
  ي في موريتانيالتحول الطاقوا
  وفرص واعدةمن الطاقة الهوائية والشمسية   معتبرةمقدرات 

  

عنوان  تحضــيرا للمؤتمر الذي تســتعد وزارة البترول والمعادن والطاقة لعقده خالل األســبوع القادم تحت  
ــاركة  “ ــتثمرين والفاعلين  التحول الطاقوي في موريتانيا واآلفاق الواعدة لتطوير الهيدروجين"، بمشـ المسـ
، يســــعدنا ان عليا للتكوينووكاالت التعاون والمدارس الوطنين والشــــركاء الدوليين وعدد من الخبراء  ال
المتعلق   التساؤلطاقات المستقبل ويجيب على  ب  فُ رِّ عَ يُ الذي    المقال، ثنائي التوقيع،تواصل معكم عبر هذا  ن

ــدارة في هذا المجالبكيفية تموقع بالدنا في ال ــكل خاص لل  .صــ ــأن العام  ويتوجه المقال بشــ مهتمين بالشــ
  .الشباب مطالعين والوالجامعات قرار وطالب العالميين وصناع اإلو

وكيف  للطاقة؟  وماهي المآالت المســـتقبلية    األخضـــر؟هو الهيدروجين    وما  الطاقوي؟التحول    ما ذا يعنيف
    العالم في مجال الطاقات المتجددة؟ على وضع نفسها في مقدمة دولموريتانيا  تعمل

  انتهاء عصر الطاقة األحفوريةبداية 

بمرحـلة تحوالت عميـقة، تشــــــمل مختلف القـطاعات الحيوية والموارد  مـنذ فترةالـعالمي  قتصـــــاد  اال  يتميز
القرن    منذ بدايات بشـكل فعال   سـاهمت ي  تاللوقود األحفوري كالنفط والفحم  امثل    الصـناعية  األولية للتنمية

  .ومضاعفة االنتاج االمموازدهار  الثورة الصناعيةإحداث في الماضي 

على البيئة واإلنـسان وتهدد مـستقبل    ارخط  تـشكل  أـصبحت مـصادر الطاقة االحفورية المخاطر،ومع تزايد  
ــتدامة الحياة على   ــاد الكلي واســ ــببة  الاالقتصــ ــهامها الكبير في انبعاث الغازات المســ كوكب، نظرا إلســ

  الموارد والطاقات. لتلكخلق مصادر بديلة  وبات من الضروريالحراري، حتباس لال

ذا اإلـطار الم    ،وفي ـه د الـع دااعتـم ا ـجدـي ة و  توجـه ددة ونظيـف ــادر متـج تكييف  عـمل على  للتحول نحو مصـــ
ر المناخي والحفاظ على درجة حرارة األرض لمكافحة التغي وذلك  بيئة،لا  اكراهات لوجيا التـصنيع مع  وتكن

ــتمرارية الحياة على الكو  1,5درجة   معدلدون   ــمان اســ كب والحد من األخطار التي تواجه  مئوية، لضــ
  االقتصاد العالمي. مستقبل

  قيد التشكلالطاقوي مرحلة التحول  

ير العالمفي إطار  تراتيجيات مرحلية   الجديدةنحو المصـادر    ـس للطاقة، يركز صـناع القرار على وضـع اـس
لوجـيا تولـيد الـطاـقة المتـجددة وـتأكـيد  ورا على البيـئة، في انتـظار تطوير تكنيلالعتـماد على مصـــــادر أـقل ـتأث

  الطاقة. منالطلب العالمي  توفير حاجات كفاءتها في 

في   لى البيئة، نظرا لمحدودية تأثيرهضـــمن هذه المصـــادر ذات التأثير المحدود ع  الطبيعيويعتبر الغاز 
ــيد الكربون، وهو ما   ــرا  جعليإنتاج ثاني أكسـ ــيا  منه عنصـ ــاسـ في هذه المرحلة االنتقالية من الطاقة   أسـ

  .شاملالطاقات المتجددة النظيفة بشكل  نحو ادخالاألحفورية المضرة البيئة 

الطاقات   تلكتطوير اســتغالل    على)  transition énergétiqueوتقوم اســتراتيجية التحول الطاقوي (
ية والهوائية والكهرومائية، بوصـفها مصـادر غزيرة وقادرة على توفير الطلب  مـس المتجددة خصـوصـا الـش

ــا مع تطوير تكنولوجيا   ــادر وتطوير كفاءتها في   تلكمن    توليدهاالعالمي على الطاقة، خصــــوصــ المصــ
  اإلنتاج.



