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مقدمة :

منذ اإلعالن الرّسمي عن انطالق املفاوضات بخصوص اتفاق التبادل الحّر الّشامل واملعّمق بني تونس واالتحاد األورويب يف أكتوبر 2015، أصبح عدم التكافؤ بني 

وسائل التفاوض التي تعتمدها تونس وتلك التي يعتمدها االتحاد األورويب أكرث وضوحا ومثريا للتّساؤل حول جدوى املفاوضات بالنسبة إىل تونس. 

يندرج هذا االتفاق املعروف باسم »أليكا« ضمن سياسة الجوار األوروبية الجديدة ويُضاف إىل اتفاقية الرشاكة بني تونس واالتحاد األورويب، وذلك بهدف 

توسيع نطاق تحرير التجارة لتتامىش مع املعايري والترشيعات األوروبية. وعليه، فإن الطابع »الّشامل« و«املعّمق« لالتفاق سيلزم تونس بإحداث تغيريات ال 

رجعة فيها عىل مستوى سياساتها العمومية الوطنية.

تدور مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل واملعّمق الذي اقرتحه االتحاد األورويب حول قطاعني اثنني وهام الفالحة والخدمات. يف هذا املقال، سنسلّط الضوء 

عىل قطاع الطاقة عرب تحليل أحكام اتفاق التبادل الحر الشامل واملعّمق، وسرنكّز بشكل خاّص عىل الفصل املتعلق بـ »الطاقة واملواد األّولية« و خاصًة اآلثار 

املرتتبة من حيث إنتاج الكهرباء والطاقات املتجددة واسرتاتيجية الطاقة يف تونس.

د. إميان اللوايت
باحثة ـــ منسقة عمل ميداين

imen.louati@economie-tunisie.org

I. اتفاق التبادل الحّر الّشامل واملعّمق بني تونس واالتحاد األورويب

شهدت السياسة األوروبية الخاصة بجنوب البحر األبيض املتوسط عدة تغيريات منذ السبعينات إىل حني وضع سياسة 

الجوار األوروبية الجديدة. وتعكس هذه السياسات النهج الذي يتّبعه االتحاد األورويب لتطوير منطقة تبادل حّر ولتحرير 

التعاون1  واتفاقيات  اتفاقيات  قائم عىل  اعتامد نهج شامل وإقليمي  املتوسط. فبعد  األبيض  البحر  التجارة مع جنوب 

الرشاكة2 ، أصبح االتحاد األورويب يعتمد نهجا متاميزا حسب الدولة من خالل خطط عمل الجوار3 واتفاقيات التبادل الحّر.

 أّما فيام يخّص تونس، وعقب مراجعة سياسة الجوار األوروبية الخاصة بها، فقد أسند إليها االتحاد األورويب سنة 2012 

صفة الرشيك املميّز، وهو ما ألزمها بتنفيذ جملة من اإلصالحات الترشيعية واملؤسساتية والسياسية قصد إدراج املعايري 

األوروبية وهو ما يتخطّى القواعد التجارية. سيمّكن التوافق مع ترشيعات االتحاد األورويب -الذي يبقى رهن مفاوضات 

اتفاق التبادل الحّر الّشامل واملعّمق- من خالل املالءمة الترشيعية والتنظيمية من استفادة البالد التونسية من السوق 

الحر  التبادل  اتفاقيات  الجديد من  الجيل  يتميز  االنضامم إىل عضويته. وعليه،  احتامل  األورويب دون  لالتحاد  الداخلية 

املعايري املوّحدة  التقريب بني  العمل، و بطابعه »املعّمق« من خالل  بطابعه »الشامل« من خالل دمج جميع ميادين 

والترشيعات يف تونس مع تلك املعتمدة يف االتحاد األورويب. هذا وميثّل تقريب املعايري رشطا مسبقا للنفاذ املحتمل إىل 

املعايري وحده  تقريب  يكفي  إىل ذلك، ال  باإلضافة  والخدمات.  البضائع  بغية تصدير  األورويب  لالتحاد  الداخلية  السوق 

لضامن النفاذ إىل السوق نظرا الرتباطه كذلك باملفاوضات املتعلقة بكامل محتوى اتفاق التبادل الحّر الّشامل واملعّمق، 

وهو ما يربهن عىل دوره الرئييس يف سياسة الجوار األوروبية الجديدة4  .

يضغط االتحاد األورويب عىل تونس للتوقيع عىل هذا االتفاق. ولعّل ذلك يعزى للرتاجع الذي شهدته حصة اإلتحاد األورويب 

من املبادالت التجارية لتونس منذ سنة 2003. فبعد أن كانت تبلغ 78% سنة 2003، انخفضت إىل 63% سنة 2015، وهو 

ما يعادل انخفاضا قدره 15% من حصة املبادالت. عالوة عىل ذلك، تعكس مسارعة االتحاد األورويب بتعميق عالقاته التجارية 

مع تونس، من خالل املفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحّر الّشامل واملعّمق، نيّته يف إبقاء تونس يف »أحضانه«5 .

يف سنة 2015، قّدم االتحاد األورويب لتونس اتفاق التبادل الحّر الّشامل واملعّمق بني االتحاد األورويب وتونس رسميًا كأداة 

رئيسية يف سياسة الجوار األوروبية الجديدة 6 , 7. ويشمل االتفاق حاليًا 14 مجااًل للتفاوض 8  ويغطي قطاعني اثنني هام الفالحة 

والخدمات. أما فيام يتعلق بقطاع الخدمات، ينص الفصل الخاص بالطاقة املقرتح يف ماي 2018 عىل جملة من األمور من بينها 

حظر إحتكار االسترياد أو التصدير وإلغاء الرّقابة عىل األسعار واستعامل الشبكة الطّاقيّة من قبل أطراف أخرى.

سنتي  بني  التنفيذ  حيز  دخلت  تونس  مع  تعاون  اتفاقية     1

1978 و 1979
2   اتفاقية رشاكة مع تونس سنة 1995 دخلت حيز التنفيذ 

سنة 1998
3   صادقت تونس عىل خطة عمل الجوار بني االتحاد األورويب 

وتونس سنة 2006

7 املفوضية األوروبية )2015( البالغ املشرتك للربملان 

األورويب واملجلس واللجنة االقتصادية واالجتامعية 
األوروبية واللجنة األوروبية لألقاليم. مراجعة سياسة 

الجوار األوروبية.

8  تم تحديثه بتاريخ 13 جويلية 2018، انظر

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.
cfm?id=1489

4   Chandoul J. (2017) L’ALECA, un 
instrument clé dans la politique de 
l’UE. Briefing paper n°2. Observatoire 
Tunisien de l’Economie.
5 Ben Rouine C., (2017) Historique des 
relations commerciales Tunisie – UE : 
L’heure du désenchantement ?. Brie-
fing paper n°1. Observatoire Tunisien 
de l’Economie.
6 Chandoul J. (2017) L’ALECA, un 
instrument clé dans la politique de 
l’UE. Briefing paper n°2. Observatoire 
Tunisien de l’Economie.
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II. اإلحتكار وقطاع الكهرباء يف اتفاق التبادل الحّر الّشامل واملعّمق : 
 ما هو مستقبل الرشكة التونسية للكهرباء والغاز؟

يف إطار النهج التحّرري، اقرتح االتحاد األورويب عىل تونس الحد بشكل ال رجعة فيه من هامش تدّخل الدولة التونسية 

وقانون التنظيم الخاص بها من خالل حظر االحتكار. ويرتتّب عن هذا التحرير إلغاء أي إجراء حكومي يرمي إىل تعزيز 

األولويات االجتامعية أو البيئية أو التنموية. ولن تتمّكن السلطات العمومية التونسية من تطوير سياسات داعمة لتنمية 

تونس من خالل تخصيص املوارد تفاضليّا للمستثمرين املحليني لغرض تحقيق التنمية املنشودة ألن ذلك سيعترب مامرسة 

متييزية ضّد املستثمرين األجانب.

ونظرا ألنّه ال يتوافق مع املنافسة التجارية الحرّة، فقد نُّص عىل حظر اإلحتكار يف الفصالن 8 و9 من مقرتح النّص املتعلق 

بـ »املنافسة واألحكام االقتصادية األخرى«9  التفاق التبادل الحّر الّشامل واملعّمق والذي جاء فيه أّن جميع احتكارات الدولة 

العمومية  إبرام االتفاق. كام ستخضع املؤسسات  التي تيل  الخامسة  السنة  التجارية ستزول بحلول نهاية  الصبغة  ذات 

التي تتمتع بحقوق خاصة أو حرصية لرشوط السوق يف نهاية السنة الخامسة التي تيل إبرام االتفاق، وذلك لغرض تحرير 

املبادالت بني االتحاد األورويب وتونس.

