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تصدير

مؤسســة روزا لوكســمبورغ هــي ُمج َّمــع فكــر مرتبــط بحــزب اليســار األملــاين .وتتضمــن
أهدافنــا تحقيــق التنميــة للجميــع عــى نحــو يتســم بالعدالــة عــى الصعيــد العاملــي ومراعــاة
الســيادة؛ ونظ ـرا ً لكوننــا منظمــة أملانيــة ،ينصــب اهتاممنــا عــى مســؤوليات أملانيــا وأوروبــا
ذات الصلــة.
ويزعــم االتحــاد األورويب ودولــه األعضــاء أن عالقاتــه الدوليــة تسرتشــد بقيــم ومبــادئ تقــوم عىل
الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان .ويجــري متويــل وتنفيــذ عــدد ال يُحــى مــن املشــاريع يف هــذا
الصــدد .غــر أن السياســة الفعليــة تنطــق بلغــة أخــرى .فـــ “املصالــح األمنيــة” لالتحــاد األورويب
تتطلــب التعــاون مــع حــكام غــر دميقراطيــن ضمــن مجتمعــات تحظــر إمكانيــات املشــاركة
السياســية الحــرة .وحكومــات مثــل تلــك املجتمعــات مق َّيــدة األيــدي :فــإذ تضطــر للعمــل
بالرغــم مــن مســتويات الديــن الخارجــي املرتفعــة وعواقــب الــروط التــي تفرضهــا املؤسســات
املاليــة الدوليــة ،يصبــح التخطيــط والتنميــة القامئــان عــى الســيادة مســتحيلني .ويف تونــس ،عىل
ـي التعليــم والصحــة
ســبيل املثــال ،يتجــاوز حاليـاً املبلــغ الســنوي لخدمــة الديــن العــام ميزانيتَـ ْ
مجتمعتــن .وتعــاين أقســام كبــرة مــن ســكان شــال أفريقيــا مــن شــظف العيــش وال يُشـكِّل
أولئــك الذيــن يضطــرون إىل الهجــرة إىل بلــدان أخــرى ســوى أحــد أنــواع العواقــب.
وليــس نهــم أوروبــا إىل الطاقــة باالســتثناء يف هــذا الســياق ،ويوفِّــر هــذا الكتيِّــب ،الــذي
ألّفــه حمــزة حموشــان ،مقدمــة لهــذا املوضــوع .ويســتعرض نــص حموشــان معــامل اإلهــال
الصــارخ إلرادة الشــعوب يف مناطــق املغــرب والجزائــر وتونــس الخاضعــة إلنتــاج الطاقــة
ويثِّــل الكُتيِّــب أيضـاً مقدمــة لنشــطاء املنــاخ عــن تلــك البلــدان يف شــال أفريقيــا،
ألوروبــاُ .
حيــث يُوفــر ملحــة عامــة عــن النضــاالت الشــعبية يف املنطقــة مــن أجــل العدالــة املناخيــة.

بيتر شيفر
مؤسسة روزا لوكسمبورغ
مكتب شامل أفريقيا ،تونس

الملخص التنفيذي
تتمتــع الجزائــر واملغــرب وتونــس مبــوارد طبيعيــة غنيــة ولديهــا إمكانيــات ضخمــة لتطويــر
الطاقــات املتجــددة.
متتلــك الجزائــر حــادي عــر أكــر مخــزون مــن الغــاز الطبيعــي يف العــامل والثــاين يف أفريقيا.
وهــي ثــاين أكــر مــو ّرد للغــاز الطبيعــي ألوروبــا مــن خــارج املنطقــة ،بعــد روســيا .ويتــم
التزويــد بالغــاز إمــا مــن خــال عــدة خطــوط أنابيــب أو عــى هيئــة غــاز طبيعــي مس ـ َّيل.
ويُقـ َّدر أيضـاً أن الجزائــر لديهــا ثالــث أكــر رواســب الغــاز الصخــري القابلــة لالســرداد بعــد
الصــن واألرجنتــن.
والبلــد عضــو يف األوبــك (منظمــة الــدور املصــدرة للبــرول) ويحتــل املركــز الخامــس عــر بني
مســتخرجي النفــط الخــام يف العــامل .وميثــل الغــاز الطبيعــي والنفــط كل اســتهالك الجزائــر
اإلجــايل مــن الطاقــة األوليــة تقريبـاً.
تونــس منتــج صغــر نســبياً للمحروقــات .وهــي تحصــل عــى الغــاز الطبيعــي كإتــاوة نظـرا ً
لكــون خــط األنابيــب عــر املتوســط (ترانســمد) ،الــذي ينقــل الغــاز الطبيعــي مــن الجزائــر
إىل إيطاليــا ،ميــر عــر أراضيهــا .ويُقـ َّدر أيضـاً أن تونــس متتلــك كميــات كبــرة مــن التشــكيالت
الصخريــة .وهــي تســتورد أغلــب املنتجــات البرتوليــة التــي تســتهلكها ،وتُلبــي حــوايل 85
يف املائــة مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة األوليــة مــن مــوارد النفــط والغــاز املحليــة ،بينــا
تســتكمل الباقــي مــن النفــط والغــاز املســتور َديْن.
املغــرب هــو البلــد الوحيــد يف شــال أفريقيــا الــذي ال ميلــك مــوارد للنفــط الطبيعــي
وهــو أكــر مســتورد للطاقــة يف املنطقــة ،حيــث يحصــل عــى  96يف املائــة مــن
احتياجاتــه مــن الطاقــة مــن مصــادر خارجيــة .ويحصــل البلــد عــى الغــاز الطبيعــي
عــن طريــق خــط أنابيــب الغــاز بــن املنطقــة املغاربيــة وأوروبــا الــذي ينقــل الغــاز مــن
الجزائــر إىل إســبانيا .وميتلــك املغــرب احتياطيــات كبــرة مــن الصخــر النفطــي وقــد
وقَّــع اتفاقــات رشاكــة مــع رشكات طاقــة عامليــة الختبــار هــذه الرواســب النفطيــة.
ويخطــط املغــرب لتقليــل اعتــاده عــى الــواردات األجنبيــة عــن طريــق تطويــر
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الطاقــات املتجــددة لتلبيــة االحتياجــات املحليــة مــن الكهربــاء .ويتســم برنامجــه
للطاقــة املتجــددة بالطمــوح الشــديد إذ يســتهدف الوصــول إىل نســبة  42يف املائــة
مــن مزيــج الطاقــة اإلجــايل يف البلــد بحلــول عــام .2020
من ميلك نظم وموارد الطاقة ويسيطر عليها؟
للــركات املتعــددة الجنســيات وجــود وانخ ـراط ثقيــل يف قطــاع الطاقــة يف البلــدان الثالثــة
جميعـاً ،لكــن توجــد بعــض االختالفــات فيــا بينهــا .ففــي الجزائــر ،تســيطر الرشكــة الوطنيــة
للنفــط والغــاز الطبيعــي ،ســوناطراك ،عــى قطــاع املحروقــات يف البلــد ،حيــث متتلــك حــوايل
 80يف املائــة مــن مجمــوع إنتــاج املحروقــات .وبحكــم القانــون ،تحظــى ســوناطراك مبلكيــة
حصــة األغلبيــة يف مشــاريع النفــط والغــاز الطبيعــي .غــر أن محــاوالت عــدة بُذلــت يف
الجزائــر خــال العقديــن األخرييــن لفتــح قطــاع املحروقــات واملزيــد مــن تحريــره عــن طريــق
1
تقويــض قاعــدة .49/51
ويف تونــس ،بالرغــم مــن وجــود مــادة يف الدســتور الجديــد تنــص عــى ســيادة الدولــة عــى
الــروات الطبيعيــة والشــفافية يف العقــود املتعلقــة بهــا ،مل يتغــر الكثــر يف أعقــاب انتفاضــات
 2011بســبب قــوة لوبيهــات النفــط والغــاز .وعــى ســبيل املثــال ،فــإن رشكــة بريتــش غــاز،
وهــي أكــر منتــج للغــاز يف البلــد وتقــوم بالتزويــد بنحــو  60يف املائــة مــن إنتــاج تونــس املحيل
مــن الغــاز عــن طريــق عملياتهــا يف ميســكار وصدربعــل ،متتلــك حصــة  100يف املائــة مــن
حقــل ميســكار للغــاز ،األكــر إنتاجـاً يف البلــد ،وتبيــع الغــاز للرشكــة التونســية للكهربــاء والغــاز
بأســعار الســوق العامليــة وبالعملــة الصعبــة.
أمــا عــن املغــرب ،فقــد انخــرط يف خطــة طموحــة للطاقــة املتجــددة بغــرض كــر اعتــاده
الكبــر عــى الــواردات مــن املحروقــات .غــر أن الفحــص الدقيــق لتمويــل وملكيــة تلــك
املشــاريع الضخمــة يكشــف عــن اســتمرار التبعيــة وانعــدام الســيادة الشــعبية بأشــكال أخــرى.
وقــد اسـتُثمر نحــو  9باليــن دوالر يف مــروع “نــور” للطاقــة الشمســية يف ورزازات ،وأغلــب
هــذا االســتثامر رســاميل خاصــة مــن املؤسســات املاليــة الدوليــة .وعــى ســبيل املثــال ،لــدى
البنــك الــدويل برنامــج متويــل كبــر يف البلــد ينصــب تركيــزه عــى تعزيــز اللجــوء إىل الـراكات
بــن القطاعــن العــام والخــاص داخــل قطاعــات رئيســية مثــل الطاقــات املتجــددة .وهــذه
 1قاعــدة امتــاك ش
ال�يــك الجزائــري ،عــام أو خــاص ،نســبة  51بالمائــة مــن أصــول أســهم االســتثمار المـراد إقامتــه ف ي�
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الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص هــي تعبــر مخفّــف عــن عمليــات الخصخصــة
الجاريــة لصالــح الرشكــة القابضــة امللكيــة والــركات األجنبيــة.

املنطقة املغاربية وسياسة االتحاد األورويب يف مجال الطاقة
ترمــي السياســة الخارجيــة لالتحــاد األورويب إىل إحــكام ربــط الغــاز الطبيعــي والطاقــة
املتجــددة يف شــال أفرييقيــا بالشــبكة األوروبيــة ،وتتأثــر هــذه السياســة بشــدة مبصالــح
صناعــة الســاح والــركات الكــرى .وحظــى باألولويــة دوم ـاً “أمــن الطاقــة” يف االتحــاد
األورويب ومصالــح االتحــاد يف تحقيــق مــا تقــي بــه هــذه السياســة مــن التقــارب واملزيــد
مــن التجانــس وتوحيــد املعايــر .ومــن املمكــن إطــاق صفــة “كولونياليــة الطاقــة” عــى
محــاوالت االتحــاد األورويب العدائيــة االســتيالء عــى املزيــد مــن الغــاز الجزائــري – وإىل
حــد أقــل التونــي – (ســواء أتقليدي ـاً كان أم غــر تقليــدي) بينــا تُهمــل إرادة الشــعوب
وتُهمــل كذلــك ،يف حالــة الغــاز الصخــري ،مظــامل الشــعوب وشــواغلها املتعلقــة بامليــاه
والبيئــة ،وذلــك بوجــه الخصــوص يف ســياق يدفــع فيــه االتحــاد األورويب باتجــاه املزيــد مــن
التحريــر يف قطــاع الطاقــة .ويضــاف إىل ذلــك أن خطــط االتحــاد األورويب لزيــادة الطاقــات
املتجــددة يف مزيجــه مــن الطاقــة مــن خــال الــواردات مــن املغــرب تجعلــه متواطئ ـاً يف
“االســتيالء األخــر عــى األرايض” 2ويف تغريــب النــاس عــن أراضيهــم.

املقاومة الشعبية ودميقراطية الطاقة
يف البلــدان الثالثــة جميع ـاً ،فــإن الســيادة فيــا يتعلــق باملــوارد تح ـ ُّد منهــا وت ُق ِّيدهــا قــوة
النخــب املحليــة الســلطوية واالتحــاد األورويب والــركات الخاصــة الن ّهابــة ،املحليــة واألجنبيــة
منهــا .وتكافــح الشــعوب يف املنطقــة املغاربيــة باســتمرار مــن أجــل اســتعادة الســيطرة
عــى مواردهــا الطبيعيــة ،وتناضــل مــن أجــل العدالــة القامئــة عــى إعــادة التوزيــع وحاميــة
بيئاتهــا ،وتتخــذ الشــعوب خطــوات حيويــة لتحقيــق دميقراطيــة الطاقــة ،وتتحــرك باتجــاه
انتقــال عــادل ،بعيــدا ً عــن الوقــود األحفــوري ونحــو الطاقــة املتجــددة .ويف هــذا الســياق
 2المقصــود بتعبــر “االســتيالء أ
أ ض
أ ض
ال ض
ا� والمــوارد
ي
ا�” ( )green grabbingهــو االســتيالء عــى الر ي
خــر عــى الر ي
أ
الطبيعيــة عــن طريــق تخصيصهــا لغــراض بيئيــة _ [م].
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نحتــاج إىل فهــم االحتجاجــات الضخمــة التــي ش ـ ّنها النــاس يف أواخــر عــام  2015يف طنجــة،
باملغــرب ،ضــد رشكــة أمانديــس ،وهــي رشكــة خاصــة تقــوم بتوفــر الطاقــة ،تلــك االحتجاجــات
التــي ت ُعـ ِّـر عــن ســخطهم عــى خصخصــة نظمهــم املتعلقــة بالطاقــة .وباملثــل ،ت ُشـكِّل حركــة
البطّالــن 3واالنتفاضــة املناهضــة الســتخراج الغــاز الصخــري يف منطقــة الصح ـراء الجزائريــة
الغنيــة بالنفــط والغــاز ،وكذلــك العصيــان الشــعبي يف أرخبيــل قرقنــة بتونــس ،تعبـرات عــن
ســخط الجامهــر عــى الرأســالية األحفوريــة التــي تنتــزع أمالكهــم ،وت ُدلِّــل تلــك التعبـرات
عــن توق الشــعوب إىل املزيد مــن الســيادة والدميقراطية.

ين
العاطل� عن العمل _ [م].
 3أو
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أوال -المقدمة
حينــا تســمع عــن البلــدان املغاربيــة الثالثــة ،الجزائــر واملغــرب وتونــس ،قــد ينــرف ذهنــك
إىل الســياحة (باألســاس يف البلديــن األخرييــن) أو إىل الطاقــة :النفــط والغــاز يف الجزائــر
والطاقــة الشمســية يف البلــدان الثالثــة جميعـاً .فمنطقــة الصحـراء تغــص باملــوارد الطبيعيــة،
األحفوريــة منهــا واملتجــددة ،وت ُش ـكِّل مصــدرا ً هام ـاً يغــذي نظــم الطاقــة يف تلــك البلــدان.
وبينــا تســتمد الجزائــر أغلــب طاقتهــا مــن النفــط والغــاز بــا حاجــة إىل الــواردات ،ينتهــي
الحــال باملغــرب وتونــس ،غــر املتمتعتــن بغنــى مامثــل مــن الوقــود األحفــوري (واملغــرب هو
األفقــر يف هــذا املجــال) ،إمــا باالعتــاد عــى الــواردات (مبــا يف ذلــك مــن خطــوط األنابيــب
الجزائريــة التــي متــر عــر أراضيهــا) أو عــى مصــادر أخــرى للطاقــة مثــل الفحــم والطاقــة
الشمســية .وقــد حظــي املــروع الشــميس الكبــر للمغــرب بثنــاء اإلعــام الســائد ،الــذي كال
املديــح ألوراق اعتــاده الخ ـراء وقدرتــه عــى إنهــاء تبعيــة املغــرب إزاء واردات الطاقــة،
وتزويــد أكــر مــن مليــون مغــريب بالكهربــاء ،والتصديــر إىل أوروبــا.
وليــس مــن املمكــن الــكالم عــن املنطقــة املغاربيــة ومواردهــا الطبيعيــة بــدون فهــم وضعيــة
الخضــوع التــي اندمجــت بهــا تلــك البلــدان يف النظــام العاملــي .فبســبب تقســيم دويل للعمــل
جــرت صياغتــه بصــورة ظاملــة ،توفــر هــذه الوضعية ،مــن جهــة ،ســوقاً اســتهالكية لالقتصادات
الغربيــة املســيطرة ،ومــن جهــة أخــرى مخزون ـاً مــن العاملــة واملــوارد الطبيعيــة الرخيصــة.
ويتطلــب فهــم املســألة الحيويــة املتمثلــة يف الســيادة عــى الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة إثــارة
أســئلة هامــة بشــأن امللكيــة والــدور الغالــب للــركات املتعــددة الجنســيات يف عمليــات
االستكشــاف واالســتخراج واإلنتــاج والنقــل .وترتبــط البلــدان الثالثــة أيض ـاً بسياســة االتحــاد
األورويب يف مجــال الطاقــة ارتباط ـاً قوي ـاً ،األمــر الــذي مييــل إىل إمــاء توجهــات واختيــارات
الحكومــات املغاربيــة .ومــن خــال إلقــاء نظــرة إىل الــوراء عــى العقــود القليلــة األخــرة،
ميكــن أن يقــول املــرء بثقــة إن االتحــاد األورويب ومختلــف الــركات املتعــددة الجنســيات
تواطــأت مــع نظــم ســلطوية وقمعيــة مــن أجــل االســتيالء عــى أكــر قــدر ممكــن من املــوارد.
ويســتمر هــذا االســتيالء اليــوم ويجــري متديــده إىل الطاقــة الخـراء ،حيــث تتــم خصخصــة
الطاقــة الشمســية ومولَّلتهــا .وهــذا هــو الحــال يف محطــة ورزازات للطاقــة الشمســية يف
املغــرب.
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هــل يتــاح لشــعوب هــذه البلــدان املشــاركة يف عمليــة صنــع القـرار؟ هــل لديهــا كلمتهــا يف
الطريقــة التــي ينبغــي بهــا اســتخدام مواردهــا أو تخصيصهــا؟ هــل بوســعها إســاع صــوت
رفضهــا ملشــاريع االســتخراج املد ِّمــرة بــدون أن تواجــه القمــع أو اإلهــال مــن ِق َبــل النخــب
الســلطوية يف املنطقــة؟ توفِّــر حالــة انتفاضــة عــن صالــح ضــد اســتخراج الغــاز الطبيعــي
مثــاالً مدهشـاً ،حيــث احتــج عـرات اآلالف مــن النــاس عــى خطــط الحكومــة الستكشــاف
الغــاز الصخــري يف منطقــة الصح ـراء.
ويف ضــوء خطــر تغــر املنــاخ املتصاعــد ،والناجــم باألســاس عــن اإلدمــان العاملــي عــى الوقــود
األحفــوري (تس ـ َّبب فيــه تاريخي ـاً الغــرب الصناعــي ،الــذي مل يتحمــل ســوى القليــل جــدا ً
مــن املســؤولية عــن حــدوث االح ـرار العاملــي) ،يتعـ َّـن عــى املنطقــة املغاربيــة ،مــع ذلــك،
التفكــر بجديــة بشــأن انتقــال عــادل نحــو الطاقــات املتجــددة .ولكــن هــل مــن املمكــن
أن يتص ـ َّور الســكان املحليــون مثــل هــذا االنتقــال العــادل بــدون فــرض أعبــاء إضافيــة عــى
الفق ـراء واملهمشــن ،وبــدون اســتعادة املشــاعات مــن قبضــة األســواق ،وبــدون الحــد مــن
قــوة الــركات املتعــددة الجنســية والــركات الخاصــة املحليــة الجشــعة؟
ســتحاول هــذه اإلحاطــة إلقــاء بعــض الضــوء عــى تلــك األســئلة الحيويــة وإعطــاء ملحــة
عامــة عــن نظــم الطاقــة يف البلــدان الثالثــة ،واستكشــاف دور سياســة االتحــاد األورويب يف
مجــال الطاقــة يف املنطقــة املغاربيــة ،وأخ ـرا ً تســليط الضــوء عــى نضــاالت املغاربيــن مــن
أجــل املزيــد مــن الســيطرة عــى مواردهــم ومصريهــم بغــرض تحقيــق الســيادة ودميقراطيــة
الطاقــة والعدالــة املناخيــة.
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ثانيا -نظم/موارد الطاقة الحالية والمحتملة
في المنطقة المغاربية
ألف لمحة عامة
1

