
الطاقة المتجددة في سلم أولويات الحكومة 
  تقييم عابر.. الصومالية 

  

   محسن حسن
ُالمتجددة يقصد بها تلك النوعية من طاقات الموارد الطبيعية الطاقة 

والطاقة النووية كالطاقة الشمسية والحرارية والكهرومائية وطاقة الرياح 
طلقون عليها  من األنواع الشبيهة التي يوالغاز الطبيعي، وغير ذلك

النسجامها الكامل والتام مع البيئة والمناخ، ولعدم )الطاقة النظيفة(مصطلح
إخاللها بالنظام البيئي العالمي واإلنساني، كما يطلقون عليها 

لكونها تقدم البدائل اآلمنة للطاقات التقليدية التي ) الطاقة البديلة(مصطلح
بصحة اإلنسان، وهذه النوعية تعتمد على الموارد الصناعية الضارة بالبيئة و

من الطاقة أصبحت ـــ في ظل ما تعانيه دول كثيرة من كوارث وفيضانات 
ـــ تمثل ضرورة قصوى لتجنب الكثير وظروف غير آمنة وموجات جفاف 

الجتماعية واالقتصادية، ولتحقيق االستدامة في من المشكالت واألزمات ا
ً حاال ومستقبالكافة القطاعات الحيوية ً.  

    القارة السمراء ومشكالت االستدامة
ً في القارة اإلفريقية تحديا كبيرا الطاقةمشكالت تمثل  ًيقف حائال دون ً

تحقيق برامج وخطط التنمية المنشودة، خاصة في ظل الظروف المناخية 
 إذ يعد السكان األفارقة كان القارة؛فقيرة والسلبية التي يعاني منها سوالبيئية ال

ً أكثر الشرائح السكانية العالمية فقرا وحرمانا من الحصول من بينًمثال،  ً
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، فإن وفق بعض اإلحصاءات؛ ووالضروريةعلى الطاقة الكهربائية الالزمة 
 290 ال يوجد سوى و،%4على الطاقة ال تتجاوز  اإلفريقي نسبة الطلب"

 كما 1"يتمتعون بالطاقة الكهربائية،  مليون915 فقط من أصل إفريقيمليون 
من إجمالي الناتج المحلي جراء % 2ًالدول اإلفريقية تتكبد سنويا أن 

ً، وهو ما يمثل هدرا كبيرا األزمات الناجمة عن مشكالت الطاقة في القارة ً
في ميزانيات األفارقة، إذا نظرنا لطبيعة المعاناة اإلفريقية الشاملة على كافة 

  2المستويات واألنماط، وخاصة االجتماعية والبيئية منها
نية للطاقة في إفريقيا، ال تتناسب مع حجم الموارد النسب المتدوهذه 

والثروات الطاقية الطبيعية المتاحة في القارة، والتي يمكنها أن تنتقل عبر 
االستغالل والتوظيف الجيد بالسكان األفارقة إلى آفاق رحبة من التنمية 

يوفره التوظيف الجيد والتطوير وتعظيم العوائد والموارد، ناهينا عما يمكن أن 
من تحسين كبير للحالة البيئية والصحية واإلنسانية لتلك الموارد والثروات 

توجد بالقارة األفريقية إمكانات للطاقة " ؛ فعلى سبيل المثالبين األفارقة
د يتول، وهو ما يمكنه من إجمالى إمكانات العالم% 12الكهرومائية بنسبة 

 اإلدارة السليمة ، شريطةًرباء سنويا تيرا واط من الكه1800كثر من أ
ومن جهة أخرى، تشير بعض التحليالت الراصدة لطبيعة  3"للموارد المائية

                                                   

1
 يوليو 13شيخنا،سيدي أعمر، تحوالت الطاقة ومستقبل إفريقيا، تقرير مركز الجزيرة للدراسات ، بتاريخ : راجع 

: ، متاح على2016
http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2016/7/13/a217b86b5ffa4e3180fc519

05f30ed7b_100.pdf، )بتصرف( 

2
: راجع صحيفة الوطن الكويتية على الرابط 

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=436687&yearquarter=20152 ، )بتصرف( 

3
راجع تصريحات الدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة باالتحاد اإلفريقي، لصحيفة اليوم السابع  

، مع https://www.youm7.com :، من تحرير نورهان مجدي، متاح على2018 ديسمبر 13المصرية، بتاريخ 
 )بتصرف(، )مصر لديها قصة رائعة في تحويل عجز الطاقة إلى فائض(البحث تحت عنوان
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الطبيعية غير أنماط من الطاقة ًالثروات الطاقية المتوفرة إفريقيا، إلى وجود 
المستغلة إفريقيا، األمر الذي يحرم سكان القارة من فوائد قصوى وضرورية 

