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3 الغاز الصخري يف املنطقة املغاربية

لقد أطلق التطّور املحروقات غري التقليدية، مثل الغاز الّصخري، العنان لنقاشات ساخنة بني العلامء والصناعيني 

وصانعي القرار السيايس وكذلك بني املجموعات البيئيّة واملجتمع املدين1. ترك عقد كامل من التطور يف هذا املجال 

إرثا كبريا من الرضر البيئي يف أمريكا الجنوبيّة خاّصة بسبب اإلستعامل الواضح ملا يسّمى بالتكسري املايئ األفقي و هو 

ما يعرف باللغة اإلنجليزيّة بالــ Fracking  قصد إستخراج الزيت والغاز الصخري غري معروفني. رغم الجدل املثار 

حول هذه التقنية إىل جانب عدم اليقني والكثري من الغموض يف ما يتعلّق مبضارها فإن األسئلة تتزايد حول الفوائد 

اإلقتصادية الحقيقيّة لهذه الصناعة لذلك، فإن الرشكات البرتوليّة والغازيّة حريصة أشّد الحرص عىل إيجاد آفاق 

جديدة و بالرضورة فهي منخرطة يف معركة ترنو إىل جعل التكسري املايئ األفقي Fracking   مقبوال يف العامل الثالث2..

يقدم تقرير وكالة املعلومات الطاقيّة يف الواليات املتحدة األمريكيّة »تقييام عن الغاز الصخري والزيتي 

العامليني«املنشور يف جوان 2013 وهو عبارة عىل تحليل يخّص املوارد العاملية املستقبلية من الغاز والزيت الصخريني 

يف 42 دولة و 95 حوض صخري ويقدم نظرة مستقبليّة حول املوضوع3.

من املفروض أنه بغّض النظر، عن بعض األماكن مثل كندا والواليات املتحدة وأسرتاليا، توجد هذه املوارد )الغاز أو 

الزيت( يف جميع القارات و بصفة أدق يف الجزائر واملغرب وتونس.

تفرتض وكالة املعلومات الطاقية أّن املوارد التي ميكن استخراجها تقنيا )الواليات املتحدة األمريكيّة( ترتاوح بني7,299 

بليون قدم مكعب 685 206 مليون مرت مكعب م م س و  7,795 ت س )220 730( م م س  بالنسبة للغاز الصخري 

و 345 مليون برميل بالنسبة للغاز الصخري.

باستثناء الواليات املتحدة تصل التقديرات العامليّة إىل حدود 6,634 )187 854( م م س بالنسبة للغاز الصخري و 

287 مليون برميل للزيت الصخري

ميكن اعتبار هذه التقديرات مغالطة إىل حّد ما إذ تبني ذلك يف عّدة حاالت و ذلك منذ أن برزت معطيات تتسم 

بالدقة خاّصة بجيولوجيا بعض املناطق الّصخريّة. أّدت هذه املبالغات إىل وصول املضاربة حّد الجنون حول كميّات 

الزيت والغاز الّصخري املتوفّرة ماّم أثار شكوكا حول املستوى الفعيل لهذه املوارد املستخرجة من الناحية التقنيّة كام 

طرحت أسئلة حول الجدوى االقتصادية لهذه الّصناعة.

املوارد املقّدرة
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تّم يف برنامج » أفق 2030 » تخصيص 80 مليون أورو من جملة 113 مليون لصناعيي الغاز الّصخري ما إن يطّوروا 

تكنولوجيّات جديدة .ميكن أن نفرتض  أنه بإمكان الرشكات األوروبيّة إقرتاح برامج تجريبيّة خارج حدود اإلتحاد عن 

طريق تقنية الّدعوة للمشاريع. ميثّل املغرب مكانا مناسبا للقيام مبثل هذه التجربة إذ ال وجود ألجهزة ملزمة بشكل 

أو بآخر مع إنعدام تام للحامية البيئيّة و خصوصا رسيّة املعلومات. 

 Fracking تذكري حول تقنية التكسري أو ما يعرف بال

إن التكسري املايئ/ الهيدرولييك األفقي ذا الضغط العايل واملعروف بالـــ Fracking هو وسيلة استخراج ناتجة عن 

عّدة تحسينات تكنولوجية حديثة تجعل من استخراج موارد املحروقات الحفريّة غري التقليدية )الغاز الصخري( أمرا 

ممكنا يف عّدة أماكن يف العامل. ظهرت منذ ما يقارب العرشين سنة تكنولوجيّات حديثة تساعد عىل تكسري الّصخرة 

) الصخريّة أو املكونة من الطنّي( إىل ما بني الكيلومرت الواحد والخمس كيلومرتات تحت األرض. ظهرت أربع تقنيات 

مختلفة تباعا: 

-الحفر املوّجه:  تتمثل يف وجود آبار يصل عمقها بني الكيلومرت الواحد و الخمسة كيلومرتات ثم متتّد أفقيّا إىل حدود 

الكيلومرت.

-التكسري املايئ/الهيدرولوجي ذو الضغط العايل : )إستعامل ماليني الليرتات من سوائل التكسري والتي نجد منها الرّمل، 

املاء واملواد الكيميائيّة امللوثة واملزروعة داخل املكّونات الجيولوجيّة املضادة للامء(

-سوائل التكسري واستعامل »الجال« املحقون يف 100 برميل يف الثّانية و ذلك لجعل املاء لزجا أكرث.

-وجود أرضيّات متعددة اآلبار والحفر) من 6 إىل 12 برئ لألرضيّة الصناعيّة الواحدة(

تّم بتاريخ 1991 حفر أوىل اآلبار األفقيّة للغاز الّصخري ويف 1996 تم استعامل التكسري القائم عىل املاء أما يف 2007 

فقد تّم إدماج حفر اآلبار املتعّددة. ما نسّميه اليوم بالتكسري أو الــــ Fracking  هو نتيجة طبيعيّة لرتاكم هذه 

التكنولوجيّات األربع. إذن ال مكان لجميع التأكيدات القائلة بأن التكسري« Fracking« كان يستعمل منذ األربعينات

أثبتت عدة شهادات ال حرص لها ومدعومة بتقييامت علميّة يف أمريكا الشامليّة أّن للتكسري عّدة نتائج عىل البيئة 

واإلنسان معا منها التلوث الجّوي،وتلوث األرض واملاء ومساحات هامة من املياه الجوفيّة، وظهور منتجات مشّعة، 

والتلوث السمعي والضويئ، والهزّات األرضية، واإلشعاعات الغازيّة والتي تتسبّب يف اإلنحباس الحراري إىل جانب 

املخاطر الصحيّة واألمنيّة املتعارف عليها مع إمكانيّة الحصول عىل املياه التي ستقترص حينها عىل الرشكات دون 

الشعب.

