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شامل إفريقيا يف 2030
إدارة تغري املناخ ورسم خرائط النتقال الطاقة يف شامل إفريقيا

ترجمات أﺸروبﻌلﻐسﻎ

أصدر املجلس األطليس تقريرا استرشافيا عن شامل إفريقيا يف  2030والتحديات التي تواجهه وماهية
السياسات التي يجب أن تعالج بها دول شامل إفريقيا واالتحاد األورويب مشكالت منطقة قوس األزمات
والطاقة البديلة التي يجب اعتامدها ،وهل تستقبل املنطقة موجات ثورية أخرى مثل الربيع العريب،
يناقش التقرير كل القضايا األمنية والسياسية واالقتصادية وتحديات الهجرات باعتبار شامل إفريقيا معرب
للدول األوربية وكيف يجب ان تقود الحكومات شعوبها لتجاوز املفاجآت التي تعيق االستقرار والتنمية
من أجل مستقبل أفضل.
يرس املركز اإلفريقي لألبحاث ودراسة السياسات أن ينرش التقرير مرتجام إىل العربية عىل حلقات لتكتمل
الفائدة.
كشف صيف  2021بشكل كبري عن مدى تعرض شامل إفريقيا ألزمة املناخ حيث اجتاحت املنطقة حرائق
الغابات والجفاف والظواهر الجوية املتطرفة.
دمرت حرائق الغابات يف الجزائر وتونس هكتارات من الغابات ،وخلفت وراءها عرشات الضحايا مع
اجتياح موجات الحر ملرص ،حيث تجاوزت درجات الحرارة  40درجة مئوية خالل النهار ألكرث من أسبوع.
وفقًا ملسودة تقرير الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ ،فإن البحر األبيض املتوسط هو "نقطة
ساخنة لتغري املناخ" والتي ستواجه مخاطر مناخية شديدة الرتابط ،مثل خسائر التنوع البيولوجي عىل
اليابسة والبحر ،واملخاطر املتعلقة بالجفاف ،والحرائق الهائلة ،وتغريات دورة املياه ،إنتاج األغذية املهددة
باالنقراض ومخاطر صحية جسيمة عىل السكان.
وفقًا للبنك الدويل ،من املقرر أن تصبح التغيريات يف توافر املياه املحرك الرئييس للهجرة املناخية الداخلية،
وال سيام من مناطق دلتا النيل والساحل الشاميل الرشقي لتونس والساحل الشاميل الغريب للجزائر وغرب
وجنوب املغرب والجزائر .سفوح أطلس املركزية .ويف الوقت نفسه ،من املتوقع أن تصبح مدن مثل القاهرة
والجزائر العاصمة وتونس وطرابلس وممر الدار البيضاء-الرباط وطنجة " بؤر مناخية ساخنة للهجرة
الداخلية " ،حيث تدفع ندرة املياه أو ارتفاع مستوى سطح البحر يف أماكن أخرى الناس نحوها.
يف ظل هذه الخلفية ،تعترب معالجة االحتباس الحراري ذات أهمية قصوى ألمن املنطقة وازدهارها :تشمل
اإلجراءات الرئيسية تغيري مسار التنمية االقتصادية والقيام بجهد منظم نحو انتقال الطاقة النظيفة ،وهو
جزء من تدابري التكيف مع تغري املناخ .هذه العملية ،التي تتباطأ يف التطور يف جميع أنحاء املنطقة ،ال
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تخلو من اآلثار السياسية واالجتامعية واالقتصادية الداخلية الهامة .كام أن لها تأث ًريا قويًا عىل التوقعات
الخارجية لدول املنطقة ،وإعادة تحديد عالقاتها التجارية وسياساتها الخارجية.
يف شامل إفريقيا ،يعد تغلغل الطاقة املتجددة محدو ًدا للغاية مقارنة بإمكانياتها ،والتي مل يتم استغاللها إىل
حد كبري .ومع ذلك ،منت الكهرباء املتجددة بأكرث من  40٪خالل العقد املايض ،مدفوعة بتوسع طاقة الرياح،
والطاقة الشمسية الكهروضوئية  ،PVوالطاقة الحرارية الشمسية .هذا االنتقال إىل مصادر الطاقة املتجددة
ال يزال يف مرحلة مبكرة يف شامل إفريقيا ويف بعض الحاالت يبدو األمر وكأنه إعادة تسمية سياسية بدالً من
حزمة إصالحات هيكلية ،ومع ذلك فإن تطوير وتنفيذ االسرتاتيجيات يربز كأدوات مفيدة يف فهم الحارض
واملستقبل السيناريوهات السياسية يف املنطقة.
