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 تهدف هذه الدراسة إىل النظر يف الدور الحاسم للتطور العلمي والتكنولوجي لقطاع:ملخص
 وإىل رصد املظاهر واآلفاق املستقبلية لالنتقال الطاقي،الطاقات املتجددة يف البلدان العربية
 يف ظلّ تقلّبات االستثامرات املالية والبرشية يف فرتة ما بعد جائحة فريوس،يف هذه البلدان
 وتحديد االسرتاتيجيات واإلجراءات التي قد تسهم يف ترسيع،)19-كورونا املستجد (كوفيد
 ودعم التنمية االجتامعية،االنتقال الطاقي من خالل تطوير الطاقات املتجددة يف املستقبل
وتخص هذه الورقة بالنظر والتحليل
.واالقتصادية يف البلدان العربية بطريقة مستدامة وعادلة
ّ
 وتنظر يف التحديات املشرتكة للطلب املتزايد عىل، هي مرص واألردن واملغرب،ثالث تجارب عربية
 والتخفيف، وضغوط سوق العمل؛ التي تقدم للبلدان الثالثة فرصةً لتنويع مزيج الطاقة،الطاقة
.من معدالت البطالة املرتفعة بني الشباب
. البلدان العربية، األردن، مرص، املغرب، الطاقات املتجددة:كلامت مفتاحية
Abstract: This research studies the critical role of the scientific and technological
development of the renewable energy sector in the Arab countries, and observes the
manifestations and future prospects of the energy transition in these countries, in light
of the fluctuations of financial and human investments in the post-pandemic period,
and to identify strategies and procedures that may contribute to accelerating the energy
transition through the development of renewable energies in the future, and supporting
social and economic development in the Arab countries in a sustainable and equitable
way. This paper deals with three Arab experiences, namely Egypt, Jordan, and Morocco,
and considers the common challenges of the increasing demand for energy, and the
pressures of the labor market, which provide the three countries with the opportunity to
diversify energy and alleviate the high unemployment rates among young people.
Keywords: Renewable Energy, Morocco, Egypt, Jordan, Arab Countries.
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مقدمة
بوضوح أنه سيكون أكرث تعقي ًدا
تُظهر االتجاهات التكنولوجية الرئيسة التي متيز املشهد الطاقي حال ًيا
ٍ
ً
وتر ً
ابطا ورقمنة مام هو عليه اليوم ،وأنّ املجاالت املستقلة حال ًيا ستصبح مرتبطة ارتباطا وثي ًقا .ويف ردة
فعلٍ عىل ذلك ،رشع الفاعلون يف مجال الطاقة يف إطالق العديد من الربامج االبتكارية وولوج أسواق
جديدة ،لحشد القدرات واالستعداد ملواجهة تحديات الغد .فالطاقات املتجددة تتوافر عىل نطاق واسع،
ولذلك سوف ننتقل من التنافس عىل املوارد إىل سباق االبتكارات(((.
والواقع أن التكنولوجيا الرقمية مثرية لالهتامم ومهمة؛ ألنها تسمح بدمج الطاقات املتجددة بصفة
أفضل ،وبالقدرة عىل التنبؤ مبسارات اإلنتاج أو الطلب .ويف الوقت نفسه ،تحتوي مواطن ضعف تتجىل
يف األمن السيرباين والثغرات والتبعية التقنية(((؛ فقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من إثارة الرقمنة
ملخاطر أمنية جديدة ،وأخرى متعلقة بالخصوصية(((.
وينبغي القول إنّ األبحاث املتعلقة بتطوير الطاقات املتجددة متعددة ،وتعكس مجموعة واسعة من
يتم الرتكيز يف
التكنولوجيات الالزمة لالنتقال الطاقي ،وتجعل من الصعب تحديد اتجاهات عامة؛ إذ ّ
جانب أول عىل أبعاد تكنولوجيا معينة لتطويرها .ففي غضون عرش سنوات ،أدت األبحاث املختلفة
عىل األلواح الضوئية (الفوتوفولتية) ،والخاليا الشمسية ،ومسارات التصنيع ،إىل زيادة كفاءة ألواح
الطاقة الشمسية التجارية املتوسطة بأكرث من  40يف املئة؛ ما انعكس إيجاب ًّيا عىل ربحية األنظمة،
وانتشار الطاقة الشمسية وخلق وفورات كبرية يف الحجم((( .ويجعل هذا التنوع الكبري يف األبحاث تحديد
لكن من املؤ َّكد أنّ التطورات
االتجاهات العامة يف تكنولوجيات إنتاج الطاقة املتجددة صع ًبا ج ًّداْ .
العلمية والتكنولوجية ستحسن القدرة التنافسية للطاقات املتجددة ،وتيرس ولوجها إىل املزيج الطاقي.
وخالل السبعة عرش عا ًما املاضية ،ارتفع عدد طلبات الرباءات املتعلقة بالطاقة الشمسية واملنشورة
ً
إجامل ،ويساعد
مبوجب معاهدة الرباءات بنسبة  678يف املئة((( .ويهتم الجانب الثاين بتدبري الطاقة
ذلك عىل إبراز اتجاهات رئيسة يف هذا املجال؛ ذلك أنّ جهود البحث العلمي تر ّكز عىل ّ
حل معضلة
عدم انتظام مصادر الطاقات املتجددة ،وصعوبة التحكم فيها ،من خالل التخزين واملرونة يف االستهالك.
ويف ّ
ظل تلك الظروف ،أكد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية ،يف  2متوز /يوليو  ،2020أنّ الطموحات
املعلنة يف املجال البيئي ال ميكن أن تستند ،كام يعتقد البعض ،إىل الطاقات املتجددة "الناضجة" وكفاءة
1 Adnan Z. Amin, "La transition énergétique dans les décennies à venir," Politique étrangère, no. 1 (2019), p. 91.
2 Eric Vidalenc, Pour une écologie numérique (Paris: Les Petits Matins, 2019).
3 The International Energy Agency, Digitalization & Energy (Paris: OECD/IEA, 2017).
4 Fraunhofer ISE, Photovoltaic Report (2019), accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3i4wWHk
 5جيمس نورتون" ،اتجاهات تسجيل الرباءات يف مجال الطاقة املتجددة" ،املنظمة العاملية للملكية الفكرية  -الويبو (آذار /مارس ،)2020
شوهد يف  ،2022/1/11يفhttps://bit.ly/3p3naXn :
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الطاقة فحسب ،بل سيكون من الرضوري اللجوء إىل تقنيات جديدة ،يف حني أنّ "الخيارات للحد كث ًريا
من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ال تزال محدودة" يف بعض القطاعات ،وال سيام النقل البحري والجوي
أو بعض الصناعات الثقيلة .ويف سياق ما بعد جائحة كورونا (كوفيد ،)19-تؤكد وكالة الطاقة الدولية
الحاجة إىل "حامية ما يقرب من  750000وظيفة يف مجال البحث والتطوير يف مجال الطاقة"(((.
أساسا نتيجة لخيارات سياسية؛ فهي تختلف
ويف املنطقة العربية ،تبدو اسرتاتيجيات االنتقال الطاقي ً
من بلد إىل آخر .ففي حني أنّ بعض البلدان تبدو قد فشلت يف اللحاق باستثامرات الطاقة النظيفة
يف املستقبل ،بدأت بعض البلدان األخرى يف إعالن التزامها السيايس بذلك وإطالق عدد من املشاريع
الطموحة .لكن املالحظ أنّ السياسات املعتمدة تواجه إجها ًدا فكر ًّيا كب ًريا ،يتضمن إحداث توازن بني
املصالح املتعارضة ،أحيانًا ،ملختلف املتدخلني يف املعادلة الطاقية((( .ويبدو الرهان عىل االنتقال الطاقي
اليوم حارضًا يف صناعة السياسات باملنطقة ،إلعادة تصور املسارات االقتصادية واالجتامعية؛ ما يتط ّلب
تعاونًا مثم ًرا بني الفاعلني السياسيني والجهات االقتصادية واملبتكرين.
وقد اخرتنا يف هذه الدراسة تخصيص بحث ثالث تجارب عربية ،هي مرص واألردن واملغرب ،والنظر
يف التحديات املشرتكة للطلب املتزايد عىل الطاقة ،وضغوط سوق العمل؛ التي تق ّدم للبلدان الثالثة
فرص ًة لتنويع مزيج الطاقة ،والتخفيف من معدالت البطالة املرتفعة بني الشباب((( .والحقيقة أنّ
البلدان الثالثة تشهد دينامية ملحوظة للطاقات املتجددة ،مدفوعة بعوامل األمن الطاقي والوفاء
بااللتزامات املناخية ،إضافة إىل عوامل جيوسياسية؛ فنصف االستثامرات األجنبية املبارشة الجديدة يف
مرص واألردن مصدرها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية((( ،وتشارك الرشكات الكربى وصناديق
الرثوة السيادية الخليجية بنشاطٍ يف مشاريع الطاقة املتجددة يف البلدان الثالثة( .((1و ُيعتقد ،عىل نطاق
واسع ،أنّ عامل الطاقة منخفض الكربون من املرجح أن يو ّلد مكاسب جيوسياسية للسالم .ويرجع ذلك
جزئ ًيا إىل حقيقة أنّ األمن الطاقي الوطني سيكون أقل إثارة للجدل؛ إذ ستلجأ البلدان التي لديها
ويكن املغرب واألردن ومرص
موارد هيدروكربونية محدودة إىل قدرات الطاقات املتجددة الوافرةُ .
6 The International Energy Agency, Energy Technology Perspectives 2020 (Paris: 2020), p. 152, accessed on
11/1/2022, at: https://bit.ly/3yGLmmO
 7رشيد البزيم" ،استرشاف مستقبل االنتقال الطاقي يف العامل العريب :دراسة حالة النموذج املغريب" ،استرشاف للدراسات املستقبلية،
الكتاب الثالث (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،ص .154
8 Sylvain Côté, "Renewable Energy and Employment:The Experience of Egypt, Jordan and Morocco," King
Abdullah Petroleum Studies and Research Center (November 2019), p. 4.
9 MENA-OECD, FDI in Fragile and Conflict Affected Economies in the Middle East and North Africa: Trends
and Policies (Paris: 2018), accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3t8rIOj
 10جرى توظيف الدعم املايل من الدول الغنية بالنفط يف الخليج لصالح املغرب واألردن ومرص ،ملوازنة امليزانيات العامة والحفاظ عىل
االستقرار منذ الربيع العريب يف عام  .2011ويف هذا السياق ،أ ّدت الرشكة السعودية "أكوا باور" ألعامل املياه والطاقة الدولية ،التي تأسست
رئيسا يف تطوير الطاقات املتجددة يف املغرب.
عام  ،2004دو ًرا ً
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أن تؤ ّدي أدوا ًرا إقليمية رائدة يف ما بعد الوقود األحفوري ،نظ ًرا إىل إمكاناتها املوثوقة إلنتاج الكهرباء
املتجددة واستهالكها وتصديرها(.((1
تعاين البلدان الثالثة يف الوقت الراهن (كل بلد بحسب خصائصه) اعتام ًدا شدي ًدا عىل املوارد األحفورية.
فاألردن واملغرب ،بوصفهام مستوردين للطاقة ،يظالن تحت تأثري املوردين الخارجيني وتقلبات األسعار.
منتجا للنفط والغاز ،طل ًبا محل ًيا متزاي ًدا ،وتحديات للحفاظ عىل صادراتها الطاقية
وتواجه مرص ،بصفتها ً
والتكيف مع السوق الدولية .وتعرف اقتصادات هذه البلدان من ًّوا متسار ًعا ،وتزاي ًدا يف معدل التمدن.
رئيسا يف اإلنتاج واستخدام الطاقة ،يظل هاجس
وعىل الرغم من اإلرادة السياسية لتبني االستدامة خيا ًرا ً
تلبية الطلب املتزايد عىل الكهرباء ،من خالل إنشاء قدرات إنتاج إضافية ،األولوية األساسية للسياسات
الطاقية .وتشرتك هذه البلدان أيضً ا يف املستوى املنخفض الذي متثله اليوم مصادر الطاقة املتجددة
يف مزيجها الطاقي والعواقب االجتامعية لسياسات رفع الدعم عن الوقود األحفوري( ،((1والتأثري املهم
للموارد الطاقية يف ضامن االستقرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي ،وتبني خطط االندماج يف االقتصاد
العاملي .رشعت البلدان الثالثة تدريج ًيا يف إضافة الطاقات املتجددة إىل مزيج توليد الكهرباء لديها،
ثم ،فإن
مستفيدة من موارد اإلشعاع الشميس الوفرية ،إىل جانب إمكانات طاقة الرياح العالية( .((1ومن ّ
االنتقال الطاقي هو خطوة أساسية لالستمرار يف تزويد ساكنة املنطقة بإمدادات طاقة آمنة ومستدامة.
