء من إنجازه في عام  هذا المشروع الذي
 .)سویسري

وذهب آخرون إلى حد وصفه  في المقابل، تساءل البعض عن مدى استفادة دول الجنوب من مشروع من هذا القبيل،
قدرة دول الجنوب على ضمان االستقرار األمني وتأمين  ، بينما شكك البعض اآلخر في"االستعماري الجدید"بالمشروع 
 .التعقيد التي ستقام فوق أراضيها كلفة والفائقةالمنشآت الُم

بدایاته الدآتور مهندس هانئ  تساؤالت یجيب عليها في الحوار التالي أحد األطر العربية المشارآة في المشروع منذ
والذي یرفع النقاب عن تفاصيل المشارآة " دیزیرتيك"بمؤسسة  النقراشي، الذي یشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلشراف

سنتجها المشروع   من إجمالي الطاقة التي٪٨٠المختلفة للمشروع، ویؤآد بأن المنطقة ستستفيد بحوالي  لعربية في المراحلا
 .إذا ما ُقّيض له أن یرى النور في یوم من األیام

يا الشمسية في بلدان شمال افريق إلنتاج الطاقة" ديزيرتيك"قيل الكثير عن مشروع  : swissinfo.chسـويس إنفو  
بوصفكم أحد اإلطارات العربية المؤسسة لهذا المشروع الضخم، آيف  .والشرق األوسط ونقل جزء منها الى بلدان أوروبا

 تحكمون عليه؟

بلدان حوض البحر األبيض المتوسط أو  ز لخدمة آل البلدان التي تشترك فيه، سواءهذا المشروع ُینَج: هانئ النقراشي. د
وهو مشروع یتيح لهذه البلدان إمكانية استغالل الطاقة الشمسية المتوفرة  الشرق األوسط بأآملها،الجزیرة العربية أو بلدان 

إلنتاج الطاقة الكهربائية التي  باإلضافة الى الطاقات المتجددة األخرى، مثل طاقات الریاح وطاقة المياه وغيرها لدیها،
والغاز أو الفحم، وبهذا یمكن لهذه الدول أن تحتفظ بالمواد النفط  تحتاجها من طاقات متجددة نظيفة، بدل االعتماد على

 .القادمة أو للتصدیر أو للصناعات الكيماویة التي ال بدیل لها عنها األحفوریة لألجيال

 وما هي األطراف العربية المشارآة لحد اآلن في المشروع ؟

وقد . الجزائریة" سيفيتال"هي شرآة  لمشارآة رسميا الجهة العربية الوحيدة التي أعلنت لحد اآلن عن ا:هانئ النقراشي. د
وستكون المشارآة خالل الثالث . ولكنها ستلتحق في المرحلة القادمة أبدت بعض الشرآات المصریة رغبتها في االشتراك،

هذه  تمویل األبحاث، التي تهتم في البدایة بدراسة وتحدید المناطق التي تكون صالحة إلنجاز سنوات األولى في
 .لمشروعاتا
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توصلتم به من ضمانات في مؤتمر ميونيخ هل  على ضوء ما.  مليار يورو٤٠٠تم تقديم مبلغ خيالي للمشروع في حدود 
 األحوال اإلقتصادية الحالية؟ ترى أن تجميع المبلغ أمر ممكن في ضوء

 والمتمثلة في ٢٠٥٠آلن حتى عام من ا  مليار یورو هو مبلغ تقدیري إلنجاز المراحل الممتدة٤٠٠ مبلغ :هانئ النقراشي. د
 مليار إلقامة شبكات لنقلها، ٥٠في بلدان شمال إفریقيا والشرق األوسط، و  مليار إلقامة محطات إلنتاج الطاقة الشمسية٣٥٠

للمشارآة  سيعرف مراحل استثمار أخرى فيما بعد، وأي مشروع مرهون بمدى استعداد الدول والشرآات ولكن المشروع
وقد شارك في اجتماع . المناخية  سيجنبنا الكثير من الكوارث الطبيعية بسبب التغيراته، و هذا المشـروع فيفي االستثمار

 . األخرىالذي سيتولى إقامة القنوات الخاصة لإلتصال بالدول ميونيخ وزیر دولة من وزارة الخارجية األلمانية، هو