يركز القسم األول عىل تعزيز انتقال الطاقة يف دول شامل إفريقيا .يحلل الثاين دور الدول األجنبية والرشكات
الدولية يف الحفاظ عىل املسارات املحلية لهذا التحول والتداعيات األوسع من الناحية الجيوسياسية؛ والثالث
سيتكهن بالكيفية التي ميكن أن يؤدي بها تحول الطاقة إىل تنامي الرتابط اإلقليمي والتكامل االقتصادي.

انتقال الطاقة يف شامل إفريقيا:
السياسات والتنفيذ

من منظور الطاقة ،تعترب شامل إفريقيا منطقة متنوعة للغاية .تعتمد تونس واملغرب بشكل كبري عىل واردات
الطاقة ،والجزائر وليبيا من البلدان املصدرة الصافية للطاقة ،وبرزت مرص كمصدر رئييس للغاز الطبيعي يف
السنوات األخرية .متتلك الدول الخمس يف املنطقة مزي ًجا مختلفًا من الطاقة ومصادر مختلفة لتوليد الكهرباء.
وهذا يعني أن املسار نحو التحول إىل الطاقة النظيفة له تأثري مختلف عىل كل بلد ،اعتام ًدا عىل أهمية قطاع
الطاقة يف التوازن االجتامعي واالقتصادي املحيل ،وتأثري تقلب أسعار الوقود األحفوري ودور واردات الطاقة،
و تكوين مزيج الطاقة الخاصة بهم.
تشهد جميع البلدان زيادة قوية يف الطلب الداخيل عىل الطاقة ،بسبب النمو االقتصادي والنمو السكاين
والتوسع الحرضي الرسيع .تتمثل األولوية األساسية لسياسات الطاقة لكل دولة يف شامل إفريقيا يف زيادة
قدرتها عىل توليد الطاقة :فأمن الطاقة يقود السياسات واالستثامرات.
حاسام لتنويع مزيج الطاقة املحلية ،وتقليل االعتامد
بالنسبة للبلدان املستوردة للنفط ،يعد تحول الطاقة أم ًرا ً
عىل املوردين الخارجيني ،وتخفيف التعرض لصدمات األسعار .بالنسبة للبلدان املصدرة للنفط التي تعتمد
بشكل كبري عىل عائدات التصدير ،ميكن أن يساعد تحول الطاقة يف تلبية الطلب الداخيل املتزايد ،وبالتايل
زيادة توافر املوارد للتصدير.
2

info@afropolicy.com
www.afropolicy.com
+90 534 703 38 09

ترجمات أﺸروبﻌلﻐسﻎ
الرباط والقاهرة :زعيم شامل أفريقيا للمرحلة االنتقالية
املغرب ومرص هام الرائدان يف شامل إفريقيا يف تحول الطاقة ،سواء من حيث القدرة املركبة من املصادر
املتجددة أو كونهام سباقني يف تعزيز االنتقال إىل الطاقة النظيفة داخل حدودهام وخارجها.
يستورد املغرب أكرث من  90٪من إمداداته من الطاقة .يتم تلبية مزيج الطاقة بشكل أسايس من خالل
استخدام مصادر الطاقة األحفورية النفط والفحم بشكل أسايس ،وقد تم مؤخ ًرا افتتاح محطات طاقة
جديدة تعمل بالفحم أو تم التخطيط لها .ومع ذلك ،فقد حددت الدولة يف تحول الطاقة محو ًرا اسرتاتيج ًيا
للتنمية ،تستفيد من الدعم السيايس عىل أعىل مستوى.
يف عام  ،2009اعتمدت الرباط اسرتاتيجيتها الوطنية للطاقة مع الطموح للوصول إىل  42٪من إجاميل
الطاقة املركبة من الطاقة املتجددة يف  .2020وقد تم تحديث هذا الهدف مؤخ ًرا إىل  52٪بحلول عام
 .2030واليوم ،يأيت  31٪من قدرتها الكهربائية من الطاقة املتجددة ،وهي واحدة من أعىل النسب بني دول
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بأكملها.
تعترب محطة نور للطاقة ،وهي مجمع للطاقة الشمسية يعتمد عىل نظام الطاقة الشمسية والفوتوفولطية
املركزة بالقرب من ورزازات ،رم ًزا لالسرتاتيجية املغربية لتحويل الطاقة .دخلت حيز التشغيل تدريجياً،
ابتدا ًء من عام  ،2016ومبجرد اكتاملها ستنتج ما مجموعه  582ميغاواط  .MWبقدرة  300ميغاواط ،تعترب
محطة طاقة الرياح يف طرفاية واحدة من أكرب محطات الرياح يف القارة.