نفط مدغشقر الثقيل، والذي :" ًذكر في هذا السياق مثالُومما ي وحيوية؛
القوى المتطورة والمتقدمة عبر البحار ُيحرم منه األفارقة بينما تستقطبه 

، الرأس األخضرجزر طواحين الهواء في ًوعلى رأسها اليابان، وهناك أيضا 
اقة والتي يمكنها إمداد دول القارة بنسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية عبر ط

الطاقة الحرارية الجوفية في منطقة الوادي ، هذا باإلضافة إلى الرياح
المتصدع بكينيا، والتي يمكن استغاللها في حل مشكلة نقص الكهرباء في 

  4"منطقة القرن اإلفريقي

  الطاقة المتجددة جديد إفريقيا و
 ظل هذه المصادر الضخمة التي تمتلكها إفريقيا في مجال الطاقة في
ًة، تشهد دول القارة في المرحلة الراهنة اهتماما متزايدا بهذا المجال، المتجدد ً

وخاصة في ظل الزخم العالمي والدولي الخاص بخطط التنمية المستدامة 
التي يتبناها المجتمع الدولي في ظل التداعيات السلبية المدمرة التي خلفتها 

تخلفها القارة وال تزال تخلفها المجتمعات والدول الصناعية، بل والتي 
" اإلفريقية ذاتها، جراء إهمال االعتماد على موارد الطاقة المتجددة؛ إذ

من إجمالي االنبعاثات الضارة المسببة لمفعول % 4تساهم إفريقيا بنسبة 
 40ة إلى أكثر من الدفيئة على المستوى العالمي، ما تحتاج معه دول القار

 األمر الذي يشجع ويدفع 5"امةًا لمشاريع التنمية المستدمليار يورو سنوي

                                                   

4
: ، متاح على2014 يناير 28بتاريخ ) نون بوست(ًأربعة مصادر للطاقة في إفريقيا ال تعرف عنها شيئا، تقرير: راجع 

https://www.noonpost.com/content/1666 ، )بتصرف( 

5
 )بتصرف(راجع صحيفة الوطن الكويتية، مصدر سابق 
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ًحاليا إلى تجنب كل هذه التداعيات السلبية الناجمة عن منظومة الطاقة 
الصناعية، وذلك عبر تطوير منظومة الموارد الطبيعية المنتجة للطاقة 

، افة المجاالت إفريقيا؛ ومن دالئل ذلكالمتجددة ولتطبيقاتها المختلفة في ك
أصبحت "  هذا اإلطار؛ فعلى سبيل المثالظهور نماذج إفريقية واعدة في

من استهالكها الكهربائي عبر الطاقة % 20جزر الرأس األخضرتنتج 
بحلول % 50ً، بل وتتطلع مستقبال لزيادة النسبة إلى )طاقة الرياح(الهوائية
، بينما تجتهد جزر القمر في مجال توظيف الحرارة الجوفية 2020عام 

 في حين تتطلع إثيوبيا إلمداد منطقة القرن لالكتفاء الذاتي من الكهرباء،
اإلفريقي ومناطق إفريقية أخرى بالطاقة الكهربائية عبر ستة آالف ميغاوات 

  6"مزمع إنتاجها عبر مشروع سد النهضة الكهرومائي على مياه النيل

  واقع الطاقة المتجددة في الصومال 
نب البيانات ، فإن الواقع العملي والميداني إلى جا للصومالوبالنسبة

 فبحسب بين الدول األقل من حيث استهالك الطاقة؛اإلحصائية، يؤكد أنها 
 Regionalتقييمات المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

Center for Renewable Energy and Energy Efficiency 
(RCREEE)  2015والذي حصلت الصومال على عضويته منذ العام ،

 في منطقة جنوب لديها واحد من أقل معدالت استهالك الطاقة "فإن البالد
هي تعتمد على الحطب والفحم والنفط المستورد إلنتاج ؛ إذ الصحراء الكبرى

جمالي  من إ%80 تزيد على بنسبةالوقود وتلبية احتياجاتها من الطاقة 

                                                   

6
  )بتصرف( المصدر السابق نفسه 
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وتعد مشكلة الحصول على  7" الداخل الصومالياستهالك الطاقة في
ت في الوقت مشكالال مجمل األراضي الصومالية، من أعقد الكهرباء في
لعالم بالنسبة البلدان األكثر غالء في ا الصومال من يعتبر" الحالي؛ إذ

