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اإلنتقال الطاقي يف بلدان املغرب العريب

من ميتلك ماذا؟ من يفعل ماذا؟ من يحصل عىل ماذا؟ مصالح من ،تأيت يف املرتبة األوىل؟
 .1الجزائر تربم عقدا نفطيا مع إيني
اإليطالية بقيمة  1,4مليار دوالر – القدس
()alquds.com
 .2املغرب يعتزم إنتاج أكرث من نصف
حاجته من الكهرباء من مصادر متجددة
 RT Arabic .3صحيفة فرنسية :املغرب سيصبح منجم
طاقة خرضاء ألوروبا  -الطاقة (attaqa.
)net
 .4وما  -الوزير األول يدعو من ديب
الكتشاف موريتانيا واغتنام الفرص
االستثامرية الواعدة فيها ()ami.mr
 .5رشكة سنام اإليطالية تعرب عن
استعدادها إلنشاء قطب صناعي يف تونس
لصناعة الهيدروجني األخرض (ilboursa.
)com
 .6تفاصيل صفقة بيع حصة إينى
لـ«سنام» اإليطالية لتشغل خطوط
أنابيب الغاز ()dostor.org
 .7االنتقال الطّاقي بشامل أفريقيا :حضور
االستعامر الجديد ..مجددا ً! | حمزة
حموشان | السفري العريب (assafirarabi.
)com
How the European Union wants .8
to make the Maghreb its hydrogen
Eldorado - Capcov - Capcov

تداولت الصحف يف أواخر سنة  2021ومطلع سنة 2022
أخبار توجه بلدان منطقة املغرب العريب نحو االنطالق
الفعيل يف االنتقال الطاقي من خالل اإلعالن عن استثامرات
جديدة يف املجال .حيث أعلنت الرشكة الوطنية الجزائرية
سونطراك عن إمضاء اتفاقية اسرتاتيجية مع مجموعة إيني
االيطالية تهدف اىل التطوير املشرتك للطاقات املتجددة
والجديدة ال سيام يف مجاالت انتاج الطاقة الشمسية
واستكشاف الليثيوم وانتاج الوقود الحيوي وانتاج
الهيدروجني األخرض واألزرق .
كام اعلنت وزيرة االنتقال الطاقي املغربية يف  29ديسمرب
 2021عىل اعتزام اململكة املغربية انتاج أكرث من 52
باملائة من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة قبل
حلول 2030إضافة اىل توقيع اتفاقيات مع أملانيا والربتغال
عىل التوايل سنة  2020وسنة  2021لتطوير قطاع الطاقة
الشمسية وتخزين الهيدروجني متهيدا لنقله اىل أوروبا .
ويف خطاب ألقاه الوزير األول املوريتاين خالل إرشافه عىل
انطالق فعاليات اليوم الوطني املوريتاين يف معرض إكسبو
 2020ديب دع من خالله الوزير األول املوريتاين وزراء
خليجيني ،اىل االستثامر يف موريتانيا ومتويل املشاريع الكربى
التي تعتزم الحكومة املوريتانية إطالقها يف إطار النهوض
باالقتصاد املوريتاين مع التأكيد عىل مقدرة موريتانيا
الهائلة يف مجاالت الطاقة بكل مصادرها وخصوصا يف
مجال الطاقات املتجددة والهيدروجني األخرض حيث
تبحث الحكومة املوريتانية عن رشكاء جدد .
اما عىل الصعيد التونيس الزال انتاج الهيدروجني االخرض
قيد الدرس بالرغم من ترصيح رشكة سنام اإليطالية خالل
لقاء جمع الرئيس املدير العام للرشكة برئيس الحكومة
السابق هشام املشييش سنة  2021عن استعداد الرشكة
إلنشاء قطب صناعي يف تونس لصناعة الهيدروجني
األخرض وتوزيعه يف كامل أوروبا  .وتجدر اإلشارة اىل أن
رشكة سنام االيطالية قد اشرتت مؤخرا  49.9باملائة من
استثامرات رشكة ايني االيطالية ايضا يف خطوط أنابيب
الغاز التي تربط الجزائر بإيطاليا عرب تونس  .وتعمل
تونس حاليا عىل إطار ترشيعي جديد ينظم قطاع
الطاقات املتجددة تطرقنا له يف نرشية أخرى.
قد يعترب االستثامر يف االنتقال الطاقي يف منطقة املغرب
العريب خطوة تخطوها بلدان املنطقة نحو اقتصاد مستدام
يحد من االعتامد عىل املحروقات خاصة مع ارتفاع االسعار
العاملية يف السنوات االخرية وما ميثله دعم املحروقات يف
هذه البلدان من عبء عىل املالية العمومية فعىل سبيل
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الكاتب :املرصد التونيس لالقتصاد