أعادت الرباط تأكيد التزامها باتفاق باريس ،حيث قدمت مراجعة طموحة ملساهامتها املحددة وطنيا
 NDCsلخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة  ٪ 45.5بحلول عام  .2030يطمح النظام املليك
إىل أن يكون الرائد اإلقليمي يف مكافحة تغري املناخ :مراكش لديها استضافت مؤمتري األمم املتحدة بشأن
تغري املناخ ،يف عام  COP7 2001و .COP22 2016
أنشأت الدولة مجموعة شاملة من املؤسسات لتسهيل النهوض مبصادر الطاقة النظيفة :الوكالة املغربية
للطاقة الشمسية مازن ،التي أصبحت اآلن الوكالة املغربية للطاقة املستدامة؛ الهيئة الوطنية لتنظيم
الكهرباء يف املغرب ANRE؛ معهد أبحاث الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة IRESEN؛ والوكالة
املغربية لكفاءة الطاقة.
متتلك مرص ،بقدرة مركبة تبلغ  5.9جيجاوات من مصادر متجددة ،أكرب قدرة للطاقة املتجددة يف املنطقة
وثاين أكرث إسرتاتيجيات تطو ًرا النتقال الطاقة ،بعد املغرب .برزت القاهرة كرائدة إقليمية يف مجال الطاقة
يف السنوات األخرية ،بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي يف عام  2015من قبل رشكة إيني إس يب إيه،
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وهي رشكة طاقة إيطالية .مع  850مليار مرت مكعب من الغاز ،ظهر هو أكرب حقل غاز رشقي البحر األبيض
املتوسط  ،وكان اكتشافه مبثابة بداية االكتفاء الذايت من الطاقة يف مرص .يعد تصدير الغاز الطبيعي الفائض
إىل الدول املجاورة جز ًءا أساس ًيا من االسرتاتيجية املرصية لتصبح مرك ًزا إقليم ًيا للطاقة.
يف عام  ،2015أطلقت الدولة اسرتاتيجيتها املتكاملة للطاقة املستدامة لعام  ،2035بهدف إنتاج  20٪من
الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام  2022و  42٪بحلول عام  ،2035ليصبح املجموع  61جيجاوات
من الطاقة املركبة من مصادر الطاقة املتجددة.
متثل الطاقة املتجددة حال ًيا  10.1٪فقط من طاقة إنتاج الطاقة يف مرص ،حيث متثل الطاقة الكهرومائية
أكرث من ثالثة أرباع اإلجاميل .سينتج مجمع بنبان للطاقة الشمسية ،وهو مرشوع بنية تحتية ضخم قيد
اإلنشاء بالقرب من مدينة أسوان الجنوبية 1.8 ،جيجاوات ،ويعترب أكرب مجمع للطاقة الشمسية
الكهروضوئية يف إفريقيا .وستتألف من حوايل أربعني محطة للطاقة الشمسية ،طورتها أكرث من ثالثني رشكة
أجنبية من اثني عرش دولة ،وستوفر الطاقة ألكرث من مليوين أرسة .تعد مزرعة الرياح يف رأس غارب ،بسعة
 262.5ميجاوات من الطاقة ،األكرب يف البالد.
كجزء من االهتامم املتزايد الذي توليه مرص لتحول الطاقة ،ستستضيف الدولة مؤمتر األمم املتحدة املقبل
لتغري املناخ  ،COP27املقرر عقده يف رشم الشيخ يف نوفمرب  .2022وستكون مناسبة لقياس التأثري اإلقليمي
للبالد يف مكافحة االحتباس الحراري.
جدير بالذكر أن مرص ستكون أول دولة يف شامل إفريقيا تستخدم الطاقة النووية إلنتاج الطاقة ،حيث من
املقرر أن تدخل محطة الضبعة التي طورتها رشكة روساتوم الروسية اململوكة للدولة الخدمة بحلول عام
.2030
يف كل من املغرب ومرص ،تم ربط نرش الطاقة الشمسية ،والطاقة الحرارية الشمسية املركزة ،وتقنيات
الرياح باسرتاتيجيات التوظيف :يرتبط هدف تنويع مزيج الطاقة برضورة التخفيف من معدالت البطالة
املرتفعة بني الشباب .يهدف املغرب إىل خلق فرص عمل يف إدارة املشاريع والرتكيب والتشييد والتشغيل
وأنشطة الصيانة ،ووصل إىل معدل تكامل محيل بنسبة  32٪ملرشوع محطة نور  1للطاقة الشمسية.
