
 

 منةآقتصادية إمصر لطاقة  طريق ... المتجددة الطاقة

 . ...بالبترول جمع حتى الدول الغنيةأيواجه دول العالم  آبر تحدأالحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة  تمثل
بعد ارتفاع  التقليدية للطاقة خصوصا البترول والغاز مصر تزداد الحاجة إلى مصادر بديلة للمصادر فى
ر ومع الرغبة الرسمية الدو فقد تجاوز سعر برميل النفط حاجز المائة ويات خياليةسعارهما إلى مستأ

 ستيعاب عشراتالف من المصانع الوبناء اآل التوسع فى المشروعات القومية العمالقة والشعبية فى
والفنية إلى  تدفع بهم سنويا الجامعات والمعاهد العلمية مل الذينـف من الباحثين عن فرص للعالاآل

بالدخول فى المجال النووى  ت آان قرار مصرالالتنموية فى مختلف المجا لعمل ولتنفيذ الخططسوق ا
 واهمها انتاج الكهرباء ومازال المشروع ستخدامها فى المشروعات السلميةالالنووية  متالك الطاقةال

 نهضة"ح تفت ومعوقاتها وبعيدا عن الطاقة النووية ومشكالتها يواجه العديد من الصعوبات والعراقيل
فى مصر، وهى  تقليدية للطاقة وموجودة  لمصادر غيرهالملف بابا واسعا على مصراعي هذاب "مصر

 الضوء "مصر نهضة"  فى هذا الملف تلقى.المياه الرياح وو الشمس  الطاقة المتجددة بأنواعها الثالثة
مصادر الطاقة   غيرها منية للطاقة المتجددة علىـالتنافس على قدرات مصر فى هذا المجال وعلى الميزة

المجال وأهم الدول التى يمكن ان  بحاث فى هذاهم األألالنووية آما تعرض  االخرى بما فى ذلك الطاقة
 النقراشى العالم المصرى المقيم فى المانيا ئمع مصر وهى المانيا وتلتقى بالدآتور هان تتعاون

والذى حذر من  بة لمصرـة بالنسـن الطاقهمية هذا النوع مأ والمتخصص فى الطاقات المتجددة ليشرح
آما أن المحطات  سنة ١٣٠ بعد النووية فقط مؤآدًا ان مصيرها إلى زوال مخاطر االعتماد على الطاقة
 .يشح اليورانيوم النووية سوف تغلق بعدما

 "مصر نهضة"النقراشى لـ ئهان. فى الطاقات المتجددة د الخبير

 "هى الحل لشمسا" إلى زوال وطاقة الطاقة النووية

 االستهالك خر بحجم النيل الحالى مع ترشيدآنيل  إلى ٢٠٥٠ تحتاج فى عام مصر

  المجال لالستفادة من التقدم االلمانى فى هذا العلم والتكنولوجيا مع المانيا فرصة لمصر عام

 الكهرباء استثمارات مصر هو الطاقة المتجددة لتوليد أفضل

 ٢٠١٣ في ا يشح اليورانيومالنووية سوف تغلق بعدم المحطات

  والمانيا لعام فى اطار عام العلم والتكنولوجيا بين مصر مصر فى زیارة مع وفد من العلماء االلمان عاد من المانيا الى
 واراء جریئة بشأن دخول مصر البرنامج له دراسات صادمة .فى مؤتمرات عن الطاقة المتجددة فى مصر شارك ٢٠٠٧

  : المصرى روتاريبالعامية فى نادى ال فى جملة قالهاالنووى یمكن تليخصها 

اللى معندهمش شمس  ين طاقة نووية دول الشعوب الغلبانةمحتاج اللى"
 ."على نعمة طاقة الشمس المتجددة لكن مصر يكفيها االعتماد و

وآان ضمن   المانياالمتجددة والذى یقيم حاليا فى  العالم المصرى المتخصص فى الطاقاتيالنقراش  محمودئهان .انه د
 المرآز االلمانى برعایة "MED – CSP" بمنطقة حوض البحر االبيض المتوسط فریق العمل بمشروع الطاقة الشمسية

معه هذا الحوار حول  جرتأ و به زیارته السریعة لمصر والتقت"مصر نهضة"انتهزت  .الفضاء و الطيرانلشئون 
 النوویة؟ ن بدیال للطاقةومصادرها وهل یمكن ان تكو الطاقات المتجددة



الطاقة اال انك  على اعتبار انه االمل الوحيد لحل مشكلة السياسية فى مصر البدء فى البرنامج النووى رغم اعالن القيادة
 خر لماذا؟آرأى عـلى 