 التكسري و التغري املناخي
 

ال تخلو عمليّة التكسري من تأثريات عىل إشعاعات الغاز املسبب لالحتباس الحراري. لقد وجد صانعو القرار السيايس 

ومكونات املجتمع املدين أنفسهم أمام تحّد كبري خاّصة مع تصاعد طلب الطاقة يف جميع أنحاء العامل  :تعّقب جنون 

استخراج الطاقات الحفريّة وإنتاجها مهام كلّف األمر مع املساهمة أيضا يف زيادة إنبعاثات الغاز املسبّب لإلحتباس 

الحراري أو التخفيض الجّدي لإلنتاج وبالتايل الستهالك الطّاقة الّصخرية وتعويضها بالطّاقات املتجّددة املستدامة 

والناجعة. تفرض مخاطر التغرّيات املناخيّة كبح إنتاج الكربون خاّصة يف بلدان مثل الّصني التي بلغ فيها التلّوث 

الهوايئ مرحلة حرجة. إّن البلدان التي لها تاريخ يف استخراج البرتول والغاز مثل األرجنتني والجزائر والتي وصل فيها 

اإلنتاج ذروته ) وهو املعلن عنه منذ عقود( تشهد حاليا تراجعا واضحا إذ أصبحت تبحث عن طريقة لتعزيز مواردها 

الهيدروكربونيّة الحفريّة املتبقية. تعترب فرصة استخراج البرتول أو الغاز الّصخري عن طريق التكسري وسيلة إلطالة 

اإلنتاج الذي يواصل إستغالل إقتصاد هاته البلدان

تطرح هذه النوعيّة من اإلسرتاتيجيّات أسئلة جديّة خاصة يف ما يتعلّق بالدميومة يف حني أن الخرباء يؤكّدون أنه ال 

ينبغي استهالك أكرث من ثلث االحتياطي العاملي املعروف يف املحروقات الحفريّة إذا كنا ال نريد تجاوز الدرجتني يف 

االرتفاع الحراري. يتم الرتويج يف أغلب األحيان إىل أّن الغاز هو املورد الطاقي األمثل خالل املرحلة اإلنتقاليّة نحو 

التخلص من الكربون املوجود يف األنظمة الطاقيّة إاّل أن أبحاثا علميّة حديثة بيّنت أن إنتاج الغاز، وبسبب ترّسب 

يتزامن مع كل مرحلة إنتاج )إرتفاع السوائل، الفصل بني الغاز والسائل،الّضغط،النقل( وارتباطها بالبنية التحتيّة 

أصبحت باعثة لغاز املناجم )يصل تأثري ضغطه إىل ما بني 20 و 50 سنة مقارنة بغاز ثاين اكسيد الكربون CO2( أّما 

يف ما يتعلق مبدى تأثريه عىل املناخ فيمكن أن يقارن بالفحم. لقد أعلنت املجموعة العامليّة لخرباء املناخ والوكالة 

العامليّة للطاقة أّن تطّور الغاز الّصخري عىل مستوى عال يف العامل ميكن أن يكون له أثر سلبي كبري عىل املناخ يصل 

إىل حّد عدم توازنه.

نحو مستقبل ما بعد الحفري ؟

إن التوّسع الضخم و املمنهج لصناعة الغاز الّصخري يف بقيّة العامل يثري تخّوفات كبرية ملا له من آثار جسيمة منها 

البيئيّة،واالجتامعية والصحية وقد ظهرت هذه اآلثار يف أمريكا الشامليّة واإلتحاد األورويب. إّن كّل هذه املشاكل التي 

تتزايد يوميّا ال ميكن إلغاؤها يف بلدان تكون فيها قوانني حامية البيئة ملزمة نسبيّا. فكيف لهذه الّصناعة أن تكون 

مراقبة بشكل جيّد يف بلدان تكون فيها القوانني البيئية دون قيمة ويف أغلب األحيان غري موجودة أصال إىل جانب 

وسائل تطبيق محدودة وفساد يومّي؟

إّن مقاربة ترويج الغاز والزيت الصخريني والتي تتّسم بقرص ألنظر ال تتجاهل فقط املخاطر البيئية واالجتامعية 

واملناخيّة وهي مخاطر ال ميكن غّض النظر عنها لكّنها تتجاهل أيضا فرصة إيجاد حلول دامئة. هناك رضورة ملّحة 

للذهاب نحو التخلّص من الكربون ماّم يتطلّب استثامرا حقيقيّا يف نجاعة الطّاقة ويف الطاقات املتجّددة. إّن التقليص 

من االستهالك الطّاقي العاملي هو أيضا رضورة مستعجلة ماّم سيتطلّب إعادة التوازن االستهاليك بني بلدان الشامل 

والجنوب وبني الشعوب الفقرية والغنيّة. من الرضوري أيضا عرقلة إتفاقيات التبادل الحر التي يجري التفاوض بشأنها 

والتي هي بصدد املصادقة عليها. إّن اآلليّات التي يستعملونها )استثامر الدولة والتعاون الدائم( تفتح أمام الرشكات 

املتعّددة الجنسيّات مجاال واسعا الستغالل أّي مورد تحت األرض خاّصة إذا كان مربحا ماّم يخلق مسؤوليّة بالنسبة 

لإلتحاد األورويب وفرصة دعم للبلدان التي متر مبرحلة انتقالية تتجه نحو املستقبل ما بعد الحفري، وهو مستقبل 

ليس منشودا بل قابل للتحّقق كذلك.
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املحروقات غري التقليديّة يف املغرب

ترتاوح تقديرات املوارد التي ميكن إستخراجها تقنيّا حسب وكالة املعلومات الطّاقيّة بني 7،299 ترليون و7،795 

قدم مكّعب بالنسبة للغاز الّصخري و 345 بليون برميل بالنسبة للبرتول الّصخري. أما التقديرات العامليّة بعيدا عن 

الواليات املتحدة األمركيّة فترتاواح بني 6،634 للغاز الّصخري و 287 مليون برميل بالنسبة للبرتول الّصخري.

يعترب املغرب من املناطق الرئيسيّة التي توجد فيها ما يعادل 750 ترليون قدم مكعب من الغاز الّصخري و 7،4 بليون 

برميل من البرتول الّصخري مستقبال. ما يعادل حسب التقريب %10 من املوارد العامليّة للغاز الصخري و %2 للبرتول 

الٌصخري. لقد تم الكشف عن بيانات تتسم بدقة عالية تتعلّق بجيولوجيا مناطق صخريّة مختلفة مقارنة بالتقديرات 

التي سبق لنا ذكرها و التي ال تعدو أن تكون خياال إذ تضاءلت يف جنوب إفريقيا إىل %20 و يف محيط .... يف 

كاليفورنيا إىل %96 يف ماي 2014 و األمر سيان يف الصني و املكسيك. لقد قادت املغاالة يف تقدير إىل تفيش املضاربة 

حول كميّة الغاز و البرتول املتوفرين ماّم أثار شكوكا حول املستوى الحقيقي للموارد املستخرجة تقنيّا و أسئلة حول 

الجدوى االقتصادية لهذه الصناعة. يتابع اإلتحاد األورويب كل هذه األسئلة عن قرب. تم منح  80 مليار أورو يف إطار 

برنامج أفق 2030 و تخصيص 113 مليون لصناعة الغاز الّصخري منذ أن تم تطوير تكنلوجيات حديثة

Fracking Frenzy Report www.foeeurope.org/fracking-frenzy-report-011214
www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas
www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=14431
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الجزائر

تعترب تقديرات املوارد الهامة للمحروقات غري التقليديّة بالنسبة للجزائر بركة و قد وصلت مثل األرجنتني ذروتها يف 

ذلك بعد مّدة طويلة من إستخراج البرتول و الغاز. تواجه الجزائر اليوم نوعا من اإلستقرار أو إنخفاضا يف اإلنتاج. 

تسعى الجزائر مثل بقية الدول إىل تعزيز مواردها من املحروقات الحفرية املتبقية و خاصة فرصة إستخراج البرتول و 

الغاز الّصخري عن طريق عملية التكسري التي قامت بها فعال.