حددت الحكومة املرصية حصص توظيف من خالل متطلبات املحتوى املحيل .يف عام  ،2018أنتج
املصنعون املرصيون نصف املكونات املستخدمة يف مزارع الرياح يف البالد.
الجزائر وتونس وليبيا :مسار التحول البطيء مثل املغرب ومرص ،طورت دول شامل إفريقيا األخرى
اسرتاتيجيات لتعزيز الطاقة املتجددة يف توليد الطاقة ،ولكن تم تنفيذ العملية نحو الطاقة النظيفة برتكيز
أقل ومشاريع جديدة تواجه تأخريات يف دخولها حيز التشغيل.
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يعترب التنويع االقتصادي يف الجزائر أم ًرا بالغ األهمية لضامن مستقبل مستدام ،إال أن انتقال الطاقة مل
أيضا إىل ما يسمى بالتقلبات املتقلبة ألزمات
يجذب اهتام ًما سياس ًيا ذا مغزى إال مؤخ ًرا .ويرجع ذلك ً
الطاقة :عندما تنخفض أسعار النفط ،مام يؤثر عىل عائدات الطاقة ويهدد التوازن االجتامعي الهش للبلد،
يركز الخطاب السيايس عىل أهمية إصالح قطاع الطاقة؛ عندما ترتفع األسعار ،يتالىش السؤال يف الخلفية.
يعترب تحول الطاقة أم ًرا مل ًحا للغاية يف الجزائر نظ ًرا لتكوين الدولة الريعية ،واالعتامد عىل الصادرات من
أجل اإليرادات املالية ،واحتياجات اإلنفاق الحكومي ،واالستهالك املحيل املتزايد للطاقة برسعة .وتجدر
اإلشارة إىل أن صناعة الطاقة يف البالد هي واحدة من أكرث الصناعات تلويثًا يف العامل من حيث كثافة غاز
امليثان يف إنتاج النفط والغاز وحرق الغاز .أنشأت الجزائر أول خطتها لالنتقال يف مجال الطاقة يف عام
 2011وقامت بتحديثها يف عام  .2015وتعرف باسمها املخترص  Pnereeبالنسبة للربنامج الوطني للتنمية
يف مجال التنمية والرتويج للطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة ،فإن الطموح هو الوصول إىل  t 40٪من إنتاج
الطاقة من الطاقة املتجددة قبل عام  .2030يف عام  ،2020أطلقت الحكومة الربنامج الوطني النتقال
الطاقة  PNTEوأنشأت وزارة للتحول يف مجال الطاقة .تهدف  PNTEإىل الوصول إىل  4000ميجاوات من
الطاقة املتجددة قبل عام  2024و  16000ميجاوات قبل عام  .2035يف الوقت الحايل ،متتلك البالد 686
ميجاوات من الطاقة املتجددة املركبة .تقع أهم البنى التحتية يف حايس الرمل غاز هجني  -شميس وورقلة
وغرداية شمسية وكابريتيني رياح .مل يبدأ بعد البناء يف مجمع تفوق  1الذي سيسمح للبالد بالوصول إىل
هدف .2024
يف تونس ،تم اعتامد خطة عمل الطاقة املتجددة  2030يف عام  2015وحددت هدفًا يتمثل يف  30٪من
إنتاج الكهرباء من خالل الطاقة املتجددة قبل عام  .2030والهدف طموح للغاية ،نظ ًرا ألن الحصة الحالية
من قدرة الكهرباء املتجددة تبلغ حوايل  6٪الباقي من الكهرباء التي ينتجها الغاز الطبيعي .يوجد يف البالد
ثالث مزارع رياح ومحطة طاقة شمسية واحدة تم بناؤها يف عام 2019
بسبب حالة النزاع التي طال أمدها يف ليبيا ،مل تنفذ الدولة اسرتاتيجية شاملة بشأن انتقال الطاقة .يف عام
 ،2012قبل اندالع الحرب األهلية ،وافقت الحكومة عىل الخطة االسرتاتيجية للطاقة املتجددة يف ليبيا
 ،2013-2025بهدف تحقيق مساهمة بنسبة  7٪من الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة الكهربائية بحلول
عام  2020و  10٪بحلول عام  .2025لدى هيئة الطاقة الليبية مع معهد العالقات الدولية واالسرتاتيجية
اختصار فرنيس ،IRIS ،يف كونسورتيوم مع  Enerdataو  ،Cassiniمبوجب عقد مع املديرية العامة لوزارة
القوات املسلحة الفرنسية ،تقرير رقم 8 .يونيو .2021
وافق كل بلد يف املنطقة عىل أحكام محددة النتقال الطاقة النظيفة ،عىل الرغم من تأخر التنفيذ .باإلضافة
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إىل ذلك ،فإن معظم سياسات الطاقة املعتمدة مدفوعة بجانب العرض ،يف حني أن تدابري جانب الطلب
حاسام يف تقليل االستهالك ،ال سيام يف قطاعات النقل واإلسكان
وكفاءة الطاقة ميكن أن تلعب دو ًرا
ً
والصناعة.
