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سياسة حماية البيئة ودور القانون

تقديم

فى تنظيم استغالل الطاقة الشمسية فى ألمانيا

عاشت البشرية نحو مائة عاـ فى حقبة الوقود األحفورى ومصادر الطاقة التقميدية الناضبة،
مثؿ البتروؿ والغاز الطبيعى والفحـ ،وعانت مف تمويث البيئة وتدمير الموارد الطبيعية .وعمى
الرغـ مف تحقيؽ الرفاىية المادية لبعض المجتمعات ،فاف التكمفة االجتماعية كانت باىظة فى

شكؿ مؤثرات خارجية سمبية  Externalitiesعمى شكؿ مخاطر بيئية عالمية ،مثؿ تغير المناخ
وانتشار واسع لحاالت الندرة اإليكولوجية مثؿ حاالت نقص المياه ،واستنزاؼ الموارد الطبيعية.

ويواجو عالمنا اليوـ تحديات االنتقاؿ الى مجتمع مابعد الصناعة ،Postindustrial Society
ولعؿ أىميا االحتباس الحراري والحاجة إلى تمبية الطمب المتنامي عمى الطاقة .ويقدر العمماء أف
استمرار االتجاىات الحالية لنمو االقتصاد العالمى مف شأنيا أف تؤدي إلى زيادة الطمب العالمي

عمى النفط بحموؿ عاـ  0202بحوالي  ،٪05وىناؾ حدود لمنمو ،مما سيؤدي إلى تدمير الموارد

الطبيعية وارتفاع انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،ويخشى أف يصؿ انبعاث غاز ثاني أوكسيد

الكربوف إلى  02جيجاطف بحموؿ عاـ  ،0202ونحو  20جيجاطف بحموؿ عاـ .0252

ولكى يتـ التحوؿ الى حقبة الطاقة المتجددة يستمزـ أوال تغيير أنماط التفكير السائد منذ الثورة

الصناعية األولى ،التى استنزفت الموارد الطبيعية ،ومف ىنا أصبحت استراتيجية التنمية
المستدامة والطاقة الخضراء اختيا ار اقتصاديا وسياسيا عقالنيا .لقد أصبح الحصوؿ عمى الطاقة

المتجددة ىدفاً أساسيا لمعظـ دوؿ العالـ فى الشماؿ والجنوب ،لما ليا مف مميزات عديدة منيا:
قمة التكمفة االقتصادية وسيولة االستيالؾ وعدـ النفاذ ،ألنيا طاقة متجددة وناتجة مف موارد

طبيعية صديقة لمبيئة ،ومف المؤكد أف تطوير صناعة الطاقة المتجددة سيفضي إلى تقميص

االنبعاثات الصناعية السامة المسببة لظاىرة االنحباس الحراري الميددة لمحياة عمى كوكب

كما ىائال مف األرباح.
األرض .لذلؾ فإف االستثمار في الطاقة البديمة يمثؿ ّ
تعد الطاقة المتجددة العنصر الفعاؿ في خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تتبناىا
دوؿ العالـ ،األمر الذي أعطى الطاقة بأشكاليا المختمفة أىمية كبرى ،حيث تعد بحؽ المحرؾ
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األساسي لعجمة التنمية المستدامة ،مما يضع عمى عاتؽ جميع الدوؿ الصناعية والنامية عمى

السواء مسئولية تدارس موضوع الطاقة المتجددة ،ومناقشتو مف مختمؼ الزوايا لموصوؿ إلى
أفضؿ السبؿ والحموؿ لتوفير الطاقة مف مختمؼ المصادر المتاحة مع مراعاة الجوانب البيئية.

ويجب عمى البشرية انقاذ كوكب األرض األزرؽ ،الممتحؼ اآلف بالسواد ،ومواجية أخطر
مشكالت تواجو البشرية وتيدد بفنائيا ،أال وىى مشكمة تغير المناخ وتدمير الموارد الطبيعية.
وخمؼ ىذا النموذج الفريد عقوؿ واعية بقضايا العصر ،عصر الموجة الحضارية الثالثة حسب

تعبير توفمر  ،Tofflerوالبشرية فى أشد الحاجة الى سفينة نوح ايكولوجية ،وأرى أف السفينة
سيكتمؿ بناؤىا ،بفضؿ مثؿ ىذه العقوؿ الواعية بفكرىا االستراتيجى ،فميس أمامنا خيار آخر،

سوى أف ننقذ الحياه مف أجؿ الحياه.

موضوع ىذا البحث دراسة اقتصادية وقانونية لسياسة حماية البيئة ودور القانوف فى تنظيـ

استغالؿ الطاقة الشمسية ،وييتـ البحث بدراسة االطار االقتصادى والقانونى المنظـ لقطاع
الطاقة الشمسية فى ألمانيا ،التى تعتبر مف رواد التنمية المستدامة والطاقة المتجددة .اننا بحؽ
أماـ تجارب ناجحة توضح أثر القانوف فى حماية البيئة وتدعيـ صناعة الطاقة المتجددة.

تتكوف الدراسة مف أربعة مباحث :المبحث األوؿ موضوعو حماية البيئة كأىـ أركاف التنمية

المستدامة ،حيث نعرض تعريؼ التنمية المستدامة ومبادئيا ،وضرورة تحقيق العدالة فى تحمل

أعباء حماية البيئة العالمية ،ونعرض لمخاطر العولمة تجاه قضايا حماية البيئة والتنمية

المستدامة .المبحث الثانى يتناوؿ دراسة أىمية الطاقة المتجددة ،وخاصة الطاقة الشمسية لمتنمية
المستدامة ،فنعرض أىمية الطاقة المتجددة واستغالؿ الطاقة الشمسية ،واآلثار اإليجابية

لالقتصاد األخضر وحماية البيئة ،ثـ أىمية الطاقة المتجددة فى حؿ مشكمة تغير المناخ.

المبحث الثالث يتناوؿ بالعرض والتحميؿ سياسة حماية البيئة فى ألمانيا االتحادية ،ومف أىـ
خصائصيا االنتقاؿ مف معالجة النفايات الى الوقاية منيا ،ومعالجة النفايات الضارة ،وابتكار

طرؽ اقتصادية الدارة النفايات ،وأجيزة صناعة السياسة البيئية فى ألمانيا االتحادية .المبحث

الرابع يتناوؿ دراسة متعمقة لالطار االقتصادى والقانونى الستغالؿ الطاقة الشمسية فى ألمانيا،
حيث ندرس االطار االقتصادى والسياسى الستغالؿ الطاقة الشمسية فى ألمانيا ،خاصة تنظيـ
قطاع الطاقة الشمسية فى ألمانيا ،والدعـ الحكومى لتشجيع انتاج الطاقة الشمسية .ثـ ندرس

االطار المؤسسى والقانونى الستغالؿ الطاقة الشمسية فى ألمانيا ،وأىميا قانوف الطاقات
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المتجددة ) ،Das Erneubare-Energie-Gesetz (EEGثـ نعرض نتائج تنفيذ القانوف
واآلثار االقتصادية بعد صدور قانوف الطاقات المتجددة.

المبحث األول

مقدمة:

حماية البيئة كأىم أركان التنمية المستدامة

فػى عػاـ  2790أصػدر مفكػرو نػادى رومػا د ارسػة ىامػة بعنػواف لحػدود النمػول Limits of

 Growthوتقوـ فكرة حدود النمو عمى أسػاس د ارسػة اآلثػار السػمبية أو الظػواىر األخػرى المتعمقػة
بالنمو االقتصادى وتؤثر فى البيئػة ،وأيضػا امكانيػة اسػتخداميا مرشػدا وىاديػا لسياسػة البيئػة ومػف

أجػػؿ ضػػماف مسػػتقبؿ أفضػػؿ عمػػى المػػدى البعيػػد 2.ويعتقػػد مؤلفػو ىػػذا الكتػػاب أنػػو مػػف الممكػػف أف
ت وجد حدودا مختمفة لمنمو االقتصادى .السبب الرئيسى ليذه الحدود يوجد فيما يسػمى اتجػاه النمػو
األسى لممؤشرات االقتصادية واالجتماعية ،وفى خػالؿ فتػرة زمنيػة معينػة يحػدث تضػاعؼ لػبعض

قيـ ىامة لمبيئة وتط أر نتائج سمبية وخطيرة ال تدرؾ فى بدايتيا وانما عمى المدى البعيد ،ومف ىذه
النتائج كما يقررىا مفكرو نادى رومػا ثالثػة حػدود لمنمػو ،وتتمثػؿ فػى إنتػاج المػواد الغذائيػة ،ونػدرة

الموارد االقتصادية خاصة المواد األولية ،وتموث البيئة وتدميرىا .وذلؾ يعنى أف ارتفػاع اسػتيالؾ
الم ػواد الغذائيػػة واالسػػتخداـ الجػػائر لمم ػواد الخػػاـ وأيضػػا تمػػوث البيئػػة تمثػػؿ المنطمػػؽ لفك ػرة حػػدود
النمو .وىذا االرتفاع يمكف أف يستمر طويال نسػبيا ويمكػف تحممػو لحػد معػيف وذلػؾ قبػؿ أف تصػؿ

المشكمة إلى مدى خطير أو وضػع متػأزـ .اذف توجػد ثالثػة حػدود لمنمػو :الحػد األوؿ لمنمػو يتمثػؿ

فى عدـ إمكانيػة زيػادة إنتػاج المػواد الغذائيػة بقػدر يتمشػى مػع احتياجػات اإلنسػاف فػى جميػع بقػاع

األرض ،والحػػد الثػػانى لمنمػػو يتمثػػؿ فػػى تػػدمير واسػػتنزاؼ واسػػتخداـ جػػائر لممػوارد الطبيعيػػة ،والحػػد
الثالث لمنمو يتمثؿ فى تمويث البيئة.

لقػػد نػػتج عػػف االسػػتخداـ المفػػرط لمطاقػػة تمويػػث وتػػدمير عناصػػر البيئػػة ،فنجػػد أف اإلشػػعاع

ال ػػذرى الن ػػاتج ع ػػف تش ػػغيؿ محط ػػات الق ػػوى النووي ػػة والتغيػ ػرات المناخي ػػة الت ػػى تح ػػدث ف ػػى القط ػػب
 1فٗ ػبو  1792ظٓش كزبة دذٔد انًُْٕٔ ،زا انكزبة فجش يُبقشخ ٔاعؼخ فٗ انؼبنى دٕل انجٛئةخ ٔػققزٓةب ثةبنًُٕ
االقزظبدٖٔ .طذس ْزا انزقشٚش رذذ ػُٕاٌ:
Club of Rome: Lemits of Growth, Rome, 1972.
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الشمالى تسبب ذوباف الجميد وارتفاع ح اررة األرض ،ويعد ذلػؾ برىػاف يسػوقو العممػاء لمتػدليؿ عمػى

أف تمويث البيئة وتدميرىا يتزايد بطريقة أسية ،لذا توجد حػدود لقػدرة الكػرة األرضػية عمػى اسػتيعاب
وتحمؿ تمويث البيئة بطريقة سػريعة حيػث سػتبمذ ىػذه الحػدود درجػة قصػوى .وىػذا يػدعونا الػى أف

نأخ ػػذ آراء مفك ػػرى ن ػػادى روم ػػا مأخ ػػذ الج ػػد ،فطبق ػػا لتحم ػػيالتيـ ل ػػيس م ػػف المس ػػتبعد أن ػػو باإلسػ ػراع
بمعدالت النمو االقتصػادى مػع اعتػداء مسػتمر عمػى البيئػة أف تحػدث كارثػة عالميػة بعػد فتػرة مػف

الوقت وال يمكف تجنبيا.
ومف استنتاجات مفكرى نادى روما أنو اذا اسػتمر نمػو السػكاف فػى العػالـ والتصػنيع وتمويػث
البيئػػة وانتػػاج الغػػذاء بػػنفس المعػػدؿ الحػػالى ،واالسػػتغالؿ الجػػائر لممػوارد الطبيعيػػة دوف توقػػؼ ليػػذا

األسموب ،فاف حدود النمو المطمقة سػتبمغيا األرض فػى مػدى المائػة سػنة القادمػة ،واحتمػاؿ كبيػر
أف ذل ػػؾ س ػػيؤدى إل ػػى انخف ػػاض مف ػػاجل لع ػػدد الس ػػكاف ولطاق ػػة اإلنت ػػاج الص ػػناعى .ونتيج ػػة ل ػػذلؾ
وكمخ ػػرج م ػػف ى ػػذه ال ػػدائرة الش ػػيطانية فان ػػو يص ػػبح م ػػف الض ػػرورى تحدي ػػد النم ػػو بطريق ػػة طوعي ػػة

واالنتقػػاؿ مػػف اقتصػػاد يعتمػػد عمػػى النمػػو إلػػى اقتصػػاد يعتمػػد عمػػى الت ػوازف ،أى تحقيػػؽ مػػا يسػػمى
بػػالنمو الصػػفرى  Zero Growthوذلػػؾ بضػػبط التناسػػؿ باسػػتيداؼ حجػػـ ثابػػت لسػػكاف العػػالـ،
وتحقي ػػؽ متوس ػػط ثاب ػػت لننت ػػاج الص ػػناعى لمف ػػرد ف ػػى الع ػػالـ ،وخف ػػض وتقمي ػػؿ إنت ػػاج الص ػػناعات

الغذائية فى المستقبؿ ،واستخداـ أساليب إنتاج ال تعتمػد عمػى المػواد األوليػة بكثافػة ،وأخيػ ار احكػاـ
الرقابة وضبط تموث البيئة.

ومػػف جيػػة أخػػرى يرمػػى المعارضػػوف لمفكػػر االيكولػػوجى نظريػػة حػػدود النمػػو بػػالجمود ،وأنيػػـ

يمثمػػوف المالوسػػية الجديػػدة المتشػػائمة .ويسػػوقوف بعػػض الحجػػج آلرائيػػـ المعارضػػة الناقػػدة حيػػث
يدعوف مايمى:
( أ ) ال يوجػػد نمػػو اقتصػػادى ال يتػػأثر بأنشػػطة الدولػػة ،حيػػث مػػف الواجػػب أف تحػػدث نتػػائج سػػمبية
بسبب النمو األسى.
( ب ) أس ػػاليب التقني ػػة الحديث ػػة ال ت ػػؤدى إل ػػى تجن ػػب تموي ػػث البيئ ػػة واالس ػػتخداـ الج ػػائر لممػ ػوارد
االقتصػادية ،فيػػى تتطػور عمػػى األقػػؿ بصػورة أسػػرع مػف النمػػو االقتصػػادى ،وذلػؾ يعنػػى أف حػػدود
النمو ىذه يمكف إزاحتيا لفترة زمنية أخرى.
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( ج ػ ) مػػف الممكػػف تأجيػػؿ وقػػوع كارثػػة بسػػبب نقػػص الغػػذاء مػػف خػػالؿ اسػػتنباط أنػواع جديػػدة مػػف

النباتػػات كم ػواد غذائيػػة رئيسػػية ،واسػػتغالؿ البحػػار فػػى الز ارعػػة ،وأيضػػا اكتشػػاؼ مصػػادر جديػػدة
إلنتاج المواد الغذائية.
( د ) قبػػؿ التنبػػؤ بوقػػوع كارثػػة ف ػػى نقػػص الم ػوارد كحػػد لمنمػػو يج ػػب أف نأخػػذ فػػى االعتبػػار أث ػػر
االرتفػاع الكبيػر فػى األسػعار عمػػى وجػود نػدرة كبيػرة فػى المػوارد .وعنػد ارتفػاع الطمػب عمػى المػواد

الخػػاـ يرتفػػع بالتػػالى ثمػػف الم ػواد الخػػاـ فتشػػتد الػػدوافع السػػتغالؿ مصػػادر المػػادة الخػػاـ ،ويج ػػرى

البحث عف احتياطيات لممواد الخػاـ واكتشػافيا .ومعنػى ذلػؾ أف االرتفػاع الحػاد والمفػاجل ألسػعار
الم ػواد الخػػاـ س ػػيؤدى إلػػى اتس ػػاع البحػػث ع ػػف مصػػادر جدي ػػدة لمثػػروة ،خاص ػػة إذا كػػاف االرتف ػػاع
الطارئ لألثماف أكبر مف ارتفاع التكمفة الستخراج واستخداـ ىذه الموارد االقتصادية .عػالوة عمػى

ذلؾ فاف ارتفاع السػعر سػيؤدى إلػى عمميػات إحػالؿ ومحاولػة اسػتخداـ لمصػادر الطاقػة اسػتخداما
رشيدا ال يؤدى إلى استنزافيا.

وبإيجاز يمكف القوؿ أنػو بػالرغـ مػف اتسػاع مػدى حػدود النمػو يمكػف فػى المػدى البعيػد أف يحػدث

تطػػوير لمنمػػو غيػػر موجػػو أو كمػػا يحػػدث حاليػػا بقميػػؿ مػػف التوجيػػو ،وذلػػؾ عمػػى أسػػاس العالقػػات
المتبادل ػػة ب ػػيف عناص ػػر كثيػ ػرة مث ػػؿ الس ػػكاف والغ ػػذاء والطاق ػػة وسياس ػػة البيئ ػػة ،والت ػػأثيرات الس ػػمبية
المتبادلة يمكف أف تؤدى إلى تدمير ال تراجع فيو ألسس الحياة اإلنسانية.

مم ػػا س ػػبؽ نج ػػد أف التنبػ ػؤات والنظري ػػات الت ػػى أت ػػى بي ػػا مفك ػػرو ن ػػادى روم ػػا يمك ػػف أف تنب ػػو

األذىػاف إلػػى أف خطػػر تمػػزؽ أو انييػػار نظػػـ الحيػاة وشػػيؾ الوقػػوع إذا اسػػتمر ىػػذا التػػدىور ،وذلػػؾ
يمتد إلى تدمير الػذات بتقػويض جػزء كبيػر مػف أسػس الحيػاة اإلنسػانية ،والجػدير بالػذكر انػو توجػد

اتجاىػػات فكريػػة معاص ػرة تػػدعو الػػى اعػػادة النظػػر فػػى اتجاىػػات نمػػو البش ػرية والعناصػػر المحػػددة

اليامة ألسس الحيػاة أصػبحت اآلف أكثػر حيويػة عػف ذى قبػؿ وبػنفس المسػتوى يجػب البحػث عػف
طريقة فعالة لمتأثير عمييا.
ولعػؿ مفيػوـ النمػو النػوعى  qualitative Growthجػدير بػالنظر والتطبيػؽ أيضػا .ويقصػد
بػػالنمو النػػوعى ارتفػػاع مسػػتوى الرفاىيػػة بالنسػػبة لكػػؿ فػػرد مػػف السػػكاف فػػى اقتصػػاد معػػيف فػػى فت ػرة

زمني ػػة معين ػػة ،ل ػػذلؾ يج ػػب م ارع ػػاة أف الرفاىي ػػة تتض ػػمف إش ػػباع الحاج ػػات األساس ػػية م ػػف الس ػػمع
والخدمات وأيضػا إشػباع الحاجػات النفسػية واالجتماعيػة والثقافيػة والجماليػة وىػى قػيـ غيػر ماديػة.
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مػػف ىنػػا نجػػد أف األمػػر يتطمػػب إعػػادة تصػػنيؼ الحاجػػات اإلنسػػانية مػػف منظػػور جديػػد .ويمك ػػف

الحصػػوؿ عمػػى منفعػػة مػػف إنتػػاج مرتفػػع لمسػػمع والخػػدمات فػػى ظػػؿ نوعيػػة جيػػدة لمنمػػو ولػػيس مػػف
خالؿ نمػو يسػبب األضػرار مثػؿ احػداث ظمػـ اجتمػاعى مػف جػراء عػدـ المسػاواة الحػادة فػى توزيػع

الدخؿ والثروة ،أو األضرار الصحية والبيئية وما يشبو ذلؾ.

وتوجد ممحوظة ىامة لعناصػر الرفاىيػة المتعمقػة بالبيئػة والتػى يمكػف تسػميتيا بػالنمو النػوعى

بػػدال مػػف النمػػو فقػػط ،حيػػث يتحصػػؿ كػػؿ فػػرد مػػف السػػكاف عمػػى قػػدر متسػػاو مػػف الزيػػادة المرتفعػػة
إلشػػباع الحاجػػات اإلنسػػانية فػػى ظػػؿ اسػػتمرار لػػنفس المسػػتوى لجػػودة البيئػػة أو األفضػػؿ مػػف ذلػػؾ

ارتفاع مستوى الجودة لمبيئة .وفى ىذا الشأف يمكػف إشػباع الحاجػات الماديػة لػيس فقػط مػف خػالؿ

سياسة اإلنتاج وانما مف خالؿ ارتفاع معايير القيـ فى السوؽ لمسمع والخدمات ،وتتمثؿ فى الثمف
والخدمة والعمر االستعمالى لمسمعة .ونأخذ فى االعتبار ليس فقط سمعة يجػرى تػداوليا مػف خػالؿ

السوؽ وانما أيضا تمؾ التى يصنعيا اإلنساف ذاتيا أو يصنعيا لو معارفو وجيرانو .ويفيـ مف بقاء
نوعيػة البيئػػة كمػػا ىػػى أو تحسػػينيا أنػػو يجػػرى فػى نفػػس الوقػػت التعامػػؿ مػػع المصػػادر البيئيػػة غيػػر

المتجددة بحرص واحتراس حتى ال تستنفذ باالستعماؿ الجائر.
وتنػاوؿ جػػزء مػػف التعريػؼ إمكانيػػة التوزيػػع المتسػاوى لمزيػػادة التػػى تطػ أر عمػػى الرفاىيػػة ،وذلػػؾ

يعنى أف الفروؽ بيف إشباع الحاجات فى وضع أسوأ لفئات مف السكاف يجب أف تكوف فى نطاؽ

ضػيؽ جػػدا بقػػدر اإلمكػػاف .إف معػػدؿ مرتفػع مػػف البطالػػة سيصػػبح أيضػػا فػى ظػػؿ نوعيػػة جيػػدة مػػف
النمو عائقا جوىريا لمثؿ ىذا التوزيع العادؿ لمرفاىية ،ومف ىنا يجػب أف نطمػح فػى سياسػة لمنمػو

الجي ػػد وتحقي ػػؽ درج ػػة عالي ػػة م ػػف التش ػػغيؿ .إف مش ػػكمة البطال ػػة يمك ػػف أف تق ػػؿ ح ػػدتيا م ػػف خ ػػالؿ
التعاوف بيف القطاعات االقتصادية المختمفة فى مجاالت اإلنتاج واالستيالؾ.
وىػػذا التعريػػؼ لنوعيػػة النمػػو يجعػػؿ مػػف الضػػرورى أف توجػػد سياسػػة حكوميػػة واضػػحة لمبيئػػة
واالقتصػػاد ،ويشػػترط تنفيػػذ جيػػد وفعػػاؿ لمنمػػو النػػوعى ،وذلػػؾ يتطمػػب تغييػػر اتجاىػػات الم ػواطنيف
وموقفا تجاه القيـ المادية التى تغمب عمى تفكيرىـ .وفى ىذا السياؽ فاف تطبيؽ سياسػة اقتصػادية

ناجحة لمنمو النوعى يتطمب العدوؿ عمى الطريقة الحاليػة لقيػاس النمػو بالنػاتج القػومى اإلجمػالى،

وكمؤشػػر ممحػػوظ لقيػػاس ارتفػػاع الرفاىيػػة .إف الدولػػة يجػػب عمييػػا أف تتجػػو إلػػى إنجػػاح السياسػػة

االقتصػػادية أساسػػا باالىتمػػاـ بقػػيـ جديػػدة ،ونػػذكر منيػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ تقميػػؿ نسػػبة العػػاطميف
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وحجـ البطالة ،واالتجاه إلى ارتفاع وتطوير الػدخؿ الحقيقػى المتػاح لكػؿ فػرد مػف السػكاف وتوزيعػو
عمى الفئات المختمفػة فػى المجتمػع واالتجػاه نحػو تغييػر نوعيػة اليػواء والميػاه والتربػة فػى المنػاطؽ

المزدحمػة بالسػكاف واألقػؿ كثافػة أيضػا ،وأف تتجػو السياسػة االقتصػادية نحػو االىتمػاـ بزيػادة عػػدد

المحميػػات الطبيعيػػة ومنػػاطؽ حمايػػة البيئػػة الزراعيػػة وأيضػػا منػػاطؽ التن ػزه وقضػػاء وقػػت الف ػراغ،

وأخيػ ار أف تتجػػو السياسػػة االقتصػػادية نحػػو تحسػػيف المسػػتوى الصػػحى لمجمػػاىير والعنايػػة بػػاألنواع
النادرة مف النباتات والحيوانات.
وىناؾ أمثمة كثيػرة توضػح أف ىنػاؾ عػدد مرتفػع مػف المؤشػرات االجتماعيػة اليامػة فػى فػروع
محػددة لالقتصػاد والبيئػة والرفاىيػة ،مثػؿ النظػاـ العػاـ واألمػف والصػحة والتربيػة والفنػوف .وبالتأكيػػد

ف ػػاف تنفي ػػذ ىػ ػذه المؤشػ ػرات االجتماعي ػػة والت ػػى تعتب ػػر أيض ػػا ىام ػػة وتتخ ػػذ كمقي ػػاس تعتب ػػر مثيػ ػرة
لممشػػاكؿ ،فػػاف وضػػع مؤشػػر اجتمػػاعى فقػػط فػػى مجػػاؿ نوعيػػة البيئػػة بنػػاء عمػػى معمومػػات كثي ػرة
تختمػػؼ كثي ػ ار قطاعيػػا واقميميػػا ،يعتبػػر أم ػ ار صػػعب المنػػاؿ .كمػػا أف تقػػويـ األض ػرار البيئيػػة كميػػا
وصػػياغتيا بػػالنقود يعتبػػر عمػػى درجػػة كبيػرة مػػف األىميػػة ،والمؤشػرات االجتماعيػػة ال تكفػػى وحػػدىا
فى التعبير عف وضع الرفاىية فى المجتمع .ولعؿ أسيؿ طريقة لتنفيذ عممية النمو النوعى تتمثػؿ

فى أف الدولة تقوـ بتدعيـ إعػادة ىيكمػة االقتصػاد القػومى لضػماف تقميػؿ االسػتخداـ الجػائر لمػوارد
البيئة وتقميؿ استيالؾ المواد الخاـ لكؿ وحدة مف الناتج القومى الحقيقى.
وفى ىذا الصدد فاف أسموب التخطػيط االقتصػادى عمػى المسػتوى القػومى ومسػتوى المشػروع
يمعب دو ار ىاما ،كما أف تخطيط المشروعات االقتصادية يعتبر أحد الوسائؿ اليامة والخطيرة فػى
حماي ػػة البيئ ػػة م ػػف حي ػػث اختي ػػار موق ػػع المش ػػروع وم ارع ػػاة البع ػػد البيئ ػػى .وأص ػػبح جمي ػػا أف نوعي ػػة
التصنيع التى تساىـ فى تنمية مالئمة ىى التى تشتمؿ عمػى البعػد البيئػى بجوانبػو المختمفػة حيػث

تتػػداخؿ قضػػايا البيئػػة مػػع كػػؿ قطاعػػات التنميػػة ،ويػػؤدى تطبيػػؽ التكنولوجيػػا المتقدمػػة دوف م ارعػػاة

لالعتبارات االجتماعية والثقافية والصحية إلػى كثيػر مػف الصػعوبات واألضػرار والمشػكالت داخػؿ
المجتمع ،ومف ناحية أخرى قد تؤدى صعوبات التقويـ البيئى إلى تحيز ضد مشروعات البيئة.

