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شكر وعرف ان
الحمد للّو الّذي أنار لنا درب العلم و المعرفة
وعلى أداء ىذا الواجب و وفّقنا في إنجاز ىذا العمل.
كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد
نتق ّدم بجزيل ال ّ
شكر واالمتنان إلى ّ
على إنجاز ىذا العمل و في تذليل ما واجهناه من صعوبات،
نخص بال ّذكر األستاذ المشرف
و
ّ

الذي لم يبخل علينا بتوجيهاتو و نصائحو القيّمة
التي كانت عونا لنا في إتمام ىذا البحث.
كل أساتذة ،طلبة
وال يفوتنا أن نشكر ّ
و موظّفي كلية العلوم السياسية

لجامعة مولود معمري ،تيزي وزو

اإلهداء
إن ثمزة الجيذ ىذه أىذٌيا أًال ً قبل كل شًء إلى أغلى الناص
على قلبً أبً رحمو هللا ً أمً العشٌشة  ،إلى إخٌتً ً أخٌاتً....
ً إلى كل األصذقاء ًاألحبت.

رادٌت

اإلهداء
أىدي ثمرة جيي ىذا:
أمي
إلى أبي ،و ّ
إلى إخوتي ،وأخواتي
إلى أعز األصدقاء ،واألحباء
إلى األستاذة المشرفة
والى كل من لم تبخل عمينا بتوجيياتو.
كما أىديو إلى أسرة قسم العوم السياسية واإلدارية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.

مقدمة
تحتؿ الجزائر مكانة ميمة وحيوية في أسواؽ الطاقة عمى مستوى العالـ كإحدى الدوؿ المنتجة
والمصدرة لمنفط والغاز الطبيعي ،فيي رابع دولة منتجة لمنفط الخاـ في إفريقيا ،وتحتؿ المرتبة التاسعة بيف
كبرى الدوؿ المنتجة لمغاز الطبيعي ،ورابع اكبر دولة مصدرة لمغاز المساؿ عمى مستوى العالـ ،ويمثؿ
قطاع البتروؿ الجزائري (المحروقات) نحو  %97مف إجمالي عائدات التصدير ،وربع الناتج الداخمي
الخاـ  ،PIBونحو  %60مف ميزانية الدولة ،وبذلؾ تبرز أىمية الريع الناتج عف قطاع المحروقات بالنسبة
لمجزائر.
تغيرات كبيرة ناجمة عف تنامي الضغوط التنافسية،
في اآلونة األخيرة شيد قطاع الطاقة في العالـ ّ
التحديات التي يشيدىا قطاع
وتزايد القمؽ حوؿ التكاليؼ وتاميف التزويد ،والمحافظة عمى البيئة ،وتختمؼ
ّ
الطاقة مف منطقة إلى أخرى ،ففي حيف تعمؿ االقتصاديات السريعة االزدىار في العالـ النامي عمى
توسيع مواردىا لتدعيـ نموىا االقتصادي ،وتوفير أبسط خدمات الطاقة لمواطنييا ،تعمؿ البمداف الصناعية
عمى تأميف مدخراتيا في مناخ تنافسي ،وبطريقة عمنية غير مراعية لمبيئة.
وفي السنوات األخيرة تصدر الغاز الصخري العناويف كحؿ محتمؿ لمتحديات المتعمقة بقطاع
المحروقات ،وذلؾ بشكؿ خاص في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث أجريت العديد مف الدراسات التي
بحثت أغمبيتيا في تقييـ قاعدة الموارد ،ودور النفايات الصاعدة ،وىو ما يمكف مف الرفع مف تقديرات
االحتياطي الحالي بشكؿ ممحوظ.
والجزائر كغيرىا مف الدوؿ التي سعت إلى البحث عف بديؿ طاقوي جديد يحقؽ ليا االنسجاـ بيف
أىداؼ التنمية االقتصادية ،ويمكنيا مف المحافظة عمى تواجدىا في المشيد الطاقوي ،قامت بصياغة
المتمـ لقانوف  07-05لسنة  ،2005والتي تتمثؿ
مجموعة مف التعديالت عمى قانوف المحروقات
ّ
المعدؿ و ّ
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مقدمة
أساسا في منح تسييالت جديدة الستثمارات لسيما األجنبية ،منيا فيما يخص التنقيب عف المحروقات
ً
واستغالليا.
وباع تبار الجزائر مف بيف الدوؿ التي تممؾ إمكانيات كبيرة مف الغاز الصخري ،والذي يعتبر
لتوجو إلى استغالؿ الغاز
اىتماما ًا
كمصدر طاقوي بديؿ أولت
كبير لالستثمار في ىذا المجاؿ ،با ّ
ً
عالميا بعد الصيف واألرجنتيف مف حيث احتياطات الغاز
الصخري ،بحيث تحتؿ الجزائر المرتبة الثالثة
ً
3
أف قرار
الصخري القابؿ لالستخراج ،والتي ّ
تقدر بػ  19700مميار ـ في أحواض جنوب البالدّ ،إال ّ

استغالؿ الغاز الصخري في الجزائر ،صاحبو حراؾ اجتماعيف وسياسي لـ يسبؽ لو مثيؿ ،حيث تعالت
نظر لممخاطر التي
األصوات في الساحة السياسية بيف معارضي ىذا القرار ،وذلؾ ألسباب بيئية ،وذلؾ ًا
المتجددة بدؿ مف
التوجو نحو الطاقات
تصاحب عممية االستغالؿ فيـ يدعوف في ىذا الصدد الدولة إلى
ّ
ّ
أمنا عمى البيئة.
الغاز الصخري ،وذلؾ ّ
ألنيا أكثر ً
المشكمة البحثية
وخارجيا
بالرغـ مف اإلنتاج الطاقوي مف النفط والغاز الطبيعي في الجزائر الذي يستغؿ داخمًيا
ً
اسعا لدى
ًا
عمى نطاؽ واسع ،فقد اتّجيت الجزائر
مؤخر نحو استغالؿ الغاز الصخري ،مما أثار ً
جدال و ً
الطبقة السياسية والرأي العاـ ،وقد جاء ىذا في ظروؼ سياسية تتعمؽ بمدى مصداقية النظاـ السياسي.
 اإلشكالية المطروحة:-

ما ىي وجية النظر ا الرسمية في استغالؿ الغاز الصخري ،و ما ىي مبرراتيا في ظؿ
ردة فعؿ المجتمع المدني إزاء
وجود إنتاج طاقوي يكفي داخميا عمى األقؿ ،و ما ىي ّ
سياسة استغالؿ الغاز الصخري في الجزائر؟
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مقدمة
أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في:
نظر لألىمية البالغة التي يستحوذ عمييا
 ضرورة معالجة موضوع الغاز الصخري في الجزائرً ،اضمف ممؼ الطاقة في إطار إيجاد بديؿ طاقوي بإمكانو أف ينوب عف البتروؿ.
 دراسة إمكاناتيا الجزائر مف الغاز الصخري. دراسة مدى توجو الجزائر نحو استغالؿ الغاز الصخري. أىداف الدراسة: تيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز إمكانات الجزائر مف الغاز الصخري ،والتحديات التي واجيتيا فيظؿ محاولة التوجو الستغاللو ،و تبياف الجدؿ الداخمي الذي طاؿ ذلؾ بالمقارنة مع التطورات
الخارجية الحاصمة.
 معرفة مدى أىمية الغاز الصخري بالمقارنة بالمصادر الطاقوية األخرى.مبررات ودوافع اختيار الموضوع:
لعدة أسباب موضوعية وذاتية:
إف اختيارنا لمموضوع يعود ّ
ّ
أ -المبررات الموضوعية:
 ضرورة إيجاد بديؿ طاقوي جديد كفيؿ بتحقيؽ األمف الطاقوي.نظر لمحراؾ
 محاولة الباحث إلقاء النظر عمى موضوع استخراج واستغالؿ الغاز الصخري ًاالسياسي واالجتماعي الذي أثاره استغالؿ ىذه الطاقة.
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مقدمة
ب -المبررات الذاتية:
 االىتماـ بالمواضيع الحديثة ،والرغبة في البحث واإلطالع عمييا. الشعور بأىمية وحداثة موضوع الغاز الصخري ،ومحدودية الدراسات ،واألبحاث في ىذاالمجاؿ.
 محاولة معرفة مكانة الغاز الصخري بالمقارنة مع بقية مصادر الطاقة األخرى،واألخطار البيئية الناجمة عنو.
 أدبيات الدراسة السابقة:ال يمكف إقامة أي دراسة مف دوف االعتماد و االرتكاز عمى أدبيات سابقة تصب في
الدراسة ،لذلؾ تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى بعض األدبيات الخادمة لموضوع الدراسة
أو ذات العالقة بو و مف أىميا نجد:
 المذكرة التي قاـ بيا يوسؼ إسالـ عيف زرقة :تحميل استغالل الغاز الصخري فيالجزائر ،حيث تطرؽ فييا إلى تقويـ قرار استغالؿ الغاز الصخري في الجزائر ،وأسباب
اتخاذ القرار ،وأىداؼ ىذا القرار ،كما تطرؽ أيضا إلى آثار قرار استغالؿ الغاز الصخري
في الجزائر عمى الرأي العاـ واالقتصاد الوطني والبيئة.
 كما تطرؽ إلى اقتراح بديؿ بإمكانو أف ينوب عف عممية استغالؿ الغاز الصخري،المتجددة ومصادرىا ،كما تطرؽ أيضا إلى مشروع "ديزرتاؾ"
والمتمثؿ في الطاقات
ّ
الجزائري – األلماني ،وذلؾ بتناوؿ اإلرىاصات األولى لبروز مشروع ديزرتاؾ ،كما تطرؽ
إلى اآلثار االقتصادية ليذا المشروع لكيربة الطاقة الشمسية عمى التنمية المستدامة بصفة
عامة.
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مقدمة
 المذكرة التي قاـ بيا نبيؿ زغبي :أثر السياسات الطاقوية لإلتحاد األوربي عمى قطاعالمحروقات في االقتصاد الجزائري ،حيث تطرؽ لمكانة قطاع المحروقات في االقتصاد
الجزائري ،كما تطرؽ إلى إستراتيجية وتحديات أمف الطاقة في دوؿ اإلتحاد األوربي عمى
قطاع المحروقات في الجزائر.
 الدراسة التي قاـ بيا مجمس الطاقة العالمي ،التي جاءت تحت عنواف :دراسة مواردالطاقة :نظرة مركزة عمى الغاز الصخري ،حيث تطرقت ىذه الدراسة إلى طفرة الغاز
الصخري في العالـ بصفة عامة ،وفي أمريكا الشمالية بصفة خاصة ،إضافة إلى بعض
الجوانب التقنية المتعمقة باستخراجو ،وتكاليؼ إنتاجو ،وتأثيره عمى البيئة.
التساؤالت الفرعية:
مف خالؿ ىذه اإلشكالية تندرج التساؤالت التالية:
 ما ىو الغاز الصخري؟ ما ىي إمكانات الجزائر مف الغز الصخري؟ فيما تمثمت سياسة استغالؿ الغاز الصخري في الجزائر و ما ىي ردة فعؿ المجتمعالمدني؟
 ما عالقة القوى االقتصادية الدولية في ذلؾ؟ حدود الدراسة:تـ تحديد دراسة الموضوع في إطار زمني ومكاني ،ففيما
 في إطار المتطمبات المنيجيةّ ،تـ دراسة تأثير قرار استغالؿ الغاز الصخري عمى مستوى
يتعمؽ باإلطار المكانيّ ،
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مقدمة
حددت الفترة مف  2013إلى ،2016
أما فيما يتعمؽ باإلطار الزماني ،فقد ّ
الجزائرّ ،
ميما .
ألنيا الفترة التي عرؼ فييا قطاع المحروقات ًا
ويعود سبب اختيار ىذه الفترة ّ
تغيير ً
فرضيات اإلجابة:
لإلجابة عمى ىذه التساؤالت قمنا بوضع الفرضيات التالية:
 جاء قرار استغالؿ الغاز الصخري كنتيجة لموضع السياسي السائد. لقد أصبح الغاز الصخري أحد أدوات المعارضة السياسية. استغالؿ الغاز الصخري جاء في إطار ضغط دولي.منيجية الدراسة:
أ -المناىج
 معالجة إشكالية دراسة تستدعي االعتماد عمى مجموعة مف المناىج وىي: المنيج التاريخي :و ذلؾ لما تطمبتو الدراسة مف معرفة تاريخ ظيور الغاز الصخري و البحث فيجذوره .
 المنيج الوصفي التحميمي لما تطمبتو الدراسة مف وصؼ و تحميؿ لممظاىرات واالحتجاجات التيتنديدا لوقؼ استغالؿ الغاز الصخري في الجزائر.
قاـ بيا المواطف الجزائري ً
 -تـ االستعانة

بمجموعة مف اإلحصائيات و األرقاـ كأدلة و شواىد و كأحد أسالب وصؼ

الظواىر لغرض إثبات الحقائؽ العممية و إعطاء الطابع الممموس لمدراسة.
ب -المقتربات:
االقتراب النسقي (النظمي):
7

مقدمة
بتحميؿ العالقات والتفاعالت بيف مختمؼ األطراؼ المتدخمة في عممية صنع سياسة استغالؿ
الغاز الصخري ،وكذلؾ دراسة وتحميؿ مجموعة المطالب التي يتمقاىا النظاـ السياسي الجزائري ،والتي
ترده مف البيئة الداخمية (الرأي العاـ ،األحزاب السياسية ،المجتمع المدني) ،والخارجية في نفس الوقت
(الواليات المتحدة األمريكية ،فرنسا )... ،سواء كانت مساندة أو معارضة لفكرة استغالؿ الغاز الصخري
وكيفية قياـ أجيزة النظاـ بالتفاعؿ معيا.
ىيكل الدراسة:
لإلجابة عمى التساؤالت الواردة في اإلشكالية ،وتقييـ الفرضيات التي بنيت عمييا الدراسة،
تـ تقسيـ الدراسة إلى ثالثة فصوؿ يحتوي كؿ
والوصوؿ إلى األىداؼ المراد تحقيقيا مف ىذه الدراسةّ ،
األوؿ إلى اإلطار المفاىيمي لمطاقة والغاز الصخري،
فصؿ عمى مبحثيف ،حيث سنتطرؽ في الفصؿ ّ
األوؿ ،والى مفيوـ الغاز
وذلؾ بتناوؿ تعاريؼ الطاقة وأىمية و أىداؼ الطاقة ومصادرىا في المبحث ّ
الصخري وتاريخ ظيوره ،وطرؽ استكشافو ،والبحث عنو في المبحث الثاني.
وسنتناوؿ في الفصؿ الثاني توجو الجزائر نحو استغالؿ إمكاناتيا مف الغاز الصخري ،بحيث
األوؿ ،والى سياسة
نتطرؽ إلى إمكانات الجزائر مف الغاز الصخري ،وتحديات استغاللو في المبحث ّ
استغالؿ الغاز الصخري في الجزائر ،وتأثيرىا عمى االقتصاد الوطني والبيئة في المبحث الثاني.
أما في الفصؿ الثالث سنتطرؽ إلى الغاز الصخري في الجزائر بيف التطورات الداخمية وضرورة
ّ
االستفادة مف التجربة األمريكية مف خالؿ التطرؽ إلى الغاز الصخري في ظؿ الجدؿ الداخمي في المبحث
األوؿ  ،و ضرورة االستفادة مف التجربة األمريكية في المبحث الثاني.
ّ
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مقدمة
صعوبات الدراسة:
-

قمّة الدراسات التي تناولت موضوع الغاز الصخري في الجزائر.

-

صعوبة الحصوؿ عمى المعمومات.
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الفصل األ ًّل:

اإلطار المفاىٍمً للطاقت ً الغاس الصخزي

ىاما
تعتبر الطاقة عنصر ضروري وجوىري لتمبية جميع االحتياجات اإلنسانية ،كما تمعب ًا
دور ً
في تحقيؽ الجوانب االقتصادية ،والبيئية التي تسعى إلى تعزيز وتركيز الجيود في جميع المجاالت.
متجددة كالمحروقات
األوؿ متعمقًا بماىية الطاقة ،وما يتضمنو مف مصادر غير
ّ
ليذا يأتي الفصؿ ّ
متجددة كالطاقة الشمسية،
أو الوقود األحفوري (الفحـ ،البتروؿ ،الغاز الطبيعي ، )... ،وكذلؾ مصادر
ّ
طاقة الرياح ... ،الخ
بعدة إيجابيات ومزايا ،وىذا ال ينفي وجود
يعتبر الغاز الصخري كمصدر طاقوي بديؿ يمتاز ّ
مجموعة مف العوائؽ أماـ استغالؿ الغاز الصخري.
تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف متكامميف :
وليذا الغرض ّ
األوؿ :ندرس فيو تعاريؼ الطاقة وأىميتيا وأىدافيا ومصادرىا.
 المبحث ّ المبحث الثاني :نتناوؿ فيو تعاريؼ الغز الصخري وتاريخ ظيوره ،وطرؽ البحث عنوواكتشافو.
األول :الطاقة وأىميتيا وأىدافيا ومصادرىا:
المبحث ّ
األول :تعاريف الطاقة
المطمب ّ
الطاقة كمّية ذات أصؿ التيني "" ويوناني "" ،وىي تعني "قوى فيزيائية تسمح بالحركة" ،والطاقة
ىي القدرة عمى الشيء ،ونقوؿ طاقة طوقا وأطاقة ،واالسـ "الطاقة".
أما التعاريؼ االصطالحية ،فيي كاآلتي:
ّ
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"الطاقة ىي التي تحرؾ اآلالت الستعماليا في الحياة اليومية ،ولكي تقوـ بعمؿ شاؽ في مكانيا
مف اجؿ الحصوؿ عمى الراحة الالزمة :التدفئة ،اإلثارة ،التبريد".
كما تعرؼ بػأف" :الطاقة مصطمح عممي يعني ترشيد وتنظيـ العمميات القاعدية عمى الطبيعة ،وال
تستطيع مالحظتيا أو قياسيا مباشرة واّنما ندرس تأثيرىا عمى المواد".
أو الطاقة :ىي القدرة عمى إنجاز عمؿ ،وىي تظير في أشكاؿ مختمفة مثؿ الطاقة الحركية أو
الكامنة أو عمى شكؿ ح اررة أو عمؿ ميكانيكي أو طاقة التفاعالت الكيميائية.
شامال ىو« :الطاقة ىي الوسيمة الرئيسية التي
ومف خالؿ ىذه التعاريؼ بإمكاف أف نستنبط تعريفًا
ً
يعتمدىا اإلنساف لتحقيؽ عالـ أفضؿ وراحة أكبر وسعادة ورفاه أمثؿ ،كما ّأنيا تعتبر المفتاح الرئيسي
لتنمية الحضارة اإلنسانية عمى امتداد الحقب التاريخية لحياة اإلنساف عمى األرض ،منو يمكف قياس مدة
تقدـ اإلنساف مف قدرتو عمى التحكـ في الطاقة ،واستغالؿ مصادرىا با لصورة التي تعطي أفضؿ
ّ
()1

النتائج».