االستعمال المحلي في بلدان الجنوب، ما هي  ة لصالحباإلضافة الى ما قيل عن تخصيص جانب من الطاقة المستخرج
 سيكون هناك نقل للتكنولوجيا مثال؟ أوجه االستفادة بالنسبة لبلدان الجنوب؟ هل

والمشارآة یكون لهما معنى فقط إذا آان  والتعاون.  هذا المشروع مبني على أساس التعاون والمشارآة:هانئ النقراشي. د
ونحاول أن ُنقنع، وقد تمّكنا . شرآاء عرب في الموضوع، وأنا واحد منهم وع، لذلك، یوجدآل شریك له فائدة من الموض

الكهرباء، وهذا اإلحساس  إقناع شرآائنا األلمان، بان موضوع المياه في البالد العربية موضوع حيوي أآثر من بالفعل من
مطار والكميات الكبيرة من المياه لدیهم، آما أوضحنا لتوفر األ بأهمية المياه عند العرب غير متواجد لدى األوروبيين، نظرا

النواحي وال  التعاون بالتصنيع المحلي في البالد العربية، ألنه بدون ذلك ال یكون التعاون في آل لهم بأنه یجب ربط هذا
 .فائدة عامة لصالح الجميع تكون المشارآة في مستوى ما نصبو إليه، أي مشارآة الند للند وال الفائدة

 مشارآة أآبر في المشروع؟ ومن الجانب العربي، هل أقنعتم الدول والقطاع الخاص لكي تكون لهم

فأنا آمصري أعرف . في هذا اإلطار ، ونرجو أن یكون هذا االجتماع مسهال... نحن في سبيلنا إلى ذلك :هانئ النقراشي. د
موضوع، ولنا أیضا مراسالت آثيرة مع إخواننا في جدا من هذا ال من خبرتي أن الحكومة المصریة اتخذت موقفا إیجابيا

ليس لألردن  آما لدینا مراسالت أیضا مع إخواننا من األردن، ألنك آما تعلم. الذین لهم نفس التوجه السلطة الفلسطينية،
 .جدا موارد من النفط او الغاز، ولكن موارده من الشمس ومن الریاح آبيرة

إفریقيا والشرق األوسط ونقلها الى  إلنتاج الطاقة الشمسية في بلدان شمال" یزیرتيكد"لكن المشارآة العربية في مشروع 
 بإنشاء مجموعة  ٢٠٠٠أوروبا آانت منذ البدایة، بحيث بدأنا في عام 

"Trans-mediterranean Renewable Energy Co-operation (TREC) "*بعض المعاهد األلمانية  ، بمساعدة
آبير، وأنها باستهالك هذه الكميات من الطاقة ستعمل على   في حاجة الى آهرباء بشكل- أبحاثها  في سبيل-التي رأت أنها 

 فظهرت فكرة مساعدة دول شمال افریقيا. مع آونها مراآز تقوم بأبحاث لصالح اإلنسانية تلویث الجو، وهو ما یتعارض
 .إلقامة محطات للطاقة الكهربائية الشمسية تخفض هذا التلوث

من العلماء في شكل شبكة لمواصلة  قمنا بعدها بتشكيل لجنة.  أحد الباحثين األلمان لمعرفة رایي في الموضوعاتصل بي
ث الطاقة في األردن، وقامت وبحل  الوطنيمعهدالآباریتي، رئيس  انضم لهذه الشبكة المهندس مالك. االتصاالت والبحث
 ، الذي  DLR  رف عليها معهد الفضاء وشؤون الطيران األلمانيـبتمویل هذه األبحاث التي أش وزارة البيئة األلمانية

قوة اإلشعاع الشمسي في آل بقعة  یحتوي على قسم متخصص في هذه المواضيع ولدیه األقمار الصناعية التي بإمكانها قياس
 .من بقاع العالم

متوسط وآذلك باقي الطاقات ال وتوصل المعهد الى رسم خرائط لقوة اإلشعاع الشمسي في منطقة حوض البحر األبيض
تفوق بكثير باقي الطاقات المتجددة األخرى وأن استغاللها ستكون فيه  وتبين للباحثين أن الطاقة الشمسية. المتجددة بالمنطقة

لتصدیر جزء منها الى بلدان  أبناء المنطقة، بحيث تفي بحاجيات التنمية ألبناء الجنوب ویكون فيها فائض آاٍف فائدة لكافة
 .روباأو

