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ترجمات أشروبعلغسغ
ش�ل إفريقيا � 2030

إدارة تغ� ا�ناخ ورسم خرائط نتقال الطاقة � ش�ل إفريقيا

وماهية  تواجهه  التي  والتحديات  إفريقيا � 2030  است�افيا عن ش�ل  تقريرا  ا�طل�  ا�جلس  أصدر 

السياسات التي يجب أن تعالج بها دول ش�ل إفريقيا واتحاد ا�ورو� مشك�ت منطقة قوس ا�زمات 

العر�،  الربيع  مثل  أخرى  ثورية  موجات  ا�نطقة  تستقبل  وهل  اعت�دها،  يجب  التي  البديلة  والطاقة 

يناقش التقرير كل القضايا ا�منية والسياسية واقتصادية وتحديات الهجرات باعتبار ش�ل إفريقيا مع© 

للدول ا�وربية وكيف يجب ان تقود الحكومات شعوبها لتجاوز ا�فاجآت التي تعيق استقرار والتنمية 

من أجل مستقبل أفضل.

ي¼ ا�ركز اºفريقي ل¹بحاث ودراسة السياسات أن ين� التقرير م·ج� إ¶ العربية عµ حلقات لتكتمل 

الفائدة.

كشف صيف 2021 بشكل كب� عن مدى تعرض ش�ل إفريقيا �زمة ا�ناخ حيث اجتاحت ا�نطقة حرائق 

الغابات والجفاف والظواهر الجوية ا�تطرفة.

مع  الضحايا  وراءها ع�ات  وخلفت  الغابات،  من  هكتارات  وتونس  الجزائر   � الغابات  حرائق  دمرت 

اجتياح موجات الحر �Æ، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية خ�ل النهار �كÄ من أسبوع. 

وفًقا �سودة تقرير الفريق الحكومي الدوÊ ا�عني بتغ� ا�ناخ، فإن البحر ا�بيض ا�توسط هو "نقطة 

 µالبيولوجي ع التنوع  ساخنة لتغ� ا�ناخ" والتي ستواجه مخاطر مناخية شديدة ال·ابط، مثل خسائر 

اليابسة والبحر، وا�خاطر ا�تعلقة بالجفاف، والحرائق الهائلة، وتغ�ات دورة ا�ياه، إنتاج ا�غذية ا�هددة 

بانقراض ومخاطر صحية جسيمة عµ السكان.   

وفًقا للبنك الدوÊ، من ا�قرر أن تصبح التغي�ات � توافر ا�ياه ا�حرك الرئي� للهجرة ا�ناخية الداخلية، 

و سي� من مناطق دلتا النيل والساحل الش�Ê ال�قي لتونس والساحل الش�Ê الغر� للجزائر وغرب 

وجنوب ا�غرب والجزائر. سفوح أطلس ا�ركزية. و� الوقت نفسه، من ا�توقع أن تصبح مدن مثل القاهرة 

للهجرة  ساخنة  مناخية  بؤر   " وطنجة  البيضاء-الرباط  الدار  وممر  وطرابلس  وتونس  العاصمة  والجزائر 

الداخلية "، حيث تدفع ندرة ا�ياه أو ارتفاع مستوى سطح البحر � أماكن أخرى الناس نحوها.     

� ظل هذه الخلفية، تعت© معالجة احتباس الحراري ذات أهمية قصوى �من ا�نطقة وازدهارها: تشمل 

اºجراءات الرئيسية تغي� مسار التنمية اقتصادية والقيام بجهد منظم نحو انتقال الطاقة النظيفة، وهو 

 جزء من تداب� التكيف مع تغ� ا�ناخ. هذه العملية، التي تتباطأ � التطور � جميع أنحاء ا�نطقة، 
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انتقال الطاقة � ش�ل إفريقيا:
السياسات والتنفيذ

التوقعات   µقويًا ع تأث�ًا  لها  أن  الهامة. ك�  الداخلية  واقتصادية  واجت�عية  السياسية  اÜثار  تخلو من 

الخارجية لدول ا�نطقة، وإعادة تحديد ع�قاتها التجارية وسياساتها الخارجية. 

� ش�ل إفريقيا، يعد تغلغل الطاقة ا�تجددة محدوًدا للغاية مقارنة بإمكانياتها، والتي Ý يتم استغ�لها إ¶ 

حد كب�. ومع ذلك، àت الكهرباء ا�تجددة بأكÄ من ٪40 خ�ل العقد ا�اÞ، مدفوعة بتوسع طاقة الرياح، 

والطاقة الشمسية الكهروضوئية PV، والطاقة الحرارية الشمسية. هذا انتقال إ¶ مصادر الطاقة ا�تجددة 

 يزال � مرحلة مبكرة � ش�ل إفريقيا و� بعض الحات يبدو ا�مر وكأنه إعادة تسمية سياسية بدً من 

 âفهم الحا �س·اتيجيات ي©ز كأدوات مفيدة حزمة إص�حات هيكلية، ومع ذلك فإن تطوير وتنفيذ ا

وا�ستقبل السيناريوهات السياسية � ا�نطقة.   