الذكر ال الحرص تتوجه كل من تونس والجزائر نحو
الرفع التدريجي للدعم عىل املحروقات وإرساء أطر
ترشيعية جديدة تأخذ بعني االعتبار االهتامم املتزايد
للدول األوروبية لالستغالل الهيدروجني األخرض يف كل
من قانون املالية لسنة  2022لتونس والجزائر .لكن ليس
كل ما يلمع ذهب.
نرش حمزة حموشان ,باحث ومناضل جزائري ومنسق
برامج شامل افريقيا يف املعهد الدويل  TNIمقال بعنوان
اإلنتقال الطاقي يف شامل افريقيا حضور االستعامر
الجديد ..مجددا  .يف اكتوبر  2021تطرق خالله اىل
املشاريع التي يتم متويلها من قبل البلدان االوروبية
يف املغرب العريب يف مجال االنتقال الطاقي حيث بني
االسباب الحقيقية خلف هذا التمويل املهول اال وهو
مواصلة تأمني احتياجات البلدان االوروبية من الطاقة
وخاصة الطاقة املتجددة عن طريق االستثامر يف منطقة
املغرب العريب اين تتوفر هذه الطاقات بصفة وفرية عىل
عكس القارة االوروبية.
كام أشار الباحث الجزائري يف مقال اخر نرش مبوقع
 Capcov.orgاىل أن بلدان اإلتحاد األورويب تعطي أولوية
قصوى لالستثامر يف مجال الهيدروجني األخرض وتعتمد
أساسا عىل املغرب العريب لتزويدها به خاصة مع وجود
البنية التحتية وهي األنابيب التي تربط املنطقة بالقارة
األوروبية ويتم اعتامدها لنقل الغاز حاليا .
يف حني يبدو أن طفرت االستثامر األورويب املوجه
للطاقات النظيفة يف املغرب العريب خاصة الهيدروجني
األخرض تعترب فرصة ذهبية لبلدان املنطقة إال أن وكام
أشار له حمزة حموشان يف مقاالته التحليلية فإن غاية
البلدان األوروبية تنحرص فقط يف تأمني مخزون ال ينفذ
من الطاقة دون األخذ بعني االعتبار األثار الجانبية
البيئية واملجتمعية لهذه االستثامرات عىل سكان املغرب
العريب.
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“

يجب أن نتساءل دامئاً :من ميتلك ماذا؟ من يفعل ماذا؟
من يحصل عىل ماذا؟ من يفوز ومن يخرس؟ ومصالح من
تأيت يف املرتبة األوىل؟ نحن بحاجة إىل االبتعاد عن املنطق
اإلمربيايل والعرقي (وكذلك الجندري) لتحميل العبء
لآلخرين ،الذي إذا تُرك دون تحدّي ،فإنه لن يؤدي ّإل إىل
استعامر أخرض ومزيد من السعي لالستخراج واالستغالل
من أجل أجندة خرضاء مزعومة- .حمزة حموشان-

املرصد التونيس لإلقتصاد

”

نرشة إخبارية اقتصادية

2022