يعد إلغاء دعم الطاقة عامالً أساس ًيا يف تعزيز كفاءة الطاقة .ألغى املغرب تدريجياً نظامه الخاص بدعم
الوقود األحفوري .يف أماكن أخرى من املنطقة ،شكل الدعم يف عام  2020الناتج املحيل اإلجاميل بنسبة 2.2
 ٪يف مرص و  5.8٪يف الجزائر و  15٪يف ليبيا.

تحول الطاقة ودبلوماسية املناخ
سيكون للرسعة يف تنفيذ اسرتاتيجيات التحول يف مجال الطاقة تأثري عىل عدد من األسئلة الحساسة
ملستقبل املنطقة :التنويع االقتصادي ،والتنمية الصناعية ،وسوق العمل ،وتعرضها لتهديدات تغري املناخ.
أيضا عىل مكانة شامل إفريقيا يف العامل :املكانة الدولية للدول ،وسياساتها الخارجية،
سيؤثر تحول الطاقة ً
والطموحات اإلقليمية .يف الوقت نفسه ،تعد اإلمكانات غري املستغلة للطاقة املتجددة يف شامل إفريقيا
وأسواقها املحلية يف قلب السياسات التجارية لألطراف املعنية األخرى مثل االتحاد األورويب ودول الخليج
والصني.
يعترب االتحاد األورويب الرشيك التجاري األول لدول شامل إفريقيا ،وتنشط رشكات الطاقة األوروبية الكربى
يف تطوير انتقال الطاقة يف املنطقة.
داخل االتحاد األورويب ،طورت أملانيا اسرتاتيجية شاملة لتعزيز التحول األخرض .أطلقت برلني رشاكات
ثنائية محددة يف مجال الطاقة مع الجزائر واملغرب وتونس ،مام يدل عىل مدى كون املساعدة التقنية
واإلمنائية ،وحوار السياسات الحكومية الدولية ،ومشاركة القطاع الخاص يف قلب التأثري األملاين يف البحر
األبيض املتوسط .تم إنشاء الرشاكة األكرث تقد ًما مع املغرب وتركز عىل تطوير مصادر الطاقة املتجددة
وتقنيات الطاقة الفعالة ،وكذلك عىل إنتاج الهيدروجني األخرض .أقامت مرص وأملانيا محادثات القاهرة
املناخية  CCTيف عام  2011بهدف تعزيز التعاون بني صانعي السياسات املرصيني واألملان ،والرشكات،
واملجتمع العلمي ،واملجتمع املدين يف مجال الطاقة والبيئة.
بعي ًدا عن كونه مسألة فنية ،فإن تحول الطاقة هو مجال ميكن أن تلعب فيه السياسة الخارجية دو ًرا
حاسام ،مام يسهل أو يتدخل يف تنميتها .عىل سبيل املثال ،تم تعليق التعاون الثنايئ يف مجال الطاقة بني
ً
املغرب وأملانيا يف مايو املايض بسبب األزمة الدبلوماسية التي نشأت بني البلدين بعد طلب أملانيا عقد
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اجتامع ملجلس األمن الدويل بشأن وضع الصحراء الغربية .جاء طلب برلني يف أعقاب القرار األمرييك
الصادر يف ديسمرب  2020باالعرتاف بالسيادة املغربية عىل األرايض التي حددتها األمم املتحدة عىل أنها
"منطقة غري متمتعة بالحكم الذايت" ،والذي جاء وسط وساطة إدارة ترامب لتطبيع العالقات بني املغرب
وإرسائيل .قد تتكبد األزمة الدبلوماسية بني برلني والرباط تكلفة باهظة عىل املغرب ،بالنظر إىل  1.4مليار
يورو التي يتلقاها املغرب يف إطار التعاون اإلمنايئ.