الجزائر

الغاز يف الجزائر
الناتــج املحــي اإلجــايل ،وأكــر مــن  97يف املائــة مــن حصيلــة التصديــر .والجزائــر واحــدة مــن
أقــرب البلــدان املــواردة للغــاز إىل االتحــاد األورويب (مــن خــال صهاريــج وخطــوط أنابيــب الغاز
الطبيعــي املسـيَّل) ويُنظــر إليهــا بوصفهــا يف وضــع جيــد لتلبيــة الطلــب املتزايــد ،إذ أن لديهــا
ميــزة التمتــع بوفــرة مــن املحروقــات ،ووجــود البنيــة التحتيــة الالزمــة لنقــل الغــاز ،والقــرب من
4
أوروبــا الجنوبيــة.
يف ظــل احتياطيــات تبلــغ  4.5ترليــون مــر مكعــب مــن الغــاز ،متتلــك الجزائــر حــادي عــر
أكــر مخــزون مــن الغــاز الطبيعــي يف العــامل والثــاين يف أفريقيــا (بعــد نيجرييــا).
يف عــام  ،2014كانــت الجزائــر ســابع أكــر ُمصـ ِّدر للغــاز يف العــامل .وهــي ثــاين أكــر مــو ّرد
للغــاز الطبيعــي ألوروبــا مــن خــارج املنطقــة ،بعــد روســيا .ويف  ،2014ذهــب أكــر مــن 87
يف املائــة مــن صــادرات خطــوط األنابيــب الجزائريــة إىل بلــدان أوروبيــة ،وذهــب الباقــي إىل
املغــرب وتونــس كمدفوعــات بديلــة لرســوم املــرور.
وذهــب أيض ـاً  84يف املائــة مــن صــادرات الجزائــر مــن الغــاز الطبيعــي املس ـيَّل إىل أوروبــا
5
بينــا اتجــه الباقــي إىل األســواق يف آســيا وأوقيانوســيا.
تنــدرج الجزائــر ضمــن أكــر عــرة مســتخرجني للغــاز الطبيعــي يف العــامل ،األمــر الــذي
4 Hamouchene, Hamza with Mika Minio-Paluello, Kevin Smith and Emma Hughes, Le Renforcement
Des Dictatures – Accaparement du gaz par le Royaume-Uni et les violations des droits humains en
Algérie, Rafik Kerrad, trans. Briefing for Platform London, 28 April 2014. http://platformlondon.org/ppublications/le-renforcement-des-dictatures-accaparement-du-gaz-par-le-royaume-uni-et-les-violationsdes-droits-humains-en-algerie/
5 US Energy Information Administration. Country Analysis Brief: Algeria. March 2016.
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يجعلهــا أكــر منتــج يف القــارة األفريقيــة ،حيــث متثــل أكــر مــن  50يف املائــة مــن مجمــوع
االســتخراج األفريقــي.
ت ُعتــر الجزائــر حائــزة عــى مــوارد شاســعة مــن الغــاز الصخــري ،ووفقـاً لدراســة رعتهــا إدارة
معلومــات الطاقــة األمريكيــة تعــود إىل نيســان/أبريل  ،2011حــازت الجزائــر آنــذاك مــا يُقـ َّدر
بـــ  231ترليــون قــدم مكعــب ( 6440بليــون مــر مكعــب) مــن مــوارد الغــاز الصخــري القابلــة
لالســرداد تقني ـاً .وقــد روجــع هــذا الرقــم مؤخ ـرا ً مــن ِق َبــل وزارة الطاقــة األمريكيــة ،حيــث
أشــر إىل رقــم  707ترليــون قــدم مربــع ( 19 800بليــون مــر مكعــب) ،وهــو مــا يجعــل الجزائر
6
حائــزة لثالــث أكــر رواســب الغــاز الصخــري القابلــة لالســرداد بعــد الصــن واألرجنتــن.
صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي ،بحسب مقصدها ،في عام 2013

فرنسا
%12
تركيا
%9

إيطاليا
%27

أفريقيا
%8
بلــدان أوروبيــة
أ خــرى
%7

إسبانيا
%34

آسيا وأوقيانوسيا
%3
الرشق األوسط
%1

المصدرBP Statistical Review, 2014 :
6 US Energy Information Administration. World Shale Resource Assessments. 2015. http://www.eia.gov/
analysis/studies/worldshalegas/
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خطوط أنابيب الغاز من الجزائر إىل أوروبا
يصل الغاز املضخ باألنابيب إىل أوروبا عرب عدة خطوط أنابيب:
خــط األنابيــب عــر املتوســط (ترانســمد) هــو خــط أنابيــب غــاز طبيعــي يســر مــن
الجزائــر عــر تونــس إىل صقليــة وإيطاليــا ،وتــم بنــاؤه يف فــريت  1978-1983و.1991-1994
خــط أنابيــب الغــاز بــن املنطقــة املغاربيــة وأوروبــا هــو خــط أنابيــب غــاز طبيعــي يصــل
طولــه إىل  1620كيلومـرا ً يســر مــن الجزائــر عــر املغــرب إىل إســبانيا.
يف عــام  ،2011افتُتــح خــط أنابيــب “مدغــاز” ( .)Medgazوميكنــه نقــل  8باليــن مــر
مكعــب ســنوياً بــن مينــاء بنــي صــاف الجزائــري ومدينــة أملريــة اإلســبانية.
يف غضــون ذلــك ،فــإن خــط أنابيــب غالــي ،الــذي بُنــي لنقــل الغــاز مبــارش ًة إىل شــال
غــريب إيطاليــا ،ال يـزال معلَّقـاً .وكان مخططـاً تشــغيله يف  ،2014لكــن مل يُ َبــت بعــد يف متويلــه.

َّ
والمخطط لها التي تمر عبر الجزائر.
خريطة لخطوط أنابيب الغاز القائمة
© Sémhur / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0
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النفط يف الجزائر
الجزائــر عضــو يف األوبــك (منظمــة الــدور املصــدرة للبــرول) وتحتــل املركــز الخامــس عــر
بــن مســتخرجي النفــط الخــام يف العــامل .وبلــغ إنتاجهــا  1.1مليــون برميــل يومي ـاً يف .2015
ويبلــغ مجمــوع إنتاجهــا مــن النفــط  1.7مليــون برميــل يوميـاً؛ وباإلضافــة إىل النفــط الخــام،
يشــمل هــذا اإلنتــاج املكثَّفــات وســوائل الغــاز الطبيعــي 7.وتنتــج الجزائــر باألســاس نفــط
صحــاري بلنــد الخــام ،وهــو نفــط خــام خفيــف عــايل الجــودة يحتــوي عــى نســب منخفضــة
جــدا ً مــن الكربيــت واملعــادن .ومتثــل الصــادرات النفطيــة إىل االتحــاد األورويب مــا يُق ـ َّدر بـــ
 17يف املائــة مــن مجمــوع صــادرات الجزائــر النفطيــة وأقــل مــن  2يف املائــة مــن مجمــوع
واردات االتحــاد األورويب مــن النفــط.
وتحــوز الجزائــر ســادس عــر أكــر احتياطــي نفطــي يف العــامل .ووفقـاً ملجلــة أويــل آنــد غــاز
جورنــال ،حــازت الجزائــر مــا يُقـ َّدر بـــ  12.2بليــون برميــل مــن االحتياطــي النفطــي املثبــت يف
8
كانــون الثاين/ينايــر  – 2016وهــو ثالــث أكــر احتياطــي يف أفريقيــا (بعــد ليبيــا ونيجرييــا).
ويوجــد كل احتياطــي البلــد النفطــي املثبــت بـرا ً ،نظـرا ً ملحدوديــة الحفــر البحــري حتــى اآلن.
ويوجــد أغلــب االحتياطــي النفطــي املثبــت يف حــايس مســعود ،بواليــة ورقلــة ،التــي تضــم
أكــر حقــل نفطــي يف البلــد.

7 OPEC, “Annual Statistical Bulletin.” OPEC, 2015.
8 “Worldwide Reserves.” Oil & Gas Journal, 2016.
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خريطة للجزائر تبين أكبر حقول النفط والغاز وما يقترن بها من خطوط أنابيب

توليد الكهرباء
تعتمــد الجزائــر عــى إنتاجهــا مــن النفــط والغــاز الطبيعــي يف اســتهالكها املحــي ،املدعــوم
بشــدة .وميثــل الغــاز الطبيعــي والنفــط كل اســتهالك الجزائــر اإلجــايل مــن الطاقــة األوليــة
تقريب ـاً.
وارتفــع اســتهالك الجزائــر مــن الكهربــاء مبعــدل ســنوي بلــغ حــوايل  8يف املائــة بــن عامــي
 2008و .2014ومثَّــل الغــاز الطبيعــي  93يف املائــة مــن توليــد الكهربــاء يف الجزائــر يف عــام
 9.2013وتحــاول الحكومــة الجزائريــة تقليــل اعتــاد البلــد عــى الغــاز الطبيعــي يف قطــاع
الطاقــة عــن طريــق زيــادة نصيــب الكهربــاء املولَّــدة مــن الطاقــة املتجــددة .ووضعــت وزارة
الطاقــة واملناجــم الجزائريــة أهداف ـاً طموحــة لتوليــد الكهربــاء ،حيــث ترمــي إىل توليــد 40
يف املائــة مــن كهربــاء الجزائــر مــن املصــادر املتجــددة بحلــول عــام  10.2030ولكــن هــذه
األهــداف مل تتحقــق بعــد.
9 International Energy Agency. Algeria: Electricity and Heat. 2013.
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=Algeria&product=electricityandheat
10 Algerian Ministry of Energy and Mines, Renewable Energy and Energy Efficiency Program (4).
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2

تونس

تونــس منتــج صغــر نســبياً للمحروقــات .وراح إنتــاج البــرول والســوائل األخــرى يتناقــص
بصــورة مطّــردة منــذ ذروتــه التــي بلغــت  120ألــف برميــل يومي ـاً يف منتصــف الثامنينــات
مــن القــرن العرشيــن وصــوالً إىل  60ألــف برميــل يوميـاً يف  .2013وأنتجــت تونــس  66بليــون
قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي الجــاف فيــي  11.2012وتعرقلــت خطــط زيــادة إنتــاج
النفــط والغــاز بســبب االحتجاجــات ذات الصلــة بالبطالــة .والــركات األجنبيــة الرئيســية
العاملــة يف تونــس هــي مجموعــة “يب جــي” ( )BG Groupالربيطانيــة ،ورشكــة “إينــي”
( )Eniاإليطاليــة ،ورشكــة “أو أم يف” ( )OMVالنمســاوية.
وتحصــل تونــس عــى الغــاز الطبيعــي كإتــاوة نظ ـرا ً لكــون خــط األنابيــب عــر املتوســط
(ترانســمد) ،الــذي ينقــل الغــاز الطبيعــي مــن الجزائــر إىل إيطاليــا ،مير عــر األرايض التونســية.
ووفقــاً لتقريــر صــدر حديثــاً برعايــة إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة ،تضــم تونــس
تشــكيلتني صخريتــن كبريتــن توجــدان يف الجــزء الجنــويب مــن البلــد يف حــوض غدامــس (أو
بركــن) 12.ويُقـ َدر أن التشــكيالت التونســية تحــوي  23تليــون قــدم مكعــب مــن مــوارد الغــاز
الصخــري القابلــة لالســرداد تقني ـاً و 1.5بليــون برميــل مــن مــوارد النفــط الصخــري القابلــة
لالســرداد تقني ـاً.
ومتتلــك تونــس مصفــاة تكريــر نفــط واحــدة بقــدرة عــى تكريــر النفــط الخــام تبلــغ 34
ألــف برميــل يومي ـاً ،لكــن هــذا ال يكفــي لتلبيــة الطلــب املحــي ،الــذي بلــغ متوســطه 90
ألــف برميــل يوميـاً يف  .2013ونتيجــة لذلــك ،تســتورد تونــس أغلــب املنتجــات البرتوليــة التــي
تســتهلكها .واقرتحــت تونــس بنــاء مصفــاة تكريــر ثانيــة يف الصخــرة ،بقــدرة أوليــة تبلــغ 120
ألــف برميــل يومي ـاً ،ترتفــع يف نهايــة املطــاف إىل  250ألــف برميــل يومي ـاً.

11 US Energy Information Administration. “Country Profile: Tunisia.” October 2014.
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=TUN
12 US Energy Information Administration. “World Shale Resource Assessments.” Updated September 2015. https://
www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
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َ
خريطة لرخص النفط والغاز المنتجة وغير المستغلة وما يقترن بها من بنية تحتية في تونس

توليد الكهرباء
ت ُلبــي تونــس حــوايل  85يف املائــة مــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة األوليــة مــن مــوارد النفــط
والغــاز املحليــة ،بينــا تســتكمل الباقــي مــن النفــط والغــاز املســتور َديْن .وحتــى أوئــل العقــد
األول مــن األلفيــة الثالثــة ،كانــت تونــس ُمصـ ِّدرا ً صافيـاً للطاقــة .غــر أن الطلــب عــى الطاقــة

18

منــا أرسع مــن اإلنتــاج املحــي منذئـ ٍـذ ،وراحــت واردات النفــط والغــاز تتصاعــد.

13

ويف عــام  ،2013جــاء  98يف املائــة مــن توليــد الكهربــاء يف تونــس مــن محطــات توليــد الطاقــة
بالوقــود األحفــوري .ويف الوقــت الراهــن ،ال ت ُــز ِّود املصــادر املتجــددة الشــبكة التونســية
ـي ريــاح .واعتمــد البلــد
ســوى بـــ  3يف املائــة مــن قدرتهــا ،وذلــك باألســاس مــن خــال مزرعتَـ ْ
املخطَّــط الشــميس التونــي يف  2012لزيــادة حصــة الطاقــة املتجــددة يف الشــبكة إىل 30
يف املائــة بحلــول  ،2030اعتــادا ً عــى الريــاح ( 15يف املائــة) ،والطاقــة الفولتضوئيــة ( 10يف
14
املائــة) ،والطاقــة الشمســية املركــزة ( 5يف املائــة).

3

المغرب

املغــرب هــو البلــد الوحيــد يف شــال أفريقيــا الــذي ال ميلــك مــوارد للنفــط الطبيعــي وهــو
أكــر مســتورد للطاقــة يف املنطقــة ،حيــث يحصــل عــى  96يف املائــة مــن احتياجاتــه مــن
الطاقــة مــن مصــادر خارجيــة 15.ويتمثــل املــو ِّرد الرئيــي الحتياجــات املغــرب مــن الطاقــة يف
اململكــة العربيــة الســعودية ،بنســبة  48يف املائــة .ومــن املتوقــع أن يتضاعــف الطلــب عــى
16
الكهربــاء يف البلــد أربــع م ـرات بحلــول عــام .2030
ويحتــل املغــرب موقــع جغــرايف رئيــي يجعلــه مركــزا ً إقليميــاً ولديــه شــبكة كهربــاء
مرتبطــة بإســبانيا والجزائــر.

الغاز والنفط
يضــم املغــرب كميــات صغــرة مــن الغــاز يف املناطــق الواقعــة بــن الربــاط ومكنــاس .وميــر
جــزء مــن خــط األنابيــب بــن املنطقــة املغاربيــة وأوروبــا ،الــذي ينقــل الغــاز الطبيعــي
بــن الجزائــر وإســبانيا ،عــر املغــرب .ويحصــل املغــرب ســنوياً عــى الغــاز الطبيعــي كبــدل
رســم مــرور مــن خــط األنابيــب بــن املنطقــة املغاربيــة وأوروبــا .وينخــرط املغــرب يف بعــض
13 Moëz, Cherif and Sameh Mobarek, “Tunisia faces tough strategic choices as demand for energy begins to outstrip
supply.” World Bank, 19 January 2016. http://blogs.worldbank.org/arabvoices/tunisia-faces-tough-strategic-choicesdemand-energy-begins-outstrip-supply

 14المرجع ذاته.
”15 Oxford Business Group, “Installed capacity rising to meet Morocco’s growing energy demand.
http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/installed-capacity-rising-meet-moroccos-growing-energy-demand

 16المرجع ذاته.
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مشــاريع االستكشــاف البحــري للنفــط والغــاز مــع رشكات مثــل شــيفرون وبريتــش برتوليــوم
17
يف منطقــة حــوض أكاديــر.
وميتلــك املغــرب أيضـاً احتياطيــات كبــرة مــن الصخــر النفطــي وقــد وقَّــع اتفاقــات رشاكــة مع
رشكات طاقــة عامليــة الختبــار هــذه الرواســب النفطيــة .ووفقـاً لتقريــر صــادر يف عــام 2013
برعايــة إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة ،يضــم املغــرب  20ترليــون قــدم مكعــب و200
مليــون برميــل مــن مــوارد الغــاز والنفــط الصخــري القابلــة لالســرداد تقني ـاً عــى التــوايل.
وتشــمل هــذه املــوارد تلــك الواقعــة يف إقليــم الصح ـراء الغربيــة ،ويقــع أغلبهــا يف حــوض
18
تنــدوف ،مــع وجــود كميــات أصغــر يف حــوض تادلــة.