المطمب الثاني :أىمية وأىداف الطاقة
ّأوال :أىمية الطاقة:
معيف مف خالؿ قدرتو عمى التحكـ في الطاقة واستغالؿ
يمكف قياس مستوى التقدـ لمجتمع ّ
مصادرىا بالطريقة األمثؿ التي تعطي أفضؿ النتائج ،ودرجة استخداميا تعتمد باألساس عمى مدى توفر
مصادرىا ،والميارة التقنية الستغالؿ تمؾ المصادر ،وىي ما يعمؿ المجتمع الدولي اليوـ عمى تطويرىا،
وذلؾ حتى يتمكف مف تحقيؽ االستغالؿ األمثؿ لتمؾ المصادر مف أجؿ مواكبة تزايد الطمب العالمي عمى
()1سميرة بف محاد ،استيالك الطاقة في الجزائر ،دراسة تحميمية وقياسية ،مذكرة مقدمة ضمف متطمبات شيادة الماجستير في العموـ
االقتصادية ،كمية العموـ االقتصادية ،وعموـ التسيير ،جامعة الجزائر ،2009/2008 ،ص .3
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الفصل األ ًّل:

كبير بتوفرىا بأسعار
أف التطور االقتصادي واالجتماعي اليوـ بات مرتبطًا ارتباطًا ًا
الطاقة ،خاصة ّ
معقولة.
لمدوؿ
الدور االقتصادي الحيوي ،لمطاقة أىمية وظيفية مالية خاصة بالنسبة ّ
باإلضافة إلى ّ
الدولة بالنقد األجنبي،
البترولية ،حيث تعتبر عائدات الصادرات البترولية مصدر أساسي لتمويؿ خزينة ّ
ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ :الجزائر التي تعتمد فيو الخزينة العمومية عمى اإليرادات البترولية ،بنسبة تفوؽ
فإف مصادر الطاقة التقميدية خاصة البتروؿ يساىـ بنسبة كبيرة في
 ،"60باإلضافة إلى تمويؿ الخزينةّ ،
الدولية.
عممية التراكـ الرأسمالي مف خالؿ إعادة استثمار الفوائض البترولية الوطنية و ّ
الميـ والحيوي الذي تمعبو الطاقة في االقتصاديات كافة سواء أكانت متقدمة أو
نظر لمدور
ًا
ّ
الدولي أو عمى مستوى
متخمفة ،فقد حظي موضوع الطاقة بالدراسة والنقاش ،سواء عمى المستوى ّ
الدولية التي أولتو كؿ األىمية ،خاصة بعد االرتفاع الذي شيدتو أسعار الطاقة،
المؤسسات والييئات ّ
الدوؿ العربية خالؿ نفس الفترة عندما أدرؾ العالـ
وخاصة في السبعينات ،واستغاللو كسالح مف طرؼ ّ
أف حقيقة امتالؾ مصادر وتقنيات الطاقة مف عممو ،خاصة بعد تأثير موازيف مدفوعاتيا نتيجة
حينيا ّ
مما دفعيا إلى اإلعادة النظر في سياستيا الطاقوية معتمدة في ذلؾ كؿ ما لدييا مف
ارتفاع األسعارّ ،
تكنولوجيا متطورة وموارد مالية كبيرة.

()1

المتجددة ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة ،الجزائر ،كمية العموـ االقتصادية- 2013 ،
( )1عبد الرؤوؼ تريكي ،مكانة الطاقة
ّ
 ،2014ص .68
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الفصل األ ًّل:
ثانيا :أىداف الطاقة

 تخفيض كمفة الطاقة مف أجؿ المجتمع  ،اي عمى الصعيد الكمي ،والبحث عف كيفيةالحد مف استيمؾ الطاقة ضمف مستوى معيشي يرضي الجميع ،وعمى الصعيد الكيفي
حصر إنتاجيا بأقؿ تكمفة ممكنة.
 تأميف ضماف كافي لتوفير الطاقة ،وذلؾ بعدـ حصر االىتماـ بمصدر واحد ،واّنما بتنويعالمصادر المستيمكة ،وبالتالي االىتماـ باألبحاث المتعمقة بيا.
األولية المتوفرة
 تحسيف ىيكؿ الميزاف التجاري بقيمة إنتاج الطاقة ،انطالقًا مف المصادر ّوطنيا.
ً
()1

 حماية البيئة وتوازنيا.المطمب الثالث :المصادر الطاقوية
ّأوال :الطاقة التقميدية:

أساسا في الوقود األحفوري الذي يشمؿ ثالثة أنواع مف الوقود في حاالت
تتمثؿ الطاقات التقميدية
ً
المادة الثالث ،وىي الفحـ الحجري الصمب ،البتروؿ السائؿ والغاز الطبيعي.
 -1الفحم :ظيرت أىمية الفحـ الحجري كمصدر لموقود في عصر الثورة الصناعية في
()2

أوربا الغربية ،ومنيا انتشر استعمالو إلى بقاع أخرى مف األرض ،حيث يتوفر مخزوف منو.

 -2النفط :اكتشؼ النفط قبؿ حوالي مائة عاـ ،وشاع استعمالو في البداية في الواليات
توسع
المتحدة األمريكية ،ومنيا انتقمت تكنولوجية البحث عنو ،وانتاجو واستعمالو إلى مناطؽ أخرى ،وقد ّ
()1

عبد الرؤوؼ تريكي ،المرجع السابؽ  ،ص ..69 – 68

()2مرجع نفسو ،ص .90
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الفصل األ ًّل:

استعماؿ النفط في العالـ بعد الحرب العالمية الثانية بشكؿ كبير ،وتصاعدت معدالت إنتاجو واستيالكو،
بحيث أصبح في مقدمة مصادر الطاقة مف حيث اإلنتاج واالستيالؾ وتعود بعض أسباب انتشار النفط
بيذا الشكؿ السريع إلى الخصائص الفيزيائية التي يتمتّع بيا مف حيث سيولة نقميف وتخزينو ،وارتفاع
وتعدد استعماالتو.
كمية الطاقة المخزونة في وحدة الوزف منوّ ،

()1

 -3الغاز الطبيعي :يقع الغاز في المرتبة الثالثة مف حيث األىمية في االستيالؾ العالمي
مف الطاقة بعد الفحـ ،والنفط ،إ ْذ يشكؿ الغاز  %18مف مجمؿ االستيالؾ العالمي ،وكما في حالة النفط،
مثال الغاز المصاحب لمنفط الذي
يخيا ،فيناؾ ً
تكوف الغاز تار ً
فميس ىناؾ نظرية متكاممة لتفسير كيفية ّ
تكوف النفط نفسو ،وىناؾ حقوؿ الغاز
تكونو بالعوامؿ التي ّأدت إلى ّ
تنحو النظريات العممية إلى ربط ّ
تكوف بتأثير
الطبيعي ،حيث يوجد الغاز وحده دوف النفط .ىناؾ نوع آخر مف الغاز الذي يعتقد ّأنو ّ
()2

العوامؿ التي ّأدت إلى تكوف الفحـ.
المتجددة
ثانيا :الطاقات
ّ

يتكرر وجودىا في الطبيعة عمى نحو تمقائي ودوري،
الطاقات
ّ
المتجددة :ىي تمؾ الطاقات التي ّ
بأنيا
بمعنى ّأنيا الطاقة
المستمدة مف الموارد الطبيعية التي ّ
ّ
أف تنفذ ،كما تعرؼ ّ
تتجدد أو التي ال يمكف ْ
الطاقة التي تولد مف مصدر طبيعي ال ينضب ،وىي متوفرة في كؿ مكاف عمى سطح األرض ،ويمكف
()3

تحويميا بسيولة إلى طاقة.

()1عبد الرؤوؼ تريكي ،المرجع السابؽ ،.91 ،ص .3
()2مرجع نفسو ،ص .92
()3

المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر ،دراسة لواقع مشروع تطبيؽ الطاقة الشمسية في
حدة فروحات ،الطاقات
ّ
ّ

الجنوب الكبير لمجزائر ،مجمة الباحث ،عدد  ،2012 ،11ص rcweb.luedld.net/rc11/A1115.pdf .150
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المتجددة النظيفة التي ال تنضب ما دامت الشمس
 -1الطاقة الشمسية :تعتبر مف الطاقات
ّ
أف جميع مصادر الطاقة الموجودة عمى األرض قد نشأت ّأوال
موجودة ،كما ّ
 -2مف الطاقة الشمسية ،وىذه الطاقة يمكف تحويميا بطرؽ مباشرة أو غير مباشرة إلى ح اررة
محركة ،وأشعة الشمس أشعة كيرومغناطيسية وطيفيا المرئي بشكؿ  ،%49وغير
وقوة ّ
وبرودة وكيرباء ّ
المرئي كاألشعة فوؽ بنفسجية بشكؿ  ،%2واألشعة دوف الحمراء  ،%49وقد كاف استخداـ الطاقة
الح اررية لمشمس معروفًا منذ آالؼ السنيف في المناطؽ الحارة ،استخدمت في تسخيف المياه ،وفي تجفيؼ
فإف األبحاث والتجارب تقوـ عمى محاولة
أما في الوقت الحاليّ ،
بعض المحاصيؿ لحفظيا مف التمؼّ ،
استغالؿ ىذه الطاقة في إنتاج طاقة كيربائية ،وفي التدفئة ،وتكييؼ اليواء ،وصير المعادف ،وغيرىا.
 -3طاقة الرياح :استخدمت منذ القدـ في دفع السفف الشراعية ،وفي إدارة طواحيف اليواء
التي استعممت في الكثير مف البمداف في رفع المياه مف اآلبار ،وفي طحف الحبوب.
أف
 -4الطاقة المائية :توجد في العالـ مصادر واسعة لزيادة استغالؿ الطاقة المائيةّ ،إال ّ
يحوؿ بينيا وبيف االستثمار ،وكذلؾ الطاقة المائية تعاني مف
تكاليفيا ،وبعدىا عف مصادر االستيالؾ ّ
مشاكؿ بيئية كبيرة ناتجة عف غمرىا بالمناطؽ واسعة مما يتطمب تحريؾ واعادة إسكاف العديد مف الناس
بعد تنفيذ السدود.

()1

 -5طاقة الحرارة الجوفية :يتمثؿ مبدأ ح اررة األرض الجوفية في استخراج الطاقة الموجودة في
أساسا مف سطح األرض نحو باطنيا،
التربة الستعماليا في شكؿ تدفئة أو كيرباء ،حيث ترتفع الح اررة
ً
أساسا عف طريؽ النشاط اإلشعاعي
ويتـ إنتاج ىذه الح اررة
وارتفاع درجة الح اررة ّ
ً
يتغير حسب العمؽّ ،

()1

حدة فروحات ،المرجع السابؽ ص .150
ّ
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المكونات
المكونة لمقشرة األرضية ،وال يتـ الحصوؿ عمى ىذه الح اررة ّإال إذا كانت
الطبيعي لمصخور
ّ
ّ
الجيولوجية لباطف األرض تحتوي عمى مسامات ونفوذية  ،وتحتوي أيضا عمى طبقات خازنة لمماء.

()1

المبحث الثاني :الغاز الصخري وتاريخ ظيوره ،وطرق البحث االستكشاف عنو.
إف التعرض لموضوع الغاز الصخري بالدراسة و التحميؿ يقتضي وجوب التطرؽ إلى تعارفو
وكذلؾ إلى تاريخ ظيوره و إلى طرؽ البحث و االستكشاؼ عنو كونو يعتبر أحد المواضيع الميمة
والحديثة المطروحة خصوصا في اآلونة األخيرة
المطمب األ ول :تعريف بالغاز الصخري:
الغاز الصخري أو الحجري يعرؼ باإلنجميزية ( )Shales Gasىو غاز طبيعي يتولد داخؿ
محبوسا داخؿ تجويفات تمؾ
صخور الشيست التي تحتوي عمى النفط بفضؿ الح اررة ،والضغط ،ويبقى
ً
الصخور الصمبة التي ال تسمح بنفاذه.
يعبر عف شكؿ مف أشكاؿ "الغاز الطبيعي غير التقميدي" الذي يستخرج مف
كما يعرؼ عمى ّأنو ّ
التكوينات الصخرية ،وتقع عادة في أعماؽ  4000 -1000متر ،فمف الناحية الكيميائية ىو نفسو الغاز
الطبيعي.
األوؿ :الغاز
وىناؾ مف ّ
يعرؼ غاز الشيست بتحميؿ الكممتيف المكونتيف لممصطمح ،فيقصد بالشؽ ّ
الطبيعي الذي لو نفس مكونات وخصائص الغاز المصاحب لخاـ البتروؿ أو الغاز الموجود في المكامف
أحيانا عمى بعض الشوائب مثؿ
التقميدية ،والغاز مثؿ خاـ البتروؿ متكوف مف مفاىيـ روكربونات ،ويحتوي
ً
ثاني أكسيد الكربوف أو الغاز الكبريتي.

()1
حدة فروحات ،المرجع السابؽ ،ص .151
ّ
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أما الشؽ الثاني الشيست فيو صخر طيني ترسبي ذو مساـ ،وىي الفراغات الصغيرة بيف جيات
ّ
الصخر ،وينظر كذلؾ لمغاز الصخري أو الشيست عمى ّأنو غاز ثقيؿ ونادر يتـ استعمالو إلنتاج نوعية
جيدة مف الطاقة.
ّ
بأنو غاز يترتب عف التفاعالت الكيميائية العضوية التي تحصؿ في
ويعرؼ كذلؾ الغاز الصخري ّ
ّ
باطف األرض عمى مستوى الطبقة الطينية المسماة حجر األردواز.

()1

الغاز الصخري أو غاز األردواز أو غاز الشيست ىو غاز طبيعي يكوف حبب ًسا بيف تشكيالت
الطفؿ الصخري.
والطفؿ الصخري ىو أحد أىـ أنواع الصخور الرسوبية ،أو ىو بمعنى آخر تكويف صخري رسوبي
يحتوي عمى الطيف والكوارتز ومعادف أخرى ،وينتمي الغاز الصخري إلى فئة الغازات الطبيعية غير
التقميدية التي تضـ أيضا ميتاف الطبقة الفحمية ،وغاز الصخور الرممية المحكمة (أو الغاز المحكـ)،
وىيدرات الميثاف.
طبيعيا يتولد داخؿ الصخور التي تحتوي عمى النفط بفضؿ الح اررة
غاز
كما يعتبر الغاز الصخري ًا
ً
بأنو غاز
والضغط ،ويحتاج ىذا الغاز إلى المزيد مف المعالجة قبؿ تدفقو ،وليذا السبب بصفة المختصوف ّ
إما جاؼ أو غنيًّا بالسوائؿ،
غير تقميدي ،وكما ىي حاؿ الغاز الطبيعي التقميدي ،ويكوف الغاز الصخري ّ
ومنيا اإليتاف المفضؿ في صناعة البتروكيميائيات.

()2

()1
األوؿ :السياسات االستخدامية لمموارد
أحمد طرطار ،طارؽ راشي ،الغاز الصخري كمصدر جديد لمطاقة العالمية  ،المؤتمر ّ
الدولة...الورشة األساسية األولى،جامعة سطيؼ  ، 1كمية العموـ االقتصادية
الطاقوية بيف متطمبات التنمية القطرية وتأميف االحتياجات ّ

و عموـ التسيير2015،

http://eco.univ-setif.dz/uploads/A107.pdf.2015

()2

يوسؼ إسالـ عيف الزرقة ،تحميل قرار استغالل الغاز الصخري في الجزائر ،مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في ميداف الحقوؽ والعموـ

السياسية ،تخصص سياسة عامة ،جامعة الجزائر  ،3كمية العموـ السياسية والعالقات الدولية ،2015 – 2014 ،ص 57
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الفصل األ ًّل:

محبوسا بيف طبقات األحجار داخؿ
طدىو نوع غير تقميدي لوجوده داخؿ الصخور ،حيث يكوف
ً
()1

األحواض الرسوبية.

غالبا في
الغاز الصخري ىو صنؼ غير تقميدي مف الغاز الطبيعي يوجد داخؿ الصخور ،وينتشر ً
الطبقات الصخرية داخؿ األحواض الرسوبية ،وقد تفطف اإلنساف لوجود الغاز الصخري مف زمف طويؿ.
نظر لمصعوبات التقنية الكبيرة في
لكف الكثير مف العراقيؿ حالت دوف حؿ ثغرة ىذه األجساـ الغازية ًا
استغالؿ ىذه الصخور التي تحتوي عمى ثغور أو شقوؽ ،وىو ما جعؿ استغالؿ الغاز الصخري يظؿ
عصير عمى التحقؽ.
ًا
حمما
ً
كبير في مجاؿ الغاز
مثؿ نجاح أمريكا في حفر أوؿ بئر لمغاز الصخري في عاـ  1981اخت ارقًا ًا
الصخري ،ومع التقدـ المستمر الذي تشيده تكنولوجيا الحفر المائي برزت في أمريكا موجة كبيرة في
أف اكبر األحداث التي شيدتيا الصناعة النفطية في المائة
تطوير الغاز الصخري ،ويصؼ خبراء القطاع ّ
عاـ الماضية ال تضاىي الثورة التي أحدثيا الغاز الصخري في أمريكا خالؿ العشرية األولى مف القرف
الحالي ،وتشير األرقاـ إلى نسبة مساىمة الغاز الصخري في تزويد أمريكا بالغاز الطبيعي لـ تتعدى %1
عاـ  ،2000في حيف وصمت اآلف إلى  ،%30كما شيدت ىذه النسبة زيادة مستمرة.

