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  مهندس هانئ النقراشي.     مقال من د         ٠٦/٠١/٢٠٠٦
  

  أوروباأزمة الطاقة في 
  

 وأوكرانيا على سعر الغاز الطبيعي مناقشات كثيرة في غرب ار الخالف بين روسيفّج
فطالبت مقاطعتان .  لتغذيتها بالطاقةىبا حول إعتمادها شبة الكلي على مصدر رئيسوأور

 قانون إيقاف عمل محطات الكهرباء النووية بعد ثالثين سنة ىففي ألمانيا بإعادة النظر 
الوقود النووي  إن هتحادي األلماني هذا المبدأ بقوليئة اإلبمن الخدمة بينما يرفض وزير ال

 عاما على األكثر وهذا ال يبرر اإلعتماد على هذا النوع الخطر ٢٥ ـ ٢٠يكفي لمدة 
  .ةلتغطية حاجة البالد من الطاقة الكهربائي

جامعة  التي نظمها مركز أبحاث ىفي ندوة البحث العلم عرضأن نو تشاء الظروف 
) ٢٠٠٥ ديسمبر ١٩ـ١٧(لوجيا القاهرة باإلشتراك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنو

 وزارة البيئة األلمانية وقام به فريق هلت مّو. سنتين هبحث علمي إستغرق العمل فينتائج 
مصر ـ العراق ـ الجزائر ـ (فريقيا إالشرق األوسط وشمال من العلماء من ألمانيا و

  ).المغرب ـ األردن
حصر هذا الفريق أوال مصادر الطاقة الطبيعية حول البحر األبيض المتوسط وتتبع تطور 

با على مدى وشعوب هذة المنطقة وتطلعها إلى أن تصل إلى مستوى المعيشة في أور
ذلك من تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية  ومايتبع ٢٠٥٠ إلى سنة  أىخمسين عاما

 الشعوب للطاقة سيفوق إستهالك  فوجد أن طلب هـذه؛ الصالحة للشرب والريهوالميا
في المستقبل ولكن في نفس الوقت فإن مصادر  با الصناعية اآلن ووالكهرباء في دول أور

اقة التقليدية من نفط الطاقة المتجددة تفوق الطلب المنتظر بمراحل بينما تنضب مصادر الط
  .وغاز وفحم

 ات إذا إستغلت مصادرها من الطاقءكهربا الشعوب أن تكفي إحتياجاتها من ال يمكن لهذهإذاً
 هفريقيا أكثر هذإولما كانت طاقة الشمس التي تسطع على صحراء شمال . المتجددة بحكمة

لسنة لكل كيلومتر  فهي تفوق مايعادل مليون برميل نفط في ا،الطاقات المتجددة بمراحل
وجه وذلك بإنشاء المحطات الشمسية مربع فقد ركزت الدراسة على إستغاللها على أفضل 
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 الحرارية التي تركز أشعة الشمس المباشرة فترتفع درجة الحرارة في أنبوب مخصص
وفي نفس الوقت يستفاد من .  بخار يكفي إلدارة توربينات بخاريةه إلى أن ينتج من،لذلك

بحر وإنتاج  الالحرارة الفائضة منها لتحلية مياهات التي تنتج الكهرباء من هذة المحط
دراسة الجدوى اإلقتصادية إذا عمل الوأثبتت .  الصالحة للشربكميات كبيرة من المياه

 كما أظهرت أنه يمكن لبالد جنوب البحر األبيض المتوسط أن تكفي ،بهذا النظام 
 من ٪١٠ وكذلك أن تصدر جزءا من هذة الطاقة يفوق هإحتياجاتها من الطاقة والميا

 من أوروبالكهرباء في با من الكهرباء وذلك بسعر أقل من إنتاج هذة اوإحتياجات أور
با في إعتمادها على مصدر واحد للغاز وهو روسيا و وهذا يحل مشكلة أورالفحم وخالفه

فريقيا والشرق إ وفي نفس الوقت يمنح شعوب شمال. حيث سيتيح لها تعدد المصادر
وال .  من بيع الكهرباء ـ التي تحتاجها للتنمية ـواألموال والكهرباء هاألوسط كميات الميا

 وكان أول من فكر ،أن تجارة الكهرباء حول البحر األبيض المتوسطيخفى على كل لبيب 
وزير  اله وأتم العقد النهائي بتوقيع،فيها هو وزير الكهرباء األسبق المهندس ماهر أباظة

 وما يتبعها من تجارة وتصنيع معدات ،٢٠٠٣الحالي الدكتور حسن يونس في ديسمبر 
 ستزيد الرخاء في ،الحقل الشمسي من مرايا وهياكل حديدية وكذلك معدات إنتاج الكهرباء

 البالد وتقضي على مشكالت البطالة وتغنيها بالتنمية المستدامة التي تتطلع إليها كل ههذ
  . الشعوب
  .  آخرحديثر السياسي والمالي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة ولإلطا

  www.nokrashy.netالدراسة سابقة الذكر متاحة من خالل موقع كاتب المقال 
  

  
   ميجاوات٨٠ درتهاقكهرباء شمسية بالمرايا المستوية رسم لمحطة 
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  كهرباء شمسية مهجنةرسم كروكي مبسط لمحطة 

  التوربين البخاري ومرجل بخاريهفي المرحلة األولى ينشأ الحقل الشمسي ومع  )١
ويكون المكون الشمسي لهذا النظام بين  . تقليدي لتلبية الطلب على البخار في الليل

        ٪٣٠ و ٪٢٥
ا خر وتؤخذ الحرارة الناتجة منه نهارآفي المرحلة الثانية يضاف حقل شمسي   )٢

كون مويصل ال. تخزينها وإستعمالها ليال وفي األوقات التي تحجب فيها الشمسل
 حسب مساحة الحقل الشمسي المضاف وسعة التخزين ، ٪١٠٠ ـ ٪٨٠الشمسي إلى 

  .الحراري
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  الشمس بواسطة المرايا المستوية  صورة لالقط الشمس لتركيز أشعة

  ز أشعة الشمس عليهويرى األنبوب في أعلى الصورة يبرق من تركي
  

  
  مراياالظل تحت ال