تتميز البلدان موضوع الدراسة بالحضور املركزي واملهيمن للدولة يف الحياة االقتصادية واالجتامعية عىل
ح ّد سواء ،مع قيام االحتكارات اململوكة للدولة بتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها .و ُي ْظ ِه ُر منط "االعتامد
عىل املسار" ( )Path Dependenceالتحكم يف مشاريع الطاقة املتجددة التي ظلت مركزية عىل نطاق
واسع عكس النموذج الالمركزي املنترش يف أوروبا .ومثة اعرتاف بأنّ وضع أهداف السياسات الطاقية
لهذه الدول (سياسية ،مناخية ،صناعية ،اجتامعية ،اقتصادية ،جيوسياسية) وتخصيص املوارد الالزمة يليه
تحديد األولويات التي تقتيض النظر يف املفاضلة بني األهداف املختلفة .وقد تق ّدم تجاربها أمثلة ذات
صلة للبلدان العربية األخرى التي تخطط للبحث والتطوير واالبتكار يف مشاريع الطاقات املتجددة.
11 "How Renewable Energy Will Change Geopolitics," Stratfor, 27/6/2018, accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3kN6i5C
12 Rahmatallah Poudineh, Anupama Sen & Bassam Fattouh, "Advancing Renewable Energy in Resource-rich
Economies of the MENA," Renewable Energy, vol. 123 (2018), p. 148.
 13من املقرر أن يرتكز االهتامم حول الهيدروجني يف أسواق الطاقة العاملية خالل العقود املقبلة .ويراهن املغرب عىل الهيدروجني األخرض
بصفته إحدى الطاقات املتجددة الواعدة التي ميكن تخزينها والتي تحتاج إىل كميات ضخمة من املاء إلنتاجها .غري أن البلد يشهد حال ًّيا
ندرة يف املوارد املائية ،وهو ما قد يح ّد أيضً ا من طموحات مرص واألردن لالستثامر يف هذه التقنيات الجديدة ،نظ ًرا إىل استفحال قضايا املياه
فيها .ويرى املحللون أن التكلفة البيئية إلنتاج الهيدروجني عالية بسبب ارتفاع استهالكه للمياه ،وأنه ميكن سد هذه الفجوة ،بالنظر يف إنشاء
محطات لتحلية مياه البحر .ومتثّل الرشاكة الطاقية آفا ًقا مهمة يف هذا املجال؛ إذ يتطلع االتحاد األورويب واملغرب إىل تنفيذ خطط إلنتاج
الهيدروجني األخرضُ .ينظر يف هذا الشأن:
Mohamed Behnassi, "Questioning the Transition to Green Energy in Morocco from a Sustainability and Inclusivity
Approach," in: Julia Choucair Vizoso et al. (eds.), A Euro-Mediterranean Green Deal? Towards a Green Economy
in the Southern Mediterranean, European Institute of the Mediterranean, Policy Study, no. 18 (March 2021), p. 64,
accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3y7KvtY
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ومهام كانت االسرتاتيجيات التي يجري تنفيذها ملواجهة هذه التحديات ،فإن أنظمة الطاقة املستقبلية
ستكون أكرث تعقي ًدا وتر ً
ابطا وتنو ًعا مام هي عليه اليوم.
تصب هذه الدراسة يف صميم بناء االقتصادات الوطنية للخروج من بوتقة التبعية والفقر املعريف،
ّ
وبناء قدرات محلية لالبتكار من شأنها الدفع باملجتمعات والشباب العريب إىل درب االزدهار والرقي.
فالتطرق إىل تحوالت العلوم والتكنولوجيا والطاقات املتجددة يف البلدان العربية يفرتض رصد أوجه
القصور التي تواجه انبثاق قدرات البحث والتطوير واالبتكار يف الطاقات املتجددة ،وعوامل انخراط
االستثامر األجنبي وأموال املؤسسات املالية الدولية يف صناعة الطاقات املتجددة ،ومدى إسهام ذلك
يف نقل التكنولوجيا التي تعترب ً
رشطا جوهر ًيا للتحول إىل اقتصاد منخفض الكربون .فرتاكم املبادرات
يف ما يتعلق بالطاقات املتجددة يسائل مدى ارتباط ذلك بالتوجهات النيوليربالية املعوملة ،أو مدى
تعلقها بثورة طاقية جديدة من شأنها تغيري منط اإلنتاج وبناء روابط اجتامعية جديدة .وحيث نلحظ
أن الظروف الطبيعية ومستويات اإلشعاع الشميس ورسعة الرياح يف املغرب ومرص واألردن تساعد عىل
إنشاء مختربات ميدانية للبحث والتطوير الطاقي ،فإن البلدان املذكورة مل تجد موطئَ َقد ٍم قا ًّرا لها يف
براءات االخرتاع ونشاطات اإلبداع وتسويق املبتكرات عىل الصعيد العاملي؛ نظ ًرا إىل ترسب املعوقات
واستثنائها من ديناميات اقتصاد املعرفة.
من أجل ذلك ،تتفرع من إشكالية املوضوع مجموعة من التساؤالت الفرعية :أَيت ِّم االستمرار يف استرياد
تكنولوجيات الطاقات املتجددة ،أم يقتيض األمر الرهان عىل الرشاكات وتطوير الكفاءات الوطنية؟ وما
أهم اتجاهات االستثامرات املستقبلية يف مجال تكنولوجيا الطاقة؟ وهل يف استطاعة املشككني يف مدى
قدرة االبتكارات التكنولوجية عىل تلبية احتياجات الطاقة يف املستقبل رسم سيناريوهات مختلفة؟ وما
أهم التحديات التي تواجه بناء منظومة تكنولوجية مرتبطة بالطاقات املتجددة يف البلدان العربية؟
إن الهدف العام هنا هو دراسة الدور الحاسم للتطور العلمي والتكنولوجي لقطاع الطاقات املتجددة
يف البلدان العربية ،وستكون األهداف املحددة منحرصة يف رصد املظاهر واآلفاق املستقبلية لالنتقال
الطاقي يف تلك البلدان يف ظل تقلبات االستثامرات املالية والبرشية يف فرتة ما بعد الجائحة ،وتحديد
االسرتاتيجيات واإلجراءات التي قد تسهم يف ترسيع االنتقال الطاقي من خالل تطوير الطاقات املتجددة
يف املستقبل ودعم التنمية االجتامعية واالقتصادية يف البلدان العربية بطريقة مستدامة وعادلة.
لتحقيق الغايات واألهداف املرجوة من هذه الدراسة ،سنعتمد ًّ
كل من املنهج املقارن ،الذي يعترب
رضور ًيا لدراسة التطور العلمي والتكنولوجي للطاقات املتجددة يف البلدان العربية ،ورصد اآلفاق
وفضل عن ذلكّ ،
ً
سنوظف قدرات التحليل والوصف لرصد
املستقبلية إلنجاح سياسات االنتقال الطاقي.
التحديات التي تواجه تأثريات العلوم والتكنولوجيا يف الطاقات املتجددة يف سياق عريب يشهد تغيريات
كبرية وما ميكن أن يتحقق يف املستقبل ،مع استحضار أهم البيانات التي تعطي نظرة دقيقة عن رشوط
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ثم إنّ طبيعة املوضوع ،وتداخله مع االلتزامات البيئية واملناخية ،يفرضان علينا
االستثامر يف هذا املجالّ .
تفكيك مكوناته وأبعاده لتحقيق نوع من العلمية واملوضوعية يف تناولنا له.

أولً  :موقع تكنولوجيات الطاقات املتجددة ضمن
اسرتاتيجيات الطاقة والتشكيالت املؤسساتية
يفرض استيعاب االقتصادات السياسية الجديدة للطاقات املتجددة يف البلدان العربية ،يف املقام األول،
بذل جهود لتوصيف اسرتاتيجيات البحث والتطوير واالبتكار ومؤسسات البحث يف الطاقات املتجددة.
و ُي ِق ُّر برنامج األمم املتحدة للتنمية ،يف هذ الصدد ،بأنّ "العديد من البلدان العربية تخطو خطوات بطيئة
عىل درب تطوير قدراتها إلنتاج الطاقة املتجددة ،التي ال تشكل حال ًيا أكرث من  7يف املئة فقط من مزيج
الطاقة يف املنطقة"( .((1وقد أضحت سياسات البحث والتطوير واالبتكار يف مجال الطاقات املتجددة
عنرصا مهمًّ لتعزيز أولويات البلدان العربية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ،وتحقيق األمن الطاقي،
ً
والدفع بالتنمية املستدامة .والواقع أنّ للطاقات املتجددة دو ًرا ً
مهم للوصول إىل حصول الجميع عىل
(((1
الطاقة ،عىل نحو يتامىش والهدف السابع من أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة .
فبالنسبة إىل املغرب ،الذي يع ّد أكرب مستورد للطاقة يف شامل أفريقيا( ،((1أوردت االسرتاتيجية الوطنية
نصت
للطاقة لعام  2009البحث واالبتكار ضمن اإلجراءات املصاحبة للنهوض بالطاقات املتجددة؛ إذ ّ
عىل إعداد املوارد البرشية الالزمة ،وترسيخ البحث العلمي ،واستخدام التقنيات النظيفة لتطوير الطاقات
املتجددة ،وتشجيع نقل التكنولوجيا من خالل الجامعات واملراكز البحثية .ورغم ذلك ،مل يحدد املغرب
أجندة خاصة ذات أسس تنظيمية ومؤسسية ملشاريع وعمليات التطوير والبحث واالبتكار التي سيجري
تنفيذها عىل مستوى قطاع الطاقات املتجددة ،والتي من شأنها تنظيم وتت ّبع النشاطات اإلبداعية واملنتظمة
التي يجري االضطالع بها؛ لتعزيز املعارف وتصميم تطبيقات جديدة من املعرفة املتاحة شاملة البحث
األسايس ،والبحوث التطبيقية ،والتطوير التجريبي .ومل يجر تحديد األولويات مع الدقة يف تحديد نقاط
القوة والضعف بالنسبة إىل البحث العلمي ،التي ميكن االستناد إليها لبناء قاعدة قوية تهدف إىل مالمسة
بوادر االقتصاد املعريف .وأدى تغييب األولويات إىل عدم تطوير األبحاث العلمية املتعددة التخصصات،
ً
فضل عن عدم وضع عالمات بارزة يف مجال البحث العلمي عىل الصعيد العاملي والرقي باالبتكار(.((1
 14برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف الدول العربية" ،الهدف السابع :طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" ،شوهد يف  ،2022/1/11يف:
https://bit.ly/3oYKup8
 15يتوخى الهدف " 7ضامن حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة".
16 ESCWA, Case Study on Policy Reforms to Promote Renewable Energy in Morocco (Beirut: ESCWA
Publications, 2018), p. 5.