يركز القسم ا�ول عµ تعزيز انتقال الطاقة � دول ش�ل إفريقيا. يحلل الثاã دور الدول ا�جنبية وال�كات 

الدولية � الحفاظ عµ ا�سارات ا�حلية لهذا التحول والتداعيات ا�وسع من الناحية الجيوسياسية؛ والثالث 

سيتكهن بالكيفية التي æكن أن يؤدي بها تحول الطاقة إ¶ تنامي ال·ابط اºقليمي والتكامل اقتصادي.   

من منظور الطاقة، تعت© ش�ل إفريقيا منطقة متنوعة للغاية. تعتمد تونس وا�غرب بشكل كب� عµ واردات 

الطاقة، والجزائر وليبيا من البلدان ا�صدرة الصافية للطاقة، وبرزت مÆ كمصدر رئي� للغاز الطبيعي � 

السنوات ا�خ�ة. çتلك الدول الخمس � ا�نطقة مزيًجا مختلًفا من الطاقة ومصادر مختلفة لتوليد الكهرباء. 

وهذا يعني أن ا�سار نحو التحول إ¶ الطاقة النظيفة له تأث� مختلف عµ كل بلد، اعت�ًدا عµ أهمية قطاع 

الطاقة � التوازن اجت�عي واقتصادي ا�حè، وتأث� تقلب أسعار الوقود ا�حفوري ودور واردات الطاقة، 

و تكوين مزيج الطاقة الخاصة بهم.

 ãقتصادي والنمو السكاالنمو ا الطاقة، بسبب   µع èالداخ البلدان زيادة قوية � الطلب  تشهد جميع 

والتوسع الحéي ال¼يع. تتمثل ا�ولوية ا�ساسية لسياسات الطاقة لكل دولة � ش�ل إفريقيا � زيادة 

قدرتها عµ توليد الطاقة: فأمن الطاقة يقود السياسات واستث�رات. 

بالنسبة للبلدان ا�ستوردة للنفط، يعد تحول الطاقة أمرًا حاسً� لتنويع مزيج الطاقة ا�حلية، وتقليل اعت�د 

عµ ا�وردين الخارجيê، وتخفيف التعرض لصدمات ا�سعار. بالنسبة للبلدان ا�صدرة للنفط التي تعتمد 

 Êا�تزايد، وبالتا èتلبية الطلب الداخ �كن أن يساعد تحول الطاقة æ ،عائدات التصدير µبشكل كب� ع

زيادة توافر ا�وارد للتصدير.
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ا�غرب ومÆ ه� الرائدان � ش�ل إفريقيا � تحول الطاقة، سواء من حيث القدرة ا�ركبة من ا�صادر 

ا�تجددة أو كونه� سباقê � تعزيز انتقال إ¶ الطاقة النظيفة داخل حدوده� وخارجها. 

يستورد ا�غرب أكÄ من ٪90 من إمداداته من الطاقة. يتم تلبية مزيج الطاقة بشكل أساë من خ�ل 

افتتاح محطات طاقة  تم مؤخرًا  أساë، وقد  والفحم بشكل  النفط  ا�حفورية  الطاقة  استخدام مصادر 

جديدة تعمل بالفحم أو تم التخطيط لها. ومع ذلك، فقد حددت الدولة � تحول الطاقة محوًرا اس·اتيجيًا 

للتنمية، تستفيد من الدعم السياë عµ أعµ مستوى. 

 Êإ¶ ٪42 من إج� للوصول  الطموح  للطاقة مع  الوطنية  اس·اتيجيتها  الرباط  اعتمدت  عام 2009،   �

الطاقة ا�ركبة من الطاقة ا�تجددة � 2020. وقد تم تحديث هذا الهدف مؤخرًا إ¶ ٪52 بحلول عام 

2030. واليوم، يأì ٪31 من قدرتها الكهربائية من الطاقة ا�تجددة، وهي واحدة من أعµ النسب بê دول 

منطقة ال�ق ا�وسط وش�ل إفريقيا بأكملها.

تعت© محطة نور للطاقة، وهي مجمع للطاقة الشمسية يعتمد عµ نظام الطاقة الشمسية والفوتوفولطية 

التشغيل تدريجياً،  الطاقة. دخلت حيز  بالقرب من ورزازات، رمزًا ل�س·اتيجية ا�غربية لتحويل  ا�ركزة 

ابتداًء من عام 2016، وîجرد اكت�لها ستنتج ما مجموعه 582 ميغاواط MW. بقدرة 300 ميغاواط، تعت© 

محطة طاقة الرياح � طرفاية واحدة من أك© محطات الرياح � القارة.