()2

()1وكاالت ،دراسة :الغاز الصخري األمريكي سيؤثر بشكل متباين عمى اقتصاديات دول الخميج ،الخميس  18سبتمبر .2014

http://www.moheet.com/2014/09/18/2141950.html
()2

الغاز الصخري طاقة جديدة تواجو مشاكل قديمة ،الشعب اليومية 01 ،أفريؿ ،2012ص2

http://arabic.people.com.cn/31657/7776883.html
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الغاز الصخري غاز طبيعي لو نفس مكونات و خصائص الغاز المصاحب لمخاـ البتروؿ  ،أو
الغاز الموجود في المكامف التقميدية و الغاز مثؿ خاـ البتروؿ متكونة مف ىيدروكربونات ويحتوي أحيانا
عمى بعض الشوائب مثؿ ثاني أكسيد الكربوف و الغاز الكبريتي.

()1

المطمب الثاني :تاريخ الغاز الصخري:
ظير ّأوؿ بئر غاز تجاري في الواليات المتحدة األمريكية ،التي حفرت في والية نيويورؾ عاـ
 ،1821قبؿ سنوات طويمة مف حفر درايؾ ألوؿ بئر لمنفط ،كانت في الحقيقة بئر لمغاز الصخري ،ومف
ثـ أنتجت كميات غاز محدودة مف تكوينات الطفؿ الصخري المشققة قميمة العمؽ ال سيما في حوض
األباالش وميشقف.
مع ذلؾ ،والى عيد قريب ،فقد ظؿ إنتاج الواليات المتحدة األمريكية اإلجمالي لمغاز الصخري
اضعا ،إ ْذ طغت عممية الكميات اليائمة مف الغاز الطبيعي المستخرجة مف مكامف الصخور الرممية
متو ً
والحجر الغريني التقميدية ،وعمى الرغـ مف إثبات وجود ثروات في صخور الطفؿ الصفحي حوؿ العالـ منذ
سنوات عديدة لـ تعتبر أكثر ىذه الصخور مصادر محتممة لكميات تجارية مف الغاز الطبيعي لقصور
نفاذيتيا الطبيعية عف تمكيف تدفؽ موائع ذو أىمية إلى حفر البئر.
إف التحوؿ الفكري الذي ط أر في السنوات األخيرة حوؿ إمكانيات الغاز الصخري ال يمكف عزوه
ّ
إلى اكتشاؼ موارد جديدة أو إلى إعادة تقييـ تقديرات موارد قديمة ،بؿ ىو نتاج تطوير وتطبيؽ لتقنيات

()1

مختار العايب (ميندس حفر وانتاج بترولي متقاعد) ،غاز الشيست :حقيقة األخطار والبدائل المتاحة 23 ،نوفمبر .2012

www.babnet.net/festivaldetail-57067.asp
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أف ىذه
حديثة تم ّكف فعال مف إحداث مكامف نفاذة ،وتحقيؽ معدالت إنتاج عالية ،ولذلؾ يعتبر الكثيروف ّ
ىي باألحرى مسألة استغالؿ موارد ليست مسألة استكشاؼ.

()1

يعود الفضؿ في ازدىار فكرة اعتماد الغاز الصخري في الواليات المتحدة بحسب "الفاينا نشاؿ تايمز" إلى
جورج ميتشؿ التسعيني ،واستطاع ميتشؿ مع فريقو في تطوير تقنية الييدروليؾ ،وىي عممية ضخ مياه
()2

ورماؿ وكيماويات في آبار جوفية عميقة ،عمى نحو يتيح تدفؽ الغاز الطبيعي المحصور في الصخور.
المطمب الثالث :طرق البحث واالستكشاف
إف لمبحث واالستكشاؼ عف الغاز الصخري يكوف عف طريؽ الجمع بيف طريقتيف ىما الحفر
ّ

قميال مف مستوى الترسبات المعروفة
األفقي والتصديع المائي .وفي ىذا اإلجراء يتـ حفر بئر أعمؽ وأقؿ ً
رجيا حتى تقتحـ ،الحفر طبقة الطفؿ بشكؿ أفقي.
يتـ إمالتو تد ً
لمغاز الصخري ،ثـ ّ
و عند انتياء الحفر تكوف الصخور المحيطة بالتجويؼ األفقي ثقبت في العديد مف المواضيع،
وذلؾ عف طريؽ ضخ المياه عالية الضغط المخموطة بإضافات خاصة مع الرمؿ.
كما تستخدـ طريقة الحفر األفقي في تشقيؽ الصخور بالسوائؿ ،تمتاز ىذه الطريقة بالدقة والكفاءة
أف تكاليؼ مشاريع استخراج
العالية ،وىو ما أدى إلى خفض تكاليؼ اإلنتاج ،وىو ما أدى إلى االعتقاد ّ
أحيانا أقؿ مف تكاليؼ مشاريع استخراج الغاز الطبيعي التقميدي.
الغاز الصخري تكوف
ً

()1

()3

مجمس الطاقة العالمي" ،دراسة موارد الطاقة نظرة مركزة عمى الغاز الصخري" ،تر إيماف بويحي و خالد الشتوي ، ،لندف ،المممكة

المتحدة ،2010 ،ص https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/.../Shale_Gas_Ar.pdf .7
()2معيد الدراسات المصرفية ،الغاز الصخري ،العدد  ،8السمسمة السادسة،الكويت .2014 ،

http://www.kibs.edu.kw/upload/EDAAT_03_Mar2014_877.pdf

()3أحمد جابة وسيماف كعواف" ،الغاز الصخري في الجزائر في ظل التجربة األمريكية" ،مجمة المستقبؿ العربي ،ص .7

http://www.causlb.org/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_441_ahmad_jaba.pdf2015
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ويتـ تصديع الصخور بدفع المياه المخموطة بمواد كيميائية إلى البئر عف طريؽ ضغط قوي،
وتحتوي ىذه المياه في اآلبار التقميدية عمى ىال ـ عادة ما يكوف مشتقًا مف صمغ بذور القوار المستعمؿ
لتكثيؼ اآليس والسوائؿ األخرى ،ويتـ ضخ سائؿ آيس المزج بضغط قوي يؤدي إلى تصديع الصخور،
يتـ حقف
وبعدما يقع تكسير ىذا السائؿ بكميات قميمة مف مركب معدني يسمى بمشبكة لخفض لزوجتو .ثـ ّ
الرمؿ ،وىذا ما يساعد عمى فتح الصدوع لتمكيف الغاز الصخري لمتدفؽ.
تـ المجوء إلى االعتماد عمى تقنية
ّ
إف تقنيات التصديع التقميدية اعتبرت مضرة باإلنتاج ،لذلؾ ّ
أخرى تسمى بتقنية التصديع بالمياه الناعمة بدوف ىالـ في السائؿ.

()1

 -1تقنية الحفر األفقي :ىذه التقنية في حد ذاتيا ليست جديدة ،إ ْذ يجري العمؿ ييا في جميع
أنحاء العالـ ،واالرتفاع المثير في نسب اإلنتاج.
اآلبار األفقية مقاربة باآلبار العمودية يبرر تكمفتيا الباىظة ،وأغمب ىذه اآلبار مبطف بأنابيب فوالذية
مغمقة باالسمنت سواء كانت مبطنة أـ ال ،فمعظـ ىذه اآلبار تنفجر عف طريؽ ما يعرؼ بعمميات اإلكماؿ
متعددة المراحؿ .ىذه التقنية تتمثؿ في عزؿ المناطؽ المنتجة مف البئر ،ومف ثـ تصديعيا.
ّ
ويتـ خالليا حفر
تقنية الحفر ّ
متعددة األذرع :تقنية حديثة وىامة ،ومالئمة الستغالؿ الغاز الصخريّ ،
أف يقمّؿ مف الحاجة إلى الطرقات ،ويقمص مف آثار العمميات شديدة
ّ
عدة آبار واكماليا ،وىذا مف شأنو ْ
بيئيا ،كما تفسح المجاؿ لمستوى أرفع
الوطأة :خاصة كؿ األماكف الزراعية ،وغيرىا مف المناطؽ الحساسة ً
()1

ميمة في عممية معالجة المياه.
مف التطور لمتعامؿ مع المواد مما يجعميا ّ

()1أحمد جابة وسيماف كعواف ،المرجع السابؽ ،ص 13
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إف ما نستخمصو ىو أف الطاقة تمعب دو ار ىاما في حياة اإلنساف الحديث بحيث ال يمكنو
اإلستغناء عنيا وىذه الطاقة التي تتواجد عمى عدة أنواع و أشكا ؿ ،و تنتج عف مصادر مختمفة منيا ما
ىو متجدد و منيا ما ىو غير ذلؾ ،كما أف أىميتيا أصبحت خط ار عمى بعض الشعوب خاصة التي
تمتمؾ إحتياطات ىامة مف مصادر الطاقة ،و يعد الغاز الصخري غا از طبيعيا غير تقميدي ،يتولد داخؿ
الصخور التي تحتوي عمى النفط بفعؿ الح اررة و الضغط ،ولمبحث و اإلستكشاؼ عنو يحتاج إلى تقنيات
الحفر األفقي و التصديع المائي ،وكذالؾ الحفر األفقي و تقنية تشقيؽ الصخور بالسوائؿ.
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بعدما أصبحت قضايا توافر الغاز التقميدي وتكمفت تمثؿ إشكالية كبيرة ،بدأت الجزائر تخطط
الستبداؿ تدريجي ليذا الغاز مف خالؿ استغالؿ مصادر أخرى ،قصد تاميف إمدادات الطاقة ،ويعتبر
استغالؿ الغاز الصخري مف بيف األىداؼ التي وضعتيا الحكومة الجزائرية في اآلونة األخيرة ،وتممؾ
الجزائر احتياطات كبيرة مف الغاز الصخري ،و إستغالؿ ىذا المصدر الطاقوي غير التقميدي كبديؿ
لمغازات التقميدية مف أىـ انشغاالت الدولة.
المبحث األول  :إمكانات الجزائر من الغاز الصخري و تحديات استغالل الغاز الصخري في
الجزائر
األول :إمكانات الجزائر من الغاز الصخري
المطمب ّ
تمتمؾ الجزائر تكوينات صخرية جاذبة كبيرة ( )707تريميونات قدـ مكعب ،فيو  19796مميار
()1
3
فإف العديد مف
ـ  .تقع أكثر التكوينات جاذبية في الجنوبّ ،
ولكنيا بعيدة مف الموارد المائية  ،ومع ذلؾ ّ

شركات النفط العالمية مثؿ أكسوف -موبيؿ ،وأي أف أي وشركة شؿ ،أبدت رغبتيا في القياـ باستكشافات
حصتيا في أسواؽ تصدير الغاز المساؿ ،وكذلؾ بموغ
في تمؾ المناطؽ ،وفي ضوء بعض التراجع في ّ
أف الحكومة ستقوـ بتخفيؼ النظاـ
إنتاجيا مف احتياطات النفط التقميدي مرحمة الثبات ،فقد ذكرت تقارير ّ
الضريبي بيدؼ جذب المستثمريف األجانب ،وستتضح الرؤية حوؿ مدى سرعة الجزائر في تطوير إنتاجيا
مف الغاز الصخري.
بعد أف ثبتت االكتشافات األولية آلبار جاذبية لتكوينات الصخرية ،وبعد أف قرت الحكومة
سياستيا الرامية إلى جذب المستثمريف األجانب ،وصادؽ البرلماف الجزائري عمى قانوف يتيح لمحكومة
البدء في استخراج الغاز الصخري ،وتعيّد رئيس الحكومة خالؿ محاولتو إقناع نواب البرلماف بالقانوف
()1

أحمد جابة وسميماف كعواف،المرجع السابق ص 111
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باتخاذ االحتياطات الالزمة والتدابير الوقائية خالؿ عمميات استغالؿ ىذه الطاقة الكثيرة لمجدؿ ،لمحفاظ
عمى البيئة والمياه الجوفية ،ويتخوؼ السكاف مف تأثير استغالؿ الغاز الصخري في المنطقة في البيئة وفي
الزراعة وفي المياه الجوفية ،ومف انتشار مرض السرطاف بفعؿ المواد الكيميائية التي تستعمؿ عادة
الستخراج الغاز الصخري ،وىي المواد التي يعتقد المحتجوف ّأنيا ستمس المياه الجوفية واألراضي الزراعية
والواحات التي تعج بيا المنطقة.
أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفميقة الضوء األخضر لمحكومة لمشروع في استغالؿ احتياطات
البالد مف الغاز الصخري مف دوف المساس بالبيئة ،وجاء في بياف لمجمس الوزراء نشرتو وكالة األنباء
أف االجتماع الذي ترأسو بوتفميقة
الجزائرية الرسميةّ ،

وافؽ عمى ممارسة نشاطات تتعمؽ باستغالؿ

فإف المؤشرات األولى المتوافرة تبرز قدرات وطنية
التشكيالت الجيولوجية الطينية والصخرية ،ووفؽ البياف ّ
معتبرة مف الغاز الصخري ،كما تبرز آفاؽ واعدة مف حيث الكميات الممكف استخراجيا ،ويستدعي تأكيد
ويتـ بيف  7و 13سنة ،وكاف تقرير
نامجا يتضمف ً 11ا
الطاقة التجارية ليذه الموارد بر ً
بئر عمى األقؿّ ،
أف الجزائر تحتؿ المرتبة الثالثة
لو ازرة الطاقة األمريكية حوؿ احتياطات المحروقات غير تقميدية أ ّكد ّ
عالميا ،.بعد الصيف واألرجنتيف مف حيث احتياطات الغاز الصخري القابمة لالستخراج( ،)1ووفؽ التقرير
ً
المقدرة بػ  19700مميار ـ 3في أحواض جنوب البالد(.)2
تقع ىذه االحتياطات ّ

( )1أاحمد جابة وسميماف كعواف ،المرجع السابؽ ،ص 117
()2المرجع نفسو ،ص .118
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جدول رقم ( :)1أىم أحواض الغاز الصخري في الجزائر:
االحتياجات المقدرة

الرقـ

الحوض

01

موديير

02

أحنات

03

بركيف

نحو

04

تيميموف

 19700ترليوف

05

رﭬاف

06

تندوؼ

فإف احتياطي الجزائر
وحسب نائب رئيس المجمع الطاقوي النرويجي ستات أويؿ (الجزائري قدور عواد) ّ
مف الغاز الصخري يصنؼ مف العشرة األوائؿ في العالـ  ،وقد أوضح في تصريح لوكالة األنباء الجزائري
افر عمى احتياطات الغاز
أف تصنيؼ الجزائر في قائمة البمداف العشر األكثر تو ًا
في شباط /فبراير ّ ،2011
أف الجزائر تتوافر
الصخري يأتي نتيجة إجماع ج ّؿ الييئات الدولية المتخصصة في ىذا المجاؿ ،وأ ّكدت ّ
حافز إلحداث نيضة صناعية واقتصادية
عمى أحواض معتبرة ومتفرقة مف الغاز الصخري ،ما سيكوف ًا
مستقبال باالعتماد عمى ىذه الموارد الغازية الجديدة وكانت شركة سونطراؾ قد حققت في  2011أولى
ً
أف ىناؾ
آبارىا مف الغاز الصخري في حوض أحنات الواقع جنوب عيف صالحّ ،
وتبيف ّ
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()1
وتبيف الخريطة رقـ ( )1التمركز الجغرافي ألىـ أحواض الغاز الصخري في الجزائر.
إمكانات واعدة ّ ،

المصدر

«Gaz de schiste en Algérie: Un nouveau désastre pour la population, une nouvelle rente pour :

son gouvernement,» Frack Free Europe (Octobre 2014), <http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_fr/gdSalgerie.pdf>.