المطمب األول :تعريف التنمية المستدامة ومبادئيا:
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ظير اصطالح التنمية المستدامة  Sustainable Developmentفى بداية سبعينيات

القرف العشريف ،واحتؿ مكانة بارزة فى مناقشات ودراسات عموـ البيئة نظريا وعمميا ،وما زاؿ
يحتؿ نفس األىمية حتى اليوـ .وقد روج ليذا المصطمح صدور لتقرير بروندتالندل 2.المسمى

لمستقبمنا المشترؾل "Brundtland Report": Our Common Future (1987).

والتنمية المستدامة حسب تعريؼ المجنة العالمية لمبيئة والتنمية ىى التنمية التى تمبى

حاجات الحاضر دوف المساومة عمى قدرة األجياؿ القادمة فى تمبية حاجاتيـ 0.وىى تحتوى عمى

مفيوميف أساسييف :أوال :مفيوـ الحاجات ،وخصوصا الحاجات األساسية لفقراء العالـ ،والتى
ينبغى أف تعطى األولوية المطمقة .وثانيا :فكرة القيود التى تفرضيا حالة التكنولوجيا والتنظيـ
االجتماعى عمى قدرة البيئة لالستجابة لحاجات الحاضر والمستقبؿ .وىناؾ ارتباط بيف مشكمتى

التموث والتخمؼ فى الدوؿ النامية ،فاذا كانت مشكمة تمويث البيئة فى الدوؿ الصناعية المتقدمة

أو مجتمع االستيالؾ ،ترجع الى النمو المفرط واحراز الرفاىية المادية عمى حساب استنزاؼ

الموارد الطبيعية وتدميرىا ،فعمى نقيض ذلؾ نجد اف سبب تفاقـ مشكمة تمويث البيئة فى الدوؿ
النامية يعود الى الفقر المادى واستفحاؿ مؤشرات التخمؼ االقتصادى مثؿ انخفاض متوسط دخؿ

الفرد واألمية والمرض واالنفجار السكانى…الخ.

0

 1رزُٕع رشجًخ يظطهخ انزًُٛخ انًغزذايخ Sustainable Developmentانٗ انهغخ انؼشثٛةخ ،فٛزشجًةّ انةجؼ
انةةٗ انزًُٛةةخ انًغةةزذايخ نٔ انزًُٛةةخ انًغةةزذايخ نٔ انًٕطةةٕنخ نٔ انًزظةةهخٚٔ ،فضةةم انةةجؼ رشجًزةةّ انةةٗ انزًُٛةةخ
انًطشدح ٔ .انغٛذح ثشَٔزقَةذ  G. H. Brundtlandسئٛغةخ انهجُةخ انؼبنًٛةخ نهجٛئةخ ٔانزًُٛةخ ،رقهةذد ػةذح ٔظةبئ
سعًٛخ فٗ انُشٔٚج كشئٛغخ ٔصساء انُشٔٚج ٔػضٕ انجشنًبٌ ٔٔصٚشح انجٛئخٔ .انزقشٚش انًشبس ان ّٛرشجى انٗ انهغةخ
انؼشثٛةةخ ٔطةةذس فةةٗ ػةةبو  1797ضةةًٍ عهغةةهخ ػةةبنى انًؼشف ةخ ،انزةةٗ ٚظةةذسْب انًجهةةظ انةةٕاُٗ نهضقبفةةخ ٔانفُةةٌٕ
ٔاٜداة ثبنكٕٚذ.
نَظش فةٗ رنة  :انهجُةخ انؼبنًٛةخ نهجٛئةخ ٔانزًُٛةخ :يغةزقجهُب انًشةزش  ،رشجًةخ يذًةذ كبيةم ػةبس  ،انؼةذد  142يةٍ
عهغهخ ػبنى انًؼشفخ ،نكزٕثش .1797
 2نَظش فٗ رن  :انهجُخ انؼبنًٛخ نهجٛئخ ٔانزًُٛةخ :يغةزقجهُب انًشةزش  ،رشجًةخ يذًةذ كبيةم ػةبس  ،انؼةذد  142يةٍ
عهغهخ ػبنى انًؼشفخ ،نكزٕثش  .1797ص .93
 3نَظش فٗ رن :
Harborth, H. - J.: The Debate About Sustainable Development: Starting Point For An
Environment-Oriented International Development Policy, in: ECONOMICS, Institute
For scientific Co-Operation, Tuebingen, Vol. 44, 1991.
Galtung, J.: Perspectives and Environmental Politics in Overdeveloped and
Underdeveloped Coutries, in: Gaeser (Ed.): Ecodevelopment: Concepts,Projects,
Strategies, Oxford, 1984.
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ويالحظ أف جانباً كبي اًر مف مشكالت التنمية وتموث البيئة التى تواجييا الدوؿ النامية بصفة

خاصة ،تبدأ بتضخـ عدد سكانيا بدرجة تفوؽ إمكانياتيا وقدراتيا ،مع ما قد يترتب عمى ذلؾ
مف نتائج يكوف ليا تأثيرىا عمى الجوانب اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية .ومع التسميـ

بخطورة المشكمة السكانية إال أننا قد ال نذىب إلى حد اإلعتقاد بأف كؿ زيادة فى عدد السكاف

ترتب كؿ ىذه المساوئ إذا نظرنا إلييا فى ضوء ودرجة التقدـ التكنولوجى والثقافى .ومف ثـ
يحؽ لنا أف نقوؿ أف مشكمة السكاف والبيئة تشكؿ موضوعاً أساسياً لمعموـ اإلجتماعية مجتمعة
بحيث يصعب عمى عمـ بعينو فيـ مختمؼ جوانبيا فيى بحاجة إلى عمماء اإلقتصاد والسياسة

والجغرافيا واالجتماع والقانوف وغيرىـ.

المطمب الثانى :التنمية المستدامة والعدالة فى تحمل أعباء حماية البيئة العالمية:
استيدؼ مؤتمر البيئة العالمي في جوىانسبرج بعد عشرة سنوات مف قمة األرض في

ريو دى جانيرو التزاـ جميع دوؿ العالـ بمعايير التنمية المتوصمة وحماية البيئة العالمية .وقد
أصبح مف الواضح أف تحقيؽ ق اررات قمة ريو ومراجعة أىدافيا يحتاج إلى جيود سياسية

واجتماعية.

لقد وضعت قمة األرض فى ريو المحددات التالية لحماية البيئة:

 .2اف نموذج التصنيع الغربى القائـ عمى تدمير الطاقة والموارد الطبيعية اليتوافؽ البتة مع

متطمبات التنمية المستدامة وحماية البيئة.

 .0تعتبر الدوؿ الصناعية مسئولة عف أزمة تمويث البيئة العالمية وتدمير الموارد الطبيعية،

لذلؾ فقد رصدت موارد مالية لمساعدات التنمية.

 .0لمدوؿ النامية كؿ الحؽ في رفع مستويات المعيشة فييا واعترفت بضرورة صيانة الموارد

الطبيعية وتحقيؽ التنمية المستمرة.

غير أنو بعد مرور سنوات عمى قمة ريو ،نجد تصو ار كبي ار لدي الدوؿ الصناعية في

تحقيؽ أىداؼ قمة ريو .ومازاؿ استخداـ الموارد الطبيعية مثؿ مصادر المياه والطاقة بعيدا عف
الترشيد .كما تتزايد التغييرات المناخية ،ومازالت األرض تعاني مف اختالؿ التنوع البيولوجي وندرة

Pearce, D. W.: Economics, Equity, and Sustainable Development, in: Furures, Vol.
20, No. 6, Dec. 1988. Pp. 598-605.
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مياه الشرب النقية ،واصبح انعداـ العدالة االجتماعية والبيئة سمة التساع الفجوة بيف الشماؿ

الغني والجنوب الفقير .ولألسؼ فاف معظـ قادة الرأي والمثقفيف والسياسييف في الشماؿ أو
الجنوب لـ يقبموا تحذيرات حدود النمو لمموارد الطبيعية ،واف االعتداء المتزايد عمي الطبيعة يؤدى

الى نتائج مدمرة منيا انتقاـ الطبيعة لنفسيا في شكؿ كوارث طبيعية ،مف فيضانات وأعاصير

وتسونامى ،ناتجة عف اختالؿ النظـ البيئية وفي ذلؾ تدمير بطل لمحضارة اإلنسانية.

عمينا اتخاذ موقؼ نقدي ومعارض لتدمير الموارد الطبيعية والحياة البرية والحياة اإلنسانية

واتباع سياسة جادة لحماية البيئة واإلنسانية .اف تدمير التربة وتمويث اليواء والمياه يرجع إلى

انتياج سياسة تنمية اقتصادية جائرة عمي استغالؿ الموارد الطبيعية مما يسبب تدميرىا ،وحدوث
مشكالت التصحر ونقص الموارد والمجاعات واليجرة المتزايدة مف الدوؿ النامية ،وبالتالى فاف
زيادة حدة الفقر في الدوؿ النامية تعتبر مرتعا خصبا لسموكيات اإلرىاب واختالؿ التوازف

االجتماعي .خاصة لو أخذنا فى االعتبار أف السالـ ال يعني فقط انتياء حالة الحرب أو أعماؿ

اإلرىاب ،ولكف تحقيؽ العدالة االجتماعية وحقوؽ اإلنساف وضماف المساواة والتنمية المستدامة
ىي الكفيمة بتحقيؽ سالـ حقيقي.

المطمب الثالث :الوجو القبيح لمعولمة تجاه قضايا حماية البيئة والتنمية
المستدامة:

تتسابؽ دوؿ العالـ فى ظؿ العولمة االقتصادية مف أجؿ رفع قدراتيا التنافسية ،فى صراع

محموـ لتحقيؽ الرفاىية االقتصادية والنمو االقتصادى المادى ،وذلؾ عمى حساب حماية البيئة
والموارد الطبيعية مف التمويث والتدمير .ويضاؼ الى ذلؾ ماتسببو حركة العمراف وتكدس المدف

وكثافة حركة المواصالت مف تمويث لموسائط البيئية الثالث اليواء والمياه والتربة.

ويبدو دور الشركات متعددة الجنسيات  Multinational Corporationsفى استنزاؼ

الموارد الطبيعية فى عدة مظاىر ،منيا عمى سبيؿ المثاؿ حمى استخراج الذىب فى مناطؽ
المحميات الطبيعية فى أمريكا الالتينية ،وتدمير الغابات المطيرة فى حوض نير األمازوف فى

الب ارزيؿ ،وقطع أشجار الغابات فى أندونيسيا ،وتمويث سواحؿ كثير مف الدوؿ بالكيماويات

13

ونفايات المصانع ،ونشاط مصانع الورؽ فى أستراليا والب ارزيؿ التى تدمر األشجار ،وأثر حركة

السياحة العالمية فى تدمير البيئة.

2

وىناؾ الكثير مف الحجج المضادة لحرية التجارة ترى أف زيادة كثافة التجارة العالمية
سيؤدى الى تدمير الموارد الطبيعية وتمويث البيئة ،كما أف التقدـ التكنولوجى أدى فعال الى
استنزاؼ الموارد الطبيعية مثؿ أخشاب الغابات ومخزوف األسماؾ فى أعماؽ البحار .وأصبح فى
خدمة حرية التجارة ،وسمبياتيا عمى البيئة ،ترسانة مف الطرؽ واآلليات الحديثة لسرعة تسوية
المدفوعات النقدية وسرعة تحويؿ األمواؿ وتقدـ وسائؿ المواصالت واالتصاالت .والمواد الخاـ
الزراعية والتعدينية يجرى تداوليا فى السوؽ العالمية بأثماف منخفضة التعكس القيمة الحقيقية أو
التكمفة االقتصادية واالجتماعية ليذه السمع .والدوؿ النامية وىى أكبر مصدر ليذه السمع تضطر
تحت ضغط الفقر والديوف وبرامج التكييؼ الييكمى ودورىا فى تقسيـ العمؿ الدولى أف يستمر
تخصصيا فى ىذا المجاؿ ،مما يؤدى الى زيادة العرض العالمى ليذه السمع بنسبة أعمى مف
زيادة الطمب عمييا .وبذلؾ يتضح لنا أف انخفاض أسعار المواد الخاـ الزراعية والتعدينية فى
السوؽ العالمية يؤدى الى زيادة االستيالؾ فى البمداف الصناعية ،وتدمير الموارد الطبيعية فى
البمداف النامية.

0

أوال :التبادل غير المتكافىء والديون األيكولوجية:
يرى المعارضوف لتزايد كثافة التجارة العالمية أنيا تؤدى الى تكريس نموذج تقسيـ العمؿ
الدولى مع اعادة توزيع أدوار كؿ مف البمداف الصناعية والنامية فى االستغالؿ الجائر لمموارد
 1نًضٚذ يٍ انزفبطٛم دٕل َشبا انششكبد يزؼذٚخ انجُغٛبد فٗ انذٔل انُبيٛخ ساجغ فٗ رن :
Streeten, P.: The Multinational Enterprise and Theory of Development Policy, in:
World Development, Vol. 1, 1973. Pp. 1-14.
 2نَظش:
Arden – Clarke: South – North Terms of Trade: Environmental Protection
 and Sustainable Development, in: International Environmental Affairs 41992, p. 122 – 139..
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الطبيعية وتدميرىا .وتقسيـ العمؿ الدولى الحالى والموروث مف الحقبة االستعمارية والثورة

الصناعية األولى ،حيث تتخصص بعض البمداف وخاصة النامية فى تصدير خامات طبيعية
ومنتجات أولية ،كما تتخصص بمداف أخرى خاصة الصناعية فى المقابؿ فى انتاج وتصدير

المنتجات الصناعية والخدمات ،وىى تحتوى عمى مكونات محدودة مف الخامات الطبيعية.
وبالتعمؽ فى ىذه الرؤية نجد وكأنو قد حدث تبادؿ لألدوار ،فالدوؿ الصناعية أو االستعمارية
سابقا لوثت العالـ ودمرت البيئة العالمية بنموذج التصنيع الرأسمالى منذ الثورة الصناعية األولى،

ويمعب ىذا الدوؿ حاليا وفى ظؿ شروط جائرة لتقسيـ العمؿ الدولى ،الدوؿ النامية أى
المستعمرات السابقة ،وذلؾ باستنزاؼ الموارد الطبيعية وتدمير البيئة وتمويثيا بسموكيات الفقر
والظمـ االجتماعى والتخمؼ االقتصادى.

2

ويرى زاكس  Sachsبحؽ أف الديوف الخارجية التى تثقؿ كاىؿ الدوؿ النامية يقابميا ديونا

أيكولوجية تراكمت بفعؿ البمداف الصناعية ،وىى الفاعؿ األصيؿ لجرائـ تدمير الموارد الطبيعية
وتمويث البيئة منذ الثورة الصناعية حتى يومنا ىذا .لذلؾ فاف فرضية التبادؿ غير المتكافىء
تظير أوضح مايكوف فى التجارة العالمية لمموارد الطبيعية .ولو طبقنا مقولة راؤؿ بريبش

 Prepischوأنصار مدرسة أمريكا الالتينية فى التخمؼ والتبعية  Dependnciaحوؿ التبادؿ

غير المتكافىء ،سنجد أف صادرات البمداف النامية مف المواد األولية تعنى تدمير رأس الماؿ
األيكولوجى الذى يخص البشرية كميا واألجياؿ القادمة ،والذى تراكـ عبر مئات بؿ آالؼ السنيف
مقابؿ منتجات صناعية مف دوؿ الشماؿ ترتفع تكمفتيا االجتماعية فى شكؿ تمويث البيئة.

والخاسر فى عممية التبادؿ ىذه ىو كوكبنا المظموـ بشمالو وجنوبو.

وبذلؾ تصبح البمداف الصناعية مدينة أيكولوجيا ،حيث استنزفت الموارد الطبيعية فى

الحقبة االستعمارية ،وتراكمت الثروة فى الشماؿ وتكونت ىياكؿ الفقر والتخمؼ فى الجنوب ،دوف
أف يجرى تعويضو عف ذلؾ .كما اليجرى تعويض الدوؿ النامية اليوـ عف استنزاؼ مواردىا

الطبيعية ،ويستمر استنزاؼ الموارد غير المتجددة كالبتروؿ ،ويجرى تدمير غابات األمازوف التى
 1نَظش:

Sachs, W.: Planet Dialectics – Explorations in Environment and
Development, Zed Books, London 1999. p. 32.
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تعد أكبر مصدر أوكسيجيف لكافة البشرية .وتستمر بمداف الشماؿ الصناعية فى االستحواذ
والسيطرة عمى موارد طبيعية تعد ممكا عاما لمبشرية مثؿ البحار والغالؼ الجوى ،وتستمر فى

تمويثيا وتدميرىا دوف تعويض يقدـ لمبمداف النامية.

اف التبادؿ األيكولوجى غير المتكافىء وتراكـ الديوف األيكولوجية يعد تعبي ار صارخا عف

ىروب الفاعؿ األصمى مف المساءلة والعقاب .وتعج المحافؿ الدولية حوؿ التجارة العالمية والبيئة
العالمية بألواف النفاؽ القانونى والسياسى ،وتدفع البشرية كميا الثمف فادحا مقابؿ سياسات غير

انسانية ،وتنتقـ الطبيعة لنفسيا مف جراء تدخؿ االنساف واحداثو اختالال فى النظـ البيئية ،وتزيد

األعاصير والفيضانات والتغيرات المناخية بصورة غير مسبوقة فى عنفيا ،وتجد االنسانية نفسيا

أماـ طوفاف جديد ،وننتظر جميعا فى شماؿ كوكبنا وجنوبو سفينة نوح األيكولوجية.

ثانيا :الترابط بين تسارع العولمة االقتصادية وانفجار مشكالت البيئة العالمية:

يرى المعارضوف لمعولمة  Globalizationأف التكمفة االجتماعية والنفسية لثقافة االستيالؾ

التى تروج ليا العولمة تعتبر مرتفعة وباىظة ،لدرجة التتناسب مع منافعيا التى ىى فى نظرىـ
مضار .ويبالذ البعض مف أنصار ىذا الرأى ويحذروف مف أف العولمة تعبد الطريؽ لمكوارث

االقتصادية والبيئية ،حيث ستصبح االقتصاديات القومية والعالمية موضع استغالؿ مكثؼ

لمشركات دولية النشاط واالستثمارات العالمية ،كما ستفجر العولمة مشكالت تمويث البيئة وتدمير

الموارد الطبيعية.
ويرى البروفسور شتيجميتس  Stiglitzالحائز عمى جائزة نوبؿ فى االقتصاد وعمؿ نائبا
لرئيس البنؾ الدولى أف العولمة التعمؿ لخير الفقراء ،والتعمؿ لصالح حماية البيئة ،والتعمؿ مف
أجؿ استقرار االقتصاد العالمى 2.أما عالـ االقتصاد الحائز عمى جائزة نوبؿ أمارتيا سف
 Amartya Senفيفترض أف الحرية مف أىـ عناصر التنمية ،ويجب تنمية مواىب الفرد ليشارؾ
كؿ فرد فى تعريؼ واختيار القيـ التى تحدد أولويات حياتنا.

0

 1نَظش فٗ رن :
Stiglitz, J. E.: Globalization and its discountents, W. Norton 2002.
 2نَظش فٗ رن :

16

تتعارض العولمة االقتصادية مع التنمية المستدامة وحماية البيئة ،ذلؾ ألف زيادة كثافة

التجارة العالمية تتضمف زيادة حركة المواصالت وماينتج عنيا مف مموثات البيئة .وبينما ينادى
عمماء البيئة وأنصار حماية البيئة الطوباويوف بمنع أو تقميؿ أسباب تمويث البيئة التى أدت الى

ظاىرة الصوبة الزجاجية أو االحترار ،وثقب األوزوف ،والتغييرات المناخية .وتسارع حركة التجارة

العالمية يستمزـ حرؽ كميات ميولة مف الوقود األحفورى .ويخشى أف تسبب التغييرات المناخية
بعض المخاطر التى تتمثؿ فى تصحر مساحات شاسعة مف الغابات المطيرة فى أمريكا الجنوبية

حتى سنة  ،0252وقد يرتفع عدد السكاف المضاريف فى كثير مف الدوؿ مف تآكؿ السواحؿ
وارتفاع منسوب البحار الى نحو  022مميوف نسمة حتى سنة  ،0202ومف المحتمؿ أنو سيعانى

نحو  02مميوف نسمة مف المجاعة ونحو  292مميوف آخريف مف نقص حاد فى المياه.

2

ثالثا :ضرورة اصالح مسار العولمة لتتوافق مع التنمية المستدامة:
تحمؿ العولمة في أحشائيا العديد مف التناقضات فيي تضاعؼ مف حجـ الثروة وانتاج

السمع ،وتوجد في نفس الوقت فروقا حادة وأوضاع تتسـ بعدـ المساواة .وتأثير النظاـ المالي
الدولي وتفاعمو مع نظـ اإلنتاج والتجارة العالمية يؤثر بالتالي عمي الثقافة والحياة االجتماعية

ونظاـ القيـ لجميع الشعوب .لذؾ يجب توجيو العولمة نحو طريؽ مقبوؿ اجتماعيا وبيئيا
واصالح النظاـ الحالى لمتجارة العالمية ،وصياغة استراتيجية كونية لعولمة أكثر انسانية.

( أ ) :توجيو العولمة نحو طريق مقبول اجتماعيا وبيئيا:
تقوـ العولمة عمي نظاـ السوؽ وتعظيـ الربح والكفاءة االقتصادية ،بينما تفشؿ آليات
السوؽ أكثر في حماية البيئة وتعويض التكمفة االجتماعية الناتجة عف تدمير البيئة .حتى
Amartya Sen: Development as Freedom, New Delhi 2000.
2

نَظش:
Sachs, W.: Planet Dialectics – Explorations in Environment and
Development, Zed Books, London 1999. p. 90.
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عناصر الرفاىية االجتماعية مثؿ تقديـ الدعـ لفئات الدخؿ المنخفض واالنفاؽ عمي الصحة

والتعميـ ورعاية المسنيف وتوفير مياه الشرب النقية وغيرىا أصبحت موضوعات تخضع لمنطؽ
الكفاءة االقتصادية وتحقيؽ الربح.
يجب تحقيؽ عولمة أكثر إنسانية مترفقة بالبيئة والمجتمع .وىذا يتطمب إصالحات شاممة
لمنظمة التجارة العالمي  W T Oوالنظاـ المالي العالمي والمنظمات االقتصادية العالمية مثؿ

البنؾ الدولي  WBوصندوؽ النقد الدولي  .IMFولكي يتوافؽ نظاـ التجارة العالمي مع متطمبات

التنمية المستدامة يجب أف تكوف األولوية لحماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية وعدـ تدميرىا،

والتقميؿ مف حدة الفقر فى الدوؿ النامية ،واف تتقدـ معايير حماية البيئة في مجاالت اإلنتاج
والتجارة معايير تحرير التجارة ،وبمعني آخر يجب أف تقدـ اتفاقيات حقوؽ اإلنساف وحماية البيئة
عمي قانوف منظمة التجارة العالمية .كما يحتاج نظاـ المالي الدولي إلى إعادة تنظيـ آلياتو،
بحيث ال تكوف عالج مشكالت المديونية وسعر الصرؼ عمي حساب تدمير الموارد الطبيعية

واستنزافيا في عممية تصدير باىظة التكمفة.