 17ينظر :ساري حنفي وريغاس أرفانتيس ،البحث العريب ومجتمع املعرفة :رؤية نقدية جديدة (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)2015 ،
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من جهتها ،تر ّكز مرص عىل الطاقة املتجددة يف محاولة لتعزيز قدرتها عىل توليد الكهرباء والحد من
اعتامدها عىل الوقود األحفوري( .((1وقد م ّكن تشغيل الحقول الكهروضوئية ومزارع الرياح يف مساحات
صحراوية شاسعة من بدء االنتقال الطاقي وجذب املستثمرين .وتب ّنت الحكومة املرصية يف عام 2016
االسرتاتيجية املتكاملة واملستدامة للطاقة  2035التي حددت هد ًفا يتمثل يف تحقيق حصة تبلغ 42
يف املئة من مصادر الطاقة املتجددة يف املزيج الطاقي بحلول عام  .2035غري أنّ هذه االسرتاتيجية
ونصت
مل تُرش إىل إمكانيات تطوير تصنيع معدات الطاقة املتجددة وقطاع الخدمات املرتبط به(ّ .((1
يف ما يتعلق بكفاءة الطاقة عىل تخفيض استخدامها بنسبة  8يف املئة بحلول عام  ،2022مع اعتبار
 2007-2006سن ًة مرجعية( .((2ودعمت الحكومة البحث والتطوير والتعليم يف التقنيات النظيفة ،وأعلن
املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا ،يف آب /أغسطس  ،2009أنّ الطاقة املتجددة واحدة من أولويات
البحث الوطنية الخمس يف مرص(.((2
من جهته ،يتو ّفر األردن عىل القليل من املصادر الهيدروكربونية املحلية ،ويستورد أكرث من  97يف
املئة من املوارد الطاقية( .((2وقد التزمت الحكومة األردنية بتطوير قطاع الطاقات املتجددة ،معتمد ًة
االسرتاتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ( ،)2020-2007واسرتاتيجية الطاقة ( ،)2025-2015للوصول إىل ما
نسبته  15يف املئة من الطاقة الكهربائية املولدة من مصادر الطاقة املتجددة يف نهاية  .2025غري أنّ
جهود البحث العلمي والتطوير للنهوض بقطاع الطاقات املتجددة تظل محدودة؛ إذ مل تجر صياغة
سياسة واضحة تعنى بالبحث العلمي والتطوير يف املجال الطاقي ،مع العلم أنّ السياسة واالسرتاتيجية
الوطنية األردنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف األردن ( )2025-2021تتضمن أولويات بحثية حول
ً
ارتباطا وثي ًقا بأولويات منصة االتحاد من
املياه والغذاء والطاقة والصحة والتعليم ،وهي ترتبط جميعها
أجل املتوسط للتعاون املستقبيل يف مجال البحث والتطوير ملنطقة البحر األبيض املتوسط.
وعمو ًما ،تتطلع دول املغرب ومرص واألردن إىل ترسيخ الدعائم املؤسسية لتكنولوجيات الطاقات
تم إنشاء "معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة" ()IRESEN
املتجددة .ويف هذا السياقّ ،
(((2
لدعم االسرتاتيجية الوطنية للطاقة باملغرب  ،وتنفيذ البحوث التطبيقية املبتكرة وتعزيزها ،ومتويل
18 The Ministry of Planning (Egypt), Sustainable Development Strategy: Egypt Vision 2030 (Cairo: 2015),
accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3p1Nm4G
 19الوكالة الدولية للطاقة املتجددة ،آفاق الطاقة املتجددة مرص (امللخص التنفيذي) (أبوظبي ،)2018 :ص .4
 20الوكالة الدولية للطاقة املتجددة ،آفاق الطاقة املتجددة مرص (أبوظبي ،)2018 :ص .32
21 The African Development Bank, Clean Energy Development in Egypt (Tunis: 2012), p. 49.
22 Michael Hochberg, "Jordan's Energy Future: A Path Forward," Middle East Institute, 19/8/2015, accessed on
11/1/2022, at: https://bit.ly/3uwG9Lc
 23أنشأ "معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة" يف عام " 2017حديقة الطاقة الخرضاء" ( )Green Energy Parkمبدينة بن
جرير ،وهي أول منصة بحثية مخصصة للطاقة الشمسية يف أفريقيا .وقد افتُتحت املنصة املامثلة "حديقة املباين الخرضاء والذكية" (Green
 )and Smart Building Parkاملخصصة لكفاءة الطاقة يف املباين والشبكات الذكية يف بداية عام .2019
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املشاريع البحثية التعاونية التي تشمل الجامعات والرشكات املغربية ،وكذلك إنشاء شبكة من البنى
التحتية البحثية املشرتكة .وتع ّد "الوكالة املغربية للطاقة املستدامة" مختصة يف إجراء أبحاث ما قبل
التصنيع املوجهة نحو السوق ،مستهدف ًة جميع مصادر الطاقة املتجددة(.((2
ويف مرص ،تهدف "هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة" ( )NREAإىل "تنمية استخدام الطاقة املتجددة
وتشجيع تصنيع معداتها محل ًّيا ،بحيث متثل نقطة االرتكاز الوطنية للجهود املبذولة لتطوير تكنولوجياتها
واستغالل مصادرها عىل املستوى التجاري كطاقة نظيفة ومستدامة"( .((2وتحتضن مرص "املركز اإلقليمي
للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة" ( )RCREEEمنذ عام  ،2008وهو منظمة حكومية دولية ذات صفة
دبلوماسية تهدف إىل متكني وزيادة اعتامد مامرسات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف املنطقة العربية.
ويف األردن ،يجري اعتبار ضامن تنسيق السياسات ومتاسكها بشأن الطاقة املتجددة أم ًرا بالغ األهمية
ولكن يالحظ أنه ال
لتعزيز ثقة املستثمرين ،وجذب مستثمري الطاقة املتجددة عىل املدى الطويلْ .
توجد وكالة حكومية واحدة يف األردن مسؤولة عن تشجيع االستثامر الخاص يف الطاقة املتجددة يف
جميع القطاعات ،كام هو الحال بالنسبة إىل الوكالة املغربية للطاقة املستدامة يف املغرب( .((2وقد أنشأ
األردن "املركز الوطني لبحوث الطاقة" ( )NERCعام  2000إلجراء الدراسات واألبحاث يف العديد من
مجاالت الطاقة وتكنولوجياتها ،مبا يف ذلك الطاقات املتجددة .وهو مؤسسة عامة للبحث والتطوير تابعة
أساسا يف توفري الخربة الفنية لوضع السياسات يف هذا
للجمعية العلمية امللكية ( ،)RSSتتمثل مهمته ً
املجال( .((2ولذلك ،يتطلب تحديث قطاع الطاقات املتجددة باألردن اسرتاتيجيات شاملة تتجاوز خطط
 2025إىل  2030أو  ،2050وهي اسرتاتيجيات تتبنى إزالة الكربون عىل نطاق أوسع يف قطاع الطاقة؛ ما
يستلزم تدعيم الهياكل املؤسسية القادرة عىل النهوض بهذا القطاع لتحقيق األمن الطاقي.
 24تهدف الوكالة ،التي ظهرت عام  ،2010إىل أن تكون ً
وسيطا بني القطاع الخاص والقطاع العام .وعىل الرغم من أنها تندرج ضمن القطاع
العام ،فإنها تشتغل بصفتها مؤسسة خاصة .ويبدو أنها وسيط بني الدولة املغربية واملانحني ،فاملخطط املغريب للطاقة الشمسية يجمع الدولة
واملانحني واملشغلني.
" 25مقدمة عن الهيئة" ،هيئة الطاقة الجديدة واملتجددة ،شوهد يف  ،2022/1/12يفhttps://bit.ly/2RTFYfE :
 26اقرتحت وزارة البيئة األردنية إنشاء وكالة مستقلة تعمل عىل تعزيز الطاقة املتجددة وتنظيمها ،لكن وزارة الطاقة والرثوة املعدنية
ر ّدت بأن مثل هذه الوكالة ستكرر دور "هيئة تنظيم الطاقة واملعادن" ( ،)EMRCو"املركز الوطني لبحوث الطاقة" (:)NERC
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), OECD Clean Energy Investment Policy
Review of Jordan Clean Energy (Paris: 2016), p. 88, accessed on 12/1/2022, at: https://bit.ly/3ngab4P
 27تشمل املجاالت الرئيسة لنشاطه :استخدام مصادر الطاقة املحلية الجديدة واملتجددة لزيادة مساهمتها يف إشباع احتياجات اململكة
من الطاقة ،وتحسني األساليب والحوافز والخدمات االستشارية لكفاءة استخدام الطاقة ،من أجل تقليل التكلفة اإلجاملية للطاقة عىل
املستوى الوطني وحامية البيئة ،وإدارة وتشغيل املعامل والوحدات واملحطات البحثية ،بهدف تطوير مصادر الطاقة الجديدة واملتجددة
واستخدامها ،وبيع الطاقة التي تنتجها هذه املحطات للجهات املعنية ،وتنظيم التدريب والندوات وورش العمل لتقوية املهارات وتنميتها،
والقدرات الفنية املحلية الالزمة الستخدام الطاقات الجديدة واملتجددة ،والتعاون مع الجهات املحلية واإلقليمية والدولية لتحسني قدرات
املركز ،وإنشاء قاعدة بيانات للطاقة لتسهيل البحث وربطها بقاعدة املعلومات الوطنية وجميع املؤسسات املحلية واألجنبية األخرى التي
لها أهداف مامثلة ألهداف املركز.
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ثان ًيا :تعرث االنتقال نحو االقتصاد املعريف بصفته عائقًا أمام
االنتقال الطاقي

يشري التحليل الكمي إلنتاج املعارف ،من خالل مؤرش اإلنفاق املحيل اإلجاميل عىل البحث والتطوير
بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل ،إىل ترسخ بنى الفقر املعريف ،وتعطل إرساء نُظم االبتكار الوطنية يف
الدول موضوع هذه الدراسة .فقد قدرت املصادر الرسمية عام  2017ميزانية املغرب للبحث والتطوير
بـ  0.8يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل( ،((2وهي نسبة منخفضة ج ًّدا مقارنة باملعايري الدولية (بلغ
املتوسط العاملي  2.27يف املئة يف عام  .((2()2018زياد ًة عىل ذلكّ ،
يظل التمويل من رواد األعامل الخواص
محدو ًدا ج ًّدا ،وال ميتلك األدوات املناسبة ،يف ظل عدم تغطية متويل االبتكار جميع املراحل ،وعدم تعبئة
الجهات الفاعلة الخاصة والعامة بصفة مشرتكة.
أ َّما نسبة اإلنفاق املحيل اإلجاميل عىل البحث والتطوير يف مرص ،فقد بلغت  0.72يف املئة يف عام
 .((3(2018والواقع أنّ نسبة اإلنفاق الصناعي عىل البحث والتطوير من الناتج املحيل اإلجاميل ظ ّلت
منخفضة كث ًريا طوال العقود املاضية؛ ما دفع إىل التزام الدولة يف دستور  2014بزيادة اإلنفاق العا ّم يف
مجال البحث العلمي واالبتكار إىل  1يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل.
ويف األردن ،بلغت نفقات البحث والتطوير  0.70يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل يف األردن عام  ،2016وف ًقا
ملؤرشات التنمية الخاصة مبجموعة البنك الدويل( .((3واملالحظ أنّ البحث يف املؤسسات األكادميية األردنية
نظري يف أغلب األحيان ،ويه ّمش الرتكيز عىل تطوير املنتجات الصناعية والتجارية .وتعرقل البريوقراطية
ٌّ
اإلدارية وتع ّقد القوانني واللوائح الرشاكات بني أوساط البحث والقطاع الخاص ،ويعوز الرشكات الصغرى
واملتوسطة التي تساهم بأكرث من  50يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل القدرة عىل جذب االستثامر
والتمويل البنيك( .((3وهنا ،ال بد من بيان أنّ خلق قيمة اقتصادية مضافة ينبغي أن يندرج يف صلب
28 Royaume du Maroc, Conseil Economique, Social et Environnemental, Pour une politique d'innovation qui
libère les énergies au service d'un nouveau modèle industriel (Rabat: 2020), p. 11.