المطمب الثاني :تحديات استغالل الغاز الصخري في الجزائر
إف الجزائر مطالبة بتوفير الطاقة لممواطف مف جية ،وممزمة بتنويع مصادرىا المالية لتتخطى األزمات
االقتصادية التي يعيشيا العالـ مف جية ثانية .وعمى ىذا األساس يقوؿ الخبراء إف مف الضروري أف
تبحث الجزائر عف بدائؿ لمطاقة كاستغالؿ الغاز الصخري الموجود في الصحراء ،رغـ أنيـ لـ يستغربوا
تخوفات المواطف الصحراوي مف اآلثار السمبية التي قد تنجـ مف وراء ىذه العممية ،ووصفوىا بالمشروعة،

( )1أحمد جابة وسميماف كعواف ،مرجع سابؽ ،ص.119
28

الفصل الثاني

توجو الجزائر نحو استغالل إمكانياتيا من الغاز الصخري

ليذا حاولوا طمأنتيـ ،ألف الدولة الجزائرية حريصة عمى أمنيـ .ويرى مسؤولوف في و ازرة الطاقة ّأنو ال
توجد مخاطر مف استغالؿ الغاز الصخري عمى صحة المواطنيف ،وذلؾ بعد الدراسات العديدة التي سبقت
مرحمة االستكشاؼ ،وما مف داع لمخوؼ .مف جية أخرى ،طمأنت و ازرة الموارد المائية مواطني الصحراء،
وأ ّكدت ّأنو ال توجد أي خطورة مف عممية استكشاؼ الغاز الصخري عمى المياه الجوفية التي تزخر بيا
المنطقة ،كما طمأنت و ازرة البيئة مف عدـ وجود تأثير سمبي في البيئة مف جراء عممية استغالؿ الغاز
الصخري إلى ذلؾ ،طمأف الخبير الطاقوي والبيئي بوزيان ميماه الجنوب الجزائري ،بعدـ وجود أي
أخطار أو تيديدات لمغاز الصخري ،الذي تعتزـ الحكومة استغاللو ،مؤ ّكداً أف ىذه المادة الحيوية ستكوف
بديالً وتشكؿ إضافة نوعية لالقتصاد الوطني ،مف خالؿ استحداث آالؼ فرص العمؿ وقدـ الخبير رؤية
عممية في استغالؿ الغاز الصخري معتب اًر أنو ،مف الناحية الكيميائية ،مادة ال تختمؼ عف الغاز الطبيعي،
والغاز المنزلي لكنو موجود في الصخرة األـ عمى مسافة تزيد عمى  1000متر .)1( .وأوضح أف ىذا الغاز
موجود في تجويفات صخرية تتميز بكونيا ذات مسامات ضيقة جداً ،وال تسمح لو باالنسياب بشكؿ جيد
عمى عكس الغاز الطبيعي الموجود في األحواض الموجودة في التجويفات الباطنية لذلؾ ينبغي تكسير
ىذه الصخرة األـ التي يوجد في تجويفيا الغاز الصخري ،لتمكينو مف االنسياب بشكؿ جيد وأوضح أف
تـ حفرىا عمى عمؽ 1800
التجربة األولى التي خاضتيا الجزائر ّ
تمت مف خالؿ حفر أوؿ بئر ،حيث ّ
وتـ استخداـ  7مواد كيميائية فقط ،أثبتت التجارب ّأنيا ال تشكؿ أي
متر عمودياً،و 1000متر أفقياًّ ،
خطر عمى اإلنساف أو البيئة.
وردًا عمى سؤاؿ يتعمؽ بمخاوؼ سكاف الجنوب مف احتماؿ اختالط مياه الشرب بالمواد الكيميائية
المستعممة في استخراج الغاز الصخري ،أوضح الخبير ،أف الخرائط الجيولوجية الموجودة ،تؤ ّكد أف ىناؾ
تراكماً بيف األحواض المائية الباطنية والتجويفات الحاوية لمغاز الصخري ،لكف المعموـ عممياً أف المسافة
( )1أحمد جابة وسميماف كعواف ،المرجع السابؽ ،ص .120
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أف الماء موجود عمى مسافة  300متر فقط ،بينما
بيف ىذه التجويفات واألحواض المائية كبيرة جداً ،حيث ّ
الوصوؿ إلى الغاز الصخري يتطمب حفر أكثر مف  1000متر ،وبالتالي مف المستبعد مف الناحية العممية
تسرب الغاز الصخري أو المواد الكيميائية مف منطقة الصخر الغازي إلى منطقة األحواض المائية.
ّ
بد مف إيجاد طاقة بديمة في الجزائر ،لضماف
وفي ىذا االتجاه ،أكدت الحكومة الجزائرية ّأنو ال ّ
المستقبؿ لألجياؿ القادمة ،وأ ّكدت أيضاً مضي الدولة نحو االستثمار في ىذا المجاؿ ،وال سيما أف الجزائر
مفر مف استغاللو ،لكف عمى المدى الطويؿ .كما
تممؾ ثالث مخزوف مف الغاز الصخري في العالـ ،وال ّ
فإف كؿ الدراسات تشير إلى
أ ّكدت الحكومةّ ،أنو إذا واصمت الجزائر باإلنتاج الحالي نفسو لممحروقاتّ ،
أنو حتى سنة  ، 2030فالجزائر بإمكانيا ضماف االكتفاء الذاتي فقط ،مع نسبة قميمة موجية لمتصدير،
وىذا ما يعرض مستقبؿ البالد واألجياؿ القادمة لمخطر.
مف جية أخرى ،ورغـ تأكيد إيجابيات الغاز الصخري ،فإف عمميات استخراج ىذا الغاز تثير تخوفات
الخبراء مف إمكاف تأثيرىا في الوضع الصحي لممواطنيف وتيديدىا المباشر الحتياطيات البالد مف المياه
والطبيعة الجيولوجية لمصحراء ،وىو ما يجعؿ استغالؿ ىذا النوع مف الغازات مجازفة غير محسوبة
العواقب عمى البالد .واستخراج الغاز الصخري ربما ال ييدد حياة الجزائرييف مف منطمؽ االستيالؾ
المباشر ،إنما تأتي مخاطره جراء عمميات االستخراج ،التي تتطمب استعماؿ مواد كيميائية خطيرة وتقنيات
التكسير الييدروليكي ،وىذه األخيرة التي قد تتسبب في تمويث المياه الجوفية في الصحراء ونقؿ عدوى
اإلصابة باألمراض السرطانية ،نتيجة وجود كميات مف بعض الغازات ،التي تعتبر مواد مسببة لألمراض
السرطانية ،وأمراض أخرى ناجمة عف تموث المياه بكميات مواد مشتقة مثؿ اليورانيوـ.

()1

ودعا خبراء في الطاقة الحكومة إلى فتح نقاش وطني بيف الفاعميف حوؿ كيفيات استخراج ىذا
الغاز ومحدداتو وكيفية تسويقو ،وحذروا مف خطورتو عمى البيئة والمواطف ،في ظؿ التقنيات المعقدة التي
( )1أحمد جابة وسميماف كعواف ،المرجع السابؽ ،ص .121
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ينبغي التحكـ فييا الستخراجو ،ما ينبغي المجوء إلى دراسات معمقة لتحديد وقت االستخراج ،والتفكير في
تقنيات جديدة لتقميص التكمفة المالية واألثر في البيئة كما أنو يتوجب منح البالد الوقت الكافي لدراسة
الوضع ،وأبدى الكثير مف الخبراء ،تخوفاتيـ مف مضاعفات عممية االستخراج لكوف العممية تتطمب
استيالكاً كبي اًر لممياه ،حيث يتـ استيالؾ مميوف ـ ،3مف المياه المحالة لكؿ مميار ـ 3مف الغاز الصخري،
ما يوجب عمى الحكومة إلحاؽ مشاريع االستخراج باستثمارات واسعة لحفر آبار المياه وانجاز محطات
لمتحمية ،ومحطات إلعادة رسكمة المياه المستعممة.
ويرى المختصوف أف ك ّؿ المعطيات التي وفرتيا الدراسات العالمية في مجاؿ استغالؿ الغاز
أف استخراج الغاز الصخري غير مفيد اقتصادياً في المرحمة األولى ،ذلؾ ّأنو يوجو لتمبية
الصخري ،تؤ ّكد ّ
الطمب الداخمي ،وأوضح خبراء ّأنو مف منطمؽ أف قانوف االستثمار يفتح المجاؿ لألجانب مف أجؿ
استغالؿ ىذا النوع مف الغاز في الصحراء ،ما يؤدي إلى استفادتيـ مف عمميات االستغالؿ دوف استفادة
التسرع في منح الحقوؿ لألجانب مف أجؿ استخراج الغاز الصخري في ىذه الفترة مأساة،
فإف
الجزائرّ ،
ّ
ذلؾ ّأنيا تقنياً وعممياً ال يمكف أف تتحقؽ في البالد إال بعد  30سنة.

()1

المبحث الثاني :سياسة استغالل الغاز الصخري في الجزائر و تأثيرىا عمى االقتصاد الوطني و عمى
البيئة.
لقد اختمفت وجيات نظر المختصيف حوؿ قضية توجو الجزائر نحو استغالؿ إمكاناتيا مف

الغاز

الصخري ‘ ،بحيث يرى البعض باف الجزائر مطالب باكتشاؼ ودراسة كؿ قدرات الطاقوية و ذلؾ تحسبا
لالنخفاض الحاد في االحتياطات التي قد تيدد األمف الطاقوي لمبالد’ ،في حيف ذىب البعض األخر
يروف انو ال مف داع لتوجو الجزائر إلى استغالؿ الغاز الصخري و ذلؾ نظ ار لممخاطر التي يشكميا عمى
البيئة مما ييدد صحة المواطف الجزائرية.
( )1أحمد جابة وسميماف كعواف ،المرجع السابؽ ،ص .122
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المطمب األول:سياسة إستغالل الغاز الصخري في الجزائر
تعتبر ىذه السياسية مف أىـ الق اررات التي أقرىا المشرع الجزائري في مجاؿ استغالؿ واكتشاؼ
أف الجزائر تحتؿ المرتبة
الغاز الصخري ،والتي لـ تنص عمييا القوانيف السابقة المتعمقة بالمحروقات ،ذلؾ ّ
عالميا مف حيث احتياطات الغاز الصخري القابؿ لالستيراد بعد األرجنتيف والصيف بمخزوف
الثالثة
ً
3
يبينو
إجمالي قدره مميار19 800ـ أي أربعة أضعاؼ االحتياطات التقميدية الحالية وىذا حسب ما ّ
()1

الجدوؿ التالي:

جدول( :)2يبين ترتيب الدول من حيث إحتياطات الغاز الصخري القابل لإلسترجاع

المرتبة

الدولة

االحتياطي (مميار متر مكعب)

01

الصين

31 220

02

األرجنتين

22 456

الجزائر

19 796

الواليات المتحدة االمريكية

17 500

كندا

16 044

المكسيك

15 260

أست ارليا

12 236

جنوب إفريقيا

10 920

روسيا

7 980

برازيل

6 860

03
04
05
06
07
08
09
10

المجموع

()1

204 372

محمد إحداداف ،تحميل سياسة االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر ،دراسة حالة قطاع المحروقات (،)2013 - 2000

(جامعة الجزائر  ،3كمية العموـ والسياسية والعالقات الدولية ،قسـ التنظيـ السياسي واإلداري  ،)2014 - 2013ص .118
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مف خالؿ تمؾ المعطيات ،أعطى مجمس الوزراء برئاسة رئيس الجميورية الضوء األخضر لبدء
أساسا في سبعة أحواض :حوض مويدير،
عمميات المسح الجيولوجي واستغالؿ الغاز الصخري الذي يقع
ً
حوض أحنات ،حوض بركف ،حوض عذامس ،حوض تيميموف ،حوض رقاف وحوض تندوؼ.
مف أىـ التدابير التنظيمية والمواد األساسية التي أدرجت ضمف القانوف الجديد رقـ 01 – 13
لتفعيؿ سياسة استغالؿ الغاز الصخري نجد:
حددت مفيوـ المحروقات غير التقميدية ،والتي يمكف استغالليا مف باطف
المادة ( )05التي ّ
األرض ،والتي ال يمكف إنتاجيا ّإال مف اآلبار األفقية والتشقؽ الطبقي ،بضغط عميؽ يساوي أو ما يفوؽ
 650بار ،وح اررة عميقة تفوؽ  150مما يستمزـ استغالؿ كميات ىائمة مف الطاقة المائية.
مف أىـ الشركات األجنبية التي تقدمت بممفاتيا مف أجؿ الدخوؿ في مجاؿ المناقشة لالستثمار في
استغالؿ واستكشاؼ الغاز الصخري بالجزائر نجد:
 الشركتيف الفرنسيتيف "" و "توتاؿ ". الشركة اإليطالية "إيني ". الشركتاف البريطانيتاف "شاؿ " و "بريتيش بتروليوـ ". -شركة "ستاتيوـ " النرويجية.

()1

أثار القانوف الجديد رقـ  01 –13المتعمؽ بالمحروقات تحفظات شديدة مف قبؿ المختصيف في مجاؿ
أف عممية استغالؿ الغاز الصخري يشكؿ خطر حقيؽ
الطاقة ،ومف قبؿ الطبقة السياسية أيضا ،والتي رأت ّ
عمى البيئة والمياه الجوفية في الجنوب أثناء عممية التشققات الصخرية ،فالنموذج األمريكي ال يمكف نقمو

()1

محمد إحداداف ،مرجع سابؽ ،ص .118
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يعبر القانوف الجديد رقـ – 13
عبر عنو أحد المختصيف في مخاطر البيئة ،وبالتالي ّ
إلى الجزائر ،كما ّ
 01في مجاؿ استغالؿ المحروقات غير التقميدية عف تحدي حقيؽ في الرىانات االقتصادية ومصالح
الشركات األجنبية في استثمار الحقوؿ الصخرية ،وبيف الرىانات السياسية التي يتطمب المشرع الجزائري
الدراية الكاممة بانعكاسات ىذه السياسة عمى األجياؿ القادمة لما فييا مف استنزاؼ طاقة بديمة قد ال تكوف
مربحة إلى حد ما.

()1

المطمب الثاني :تأثير إستغالل الغاز الصخري عمى اإلقتصاد الوطني و عمى البيئة
أوال :تأثير إستغالل الغاز الصخري عمى اإلقتصاد الوطني
بأف الجزائر
اتفؽ بعض المختصيف مع توجو الحكومة الجديدة نحو الطاقة غير التقميدية ،مبرريف ّ
حادا في
تحسبا لمسنوات المقبمة ،التي ستشيد
مطالبة باكتشاؼ ودراسة كؿ قدراتيا الطاقوية
انخفاضا ً
ً
ً
احتياطات النفط ،وما قد يمس األمف الطاقوي لمبالد ،في وقت ذىب أخصائيوف آخروف عكس ىذا الرأي
تماما ،فيـ ال يجدوف مف داع لتوجب نحو استغالؿ الغاز الصخري ،الذي إضافة إلى المخاطر التي
ً
تعد جد مرتفعة ،وعمى خالؼ ىذا الطرح دعا الخبراء
فإف تكمفة استخراجو ّ
يشكميا عمى البيئة واإلنسافّ ،
المتجددة في حاؿ البحث عف األمف الطاقوي لمبالد ،مع
الحكومة التوجو نحو استغالؿ الطاقة النقية و
ّ
تنويع العائدات االقتصادية مف خالؿ تطوير مجاالت خارج المحروقات ،خاصة منيا الفالحية والسياحية
()2

والصناعة ،وسيسمح لنا بناء اقتصاد قوي ومتيف بعيد عف الرعي البترولي.

"إف مف صالح الجزائر التفكير في
حيث يرى عبد المجيد قدي (أستاذ االقتصاد بجامعة الجزائر)ّ :
بأنو غاز بديؿ ،وأحد مصادر الطاقة البديمة الموجودة في العالـ"،
استخراج الغاز الصخري الذي وصفو ّ
()1
()2

محمد إحدادف ،مرجع سابؽ ،ص .121 – 119
يوسؼ السالـ عبد الزرقة ،تحميل قرار استغالل الغاز الصخري ،جامعة الجزائر  ،3كمية العموـ السياسية والعالقات الدولية (قسـ

التنظيـ السياسي واإلداري )2015/2014 ،ص54
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أف قدرات الجزائر في استخراج الغاز الصخري أكثر بمرات مف قدراتيا في استخراج الغاز الطبيعي،
مؤ ّك ًدا ّ
عالميا ،فمماذا نفوت عمى أنفسنا فرصة استغاللو كطاقة بديمة ،مقمّ ًال مف
وتصنؼ في المرتبة الثالثة
ً
أف
األخطار الناتجة عف استخراج الغاز الصخري ،كما يح ّذر مف ذلؾ الخبراء والمختصوف ،حيث ّ
"التكنولوجيا الموجودة متطورة وتساعد عمى تفادي األخطار الناتجة عف استخراجو"نمضيفًا "صحيح
إيجابيا بتطوير اإلمكانيات
الجمعيات السيئة تضغط لعدـ اإلضرار بالبيئة ،ولكف الضغط يجب استغاللو
ً
مبكر في اإلمكانيات
أف تفكر ًا
المتاحة الستخراج الغاز الصخري" ،وأ ّكد المتحدث بأنّو "مف صالح الجزائر ْ
التي تمكنيا مف استغالؿ الغاز الصخري" ،و يقوؿ "مف ناحية األمف الطاقوي ،يجب البحث عف بدائؿ
لمطاقة الموجودة ،في ظؿ تأكيد سالؿ عمى انخفاض مخزوف المحروقات في سنة "2030
إما أف تبقى مصدرة لمطاقة ،وا ّما أف تصبح مستوردة ليا،
" ّ
ألف الجزائر" يقوؿ قدي تصبح أماـ خياريفّ :
البد أف يبقى ليا حضور قوي في المشيد الطاقوي الدولي ،يجب عمينا
ألف الجزائر يضيؼ محدثنا ّ
و ّ
استغالؿ الغاز الصخري الذي حسبو  -مف شأنو أف يسمح لو بمعب دور استدراجي عمى المسرح السياسي
أف استغالؿ الغاز الصخري ىو "العتبارات أمنية جيواستراتيجية واقتصادية" ،وعف التدابير
ًا
العالمي
معتبر ّ

أف "االقتصادي الجزائري مرتبط
الواجب اتخاذىا لمتخمص مف التبعية لممحروقات أوضح عبد المجيد قدي ّ
أف تكوف في كيفية العمؿ عمى استغاللو في بدائؿ أخرى ،وتطويرىا بما يؤدي إلى
بالنفط ،واألولوية يجب ْ
أف الرىاف األساسي ىو "االعتماد عمى المعرفة واالستثمارات في
تنويع االقتصاد الجزائري"ّ ،
مشد ًدا عمى ّ
الموارد البشرية ،مف خالؿ تكويف اإلطارات في الجامعات ومراكز التكنولوجيا باعتبارىا " يقوؿ المتحدث
األولية بشكؿ عاـ".
"المنطمؽ األساسي لالبتكار واالختراع ،الذي يمكننا مف فؾ التبعية لممواد ّ

()1

()1
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أف استغالؿ الغاز الصخري
وأ ّكد عبد المالك سراي (رئيس مكتب الجزائر الستثمارات الدولية) ّ
أف
يجب ْ
أف "ىناؾ خيرات أخرى في البالد بديمة عنو"ف حيث أ ّكد ّ
أف يكوف أولوية مف األولويات ،مؤ ّك ًدا ّ
أف تُعطى ليا األولوية ىي "الجانب الزراعي مف خالؿ تقوية الزراعة
مف بيف القطاعات التي يجب ْ
دور
باستعماؿ المياه الجوفية الموجودة في الصحراء ،واليضاب العميا ،وتكثيؼ اإلنتاج الزراعي لكي يمعب ًا
أف يدعميا ،وتكفي تمويؿ االقتصاد
أكير في التجارة الخارجية ،إلى جانبي موارد طبيعية موجودة يمكف ْ
الجزائري".
كما اقترح الخبير التدابير التي يجب اتخاذىا لمتخمص مف التبعية لممحروقات ،وجعؿ األولوية في ىذا
السياؽ لمتعميـ العالي مف خالؿ تعميـ الشباب واكسابيـ مستوى عاؿ ،وكذلؾ تحسيف الصناعة ،الزراعة
والسياحة التي عائداتيا ومداخيميا ىامة ،وتخمؽ مناصب عمؿ ،عكس الغاز الصخري الذي حسبو "ال
أف القيمة
يخمؽ مناصب شغؿ ،واّنما يستخرج بتكاليؼ طائمة ويصدر إلى الخارج بأسعار منخفضة ،كما ّ
أف "إذا كنا نريد أف
بحا حقًا أـ ال"ً .ا
مبرر ّ
االقتصادية لمغاز الصخري مازالت لـ تعرؼ بعد إذا ما كاف ر ً
نخمؽ ثروات ،وتخمؽ مناصب عمؿ فميس بالغاز الصخري ،واّنما الصناعة الصغيرة والمتوسطة والزراعة،
فبد استغالؿ المياه الجوفية في الصحراء واليضاب العميا يضيؼ سراي في استخراج الغاز الصخري،
فاألفضؿ استغالليا في الزراعة".