الطاقات املتجددة
يف ظــل تلبيــة أغلــب احتياجــات املغــرب مــن الطاقــة عــن طريــق اســترياد املحروقــات ،يخطط
البلــد لتقليــل اعتــاده عــى الــواردات األجنبيــة عــن طريــق تطويــر الطاقــات املتجــددة
لتلبيــة االحتياجــات املحليــة مــن الكهربــاء.
ويف عــام  ،2008أطلــق املغــرب الخطــة الوطنيــة للطاقــات املتجــددة وكفــاءة الطاقــة،
التــي ترمــي إىل تطويــر طاقــة بديلــة لتلبيــة  15يف املائــة مــن احتياجــات البلــد املحليــة
مــن الطاقــة وزيــادة اســتخدام الطــرق املوفــرة للطاقــة 19 .ولــدى املغــرب أكــر برامــج
الطاقــة املتجــددة طموح ـاً يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا .ويَتوقــع مجــيء
 42يف املائــة (مبــا يعــادل  6000ميغــاواط) مــن مزيجــه اإلجــايل للطاقــة مــن املصــادر
الشمســية والريحيــة والكهرومائيــة بحلــول عــام  .2020ويوجــد يف املغــرب عــدد
مــن املشــاريع الريحيــة والشمســية املخطَّــط لهــا يفــوق نظــره يف أي مــكان آخــر يف
20
املنطقــة.

 17المرجع ذاته.
18 US Energy Information Administration, “World Shale Resource Assessments.” Updated September 2015.
https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/
19 Norton Rose Fulbright, Renewable Energy in Morocco. 2012.
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/66419/renewable-energy-in-morocco

 20المرجع ذاته.
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املرشوع املغريب املتكامل لطاقة الرياح
أُطلــق املــروع املغــريب املتكامــل لطاقــة الريــاح يف  ،2010باســتثامر يُق ـ َّدر بـــ  31.5بليــون
دينــار مغــريب (حــوايل  3.7مليــون دوالر) ،وهــو يرمــي إىل زيــادة حصــة طاقــة الريــاح مــن
مجمــوع الطاقــة الوطنيــة إىل  14يف املائــة بحلــول  .2020ويتــم حاليـاً توليــد  280ميغــاواط
مــن الطاقــة عــن طريــق عــدة مـزارع ريــاح يف البلــد ،ويُنتظــر أن يرتفــع هــذا القــدر إىل 2000
21
ميغــاواط بحلــول .2020
وت ُعــد مزرعــة ريــاح طرفايــة ،وهــي األحــدث مــن بــن أربــع م ـزارع ريــاح تتــوىل تشــغيلها
رشكــة ناريفــا (الفــرع املعنــي بالطاقــة للرشكــة القابضــة امللكيــة املغربيــة“ ،الرشكــة الوطنيــة
لالســتثامر”) ،أكــر مــروع ريــاح يف أفريقيــا وبــدأ تشــغيلها يف .2014

الطاقة الشمسية
ٍ
مــوات للغايــة (أكــر مــن  2300كيلــوواط ســاعة/م/2
يف ظــل معــدل إشــعاع ســنوي
ســنوياً) ،وهــو مــا يزيــد بنســبة  30يف املائــة عــن أفضــل املواقــع األوروبيــة ،يتمتــع املغرب
بإمكانيــات جيــدة لتســخري الطاقــة الشمســية لتلبيــة احتياجاتــه مــن الطاقــة .وترمــي
خططــه للطاقــة الشمســية بتكلفــة  9باليــن دوالر إىل توليــد  2000ميغــاواط بحلــول
عــام  ،2020ويشــمل املــروع  10آالف هكتــار مــن املنشــآت الشمســية موزعــة بــن
22
خمســة مواقــع (ورزازات ،وعــن بنــي مطهــر ،وفــم الــواد ،وبودجــور ،وســبخات التــاه).
وستُســتخدم يف املــروع تكنولوجيتــان :الطاقــة الشمســية املركــزة والفولتضوئيــة.
وافتتــح امللــك املرحلــة األوىل (نــور  )1مــن املــروع الشــميس ،وهــي محطــة ورزازات
للطاقــة الشمســية ،يف شــباط/فرباير  .2016واملحطــة تتك ـ َّون مــن حــوض قطعــي مكافــئ
بقــدرة عــى التخزيــن لثــاث ســاعات ونظــام تربيــد رطــب (يســتخدم مــا يصــل إىل
 2-3مليــون مــر 3مــن امليــاه ســنوياً) .ومــن املتوقــع أن تنتــج املحطــة مــا بــن 125
و 160ميغــاواط .أمــا نــور  ،2فيجــري بنــاؤه باعتبــاره الجــزء الثــاين مــن محطــة ورزازات
21 Zegly, Btissam, “Morocco’s Wind Industry Blooming,” Pascale el-Khoury, trans. Al-Monitor, 19 May 2014. http://
www.al-monitor.com/pulse/business/2014/05/morocco-wind-energy-projects.html
22 African Development Bank Group, “Largest concentrated solar plant in Africa reducing Morocco’s dependency
”on external power.
http://www.afdb.org/en/projects-and-operations/selected-projects/largest-concentrated-solar-plant-in-africareducing-morocco%E2%80%99s-dependency-on-external-power/
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للطاقــة الشمســية .وســيتمثل يف مــروع للطاقــة الشمســية املركــزة إلنتــاج 200
ميغــاواط باســتخدام األحــواض القطعيــة املكافئــة ،مــع نظــام تربيــد جــاف وتخزيــن
الطاقــة لخمــس ســاعات .ويجــري بنــاء نــور  3باعتبــاره الجــزء الثالــث مــن محطــة
ورزازات للطاقــة الشمســية .وســيتمثل يف مــروع للطاقــة الشمســية املركــزة إلنتــاج
 150ميغــاواط باســتخدام بــرج شــميس ،مــع تخزيــن الطاقــة لخمــس ســاعات .وســيتمثل
نــور  4يف محطــة شمســية فولتضوئيــة بطاقــة  80ميغــاواط.

الطاقة الحرارية
بالرغــم مــن أوراق اعتامدهــا الخــراء املزعومــة ،تنفــذ اململكــة عــدة مشــاريع للطاقــة
الحراريــة كــرد فعــل عــى زيــادة الطلــب عــى الكهربــاء .ويتمثــل أحــد تلــك املشــاريع يف
محطــة طاقــة جديــدة يف آســفي تعمــل بالفحــم ،وسـتُولِّد  320ميغــاواط 23.ويضــاف إىل ذلــك
أن محطــة الجــرف األصفــر للطاقــة جــرى توســيعها يف الســنوات القليلــة األخــرة إلضافــة
وحدتــن بقــدرة إجامليــة قدرهــا  700ميغــاواط( 24تبلــغ تكلفــة االســتثامر  1.6بليــون دوالر).

باء

من يملك نظم وموارد الطاقة ويسيطر عليها؟

مســألة ملكيــة نظــم الطاقــة والســيطرة عليهــا حيويــة حينــا نتكلــم عــن الســيادة .وســيعطي
هــذا القســم بعــض املعلومــات بشــأن مــن ميلــك مــاذا ،وســيوثق جانبـاً مــن انخـراط الرشكات
املتعــددة الجنســيات يف هــذا القطــاع االقتصــادي الهام.
وجديــر بالذكــر مــن البدايــة أنــه بينــا تتمتــع الــركات املتعــددة الجنســيات بوجــود
وانخـراط ثقيــل يف قطــاع الطاقــة يف البلــدان الثالثــة جميعـاً ،فــإن مثــة اختالفــات كبــرة فيــا
بينهــا ،خصوصـاً بــن بــن تلــك القامئــة يف الجزائــر ويف البلديــن اآلخريــن ،فيــا يتعلــق بحصــة
االســتثامر األجنبــي وملكيــة مشــاريع الطاقــة.
ويف حــن ال تــزال قاعــدة  51/49ســارية يف الجزائــر (بالرغــم مــن ســنوات مــن محــاوالت
23 El Yaacoubi, Aziz, “Safi Energy secures $2.6 billion financing to build Moroccan power plant.” Reuters, 18 September
2014.http://uk.reuters.com/article/us-morocco-power-safi-idUSKBN0HD0ZC20140918
”24 Taqa Morocco, “Jorf Lasfar Energy Company 5&6 (JLEC 5&6), Une extension majeure pour le pays.
http://www.jlec.ma/fr/jlec.aspx?m=2&r=8
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إلغائهــا بغــرض زيــادة تحريــر قطــاع املحروقــات) ،فقــد شــهد الوضــع يف املغــرب وتونــس
قطعـاً مــع هــذا املســتوى الدنيــوي مــن الوطنيــة قبــل عقــود خلــت ،وميكــن أن تصــل امللكيــة
األجنبيــة يف بعــض الحــاالت إىل  100يف املائــة.

1

الجزائر

تســيطر الرشكــة الوطنيــة الجزائريــة للنفــط والغــاز الطبيعــي ،ســوناطراك ،عــى قطــاع
املحروقــات يف البلــد ،حيــث متتلــك حــوايل  80يف املائــة مــن مجمــوع إنتــاج املحروقــات.
وبحكــم القانــون ،تحظــى ســوناطراك مبلكيــة حصــة األغلبيــة يف مشــاريع النفــط والغــاز
25
الطبيعــي يف الجزائــر.
غــر أن محــاوالت عــدة بُذلــت يف الجزائــر خــال العقديــن األخرييــن لفتــح قطــاع
املحروقــات واملزيــد مــن تحريــره عــن طريــق تقويــض قاعــدة ( 49/51بالرغــم مــن
كونهــا الصيغــة الدنيــا للوطنيــة يف مجــال الطاقــة) ،التــي تجــر الــركات األجنبيــة عــى
الدخــول يف مشــاريع مشــركة مــع الــركات اململوكــة للدولــة يف الجزائــر تحظــى فيهــا
بحصــة أقليــة .وبلغــت هــذه السياســة املناهضــة للوطنيــة ذروتهــا يف  25آذار/مــارس
 2005مــع اعتــاد قانــون خليــل للمحروقــات ،الــذي أضعــف نظــام اقتســام اإلنتــاج
بــن الرشكــة العامــة الوطنيــة ،ســوناطراك ،ورشكات النفــط األجنبيــة ،املنصــوص عليــه
يف الترشيــع الصــادر يف عــام  .1986ويف ظــل النظــام القديــم ،كان  51يف املائــة مــن
خصــص للدولــة الجزائريــة ،بينــا تكــون الـــ  49يف املائــة
أي حقــل يجــري اكتشــافه يُ َّ
املتبقيــة موضــع تفــاوض ،مــع إعطــاء ســوناطراك الحــق يف  25يف املائــة .وبالتــايل اقتــر
حــق الــركات األجنبيــة عــى  24يف املائــة ،كان يتعـ َّـن عليهــا أن تدفــع الرضائــب عنهــا.
وعــاد قانــون خليــل بهــذا النظــام للــوراء إىل مــا قبــل تأميــم املحروقــات يف  ،1971حيــث
ـص عــى أن أي حقــل تكتشــفه رشكــة أجنبيــة يجــوز أن متتلكــه تلــك الرشكــة بنســبة
نـ ّ
 100يف املائــة .وقــد ُج ِّمــد هــذا القانــون و ُع ـ ِّدل يف  ،2006فبــات يســمح للمجموعــات
األجنبيــة بحصــة مضمونــة تبلــغ  49يف املائــة فقــط ،وأدخلــت التعديــات أيض ـاً رضيبــة
عــى األربــاح االســتثنائية لــركات النفــط الدوليــة 26 .غــر أن قاعــدة  49/51وجــدت
نفســها تقــف عــى أرض رخــوة يف الســنتني أو الســنوات الثــاث األخــرة إذ راحــت بعــض
 25موقع سوناطراك عىل إال ت
ن�نتhttp://www.sonatrach.com/ :
26 Hamouchene, Hamza, “Algeria, an Immense Bazaar: The Politics and Economic Consequences of Infitah.” Jadaliyya,
30January2013.http://www.jadaliyya.com/pages/index/9851/algeria-an-immense-bazaar_the-politics-and-economi
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الدوائــر الحاكمــة (ومــا يقــرن بهــا مــن مصالــح يف قطــاع األعــال) تســعى إىل إلغائهــا.
ويف  ،2013نقّحــت الجزائــر أجـزا ًء مــن قانــون املحروقــات يف محاولــة الجتــذاب املســتثمرين
األجانــب إىل املشــاريع الجديــدة .ويف ظــل تناقــص إنتــاج املحروقــات وركــود االحتياطايــات،
أفــادت الحكومــة الجزائريــة أنهــا بحاجــة إىل رشكاء أجانــب لزيــادة احتياطيــات النفــط
والغــاز الطبيعــي واستكشــاف أقاليــم جديــدة ،مثــل املناطــق البحريــة الواقعــة يف البحــر
األبيــض املتوســط واملناطــق الربيــة املحتويــة عــى مــوارد مــن النفــط والغــاز الطبيعــي
الصخــري .وأدخلــت تعديــات عــام  2013نظام ـاً رضيبي ـاً يقــوم عــى األربــاح ،عوض ـاً عــن
الرضائــب القامئــة عــى اإلي ـرادا ،وخفّضــت معــدالت الرضائــب عــى املــوارد غــر التقليديــة.
وأتاحــت التعديــات أيضــاً مرحلــة استكشــاف أطــول للمــوارد غــر التقليديــة ( 11ســنة
مقابــل  7ســنوات للمــوارد التقليديــة) وفــرة تشــغيل/إنتاج أطــول مدتهــا  30عامــاً و40
عامـاً للمحروقــات الســائلة والغازيــة غــر التقليديــة ،عــى التــوايل (مقارنـ ًة بـــ  25عامـاً و30
عامـاً للســوائل التقليديــة والغــاز التقليــدي ،عــى التــوايل) .غــر أن التعديــات مل تغــر الــدور
املنــوط بســوناطراك بوصفهــا رشيــك يحــوز أغلبيــة الحصــص يف جميــع مشــاريع التنقيــب
عــن النفــط والغــاز الطبيعــي 27.وال تــزال الرشكــة العامــة“ ،ســونلغاز” ،تضطلــع بتوفــر
الكهربــاء يف الجزائــر بالرغــم مــن االنفتــاح مؤخــرا ً عــى الرأســال األجنبــي ،الــذي وجــد
م ـ ِّرره يف الصعوبــات املاليــة.
ورشكات النفــط الدوليــة ذات الحصــص الكبــرة يف حقــول النفــط والغــاز الطبيعــي هــي
التاليــة“ :سيبســا” (( )CEPSAإســبانيا) ،و“بريتــش برتوليــوم” (اململكــة املتحــدة) ،و“إينــي”
(إيطاليــا) ،و“ريبســول” (( )Repsolإســبانيا) ،و“توتــال” (فرنســا) ،و“ســتات أويــل” ()Statoil
(الرنويــج) ،و“أناداركــو” (( )Anadarkoالواليــات املتحــدة).
أناداركو
رشكــة أناداركــو هــي أكــر منتــج نفــط أجنبــي يف الجزائــر ،ويتــوىل حاليـاً مــا أقامتــه الرشكــة
مــن رشاكات بإنتــاج النفــط مــن ثالثــة مشــاريع كــرى قامئــة يف الصحـراء (أورهــود ،وجنــوب
حــايس بركــن ،واملــرك) كجــزء مــن اتفــاق لتقاســم اإلنتــاج تــم توقيعــه مــع ســوناطراك يف
أواخــر الثامنينــات .واكتشــفت الرشاكــة أكــر  3باليــن برميــل مــن النفــط يف الجزائــر.
27 US Energy Information Administration. Country Analysis Brief: Algeria. March 2016.
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ويف عــام  ،2012توصلــت رشكتــا أناداركــو ومريســك للنفــط إىل تســوية لن ـزاع بقيمــة عــدة
باليــن مــن الــدوالرات مــع ســوناطراك بشــأن رضيبــة اســتثنائية عــى أربــاح النفــط (أُدخلــت
يف عــام  ،)2006وســتدر التســوية عــى رشكــة أناداركــو املسـ َّجلة يف تكســاس نفطـاً بقيمــة 4.4
باليــن دوالر عــى مــدى عــدة ســنوات ،عــاوة عــى مبلــغ إضــايف قــدره  2.6بليــون دوالر مــن
القيمــة الصافيــة ،إذ ســيجري تعديــل اتفــاق تقاســم اإلنتــاج الــذي يربــط الرشكتــن إىل إعطــاء
ـاال
أناداركــو حصــة أكــر مــن أربــاح العمليــات املشــركة للرشكتــن 28.وليــس هــذا ســوى مثـ ً
واحــدا ً عــى جشــع رشكات النفــط الدوليــة ومحاوالتهــا املســتمرة القتنــاص أقــى األربــاح.
سيبسا
تنخــرط رشكــة سيبســا يف استكشــاف وإنتــاج النفــط والغــاز الطبيعــي يف الجزائــر ،وينصــب
نشــاطها يف حقلــن (رورد الخــروف وأورهــود) يف حــوض بركــن .وأورهــود هــو ثــاين أكــر
حقــل يُكتشــف يف الجزائــر وميثــل  17يف املائــة مــن إجــال إنتــاج البلــد.
وشــاركت سيبســا يف استكشــاف الغــاز الطبيعــي يف حــوض تيميمــون منــذ عــام ،2002
وووفــق يف  2009عــى الجــدوى التجاريــة للمــروع الــذي متتلــك فيــه سيبســا حصــة 11.25
يف املائــة ،إىل جــوار رشكتــي توتــال وســوناطراك .ويف  ،2011حصلــت سيبســا عــى امتيــاز كتلــة
استكشــاف املحروقــات يف رورد روين.
وإضافــة إىل ذلــك ،افتتحــت سيبســا يف  ،2011بالرشاكــة مــع ســوناطراك ورشكات طاقــة
متعــددة الجنســيات أخــرى ،مدغــاز ،خــط أنابيــب الغــاز البحــري الــذي يربــط الجزائــر
بأوروبــا عــر إســبانيا .وتبلــغ القــدرة اإلجامليــة األوليــة لخــط أنابيــب الغــاز هــذا
 8باليــن مــر مكعــب ســنوياً ،وهــو ميتــد ملســافة  210كيلومــرات بــن بنــي صــاف
(الجزائــر) وأملريــة (إســبانيا).
بريتش بتروليوم
رشكــة بريتــش برتوليــوم هــي مــن بــن أكــر املســتثمرين األجانــب يف الجزائــر .وتحــوز الرشكــة
حصــة تبلــغ  33.15يف املائــة يف حقــي غــاز عــن صالــح وعــن أمنــاس.
وعــن أمنــاس هــو أحــد أكــر مشــاريع الغــاز الرطــب يف البلــد ،حيــث يجــري اســتخراج
28 Gonzalez, Angel, “Anadarko reaches resolution with Algeria’s Sonatrach.” The Wall Street Journal, 9 March 2012.
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204781804577271532688038036
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الغــاز الطبيعــي وســوائل الغــاز مــن حقــول يف حــوض إليــزي يف جنــوب رشقــي الجزائــر.
وأُنتــج الغــاز للمــرة األوىل يف  .2006أمــا عــن صالــح فهــو أحــد أكــر املشــاريع املشــركة
للغــاز الجــاف يف البلــد .ويشــمل املــروع اســتخراج الغــاز مــن ســبعة حقــول يف
الصحــراء الجنوبيــة ،عــى مســافة  1200كيلومــر جنــويب الجزائــر العاصمــة ،وبــات
العمــل بــه مســتمرا ً منــذ متوز/يوليــو  .2004ويشــمل املــروع عمليــات كبــرة الحتجــاز
ثــاين أكســيد الكربــون وإعــادة حقنــه.
توتال
االستكشاف واإلنتاج يف الجزائر
يــأيت كل اإلنتــاج مــن رخصــة حقــل تــن فــوي تبنكــورت ،الــذي متتلــك فيــه الرشكــة حصــة
 35يف املائــة .وحقــل تــن فــوي تبنكــورت هــو حقــل للغــاز واملكثفــات.
تضطلــع رشكــة توتــال بتطويــر مــروع غــاز تيميمــون ،الــذي متتلــك فيــه الرشكــة حصــة
 37.75يف املائــة.
ريبسول
حــوض رقــان :يشــمل مــروع الغــاز هــذا تطويــر ســتة حقــول يف حــوض رقــان ،الواقــع
نحــو  1500كيلومــر جنــوب رشقــي الجزائــر العاصمــة .وتشــارك “ريبســول” يف هــذا
املــروع ولديهــا فيــه حصــة  29.25يف املائــة ،حيــث تعمــل بالتعــاون مــع الرشكــة
الحكوميــة الجزائريــة “ســوناطراك” ( 40يف املائــة) ،ورشكــة “آر دبليــو إي ديــا” (RWE
 )Deaاألملانيــة ( 19.5يف املائــة) ،ورشكــة “إديســون اإليطاليــة” ( 11.25يف املائــة).
كتلــة بوغــزول :حصلــت ريبســول عــى منطقــة استكشــاف جديــدة تقــع يف شــال
البلــد يف منطقــة جبــال األطلــس .وجــرى التوقيــع يف ترشيــن األول/أكتوبــر  2014عــى
عقــد استكشــاف واســتغالل مــع الحكومــة الجزائريــة .وســتكون ريبســول هــي الرشكــة
املش ـغِّلة ،بحصــة  51يف املائــة يف مرحلــة االستكشــاف و 25يف املائــة يف مرحلــة التطويــر
يف املســتقبل.