 29أوىص املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،يف رؤيته للتعليم يف املغرب  ،2030-2015مبضاعفة هذه النسبة إىل  1.5يف
املئة بحلول عام .2025
30 The World Bank, "Research and Development Expenditure (% of GDP) - Egypt, Arab Rep," accessed on
11/1/2022, at: https://bit.ly/3D8ygQQ
31 The World Bank, "Research and Development Expenditure (% of GDP) - Jordan," accessed on 11/1/2022, at:
https://bit.ly/3wHWYnP
32 USAID Jordan, "Country Development Cooperation Strategy (CDCS)," accessed on 11/1/2022, at:
https://bit.ly/3fwH3Tx
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اسرتاتيجية االبتكار األردنية الجديدة( ،((3مع الرتكيز عىل الصناعات املبتكرة والتكنولوجيات الناشئة للطاقة
الشمسية والكهروضوئية ،ودعم منصة محلية لالبتكار قادرة عىل ّ
حل إشكاالت الصناعات املحلية(.((3
وحيث إنّ املعرفة العلمية املستدامة والتطوير والبحث رضورية ك ّلها لالنتقال نحو نظام اقتصادي قائم
عب عنه
عىل املعرفة ،فإنّ حالة البلدان الثالثة أبانت عن ضعف اإلنفاق عىل البحث العلمي؛ وهو ما ُي ّ
عىل نح ٍو ج ّ
يل إجاميل هذا اإلنفاق من الناتج املحيل اإلجاميل ،يف مستويات ّ
أقل كث ًريا من املتوسطات
العاملية وحتى اإلقليمية .وإضافة إىل إشكالية التمويل ،تُع ّد القيود القانونية ونقص الوعي لدى كل
من القطاعني العام والخاص مبفهوم االبتكار عوائق رئيسة أمام تعزيزه .فال يزال تطوير الحاضنات
واالبتكار يف متويل رأس املال االستثامري محدو ًدا ج ًّدا ،وبعي ًدا عن أفضل املامرسات الدولية .وتؤدي هذه
العنارص ،إىل جانب االفتقار إىل تطوير لوائح امللكية الفكرية ،إىل تقليل الحوافز للمشاركة يف النشاطات
االبتكارية .وعالوة عىل ذلك ،فإن نظام التعليم العايل يف هذه البلدان ال يفيض أيضً ا إىل تشجيع االبتكار؛
إذ يستمر االعتامد عىل املعرفة النظرية يف التدريس كث ًريا .ويف ّ
ظل تلك الظروف ،ال تزال املوارد البرشية
واملالية املخصصة للبحث والتطوير غري كافية مقارن ًة بالدول ذات املستوى املامثل من التنمية .فاإلنفاق
عىل البحث والتطوير يظل حك ًرا عىل القطاع العام ،يف حني أنّ العدد القليل من الباحثني ال يشجع عىل
إنشاء مجموعة من املهارات الالزمة لتطوير االبتكار.
ويف الحالة املغربية ،أشار تقري ٌر صادر عن أكادميية الحسن الثاين للعلوم والتقنيات إىل أنّ تحقيق
التنمية املستدامة وسري املغرب عىل درب التقدم يعتمد عىل إرساء سياسة للبحث والتطوير واالبتكار
تنطوي عىل تحديد املجاالت العلمية ذات األولوية املفيدة لتنميته .ويف هذ الصددُ ،يع ّد إنتاج الطاقات
املتجددة وتخزينها ونقلها ،وكذلك تقنيات توفري الطاقة ،وتكنولوجيات البنية التحتية األساسية ،التي
تشمل الكهرباء والطاقات املتجددة ،أوليات عىل املدى القصري؛ إذ ميتلك املغرب بالفعل مجموعة من
أمس الحاجة إىل تنظيمهم ودعمهم؛ ما قد يساهم يف زيادة القيمة
الباحثني النشطني ،والذين هم يف ّ
(((3
املضافة للمنتجات الصناعية املصنعة يف هذا البلد ،ويحسن قدرته التنافسية الدولية .
ويف الحصيلة ،يعتمد تقليص الفجوات التكنولوجية والرقمية بالبلدان العربية عىل اإلميان الراسخ بقيم
اإلبداع واالبتكار ،والقطع مع أمناط الريع واملحسوبية واالستبداد .وهو ما يجمله مراد دياين يف قوله:
"مل تتقلص الفجوة التكنولوجية املوروثة عن مرحلة ما بعد االستعامر ،بل تفاقمت إىل 'فجوة رقمية' مل
 33تأسست يف املغرب ،يف عام " ،2007املؤسسة املغربية للعلوم املتقدمة واالبتكار والبحث" ( ،)MASCIRوهي جمعية غري ربحية تابعة
للجامعة الخاصة محمد السادس بوليتيكنيك .يشتغل باحثوها يف مختلف املجاالت املبتكرة واملتكاملة ،من املناجم إىل الطاقات املتجددة،
مبا يف ذلك الصحة والنقل؛ وتستهدف األبحاث االحتياجات الحالية واملستقبلية للصناعة والزراعة والفاعلني االقتصاديني بعامة.
34 Jansette Quandour, "Jordan Accession to the Patent Cooperation Treaty (PCT): Impact Assessment," USAID
(August 2016), accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3c21e9W
35 Académie Hassan II des sciences et techniques, Une politique scientifique, technologique et d'innovation pour
accompagner le développement du Maroc (Rabat: 2019), p. 43, accessed on 12/1/2022, at: https://bit.ly/3A22hkM
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تستطع ٌّأي من الدول العربية درأها بعد [ ]...تضاعف االبتكار واإلبداع يف عدد من قطاعات االقتصاد
الجديد مل يو ّلد آثا ًرا إيجابية يف اقتصادات البلدان العربية وقواعدها املعرفية"(.((3

ثالثًا :تطوير البحث والتطوير واالبتكار يف املجال الطاقي
ميثّل التمويل ،كام أبرزنا آن ًفا ،عائ ًقا كب ًريا أمام انتشار التكنولوجيا يف أغلب البلدان العربية ،ويتطلب من
الحكومات توفري درجة أكرب من اليقني للمستثمرين .ويبدو أنّ االعتامد عىل عقود الرشاكة بني القطاعني العام
والخاص أصبح ً
منطا مهيم ًنا عىل الفعل العمومي الطاقي يف البلدان الثالثة ،وذلك لالستفادة من مساعدات
التنمية .وإذا كان اختيار هذه العقود ً
سبيل من سبل التمويل ،فهو يحوي أيضً ا خيارات سياسية ونيوليربالية
اقتصادية قامئة عىل تقليص النقاش السيايس ،وهيمنة الخربة الفنية عىل عملية صنع السياسات وتنفيذها.
يجري متويل معظم االستثامرات يف قطاع الطاقة املتجددة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من
الحكومات ،واملساعدات الدولية لتنمية الطاقة املتجددة ،وبنوك التنمية اإلقليمية .ومع ذلك ،تحاول
العديد من الدول العربية تعزيز استثامرات الطاقة النظيفة ،من خالل تشجيع إنشاء صناديق للطاقة
املتجددة ،و ُبنى القطاع الخاص التي تدعمها الدولة ،وإعادة توجيه امليزانيات ضمن الدوائر املالية
القامئة .ويف هذا الصدد ،أطلق األردن "صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة" ()JREEEF
لدعم نرش الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة عام  ،2013من خالل تقديم الدعم للمشاريع ،ودعم تكلفة
أساسا من الصناديق املحلية،
التمويل ،والوصول إىل متويل حقوق امللكية .ويجري متويل هذ الصندوق ً
(((3
ويتلقى التربعات من املؤسسات املالية الدولية ،مبا يف ذلك دول مجلس التعاون  .وتض ّمن مخطط
الصندوق
برنامجا لدعم االبتكار ،اقترص عىل تقديم املنح لنشاطات تعلم الطاقة وكفاءة الطاقة(.((3
ً
وتجدر اإلشارة ،أيضً ا ،إىل لجوء البنك املركزي األردين إىل البنك الدويل عام  2017لدعم املشاريع الصغرية،
ال سيام تلك التي تعمل يف القطاعات ذات اإلمكانات العالية ،مثل قطاع الطاقة الخرضاء ،واملتجددة،
والتكنولوجيا ،للتمكن من تعزيز إنتاجيته وأدائه االبتكاري.
أ ّما يف املغرب ،فقد خصص "معهد البحث يف الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة"  400مليون درهم
(نحو  44مليون دوالر أمرييك) للبحث والتطوير يف مجال الطاقة يف الفرتة  ،2017-2012وهو يخطط إلنفاق
 36مراد دياين" ،أي 'نظم وطنية لالبتكار' يف العامل العريب يف ظل تفاقم 'تأثري متى'؟ :قراءة يف عوائق البناء املعريف يف الوطن العريب من
منظور االقتصاد السيايس للمعرفة" ،يف :النمو االقتصادي والتنمية املستدامة يف الدول العربية :األبعاد االقتصادية (الدوحة /بريوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .313
37 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), p. 51.
38 Diana Athamneh, "Jordan Renewable Energy Development Decentralized Renewable Energy Solutions in
the MENA Conference," Paper presented at Decentralized Renewable Energy Solutions in the MENA Conference,
Cairo, 22/5/2017, accessed on 12/1/2022, at: https://bit.ly/3p3pCgM
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 800مليون درهم إضايف (نحو  88مليون دوالر أمرييك) يف الفرتة  ،2023-2018كام يهدف إىل مضاعفة
التمويل املخصص لطلبات مشاريع البحث والتطوير بحلول عام  ،((3(2030غري أنّ تقييم حصيلة نشاط
املعهد عىل مدى السنوات الخمس (ُ )2017-2012يظهر أنه مل يج ِر تسجيل سوى  15براءة اخرتاع؛ وهو ما
يدعو إىل مضاعفة الجهود يف هذا الجانب ،رغم أنّ املغرب يبقى متفو ًقا عىل مرص واألردن يف هذا اإلطار(.((4
وتخصص الوكالة املغربية للطاقة املستدامة ميزانية سنوية تراوح بني  70و 100مليون درهم ملختلف
برامج البحث والتطوير التي تدعم االستثامر يف البنية التحتية ،ونرش التقنيات املبتكرة وبرامج االبتكار
الصناعي .وقد ركزت عىل القيام بالبحث والتطوير املوجه إىل السوق يف مرحلة ما قبل التصنيع،
مستهدف ًة االستثامر يف البحث والتطوير لتوفري الوظائف ،مع السامح للصناعة املحلية بزيادة قدرتها
ومهاراتها يف مجال الطاقة الشمسية املركزة .وتجدر اإلشارة إىل أنه بفضل هذه الجهود ،جرى بناء  30يف
املئة من محطة كهرباء "نور ورزازات  "1من قبل كفاءات مغربية( .((4ويف املقابل ،متثّل اإلجراءات املالية
املرهقة التي تحكم متويل البحث والتطوير عقبات أمام نقل التكنولوجيا ،ولها تأثري سلبي يف املشاريع
البحثية ونتائجها .فمنظومة متويل األبحاث تعوزها املرونة الكافية لتغطية طلبات البحث والتطوير،
كام أنّ دورة التمويل طويلة ج ًّدا؛ إذ يستغرق األمر أحيانًا أكرث من عامني لتلقي امليزانية املمنوحة
بالفعل( .((4وتدفع البريوقراطية املفرطة ملصالح وزارة املالية والجامعات إىل تفضيل عدد من الباحثني
عدم خوض غامر رحلة البحث عن املخصصات املالية للبحث ،واالكتفاء مبجهودات فردية ،أو الرتكيز
ً
وإجامل ،متيز تطور قطاع الطاقة الشمسية يف املغرب بهيمنة منط من أعىل
عىل الطموحات الوظيفية.
(((4
إىل أسفل ،ومبركزية مفرطة مدفوعة بأطراف فاعلة وقوية .
تجدر اإلشارة ،أيضً ا ،إىل أنه قد جرى تطوير املخططات الشمسية (املغربية واألردنية واملرصية) بطريقة
مركزية ،وتم وضعها عىل املستوى الوطني .ويف الواقع ،ال تزال السلطة يف هذه البلدان شديدة الرتكيز،
ثم ،فإن األدوات املصاحبة لالستثامر
عىل الرغم من تبني خطاب الالمركزية ،أو اإلصالح الرتايب .ومن ّ
األجنبي املبارش وصناديق التمويل تسمح للحكومات بتوجيه االستثامرات نحو مناطق بذاتها ،محتكر ًة
تنظيم النشاطات االستثامرية.
39 Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (Iresen), "Institute data," accessed on 12/1/2022,
at: https://bit.ly/3wMkrEx
40 The International Energy Agency, Energy Policies Beyond Iea Countries Morocco 2019 (Paris: IEA
Publications, 2019), p. 100.
41 "Masen: Une R&D préindustrielle orientée marché (entretien)," Finances News Hebdo, accessed on 11/1/2022,
at: https://bit.ly/3i9jhyy
42 Ali El Amrani, National Innovation System Enabling Technology Transfer in Morocco (Beirut: ESCWA
Publications, 2016), p. 36, accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3p8n8xt
"43 Georgeta Vidican, "The Emergence of a Solar Energy Innovation System in Morocco: A Governance Perspective,
Innovation and Development, vol. 5, no. 2, Low-Carbon Innovation and Development (2015), pp. 225-240.
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ويف عام  ،2006رشعت وزارة البحث العلمي املرصية يف إصالح قطاع البحث العلمي والتكنولوجي.