()1

أف تكمفة
في حيف أ ّكد الخبير النفطي والمستشار السابؽ بوزراة الطاقة عبد الرحمن مبتول ّ
استخراج الغاز الصخري كبيرة ،حيث تبمغ كمفة استخراج لمبئر الواحد  100مميوف دوالر ،بينما الفعالية
جدا عمى حد قولو ،و قاؿ اليدؼ األساسي يجب أال تكوف لدينا عقمية ريعية.
االقتصادية قميمة ً

()1
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مف جية أخرى اعتبر تامر بويحياوي أستاذ االقتصاد بجامعة تيزي وزو ّأنو" :مف الممكف استغالؿ الغاز
أف الحؿ يكمف في
ألف إمكانيات الجزائر تنخفض مف يوـ آلخر ،وال توجد اكتشافات" ،مؤ ّك ًدا ّ
الصخري ّ
يوميا ،وعدـ تبديؿ األمواؿ ،باإلضافة إلى تطوير إستراتيجية
االستغالؿ العقالني ليذه المادة التي تنقص ً
عمى المدى البعيد لتوزيع وتنمية االستثمارات ،وخمؽ الثروة ،بحيث يجب التصرؼ بعقالنية وبيذه
اإلستراتيجية يقوؿ يحياوي "يكوف لدينا إنتاج في كؿ القطاعات كالزراعة ،وبعض المواد األولية التي
أف ىذا "يحسف اإلنتاج،
ينبغي عدـ تصديرىا بصورتيا الخاـ ،واّنما تحويميا إلعطائيا قيمة إضافية ،مؤ ّك ًدا ّ
متوفر بالكمية والنوعية ،وربما
ًا
وينوع مصادر العممة الصعبة ،ويقمّؿ مف المصاريؼ ،بحيث يكوف اإلنتاج
تغيير نمط االستيالؾ حتى ال يبقى يستيمؾ مواد مستوردة".

()1

ثانيا :تأثير استغالل الغاز الصخري عمى البيئة.
ّإننا عندما نتكمّـ عف تأثير الغاز الصخري عمى البيئة ال نقصد بو الغاز في حد ذاتو ،واّنما
الطريق ة التي يتـ مف خالليا استخراجو (تقنية التكسير الييدورليكي) ،فالغاز الصخري ينتمي إلى فئة
الغازات الطبيعية غير التقميدية التي تضـ أيضا ميتاف الطبقة الفحمية ،وغاز الصخور الرممية المحكمة
إف الطفؿ الصفحي ىو تكويف صخري رسوبي يحتوي عمى الطيف والكارتز
(أو المحكـ ىيدرات الميثاف)ّ .
إف الكثير مف النفط أو الغاز المتكونيف في الطفؿ الصفحي ليذا التعريؼ يعرؼ بصخور
ومعادف أخرىّ ،
المنشأ بما ّأنو مصدر الييدروكربوف يياجر إلى الصخور ذات المسامية والنفاذة العاليتيف عمى غرار
الصخور الرممية ،أو بتعريؼ آخر الغاز الصخري ىو غاز طبيعي يولد داخؿ الصخور التي تحتوي عمى
النفط بفعؿ الح اررة والضغط ،ويحتاج ىذا الغاز إلى المزيد مف المعالجة قبؿ تدفقو ،وليذا السبب يصنفو

()1
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إما جافًا أو
المختصوف ّ
بأنو غير تقميدي ،وكما في حاؿ الغاز الطبيعي التقميدي يكوف الغاز الصخري ّ
غنيا بالسوائؿ ومنيا اإليثاف المفضؿ في صناعة البتروكيمياويات
ً
وبالعود إلى تقنية التكسير الييدروجيني فيي وسيمة تقميدية الستخراج الغاز الطبيعي ،حيث يتضمف مزيج
مف المياه والرماؿ والمواد الكيميائية بضغط عاؿ في مكامف الغاز عمى أعماؽ آالؼ األقداـ ،فتكسير
الطفؿ الصحفي بما يسمح باستخراج الغاز الطبيعي المحتوى فيو والذي ال يمكف الوصوؿ إليو بالطرؽ
()1

التقميدية.

يقوـ أسم وب التكسير الييدروليكي عمى ضخ الماء والكيماويات في ثقب صغير ،محفور بالمثقبات
الكيربائي وتفجيره بعد ذلؾ في الصخرة المحيطة بالثقب ،مما يؤدي إلطالؽ الغاز المخزوف فييا .
وتتطمب ىذه العممية نقؿ كميات كبيرة مف الماء والكيماويات (فوىة البئر) لكف بمجرد أف تتـ
فإف تمؾ الفوىة تتحوؿ إلى وحدة صغيرة تعمؿ ذاتيا يتـ نقؿ الغاز إلى مناطؽ
عممية التكسير الييدروليكي ّ
تمييدا لفصمو عف الماء وغيره مف الشوائب ،وبعد تمؾ المرحمة يمكف إرساؿ الغاز إلى خطوط
التجميع
ً
()2

األنابيب وتصديره لممستيمكيف.

()1
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الشكل البياني ( :)1تقنية عممية التكسير الييدروليكي

http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=276989?print
تـ استخدامو لممرة األولى في
إنتاجيا
تقنية التكسير الييدروليكي ليست أسموبا
ً
ً
جديدا ،حيث ّأنو ّ
الواليات المتحدة األمريكية عاـ  ،1987ولكف تـ استخدامو بكثرة خالؿ العقد األخير ،وفي الوقت الذي
يتزايد فيو استخداـ ىذه التقنية في عمميات التنقيب ،تصاعدت المخاوؼ بيف الخبراء حياؿ اآلثار الجانبية
الناجمة عف ىذه التقنية مف إمكانية حدوث تموث مياه الشرب جراء ىذه العممية.

()1

أف ىناؾ أدلة عمى وجود تسرب غالؼ عمى أحواض المياه
ترتكز معارضة التكسير الييدروليكي ّ
التيتـ تسميتيا "المياه القابمة لالشتعاؿ"،ف حيث يمكف
الجوفية ،األمر الذي يؤدي إلى الظاىرة المقمقة
ّ
()1
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حيث يمكف اشتعاؿ المياه المحتوية عمى غاز الميثاف لدى فتح الصنابير ما يزيد مف المخاوؼ حوؿ ىذه
التقنية ىو عدـ الكشؼ عف المواد المستخدمة في التكسير ،حيث تضغط شركات التنقيب عف الغاز
بأسرار المواد الكيماوية المستخدمة في عمميات التكسير الييدروليكي باعتبارىا مف األسرار التجارية.
مف أجؿ االستغالؿ األمثؿ لمغاز الصخري يجب حفر العديد مف اآلبار ،وىذه اآلبار ،باإلضافة
نظر ألننا ال يوجد في أي جزء مف ىذه التقنية
جدا ،وذلؾ ًا
إلى خطورة استغالليا سيكوف تنفيذىا مكمّفا ً
(التدريب ،المعدات ،وناىيؾ عف استعماؿ أكثر مف  200مادة كيميائية متفاوتة الخطورة ( 20000لتر
مف المواد الكيميائية تسكب في ك ّؿ بئر) ،حسب دراسة قاـ بيا مجمس الشيوخ األمريكي ،ىذه المواد التي
بإمكانيا أف تتسرب إلى المياه الجوفية.
تشير عمميات استخراج الغاز الصخري تخوفات الجزائر مف إمكانية تأثيرىا عمى الوضع الصحي
لممواطنيف ،وتيديدىا المباشر الحتياطات البالد مف المياه الطبيعية الجيولوجية لمصحراء ،وىو ما يجعؿ
استغالؿ ىذا النوع مف الغاز مجازفة غير محسوبة العواقب عمى البالد.
ييدد حياة الجزائرييف مف منطمؽ االستيالؾ المباشر ،واّنما تأتي مخاطره
الغاز الصخري قد ال ّ
جراء عمميات االستخراج التي تتطمب استعماؿ تمويث المياه الجوفية في الصحراء واإلصابة باألمراض
السرطانية واألمراض األخرى الناجمة عف التموث.

()1

وفقا لموقع "فرنسا لمحريات" " %25 "France libertésمنيا ىي مواد مسرطنة %37منيا
تحدث اختالؿ فعمى مستوى الفرد الصماء ،و %40إلى  %50منيا يمكف أف تؤثر عمى الجياز العصبي،
المناعة والقمب واألوعية الدموية ،واكثر مف  %7منيا تؤثر عمى أجيزة الجياز العصبي والجياز التنفسي.

()1
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وعمى الرغـ مف كؿ التيديدات التي يشكميا استغالؿ الغاز الصخري عمى النظاـ البيئي جاءت
تصريحات المسؤوليف عمى مستوى أجيزة الدولة ،وعكس ذلؾ ،حيث قمموا مف المخاطر الناجمة عف
االستغالؿ ونفوا إمكانية تموث المياه الجوفية ،حيث صرح في ىذا الشأف وزير الموارد المالية السيد ـ.
السيدة بوجمعة عمى ىامش الزيارة التي قادتيـ إلى تفقد ورشة حفر أوؿ بئر لمغاز
نسيب ووزيرة البيئة ّ
أف كمية الماء المستعممة أثناء عممية التكسير الييدروليكي ال تتجاوز 7000ـ،3
الصخري في أىنات ّ
()1

ويمكف استعماليا لعمميات تكسير األخرى.

وفي سؤاؿ حوؿ خطر تموث المياه الجوفية سرح أحد ميندسي سونطراؾ ّأنو يجب سمننتة اآلبار
مف اجؿ منع المياه المموثة أثناء صعودىا إلى األفؽ التسرب إلى أحواض المياه الجوفية" :الشيء الذي تـ
نفيو لنا أثناء حديثنا مع المكمؼ بالتجييز بعتاد لتكسير الييدروليكي عمى مستوى سونطراؾ ،وقد صرح لنا
ّأنو مستحيؿ منع المياه المموثة بالمواد الكيماوية مف التسرب إلى المياه الجوفية بنسبة ."%100
أ ّكد مف جيتو وزير الطاقة والمناجـ يوسؼ يوسفي ،فيما يخص االنعكاسات المترتبة عف استغالؿ الغاز
حاليا بالنسبة لباقي
الصخريّ ،
أف حجـ المياه التي تستعمؿ الستغالؿ الغاز الصخري ىو نفسو المستعمؿ ً
قائال نحف بصدد دراسة إمكانيات استعماؿ المياه المالحة بدؿ المياه العذبة ،لكف حتى
المحروقات والترسؿ ً
فإف األمر سيتعمؽ بكمية غير معتبرة مقارنة مع احتياجاتيا المائية مؤ ّك ًدا
في حاؿ استعماؿ ىذه األخيرة ّ
تماما في الوضع ،وستتخذ أيضا كؿ اإلجراءات
فيما يخص حماية المياه الجوفية ّ
أف "الجزائر تتحكـ ً
الوقائية الضرورية".
بالنظر الى االحتياطات المقدرة مف الغاز الصخري في الجزائر’،فانيا تحتؿ المركز الثالث عالميا
بعد الصيف و األرجنتيف ،و قبؿ الواليات المتحدة األمريكية التي تحتؿ المركز الرابع ،وبالرغـ مف وجود
()1يوسؼ السالـ عيف الزرقة المرجع السابؽ  ،ص .60
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احتياطات كبيرة مف الغاز الصخري في الجزائر ،وامكاف استغالليا’،فإنو لف يخفض بشكؿ ممحوظ
اعتمادىا عمى استغالؿ الغاز الطبيعي والبتروؿ ،كما اف تكاليؼ استغالؿ الغاز الصخري عمى البيئة
الموجود فييا’،خاصة عمؽ تكويف الزيت الصخري ،و توافر المياه الالزمة و البنية التحتية وتقع أغمب
احتياطات الغاز الصخري في الجزائر في أمكنة بعيدة في الصحراء ما قد يشكؿ عقبة كبيرة لتطوير ابار
()1

منتجة.

()1

الزرقة المرجع السابؽ ،ص61
يوسؼ اسالـ عيف ا
42

الفصل الثالث

الغاز الصخري في ظل الجدل الداخمي والتطورات الخارجية

المبحث األول:الغاز الصخري في ظل الجدل الداخمي
األول :الغاز الصخري في ظل الجدل الداخمي
المبحث ّ
مؤيد لو ورافض إستغالؿ
انقسمت الطبقة السياسية في الجزائر إزاء استغالؿ الغاز الصخري بيف ّ
ىذه الطاقة ،ويدعـ ىذا الجزء األخير الحراؾ االحتجاجي.
األول :السمطة
المطمب ّ
أعمف الوزير األوؿ ،عبد الممؾ سالؿ،

مف موسكو ،أف الجزائر تسعى لمتعاوف مع شركة

"غازبروـ" الروسية ،بما في ذلؾ في مجاؿ إنتاج الغاز الصخري.

وقاؿ سالؿ خالؿ مباحثات بموسكو مع نظيره الروسي دميتري مدفيديؼ "لدى غازبروـ خطط
محددة لمتعاوف معنا ،نفكر بإنتاج الغاز الصخري ،الجزائر تحتؿ المرتبة الثانية أو الثالثة مف حيث

احتياطات الغاز الصخري ،ولدينا إمكانية إليجاد سبؿ لمتعاوف في ىذا المجاؿ".

عمى صعيد متصؿ أكد سالؿ أف الجزائر ترى ضرورة ضبط أسعار النفط ،لمتخمص مف تأثيرىا
عمى االقتصاد ،قائال "نحف نعتقد أنو مف الضروري حؿ قضية أسعار النفط لمتخمص مف أداة الضغط ىذه

عمى االقتصاد ،ونحف بحاجة لتسوية ىذه المسألة".

()1

فمؤخر طفا ممؼ استغالؿ الغاز الصخري عمى سطح األحداث بالجزائر ،عمى خمفية االحتجاجات
ًا
األوؿ ّأنيا لـ تعط أي
المتناقضة الستغاللو في الجنوب ،في وقت أ ّكدت الحكومة عمى لساف الوزير ّ
ترخيص الستغالؿ الغاز الصخري في الجزائر.
أف الجزائر في مرحمة تقييـ احتياطاتيا مف الغاز الصخري ،يتعمؽ األمر
األوؿ ّ
وذكر الوزير ّ
األوؿ ب "برنامج استكشافي" بوشر في أىنات .عمى أف تكوف التقديرات سنة .2010
بحسب الوزير ّ

()1

سالؿ يطالب مساعدة روسيا الستغالؿ الغاز الصخري ،جريدة الشروؽ ،الخميس  28أفريؿ ،2016عمى الساعة .11:00

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/282111.html.
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وتصنؼ الجزائر كثالث احتياطي في مجاؿ الغاز الصخري بػمميار ـ ،3وىو بالتالي يمثؿ حوالي
 5مرات احتياطي الغاز الطبيعي .بينما أفادت تقديرات أخرى بموغ احتياطي أكثر مف آالؼ ـ ،3أي
حوالي مرتيف احتياطي الغاز الصخري ،ويتواجد الغاز الصخري بأنات بعيف صالح ،ويدير بشماؿ غرب
()1

تمنراست ،إضافة إلى غرداية ،وبركيف وايميزي.

األوؿ عبد المالؾ سالؿ في رده عمى أسئمة نواب المجمس الشعبي الوطني حوؿ
وأطمؽ الوزير ّ
أف
بأف إبراـ صفقات واستغالؿ الغاز الصخري ليس قرًا
نيائيا ،و ّ
مخطط عمؿ الحكومة ،تصريحات تفيد ّ
ار ً
ما ىو موجود ليس أكثر مف اتفاقية البحث والتنقيب.
المنددة بقرار الحكومة القاسي بالشروع في استغالؿ الغاز الصخري،
وفي الوقت ازدادت أصوات ّ
أف الجزائر لـ تمض بعد عمى ّأية اتفاقية مع
األوؿ عبد المالؾ سالؿ بالمجمس الشعبي الوطني ّ
أ ّكد الوزير ّ
مؤخر يخص
ًا
تـ توقيعو
دوؿ أخرى بخصوص الشروع في استغالؿ المحروقات غير التقميدية ،و ّ
أف ما ّ
اتفاقية لمبحث والتنقيب.

()2

أف استغالؿ الغاز الصخري لـ يدخؿ حيز التنفيذ ،بؿ ىناؾ فقط
األوؿ ّ
ويفيد ىذا التصريح لموزير ّ
بحوث عف أماكف تواجد ىذه الثروة الباطنية ،وبالتالي فإمكانية عدـ توقيع اتفاقية استغالؿ مع شركات
ممكنا ،إذا ما استمرت الضغوط التي تمارسيا األحزاب والمنظمات وخبراء ومواطنوف عمى
أجنبية مازاؿ
ً
الحكومة.

( )1مسعودة براىيمية" ،الغاز الصخري" عصب الطاقة المتجددة ،واستغاللو يحمل أي ضرر" ،الشعب" 28 ،جانفي  ،2015الجزائر.
http://www.djazairess.com/echchaab/43288
()2رياض .ب ،ىل تتراجع الحكومة عن استغالل الغاز الصخري" ،الشروؽ أوف اليف".2014/06/15 ،
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/206909.html
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لكف سالؿ يقدر طمأنينتو بعدـ الشروع في استغالؿ المحروقات غير التقميدية ،خالؿ إقناع نواب
بأنو مف الضروري النظر في مصادر الطاقة بديمة لثروة
المجمس الشعب الوطني في ّ
رده عمى أسئمتيـّ ،
ألف ال يكونوا "حبيسي رؤية اقتصادية
النفط الحالية ،ودعا منتقدي لتنفيذ قرار استغالؿ الغاز الصخري ّ
القوة االقتصادية لمبالد بالسيادة الطاقوية ،الكالـ الذي يحمؿ في طياتو نوايا الحكومة في
خاطئة" ،راب ً
طا ّ
((1

الذىاب إلى خيار استخراج الغاز الصخري.