بالتوقيع عىل اتّفاق التبادل الحّر الشامل واملعّمق، ستقوم تونس باملصادقة عىل ترشيع وطني متعلق باملنافسة أو ستقوم 

باإلعداد له أو اإلبقاء عليه. وستخضع جميع املؤسسات يف جميع القطاعات االقتصادية لهذا الترشيع الذي ستضمنه سلطة 

منافسة مستقلة هدفها إنفاذه إنفاذا تاّما يف غضون ثالث سنوات من تاريخ إبرام االتفاق، مع فرض عقوبات مالية يف 

حالة انتهاك قانون املنافسة10 .

بناء عىل معايري  إثر توقيعه  التي ستتّبعها تونس  ، املامرسات  وهكذا، يحّدد هذا االتفاق، من خالل نهجه » املعّمق« 

القواعد املنصوص عليها يف االتحاد األورويب 11  بغّض النظر عن القواعد القامئة حاليا يف تونس، وذلك بطريقة نهائية.

بالتوازي مع ذلك، يتناول فصل آخر من مقرتح النص يف اتفاق التبادل الحّر الشامل واملعّمق مسألة االحتكار، ولكن هذه 

أّن األطراف املوقّعة عىل  املرة يف قطاعات »تجارة الخدمات واالستثامر والتجارة اإللكرتونية«. وينّص هذا املقرتح عىل 

االتفاق ال ميكنها اإلبقاء عىل التدابري التقييدية أو املصادقة عليها سواء كانت يف شكل إحتكار أو حقوق حرصية أو اشرتاط 

إجراء اختبار لالحتياجات االقتصادية فيام يتعلق بالنفاذ إىل السوق 12. وهكذا، ال ميكن ألّي ترشيع أن ينظّم السوق بأّي 

شكل من األشكال إذا كان يتعارض مع مصالح املستثمرين13 .

باإلضافة إىل ذلك، ينص املقرتح األخري من األحكام املتعلقة بالتجارة يف الطاقة واملواد األولية14 أيًضا عىل حظر إحتكار 

واملواد  الطاقة  بالتجارة يف  املتعلقة  بـ »األحكام  الخاّص  النّص  الفصل 4 من مرشوع مقرتح  والتوريد. ويقيض  التصدير 

األّولية« املعنون »إحتكار التصدير والتوريد« بأاّل يعنّي أو يبقي أّي من األطراف عىل أي مؤسسة مختصة باالسترياد أو 

التصدير. ويعني ذلك عدم منح أّي طرف ألّي مؤسسة الحق الحرصي أو الرتخيص السترياد البضائع الطّاقيّة أو املواد األولية 

القادمة من الطرف اآلخر أو لتصدير بضاعة باتجاه أرايض الطرف اآلخر.

يف ضوء ما قّدم أعاله، لن يكون للمؤسسات العمومية التونسية أّي إحتكار تجاري عىل إثر خضوعها لرشوط السوق، ولن 

تتمّكن من فرض ترشيع ينظّم السوق. وفيام يخّص سوق الطاقة، لن تتمكن هذه املؤسسات من إحتكار االسترياد أو 

التصدير، وبالتايل تكريس الطابع »الشامل« التفاق التبادل الحّر الشامل واملعّمق.

يف الواقع، إذا قمنا بدمج مجموعة املقرتحات املوجودة يف مختلف نصوص اتفاق التبادل الحّر الّشامل واملعّمق، فسيكون 

لهذا االتفاق آثار مبارشة وال رجعة فيها عىل املؤسسات العمومية التونسية. فإذ يسمح االتفاق لهذه املؤسسات باالستمرار 

يف نشاطها، سيقّوض قدرة الحكومة عىل تنظيم املصالح العمومية أو حتى متويلها بواسطة مؤسساتها، ألن ذلك من شأنه 

أن يرّض باملنافسة وأن يغرّي قوانني السوق وأن ينّفر املستثمرين وفًقا للنهج املتحرر الذي يعتمده االتحاد األورويب. إّن 

التوقيع عىل اتفاق التبادل الحّر الّشامل واملعّمق وتحرير إحتكار الدولة للقطاعات االسرتاتيجية مثل الطاقة لن يكون 

خاليا من املخاطر.

و بصفة خاصة ميثل هذا خطرا عىل إنتاج الكهرباء الالزمة للتزود وللتنمية االقتصادية. فالكهرباء رضورية إلنتاج جميع 

السلع والخدمات تقريبًا ويتّم استهالكها من قبل األرس بشكل مبارش.

9 اتفاق التبادل الحّر الّشامل واملعّمق بني تونس واالتحاد 

األورويب )2018(. املنافسة واألحكام االقتصادية األخرى.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.
cfm?id=1489

الّشامل  الحّر  التبادل  اتفاق  من   6 الفصل     10

 .)2018( األورويب  واالتــحــاد  تونس  بني  واملعّمق 
الخاصة  باألحكام  املتعلق  النّص  مقرتح  مــرشوع 
ــرى. ــ ــة األخ ــادي ــص ــت ــام االق ــكـ بــاملــنــافــســة واألحـ

الحّر  التبادل  اتــفــاق  مــن  و4  و3   1 الفصول   11

األورويب  واالتــحــاد  تونس  بني  واملعّمق  الّشامل 
باألحكام  املتعلق  النّص  مقرتح  مــرشوع   .)2018(
األخــرى. االقتصادية  واألحكام  باملنافسة  الخاصة 

12  الفصالن 4 و7. القسم 1 من الباب الثاين. اتفاق التبادل 

األورويب  واالتحاد  تونس  بني  واملعّمق  الّشامل  الحّر 
)2018(. مرشوع مقرتح النّص املتعلق باألحكام الخاصة 
بالتجارة يف الخدمات واالستثامر والتجارة اإللكرتونية.

لألحكام  األورويب  النص  مقرتح  يف  أنــه  نالحظ    13

والتجارة  واالستثامر  الخدمات  يف  بالتجارة  املتعلقة 
عىل  الخدمات  تحرير  أحكام  تنطبق  اإللكرتونية، 
املدرجة  التنظيامت  باستثناء  الخدمات  أنشطة  جميع 
 .2 امللحق  يف  املدرجة  القطاعات  و   1 امللحق  يف 
يتم  مل  املرحلة،  هــذه  يف  أنــه  إىل  اإلشـــارة  وتجدر 
عكس  يذكر  مل  وطاملا  والثاين.  األول  امللحقني  استيفاء 
واملعّمق  الّشامل  الحّر  التبادل  اتفاق  سيعمل  ذلك، 
استثناء. دون  الخدمات  أنشطة  جميع  تحرير  عىل 

تونس  بني  واملعّمق  الّشامل  الحّر  التبادل  اتفاق    14

واالتحاد األورويب )2018(. مرشوع مقرتح النّص املتعلق 
األولية. واملواد  الطاقة  يف  بالتجارة  الخاصة  باألحكام 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.
cfm?id=1489
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وبالتايل، ستؤثر مجموعة الخيارات الواردة يف هذا االتفاق تأثريا خاصا عىل الرشكة التونسية للكهرباء والغاز يف حالة إنتاج  

الكهرباء. وهي رشكة قانون عاّم تأسست سنة 151962  تتمثل مهمتها يف إنتاج الكهرباء والغاز الطبيعي وتوزيعهام عىل 

كامل تراب تونس. وقد أّدى تحديد اإلحتكار يف هذا القطاع العام إىل ارتفاع كهربة البالد من 21% يف املناطق الحرضية و 

6% يف املناطق الريفية إىل ما يقارب 100% يف الوسطني عىل حّد سواء منذ اسناده إىل الرشكة التونسية للكهرباء والغاز16.