الدول الى  هاوسد احتياجاتها داخليا عالوة على تصدیر مصر هو الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء افضل استثمار فى
یمكن االعتماد فيه على ال بشكل  اسعار البترول والغاز ارتفاعا آبيرا جدا ستشهد ٢٠٥٠ عام  وحتىنوروبية فمن اآلاأل

مصر بثالثة انواع من الطاقات المتجددة  استخدام الطاقة المتجددة ولقد حيا اهللا بقى الحل االمثل لمصر فىیـالتقليدیة و الطاقة
جيدا من خالل السدود على نهر  الوفرة ، فاما الطاقة المائية فهى مستغلة مستوى عال جدا منمياه وریاح وشمس ـ على  ـ

نيات اإلقتصادیة ستستغل آل اإلمكا ٢٠١٠ ى عامحت الكهرباء وزارة مشروعات ستنفذها وزارة الرى و النيل وهناك
للدراسات نجد ان سرعة  رباء هو الریاح فطبقااحتياجاتنا من الكه تكلم عنها والمصدر الثانى لتوفيرنلن  لذلك و، المتاحة

 مع العلم ان المانيا تعد  ألمانيا مثيلتها فيفضل منأ بهذا مرات هيو الثانية / مترا ١٢ صل إلىتالسویس  الریاح عند خليج
ریمات ن فى منطقة الكتبنى اآل والمصدر االخير طاقة الشمس وهناك محطة .دولة فى العالم مستغلة لطاقة الریاح افضل
 .الطاقة الشمسية فى مصر لوفرتها الجانبان المصرى وااللمانى على أهمية اتفق ولقد

 للطاقة النووية فى مصر؟ ذن هل هناك ضرورةإ

االستراتيجيات المختلفة لسوق  نظرنا إلى و و شئون الطيران ضاءفانى لللمجرها المرآز األأالدراسة التى  ذا رجعنا إلىإ
فى آل شئ  كون فى صالح الطاقة المتجددةيالطاقة س  لنا ان مستقبلبينیتوء تزاید اسعار الوقود االوروبية فى ض الطاقة

ليست  قل بكثير ومخلفاتهاأمستوردة ومخاطرها  مثل اليورانيوم ومواردها بال حدود وليست طاقتها متجددة وليست مخزونةف
، واقتصادیا هناك اتجاه  للتخلص اآلمن منهااالن د حال حتىات النوویة التى لم تجیافالن عكسبعادة استعمالها إخطرا ویمكن 
 . في سعر إنتاجهاالنوویة التى تتجه نحو الزیادة الكبيرة عكس الطاقةبالتكلفة وثبات االسعار  عام نحو انقاص

 من الطاقة؟ الطاقة المتجددة والنووية فى صالح أى نوع المقارنة بين بالنسبة لمصر

یمكن تصدیرها حيث  الحيث انها مطلوبة بينما الطاقة النوویة  فيمكننا تصدیر الكهرباء إلى اوروباطبعا،  الطاقة المتجددة
ذلك فإن توليد  محطات الطاقة النوویة لمخاطرها بخالف غالقعلى سبيل المثال هناك دعوات حادة إل انها منبوذة ففى المانيا
اآثر، بينما الطاقة  ربما و   %٦٠ حتى   %٤٠ من ل یبدأالمتجددة سيضمن لمصر مكون تصنيع عا الكهرباء من الطاقات

   .%٢٠ آثر منال  لها المحليحصة التصنيع یمكن زیادةال النوویة 

بالطاقات المتجددة آالرياح او  تقارنال الكهرباء آبيرة جدا  لتوليد من المعروف ان المحطة النووية تعطى طاقة لكن و
 .مثال الشمس

الفترة یمكن انشاء عدد  سنوات وفى نفس ١٠ ها یستغرقؤولكن انشا ميجاوات ١٠٠٠ تعطىممكن  فعال المحطة النوویة
 طواحين ترآيب ميجاوات مع العلم ان الف ١٣ السویس تعطى الهواء فى منطقة البحر االحمر وخليج آبير من طواحين

المتجددة  عالوة على ان الطاقةتعوقه الجمارك ال سهل  غضون اشهر مادامت المعدات موجودة واالستيراد  فى یتمالهواء
 به له البعض فقد شهدت اسواقنوهناك شئ لم یت تحتاج لليورانيوم المستورد من الخارج جاهزة بينما الطاقة النوویة

 من مناجم فى   %٦٠  یأتى بنسبة  اليورانيوم خامعلميا یؤآد انال لقد قرأت مقا و هاليوارانيوم ارتفاعا آبيرا فى اسعار
 ٢٠١٣ هى فىتاتفاقية بين امریكا وروسيا ستن من تفكيك القنابل النوویة فى روسيا بموجب یأتى   %٤٠ندا واستراليا وآ
 . االتفاقية تجدیدها لهذهاالخيرة اعلنت عدم  والمفاجأة ان