باريس، حيث قدمت مراجعة طموحة �ساه�تها ا�حددة وطنيا  باتفاق  التزامها  تأكيد  الرباط  أعادت 

 ïحتباس الحراري بنسبة 45.5 ٪ بحلول عام 2030. يطمح النظام ا�لNDCs لخفض انبعاثات غازات ا

إ¶ أن يكون الرائد اºقليمي � مكافحة تغ� ا�ناخ: مراكش لديها استضافت مؤçري ا�مم ا�تحدة بشأن 

.COP22 2016 و COP7 2001 عام �تغ� ا�ناخ، 

أنشأت الدولة مجموعة شاملة من ا�ؤسسات لتسهيل النهوض îصادر الطاقة النظيفة: الوكالة ا�غربية 

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ا�ستدامة؛  للطاقة  ا�غربية  الوكالة  اÜن  أصبحت  التي  مازن،  الشمسية  للطاقة 

والوكالة  IRESEN؛  الجديدة  والطاقات  الشمسية  الطاقة  أبحاث  معهد  ANRE؛  ا�غرب   � الكهرباء 

ا�غربية لكفاءة الطاقة.

çتلك مÆ، بقدرة مركبة تبلغ 5.9 جيجاوات من مصادر متجددة، أك© قدرة للطاقة ا�تجددة � ا�نطقة 

وثاã أكÄ إس·اتيجيات تطوًرا نتقال الطاقة، بعد ا�غرب. برزت القاهرة كرائدة إقليمية � مجال الطاقة 

� السنوات ا�خ�ة، بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي � عام 2015 من قبل ñكة إيني إس � إيه، 

الرباط والقاهرة: زعيم ش�ل أفريقيا للمرحلة انتقالية
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وهي ñكة طاقة إيطالية. مع 850 مليار م· مكعب من الغاز، ظهر هو أك© حقل غاز ñقي البحر ا�بيض 

ا�توسط ، وكان اكتشافه îثابة بداية اكتفاء الذاì من الطاقة � مÆ. يعد تصدير الغاز الطبيعي الفائض 

إ¶ الدول ا�جاورة جزًءا أساسيًا من اس·اتيجية ا�Æية لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

� عام 2015، أطلقت الدولة اس·اتيجيتها ا�تكاملة للطاقة ا�ستدامة لعام 2035، بهدف إنتاج ٪20 من 

الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2022 و ٪42 بحلول عام 2035، ليصبح ا�جموع 61 جيجاوات 

من الطاقة ا�ركبة من مصادر الطاقة ا�تجددة.

çثل الطاقة ا�تجددة حاليًا ٪10.1 فقط من طاقة إنتاج الطاقة � مÆ، حيث çثل الطاقة الكهرومائية 

أكÄ من ث�ثة أرباع اºج�Ê. سينتج مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وهو م�وع بنية تحتية ضخم قيد 

الشمسية  للطاقة  مجمع  أك©  ويعت©  جيجاوات،   1.8 الجنوبية،  أسوان  مدينة  من  بالقرب  اºنشاء 

الكهروضوئية � إفريقيا. وستتألف من حواÊ أربعê محطة للطاقة الشمسية، طورتها أكÄ من ث�ثñ êكة 

أجنبية من اثني ع� دولة، وستوفر الطاقة �كÄ من مليوã أòة. تعد مزرعة الرياح � رأس غارب، بسعة 

262.5 ميجاوات من الطاقة، ا�ك© � الب�د. 

كجزء من اهت�م ا�تزايد الذي توليه مÆ لتحول الطاقة، ستستضيف الدولة مؤçر ا�مم ا�تحدة ا�قبل 

لتغ� ا�ناخ COP27، ا�قرر عقده � ñم الشيخ � نوفم© 2022. وستكون مناسبة لقياس التأث� اºقليمي 

للب�د � مكافحة احتباس الحراري. 

جدير بالذكر أن مÆ ستكون أول دولة � ش�ل إفريقيا تستخدم الطاقة النووية ºنتاج الطاقة، حيث من 

ا�قرر أن تدخل محطة الضبعة التي طورتها ñكة روساتوم الروسية ا�ملوكة للدولة الخدمة بحلول عام 

.2030

� كل من ا�غرب ومÆ، تم ربط ن� الطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الشمسية ا�ركزة، وتقنيات 

الرياح باس·اتيجيات التوظيف: يرتبط هدف تنويع مزيج الطاقة بéورة التخفيف من معدت البطالة 

ا�رتفعة بê الشباب. يهدف ا�غرب إ¶ خلق فرص عمل � إدارة ا�شاريع وال·كيب والتشييد والتشغيل 

الشمسية.  للطاقة   1 نور  ٪32 ��وع محطة  بنسبة   èتكامل مح معدل  إ¶  ووصل  الصيانة،  وأنشطة 

أنتج   ،2018 عام   �  .èا�ح ا�حتوى  متطلبات  خ�ل  من  توظيف  حصص  ا�Æية  الحكومة  حددت 

ا�صنعون ا�Æيون نصف ا�كونات ا�ستخدمة � مزارع الرياح � الب�د.   