غري أّن احتكار الرشكة التونسية للكهرباء والغاز يعّد احتكارا من نوع مختلف. فهو يعترب احتكارا طبيعيا17 نظرا العتامد 

نشاطه املاّدي عىل استعامل شبكة مشرتكة وإتاحته هامشا ضيّقا للمنافسة. ويف ضوء الطابع االقتصادي الخاّص للكهرباء18 ، 

من املرّجح أن تقوم رشكة واحدة بخدمة الحرفاء بشكل مستمّر وموثوق وثابت وبأقل تكلفة. وعليه، ميكن القول أّن 

إدارة الكهرباء تكون أكرث فعالية حني تكون بعهدة مؤسسة عمومية وليس خاّصة. ميكن القول إذن أن الرشكة التونسية 

للكهرباء والغاز متتلك جميع الرشوط التي تجعل منها هيكال إحتكاريّا. ولكن يف حقيقة األمر، يتكون قطاع الكهرباء من 

أربعة أجزاء وهي إنتاج الكهرباء، أي تحويل شكل من أشكال الطاقة إىل طاقة كهربائية، ونقل الكهرباء بني الجهات وعىل 

الصعيد الدويل، والتوزيع املحيل وكذلك التزويد، أي بيع الكهرباء للحرفاء. يف أعقاب موجات التحّرر الهامة، خضع  القطاع  

الجزئان  الكهرباء وتوزيعها هام  أّن نقل  االتحاد األورويب  الراهن، يرى  الوقت  للمنافسة. ويف  يف أجزائه االوىل واالخرية 

الوحيدان اللّذان ميثالن احتكارا  طبيعيا. ومن املسلّم به أّن املنافسة عىل النقل والتوزيع ستؤدي إىل نسخ الشبكة الحالية 

وأّن املنافسة بني منّسقي الشبكات ستفيض إىل زيادة التكاليف. ولكّن رشاء الكيلوواط الّساعي من سوق الجملة وبيعه 

بالتفصيل لألفراد ميثّل منفذا تحّرريا خاضعا لقوانني املنافسة19.

يف االتحاد األورويب، بدأ انفتاح صناعات الشبكات عىل املنافسة منذ نهاية التسعينات20. وأفىض تنفيذ هذه اإلصالحات 

ومختلف اختيارات األساليب إىل التنظيم الحايل الذي يقرتحه االتحاد األورويب عىل تونس عرب اتفاق التبادل الحر الشامل 

واملعّمق. وعىل الرغم من الرتويج لتحرير اإلنتاج وتزويد الكهرباء ترويجا هائال يف أوروبا وتواصله حتى يومنا هذا، - من 

خالل تقديم منوذج القطاع الخاّص باعتباره منوذجا ناجحا عىل عكس منوذج القطاع العام الغري الفّعال- تُظهر أحدث 

الدراسات أن الفوائد التي جلبتها عملية التحرير لهذا القطاع ال ترقى إىل مستوى وعود هذا الرتويج. فال يزال إنشاء سوق 

فّعالة وموّحدة للكهرباء يف االتحاد األورويب هدفًا مل يتحقق عىل الرغم من تنفيذ العديد من اإلصالحات21. وباإلضافة 

إىل ذلك، تبنّي أن الحريف النهايئ ال يجني ربحا كبريا من سعر الكهرباء عىل الرغم من الفرصة املتاحة له الختيار مزّوده 

بكّل حّرية يف سوق البيع بالتفصيل22. من ناحية أخرى، يصعب تحديد املنافع املحتسبة لهذا النموذج يف سوق الكهرباء 

األوروبية ألنه من املرّجح أن تكون محدودة.

خالل نفس فرتة تنفيذ إصالحات التحرير، شهد إنتاج الطاقة املتجددة املدّعمة ارتفاعا كبريا، وذلك يف إطار مبادرة برنامج 

االتحاد األورويب إلزالة الكربون23. وعليه، فإن انخفاض أسعار بيع الكهرباء بالجملة يف أوروبا بنحو الثلثني تقريبًا منذ بلوغ 

أعىل مستوى لها عىل اإلطالق سنة 2008 ال يعزى إىل تحرير قطاع الكهرباء أو توحيده وتنسيقه عىل النطاق األورويب، 

بل لتوّسع قطاع الطاقات املتجددة. وبالتايل، تضمن الكهرباء التي يتم إنتاجها من الطاقات املتجددة سعر بيع بالجملة 

أقل تكلفة لالتحاد األورويب، ماّم يعني أن تحرير قطاع الكهرباء يف بلدان جنوب الرشق األوسط وشامل أفريقيا سيعود 

بالفائدة عىل االتحاد األورويب يك يتمّكن من استغالل املزايا الطبيعية لهذا الجزء من البحر األبيض املتوسط ولتحقيق 

كفاءة طاقيّة أقّل تكلفة.

ميكننا أن نرى إذن الدور الرئييس الذي يلعبه اتفاق التبادل الحر الشامل واملعمق يف مجال الطاقة بالنسبة لالتحاد األورويب 

وبشكل خاص يف إنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة. ففي حال متّت إزالة احتكار الرشكة التونسية للكهرباء والغاز 

بإنتاج الكهرباء، سينجح االتحاد األورويب يف إقحام املستثمرين األوروبيني يف هذا املجال الذي دعمه إىل حد كبري إلنجاح 

انتقاله الطّاقّي ولتحقيق أهدافه املتعلقة بسياسة النجاعة يف استعامل الطاقة. فمن خالل وضع قواعد صارمة )»ترشيعات 

االتحاد األورويب«( تحظر اإلحتكار وتقيّد دور السياسات العمومية يف تنظيم سوق الكهرباء، يضمن اتفاق التبادل الحّر 

الشامل واملعّمق حّرية نقل الكهرباء إىل أوروبا. وهكذا، يكفل االتحاد األورويب تنويع مصادر الطاقة واملزّودين ومسارات 

التزويد من أجل التعامل مع انقطاع التزويد بالطاقة املحتمل مع ضامن تقديم فاتورة أقل تكلفة للحريف النهايئ.

15   املرسوم عدد 8 لسنة 1962 املؤرخ يف 3 أفريل 1962.

16http://www.steg.com.tn/fr/institutionnel/histo-
rique.html

تحدث  اقتصادية  ظاهرة  هو  الطبيعي  االحتكار    17

بضاعة  توفري  مبفردها،  رشكــة،  مبقدور  يكون  حني 
البضاعة  نفس  إنتاج  تكلفة  من  أقل  جمليّة  بتكلفة 
االحتكار   ويختلف  الرشكات.  من  العديد  قبل  من 
يستند  الــذي  الــقــانــوين  االحــتــكــار  عــن  الطبيعي 
إىل  السوق  من  املنافسني  استبعاد  يف  الحق  فيه 
تكون  قد  طبيعي،  احتكار  وجود  حال  يف  القانون. 
املنافسة. أوضــاع  إطــار  يف  للخطر  عرضة  اإلنتاجية 

والــطــلــبــات  ــتــخــزيــن  ال عــىل  الـــقـــدرة  ــدم  عـ  18

املوسمية  الهامة  ــة  ــّدوري ال والتغرّيات  املخّصصة 
ــل. ــطــوي ــىل املـــدى الــقــصــري وال والــعــشــوائــيــة ع

19Lévêque F., (2017) La nouvelle 
fée électricité. The Conversation. 
https://theconversation.com/la-nouvelle-fee-elec-
tricite-87302

بسوق  متعلق  توجيهي  مبدأ  أّول  تاريخ  يعود   20

الكهرباء الداخلية )CE /29 /69( إىل سنة 1996، ثم 
.)CE /72 /09( 2009 و )CE /54 /03( 2003 سنة

21Morales L., Hanly J., (2018). Eu-
ropean power markets–A jour-
ney towards efficiency. Energy 
Policy, Volume 116, Pages 78-85,.

22 Saguan, M. & Sautel, O. (2011). 
L›ouverture à la concurrence 
du secteur électrique : rôle et 
gains du client. Flux, 84(2), 8-20

23 Pollitt, M. (2018). The European 
Single Market in Electricity: An Econo-
mic Assessment. Cambridge Working 
Papers in Economics 1832, Faculty of 
Economics, University of Cambridge.
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األسايس  القانون  مبوجب  والكرامة  الحقيقة  هيئة  أنشئت   1

عدد 53 لسنة 2013 املؤرخ 24 ديسمرب 2013 واملتعلق بإرساء 
العدالة االنتقالية وتنظيمها.