1 . اإلحتياطي الثالث عاملّيا للغاز الصخري
أعلنت الوكالة األمريكية للمعلومات حول الطّاقة يف 2004 أن الرتاب الجزائري يحتّل املرتبة الثالثة عامليّا من حيث 

إمتالكه الحتياطي الغاز الّصخري القابل لالستخراج بعد الّصني و األرجنتي. ستبدأ املفاوضات قريبا بني سوناتراتك 

وهي مؤسسة تابعة للدولة ورشكات متعددة الجنسيّات مثل« إين«والوكالة الوطنيّة للمحروقات«، وشال،وإيكسون 

GDF Suezموبيل،وطوطال ورشكة الغاز الفرنيس - سويز

بدأت الحكومة الجزائريّة يف وضع خطّة لتطوير مثانية حقول نفط منذ سنة 2009 بني مدينتي تيميمون وأدرار 

مع التحضري لجمع الغاز ومعالجته. وتقوم سوناتراتك، وطوطال والرشكة اإلسبانيّة سيبسا باإلرشاف عىل مرشوع 

الغازاملتوسطي  MedGaz  و هو مرشوع جاهز للتنفيذ

ال تسمح الحكومة الجزائريّة لرشكة سوناتراتك بامتالك أكرث من ثالثة أرباع صناعة املحروقات أّما الرشكات املتعددة 

أحواض الغاز الّصخري املحتملة التي تّم تحديدها يف الجزائر
http://economie.jeuneafrique.com
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الجنسيات فال متثل إاّل %18 من اإلستثامرات مع جزء يصل إىل %2 لطوطال. ويف فيفري 2012 أعلنت الوكالة الوطنيّة 

لتقييم موارد املحروقات أّن برنامج استغالل هذه الحقول سينطلق يف 2014 مع توقع لإلنتاج ميكن أن يصل إىل 5 

مليون مرت مكعب مع تكثيف يومي ملدة 8 سنوات.

تم إصدار قانون خاص باملحروقات عامة يف فيفري 2013 يفتح الطريق أمام استغالل املحروقات غري التقليدية )الغاز 

الصخري( ويحتوي عىل تشجيعات رضيبية قصد جلب املستثمرين.ونرشت الحكومة الفرنسيّة يف نوفمرب 2013 مذكّرة 

تبني فيها أن اإلنتاج يف حقول الغاز الّصخري الجزائري ميكن أن يصل إىل 700 بليون مرت مربع أو ما يعادل أربع مرّات 

مقدار اإلحتياطي املتوفر حاليّا.

2 . من يستثمر؟

طوطال ورشكة الغاز الفرنيس- سويز)GdF-Suez( : عاملقة الغاز املوجودين يف الجزائر

إذا كان الوصول إىل املعلومات الخاّصة مبشاريع الرشكات التي تستغّل محروقات الغاز الصخري هو دامئا صعب 

للغاية يف أغلب البلدان أألوربية فإّن التعتيم كيّل يف الجزائر واملغرب. إّن الدعم الذي تتلّقاه الرشكات املتعّددة 

الجنسيّات أمر مخز، إذ تتموقع هذه املشاريع خاّصة يف املناطق الّصحراويّة حيث استعامل املاء مسألة حياة أو 

موت بالنسبة للسكان القاطنني هناك رغم أن النتائج الصحيّة دراميّة )سواء كان األمر بسبب التلوث الذي ال تراجع 

فيه أو بسبب الكميّة الكبرية الرضوريّة من املاء( ورغم أن التأثريات املناخيّة السلبيّة التي يسبّبها استغالل محروقات 

الغاز الصخري أصبح أمرا جليّا إاّل أنّه هناك مواطنون يجهلون تلك الّصفقات الكبرية التي تدار عىل أراضيهم من قبل 

الرشكات املتعّددة الجنسيّات التي متركزت هناك مثل األمريكيني، والفرنسيني واألوربيني بصفة عاّمة. لقد حان الوقت 

لرفع الحجاب عن كّل ما تقوم به هذه الرشكات وخاّصة عن إفالتها الدائم من العقاب. 

الغاز الصخري يف عموم املنطقة املغاربية

تحتوي األرايض التونسيّة واملغربيّة عىل محروقات غري تقليدية )الغاز الصخري(. لقد تّم منح رخصة تنقيب يف تونس 

لرشكة شال يف مدينة القريوان وللرشكة البولونية سريينيس يف أقىص الجنوب الغريب للبالد حيث إستقرّت هناك الرشكة 

الفرنكو- بريطانيّة برنكو منذ مّدة.

أّما يف املغرب، فسيتّم استغالل حقول الصخر الزيتي أساسا وتفوق التقديرات الـ 50 مليار برميال. واملواقع املستهدفة 

هي تيامهديت )Timahdit( يف سلسلة األطلس األوسط وطرفاية وعىل امتداد 1500 كلم من السواحل جنوب 

الرباط. واستخرجت الرشكة االيرلندية سان ليون للطاقة البرتول الصخري أّول مرّة يف شهر سبتمرب املايض يف 

تيامهديت مبنطقة ميلناس. يف حني تستهدف الرشكة االسبانية ريبسول والرشكة األمريكية آناداركو حقوال منتجة لغاز 

الشيست.

أروبا وفرنسا : حريف ممّيز للجزائر يف قطاع الغاز

صّدرت الجزائر %68 من إنتاجها من الغاز سنة 2012. وتحتّل الجزائر املرتبة السادسة عامليا يف صادرات الغاز. 

وتعترب أوروبا الحريف الوحيد للجزائر تقريبا إذ تستورد %88.6 من الصادرات الجزائرية للغاز.وتحتل الجزائر املرتبة 

الّسابعة يف تصدير الغاز الطّبيعي املذاب والذي ميثّل %97 من مجموع قيمة صادراتها. وقد وفّرت  لفرنسا سنة 

2011 ما قيمته %16 من حاجياتها من الغاز.

وقّع كّل من رئيس اللجنة األوروبية م.باروزو والوزير األول الجزائري سالّل يف جويلية 2013 عقدا تشاركيا إسرتاتيجيّا 

حول الطّاقة. ويبحث اإلتحاد األورويب عن األمن من أجل الحصول عىل إحتياطي الغاز بعد أن أصبح أولويّة إقتصاديّة 

و اسرتاتيجيّة.

إن موارد الغاز الجزائري متثل هدفا رئيسيا ملختلف املؤّسسات األوروبيّة مثل أوروميد للطّاقة، والتعاون يف مجال 

الطّاقة P3A «  »  و منظّم الطاقة املتوّسطيMed Reg «  » و التي تتعاون مع لوبيّات صناعيّة إىل جانب 

مجموعات مثل التعاون من أجل الطّاقة  » Med-Emip «و املرصد املتوّسطي « OME  » و ذلك تحت رعاية البنك 

» BERD « األورويب إلعادة البناء و التنمية

3 . القانون الذي يفتح الطّريق أمام إستخراج املحروقات غري التقليديّة

سمحت الحكومة يف 21 ماي 2014 رسميّا باستغالل الغاز الّصخري. وقد أعلن الوزير األّول أمام املجلس الوطني قائال 

: »إذا بقي اإلحتياطي عىل ماهو عليه إىل 2030 لن نتمكن إاّل من  تغطية الطّلب املحيل، لن يبقى إاّل القليل من  

أجل التصدير«. وأعلنت السلطات أّن هدف اإلنتاج يصل إىل 30 مليار مرت مكعب يف السنة و أنه يتوّجب عليها أن 

تنفق 300 مليار دوالر خالل 50 عاما من بينها 100 مليار بني 2014 و 2018. هذا ما ميكن أن نسميه بعدم إستقرار 

األرقام. لقد متكّنا خالل سنتني من تجاوز توقعات اإلنتاج من 5 مليون مرت مكعب إىل 82 مليون مرت مكعب  يوميّا. 