 من الطاقة المنتجة لتنمية نفسها ٪٨٥ و ٨٠والفكرة ليست لتصدیر آل الطاقة المنتجة، بل إن بلدان الجنوب ستستغل ما بين 
 من استهالآها من الطاقة من المشروع، بينما ٪١٥ألوروبا حوالي   یصدر إلى أوروبا، وهذا یؤمن٪٢٠ الى ١٥وحوالي 

 . الخاصةالباقية من مصادرها ٪٨٥عليها إنتاج 

                                            
  و معناها التعاون حول المتوسط من أجل الطاقات المهجددة *
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محليا، أي في المنطقة العربية المشارآة في   من الطاقة تستهلك٪٨٥ و٨٠ما بين (لكن دآتور، هذا الرقم المقدم 
مشروع "بشكل ملفت، بل هناك من ذهب الى حد وصف المشروع بأنه  هو رقم لم تردده وسائل اإلعالم) المشروع

 ؟"استعماري جديد

للتنمية المحلية، ألن المنطقة ستحتاج   من الطاقة المنتجة٪٨٥ و٨٠ستهالك ما بين المشروع یهدف ال: هانئ النقراشي. د
 مرات ٣، وستحتاج الى آميات من المياه في حدود  أوروبا الغربية اآلن إلى آميات من الطاقة تفوق استهالك٢٠٥٠في عام 
لتحلية مياه البحر باالعتماد على  فلو تم اللجوء. النيل، وهذا ال یمكن الحصول عليه إال من خالل تحلية مياه البحر حجم نهر

آبير، لذلك، نحاول تعویض استهالك المواد األحفوریة بطاقة نظيفة، مثل  النفط أو الغاز، لتدهورت األوضاع البيئية بشكل
 .الشمسية الطاقة

غبة في االستمرار، إما آباحثين المشروع منذ بداياته ولهم ر بعد أن اتضح أن أبناء المنطقة العربية لهم مشارآة فعالة في
" استعماري جديد"آيف تردون على من يشكك ويعتبر أنه مشروع . هذا المشروع الضخم او آشرآات في المشارآة في

 إلى مواصلة استنزاف طاقات المنطقة؟ يهدف

 التي قام بها المعهد فالدراسة. المشروع  مثلما تفضلت في السؤال، هناك أبناء المنطقة مشارآين في:هانئ النقراشي. د
باإلضافة الى مشارآتي، هناك مشارآة هيئة الطاقة الجدیدة والمتجددة،  فمن مصر،. األلماني شارآت فيها إطارات عربية

 لزراعة في المانيا ومن المغرب شارك الدآتور عبدألبحاث ا البسام، مدیر معهد  ناصرالعراق الدآتور آما شارك من
 .آباریتي ك مالمهندسسني، ومن األردن الزائر المهندس توفيق َحالعزیز بّنـونة، ومن الج

من يطرح موضوع انعدام االستقرار في المنطقة  إذا آانت الظروف المناخية مالئمة إلقامة المشروع هناك :سويس إنفو
 بوصفكم أحد الساهرين على دراسته آيف تردون على ذلك ؟ .وإمكانية تأثيره على إنجاز المشروع

األبيض المتوسط واضح، وآل   أرد على ذلك بان اإلستقرار السياسي في دول جنوب حوض البحر:ئ النقراشيهان. د
أن الدیمقراطية الموجودة بالمنطقة ليست بمستوى   بعض التشكيك فيهناكإذا آان . األنظمة الموجودة فيه مستقرة

 سيعمل على) أي دیزیرتيك(لكن هذا المشروع .  االثنينأآيد، ألن هناك اختالفا بين الدیمقراطية الموجودة في أوروبا هذا
  .تعزیز التعاونعن طریق تثبيت الدیمقراطية 

البالد العربية، وسيعمل على  عندما ننظر للموضوع نظرة موضوعية سنجد أن هذا المشروع سُيحدث وظائف جدیدة في
آما أن . فع مستوى الوعي وتقبل الدیمقراطيةوبالتالي ر رفع مستوى التعليم ورفع مستوى إلتحاق األطفال بالمدارس

 وهذا ما. آافية للشرب أو للزراعة مما یعزز مستوى التنمية ومستوى التقدم االجتماعي المشروع سيسمح باستخراج مياه
تأثيرا إیجابيا على مستقبل  وخالصة القول أن هذا المشروع سيؤثر. سيعمل على رفع مستوى االستقرار في هذه الدول

 . آلهاطقةالمن
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