بتاريخ  والكرامة  الحقيقة  هيئة  عن  الصادر  الّصحفي  2البيان 

14 مارس 2018.
3http://www.ivd.tn/wp-content/uploads/2018/03/ 
%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-
%D8%B9%D8%AF%D8%AF-4.pdf

4الفصل 3 من اتفاقية 1949
5 http://www.cotusal.tn/

6متتّد األرض امللحيّة بصفاقس عىل مساحة 1700 هكتار وتنتج 

محمية  املوقع  هذا  وميثّل  سنويا.  امللح  من  طن   300000
طبيعية للطيور من أجل الهجرة يف فصل الشتاء.

7متتّد األرض امللحيّة سوسة-املنستري عىل مساحة تفوق 1 100 

هكتار وتنتج ما معدله 125 ألف طن من امللح سنويا.
8https://www.youtube.com/watch?v=0smKqK-
dIajs&w=640&h=360
9https://www.youtube.com/watch?v=0smKqK-
dIajs&w=640&h=360
10http://nawaat.org/portail/2014/04/14/le-gouver-
nement-jomaa-octroie-une-nouvelle-concession-
de-sel-a-cotusal

الصادر   2011 لسنة   6 عدد  التأسييس  القانون  استئناف  11تم 

يف 16 ديسمرب 2011 بشأن التنظيم املؤقت للسلطات العامة.
12 http://www.cotusal.tn/communique/
13http://www.cotusal.tn/mise-au-point-et-droit-de-
reponse-de-la-cotusal
14http://www.cotusal . tn/ lemission-la-mati-
nale-de-shemsfm-a-propos-de-cotusal/
1 5 h t t p s : / / t n . a m b a f r a n c e . o r g / C o m m u -
nique-de-presse-relatif-a-l-exploitation-des-res-
sources-naturelles
16لو بويت روبري -القاموس األبجدي والتناظري للغة الفرنسية

17املوسوعة األمريكية )1982(، ص.792
العامل:  والصناعات يف  املوارد  18إيريك وولرت زميرمان )1951( 
نيويورك،  والصناعية،  الزراعية  املواد  إلتاحة  الوظيفي  التقييم 

هاربر آند براذر.
1 9 h t t p : / / u n e s d o c . u n e s c o . o r g /
images/0014/001436/143605fb.pdf

20 ميلر يت )2002(. العيش يف البيئة: املبادئ والّروابط والحلول؛ 

ص.12. بلمونت )كال(: رشكة طومسون للتعلم.

واملواد  الحية  بالكائنات  الحيوية  الطبيعية  املوارد  تتعلّق   21

بينام  إلخ.  والخشب،  واألسامك  الزراعية  املنتجات  مثل  الحية 
تتمثل املوارد الطبيعية الالحيوية يف املوارد الجامدة مثل الرتبة 

واملعادن والنفط.
22 املوارد الطبيعية العضوية هي موارد تصّنعها الكائنات الحية 

مثل النفط والفحم، إلخ، بينام املوارد غري العضوية هي مواد 
الصوديوم  وكلوريد  الكربون  أكسيد  وثاين  املاء  مثل  كيميائية 

وسيانات األمونيوم، وما إىل ذلك.
املتجددة  الطاقات  تعترب  هل   .)2014( روين،  بن  شفيق   23

موارد طبيعية؟ املرصد التونيس لالقتصاد.

24 املوسوعة الكونيّة

ولذلك، يتضّمن مقرتح االتحاد األورويب املتعلق بتجارة الطاقة، باإلضافة إىل حظر إحتكار االسترياد والتصدير )الفصل 4(، 

استعامل الشبكة الطاقيّة من قبل أطراف أخرى دون أّي قيود )الفصالن 12 و14( وإلغاء الرّقابة عىل األسعار )الفصل 5(. 

ويف حال إلغاء إحتكار الرشكة التونسية للكهرباء والغاز بالتصدير أو االسترياد، لن تحتكَر أيضا اإلنتاج أو التزويد. عالوة 

عىل ذلك، سيخضع سعر بيع الكهرباء بالجملة لسعر السوق )الفصل 5(. وعىل الرغم من إتاحة هذا املقرتح إلمكانية 

تحديد سعر محيل من خالل فرض التزام الخدمة العمومية )الفصل 6(، يجب أن تتوفّر بهذا السعر عّدة رشوط كأن يكون 

الطاقة  التحتية لنقل  البنية  الكهرباء بالجملة. وفيام يتعلق باستخدام  ال متييزيا ومحّددا زمنيّا  وأاّل يشمل أسواق بيع 

للكهرباء  التونسية  الرشكة  تونس  أراضيهم )يف حالة  املوجودة عىل  النقل  أو مسرّيو شبكات  مالكو  )الفصل 12(، مينح 

والغاز( حّق النفاذ إىل البنية التحتية الطّاقيّة لنقل الغاز والكهرباء إىل أي مؤسسة تابعة ألحد الطّرفني. ويف ضوء انتفاع 

الجميع من نقل الكهرباء عرب شبكة الكهرباء الوطنية، ستتحمل الرشكة التونسية للكهرباء والغاز مبفردها تكلفة صيانة 

الشبكة يك يستفيد القطاع الخاص من النفاذ الحّر إىل البنية التحتية للنقل باألسعار التي يحددها هيكل مستقل )الفصل 13(. 

وستكون هذه األسعار متّصلة بالتكاليف، وبالتايل دون أي هامش ربح للرشكة التونسية للكهرباء والغاز. ومع ذلك، ميكن 

لألطراف تقديم قامئة باالستثناءات أو اإلبقاء عليها فيام يتعلق بنفاذ الغري إىل شبكات النقل. هذا وينبغي إعداد قامئة 

االستثناءات عىل أساس معايري موضوعية محّددة يف الترشيع رشط أن تكون هذه االستثناءات رضورية لتحقيق هدف 

سيايس مرشوع. ولكن ما هو مفهوم الهدف السيايس الرّشعي؟ وكيف تؤثر خيارات حظر االحتكار املقدمة يف مقرتحات 

النصوص األخرى عىل هذه االستثناءات؟ يجدر بنا أن نذكّر أن الطابع »الشامل« التفاق التبادل الحر الشامل واملعّمق 

يقتيض أخذ جميع مجاالت العمل املتفاوض عليها بعني االعتبار.

يف هذه املرحلة من املفاوضات ويف ضوء االفتقار إىل تفسري ورؤية واضحة حول أهدافها، يصعب تحديد مفهوم السياسة 

الرّشعية أو مدى أهمية خدمة عمومية محّددة زمنيا وال متييزية.

يف قطاع الكهرباء عىل وجه الخصوص، يعيق غياب التحاليل املستقلة الخاصة بعواقب تحرير هذا القطاع األسايس، الذي 

يؤثر عىل جميع القطاعات األخرى، تقييم اآلثار الفعلية التفاق التبادل الحر الشامل واملعّمق عىل االقتصاد التونيس.

الكهرباء األوروبيني  التونسية للكهرباء والغاز مبواجهة منتجي  الحايل للرشكة  الوضع  العملية، هل يسمح  الناحية  ومن 

والتنافس معهم؟ يف هذا السياق، سيفيض تحرير إنتاج الكهرباء والتزويد حتام إىل تحّول الرشكة التونسية للكهرباء والغاز 

إىل مجرّد موزع كهرباء بسيط عىل الرشكات الخاصة. وبالتايل، سيصبح قطاع الكهرباء رهن قانون السوق وحده وسيصبح 

أكرث هشاشة إزاء هذه اآلثار، ماّم سيؤدي إىل إضعاف جميع دعامات التنمية املتوقّفة عليه.

تجدر اإلشارة أيضا إىل أّن انفتاح قطاع الكهرباء هو أمر ال رجعة فيه حتى إذا ترتّبت عنه آثار اقتصادية أو اجتامعية 

كارثيّة.