ا�خرى  إفريقيا  ش�ل  دول  طورت   ،Æوم ا�غرب  مثل  البطيء  التحول  مسار  وليبيا:  وتونس  الجزائر 

اس·اتيجيات لتعزيز الطاقة ا�تجددة � توليد الطاقة، ولكن تم تنفيذ العملية نحو الطاقة النظيفة ب·كيز 

أقل ومشاريع جديدة تواجه تأخ�ات � دخولها حيز التشغيل. 
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 Ý انتقال الطاقة التنويع اقتصادي � الجزائر أمرًا بالغ ا�همية لض�ن مستقبل مستدام، إ أن  يعت© 

ا�تقلبة �زمات  بالتقلبات  أيًضا إ¶ ما يسمى  إ مؤخرًا. ويرجع ذلك  اهت�ًما سياسيًا ذا مغزى  يجذب 

الطاقة: عندما تنخفض أسعار النفط، م� يؤثر عµ عائدات الطاقة ويهدد التوازن اجت�عي الهش للبلد، 

يركز الخطاب السياë عµ أهمية إص�ح قطاع الطاقة؛ عندما ترتفع ا�سعار، يت�÷ السؤال � الخلفية. 

يعت© تحول الطاقة أمرًا ملًحا للغاية � الجزائر نظرًا لتكوين الدولة الريعية، واعت�د عµ الصادرات من 

للطاقة ب¼عة. وتجدر  ا�تزايد   èسته�ك ا�حالحكومي، وا اºنفاق  ا�الية، واحتياجات  اºيرادات  أجل 

اºشارة إ¶ أن صناعة الطاقة � الب�د هي واحدة من أكÄ الصناعات تلويثًا � العاÝ من حيث كثافة غاز 

ا�يثان � إنتاج النفط والغاز وحرق الغاز. أنشأت الجزائر أول خطتها ل�نتقال � مجال الطاقة � عام 

2011 وقامت بتحديثها � عام 2015. وتعرف باسمها ا�ختPneree Æ بالنسبة لل©نامج الوطني للتنمية 

� مجال التنمية وال·ويج للطاقات ا�تجددة وكفاءة الطاقة، فإن الطموح هو الوصول إ¶ t 40٪ من إنتاج 

نتقال  الوطني  ال©نامج  الحكومة  أطلقت  عام 2020،  عام 2030. �  قبل  ا�تجددة  الطاقة  الطاقة من 

الطاقة PNTE وأنشأت وزارة للتحول � مجال الطاقة. تهدف PNTE إ¶ الوصول إ¶ 4000 ميجاوات من 

الطاقة ا�تجددة قبل عام 2024 و 16000 ميجاوات قبل عام 2035. � الوقت الحاç ،Êتلك الب�د 686 

ميجاوات من الطاقة ا�تجددة ا�ركبة. تقع أهم البنى التحتية � حاë الرمل غاز هجê - شم� وورقلة 

وغرداية شمسية وكاب�تيني رياح. Ý يبدأ بعد البناء � مجمع تفوق 1 الذي سيسمح للب�د بالوصول إ¶ 

هدف 2024.   

� تونس، تم اعت�د خطة عمل الطاقة ا�تجددة 2030 � عام 2015 وحددت هدفًا يتمثل � ٪30 من 

إنتاج الكهرباء من خ�ل الطاقة ا�تجددة قبل عام 2030. والهدف طموح للغاية، نظرًا �ن الحصة الحالية 

من قدرة الكهرباء ا�تجددة تبلغ حواÊ ٪6 الباقي من الكهرباء التي ينتجها الغاز الطبيعي. يوجد � الب�د 

ث�ث مزارع رياح ومحطة طاقة شمسية واحدة تم بناؤها � عام 2019

بسبب حالة النزاع التي طال أمدها � ليبيا، Ý تنفذ الدولة اس·اتيجية شاملة بشأن انتقال الطاقة. � عام 

ليبيا  ا�تجددة �  للطاقة  اس·اتيجية  الخطة   µالحكومة ع وافقت  ا�هلية،  الحرب  اندع  قبل   ،2012

2025-2013، بهدف تحقيق مساهمة بنسبة ٪7 من الطاقة ا�تجددة � مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 

عام 2020 و ٪10 بحلول عام 2025. لدى هيئة الطاقة الليبية مع معهد الع�قات الدولية واس·اتيجية 

اختصار فرن�، IRIS، � كونسورتيوم مع Enerdata و î ،Cassiniوجب عقد مع ا�ديرية العامة لوزارة 

القوات ا�سلحة الفرنسية، تقرير رقم. 8 يونيو 2021.