اف برامج التكييؼ الييكمي القائمة عمي الخصخصة والتوجو التصديري وكؼ يد الدولة
عف التدخؿ في الحياة االقتصادية واالجتماعية والعودة إلى وظيفتيا التقميدية كدولة حارسة ،كؿ

ذلؾ يتعارض مع شروط تحقيؽ التنمية المستدامة والتوازف بيف األىداؼ االقتصادية واالجتماعية

وحماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية .وىناؾ ضرورة ممحة لفرض إجراءات جديدة في األسواؽ
المالية مثؿ فرض ضريبة عمي المعامالت المالية في مجاؿ استبداؿ العمالت ،كذلؾ يحتد الجدؿ

حوؿ فرض ضرائب بيئية عالمية وغرامات مالية عمي تمويث النظـ البيئية واالستخداـ الجائر

لمموارد الطبيعية ،مثؿ تدمير الغابات واستنزاؼ مصايد األسماؾ وتوجو حصيمة ىذه الضرائب

البيئية وتمويؿ برامج التنمية المستدامة مف أىـ مبادئ االقتصاد البيئي مبدأ لالمموث يدفع تكمفة

ما يدمره التموثل واذا طبؽ بحزـ عمي صادرات الدوؿ الصناعية فسوؼ تنخفض نسبة التموث،

وفي نفس الوقت سيدعـ ذلؾ نظاـ فعاؿ لضماف الصادرات واالستثمارات.
اف األمر اليحتاج فقط إلى تخفيؼ غمواء ومثالب العولمة االقتصادية بتطبيؽ معايير حماية

البيئة ،وانما أيضا باقامة نظـ ديمقراطية تراعي تطبيؽ التنمية المستدامة ،وعمي الدوؿ الصناعية
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بصفة خاصة مسئولية كبيرة في ىذا المجاؿ ،لكي تكتسب العولمة االقتصادية أبعادا اجتماعية

وبيئية ،لتصبح إنسانية.

( ب ) :مقترحات الصالح التجارة العالمية:
رغـ أف نتائج قمة البيئة العالمية فى جوىانسبرج محدودة ولـ تنجح فى الزاـ الدوؿ
الصناعية وخاصة الواليات المتحدة بالتصديؽ عمى اتفاقيات حماية البيئة العالمية ،اال أنو يجب

السير فى اتجاه المحافظة عمى الموارد وعدـ إىدارىا ،والترفؽ بيا وعدـ االستخداـ الجائر

لعناصرىا ،والتمسؾ بثقافة التنمية المستدامة ،وىذا يعنى بإيجاز الدفاع عف الحياة ،وذلؾ بحماية
البيئة مف التموث والتدمير.
وندعو فى ىذا المجاؿ إلى االىتماـ بتحسيف نوعية السمع والخدمات ،وأيضا توجيو

االستثمارات لمقطاعات الموفرة لمطاقة والموارد الطبيعية ،وتبنى مفيوـ تمويؿ السمع العامة

العالمية ،ونفصؿ ذلؾ فيما يمى:

 :2تحسين المتاح من السمع والخدمات:
لتحسيف المتاح مف السمع والخدمات يمكف ترشيد استخداـ المواد الخاـ والطاقة واعادة
استخداـ المواد األولية الثانوية وتدوير النفايات ،ألف ارتفاع أسعار المواد األولية ومصادر الطاقة

يستمزـ إعادة تدوير النفايات لالستفادة منيا كمصدر لمطاقة والمادة الخاـ .ويمكف لمدولة تبعا

لذلؾ أف تتيح فرصة النتشار وتقدـ عممية تدوير النفايات ،وذلؾ مف خالؿ شراء متزايد لمسمع
التى تعتبر مواد أولية ثانوية وأيضا بصياغة التعميمات والموائح لتحويؿ ىذه النفايات إلى سمع

ومواد خاـ يعاد استخداميا.

فى مجاالت كثيرة يمكف االىتماـ بإنتاج منتجات راقية تتميز بطوؿ عمرىا االستعمالى،

فمثال يمكف لمدولة أف تساىـ فى إنتاج سيارات يكوف عمرىا االستعمالى طويؿ مع ضماف متانتيا

ورفع درجة األماف فى استخداميا ،وأيضا استخداـ مواد االحتراؽ التى ينتج عنيا عادـ اقؿ،
وتحسيف أجزاء السيارة التى تبث العادـ وتبعث عمى الضوضاء .ويمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ

سف لوائح وتعميمات واعطاء حوافز مثؿ تخفيض الرسوـ واإلعفاءات الضريبية عمى استخداـ

السيارات ،ويعد ذلؾ بال شؾ مفيدا لمبيئة ويخفض مف نسبة التموث.
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يمكف بفضؿ التقدـ فى تكنولوجيا المعمومات رفع القدرة عمى اإلنجاز فى مجاؿ

االتصاالت ،حيث يمكف لمدولة مف خالؿ قدرتيا االحتكارية فى بعض المشروعات باإلضافة
ألنشطة القطاع الخاص أف تساىـ فى تشجيع وسائؿ االتصاؿ التى ال تموث البيئة مثؿ التميفوف

والتميفزيوف والفيديو واألنظمة الالزمة لذلؾ مثؿ تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات عبر األقمار

الصناعية ومحطات التميفزيوف .وبتشجيع الدولة لوسائؿ االتصاؿ سيصبح مف الممكف تحقيؽ
منافع اجتماعية .كما أف تشجيع الدولة لصناعة اإللكترونيات مف خالؿ تشجيعيا لمراكز البحث
والتطوير الحكومية سيؤدى إلى ترشيد كبير لمعممية االقتصادية ،إال أنو قد يؤدى إلى بعض

المشكالت بشكؿ غير مباشر لمسياسة البيئية ،ألف انتشار استخداـ اإللكترونيات الدقيقة
وتكنولوجيا المعمومات ستؤدى إلى توفير أماكف العمؿ بصورة مطردة .ويمكف لمدولة أف تساىـ

فى مجاؿ الثقافة ووقت الفراغ بشكؿ مباشر عف طريؽ تشجيع مراكز التعميـ والثقافة ،وبشكؿ
غير مباشر بتقديـ تسييالت لمسياحة وقضاء أوقات الفراغ ،خاصة عندما تزيد كثافة المواصالت

مما قد يسبب مشكالت بيئية.

ولتقميؿ التموث الناتج مف السيارات يجب تحسيف استخداـ وسائؿ المواصالت العامة مف

أجؿ تخفيؼ بعض المشكالت البيئية مثؿ الضوضاء وعوادـ السيارات واستيالؾ الوقود .ولكى
يكوف استخداـ المواصالت العامة أكثر جاذبية بالقياس لوسائؿ المواصالت الخاصة يمكف رفع

أسعار الضرائب عمى السيارات الخاصة والبنزيف ،وفى نفس الوقت يجب تحسيف الخدمة فى

المواصالت العامة لتكوف أكثر راحة.

ويمكف عف طريؽ تحسيف الخدمات فى مجاالت الصحة والتعميـ والشئوف االجتماعية
المساىمة فى الرفاىية غير المادية لفئات الشعب وتقميؿ تمويث البيئة ،وذلؾ عف طريؽ االىتماـ

بالمستشفيات والرعاية الصحية وتحسيف الخدمات االجتماعية المقدمة لممعوقيف وكبار السف،

ورعاية األمومة والطفولة واالىتماـ بمدارس األطفاؿ والحضانة وغيرىا .كما يمكف تحسيف
األوضاع غير المادية لفئات الشعب بتقميؿ تمويث البيئة وذلؾ عف طريؽ تحسيف ظروؼ

المساكف بصيانتيا وترميميا واالىتماـ بنظافتيا والعمؿ عمى راحة السكاف .ومف خالؿ ىذه
المقترحات يمكف اتساع قطاعات الصحة والتعميـ والثقافة انطالقا مف آثارىا اإليجابية عمى

البيئة .ولمتحقؽ مف إحداث التغيرات الحقيقية لعالج مشكالت البيئة ،مف الواجب فى المجاالت
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االقتصادية فحص مراحؿ اإلنتاج واالستيالؾ والتغيرات فى الييكؿ االقتصادى وعالقة ذلؾ

باستيالؾ الموارد .ويمكف القوؿ بأف النمو فى ىذه المجاالت وتراجع قطاعات الصناعة التى

تضر بالبيئة ،مثؿ صناعات المواد الخاـ والوقود ،ستؤدى إلى تحسيف نوعية البيئة.
 :3توجيو االستثمارات لقطاعات موفرة لمطاقة والموارد وتحمى البيئة:
مف المعروؼ أف الوحدات االقتصادية فى أية دولة تعمؿ فى إطار محمى وعالمى يتسـ
بالمنافسة ،وفى ظؿ مستوى معيف لألجور تحاوؿ الوحدات االقتصادية ترشيد االستثمارات

وضغط التكمفة حتى تصبح قادرة عمى المنافسة عمى المستوى القومى والعالمى وخمؽ فرص
عمؿ جديدة .وتوجد إمكانية لخفض التكاليؼ تتمثؿ فى أنو بدال مف االستثمار فى صناعات
تستغنى عف القوى العاممة يجب أف تتوجو االستثمارات نحو الصناعات التى توفر الطاقة

والموارد ،وبذلؾ يمعب عنصر التكمفة دو ار جوىريا فى رفع القدرات التنافسية.

ويمكف اعتبار االستثمارات فى القطاعات التى توفر الطاقة والموارد استثمارات مرشدة وذلؾ

بعكس االستثمارات التى يجرى ترشيدىا باالستغناء عف فرص جديدة لمعمؿ .وفى ىذا الشأف
توجد إمكانيات ىامة وذات فعالية كبيرة فى مجاؿ حماية البيئة ،فمثال يجب تقميؿ استيالؾ المواد

األولية فى العممية اإلنتاجية ،وبذلؾ يقؿ إىدار المواد الخاـ كأحد مدخالت العممية اإلنتاجية،
وأيضا تقميؿ العادـ كأحد مخرجات العممية اإلنتاجية ،وفى نفس الوقت يمكف انتاج نفس الكمية

مف المنتجات .ويجب إحالؿ بعض المواد التى ال تضر البيئة بتمؾ التى تضر البيئة ،خاصة

تمؾ التى يمكف التخمص منيا ،وأيضا إعادة وضع عممية اإلنتاج واالستيالؾ فى الدورة

االيكولوجية خاصة فى مجاؿ الزراعة .كما يجب توفير استخداـ الطاقة ،وذلؾ بتجنب فقداف
الطاقة مع استخداـ جيد لنفس كمية الطاقة ،وتوفير الطاقة فى العمميات اإلنتاجية مف خالؿ

أجيزة مركزية كبيرة إلنتاج الكيرباء والتدفئة وبذلؾ يمكف ترشيد استخداـ الطاقة .ويمزـ لذلؾ
أيضا تصنيع المعدات التى تحتاج الى قدر أقؿ مف الطاقة عند استخداميا ،وأيضا استخداـ
الطاقة المتجددة مثؿ البيوجاز والطاقة الشمسية بدال مف الطاقة التقميدية غير المتجددة مثؿ

البتروؿ والفحـ والغاز الطبيعى .واعادة استخداـ النفايات بتدويرىا فى منتجات جديدة.
 :4تطبيق مفيوم تمويل السمع العامة العالمية:
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برز فى السنوات األخيرة مفيوـ تمويؿ السمع العامة العالمية كاطار مرجعى لقضايا التنمية

وحماية البيئة 2.ويمكف تعريؼ السمع العامة العالمية بأنيا تمؾ السمع التى تنتشر منفعتيا عبر
الحدود السياسية لمدوؿ ،وعبر األقاليـ والشعوب واألجياؿ .وىذا التعريؼ الواسع يتجاوز التعريؼ
التقميدى لمسمع العامة التى تنحصر فى عمـ المالية التقميدية فى سمع عامة تشبع حاجات عامة

تتميز بعدـ االستبعاد وىى الدفاع واألمف والقضاء ،ليشمؿ البيئة والصحة العامة والتراث الثقافى،
وأيضا العمـ والمعرفة والعدالة االجتماعية والكرامة االنسانية .وقد أثيرت قضية السمع العامة

العالمية فى مؤتمر األمـ المتحدة حوؿ تمويؿ التنمية فى مارس  0220فى مونتيرى ،وأيضا فى
مؤتمر البيئة العالمية فى جوىانسبرج سنة  .0220واكتسبت القضية فعالية أكبر عندما قررت

فرنسا والسويد انشاء قوة لمتدخؿ السريع تيتـ بتمويؿ السمع العامة العالمية.

المبحث الثانى
 1ظٓش ْزا انًظطهخ ألٔل يشح فٗ كزبة طذس فٗ عُخ :1777
Kaul, Inge – Gruberg, Isabelle – Marc, A.: Global Public Goods. International
Coperation in the 21st Century.
كًب طذس عُخ  2002كزبة ْبو انًؤنفخ اَجٗ كبٔل:
Kaul, Inge: Developing Countries and Global Public Goods.
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أىمية الطاقة المتجددة

وخاصة الطاقة الشمسية لمتنمية المستدامة
المطمب األول :أىمية الطاقة المتجددة واستغالل الطاقة الشمسية:

بحسب الدراسات الحديثة ستعتمد الدوؿ االوربية عمى الطاقة النظيفة بحموؿ عاـ 0252

بشكؿ كامؿ ،لذلؾ فإف ارتياد ىذا المجاؿ ىو خيار استراتيجى لممستقبؿ 2.وتقسـ مصادر الطاقة

الى ثالثة وىى مصادر أحفورية مف نفط وغاز وفحـ ،ومصادر الطاقة المتجددة مثؿ الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية ،ومصادر تركيبية مثؿ الطاقة النووية سواء اإلندماجية أو
اإلنشطارية وغيرىا .ويؤكد عدد مف الباحثيف انو منذ  0222أصبحت اقتصاديات الطاقة

الشمسية تتفوؽ عمى اقتصاديات المحطات النووية.

اف اشعاع الطاقة الشمسية المرسؿ الى األرض يساوي عشرة آالؼ ضعؼ كمية الطاقة

المستيمكة يوميا ،أي أف العالـ يستيمؾ كمية مف الطاقة أقؿ بعشرة آالؼ مرة مما تقدمو لنا
الشمس .وقد تـ العمؿ في ألمانيا وأمريكا والياباف عمى المساىمة مف خالؿ الحوافز المالية

والضريبية لتخفيض أسعار الطاقة الكيربائية ،وذلؾ بفضؿ التوصؿ إلى جيؿ جديد مف الخاليا

الشمسية الدقيقة جدا.
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اف مصادر الطاقة األحفورية فى طريقيا لمنضوب ،وتكمفة إستغالليا مرتفعة وذات تأثير

سمبي عمى البيئة والمناخ .وتفيد الدراسات العممية اف الطاقة المتجددة يمكنيا اف تؤمف أضعاؼ
معدؿ االستيالؾ الحالي لمطاقة في العالـ اذا ما تـ استغالليا بشكؿ صحيح .لذلؾ فقد تطور

االىتماـ بالطاقة الشمسية فى العقود الثالثة األخيرة ،حيث تـ تطوير شرائح عالية القوة مف مادة

السميكوف تـ وضعيا بأشكاؿ وأبعاد ىندسية معينة وقادرة عمى تحويؿ أشعة الشمس إلى طاقة
كيربائية .وأصبحت الطاقة الكيربائية المولدة مف الشمس في المناطؽ التي تكوف فييا الطاقة

 1نَظش فٗ رن :
Report of The International Renewable Energy Agency (IRENA), 24–25 October
ٔ United Nations Environment Programme Report, UN, Newنٚضب2010 in Abu Dhabi. :
– York, 18 January 2008, p. 16-28.
ساجغ دساعخ ناهقزٓب شجكخ عٛبعخ انطبقخ انًزجذدح نهقشٌ انٕادذ ٔانؼشش 24 ،ٍٚنٚهٕل  ،2010يزٕافش ػهٗ
انًٕقغ ،theenvironment.maktoobblog.com/ :االَزشَذ ،انذخٕل12/11/2010. :
 2ساجغ :دٔنخ االيبساد انؼشثٛخ انًزذذحٔ ،صاسح انطبقخ – شؤٌٔ انكٓشثبء  -إداسح انكٓشثبء ٔيٛبِ انزذهٛخ:
اعزخذاو انطبقخ انًزجذدح ف ٙدٔل انخهٛج.2012 ،
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الشمسية عالية مثؿ مصر تنافس المصادر التقميدية لمطاقة مف ناحية التكمفة االقتصادية،
ويتطمب ذلؾ تصميـ أنظمة الطاقة الشمسية المتكاممة لتوليد وخزف الكيرباء ومف ثـ تحويميا مف
تيار مستمر إلى تيار متردد مثؿ الكيرباء التي نستخدميا في المنازؿ.

سنة  0220تجاوزت استثمارات مصادر توليد الطاقة البديمة ،التي بمذ حجميا  202بميوف

دوالر االستثمارات في مصادر توليد الطاقة بالوقود األحفوري وقدرىا  222بميوف دوالر،
انبعاثات غازات االحتباس الحراري يجب أف تتقمص بنسبة  %52إلى  %05بحموؿ عاـ 0252

مف أجؿ ضبط زيادة متوسط الح اررة العالمية  0درجة مئوية .وجاء في تقدير الوكالة الدولية
لمطاقة ّأنو مف أجؿ إحراز تقميص بنسبة  52في المائة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف بحموؿ
عاـ  ،0252البد مف إحراز استثمارات تراكمية بحجـ  05ترليوف دوالر بحموؿ ىذا الموعد .وىذا

يعني تخصيص استثمارات سنوية متوسطة تزيد قميال عف  2ترليوف دوالر .وتمشياً مع التحوؿ

نحو االقتصاد األخضر ،ستشمؿ نصؼ االستثمارات تغطية نفقات إبداؿ التكنولوجيات التقميدية

بتقنيات سميمة بيئياً وقميمة الكربوف ،ويجب مراعاة الجوانب البيئية لتكوف عمى رأس األولويات في
ىذا المجاؿ مف خالؿ تناوؿ عممية التخمص مف االنبعاثات الكربونية في الوقود األحفوري.

2

المطمب الثانى :اآلثار اإليجابية لالقتصاد األخضر وحماية البيئة:

يرى بعض عمماء االقتصاد أف سياسات عدـ التصدي لتحديات بيئية ،مثؿ استنزاؼ الموارد

وخسارة التنوع البيولوجي وازدياد شدة العواصؼ وتكرارىا والفيضانات وموجات الجفاؼ نتيجة
تغير المناخ ،قد يفرض خسائر في فرص العمؿ ومصادر الرزؽ .لذلؾ يوفر التصدي لمتحديات

البيئية فرصا لمعماؿ وأرباب العمؿ وينعكس نمواً اقتصادياً .وبالتالي ،ستكوف الصناعات الحديثة

التي تتصدى لتغير المناخ ،في طميعة قطاع التكنولوجيا النظيفة  Clean Tech.وقد أحدثت
الجيود العالمية في التصدي لتغير المناخ وتأثيراتو تحوالت في أنماط االستخداـ واالستثمار في

االقتصاد األخضر .وقد تـ استحداث عدد كبير مف فرص العمؿ ومالييف الوظائؼ الخضراء في

قطاعات مثؿ الطاقة المتجددة ونظـ النقؿ المستداـ والزراعة وحماية البيئة والصناعة واألبحاث

 1نَظش فٗ رن  :انًجهظ انٕاُ ٙنإلػقو :انكزبة انغُٕ٘ نذٔنخ االيبساد انؼشثٛخ انًزذذح  ،2012نثٕ ظجٗ
.2012
ثبعم انٕٛعفٔ ٙػه ٙانقشِ غٕن ،ٙجذٖٔ اقزظبدٚخ ٔثٛئٛخ يٍ اعزغقل انطبقخ انًزجذدح ف ٙانًُطقخ انؼشثٛخ ،يجهخ
انجٛئخ ٔانزًُٛخ ،ػذد يبسط .2009
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والتنمية واإلدارة والنشاطات والخدمات ،فالوظائؼ الخضراء ىي وظائؼ تسيـ في تخفيؼ

التيديدات البيئية التي تواجييا البشرية.

المطمب الثالث :الطاقة المتجددة وحل مشكمة تغير المناخ:

تمعب الطاقة المتجددة دو اًر رئيسياً في إمدادات الطاقة العالمية وذلؾ مف أجؿ مواجية

التيديدات البيئية واالقتصادية لمتغير المناخي التي يتزايد خطرىا .اف ارتفاع درجة الح اررة

العالمية بنسبة درجتيف مئويتيف فوؽ المستويات التي سادت قبؿ الثورة الصناعية يمكف أف يؤدي

إلى تجنب معظـ التيديدات الخطيرة لتغير المناخ ،وىذا المستوى يمكف التوصؿ إليو فقط مف
خالؿ تخفيضات عمى المدى الطويؿ في انبعاث الغازات ،بما في ذلؾ أسواؽ الطاقة المتجددة
الضخمة .ويمكف لالستراتيجيات الوطنية واإلقميمية أف تساعد في نمو قطاع الطاقة المتجددة

وتقميؿ معدالت اإلنبعاثات وظاىرة االحترار العالمى ،واستخداـ وسائؿ السياسات االقتصادية،
فعالة
مثؿ وضع أىداؼ لمطاقة المتجددة والحوافز الضريبية ،يمكف أف يكوف بمثابة استراتيجية ّ

لتحفيز التغير وتحقيؽ التنمية المستدامة.

2

مؤتمر ريو  02الذي أنعقد في يونيو  0220أظير الت ازما واسعا مف المجتمع الدولي إليجاد
وسيمة مشتركة قدما إلى مستقبؿ مستداـ ومواجية التحديات العممية ،والسبيؿ الى ذلؾ تشجيع

قوة عاممة مؤىمة مف التقنييف والمصمميف
االستثمار فى الطاقة المتجددة ،التى تحتاج إلى ّ
والميندسيف ،وباإلضافة إلى ذلؾ يعتمد قطاع الطاقة المتجددة بشكؿ كبير عمى البحث

والتطوير R&Dإلحراز التقدـ وغالبا ما يكوف الرواد في قطاع الطاقة المتجددة فى معاىد
البحوث العممية العالمية ،خاصة فى الدوؿ المتقدمة.

 1ساجغ :جٌٕ كشٚغزُٛغ :ٍٛعٛبعخ انطبقخ انًزجذدح نهقشٌ انٕادذ ٔانؼشش ،ٍٚيشكض سٚضٔ نهًُبر ٔانطبقخ ٔانزًُٛخ
انًغزذايخ انزبثغ نجشَبيج األيى انًزذذح نهجٛئخ (َٕٛٚت) ،دث /ٙثبسٚظ ،فجشاٚش .2006
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المبحث الثالث
سياسة حماية البيئة فى ألمانيا االتحادية
قبؿ أف نتعرض لدراسة عالقة سياسة حماية البيئة بالسياسػة االقتصػادية يجػدر بنػا أف نػذكر

بأىداؼ كؿ سياسة منيما .فمف جية نرى أف أىداؼ سياسة البيئة تتضمف حماية البيئة .وسياسة

البيئة أيا كانت صياغتيا يجب أف تضمف لننساف بيئػة صػحية وتحفػظ لػو وجػوده اإلنسػانى ،وأف
تحػػافظ عمػػى الػػنظـ البيئيػػة مػػف تربػػة وىػواء وميػػاه ونبػات وحيػواف ،مػػع ضػػماف حمايتيػػا مػػف اآلثػػار

السػػمبية لتػػدخؿ اإلنسػػاف فييػػا ،والتػػدخؿ بحػػزـ لمعالجػػة أض ػرار تمويػػث البيئػػة وتػػدميرىا مػػف ج ػراء
السػػموكيات الخاطئػػة وغيػػر الواعيػػة لننسػػاف .ومػػف جيػػة أخػػرى فػػاف السياسػػة االقتصػػادية تتضػػمف

األىػػداؼ االقتصػػادية الكميػػة وتحقيػػؽ االسػػتقرار االقتصػػادى والنمػػو االقتصػػادى ،وذلػػؾ يعنػػى بمػػوغ

مسػػتوى مرتفػػع مػػف التشػػغيؿ ،واسػػتقرار مسػػتوى األسػػعار وتػوازف ميػزاف المػػدفوعات وتحقيػػؽ معػػدؿ
مالئـ لمنمو االقتصادى ،ويضاؼ إلى ذلؾ ىدؼ آخر وىو تحقيؽ توزيع عادؿ لمدخؿ والثروة.

بصفة عامة يمكف القوؿ أف اإلنفاؽ العاـ عمى حماية البيئػة قػد أصػبح ضػرورة وأخػذ صػبغة

دولية ولـ يعد يقتصر عمى دوؿ بعينيا ،فاآلثار المتوقعة لحماية البيئة تمتد إلػى مجػاالت اإلنتػاج
واالسػػتثمار وسػػوؽ العمػػؿ عمػػى المسػػتوى الػػدولى ،وبالتػػالى فػػاف سياسػػة حمايػػة البيئػػة تػػؤثر عمػػى

األىداؼ االقتصادية الكمية لجميع الدوؿ.