يف الوقت نفسه ،من املحتمل أن يؤدي تطبيع العالقات مع إرسائيل إىل تعاون أضيق كث ًريا يف مجال الطاقة
النظيفة :يف يناير  ،2021تم تحديد التقنيات الخرضاء وصناعات الطاقة املتجددة كقطاعات صناعية ذات
إمكانات عالية للرشاكة املغربية اإلرسائيلية .هذا مثال مثري لالهتامم عىل التفاعل بني تحول الطاقة
والسياسة الخارجية والطموحات اإلقليمية.
يعترب تحول الطاقة جز ًءا ناشئًا من سياسة املغرب تجاه إفريقيا :استضافت البالد أول قمة عمل أفريقية
عىل هامش مؤمتر  COP22وأنشأت تحالفًا للحصول عىل الطاقة املستدامة مع إثيوبيا .CSEA
تنشط دول الخليج بشكل متزايد يف تحول الطاقة يف شامل إفريقيا ،وال سيام يف مرص ،حليفها الرئييس يف
املنطقة .دعمت رشكة أكوا باور ،اململوكة جزئ ًيا للحكومة السعودية ،مشاريع مهمة يف مرص ،مثل محطة
كوم أمبو للطاقة الشمسية ،وهي عبارة عن مجمع بقدرة  200ميجاوات .أطلقت الرياض مؤخ ًرا مبادرة
الرشق األوسط الخرضاء ،بهدف تحويل البالد إىل "رائدة عاملية يف بناء عامل أكرث اخرضا ًرا" .تتنافس اإلمارات
العربية املتحدة مع الرياض عىل ريادة املناخ يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا .ستقوم رشكة
 AMEA Powerبتطوير مرشوع طاقة الرياح بقدرة  500ميجاوات يف خليج السويس ومرشوع للطاقة
الشمسية الكهروضوئية بقدرة  500ميجاوات يف محافظة أسوان يف مرص .أعلنت رشكة طاقة إماراتية
أخرى ،طاقة ،يف مارس  /آذار أنه بحلول نهاية العقد سيأيت أكرث من  30٪من توليد الطاقة لديها من مصادر
متجددة .أكرب منتج للكهرباء من القطاع الخاص .تعد "مصدر" ،التي يقع مقرها الرئييس يف أبو ظبي ،جز ًءا
من تحالف يعمل عىل تطوير املرحلة األوىل من نور ميدلت ،وهي محطة طاقة شمسية متعددة التقنيات
والتي ستبلغ طاقتها اإلجاملية  800ميجاوات .شاركت وزارتان من مرص واملغرب مؤخ ًرا يف الحوار اإلقليمي
اإلمارايت للعمل املناخي.
مهام آخر يف تحول الطاقة يف شامل إفريقيا .يف السنوات العرشين املاضية ،عززت بكني
تعد الصني الع ًبا ً
وجودها يف املنطقة من حيث التجارة واالستثامر .بعد زيارة العاهل املغريب محمد السادس إىل بكني يف
مايو  ،2016أقيم تعاون قوي بني البلدين .استثمرت الصني يف انتقال الطاقة يف املغرب ،مع مشاركة رشكة
 .Shandong Electric Power Construction Corpيف بناء مجمع نور للطاقة الشمسية .يف شامل
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املغرب ،متول رشكة  China Communications Constructionاململوكة للدولة وفرعهاChina Road ،
 ،.and Bridge Corpمدينة محمد السادس طنجة للتكنولوجيا ،التي ستستضيف الصناعات الغذائية
والسيارات والطريان والطاقة املتجددة والكيامويات و مصانع إنتاج املنسوجات .يف مرص ،تستثمر China
 Gezhouba Groupيف بناء طاقة شمسية بقدرة  500ميجاوات.

هل ميكن لعملية االنتقال أن تعزز التكامل االقتصادي اإلقليمي؟

تقع شامل إفريقيا يف موقع اسرتاتيجي عىل مفرتق طرق التدفقات البرشية والتجارية عرب البحر األبيض
املتوسط وعرب إفريقيا .ومع ذلك ،تتمتع املنطقة بأحد أدىن مستويات التكامل االقتصادي اإلقليمي يف
العامل :يعد االفتقار إىل االتصال عقبة رئيسية أمام االزدهار املستقبيل للمنطقة.