فقد عملت عىل إعادة هيكلة كاملة لنموذج حوكمة وإدارة العلوم والتكنولوجيا يف مرص ،إضافة إىل
إنشاء "املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا" ( ،)HCSTو"هيئة متويل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار"
يتم أيضً ا من خالل الصناديق الحكومية،
( .)STDFواملالحظ أنّ تنفيذ خطط وبرامج البحث العلمي ّ
والتعاون الدويل ،والبحوث املمولة من القطاع الصناعي .ويف أعقاب اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بني
االتحاد األورويب ومرص يف عام  ،2005تم إحداث برنامج "البحوث والتنمية واالبتكار" ( )RDIبوزارة
البحث العميل الذي مي ّوله االتحاد األورويب ،وذلك لتقديم منح تنافسية لألوساط األكادميية بالرشاكة
مع الصناعة يف القطاعات االسرتاتيجية مثل الطاقة .وتؤ ّدي "أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا"
( ،)ASRTأيضً ا ،دو ًرا بصفتها منظمة متويل؛ وقد متكنت من إنشاء محطة مر ّكزات طاقة شمسية
وتشغيلها عىل مساحة  15فدانًا مبدينة برج العرب مبحافظة اإلسكندرية ،من خالل منحة بحثية من
االتحاد األورويب .وتطمح يف مرحلة ما بعد "كورونا" إىل تسليط الضوء عىل تحويل الطاقة الشمسية إىل
وقود هيدروكربوين سائل يسهل نقله وتخزينه (ما يعرف بالوقود الشميس السائل)(.((4
ّ
وتظل إحدى العقبات الرئيسة التي تواجه الرشكات أمام االستثامر يف البحث والتطوير التكلفة العالية
للنفقات؛ نظ ًرا إىل قلة وضوح تأثريها يف سوق تحركه األسعار .وتفيد التجارب الدولية أنه ُوضعت حوافز
رضيبية يف هذا املضامر( .((4وبالنظر إىل أنّ جلب االبتكارات إىل السوق ال يزال ميثل تحد ًيا ،يلزم أن
يقرتن تنفيذ حزمة الحوافز الرضيبية بنقلة نوعية من جانب الرشكات ورغبة متزايدة يف االبتكار وتعبئة
الوسائل لتحقيق ذلك ،وينبغي أن تنظر السلطات العمومية ،أيضً ا ،يف زيادة املخصصات املالية وتبسيط
العمليات لتكثيف ابتكار الطاقة ،مع تحسني كفاءة اإلنفاق العام ،وزيادة تشجيع التمويل املشرتك
للنشاطات العامة من جانب القطاع الخاص.
وتع ّد مسألة تشبيك البحث والتطوير واالبتكار يف املجال الطاقي بالسياسات العامة وبالجامعات الرتابية
مهم ج ًّدا يف إطار النظم الوطنية لالبتكار؛ إذ يعمل ذلك عىل
واملقاوالت واملؤسسات الفاعلة ذات دو ٍر ّ
(((4
نرش املعلومات واألفكار والتأثريات بني كل الفاعلني  ،ويشجع عىل نشوء االبتكارات وفرص منوها؛ ما قد
 44أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا" ،املرشوعات القطاعية ملرحلة ما بعد كورونا" (متوز /يوليو  ،)2020ص  ،19شوهد يف
 ،2021/5/28يفhttps://bit.ly/3p28QOW :
 45من بني هذه التجارب الدولية ً
مثل ،نجد فرنسا التي أق ّرت االئتامن الرضيبي لألبحاث ،وقد لجأت سنغافورة أيضً ا إىل ائتامن اإلنتاجية
واالبتكار املخصص للرشكات الصغرية واملتوسطة التي تستثمر يف رأس املال البرشي ،واالبتكار وتحسني اإلنتاجية ،ينظر:
"Evens Salies, "Impact du Crédit d'impôt recherche. Une revue bibliographique des études sur données françaises,
Revue de l'OFCE, vol. 5, no. 154 (2017), pp. 95-130; Singapore Company Incorporation, "A Guide on Singapore's
Productivity and Innovation Credit (PIC) Scheme," accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/2Wp9BaG
46 Deyu Li, Gaston Heimeriks & Floor Alkemade, "Knowledge Flows in Global Renewable Energy Innovation
Systems: The Role of Technological and Geographical Distance," Technology Analysis & Strategic Management
(Taylor and Francis 2021), pp. 1-15.
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ينعكس عىل جهات الشبكة كلها .فكلام ازدادت كثافة االتصاالت بني األعضاء ،ازداد مقدار نقل املعرفة؛
ما يسهم يف اخرتاع تكنولوجيات وأفكار ومسارات جديدة.
وال يزال قطاع الطاقات األحفورية ُمهيم ًنا عىل الهياكل االقتصادية الحالية ،إىل حد بعيد( ،((4ويشهد
استثامرات متتد إىل سنوات طويلة ،متحكم ًة يف املسارات االقتصادية طوال عدة عقود .واملالحظ أن عقود
محطات الطاقة الشمسية يف مرص واألردن واملغرب تتطلب اإلملام بدواليب البريوقراطية النيوليربالية،
والدعم الحكومي القوي للجهات العمومية االحتكارية ،والقدرة عىل الوصول إىل املخططات السياسية،
والفهم الجيد لظروف السوق ،ومدى التمكن من حشد الرساميل الكربى للمشاركة يف املناقصات ،وهو
ما يؤدي يف نهاية املطاف إىل وجود عدد محدود ج ًّدا من الجهات التي متتلك كل هذه املوارد ،والتي
هي يف الغالب الجهات املتحكمة يف قطاع الطاقات األحفورية نفسها.
وميكن أن يكون تطوير الطاقات املتجددة فرصة لتحسني ظروف العمل وتشجيع إعادة التملك
االجتامعي إلنتاج الطاقةً ،
بدل من زيادة هيمنة رأس املال عىل اليد العاملة وتعزيز أساليب التدبري
النيوليربايل .فإذا كان هناك إجامع عىل الدور املركزي للقطاع الخاص يف االنتقال الطاقي املنخفض
الكربون من خالل تدفقات رؤوس األموال الضخمة( ،((4فإن املكانة املتنامية لألسواق واملؤسسات املالية
يف تشغيل استثامرات الطاقة املتجددة قد تعرقل هذا االنتقال إذا مل يرتافق ذلك مع تحقيق األرباح.
ويزداد عدم اليقني عندما يتعلق مبدى قدرة املنظومة املالية عىل دعم انتقال أخرض أقل تواف ًقا مع
التوجهات النيوليربالية والنمو ،وزيادة املديونية(.((4
ومن املعروف أنّ التصديق عىل اتفاق باريس للتغريات املناخية مرشوط بإيداع كل طرف مساهامته
املح ّددة وطن ًّيا .ويعتمد نجاح االتفاق كث ًريا عىل تحقيق ذلك .ويتبني من خالل االطالع عىل املساهمة
املحددة ملرص ،املقدمة عام  ،2015خلوها من ّأي أهداف كمية تتعلق باالنبعاثات .وقد اقترصتً ،
بدل
من ذلك ،عىل وصف عدد من اإلجراءات وسياسات التكييف والتخفيف التي حددت الوثيقة تكلفتها
اإلجاملية يف  73مليار دوالر أمرييك يف الفرتة  .2030-2020أما األردن ،فقد التزم الح ّد من انبعاثات الغازات
الدفيئة بنسبة تصل إىل  14يف املئة حتى عام  ،2030واشرتط تحقيق  12.5يف املئة من هذا الهدف بتوافر
 47يتبني أنّ خطط الطاقات املتجددة يف املغرب ال تهدف إىل إقصاء االعتامد عىل الوقود األحفوري ،بل إىل تقليل نسبته يف املزيج الطاقي.
قام املغرب بتوسيع محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم يف الجرف األصفر مبقدار  700ميغاواط عام  .2014وجرى تشغيل محطة الطاقة
الحرارية ملدينة آسفي عام  ،2018التي تعمل بالفحم الحجري ،وتصل طاقتها اإلنتاجية املتوقعة إىل  1320ميغاواط عرب وحدتني لإلنتاج .ويف
رشق املغربُ ،أنشئت محطة جرادة  4التي تعمل بالفحم بطاقة  350ميغاواط ،وجرى تشغيلها يف كانون األول /ديسمرب  .2017ويبدو أنّ
اإلقبال عىل الفحم نابع من عدم اعتباره موردًا جيوسياس ًيا بسبب وفرته ومصادر إمداده املتنوعة ،وهو ما يقلل من مخاطر الرصاع عليه،
وتقلبات أسعاره يف السوق الدولية.
48 Hubert Schmitz & Ian Scoones, Accelerating Sustainability: Why Political Economy Matters, IDS Evidence
Report 152 (Brighton, UK: IDS, 2015).
49 Stephen Spratt, "Financing green transformations," in: Ian Scoones, Melissa Leach & Peter Newell (eds.), The
Politics of Green Transformations (Abingdon: Routledge, 2015), pp. 171-187.
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املساعدات املالية الدولية ودعم وسائل التنفيذ .وأما املغرب فقد عمل عىل تحديث مساهمته املحددة
وطن ًيا يف  22حزيران /يونيو  2021لتعزيز أهداف  ،2030والتزم الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة
ً
مشرتطا الحصول عىل مصادر متويل جديدة ودعم إضايف لتنفيذ  27.2يف املئة من
بنسبة  45.5يف املئة،
التزامه( .((5وترى "مجموعة تعقب العمل املناخي" ( )Climate Action Tracker, CATأنّ املغرب
يعمل عىل تعزيز سياساته املناخية ،وقد يكون واح ًدا من البلدان النامية القليلة القادرة عىل الح ّد من
انبعاثاته بحلول عام .((5(2030

عا :التعاون وتكنولوجيات الطاقات املتجددة
راب ً
إنّ املنافسة والتعاون بني الدول ميكنهام ،عىل حد سواء ،ترسيع وترية االبتكار التكنولوجي( .((5ففي الصني
وكوريا الجنوبية والواليات املتحدة األمريكية ،ساعد توسع املصانع وخطوط إنتاج ألواح الطاقة الشمسية
عىل خفض سعر إنتاج امليغاواط /ساعة من  143دوال ًرا عام  2014إىل  24.8دوال ًرا عام  2019يف مرص(.((5
ويف هذا الصدد ،يبدو التعاون أكرث مالءمة لقدرات البلدان الثالثة .فقد انضم املغرب رسم ًيا إىل مهمة
االبتكار ) ((5((Mission Innovationباعتباره العضو الخامس والعرشين يف  28أيار /مايو  ،2019بهدف
ترسيع االبتكار لتطوير الطاقة النظيفة ،والحد من ظاهرة االحتباس الحراري ،وتعزيز جهود البحث ،من
خالل إنشاء منصة ابتكار دولية سيؤسسها "معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة" .ويسعى
املغرب اآلن لتنفيذ العديد من مبادرات التعاون ،ويهدف إىل وضع نفسه مرك ًزا تكنولوج ًيا بني أوروبا
وأفريقيا .وإضافة إىل ذلك ،أطلق املغرب "معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة" و"املركز
اإلسباين لتطوير التكنولوجيا الصناعية" ( )CDTIدعوة ثنائية للمشاريع ،كام أنشأ شبكة ابتكار أفريقيا
 50لالطالع عىل املساهامت املحددة وطن ًّيا ،ينظر موقع السجل املؤقت الذي تتيحه "االتفاقية األممية اإلطارية للتغريات املناخية"
( ،)UNFCCCشوهد يف  ،2022/1/11يفhttps://bit.ly/2REdNwE :؛ للتوسع ،ينظر :رشيد البزيم" ،الطبيعة القانونية للمساهامت
املحدّدة وطن ًيا" ،يف :التغريات املناخية :نحو فهم الرصاع واالسرتاتيجيات املناخية ،الحسني شكراين ومحمد الغايل (محرران) (مراكش :مركز
القايض عياض للتنمية؛ املرصد املغريب لألجيال املقبلة ،)2018 ،ص .64-33
51 "Climate Action Tracker," accessed on 12/1/2022, at: https://bit.ly/3tyX2pE
 52األمم املتحدة ،املجلس االقتصادي واالجتامعي (اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية) ،دور العلم والتكنولوجيا
واالبتكار لتحقيق زيادة كبرية يف حصة الطاقة املتجددة بحلول عام ( 2030جنيف :املجلس االقتصادي واالجتامعي ،)2018 ،ص  ،8رقم
الوثيقة ،2/2018/E/CN.16 :شوهد يف  ،2022/1/11يفhttps://bit.ly/2TuaxZN :
" 53حوار  -مسؤول بـ 'التمويل الدولية' لـ 'الطاقة' :أسعار الطاقة الشمسية يف مرص منافسة جدًا" ،موقع الطاقة ،2020/7/18 ،شوهد يف
 ،2022/1/11يفhttps://bit.ly/3fuZRm3 :
 54تم إطالق مبادرة "مهمة االبتكار" ( )Mission Innovationيف عام  2015عند افتتاح الدورة الحادية والعرشين ملؤمتر األطراف يف
باريس .وهي تهدف إىل تعزيز متويل البحث والتطوير للتقنيات املنخفضة الكربون يف قطاع الطاقة .ويف عام  ،2019جمعت  25عض ًوا (24
دولة واملفوضية األوروبية) ،ميثلون م ًعا أكرث من  80يف املئة من جهود البحث والتطوير يف مجال الطاقة يف كل أنحاء العامل .ويف عام ،2016
جسدت املبادرة االلتزامات ملضاعفة التمويل العا ّم يف هذا املجال ،يف اجتامع وزاري يف سان فرانسيسكو يف حزيران /يونيو  ،2016بزياد ٍة
إجاملية من  15إىل  30مليار دوالر سنو ًيا بحلول عام .2021
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الخرضاء التي تضم  16مؤسسة أفريقية يف مجال التدريب والبحث وتطوير مشاريع الطاقة املتجددة
املبتكرة .والحقيقة أنه ميكن أن مت ّكن التفاعالت الدولية داخل سلسلة االبتكار لتكنولوجيات الطاقة
املتجددة من زيادة التخصص االقتصادي يف التصنيع؛ ما يجلب مكاسب الكفاءة لجميع البلدان املعنية.