إف األعبػاء التػى يتحمميػا االقتصػاد القػومى بسػػبب تطبيػؽ سياسػة فعالػة لحمايػة البيئػة يمكػػف
تعويضيا جزئيا مف خالؿ عائد االستثمار فى مجاالت إنتاج السمع المتعمقة بحمايػة البيئػة ،وذلػؾ

مقرونػا بالنػػاتج القػومى اإلجمػػالى .واالقتصػاد األلمػػانى عمػػى سػبيؿ المثػػاؿ يتميػز بإنفػػاؽ اسػػتثمارى

مرتفػػع نسػػبيا فػػى مجػػاؿ حمايػػة البيئػػة .وطبقػػا لد ارسػػة قػػاـ بيػػا المكتػػب االتحػػادى لمبيئػػة فػػى ألمانيػػا
 Umweltbundesamtوجػػد أف فػػى الفت ػرة مػػا بػػيف  2707 - 2702نحػػو  00.0مميػػار مػػارؾ
انفػػاؽ اسػػتثمارى فػػى مجػػاؿ اإلنتػػاج السػػمعى لحمايػػة البيئػػة .والجػػزء الخػػاص بحمايػػة البيئػػة مقارنػػا

بالنػػاتج الكمػػى اإلجمػػالى وصػػؿ فػػى تمػػؾ الفت ػرة إلػػى متوسػػط نحػػو  .%0.00وبػػذلؾ ارتفػػع اإلنفػػاؽ

االستثمارى فى تمؾ الفترة اسميا بمقدار  %20.2فى المتوسط سنويا.
 1أنظر فى ذلك:
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وق ػػد ارتف ػػع اإلنف ػػاؽ عم ػػى حماي ػػة البيئ ػػة ف ػػى ألماني ػػا االتحادي ػػة بش ػػكؿ ممح ػػوظ ف ػػى العق ػػديف

الماضييف ،واصبح ما تتحممو الصناعة األلمانية مف نفقات لحماية البيئة أكبر مما تتحممو الدولػة
فى ىذا المجاؿ .فقػد أصػبحت المصػانع ممزمػة بتحمػؿ تكػاليؼ عمميػة تنقيػة اليػواء ،والتػى تسػتمزـ

تركيػػب فالتػػر وأجي ػزة لتنقيػػة الي ػواء واسػػتخداـ تقنيػػة إنتػػاج تقمػػؿ النفايػػات وترشػػد اسػػتخداـ الطاقػػة،
وتمؾ أمور مكمفة اقتصاديا .بينما تمتزـ الدولة بحماية وتطيير المجارى والقنػوات المائيػة ،وبصػفة

خاصػػة تشػػغيؿ محطػػات تنقيػػة الميػػاه ومحطػػات الصػػرؼ الصػػحى والصػػرؼ الز ارعػػى والصػػناعى.

وبذلؾ نجد أف ألمانيا االتحادية تنفؽ نحو  %2.5مػف النػاتج القػومى اإلجمػالى السػمعى فػى شػكؿ
استثمارات إلنتاج وتشغيؿ أجيزة ومعدات حماية البيئة.

2

فػى ألمانيػػا االتحاديػػة يسػػف البرلمػػاف االتحػػادى  Der Bundestagالقػوانيف البيئيػػة وينػػاقش
التقػػارير البيئيػػة التػػى تعػػدىا الحكومػػة االتحاديػػة ومجمػػس خبرائيػػا ،كمػػا تشػػارؾ الواليػػات فػػى اعػػداد

التش ػريع االتحػػادى مػػف خػػالؿ الجيػػاز الػػذى يمثميػػا وىػػو مجمػػس الواليػػات .Der Bundesrat
والواليػػات االتحاديػػة تػػؤثر فػػى رسػػـ السياسػػة البيئيػػة أيضػػا مػػف خػػالؿ وزرائيػػا المختصػػيف بالبيئػػة،
وىكػػذا تمعػػب دو ار ىامػػا فػػى تنفيػػذ السياسػػة البيئيػػة .ويجػػب عمػػى حكومػػات الواليػػات أف تعمػػؿ جنبػػا

الى جنب لتأكيػد سػمطتيا فػى مواجيػة مسػببى التمػوث ،ولػذا تتػولى المحميػات المسػائؿ المحميػة فػى
اطػػار حقيػػا فػػى الحكػػـ الػػذاتى .وينطبػػؽ ذلػػؾ أيضػػا عمػػى االمػػور المتعمقػػة بالحمايػػة البيئيػػة مثػػؿ
وضػػع الخطػػط الالزمػػة لتخصػػيص منػػاطؽ ألغػراض معينػػة ،فتحػػدد المنػػاطؽ الصػػناعية والسػػكنية
والترويحية .وتجرى االبحاث الخاصة بالمشكالت البيئية فى الجامعات وىى تتبػع سػمطة الواليػات

BMWi: Zahlen und Fakten: Energiedaten – Nationale und Internationale
Entwicklung, Aktualisierung vom 25.01.2012.
 1اَظش فٗ رن دساعخ « فٛكّ »:
Wicke, L.: Umweltoekonomie, 3. Auflage, Muenchen 1991 , S. 435 ff.
ٔثبنًقبسَخ فٗ دبنخ االعزضًبساد فٗ يجبل دًبٚخ انجٛئخ فٗ يظةش َجةذ اعةزضًبساد انًشدهةخ األٔنةٗ خةقل خًغةخ
نػةٕاو رجهةةم خًغةةًبئخ يهٛةةٌٕ دٔالس نيشٚكةةٗ ثبالضةةبفخ إنةةٗ اعةةزضًبساد فةةٗ يجةةبل انظةةش انظةةذٗ ٔانضساػةةٗ،
ساجغ فٗ رن :
جٓبص شئٌٕ انجٛئخ ثًجهظ انٕصساء :خطخ انؼًم انجٛئٗ فٗ يظش ،انقبْشح  ،1772ص.17
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وحدىا وفقا لمدستور ،عمى أف جانبا مف البحث فى مسائؿ حماية البيئػة يجػرى فػى معاىػد أبحػاث

خاصة.

2

المطمب األول :االنتقال من معالجة النفايات الى الوقاية منيا:

ف ػػى الخمس ػػينيات والس ػػتينيات اتجي ػػت سياس ػػة التص ػػنيع ال ػػى زي ػػادة الرفاىي ػػة المادي ػػة بزي ػػادة

اسػػتيالؾ السػػمع والخػػدمات ونػػتج عػػف ذلػػؾ زيػػادة اآلثػػار الجانبيػػة لمتصػػنيع وتمػػوث البيئػػة 0.ولػػذلؾ

أعػػدت الحكومػػة األلمانيػػة فػػى عػػاـ  2792برنػػامج البيئػػة  Umweltprogramوقػػد كانػػت النتػػائج
التى توصؿ الييا ىػذا البرنػامج مزعجػة جػدا ،فقػد كشػفت حقػائؽ خطيػرة منيػا أف أكثػر مػف %72
مف النفايات كانت تعادؿ حجػـ جميػع النفايػات خػالؿ المائػة سػنة األخيػرة بػدوف معالجتيػا بشػروط

صػػحية ،وجػػزء كبيػػر مػػف السػػكاف لػػـ ينػػتظـ فػػى تجميػػع ومعالجػػة النفايػػات بطريقػػة سػػميمة ،وآالؼ
الغابات جرى تدميرىا فى كثير مف الواليات األلمانية ،والقواعد القانونية والتنظيمية عمى المستوى
االتحادى ومستوى الواليات واالدارة المحمية كانت ممموءة بالثغرات .وبصفة عامة وجػد نقػص فػى

االشخاص الفنييف وطاقة التدريب والتعميـ والبيانات االحصائية والبحػث العممػى فػى مجػاؿ حمايػة
البيئػة .وقػد كانػت النتػائج التػػى توصػؿ الييػا برنػامج البيئػة فػػى بدايػة السػبعينيات حػاف از الػى توحيػػد

التش ػريعات الخاصػػة بالنفايػػات وتنقيحيػػا ثػػـ تطويرىػػا مػػف مجػػرد بيػػاف كيفيػػة معالجػػة التمػػوث بعػػد
حدوثػػو الػػى اتخػػاذ التػػدابير الالزمػػة لمنػػع النفايػػات والوقايػػة منيػػا .وىػػذا يعػػد تح ػوال ىامػػا فػػى الفكػػر
البيئى ترتب عمية العمؿ عمى تطوير تكنولوجيا حماية البيئة مف معالجة التموث الػى السػعى نحػو

منعو أو تقميمو الى أقصى حد ممكف.

 1ساجغ فٗ رن :
Hansmeyer, K.H.: Zukuenftige Aufgaben der Umweltpolitik. Funk-Kolleg 3. 1983.
Pp.116.
 2شٓذد فزشح يبثؼذ انذشة انؼبنًٛخ انضبَٛخ رجهٕس خظةبئض يجزًةغ االعةزٓق ٔ ،رفبقًةذ يشةكهخ انُفبٚةبد ٔكٛفٛةخ
انزخهض يُٓب ،ساجغ فٗ رن :
Hartkopf, G. Bohne, E. Umweltpolitik. Bd. I: Grundlagen, Analysen und
Perspektiven. West-deutscher Verlag. Opladen 1983. Pp. 112.
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واستخدمت تكنولوجيا حماية البيئة العديد مف الطرؽ واألساليب منيا استخداـ وتطوير أنػواع

جديػػدة مػػف تكنولوجيػػا حمايػػة البيئػػة بيػػدؼ تحقيػػؽ أقصػػى منفعػػة ممكنػػة مػػف اسػػتخداـ المػواد الخػػاـ
وموارد الطاقة ويتـ ذلؾ بتطبيؽ طريقتيف ،األولى تعرؼ بطريقة التكنولوجيا النظيفػة أو تكنولوجيػا

لتقميػػؿ ومنػػع المخمفػػات ل  Non Waste Technologyل ،والثانيػػة ىػػى طريقػػة اعػػادة تػػدوير
واسػ ػػتخداـ مخمفػ ػػات اإلنتػ ػػاج ل  Recyclingل .والفػ ػػرؽ بػ ػػيف طريقػ ػػة التكنولوجيػ ػػا النظيفػ ػػة واعػ ػػادة

االستخداـ ،أنو فى التكنولوجيا النظيفة يتـ محاولة استخداـ تكنولوجيا انتاجية الينجـ عنيا انبعاث

مموثات ،أو انبعاث أقؿ قدر ممكف مف المموثات ،أما فى أسموب اعادة التدوير فإنػو ينبعػث عنيػا
مخمفات فى مراحميا األولى حتى يمكف جمعيا واعادة استخداميا مرة أخرى.

2

وتتميػػز تكنولوجيػػا اإلنتػػاج النظيفػػة أيضػػا بػػأف إحػػدى الطػػرؽ المتبعػػة لخفػػض أو منػػع انبعػػاث
المموثػػات تتمثػػؿ فػػى تجميػػع أكثػػر مػػف عمميػػة انتاجيػػة معػػا بحيػػث يػػتـ خفػػض االنبعػػاث النيػػائى
لممموثات إلى أقصى حد ممكف .وكمثاؿ لمجمع بيف عمميات التصنيع المختمفة نجد تجميع عمميػة

انتػػاج فحػػـ الكػػوؾ وانتػػاج الحديػػد والصػػمب ،وذلػػؾ لالسػػتفادة مػػف الغػػازات المنبعثػػة مػػف بطاريػػات
الكػوؾ فػى اتصػاؿ األفػراف العاليػة بمصػانع الحديػد والصػمب .كمػا يوجػد أيضػا أسػموب build in
 solutionويتمثػؿ فػػى ادخػػاؿ بعػػض التعػػديالت فػػى مرحمػػة العمميػػة االنتاجيػػة نفسػػيا أو تصػػميميا
بشكؿ جديد مما يخفض حجـ المموثات إلى أدنى حد ممكف.

0

والخالصة أف سياسة حماية البيئة فى ألمانيا ارتكزت أساسا عمى احداث تغييػر فػى اقتصػاد
البيئة واالقتناع بعدـ االكتفػاء بتقميػؿ التمػوث بعػد حدوثػو ،وانمػا السػعى الػى منػع ىػذا التمػوث بقػدر

االمكاف.

 1ساجغ فٗ رن  :يُٗ قبعى :انجٛئخ ٔكفبءح انقطبع انؼبو ،كزةبة األْةشاو االقزظةبدٖ ،انؼةذد  ،55يؤعغةخ األْةشاو،
انقبْشح ،نٔل عجزًجش .1772
 2ساجغ فٗ رن :
United Nations Environment Programme UNEPLGCSS 11 / 3 8 August , 1990
, Na , 90 - 0236.
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المطمب الثانى :معالجة النفايات الضارة:
فػػى مجػػاؿ النفايػػات الضػػارة يمكػػف لمحكومػػة األلمانيػػة أف تتخػػذ القواعػػد الكفيمػػة بتنفيػػذ ذلػػؾ.

وباالضافة الى أنو يوجد طبقا لمقانوف االتحادى لمحماية مف التموث التزامات لتجنب ىذه النفايات
الس ػػامة ومعالجتي ػػا .وأق ػػرت الحكوم ػػة األلماني ػػة عممي ػػة تقمي ػػؿ كمي ػػة النفاي ػػات وتص ػػنيؼ ومعالج ػػة
األن ػواع المختمفػػة مػػف النفايػػات مػػف خػػالؿ وضػػع أىػػداؼ ول ػوائح معينػػة ،وتعطػػى األولويػػة لموقايػػة
وتجنب وجود النفايات ،واتخاذ االجراءات الكفيمة بتقميؿ كمية العوادـ والنفايات واف يتـ تحويؿ مػا
يوجد منيا الى شكؿ بسيط ال يكوف ضا ار بالبيئة ويمكنو تحممو.
وقػػد وضػػعت أىػػدافا متدرجػػة لمنػػع وتقميػػؿ وتصػػنيؼ النفايػػات مػػف منتجػػات معينػػة ،ويجػػب
اعالف ذلؾ فى الصحيفة الرسمية بالتفصيؿ وااللتزاـ بوضع عالمات عمػى المػواد الضػارة بالبيئػة،

باالضػػافة الػػى تجميػػع ونقػػؿ النفايػػات بطريقػػة خاصػػة .كمػػا وضػػعت أيضػػا قواعػػد لسػػير العمميػػة
االنتاجيػػة بحيػػث تقمػػؿ مػػف العػوادـ والنفايػػات .والنقطػػة االساسػػية ىنػػا تػػدور حػػوؿ معالجػػة النفايػػات

التػػى تحتػػوى عمػػى مػواد ضػػارة بالبيئػػة وأيضػػا كميػػات المػواد المتبقيػػة بعػػد معالجػػة النفايػػات ،ويمتػػزـ

المنتج ػوف والتجػػار بتحميػػؿ مسػػئوليتيـ عػػف الػػتخمص مػػف ىػػذه النفايػػات .وتػػـ تنفيػػذ نظػػاـ لمعالجػػة
الزيوت القديمة المستعممة ،ويتضمف أربعة مجاالت وىى:
 -2البطاريػػات الجافػػة والسػػائمة ،حيػػث تحتػػوى عمػػى المعػػادف الثقيمػػة مثػػؿ الرصػػاص ،وعمػػى

الشركات المنتجة أف تنظيـ عممية تجميع البطاريات المستعممة.

 -0استخداـ الزنؾ فى صناعة أغطية الفوارغ بدال مف الفمزات الثقيمة.
 -0استخداـ مواد غير ضارة بالبيئة فى صناعة حاويات المشروبات ،مثال الزجاج بػدال مػف
البالستيؾ.
 -0تجميع الورؽ المستعمؿ واعادة تصنيعو.
والمجالي ف األوليف ليما األولوية فى نقؿ النفايات والمجاليف األخيريف يتعمقاف بالنفايات كبيرة
الحجـ.
وتوجد توجييات لتحديد أنواع النفايات وتصنيفيا واثباتيا ومعالجتيا ،ونتناوليا فيما يمى:
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أنواع النفايات :توجد األنواع التاليو مف النفايات:
 -2نفايات المنازؿ.
 -0النفايات التى طبقا لطبيعتيا وكميتيا ليا معالجة خاصة تختمؼ عف نفايات المنازؿ.
 -0نفايػػات المصػػانع والتػػى حسػػب تركيبيػػا ليػػا معالجػػة خاصػػة ومض ػرة بالصػػحة والي ػواء
والمياه وقابمة لالحتراؽ أو االشتعاؿ أو االنفجار ومسببة لألمراض.

والنفايات ذات الطبيعة الخاصة قد تكوف نفايات زراعية أو صناعية وأيضا نفايػات المنػازؿ،

وطبقػػا لنوعيػػا قػػد تشػػمؿ النفايػػات الصػػمبة والزيػػوت القديمػػة المسػػتعممة واطػػارات السػػيارات القديمػػة

والسيارات الخردة ،وتتميز طبقا لتركيبيا بنفايات معدنية ونفايات عضوية وطبقا لحالتيا فقد تكوف
صػػمبة أو سػػائمة ،وتتميػػز طبقػػا لطريقػػة معالجتيػػا الػػى نفايػػات المنػػازؿ ونفايػػات مشػػابية لنفايػػات

المنازؿ أو نفايات خاصة.

ولمتخمص مف النفايات بطريقة اقتصادية يجرى اعادة تدويرىا ،ويقصد بذلؾ تصنيع النفايات

لمحصػػوؿ عمػػى منتجػػات ثانويػػة نافعػػة وقابمػػة لمبيػػع .وبالنسػػبة لمنفايػػات مػػف المنػػاطؽ الريفيػػة يمكػػف
التمييػػز بػػيف نػػوعيف مػػف ىػػذه المنتجػػات الثانويػػة وىمػػا األسػػمدة العضػػوية ومػواد الوقػػود والخطػوات
الرئيس ػػية الس ػػتخالص المنتج ػػات الثانوي ػػة ى ػػى التكس ػػير والطح ػػف والغربم ػػة والتص ػػفية والتص ػػنيؼ

والفرز ،وأيضا تجفيفيا وتجميعيا فى قوالب .والوسائؿ التى تميز معالجة النفايات تدور كميا فيمػا

يسػػمى اقتصػػاد ادارة النفايػػات والػػذى يعتبػػر عمميػػة تخػػدـ تخ ػزيف النفايػػات بطريقػػة مريحػػة لمبيئػػة،
وألجؿ حماية البيئة والمحافظة عمى الموارد الطبيعية يجب تصنيؼ ىذه النفايات وتقميميػا وتجنػب

حػػدوثيا بقػػدر االمكػػاف أمػػا النفايػػات التػػى ال يمكػػف تصػػنيفيا فيجػػب تخزينيػػا ليػػتـ معالجتيػػا داخػػؿ

الوالية نفسيا وأحيانا بعد اجراء معالجة ليا لتكوف غير ضارة بالبيئة.

المطمب الثالث :اقتصاد ادارة النفايات:
يقص ػػد باقتص ػػاد ادارة النفاي ػػات جمي ػػع الوس ػػائؿ واالجػ ػراءات الت ػػى تتخ ػػذ م ػػف أج ػػؿ المعالج ػػة

الس ػػميمة لمش ػػكالت تم ػػوث البيئ ػػة ،وتش ػػمؿ أيض ػػا تص ػػنيؼ وتخػ ػزيف النفاي ػػات م ػػف جمي ػػع األنػ ػواع.
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واقت صاد ادارة النفايات يتضمف جميع المجػاالت التقميديػة لمعالجػة النفايػات ولكنيػا تضػع األولويػة
عمى كيفية تجنب حدوث نفايات وأيضا تصنيؼ وتقييـ النفايات التى ال يمكف تجنبيا.

وقبؿ أف نستفيض فى شرح اقتصاد النفايات نعرض ألىمية دراسات الجدوى البيئية.
أوال :دراسات الجدوى البيئية:
فػ ػػى د ارسػ ػػات الجػ ػػدوى التقميديػ ػػة وتق ػ ػويـ المشػ ػػروعات جػ ػػرى اغفػ ػػاؿ د ارسػ ػػة الجػ ػػدوى البيئيػ ػػة

لممشػػروع ،واتجػػو التركيػػز فػػى د ارسػػة الجػػدوى االقتصػػادية لممشػػروع عمػػى ثالث ػة جوانػػب فقػػط وىػػى
تحمي ػػؿ الس ػػوؽ والج ػػدوى اليندس ػػية والج ػػدوى المالي ػػة .فد ارس ػػات الج ػػدوى التقميدي ػػة الت ارع ػػى البع ػػد

البيئى ،حيث أف المنافع المتولدة عف نمو النشاط االقتصادى ال تمثؿ منافع صافيو إذا ما أدخمنػا
تكمفة التموث فى الحسباف 2.لػذلؾ أصػبح مػف الضػرورى إدمػاج د ارسػات الجػدوى البيئيػة فػى تقػويـ

المشػػروعات الص ػػناعية المختمف ػػة .حيػػث تح ػػوى ى ػػذه الد ارس ػػات تقػػدي ار لمتك ػػاليؼ والمن ػػافع لمتنظ ػػيـ

البيئػى لموقػوؼ عمػػى مػدى اإلنفػػاؽ االسػتثمارى لمػػتخمص مػف التمػػوث .ويتطمػب ىػػذا التقػدير تحديػػد
أسعار الظؿ لننفاؽ الرأسمالى فى ىذا المجاؿ .وفى ىذا الصدد يختمؼ تحميؿ التكاليؼ والمنػافع

فى حالػة رأس المػاؿ اإلنتػاجى ،كمػا تتطمػب د ارسػات الجػدوى البيئيػة بيانػات أكثػر تنوعػا وتفصػيال
عنيا فى حالة دراسات الجدوى اإلقتصادية فى صورتيا التقميدية.

0

ثانيا :أىمية دراسة الجدوى االقتصادية فى حماية البيئة من التموث:
إف دراسات الجػدوى االقتصػادية وتحميػؿ األربػاح والخسػائر تعتمػد عمػى تػأثير التكػاليؼ عمػى

القيمة النقدية لربحية االسػتثمارات ثػـ تبعتيػا مرحمػة تاليػة لتقػويـ المشػروعات ونتائجيػا وىػى تقػويـ

التأثير البيئى لممشروعات واالستثمارات ،وبالتالى تأثيرىا عمى التكاليؼ الكمية الناجمة عػف بػرامج
حمايػػة البيئػػة نتيجػػة تمػػؾ االسػػتثمارات وبالتػػالى تأثيرىػػا عمػػى الربحيػػة .وقػػد تطػػور التقػػويـ البيئػػى

الشػػامؿ لممشػػروعات االسػػتثمارية ليأخػػذ فػػى االعتبػػار التقػػويـ البيئػػى لممشػػروعات بج ػوار التقػػويـ
االقتصػػادى والتكنولػػوجى وأصػػبح التقػػويـ البيئػػى يأخػػذ وزنػػو عنػػد صػػانعى ق ػ اررات االسػػتثمار فعنػػد

تقػػويـ التػػأثير البيئػػى لممشػػروعات يقػػوـ مخططػػو المشػػروعات باضػػافة عنصػػر ىػػاـ لعناصػػر تكمفػػة
 1ساجغ فٗ رن  :جٓبص شئٌٕ انجٛئخ ،خطخ انؼًم انجٛئٗ فٗ يظش ،انقبْشح.1772 ،
 2ساجغ فٗ رن  :يُٗ قبعى :انزهٕس انجٛئٗ ٔانزًُٛخ االقزظبدٚخ ،انذاس انًظشٚخ انهجُبَٛخ ،انقبْشح.1773 ،
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المشروع وىو توحيد كؿ اآلثار الكافية التى يثبت قياـ المشروع خطورتيا أو تصبح مصدر ازعاج
عمػ ػػى حسػ ػػاب الربحيػ ػػة .وكنتيجػ ػػة لػ ػػذلؾ فقػ ػػد عمػ ػػؿ المتخصصػ ػػوف عمػ ػػى اسػ ػػتعماؿ نظػ ػػاـ لجمػ ػػع
المعمومات يوضح الرؤيا أماـ القائميف بعممية التطػوير والتنميػة بكيفيػة اسػتخداـ السياسػات البيئيػة

عند القياـ باالستثمارات.