فرصا جديدة للنمو االقتصادي املستدام والتكامل
يف هذا الصدد ،ميكن أن يفتح التحول يف مجال الطاقة ً
اإلقليمي ،وإنشاء روابط جديدة والعمل كموجه أسايس للتحول السيايس .ميكن للبنية التحتية للطاقة بني
بلدان شامل إفريقيا ورشكائها يف أوروبا وجنوب الصحراء ،عىل سبيل املثال ،نقل الهيدروجني األخرض أو
الكهرباء املنتجة من خالل مصادر متجددة ،أن تعزز التحول االقتصادي األخرض يف النظم الفرعية
اإلقليمية املختلفة  -مع تداعيات إيجابية من حيث التنويع االقتصادي ،وفرص العمل والحوار السيايس
والتكامل اإلقليمي.
ميكن أن يكون هذا األخري شديد األهمية بالنسبة لشامل إفريقيا ،والتي تعد واحدة من أكرث مناطق
العامل عرضة لالحتباس الحراري .ميكن أن يؤدي التكامل اإلقليمي للبنية التحتية للطاقة إىل تقليل
التعرض لعواقب تغري املناخ واملساعدة يف ضامن أمن الطاقة.
ميثل البعد الخارجي للصفقة الخرضاء األوروبية ،حزمة االتحاد األورويب للوصول إىل حياد الكربون بحلول
عام  ،2050نفوذا ً محتمالً لتعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي بني ضفتي البحر األبيض املتوسط .يخصص
حوايل  30٪من ميزانية االتحاد األورويب  2021-2027للتعاون الخارجي للتخفيف من آثار تغري املناخ
والتكيف معه.
يف يونيو املايض ،أعلن االتحاد األورويب واملغرب عزمهام عىل إقامة "رشاكة خرضاء يف الطاقة واملناخ
والبيئة" ،لتعزيز التعاون يف مكافحة تغري املناخ .وميكن أن متتد رشاكات مامثلة إىل بلدان أخرى يف
املنطقة.
إن ترسيع انتقال الطاقة عىل الشاطئ الجنويب سيساعد االتحاد األورويب عىل تنويع موردي الطاقة،
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األوروبية .عىل سبيل املثال ،اسرتاتيجية االتحاد األورويب للهيدروجني لها "بُعد دويل مهم ميكن أن يفيد
كل من دول شامل إفريقيا والدول األعضاء يف االتحاد األورويب من خالل زيادة استخدامها للهيدروجني".
ميكن إنتاج الهيدروجني األخرض من خالل استخدام مصادر متجددة يف شامل إفريقيا ثم تصديره إىل
أوروبا باستخدام خطوط أنابيب الغاز الحالية :املغرب العريب  -أوروبا بني الجزائر واملغرب وإسبانيا؛
مدغاز الجزائر ،إسبانيا؛ ترانسميد الجزائر وتونس وإيطاليا؛ وغرين سرتيم ليبيا-إيطاليا.
ستكون الوصالت الكهربائية عرب البحر األبيض املتوسط عامالً إضاف ًيا للتحول املنهجي يف املنطقة.
سيتطلب التقدم نحو سوق كهرباء متوسطي متكامل بنية تحتية جديدة للنقل والتوزيع .بينام توجد
بالفعل شبكة من الوصالت الكهربائية بني املغرب وإسبانيا ،تقوم إيطاليا وتونس بوضع اللمسات األخرية
عىل مرشوع لتوصيل الكهرباء تحت البحر الذي سريبط املحطات الفرعية الكهربائية يف بارتانا ،يف
صقلية ،مع املحطة الفرعية التونسية املقابلة كاب بون.
يجب أن تكون الكهرباء القادمة من شامل إفريقيا نظيفة .يف يوليو  ،2021اقرتح االتحاد األورويب آلية
تعديل حدود الكربون ،وهو إجراء تم تصميمه ملنع ما يسمى بترسب الكربون من الرشكات التي تتخذ
من االتحاد األورويب مقرا ً لها والتي ميكن أن تنقل اإلنتاج كثيف الكربون إىل الخارج لالستفادة من معايري
الرتاخي وترسيع اسرتاتيجيات إزالة الكربون .من الرشكاء التجاريني .بفضل مصنع جديد يعمل بالفحم
افتتح يف آسفي يف نهاية عام  ،2018بدأ املغرب مصد ًرا صاف ًيا للكهرباء إىل إسبانيا يف العام التايل ،مام زاد
املخاوف يف مدريد بشأن عواقب صادرات الكهرباء املغربية "القذرة" عىل قطاع الكهرباء.
الرتابط الشبيك عرب الحدود يف شامل إفريقيا ضعيف ،لكن دول املنطقة تخطط لتحسينها .جدير بالذكر
أن املنطقة قد نجحت يف تحقيق وصول شبه شامل للكهرباء والطهي النظيف ،حيث حصل أكرث من
عرشين مليون شخص عىل الكهرباء يف السنوات العرشين املاضية.