زراعية قرية فعلى سبيل المثال، فإن متوسط نفقات ، لتكاليف الكهرباء
وقود شراء ال من أجل دوالر أمريكي سنوياصومالية يبلغ حوالي ثمانين ألف 

إلقليمي للطاقة  ووفق ما أشار إليه المركز ا8"المياه الكهربائية داتلمول
، وخاصة  من نقص الكهرباءاألقاليم والمدن الصوماليةتعاني " السابق ذكره 
 سكان٪ من 60يتصل حولي  في حين ، النائية والريفيةفي المناطق

مدن في ال، وتقل هذه النسبة  بشبكة الكهرباءالمناطق الحضرية مثل مقديشو
  9"٪ فقط بالخدمات الكهربائية25 ما يقرب من صليت؛ حيث الصغيرة

حجم ما تمتلكه الصومال من قدرات وموارد طبيعية  إلى وبالنظر
طاقة المتجددة، فهي كبيرة وواعدة، ويمكنها تقديم حلول جذرية لمشكالت لل

الكهرباء في البالد على وجه الخصوص؛ فعلى سبيل المثال يمكن لمولدات 
ياه الكهربائية العاملة بالطاقة الشمسية، أن تساهم في توفير ما يقرب من الم

على مستوى كل قرية من قرى الصومال بشكل  ستين ألف دوالر أمريكي
حركة  على الصومالمن أراضي % 50أكثر من  استحواذ كما أن 10سنوي

                                                   

7
: راجع قيم الصومال على الموقع الرسمي للمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، متاح على الرابط 
%8D%85%9D%88%9D%5B%8D%84%9D%7A%8D/%content/ar/org.rcreee.www://http

84%9D%7A ، )بتصرف( 

8
تشجيع استخدام الطاقة الشمسية : الصومال( ، تحت عنوانFinDev-بوابة الشمول المالي من أجل التنمية راجع 

: ، متاح على الرابطPR Newswire: عن، )ة تمويل أصغر جديدةضمن مبادر

https://www.findevgateway.org/ar/organization/pr-newswire) بتصرف يسير(  

9
  )بتصرف(ابق، مصدر س...راجع قيم الصومال على المركز اإلقليمي للطاقة 

10
 )بتصرف(راجع بوابة الشموال المالي، مصدر سابق 
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"  أمتار في الثانية، يضمن للصوماليين6 تفوق سرعتها أكثر من رياح قوية
ممتازة والتي تعتبر ،  طاقة الرياح البرية في أفريقياعلى إمكانيات إنتاجأ

، هذا باإلضافة لما تمتلكه الصومال من الطاقة إلنتاج الطاقة الكهربائية
ثة آالف ساعة من إشراق وتوهج الشمس، ما الشمسية عبر ما يزيد على ثال

ن اإلشعاع يضع البالد ضمن الدول المالكة ألعلى المتوسطات اليومية م
   11"الشمسي في العالم

  دالئل االهتمام الصومالي بالطاقة البديلة
التي تمتلكها ًالمشار إليها سابقا، والتي  القدرات الواعدة وهذه

دفعت على ما يبدو المسئولين الصومال في مجال الطاقة المتجددة، 
الحكوميين في مقديشو وغيرها من األقاليم والمدن الصومالية وخاصة 

سئولين في أرض الصومال، إلى التجاوب والتناغم مع الدعوات العالمية الم
إلنجاح خطط التنمية ألهمية التركيز على استغالل تلك القدرات والدولية 

لإلنسان الصومالي فيما يتعلق بندرة الكهرباء ومواجهة التحديات المعيشية 
ب ن، إلى جاوضعف إمكانية الحصول على الطاقة في صورها الضرورية

 للمجتمع الصومالي، والكفيلة بتهيئة تحقيق السالمة الصحية والبيئية
ٕواعداد اإلنسان الصومالي القادر على إحداث النهضة األجواء الصومالية 

على ، وهذه الحالة اإليجابية الحادثة في الصومال والتقدم في كل القطاعات
يمكن تلمس تجاه االهتمام بمجاالت الطاقة المتجددة، المستوى الرسمي 
  : من خالل اآلتيآثارها ومظاهرها 

 في الدولة الصومالية على المشاركة الرسمية األجهزة والهيئات حرص •
الفعالة في كافة الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات اإلقليمية والدولية 

                                                   

11
 )بتصرف(، مصدر سابق...راجع قيم الصومال على المركز اإلقليمي للطاقة 
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والتي كان ، المرتبطة بمجاالت توظيف واستغالل الطاقة المتجددة
، ومؤتمر الطاقة المتجددة في 2018من بينها منتدى لشبونة عام 