وتمعػػب د ارسػػات تقػػويـ التػػأثير البيئػػى دو ار ىامػػا فػػى وضػػع صػػيذ قانونيػػة لسياسػػات وخطػػط

التنميػػة السػػميمة وتقػػدـ التقػػويـ العممػػى السػػميـ لتمػػؾ السياسػػات والخطػػط .وحتػػى وقػػت قريػػب كانػػت

معػػايير تقػػويـ المشػػروعات االسػػتثمارية تػػتـ طبقػػا لمسياسػػات االقتصػػادية والتكنولوجيػػة .أمػػا آثػػار
تمويػػث البيئػػة عمػػى الصػػحة العامػػة وأف ػراد المجتمػػع فإنيػػا نػػاد ار مػػا تؤخػػذ فػػى االعتبػػار بػػنفس القػػوة
واألسموب .وتؤخذ اآلثار البيئية فى االعتبار عند تحميؿ التكاليؼ والعائد ،وتوجد محاوالت لقيػاس

القيمة النقديػة لممتغيػرات غيػر االقتصػادية الناجمػة عػف أثػر التمػوث عمػى الصػحة والمجتمػع ،مثػؿ

حصػػر عػػدد المرضػػى بالتيابػػات رئويػػة فػػى منطقػػة صػػناعية ،ثػػـ اعػػادة حصػػر عػػددىـ بعػػد تنفيػػذ

مش ػػروعات لتنقي ػػة اليػ ػواء كانش ػػاء متنزى ػػات وح ػػدائؽ وخف ػػض التم ػػوث وانبع ػػاث األدخن ػػة والعػ ػوادـ
باستخدـ تكنولوجيا نظيفة وتركيب فالتر عمى مػداخف المصػانع .وعنػد اتخػاذ قػرار بإنشػاء مشػروع

اسػتثمارى جديػد يجػب أف يػػتـ د ارسػة أثػره عمػػى وسػائط البيئػة الثالثػة ،وىػػى اليػواء والميػاه والتربػػة.
وكذلؾ دراسة طرؽ التخمص مف النفايػات .وعنػد اتخػاذ قػرار بإنشػاء المشػروع بعػد صػالحيتو بيئيػا
يجب أف تقوـ جية ممزمة بمتابعة تنفيذ المشػروع لمقػوانيف واالشػتراطات والقػ اررات البيئيػة ومتابعتػو

بيئيا ،ووقؼ نشاطو إذا استمزـ األمر ذلؾ عند تعمد المخالفات البيئية.
ثالثا :برنامج اقتصاد النفايات:

ىدؼ اقتصاد النفايات اعترفت بو وأقرتو الحكومة األلمانية عاـ  2705فيما يسػمى لبرنػامج

اقتصاد النفايات  Abfallwirtschaftsprogrammل الذى وضعتو الحكومة األلمانية بيدؼ منع

النفايػػات أو تجنبيػػا .وتوجػػد لػػو فػػروع فػػى جميػػع الواليػػات كمػػا يوجػػد خبػراء فػػى مجػػاالت االقتصػػاد
واالدارة يػػديروف ىػػذه الفػػروع ويقػػوـ مكتػػب البيئػػة بنشػػر نتػػائج ىػػذه الد ارسػػات فػػى مجمػػدات خاصػػة.
وبرنامج اقتصاد النفايات يؤكد عمػى المسػئولية الخاصػة لممنشػآت االقتصػادية .وأىػـ نقػاط برنػامج

اقتصاد ا لنفايػات ىػى تحسػيف وضػع النفايػات وتوعيػة المنتجػيف والمسػتيمكيف وتػدعيـ عمميػة تعمػيـ
وتدريب القوى العاممة وتدعيـ عممية البحث والتطػوير فػى مجػاؿ اقتصػاد النفايػات وتطػوير م اركػز
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البحػػوث وتحسػػيف المركػػز السػػوقى لمم ػواد القديمػػة المسػػتعممة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ ا ازلػػة القواعػػد التػػى

تعيؽ االقباؿ عمى منتجات تدوير النفايػات وأيضػا تأكيػد قواعػد الجػودة ،وتطػوير القػوانيف المتعمقػة
باقتصاد النفايات.
رابعا :انشاء بنك معمومات القتصاد النفايات:
مف التدابير اليامة فى مجاؿ اقتصاد ادارة النفايات انشػاء بنػؾ معمومػات القتصػاد النفايػات

وتكويف مجموعات عمؿ واتحادات تيتـ باقتصاد النفايات واستحداث وظيفة خبير فنى متخصص
فى معالجة النفايات فى الوحدات االقتصادية المسببة لمنفايات .ونتناوليا بايجاز فيما يمى:

( أ ) بنك المعمومات القتصاد النفايات:
تـ انشاء نظاـ المعمومات لممكتب االتحادى لمبيئة فى اطار نظاـ لموثػائؽ والمعمومػات حػوؿ
البيئة .وفى بنؾ المعمومات يتـ تخػزيف جميػع المعمومػات حػوؿ اقتصػاد النفايػات والتػى تيػـ جميػع

الواليػػات ،والمسػػتفيديف مػػف ىػػذا النظػػاـ مػػف القطػػاع العػػاـ والخػػاص ،واألولويػػة الخاصػػة فػػى ذلػػؾ
تتمثؿ فى االنتفاع مف النفايات اقتصاديا.
وتنصب جيود بنؾ المعمومات عمى توفير ثالثة أنواع مف المعمومات وىى:
 -2معمومات حوؿ أنواع النفايات وتشمؿ توصيؼ ألنواع النفايات تتطابؽ مع كتالوج النفايات.
 -0الجي ػػات القائم ػػة باالنتف ػػاع م ػػف النفاي ػػات .وتبم ػػذ  002منش ػػأة اقتص ػػادية تق ػػوـ باالنتف ػػاع م ػػف
النفايات تقوـ بتصنيؼ ومعالجة النفايات سواء مف المصانع أو المزارع.

 -0التكنولوجيا المسػتخدمة فػى ذلػؾ ،وتبمػذ نحػو  052طريقػة فنيػة تسػتخدـ فػى معالجػة النفايػات
واالستفادة منيا.

( ب ) مجموعة العمل فى اقتصاد ادارة النفايات:
توجػػد فػػى مدينػػة كػػولف  Koelnمجموعػػة عمػػؿ تضػػـ االتحػػادات والجمعيػػات التػػى تعمػػؿ فػػى
مجاالت اقتصاد ادارة لنفايات ،مثؿ االتحاد الفيدرالى لمصناعة األلمانية ،ىيئة الصػرؼ الصػحى،

ادارات ومجػػالس المػػدف األلمانيػػة ،اتحػػاد شػػركات نظافػػة المػػدف .. .الػػخ ،وىػػدؼ ىػػذه المجموعػػات
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ىو تبادؿ الخبرات والمعمومات ،وتمثيؿ مصالح حماية البيئػة وعقػد االتصػاالت الدوليػة فػى جميػع

المج ػػاالت المتعمق ػػة باقتص ػػاد النفاي ػػات .وتص ػػدر ى ػػذه المجموع ػػة نشػ ػرات دوري ػػة تي ػػـ المش ػػتغميف
بمعالجة النفايات.
( جـ ) الرابطة االتحادية القتصاد ادارة النفايات:
وىػػى رابطػػة تعمػػؿ عمػػى المسػػتوى القػػومى وتمثػػؿ مصػػالح الشػػركات الخاصػػة التػػى تعمػػؿ فػػى

مجػػاؿ نقػػؿ ومعالجػػة النفايػػات ومقرىػػا مدينػػة كػػولف ،وتعتبػػر بمثابػػة اتحػػاد ألصػػحاب األعمػػاؿ فػػى
مجاؿ نقؿ ومعالجة النفايات .والرابطة تكونت عاـ  2722كرابطػة لمشػركات الخاصػة العاممػة فػى

مجاؿ نظافة المدف ،وفى عاـ  2702تغيػر اسػميا الػى الوضػع الحػالى .وينتمػى الييػا نحػو 522
ش ػػركة خاص ػػة بالنظاف ػػة كأعض ػػاء منتظم ػػيف ويقوم ػػوف بنظاف ػػة  0222مدين ػػة وقري ػػة ف ػػى ألماني ػػا

االتحادي ػػة ،ونح ػػو  %52م ػػف نفاي ػػات المن ػػازؿ ف ػػى ألماني ػػا االتحادي ػػة .ونج ػػد  %92م ػػف نفاي ػػات
المصػػانع والشػػركات والتػػى تشػػابو نفايػػات المنػػازؿ ىػػى مػػف النفايػػات الخاصػػة التػػى تقػػوـ بتجميعيػػا
ومعالجتيػا .وتقػوـ ىػذه الرابطػة بتنظػيـ دورات تدريبيػة واستشػارات ألعضػائيا فيمػا يتعمػؽ باقتصػػاد

النفايات وقوانيف البيئة.
( د ) استحداث وظيفة خبير التخمص من النفايات:
ت ػػـ اس ػػتحداث وظيف ػػة خبي ػػر مس ػػئوؿ ع ػػف ال ػػتخمص م ػػف النفاي ػػات ف ػػى الوح ػػدات االقتص ػػادية

المسػػببة لمتمػػوث 2.ويجػػب عمػػى م اركػػز تجميػػع النفايػػات معالجتيػػا والػػتخمص منيػػا ،وأيضػػا تمتػػزـ
الوحدات االقتصػادية المسػببة لمنفايػات بػأف تعػيف مسػئوال عػف الػتخمص مػف النفايػات .ويػتـ تدريبػو

ألداء ىذا العمؿ ويكوف مسئوال داخػؿ الييكػؿ التنظيمػى لممنشػأة عػف االشػراؼ والرقابػة عمػى تنفيػذ
القواعد الخاصة بالتخمص مف النفايات .والمسئوؿ عػف النفايػات لػو دور محػدد فػى المنشػأة ولػيس

عممػػو ىامشػػيا أو يتبػػع الجيػػات المكمفػػة باالشػراؼ والرقابػػة عمػػى نظافػػة البيئػػة .وال يجػػب أف يكػػوف
 1ساجغ فٗ رن انجشٚذح انشعًٛخ نهزششٚؼبد األنًبَٛخ:
Bundesgesetzblattt (AGBL).
(BGBI. I S. 204., BGBI. I S.

)(BGBI. I S. 281. IS 288

)(BGBI. I S. 1603
)634
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ىناؾ تػأثير عمػى مباشػرة أعمالػو فػى حمايػة البيئػة .ومػف واجباتػو بصػفة خاصػة االشػراؼ والرقابػة

عمى الطرؽ والوسائؿ التى تؤدى الى تكػويف نفايػات ،حتػى يػتـ تجميعيػا والػتخمص منيػا ،ومراقبػة
تنفيػػذ الق ػوانيف المتعمقػػة بحمايػػة البيئػػة واالشػػتراؾ فػػى معالجػػة القصػػور داخػػؿ المنشػػأة فيمػػا يتعمػػؽ

بالنفايػػات ،وأيضػػا طػػرح توصػػيات ومقترحػػات فيمػػا يخػػص تنفيػػذ قػوانيف البيئػػة ،ويجػػب عميػػو ابػػالغ
وتوعيػػة العػػامميف بالمنشػػأة بالتػػأثيرات الضػػارة بالبيئػػة وضػػرورة حمايتيػػا مػػف النفايػػات الصػػادرة عػػف

المنش ػػأة .وم ػػف جي ػػة أخ ػػرى يج ػػب عم ػػى ى ػػذا المس ػػئوؿ ارش ػػاد ادارة المنش ػػأة ال ػػى الوس ػػائؿ الكفيم ػػة
بخفػػض النفايػػات وحمايػػة البيئػػة ،ويجػػب عميػػو م ارعػػاة تطبيػػؽ التعميمػػات الخاصػػة بتقميػػؿ النفايػػات
ومعالجتيػػا ونقميػػا الػػى وحػػدات معالجػػة النفايػػات .وعنػػد اتخػػاذ القػ اررات االسػػتثمارية التػػى قػػد تعمػػؿ

عمى تخفيض النفايات يجب التركيز عمييػا وعمػى االدارة استشػارة ىػذا المسػئوؿ عػف حمايػة البيئػة
فى الوقت المناسب .وعمى ىذا المسئوؿ أف يراعى تنفيػذ واجباتػو وأف يكػوف مممػا بخبػرة كافيػة فػى

تخصصو وتتوفر الثقة الكبيرة فى عممو.

المطمب الرابع :أجيزة صناعة السياسة البيئية فى ألمانيا االتحادية:
المؤسسات التى تيتـ بصناعة سياسة البيئة فى ألمانيػا االتحاديػة تتمثػؿ أساسػا فػى الحكومػة
االتحادية ممثمة فى المستشار والو ازرات االتحادية وبصػفة خاصػة الػو ازرة االتحاديػة لمبيئػة وحمايػة

الطبيعػػة وسػػالمة المفػػاعالت النوويػػة ،ثػػـ مبػػادرات الم ػواطنيف وجماعػػات المصػػالح س ػواء النقابػػات
العماليػػة أو اتحػػادات أصػػحاب األعمػػاؿ .وتقػػوـ أجي ػزة متخصصػػة فػػى صػػياغة وتنفيػػذ السياسػػة
البيئية بتطوير األدوات السياسية المختمفة ومراجعتيا .وسنتناوؿ واجبات كؿ منيا فيما يمى:

أوال :وزارة البيئة والمكتب االتحادى لمبيئة:
يقوـ الوزراء االتحػاديوف بوضػع السياسػة البيئيػة لمحكومػة االتحاديػة باالشػتراؾ مػع السػمطات
االتحاديػػة المعنيػػة التابعػػة ليػػا .وكانػػت و ازرة الداخميػػة االتحاديػػة مكمفػػة بالمسػػائؿ المتعمقػػة بالبيئػػة

حت ػػى يوني ػػو  2702عن ػػدما ت ػػـ تحوي ػػؿ ى ػػذه الس ػػمطات ال ػػى و ازرة جدي ػػدة لمبيئ ػػة وحماي ػػة الطبيع ػػة
وسػػالمة المفػػاعالت النوويػػة .والتػػى يتبعي ػا المكتػػب االتحػػادى لمبيئػػة ومق ػره ب ػرليف ،ويسػػاعد ىػػذا

المكتػػب و ازرة البيئػػة فػػى اعػػداد الق ػوانيف والق ػ اررات االداريػػة ،ولكػػف ليسػػت لديػػو سػػمطة اتخػػاذ الق ػرار
فيما يتعمؽ بسف القوانيف .والدستور يجعؿ الواليات وحدىا ليا اختصاص التنفيذ .وتشػمؿ الييئػات

36

الفرعي ػػة األخ ػػرى ذات األىمي ػػة كػ ػال م ػػف ىيئ ػػة الص ػػحة االتحادي ػػة ف ػػى بػ ػرليف وى ػػى تابع ػػة لم ػػو ازرة
االتحادية لمشباب واألسرة والصحة ،والمعيػد االتحػادى لحمايػة الطبيعػة والمسػطحات المائػة ويتبػع

الػ ػػو ازرة االتحاديػ ػػة لألغذيػ ػػة والز ارعػ ػػة ،وقػ ػػد أنشػ ػػأ وزيػ ػػر الداخميػ ػػة االتحػ ػػادى عػ ػػاـ  2792مجمسػ ػػا
استشػػاريا لمشػػكالت البيئػػة يتكػػوف م ػف  20عالمػػا مػػف تخصصػػات مختمفػػة ويعمػػؿ خػػارج نطػػاؽ

اش ػراؼ الحكومػػة االتحاديػػة ،ويقػػدـ ىػػذا المجمػػس الخب ػرة والمشػػورة فيمػػا يتعمػػؽ بحمايػػة البيئػػة فػػى

ألمانيػ ػػا االتحاديػ ػػة ولكنػ ػػو يخضػ ػػع لتوجييػ ػػات الحكومػ ػػة االتحاديػػػة 2.وحتػ ػػى عػ ػػاـ  2702تحممػ ػػت

الحكومة األلمانية واجبات حماية البيئة بأف تـ توزيع اختصاصاتيا عمى الو ازرات االتحادية .وفى
 2702/2/5صػػدر قػػانوف بانشػػاء الػػو ازرة االتحاديػػة لمبيئػػة وحمايػػة الطبيعػػة وسػػالمة المفػػاعالت

النووي ػػة

)(BUN

und

Naturshutz

und

Umwelt

fuer

Bundesministerium

 Reaktorischercheitحي ػػث تػػـ تجمي ػػع ع ػػدة اختصاصػػات وواجب ػػات لع ػػدة و ازرات

متخصص ػػة ف ػػى البيئ ػػة وى ػػى و ازرات الز ارع ػػة واألغذي ػػة والغاب ػػات ،و ازرة الداخمي ػػة ،وو ازرة الش ػػباب
واألس ػرة والصػػحة .وتػػدور اختصاصػػات ىػػذه الػػو ازرات حػػوؿ تنقيػػة الي ػواء ومنػػع التمػػوث ،ومكافحػػة

الضوضػاء ،وحمايػة مجػارى الميػاه مػف التمػوث ،واقتصػاد ادارة النفايػات ،وحمايػة الطبيعػة والعنايػػة

ب ػػاألرض الزراعي ػػة ،وحماي ػػة األرض م ػػف التب ػػوير والتجري ػػؼ ،وتجن ػػب أضػ ػرار المػ ػواد الكيماوي ػػة،
والتركيػػز عمػػى أىميػػة دقػػة نتػػائج حمايػػة البيئػػة ،وسػػالمة المنشػػآت النوويػػة ،والحمايػػة مػػف أخطػػار
االشعاع .وىذا التركيز عمى االختصاصات الجوىرية لسياسة البيئة تمكف وزير البيئة مػف مباشػرة

أعمالػػو وميػػاـ منصػػبو .وذلػػؾ ألف حمايػػة البيئػػة واجػػب متعػػدد ومتشػػعب لعػػدة سياسػػات فػػى نطػػاؽ
اختصاصات و ازرات اتحادية تيتـ بحماية البيئة .ولتنسيؽ األنشطة الخاصة لحماية البيئة فإنو تـ

تفػػويض اختصاصػػات الػػى لجنػػة فػػى مجمػػس الػػوزراء تيػػتـ بحمايػػة البيئػػة والصػػحة برئاسػػة الػػوزير

االتحادى لمبيئة وحماية الطبيعة وأمف المفاعالت النووية.

ولموفػاء بواجباتيػا تقػوـ و ازرة البيئػة بتػدعيـ أعماليػا بواسػطة ىيئتػاف عمػى المسػتوى االتحػػادى

وىمػػا المكتػػب االتحػػادى لمبيئػػة فػػى ب ػرليف  Umweltbundesamtويضػػـ  505مشػػتغؿ ،ومركػػز
 1نَظش فٗ رن :
Hartkopf, G. Bohne, E. Umweltpolitik. Bd. I: Grundlagen, Analysen und
Perspektiven. West-deutscher Verlag. Opladen 1983. Pp. 114.
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البحػػوث االتحػػادى الخػػاص بحمايػػة الطبيعػػة وبػػو نحػػو  25مشػػتغؿ .وتعمػػؿ أيضػػا بعػػض الييئػػات
والمؤسسات مع و ازرة البيئة مف أجؿ تنسيؽ العمؿ فى بقية الو ازرات االتحادية .ومػف أىػـ الييئػات

االستشػ ػػارية لمحكومػ ػػة االتحاديػ ػػة نجػ ػػد لمجمػ ػػس الخب ػ ػراء فػ ػػى قضػ ػػايا البيئػ ػػةل.

).Sachverstaendigen fuer Unweltfragen (RSU

der

Rat

ثانيا :مبادرات المواطنين لحماية البيئة:
تعد مبادرات المواطنيف  Burgerinitiativeتنظيمات غير حكوميػة وتعػود نشػأتيا الػى ت ازيػد

وع ػػى المػ ػواطنيف والرغب ػػة ف ػػى ممارس ػػة حقي ػػـ ف ػػى المش ػػاركة السياس ػػية .وكان ػػت ى ػػذه المب ػػادرات
الجماىيريػػة مػػف أجػػؿ تحسػػيف واسػػتكماؿ المشػػروعات العامػػة ،بػػؿ ومقاوم ػة مػػا يتنػػافى منيػػا مػػع

الشروط الصحية لمبيئة .وتـ بفضؿ مبادرات المواطنيف تكويف رأى عاـ واسع ومستنير فى قضايا
حماية البيئة مف التموث والتدمير .ولعؿ فى عزوؼ األحزاب السياسية عف المشػاركة فػى القضػايا

البيئيػػة مػػا يسػػاعد عمػػى تفسػػير نيػػوض حػػزب الخضػػر  .Gruene Parteiوكانػػت بدايػػة ظيػػور

مجموعات الخضر فى ألمانيا االتحادية فى منتصؼ السبعينيات اشارة الى تعاظـ الوعى الشعبى
وتحرؾ مبادرات المواطنيف ضد تموث البيئة وتدميرىا ،وكاف شعار القائمة البديمػة Alternative

 Listeىػػو ل البيئ ػػة والديمقراطي ػػة Demokratie

Und

 Umweltوالخض ػػر ليسػ ػوا ب ػػالحزب

السياسػى التقميػدى ،كمػا يصػر الػبعض مػنيـ عمػػى أنيػـ ليسػوا حزبػا عمػى االطػالؽ وانمػا أصػػحاب
فكػػر وتوجيػػو جديػػد يعمػػو عمػػى األيػػدولوجيات التقميديػػة .وفػػى رأينػػا أف تمػػؾ الظػػاىرة الصػػحية يمكػػف
فيميا عمى أنيػا ثقافػة فرعيػة  Subkulturتتميػز بالحيويػة وتقػدـ رؤيػة جديػدة تختمػؼ عػف الثقافػة

السػػائدة لممجتمػػع الصػػناعى ،وتتمشػػى مػػع االتجاىػػات االنسػػانية لمموجػػو الثالثػػة أو مجتمػػع مػػا بعػػد
الصناعة .وتمؾ لاليوتوبيال الخضراء الجديدة وجدت أنصػارىا بػيف مجموعػات الػرفض مػف الشػباب

والمواطنيف البسطاء ،وفى االنتخابػات عمػى المسػتوى االتحػادى ومسػتوى الواليػات حصػمت القػوائـ

البديمة لمخضػر عمػى نسػبة مػف أصػوات النػاخبيف تفػوؽ قمػيال نسػبة األصػوات التػى يحصػؿ عمييػا
حزب ليبرالى قديـ ويشارؾ فى االئتالؼ الحاكـ وىو الحزب الديمقراطى الحػر  .FDPوبػذلؾ فػإف

حػزب الخضػػر ىػو حػػزب اربػػع أتػاح مػػف خػالؿ ارتفاعػػو بقضػػية البيئػة كقضػػية مركزيػة فػػى برامجػػو
ونشاطو تعبي ار واضحا عف تزايد وعى الجميور بقضايا البيئة.

38

ويجػػب ىنػػا االشػػارة الػػى الػػدور الػػذى تمعبػػو مجموعػػات المصػػالح االقتصػػادية عمػػى األخػػص

االتحادات الصػناعية واتحػادات اصػحاب األعمػاؿ مػف جيػة والنقابػات العماليػة مػف جيػة أخػرى.

2

فمف خػالؿ سػعى اتحػادات أصػحاب األعمػاؿ ونقابػات العمػاؿ لفػرض مصػالحيا الذاتيػة الخاصػة،
والت ػػى يمك ػػف وص ػػفيا بأني ػػا تب ػػدو قص ػػيرة النظ ػػر ،أىمم ػػت قض ػػايا البيئ ػػة واىتم ػػت بتن ػػاوؿ القض ػػايا
االقتصػػادية مثػػؿ فػػرص االسػػتثمار والم ازيػػا التنافسػػية ،أو بػػالتركيز عمػػى أمػػور اجتماعيػػة وسياسػػية

مثػػؿ فػػرص العمػػؿ ،وحاولػػت بيػػذا االتجػػاه التػػأثير عمػػى سياسػػة البيئػػة لمحكومػػة االتحاديػػة .إال أف

قضايا البيئة أصبحت بعد ذلؾ موضع اىتماـ نقابات العماؿ.

والمنظمات غير الحكومية الميتمة بالبيئة والمبادرات الجماىيرية تعتبر بالمقارنة بمجموعات

الضغط ذات المصالح االقتصادية أقؿ قدرة عمػى الوصػوؿ الػى أىػدافيا .فيػى تممػؾ قػد ار أقػؿ مػف
المػ ػوارد المالي ػػة تح ػػت تصػ ػرفيا وتض ػػطر ال ػػى االعتم ػػاد عم ػػى العم ػػؿ التط ػػوعى ال ػػذى يس ػػيـ ب ػػو
أعضاؤىا .وغالبا ما تأتى مبادرات المواطنيف تمقائيا كرد فعؿ عمى سمسمة مف أنشطة معينػة تقػوـ

بيػػا الدولػػة أو الصػػناعة ويبػػدو أنيػػا تمثػػؿ تيديػػدا لمبيئػػة كانشػػاء مطػػار أو محطػػة توليػػد كيربػػاء أو
مصػػانع لمكيماويػػات .ويمكػػف ليػػذه النمػػاذج مػػف العمػػؿ الفػػردى أف يكػػوف ليػػا تػػأثير كبيػػر إذ تسػػتفيد
مف جميع القنوات القانونية المتاحة أثنػاء م ارحػؿ التخطػيط ومػنح التػراخيص ،وغالبػا مػا تػنجح فػى

التػػأثير عمػػى ال ػرأى العػػاـ مػػف خػػالؿ االسػػتخداـ المػػاىر لوسػػائؿ االتصػػاؿ .وعمػػى ىػػذا النحػػو فػػإف
نشػػاطيا يتجػػو الػػى مجػػاالت التنفيػػذ أكثػػر ممػػا يتجػػو الػػى التػػأثير عمػػى التش ػريع .وتختمػػؼ اعػػدادىا
بشػػكؿ كبيػػر وال يمكػػف تحديػػدىا بدقػػة ،وتت ػراوح تقػػديرات عػػددىا بػػيف  0222الػػى  02222مبػػادرة

جماىيريػػة 0.وين ػػدمج جانػػب مني ػػا تحػػت مظم ػػة منظمػػات أخ ػػرى كالمنظمػػات االتحادي ػػة لمب ػػادرات
المػ ػواطنيف لحماي ػػة البيئ ػػة أو منظم ػػة حماي ػػة الطبيع ػػة والبيئ ػػة ،وك ػػاف لي ػػا الفض ػػؿ ف ػػى أف مي ػػدت
االساس لظيور الخضر كحزب سياسى رابع ممثؿ فى البرلماف.