و قد جاء قرار استغالؿ الغاز الصخري بعد فشؿمشروع "ديزرتيك" الجزائري – األلماني:
اإلرىاصات األولى لبروز مشروع "ديزرتيك"" تعود فكرة "ديزرتاؾ" إلى مبادرة مف "نادي روما"التي
أطمقيا عمماء وسياسيوف عاـ  2003بمشاركة "المركز الجوي الفضائي في ألمانيا" ،وىذه المبادرة تتضمف
عدة ،أىميا:
أبعادا ّ
ً
أيضا
 تأميف الكيرباء النظيفة ألوروبا ولدوؿ منطقة شماؿ إفريقيا ً توفير ما يكفي مف الطاقة لتشغيؿ مصانع تحمية مياه البحر في البمداف التي تسعى إلى تجاوزأزمة مياه الشرب ،التي يتوقع أف تواجييا في المستقبؿ مع ازدياد شح مصادر المياه العذبة فييا،
ويتوقع مخططو المشروع الضخـ بدء العمؿ في المرحمة األولى بعد عشر سنيف تقر ًيبا ،عمى أف
ينتيي تنفيذه بالكامؿ عاـ  ،2050ويشيروف إلى أنو سيحتاج في النياية إلى استثمارات تقدر ب
400بميوف أورو تقر ًيبا( نحو  560بميوف دوالر بحسب أسعار الصرؼ الحالية ،أي أكثر مف
بميونا منيا لبناء معامؿ متطورة لتحويؿ الطاقة الشمسية إلى
نصؼ تريميوف دوالر ،يذىب ً 350
لمد شبكات مف أعمدة التوتر العالي مف مراكز اإلنتاج إلى
طاقة كيربائية،و الباقي يخصص ّ

()1رياض .ب ،المرجع السابؽ.
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أوروبا ،باستخداـ تقنية عالية تسمح بعدـ فقداف أكثر مف  15إلى  %20مف قوة الكيرباء ،عمى
رغـ نقميا إلى آالؼ الكيمومترات.
في ىذا الصدد قالت وزيرة الدولة بيبر ما يمي ":فكرة "ديزرتيؾ" توفر موقفًا يربح فيو الجميع ،وال
يمكننا تحقيؽ االستفادة المشتركة مف "ديزرتيؾ" إالّ مف خالؿ التعاوف الوثيؽ المبني عمى الثقة".
اليدؼ مف مشروع القطاع الخاص ديزرتيؾ ىو :
 توسيع استخداـ الطاقة المتجددة في شماؿ إفريقيا والشرؽ األوسط وتييئة الظروؼلتصدير الكيرباء إلى أوروبا،
 تأييد الحكومة األلمانية قوة السعي مف أجؿ تحقيؽ قدر أكبر مف استخداـ الطاقة المتجددةفي شماؿ إفريقيا ،وذلؾ مف خالؿ ما قدمتو و ازرة الخارجية األلمانية ،والدعـ السياسي
لمبادرة "ديزرتيؾ" الصناعية لتوليد الكيرباء باستخداـ الطاقة الشمسية ،وذلؾ منذ إنشائيا
()1

في جويمية .2009

المتجددة "ديزيرتيك" من الجنوب إلى أوربا
تكمفة مشروع إنجاز محطات نقل الطاقات
ّ
أف دور برليف في مشروع "ديزيرتيؾ" ّأنو يتمثؿ في
أوضحت المسؤولة األولى "كريستي فيتاؾ" ّ
إسناد ومرافقة المؤسسات المختصة في المجاؿ لتطوير أداتيا مف خالؿ تجديد اىتماـ حكومة برليف
ومؤسسات ألمانية بمبادرة الشراكة مع نظيرتيا الجزائرية لتحقيؽ األىداؼ المتوخاة مف المشروع.
وأضافت المسؤولة "كريستي فيتاؾ" خالؿ تنشيطيا لندوة صحفية عمى ىامش ممتقى مخصص
المتجددة" الذي احتضنو فندؽ الجزائر ساف
لمناقشة "آفاؽ الشراكة الجزائرية األلمانية في مجاؿ الطاقات
ّ
المتجددة التي تسعى مف خالليا الجزائر بموغ
أف تحظى باقي مشاريع الطاقة
ّ
جورج سابقًا بالعاصمة أمميا ْ
()1

راتوؿ محمد و مداحي محمد ،المرجع السابؽ ص .149
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نسبة  %6مف إجمالي احتياجاتيا مف الكيرباء آفاؽ  ،2015الدعـ والمرافقة التقنية األلمانية لتحقيقيا في
المحددة.
اآلجاؿ
ّ
شددت المتحدثة عمى أىمية مشاريع الجزائر التي أطمقتيا فيما يخص برامج تطوير ثرواتيا
وأيضا ّ
أساسا مف الطاقة الشمسية خاصة في ظؿ اإلمكانيات اليائمة التي
المتجددة المستخرجة
مف الطاقات
ّ
ً
تزخر بيا الجنوب الكبير ،وكذا التغييرات المناخية التي يشيدىا العالـ داعية إلى استغالؿ فرص ارتفاع
الطمب العالمي عمى الطاقات "الشمس والرياح".
أف "مشروع ديزرتيؾ" الذي رصد لو غالؼ مالي يقدر ب 400مميار أورو
كما أفادت المتحدثة ّ
لتمبية حاجيات أوربا مف الطاقة الشمسية انطالقًا مف الصحراء الجزائرية الكبرى يعتبر مف أكبر مشاريع
الطاقة الشمسية في العالـ عمى اإلطالؽ.
حيث يعمؿ ىذا المشروع عمى جمع أشعة الشمس انطالقًا مف حقوؿ واسعة كربونية تربط بيف
كامال مف خالؿ
أف تمعب ًا
دور ً
أف الحكومة الجزائرية يجب ْ
أوربا والشرؽ األوسط ،وشماؿ إفريقيا .مؤ ّكدة ّ
المحددة ،والتي حصرتيا منشطة الندوة في صعوبة تسيير الشركات
تسييؿ آليات إنجازه وتسميمو في آجالو
ّ
نظر الرتفاع تكمفتو ،وكذا صعوبة الحصوؿ عمى تراخيص مف
المنجزة لممشروع ،وىي بعدد  ،12وىذا ًا
تمر عبرىا الكوابؿ الكيربائية الناقمة لمطاقة الح اررية.
طرؼ البمداف التي ّ

()1

أف المشروع سيساعد دوؿ شماؿ إفريقيا والدوؿ األوربية جنوب
كما أ ّكدت أيضا "كريستي" ّ
المتوسط عمى رفع وتيرة نمو اقتصادياتيا.
المتجددة كمرحمة لتأمين إمدادات
المتجددة بألمانيا وتوجو الجزائر لمشاريع الطاقة
()1محمد راتوؿ و محمد مداحي  ،صناعة الطاقات
ّ
ّ
الطاقة األحفورية ،ص149

http/ /manifest.univ_/ouargla.dz/documents/archive html
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المطمب األول :المجتمع المدني
ألقت االحتجاجات المعارضة لمشروع استكشاؼ الغاز الصخري الذي أطمقتو الجزائر 2013
بظالليا عمى المستوى السياسي في الجزائر ،وارتفعت وتيرة المظاىرة المطالبة بالتخمي عف ىذا المشروع
بانتقاليا إلى مدف الشماؿ.
وشيدت العديد مف مدف الجزائر كورﭬلة وعيف صالح ،و تمنراست و إيميزي منذ بداية عاـ 2015
حركة احتجاجية واسعة النطاؽ ضد قرار الحكومة القاضي باستخراج واستثمار الغاز الصخري عوضا
تنديدا بقرار
عف النفط والغاز التقميدي ،وال يمر يوـ واحد دوف أف تقاـ مظاىرات احتجاجية في ىذه المدف ً
الحكومة التي رخصت لبعض الشركات النفطية العالمية مثؿ "توتاؿ" و "شؿ" و"أناداركو" لمقياـ بعمميات
الحفر التجريبي لمبحث عف الغاز الصخري.
وىاجمت أحزاب سياسية قرار الحكومة لف واستكشاؼ واستغالؿ الغاز الصخري العاـ المحمي ،ولقيت
كبير مف طرؼ الطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني ،والخبراء في الطاقة والناشطيف
تجاوبا ًا
ً
()1

الجمعوييف.

فجر احتجاجات غاضبة
كاف انطالؽ عمميات التنقيب عف الغاز الصخري في والية تمنراست قد ّ
عبرت عف مخاوفيا مف مخاطر استخراج الغاز التي تتعدى تموث المياه إلى تموث اليواء والتقميؿ مف
نسبة األوكسجيف ،إضافة إلى تبديد مخزونات المياه الجوفية بسبب حاجة استغالؿ النفط الصخري إلى

كميات ىائمة مف المياه لتفتيت الحجر الزيتي.

()2

()1محمد ليواري ،الغاز الصخري في الجزائر :شعب يتوحد وأحزاب تتفرق ،الشروؽ أوناليف (جانفي  ،)2015عمى الموقع

 ،http://politicsechoroukonline.com/articles/1989تاريخ الزيارة  ،2016/05/18عمى الساعة 15 :20
()2جريدة العرب ،الجزائر تسقط في قبضة أسواق النفط ،العدد  ،11المجمد .2015 ،37

www.alarab.co.uk/?id=41975
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وأمعنت الحكومة في دفاعيا المستميت عف إنتاج النفط الصخري ،الذي يكشؼ حجـ أزمتيا .
تتواصؿ االحتجاجات حوؿ مشروع استغالؿ الغاز الصخري في الجزائر عبر العديد مف المدف
بتجمع في العاصمة ضد المشروع،
الجنوبية ،تساندىا تجمعات احتجاجية في مدف الشماؿ ،كانت بدايتيا ّ
تبعتيا احتجاجات في مدينة وىراف ،ومدف أخرى ،وتجمع عشرات األشخاص بمدينة بجاية اعتراضا عمى
استغالؿ الغاز الصخري .و أ ّكد المحتجوف الذيف تجمعوا بدعوة مف الحركة الديمقراطية االجتماعية
لمعماؿ ،والرابطة الجزائرية لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف ومعارضتيـ ليذا المشروع بالنظر
والحزب االشتراكي ّ
إلى االنعكاسات عمى البيئة والتكاليؼ المترتبة عف استغاللو.
المقررة في ىذا اإلطار إلى
شدد العديد مف المتدخميف عمى ضرورة إعادة توجيو االستثمارات
ّ
ّ
الموجية لتحؿ محؿ المحروقات والقابمة لممساىمة في توزيع االقتصاد
قطاعات أكثر مردودية السيما تمؾ
ّ
بأف القرار متسرع كوف الجزائر ال تممؾ الخبرة والتكنولوجيا
الوطني.
وصرح احد المتدخميف في ىذا الصدد ّ
ّ
داعيا إلى فتح نقاش حوؿ ىذه المسالة بغرض وضع
الضروريتيف الستغالؿ مناجـ الغاز الصخري،
ً
سياسة طاقوية جديدة توافقية.
أف استغالؿ الغاز الصخري بمنطقة الجنوب ال
األوؿ عبد المالؾ سالؿ قد أ ّكد ّ
و كاف الوزير ّ
حاليا في برنامج الحكومة ،واّنما يتعمّؽ األمر بالشروع في دراسات لمتعرؼ عمى التقنيات التي تخص
يوجد ً
ىذا المجاؿ.

()1

وشدد سالؿ عمى أىمية اكتساب شركة سونطراؾ لمخبرة في ىذا المجاؿ ،وضرورة تحكميا في
ّ
أف الحكومة وبتوجييات مف رئيس الجميورية عبد العزيز
التقنيات المتعمقة بالغاز الصخري ،وأضاؼ ً
قائال ّ
()1جريدة العرب ،الجزائر تسقط في قبضة أسواق النفط ،العدد  ،11المجمد .2015 ،37

www.alarab.co.uk/?id=41975
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بوتفميقة وضحت دراسات آلفاؽ سنة  2022مف أجؿ معرفة ما ىو الغاز الصخري ،وبالضبط ما ىي
الكمية المتوفرة تحت األرض  ،وأ ّكد المحتجوف في مدف الجنوب ّأنيـ لف يتوقفوا عف حركتيـ ّإال بصدور
مرسوـ رئاسي يمغي كميات استخراج الغاز الصخري.
مكونة مف أعضاء ومنتخبيف محمييف ،وعدد مف النواب البرلمانييف في إقناع
فشمت وفود ّ
المواطنيف المحتجيف الجموس إلى طاولة الحوار لحؿ المشكؿ.

()1

ودافع مف جيتو اإلتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف عمى رأسو األميف العاـ "سيدي سعيد" بشراسة عف
مبرًار موقفو بأ ّف الخيار الذي اتخذه قطاع الطاقة
قرار استغالؿ الغاز الصخري في جنوب الجزائرّ ،
أمر ضرورًيا لضماف مستقبؿ األجياؿ القادمة ،ويعزز قدرات الجزائر
الستغالؿ الغاز الصخري يعتبر ًا
()2

دائما كالعب رئيسي في ىذا المجاؿ لتجديد إمكاناتيا المالية.
لوضع نفسيا ً
 -1أحزاب السمطة:
أ -حزب جبية التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي:

ويحكـ حزبا جبية التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الموالياف لمسمطة والمشاركات في الحكومة
فكرة استغالؿ الغاز الصخري ودافعا عنيا – بعد أف صادؽ نوابيا في البرلماف لصالح المشروع ،وكالعادة
يربط الحزباف االحتجاجات الشعبية في الجنوب ضد مشروع استغالؿ الغاز الصخري بػ"الحسابات
السياسية" التي تحركيا ،حيث يمقي "األفالف" بالموـ عمى شركة سونطراؾ بسبب عدـ قياميا بالشرح
المطموب لسكاف المنطقة بشأف مشروعيا لمغاز الصخري ،لتنديد مخاوفيـ ،ودعا الحكومة إلى فتح نقاش

()1عيف زارقة يوسؼ إسالـ ،المرجع السابؽ ص.53
()2المرجع نفسو ،ص.54
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تقد ًما مف الجزائر تشغؿ الغاز الصخري
أف ىناؾ دوًال أكثر ّ
عممي يحتكـ إليو الجميع في النياية طالما ّ
منذ سنوات عمى غرار الواليات المتحدة األمريكية وكندا – حسب األفالف.
واختار األرندي تنظيـ ندوة مغمقة حجي عنيا وسائؿ اإلعالـ خصصت لقضية استغالؿ الغاز
الصخري وثورة االحتجاج بواليات الجنوب ،شرح فيو وزير الطاقة يوسفي ألعضاء مف األمانة الوطنية
ونواب الحزب مف منطقتي اليضاب والجنوب وسيناتورات مجمس األمة واطارات الحزب المختصيف في
قطاع الطاقة والمحروقات أىداؼ وآفاؽ استغالؿ الغاز الصخري في الجزائر.
أف المواطنيف الجزائرييف يجب
أ ّكد األرندي عمى لساف ناطقتو الرسمية نوارة سعدي جعفر عمى ّ
أف ىذه
أف يثقوا في شركة سونطراؾّ ،
ْ
ألنيا ىي مف تتولى العممية مشيرة إلى ّأنو رّبما ىناؾ مف ينسى ّ
الشركة ليا خبرة وتجربة كبيرتيف في ىذا المجاؿ ،متسائمة عف توقيؼ عودة ىذا النقاش بعدما كانت
تـ مناقشتو ،وسيتـ شرحو عمى لمرأي
مدة،
الحكومة قد أنيت وفصمت في الموضوع منذ ّ
ّ
موضحة ّ
أف قد ّ
أف المرحمة الحالية مرحمة استكشاؼ فقط ،وحتى مجمؿ الدراسات الحالية
العاـ ،ولسكاف المنطقة ،خاصة ّ
التي جرت عبر عديد البمداف لـ تؤ ّكد وجود أثار عمى البيئة.

()1

لويزة حنون ضد التراجع عن استغالل الغاز الصخري
واصمت األمينة العامة لحزب العماؿ ،لويزة حنوف ،في األياـ األخيرة التعبير عف دعميا الستغالؿ
الغاز الصخري ،قائمة ّأنو (لو تراجع بوتفميقة وحكومة سالؿ ليبقى حزب العماؿ ثابتًا عمى موقفو) ،ونددت
أف وزير الطاقة
بما وصفتو بتالعبات التي تحدث في عيف صالح (ألىداؼ سياسوية فتاكة) ،معتبرة ّ
يوسؼ يوسفي ،ومؤسسة سونطراؾ ،يتعرضاف لضغوطات خارجية وداخمية.

( )1
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فإف استغالؿ ىذا الغاز ،ال يؤثر بتاتًا عمى البيئة أو الصحة واصفة مروجي ىذه
حسب حنوفّ ،
أف موقفيا مبدي عمى قناعة ،ولف تتراجع عنو ،مضيفة" :ندعـ
اإلشاعات بػالمشعوذيفّ ،
وشددت عمى ّ
استغالؿ الغاز الصخري مع استمرار عممية التنقيب واالستكشاؼ واستغالؿ ىذه الثروة".
أف ىناؾ حرًبا معمنة عمى الدولة الجزائرية ،واليدؼ منيا إرباكيا.
وترى حنوف ّ
أف
وحذرت لويزة حنوف مف الحراؾ الحاصؿ في الجنوب بسبب الغاز الصخري (ظاىرًيا) ،وقالت ّ
()1
الناشطيف ىناؾ يحركوف األوضاع مف خالؿ تالعبات ألىداؼ وأغراض سياسية فتاكة.
وحذت أحزاب المواالة ،وعمى رأسيا حزب العماؿ حذو أحزاب السمطة ،و األمينة العامة لمحزب
لويزة حنوف عف موقؼ حزبيا "الثابت" إزاء ضرورة استغالؿ الغاز الصخري باعتباره ثروة تضمف بيا
تطور االقتصاد الوطني ومصير الشعب".
لألمة الجزائرية لمتصرؼ
وتقوؿ حنوف أ ّف الغاز الصخري ىو "ضماف لممستقبؿ ،وحؽ ال مشروط ّ
في كؿ الثروات الباطنية مف أجؿ ترقية وتقوية االقتصاد ،والتنمية المحمية والوطنية".
بأف ىذه الشركة الوطنية "تمثؿ الجزائر
وتدافع حنوف عف شركة سونطراؾ وعف إطاراتيا ،وتقوؿ ّ
وسيادتيا عمى ثرواتيا عكس ما يروج لو البعض لتضميؿ الرأي العاـ".
أف القضايا ذات صمة
وأثر حزب جبية القوى االشتراكية عدـ الخوض في الموضوع بؿ "اعتبر ّ
أف تكوف موضوع إجماع وطني واجب قوؿ
بالمصالح اإلستراتيجية والمتعمقة بالحفاظ عمى مواردنا يجب ْ
الحقيقة لمشعب الجزائري".