املصدر: املجلّة اإلحصائيّة للطّاقة العامليّة لسنة 2013

الّصادرات الرئيسّية للغاز الجزائري يف 2012

املصدر:  إدارة ا للمعلومات الطاقيّة األمريكيّة

التقسيم املكثف للمحروقات يف 2012
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لقد وصل عدد األحواض الجزائريّة املعنيٌة باإلستغالل اآلن إىل سبعة أحواض و هي اآلتية :تندوف،رقان،تيميمون،أحنا

ت،غدامس،بريكينو إليزي و هي مناطق مأهولة بحوايل 1،5 مليون ساكن.

4 . تعبئة غري مسبوقة يف الصحراء الجزائريّة

يف 31 ديسمرب 2014 أنقذ إحتجاج قوي ضّد إستغالل الغاز الّصخري الصحراء الجزائريّة. دون إستشارة أحدهم ودون 

إعالم من أي طرف، كان الناس يجتمعون يوميّا أمام مقر دائرة عني صالح للمطالبة بوقف الحفر الستخراج الغاز 

الّصخري تحت إرشاف سوناتراتك يف حوض أحنات و هي تدين أيضا أخطار إحتياطي املاء يف املائدة األلبينية وتفرض 

أن تكون حقل تجارب من جديد إذ مازالوا يحتفظون يف ذاكرتهم باملحاوالت النووية الفرنسية يف الصحراء الجزائريّة.

 يف 5 جانفي أرسلت السلطات مجموعة من الخرباء وعىل رأسهم الوزير السابق للموارد املائيّة و املدير العام السابق 

لسنوتراتك عبد املجيد عطّار وذلك إثر التعبئة غري املسبوقة التي حصلت والتي إنتقلت إىل مدن أخرى و من ثم 

إنتقل وزير الطاقة بنفسه إىل هناك. 

حاول الوزير األول املسمى عبد امللك سالل أن يهدأ من روع املتساكنني يف 16 جانفي عرب الفايسبوك لكن 

الترصيحات املتباينة تكاثرت. إذ يقال إن الحكومة مل تقدم أي ترخيص لكن من ناحية أخرى يعلن املدير العام لرشكة 

سوناتراتك عن إطالق إستثامر بقيمة 70 مليار دوالر يف الغاز الصخري لكن مل يحدث أي يشء عىل أرض الواقع إذن 

فال أحد مذنب. توالت منذ ذلك الحني اإلرضابات، واإلحتجاجات واملسريات اليوميّة إىل درجة أنها تفاقمت. لقد 

أغلقوا املحالت التجاريّة، واإلدارات واملدارس و تّم إيقاف 20 شخصا يف الجزائر. رّصح عبد امللك ساّلل علنا يف التلفاز 

أن سوناتراتك ستحاول إنهاء عمليّة الحفر الثانية الحاليّة يف أحنات خالل األسابيع القادمة قبل التوقف نهائيّا ملدة 

أربع سنوات حتى يتمكنوا من القيام بالدراسات الرضوريّة. وأعلن الرئيس بوتفليقة تأييده لهذا الترصيح بعد أيّام 

قليلة آخذا بنصيحة أحد الوزراء بقوله »نحن نعرف أن تجارب الحفر التي بدأت يف عني صالح ستنتهي قريبا و حتى 

نؤكد أيضا أن إستغالل هذه الطّاقة ليس من أولويّاتنا اليوم«.

رسالة سّكان عني صالح للرئيس بوتفليقة

املستقبل الطّاقي الجزائر ليس يف الّصخر إمنا يف كيفيّة اإلستفادة من املوارد الغري تقليديّة، تطوير الطّاقات املتجّددة 

يف إقتصاد الطّاقة، كتب السكان املتظاهرون يف عني صالح ضّد الرئيس بوتفليقة1. إنترشت كل هذه الطّلبات كالنار يف 

الهشيم يف جميع أرجاء البالد.

 Sophie Chapelle, Olivier Petitjean, Bastamag, mars 2015, Gaz de schiste : les Algériens se mobilisent contre le
régime et l’ingérence des multinationales pétrolières

 http://www.bastamag.net/Gaz-de-schiste-les-Algeriens-se-mobilisent-contre-le-regimeet-l-ingerence-des 

1

املغرب

يعترب املغرب تلميذا نجيبا لإلتحاد األورويب منذ  1995 و صّنف من بني  احدى البلدان امللتزمة باملسار 

األورومتوسطي لربشلونة وذلك عن طريق إتفاق رشاكة و«حسن جوار« مع وجود إتفاق تبادل حر قيد التفاوض 

تحت عنوان »إتفاق تبادل حر شامل ومعمق«. يساهم هذا النوع من الرشاكة يف زرع العديد من الرشكات املتعّددة 

الجنسيّات التي وطأت الرتاب املغريب من أجل سوق جيّدة و ذلك بفضل إستغالل اليد العاملة بأجور ضعيفة 

وظروف عمل بائسة و خاصة بتوفر رشوط رضييبيّة مالمئة للغاية. 

إن إمدادات الطّاقة يف املغرب نقطة سوداء يف اإلقتصاد املغريب ذلك أن املغرب بلد غري منتج للبرتول ومع ذلك فهو 

يستهلك 16 مليون طن.وتصل نسبة تبعيّته للخارج ما بني 95 % و %97 لذلك تؤثر فاتورته الطّاقيّة عىل توازنه 

اإلقتصادي و املايل1. 

يتوقع املغرب إرتفاعا كبريا يف االستهالك الطّاقي يف العقود القادمة مع أخذ النموذج األورويب2 لالستهالك كقيمة دون 

البحث عن طرق أخرى للتطّور. وللحصول عىل هذا الهدف تستغل املغرب جميع الطرق لإلنتاج الطّاقي3:

- من املقرر إنشاء محطّة حراريّة تعمل بالفحم الحجري مام من شأنه أن يتسبب يف تحركات كبرية من قبل متساكني 

مدينة آسفي امللوثة مسبقا بسبب مصنع إلنتاج الفسفور

- إن الطّريق للطّاقة النوويّة مميز بطاقة نظيفة

- إىل جانب التنقيب من أجل العثور عىل إحتياطي من املحروقات

تتطّور املشاريع التي تتعلّق بالطّاقة الّصخرية بصفة كبرية منذ 10 سنوات و هي أساسا مدعومة من الحكومات 

كام أنها تجاري نسق النيوليبرياليّة و مبا أن املغرب دولة غنيّة جّدا خاّصة عىل مستوى املواقع والشمس التي متلكها 

)3000 ساعة/ يف الّسنة( فأغلب الرشكات متعددة الجنسيّات تتسارع إلنشاء مشاريع صناعيّة تسّمى بطاقة الرياح 

البحريّة

ستوفر رشكة الغاز الفرنيس سويز قريبا الكهرباء لـــــ 1،5 مليون شخص )املوقع: طرفاية( و مجّمعا شمسيّا ميوله 

البنك الدويل و البنك اإلفريقي للتنمية و هي مشاريع يف طور البناء من قبل مجموعة أغلبها من اململكة العربيّة 

السعوديّة و التي من املتوقع أن تنتج 500 ميغا واط يف حدود سنة 2020 .لكن السؤال املطروح و الذي مل نجد له 

حاّل إىل اآلن هو من سينتفع بهذه الكهرباء املنتجة؟ هل ستتوفر الطّاقة الكهربائيّة لجميع املغربيني و املغربيّات؟

1 . املوارد و اإلستخراجات األولّية

إكتشف املغرب أنه ميتلك حقوال من محروقات الغاز الصخري4 وهي عىل قدر من األهميّة مام يجعلها تحتل املرتبة 

32 عامليا حسب الوكالة العامليّة للطّاقة ويف املرتبة 32 ملا متلكه من إحتياطي الغاز ) و يف املرتبة 34 بالنسبة للبرتول(.