 هذه االتفاقية؟ ما معنى عدم تجديد و

المحطات النوویة  السوق حتى بالسعر المرتفع وبالتالى بعض اليورانيوم لن یرتفع فقط وانما سيشح من معنى ذلك ان سعر
الى  تؤآد ان الطاقة النوویة بشكل عام مصيرها لعدم وجود الوقود النووى، وهناك دراسة غالقإلتخاذ قرار باالستضطر 
لمستمرة لالبد ا مثل، فمصر لدیها نعمة طاقة الشمساأل  الحل هواذن الحل النووى بالنسبة لمصر ليس سنة ١٣٠ الزوال بعد

 عجز المياه  فى تحلية ماء البحر وبذلك یمكن ان تواجه يةـمسـان مصر یمكنها استغالل الطاقة الش  مع العلمزوال العـالمحتى 
 .تنميةللالذي یشـكل عـائقـا آبيرا   و ٢٠٥٠ عامحتى المتوقع 



 مستقبال؟ لديها نهر النيل ستواجه عجزا فى المياه هل نقصد ان مصر التى

المتوسط اثبتت ان االحتياج إلى  توليد الكهرباء من منطقة حوض البحر االبيض أو ” MED – CSP " نعم نتائج دراسة
فى  ٣مليار م ٥٠٠ السنة ـ الى اآثر من فى ٣م مليار ٣٠٠ عليه اليوم من بدول حوض البحر المتوسط سيرتفع مما هو المياه
 نهر بجانبخر آالى نيل  حتاجنة التى شارآت فى اعدادها سـالدراس حسب جدا فةومصر ستحتاج الى مياه آثير ،٢٠٥٠ عام

السكانية وآثرة المصانع  الرى واعادة استخدام المياه فمع الزیادة االعتبار حسن ادارة وترشيد المياه فى خذ فىالنيل مع األ
منين وبسعر  آ توليد طاقة ومياهومنها الشمس سيؤدى إلى فى المياه والتحول الى الطاقات المتجددة سيكون عندنا عجز

 .مقبول

 والتكنولوجيا ما للعـلم المتجددة فى اطار العام المصرى االلمانى االلمانى المشارك فى دراسات الطاقة آنت ضمن الوفد
 التى عادت على مصر؟ هى االستفادة

المانيا وقد قدم  ول طاقة الریاح فىالمصرى االلمانى ح مشترآة تمت فى اطار عام العلم والتكنولوجيا هناك دراسات آثيرة
 ى مصر وسرعة الریاحعلالریاح التى تهب  شریف دراسة عن االحوال الجویة ونوعية  عاطف. دعالما من مصر اسمه

لتصنيع طواحين الهواء فى مصر وآان  مثل هذه الدراسات وآان لدیهم شوقبجدا  لباتها آان الجانب االلمانى مهتماـوتق
تزید حصة التصنيع المصرى  والباقى یتم استيراده من المانيا على ان لتعاون فى تصنيع بعض المعداتاتفاق على ا هناك

 .أن هناك بدایات مبشرة فى السویس بالتدریج، خاصة

  والتكنولوجيا؟عـلمفى اطار عام ال المانيا فى محطات الطاقة الشمسية لمصر ماذا عن تعاون و

الجنوب وهذا  شعة الشمس وشدتها من الشمال الىألمسح  اجراءباسات جيدة جدا فقد قام االلمانى در یوجد لدى معهد الفضاء
ليس آل  استعداده للتعاون مع الجهات المصریة ولكن یمتلكها المعهد وقد اعلن المعهد االلمانى بفضل االقمار الصناعية التى

 .لدعم هذا المجال مانيافرصة عام العلم والتكنولوجيا مع ال شئ ببالش ویجب على مصر ان تنتهز

 المتجددة؟ انتهى اليها المؤتمر بشأن الطاقة ما التوصيات التى و

لتوليد  من طاقة الریاح واالخرى فى مصر الكهرباء  واحدة فى المانيا لتوليدشـتين عـملروان یتم عمل  االراء اتفقت على
 رآين اندبين مصر والمانيا وبالطبع انت ت عام للتعاونالطاقة الشمسية على اساس انه  الكهرباء وتحليه ماء البحر بواسطة

 .للریاح فى العالم حتى ان االلمان لدیهم اآثر عدد طواحين فى المانيا متخصصين جدا فى طاقة الریاح

المتخصصين  شمسية أعنى هل لدينا فى مصر العلماء من تعاونها مع مصر فى انشاء محطة طاقة ماذا ستسفيد المانيا و
 بالتعاون معنا؟ رى المانياـغلنلمجال فى هذا ا