ً
ونشاطا ،من حيث العمل املناخي عىل الصعيدين املحيل
ويتبني أنّ املغرب هو البلد العريب األكرث تقد ًما
(((5
والخارجي ،إال أنه مل يستثمر ذلك يف تعاون إقليمي أعمق مع البلدان العربية األخرى .
ويعمل االتحاد األورويب عىل تقديم الدعم واملساعدات الفنية املتعلقة بالطاقة إىل دول حوض جنوب
البحر األبيض املتوسط مقابل االنخراط يف اإلصالحات( .((5وقد جرى التوقيع عىل مذكرة تفاهم للتعاون
االسرتاتيجي يف مجال الطاقة بني مرص واالتحاد األورويب يف نيسان /أبريل  ،2018وهي تهدف إىل تحديث
التعاون يف قطاع الطاقة ،وتعكس كل ًّيا أولوية االتحاد األورويب يف تنفيذ انتقال الطاقة النظيفة يف دول
الجوار .وسيغطي التعاون يف قطاع الطاقة ،يف الفرتة  2022-2018بني االتحاد األورويب ومرص ،املجاالت
التكنولوجية والعلمية والصناعية يف مجال الطاقة؛ مبا يف ذلك نقل وتوطني التكنولوجيا األوروبية يف
قطاع الطاقة املرصي ،وبناء القدرات ،والتعاون الصناعي والعلمي الذي يستهدف كفاءة الطاقة والطاقة
املتجددة ،وكذلك نرش بيانات ومعلومات عن أفضل التقنيات املتاحة واملامرسات الدولية(.((5
ويعترب األردن أيضً ا رشي ًكا ًّ
مهم لالتحاد األورويب يف مجال البحث واالبتكار ،خاصة يف مبادرات دبلوماسية
العلوم اإلقليمية الثنائية ،مثل "الرشاكة من أجل البحث واالبتكار يف منطقة البحر األبيض املتوسط "
( .)PRIMAويع ّد املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا يف األردن رشي ًكا ًّ
مهم يف التعاون األورومتوسطي
يف البحث واالبتكار.
إنّ معظم البلدان العربية ملتزمة بالتنمية من دون التنمية الصناعية ،وهو ما يكرس التبعية
التكنولوجية( .((5وقد يشمل التعاون أيضً ا نقل التكنولوجيا( .((5فالدمنارك وإسبانيا واليابان وأملانيا ،عىل
سبيل املثال ،تسهل تطوير مزارع الرياح يف مرص ،يف حني تدعم دول االتحاد األورويب نقل تكنولوجيا الطاقة
املتجددة ومهاراتها يف األردن واملغرب .ويتمثل التحدي الرئيس يف تصميم السياسات وآليات التعاون التي
تسهل نقل التكنولوجيا بني الرشكات ،ال سيام يف هذه البلدان ذات القطاعات املتجددة الناشئة .ومع
55 Mari Luomi, "Climate Change Policy in the Arab Region," in: Robin Mills & Li-Chen Sim (eds.), Low Carbon
Energy in the Middle East and North Africa (New York: Palgrave Macmillan, 2021), p. 64.
56 Carlo Cambini & Donata Franzi, "Assessing the EU Pressure for Rules Change: The Perceptions of Southern
Mediterranean Energy Regulators," Mediterranean Politics, vol. 19, no. 1 (2013).
57 European Union, "Memorandum of Understanding on A Strategic Partnership on Energy between the
European Union and the Arab Republic of Egypt 2018-2022," accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3yQRqcK
 58أنطوان زحالن" ،أصول الجمود العريب" ،يف :النمو االقتصادي والتنمية املستدامة ،ص .275
 59ميكن أن يتخذ نقل التكنولوجيا من خالل استهالك املنتجات أو الخدمات التي تحوي التكنولوجيات ،أو تراخيص اإلنتاج ،أو املشاريع
املشرتكة ،أو االستثامر األجنبي املبارش .وقد ينتج النقل من برامج املساعدة التقنية التي تنفذها الجهات املانحة املتعددة األطراف أو الثنائية،
املركزة عىل التدريب وبناء القدرات يف املهارات التقنية ،وتطوير السياسات ،وإدارة املشاريع ،والتصميم والرصد ،والتطبيق واالستغالل التجاري.
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ذلك ،تويص اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف األمم املتحدة بأنه ينبغي ّأل
يحل نقل التكنولوجيا محل جهود بناء القدرات املحلية ،بل يجب أن يكملها( .((6والواقع االقتصادي هو
أنّ العديد من البلدان النامية من غري املرجح أن تتجاوز مراحل التنمية الصناعية العالية التلوث من دون
التزام الدول املتقدمة مبساعدتها يف الحصول عىل التكنولوجيات الالزمة( .((6وتتطلب تكنولوجيات الطاقات
املتجددة استثامرات كبرية يف البنية التحتية والبحث والتطويرً ،
فضل عن اعتامد مقاربة مندمجة تراعي
ً
رشوطا متعددة وممتدة :قانونية ،وتنظيمية ،ومؤسسية،
ويتعي أن تأخذ يف االعتبار
اإلمكانيات املحلية،
ّ
ومالية ،وسياسية ،واجتامعية ،وثقافية ،مرتبطة بالبنى التحتية .وإضافة إىل ذلك ،يجب اتخاذ تدابري لتعزيز
الوصول إىل املعلومات والشفافية من أجل زيادة وعي املستهلك مبصادر الطاقة املتجددة واستخداماتها.
وميثّل استثامر التموقع اإلقليمي ً
عامل ًّ
مهم يف حالة البلدان الثالثة؛ وذلك من حيث زيادة الطلب
وتنويعه ،ودمج قطاعات اإلنتاج وتطوير القدرات االبتكارية يف قطاع الطاقات املتجددة ،مع تطوير
منظومة املعارف الستخدام التكنولوجيات ،أو ما ُيس ّمى "الدراية الفنية" التي تؤ ّدي دو ًرا ًّ
مهم أيضً ا يف
تطوير تكنولوجيات الطاقة املتجددة ونرشها.
وميكن أن يؤ ّدي تكامل الشبكة عرب الوطنية دو ًرا ًّ
مهم يف املستقبل من جهة تحقيق توازن التدفقات
(((6
ثم التقليل من استهالك الغاز الطبيعي  ،كام ميكن لفائض
املتقطعة يف مصادر الطاقات املتجددة؛ ومن ّ
ً
مسهم
توليد الكهرباء يف مرص أن يتجاوز الطلب املحيل كث ًريا ،وهو أم ٌر يزيد من إمكانية تصديره دول ًيا،
يف بناء العالقات والتنمية االقتصادية عرب الحدود .وقد قامت بالفعل بتصدير كميات منه ،مستفيد ًة من
خطوط الربط مع األردن وليبيا(.((6
ومتثّل االسرتاتيجية العربية للطاقة املستدامة ً 2030
مجال مناس ًبا لنقل التكنولوجيا بني العامل العريب
ودول الشامل والجنوب( .((6فتقنيات الطاقة املتجددة ،التي تتميز بالتنوع والالمركزية ،مناسبة عىل نح ٍو
خاص لتطوير الطاقة يف املناطق الريفية ،أو يف املشاريع املشرتكة بني العامل العريب وأوروبا ،يف إطار رؤية
إقليمية تدمج تبادل املصالح املشرتكة يف التكنولوجيات وتوطني الصناعات التحويلية والطاقة.
 60األمم املتحدة ،املجلس االقتصادي واالجتامعي (اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية) ،التكنولوجيات الجديدة
واملستجدة :تسخري الطاقة املستجدة ألغراض التنمية ،رقم الوثيقة( 42/2010/E/CN.16 :جنيف ،)2010 :ص .20
61 Raphael Sauter & Jim Watson, Technology Leapfrogging: A Review of the Evidence (University of Sussex:
October 2008), accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3p00mb0
62 Eric Martinot, "Grid Integration of Renewable Energy: Flexibility, Innovation, and Experience," Annual
Review, accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/38Ctv4P
63 Ministry of Electricity and Renewable Energy, Egyptian Electricity Holding Company, Annual Report
2017/2018, accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3k6l20o
64 International Renewable Energy Agency (IRENA), League of the Arab States, The Regional Center for
Renewable Energy and Energy Efficiency (RCREEE), Pan-Arab Renewable Energy Strategy 2030: Roadmap of
Actions for Implementation, accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3BKfmix
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خامسا :التكنولوجيات التمكينية الرئيسة للطاقات املتجددة
ً
ال يزال هناك مجال كبري للبحث والتطوير واالبتكار من شأنه أن يزيد من تجويد تكنولوجيات الطاقة
املتجددة وتنميتها ،وتقليل تكاليفها يف آنٍ واحد .وميكن أن يشمل ذلك السيارات الكهربائية والنقل
األخرض ،والتحوالت التكنولوجية لتقليل االستهالك ،وتخزين الطاقات املتجددة.
 .1السيارات الكهربائية والنقل األخرض

تؤ ّدي كهربة النقل دو ًرا كب ًريا يف كل سيناريوهات وكالة الطاقة الدولية التي تهدف إىل تحقيق إزالة
الكربون من نظام الطاقة؛ إذ تسري زيادة كهربة النقل جن ًبا إىل جنب مع إزالة الكربون من قطاع
الكهرباء .فأحد أسباب انتشار السيارات الكهربائية هو االتجاه املتزايد للبلدان إىل التخلص التدريجي
من الطاقات األحفورية( .((6وعىل سبيل املثال ،تخطط الهند للقيام بذلك بحلول عام  .((6(2030وتهدف
"اسرتاتيجية التنقل املستدام والذيك" للمفوضية األوروبية (الجهة التنفيذية لالتحاد األورويب) الساعية
لرتجمة توجيهات "االتفاق األخرض األورويب" إىل تسيري  30مليون سيارة كهربائية عىل الطرق بحلول عام
 ،2030وذلك ملواءمة اقتصاد االتحاد األورويب مع أهداف مناخية طموحة(.((6
وعىل هذا النحو ،وبحلول عام  ،2026من املقدر أن تكون السيارة الكهربائية يف املتوسطأقل تكلفة من
السيارة الحرارية ،وهذا يشري إىل تزايد اإلقبال عليها ،خاصة يف الدولة املتقدمة؛ ما سيؤدي يف الواقع إىل
ثم ارتفاع هوامش الربح(.((6
انخفاض تكاليف اإلنتاج ،ومن ّ
ً
مستغل
ويف إمكان املغرب أن يجذب جز ًءا كب ًريا من املصانع املنتجة للبطاريات والسيارات الكهربائية،
بذلك اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول املنتجة للمواد الخام ،والالزمة إلنتاج هذه املواد ،إضافة إىل
إمكاناته الخاصة يف هذا املجال .واألمر ذاته ميكن توظيفه مع الدول املستهلكة للمنتجات النهائية .ومن
ثم ،ميكنه الحصول عىل الليثيوم والكوبالت والبوكسيت من الدول األعضاء يف منطقة التجارة الحرة
ّ
بالقارة األفريقية ،وتصدير البطاريات الجاهزة إىل أوروبا ،وكل ذلك من دون قيود جمركية .ويف ما
ٍ
خطوات ملموسة بعد توقيع مذكرة
يتعلق برتكيب السيارات الكهربائية ،من الواضح أنه مل يتبع ذلك ّأي
 65غال ًبا ما يجري تقديم التحول إىل املركبات الكهربائية ،بوصفه خطو ًة أساسية يف تقليل عبء النقل الربي ،عىل ظاهرة االحتباس
الحراري .لكن كل املركبات الكهربائية وأغلبية السيارات الهجينة تشتغل باالعتامد عىل بطاريات ليثيوم أيون الكبرية الوزن ،وهي مصنعة
خاص ًة من الكوبالت أو النيكل أو املنغنيز ،غري أنها تهدد بتلويث الرتبة ومصادر املياه إذا مل يقع االهتامم بإعادة تدويرها بطريقة صحيحة.