وافق كل بلد � ا�نطقة عµ أحكام محددة نتقال الطاقة النظيفة، عµ الرغم من تأخر التنفيذ. باºضافة 
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تحول الطاقة ودبلوماسية ا�ناخ

إ¶ ذلك، فإن معظم سياسات الطاقة ا�عتمدة مدفوعة بجانب العرض، � حê أن تداب� جانب الطلب 

واºسكان  النقل  قطاعات   � سي�    استه�ك،  تقليل   � حاسً�  دوًرا  تلعب  أن  æكن  الطاقة  وكفاءة 

والصناعة.

يعد إلغاء دعم الطاقة عام�ً أساسيًا � تعزيز كفاءة الطاقة. ألغى ا�غرب تدريجياً نظامه الخاص بدعم 

الوقود ا�حفوري. � أماكن أخرى من ا�نطقة، شكل الدعم � عام 2020 الناتج ا�حè اºج�Ê بنسبة 2.2

٪ � مÆ و ٪5.8 � الجزائر و ٪15 � ليبيا.

الحساسة  ا�سئلة  من  عدد   µع تأث�  الطاقة  مجال   � التحول  اس·اتيجيات  تنفيذ   � لل¼عة  سيكون 

�ستقبل ا�نطقة: التنويع اقتصادي، والتنمية الصناعية، وسوق العمل، وتعرضها لتهديدات تغ� ا�ناخ.

سيؤثر تحول الطاقة أيًضا عµ مكانة ش�ل إفريقيا � العاÝ: ا�كانة الدولية للدول، وسياساتها الخارجية، 

والطموحات اºقليمية. � الوقت نفسه، تعد اºمكانات غ� ا�ستغلة للطاقة ا�تجددة � ش�ل إفريقيا 

وأسواقها ا�حلية � قلب السياسات التجارية ل¹طراف ا�عنية ا�خرى مثل اتحاد ا�ورو� ودول الخليج 

 .êوالص

يعت© اتحاد ا�ورو� ال�يك التجاري ا�ول لدول ش�ل إفريقيا، وتنشط ñكات الطاقة ا�وروبية الك©ى 

� تطوير انتقال الطاقة � ا�نطقة.   

برلñ êاكات  أطلقت   .éا�خ التحول  لتعزيز  شاملة  اس·اتيجية  أ�انيا  ا�ورو�، طورت  اتحاد  داخل 

ثنائية محددة � مجال الطاقة مع الجزائر وا�غرب وتونس، م� يدل عµ مدى كون ا�ساعدة التقنية 

واàºائية، وحوار السياسات الحكومية الدولية، ومشاركة القطاع الخاص � قلب التأث� ا��اã � البحر 

الطاقة ا�تجددة  ا�بيض ا�توسط. تم إنشاء ال�اكة ا�كÄ تقدًما مع ا�غرب وتركز عµ تطوير مصادر 

القاهرة  الهيدروجê ا�خé. أقامت مÆ وأ�انيا محادثات  الفعالة، وكذلك عµ إنتاج  وتقنيات الطاقة 

ا�ناخية CCT � عام 2011 بهدف تعزيز التعاون بê صانعي السياسات ا�Æيê وا��ان، وال�كات، 

وا�جتمع العلمي، وا�جتمع ا�دã � مجال الطاقة والبيئة. 

الخارجية دوًرا  السياسة  الطاقة هو مجال æكن أن تلعب فيه  بعيًدا عن كونه مسألة فنية، فإن تحول 

 êمجال الطاقة ب � ùسبيل ا�ثال، تم تعليق التعاون الثنا µتنميتها. ع �حاسً�، م� يسهل أو يتدخل 

ا�غرب وأ�انيا � مايو ا�اÞ  بسبب  ا�زمة الدبلوماسية  التي نشأت بê البلدين بعد طلب أ�انيا عقد 
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 ïا�مري القرار  أعقاب   �  êبرل طلب  جاء  الغربية.  الصحراء  وضع  بشأن   Êالدو ا�من  �جلس  اجت�ع 

الصادر � ديسم© 2020 باع·اف بالسيادة ا�غربية عµ ا�راÞ التي حددتها ا�مم ا�تحدة عµ أنها 

"منطقة غ� متمتعة بالحكم الذاì"، والذي جاء وسط وساطة إدارة ترامب لتطبيع الع�قات بê ا�غرب 

وإòائيل. قد تتكبد ا�زمة الدبلوماسية بê برلê والرباط تكلفة باهظة عµ ا�غرب، بالنظر إ¶ 1.4 مليار 

      .ùاàºإطار التعاون ا �يورو التي يتلقاها ا�غرب 

� الوقت نفسه، من ا�حتمل أن يؤدي تطبيع الع�قات مع إòائيل إ¶ تعاون أضيق كث�ًا � مجال الطاقة 

النظيفة: � يناير 2021، تم تحديد التقنيات الخéاء وصناعات الطاقة ا�تجددة كقطاعات صناعية ذات 

الطاقة  تحول   êب التفاعل   µع ل�هت�م  مث�  مثال  هذا  اòºائيلية.  ا�غربية  لل�اكة  عالية  إمكانات 

والسياسة الخارجية والطموحات اºقليمية. 