»املكتب الوطني للهيدروكربونات«) ONHYM(  و املعادن هو هيئة أنشأت يف 2003 بعد إندماج املكتب الوطني 
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للبحوث  و آستغالل النفط مع مكتب البحوث البرتوليّة و املعدنيّة من أجل التنقيب و ٱستغالل النفط و املعادن يف 

املغرب. 

من أجل جلب اإلستثامر األجنبي للرشكات البرتوليّة و الغازيّة. قّررت املغرب املشاركة يف املؤمترات العامليّة 

واستضافتهاعىل أرضهاMorocco Oil and Gas Summit6( 5 (. إنتقل إىل املغرب  ما ال يقل عن 15 رشكة تعد ّ من 

أكرب الرشكات املتعّددة الجنسيّات الطاقيّة منها طوطال، شيفرول،ريبسول و رشكات أخرى لكنها أقل شهرة و تشرتك 

جميعا يف وجود إتفاقات مع الرشكات اآلنف ذكرها. نذكر عىل سبيل املثال إتفاقات يف تكوين املهندسني املغاربة أو 

إقتسام  بينها: منذ 2005  وقّعت رشاكات بني شال، طوطال،بيرتوباس إىل جانب تاكا سان ليون و زوناتيك امليلياردير 

الرويس أبراموفيتش7 ورشكة إيرلنديّة. 

2 . ظروف مالمئة للرشكات املتعّددة الجنسّيات

نّقحت الحكومة املغربيّة قانون املحروقات و عّوضته بقانون جديد خاص باستثامر املحروقات والذي يشمل أيضا 

محروقات الغاز الصخري قصد دفع عمليّة اإلستخراج.

 كام منحت الحكومة لكل املنخرطني الجدد يف هذا املجال إعفاء رضيبيّا عىل الرشكات طيلة عرش سنوات متتالية 

وذلك أخذا بعني اإلعتبارا للمّدة التي يتطلبها إنطالق اإلنتاج و معدل عىل البرتول و الغاز يرتواح بني 5 و 10% 

. نّقحت الحكومة املغربيّة قانون املحروقات و عّوضته بقانون جديد خاص باستثامر املحروقات و الذي يشمل 

أيضا محروقات الغاز الصخري قصد دفع عمليّة اإلستخراج. كام منحت لكل املنخرطني الجدد يف هذا املجال إعفاء 

رضيبيّا عىل الرشكات طيلة عرش سنوات متتالية و ذلك أخذا بعني اإلعتباراملّدة التي يتطلبها إنطالق اإلنتاج و معدل 

االداء عىل البرتول و الغاز يرتواح بني 5 و %10 إضافة إىل ذلك قلّصت الحكومة من نسبة مشاركتها يف البحث عن 

املحروقات من %50 إىل 25%.

جميع املعّدات و التجهيزات معفاة من االداء  الديواين كام أن كل األرباح التي ستحّقق الحقا ستحّول كاملة إىل 

األجنبي. كل هذه التدابري جعلت املدير املايل لكوسموس للطّاقة و هي رشكة يف أمريكا الشامليّة مرّددا ما قالته أمينة 

بن خرضا مديرة L›ONHYM »لقد جعلت هذه التدابري من املغرب من أكرث البلدان القادرة عىل جلب اإلستثامرات 

اللتي تتعلّق بالتنقيب عن النفط«

مع ذلك تأخذ هذ الرشكات ضامنات حتى تتأكد أنها ستجد ما يكفيها من املوارد التي ستجلب لها الربح بالرضورة 

وذلك طبعا دون أن نتجاهل مراجعات الوكالة األمريكيّة للطّاقة التي تتحدث عن تراجع يعادل %40  مقارنة 

بالتوقّعات الّسابقة  يف جميع أنحاء العامل.

3 . من يستتثمر؟ الرتكيز عىل رشكتني

شيفرون

هي الرشكة البرتولية الثانية يف الواليات املتحدة األمريكيّة و السادسة عامليّا كام أنها ممثلة يف أكرث من180 دولة. إن 

الفريق البرتويل يف املغرب بصدد جمع معلومات تتعلّق باملسح الزلزايل كام سيقوم بعدة دراسات يف مناطق عديدة 

تتسم بعمق مياهها مثل كاب رحري ديب، كاب واليديا ديب و كاب كانتني ديب و يصل عمقها إىل ما بني 100 و200 

كيلومرت يف غرب و شامل غرب مدينة أغادير.

إن الرشاكة مع شيفرون متتد عىل املدى الطويل.لقد  وقعت السيدة أمينة بن خرضا املديرة العاّمة للمكتب الوطني 

للمحروقات و املعادن يف بداية أوت 2014  مع رشكات أمريكيّة مثل كوسموس للطاقة و شيفرون مذكرة إتفقوا فيها 

عىل تكوين املهندسني املغاربة يف ميدان الّصناعة البرتوليّة قصد تكوين طلبة الهندسة يف املدرسة املحّمدية للهندسة  

و املدرسة الوطنيّة لصناعة املعادن تحت الئحة ماجيستري إدارة. تهدف هذه الرشاكة بني شيفرون واملكتب الوطني 

للمحروقات و املعادن إليجاد إمكانيّة بحث يف ميدان الهندسة البرتوليّة داخل الجامعات املغربيّة24   مع التذكري أن 

رشكة شيفرون يف تنازع قضايئ مع ضحايا الخراب الذي تسببت فيه الحقول البرتوليّة يف أمازون اإلكوادور كام أنها ال 

ترغب يف التخلّص من هذه املشكلة و ذلك بدفع 18 مليار دوالر.

ريبسول 

بعد أن صودرت يف األرجنتني بتاريخ أرفيل 2012، أصبحت ريبسول األكرب يف أوروبا بفضل دفع طاليسامن للطاقة 

لــــــ 13 مليار دوالر و تحتل املرتبة الخامسة بني الرشكات املستقلّة يف كندا

ميلك املغرب ثالثة تراخيص تنقيب يف طنجة والعرائش ويغطّي هذا اإلتفاق ما يصل إىل 6.000 كيلومرت مربع يف مدة 

ال تتجاوز الثامين سنوات و مقّسمة عىل ثالثة مراحل. إنه إتفاق ذو طابع سيايس إقتصادي بني املغرب و إسبانيا

لدينا حتى اآلن 31 إتفاقيّة برتوليّة )تنقيب عن البرتول( يف طور املصادقة عليها و 5 إتفاقيات معرتف بها )ال تحتوي 

عىل الحفر( و إتفاقيتان متت املصادقة عليهام مؤخرا مع ريبسول و غولفساندس. 

هناك ثالثة أنواع من الرخص يف املغرب: اإلستطالع الجيولوجي)سنة واحدة عىل أقىص تقدير(، التنقيب )8 سنوات 

كأقىص حد( اإلستغالل و يصل إىل حدود 25 سنة. 