ولكن ال توجد يف الوقت الحايل تكنولوجيات ذات فاعلية إلعادة تدوير بطاريات ليثيوم أيون يف السيارات الكهربائية؛ ما يستدعي تعزيز
ْ
جهود البحث واالبتكار يف هذا املجال.
66 Internationale Energie Agence (IEA), Global EV Outlook 2017: Two Million and Counting (Paris: 2017), p. 23.
67 European Commission, "A fundamental Transport Transformation: Commission Presents its Plan for Green,
Smart and Affordable Mobility," 9/12/2020, accessed on 31/05/2021, at: https://bit.ly/3Bam29p
68 Transport & Environment/ Bloomberg NEF, Hitting the EV: Inflection point (May 2021), accessed
on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3j9IrgE
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التفاهم بني املغرب ورشكة السيارات الكهربائية الصينية العمالقة "يب واي دي أوتو" (.((6()BYD Auto
ومع ذلك ،من املهم بالنسبة إىل املغرب أن يسعى لتعزيز إنشاء مصنع إلنتاج السيارات الكهربائية،
مستفي ًدا من بعض املبادرات الطموحة ،مثل إنشاء أول محطة شحن ذكية مغربية  100يف املئة "آي
سامرت" (.((7()iSmart
ويف األردن ،يوصف نظام النقل العام ببطء التطور وضعف الفاعلية وفقدان مناخ الثقة؛ فأغلبية
أسطول النقل ملك للقطاع الخاص ،وال تعمل ضمن جداول زمنية وطرائق ثابتة .وبلغ عدد السيارات
الكهربائية  18000يف األردن خالل عام  ،2018مدفو ًعا باإلعفاءات املمنوحة من الرسوم الجمركية
وواجبات الرتاخيص .ومع ذلك ،فإنّ البنية التحتية املناسبة تبقى متخلفة ،والقدرة االستيعابية ملحطات
الشحن ضعيفة ،وصيانة البطاريات وخدمات اإلرشاد غري مواتية .ويف عام  ،2019أشارت ورقة سياسات
أعدتها مؤسسة "فريدريش إيربت شتيفتونغ – عامن" ،موسومة بـ "توصيات بشأن التنقل اإللكرتوين يف
األردن" ،إىل التفكري بجدية يف كهربة النقل العام ،ومتكني املزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية،
لتكون متاحة للعموم(.((7
وتشري بعض الدراسات إىل أنه من املتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية يف األردن مبعدل سنوي
مركب يبلغ  34.0يف املئة يف الفرتة  .2025-2019ومن املنتظر أن يجري تخصيص استثامرات كبرية لتنفيذ
مبادرة الرؤية الوطنية األردنية  2025من جانب الحكومة لدعم مشاريع الطاقة الخرضاء والنظيفة ،مثل
تركيب  3000محطة شحن يف عدة مناطق من البالد وتخفيض الرضائب ،مقارن ًة باملركبات التقليدية
والهجينة؛ ما سيؤدي إىل زيادة الطلب عىل السيارات الكهربائية(.((7
وبالنسبة إىل مرص ،من املالحظ أنّ سوق السيارات الكهربائية املرصية محدودة الحجم والنطاق .ولقد
أصدر وزير التجارة والصناعة املرصي عام  2018قرا ًرا بإعفاء املركبات الكهربائية املستعملة املستوردة
من الرسوم الجمركية (برشط أال يزيد عمرها عىل  3سنوات) ،كام تم طرح املوجة األوىل من محطات
شحن السيارات الكهربائية يف السوق .وافتتحت رشكة خاصة يف عام  2018أول محطة شحن للسيارات
الكهربائية يف البالد.
69 Afaf Hakam, "L'industrie automobile au Maroc: Vers de nouveaux gisements de croissance," (Janvier 2020),
p. 6, accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/2RUjnj1
 70أطلقت هذه املحطة مؤخ ًرا .ومتثّل "آي سامرت" ً
جيل جديدًا من محطات الشحن الذكية لكهرباء السيارات لالستخدام املهني واملنزيل،
وقد جرى تطويرها بنا ًء عىل طلب الرشكات املصنعة يف قطاع السيارات من قبل  ،Park Green Energyوهي منصة بحثية ُأنشئت باالشرتاك
بني "معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة" ( )IRESENو"جامعة محمد السادس بوليتيكنيك" ( ،)UM6Pوبدعم من وزارة
الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقمي ،ووزارة الطاقة واملعادن والبيئة.
71 Friedrich-Ebert-Stiftung, Recommendations on E-Mobility in Jordan (Amman: June 2019), p. 3, accessed
on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3yQxjeK
72 Jordan Electric Vehicle Market (2019-2025), Report, Research and Markets (December 2020), accessed
on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3fwDblo
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ورغم هذه الجهود ،فإنّ البعض يشكك يف قدرة الجهات الحكومية أو القطاع الخاص عىل بلوغ األهداف
املرسومة لتوسيع قاعدة استخدام السيارات الكهربائية بالبالد؛ وذلك يف ّ
ظل غياب إطا ٍر مؤسيس راسخ
لتنظيم القطاع .كام يظل تشغيل صناعة الشواحن الكهربائية وصيانتها غري واضح .ونظ ًرا إىل غياب
سياسة واضحة ،وإطار تنظيمي للمركبات الكهربائية واسرتاتيجية استثامر لتعزيز اإلنتاج املحيل منها،
يظل استرياد املركبات الكهربائية الخيار الوحيد القابل للتطبيق من أجل تعزيز استخدام السيارات
ثم تفويت فرصة كبرية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية يف البلد مع
"الصديقة للبيئة" يف مرص ،ومن ّ
منو االهتامم العاملي بها(.((7
كل يش ٍء تنقل املواطننيً ،
إن صياغة سياسات كهربة النقل يجب أن تخدم قبل ّ
بدل من إعطاء دعم سخي
ثم إنّ نجاح هذا املسار قد يكون
للرشكات الرأساملية املصنعة للسيارات املشتغلة باملوارد األحفوريةّ .
باالستثامر بكثافة يف وسائل النقل املشرتكة أو الجامعية من أجل تقليل استخدام السيارات الخاصة.
 .2التحوالت التكنولوجية وترشيد االستهالك

إنّ االنتقال الطاقي والتحوالت الرقمية هام تحوالن رئيسان يف املشهد الطاقي؛ إذ يشرتكان يف الرتابط
والذكاء واالستدامة ،لكنهام يختلفان يف األهداف .فاالنتقال الطاقي يصبو إىل اقتصاد ومجتمع منخفض
يتم توظيفها لخدمة األهداف االقتصادية ،واالجتامعية ،والبيئية.
الكربون ،يف حني أنّ الرقمنة تعترب وسيلة ّ
فرصا هائلة يف املستقبل؛ من خالل توفري التكنولوجيا
ومع ذلك ،فإنّ الجمع بني هذين التحولني يوفر ً
الرقمية إمكانيات جديدة لجميع الفاعلني (من املستهلكني والجامعات والرشكات) ،وزيادة الوصول إىل
البيانات وظهور مناذج طاقية أكرث تفاعلية ومرونة والمركزية .غري أنه يجب األخذ يف االعتبار العديد من
القضايا من أجل التمكن من االستفادة الكاملة من هذه اإلمكانات الرقمية؛ عن طريق التحكم يف مدى
استهالك الوسائط الرقمية نفسها للطاقة ،وضامن أمن األنظمة الرقمية ،وإنشاء خدمات جديدة ذات
قيمة مضافة ،وإعادة التفكري يف دور الجهات العامة والفاعلني الخواص(.((7
ويف قطاع املباين ،تُستخدم الطاقة عاد ًة للتدفئة والتربيد واإلضاءة .وميكن أن تساعد التقنيات الرقمية
يتم جمعها فيه من خالل نُظم
يف تحسني استجابة الطاقة باستخدام البيانات يف الوقت الفعيل الذي ّ
االستشعار التي ميكن إدارتها وتتبعها بواسطة األجهزة الذكية .ويف هذا اإلطار ،يع ّد تو ّقع معدل استخدام
الطاقة ،بنا ًء عىل خوارزميات التعلم ،إحدى التكنولوجيات الناشئة لتكييف إمدادات الكهرباء بحسب
طلب املستهلكني .لكن هذا الخيار األخري مل يتحقق بعد يف البلدان الثالثة ،وهو ما ميثّل فرص ًة السترشاف
خفض استهالك املباين للطاقة يف املستقبل.
73 "Electric Vehicles in Egypt, Opportunities and Challenges," Lynxegypt (January 2019), accessed on 11/1/2022,
at: https://bit.ly/3fS0gy0
 74 Michel Laurent & Guillaume Meheut, "Numérique et transition énergétique," Annales des MinesResponsabilité et environnement, vol. 87, no. 3 (2017), pp. 31-34.
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رئيسا الستهالك الطاقة يف املباين ،ومتثل  -عىل الصعيد
ويف اآلن ذاته ،تع ّد اإلضاءة االصطناعية مكونًا ً
العاملي – ما بني  30و 40يف املئة من إجاميل االستهالك وف ًقا لوكالة الطاقة الدولية .ويف املغرب ،يصل
املعدل إىل  45يف املئة من استهالك الطاقة السنوي( .((7ومثّلت اإلضاءة  31يف املئة من االستخدامات
النهائية للطاقة يف املباين السكنية مبرص( .((7أما يف األردن ،فتمثّل اإلنارة  30يف املئة من استهالك القطاع
املنزيل للطاقة .ويتوىل مجلس البناء الوطني األردين مسؤولية تطوير قوانني البناء .وقد جرى نرش دليل
املباين الخرضاء األردين يف  ،2013وكذلك املوافقة عىل برنامج الحوافز العتامد املباين الخرضاء يف عام
 .2015ويف عام  ،2019أطلقت وزارة الطاقة والرثوة وصندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة
برنامجا الستبدال  150000وحدة إضاءة يف املنازل(.((7
ً
وأشار تقرير صادر عن اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا(اإلسكوا) ،يف عام  ،2018إىل أنّ اعتامد
مجموعات شاملة ومالمئة من املعايري الدنيا ألداء الطاقة وقوانني كفاءة استخدام الطاقة يف املباين
وتنفيذها برصامة ،من شأنه أن يق ّلل من مجموع االستهالك النهايئ للطاقة يف قطاع املباين يف املنطقة
العربية بنسبة  5يف املئة بحلول عام .((7(2030
يف الحصيلة ،ميكن أن يق ِّدم االستثامر يف املباين الذكية ً
حلول من خالل تدبري االستهالك الطاقي بذكاء
ثم استغالل إمكانات الطاقة املتجددة وتقليل
وتحسني استخدام التطبيقات الرقمية الجديدة؛ ومن ّ
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون كث ًريا.
 .3تكنولوجيات تخزين الطاقات املتجددة

يسمح تخزين الطاقة بتكييف العرض والطلب عىل الطاقة يف فرتة زمنية مع ّينة ،ويتيح أيضً ا ملشغيل
الشبكات الكهربائية التحكم يف املنظومة الكهربائية ،من حيث املوثوقية وأمن الطاقة وجدولة محطات
اإلنتاج واالستهالك .غري أنّ تخزين الطاقة الكهربائية عىل نطاقٍ واسع له تحديات رئيسة ،منها ضامن
موثوقية أداء أنظمة التخزين وسالمتها ،ووجود البيئة التنظيمية التي تخدم جدوى تقنية تخزين الطاقة
والحد من مخاطر االستثامر ،ومت ّلك تقنيات التخزين من جانب أرباب الصناعة.