()1أيمف.ف ،قصة الغاز الصخري في الجزائر ،احتياطات ىائمة  ....والجدل مستمر،أخبار اليوـ ،األحد 8فبراير . .2015
http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200243/200257/132006
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ودعا األفافاس إلى "سماح واحتراـ التطمعات المشروعة لسكاف الجنوب لمحفاظ عمى محيطنا
ومواردنا".
 -2أحزاب المعارضة:
ويقؼ عمى نقيض معارضو مشروع استغالؿ الغاز الصخري في الجزائر تتقدميـ حركة مجتمع
السمـ التي دعت إلى تنظيـ حمالت تحسيسية لتوعية المواطف حوؿ مسألة الغاز الصخري ،ومختمؼ
الجزئيات المتعمقة بيذه الطاقة باعتبار ذلؾ مف حقوقو التي يكمفيا لو الدستور
ويقوؿ رئيس الحركة عبد الرزاؽ مقري أف حزبو "مع الدراسات االستكشافية لمعرفة المخزوف مف
اقتصاديا ،ولكف عمى ّأال يكوف ذلؾ
مجديا
الغاز الصخري ،ومع خيار استغالؿ ىذه الطاقة إذا كاف ذلؾ
ً
ً
ضر بالبيئة والثروة المائية" ،حثا عمى التفكير في "إستراتيجية محكمة لتنويع االقتصاد" ،واالعتماد عمى
ًّا
تكويف اإلنساف لمنيوض بالوطف.
ويستغرب حزب التجمع مف اجؿ الثقافة والديمقراطية مف التصرفات المتناقضة التي أدلى بيا
وزراء الحكومة مف مسألة حوؿ الغاز الصخري ،حيث رأى وزير الطاقة يوسؼ يوسفي أ ّكد حتمية الجزائر

1

أف ىذا المشروع ليس في برنامج الحكومة ّإنما فقط
لالستغالؿ الغاز الصخري ،قبؿ ْ
أف يخرج سالؿ ويؤ ّكد ّ
سيتـ عمى المدى البعيد.
الحكومة تقوـ بعمميات استكشاؼ ،و ّ
أف استغاللو ّ

إال
أف وزراء حكومة سالؿ "ال يتكمموف ّ
أف ىذا التناقض في التصريحات يؤ ّكد ّ
يرى األرسيدي ّ
معتبر أعضاء حكومة سالؿ األضعؼ مف حيث الكفاءة منذ االستقالؿ البالد ،ويعتبر
ًا
تحت اإلكراه"،

(1
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أف
األرسيدي التعبئة في جنوب البالد ضد استغالؿ الغاز الصخري "دليؿ عمى النضج المدني ليؤالء ،و ّ
الشعب يرفض النظاـ القائـ وممثميو المفروضيف عميو".
بأنو ليس
ًا
ضد استغالؿ الغاز الصخري
ويقوؿ رئيس حزب عيد  54عمي فوزي رباعيف ّإنو ّ
معتبر ّ
ضروري لمجزائر
وتناشد جبية العدالة والتنمية رئيس الجميورية لمتدخؿ مف أجؿ تجميد مشروع استغالؿ الغاز
و"تحمؿ مسؤولياتو التاريخية والدستورية لوقؼ ىذه الميزلة واالستجابة ليموـ الشعب الجزائري"
الصخري
ّ
أف "حزبو قاؿ ال لمغاز الصخري عندما
يقوؿ رئيس المجموعة البرلمانية لمجبية لخضر بف خالؼ ّ
تمت مناقشة القانوف في البرلماف ،واليوـ نقوؿ ال وألؼ ال الستغالؿ الغاز الصخري بيذا الشكؿ ،وىذه
ّ
الطريقة التي تشوبيا عالمات االستفياـ كثيرة".
مف جيتيا أ ّكدت حركة النيضة "إصرار السمطة عمى استغالؿ الغاز الصخري في ظؿ عجزىا
التاـ عف التكفؿ بانشغاالت أبناء منطقة الجنوب ،وما قد ينجز عف ذلؾ مف شرح اجتماعي".
أما حزب الجيؿ الجديد العضو في تنسيقية اإلنتقاؿ الديمقراطي المعارضة ،فطالب بوقؼ استغالؿ
ّ
داعيا لالستجابة لمطالب سكاف المنطقة في عيف
الغاز الصخري بسبب أض ارره الكبيرة عمى البيئة،
ً
صالح.

1

1
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الفصل الثالث
المطمب الثالث رأي الخبراء

 -1عبد المالك سراي :الخبير الدولي في االقتصاد والتنمية:
وصؼ قضية الغاز الصخري بالخطيرة ًّ
أف استعماؿ المواد
جدا عمى البيئة ،وتموث المياه ،حيث ّ
أف يؤدي إلى تمويث المياه في الصحراء الجزائرية.
الكيميائية في االستخراج يمكف ْ
فإنو ال جدوى اقتصادية أو مالية لمغاز
و يقوؿ أيضا باإلضافة إلى خطورتو عمى البيئةّ ،
المتحدة األمريكية ،وبولونيا ،والصيف ،وبريطانيا أدركت ىذه
أف دوؿ مثؿ الواليات
ّ
الصخري ،وأشار إلى ّ
الحقيقة وأوقفت استخراج ىذا الغاز.
 -2حميدوش محمد :الباحث األكاديمي والخبير في المؤسسات المالية الدولية:
مشير ّأنو ال جدوى
ًا
تمر بمرحمة استكشاؼ الغاز الصخري وليس استخراجو،
اعتبر ّ
أف الجزائر ّ
اقتصادية عمى المدى القصير مف استخراج ىذا الغاز ،ولكف عمى المدى الطويؿ ،وعندما ترتفع األسعار
ستظير أىميتو.

1

أف االحتياطي الجزائري مف الغاز الصخري يوجد قرب عيف صالح في الجنوب الشرقي
كشؼ حميدوش ّ
أف اإلشكاؿ المطروح حاليًّا يكمف في التالعب الحاصؿ في المعمومة الذي
قرب حدود ليبيا ،وأضاؼ ّ
أف يبنى عمى تقارير عممية
أف الرفض أو الموافقة يفترض ْ
يتطور إلى إشاعات ثـ الرفض ،وأشار إلى ّ

 1قضية استغالؿ الغاز الصخري في الجزائر ،محور حمقة برنامج "الواقع العربي" ،يوـ  05مارس 2015ف حيث تطرقت إلى

تداعيات استخراج الغاز الصخري وكذلؾ التحركات السياسية الرافضة لمعممية.

http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/3/5/
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واستبداؿ بآخر تقرير لممجمس األوربي ألكاديمية العموـ الذي قاؿ ّإنو لـ يعارض استغالؿ الغاز
الصخري.

1

 -3مبارك مالك سراي :الخبير والمستشار مكتب الدراسات والمساعدات التقنية واالستشارات:
سياسيا
أف ما أقدمت عميو الحكومة بمثابة "عممية انتحارية بيدؼ أمف البالد
اعتبر سراي ّ
ً
منتقدا المجوء إلى ىذا الخيار ،ىذا بالرغـ مف عدـ وجود أي أولوية لمتنقيب عف الغاز الصخري
اقتصاديا"
و
ً
ً
ما دامت الجزائر تزخر بطاقات أخرى حيوية.
تسرع الحكومة في اتخاذ قرار إنتاج الغاز الصخري إلى استسالميا لضغوطات
ورجح سراي ّ
سياسية مف بعض الدوؿ التي تسعى لجر الجزائر إلى مستنقع الفوضى موازة مع التطورات األمنية لدوؿ
الجوار ،عمى غرار مالي ،وليبيا ومحاولة خمؽ حالة لالستقرار بجنوب الجزائر.
لعدة اعتبارات منيا:
أف الجزائر ليست جاىزة الستغالؿ الغاز الصخري ّ
وقاؿ ّ
 انعداـ كفاءات مختصة في المجاؿ. انعداـ أحدث التقنيات التي تسمح في التحكـ في ىذه الطاقات.غياب قاعدة صناعية تسمح الستغالؿ الغاز الصخري ،وفؾ الخناؽ عمى الغاز العادي.
ويشير سراي ّف كؿ الدراسات أ ّكدت عمى المخاطر االقتصادية والبيئية التي يخمقيا استغالؿ الغاز
ييدد بتمويث الثروة المائية بسبب التحكـ في الغاز المتسرب ،ونقص التقنيات الالزمة،
الصخري ،كونو ّ

 1قضية استغالؿ الغاز الصخري في الجزائر ،محور حمقة برنامج "الواقع العربي" ،يوـ  05مارس 2015ف حيث تطرقت إلى

تداعيات استخراج الغاز الصخري وكذلؾ التحركات السياسية الرافضة لمعممية.

http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2015/3/5/
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أف أزيد مف  250نوع مف المواد الكيميائية تستخدـ لتفجير الصخور واستخراجو ،االمر الذي
والسيما و ّ
تيدد حياة المواطف".
حتما لوقوع أمراض وأوبئة ّ
"سيؤدي ً
"إف الواليات المتحدة األمريكية رغـ حيازتيا التكنولوجيا الالزمة وتقدميا العممي،
ويستحيؿ ذلؾ بقولو ّ
توقفت عف استغاللو بعدما أدركت خطورتو عمى البيئة".
إف "الغاز الصخري لف يحقؽ أي فوائد اقتصادية بسبب التكاليؼ الباىظة الستخراجو" واعيا في
وأضاؼ ّ
المخصصة لتمويؿ مشاريع أخرى تم ّكف مف الحصوؿ عمى
ذات الوقت إلى وجود تحويؿ األغمفة المالية
ّ
()1

منافع أكبر وبأقؿ التكاليؼ.

لمجمع سونطراك ووزير الموارد
 -4عبد المجيد عطار :الخبير النفطي والرئيس المدير العام
ّ
المائية األسبق:
ومعمقة لمعرفة
أ ّكد عبد المجيد عطار ،عمى ضرورة إسراع الحكومة إلى دراسات جادة
ّ
االحتياجات الوطنية الحقيقة مف المحروقات غير التقميدية ومنيا الغاز الصخري.
بأف الغاز الصخري ىو غاز طبيعي عادي ال يختمؼ عف
وقاؿ عطار" :عمى المجتمع ْ
أف يفيـ ّ
حاليا في عيف أمناس أو في حاسي الرمؿ أو عيف صالحف وفي كؿ الحقوؿ األخرى ،الفرؽ
الغاز المنتج ً
بينو وبيف الغاز العادي ىو المكمف الذي يتواجد فيو الغاز ،وكيفية إنتاجو.
تـ حفرىا في الصحراء إلنتاج الغاز الصخري في حوض
يضيؼ عطار ّ
أف "عدد اآلبار التي ّ
بركيف وحوض إليزي وحوض مويدر وحوض أىات ،والعرؽ الغربي نواحي تيميموف وعيف صالح و
تـ حفرىا خالؿ
تندوؼ ،وىذه ىي األماكف التي تتوفر عمى الغاز الصخري ،حيث بمغ عدد اآلبار التي ّ
()1

سعيد باتوؿ ،استغالل الغاز الصخري" :عممية انتحارية" ،بوابة الشروؽ.2015/01/09 ،
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فترة  2012مف طرؼ سونطراؾ بئريف فقط ،وىما أىانت  1وأىانت  2مف اجؿ دراسة الصخور ،وىب
أبار عمودية .
أف الجزائر لف تتجو الستغالؿ الغاز الصخري والنفط الصخري والتايد غاز ّإال إذا
وأ ّكد عطار ّ
المتعددة.
أصبحت ىذه المصادر غير مكمّفة بالمقارنة مع المصادر األخرى ،ومنيا الطاقات
ّ
ألنيا تممؾ بديؿ ،وىو الطاقة
"إف فرنسا لـ تذىب إلى استغالؿ الغاز الصخري ّ
أيضاّ :
ويقوؿ ً
النووية التي تزود فرنسا ب  %75مف الكيرباء والغاز الصخري موجود في مناطؽ غير اآلىمة" ،مضيفًا
أف "المشكمة الرئيسية اليوـ ىي المعضمة البيئية ،حيث يتـ تحمير المساحة التي تستعمؿ الستخراج الغاز
ّ
تماما مف المساحة
ألنيا تتطمب حفر بئر في كؿ 500ـ ،وىذا كبير ً
الصخريّ ،
جدا ،وسبب قتؿ الحياة ً
التي يتـ استغالليا إلنتاج الغاز ،حيث يتطمب تفتيت الصخور ،وضع  60شاحنة مف الشاحنات الكبيرة
تماما".
متوقّفة فوؽ  6إلى  8ىكتار تختفي منيا الحياة ً
 -5خالد بوخميفة :الخبير النفطي والمدير العام السابق بوزارة الطاقة:
إف استغالؿ الغاز الصخري في الجزائري سيكوف مكمّفًا ًّ
جداّ
يقوؿ بوخميفة في منتدى "الشروؽ" ّ
ميمة مف
بالمقارنة مع الغاز الصخري المستخرج في الواليات المتحدة األمريكية الذي يحتوي عمى كميات ّ
الكوندونا التي تباع بسعر أعمى يسمح بتعويض الخسارة الناجمة عف سعر الغاز ،مما يجعؿ األولوية في
المتجددة ،ورّبما الطاقات النووية
الجزائر تطوير الطاقات التقميدية ،ثـ الغاز والنفط الصخري ،ثـ الطاقات
ّ
()1

في مرحمة الحقة.

()1

بترول الجزائر سينتيي بعد  10سنوات ،خبراء الطاقة،الشروؽ اليومي ،يوـ .2012/11/18
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أف استغالؿ الغاز الصخري
وأ ّكد عبد المالؾ سراي (رئيس مكتب الجزائر الستثمارات الدولية) ّ
أف
يجب ْ
أف "ىناؾ خيرات أخرى في البالد بديمة عنو"ف حيث أ ّكد ّ
أف يكوف أولوية مف األولويات ،مؤ ّك ًدا ّ
أف تُعطى ليا األولوية ىي "الجانب الزراعي مف خالؿ تقوية الزراعة
مف بيف القطاعات التي يجب ْ
دور
باستعماؿ المياه الجوفية الموجودة في الصحراء ،واليضاب العميا ،وتكثيؼ اإلنتاج الزراعي لكي يمعب ًا
أف يدعميا ،وتكفي تمويؿ االقتصاد
أكير في التجارة الخارجية ،إلى جانبي موارد طبيعية موجودة يمكف ْ
الجزائري".
كما اقترح الخبير التدابير التي يجب اتخاذىا لمتخمص مف التبعية لممحروقات ،وجعؿ األولوية في ىذا
السياؽ لمتعميـ العالي مف خالؿ تعميـ الشباب واكسابيـ مستوى عاؿ ،وكذلؾ تحسيف الصناعة ،الزراعة
والسياحة التي عائداتيا ومداخيميا ىامة ،وتخمؽ مناصب عمؿ ،عكس الغاز الصخري الذي حسبو "ال
أف القيمة
يخمؽ مناصب شغؿ ،واّنما يستخرج بتكاليؼ طائمة ويصدر إلى الخارج بأسعار منخفضة ،كما ّ
أف "إذا كنا نريد أف
بحا حقًا أـ ال"ً .ا
مبرر ّ
االقتصادية لمغاز الصخري مازالت لـ تعرؼ بعد إذا ما كاف ر ً
نخمؽ ثروات ،وتخمؽ مناصب عمؿ فميس بالغاز الصخري ،واّنما الصناعة الصغيرة والمتوسطة والزراعة،
فبد استغالؿ المياه الجوفية في الصحراء واليضاب العميا يضيؼ سراي في استخراج الغاز الصخري،
فاألفضؿ استغالليا في الزراعة".

()1

أف تكمفة
في حيف أ ّكد الخبير النفطي والمستشار السابؽ بوزراة الطاقة عبد الرحمف مبتوؿ ّ
استخراج الغاز الصخري كبيرة ،حيث تبمغ كمفة استخراج لمبئر الواحد  100مميوف دوالر ،بينما الفعالية
جدا عمى حد قولو ،و قاؿ اليدؼ األساسي يجب أال تكوف لدينا عقمية ريعية.
االقتصادية قميمة ً

()1
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مف جية أخرى اعتبر تامر بويحياوي أستاذ االقتصاد بجامعة تيزي وزو ّأنو" :مف الممكف
أف
ألف إمكانيات الجزائر تنخفض مف يوـ آلخر ،وال توجد اكتشافات" ،مؤ ّك ًدا ّ
استغالؿ الغاز الصخري ّ
يوميا ،وعدـ تبديؿ األمواؿ ،باإلضافة إلى
الحؿ يكمف في االستغالؿ العقالني ليذه المادة التي تنقص ً
تطوير إستراتيجية عمى المدى البعيد لتوزيع وتنمية االستثمارات ،وخمؽ الثروة ،بحيث يجب التصرؼ
بعقالنية و ..اإلستراتيجية يقوؿ يحياوي "يكوف لدينا إنتاج في كؿ القطاعات كالزراعة ،وبعض المواد
أف ىذا
األولية التي ينبغي عدـ تصديرىا بصورتيا الخاـ ،وانّما تحويميا إلعطائيا قيمة إضافية ،مؤ ّك ًدا ّ
متوفر بالكمية
ًا
"يحسف اإلنتاج ،وينوع مصادر العممة الصعبة ،ويقمّؿ مف المصاريؼ ،بحيث يكوف اإلنتاج
والنوعية ،وربما تغيير نمط االستيالؾ حتى ال يبقى يستيمؾ مواد مستوردة".