المان واشترآوا مع العلماء  الماضى عن الطاقة الشمسية وجاء علماء نوفمبر ٢٢-٢١ فى ا مؤتمرانفقد نظم : بالطبع لدینا
حول مدى تأثير االتربة  االلمان جدا بأبحاث الدآتور عاطف شریف تبادل االراء وعرضوا االبحاث واعجب المصریين فى

ليس لدیهم ـ  لمانالتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فا والمعدات آالمرایات مثال المستخدمة فى ال على االجهزةوالرم
موسم ریاح  الصحراء الشمالية وبها مواسم اتربة مثل تربة بخالف منطقتنا التى تقع فىأرمال و حسب طبيعة المناخ لدیهم ـ

بضرورة المشارآة مع دول شمال  اوصت ” MED – CSP "  بمشروعالدراسة الخاصة  ننسى انالخماسين ویجب اال
تصدیر  بالجانبين وتغذیة قطاع الكهرباء فى اوروبا انتفاع متبادل من الطاقة الشمسية لكال افریقيا حتى یتسنى تحقيق

 .نحتاج اليهم  فهم یحتاجوننا آما،حدود لهاال  أنالكهرباء إليهم حيث 

مكلفة بمعنى   الطاقات المتجددة انها طاقةئاوسمن م ج المصرية هناك تأآيدات على أنوالمناه فى بعض الكتب العلمية
 المتقدمة ما رأيك فى هذا؟ تقدر عليها سوى الدولال الى تكاليف باهظة  نشاء المحطاتالانها تحتاج 

 أضعاف ٤ آان یكلفهم عاما ٢٠ ان انتاج الریاح من ن هناك احصائيات فى المانيا اثبتتولكن اآل صحيحادیما آان هذا ـق
بد من تصحيح المعلومات فى ال انخفاض تكاليف التليفونات المحمولة ولذلك التكلفة الحالية وهذا یتماشى مع نفس نظریة

 . التقليدیةـسفجعل بعض الطاقات المتجددة تنا المصریة الن ارتفاع اسعار البترول والغاز المناهج



 تجددة فى مصر؟تنفيذ محطات طاقة م ليةآفى رأيك ما هى 

قل تكلفة أتصبح  البدایة ـ مثل التليفونات المحمولة ـ ثم تكنولوجيا جدیدة ستكون غالية الثمن فى ىأیجب ان ندرك ان 
 ان انخفاض السعر له عالقة بالمنتجات وآان البعض یرى .استخدامها وتحسين طرق انتاجها بالتدریج على حسب زیادة

 االستثماریة آطواحين الهواء وهذا ما ولكن تكرر نفس االمر مع المشروعات  والتليفوناتاالستهالآية فقط مثل الرادیوهات
 .ته التجربة فى المانيا ایضاتاثب

 نشاء محطات طاقة متجددة؟إالمصرية جادة فى  هل ترى ان الحكومة و

 حافظ .برئاسة د ایة المستهلكو هيئة حم  المهندس سمير حسنبرئاسة  المتجددة الجدیدة و الطاقةيئةه نعم بدليل انشائها
  الموحدة المصریةالطاقات المتجددة فى الشبكة  تغـذیةعمل مشروع قانونب مختصة حاليا  األخيرةفهذه الهيئة سلماوىال

 . و تخصص جزء منه لدعم الطاقات المتجددةللبترول والغاز لل نسبة الدعم الموجهـیجب عليها ان تق ولذلك فالحكومة

 للبدء فى التنفيذ؟ و رجال االعمالأالتى توجهها الى الحكومة  صيحةخيرا ما هى النأ

 المانيا جاء ن نجاح انشاء طواحين الهواء فىالالخاص  مشارآة القطاع قوانين تشجع على االستثمار و االسراع فى وضع
ضمان لشراء الكهرباء من  ءاعطاأهمها ح الریا  لطاقـةللطواحين بمميزات تشجيعية - مزارعـيناللذات باو بشراء االفراد ـ 

یعطوا استشارات فنية من ناحية   لكىيةضاء االلمانفوهناك دعم من هيئة ال سنة ٢٠ الهواء لمدة ةنوالشخص صاحب طاح
مساعدة ب یمكن انشاؤها االال ن طواحين الهواء ال ، الكهرباءستهالكإودراسات اخرى اجروها بخصوص  القانون صياغة

 موجودة تحت المتوسط الطاقات المتجددة فى منطقة حوض البحر  دراسةواالمان،  الطواحينصحاب الالقانون فهذا یعطى 
 .محفوظة في مكتبة األسـكندریة - باإلنجليزیة مع ملخص بالعـربية –منها  و نسخة آاملة الحكومةتصرف 