ومن بني التكنولوجيات املمكنة ،تعتمد معايري االختيار عىل طبيعة الحاجة والقيود املتعلقة باللوائح
أو التكلفة واألبعاد البيئية .ويبدو أنّ ما يسمى التخزين "الثابت" ،عىل عكس التخزين املخصص
75 Royaume du Maroc, Ministère de l'Energie, des Mines et de l'Environnement, "Systèmes d'éclairage naturel
actifs: Vers la mise en place d'une plateforme," (Juin 2019), accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3BcrWa1
ُ 76ينظر :األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،استدامة الطاقة يف قطاع املباين يف املنطقة العربية (بريوت:
منشورات اإلسكوا ،)2019 ،شوهد يف  ،2022/1/11يفhttps://bit.ly/3fyLe1n :
 77اململكة األردنية الهاشمية ،وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ،صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة" ،قيادة الجهود الوطنية
لتعظيم االستفادة من الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة" ّ
(عمن ،)2020 :شوهد يف  ،2022/1/11يفhttps://bit.ly/2RMY6Ic :
 78األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،استدامة الطاقة يف قطاع املباين ،ص .11
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للتطبيقات املحمولة (بطاريات املركبات ،والهواتف ،وأجهزة الكمبيوتر  ...إلخ) ،بات أحد الرشوط
ثم ،فإنه يجعل من املمكن تعويض العرض
األساسية لدعم تطوير الطاقات املتجددة املتقطعة .ومن ّ
والطلب اللذين غال ًبا ما يكونان غري متكافئني مبرور الوقت.
يتم ضخّ ها .كام
ويف هذا السياق ،يكتفي املغرب باستخدام التخزين الحراري ،والطاقة الكهرومائية التي ّ
اختار تفضيل "محطات الطاقة الشمسية املركزة" ) 90( (CSPيف املئة من املنشآت املركبة حتى اآلن)،
والتي تستمر يف توليد الكهرباء وتخزينها طوال اليوم حتى بعد غروب الشمس .لكن تكلفة إنتاج الطاقة
الشمسية املركزة أعىل بكثري من تكلفة إنتاج الطاقة الفولتوضوئية؛ إذ تبلغ نحو  130يورو /ميغاواط
ً (((7
فس ذلك بالرغبة يف تعزيز
ساعة للنمط األول ،مقارن ًة بـ  40يورو للنمط الثاين يف املغرب
مثل  .وقد ُي َّ
االستقالل واألمن الطاقي للبلد وترسيخ تصوره بصفته قوة طاقية مستقبلية ،فيتفوق ما هو سيايس عىل
ما هو اقتصادي( .((8ويبدو أنّ مرص واألردن منخرطتان يف خيار الطاقة الشمسية الفولتوضوئية ،و ُيقدم
تم تشغيل  32محطة كهروضوئية
مجمع بنبان املرصي للطاقة الشمسية بأسوان
ً
منوذجا للنجاح؛ إذ ّ
(((8
تدريج ًيا يف الفرتة  2020-2019لتوليد  1.465غيغاواط  .بيد أنّ دراس ًة من دراسات معهد فرانهوفر
ألنظمة الطاقة الشمسية يف  2016أفادت أنه يوجد تشابه بني نتائج تكلفة إنتاج الكهرباء الفولتوضوئية
يف مرص ونظريتها يف أوروبا ،عىل الرغم من سخاء اإلشعاع الشميس يف دول املنطقة(.((8
عالو ًة عىل ذلك ،ال يوجد نص قانوين مخصص حرص ًيا لتنظيم تخزين الطاقة يف املغرب؛ إذ إنّ اللوائح
املتعلقة مبسألة تخزين الطاقة يتضمنها قانون إنتاج الكهرباء .ومع ذلك ،ينبغي أن يتطور الترشيع الخاص
بتخزين الكهرباء إىل االستجابة للتغيريات والتحديات التي تطرحها السياسات الجديدة لالنتقال الطاقي.
ويعوز األردن اإلطار الترشيعي الالزم الذي يؤطر نظام التخزين ويحدد أهدا ًفا اسرتاتيجية واضحة تراعي
دمج قطاعات النقل واملياه يف املستقبل .ومن املهم التطلع إىل إدماج القطاع الخاص يف تطوير تبني
تكنولوجيات التخزين( .((8وينطبق األمر نفسه عىل مرص.

79 "Solaire à concentration ou photovoltaïque?" Alternatives Economiques, accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3fysoau
"80 Sharlissa Moore, "From Fuel-Poor to Radiant: Morocco's Energy Geopolitics and Renewable Energy Strategy,
in: Mills & Sim (eds.), p. 64.
81 "Benban Solar Park Attracts $2bn Investments," Energy Central, accessed on 11/1/2022, at: https://bit.ly/3khhRSo
ُ 82ينظر :نهى سعد حسني [وآخرون]" ،تكلفة الكهرباء من تكنولوجيات الطاقة املتجددة يف مرص" ،معهد فرانهوفر ألنظمة الطاقة
الشمسية (كانون األول /ديسمرب  ،)2016شوهد يف  ،2022/1/11يفhttps://bit.ly/3ljJwUs :
" 83جلسة نقاشية حول تخزين الطاقة يف األردن" ،إدامة ،2020/7/1 ،شوهد يف  ،2022/1/11يفhttps://bit.ly/35m6LYq :
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خامتة
تُظهر الطاقات املتجددة قدرتها عىل املساهمة بفاعلية يف خدمة الطاقة يف البلدان موضوع الدراسة.
سيتم تطويرها .ويف هذا
ويسري تنوع املصادر املتجددة جن ًبا إىل جنب مع تنوع الحلول املنفذة ،أو التي ّ
وأي تغي ٍري
السياقُّ ،
يعد دور التكنولوجيات رضور ًيا ،كام أنّ املجتمعات تواجه عالقة جديدة بالطاقةّ .
عمل ً
ثقايف يتطلب ً
طويل من التكيف ،ومن املهم أن يتم االستثامر فيه عىل نح ٍو آ ٍّين.
ومن املرجح أن يق ّلل احتضان قطاع الطاقات املتجددة للبحث والتطوير واالبتكارات التكنولوجية
من تكاليف هذه الطاقات ويزيد مردوديتها ،ويح ّد من اعتامد البلدان الثالثة عىل املوارد األحفورية،
ويساهم  -عىل نح ٍو كبري  -يف الحد من التلوث وانبعاثات غازات االحتباس الحراري .لكن التحديات تظل
خصوصا أنّ أصحاب املصلحة الذين يقودون عمليات االنتقال الطاقي هم أنفسهم
كبرية أمام الفاعلني،
ً
أهم الفاعلني يف قطاع الطاقات األحفورية.
وينعكس عدم وجود رؤية اسرتاتيجية قطاعية للبحث يف الطاقات املتجددة ،يف أثناء بلورة ميزانية
البحث والتطوير اإلجاملية ،عىل توزيع األولويات وترتيبها ج ّي ًدا بني القطاعات ذات األهمية الوطنية يف
كل من املغرب ومرص واألردن .فميزانية البحث والتطوير الرئيسة تذهب إىل البحث الجامعي ،كام أنّ
حصة البحث والتطوير الخاصة بالطاقة من إجاميل اإلنفاق العام عىل البحث والتطوير صغرية ،مقارنة
بأهميتها يف املشهد االقتصادي للبلدان املذكورة وأولويات السياسات الوطنية .ويتبني أنّ املغرب قام
بنشاطات ٍ
بحث وتطوير كبرية يف السنوات األخرية ،وال سيام منذ إنشاء معهد أبحاث الطاقة الشمسية
ثم إنّ انضاممه إىل مهمة االبتكار،
والطاقات الجديدة يف عام  ،2011والوكالة املغربية للطاقة املستدامةّ .
َ
ساهم يف تراكم رأس املال البرشي ،وزيادة املنشورات العلمية الصادرة،
وإنشاء معاهد التدريب،
وع ّزز ظهور النامذج األولية للمنتجات املبتكرة املصنوعة يف املغرب ،وأوىل براءات االخرتاع أهمي ًة
كربى .والواقع أنّ مأسسة البحث والتطوير واالبتكار الطاقي يف مرص واألردن يف حاجة إىل جهود كبرية
وأجندات محددة ودقيقة.
وينبغي الرتكيز عىل الحوافز الرضيبية واملالية لدعم الرشكات الصغرية واملتوسطة والرشكات الناشئة
لتسويق االبتكارات؛ بالنظر إىل أنّ قطاع الطاقات املتجددة تهيمن عليه الرشكات الكربى ذات اإلمكانيات
الضخمة .لذلك ،عىل الحكومات النظر يف زيادة مخصصات امليزانية وتبسيط عمليات التمويل لتوسيع
نطاق البحث والتطوير واالبتكار الطاقي.
ومن الواضح أنّ هناك فوارق جذرية يف اسرتاتيجيات البحث واالبتكار والتطوير ،وعىل سبيل املثال
بني البلدان؛ ففي األردن ً
مثل ،حيث ال تتمتع الدولة بقدرات مالية مهمة وال مبصادر أحفورية ،تؤ ّدي
ستهان به يف النشاط البحثي .ويف مرص ً
املنظامت الدولية وسياسات تل ّقي الدعم دو ًرا ال ُي ُ
مثل ،حيث
يوجد فائض من إنتاج الكهرباء ،يتصف البحث والتطوير بطابع هرمي مركزي مع سيطرة عالية من
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القطاع العام ،ويعتمد اعتام ًدا وثي ًقا عىل السياسات التي تطلقها الدولة .أما يف املغرب ،فإنّ قطاع
الطاقات املتجددة يعتمد عىل االستثامرات الخاصة مع تب ّني أهداف الرشكات الكربى والسوق املالية،
ويندرج ضمن اإلصالحات "تحت الطلب" (خاصة املطلوبة من املؤسسات املالية الدولية) ،ويدفع
بأولويات البحث واالبتكار والتطوير إىل مراتب الحقة.
لقد أبان تب ّني سياسات الطاقات املتجددة يف البلدان العربية الثالثة املذكورة استمرار منوذج من أعىل
إىل أسفل يف التفاعالت بني الدولة واملجتمع ،وأولوية املصالح والشبكات القامئة عىل املوارد األحفورية
عىل املستوى الداخيل والخارجي .ومن املرجح أن يكون االنتقال إىل مستقبل طاقي نظيف بخطوات
صغرية مج ّزأة ،حتى ال يهدد الفاعلني الحاليني يف املجال الطاقي ،بل إنّ سياسات الطاقات املتجددة
متيل إىل أن تكون "إضافات" إىل االسرتاتيجيات الطاقية ً
بدل من أن تكون محوري ًة فيها .من جه ٍة أخرى،
مل تك ّرس الجامعات الحكومية يف كثري من األحيان إال جز ًءا ً
قليل من إمكانياتها لألبحاث يف الطاقات
املتجددة ،باستثناء الدخول يف رشاكات بحثية مع بعض املراكز املتخصصة ،كام هو حال املغرب ً
مثل.
فانضامم البلدان العربية إىل "اقتصاد املعرفة" املعومل ،فرض ارتباط البحث بحاجات اقتصاد السوق.
شجع التدخل املكثف للمنظامت الدولية ،خاصة يف مجال ما يعرف بسياسات التنمية،
ومبوازاة ذلكّ ،
إىل تطور سوقٍ جاذبة وذات تركيب مايل للخربة والخرباء .وبطبيعة الحال ،تق ّدم دراسة نشاطات البحث
يف الطاقات املتجددة خصوصيات مميزة بني بل ٍد وآخر؛ وذلك بسبب املزايا الخاصة لكل مسار وطني.
فمنظومة التعليم العايل والبحث واالبتكار تتاميز من بلد آلخر ،غري أنّ مركزية املشاريع ،وتسويقها
تعب عن هيمنة أنظمة الحكم وتح ّكمها يف
وضخامتها واألمنوذج السيايس واالقتصادي يف البلدان الثالثةّ ،
آليات التغيري ضمن منط االستمرارية.
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