أعلنت الجزائر مؤخ ًرا عن خطة لبناء توصيالت كهربائية مبارشة مع الشبكة الوطنية الليبية .تخطط مرص
لتصدير الكهرباء إىل ليبيا والسودان واململكة العربية السعودية واليونان وقربص .بفضل االكتشافات
الحديثة للغاز الطبيعي وإمكاناته يف مجال الطاقة املتجددة ،ميكن أن تصل قدرة مرص الفائضة إىل ما
يقدر بـ  74.4جيجاوات يف الخمسة عرش عا ًما القادمة ورمبا تحول البالد إىل مركز لتجارة الكهرباء.
توليد الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة ليس هو القطاع الوحيد الذي ميكنه تحسني التكامل االقتصادي
اإلقليمي :قطاع السيارات قطاع واعد آخر .يف نهاية شهر أغسطس ،أعلنت رشكة  ،Stellantisوهي رشكة
تصنيع سيارات متعددة الجنسيات ،أن رشكتها الفرعية ،أوبل ،ستبدأ يف إنتاج السيارات الكهربائية يف
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املغرب .تعد البالد ،التي لديها القدرة عىل إنتاج أكرث من  700000سيارة سنويًا ،ثاين أكرب مصنع أفريقي
للسيارات .تم تطوير النموذج يف املركز الفني املغريب بالدار البيضاء .ميثل هذا تحوالً تكنولوج ًيا كب ًريا للبلد
ومثاالً جي ًدا عىل التآزر االقتصادي املحتمل مع الشاطئ الشاميل للبحر األبيض املتوسط  ،حيث يخطط
االتحاد األورويب لحظر بيع املركبات التي تستخدم محرك االحرتاق الداخيل بحلول عام  .2035ويف الوقت
نفسه ،ميكن للمغرب أن تصدير السيارات الكهربائية إىل أسواق السيارات اآلخذة يف التوسع برسعة يف
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،وبالتايل تعزيز ريادتها يف االقتصاد األخرض.
عىل الجانب اآلخر من املنطقة ،طورت مرص رشاكة مع رشكة صناعة السيارات الصينية  Dongfengإلنتاج
السيارات الكهربائية بشكل مشرتك يف البالد ،بهدف إنتاج  25ألف سيارة كهربائية سنويًا.

استنتاج

ستشكل سياسات إزالة الكربون والتقنيات منخفضة الكربون منطقة شامل إفريقيا يف املستقبل .سيؤثر
تحول الطاقة العاملي عىل توزيع القوة والعالقات بني الدول ومخاطر النزاعات والدوافع االجتامعية
واالقتصادية والبيئية لعدم االستقرار الجيوسيايس.
سيساهم هذا االنتقال يف تحول مجتمعات شامل إفريقيا يف العقود القادمة .إن إزالة الكربون عن
اقتصاداتها أمر ملح ألن املنطقة ستكون واحدة من أكرث املناطق ترض ًرا عىل هذا الكوكب من عواقب تغري
املناخ .سيتأثر أمن املنطقة وازدهارها بشدة باالحرتار العاملي حيث تواجه املنطقة بالفعل مخاطر مناخية
شديدة الرتابط.
املغرب هو البلد األكرث تقدما يف املنطقة من حيث تنفيذ خطط لهذا التحول يف مجال الطاقة .إىل جانب
مرص ،تشرتك الدولة يف دور القائد اإلقليمي .طور كالهام مشاريع مهمة يف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
ويستثمران يف دبلوماسية املناخ كمصدر للرشعية الدولية واملكانة .يف الوقت نفسه ،تجذب االستثامرات يف
مصادر الطاقة املتجددة رشكات الطاقة الدولية إىل املنطقة ،مام يساهم يف تعزيز العالقات التجارية مع
الالعبني التقليديني والناشئني يف منطقة البحر األبيض املتوسط املوسعة .عىل وجه الخصوص ،ترتبط
االستثامرات يف الطاقة املتجددة ورشاكات الطاقة ارتباطًا وثيقًا بالتحالفات الدولية للبلدين ،مام يعكس
االستمرارية واالنقطاع يف سياساتهام الخارجية.
مل تدرك البلدان األخرى يف املنطقة متا ًما تحديات تحول الطاقة ،مع تنفيذ االسرتاتيجيات الخرضاء ببطء
وإنشاء قدر محدود من قدرة الطاقة املتجددة املركبة .يف املنطقة بأكملها ،يتعارض تطوير مصادر الطاقة
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