 1نَظش فٗ رن :
Hansmeyer, K.H.: Zukuenftige Aufgaben der Umweltpolitik. Funk-Kolleg 3.
1983,pp.20.
َ 2فظ انًشجغ انغبثق ص .24
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وتمتػػزـ الحكومػػة االتحاديػػة بقػ اررات ومعاىػػدات االتحػػاد األوربػى ،ومػػا تتضػػمنو مػػف توجييػػات

لحماي ػػة البيئ ػػة لي ػػا األولوي ػػة عم ػػى القػ ػوانيف الوطني ػػة لجمي ػػع ال ػػدوؿ األعض ػػاء .وأى ػػـ وث ػػائؽ ى ػػذه

التوجييات تتضمف الخطوط االرشادية التى يجب اف تترجـ الى قوانيف وطنية 2.وعػادة مػا يحػدث
خالؼ بيف مبدأ االجماع فى اطار االتحاد األوربى مف جية وبيف متطمبات التنسيؽ بيف الواليات
االتحادية مف جية أخرى عند تناوؿ قضية معينة ،ويػتـ الوصػوؿ بشػأنيا الػى حمػوؿ توفيقيػة عمػى

أسػػاس الحػد األدنػػى المشػػترؾ ،ممػػا يقػػؼ حػػائال أمػػاـ نمػػو السياسػػات المتصػػمة بالبيئػػة .ومػػف أمثمػػة

ذلؾ اخفاؽ ألمانيا االتحادية فى محاولة الوصوؿ الى تخفيض انبعاثات عػوادـ السػيارات تخفيضػا
شديدا ،فمـ تتسنى الموافقة التشريعية عمى تطبيؽ المعايير المحققة لذلؾ داخؿ ألمانيا االتحادية.
ثالثا :أدوات السياسة البيئية فى ألمانيا االتحادية:
يقصد بسياسة حماية البيئة مجموع األىداؼ واالجراءات التى تتناوؿ تنظيـ العالقػة التبادليػة
لممواد بيف المجتمع وعناصر بيئتو الطبيعة وتشمؿ فى نطاقيػا كػؿ مػا يتعمػؽ بالحفػاظ عمػى البيئػة

وتحسػػيف نوعيتيػػا ومػػا يتطمبػػو ذلػػؾ مػػف تغي ػرات ىيكميػػة فػػى المجتمػػع .وسياسػػة حمايػػة البيئػػة اذف
تتضمف تحديد األىداؼ ووضع المعايير المختمفة لنوعيػة البيئػة واقتػراح األدوات المناسػبة لتحقيػؽ

ىذه األىداؼ ومعايير تقويـ سياسة حماية البيئػة ىػى مػدى الفاعميػة فػى تحقيػؽ أىػدافيا ،والكفػاءة

فى تحقيؽ األىداؼ بأقؿ تكمفة ،والقػدرة عمػى التطبيػؽ وفقػا لالمكانيػات المتاحػة 0.وسياسػة حمايػة
البيئػػة قػػد تكػػوف اصػػالحية عالجيػػة فتػػدعو الػػى مكافحػػة أو ضػػبط التمػػوث ،أى عػػالج آثػػار التمػػوث
بعد وقوعيا ،وقد تكوف جذرية وقائية بأف يتـ التدخؿ فػى العمميػة االنتاجيػة وتعػديميا لمنػع انبعػاث

المموث ػػات ،وذل ػػؾ يتطم ػػب اسػ ػتخداـ تكنولوجي ػػا ت ػػوفر م ػػف اس ػػتخداـ الطاق ػػة والمػ ػواد وتقم ػػؿ الع ػػادـ

َ 1فظ انًشجغ انغبثق ص .29
 2ساجةغ فةةٗ رنة  :خبنةةذ يذًةةذ فًٓةةٗ :دساعةةخ رذهٛهٛةةخ نةجؼ ارجبْةةبد عٛبعةةبد نيبَةةخ انجٛئةةخ ٔندٔارٓةةب يةةغ اشةةبسح
خبطةةخ انةةٗ انٕضةةغ ثبنُغةةجخ نهظةةُبػخ فةةٗ :ثذةةٕس انًةةؤرًش انقةةٕيٗ األٔل نهذساعةةبد ٔانجذةةٕس انجٛئٛةةخ ،يؼٓةةذ
انذساعبد ٔانجذٕس انجٛئٛخ  -جبيؼخ ػ ٍٛشًظُٚ 31 ،بٚش  4 -فجشاٚش  ،1799انًجهذ األٔل ،ص .70
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والنفايات التى يمكف معالجتيا واعادة تدويرىا 2.ويوجد العديد مف األدوات التى تستخدميا حكومة

ألمانيا االتحادية لتنفيذ سياستيا البيئية وتطبيؽ قانوف البيئة.

0

وأىػـ ىػذه السياسػات ثالثػة وىػى االذعػاف االختيػارى ،والحػوافز االقتصػادية سػواء ايجابيػػة أو

سمبية ،والتوجييات والقيود القانونية واالدارية .ونتناوليا فيما يمى:
(  ) 2االذعان االختيارى:

ويعتبػػر مػػف أقػػؿ الوسػػائؿ فعاليػػة وىػػى تتمثػػؿ فػػى محاولػػة االقنػػاع بالػػدعوة الػػى التعقػػؿ أو مػػا
يسػػمى بمحاول ػػة االقن ػػاع المعن ػػوى بن ػػاء عم ػػى دليػػؿ ق ػػاطع .ويش ػػمؿ تق ػػديـ المعموم ػػات ع ػػف اآلث ػػار
الضػػاره بالبيئػػة ومناشػػدة المنتجػػيف والمسػػتيمكيف أف يمارس ػوا ل أخالقيػػات البيئػػةل .ومػػف أمثمػػة ذلػػؾ

المج ػػاالت الت ػػى تحػ ػث المػ ػواطنيف عم ػػى اس ػػتعماؿ القػ ػوارير الزجاجي ػػة ب ػػدال م ػػف المص ػػنوعة مػػػف

البالستيؾ فى المشروبات ،وتجميع الزجاج القديـ فى مراكز اعادة التدوير .واذا ما أمكػف دعػوتيـ
وحضػػورىـ الػػى مائػػدة التفػػاىـ فػػإف ذلػػؾ يػػؤدى الػػى اتفػػاؽ اختيػػارى لحمايػػة البيئػػة وبالتػػالى تجنػػب

المجػ ػػوء ال ػ ػػى وس ػ ػػائؿ االذع ػ ػػاف القانوني ػ ػػة واالداريػ ػػة .وتعتب ػ ػػر المحاول ػ ػػة الفاش ػ ػػمة القن ػ ػػاع ص ػ ػػناعة

المشروبات الستخداـ نسبة مئوية مف الزجاجات المرتجعة أحد الجوانػب السػمبية فػى ىػذا المجػاؿ.
ومع ذلؾ فإف ىناؾ أمثمة ايجابية اللتزاـ الصناعة كما ىو الحاؿ فى االتفاقيات التػى تػـ التوصػؿ

الييا حوؿ استخداـ أنواع مف الطالء والورنيش غير ضارة بالبيئة.

 1ساجةغ فةٗ رنة  :خبنةذ يذًةةذ فًٓةٗ :دساعةةخ رذهٛهٛةخ نةةجؼ
انغبثق ،ص .196

ارجبْةبد عٛبعةةبد نيبَةخ انجٛئةةخ ٔندٔارٓةب…انًشجةةغ

 2ساجغ فٗ رن :
طقح صٚةٍ انةذ :ٍٚرطةٕس انزشةشٚؼبد ٔانغٛبعةخ انجٛئٛةخ فةٗ ننًبَٛةب االرذبدٚةخٔ ،انةذسٔط انًغةزفبدح يُٓةب نهزجشثةخ
انًظةةشٚخ ،ثذةةش يذكةةى ٔيُشةةٕس فةةٗ نػًةبل انًةةؤرًش األٔل نهقةةبََٕ ٍٛٛانًظةةش :ٍٛٚانذًبٚةةخ انزشةةشٚؼٛخ نهجٛئةةخ فةةٗ
يظش ،انجًؼٛخ انًظشٚخ نققزظبد انغٛبعٗ ٔاالدظبء ٔانزششٚغ ،انقبْشح  29-29فجشاٚش .1771
Frey , B.S. Umweltoekonomik. In: Handwoerterbuch der Wirtschaftswissenschaft.
Vandenhoek & Ruprecht, Goettingen, 1982, pp. 20.
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(  ) 3الحوافز االقتصادية االيجابية والسمبية:
ىذه الحوافز تتيح دائما درجة مف الحرية لرد الفعػؿ التخػاذ االجػراءات االقتصػادية وغالبػا مػا

تسػتخدـ المػػنح الماليػة الصػػناعية والتػػى يشػار فنيػػا بأنيػػا محاسػبة ضػريبية سػػمبية .ومػف أمثمػػة ذلػػؾ
المػػنح المقدمػػة لمػػتخمص مػػف النفايػػات بطريقػػو بيئيػػو سػػميمة والح ػوافز الض ػريبية لوحػػدات الصػػرؼ

الصػػحى غيػػر العاممػػة أو سياسػػات االعفػػاءات السػػخية لمسػػمع المخصصػػة لحمايػػة البيئػػة .واذا لػػـ
يكػف مػػف شػأف الحػوافز أف تعطػى عنػػد التحػوؿ الػػى بػدائؿ لممػواد أو العمميػات الضػػارة بالبيئػة فمػػف
الممكف القػوؿ بأننػا نعػالج األعػراض فحسػب .ومػف الوسػائؿ األكثػر فعاليػة فػى ىػذا المجػاؿ فػرض

رسوـ وضرائب عمى المموثات كالضػرائب المباشػرة عمػى المنتجػات المسػببة لمتمػوث ،ويتضػح ذلػؾ
فػى النجػػاح الػػذى حققػو قػػانوف المخمفػػات المائيػػة .ويمكػف تحقيػػؽ نتػػائج ايجابيػة فػػى ظػػروؼ معينػػة

عنػ ػػد مػ ػػنح اعفػ ػػاءات أو تخفيضػ ػػات ض ػ ػريبية مماثمػ ػػة لتمػ ػػؾ التػ ػػى تقػ ػػررت عػ ػػاـ  2705بالنسػ ػػبة
لالنبعاثات المنخفضة مف السيارات والبنزيف الخالى مف الرصاص.
وقد حظيت فكرة ل الشػيادة البيئيػةل بمزيػد مػف االىتمػاـ منػذ حػيف وعمػى األقػؿ منػذ تػـ تعػديؿ
القػػانوف االتحػػادى الخػػاص بػػالتحكـ فػػى االنبعاثػػات .وصػػدرت الخطػػوط الفنيػػة االرشػػادية الخاصػػة

بنوعية اليواء عاـ  2702ولـ تكف الفكرة قد نفذت حتى ذلؾ الحيف .وفى ىذا المجاؿ تقوـ الدولة
بتحديػػد حػػد أقصػػى لمسػػتوى االنبعػػاث لمنطقػػة بأكمميػػا وتوزيػػع ت ػراخيص خاصػػة بػػالتموث يتطػػابؽ

مجموعيا الكمى مع الحد األقصى المسموح بو لمستوى االنبعاثات ،ويمكف ليذه التػراخيص شػأنيا

شػأف شػيادات األوراؽ الماليػػة أف تبػاع وتشػترى فػػى السػوؽ ،وىكػػذا فإنػو كممػا أصػػبح ميسػ ار اجػراء
تحسػػينات فػػى الحالػػة البيئيػػة كممػػا زاد الحػػافز فػػى االقبػػاؿ عمييػػا ،وبالتػػالى يمكػػف خفػػض التكػػاليؼ

االقتصادية لمتحكـ فى االنبعاثات ،وكػذلؾ خفػض المصػروفات االداريػة .وفػى المقابػؿ وحالمػا يػتـ
ذلؾ يصبح مف الصعوبة بمكاف احداث أى تخفيض لمستويات االنبعػاث لمػا يػؤدى اليػو ذلػؾ مػف

انخفاض قيمة الترخيص فى السوؽ.

(  ) 4التوجييات والقيود القانونية واالدارية:
يمكف ضماف تشديد المعايير خطوة باستعماؿ التوجييػات والػنظـ والقيػود ،وقػد يتطمػب األمػر

ادخػػاؿ تحسػػينات فنيػػو ،أو سػػحب الت ػراخيص باسػػتعماؿ طػػرؽ انتػػاج مػػف ط ػراز عتيػػؽ أو اغػػالؽ

المصانع القديمة إذا مالزـ ذلؾ .وتمثؿ التوجييات والقيود وسائؿ وأدوات تقميدية لمػنظـ الحكوميػة،
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ومف مزاياىا تحقيؽ آثار فورية أو يمكف التنبؤ بيا ،وتتبع مساوئيا مف ازالة الحافز عمى مزيد مف
تخفيض االنبعاثات باالضافة الى رفع تكاليؼ الرصد ،كما قد يصبح مف الصعب عمميػا تطبيقيػا

بعػ ػد ذل ػػؾ .والش ػػروط األساس ػػية ى ػػى ت ػػوفر مع ػػايير يمك ػػف التع ػػرؼ عميي ػػا بوض ػػوح لمح ػػدود البيئي ػػة

الفاص ػػمة ،أو وس ػػائؿ فني ػػو مبتكػ ػرة كا ازل ػػة الكبري ػػت م ػػف الغ ػػاز الع ػػادـ ،فعم ػػى س ػػبيؿ المث ػػاؿ يمك ػػف
اسػػتحداث اختبػػار لطريقػػة فنيػػة جديػػدة بػػالمجوء الػػى التمويػػؿ العػػاـ بالتعػػاوف مػػع أى مؤسسػػة ترغػػب

فػػى المشػػاركة ،ومػػف ثػػـ االعػػالف بػػأف االج ػراء المتبػػع ىػػو لنمػػط مجػػاز فنيػػا ومينيػػال ممػػا يجعػػؿ
استخدامو بالتالى ممزما لفرع بأسره مف فروع الصناعة.

2

ويمكف القوؿ أنو ال توجد أية وسيمة مػف الوسػائؿ المتعمقػة بالبيئػة السػابؽ ذكرىػا تتفػوؽ عمػى

سائر الوسائؿ األخرى مف كافة الوجوه ،وتتبايف الفعالية البيئية بخفض التكمفة واالقالؿ مف الجيد
االدارى وفقػػا لكػػؿ حالػػة أو فػػرع مػػف وسػػط بيئ ػى مثػػؿ الي ػواء أو التربػػة أو المػػاء ،وغالبػػا مػػا يكػػوف
مناسػػبا اسػػتخداـ مجموعػػة مػػف الوسػػائؿ بمػػا يفػػتح المجػػاؿ أمػػاـ ايجػػاد بػػدائؿ جديػػدة .عمػػى سػػبيؿ

المثاؿ يمكػف تصػور فػرض رسػوـ عمػى اسػتيالؾ المػواد األوليػة يتسػنى اسػتخدامو فػى صػورة دعػـ
لممنتجيف الذيف يعيدوف استعماؿ أكبر نسبة ممكنة مف المخمفات ،أو الذيف يعممػوف عمػى تحويميػا

الى مواد أولية يمكف اعادة استخداميا.

 2نَظش فٗ رن :
Hansmeyer, K.H.: Zukuenftige Aufgaben der Umweltpolitik. Funk-Kolleg 3. 1983.
Pp. 33.
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المبحث الرابع

دراسة االطار االقتصادى والقانونى

الستغالل الطاقة الشمسية فى ألمانيا
المطمب األول :دراسة االطار االقتصادى والسياسى الستغالل الطاقة الشمسية فى
ألمانيا:

فى تناوؿ عالقة االقصاد بسياسة البيئة يثور تساؤؿ حوؿ وجود تناقض بيف عمـ االقتصاد وعموـ

البيئة ،حيث يرى البعض خطأ أف حماية البيئة بما تتطمبو مف تكمفة تتعارض مع النمو
االقتصادى .ولكف ىؿ ىناؾ حقيقة تناقضا بيف البيئة واالقتصاد؟ وحيث أف الطبيعة واالقتصاد
يخضعاف نظريا لقوانيف مختمفة فيؿ االقتصاد وااليكولوجيا ال يمكف أف يتواءما؟

فػػى الحقيقػػة أف عمػػـ االقتصػػاد  ECONOMYوعمػػـ البيئػػة  ECOLOGYليمػػا أصػػؿ واحػػد

فى المغة اليونانية القديمػة ،باعتبػار كػؿ منيمػا عممػا ييػتـ بترتيػب البيػت الػذى يعػيش فػى االنسػاف
 .ECOSولكنن ػػا نج ػػد أف البيئ ػػة الطبيعي ػػة تخض ػػع لقػ ػوانيف الفيزي ػػاء ،وتم ػػؾ حقيق ػػة يناقض ػػيا عم ػػـ
االقتصاد الحديث بما يتضمنو مف اتجاه نحو التوسع واستغالؿ الطبيعة.

2

وباالضافة الى ذلؾ ىنػاؾ مػف يقػوؿ أف النظريػة االقتصػادية تنطمػؽ مػف منظػور النقػود فيػى

بالتػػالى لمجػػردة مػػف المػػادةل ،أى أف النػػاتج القػػومى االجمػػالى وىػػو مجمػػوع مػػا ينتجػػو المجتمػػع مػػف
سػػمع وخػػدمات خػػالؿ سػػنة يقػػاس بوحػػدات نقديػػة ولػػيس بتػػدفؽ المػػادة والطاقػػة .وىنػػاؾ وجيػػة نظػػر

مقنعة ،بػافتراض الرغبػة فػى تجنػب المجػوء الػى تثبيػت النمػو الكمػى عنػد الصػفر ،وىػى تقػوـ عمػى
أسػاس اعػػادة تعريػؼ النمػػو اقتصػػاديا وسياسػيا ،بحيػػث تصػبح وفػرة الػػذكاء االنسػانى ،متجسػػدا فػػى
ُٚ 1بقش األعزبراٌ آنزفبرش ٔ ثٛزش فبجُش انزُبق انًفزؼم ث ٍٛػهى االقزظبد ٔ Economicsػهى انجٛئخ
ٚٔ Ecologyقذيبٌ رفغٛشا جذٚذا نشعبنخ ػهى االقزظبد الرزُبق يغ دًبٚخ انًٕاسد يٍ االعزُضا ٔانزذيٛش،
ٔٚذبٔالٌ ثزن رجبٔص نخطبء سٔاد االقزظبد انكقع ٛانز ٍٚاػزجشٔا انًٕاسد انطجٛؼٛخ عهؼب دشح نٔ غٛش
اقزظبدٚخ ،ساجغ فٗ رن :
Altvater, Elmar: Der alte Zwist. Der Widerspruch zwischen Oekonomie und
Oekologie laesst sich nicht ueberwenden. Die Zeit, 4. 10. 1985. p. 34.
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رأس الماؿ البشرى ،ىى مصدر االسياـ الرئيسى فى التنمية االقتصادية بدال مف عنصر الطبيعة
ذات االنتػػاج المحػػدود ،وذلػػؾ كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػى التنميػػة التكنولوجيػػة التػػى ت ارعػػى االقتصػػاد فػػى
اسػػتخداـ الطاقػػة والم ػوارد .وعمػػى كػػؿ فػػاف البشػػر ليػػـ القػػدرة عمػػى تغييػػر أفكػػارىـ وأيضػػا تعػػديؿ

سموكياتيـ تبعا لذلؾ.

2

كما أف التصنيع والتقدـ التكنولوجى ليسا مػف األسػباب الحقيقيػة لتػدىور البيئػة ،ولكػف الخطػأ

يقع عمى انماط وسياسات التصنيع .فالنظـ البيئية تتمتع بالقدرة الذاتية عمى التكيػؼ ،بينمػا الػنظـ

االقتصادية تحتاج الى تدخؿ خارجى الحداث التوازف المطموب ،سػواء نظػـ اشػتراكية تتػدخؿ فييػا
الدولػػة مباش ػرة فػػى الحيػػاة االقتصػػادية أو نظػػـ اقتصػػاد السػػوؽ التػػى تسػػتخدـ أدوات توجيػػو مػػاكرو
اقتص ػػادية .ذل ػػؾ ألف عناص ػػر البيئ ػػة م ػػف ىػ ػواء ومي ػػاه وترب ػػة تع ػػد م ػػف الس ػػمع العام ػػة ،أو الس ػػمع

االجتماعية بمفيوـ لماسجريؼل ،والتػى يسػتخدميا الجميػع دوف دفػع مقابػؿ ليػذا االسػتخداـ .وعػدـ
وجػود ثمػػف لمسػػمع والخػػدمات البيئيػػة قػد يػػؤدى الػػى تػػدىور تػػاـ لمبيئػة .واليسػػتطيع نظػػاـ السػػوؽ فػػى

ىذه الحالة اعادة التكيؼ والمواءمة مف خالؿ جياز الثمف.

0

واذا أخذنا فى االعتبار أف عمـ االقتصاد فى أحد تعريفاتو ييتـ بادارة الموارد النادرة ،فسوؼ
تقػػؿ ح ػػدة التنػػاقض ب ػػيف االقتصػػاد والبيئ ػػة ،خاصػػة إذا س ػػعت جمػػع أم ػػـ األرض ،عمػػى اخ ػػتالؼ

نظميػػا السياسػػية ،الػػى تحقيػػؽ رفاىيػػة اقتصػػادية عادلػػة لجميػػع شػػعوب الكػرة األرضػية .ولعػػؿ ذلػػؾ

يكوف سببا قويا يدعونا الى ضرورة الربط نظريا وتطبيقيا بيف عموـ البيئة وعمـ االقتصاد .ويترتب
ٚ 1ظم كٕنجهّ  Kolble, Jفٗ دًقرّ نهزٕػٛخ انجٛئٛخ انٗ اقزُةبع ثة ٌ انزًُٛةخ انزكُٕنٕجٛةخ ٚجةت نٌ ركةٌٕ نكضةش
اَغبَٛخ ٔسفقب ثبنًٕاسد ٔيظبدس انطبقخٔ ،رن ٚغزهضو فٗ سن ّٚرغٛٛش نًَبا انفكش ٔانغهٕ  ،نَظش فٗ رن :
Kolble, J. Traeger der Umweltpolitik. Funk-Kolleg 3. 1983. pp. 9.
ٚ 2شركةض ػهةى انًبنٛةخ انؼبيةخ انذذٚضةخ ػهةٗ َظشٚةخ انغةهغ انؼبيةخ  Public Goods Theoryانزةٗ رغةبػذَب ػهةٗ
رغةةؼٛش انغةةهغ ٔانًُةةبفغ انؼبيةةخٔ .نؼةةم فشةةم انغةةٕو فةةٗ رخظةةٛض انًةةٕاسد ندٛبَةةب ثبالضةةبفخ انةةٗ اٜصةةبس انخبسجٛةةخ
ٔ Externalitiesيُٓب يبٚزؼهق ثبنجٛئخ انغجت األعبعٗ ٔساء رٕٚع ْزِ انُظشٚخٔ .نزن رؼذ دساعخ انُفقخ ٔانًُفؼخ
 Cost & Benefit Analysisكة داح نهغٛبعةخ انًبنٛةخ انذذٚضةخ انزةٗ رشاػةٗ دًبٚةخ انجٛئةخ ٔطةٛبَزٓب يةٍ انزةذيٛش
ٔانزهٕس .نَظش فٗ رن :
خبنذ يذًذ فًٓٗ :دساعخ رذهٛهٛةخ نةجؼ ارجبْةبد عٛبعةبد نيبَةخ انجٛئةخ ٔندٔارٓةب يةغ اشةبسح خبطةخ انةٗ انٕضةغ
ثبنُغجخ نهظُبػخ فٗ :ثذٕس انًؤرًش انقٕيٗ األٔل نهذساعبد ٔانجذٕس انجٛئٛخ ،يؼٓةذ انذساعةبد ٔانجذةٕس انجٛئٛةخ
 -جبيؼخ ػ ٍٛشًظُٚ 31 ،بٚش  4 -فجشاٚش  ،1799انًجهذ األٔل ،ص .195
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عمى ذلؾ أنو ينبغى عمى دوؿ الشماؿ الصناعية التى ال تواجو مشكالت التخمػؼ أف تسػعى نحػو

تحقيػػؽ منػػاخ جديػػد يفيػػد التنميػػة لػػدوؿ الجنػػوب الناميػػة ،وفػػى نفػػس الوقػػت عمػػى الػػدوؿ الناميػػة أف
تراعى عدـ التقميد األعمى والسير فى دروب التنمية التى سػمكتيا الػدوؿ الصػناعية مػف قبػؿ حتػى
ال تتكرر األخطاء السابقة.