 أعلن خبري يف IFP  للطّاقات الجديدة ما ييل: » إنها حقول الّصخور النفطيّة و يف ما يخص أداءه الطاقي فهو أدىن 

من املطلوب قصد صناعة البرتول إذ أنه يتطلّب وقتا و ٱستثامرات ضخمة مع وجود مخاطر حقيقيّة.« هناك العديد 

من املناطق اليوم التي مل تنطلق بعد يف مرحلة التنقيب عن الغاز الّصخري: لقد إصطّفت ريبسول مع الرشكة 

األمريكيّة أناداركو. ووقّع املكتب الوطني للهيدروكربونات ONHYM  و املعادن إتفاقا للتنقيب عن الغاز الّصخري 

منذ 2006 مع الرشكة البرتوليّة الربازيليّة بيرتوبراس

حصلت رشكة سان ليون للطّاقة عىل ترخيص للتنقيب صدر يف أوت 2013 ملّدة سنتني و يتوقع أن يصل اإلنتاج إىل 

3900 برميل يوميّا كا ميكن أن يتم تكريره يف اإلبّان. بالنسبة للغاز الّصخري هناك عّدة أماكن مل يتم إكتشافها إىل حّد 

اللّحظة و قد إصطّفت ريبسول مع الرشكة األمريكيّة أناداركو.
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الوضع يف الّصحراء املغربّية

حصلت طوطال من املغرب عىل رخصة للتنقيب عن البرتول و الغاز يف الّصحراء الغربية. ويتكفل صندوق الّدولة 

الرنويجي بإمناء عائدات التنقيب عن إحتياطي البرتول و الغاز كام أنه مسؤول عن إدارة 600 مليار أورو ماّم يجعله 

أحد أهم املستثمرين يف العامل. ميلك الصندوق %2،6 من رأسامل طوطال مام يجعله املساهم الرّابع يف الرّشكة. 

نصحت اللجنة األخالقية يف ما سبق بوقف اإلستثامرات بسبب وجودهم يف الّصحراء الغربيّة.

البوليساريو و رشكة Rio Red البرتولّية 

منحت جبهة البوليساريو يف مارس 2014 ترخيصا للتنقيب عن النفط و الغاز لرشكة بريطانيّة تسّمى ريو األحمر 

للبرتول يف أرض تحت سيطرتها وهو ترخيص يتضّمن دراسة بشأن جدوى إستخراج الغاز الّصخري عن طريق التكسري 

الهيدرولييك 

تجدر اإلشارة إىل أّن السياق اإلستثنايئ للّصحراء الغربيّة ميكن أن يزيد األمور تعقيدا خاّصة عىل مستوى اإلستكشاف. 

وهناك خطر كبري يتمثل يف إمكانيّة مترير املسألة الوطنيّة قبل املسألة البيئيّة سواء من الجانب املغريب أو الّصحراوي 

)السلطة و املجتمع املدين عىل خالف كبري(.

 4 . التحركات

إن القضايا البيئيّة وال سيام إستغالل الغاز الصخري و عواقبه ليس السبب الرئييس الذي يدفع للتحرّك. إّن الناس 

الذين يعيشون يف أغلب األحيان وضعيٌات إجتامعيّة صعبة يجدون أنفسهم يف نفس الوقت يف مواجهة مشاكل 

تسبب فيها اإلقتصاد أساسا و مرتبطة بالقضايا البيئيّة. و نذكر عىل سبيل املثال نضال أهايل بنسميم قرب إفران 

ضّد إنشاء معمل لتعبئة مياه الينابيع. رغم تعبئة دامت ملّدة سنوات و ٱعتصام األهايل يف وادي دادس مل يتمكنوا 

من إفشال املرشوع و منع ميناء تابع ملؤّسسة ملكيّة تسمى مناجم من تحويل مياههم. كان باستطاعتهم إسرتجاع 

واحاتهم لكنهم سيعانون دامئا من تلوث مياههم هكذا هي إذن تحركات سكان آسفي ضد مرشوع بناء محطّة 

حراريّة. 

ينتهج بعض املدرسني نفس املنوال يف االحتجاج و يقومون بعمل جبّار. يهتم فضاء التضامن و التعاون يف الرشق 

خاّصة ب »التوعية من أجل الحفاظ عىل البيئة، الطّبيعة و النظم اإليكولوجيّة لحامية مستقبل الكوكب«. ينظم هذا 

الفضاء ندوة إلعالن الوقوف ضّد التنقيب عن الغاز الصخري يف ديسمرب 2012 ومثة عدة ملتقيات أخرى يف مختلف 

مدن املغرب مثل)الرباط، الدار البيضاء،مراكش،الحسيمية( و حديثا يف 2014 يف متحضيت بخصوص نفس املوضوع. 

 Profitant de la baisse des cours du pétrole, le gouvernement marocain vient de supprimer les subventions au
 prix du pétrole )cette “vérité des prix” était réclamée depuis des décennies par le FMI(. Qu’adviendra-t-il?
 lorsque les cours remonteront
 Voir à ce sujet : Haut Commissariat au Plan, “Prospective 2030 : énergie 2030, quelles options pour le Maroc”
 )http://www.hcp.ma/Energie-2030-quelles-options-pour-le-Maroc_a850.html(. Ce document propose trois
 scénarios énergétiques pour le Maroc )qui prévoient une augmentation de 4%, 7% ou 9% de la consommation
.énergétique par habitant( et affiche explicitement le souhait d’atteindre les standards européens
http://www.hcp.ma/Energie-2030-quelles-options-pour-le-Maroc_a850.html
http://www.onhym.com/schistes/schistes-bitumineux/schistes-bitumineux-au-maroc.html

 Royaume du Maroc. ONHYM, Rapport annuel 2006
  http://www.onhym.com/pdf/Publications/Rapport-Annuel-Français-2006.pdf
http://www.lematin.ma/journal/2014/entretien-avec-amina-benkhadra-dg-de-l-officenational-des-hydrocar-
bures-et-des-mines_-les-majors-de-la-prospection-petroliereciblent-aujourd-hui-l-offshore-profond-au-ma-
roc-/201879.html

 http://www.leblogfinance.com/2013/04/maroc-abramovitch-investit-dans-le-petrole.html
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تونس

منذ أن إكتشفت حقول الغاز الّصخري يف تونس قامت الحكومة بكل ما هو رضوري للتنقيب عنه عن طريق الرشكة 

التونسيّة  لألنشطة البرتوليّة. و تقدم السلطات حجتها عىل ذلك أن منتوجات املحروقات ال ميكن أن تفي بحاجيات 

البلد فــــ. %60من الحاجة الوطنيّة للغاز ممولة من املنتوج املحيّل أما الباقي تشرتيه تونس من الجزائر..يسمح 

الغاز الّصخري للدولة التونسيّة بإيجاد إمكانيّة فعليّة لخلق استقاللية طاقيّة. هل هم سّذج أم أنهم متواطؤون؟ 

سرنى انهم يتصفون بالصفتني معا ! تتميز تونس بوضع سيايس معقد، وإدارة دون أي وسيلة، وإطار تنظيمي عفا عنه 

الزمن ،وثقافة التسرّت و رشكات.الكربيت..... لذلك إجتمعت كل هذه املكونات لتكّون ملفا دسام 

مدخرات »معجزة«

إن الفجوة بني اإلنتاج املحيّل للمحروقات و ٱحتياجات اإلستهالك دامئة وميكن أن نستخرج يوميّا من األرايض التونسيّة 

ما يعادل 126000 برميل يف حني أن اإلستهالك يصل إىل 198000 برميل يوميّا

يتأّت دور املحاججة من أجل اإلقناع من الرشكة الوطنيّة لألنشطة البرتوليّة و هي ترتكز عىل العجز الطّاقي للبالد 

الذي  يتزايد باستمرار ووصل إىل %6،5 بني 2011 و 2012. ميكن أن تصل ودائع حقول الغاز الّصخري 4250 مليار 

برميل أما اإلستهالك املحيّل فيصل إىل 579 مليار برميل ملدة 8000 سنة . من املرجح أن ترتفع هذه اإلحتياطات.

لقد وصلت إحتياطات الغاز الّصخري سنة2011 إىل 510 مليار مرت مكعب أّما اليوم فيتوقع أن تصل إىل 650 مليار 

مرت مكعب. وتّم إستعامل مصطلح املعجزة يف الّصحافة للرفع من قيمة إكتشاف هذه الحقول.