26

إيني
عملــت رشكــة إينــي يف الجزائــر منــذ عــام  ،1981باألســاس يف قطاعــي االستكشــاف واإلنتــاج،
والغــاز والكهربــاء.
وترتكــز األنشــطة يف منطقــة بــر ربــاع ،يف املنطقــة الرشقيــة الوســطى مــن البلــد ،وذلــك يف
كتــل االستكشــاف والتطويــر التاليــة:
الكتلتان  403أ/د (حصة إيني ترتاوح بني  65يف املائة و 100يف املائة)؛
الكتلة روم شامل (حصة إيني تبلغ  35يف املائة)؛
الكتلتان  401أ  402 /أ (حصة إيني تبلغ  55يف املائة)؛
الكتلة ( 403حصة إيني تبلغ  50يف املائة)؛
الكتلة  405ب (حصة إيني تبلغ  75يف املائة)؛
الكتلة ( 212حصة إيني تبلغ  22.38يف املائة) حيث حدثت اكتشافات استكشافية.
وإضافــة إىل ذلــك ،متلــك إينــي حصــة  12.25يف املائــة يف الكتلتــن  404و 208وصــدرت لهــا
ثالثــة تصاريــح استكشــاف يف منطقتــي تيميمــون ووادي ميــة الربيتــن ،يف جنــوب البلــد.
ستات أويل
إىل جــوار بريتــش برتوليــوم وســوناطراك ،متتلــك ســتات أويــل حصــة  15.85يف املائــة يف حقــي
غــاز عــن صــاح وعــن أمنــاس.
ويف  ،2014حصلــت ســتات أويــل ،بالرشاكــة مــع ِشــل ،عــى رخصــة تيمســيت يف حــوض
إليزي-غدامــس .وســتكون ســتات أويــل هــي الرشكــة املشــغِّلة ،حيــث تحــوز عــى  30يف
املائــة مــن األســهم ،بينــا تحــوز ِشــل  19يف املائــة مــن األســهم ،وتحــوز ســوناطراك بقيــة
األســهم البالغــة نســبتها  51يف املائــة.
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2

تونس

بالرغــم مــن وجــود مــادة يف الدســتور التونــي الجديــد تنــص عــى ســيادة الدولــة عــى
الــروات الطبيعيــة والشــفافية يف العقــود املتعلقــة بهــا ،مل يتغــر الكثــر يف أعقــاب انتفاضــة
29
 2011بســبب اللوبيهــات.

الغاز التونيس يباع إىل التوانسة كأنه سلعة مستوردة
رشكــة بريتــش غــاز هــي أكــر منتــج للغــاز يف البلــد وتقــوم بالتزويــد بنحــو  60يف املائــة
مــن إنتــاج الغــاز املحــي يف تونــس مــن خــال العمليــات يف ميســكار وصدربعــل .ومتتلــك
بريتــش غــاز حصــة  100يف املائــة يف حقــل غــاز ميســكار (األكــر إنتاجيــة يف البلــد) ،الــذي
يقــع يف البحــر عــى بعــد  125كيلومــرا ً مــن الشــاطئ يف خليــج قابــس 30.ويُعالــج الغــاز
يف محطــة حنبعــل ويجــري إمــداده مبوجــب عقــد طويــل األجــل إىل “الرشكــة التونســية
للكهربــاء والغــاز” ،وهــي الرشكــة اململوكــة للدولــة يف تونــس املعنيــة بالكهربــاء والغــاز،
بأســعار الســوق العامليــة وبالعملــة الصعبــة .والنتيجــة هــي أن الغــاز التونــي يبــاع إىل
التوانســة كأنــه ســلعة مســتوردة.
ومتتلــك بريتــش غــاز حصــة  50يف املائــة يف امتيــاز صدربعــل (متتلــك الخمســن يف املائــة
املتبقيــة رشكــة النفــط العامــة الوطنيــة“ ،املؤسســة التونســية لألنشــطة البرتوليــة”).

امتيازات الغاز والنفط األخرى يف تونس
الشــركة اإليطاليــة التونســية الســتغالل النفــط متتلــك  100يف املائــة مــن حصــة امتيــاز الربمــة
(متتلــك إينــي  50يف املائــة مــن أســهم الرشكــة ومتتلــك الدولــة التونســية  50يف املائــة) .ويُص َّنــف
الحقــل النفطــي بأنــه األكــر يف تونــس.
شــركة ( PA Resourcesاملســجلة يف ســتوكهومل) إحــدى أكــر منتجــي النفــط يف تونــس.
ويُنتــج النفــط باألســاس مــن حقــل ديــدون البحــري الواقــع يف خليــج قابــس ،وت ُكملــه ثالثــة
29 Hammami, Med Dhia, “Les ressources naturelles en Tunisie entre la nécessité de la transparence et l’influence des
lobbies privés,” Nawaat, 11th March 2014. http://nawaat.org/portail/2014/03/11/les-ressources-naturelles-en-tunisieentre-la-necessite-de-la-transparence-et-linfluence-des-lobbies-prives/

�كة بريتش غاز عىل إال ت
 30انظر موقع ش
ن�نت لالطالع عىل عملياتها ي ف� تونس:
http://www.bg-group.com/327/where-we-work/tunisia/operations/
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حقــول بريــة صغــرة .وللرشكــة مــا مجموعــه  8رخصـاً (مبــا يف ذلــك يف مجــاالت اإلنتــاج (1-
 )4واالستكشــاف ( 5و 6و )8والتطويــر ( )7كــا هــو مبـ َّـن يف الجــدول أدنــاه) ،ومتتلــك حاليـاً
حصــة أغلبيــة يف جميــع تلــك الحقــول (تصــل إىل  100يف املائــة يف ثــاث حــاالت).
رخص شركة  PA Resourcesفي تونس( .المصدر :موقع الشركة على
اإلنترنت).
1
2
3
4
5
6
7
8

الرخصة
الدوالب
ساممة
تامسميدة
ديدون
جلمة**
مكرث**
زرات**
مركز جنني

املشغِّل
رشكة *(%70) PA Resources
رشكة *(%70) PA Resources
رشكة *(%95) PA Resources
رشكة *(%100) PA Resources
رشكة *(%70) PA Resources
رشكة *(%100) PA Resources
رشكة *(%100) PA Resources
رشكة شينوك للطاقة ()%65

الرشكاء
رشكة “سرييبت” ()%30
رشكة “سرييبت” ()%30
رشكة “سرييبت” ()%5
رشكة “توبيك” ()%30

رشكة *(%35) PA Resources

* التشغيل موكل إىل رشكة “سرييبت”.
** للمؤسســة التونســية لألنشــطة البرتوليــة الحــق يف امتــاك حصــة  50يف املائــة يف رخصــة جلمــة و 55يف املائــة
يف رخصتــي مكــر وزرات متــى جــرت اكتشــافات يف املنطقــة املشــمولة بالرخصــة وقُدِّمــت خطــة تطويــر .وحتــى
ُقتســم امللكيــة عــى النحــو املبـ َّـن أعــاه.
ذلــك الحــن ،ت َ

شــركة “أو أم فــي” (وهــي رشكــة نفــط وغــاز دوليــة يوجــد مقرهــا يف فيينــا) متتلــك  50يف
املائــة مــن امتيــاز عشــروت و 49يف املائــة يف امتيــازات نفطيــة أخــرى مثــل رسســينا ورميــورا
والحاجب/قبيبــة وقرمــدة.
شــركة “إينــي تونــس” متتلــك حصــة  50يف املائــة يف امتيــاز النفــط يف املخروقــة .ويــأيت
اإلنتــاج باألســاس مــن كتلتــي املعمــورة (نفــط وغــاز) والربكــة البحريتــن للنفــط (يتــم
تشــغيل كليهــا بحصــة  49يف املائــة) وكُتــل آدم (غــاز ،حصــة  25يف املائــة لرشكــة إينــي)،
ووزادي زار (نفــط وغــاز ،حصــة  50يف املائــة لرشكــة إينــي) ،وجبــل قــروز (نفــط وغــاز،
حصــة  50يف املائــة لرشكــة إينــي) ،والربمــة (نفــط ،حصــة  50يف املائــة لرشكــة إينــي).
ولديهــا كتلتــان أخريــان :العريــش ودبــش (نفــس ،حصــة  50يف املائــة يف كل منهــا).
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شركة بتروفاك (المملكة المتحدة) متتلك  45يف املائة من امتياز “الرشقي” للغاز.
شركة بيرينكو متتلك  49يف املائة من امتياز “باقل” للغاز.
وعــاوة عــى مــا ســبق ،يوجــد  21امتيــازا ً إضافيــاً خــارج املؤسســة التونســية لألنشــطة
البرتوليــة .وبعــض الــركات املنخرطــة هــي“ :ســرينوس” (“( )Serinusوينســتار”
( ،)Winstarاملدرجــة يف بورصــة وارســو وتورونتــو) ،و“إيكوميــد” (( )ECUMEDكنــدا) ،و
( CFTPالفرنسية-التونســية).

3

المغرب

ٍ
صــاف للمحروقــات وينتــج كميــات هامشــية مــن النفــط والغــاز
املغــرب مســتورد
الطبيعــي واملنتجــات البرتوليــة املكــ َّررة ،تســتهلك باألســاس محليــاً .ومــن أجــل كــر
اعتــاده الكبــر عــى الــواردات مــن املحروقــات ،انخــرط البلــد يف خطــة طموحــة
للطاقــة املتجــددة .ويكشــف الفحــص الدقيــق لتمويــل وملكيــة تلــك املشــاريع الضخمــة
عــن اســتمرار التبعيــة وانعــدام الســيادة الشــعبية بأشــكال أخــرى.

دور املؤسسات املالية الدولية
اسـتُثمر نحــو  9باليــن دوالر يف مــروع “نــور” للطاقــة الشمســية يف ورزازات ،وأغلــب هــذا
االســتثامر رســاميل خاصــة مــن املؤسســات الدوليــة مثــل بنــك االســتثامر األورويب والبنــك
الــدويل وبنــك التنميــة اإلفريقــي ووكالــة التنميــة الفرنســية وبنــك التنميــة األملــاين ،ودعمــت
تلــك االســتثامرات ضامنــاتٌ مــن الحكومــة املغربيــة .وال توجــد مفاجــأة بشــأن الدعــم القــوي
مــن ِقبَــل املؤسســات املاليــة الدوليــة لهــذا املــروع املرتفــع التكلفــة والكثيــف الرأســال،
إذ يفخــر املغــرب بكونــه أحــد أكــر االقتصــادات نيوليرباليـ ًة (أو املتح ِّولــة إىل النيوليرباليــة) يف
املنطقــة .والواقــع أن املغــرب كان أول بلــد يف منطقــة شــال أفريقيــا يوقِّــع حزمــة تكيُّــف
هيــكيل مــع صنــدوق النقــد الــدويل يف .1983
والقــروض الســالف ذكرهــا هــي جــزء ال يتجــزأ مــن اس ـراتيجية البنــك الــدويل وغــره مــن
املؤسســات املاليــة الدوليــة للبلــد ،حيــث يواصــل األول تعزيــز وتربيــر تو ُّجــه نيوليـرايل رئيــي
وتعميــق السياســات املنحــازة للســوق .وللبنــك الــدويل برنامــج متويــي كبــر يف املغــرب يغطي
مجــاالت ترتبــط بتطويــر رأســالية املغــرب “الخـراء” ،وبلــغ إنفاقــه مســتويات قياســية يف
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عامــي  2011و ،2012حيــث انصــب جانــب كبــر مــن تركيــز تلــك القــروض عــى تعزيــز
الـراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص داخــل قطاعــات رئيســية مــن االقتصــاد.