على الداخل  آثاره اإليجابية تنعكسالذي  األمر، 2019اإلمارات 
الصومالي؛ حيث شهدت العاصمة مقديشو ومناطق أخرى من أرض 
الصومال تدشين مشروعات عديدة تعتمد على الطاقة الشمسية 

 ماليين صومالي يعانون من 10أكثر من  لمساعدةوطاقة الرياح 
 12 الحصول على الكهرباءعدم

الرائدة في مجال الطاقة المتجددة الدولية الشركات تواجد  ازدياد •
مكانات صومال، وهو ما يساعد على مزيد من توظيف اإلبال

الصومالية في هذا المجال لتحسين قدرة القطاعات الحيوية المختلفة 
 SolarGenفي البالد؛ فعلى سبيل المثال استطاعت شركة 

Technologiesإمداد ما يزيد  الرائدة في مجال الطاقة النظيفة ،
 من المزارعين الصوماليين بمضخات ري المياه العاملة 100على 

الشركة بتدشين شبكات أخرى ، إلى جانب قيام بالطاقة الشمسية
ًللطاقة الشمسية الصغيرة شمال العاصمة مقديشو، جنبا إلى جنب، 

 الهادفة إلى micro gridـــ شبكات الــما يعرف بإنشاء وتطوير مع 
 إلى ما دون طاقة الديزلتقليل كلفة حصول الصوماليين على 

وذلك قبل تمليك هذه الشبكات بالكامل للمجتمع ًالنصف تقريبا، 
ٕ، والى جوار الشركة المذكورة، توجد شركات أخرى، منها الصومالي

                                                   

12
، بتاريخ sustainable energy for all  منتدى الطاقة المستدامة للجميع في لشبونةالتقرير الصادر عن: راجع 
: متاح على الرابط،) ل الطاقة المستدامة في الصومالاستغال( تحت عنوان، 2018 أغسطس 9

https://www.seforall.org/news/tapping-sustainable-energy-in-somalia ، )بتصرف وترجمة(  
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العاملة في مجال صناعة مواقد  Power Off Gridًمثال شركة 
، والتي تعمل على تجنيب البيئة ي ذات الكتلة الحيويةالطه

الصومالية أضرار النفايات الغذائية والحيوانية، عبر توظيفها كوقود 
وأنظمة شمسية صغيرة، كما أن الشركة، تقدم تسهيالت تمويلية كبيرة 
لعمالئها الصوماليين من أجل تشجيعهم على تبني منتجاتها 

 13النظيفة
هيمنة الوقود األحفوري والمستورد على تحول من  االهتمام بالتعاظم •

االستخدامات الجماهيرية في الصومال بكل ما يحمله ذلك من 
صحية وبيئية إلى جانب األعباء المالية الكبيرة، إلى هيمنة أضرار 

من نوع آخر، هي هيمنة االستخدامات الطاقية المتوافقة مع البيئة 
شركات متخصصة لك عبر وذواالستخدام اآلمن والموفر للطاقة، 

) بيكو(شركةوهو ما تقوم به  مدروسة، عبر آلياتتتيح هذا التحول 
 في هذا اإلطار؛ إحدى الشركات الرائدةلتوليد الطاقة الكهربائية، 

 في حيث تضع الشركة مهمة تطوير منظومة الطاقة المتجددة
ومنذ أن تأسست الشركة في عام  الصومال، على رأس أولوياتها،

استطاعت االلتزام بتزويد مدن صومالية عديدة بالطاقة ، 2014
الكهربائية النظيفة مثل مقديشو، كيسمايو، أفجوي، بلعاد، جوهر، 

 على الشركة وتعمل ميجاوات، 50ها، وبمعدل سنوي قدره وغير
من % 40خفض االعتماد على الوقود األحفوري إلى ما دون الــ 

لطاقة الشمسية بمعدل توليد اإجمالي إنتاجها، وذلك من خالل 
، بل إن الشركة نجحت في توظيف ميجاوات سنويا 5يتجاوز 
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  )بتصرف(المصدر السابق نفسه 
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 برميل من 16000تكنولوجيا الطاقة الشمسية إلنتاج ما يزيد على 
  14ًوقود الديزل شهريا لتوليد الكهرباء في المدن والمناطق الصومالية

  معوقات وتحديات االستدامة في الصومال
في إطار االهتمام والمشجعة ية الواعدة هذه البدايات الصومالورغم 