أوال :االطار االقتصادى والسياسى لتنظيم قطاع الطاقة الشمسية فى ألمانيا:
مقدمة:

تتجو كثير مف الدوؿ نحو مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتمتزـ الحكومة األلمانية بق ار ارت قمة جوىانسبرج وتعميمات االتحاد األوربى بشأف زيادة نصيب

الطاقة المتجددة مف اجمالى الطاقة المستخدمة ،ومف المخطط لو أف تحقؽ ألمانيا سنة 0202
نسبة مرتفعة لمطاقة المتجددة مف اجمالى الطاقة المستخدمة .وقد اختمفت التقديرات فى ىذا

الشأف :فبينما و ازرة البيئة االتحادية تقدر ىذه النسبة بنحو  %00سنة  ،0202تتنبأ دراسة
لمرابطة االتحادية لمطاقة المتجددة تحقيؽ نسبة  %09سنة  ،0202وتتوقع دراسة لو ازرة االقتصاد

أف تصؿ ىذه النسبة سنة  0202الى نحو  .%00ولكف يالحظ بصفة عامة اتجاه واضح نحو
زيادة االستثمار فى مجاالت الطاقة البديمة وأىميا الطاقة الشمسية ،خاصة بعد انخاض ممحوظ

فى تكمفة انتاجيا وصدور قانوف الطاقات المتجددة Das Erneubare-Energie-Gesetz

).(EEG

( أ ) :أىمية تدخل الدولة لحماية البيئة:
يمثؿ تدخؿ السمطات الحكومية وسيمة مف وسائؿ حماية البيئة مف التمػوث وذلػؾ عػف طريػؽ

تحديد المستويات المستيدفة مف نظافة البيئة ،فقػد تحػدد السػمطات االداريػة المواصػفات والمعػايير

المقبولة لدرجة تموث الميػاه مػثال ،كػأف تػنص عمػى الحػد األقصػى لدرجػة تمػوث الفضػالت السػائمة
الخارجة مف المصنع مثؿ الحد األقصى لعدد جزئيات ل الفينوؿ ل والجسيمات العالقػة فػى المميػوف
جزء مف الماء وكمية الزيت فى المتر المكعب مػف المػاء ودرجػة حػ اررة المػاء الخػارج مػف المصػنع
كما تنص عمى الحد األقصى لكمية فضالت المصنع السائمة بالنسبة لكميػة ميػاه المجػرى المػائى

التى ستمقى بو ،فمثال تنص بعض التشريعات عمى أف ال يزيد حجـ المياه المنصرفة مف المصنع
عف  % 22مف كمية المياه الموجودة فى المجرى المائى 2.وعمى ىذا تتدخؿ السمطات الحكوميػة
 1نَظش فٗ رن  :ندًذ خبنذ ػقو :انزهٕس ٔرذغ ٍٛانجٛئخ ،انقبْشح ،1799 ،ص 10
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المركزيػة والمحميػػة بتحديػػد ىػػذه المسػتويات ومتابعػػة تنفيػػذىا .وعمػػى الػرغـ مػػف الم ازيػػا العديػػدة التػػى

يحققيػػا ىػػذا االتجػػاه ،فقػػد أشػػارت االحصػػاءات فػػى الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كمثػػاؿ ،عمػػى أف
التشريعات المتعمقة بنظافة الجو قد أدت إلى تخفيض ثانى أكسيد الكبريت فى المناطؽ الحضرية

بنسبة  % 29مف عاـ  2720حتى عاـ  2797كما انخفض أوؿ أكسػيد الكربػوف بنسػبة % 02

ب ػػيف ع ػػامى  .2797 ،2790وم ػػف الممك ػػف أف تن ػػتج ع ػػدة ص ػػعوبات ،ومػ ػف ذل ػػؾ م ػػثال أف كثػ ػرة
التشريعات المتعمقة بتموث البيئة وكثرة التعديالت عمى ىذه التشػريعات فػى وقػت قصػير قػد يػؤدى

إل ػػى ص ػػعوبة تنفي ػػذىا أو متابعتي ػػا .وق ػػد ي ػػؤدى ت ػػداخؿ س ػػمطات ومس ػػئوليات األجيػ ػزة الحكومي ػػة
المسػػئولة عػػف ذلػػؾ إلػػى التػػأثير السػػمبى عمػػى العمميػػة االنتاجيػػة ذاتيػػا حتػػى لقػػد ق ػدر الػػبعض أف
تشريعات نظافة الجو فى الواليات المتحدة األمريكية قد أدت إلى إنخفػاض االنتاجيػة القوميػة بػيف

.%20 ،% 0

2

ومػػف الممكػػف أف تقػػوـ الحكومػػة بمطالبػػة كػػؿ مشػػروع بتحقيػػؽ المسػػتوى المطمػػوب وفػػى ذلػػؾ

يجب تحديد المستوى الذى وصؿ إليو الوضع الحػالى بالمشػروع فيمػا يتعمػؽ بتمػوث البيئػة ،وأيضػا
تحديد االنحراؼ فى المستوى الحالى عف المسػتوى المطمػوب فػى ضػوء التشػريعات .وفػى ذلػؾ مػا
يػدؿ عمػػى مسػاىمة كػػؿ مػف يحػػدث تمػػوث  Polluterفػى البيئػػة فػوؽ المعػػايير المسػموح بيػػا .وىػػذا

االتج ػػاه يع ػػد خط ػػوة أكث ػػر تق ػػدما ف ػػى مج ػػاؿ الرقاب ػػة عم ػػى تم ػػوث البيئ ػػة غي ػػر أن ػػو ق ػػد تح ػػدث عػ ػدة
مشػػكالت نتيجػػة لػػو ،ومػػف ذلػػؾ ألنػػو بسػػبب كثػرة المشػػروعات وتفػػاوت مسػػاىمتيا فػػى تمػػوث البيئػػة

فإنو قػد يكػوف عمميػاً التركيػز عمػى األطػراؼ التػى يمكػف أف تقمػؿ نسػبة التمػوث بأقػؿ تكمفػة ممػا قػد

يػػؤدى إلػػى كثػرة المشػػاكؿ والمنازعػػات والػػدعاوى القضػػائية بػػإجراءات مطولػػة ونفقػػات كثيػرة ،وذلػػؾ

فضػالً عػػف عػدـ وضػػوح حػػافز مالئػـ لمػػف يخفػػض مػف مسػػتوى التمػوث عػػف القػػدر الػذى تسػػمح بػػو
المستويات المحددة.

وقد أوصى مؤتمر استكيولـ لمبيئة سنة  2790بضرورة اتخػاذ خطػوات جػادة مػف أجػؿ رسػـ
السياسػػات الرشػػيدة والتػػدابير الكفيمػػة بصػػيانة البيئػػة وحمايتيػػا مػػف التمػػوث مػػف النػػاحيتيف التشػريعية

 1دٕل قبٌَٕ َظبفخ انٕٓاء فٗ انٕالٚبد انًزذذح األيشٚكٛخ ساجغ:
Del Marth and Ellenz: The Clean Air Act Nations Bussi-ness. The Channel
Commerce of USA , 1981 , pp. 36.
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والتنظيميػػة .وتحػػث كثيػػر مػػف التش ػريعات الدوليػػة عمػػى منػػع االض ػرار التػػى تصػػيب البيئػػة 2.كمػػا
أصبحت حماية البيئة أحد عناصر نظاـ القيـ فى المجتمع الحديث ،ولذا يتدخؿ المشرع بالحماية

التشػريعية بصػػفة عامػػة والحمايػػة الجنائيػػة بصػػفة خاصػػة ضػػد جػرائـ تمويػػث األوسػػاط البيئيػػة وىػى
الماء واليواء والتربة .اف االضرار الناجمة عػف االعتػداء عمػى البيئػة تفػوؽ االضػرار الناجمػة عػف

جرائـ االعتداء عمى األفراد وتعتبر فى نفس الوقت أض ار ار تمس كؿ فرد أيا كاف موقعو فى السػمـ
االجتماعى .لذا اىتمت الدوؿ بالنواحى التشريعية والتنظيمية لمكافحة تموث البيئة.
وقػػػد أصػػػدرت بعػ ػػض الػػػدوؿ مثػ ػػؿ ألمانيػ ػػا االتحاديػ ػػة قانونػ ػػا خاص ػػة بحمايػ ػػة البيئ ػػة بجانػ ػػب
األوضػػاع الخاصػػة بحمايػػة البيئػػة فػػى القػػانوف الجنػػائى ،بينمػػا دوؿ أخػػرى مثػػؿ االتحػػاد السػػوفيتى
وفنمنػػدا عالجػػت مشػػكالت البيئػػة مػػف خػػالؿ ق ػوانيف ومحػػاكـ خاصػػة بالبيئػػة 0.وفػػى مصػػر صػػدر

القانوف رقـ  0لسنة  2770بشأف البيئة ،كما صدرت الئحتو التنفيذية بقرار رئيس مجمس الػوزراء

رقـ  000لسنة  .2775ويشمؿ الباب الرابع مف قانوف شئوف البيئة العقوبات العقوبات لمخالفات
وجرائـ تمويث البيئة وتدميرىا ،ويعتبر خطوة ىامة مف أجؿ حماية البيئة.

( ب ) :اتجاىات سياسة الطاقة المتجددة فى ألمانيا:
تغيرت سياسة الطاقة فى كثير مف الدوؿ بعد انفجار مفاعؿ فوكوشيما النووى فى الياباف ،مما
ولد لدى الساسة األلماف مايسمى أثر فوكوشيما  ،Fukushima-Effektفأوقفت ألمانيا وسويس ار

مثال بناء مفاعالت نووية جديدة ،واتجيت الى زيادة انتاج الطاقة المتجددة .وحسب دراسة

أجرتيا منظمة السالـ األخضر ظمت الحكومة األلمانية تدعـ الطاقة النووية المموثة لمبيئة بما

يعادؿ نحو  020مميار يورو فى الفترة  ،0222 – 2752وفى المتوسط دعمت الحكومة

األلمانية كؿ كيموواط/ساعة بحوالى  0.0سنت وىو أكثر مف ضعؼ الدعـ المتوقع لمطاقة

المتجددة 0.وفى تقرير لمو ازرة االتحادية لمبيئة أف ايقاؼ تشغيؿ ثماني محطات طاقة نووية أدى
 1ساجةةغ فةةٗ رنة  َ :جٛةةم ندًةةذ دهًةةٗ :انذًبٚةةخ انقبََٕٛةةخ انذٔنٛةةخ نهجٛئةةخ يةةٍ انزهةةٕس .داس انُٓضةةخ انؼشثٛةةخ ،انقةةبْشح
.1771
 2ساجغ فٗ رن  :عذش يظطفٗ :انزًُٛخ انظُبػٛخ ٔانذًبٚخ انزششٚؼٛخ نهجٛئخ يٍ انزهٕسٔ ،سقخ يقذيخ انٗ
انًؤرًش انذٔنٗ انخبيظ ػشش نقدظبء ٔانذغبثبد انؼهًٛخ ٔانجذٕس االجزًبػٛخ ٔانغكبَٛخ :انزًُٛخ
انظُبػٛخ ٔانزهٕس انجٛئٗ  -انًشكض انقٕيٗ نهجذٕس االجزًبػٛخ ٔانجُبئٛخ ،انقبْشح  19انٗ  21يبسط
 ،1770ص .12
 3ساجغ فٗ رن :
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الى نتائج ممموسة وجيدة لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربوف ،وانخفضت مموثات اليواء بمقدار

مايعادؿ  09مميوف طف سنة  ،0222أى بنسبة  %0.7أكثر مف العاـ السابؽ لو ،وىذا يعنى
المساىمة الفعالة فى حماية البيئة والمناخ.

وفى سنة  2770عندما فاز حزب الخضر GPبتحالؼ حكومى مع الحزب االجتماعى

 SPDقدـ مشروع قانوف لمطاقة المتجددة ،وأصبح االطار االقتصادة السياسى والقانونى مالئما
لرعاية قضايا البيئة واالنتقاؿ الى الطاقة المتجددة ،واتباع است ارتيجية قومية لمتنمية المستدامة

والطاقة الخضراء ،والتى تمتزـ بيا الحكومات المتعاقبة رغـ تبايف ركائزىا األيدولوجية ،فالحكومة
الحالية لمحزب المسيحى الديموقراطى  CDUتمتزـ بيذه االستراتيجية التى تمت صياغتيا قبؿ

وصولو لمحكـ.

( ج ) :تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية:
تطورت تكنولوجيا الخاليا الشمسية  Photovoltaicفى ألمانيا فى السنوات العشر الماضية
بسرعة ممحوظة ،حيث بمغت الطاقة الشمسية المستغمة سنة  0227نحو  7.0جيجاوات/ساعة،
وارتفعت سنة  0222الى نحو  20جيجاوات/ساعة .وينمو قطاع الطاقة الشمسية فى ألمانيا

بسرعة ،حيث أنشئت شركات جديدة لتطوير وتركيب أجيزة الطاقة الشمسية ،وتمتمؾ بعض ىذه

الشركات زماـ الريادة عمى مستوى العالـ .وبذلؾ حقؽ المشروع السياسى واالجتماعى لتعميـ

International Energy Agency IEA: Renewable Energy. Market and Policy Trends
in IEA Countries. OECD/IEA. Paris 2004.
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU):
Innovation durch Forschung. Jahresbericht 2010 zur Forschungsförderungim
Bereich der Erneubaren Energien, Berlin, Mai 2011.
Christoph Kruck, Ludger Eltrop: Perspektiven der Stromerzeugung aus Solar- und
Windenergienutzung für eine nachhaltige Energieversorgung in Deutschland,
Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung, Universität
Stuttgart, 1012.
D. Böhme, W. Dürrschmidt, M. van Mark: Erneuerbare Energien in Zahlen,
Nationale und internationale Entwicklung, BMU (2011), http:
//www.erneuerbareenergien.de/erneuerbare_energien/datenservice/ee_in_zahlen/doc/2720.php.
Diekmann, J., A. Gierer, et al.: Sonnenenergie - Herausforderung für Forschung,
Entwicklung und internationale Zusammenarbeit. Berlin/New York, 2001
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استخداـ الطاقات المتجددة محؿ الطاقات األحفورية النابضة نجاحا كبي ار يعكس حالة الوعى لدى

الشعب األلمانى وتجاوب الحكومات المتعاقبة ليذا المشروع الوطنى الياـ.

ألمانيا جعمت ىدفيا رفع نسبة انتاج واستيالؾ الطاقة المتجددة الى نحو  %02عمى األقؿ

بحموؿ سنة  ،0202أما تمويؿ انتاج واستيالؾ الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية فقد فتح
لمجياز المصرفى والمؤسسات المالية األخرى مجاال جديدا لمنمو .وبالرغـ مف القدرات التنافسية

لالقتصاد األلمانى فاف نقص المعرفة باالطار االقتصادى السياسى والقانونى لمطاقة المتجددة
يشكؿ عائقا أماـ تواصؿ ازدىار ىذا القطاع الياـ.

2

( د ) :تنافسية تكمفة الطاقة المتجددة في المستقبل:
بالنسبة لمطاقة الشمسية ،فإف تكمفة توليد الطاقة عبر األلواح الضوئية عادة ما تكوف أقؿ مف

تكمفة توليد الطاقة مف مولّدات الديزؿ ،وىذا يعني ّأنو يمكف لتكنولوجيا األلواح الضوئية أف تش ّكؿ
فعاالً مف حيث التكمفة لممولّدات في المناطؽ النائية .وتختمؼ الصورة بالنسبة إلى الطاقة
بديالً ّ

وتستمر تكمفة الطاقة الشمسية باالنخفاض
الشمسية المتصمة بشبكة كيربائية واسعة النطاؽ.
ّ
تطور التكنولوجيا األساسية ،واذا استمرت أنماط التكمفة عمى انخفاضيا التاريخي ،يمكف
بفضؿ ّ

توقّع انخفاض تكاليؼ تركيب األلواح الضوئية  %9-0سنويا ،وبذلؾ يمكف أف تصبح تكمفة
الطاقة الشمسية عبر األلواح الضوئية غير المدعومة تنافسيةً مع تكمفة إنتاج الكيرباء باستخداـ
الغاز الطبيعي في الفترة  0205-0225حسب أسعار الغاز والكربوف.

وباالضافة الى خفض تكمفة انتاج الخاليا الشمسية ورفع قدرتيا لحد كبير ،يضع قطاع انتاج

الطاقة الشمسية أماـ تحديات المنافسة العالمية ،خاصة مف الياباف والصيف وأمريكا .وتوجد رؤية
استراتيجية واضحة لرفع القدرة التنافسية لقطاع انتاج الطاقة الشمسية حتى سنة  ،0202ليكوف

ىذا القطاع الرائد قاد ار عمى مواجية المنافسة العالمية ،وانتاج تيار كيربى مستداـ مف مصادر

 1نَظش فٗ رن :
BMWi: Zahlen und Fakten: Energiedaten – Nationale und Internationale
Entwicklung, Aktualisierung vom 25.01.2012.
Bonnet, D.: “CdTe Dünnschichtsolarmodule auf dem Weg zur Produktion.” FVS
Themen 2000: Sonne - Die Energie des 21. Jahrhunderts: 116-118, 2000.
Bruton, T. M.: MUSIC FM - Five Years On Fantasy Or Reality? Rom, 2002
Dinica, V.: Spain. In: Reiche, D. (ed.): Handbook of Renewable Energies in the
European Union. Case studies of all member States, 2002.
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الطاقة المتجددة ،خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،وذلؾ بأقؿ تكمفة وأعمى نقاء .وتعتبر
الطاقة الشمسية أىـ أعمدة التحوؿ الكامؿ النتاج الطاقة النظيفة المتجددة.

استخداـ الطاقة الشمسية يساىـ فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربوف وبالتالى تقميؿ التغيرات

المناخية الناتجة عف ظاىرة االحتباس الحرارى ،كما أف الطاقة الشمسية تضمف التزويد بطاقة
نظيفة وتحمى الموارد الطبيعية وتقمؿ تمويث الوسائط البيئية الثالث اليواء والمياه والتربة.

يتميز استخداـ الطاقة الشمسية فى الحياة اليومية بالالمركزية ،بمعنى انتاجيا مباشرة وبالقرب

مف الوحدات المستيمكة ليا ،وسيولة عمميات التركيب والصيانة ،وعدـ التنافس مع االستخدامات
األخرى لمطاقة الشمسية .ىذه المزايا تضمف توليد طاقة متجددة ومستدامة ونظيفة ،وتندمج فى

منظومة انتاج الطاقة المتجددة .وفى سنة  0220وحدىا تـ تركيب  2.0مميوف جياز توليد

الطاقة الشمسية تغطى احتياجات نحو  0مميوف أسرة مف الطاقة المتجددة .ىذه المنافع يقابميا
تكمفة تقع عمى كاىؿ المستيمؾ النيائى فى شكؿ ضرائب.

ثانيا :الدعم الحكومى لقطاع الطاقة الشمسية فى ألمانيا:

( أ ) :أىداف صناعة الطاقة الشمسية فى ألمانيا:

صناعة الطاقة الشمسية فى ألمانيا تتمتع بالريادة والقدرة عمى المنافسة العالمية نظ ار لقدرتيا

الفائقة عمى الجودة واالتقاف ،مع انخفاض تكمفة االنتاج والتشغيؿ والصيانة .ولذلؾ يتزايد الطمب
عمى الخاليا الشمسية المصنوعة فى ألمانيا.

لتوظيؼ قدرات صناعة الطاقة الشمسية فى حماية البيئة والمناخ وضماف التزويد بطاقة مستدامة

ونظيفة يجب تحقيؽ األىداؼ التالية:

2

 1ساجغ فٗ رن :
Schaeffer, G. J., E. Alsema, et al.: Learning from the Sun - Analysis of the use of
experience curves for energy policy purposes: The case of photovoltaic power.
Final report of the Photex project, 2004.
Viebahn, P., Krohshage, S., Trieb, F.: Final report on technical data, costs, and
life cycle inventories of solar thermal power plants, Deliverable n° 12.2 – RS Ia,
NEEDS New Energy Externalities Developments for Sustainability, 2008.
Wolf von Fabeck: Photovoltaik - Königin der Erneuerbaren Energien; in:
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.: solarbrief: Aktualisierte Neuauflage,
April 2004.
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 .2تخفيض تكمفة انتاج الطاقة الشمسية بمقدار  %52حتى سنة  .0202ويرجع انخفاض

تكمفة انتاج الطاقة الشمسية الى أنيا تستخدـ تكنولوجيا متطورة ومتقدمة ،Hi Tech

وتستغؿ وفورات الحجـ االقتصادى الكبير .Economies of Scale

 .0رفع قدرة انتاج الطاقة الشمسية حتى سنة  0202الى نحو  92 - 52جيجاوات.

 .0الوصوؿ بتكمفة التيار الكيربى مف الطاقة الشمسية سنة  0202الى  0سنت/كيمو
واط/ساعة .خطة العمؿ القومية لمطاقات المتجددة Der Nationale Aktionsplan

) ،fur Erneubare Energien (NAPوتطمح خطة العمؿ القومية لمطاقات المتجددة
الى تحقيؽ معدؿ  50جيجاواط حتى سنة  ،0202ويوجد سيناريو طموح لرفع ىذ

المعدؿ الى  97جيجاواط .اف انخفاض تكمفة انتاج الكيرباء مف الطاقة الشمسية الى 0
سنت/كيمو واط/ساعة يعنى أف متوسط تكمفة الكيرباء لمفرد شيريا أقؿ مف  0يورو.

 .0استثمار  %5عمى األقؿ مف مبيعات الطاقة الشمسية فى االنفاؽ عمى البحث والتطوير
.R&D

 .5تمبية حوالى  %20مف الطمب العالمى المتزايد عمى أجيزة الطاقة الشمسية ،ويعنى ذلؾ
تصدير نحو  %02مف انتاج ألمانيا مف الخاليا الشمسية .حيث تتمتع ألمانيا بسمعة

عالمية فى ىذا المجاؿ ،وتستيدؼ الشركات األلمانية تصدير ماقيمتو  20مميار يورو

سنة  ،0202والمحقؽ فعال مف الصادرات سنة  0222بمذ نحو  2مميار يورو.

 .2توفير نحو  202222فرصة عمؿ جديدة فى مجاالت انتاج أجيزة الطاقة الشمسية.

( ب ) :تطور تكنولوجيا صناعة مستمزمات الطاقة الشمسية فى ألمانيا:

بمذ عدد الشركات فى مجاؿ انتاج وتسويؽ الطاقة الشمسية سنة  0227نحو  25222شركة،

منيا فى مجاؿ االنتاج  052شركة .وبمغت قيمة المبيعات  27.2مميار يورو سنة ،0227
وارتفع عدد المشتغميف فى مجاالت انتاج وتسويؽ الطاقة الشمسية مف  09222سنة  0220الى

 00222سنة  ،0227والمخطط لو ارتفاع عدد المشتغميف سنة  0202الى  .252222كما بمذ
عدد أجيزة نظـ الطاقة الشمسية سنة  0227نحو  0مميوف ،وبمذ االنفاؽ عمى البحث والتطوير

حوالى  220مميوف يورو .وارتفعت صادرات ألمانيا مف مستمزمات وأجيزة الطاقة الشمسية مف

 2.0مميار يورو سنة  0220الى  2.5مميار يورو سنة  ،0227والمخطط لو ارتفاع الصادرات

الى  02مميار يورو فى سنة  .0202وبمغت القيمة المضافة فى قطاع انتاج وتسويؽ الطاقة
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الشمسية سنة  0227نحو  ،%25وساىمت الطاقة الشمسية فى انتاج التيار الكيربى بنحو %0

سنة  ،0222ومف المتوقع ارتفاع النسبة الى  %22سنة  0202والى  %05سنة .0252

2

اف اقتصاديات الطاقة الشمسية تنمو بسرعة كبيرة وفقا لقانوف مور  Moore Lawحوؿ

سرعة انتشار المعمومات ،وينطبؽ ذلؾ بشكؿ جمى عمى قطاع انتاج واستخداـ الخاليا الشمسية.
وقد انخفضت تكمفة انتاج الطاقات المتجددة بنسبة  %02وبفضؿ البحث والتطوير واالنتاج

الكبير الواسع حتى أنو فى سنة  0225أصبحت منافسة لمطاقة التقميدية الناضبة.
ثانيا :الدعم الحكومى لمطاقة الشمسية فى ألمانيا:

فيما يتعمؽ بالتطور التكنولوجى السريع لمعدات ومستمزمات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة
الشمسية ،تحتؿ ألمانيا مكانة متقدمة ،ويرجع التوسع فى انتاجيا الى نقائيا وعدـ االضرار بالبيئة
والمناخ ،وتساىـ فى خمؽ فرص عمؿ جديدة فى مجاؿ التكنولوجيا المتقدمة ،وبذلؾ تكتسب

أىمية تجاه سوؽ العمؿ ومكافحة البطالة فى ظروؼ أزمة عالمية تجتاح المراكز الصناعية فى

أمريكا وأوربا والياباف ،وتعصؼ بأضعؼ حمقات الرأسمالية األوربية مثؿ اليوناف والبرتغاؿ .ويعود

االىتماـ بتطوير تكنولوجيا انتاج واستخداـ الطاقة الشمسية الى انتشار الوعى السياسى بمخاطر

تمويث البيئة وتدمير الموارد الطبيعية والمناخ ،وتذبذب أسعار الطاقة التقميدية الناضبة ،وتشجيع

الحكومة لالتجاه نحو الطاقة الجديدة والمستدامة.

( ج ) :تزايد فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة:
 1نَظش فٗ رن :
Bhandari, Ramchandra and Stadler, Ingo: Grid parity analysis of solar
photovoltaic systems in Germany using experience curves, Solar Energy 83
(2009), S. 1634–1644.
BMU: Förderkonzept Photovoltaik-Forschung 2004-2008.
BMU: Ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien in
Deutschland. Berlin, 2004.
BMU: Erneuerbare Energien in Zahlen - Nationale und internationale
Entwicklung. Berlin, 2005.
BMU: Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren
Energien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und
global, Studien im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, 29. März 2012.
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تزداد العمالة في قطاع الطاقة المتجددة بوتيرة سريعة جداً في القرف الحادي والعشريف .وأشار

تقرير أصدره برنامج األمـ المتحدة لمبيئة بالتعاوف مع منظّمة العمؿ الدولية والرابطة الدولية

لالتحادات العمالية ،في ديسمبر  0229بعنواف لالوظائؼ الخضراء :نحو عمؿ مستداـ في عالـ

خصوصا
تغير المناخ سيواصؿ تأثيراتو السمبية عمى العماؿ وعائالتيـ،
أف ّ
قميؿ الكربوفل ،إلى ّ
ً
أولئؾ الذيف تعتمد معيشتيـ عمى الزراعة والسياحة ،لذلؾ ينبغي التصدي لتغير المناخ والتكيؼ
مع تأثيراتو وتطوير االستثمار في الطاقة المتجددة بحيث تولد مالييف الوظائؼ في البمداف
المتقدمة والنامية عمى حد سواء .وجاء في التقرير أنو يتـ استخداـ نحو  022ألؼ عامؿ في

طاقة الرياح وأكثر مف  222ألؼ في النظـ الفوتوفولطية الشمسية حوؿ العالـ .وفي الصيف
والواليات المتحدة وأوروبا يعمؿ أكثر مف  222ألؼ شخص في الطاقة الح اررية الشمسية .سوؼ
تنمو التكنولوجيا البيئية أربعة أضعاؼ بحموؿ العاـ  ،0202إلى  ،%22فيتجاوز التوظيؼ في

ىذا القطاع التوظيؼ في صناعتي اآلالت الكبيرة والسيارات .والتكنولوجيات النظيفة ىي حالياً

ثالث أكبر قطاع لرأسماؿ المشاريع في الواليات المتحدة ،بعد المعموماتية والتكنولوجيا الحيوية.