خصخصة الطاقة املتجددة :الهولدينغ املليك
حســبام جــرى توثيقــه جيــدا ً ،ليســت الـراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص ســوى تعبـرا ً
مخفّفـاً عــن الخصخصــة الرصيحــة ،فضـاً عــن دورهــا يف توفــر األمــوال والضامنــات العامــة.
ويجــري بنــاء مــروع “نــور” يف ورزازات وســيتم تشــغيله كرشاكــة بــن القطاعــن العــام
والخــاص تشــمل رشيــكاً خاصـاً يتمثــل يف رشكــة “أكــوا بــاور” الدوليــة ،وهــي رشكــة ســعودية.
وهــذه الرشاكــة هــي مبثابــة مــروع خــاص حينــا يتعلــق األمــر بامللكيــة واإلدارة ،إذ يبــدو
أن املخــزن (وهــو تعبــر يشــر إىل امللــك والنخبــة الحاكمــة حولــه) ينقــل أمــواالً عامــة إىل
رشكــة خاصــة ويوفــر ضامنــات لدفــع قــروض الوكالــة املغربيــة للطاقــة الشمســية يف حالــة
عجــز األخــرة عــن الدفــع ،وهــو مــا يحمــل خطــر زيــادة مديونيــة البلــد وقــد يفــي إىل
اإلفــاس.
والرشيــك الخــاص مســؤول عــن بنــاء البنيــة التحتيــة ،وإنتــاج الطاقــة ،وبيعهــا إىل املكتــب
الوطنــي للكهربــاء ،ويتضمــن االتفــاق التزامـاً مــن األخــر بـراء الكهربــاء ملــدة تـراوح بــن
عرشيــن وثالثــن عامـاً .وقــد كانــت الـراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص باهظــة التكلفــة
بالنســبة للمغاربــة ،يف قطاعــات مــن بينهــا قطــاع الطاقــة ،حيــث اســتفادت الــركات الخاصة
(التــي تنتــج أكــر مــن  51يف املائــة مــن الكهربــاء يف البلــد) مــن عقــود ســخية مــع املكتــب
الوطنــي للكهربــاء منــذ التســعينات.
وإضافــة إىل ذلــك ،وملصلحــة الدولــة املغربيــة ،بيعــت األرض التــي بُنيــت عليهــا محطــة
الطاقــة الشمســية يف ورزازات مــن ِقبَــل املخــزن (كثـرا ً مــا تكــون الخطــوط الفاصلــة ضبابيــة
بــن الدولــة وممتلــكات العائلــة الحاكمــة) إىل الوكالــة املغربيــة للطاقــة الشمســية .وعمليــات
الخصخصــة هــذه يف قطــاع الطاقــة املتجــددة ليســت بالجديــدة بــل تعــود إىل عــام ،2005
حينــا أنشــئت الرشكــة القابضــة امللكيــة “ناريفــا” تحديــدا ً الحتــكار األســواق يف قطاعــي
الطاقــة والبيئــة ،وانتهــى بهــا الحــال وقــد حصلــت عــى حصــة األســد مــن إنتــاج طاقــة
31
الريــاح يف البلــد.
31 Jawad, M., “Projets de développement durable au Maroc: Protéger l’environnement ou protéger les profits?” Ritimo, 25
November 2015. http://www.ritimo.org/Projets-de-developpement-durable-au-Maroc-Proteger-l-environnement-ou-proteger
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ً
ثالثا -المنطقة المغاربية وسياسة
االتحاد األوروبي في مجال الطاقة
ألف   سياسة االتحاد األوروبي الخارجية في مجال الطاقة:
االستيالء على الغاز واحتقار سيادة الشعوب
1

الجزائر

يَعتــر االتحــاد األورويب الجزائــر رشيــكاً اســراتيجياً بســبب مواردهــا مــن النفــط والغــاز.
ويتجــه  38يف املائــة مــن اســتخراج النفــط يف الجزائــر للســوق األوروبيــة .ولكــن املصــدر
الرئيــي العتامدهــا املتبــادل يف مجــال الطاقــة يتصــل بالغــاز .فالجزائــر هــي ثالــث أكــر
مصــدر لــواردات الغــاز إىل االتحــاد األورويب ،حيــث متثــل  14يف املائــة مــن واردات الغــاز و10
يف املائــة مــن مجمــوع اســتهالكه 32.ويف ضــوء هــذه الروابــط يف مجــال الطاقــة ،أقــام العديــد
مــن الــدول األعضــاء عالقــات ثنائيــة قويــة مــع الجزائــر ،الســيام فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا
والربتغــال 33.وتوجــد ثالثــة خطــوط أنابيــب تربــط الجزائــر بأوروبــا الجنوبيــة ويجــري إنشــاء
خــط رابــع مــع إيطاليــا.
ويف ظــل تناقــص احتياطيــات الغــاز يف بحــر الشــال بصــورة هائلــة ونشــوب األزمــة
األوكرانيــة ،بــات االتحــاد األورويب يــرى يف ضــان الوصــول إىل الغــاز الجزائــري أولويــة
اقتصاديــة واســراتيجية .ويف متوز/يوليــو  ،2013وقّــع رئيــس املفوضيــة األوروبيــة خوســيه
مانويــل باروســو ورئيــس الــوزراء الجزائــري عبــد امللــك ســال مذكــرة تفاهــم بــن
االتحــاد األورويب والجزائــر للتعــاون يف مجــال النفــط والغــاز .وشــ ّدد باراســو عــى
إمكانيــة املزيــد مــن تعميــق العالقــة بــن الجزائــر واالتحــاد األورويب معلنــاً“ :الطاقــة
مجــال ذو أولويــة للرشاكــة األورومتوســطية ...والجزائــر رشيــك رئيــي لالتحــاد األورويب.
والغــاز الطبيعــي مســألة اســراتيجية لــكال الطرفــن“ :فالجزائــر ُمــو ِّرد رئيــي ألوروبــا،
32 Hamouchene, Hamza with Mika Minio-Paluello, Kevin Smith and Emma Hughes, Reinforcing Dictatorships: British
Gas Grab and Human Rights Abuses in Algeria. Briefing for Platform London, February 2014. http://platformlondon.
org/p-publications/gasgrab/
33 Lagatta, Martina, Ulrich Karock, Manuel Manrique and Pekka Hakala, Algeria’s underused potential in security
cooperation in the Sahel region. European Parliament Policy Briefing. Brussels: European Union, 2013. http://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2013/491510/EXPO-AFET_SP(2013)491510_EN.pdf
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يف حــن أن أوروبــا هــي ،وبفــارق بعيــد ،أكــر عميــل للجزائــر”.
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وترمــي السياســة الخارجيــة لالتحــاد األورويب إىل إحــكام ربــط الغــاز الطبيعــي والطاقــة
املتجــددة يف شــال أفرييقيــا بالشــبكة األوروبيــة ،وتتأثــر هــذه السياســة بشــدة مبصالــح
صناعــة الســاح ورشكات الوقــود األحفــوري 35.ومــن خــال الدفــع باتجــاه التصديــر الطويــل
األجــل للغــاز يف ســياق يتســم بإقصــاء الجمهــور الجزائــري مــن صنــع القـرار واقتصــار املنافع
إىل حــد كبــر عــى نخبــة النظــام ،ميكــن القــول بــإن أوروبــا متــارس نوع ـاً مــن “االســتيالء
عــى الغــاز”.
وتقــوم املفوضيــة األوروبيــة بإعــداد “خطــة عمــل دبلوماســية يف مجــال الطاقــة” لتنويــع
مصــادر إمــداد االتحــاد األورويب بالغــاز الطبيعــي ،وهــو مــا يشــمل خططــاً الســتغالل
احتياطيــات الجزائــر الضخمــة غــر املســتغلة ووضــع اســراتيجية شــاملة للغــاز الطبيعــي
املس ـ َّيل يف  36.2016وقــد اتفــق مفــوض املنــاخ والطاقــة يف االتحــاد األورويب ميغيــل أريــاس
كانيتــي مــع مفوضــة السياســة الخارجيــة يف االتحــاد فريديريــكا موغريينــي عــى ات ّبــاع “نهــج
منســجم” يف التعامــل بلــدان اإلمــداد بالغــاز مثــل الرنويــج وروســيا“ .نك ـ ِّرس حالي ـاً جهــودا ً
كثــرة للمتوســط” ،عــى حــد قــول كانيتــي ملجموعــة صغــرة مــن الصحفيــن املقيمــن يف
بروكســل يف أيار/مايــو  ،2015مش ـ ِّددا ً عــى “اإلمكانيــات الهائلــة” للجزائــر .وأضــاف“ :نحــن
األوروبيــن ال نســتثمر الكثــر يف الجزائــر حاليـاً وخطــوط األنابيــب إمــا أنهــا غــر مســتعملة
بالقــدر الــكايف أو غــر مســتعملة عــى اإلطــاق .وهــذا قــد يُوفِّــر مصــدر إمــداد آمــن لالتحــاد
األورويب ،ولــذا ينبغــي أن نقيــم عالقــة أوثــق” 37.ويُش ـكِّل هــذا الهجــوم جــزءا ً مــن اتحــاد
الطاقــة ،وهــو مــروع تل ّقــى الزخــم الســيايس بعــد نشــوب النـزاع يف أوكرانيــا ،والــذي كشــف
تبعيــة االتحــاد األورويب إزاء واردات الغــاز الروســية.
إن كلــات مثــل “التعــاون” و“التكامــل” وعبــارات مثــل “اســتغالل احتياطيــات الجزائــر
الضخمــة غــر املســتغلة” و“خطــة عمــل دبلوماســية يف مجــال الطاقــة” هــي كلهــا تعبـرات
مخفّفــة عــن محــاوالت االتحــاد األورويب العدائيــة االســتيالء عــى املزيــد مــن الغــاز الجزائــري
34 European Commission, “President Barroso visits Algeria and signs a memorandum on energy.” 11 January 2014.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/07/20130707_1_en.htm

 35المرجع ذاته.
36 Simon, Frédéric, “EU plans major offensive to diversify gas supplies.” EurActive, 2 June 2015. http://www.euractiv.
com/sections/energy/eu-plans-major-offensive-diversify-gas-supplies-315019

 37المرجع ذاته.
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(ســواء أتقليديـاً كان أم غــر تقليــدي) بينــا ت ُهمــل إرادة الشــعب الجزائــري وتُهمــل كذلــك،
يف حالــة الغــاز الصخــري ،مظاملــه وشــواغله املتعلقــة بامليــاه والبيئــة .ومــن املمكــن وصــف
ذلــك بـــ “كولونياليــة الطاقــة” ،خصوصـاً يف ســياق يدفــع فيــه االتحــاد األورويب باتجــاه املزيــد
مــن التحريــر يف عقــود الطاقــة ،حيــث ينــازع تفضيــل الجزائــر للعقــود الطويلــة األجــل
ويســعى ،وهــذا هــو األهــم ،إىل تقويــض قاعــدة  49/51املعمــول بهــا يف الجزائــر.

ُرسخه
الرشكات املتعددة الجنسيات تربح من القمع وت ّ
مل تقتــر تجربــة التســعينات الجزائريــة عــى إحــدى الحــروب األهليــة املر ّوعــة فحســب،
بــل شــملت أيضـاً عمليــات التحريــر االقتصــادي القرسيــة مــن خــال صنــدوق النقــد الــدويل
ـر التزاحــم عــى
والبنــك الــدويل .وقــد فُتحــت الجزائــر عــى األســواق العامليــة ،األمــر الــذي يـ ّ
النفــط والغــاز والنفــوذ .وعقــب النــزع املتزايــد للضوابــط التنظيميــة لقطــاع الطاقــة الفائــق
األهميــة ،كالــت الــركات الغربيــة واالتحــاد األورويب املديــح للنظــام ،ووقعــت سلســلة مــن
العقــود الســخية لتأمــن حصــة يف مــوارد البلــد الثمينــة.

القمع البوليسي لالحتجاجات في كانون الثاني/يناير  .2011تصويرMagharebia / Creative Commons :
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كان مــن شــأن تحــركات كهــذه ،والتــي مهــدت للمزيــد مــن االنفتــاح والســيطرة الخارجيــة،
38
أن يُنظــر إليهــا كلعنــة بغيضــة إن وقعــت يف الســتينات والســبعينات مــن القــرن العرشيــن.
ولكــن النظــام الجزائــري استســلم للبنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل بحلــول منتصــف
التســعينات ،تحــت ضغــط حاجتــه املاســة إىل االئتــان الــدويل .ومــن أجــل تشــجيع
املســتثمرين املحتملــن ،أنشــأت الحكومــة منطقــة حرصيــة خاصــة حــول حقــول النفــط
والغــاز يف الجنــوب .وبنــاء عليــه ،أمتــت رشكــة بريتــش برتوليــوم يف  23كانــون األول/ديســمرب
 1995عقــدا ً بقيمــة  3باليــن دوالرات يعطيهــا الحــق يف اســتغالل رواســب الغــاز يف عــن
صــاح يف منطقــة الصحـراء عــى مــدى الســنوات الثالثــن التاليــة .وأمتــت رشكــة توتــال صفقــة
مامثلــة بقيمــة  1.5بليــون دوالر بعدهــا بشــهر ،ويف  16شــباط/فرباير  ،1996وقّعــت رشكــة
أركــو األمريكيــة عقــدا ً ملــروع مشــرك للحفــر يف حقــل رورد الباقــل للنفــط .ويف ترشيــن
الثاين/نوفمــر  ،1996افتُتــح خــط أنابيــب جديــد يــز ّود االتحــاد األورويب بالغــاز :خــط أنابيــب
الغــاز بــن املنطقــة املغاربيــة وأوروبــا الــذي ميــر عــر إســبانيا والربتغــال.
وال شــك أن هــذه العقــود عـ ّززت النظــام إذ راح ميــارس عنفـاً منتظـاً يف مختلــف أنحــاء البــاد
يف فــرة شــهدت الجزائــر خاللهــا عزلــة دوليــة .فعــر الروابــط بالجزائــر املرتتبــة عــى اســتثامرات
ضخمــة ،كانــت لتلــك الــركات واالتحــاد األورويب مصلحــة واضحــة يف كفالــة عدم ســقوط النظام
ـرت عمليــات جهــاز الرشطــة
القمعــي .وأتاحــت إي ـرادات النفــط والغــاز عســكرة ثقيلــة ويـ ّ
واملخابـرات القمعــي .وإذ أعطيــت األفضليــة مــن ِقبَــل االتحــاد األورويب ورشكات النفــط الدوليــة
للمصالــح االقتصاديــة ،جــرى قبــول “الحــرب القذرة” التي شــنها النظــام الجزائري يف التســعينات.
واســتمر النهــج ذاتــه منــذ ذلــك الحــن.

2

تونس

كانــت تونــس أول بلــد متوســطي يوقّــع اتفــاق انتســاب مــع االتحــاد األورويب يف متــوز/
يوليــو  1995كأســاس قانــوين للعالقــات الثنائيــة 39.وتتضمــن خطــة العمل للفــرة 2017-2013
40
األجندة الحالية للتعاون بني االتحاد األورويب وتونس.
38 Hamouchene, Hamza, “Algeria, an Immense Bazaar: The Politics and Economic Consequences of Infitah.” Jadaliyya,
30 January 2013. http://www.jadaliyya.com/pages/index/9851/algeria-an-immense-bazaar_the-politics-and-economi

أ
أ
ن
 39انظــر االتفــاق أالورومتوســطي المؤســس إلقامــة ش
بــ� الجماعــات الوروبيــة ودولهــا العضــاء مــن جهــة
�اكــة ي
والجمهوريــة التونســية مــن جهــة أخــرى.

40 EU/TUNISIA ACTION PLAN 2013-2017. http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/tunisia_enp_ap_final_en.pdf
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وتضــع خطــة العمــل هــذه مجموعــة واســعة مــن األولويــات يف مجــاالت تنــدرج ضمــن
نطــاق اتفــاق االنتســاب .وهــي تتضمــن مــا يــي:
إيجاد رشوط مؤاتية لالستثامر األجنبي املبارش والنمو والتنمية املستدامة؛
تحسني مناخ ورشوط تطوير أعامل تجارية تنافسية ومبارشة األعامل الحرة؛
تنفيــذ مذكــرة التفاهــم بشــأن اإلدمــاج التدريجــي ألســواق الكهربــاء يف البلــدان املغاربيــة
يف ســوق الكهربــاء الداخليــة لالتحــاد األورويب؛
تطوير شبكات.
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وتؤكّــد خطــة العمــل عــى الحاجــة إىل “تصعيــد التعــاون يف مجــال الطاقــة نحــو التقــارب
التدريجــي ،مــع مراعــاة ســات الســوق التونســية ،باتجــاه أهــداف سياســة االتحــاد األورويب
يف مجــال الطاقــة” وإىل “تطويــر قطــاع الغــاز” عــن طريــق تقويــة “الربامــج والتدابــر الراميــة
إىل تنميــة مــوارد الغــاز التونســية ،مبــا يف ذلــك تكثيــف االستشــكاف ،وتطويــر القــدرات يف
مجــايل النقــل والتصديــر ،وزيــادة أمــان منشــآت الغــاز [التشــديد مــن عندنــا]”.
ويبــدو أن سياســة االتحــاد األورويب الخارجيــة يف مجــال الطاقــة تجــاه تونــس ال تختلــف
عنهــا تجــاه الجزائــر .فاألولويــة دامئـاً لـــ “أمــن الطاقــة” يف االتحــاد األورويب ومصالحــه بغــرض
تحقيــق مــا تقــي بــه هــذه السياســة مــن التقــارب واملزيــد مــن التجانــس وتوحيــد املعايــر.
وبعبــارة أخــرى ،يجــري إخضــاع مصالــح التوانســة (والجزائريــن) ملصالــح أوروبــا التــي تريــد
املزيــد مــن صــادرات الطاقــة مــن تلــك البلــدان.
وتشــارك رشكات النفــط والغــاز األوروبيــة أيضـاً يف تقويــض ســيادة الشــعوب عــى مواردهــا،
وكث ـرا ً مــا تكــون متواطئــة مــع قمــع الدولــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان .وتواصــل رشكات
النفــط والغــاز تكديــس أربــاح فاحشــة والبقــاء مبنــأى مــن العقــاب يف تونــس ،بينــا ال تـزال
املجتمعــات املحليــة تتحمــل عــبء التكاليــف االجتامعيــة والبيئيــة لهــذه الصناعــة ،وهــي
التكاليــف التــي يتــم تصديرهــا للخــارج.
والواقــع هــو أن لــويب النفــط بالــغ القــوة يف تونــس؛ كــا أن نفــوذ صناعــة الوقــود األحفــوري
مــن االنتشــار مبــكان إىل حــد أن الالشــفافية والالمســاءلة باتــا أمريــن مبتذلــن يف هــذا
 41المرجع ذاته.
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القطــاع .وال يعــرف أحــد ،مث ـاً ،إذا مــا كان استكشــاف أو اســتغالل الغــاز الصخــري يجــري
يف البلــد؛ وباملثــل ،ال تتســم أنشــطة هــذه الصناعــة يف جنــوب تونــس بالوضــوح – وذلــك
مــن تاتويــن إىل املنطقــة العســكرية املغلقــة (التــي يبــدو أنهــا ليســت مغلقــة أمــام رشكات
النفــط والغــاز).