، البد من بتطوير منظومة الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية
وجود ضعف اإلنجاز الحاصل في هذا اإلطار، وكذلك إلى اإلشارة إلى 

بعض اإلشكاالت والمعوقات التي يجب العمل الجدي على تجنبها 
ة وقائمة، وعلى رأس هذه وتحييدها، لتستمر عملية التطوير متواصل

  : اإلشكاالت ما يلي
 كي  عمليات تطوير جهود الطاقة المتجددة إلى تمويل كبيرتحتاج )1

، تحقق التأثير المجتمعي والبيئي واالقتصادي بشكل شامل ومتكامل
وهو ما يستوجب التفتيش والبحث عن الممولين والمانحين المناسبين 

طاقة المتجددة في الصومال ، فال تزال جهود الللوضعية الصومالية
الصومال كبلد يزخر بعدد كبير محدودة للغاية إذا ما قيست بحجم 

في كل المجاالت، وهو ما يتطلب أن تكون من القطاعات التشغيلية 
إنجازات الطاقة المتجددة وخاصة في مجال توفير الطاقة 

ًالكهربائية، موازيا لهذا الزخم التشغيلي في البالد، فليس كافيا بالمرة  ً
أن تقتصر جهود الدولة الرسمية على إنارة شارع هنا أو شارع هناك 

ً الشمسية مثال، فهذا لن يفي أبدا بمتطلبات بالطاقة النمو مواكبة ً

                                                   

14
الصومال يستهدف تطوير : اإللكترونية المهتمة بشأن القرن اإلفريقي، تحت عنوان) الرصد(تقرير صحيفةراجع  

، مع http://alrasdi.com: ، متاح على2018 أبريل 30ًمصادر الطاقة الشمسية بدال من الوقود األحفوري، بتاريخ 
  )صرفبت( البحث بالعنوان المذكور



 10

سواء في عدد السكان أو في الحادث على الساحة الصومالية 
، إلى االعتماد المتنامي للقطاعات الشابة على التكنولوجيا الحديثة

ًمن أوجه النمو التي تعد الطاقة الكهربائية أمرا حيويا غير ذلك  ً
، إلى جانب طبيعة البيئة الصومالية نفسها من ًوأساسيا بالنسبة لها

حيث ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الجفاف، وهو ما يتطلب 
الحصول على الطاقة الكهربائية للتخفيف من اآلثار السلبية الناجمة 

توظيف القروض ى الحكومة الصومالية لذا فعلعن هذه الظواهر؛ 
ًوالمنح توظيفا مثاليا لتحقيق أكبر قدر من  التوازن الطاقي بين ً

كما أن عليها وخاصة في مجال توفير الكهرباء، ، الصوماليين
؛ ألن المنح واالستثمار، يجمعون بين البحث عن مانحين مستثمرين
ة في ظل ، خاصالتطوير المتواصلبذلك أجدر باإلنجاز السريع و

 2040نصف مليار شخص في إفريقيا إلى سنة "توقعات سلبية ببقاء 

 15"ًمحروما من الطاقة الكهربائية
، تذليل الكثير من  منظومة الطاقة المتجددة في الصومالتتطلب )2

احل األولى العقبات اللوجيستية األولية التي يجب توافرها في المر
لى تطوير البنية التحتية ًن ذلك مثال الحاجة إللتطوير والتحديث، وم

ًللطرق، والتي تعد محدودة جدا في مناطق ومدن الصومال، وكذلك 
، مواكبة التحديث الطاقيالمساعدة على محدودية القدرات التقنية 

عدم وجود خطط حكومية متوازنة في مجال تمويل إلى جانب 
بالطاقة المستهلك الصومالي للسلع والبضائع والمنتجات العاملة 

ً، وهو ما يقف حائال دون انتشار ثقافة الطاقات المتجددة يفةالنظ
                                                   

15
 ، مصدر سابق...شيخنا،سيدي أعمر، تحوالت الطاقة ومستقبل إفريقيا،: راجع 
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ضمام خطوات ولوج وانوالنظيفة بين الصوماليين، ويعرقل بدوره 
العالمية والدولية مة األهداف منظوالصومال كبلد وكمجتمع إلى 

 "للتنمية المستدامة، والتي ترعاها األمم المتحدة، وعلى رأسها هدف
، 2030للطاقة الكهربائية بحلول عام تحقيق الوصول العالمي 

 2030وذلك بأن تتراجع أعداد المفتقرين للطاقة الكهربائية في عام 
 مليون شخص على المستوى العالمي، وأن يتراجع عدد 800إلى 