يف سياق االنتقال الطّاقي الحايل، ما هي آثار تحرير قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة مع مقرتحات اتفاق التبادل 

الحر الشامل واملعمق بشأن االسرتاتيجية الطاقية التونسية؟

التداعيات عىل قطاع  الطاقات املتجددة يف تونس: ما هي  إمكانات   .III
الكهرباء املنتج من الطاقات املتجددة؟

 أ. السياسة الطّاقّية لالتحاد األورويب

أّن أكرث من  املتحدة األمريكية. ويبدو  العامل بعد الصني والواليات  للطاقة يف  ثالث أكرب مستهلك  يعّد االتحاد األورويب 

نصف االستهالك الداخيل الجميل للطاقة يف أوروبا مستورد24. وتبعا لذلك، يعترب تحسني النجاعة يف استعامل الطاقة أحد 

االستهالك وتحسني  الحّد من  يساهم  الواقع،  األورويب. ويف  االتحاد  يعتمدها  التي  الطاقية  للسياسة  الرئيسية  األهداف 

أو  الطاقة  أسعار  لتقلّب  السلبية  اآلثار  األوروبية حامية جزئية من  االقتصادات  الطاقة يف حامية  استعامل  النجاعة يف 

ارتفاعها. يف هذا الصدد، حّدد االتحاد األورويب هدفًا ملزًما يتمثل يف أن تبلغ نسبة الطاقة املتجددة  للطاقة   من االستهالك 

الجميل 20% بحلول سنة 252020 و 27% بحلول سنة  262030. ولكّن هذه اإلجراءات ال تلغي سمة أساسية من سامت 

نظام الطاقة األورويب وهي اعتامده عىل الواردات.

 .)2012( الطاقة  بشأن  األورويب  االتحاد  توضيح   24

التكلفة  ومعقولة  وآمنة  مستدامة  طاقة  توفري 
لألوروبيني. املفوضية األوروبية. اإلدارة العامة لالتصال.

الــطــاقــة  ــة  ــي ــج ــي ــرتات اس األوروبــــيــــة.  ــة  ــي ــوض ــف امل  25

.2020 لسنة  الــطــاقــة  اسرتاتيجية  الــطــاقــة.  ــاد  ــح وات
الــطــاقــة  ــة  ــي ــج ــي ــرتات اس األوروبــــيــــة.  ــة  ــي ــوض ــف امل  26

.2030 لسنة  الــطــاقــة  اسرتاتيجية  الــطــاقــة.  ــاد  ــح وات

http://www.ivd.tn/wp-content/uploads/2018/03/ %D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-4.pd
http://www.ivd.tn/wp-content/uploads/2018/03/ %D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-4.pd
http://www.ivd.tn/wp-content/uploads/2018/03/ %D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-4.pd
https://www.youtube.com/watch?v=0smKqKdIajs&w=640&h=360
https://www.youtube.com/watch?v=0smKqKdIajs&w=640&h=360
https://www.youtube.com/watch?v=0smKqKdIajs&w=640&h=360
https://www.youtube.com/watch?v=0smKqKdIajs&w=640&h=360
http://nawaat.org/portail/2014/04/14/le-gouvernement-jomaa-octroie-une-nouvelle-concession-de-sel-a-
http://nawaat.org/portail/2014/04/14/le-gouvernement-jomaa-octroie-une-nouvelle-concession-de-sel-a-
http://nawaat.org/portail/2014/04/14/le-gouvernement-jomaa-octroie-une-nouvelle-concession-de-sel-a-
http://www.cotusal.tn/communique/
http://www.cotusal.tn/mise-au-point-et-droit-de-reponse-de-la-cotusal 
http://www.cotusal.tn/mise-au-point-et-droit-de-reponse-de-la-cotusal 
http://www.cotusal.tn/lemission-la-matinale-de-shemsfm-a-propos-de-cotusal/
http://www.cotusal.tn/lemission-la-matinale-de-shemsfm-a-propos-de-cotusal/
https://tn.ambafrance.org/Communique-de-presse-relatif-a-l-exploitation-des-ressources-naturelles
https://tn.ambafrance.org/Communique-de-presse-relatif-a-l-exploitation-des-ressources-naturelles
https://tn.ambafrance.org/Communique-de-presse-relatif-a-l-exploitation-des-ressources-naturelles
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001436/143605fb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001436/143605fb.pdf


5

www.economie-tunisie.org 2019     مذكرة توجيهية    املرصد التونيس لإلقتصاد

وبالتايل، لضامن السالمة يف ميدان الطاقة، اتّخذ االتحاد األورويب مجموعة من التدابري استعدادا لالنتقال الطّاقي وللتعامل  

مع انقطاع تزويد الطاقة املحتمل، وذلك من خالل تنويع مصادر الطاقة واملزّودين ومسارات التزويد بشكل رئييس. ولهذا 

الغرض، يشجع االتحاد األورويب الدول األعضاء عىل امليض قدما يف جميع أشكال التعاون املناسبة مع الّدول األخرى، والتي 

ميكن أن تتم عىل جميع املستويات عىل الصعيدين الثنايئ أو متعدد األطراف لتحقيق أهدافها الوطنية الشاملة، فيام 

يتعلق باألهداف املحددة يف املبدأ التوجيهي الخاص بالنسبة إلستعامل الطاقة املتأتية من موارد متجددة27 , 28.

كام جعل االتحاد األورويب من الطاقة جزءا مركزيّا من تعاونه مع »جريانه«. ويتمحور هذا التعاون حول إصالح التنظيم 

واألسواق عرب تعزيز النجاعة يف استعامل الطاقة واستعامل الطاقات املتجددة، وعرب تحسني سالمة تزويد الطاقة. و يواصل 

االتحاد األورويب عمله عىل ضامن تناول موضوع الطاقة بشكل مناسب يف املفاوضات التجارية الجارية واملستقبلية مع 

األسواق  الطاقة يف  إىل  املستدام  النفاذ  األورويب لضامن  لالتحاد  بالنسبة  أمرا رضوريا  النقطة  الّدول األخرى. متثّل هذه 

العاملية ولتمكني املؤسسات األوروبية من االستفادة إستفادًة كاملة من فرص أسواق التصدير ولدعم االنتقال الطّاقي يف 

الّدول األخرى باالستناد إىل الخربة والتكنولوجيا املوجودتني لدى االتحاد األورويب29 . 

وعليه، وقّع االتحاد األورويب، بالقرب من حدوده، عىل معاهدة مجتمع الطاقة لتوسيع نطاق قواعد سوق الطاقة الداخلية 

الخاصة به لتشمل أكرث من عرشة دول يف جنوب رشق أوروبا. وهكذا، تتّبع أوروبا سياسة جوار منظمة مع الدول التي 

تقع بني حدودها وروسيا تشمل قضايا الطاقة وخاصة شبكات عبور الطاقة.

هذا هو ما يعنيه ميثاق الطاقة وما يعنيه مجتمع الطاقة أو سياسة الجوار. بعبارة أخرى، يُعنى األمر بتحرير األسعار 

وحظر مقاطعة أو منع تدفق املواد األولية أو العبور يف حالة نزاع، وكذلك بإجراءات بالغة الرصامة لتسوية النزاعات. 

ولكن، يتم إعداد هذه االتفاقات املقرتحة مبراعاة مصالح الدول املستهلكة فحسب دون أخذ مصالح الدول املنتجة بعني 

التي متثّل املزّود  الطاقة. وترفض روسيا،  التوقيع عىل ميثاق  التي رفضت  الروسية  االعتبار، وهو ما أوضحته السلطات 

الرئييس لالتحاد األورويب بالطاقة األولية30 ، التوقيع عىل هذه املعاهدة ألّن بنود تحرير أسعار الطاقة الروسية أو تحرير 

سوق الطاقة والفصل بني وظائف اإلنتاج والنقل من شأنها أن تؤدي إىل إلغاء إحتكار رشكة غازبروم، وهي النظري الّرويس 

للرشكة التونسية للكهرباء والغاز 31، مع مراعاة الفوارق.

وهو ما يفرس تضّمن قامئة القطاعات التي تم التفاوض عليها يف اتفاق التبادل الحر الشامل واملعّمق بني تونس واالتحاد 

األورويب لقطاع الطاقة واملواد األولية. ومبا أّن تونس تعترب دولة عبور ألوروبا بشكل أسايس، فسيكون هذا االتفاق مبثابة 

التأكيد عىل اختصاص أوروبا بهذا العبور.

باإلضافة إىل ذلك، يركّز جزء من املقرتح تركيزا خاّصا عىل الطاقة املتجددة. ويوّضح االتحاد األورويب أن امتالك تونس 

إلمكانات إنتاج كبرية يقتيض توسيع نطاق مبادالتها الثنائية معه يف مجال الطاقة. كام علّل االتحاد األورويب هذا املقرتح 

املستثمرين  يجذب  االتفاق سوف  هذا  توقيع  وأّن  الطاقة  تقنيات  يف  الرئيسيون  الفاعلون  هم  مستثمريه  أن  بحقيقة 

األوروبيني مبجرد أن ترفع الحواجز التقنية التي تعيق التجارة واالستثامر والتي ال داعي لها يف قطاع الطاقة املتجددة، دون 

إغفال ميزة القرب الجغرايف32.