باء

الطاقة المتجددة :االستيالء الجديد على الطاقة
المغرب

املغــرب هــو أكــر متلقــي ألمــوال االتحــاد األورويب يف إطــار سياســة الجــوار األوروبيــة .وميثــل
اتفــاق االنتســاب ،الــذي بــدأ نفــذه يف عــام  ،2000األســاس القانــوين للعالقــات بــن االتحــاد
األورويب واملغــرب .ومــع تدشــن سياســة الجــوار األوروبيــة يف  ،2004أصبــح املغــرب بالتدريــج
رشيــكاً متمي ـزا ً لالتحــاد األورويب يف مجــال التعــاون الســيايس واالقتصــادي وكذلــك يف مجــايل
42
التجــارة والتعــاون التقنــي واإلمنــايئ.
وتركِّــز خطــة العمــل للفــرة  43 2017-2014عــى تعزيــز خلــق الوظائــف عــن طريــق تحســن
اســتثامر القطــاع العــام يف مجــاالت مثــل الطاقــات املتجــددة والتكنولوجيــات املح ِّبــذة لـــ
“النمــو األخــر” ،بينــا يجــري يف اآلن ذاتــه تحســن األداء االقتصــادي مــن حيــث الصــادرات.
وقــد صاغــت اململكــة املغربيــة خطتهــا املتعلقــة بالطاقــة املتجــددة ليــس كمبــادرة تتصــل
بالتنميــة االقتصاديــة فحســب ،لكــن أيضـاً كسياســة تتجــه نحــو التصديــر مــن شــأنها زيــادة
تحريــر اقتصادهــا 44.وتوجــد توقعــات كذلــك بــأن ذلــك ســيزيد مــن قــرب البلــد مــن االتحــاد
األورويب عــن طريــق اإلســهام يف زيــادة النســبة املئويــة للطاقــات املتجــددة يف مزيــج االتحــاد
األورويب للطاقــة .وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن “الحكومــة املغربيــة ص ّممــت اس ـراتيجية
طاقــة جديــدة يف عــام  ،2009تنســجم يف معظمهــا مــع ثالــوث االتحــاد األورويب يف مجــال
42 “Morocco.” European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations. European Commission.
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/morocco/index_en.htm
43 Programmation de l’Instrument Européen de Voisinage (IEV): Cadre Unique d’Appui pour l’appui de l’UE au Maroc
(2014-2017). European Union.
44 Ministry of Energy, Mines, Water and the Environment, Loi n° 57-09 portant création de la Société Moroccan Agency For
Solar Energy.” Kingdom of Morocco, June 2010. http://www.mem.gov.ma/SiteAssets/PdfDocumentation/LoiMASEN.pdf
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الطاقــة املتمثــل يف أمــن الطاقــة والتنافســية واالســتدامة البيئيــة 45”.وقــد انضــم املغــرب إىل
عــدد مــن املؤسســات والربامــج العامليــة واإلقليميــة للطاقــة املتجــددة ،مبــا يف ذلــك الوكالــة
الدوليــة للطاقــة املتجــددة والخطــة املتوســطية للطاقــة الشمســية .وأعــرب املغــرب أيض ـاً
عــن رغبتــه يف االنضــام إىل مــروع “ديزرتيــك” ( )Desertecيف منطقــة الــرق األوســط
وشــال أفريقيــا.

مرشوع ديزرتيك
يتطلــب فهــم التفكــر الكامــن وراء مــروع ديزرتيــك الرجــوع إىل يشء مــن التاريــخ .شــهدت
الفــرة بــن عامــي  1998و 2006مجموعــة مــن اتفاقــات االنتســاب األورومتوســطية بــن
االتحــاد األورويب وكلٍ مــن الجزائــر ومــر واألردن وإرسائيــل ولبنــان واملغــرب وفلســطني
وتونــس .والهــدف املعلَــن لتلــك االتفاقــات هــو “التحريــر التدريجــي للتجــارة” يف املنطقــة
وإنشــاء منطقــة تجــارة حــرة متوســطية .وتب ّنــى الرئيــس الفرنــي نيكــوال ســاركوزي مرشوعـاً
ذا أهــداف مامثلــة أُطلــق عليــه “االتحــاد مــن أجــل املتوســط” اعتبــارا ً مــن عــام  2008مــن
أجــل تقويــة “االعتــاد املتبــادل” بــن االتحــاد األورويب وجنــوب املتوســط.
ونُظــر إىل تعزيــز الرشاكــة يف مجــال الطاقــة املتجــددة كمــروع رئيــي يحظــى باألولويــة
ويرمــي إىل تحقيــق تلــك األهــداف .وينبغــي علينــا أن نفهــم مــروع ديزرتيــك ،وباألخــص
ذراعــه الصناعــي Dii ،ضمــن هــذا الســياق املتمثــل يف صفقــات تجاريــة مواليــة ملصالــح
الــركات وللتزاحــم عــى النفــوذ ومــوارد الطاقــة .وميكــن ملــروع “ديزرتيــك” أن يلعــب دورا ً
يف تنويــع مصــادر الطاقــة بعيــدا ً عــن روســيا وأن يســهم أيض ـاً يف تحقيــق غايــات االتحــاد
األورويب املتعلقــة بتخفيــض انبعاثــات الكربــون .وأي منطقــة أفضــل يف تحقيــق هــذه الغايــات
مــن الــرق األوســط وشــال أفريقيــا؟

45 Beard. J, Green Rentier State: A Case Study of the Renewable Energy Sector in Morocco, (13). 2013.
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خريطــة ألفضــل توزيع لمصادر الطاقة المتجددة من حيــث فعالية التكلفة في عام ،2050
تســتند إلى محاكيــات يديرها معهد فراونهوفر لبحوث النظم واالبتكار في كارلســروه ،ألمانيا

توقَّــف مــروع ديزرتيــك ،لكــن الرؤيــة الكامنــة فيــه ال ت ـزال قامئــة يف مشــاريع يف تونــس
واملغــرب والجزائــر 46.وبالرغــم مــن ُمثُلــه املعلنــة بشــأن كهربــة أفريقيــا ،تؤيــد مؤسســة
ديزرتيــك مــروع “تونــور” للطاقــة الشمســية يف تونــس ،وهــو مــروع مشــرك بــن رشكــة
“نــور للطاقــة” ،وهــي رشكــة مختصــة بتطويــر الطاقــة الشمســية مقرهــا بريطانيــا ،ومجموعــة
مــن املســتثمرين املالطيــن والتونســيني يف قطــاع النفــط والغــاز .ويصــف املرشوع نفســه رصاحة
بأنــه مــروع واســع لـــ تصديــر الطاقــة الشمســية يربــط بــن منطقــة الصحـراء وأوروبــا وبأنــه
ســيبدأ إرســال الطاقــة إىل املســتهلكني األوروبيــن بــدءا ً مــن عــام  47.2018ونظـرا ً ألن تونــس
تعتمــد عــى جارتهــا الجزائــر يف تلبيــة احتياجاتهــا مــن الطاقــة وألنهــا تواجــه انقطاعــات
46 Zafar, Salman, “Renewable Energy in Algeria.” EcoMENA, 10 March 2016. http://www.ecomena.org/renewables-algeria/

 47موقع “تونور” عىل إال ت
ن�نتhttp://www.nurenergie.com/tunur/ .
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يف الطاقــة الكهربائيــة متزايــدة الوتــرة 48،فمــن الفاحــش الــروع يف التصديــر عوض ـاً عــن
اإلنتــاج للســوق املحليــة .ووفق ـاً ملحمــد ضيــاء الهاممــي ،وهــو صحفــي اســتقصايئ تونــي
يعمــل يف قطــاع الطاقــة ،يســعى املــروع إىل االســتفادة مــن ترشيــع تونــي جديــد يتيــح
تحريــر إنتــاج وتوزيــع الطاقــة الخـراء ،وكــر احتــكار “الرشكــة التونســية للكهربــاء والغــاز”
اململوكــة للدولــة ،وفتــح الطريــق أمــام التصديــر املبــارش للكهربــاء مــن ِق َبــل رشكات خاصــة.
ويف غضــون ذلــك ،اجتذبــت الحكومــة املغربيــة ،بدعــم مــن أعضــاء كونســتورتيوم ،Dii
التمويــل مــن مقرضــن دوليــن لتطويــر أكــر محطــة للطاقــة الشمســية يف العــامل يف ورزازات.
وكان التص ـ ُّور األصــي للمــروع هــو أن يكــون مرشوع ـاً للتصديــر ،لكنــه مل ينجــح يف تأمــن
تأييــد الحكومــة اإلســبانية إلنشــاء كابــل بحــري .ويُــر َّوج حاليـاً للمــروع كوســيلة لــي يزيــد
املغــرب مــن إمــداد ذاتــه بالطاقــة املتجــددة.

محطة الطاقة الشمسية يف ورزازات
كــون أن مــروع محطــة الطاقــة الشمســية يف ورزازات يتضمــن االســتحواذ عــى  3000هكتار
مــن األرايض اململوكــة جامعي ـاً إلنتــاج الطاقــة ،وبعضهــا ســيجري تصديــره إىل أوروبــا ،لهــو
أمــر جديــر بــأن يوصــف مبفهــوم “االســتيالء األخــر” كإطــار تحليــي 49.واالســتيالء األخــر
يُعـ َّرف بأنــه االســتيالء عــى األرايض واملــوارد ألغـراض بيئيــة مزعومــة .ويفــرض املفهــوم نقــل
ملكيــة املــوارد التــي كانــت ذات يــوم مملوكــة ملكيــة عامــة أو خاصــة – أو حتــى غــر
خاضعــة للملكيــة  -وحقــوق االنتفــاع بهــا والســيطرة عليهــا مــن الفق ـراء (أو مــن الجميــع
ُيــر ذلــك رسديــة بيئيــة أخــرى تصــف أرايض
مبــن فيهــم الفقــراء) إىل أيــدي األقويــاء .وت ِّ
الجنــوب الريفــي بأنهــا هامشــية وناقصــة االســتعامل وبالتــايل متاحــة لالســتثامر يف الطاقــة
50
الخ ـراء.
48 “Major power outage hits Tunisia cities.” Al-Arabia, August 2014.
http://english.alarabiya.net/en/News/africa/2014/08/31/Major-power-outage-hits-Tunisia-cities.html
: Rignall, Karen,“Theorizing Sovereignty in Empty Land: the Land Tenure Implications of Concentrated Solarانظــر 49
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ومل يُحــط ســكان املجتمعــات املحليــة املحيطــة عل ـاً قــط بعمليــة اختيــار املوقــع ،كــا أن
رشوط البيــع مل تتضمــن أي إجــراء ملــزِم بالتشــاور مــع الســكان .وبالتــايل مل يكــن النــاس
العاديــون عــى وعــي مبــا يجــري حينــا وصــل الطوبوغرافيــون .وانعقــد أول اجتــاع عــام
بشــأن منشــأة الطاقــة الشمســية يف ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2010أي بعــد شــهر مــن إعــان
امللــك عــن املــروع يف ورزازات .وكانــت مثــل هــذه االجتامعــات التــي اتخــذت قنــاع
“التشــاور مــع النــاس” مص َّممــة فقــط إلبــاغ املجتمعــات املحليــة بأمــر واقــع عوض ـاً عــن
51
التــاس موافقتهــم.
ومل يكــن النــاس ســعداء بهــذا البيــع ورأوا أن الثمــن بخــس .وكأن األمــر مل يكــن ســيئاً بالقــدر
الــكايف ،فوجــئ الســكان املحليــون املخدوعــون مبعرفــة أن املــال املتــأيت مــن البيــع لــن يُسـلَّم
لهــم ،بــل ســيودع يف حســاب القبيلــة لــدى وزارة الداخليــة .وقــد بــاع املخــزن األرض إىل
الوكالــة املغربيــة للطاقــة الشمســية ،وبذلــك خصخــص األرض فعليـاً وصادر الســيادة الشــعبية
التاريخيــة عليهــا .وليــس هــذا يف الواقــع إال اســتيالء عــى األرض ألغـراض خـراء مزعومــة.
ويضــاف إىل ذلــك أن فكــرة أن املغــرب يتلقــى باليــن الــدوالرات مــن القــروض إلنتــاج
الطاقــة ،وبعضهــا ســيجري تصديــره إىل أوروبــا ،وبغــض النظــر عــن كــون الجــدوى االقتصاديــة
للمــروع بالــكاد مؤكــدة ،لهــي فكــرة تثــر أســئلة بشــأن تصديــر مخاطــر اسـراتيجية الطاقــة
املتجــددة األوروبيــة إىل املغــرب وإىل غــره مــن االقتصــادات املتعــرة يف املنطقــة .وميكــن
نعــت ذلــك بـــ “الكولونياليــة الخ ـراء” ،إذ يجــري اإلهــال التــام ملــا بــات يُســمى “ديــن
املنــاخ” أو “الديــن اإليكولوجــي” الــذي يديــن بــه الشــال الصناعــي إىل بلــدان الجنــوب
العاملــي ،بالنظــر إىل املســؤولية التاريخيــة للغــرب يف التس ـبُّب يف تغـ ُّـر املنــاخ.

 51المرجع ذاته.
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ً
رابعا  -معنى الكفاح من أجل ديمقراطية
الطاقة في المنطقة المغاربية
ألف النضاالت من أجل السيادة على الطاقة:
ثالث دراسات حالة
1

الجزائر :حركة ّ
البطالين والنضال ضد استخراج
الغاز الصخري في عين صالح

مــا شــهدته منطقــة الصح ـراء عــى مــدى الســنوات األربــع األخــرة مــن انتفاضــات وحــركات
52
اجتامعيــة هــو بشــكل مــا عصيان يقــوم به ضحايــا الرأســالية األحفوريــة ،ضحايا االســتخراجوية
ومنطقهــا القائــم عــى تنميــة التخلــف والرتاكــم مــن خــال تجريــد النــاس مــن ممتلكاتهــم
( .)accumulation by dispossessionوقــد عــاىن أهــل منطقــة الصحـراء مــن عقــود من التخلُّف،
أكــر مــن أي منطقــة أخــرى يف الجزائــر ،وتكفــي املعاينــات واملقارنــات البســيطة بــن املــدن يف
الشــال والجنــوب للكشــف عــن مــدى التفــاوت االقتصــادي بــن املنطقتــن ،وهــو األمــر البالــغ
الغرابــة يف ضــوء كــون ثــروة الجزائــر تنبــع باألســاس مــن منطقــة الصحـراء ،مــن نفطهــا وغازهــا.

حايس مسعود وحركة البطّالني
منــذ عــام ُ ،2012وجــد ســخط وحشــد متزايــدان يف صفــوف حركــة العاطلــن عــن العمــل
املعروفــة باســم “اللجنــة الوطنيــة للدفــاع عــن حقــوق البطّالــن” ،خصوصــاً يف منطقــة
الصحــراء الجزائريــة الغنيــة بالنفــط والغــاز.
ونجحــت حركــة البطّالــن التــي بــدأت يف ورقلــة (عــى مســافة  85كيلومــرا ً مــن
مدينــة حــايس مســعود ،وهــي قطــب مــن أقطــاب الــروة يف البــاد وأول بلــدة طاقــة
يف الجزائــر ،حيــث توجــد مكاتــب وقواعــد لجميــع رشكات النفــط والغــاز الكــرى)
يف حشــد عــرات اآلالف مــن النــاس يف مظاهــرات ضخمــة تطالــب بوظائــف
كرميــة وتحتــج عــى اإلقصــاء االقتصــادي والظلــم االجتامعــي وتخلُّــف منطقتهــم.
 52المقصود بـ “االستخراجوية” ( )extractivismهو االستغالل المفرط للموارد الطبيعية _ [م].
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ّ
نظمته اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق ّ
البطالين
احتجاج في ورقلة في عام 2013

يتع َّجــب البطّالــون يف ورقلــة عــن حــق عــن أســباب عــدم كونهــم املنتفعــن بــروة النفــط
القامئــة بــن ظهرانيهــم .كيــف يتــأىت أنهــم ال يزالــون يعانــون مــن البطالــة والتهميش الســيايس
واالقتصــادي بينــا تنتعــش الــركات املتعــددة الجنســيات وتنهــب مواردهــم؟ وعــى النحــو
املتوقــع ،بذلــت الســلطات كافــة املحــاوالت لســحق الحركــة ونــزع مصداقيتهــا واحتوائهــا،
غــر أن الحركــة تواصــل الكفــاح .وقــد لعبــت الحركــة دورا ً هام ـاً يف جلــب بُعــد مناهــض
لإلمربياليــة إىل انتفاضــة مناهضــة اســتخراج الغــاز الصخــري التــي بــدأت يف كانــون الثــاين/
ينايــر  ،2015بعــد إعــان الســلطات الجزائريــة يف نهايــة كانــون األول/ديســمرب  2014عــن أن
الحفــر ســيبدأ يف أوىل اآلبــار الصخريــة التجريبيــة يف عــن صالــح ،داخــل حــوض أحنيــت ،مــن
53
ِق َبــل كونســورتيوم مــن ثــاث رشكات :ســوناطراك وتوتــال وبارتكــس.
والواقــع أن ورقلــة كانــت أول بلــدة يف منطقــة الصحــراء تتحــرك ضــد خطــط النظــام
الســتخراج الغــاز الصخــري التــي تعــود إىل حزيران/يونيــو  ،2013قبــل وقــت طويــل مــن
53 Economic Voice Staff, “Protests sweep Algeria targeting fracking by Algerian regime and multinationals.” The
Economic Voice, 21st January 2015. http://www.economicvoice.com/protests-sweep-algeria-targeting-fracking-byalgerian-regime-and-multinationals/
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أحــداث عــن صالــح .وقــد فعــل النــاس ذلــك للتعبــر عــن رفضهــم ملــروع آخــر بعــد مــن
شــأنه أن ينتــزع منهــم مواردهــم ،ومــن شــأنه أن يتيــح للــركات املتعــددة الجنســيات نهــب
ثرواتهــم ،وأن يحافــظ عــى طغمــة فاســدة عــى رأس الدولــة كان ينبغــي أن تخدمهــم عوضـاً
عــن أن تجلــب الدمــار لســبل عيشــهم .ورمــى نضالهــم إىل توفــر املزيــد مــن الوظائــف
للمحرومــن مــن الحقــوق واملهمشــن اقتصاديـاً مــن الشــباب ،وكذلــك إىل مواجهــة الســلطات
التــي تحتقرهــم وتحديهــا لــي تــأيت بنــوع مــا مــن العدالــة.