  

% من  85وبحســب توقعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن مســتوى إنتاج الطاقة المتجددة ســيصــل  
ــ  2050إجمالي إنتاج الكهرباء في العالم بحلول عام   ، وذلك مع تقدم  2015% فقط عام  25، مقارنة بــــ

كفاءة  تحســـين  بديلة ومســـار التحول الطاقوي وتطوير الوســـائل التكنولوجية الكفيلة بتحفيز إنتاج الطاقة ال
  وشامل. نهائيتخزينها وتحويلها إلى وقود سائل للتعويض عن الوقود األحفوري بشكل 

  

  السياق الموريتاني

صــدارة دول العالم المهيأة    الشــاســعةتحتل موريتانيا، بمقدراتها الهائلة من الشــمس والرياح والمســاحات  
ــكل طبيعي للعب أبرز األدوار   ــاريع المرتبطة بها اقة  الط  وتطويرفي انتاج  بش ــتضــافة المش .  النظيفة واس

لتحول    طموحة  مســـار اعداد اســـتراتيجية وطنية  2020ولمواكبة تلك التحوالت، أطلقت موريتانيا ســـنة  
على    المتـجددةعلى االســـــتغالل األمـثل إلمـكاـنات البالد الـهائـلة من الـغاز والـطاـقات  ترتكز الـطاـقة  قـطاع  

  .المتوسط والبعيد  ىالمد 

حاليا ســدين إلنتاج الطاقة الكهرومائية  وتســتغل موريتانيا بالتعاون مع دول منظمة اســتثمار نهر الســنغال 
عدة ســـــدود أخرى من أجل   ، موزعة بين دول المنظـمة، كـما تعـمل على تطويرMW  300بقوة تتـجاوز  

حتى  مكنت   كما تم إنشــاء محطات هوائية وشــمســية    مضــاعفة قدراتها اإلنتاجية خالل الســنوات القادمة.
% من إجمالي إنتاج الكهرباء في موريتانيا، وهو  40اآلن من رفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة إلى حوالي  

كـما ســـــتمكن محـطة إنـتاج الـطاـقة الهوائـية في بولنوار من رفع .  الـقارةـبدول مـقارـنة   أداء معتبرا  يمـثلـما 
  نسبة المزج الطاقوي للبالد.

 الكبرى في الشـــمال  اكتمال مشـــاريع خطوط الجهد العالي لنقل الكهرباء إلى مناطق التعدين  ومن المتوقع
  .2022سنة  خالل

  قابلة لالستغالل  و كبيرةاحتياطات  

المســاحات الشــاســعة  و  الســنة ق البالد، وعلى مداركافة مناط  علىالتي تســطع  األشــعة الشــمســية    تشــكل
مزايا معتبرة    المناســبة إلنشــاء مزارع الطاقات الهوائية والشــمســية، في المناطق الشــاطئية والصــحراوية

  بالبلد. في جذب االستثمار في مجال الطاقات النظيفة حاسمةوعوامل 

  kWh  2300و  2000تتراوح ما بين    ة في موريتانياالشــمســيفقد أكدت األرصــاد أن قدرة إنتاج الطاقة  
أمتار للثانية، على    9مربع سنويا، على عموم التراب الوطني، كما تقدر قوة هبوب الرياح بحوالي  المتر  لل

  .مدار العام خصوصا في المناطق الساحلية

ل االسـتثمار  بتقتشـكل ذخرا نفيسـا لمسـكما  المسـتويات األعلى حول العالم،    صـدارةهذه المعدالت   وتحتل
ــر في موريتانيا،   ــتغالل الطاقات المتجددة   إذا أخذنا بعين االعتباراألخضــ التوجه العالمي نحو تحفيز اســ

  الصديقة للبيئة.