ولكن بعيدا عن التفسريات الرسمية، ميكننا أن نفهم أيًضا أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة االتحاد األورويب الشاملة 

للحّد من اعتامده عىل الغاز الرويس يف أعقاب أزمة 332013 .

يسعى االتحاد األورويب عرب اتفاق التبادل الحّر الشامل واملعّمق إىل تنويع مصادر الطاقة واملزّودين ومسارات التزويد 

من أجل ضامن النفاذ إىل كهرباء تحّسن من نجاعته يف استعامل الطاقة، وبالتايل يتم إنتاجها من الطاقات املتجددة يف 

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. ويضمن االتحاد األورويب، من خالل استهداف الّدول التي تعتمد عليه يف مبادالتها 

االقتصادية 34، استدامة النفاذ إىل الطاقة35 والحّد من اعتامده عىل الظروف الجيوسياسية وعىل روسيا. كام وضع تنظيام 

يديره بشكل مثايل عرب ترشيعاته لضامن حامية املؤسسات األوروبية وتوّسعها يف مجال املوارد املتجددة.

ولكن، ما الذي يقّدمه هذا االتفاق لسياسة الطاقة التونسية وللقطاع الوطني للطاقات املتجددة؟

للربملان   CE  /28  /2009 التوجيهي  املــبــدأ   27

 2009 أفــريــل   23 يف  املـــؤرخ  واملجلس  األورويب 
من  املنتجة  الطاقة  استعامل  بتعزيز  املتعلق 
املبدأين  وألغى  نّقح  والــذي  املتجددة  املــصــادر 
.EC  /03  /2003 و   EC  /77  /2001 التوجيهيني 

التوجيهي  املبدأ  مقرتح   )DOC(  0382  /2016  28

تعزيز  بــشــأن  واملــجــلــس  األورويب  ــان  ــربمل ال مــن 
املتجددة. املصادر  من  املنتجة  الطاقة  استعامل 

واملجلس  األورويب  الربملان  إىل  املفوضية  بــالغ    29

واللجنة  األوروبية  واالجتامعية  االقتصادية  واللجنة 
األورويب.  االســتــثــامر  وبــنــك  لألقاليم  األوروبــيــة 
الطاقة. اتحاد  حالة  حول  الثالث  التقرير   )2017(

30 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php?title=File:Principale_origine_des_im-
portations_d%27%C3%A9nergie_primaire,_UE-
28,_2006-2016_)en_%25_des_importations_ex-
tra_UE-28(_FP18.png.

31  Lupaescu M., (2008) Que devient 
la Charte européenne de l’énergie 
? Nouvelle Europe. http://www.
n o u v e l l e - e u r o p e . e u / n o d e / 5 0 8

حول  املفاوضات   )2018( األوروبــيــة  املفوضية   32

االتــحــاد  بــني  ومعّمق  شــامــل  ــّر  ح تــبــادل  اتــفــاق 
بشأن  األورويب  االتــحــاد  ــرتاح  اق وتــونــس.  األورويب 
التوضيحية. ــرة  ــذكّ امل ــة.  ــي األول واملـــواد  الطاقة 

33 Messadi O (2015) Desertec ou le 
plan B de l’Europe face à la me-
nace russe. Note analytique. Ob-
servatoire Tunisien de l’Economie

34 Chandoul J. (2017) L’ALECA, un 
instrument clé dans la politique 
de l’UE. Briefing paper n°2. Obser-
vatoire Tunisien de l’Economie.

حول  املفاوضات   )2018( األوروبــيــة  املفوضية   35

األورويب  االتحاد  بني  ومعّمق  شامل  حّر  تبادل  اتفاق 
الطاقة  بشأن  األورويب  االتــحــاد  اقـــرتاح  وتــونــس. 
دون  واالستحواذ  التدخل   11 الفصل  األولية.   واملواد 
الطاقة. التشاور يف مجال  آلية  الثاين  ترصيح. وامللحق 
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 ب.هل يتامىش اتفاق التبادل الحر الشامل واملعّمق مع تنمية القطاع التونيس إلنتاج الكهرباء من 

املوارد املتجددة؟

تواجه تونس عجزًا كبريًا يف الطاقة. وما تزال نفقات الطاقة يف تزايد مستمّر، وبلغ عجز البنك املركزي سنة 2018 أكرث من 6179.4 

مليار دينار، مقابل 4062.9 مليار يف السنة التي تسبقها، وهو ما ميثل 32.4% من القيمة الجملية لعجز امليزان التجاري36.

وعىل الرغم من الجهود املبذولة لغرض التحكم يف الطاقة وتنفيذ سياسة لتعزيز الطاقة املتجددة، يعتمد مزيج الطاقة 

التونيس بشكل كبري عىل الطاقات األحفوريّة. سنة 2009، أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة37 املخطط الشميس 

التونيس لضامن تحفيز نجاعة استعامل الطاقة وإليجاد ُسبُل للتقّدم يف مجال الطاقات املتجددة. يف هذا السياق، تدخلت 

الرشكة التونسية للكهرباء والغاز لترسيع عملية االنتقال الطّاقي مبا أنها مختصة بإنتاج الكهرباء. إاّل أن االختيار وقع عىل 

تكريس رشكة فرعية معينة للطاقات املتجددة يف إطار رشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص، وهي الرشكة التونسية 

للكهرباء والغاز للطاقات املتجددة38. وترنو هذه الرشكة الفرعية إىل ترسيخ السياسة الوطنية لتعزيز الطاقات املتجددة 

واملساهمة يف دفع املخطط الشميس التونيس39.

 يستند اختيار هذه الرشكة إىل ارتباط املخطط الشميس التونيس يف البداية باملخطط الشميس املتوسطي. آنذاك، وعىل إثر 

إدراك االتحاد األورويب وجود إمكانات كبرية إلنتاج الطاقة عىل حدوده، قرر إطالق مجموعة من مشاريع الرتابط الطّاقي 

مع املغرب العريب خاصة بواسطة منظمة االتحاد من أجل املتوسط. كان الهدف من املخطط الشميس املتوسطي، وهو 

املرشوع الرائد ملنظمة االتحاد من أجل املتوسط والذي تم إطالقه سنة 2008، هو إنتاج طاقات إضافية من املوارد الّريحية 

والشمسية يف دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وتصدير جزء من هذه الطاقة نحو االتحاد األورويب 40 من خالل 

خطوط الرتابط. وهو ما ميثل صفقة استثامر أجنبي مبارش ناجحة بالنسبة لدول جنوب البحر املتوسط. ولكّن االتحاد 

األورويب تخىّل عن فكرة املخطط الشميس املتوسطي. ولعّل ذلك يعزى بشكل رئييس إىل عدم تطابق اإلطار الترشيعي مع 

الترشيع الساري يف أوروبا وإعانات دعم الطاقة وانعدام ثقة املستثمرين41.

تفرّس هذه العوامل، باإلضافة إىل أسباب أخرى، السبب يف توّجه اإلطار الترشيعي املقرتح بعد مراجعة املخطط الشميس 

التونيس سنة 2015 نحو تحرير قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة واستبعاد الرشكة التونسية للكهرباء والغاز 

فعالية من  أقل  أنها  بتعلّة  العمومية  املؤسسات  التخيل عن  إىل  تونس  السياسية يف  الخيارات  وتنزع  القطاع.  من هذا 

املؤسسات الخاصة ولالقرتاب من توقعات املستثمرين األجانب. وقد ساهم القانـون عدد 12 لسنة 2015 املؤرخ يف 11 

ماي 2015 املتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة42، واألمر التنظيمي املؤرخ يف 24 أوت 2016 املتعلق بضبط 

رشوط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات املتجددة43، وتعريفة اسرتجاع الرشكة التونسية للكهرباء 

كبري.  حّد  إىل  والغاز  للكهرباء  التونسية  للرشكة  املركزي  الدور  إضعاف  إىل  للكهرباء44  الذاتيني  املنتجني  لفوائض  والغاز 

وباإلضافة إىل ذلك، أثارت هذه اإلصالحات استياء املجتمع املدين ونقابة الرشكة التونسية للكهرباء والغاز وتحفظاتها إزاء 

تحرير القطاع وانفتاحه عىل املستثمرين األجانب عىل الرغم من قدرة الرشكة التونسية للكهرباء والغاز عىل تويّل هذا 

النوع من املشاريع45.