الغاز الصخري :شكل آخر لكولونيالية الطاقة والعنرصية البيئية
كانــت فرنســا قــد حظــرت عــى رشكــة توتــال وغريهــا مــن الــركات اســتخدام تقنيــة
الصــدع املــايئ للصخــور عــى أراضيهــا بغــرض اســتخراج الغــاز ،لكنهــا تدفــع باتجاههــا
يف مســتعمرتها الســابقة الجزائــر ،ومــن املرجــح أن رشكــة توتــال أو جــي دي أف ســويز
ســيكون لهــا حصــة يف اســتغالل الغــاز الصخــري يف الجزائــر يف املســتقبل .وهــذا مجــرد
مثــال آخــر عــى كولونياليــة الطاقــة والعنرصيــة البيئيــة.
وكانــت هــذه املســألة املثــرة للجــدل عــى أجنــدة الرئيــس الفرنــي هوالنــد خــال
زيارتــه للجزائــر يف كانــون األول/ديســمرب  ،2012حيــث ووفــق لفرنســا ورشكاتهــا عــى
استكشــاف الغــاز الصخــري 54 .وأعلــن أيض ـاً وزيــر الخارجيــة الفرنــي لــوران فابيــوس
خــال عودتــه مــن رحلــة إىل الجزائــر يف حزيران/يونيــو  2014تأييــده للــركات الفرنســية
التــي تستكشــف الغــاز الصخــري يف أماكــن أخــرى.
وقــارن بعــض املراقبــن ومنظمــي الحمــات ذلــك بسلســلة االختبــارات النوويــة الفرســية
يف صحــراء ريغــان (مجموعــة مــن أربعــة اختبــارات نوويــة أجريــت يف ســنتي 1961-
 1960يف الصحــراء الجزائريــة) التــي ال نــزال نــرى اليــوم عواقبهــا البيئيــة والصحيــة
الوخيمــة .والشــعار الــذي ابتكــروه هــو“ :الجزائــر ليســت حق ـاً للتجــارب واالختبــارات
55
مــن أجــل الغــاز الصخــري”.

54 Hamouchene, Hamza, “Algeria, an Immense Bazaar: The Politics and Economic Consequences of Infitah.” Jadaliyya,
30 January 2013. http://www.jadaliyya.com/pages/index/9851/algeria-an-immense-bazaar_the-politics-and-economi
55 Balvet, Jacqueline, “Gaz de schiste en Algérie : après les essais nucléaires, le traumatisme de la fracturation
hydraulique.” Maghreb Emergent, 22 April 2014. http://maghrebemergent.com/contributions/opinions/item/36753le-gaz-de-schiste-en-algerie-et-la-remise-aux-calendes-grecques-de-la-transition-energetique.html
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وبالنســبة ملناهــي الصــدع املــايئ للصخــور بغــرض اســتخراج الغــاز ،كانــت آخــر جــوالت
مناقصــات النفــط والغــاز (التــي اس ـتُهلت يف كانــون الثاين/ينايــر  2014وأُعلنــت نتائجهــا
يف  30أيلول/ســبتمرب) كاملوســيقى يف آذانهــم :فلــم يتــم تقديــم مناقصــات للحصــول
56
عــى أي مــن ال ُرخــص الخمــس عــرة املطروحــة الستكشــاف النفــط والغــاز الصخــري.
ومــن الواضــح أن الجزائــر ال تــزال ،مــن منظــور رشكات النفــط الدوليــة ،غــر جذابــة
مــن الناحيــة املاليــة بالرغــم مــن الحوافــز املاليــة املق َّدمــة الســتغالل النفــط والغــاز
الصخــري ،والتــي أُدلخــت عــن طريــق تعديــات عــى قانــون املحروقــات تــم متريرهــا يف
كانــون الثاين/ينايــر .2013
وبالرغــم مــن هــذا الخــر الجيــد ،أعلنــت الســلطات الجزائريــة يف نهايــة كانــون األول/
ديســمرب  2014عــن حفــر أوىل اآلبــار الصخريــة التجريبيــة يف عــن صالــح .ويف رد فعــل
عــى هــذا اإلعــان ،راح الجزائريــون يحتجــون بعـرات اآلالف منــذ بــدء الســنة ()2015
يف جميــع أنحــاء البــاد (عــن صالــح ،وتامرناســت ،وورقلــة ،وغردايــة ،وإليــزي ،وأدرار،
وتيميمــون ،وبــرج باجــي مختــار ،والجزائــر العاصمــة ،وعــن بيــدا ،وأم البواقــي ،وباجــة،
ووهــران) معارضـ ًة الســتغالل الغــاز الصخــري يف عــن صالــح ،وهــي واحة-بلــدة يف قلــب
منطقــة الصحــراء يف الجزائــر وتــأوي أكــر املشــاريع املشــركة للغــاز الجــاف يف البــاد
(تنفذهــا رشكات بريتــش برتوليــوم وســتات أويــل وســوناطراك) .وفوجئــت الحكومــة
بحجــم معارضــة الجمهــور والــذي يه ـ ِّدد خطــط االســتخراج مــن الصخــور يف املســتقبل
مــن ِقبَــل الــركات املتعــددة الجنســيات ،مبــا فيهــا توتــال ِ
وشــل.

56 “Algeria Bid Round Flatters to Deceive.” Middle East Petroleum and Economic Publications, 3 October 2014.
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احتجاج ضد استخراج الغاز الصخري في عين صالح ،شباط/فبراير  .2015تصويرBBOY Lee :

وبينــا ُســمح باالحتجاجــات واملســرات الســلمية يف منطقــة الصحــراء ،فــإن االعتصــام يف
الجزائــر العاصمــة ،الــذي كان مقــررا ً لــه أن يحــدث يف  17كانــون الثاين/ينايــر  2015تضامنـاً
57
مــع حركــة املقاومــة املتناميــة ،قُ ِمــع وأُلقــي القبــض عــى نحــو دســتة مــن األشــخاص.
واســتمرت االحتجاجــات الضخمــة التــي اندلعــت يف عــدة بلــدات يف منطقــة الصحـراء الجزائرية
وســواها ألكــر مــن خمســة أشــهر (مــن كانــون الثاين/ينايــر إىل أيار/مايــو) بــا انقطــاع ،بالرغــم
مــن التدابــر القمعيــة واالحتوائيــة للســلطات الجزائريــة 58.وطلــب النــاس وقــف جميــع
عمليــات استكشــاف الغــاز الصخــري ،وطالبــوا الحكومــة بتعليــق النشــاط ريثــا يجــري نقــاش
وطنــي حــول املســألة ،وهــو األمــر الــذي كان ينبغــي أن يحــدث قبــل متريــر التعديــات عــى
59
قانــون املحروقــات يف كانــون الثاين/ينايــر  2013يف منــاخ مــن الالشــفافية الكاملــة.
57 Omar, Yacine, “Alger: une heure dans la peau d’un militant anti-gaz de schiste embarqué par la police,” Algérie Focus,
18 Janvier 2015. http://www.algerie-focus.com/2015/01/alger-le-rassemblement-anti-gaz-de-schiste-avorte-par-la-police/
58 Lamri, Rachida, “Shale gas in Algeria: anger mounts as the government lies by omission.” openDemocracy, 5
February 2015. https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/rachida-lamri/shale-gas-in-algeria-anger-mountsas-government-lies-by-omission
59 “Le Collectif pour un moratoire sur le gaz de schiste appelle à un débat national à In Salah.” El Watan, 24 Avril 2015.
http://www.elwatan.com/archives/article.php?id_sans_version=293169
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وبالرغــم مــن إعــان الحكومــة يف كانــون الثاين/ينايــر  2016أنهــا ســتوقف االســتغالل بســبب
األســعار بالغــة االنخفــاض للنفــط ،فــإن أهــل عــن صالــح وغريهــا مــن املناطــق يظلــون
متيقظــن ومرصيــن عــى حاميــة بيئتهــم ومواردهــم وســبل عيشــهم.

2

تونس :الوقود األحفوري ،والصيادون الغاضبون،
والخريجون ّ
البطالون والسخط على انعدام الشفافية

قرقنــة هــي مجموعــة مــن الجــزر الواقعــة خــارج الشــاطئ الرشقــي لتونــس يف خليــج قابــس،
عــى مســافة نحــو  20كيلومــرا ً مــن مدينــة صفاقــس .وقــد شــهدت الجــزر احتجاجــات
وبعــض األحــداث العنيفــة خــال األشــهار القليلــة األوىل مــن عــام  ،2016وهــي ترتبــط كلهــا
بصناعــة الوقــود األحفــوري.

رشكة طينة للخدمات البرتولية والصيادون الغاضبون
يف آذار/مــارس  ،2016احتــج بعــض الصياديــن يف األرخبيــل عــى ترسيــب نفطــي كبــر ،ونبــع
الترسيــب وفقـاً لهــم مــن خــط أنابيــب تحــت ســطح البحــر .ونفــت رشكــة “طينــة للخدمــات
البرتوليــة” الربيطانيــة االدعــاءات ،وأعلنــت أن الترسيــب جــاء مــن رأس بــر عــى أحــد
60
منصــات الحفــر البحريــة.

60 Tunisia-tn, “Thyna Petroleum Services Explains Kerkennah Oil Spill.” Tunisia-tn, 22 March 2016. http://tunisia-tn.
com/thyna-petroleum-services-explains-kerkennah-oil-spill/
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التسريب النفطي في شاطئ سيدي فرج في قرقنة .تصويرsoseau.net :

ومل يكــن الصيــادون غاضبــن مــا جــرى فقــط ألن الترسيــب كان يقتــل الســمك ويهــ ِّدد
التنــوع البيولوجــي البحــري وبالتــايل يهــ ِّدد ســبل عيشــهم ،لكــن أيضــاً ألن رشكــة طينــة
حاولــت التقليــل مــن تأثــر الترسيــب بــل والتســر عليــه .ومل تكــن هــذه عــى مــا يبــدو هــي
املــرة األوىل ،بــل الثالثــة أو الرابعــة ،التــي يحــدث فيهــا ذلــك.

برتوفاك وخريجو الجامعات البطّالون :من امتياز فاسد إىل التس ُّبب يف انتفاضة
بعــد عــر ســنوات مــن الحصــول عــى امتيــاز غــاز الرشقــي يف قرقنــة مــن خــال
صفقــة فاســدة 61 ،وبعــد خمــس ســنوات مــن انتفاضــة تونــس مــن أجــل الخبــز والحريــة
والعدالــة االجتامعيــة يف  ،2011/2010تواجــه رشكــة النفــط والغــاز الربيطانيــة برتوفــاك
غضب ـاً متزايــدا ً يف الجزيــرة .وخــال األســبوعني األولــن مــن نيســان/أبريل  ،2016كانــت
62
قرقنــة ســاحة لقمــع بوليــي عنيــف لالحتجاجــات ضــد الرشكــة.
61 Tunisia-tn, “Thyna Petroleum Services Explains Kerkennah Oil Spill.” Tunisia-tn, 22 March 2016. http://tunisia-tn.
com/thyna-petroleum-services-explains-kerkennah-oil-spill/
62 Mekki, Thameur, “Reportage à Kerkennah: Les raisons de la colère.” Nawaat, 19 April 2016. http://nawaat.org/
portail/2016/04/19/reportage-a-kerkennah-les-raisons-de-la-colere/
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ونشــبت االحتجاجــات الواســعة والقمــع التــايل لهــا (مبــا يف ذلــك ادعــاءات بوقــوع
تعذيــب) بعــد أن فضــت الرشطــة بعنــف اعتصامـاً ســلمياً دام لشــهرين قــام بــه خريجــو
الجامعــات البطّالــون يف قرقنــة ،حيــث تولــت متثيلهــم نقابــة وطنيــة (اتحــاد أصحــاب
الشــهادات املعطلــن عــن العمــل) ،أمــام مصنــع برتوفــاك للغــاز .ورمــى هــذا االعتصــام
إىل الضغــط عــى الرشكــة الربيطانيــة الســتئناف املســاهامت يف صنــدوق التشــغيل الــذي
كان يكفــل رواتبهــم الضئيلــة وإنهــاء اإلغــاق الــذي أســفر عــن فقــدان مئــات النــاس
لوظائفهــم.

َّ
نظمه الخريجون ّ
البطالون ،المنتسبون إلى اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.
اعتصام
تصوير :نوات

وبعــد أن هــدأ القمــع البوليــي ،أظهــر شــباب الخريجــن املعطلــن عــن العمــل عزمهــم عــى
الحصــول عــى حقوقهــم عــن طريــق اســتئناف االعتصــام خــارج حقــل غــاز الرشقــي .ويف
وقــت كتابــة هــذا التقريــر (حزيران/يونيــو  ،)2016مل تثمــر املفاوضــات مــع برتوفــاك شــيئاً وال
ي ـزال إنتــاج الغــاز متوقف ـاً إذ يدعــو أهــايل قرقنــة إىل إنشــاء صنــدوق تنميــة (مت ِّولــه رشكات
النفــط والغــاز) ،وإنهــاء الفســاد ،وفصــل مديــر برتوفــاك عــاد درويــش ،وإخضــاع رشكات
النفــط والغــاز للمســاءلة.
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حملة “وينو البرتول؟” (أين البرتول؟)
بــدأت حملــة “وينــو البــرول؟” (أيــن البــرول؟) يف مايو/أيــار  2015عــى الفيســبوك .وراحــت
الحملــة تجتــذب االهتــام اإلعالمــي حينــا خــرج املواطنــون إىل الشــارع رافعــن الشــعار
وســلطت أضــواء كثيفــة عــى الحملــة يف
عــى الفــات ورايــات وحاويــات غازولــن فارغــةُ .
حزيران/يونيــو  2015حينــا تح ّولــت مظاهـرات يف العاصمــة ويف جنــوب البــاد (قبــي ودوز)
إىل مواجهــات عنيفــة بــن املحتجــن وقــوات األمــن 63.ومثــل هــذه الحمــات ال تعــدو أن
تكــون تعب ـرا ً عــن الســخط الشــعبي عــى الشــفافية والمســاءلة رشكات الوقــود األحفــوري
وعــى نهــب مواردهــم الطبيعيــة ،ذلــك النهــب املصحــوب بالبطالــة وبالتخلُّــف اإلقليمــي.

صورة من احتجاج “وينو البترول؟” .المصدر :الصفحة الرسمية على الفيسبوك 12 ،حزيران/يونيو 2015

”63 Szakal, Vanessa, “‘Where’s our oil?’: the continued confusion of politics and resource management in Tunisia.
Nawaat, 16 June 2016. http://nawaat.org/portail/2015/06/16/wheres-our-oil-the-continued-confusion-of-politicsand-resource-management-in-tunisia/
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3

المغرب :مقاومة شركات الطاقة الخاصة
والصناعات ِّ
الملوثة

املقاومة ضد رشكة الطاقة الخاصة “أمنديس”
عــى مــدى بضعــة أســابيع خــال ترشيــن األول/أكتوبــر وترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2015خــرج
ع ـرات اآلالف إىل الشــوارع يف مدينــة طنجــة الشــالية يف املغــرب احتجاج ـاً عــى تســعري
الطاقــة وامليــاه بأســعار باهظــة .وكانــت هــذه االحتجاجــات هــي األوســع يف البلــد منــذ
انطــاق االنتفاضــات العربيــة يف  ،2011حينــا اندلعــت يف املغــرب حركــة قويــة (حركــة 20
64
فربايــر) تطالــب بإصالحــات سياســية واقتصاديــة.
ورفــع املحتجــون شــعارات مثــل“ :ارحــل أمانديــس ،طنجــة ليســت لــك! كفــى” و“يــا للعــار
يــا للعــار ،باعونــا لالســتعامر” .ودعــت “ثــورة الشــموع” كــا أُطلــق عليهــا يف طنجــة الســكان
إىل قطــع الكهربــاء مــن الســاعة الثامنــة مســا ًء إىل العــارشة مســا ًء كل ليلــة واســتعامل
65
الشــموع عوض ـاً عنهــا.
وكانــت أمانديــس ،وهــي فــرع لرشكــة فيوليــا للبيئــة ( )Veolia Environnementالفرنســية ،
قــد تولــت تشــغيل خدمــات امليــاه والــرف والكهربــاء يف مدينتــي طنجــة وتطــوان املجــاورة
لهــا منــذ عــام  66.2002وتعمــل رشكــة ريــدال ،وهــي فــرع آخــر لرشكــة فيوليــا ،يف العاصمــة
الربــاط وســا وبلديتــي متــارة وبوزنيقــة.

64 “‘Révolte des bougies’ à Tanger contre Amendis.” Telquel, 25 October 2015. http://telquel.ma/2015/10/25/revoltebougies-tanger-contre-amendis_1467639

 65المرجع ذاته.
ت
 66موقع ش
�كة أمانديس عىل إالن�نتhttp://www.client.veoliaenvironnement.ma/Tanger/Pages/Tanger.aspx :
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احتجاج ضد شركة الطاقة الخاصة أمنديس في طنجة في تشرين الثاني/نوفمبر .2015
وتقول الالفتة“ :الشعب يريد إسقاط أمانديس”

وأُجــرت رشكــة أمانديــس عــى مراجعــة فواتــر الطاقــة مــن األشــهر الســابقة ودعــا
امللــك محمــد الســادس رئيــس الحكومــة ووزيــر الداخليــة إىل إجــراء زيــارة لطنجــة
واالجتــاع مبســؤويل رشكــة أمانديــس إليجــاد حــل 67 .وبالرغــم مــن أن مطالــب
الســكان األشــد راديكاليــة ،واملتمثلــة يف االســتحواذ عــى رشكــة أمانديــس وتأميمهــا،
قــد أُهملــت ،فقــد عـ ّـرت االحتجاجــات عــن الغضــب الشــعبي املتزايــد ضــد خصخصــة
نظــام الطاقــة ،والــذي كان موضوعــاً ملرحلــة جديــدة ملــا يســمى الــراكات بــن
القطاعــن العــام والخــاص.