أين؟

تقع حقول الغاز الصخري يف منطقتني: 

حوض غدامس يف جنوب البالد وهي منطقة صحراويّة تتقاسمها مع الجزائر و ليبيا يف تكويناتهت الجيولوجيّة كام 

تحتوي عىل أكرب مائدة جوفيّة. وتغطي املنطقة املعنية واليات تطاوين وقبيل ومدنني وقابس وتوزر. ويصّنف تكوين 

الـ Silurien املسمى » Tannezuft« عىل أنّه صخر زيتي ساخن ذو محتوى مشّع عال1.

حوض بيالجيان يف الرشق: عىل حدود املتوسط وميكن أن تشمل أنشطة االستكشاف واالستغالل واليات صفاقس 

واملهديّة،واملنستري، وسوسة،والقريوان و سيدي بوزيد.

ومتتاز هذه املنطقة الشاسعة بتنوع االنشطة وكثافتها اذ نجد فيها الفالحة والسياحة مع إنفاق كبري للمياه تعرتف به 

السلطات ملاما.

من هم املستثمرون؟

خّصصت أغلب األرايض التونسيّة تقريبا ٱلستكشاف الغاز الصخري والتنقيب عنه و قد وصل عدد تراخيص البحث 

إىل 49، أّما عدد إمتيازات التنقيب فتصل إىل 52. وعىل عكس الجزائر، مل تشرتك الرشكة الوطنيّة التونسيّة لألنشطة 

البرتوليّة يف العقود املطروحة من أكرث من 60 رشكة. وتختلف املردوديّة من عقد آلخر من %10 إىل %51 وأكرث.

كام أن رشكة برينسو مستعدة فعال لتحمل جميع املخاطر فاآلبار الثالثة التي تستغلها يف هذه املنطقة موجودة يف 

تشكيل ّصخري سيلوري )Silurien ( غني باليورانيوم.  أعلنت رشكة بريينكو سنة 2012 تخليها عن اآلبار التي ال تنتج 

شيئا كام أكدت يف بيان لها أن منتوجها من الغاز ال يعدو أن يكون تقليديّا. ينبغي إذن التأكد من الحقيقة عىل أرض 

الواقع.

قامت الرشكة الكنديّة سيقام للطاقة )CYGAM Energy( بأول عمليّة تكسري لها يف جولية 2008 إثر ترخيص يف 

منطقة رمادة بالجنوب. وكررت الرشكة ما سبق لها فعله يف نفس املكان يف ماي 2011، وجويلية 2012 وجانفي 

2013. وتستخدم هذه الرشكة نفس التقنية منذ سنة 2011 عند حصولها عىل رخصة التنقيب يف جنوب توزر. 

املصدر: شال
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وأصدرت هذه الرشكة دون أن تتوّرع وهي تخاتل الرأي العام، بالغا حول عمليات التكسري املتعددة االستخدام2 

التي تقوم بهاوتقّدم نفسها عىل أنّها تقوم بنشاطها الستخراج الغاز بطريقة تقليدية. وحصلت هذه الرشكة الكندية 

عىل رخصتني أخرينْي ببازمة وجنوب توزر. وقّدمت عىل موقعها عىل األنرتنت، املنطقة املستهدفة كام ييل: »هناك 

احتامل ان تكون املحروقات املستخرجة من الصخور غنية باملكونات العضوية« وأّن  صخوار رئيسية غنية بامليتان 

)méthane( ودققت القول بأّن املنطقة قابلة للتوّسع.

تعمل الرشكتان البولنديتان سورينيس و وينستار عىل ترخيصني قريبني جّدا من تراخيص بريينكو يف  قبيّل و جنوب 

قبيّل و يتمثل برنامجهام يف الوصول إىل املكونات الجيولوجيّة مع مستقبل ميلء بالغاز الّصخري.  أصبحت رشكة 

وينستار متلك خصائص معيّنة يف التكوين املسّمى تانزوفت مام يسمح لها مبتابعةعمليّة التنقيب. وقامت سريينوس 

برسم مخطّط واضح لعمليّات التكسري سنة 2014 يف املواقع التالية: الصابرية و شاوش السعيدة.

وميكن أن تصبح رشكة شال من أكرب املستثمرين يف تونس يف محروقات الغاز الصخري منذ 2011 وهي تهتم فعال 

باملحروقات املوجودة يف األرايض التونسيّة. لقد وضعت هذه الرشكة نصب عينيها رشق البالد إنطالقا من القريوان 

وصوال إىل الساحل. وتتفاوض رشكة شال مع الحكومة و املؤّسسات املانحة للرتاخيص أو اللزمات  للتفتيش عن 

املقدرات من الغاز و الزيت الّصخري املحتمل وجودهام. لقد ُعرفت املجموعة األنجلو - هولندية  بتكتّمها التام عىل 

نواياها لكن بوجود وثيقة رسيّة تكشف عن برنامج للقيام ب 742 عمليّة حفر من اليوم إىل حدود سنة 2038! تّم 

أخريا إبرام عقد بني شال و الرشكة التونسيّة لألنشطة البرتوليّة3.

إن إسرتاتيجيّة املستثمرين معروفة: أغلب حقول االستغالل التقليدي مل تعد منتجة  لكن إذا ما ذهبنا إىل ما هو 

أعمق داخل الصخور فمن املمكن أن نجد ما نبحث عنه. إن تجريب تقنيات جديدة يف التكسري من أيرس األمور يف 

بلد يعّد فيه الحفر و التنقيب لعبة أطفال ملن تتوفر له الوسائل. تشرتك شال مع  شلومربغر وهي من أكرب الرشكات 

من حيث التقنية واملنافس الرئييس لرشكة هاليبورتن ويتوجب عليها أن تخترب أساليبها الجديدة.

إطار تنظيمي مازال ظاملا رغم تجديده!

توفر الترشيع التونيّس عددا غري قليل من القوانني لكن ليس لها أدىن مفعول إذ ميكن للرشكات أن تتجاوز دراسة 

التأثري البيئي أو أن تقلصها  إىل حّدها األدىن. وال وجود ألّي إجراء خاص باإلعالم عن الوثائق املتعلقة بتصاريح 

الرخص و األمر أسوأ من ذلك بالنسبة ملراقبة العمليّات ومدى التزام املؤّسسات. تخصع جميع املوارد الباطنيّة لسلطة 

وزارة الّصناعة التي بدورها توىل »املجلس االستشاري للمحروقات« ليهتّم بهذه املوارد، فهذا املجلس هو الذي مينح 

الرتاخيص لكن الرشكة التونسيّة لألنشطة البرتوليّة هي التي تهتم بالعقود املربمة مع الرّشكات.

تقع املوارد املائيّة  تحت سيطرة وزارة الفالحة و نجد بعض بنود الترشيع قوانني قرسيّة لكّنها ال تطبق عىل استغالل 

املياه عىل املستوى الّصناعي.و تتم اآلن مراجعة قانوين املحروقات واالستثامر إذ يجب أن تتوافق مع القانون الدويل 

ال سيام من حيث املنافسة. وهي يف تونس خاضعة للمفاوضات للوصول اىل اتفاق متبادل بني الرشكة التونسيّة 

لألنشطة البرتوليّة و املستثمرين.

هناك عّدة تدابري ال تجلب غري الّسخرية مثل : »يتم تغريم كل من ميلك ترخيصا للتنقيب أو البحث أو لزمة استغالل 

ال يبلغ عن أي حادث خطري بقيمة ترتاوح بني 300 و 3000 دينار« )بني 138 و 1375 دوالرا( و قد زادت العقوبة إىل 

10000 دينار و هو ما يعادل 4600 دوالر كحّد أقىص يف القانون الحايل للمحروقات. 