، أصــــبحت ملحوظلوجيا اســــتغالل الطاقات المتجددة وانخفاض تكاليف إنتاجها بشــــكل وومع تطور تكن
  .المستقبل ات االستثمار في طاق موريتانيا وجهة عالمية أولى في إطار السباق نحو

ــراكة بين القطاع العام  لال  على خلق فرص جديدةموريتانيا في هذا اإلطار   عملت وقد   ــتثمار عبر الشــ ســ
إنشاء أكبر مشروع    توقيع مذكرة تفاهم حول  عبر، ل مقدرات الطاقات المتجددةوالخاص في مجال استغال



 راـئدة في المـجالالشـــــرـكة  الموريـتانـيا مؤخرا مع   وقعتـهاإلنـتاج الهـيدروجين األخضـــــر في الـعالم التي  
CWP Global.  

  وقود المستقبل في مجال  ريادةلالهيدروجين األخضر.. مشروع موريتانيا ل 

ــر آخر   ــتقبل التحول الطيعتبر الهيدروجين األخضــ   اقويأنواع الطاقات المتجددة وأكثرها تأثيرا في مســ
مكن من إنتاج وقود  يات كبيرة ولمدة طويلة، كما أنه ي، نظرا لكفاءته في مجال تخزين الطاقة بكمالمنشــود 

ســـائل بديل عن الوقود األحفوري، وهو ما جعل المتخصـــصـــين في المجال يطلقون عليه اســـم "وقود  
  المستقبل".

ــتغالل الطاقة   ــر عن طريق اسـ ــتخالص ويتم إنتاج الهيدروجين األخضـ ــية السـ ــمسـ ذرات   الهوائية والشـ
واســـــتغاللـها في مـجال إنـتاج وتخزين الـطاـقة، وتعتبر العملـية   جزيـئات الـماء،  الموجودة فيالهـيدروجين 

نظيفة بشــكل تام نظرا لعدم اســتغالل أي مصــدر طاقوي مضــر بالبيئة، بخالف طرق إنتاج الهيدروجين  
  الطبيعي أو البترول والفحم. الرمادي أو األزرق المعتمدين على استغالل الغاز

 وقعت حيث  السـباق العالمي نحو الريادة في هذا المجال،    2021سـنة  دخلت موريتانيا  ومن بابه الواسـع،  
عالم إلنتاج الهيدروجين األخضـر،  إلنـشاء أضـخم مـشروع في ال  CWP Globalمذكرة تفاهم مع ـشركة  

مـس  للطاقةمحطات عمالقة  تركيب    مـشروع  عبر احة تتجاوز   يةالهوائية والـش كلم مربع وبقدرة   8على مـس
ماليين    10من الهيدروجين و مليون طن سـنويا  1,7و ميغاوات) 30  000جيغاوات (  30إنتاجية تصـل  

  من الماء الصالح للشرب. مليون متر مكعب سنويا 50األمونياك باإلضافة إلى مادة من  طن سنويا

ــل  و ــروع الى   الغالففي حين يصـ ــغال هذا أمريكي  مليار دوالر  40اإلجمالي للمشـ ، فان فترة تنفيذ أشـ
ــ    10إلى   8المـشروع تتراوح من   ـسنة، ـسيـضمن خاللها   40ـسنوات مع فترة تـشغيل افتراـضية تقدر بــــ

ريادة موريتانيا في مجال تزويد السـوق العالمية بالهيدروجين األخضـر، الذي سـيكون حينها أهم مصـادر 
  ل العالم.الطاقة حو

ار  بـشكل فعلي ومدروس  التي بدأت   الدول  طالئع  تعتبر موريتانيا إحدىكخالـصة،  و   التوجه نحو انتاجمـس
ــتقبل، رفقة كل من أســتراليا وكوريا الجنوبية وأمريكا والنرويج، لتكون بذلك إحدى أهم   الدول وقود المس

  في هذا المجال، نظرا للبيئة المناـسبة والمناخ االـستثماري المـشجع  المهيأة الـستـضافة االـستثمارات الكبرى
  .عتبرة التي تحظى بهاوالمساحات الشاسعة غير المأهولة والمقدرات الشمسية والهوائية الم
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ــال في   ــار مكلف بالتعاون واالتصـ ــتشـ زارة ومسـ
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