وامكانات النمو الوظيفي في ىذا القطاع ىائمة .وقد يرتفع التوظيؼ الى  0,2مالييف في الطاقة

الشمسية بحموؿ العاـ  .0202النمو المفاجل الستخداـ العماؿ في الطاقات المتجددة تصاحبو

ودعما
استثمارات متنامية تجاوزت  222بميوف دوالر في العاـ  .0229وتطمب الشركات حوافز
ً

وحكوميا لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية أو لمحصوؿ عمى اعتمادات كربونية عف طريؽ
ماليا
ً
ً
2
االستثمار في تخفيض االنبعاثات في بمداف نامية مف خالؿ أسواؽ الكربوف المزدىرة.

( د ) :ترشيد الدعم الحكومى لمجاالت الطاقة المتجددة:

في ألمانيا ،الرائدة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة ،يقدر التوظيؼ المباشر وغير المباشر في

الطاقات المتجددة بنحو  022ألؼ وظيفة سنة  ،0222وقد يصؿ إلى  522ألؼ سنة 0202
والى  922ألؼ سنة  .0202وسبؽ تنفيذ برنامج قومى لتغطية مائة ألؼ سطح منزؿ بخاليا
الطاقة الشمسية واكتمؿ تنفيذ البرنامج قبؿ موعده .ويجرى ضماف تنفيذ ىذا البرنامج بمنح

قروض ميسرة ،وألجؿ مواجية التذبذب فى أسعار الطاقة المتجددة فى البورصة كاف البد مف
اتخاذ قواعد جديدة تتمشى مع ىذه التغيييرات.

 1نَظش رقشٚش شجكخ عٛبعبد انطبقخ انًزجذدح:
Renewable Energy Global Policy Network for the 21st Century

54

ونظ ار لمتطور السريع فى استخداـ الطاقة الشمسية وتزايد الطمب عمييا فقد جرى تخفيض

نسبة الدعـ المقدـ سنة  0222الى  ،%25ويرجع السبب فى ذلؾ الى ضرورة تجنب الدعـ
المبالذ فيو والذى يؤدى الى نتائج اقتصادية سمبية .وتخفيض الدعـ اليصيب جميع المستيمكيف

لمطاقة الشمسية ،بؿ أعطيت حوافز اضافية تمثمت فى رفع قيمة التعويض مف 0
سنت/كيمواط/ساعة الى  22سنت/كيمواط/ساعة .وفى مجاؿ تركيب أجيزة التدفئة وتسخيف المياه
بالطاقة الشمسية تمنح قروض ميسرة حتى  02سنة بسعر فائدة منخفض  %2.20وذلؾ لممبانى
الجديدة والمبانى القديمة التى تعدؿ نظـ التدفئة والتسخيف فييا .وقد تضاعؼ انتاج الطاقة

الشمسية مف  2022جيجاواط/ساعة سنة  0227الى  20222جيجاواط/ساعة سنة .0222
وتعد السوؽ األلمانية أكبر سوؽ فى العالـ الستخداـ ألواح الطاقة الشمسية .Photovoltaic

اف انخفاض التكمفة فى مراحؿ دورة حياة المنتج التكنولوجى تعطى حوافز مشجعة لالستثمار

فى مجاؿ الطاقة المتجددة وتعظيـ المنافع االقتصادية والمحافظة عمى سالمة البيئة والمناخ ،واذا

عممنا أف تكمفة انشاء شبكة كيرباء مف مصادر متجددة فى ألمانيا تصؿ الى نحو  02مميار

يورو حتى سنة  ،0202فاف تشغيؿ ىذه الشبكة الذكية سيحتاج الى وسيمة لتخطيط االستثمار

وخفض التكمفة عمى مدار دورة حياة المنتج التكنولوجى.

2

تنطبؽ نظرية دورة المنتج عمى انتاج خاليا الطاقة الشمسية ،ويمكف القوؿ أف ألمانيا تدخؿ
مرحمة التنميط ليذا المنتج التكنولوجى وتنافسيا الصيف لتكتسب تكاليؼ ومزايا نسبية فى انتاج

الخاليا الشمسية ،ففى سنة  0220انتجت الشركات األلمانية نحو  2022ميجاواط ،وأنتجت
الصيف نحو ثمث االنتاج العالمى أى  0507ميجاواط ،وتكوف ألمانيا فى المرتبة الثانية ،كما

 1نَظش فٗ رن :
Franz Vogel: Life Cycle Costing zur Unterstützung des Asset Managements in
der Energiewirtschaft - insbesondere für Investitionen in Elektrizitätsnetze,
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH), Deutschland.
BUB: Innovation durch Forschung, Jahresbericht 2010 fuer
Forschungsfoerderung im Bereich der Erneubaren Energien, Berlin, Mai 2011.
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أصبحت ألمانيا بسبب زيادة سريعة فى الطمب عمى الطاقة الشمسية تستورد الخاليا الشمسية
لمواجية ىذا الطمب المتزايد.

توضح نظرية دورة المنتج أىمية اكتساب التكاليؼ والمزايا النسبية بفضؿ التقدـ التكنولوجى.

ونوجز شرحيا فى تتبع انتاج وتسويؽ منتجات التكنولوجيا الحديثة مثؿ التميفزيوف واألليكترونيات
والكمبيوتر والطاقة الشمسية ،حيث ينظر الى المنتج التكنولوجى مثؿ الكائف الحى لو دورة حياه

مف ثالث مراحؿ :فى المرحمة األولى وىى مرحمة المنتج الجديد بفضؿ النقؿ الرأسى لمتكنولوجيا
المتقدمة مف معامؿ البحث والتطوير  R&Dالى انتاجو عمى مستوى تجارى ،يكوف المنتج مرتفع
التكمفة والطمب عميو فى البداية محدودا .وفى المرحمة الثانية وىى مرحمة نضج المنتج يتسع

انتاجو والطمب عميو وتنخفض تكمفة انتاجو ويجرى تغطية تكمفة البحث والتطوير وتزيد

الصادرات الرتفاع الطمب الخارجى .وفى المرحمة الثالثة وىى مرحمة التنميط تكتمؿ قدرات

البحث والتطور لتزيد كفاءة المنتج التكنولوجى وتنخفض تكمفة انتاجو ألقصى درجة ،وينتشر

انتاجو فى دوؿ أخرى تنخفض فييا مستويات األجور ،وفى منتصؼ ىذه المرحمة تفقد الدولة
الرائدة فى انتاج المنتج التكنولوجى المزايا النسبية ،وتستورده مف الخارج النخفاض تكمفة انتاجو
لدى دوؿ أخرى منافسة .والتكتسب ىذه الدولة الرائدة مزايا نسبية جديدة اال بفضؿ مداومة البحث

والتطوير ليذا المنتج التكنولوجى.

2

 1نَظش ششح يفظم نُظشٚخ دٔسح انًُزج ٔانفجٕح انزكُٕنٕجٛخ :طقح ص ٍٚانذ :ٍٚانُظبو االقزظبدٖ انؼبنًٗ –
انؼققبد االقزظبدٚخ انذٔنٛخ يٍ انًٛشكبَزٛهٛخ انٗ انؼٕنًخ ،داس انُٛم ،انًُظٕسح  ،2019انفظم انشاثغٔ .ساجغ
نٚضب انذساعبد انزبنٛخ:
Briem, S., M. Blesl, et al.: Lebenszyklusanalysen ausgewählter zukünftiger
Stromerzeugungstechniken, IER / DLR / LEE / FFE, 2004.
Bruno Burger: Stromproduktion aus Solar- und Windenergie im Jahr 2011,
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg, 2012.
Frankl, P., A. Corrado et al.: Environmental and Ecological Life Cycle
Inventories fpr: present and future Power Systems in Europe ECLIPSE:
Photovoltaic (PV) Systems. Final report, Januar 2004.
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المطمب الثانى :دراسة االطار المؤسسى والقانونى الستغالل الطاقة الشمسية فى
ألمانيا:
بعد توقيع اتفاقية كيوتو فى الياباف بشأف التغييرات المناخية عمى المستوى الدولى ،واقرار
االتحاد األوربى برنامج حماية المناخ ) (ECCPعمى مستوؿ دوؿ االتحاد األوربى ،عبرت نحو
 200دولة فى العالـ عف ارادتيا السياسية لتمبية ىذه المطالب العالمية لحماية البيئة والموارد

الطبيعية ،ولعؿ ألمانيا فى طميعة ىذه الدوؿ.

أوال :قانون الطاقات المتجددة

2

Das Erneubare-Energie-Gesetz

):(EEG
صدر ىذا القانوف سنة  0222وجرى تعديمو وتنقيحو فى سنة  ،0220وسنة  ،0227ويستيدؼ
بصفة خاصة حماية البيئة والمناخ وتحقيؽ تنمية مستدامة وانتاج طاقة نظيفة ،وتقميؿ التكمفة

االجتماعية واآلثار الخارجية طويمة األجؿ ،وترشيد استخداـ مصادر الطاقة التقميدية مف الوقود

األحفورى مثؿ البتروؿ والغاز الطبيعى والفحـ ،تدعيـ وتطوير تكنولوجيا انتاج الطاقة المتجددة.
ولتحقيؽ ىذه األىداؼ يجب عمى األقؿ الوصوؿ الى النسب التالية النتاج الطاقة المتجددة:

 %05حتى سنة  0202عمى األكثر %52 ،حتى سنة  %25 ،0202حتى سنة ،0202
 %02حتى سنة  0252عمى األكثر.

فى سنة  0220ناقشت القمة العالمية لمتنمية المستدامة المنعقدة فى جوىانسبرج World
) ،Summit on Sustainable Development (WSSDخطة عمؿ لرفع نسبة استيالؾ

الطاقة المتجددة ،واتخذت ق اررات وتوصيات ىامة فى ىذا الشأف .وفى ىذا االطار صدر فى

ألمانيا بعد قمة جوىانسبرج قانوف الطاقات المتجددة  ،EEGويستيدؼ رفع نسبة الطاقة المتجددة

مف اجمالى أنواع الطاقة المستخدمة الى  ،%02وىذا يتمشى مع توجييات االتحاد األوبى فى
ىذا الشأف ) .(200177/EGوسبؽ لمبرلماف األوربى أف وافؽ سنة  0222عمى تدعيـ انتاج

الكيرباء مف مصادر متجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
 1ساجغ ارفبقٛخ كٕٛرٕ .يٍ يٕقغ.http: //syrianwindow.informe.com :

57

وأقاـ االتحاد األوربى مشروعا عمالقا لمربط الكيربائى مف مصادر الطاقة المتجددة فى

عشريف دولة ،وذلؾ بيدؼ اندماج جزء كبير مف الطاقة الشمسية فى شبكة الكيرباء العامة فى
تمؾ الدوؿ .ولمتغمب عمى المعوقات االدارية لممشروع جرى فى المرحمة األولى انشاء بنؾ

معمومات لتحديد وتحميؿ المشكالت االدارية والتغمب عمى مشكالت التنفيذ فى كؿ دولة .وفى
المرحمة الثانية سيتـ اقامة مؤتمرات ومختبرات عمؿ  Workshopsوتقديـ تقارير خبراء

استشارييف فى شركات الطاقة الشمسية واألحزاب السياسية ومنظمات حماية المستيمؾ والمجتمع

المدنى .ويتـ انجاز ىذا المشروع فى اطار مخطط أكبر لمطاقة الذكية فى أوربا Intelligent
.Energy Europe

2

مف أجؿ ضماف تدفؽ مصادر الطاقة المتجددة المستدامة وتقميؿ االعتماد عمى مصادر
الطاقة التقميدية الناضبة والمموثة لمبيئة ،وألسباب تتعمؽ بحماية البيئة والمناخ يصبح مف

الضرورى زيادة الطمب عمى استخداـ تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى توليد التيار الكيربائى
والتدفئة والتسخيف .ولذلؾ صدرت تعميمات ادارية عامة ،مثؿ المواد  00الى  00مف نظاـ

الموازنة االتحادية فى ألمانيا ) ،Bundestagshaushaltsordnung (BHOلتقرير ضمانات

قوية لتدعيـ اقتصاديات الطاقة المتجددة ،فمتنشيط جانب الطمب تمنح قروض ميسرة لممواطنيف
واعفاء جزئى مف األقساط والفوائد ،وتقوية الطمب عمى استخداـ مصادر الطاقة المتجددة برفع

نسبة الطاقة الشمسية المستخدمة فى مجاالت التسخيف والتدفئة واالستيالؾ المنزلى ،وفى جانب

العرض تتخذ كافة الوسائؿ لتخفيض انتاج الطاقة المتجددة وتدعيـ منتجات الصناعات المتعمقة
بيا فى األسواؽ المحمية.
وألغراض التدفئة وتسخيف المياه يحتـ قانوف الطاقات المتجددة  EEGتقديـ الدعـ الستيالؾ

الطاقة المتجددة ،وخاصة الطاقة الشمسية كما يمى:

 -2تدعيـ مجمعات الطاقة الشمسية لمساحة  02متر مربع وأجيزة التدفئة وتسخيف المياه.

 -0تدعيـ أجيزة الطاقة ألغراض التيوية والتبريد لمساحة  02متر مربع الستخداـ أسرتيف.
 1دٕل رٕجٓٛبد االرذبد األٔسثٗ ساجغ فٗ رن Deutscher Bundestag-15-Wahlperiode: :
ٔ Drucksache 15/2864نٚضبInstitut fuer Solar Energieversorgungstechnik (ISET) :
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 -0تدعيـ أجيزة الطاقة ألغراض التيوية والتبريد حتى مساحة  2222متر مربع لألسر
والوحدات المحمية والشركات العامة والخاصة الصغيرة ومتوسطة الحجـ.

ثانيا :نتائج تنفيذ قانون الطاقات المتجددة :EEG
كاف لصدور وتنفيذ قانوف الطاقات المتجددة

Das Erneubare-Energie-Gesetz

) (EEGنتائج ايجابية واضحة .ويرجع التطور السريع وارتفاع القدرة التنافسية لقطاع الطاقة
الشمسية الى قوة االطار االقتصادى والقانونى لمطاقة المتجددة ،والذى تـ تطويره عمى مدى

العقود الماضية ،وخاصة قانوف الطاقات المتجددة  EEGالذى بفضمو يمكف خمؽ نحو 02222
فرصة عمؿ فى مجاالت الطاقة الشمسية ،وتقميؿ االعتماد عمى مصادر الطاقة التقميدية

الناضبة.
ويقدـ قانوف الطاقات المتجددة  EEGنظاما فعاال لتدعيـ الطاقة المتجددة فى مراحؿ االنتاج
والتسويؽ ،وتدعيـ الطاقة المتجددة لمدة عشريف سنة ،وبمذ الدعـ الحكومى لمطاقة الشمسية سنة

 0229نحو  2.2مميار يورو ،وينخفض ىذا الدعـ تدريجيا بمقدار  %2كؿ سنة ،وذلؾ بشرط
تحقيؽ انتاج فعمى يراوح بيف  0.5الى  0.5ميجاواط سنويا.

ويقدـ القانوف الدعـ لممنتجيف والمستيمكيف ويضمف ترويج وشراء معدات وأجيزة الطاقة
الشمسية وكافة صور الطاقة المتجددة ،وذلؾ لفترة زمنية محددة تنتيى فى سنة  .0202وتختمؼ

امكانيات الدعـ حسب نوع التكنولوجيا والتركيبات الصناعية وزمف التشغيؿ..الخ .وتوليد تيار

كيربى مف مصادر متجددة اليخضع حتى اآلف لظروؼ الطمب أو ثمف السوؽ ،وتدفع
تعويضات لمنتجى الطاقة المتجددة ويجرى تمويميا مف الضرائب التى يتحمميا المستيمؾ النيائى

لمطاقة المتجددة .لقد أدى تطبيؽ قانوف الطاقات المتجددة  EEGالى مضاعفة انتاج واستخداـ
الطاقة المتجددة خالؿ عشرة سنوات ،وكاف مف المستيدؼ سنة  0222رفع نسبة الطاقة

المتجددة الى  %20.5تحقؽ ىذا اليدؼ فعال سنة  0229أى قبميا بثالث سنوات .لذلؾ يعتبر
نظاـ الطاقة المتجددة فى ألمانيا واعدا لممستقبؿ ورائدا فى مجاؿ المنافسة العالمية .ويتمتع قطاع

الطاقة الشمسية فى ألمانيا بقدرات كامنة وقوة تنافسية عالمية ،وذلؾ بفضؿ امكانيات البحث
والتطوير واالنتاج الواسع الكبير ،والتخفيض المستمر فى تكمفة االنتاج .ولممحافظة عمى القدرة
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التنافسية المرتفعة تواصؿ الشركات األلمانية البحث والتطوير ورفع القدرات التنافسية بالتركيز
عمى االختراع والتجديد فى مجاالت التكنولوجيا الجديدة.

ثالثا :اآلثار االقتصادية بعد صدور قانون الطاقات المتجددة :EEG
الطاقة المتولدة مف مصادر تقميدية مثؿ البتروؿ والفحـ يجرى انتاجيا واستيالكيا طبقا آلليات

السوؽ ،أما الطاقة المتجددة مثؿ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اليجرى عادة انتاجيا واستيالكيا
عبر آليات السوؽ اال بعد انخفاض تكمفة انتاجيا لتعادؿ تكمفة انتاج الطاقة التقميدية أو تكوف
أقؿ منيا .ومع تزايد الوعى بقضايا تمويث البيئة وتدمير الموارد الطبيعية واقتراب نضوب الوقود

األحفورى ،قررت كثير مف الدوؿ الصناعية ومنيا ألمانيا االلتزاـ بنظـ تدعيـ انتاج الطاقة
المتجددة ،ويعد مف أىـ نظـ الدعـ ىذه صدور قانوف الطاقات المتجددة  EEGالذى يعتبر
خطوة حاسمة فى اتجاه حماية البيئة والمساىمة فى تقميؿ حدة التغيرات المناخية .ولتشجيع

المواطنيف عمى استخداـ الطاقة الشمسية يقرر القانوف تعويض الفارؽ بيف تكمفة انتاج الطاقة

المتجددة بفرض ضريبة عمى أسعار الكيرباء بنسبة .%0

ومنذ صدور قانوف الطاقات المتجددة  EEGأثيرت عدة قضايا حوؿ مدى كفاءة وفعالية نظاـ

الدعـ عمى مستوى االقتصاد الكمى ،وضرورة تحسينة والتخمى عنو تدريجيا حتى يمكف التالؤـ

والتكيؼ مع آليات السوؽ .وفى ىذا المجاؿ يمكف تطبيؽ أسموب تحميؿ التكمفة والعائد Cost-

 .Benefit-Analysisوتشير العديد مف الدراسات الفنية والتقارير الصادرة مف خبراء فى ألمانيا
والمظمات الدولية الى أف نظاـ دعـ الطاقة المتجددة فى ألمانيا يعد أكثر كفاءة وفعالية فى

استغالؿ الطاقة المتجددة والمحافظة عمى البيئة والمناخ والموارد الطبيعية.

2

 1نَظش فٗ رن :
Jan Althausen: Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen der Förderung und des Ausbaus
erneuerbarer Energien auf Basis des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in
Deutschland - eine ökonomische Analyse. Fachhochschule für Oekonomie und
Management Essen Deutschland (FOM), Essen Deutschland, 2011
Diana Reibel: Finanzierungsformen für die Erzeugung und den Vertrieb
Erneuerbarer Energien, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach
Deutschland, 2010.
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خاتمة ونتائج وتوصيات:
خاتمة البحث:
تناولنا فى ىذا البحث دراسة اقتصادية وقانونية لسياسة حماية البيئة ودور القانوف فى تنظيـ
استغالؿ الطاقة الشمسية فى ألمانيا التى تعتبر مف رواد التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.
وقمنا بعرض موضوع حماية البيئة كأىـ أركاف التنمية المستدامة ،وضرورة تحقيق العدالة فى

تحمل أعباء حماية البيئة العالمية ،وعرضنا مخاطر العولمة تجاه قضايا حماية البيئة والتنمية

المستدامة .وقمنا بدراسة أىمية الطاقة المتجددة ،وخاصة الطاقة الشمسية لمتنمية المستدامة
واآلثار اإليجابية لالقتصاد األخضر وحماية البيئة ،وأىمية الطاقة المتجددة فى حؿ مشكمة تغير

المناخ .وتناولنا بالعرض والتحميؿ سياسة حماية البيئة فى ألمانيا االتحادية ،ومف أىـ خصائصيا
االنتقاؿ مف معالجة النفايات الى الوقاية منيا ،ومعالجة النفايات الضارة ،وابتكار طرؽ اقتصادية
الدارة النفايات ،وأجيزة صناعة السياسة البيئية فى ألمانيا االتحادية .وقدمنا دراسة متعمقة

لالطار االقتصادى والقانونى الستغالؿ الطاقة الشمسية فى ألمانيا ،حيث درسنا االطار
االقتصادى والسياسى الستغالؿ الطاقة الشمسية فى ألمانيا ،خاصة تنظيـ قطاع الطاقة الشمسية

فى ألمانيا ،والدعـ الحكومى لتشجيع انتاج الطاقة الشمسية .ثـ االطار المؤسسى والقانونى
الستغالؿ الطاقة الشمسية فى ألمانيا ،وأىميا قانوف الطاقات المتجددة وعرضنا أىـ نتائج تنفيذ

القانوف واآلثار االقتصادية بعد صدور قانوف الطاقات المتجددة.

اف مؤتمر ريو  02الذي أنعقد في يونيو  0220أظير التزاما واسعا مف المجتمع الدولي

إليجاد وسيمة مشتركة قدما إلى مستقبؿ مستداـ ومواجية التحديات العممية ،والسبيؿ الى ذلؾ
قوة عاممة مؤىمة مف التقنييف والمصمميف
تشجيع االستثمار فى الطاقة المتجددة ،التى تحتاج إلى ّ
والميندسيف ،وباإلضافة إلى ذلؾ يعتمد قطاع الطاقة المتجددة بشكؿ كبير عمى البحث
والتطوير R&Dإلحراز التقدـ وغالبا ما يكوف الرواد في قطاع الطاقة المتجددة فى معاىد

البحوث العممية العالمية ،خاصة فى الدوؿ المتقدمة.
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لقد اتجيت سياسة حماية البيئة فى ألمانيا الى ايقاؼ تشغيؿ محطات الطاقة النووية

واالتجاه الى توليد الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية ،واستعانت فى ذلؾ باصدار قانوف
الطاقة المتجددة وتقديـ الدعـ حتى سنة  0202النتشار الطمب عمى استخداـ تكنولوجيا الطاقة

المتجددة .لقد ظمت الحكومة األلمانية تدعـ الطاقة النووية المموثة لمبيئة بما يعادؿ نحو 020
مميار يورو فى الفترة  ،0222 – 2752وفى المتوسط دعمت الحكومة األلمانية كؿ
كيموواط/ساعة بحوالى  0.0سنت وىو أكثر مف ضعؼ الدعـ المتوقع لمطاقة المتجددة .وفى
تقرير لمو ازرة االتحادية لمبيئة أف ايقاؼ تشغيؿ ثماني محطات طاقة نووية أدى الى نتائج ممموسة

وجيدة لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربوف ،وانخفضت مموثات اليواء بمقدار مايعادؿ 09

مميوف طف سنة  ،0222أى بنسبة  %0.7أكثر مف العاـ السابؽ لو ،وىذا يعنى المساىمة

الفعالة فى حماية البيئة والمناخ.

نتائج البحث:
 .2نجحت سياسة حماية البيئة فى ألمانيا بفضؿ الوعى البيئى ومبادرات المواطنيف وصعود
حزب الخضر ،فى ترسيخ برنامج قومى لحمياة البيئة تتفؽ عميو جميع الحكومات
المتعاقبة واغالؽ محطات الطاقة النووية واالتجاه النتاج الطاقة النظيفة.
 .0مف أىـ انجازات سياسة حماية البيئة فى ألمانيا صدور قانوف الطاقة المتجددة لتشجيع
البحث العممى فى تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتدعيـ المستيمكيف بحيث يرتفع نصيب
الطاقة المتجددة الى  %02مف اجمالى الطاقة ،وبحموؿ  0252يصؿ انتاج الطاقة
المتجددة الى .%222
 .0مف أىـ نتائج تنفيذ قنوف الطاقة المتجددة زيادة الطمب عمى منتجات الطاقة الشمسية
وتخفيض تكمفة انتاج الكيرباء حتى تكوف أقؿ مف تكمفة انتاج الوقود األحفورى المموث
لمبيئة .وتنافس ألمانيا فى ىذا المجاؿ كؿ مف الصيف والياباف وأمريكا.
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توصيات البحث:
اننا بحؽ أماـ تجارب ناجحة توضح أثر القانوف فى حماية البيئة وتدعيـ صناعة الطاقة

المتجددة .ويمكننا اقتراح التوصيات التالية لعميا تكوف مفيدة فى صياغة سياسة جديدة فى مصر
لمتحوؿ الى انتاج الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية:

 .2اف اطالؽ حرية تكويف األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى الميتمة بحماية
البيئة ضرورة لرفع مستوى الوعى البيئى ،ونوصى بعدـ اقامة محطات طاقة نووية،

لمخاطرىا عمى األجياؿ المستقبمية ،وحتى النفاجأ بحادثة شيرنوبؿ مصرية.

 .0نظ ار الرتفاع مستوى سطوع الشمس فى مصر طواؿ العاـ نوصى بتدعيـ انتاج الطاقة
الشمسية وتفعيؿ دور القانوف وكافة أدوات السياسة البيئية نحو ىذا االتجاه.

 .0كما ورد فى ىذه الدراسة أف دورة المنتج التكنولوجى لخاليا الطاقة الشمسية كادت أف
تصؿ الى مرحمة التنميط ،لذلؾ نوصى بالعمؿ عمى توطيف صناعة تكنولوجيا الخاليا

الشمسية فى مصر ،لخدمة مصر والدوؿ العربية األفريقية.
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