لنظيف تدريجيا في الفترة المحرومين من الوصول إلى وقود الطهو ا
 16"نفسها

ًي الصومال تحديدا على  إنجاح منظومة الطاقة المتجددة فيتوقف )3
طبيعة التوجهات االقتصادية والسياسية الحادثة في البالد، والتي 
تفتقر في كثير من جوانبها إلى االنسجام والتكامل في اآلليات 

ًنظرا للخالفات القائمة بين الحكومة المركزية في واإلجراءات 
ثل م، ولنا أن نتصور أن تحقيق مقديشو وباقي األقاليم الصومالية

، كفيل بأن تحقق البالد قفزات غير مسبوقة هذا االنسجام والوفاق
 المهدرةتوفير ماليير الدوالرات ومن ثم، أمن الطاقة، في مجال 

 17على الخزانة الصومالية

  استنتاجات
 ضمن الدول المالكة ألعلى المتوسطات اليومية من الصومال •

اإلشعاع الشمسي في العالم، وتستحوذ نصف األراضي الصومالية 
                                                   

16
 منتدى الطاقة المستدامة للجميع في لشبونة، مصدر التقرير الصادر عن: ً، وراجع أيضاالمصدر السابق نفسه 

 )بتصرف(سابق

17
ن الناتج المحلي اإلجمالي، وهو ما يشير م% 2ًذكرنا سابقا أن مشكالت وأزمات الطاقة تكلف دول القارة اإلفريقية  

  .إلى أن تحقيق نجاحات متكاملة في مجال استخدام الطاقة النظيفة يوفر هذه التكاليف
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وباستغالل هذه  فائقة إفريقيا،على طاقة رياح برية بإمكانيات 
اإلمكانات مجتمعة، تصبح الصومال قادرة على إنقاذ اقتصادها 

 .اقة الكهربائية وتداعيات الحرمان من الطمن مشكالتوشعبها 
 على الطريق الصحيح نحو تطبيق البرامج األولية لتوظيف الصومال •

والمشاركة بفاعلية في منتديات وفعاليات واستغالل الطاقات المتجددة، 
خطط التنمية المستدامة الهيئات الدولية واألممية المتعلقة ب

، ولكن تبقى االستفادة العملية المنشودة من هذه 2020/2030
ًامج والمشاركات هي التحدي األكبر حاال ومستقبالالبر ً . 

 المتحققة على الساحة الصومالية في مجال توظيف واستغالل النتائج •
موارد الطاقة المتجددة مقبولة، لكنها بالتأكيد ليست مرضية؛ ألنها 

ما تمتلكه البالد من إمكانات واجبة التوظيف مع حجم التتناسب 
 . واالستغالل

مشروعات ومنتجات الطاقة تخصصة في مجال  المالشركات •
ًالمتجددة، تلعب دورا كبيرا في استنهاض منظومة االستخدام النظيف  ً

تعاني من ضعف التمويل، واآلمن للطاقة بين الصوماليين، لكنها 
 وكذلك من حرمان معظم الصوماليين وتراجع البنية التحتية العامة،

 . اقة النظيفةمن الدعم الرسمي للمنتجات العاملة بالط
من الناتج المحلي اإلجمالي، % 2 الطاقة تكلف الدول اإلفريقية أزمات •

ٕتراجع التنمية وافشال خططها القصيرة وتساهم بشكل كبير في 
، كما أنها تعرض حياة األفارقة والصوماليين والطويلة والممتدة

للتداعيات السلبية الناجمة عن المخلفات الصناعية والنفايات بمختلف 
أنواعها، وبالتالي التعرض لألخطار الصحية المترتبة على ظاهرة 
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االحتباس الحراري العالمية، وبدرجات مضاعفة لطبيعة البيئة 
الصومالية واإلفريقية الحارة والصحراوية والمتقلبة من حيث تفاوت 

 . المناخ والتعرض لموجات التصحر والجفاف
 في مقديشو وباقي األقاليم  االنسجام القائم بين الحكومة المركزيةعدم •

عرقل مشروعات التوظيف الجيد للموارد الطبيعة المتجددة لية، يالصوما
، وهو ما يؤدي إلى تفكيك خطط التنمية بالصومال للطاقة في البالد

وتجزئتها إلى خطط تنموية منعزلة ومتفرقة، ما يفضي في الغالب إلى 
 . السريع، وعدم اإلنجاز الكامل وضعف النتائج المتحققة

  توصيات
، تعزيز االستخدامات اآلمنة والنظيفة للطاقة في الصومال مواصلة •

 البيئة ًجنبا إلى جنب، مع وضع خطط عملية نابعة من طبيعة
مع عدم الصومالية، ومتماشية مع الواقع االقتصادي للصوماليين، 