يعت© تحول الطاقة جزًءا ناشئًا من سياسة ا�غرب تجاه إفريقيا: استضافت الب�د أول قمة عمل أفريقية 

.CSEA الطاقة ا�ستدامة مع إثيوبيا µوأنشأت تحالًفا للحصول ع COP22 رçهامش مؤ µع

تنشط دول الخليج بشكل متزايد � تحول الطاقة � ش�ل إفريقيا، و سي� � مÆ، حليفها الرئي� � 

ا�نطقة. دعمت ñكة أكوا باور، ا�ملوكة جزئيًا للحكومة السعودية، مشاريع مهمة � مÆ، مثل محطة 

كوم أمبو للطاقة الشمسية، وهي عبارة عن مجمع بقدرة 200 ميجاوات. أطلقت الرياض مؤخرًا مبادرة 

ال�ق ا�وسط الخéاء، بهدف تحويل الب�د إ¶ "رائدة عا�ية � بناء عاÝ أكÄ اخéاًرا". تتنافس اºمارات 

ستقوم ñكة  إفريقيا.  ا�وسط وش�ل  ال�ق  منطقة  ا�ناخ �  ريادة   µالرياض ع مع  ا�تحدة  العربية 

AMEA Power بتطوير م�وع طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات � خليج السويس وم�وع للطاقة 

إماراتية  طاقة  أعلنت ñكة   .Æم �أسوان  محافظة   � ميجاوات   500 بقدرة  الكهروضوئية  الشمسية 

أخرى، طاقة، � مارس / آذار أنه بحلول نهاية العقد سيأì أكÄ من ٪30 من توليد الطاقة لديها من مصادر 

متجددة. أك© منتج للكهرباء من القطاع الخاص. تعد "مصدر"، التي يقع مقرها الرئي� � أبو ظبي، جزًءا 

من تحالف يعمل عµ تطوير ا�رحلة ا�و¶ من نور ميدلت، وهي محطة طاقة شمسية متعددة التقنيات 

والتي ستبلغ طاقتها اºج�لية 800 ميجاوات. شاركت وزارتان من مÆ وا�غرب مؤخرًا � الحوار اºقليمي 

اºماراì للعمل ا�ناخي. 

 êالسنوات الع�ين ا�اضية، عززت بك �ش�ل إفريقيا.  �تحول الطاقة  �عبًا مهً� آخر  êتعد الص

 � êستث�ر. بعد زيارة العاهل ا�غر� محمد السادس إ¶ بكوجودها � ا�نطقة من حيث التجارة وا

مايو 2016، أقيم تعاون قوي بê البلدين. استثمرت الصê � انتقال الطاقة � ا�غرب، مع مشاركة ñكة 

Shandong Electric Power Construction Corp.  � بناء  مجمع  نور للطاقة  الشمسية. � ش�ل 
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 هل æكن لعملية انتقال أن تعزز التكامل اقتصادي اºقليمي؟

 China Road ،ا�ملوكة للدولة وفرعها China Communications Construction كةñ ولç ،ا�غرب

الغذائية  الصناعات  التي ستستضيف  للتكنولوجيا،  السادس طنجة  مدينة محمد   ،.and Bridge Corp

 China تستثمر ،Æم �والسيارات والط�ان والطاقة ا�تجددة والكي�ويات و مصانع إنتاج ا�نسوجات. 

Gezhouba Group � بناء طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاوات.  

تقع ش�ل إفريقيا � موقع اس·اتيجي عµ مف·ق طرق التدفقات الب�ية والتجارية ع© البحر ا�بيض 
ا�توسط وع© إفريقيا. ومع ذلك، تتمتع ا�نطقة بأحد أدü مستويات التكامل اقتصادي اºقليمي � 

العاÝ: يعد افتقار إ¶ اتصال عقبة رئيسية أمام ازدهار ا�ستقبè للمنطقة. 
� هذا الصدد، æكن أن يفتح التحول � مجال الطاقة فرًصا جديدة للنمو اقتصادي ا�ستدام والتكامل 
 êكن للبنية التحتية للطاقة بæ .ëللتحول السيا ëقليمي، وإنشاء روابط جديدة والعمل كموجه أساºا
بلدان ش�ل إفريقيا وñكائها � أوروبا وجنوب الصحراء، عµ سبيل ا�ثال، نقل الهيدروجê ا�خé أو 
الفرعية  النظم   �  éا�خ اقتصادي  التحول  تعزز  أن  متجددة،  مصادر  خ�ل  من  ا�نتجة  الكهرباء 
 ëقتصادي، وفرص العمل والحوار السيااºقليمية ا�ختلفة - مع تداعيات إيجابية من حيث التنويع ا