وبالتايل، يقترص دور الرشكة التونسية للكهرباء والغاز حاليًا عىل ضامن نقل الكهرباء ورشاء فوائض اإلنتاج الذايت والترصيح 

بإنشاء مؤسسات متخصصة يف اإلنتاج املوّجه لالستهالك املحيل )املتنازل عنه لفائدة الرشكة التونسية للكهرباء والغاز( أو 

للتصدير. ولكن عىل الرغم من إلغاء إحتكار الرشكة التونسية للكهرباء إلغاء تاّما، فإنها ال تزال تلعب دوًرا رائًدا يف ضامن 

االحتياجات الوطنية. و  »يتم تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة من أجل التصدير يف إطار عقود لزمة 

مع أخذ االحتياجات الوطنية من الطاقة املتجددة بعني االعتبار46«. باإلضافة إىل ذلك، يك تحصل هذه املؤسسات عىل 

الرتاخيص، عليها تلبية جملة من رشوط املنح منها االلتزام بتقديم أدلّة أّوليّة للرشكة التونسية للكهرباء والغاز لضامن 

نسبة دنيا من اإلدماج الصناعي و التكنولوجي للكهرباء املنتجة من الطاقات املتجددة للتصدير47 و لإلنتاج املحيل عىل 

حّد سواء، مع أدلّة عىل قدرة املرشوع عىل التوظيف املحيل48.

وفقا للفصل 7 املتعلق بإجراءات منح الرتخيص بتصدير أو إنتاج سلع طاقيّة، يف مقرتح نّص اتفاقية التبادل الحّر الشامل 

36   املعهد الوطني لإلحصاء. التجارة الخارجية باألسعار 

.2018 ديسمرب  يف  الصادر  الصحفي  البيان  الجارية. 

للتحكم  سياسة  تونس  نّفذت  الثامنينات،  منذ   37

والتنظيمية  املؤسساتية  ــاألدوات  ب مــرورا  الطاقة  يف 
للتحكم  الوطنية  الوكالة  متثل  والجبائية.  واملالية 
الدولة  سياسة  لتنفيذ  املؤسساتية  األداة  الطاقة  يف 
استعامل  وترشيد  املتجددة  الطاقات  بتعزيز  املتعلقة 
الصندوق  أيًضا  الهدف  هــذا  يدعم  كام  الطاقة. 
مالية  امتيازات  مبنح  الطاقة  يف  للتحكم  الوطني 
اإلعــانــات  الجبائية  االمــتــيــازات  وتكمل  مــبــارشة. 
للتحكم  الوطني  الصندوق  من  املمنوحة  املبارشة 
اإلنتاجية  السلع  أجل  من  منحها  يتم  التي  الطاقة  يف 
الطاقات  إنتاج  نطاق  ضمن  املندرجة  واملنتجات 
املتجددة. وباإلضافة إىل ذلك، متنح مجلّة االستثامرات 
االستثامرية،  واملساعدات  االمتيازات  من  ــدًدا  ع
لالستثامر. الجغرافية  واملناطق  القطاعات  حسب 

38  http://www.steg-er.com.tn/
39  http://www.anme.nat.tn/index.php?id=101

40 Messadi O (2015) Desertec ou 
le plan B de l’Europe face à la 
menace russe. Note analytique. 
Observatoire Tunisien de l’Economie

ــق. ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ ــدر  ــ ــ ــصـ ــ ــ املـ ــس  ــ ــفـ ــ نـ  41

42 http://www.legislation.tn/sites/default/files/frac-
tion-journal-officiel/2015/2015F/038/Tf2015121.
pdf
43 http://www.legislation.tn/sites/default/files/frac-
tion-journal-officiel/2016/2016F/071/Tf201611233.
pdf

44 تّم ضبط هذه التعريفات مبقتىض قرار وزارة الطاقة 

.2014 سنة  واملنّقح   2010 جــوان  غــرّة  يف  الصادر 

4 5h t t p : / / w w w. l e c o n o m i s t e m a g h r e b i n .
com/2014/07/02/des-agents-de-la-steg-en-greve-le
-15-juillet/?fbclid=IwAR2QK9L0q9EH7a0KN2yF-
sem-WzChza0niqxEvhHCOj5R9JNglvzqcbD9PCs

 12 عــدد  ــقــانــون  ال  .3 القسم   ،24 الفصل   46

املتعلق   2015 ــاي  م  11 يف  املـــؤرخ   2015 لسنة 
ــجــددة. ــات املــت ــاق ــط ــن ال ــاء م ــكــهــرب ــاج ال ــت ــإن ب

 12 عــدد  ــقــانــون  ال  .3 القسم   ،26 الفصل   47

املتعلق   2105 ــاي  م  11 يف  املـــؤرخ   2015 لسنة 
ــجــددة. ــات املــت ــاق ــط ــن ال ــاء م ــكــهــرب ــاج ال ــت ــإن ب

املتعلق  ــاين  ــث ال ــاب  ــب ال  .16 و   15 الــفــصــالن   48

لتلبية  املتجددة  الطاقات  من  الكهرباء  بإنتاج 
للرتخيص.  الخاضعة  املحيل  االستهالك  احتياجات 
.2016 لسنة   1123 ــدد  عـ الــحــكــومــي  األمـــر 
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واملعّمق بشأن التجارة يف الطاقة واملواد األولية، يجب أن تتّم إجراءات منح الرتخيص وفًقا لرشوط نفس االتفاق. وينّص  

مرشوع النص املتعلق ب »التجارة يف الخدمات واالستثامر والتجارة اإللكرتونية« عىل جملة من األمور من بينها أنه ال 

ميكن لألطراف فرض نقل التكنولوجيا أو عملية اإلنتاج أو أّي خربة حرصية أخرى. وال يحق لها الحد من مبيعات البضائع 

عىل أراضيها وبلوغ مستوى أو نسبة معيّنة من املكّون املحيّل وانتداب عدد محّدد من مواطنيها والحد من الصادرات أو 

مبيعات التصدير، إلخ. وبالتايل، فإن التدابري سالفة الذكر يف اإلطار الترشيعي التونيس تقّوض عملية تحرير االستثامرات 

وفقا التفاق التبادل الحّر الشامل واملعّمق.

عىل الرغم من تنفيذ مجموعة هامة من اإلصالحات يف القطاع التونيس إلنتاج الكهرباء من الطاقة املتجددة التي تندرج ضمن 

اإلطار العام التفاق التبادل الحّر الشامل واملعّمق وبالتوازي مع املفاوضات بشأنها، فإن القطاع التونيس إلنتاج الكهرباء من 

الطاقة املتجددة ما يزال مخالفا لقيم التبادل الحر املنصوص عليها يف اتفاق التبادل الحر الشامل واملعمق. ولذلك، تتجنب 

االستثامرات الخاصة هذا القطاع. ويف ضوء هذا الوضع غري املريض، أوضح االتحاد األورويب أن وجود إطار ترشيعي مناسب 

وشفاف وثابت كام هو الحال يف اتفاق التبادل الحر الشامل واملعمق ميكن أن يعزز عالقات تونس مع االتحاد األورويب يف 

مجال الطاقة49 . وتشجع سياسة االتحاد األورويب التحررية الحالية عىل مزيد تحرير قطاع الطاقة. وهو تحرير من شأنه تقديم 

أقىص قدر من الضامنات للمستثمر األورويب وضامن نفاذ االتحاد األورويب الحّر واآلمن إىل الطاقة. يف هذا السياق، يستغّل 

االتحاد األورويب ترشيعاته يف اتفاق التبادل الحر الشامل واملعمق، وخاصة ميثاق الطاقة األورويب 50 الذي تّم ذكره كمرجع يف 

مقرتح النص املتعلق بالتجارة يف الطاقة واملواد األولية 51. يف حني أن تونس مل توقع عىل هذا امليثاق.