  اإلفريقية الرائدة في مجال إنتاج الكهرباء منإغفال االقتداء بالتجارب
بدأت برامج التطوير في تحسين " والتي من خاللهاالطاقة النظيفة،
ًسنويا  مرات 4 أن يتضاعف اإلنتاج بحيث يتوقعفعالية اإلنتاج، 

 غيغا 90قم المتواضع حاليا ، مقارنة بالر2040 بحلول عام
، وتعد دول مثل غانا و)يأتي نصفها من جنوب إفريقيا(وات َ رواندا ُ

 18"طار اإلنماذج ناجحة في هذا
لتي تنخفض خاللها تكاليف  وتوظيف الفترات الزمنية ااستغالل •

منتجات الطاقة النظيفة، وذلك لتعزيز النواقص اللوجيستية الالزمة 
لتطوير منظومة الطاقة المتجددة الصومالية، وتعد الفترة الحالية 

                                                   

18
 )بتصرف(، مصدر سابق...شيخنا،سيدي أعمر، تحوالت الطاقة ومستقبل إفريقيا،: راجع 
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، وخاصة فيما مثالية في هذا اإلطار، وكذلك المرحلة القريبة القادمة
لق بالمنتجات المعتمدة على الطاقة الشمسية، وهي مثالية بالنسبة يتع

انخفضت أسعار الوحدات الكهروضوئية "لألجواء الصومالية؛ إذ
 2010في الفترة من العام % 80 بنسبة )األلواح الشمسية(الشمسية 

، كما انخفضت تكلفة توليد الطاقة الشمسية من 2016إلى العام 
لكهروضوئية على نطاق المرافق بأكثر من مشاريع الطاقة الشمسية ا

بحيث ، ومن المتوقع أن تستمر هذه االتجاهات النزولية، 70%
يمكن أن تنخفض تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 

 19"خالل العقد القادم% 45، والطاقة الشمسية المركزة بنسبة 60%
تجددة داخل ً الباب مشرعا أمام المستثمرين في مجال الطاقة المفتح •

، مع التركيز الصومال، وتسهيل إجراءات هذا النوع من االستثمار
ًاالستثمار تحديدا في مجالى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، على 

ة للتطوير واإلنجاز وحصد النتائج، باعتبارهما المجالين األكثر جاهزي
لشركات القطاع ًوذلك جنبا إلى جنب، مع إتاحة الفرص االستثمارية 

وتذليل كافة العقبات أمام هذه الشركات لتشجيعها في الخاص 
 . االنخراط ضمن منظومة تطوير الطاقة المتجددة والمستدامة

االنفتاح الصومالي الرسمي على الشراكات الدولية دائرة  توسيع •
المتعلقة بأمن واستثمار الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذلك على 

واستغالل الصورة معنية بهذا الجانب، الهيئات الدولية واإلقليمية ال

                                                   

19
 مشاريع في خمس دول 9لشمسية يشهد توقيع تحالف الطاقة ا: راجع تقرير صحيفة االتحاد اإلمارتية تحت عنوان 

: ، عن تصريحات لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، متاح على2018 يناير 18أعضاء، بتاريخ 
https://www.alittihad.aeبتصرف( ، مع البحث بالعنوان المذكور( 
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الذهنية اإليجابية للمجتمع الدولي عن الصومال كسوق واعدة 
الطاقي على وجه الخصوص، لالستثمارات بشتى أنواعها واالستثمار 

وللصومال تجارب سابقة تتيح له مثل هذا االنفتاح المطلوب؛ فقد 
وبك من دعم صندوق أسبق وأن استفادت الحكومة الصومالية 

بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، في ) أوفيد(للتنمية الدولية
تمكنت وزارة الصومال االتحادية مجال الطاقة المتجددة؛ حيث 

 مصباح 600ٕللشئون اإلنسانية وادارة الكوارث من الحصول على 
يعمل بالطاقة الشمسية لمساعدة األسر المشردة داخل العاصمة 

ب الحصول على شبكات للطاقة الشمسية بقوة ، إلى جانمقديشو
 واط إلمداد بعض المكاتب الحكومية الريفية بالطاقة 1500

برنامج (تبنت المملكة المتحدة عبر ما يعرف بــً ومؤخرا 20الكهربائية
مهمة إمداد المستهلكين في ) أمن الطاقة وكفاءة استخدام الموارد

لمتجددة، وبأسعار  والطاقة النظيفة واأرض الصومال بالكهرباء
 21منخفضة تعزز مسيرة النهضة والتنمية