كان الّضغط عىل الحكومة كبريا جّدا خالل فرتة املجلس التأسييس إذ قام 100 نائب من املجلس التأسييس بتقديم 

عريضة تسائل رئيس الحكومة حول الفساد املايل و اإلداري يف قطاع املحروقات. كام أن املامرسات غري الشّفافة 

للرشكة التونسيّة لألنشطة البرتوليّة أصبحت واضحة للجميع و قد عاينت دائرة املحاسبات عّدة إخالالت يف الفرتة 

الفاصلة ما بني سنتي 2007 و 2010. ومن جهة أخرى هناك تفويت يف إنتاج الغاز بنسبة %11 و نهب واضح للغاز 

والبرتول من قبل الرشكات األجنبيّة و عىل رأسها رشكة بريتش غاز الربيطانيّة4.

يتضّمن الدستور الجديد املصاق عليه يف 16 جانفي 2014 يتضّمن فصال مدهشا »إن جميع املوارد الطبيعيّة هي 

ملك للشعب التونيس و كل سيادة متارس عليها فهي باسم الدولة.  تخضع كل العقود الخاّصة بهذه املوارد للجنة 

نابعة من مجلس نواب الشعب. إن جميغ اإلتفاقيات املصادق عليها بشأن مسألة املوارد خاضعة ملوافقة الجلسة 

العامة للمجلس.« وتخضع عمليّة منح ترخيص البحث أو إبرام اتفاقية ملوافقة الربملانيني!  لكن مع وجود لوبيّات 

ضخمة متكونة من الّصناعيني يف مجال املحروقات فإّن إجراء محددا قد تّم حذفه من املرشوع األّويل. »رضورة نرش 

العقود بعد مصادقة الجلسة العامة للمجلس عليها »)... (. تم التفكري سنة 2013 يف قانون يساعد عىل الحصول عىل 

الوثائق اإلداريّة لذلك أعلن وزير الحكومة الرشيدة ! قائال : »ليس لإلدارة بعُد، املوارد البرشية و النفسية لتطبيق 

هذا القانون« !

لقد تّم تقزيم الحق يف البيئة إىل أبسط عبارة :« تكفل الدولة الحق يف بيئة ظاهرة ومتوازنة واملشاركة يف حامية 

املناخ. وعىل الدولة أن توفّر جميع الوسائل الرّضوريّة للقضاء عىل التلوث البيئي«. ومل تخّصص للبيئة يف الحكومة 

الجديدة سوى كتابة دولة تحت وصاية وزير التهيئة الرتابية الذي يرشف كذلك عىل وزارة الطّاقة واملناجم !

لكّن الحكومة التونسيّة أحاطت نفسها باملستشارين قصد مراجعة صياغة القوانني والترشيعات وتسهيل عمل 

املستثمرين وجعل الغاز الّصخري أمرا مقبوال شعبيا. ويف كل املجال الطاقي هناك وكاالت عامليّة تقدم النصائح و هي 

مثل إيرنست و يونغ )Ernst & Young(،وايستيس )ISTIS ( ومنظمة التعاون و التنمية )OCDE ( ;البنك األورويب 

لإلستثامر وهي وكاالت فاعلة جّدا. وحتى األمم املتحدة إتخذت نفس التميش عن طريق »مؤمتر األمم املتحدة 

للتجارة و التنمية« أّما اإلتحاد األورويب فيتابع األمور عن قرب ! ويهدف هؤالء إىل التشجيع عىل التحّول يف مجال 

الطاقة. وأكدت مختلف الدراسات أن الطّاقات املتجّددة ال متثل إاّل جزء ا ضئيال من »املزيج الطّاقي«. إّن إستغالل 

الغاز الّصخري يبدو بالنسبة للحكومة أمرا رضوريا جّدا. إنّنا نسمع منذ سنتني تقريبا سنفونيّة من اللغة الخشبيّة 

نفهم منها أّن املفاوضات الجارية بني السلطات التونسيّة و املستثمرين تسري بشكل جيّد.

نظّمت وزارة الّصناعة يف 2013 »حوارا وطنيّا« من دون برنامج و بحضور ضيوف تم إنتقاؤهم بعناية فائقة قصد 

دفع كاتب الدولة للطاقة واملناجم إلخراج مرشوع قانون حول الطّاقات املتجّددة!. تدير الرشكات لعبة كبرية فبالغاتها 

متحّفظة للغاية  كام تقوم بإخفاء وثائق من األنرتنات. وقامت بتنظيم ندوات ألهل االختصاص يف هذا املجال حول 

الغاز الّصخري يف سبتمرب 2012 مبدينة الحاّممات، و تّم استبعاد الصحفيني منها  وُعقدت بصفة منتظمة جلسات 

إعالميّة للّصحافة املحليّة إلظهار الجانب اإليجايب للغاز الصخري :  فهو عامل مهّم وأسايس للتنمية5. وإّن جميع 

املخاطر البيئيّة تحت سيطرة الرشكات املتعددة الجنسيات سيطرة كاملة! وهي تحسن ذلك خاّصة وأن الحكومة 

تحاول وضع الرشكة التونسيّة لألنشطة البرتوليّة تحت املراقبة!

متثل تونس، مثل الجزائر املنطقة املثىل إلجراء التجارب: فال توجد إجراء ات ملزمة واجراءات حامية البيئة منعدمة 

مع وجود الحفاظ عىل رسيّة املعلومات. ويف الوقت الذي تم فيه اإلعالن عن الربنامج رّصح الناطق الرسمي للجمعية 

الدوليّة ملنتجي النفط والغاز مبا ييل : »نحن ال نعتقد أننا يف حاجة فعليّة لقوانني جديدة خاّصة بالغاز الّصخري لكننا 

سنكون سعداء إذا تم تحديد الثغرات الترشيعيّة حتى نسلط الضوء عىل الوضع ونتعاون مع املرّشعني للوصول إىل 

أفضل السبل لننتهجها معا.« ميكن للحكومة التونسيّة أن تطمنئ فالرشكات املتعددة الجنسيات ستتعاون مع بعضها 

البعض !
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4 . حشد الجمعّيات املحلّية

تكرث يف تونس الجامعات و نجد يف املقابل عددا قليال من الجمعيّات الناشطة فعليّا. بدأ عدد من الطلبة و الباحثني6 

يف تحديد حجم التأثري البيئي الناتج عن استخراج الغاز الّصخري مبا يف ذلك النظام املايئ الهش بطبعه7. )إن خدمات 

مياه الرشب و الرصف الّصحي عىل وشك كارثة صحيّة غري مسبوقة( .  تدين الجمعيّة التونسيّة ملحاربة الفساد 

ومعهد إدارة املوارد الطبيعيّة الفساد املتفيش يف النظام و الرشكات البرتوليّة. ويبني املرصد التونيس لإلقتصاد أن 

عائدات الغاز ليست إاّل رسابا. كام تقوم جمعيّة الوعي البيئي بجمع كافة البيانات الرضورية و تنرشها يف تقرير 

خاص أما الشبكة الشبابية بديل فتقوم بالتعبئة يف الجامعات التونسيّة. لكّن الشعب وخالفا لألوروبيني فلم تصلهم 

املعلومة.

هل لنا أن نأمل أن  يكون للتونسيني موقف مامثل لجريانهم الجزائريني؟ وليك نحّقق ذلك فإّن دعم املواطنني 

وتعبئتهم، كل يف بلده يف كندا، يف الواليات املتحدة و يف أوروبا أمر رضوري.
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