والتكامل اºقليمي.
æكن أن يكون هذا ا�خ� شديد ا�همية بالنسبة لش�ل إفريقيا، والتي تعد واحدة من أكÄ مناطق 
تقليل  إ¶  للطاقة  التحتية  للبنية  اºقليمي  التكامل  يؤدي  أن  æكن  الحراري.  ل�حتباس  عرضة   Ýالعا

التعرض لعواقب تغ� ا�ناخ وا�ساعدة � ض�ن أمن الطاقة.
æثل البعد الخارجي للصفقة الخéاء ا�وروبية، حزمة اتحاد ا�ورو� للوصول إ¶ حياد الكربون بحلول 
عام 2050، نفوذاً محتم�ً لتعزيز التكامل اقتصادي اºقليمي بê ضفتي البحر ا�بيض ا�توسط. يخصص 
حواÊ ٪30 من ميزانية اتحاد ا�ورو� 2027-2021 للتعاون الخارجي للتخفيف من آثار تغ� ا�ناخ 

والتكيف معه. 
وا�ناخ  الطاقة  إقامة "ñاكة خéاء �   µوا�غرب عزمه� ع ا�ورو�  اتحاد  أعلن   ،Þا�ا يونيو   �
أخرى �  بلدان  إ¶  م�ثلة  çتد ñاكات  أن  ا�ناخ. وæكن  تغ�  مكافحة  التعاون �  لتعزيز  والبيئة"، 

ا�نطقة. 
إن ت¼يع انتقال  الطاقة عµ  الشاطئ  الجنو� سيساعد  اتحاد ا�ورو�  عµ تنويع موردي الطاقة، 
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ا�وروبية. عµ سبيل ا�ثال، اس·اتيجية اتحاد ا�ورو� للهيدروجê لها "بُعد دوÊ مهم æكن أن يفيد 
 ."êتحاد ا�ورو� من خ�ل زيادة استخدامها للهيدروجكل من دول ش�ل إفريقيا والدول ا�عضاء � ا
æكن إنتاج الهيدروجê ا�خé من خ�ل استخدام مصادر متجددة � ش�ل إفريقيا ثم تصديره إ¶ 
الحالية: ا�غرب العر� - أوروبا بê الجزائر وا�غرب وإسبانيا؛  الغاز  أنابيب  أوروبا باستخدام خطوط 

مدغاز الجزائر، إسبانيا؛ ترانسميد الجزائر وتونس وإيطاليا؛ وغرين س·يم ليبيا-إيطاليا.
ا�نطقة.   � ا�نهجي  للتحول  إضافيًا  عام�ً  ا�توسط  ا�بيض  البحر  ع©  الكهربائية  الوص�ت  ستكون 
سيتطلب التقدم نحو سوق كهرباء متوسطي متكامل بنية تحتية جديدة للنقل والتوزيع. بين� توجد 
بالفعل شبكة من الوص�ت الكهربائية بê ا�غرب وإسبانيا، تقوم إيطاليا وتونس بوضع اللمسات ا�خ�ة 
 � بارتانا،   � الكهربائية  الفرعية  ا�حطات  س�بط  الذي  البحر  تحت  الكهرباء  لتوصيل  م�وع   µع

صقلية، مع ا�حطة الفرعية التونسية ا�قابلة كاب بون.   
يجب أن تكون الكهرباء القادمة من ش�ل إفريقيا نظيفة. � يوليو 2021، اق·ح اتحاد ا�ورو� آلية 
تعديل حدود الكربون، وهو إجراء تم تصميمه �نع ما يسمى بت¼ب الكربون من ال�كات التي تتخذ 
من اتحاد ا�ورو� مقراً لها والتي æكن أن تنقل اºنتاج كثيف الكربون إ¶ الخارج ل�ستفادة من معاي� 
ال·اخي وت¼يع اس·اتيجيات إزالة الكربون. من ال�كاء التجاريê. بفضل مصنع جديد يعمل بالفحم 
افتتح � آسفي � نهاية عام 2018، بدأ ا�غرب مصدًرا صافيًا للكهرباء إ¶ إسبانيا � العام التاÊ، م� زاد 

ا�خاوف � مدريد بشأن عواقب صادرات الكهرباء ا�غربية "القذرة" عµ قطاع الكهرباء.
ال·ابط الشبï ع© الحدود � ش�ل إفريقيا ضعيف، لكن دول ا�نطقة تخطط لتحسينها. جدير بالذكر 
أن ا�نطقة قد نجحت � تحقيق وصول شبه شامل للكهرباء والطهي النظيف، حيث حصل أكÄ من 