  خاتمة
 اهتمام الحكومة الصومالية بمجال الطاقة المتجددة ومشاريع يعد    

ًالتنمية المستدامة أمرا جيدا وجديرا بالتقدير واالهتمام، إذ أن مجال الطاقة  ً ً
ًالنظيفة بالنسبة للصومال في المرحلة الراهنة يعد مصيريا وفارقا ؛ ألنه ً

 بشكل عملي حل مشكلة الكهرباء في البالدالمجال الوحيد اآلن القادر على 
، كما أنه المجال اآلمن الذي من شأنه إنقاذ الشعب الصومالي من وسريع

                                                   

20
 )بتصرف(| ، https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/1084062.html: راجع الرابط 

21
 )تصرفب( ، https://www.alyamanalaraby.com/382890: راجع الرابط 
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ظاهرة االحتباس الحراري الخطيرة من الناحية الصحية والبيئية، تداعيات 
وقبل هذا األموال، وهو ما يوفر على االقتصاد الصومالي هدر الكثير من 

وذاك، فإن هذا المجال، يمثل فرصة واعدة للحكومة الصومالية كي تحقق 
طفرة تنموية في عموم المناطق الصومالية، وهو ما يعزز االستقرار 

ء؛ لذا فعلى الحكومة المركزية السياسي واألمني واالقتصادي على حد سوا
ًولوياتها حاال أن تولي هذا المجال االهتمام الالئق به ضمن سلم أ

  .ًومستقبال

    واإلحاالت هوامشال
 يوليو 13شيخنا،سيدي أعمر، تحوالت الطاقة ومستقبل إفريقيا، تقرير مركز الجزيرة للدراسات ، بتاريخ : راجع )1

: ، متاح على2016

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2016/7/13/a217b86b5ffa4e31
80fc51905f30ed7b_100.pdf، )بتصرف( 

: راجع صحيفة الوطن الكويتية على الرابط )2

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=436687&yearquarter=20152 ، 
 )بتصرف(

راجع تصريحات الدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة باالتحاد اإلفريقي، لصحيفة اليوم  )3
 :، من تحرير نورهان مجدي، متاح على2018 ديسمبر 13السابع المصرية، بتاريخ 

https://www.youm7.comمصر لديها قصة رائعة في تحويل عجز الطاقة (، مع البحث تحت عنوان

 )بتصرف(، )إلى فائض

، 2014 يناير 28بتاريخ ) نون بوست(ًأربعة مصادر للطاقة في إفريقيا ال تعرف عنها شيئا، تقرير: راجع )4

 )بتصرف( ، https://www.noonpost.com/content/1666: متاح على

 )بتصرف(راجع صحيفة الوطن الكويتية، مصدر سابق )5

  )بتصرف( المصدر السابق نفسه )6

: راجع قيم الصومال على الموقع الرسمي للمركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، متاح على الرابط )7
85%9D%88%9D%5B%8D%84%9D%7A%8D/%content/ar/org.rcreee.www://http

84%9D%7A%8D% ، )بتصرف( 

 الطاقة تشجيع استخدام: الصومال( ، تحت عنوانFinDev-بوابة الشمول المالي من أجل التنمية راجع )8
: ، متاح على الرابطPR Newswire: ، عن)الشمسية ضمن مبادرة تمويل أصغر جديدة

https://www.findevgateway.org/ar/organization/pr-newswire) بتصرف يسير(  

  )بتصرف(، مصدر سابق...قليمي للطاقةراجع قيم الصومال على المركز اإل )9
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 )بتصرف(راجع بوابة الشموال المالي، مصدر سابق )10

 )بتصرف(، مصدر سابق...راجع قيم الصومال على المركز اإلقليمي للطاقة )11

، sustainable energy for allالتقرير الصادر عن منتدى الطاقة المستدامة للجميع في لشبونة : راجع )12
: ،متاح على الرابط) استغالل الطاقة المستدامة في الصومال(  تحت عنوان،2018 أغسطس 9بتاريخ 

https://www.seforall.org/news/tapping-sustainable-energy-in-somalia ، 
  )بتصرف وترجمة(

  )بتصرف(المصدر السابق نفسه )13

الصومال يستهدف : اإللكترونية المهتمة بشأن القرن اإلفريقي، تحت عنوان) الرصد(راجع تقرير صحيفة )14
: ، متاح على2018 أبريل 30ًتطوير مصادر الطاقة الشمسية بدال من الوقود األحفوري، بتاريخ 

http://alrasdi.comبتصرف( ن المذكور، مع البحث بالعنوا(  
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