يف ظل هذا الوضع، نّفذ الوزير املكلّف بقطاع الطاقة مجموعة من التعديالت مجّددا يف ماي 2018. فنّقح عقود رشاء 

األوروبيني، عىل  املستثمرين  من  عدد  إقناع  يف  أخريًا  لينجح  الرتاخيص،  نظام  املشاريع ضمن  طلب  باب  وفتح  الطاقة 

الرغم من تواضع استثامراتهم، بالتعاقد 52. وكان ال بّد من االنتظار حتى سنة 2019 يك يتّم منح أربعة مشاريع تستعمل 

الطاقة الريحية ألربعة مستثمرين أجانب بأسعار رشاء ثابتة حّددتها الرشكة التونسية للكهرباء والغاز ملّدة 20 سنة53. 

وهو استثامر سيكلّف الرشكة التونسية للكهرباء والغاز مثنا باهظا عىل املدى الطويل خاّصة وأنها كانت قادرة متاًما عىل 

االستثامر يف هذا املجال ألنها تتحّكم يف إنتاج الكهرباء من الطاقة الّريحيّة 54, 55 .

باالستناد إىل اإلطار القانوين الحايل ومن أجل تحقيق األهداف االسرتاتيجية لالنتقال الطّاقي يف تونس وملوازنة مزيجها الطّاقّي، 

ميكن دراسة مجموعة من التدابري لوضع سياسة عمومية تهدف إىل تعزيز قطاع الطاقات املتجددة. ومن الرضوري وضع 

رشوط لألداء لضامن الحصول عىل نتائج إيجابية مثل تشغيل اليد العاملة املحلية وتكوينها وضامن الرشاء املحيل واملكّون 

املحيّل وأهداف التصدير والروابط مع املؤسسات املحلية56. وتتمتع تونس بفضل إمكاناتها الطبيعية بكل ما يلزم لتنمية قطاع 

إنتاج الكهرباء من املوارد املتجددة عرب رشكاتها املحليّة  من أجل التنافس مع املؤسسات األجنبية والعابرة للحدود الوطنية.

ولكن إذا متت املصادقة عىل اتفاق التبادل الحر الشامل واملعّمق عىل النحو الذي اقرتحه االتحاد األورويب، فمن املستحيل 

تنفيذ هذه اإلجراءات ألنها محظورة يف مقرتح النص املتعلق بالتجارة يف الطاقة واملواد األولية. ويحّد اتفاق التبادل الحّر 

الشامل واملعّمق من احتامالت توحيد تونس لصناعتها قبل توسيع نطاق التجارة الخارجية. باإلضافة إىل ذلك، ال تسمح 

االلتزامات املتعلقة بالتوافق مع ترشيعات االتحاد األورويب بتعزيز التنمية اإلقليميّة خاّصة وأن دخولها حيز التنفيذ لن 

يتم قبل مرور 5 سنوات عىل املصادقة.

وقد تبنّي أن تحّول التوّجه فيام يتعلق بالسياسات االقتصادية من أجل منح األسواق املالية الخاصة سلطة حاسمة عىل 

القرارات االقتصادية يف ضوء السياسات املحلية والدولية لرفع القيود املالية قد نتج عنه الحّد من املوارد واآلليات العمومية 

الرّامية لالستجابة للدورات االقتصادية 57. ويتجىل ذلك أيًضا من خالل مثال الّدول النامية والّدول األقّل منواً التي قامت خالل 

الثامنينات بتحرير تجارتها عىل نطاق واسع. كام لوحظ أن بعض الدول متلك أنظمة تجارية منفتحة مثل األنظمة الخاصة 

ببعض الدول املتقدمة. وكان الهدف من هذه السياسات تسهيل عملية التنويع االقتصادي، ولكن عىل عكس النتائج املتوقعة، 

كانت عمليات تحرير التجارة عىل نطاق واسع مصحوبة بزيادة تركّز الصادرات دون تحّقق تنمية الّدول 58.

يف ظّل العجز الطاقي الذي تشهده تونس يف الوقت الراهن، هل من املهّم توجيه سياسة الطاقة نحو االعتامد عىل القطاع 

الخاص وعىل الصادرات؟

املفاوضات   )2018( ــة  ــي األوروب املفوضية      49

االتحاد  بني  ومعّمق  شامل  حّر  تبادل  اتفاق  حول 
بشأن  األورويب  االتــحــاد  ــرتاح  اق وتــونــس.  األورويب 
التوضيحية. ــرة  ــذكّ امل ــة.  ــي األول واملـــواد  الطاقة 

50r-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LE-
GISSUM:l27028

الطّاقيّة.  البضائع  بعبور  املتعلق   10 الفصل   51

االتحاد  بني  واملعّمق  الشامل  الحّر  التبادل  اتفاق 
نص  مقرتح  مــرشوع   .)2018( وتــونــس  األورويب 
األولية. واملواد  الطاقة  يف  بالتجارة  املتعلقة  األحكام 

52https://www.ilboursa.com/marches/les-ener-
gies-renouvelables-le-petrole-tunisien-_15961
53https://blog.e-electricity.com/fr/tunisie-le-gou-
vernement-ret ient-quatre-entrepr ises-eu-
ropeennes-pour-la-production-de-lelectricite-re-
nouvelable/?fbclid=IwAR254_OmEaytt0Zq8u-
HP8JzvYpw6hbSszuk0kPBOS_tSI6-guJ0qMY-
M6OyY
54http://www.steg.com.tn/fr/institutionnel/pro-
duire.html
55https://www.inhiyez.com/2019/01/31/https-www-
inhiyez-com-2019-01-30-opinion-steg-walid-hass-
ni/

56 Akyüz Y., (2015) Foreign direct invest-
ment, investment agreements and 
economic development: myths and 
realities. Research Paper. South Centre.

57 Montes M.F., (2014) Obstacles to 
development in the global economic 
system. Research Paper. South Centre.

58  UNCTAD (United Nations Conference 
on Trade and Development) (2010) 
The Least Developed Countries Re-
port 2010: Toward a New International 
Development Architecture for LDCs. 
p. 174. Geneva. Sales No E.10. II. D.5.
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خامتة
يف حال وافق مجلس نواب الشعب عىل اتفاق التبادل الحر الشامل واملعّمق وصادق عليه، سيحصل هذا اإلتفاق عىل مرتبة أعىل من الترشيع. يف هذه الحالة، 

سيكون النظام القانوين املحيّل بأكمله يف مستوى دون االتفاق. وسينبغي تغيري القوانني القامئة لتتامىش مع ترشيعات االتحاد األورويب، ولن يكون مبقدور 

مجلس نواب الشعب املصادقة عىل قوانني مخالفة التفاق التبادل الحر الشامل واملعّمق أو ملتطلبات السياسات والقوانني األوروبية. وورد يف التعريف الذي 

قّدمه اتفاق التبادل الحر الشامل واملعمق فيام يخّص السيادة يف مجال الطاقة59 أّن هذا املفهوم سيُعنى باختيار استغالل املوارد من عدمه، ولكن مبجرد اتخاذ 

القرار، سيتوىّل ترشيع االتحاد األورويب زمام األمور. 

املصادقة عىل اتفاق التبادل الحر الشامل واملعمق تعني تخيل تونس عن حريتها يف اعتامد قوانينها الخاصة إلدارة مواردها الطبيعية ألغراض التنمية االقتصادية 

املحلّية لصالح االتحاد األورويب بشكل ال رجعة فيه.

تعترب تونس الدولة األكرث اعتامداً اقتصاديا عىل االتحاد األورويب يف جهة الجوار الجنوبية، وهو ما جعله مينحها صفة »الدولة التابعة«60 له  التي متلك وسائل 

تفاوض محدودة ال تخّول لها مزيد موازنة اتفاق التبادل الحر الشامل واملعمق لصالحها. ولعّل التساؤل حول جدوى التفاوض يف مثل هذه الحالة يعّد أمرا 

مرشوعا متاما.

الــتــوضــيــحــيــة. ــرة  ــ ــذكّ ــ امل ــة.  ــ ــي ــ األول واملــــــواد  ــة  ــاق ــط ال بــشــأن  األورويب  ــاد  ــحـ االتـ اقـــــرتاح  ــس.  ــونـ وتـ األورويب  ــاد  ــحـ االتـ بـــني  ــق  ــّم ــع وم شــامــل  ــّر  ــ ح ــادل  ــبـ تـ ــاق  ــفـ اتـ ــول  ــ ح ــاوضـــات  ــفـ املـ  )8102( ــة  ــ ــي ــ األوروب ــة  ــي ــوض ــف امل  59

60 Kausch K., (2013) The End of the (Southern) Neighbourhood. EuroMeSCo Paper. the European Institute of the Mediterranean
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