ع�ين مليون شخص عµ الكهرباء � السنوات الع�ين ا�اضية.
 Æة مع الشبكة الوطنية الليبية. تخطط مñأعلنت الجزائر مؤخرًا عن خطة لبناء توصي�ت كهربائية مبا
اكتشافات  السعودية واليونان وق©ص. بفضل  العربية  ليبيا والسودان وا�ملكة  الكهرباء إ¶  لتصدير 
الحديثة للغاز الطبيعي وإمكاناته � مجال الطاقة ا�تجددة، æكن أن تصل قدرة مÆ الفائضة إ¶ ما 

يقدر بـ 74.4 جيجاوات � الخمسة ع� عاًما القادمة ورîا تحول الب�د إ¶ مركز لتجارة الكهرباء. 
توليد الطاقة من مصادر الطاقة ا�تجددة ليس هو القطاع الوحيد الذي æكنه تحسê التكامل اقتصادي 
اºقليمي: قطاع السيارات قطاع واعد آخر. � نهاية شهر أغسطس، أعلنت ñكة Stellantis، وهي ñكة 
تصنيع سيارات متعددة الجنسيات، أن ñكتها  الفرعية،  أوبل، ستبدأ  � إنتاج السيارات الكهربائية �
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استنتاج

ا�غرب. تعد الب�د، التي لديها القدرة عµ إنتاج أكÄ من 700000 سيارة سنويًا، ثاã أك© مصنع أفريقي 

للسيارات. تم تطوير النموذج � ا�ركز الفني ا�غر� بالدار البيضاء. æثل هذا تحوً تكنولوجيًا كب�ًا للبلد 

ومثاً جيًدا عµ التآزر اقتصادي ا�حتمل مع الشاطئ الش�Ê للبحر ا�بيض ا�توسط ، حيث يخطط 

اتحاد ا�ورو� لحظر بيع ا�ركبات التي تستخدم محرك اح·اق الداخè بحلول عام 2035. و� الوقت 

نفسه، æكن للمغرب أن تصدير السيارات الكهربائية إ¶ أسواق السيارات اÜخذة � التوسع ب¼عة � 

 .éقتصاد ا�خأفريقيا جنوب الصحراء الك©ى، وبالتاÊ تعزيز ريادتها � ا

عµ الجانب اÜخر من ا�نطقة، طورت مñ Æاكة مع ñكة صناعة السيارات الصينية º Dongfengنتاج 

السيارات الكهربائية بشكل مش·ك � الب�د، بهدف إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويًا.

ستشكل سياسات إزالة الكربون والتقنيات منخفضة الكربون منطقة ش�ل إفريقيا � ا�ستقبل. سيؤثر 

اجت�عية  والدوافع  النزاعات  ومخاطر  الدول   êب والع�قات  القوة  توزيع   µع العا�ي  الطاقة  تحول 

.ëستقرار الجيوسياواقتصادية والبيئية لعدم ا

عن  الكربون  إزالة  إن  القادمة.  العقود   � إفريقيا  ش�ل  مجتمعات  تحول   � انتقال  هذا  سيساهم 

اقتصاداتها أمر ملح �ن ا�نطقة ستكون واحدة من أكÄ ا�ناطق تéًرا عµ هذا الكوكب من عواقب تغ� 

ا�ناخ. سيتأثر أمن ا�نطقة وازدهارها بشدة باح·ار العا�ي حيث تواجه ا�نطقة بالفعل مخاطر مناخية 

شديدة ال·ابط.

ا�غرب هو البلد ا�كÄ تقدما � ا�نطقة من حيث تنفيذ خطط لهذا التحول � مجال الطاقة. إ¶ جانب 

مÆ، تش·ك الدولة � دور القائد اºقليمي. طور ك�ه� مشاريع مهمة � الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، 

ويستثمران � دبلوماسية ا�ناخ كمصدر لل�عية الدولية وا�كانة. � الوقت نفسه، تجذب استث�رات � 

مصادر الطاقة ا�تجددة ñكات الطاقة الدولية إ¶ ا�نطقة، م� يساهم � تعزيز الع�قات التجارية مع 

ترتبط  الخصوص،  وجه   µع ا�وسعة.  ا�توسط  ا�بيض  البحر  منطقة   �  êوالناشئ  êالتقليدي  êال�عب

استث�رات � الطاقة ا�تجددة وñاكات الطاقة ارتباطًا وثيًقا بالتحالفات الدولية للبلدين، م� يعكس 

استمرارية وانقطاع � سياساته� الخارجية.

Ý تدرك البلدان ا�خرى � ا�نطقة çاًما تحديات تحول الطاقة، مع تنفيذ اس·اتيجيات الخéاء ببطء 

وإنشاء قدر محدود من قدرة الطاقة ا�تجددة ا�ركبة. � ا�نطقة بأكملها، يتعارض تطوير مصادر الطاقة 
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