محطة الطاقة العاملة بالفحم يف آسفي
ميكــن وصــف آســفي بأنهــا ضحيــة لـــ “تنميــة” املغــرب وسياســاته “الصناعيــة” – فهــي
نــوع مــن املنطقــة الفــداء .وتضــم آســفي إحــدى أشــد الصناعــات تلويثــاً يف البــاد:
رشكــة مصنــع فوســفات تونــس 68 .وقــد عــاىن الســكان املحليــون مــن اآلثــار الســلبية
”67 “Manifestations à Tanger Contre Amendis: le gouvernement a commencé à régler les irrégularités enregistrées.
Med1TV, 5 November 2015. http://www.medi1tv.com/fr/manifestations-%C3%A0-tanger-contre-amendis-legouvernement-a-commenc%C3%A9-%C3%A0-r%C3%A9gler-infos-48410

�كة مصنع فوسفات تونس عىل إال ت
 68موقع ش
ن�نتhttp://www.ocpgroup.ma/ :
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لهــذه الصناعــة عــى مــدى عقــود إذ ألحــق تلــوث امليــاه والهــواء أرضارا ً بالغــة بصحتهــم
69
وزراعتهــم ومواردهــم الســمكية.
ويجــري التخطيــط ملــروع مد ِّمــر آخــر يف آســفي ،وهــو مــا ميثــل إبــادة وشــيكة للبيئــة:
70
يجــري بنــاء محطــة طاقــة تعمــل بالفحــم ويُنتظــر أن تبــدأ العمــل يف عــام .2018
ويتكلــف املــروع زهــاء  2.6بليــون دوالر ومــن املتوقــع أن يغطــي  25يف املائــة مــن
كل مــن املكتــب الوطنــي
احتياجــات املغــرب مــن الطاقــة الكهربائيــة .ويرعــى هــذه املحطــة ٌ
للكهربــاء واملــاء الصالــح للــرب ورشكةآســفي للطاقــة .واألخــرة هــي كونســورتيوم مك ـ َّون
مــن رشكات ناريفــا (الهولدينــغ امللــي) ،و “إنرتناشــيونال بــاور” (اململكــة املتحــدة) ،وجــي دي
أف ســويز (فرنســا) ،وميتســوي ورشكاه (اليابــان).
وكان مــن املزمــع بنــاء املحطــة يف بلــدة أكاديــر الســاحلية الجنوبيــة ،لكــن بعــد رفــض ســكانها
نُقلــت املحطــة إىل آســفي .ووقعــت بعــض االحتجاجــات يف  2014ضــد املــروع ،حيــث
ســلطت الضــوء عــى الكارثــة اإليكولوجيــة املحتملــة النشــوب 71.غــر أن هــذه االحتجاجــات
ووجهــت بالقمــع أو اإلهــال ،واملــروع يســر عــى قــدم وســاق رغــم كل يشء .واملدهــش
بشــأن هــذه املحطــة هــو التناقــض الصــارخ بــن أوراق االعتــاد الخ ـراء التــي يفاخــر بهــا
املخــزن ومــروع للوقــود األحفــوري كهــذا بالــغ التلويــث.

باء

ديمقراطية الطاقة في إطار العدالة المناخية

دميقراطية الطاقة :نحو تعريف
تعنــي “دميقراطيــة الطاقــة” و“عدالــة الطاقــة” خلــق مســتقبل تكــون فيــه الطاقــة موزَّعــة
بإنصــاف ،وخاضعــة للســيطرة ومــدارة دميقراطيــاً ،وتتــوازن فيــه مصادرنــا للطاقــة ونظــم
نقلهــا مــع البيئــة ومــع احتياجــات األجيــال املقبلــة .وســواء اعتمــدت نظــم الطاقــة عــى
الوقــود األحفــوري أو املتجــدد ،فــإن تلــك النظــم التــي ال تعــود بالنفــع عــى النــاس الذيــن
ت ُســتخرج الطاقــة مــن أراضيهــم ،أو التــي تســهم يف تعزيــز النظــم الســلطوية والقمعيــة ،أو
69 “Safi, ville polluée, lutte pour sa survie écologique.” Telquel, 30 July 2014. http://telquel.ma/2014/07/30/safi-villepolluee-lutte-survie-ecologique_141027
70 “La station thermique à Safi, un écocide en préparation.” ATTAC MAROC, 18 October 2015. http://attacmaroc.org/
fr/2015/10/18/la-station-thermique-a-safi-un-ecocide-en-preparation/
71 “Safi, ville polluée, lutte pour sa survie écologique.” Telquel, 30 July 2014. http://telquel.ma/2014/07/30/safi-villepolluee-lutte-survie-ecologique_141027
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التــي يقتــر تأثريهــا عــى إث ـراء أقليــة ضئيلــة مــن النخــب والــركات العابــرة للقوميــات
الن ّهابــة هــي نظــم فاحشــة ويجــب مقاومتهــا.
وتــزداد أهميــة ذلــك حينــا نفكــر يف ســياق االنتفاضــات العربيــة ويف مطالــب الثــورات :الخــر
والحريــة والعدالــة االجتامعيــة والســيادة الوطنيــة .واملشــاريع التــي تنخــرط فيهــا الــركات
الكــرى املتعــددة الجنســيات متيــل إىل اتخــاذ نهــج مــن أعــى إىل أســفل ،وتزيــد مــن أخطــار
الترشيــد واالســتيالء عــى األرايض وتلويــث البيئــة املحليــة .ويف غيــاب املشــاركة املجتمعيــة ،ال
توجــد ضامنــة إلســهام تلــك املشــاريع يف التخفيــف مــن حــدة الفقــر أو الحــد مــن البطالــة أو
الحفــاظ عــى بيئــة آمنــة.
ولــذا ،يجــب ألي مــروع معنــي بإنتــاج الطاقــة (املســتدامة يــا حبــذا) أن يجــد جــذوره يف
املجتمعــات املحليــة وأن يكــون متجهـاً نحــو توفــر احتياجاتهــا ورعايتهــا (مبــا يف ذلــك نقــل
املعرفــة والتكنولوجيــا) .وعوضـاً عــن تب ِّنــي مشــاريع عمالقــة (مثــل خطــة الطاقــة الشمســية
يف املغــرب) ،قــد ندعــم عوضــاً عــن ذلــك املشــاريع الصغــرة الالمركزيــة التــي ميكــن أن
تــدار ويتــم الســيطرة عليهــا دميقراطيـاً مــن ِق َبــل املجتمعــات املحليــة التــي تعـ ِّزز اســتقاللية
الطاقــة.
وتكمــن يف صميــم ذلــك األشــكال ذات املغــزى للمشــاركة املحليــة واملشــاورات الســليمة التــي
تتيــح للمجتمعــات املحليــة والســكان حريــة منــح أو منــع موافقتهــم املســبقة والرشــيدة.

السيادة عىل املوارد الطبيعية والعدالة املناخية
ليــس عنــف تغـ ُّـر املنــاخ طبيعيـاً بــل هــو ناجــم عــى العكــس عــن مجموعــة مــن االختيــارات
ألولئــك املمســكني بالســلطة ،وتحديــدا ً اختيــار االســتمرار يف حــرق الوقــود األحفــوري ،الــذي
متارســه الــركات والحكومــات الغربيــة جنبـاً إىل جنــب النخــب املحليــة والجيــوش يف الجنوب
العاملــي ،مبــا يف ذلــك املنطقــة املغاربيــة .وتغـ ُّـر املنــاخ ليــس ســوى أحــد جوانــب املنطــق
اإلمربيــايل املتمثــل يف نهــب الطبيعــة والشــعوب ،وتلعــب صناعــة الوقــود األحفــوري دورا ً
حيويـاً يف التسـبُّب يف تلــك الظاهــرة .وهــو مســؤول عـ ّـا ميكــن تســميته “كولونياليــة الطاقة”،
أي محاولــة تلــك الــركات االســتيالء عــى املزيــد مــن املــوارد بغــرض تعظيــم أرباحهــا .وهــذه
الــركات غــر معنيــة بالعواقــب اإليكولوجيــة واالجتامعيــة لسياســاتها ،مبــا يف ذلــك تدهــور
البيئــة واملزيــد مــن نــزع ممتلــكات الشــعوب يف الجنــوب العاملــي.
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ويُش ـكِّل اســرداد الســيادة عــى املــوارد الطبيعيــة والخــاص مــن قبضــة آليــات الســوق
تغــر املنــاخ والتكيُّــف معــه.
خطوتــن ال غنــى عنهــا يف الجهــد الرامــي إىل تخفيــف ُّ
ويصــح ذلــك بوجــه الخصــوص إذا مــا كان الهــدف هــو العدالــة املناخيــة ،حيــث ينصــب
الرتكيــز عــى التقليــل إىل أدىن حــد ممكــن مــن العــبء الــذي يوقعــه تغـ ُّـر املنــاخ عــى
املهمشــن واملج َّرديــن مــن ممتلكاتهــم واملســتضعفني .واكتســاب الســيطرة الدميقراطيــة
عــى تلــك املــوارد يُشـكِّل خطــوة حيويــة أخــرى يف املســرة نحــو انتقــال عــادل ،بعيــدا ً عن
الوقــود األحفــوري ونحــو الطاقــة املتجــدة .ويف نهايــة املطــاف ،كيــف ميكــن اتخــاذ مثــل
تلــك الق ـرارات الهامــة بشــأن الطبيعــة وبنيــة نظمنــا للطاقــة والغــرض منهــا مــن دون
الحصــول عــى إســهام النــاس املعنيــن؟
ومــع ذلــك ،فــإن الســيطرة الدميقراطيــة والقامئــة عــى إعــادة التوزيــع واإليكولوجيــة عــى
مصــادر طاقتنــا ال ميكــن تحقيقهــا مــا دامــت رشكات النفــط والغــاز املتعــددة الجنســيات
تســيطر عــى حصــة األســد مــن مواردنــا ومتــارس نفــوذا ً كبـرا ً عــى القـرارات االقتصاديــة
يف املســتقبل .وال ميكــن تحقيقهــا بينــا تعمــل الــركات املتعــددة الجنســيات والــدول
الســلطوية يــدا ً بيــد عــى مراكمــة الرأســال بقســوة لصالــح أقليــة ضئيلــة عــى حســاب
األغلبيــة.
ويف كل عــام ،يجتمــع قــادة العــامل ومستشــاروهم واإلعــام يف مؤمتــر آخــر لألط ـراف يف
االتفاقيــة اإلطــار لألمــم املتحــدة بشــأن تغــر املنــاخ .ولكــن بالرغــم مــن التهديــد العاملــي،
تســمح الحكومــات النبعاثــات الكربــون باالرتفــاع ولألزمــة بالتصاعــد .وقــد خطفــت قــوة
الــركات املحادثــات وهــي تع ـ ِّزز املزيــد مــن “الحلــول الزائفــة” املــدرة لألربــاح .وقــد
حظــي املؤمتــر الحــادي والعــرون لألطـراف يف باريــس باالنتبــاه ،لكــن القــادة السياســيني
أخفقــوا يف تحقيــق التخفيضــات الالزمــة لضــان البقــاء 72.ويف هــذا الصــدد ،لــن يكــون
املؤمتــر الثــاين والعــرون الــذي سـ ُيعقد يف املغــرب يف ترشيــن الثاين/نوفمــر  2016مختلفاً.
والواقــع أنــه ســيكون فرصــة لــي يُزيِّــن املخــزن واجهتــه “الخــراء” ويعــ ِّزز مكانتــه
الدوليــة عــن طريــق اجتــذاب املزيــد مــن الريــع الســيايس واالس ـراتيجي عــى حســاب
التغيــر الدميقراطــي والجــذري.
72 Chivers, Danny and Jess Worth, “Paris deal: epic fail on a planetary scale.” New Internationalist, December
2015. https://newint.org/features/web-exclusive/2015/12/12/cop21-paris-deal-epi-fail-on-planetary-scale/
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ً
خامسا-

االستنتاجات

كل مــن الجزائــر واملغــرب وتونــس مبــوارد
مثلــا رأينــا عــى امتــداد هــذه اإلحاطــة ،يتمتــع ٌ
طبيعيــة غنيــة ولديهــا إمكانيــة ضخمــة للطاقــات املتجــددة .غــر أن الســيادة الشــعبية
عــى تلــك املــوارد والطاقــات محــدودة للغايــة ومق َّيــدة ،مــن جهــة مــن ِق َبــل النخــب
املحليــة الســلطوية والفاســدة ،ومــن جهــة أخــرى نتيجــة ألفعــال وسياســات االتحــاد
األورويب والــركات الخاصــة ،املحليــة أو األجنبيــة.
وتتســم سياســة االتحــاد األورويب يف مجــال الطاقــة بالتواطــؤ املتكــرر مــع دكتاتوريــات
وحكومــات قاســية بغــرض تأمــن بعــض مصالــح الطاقــة واملصالــح الجيوسياســية ،مبــا
يف ذلــك يف املنطقــة املغاربيــة .ويف صياغتــه لسياســة خارجيــة أوروبيــة مشــركة يف
مجــال الطاقــة ،يعطــي االتحــاد األورويب األولويــة أيض ـاً لتأكيــد ســيطرته عــى املزيــد
مــن احتياطيــات الوقــود األحفــوري والطاقــة املتجــددة ،حتــى حينــا يعنــي ذلــك
التمكــن مــن مامرســة املزيــد مــن الوحشــية والقمــع املقرتنــن بالتدمــر اإليكولوجــي.
ويف الجزائــر (وبدرجــة أقــل يف تونــس) ،فــإن رغبــة االتحــاد األورويب يف إحــكام
ســيطرته عــى املزيــد مــن احتياطيــات الغــاز تــؤدي بــه إىل إقــراره إســكات الشــعوب
وحرمانهــا مــن حقوقهــا .كــا أن خططــه لزيــادة حصــة الطاقــة املتجــددة يف مزيجــه
مــن الطاقــة عــن طريــق االســترياد مــن املغــرب تجعلــه متواطئـاً يف االســتيالء األخــر
ويف مصــادرة ســيادة الشــعوب عــى أراضيهــا .وســعياً وراء النفــط والغــاز وكذلــك
الطاقــة املتجــددة ،أصبحــت سياســة االتحــاد األورويب الخارجيــة يف مجــال الطاقــة
منصبــة بصــورة متزايــدة عــى الرتبُّــح الفاحــش للــركات وعالقاتهــا الحميمــة بنظــم
ســلطوية.
تغــر املنــاخ هــو أمــر واقــع بالفعــل يف املنطقــة املغاربيــة ،وهــو يُقــ ِّوض األســاس
إن ُّ
تغــر املنــاخ
االجتامعي-االقتصــادي واإليكولوجــي للحيــاة يف املنطقــة .وتتفاقــم آثــار ُّ
بفعــل التدهــور البيئــي واســتنفاد املــوارد الطبيعيــة نتيجـ ًة للنمــوذج اإلمنــايئ القائــم عــى
التقديــر املفــرط لإلنتاجيــة واملســتند إىل االســتخراجوية أو االســتغالل املفــرط للمــوارد
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الطبيعيــة ،يف آليــة كولونياليــة ونيوكولونياليــة للنهــب واالســتحواذ .ويســتند هــذا النمــوذج،
مثلــا رأينــا يف النضــاالت املختلفــة التــي وثقتهــا هــذه الدراســة ،إىل الرتاكــم مــن خــال
تجريــد النــاس مــن ممتلكاتهــم ،وتنميــة التخلــف ،والعنــف االجتامعي-اإليكولوجــي .وهــذه
هــي مفارقــة االســتخراجوية يف ظــل الرأســالية ،حيــث تُخلــق مناطــق فــداء يُض َّحــى بهــا
بغــرض الحفــاظ عــى تراكــم الرأســال.
وللشــعوب يف املنطقــة املغاربيــة مظــامل طويلــة األجــل ،وأحيان ـاً مــا تنفجــر تلــك املظــامل يف
صــورة انتفاضــات .ومل تكــن هــذه الشــعوب مبثابــة عابــري ســبيل ســلبيني صامتــن يف مواجهــة
الواقــع عليهــم مــن أشــكال الظلــم والعنــف .بــل هــي تقــاوم وتكافــح مــن أجــل اســتعادة
بيئتهــا ومواردهــا مــن نهــم األســواق والنخــب املحليــة والــركات املتعــددة الجنســيات.
ويف نهايــة املطــاف ،متثــل إعــادة صياغــة النقــاش حــول مســائل العدالــة واملســاءلة والخــر
الجامعــي خطــوة رضوريــة مــن أجــل تصميــم وتنفيــذ انتقــال عــادل بعيــدا ً عــن الوقــود
األحفــوري .وال ميكــن تخ ُّيــل مثــل هــذا االنتقــال مــن دون كبــح صناعــة النفــط والغــاز
ومســاءلتها ،وال ميكــن وضعــه موضــع التنفيــذ مــن دون املــي بعيــدا ً عــن منطــق الرأســال
الــذي يُج ـ ِّزئ ســبل عيشــنا وأراضينــا ويســلعها ويخصخصهــا.
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المؤلف

حمــزة حموشــان منظِّــم حمــات وكاتــب وباحــث جزائــري وعضــو مؤســس يف “حملــة
التضامــن الجزائريــة” التــي تتخــذ مــن لنــدن مقــرا ً لهــا ،ويف منظمــة “عدالــة بيئيــة
 شــال أفريقيــا” .وســبق لــه العمــل مــع منظمــة “العدالــة العامليــة اآلن” و“منــراملســائل املتعلقــة باملنــاخ والغــذاء والتجــارة وعدالــة الطاقــة” .وهــو حاليــاً مســؤول
برامــج أقــدم ملنطقــة شــال أفريقيــا وغــرب آســيا يف منظمــة “الحــرب عــى العــوز”.
ونُــرت كتاباتــه يف الغارديــان ،وكاونرتبانــش ،ونيــو إنرتناشيواليســت ،وريــد بيــر،
وجدليــة ،وأوبــن دميقــرايس ،وبامبــازوكا ،والوطــن ،ومغــرب إميورجانــت ،وهافينغتــون
بوســت.
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تم دعم هذه المطبوعة من قبل مؤسسة روزا لكسمبورغ من خالل الدعم
المقدم لها من وزارة التعاون االقتصادي و التنمية األلمانية

إن محتوى هذه المطبوعة هو مسئولية الكاتب و ال يعبر بالضرورة عن موقف
مؤسسة روزا لكسمبورغ

ﻳﺰﻋﻢ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ودوﻟﻪ اﻷﻋﻀﺎء أن ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻨﻬﺾ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ .ﻏﻴﺮ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء .ﻓـ "اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻨﻴﺔ" ﻟﻼﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺣﻜﺎم اﺳﺘﺒﺪادﻳﻴﻦ .وﻟﻴﺲ ﻧﻬﻢ أوروﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ِّ
اﻟﻜﺘﻴﺐ إﻟﻰ ﻃﺮح ﻫﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ.
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،وﻳﺮﻣﻲ ﻫﺬا
وﻳﺴﺘﻌﺮض ﻧﺺ ﺣﻤﺰة ﺣﻤﻮﺷﺎن ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻹﻫﻤﺎل اﻟﺼﺎرخ ﻹرادة اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ً
ُ
ُ ِّ
وﻳﻤﺜﻞ اﻟﻜ ِّﺘﻴﺐ أﻳﻀﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻤﻐﺮب واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻷوروﺑﺎ.
ﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ُﻳﻮﻓﺮ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ
اﻟﻨﻀﺎﻻت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ.