()1

الخبير شيتور :استغالل الغاز الصخري ممكن  ...بشرط...
أف استغالؿ الغاز الصخري في الجزائر مرىوف بػ (التحكـ
اعتبر الخبير "شمس الديف شيتور" ّ
الجيد) في تكنولوجية التصديع الييدروليكي التي (ال تمتمكيا سوناطراؾ حاليا)·
أف (الغاز الصخري سيجد مكانتو
وأ ّكد الخبير في مساىمة نشرىا موقع وكالة األنباء الجزائرية ّ
كاممة في إطار إستراتيجية طاقوية قائمة عمى ترشيد استعماؿ الطاقة· ال يمكف أف يكوف ىناؾ استغالؿ
وتكنولوجيا)·
عمميا
ً
طالما لسنا مستعديف ً
وأوضح األستاذ شيتور الذي ىو في نفس الوقت مستشار الوزير األوؿ عبد المالؾ سالؿ أف
(الغاز الصخري سيشكؿ جزءا مف باقة طاقوية وستكوف مكانتو كاممة عندما يحيف الوقت ،وتتوفر
التكنولوجيا وكؿ الكفاءات الضرورية وتتخذ كؿ االحتياطات في مجاؿ البيئة)·

()1
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(إنو الواقع حيث تظير معظـ الدراسات التي أنجزت حوؿ الغاز الصخري بأف ىذا
وأردؼ يقوؿ ّ
األخير يعتبر تكنولوجية خطيرة بالتقنيات الحالية) ،مسجال أنو في الواليات المتحدة التي تعتبر رائدة في
ىذا المجاؿ نجد أف  %49بالمائة مف األمريكييف يعارضوف استخراج الغاز الصخري بتقنية التصديع
الييدروليكي·
مشير
ًا
وأضاؼ السيد شيتور أنو (حاليا يمكف استخراج الغاز الصخري دوف خطورة عمى البيئة)،
أف التصديع الييدروليكي يعتبر (تكنولوجيا حديثة) وسوناطراؾ (ليست بمنأى عف مفاجآت غير
إلى ّ
سارة)·
وحسب توضيحاتو فإف ىذه التقنية (تيدـ) اليندسة الداخمية لمطبقات وتستعمؿ كميات ضخمة مف
المياه العذبة ( 10إلى  15.000متر مكعب مف الماء لكؿ بئر) إضافة إلى مواد كيميائية مختمفة
الخطورة·
وأضاؼ أنو يتعيف عمى الجزائر أيضا أف تأخذ في الحسباف التكاليؼ الباىظة لعمميات حفر آبار
الغاز الصخري التي تتراوح مف  10إلى  18مميوف دوالر لبئر واحد· وحذر في ىذا الصدد مف أف
(التحكـ الجيد في التكنولوجيا وحده كفيؿ بتقميص ىذه التكاليؼ)·
وأفاد السيد شيتور مع ذلؾ أف عمميات التنقيب ىي (ضرورية) مف أجؿ التحكـ في تقنية التصديع
الييدروليكي وتقييـ (دقيؽ) لالحتياطات الحقيقية لمموارد غير التقميدية التي تزخر بيا الجزائر·

()1

وخمص إلى أنو (ال يمكننا الحديث عف أي تعميؽ (حوؿ الغاز الصخري) بؿ يتعيف متابعة دراسة
الغاز الصخري مع وجوب (االستكماؿ السريع) لمرحمة االستكشاؼ مف أجؿ االنتقاؿ إلى تقييـ

()1
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االحتياطات الحقيقية ليذا المورد ألنو لحد اآلف الدراسات األمريكية ىي التي تعطينا الرقـ الحقيقي
الحتياطاتنا·
ويرى الخبير أف الغاز الصخري ىو ثروة يجب استغالليا بصفة عقالنية وأف عمميات التنقيب
االستكشافية ىي (ضرورية مف أجؿ التحكـ في التقنية) ،مشي ار إلى أف عددىا القميؿ (ال يرىف ضروريات
العيش في الصحراء)·
لكنو صرح أف ىذا النوع مف الغاز لف يدرج في الخميط الطاقوي الوطني (إالّ بعد أف تبمغ
تكنولوجيا إنتاجو مرحمة النضج)·
ويجب عمى الجزائر حسبو (أف تعطي األولوية لتكويف الخبرات الالزمة وأخذ االحتياطات الواجبة
فيما يخص المحيط) قبؿ التخطيط لعممية االستغالؿ·
واستطرد الخبير أنو (عندما نكوف محضريف تكنولوجيا وىذا بتكويف ميندسيف وتقنييف ساميف في
مياديف الجيولوجيا والجيوفيزياء والتنقيب والميكانيؾ واإللكترونيؾ دوف نسياف خبراء البيئة سيمعب الغاز
الصخري دوره كامال)·
ويعتبر السيد شيتور أنو (سيكوف لمغاز الصخري دو ار كامال في إطار إستراتيجية طاقوية بعيدة
المدى قائمة عمى االعتداؿ الطاقوي)·
كما دعا كذلؾ إلى وضع (مخطط مارشاؿ) مف أجؿ الطاقات الخضراء ،مذك ار أف الطاقات
المتجددة تمثؿ أقؿ مف ’ 5،% 0مف الحصيمة الكيربائية في الجزائر·

()1
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ومف ىذا المنطمؽ قاؿ الخبير إنو حاف الوقت لوضع إستراتيجية لعقمنة الطاقة والزيادة التدريجية ألسعارىا
ما يتطمب إعادة النظر في السياسة االجتماعية ودعـ الدولة لمشرائح ذات الدخؿ الضعيؼ)·
المبحث الثاني:
أوال :تجربة الواليات المتحدة األمريكية في استغالل الغاز الصخري
حتى عاـ  ،2013كانت الواليات المتحدة األمريكية أىـ دولة منتجة لمغاز الصخري بكميات
كبير وامدادات الغاز بصفة خاصة
تجارية عمى مستوى العالـ ،وأصبح يمثؿ فييا الغاز الصخري جزءا ًا
والطاقة بصفة عامة.
تقدر آخر الدراسات مخزوف الموارد (أي كمية الغاز الحبيس مف ممكنة) لخمسة مف اكبر
أحواض الغاز الصخري في الواليات المتحدة األمريكية بنحو  3760ترليوف قدـ مكعب.
بدأ إنتاج الغاز مف التكوينات الصخرية في الواليات المتحدة األمريكية في وقت مبكر ففي
منتصؼ عاـ  ،2012بمغ عدد حقوؿ استخراج الغاز الصخري الشطة في الواليات المتحدة األمريكية نحو
متبيًنا لنا اكبر سبعة حقوؿ إلنتاج الغاز الصخري في
 30حقؿ .واذا نظرنا إلى الجدوؿ رقـ (ّ )03
الواليات المتحدة األمريكية.

()1
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الجدول رقم ( :)4مستقبل اإلنتاج في أكبر الحقول الغاز الصخري في الواليات المتحدة االمريكية

الحقل

اآلبار الواجب ضخيا

عدد اآلبار التي

سنويا لتعويض التراجع

أضخت

عدد الحفارات
أكتوبر

2012

التوقعات

المستقبمية

ىانسفيل

774

710

80

تراجع

بارنيت

1407

1112

42

تراجع

مارسيميوس

521

1244

110

نمو

فاتفيل

707

279

15

تراجع

إيجل فورد

940

1983

274

نمو

ورد فولد

222

21

تراجع

ولكؿ حقؿ خصائص معينة ،وىػنػاؾ تػفػاوت كبير فػي اإلنتاجية حتى بيف أجػزاء الحقؿ الواحد.
ىذه الخصائص ضرورية لزيادة إنتاج الغاز الصخري في المدى الطويؿ في الواليات.
لكنيا تنتج سػوائػؿ الغاز الطبيعي ،التي تجعؿ مف تمؾ اآلبار مجديةً اقتصاديا .يدعـ احتياطي
الغاز الصخري المؤكد في الواليات المتحدة األمريكية ،طبعا مع البنية األساسية الموجودة لمغاز الطبيعي
المسيؿ ،إمكاف تصدير الغاز الطبيعي المسيؿ إلى أوروبا ،ما ينوع مصادر تػزودىػا بالغاز كما قد يمكف
مف توفير كميات ىامشية مف الغاز الطبيعي ولكنو لف يعوض حاجتيا إلى الغاز مف روسيا والشرؽ
األوسط.

()1

يتركز إنتاج الغاز الصخري في الواليات المتحدة األمريكية في حقوؿ قميمة ،حيث بمغ إنتاج أكبر
ثالثة حقوؿ ،وىي ىانسفيؿ وبارنيت (في تكساس) ومارسيميوس (في غرب فرجينيا) ،نحو  %66مف

()1
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إجمالي إنتاج الغاز الصخري في منتصؼ  ،2012وىناؾ ثالثة حقوؿ أخرى تمي الثالثة األولى مف حيث
اإلنتاج ،وىي فايتفيمي (أركنساس) وايغؿ فورد وودفورد (أوكالىوما) ،ويمثؿ إنتاجيا  %22مف إجمالي
إنتاج الغاز الصخري ،وبالتالي فإف إنتاج الحقوؿ الستة يشكؿ  %88مف إنتاج الغاز الصخري األمريكي.
تتخذ آبار الغاز الصخري منحنيات تناقص أكثر حدة ً،فمثال تراجع إنتاج آبار ىانسفيؿ بمتوسط
 8%2في السنة األولى ،ثـ بنسبة  %50في السنوات الثانية والثالثة والرابعة ،وىذا األمر يؤدي إلى تراجع
اإلنتاج بصورة حادة ،ما لـ يتواصؿ حفر اآلبار ،وعميو فإف إنتاج الغاز الصخري في الػواليػات المتحدة
()1

سيعتمد عمى حفر اآلبػار بصورة متواصمة في الحقوؿ الصخرية.

ارتفع معدؿ استغالؿ احتياطيات الواليات المتحدة مف الغاز الصخري بشكؿ سريع ،ومف المرجح
استم ارره بالوتيرة نفسيا خالؿ السنوات المقبمة مع تطور التقنيات والخبرات في ىذا القطاع وانخفاض
تكاليؼ االستخراج .ومف األسباب الكامنة وراء حدوث ىذه الطفرة :
 إدخاؿ تحسينات كبيرة عمى عمميات الحفر والتكسير وتقنيات االستخراج بوجو عاـ. المعرفة التراكمية التي أدت إلػى مزيد مػف خفض فػي التكاليؼ وزيادة فػي ىوامش األرباح،ما سيضمف استمرار الطفرة إلى ما بعد مراحؿ اإلنتاج األولى السيمة ،ولعؿ أحد أبرز األمثمة التي تدعـ
ىذه التوقعات ما حصؿ في حقوؿ مارسيموس ،حيث انخفضت تكاليؼ البئر مف  8مالييف دوالر أمريكي
إلى  4مالييف دوالر أمريكي ،وأ ّكد ديؾ ىولمس (مدير عاـ سابؽ لمشركة البترولية العالمية "آتاداركو" ،أف
االستثمارات األمريكية التي تقودىا ىذه الشركة ،الستخراج الغاز الصخري ستمكف مف رفع احتياطي الغاز
األمريكي إلى مستوى يضمف تغطية حاجاتيا مف طاقة الغاز عمى مدى  1000سنة مقبمة .كما أف
االستثمارات المرتقبة في ىذا المجاؿ ستمكف في آفاؽ  2030مف استحداث ما ال يقؿ عف  6,1مميوف
()1احمد جابة و سميماف كعواف ،المرجع السابؽ ،ص .115
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فرصة عمؿ جديدة .وفي ما يخص الجوانب المرتبطة بالطرؽ واألساليب التكنولوجية المتبعة الستخراج
أف
ىػذه الطاقة ،وكػذا تقنيات الطبقات الصخرية وآثػارىػا في الثروات المائية الباطنية ،أ ّكد ىولمس ّ
التقنيات المعتمدة مف طرؼ ىذه الشركة مطابقة لممعايير المتعارؼ عمييا ،واتخذت كؿ االحتياطات البيئية
الالزمة لمحفاظ عمى سالمة المحيط.

()1

لقد ارتفعت حصة الغاز الصخري مف مجموع إنتاج الواليات المتحدة لمغاز الطبيعي مف % 6,1
سنة  ،1996إلى نحو %10سنة ،2008لقد حققت تقديرات احتياطي الغاز الصخري بالواليات المتحدة
قفزة ىائمة سنة  ،2008إذ ارتفعت مف  21,8تريميوف قدـ مكعب في أواخر سنة  2007إلى 32,8
تريميوف قدـ مكعب بعد سنة ،وعند نياية سنة  2008مثؿ احتياطي الغاز الصخري أثار النجاح غير
المتوقع لمشروع غاز بارنت الصخري في تكساس بوجو الخصوص التيافت عمى مصادر أخرى لمغاز
الصخري في كؿ الواليات المتحدة.
وفي عاـ  2000كاف الغاز الصخري المؤكد يمثؿ  %1مف إنتاج الغاز الطبيعي في الواليات،
وبحموؿ  2010بات يمثؿ  ،%20وحسب توقعات إدارة معمومات الطاقة التابعة لمحكومة األمػريػكػيػة،
بحموؿ  ،2030سيمثؿ الػغػاز الػصػخػري  %42مػف إمػػدادات الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة ،وستبقي
موارد الغاز الصخري  %46مف إمدادات الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة أسعار الغاز الطبيعي
منخفضة نسبيا لفترة ممتدة مف الزمف ،وكمما طالت ىذه الفترة ازداد الطمب عمى الغاز الطبيعي في
قطاعي النقؿ وتوليد الطاقة.

()1احمد جابة و سميماف كعواف ،المرجع السابؽ ،ص .116
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فإف الغاز الصخري األمريكي سمبي الزيادة السنوية في الطمب عمى النفط
وحسب وكالة الطاقة الدولية ّ

بدال مف زيادة اإلنتاج في الحقوؿ التقميدية التي
يوميا ،وذلؾ ً
تتراوح ما بيف  1,5و %2مميوف برميؿ ً
()1

ستبقى المزود الرئيسي مف النفط لألسواؽ الدولية. .
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جاء استغالؿ الغاز الصخري في ظروؼ سياسية معقّدة تتعمؽ بمصداقية النظاـ السياسي ،حيث
تحديدا كبديؿ طاقوي يسعى مف خاللو النظاـ إلى تأميف إمدادات
أف عممية اختيار الغاز الصخري
ً
ّ
السوؽ المحمية مف الغاز في المستقبؿ أو تمبية الدولة الجزائرية اللتزاماتيا كمورد "موثوؽ" في السوؽ
أف ىناؾ اتفاقيات حدثت في الخفاء بيف السمطات الجزائرية واطراؼ أخرى مف
األوربية ،ولكف الظاىرة ّ
تعنت الحكومة في اإلفصاح عف تفاصيؿ قضية
أجؿ
يفسر ّ
ّ
التوجو نحو استغالؿ ىذه الطاقة ،وىذا ما ّ
الغاز الصخري لمرأي العاـ ،واضافة إلى تعود النظاـ السياسي عمى التوجو الدائـ نحو الحموؿ الريعية مف
فإف الجوانب اإليجابية ما تسعى مف خاللو إلى االستجابة إلى
تمر بيا البالدّ ،
أجؿ مجابية األزمات التي ّ
التزايد المستمر في لمطمب المحمي عمى الطاقة في ظؿ ارتفاع عدد السكاف في الجزائر ،والذي سيقارب
 60مميوف نسمة مع آفاؽ  2040مف جية ،ومف جية أخرى يمكننا مف المحافظة عمى موقعيا في الثروة
الطاقوية العالمية.
كما ستم ّكنيا عائدات بيع الغاز الصخري مف تمويؿ مختمؼ البرامج الوطنية التنموية التي تشتري
مف خالليا السمطة السمع واألمف االجتماعي ،وذلؾ بالنظر غمى طبيعة العقد السياسي واالجتماعي الريفي
أساسا ذات طابع إيكولوجي ومجتمعي،
أما إذا عدنا إلى الجوانب السمبية ،والتي ىي
ً
السائد في الجزائر ،و ّ
مبررة ،وذلؾ
فالمخاوؼ اإليكولوجية والبيئية لدى المعارض لمقرار ّ

في ما إذا أخذنا بعيف االعتبار

المضاعفات البيئية والسمبية لعممية اإلنتاج الغاز الصخري عمى المدى المتوسط والبعيد ،مف خالؿ
أف القرار فتح المجاؿ أما المعارضة النتقاد النظاـ السياسي مف وجية تقنية ،وخاصة
التفتيت المائي ،إ ْذ ّ
أف الغاز الصخري.
ّ
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الحجة الرئيسة في يد
تـ منع استغاللو في فرنسا  ...والعديد مف الدوؿ ،وىذا ما كاف في األغمب ّ
ّ
المعارضة إلثارة الرأي العاـ.
وبالفعؿ فقد برزت المعارضة مف خالؿ االحتجاجات الشعبية العارضة الستكشاؼ واستغالؿ الغاز
الصخري ،والذي شيدتو العديد مف المدف في الجنوب الجزائري ،كما ارتفعت وتيرة المظاىرات المطالبة
بالتخمي عف المشروع بانتقاليا إلى مدف الشماؿ .كما ىاجمت أحزاب سياسية قرار الحكومة الكتشاؼ
واستغالؿ الغاز الصخري ،وانتقدت ازدواجية خطابيا اتجاه القضية ،التي أثارت الرأي العاـ المحمي،
كبير مف طرؼ الطبقة السياسية ،ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في الطاقة والناشطيف
تجاوبا ًا
ولقيت
ً
الجمعاوييف.
المتحدة األمريكية،
بالرغـ مف النتائج المحققة مف خالؿ استغالؿ الغاز الصخري في الواليات
ّ
أف تنتقؿ ثورة إنتاج الغاز الصخري مف الواليات المتحدة إلى مناطؽ أخرى
فميس مف المتوقع أو السيؿ ْ
أف ىناؾ
في العالـ مثؿ الجزائر ،فرغـ وجود احتياطات كبيرة مؤ ّكدة مف الغاز الصخري في الجزائرّ ،إال ّ
فنية مثؿ عمؽ الرواسب الصخرية ،وقربيا مف المناطؽ الحضرية  ،ونقص الميارات التقنية،
مشكالت ّ
أمر مكمّفًا ،يصعب معيا تطوير صناعة مماثمة لما تحقؽ في الواليات
تجعؿ استغالؿ تمؾ االحتياطات ًا
المتحدة األمريكية في المدى القريب ،ما لـ تستفيد مف التجربة األمريكية في مجاؿ االستغالؿ واإلنتاج ،
ّ
واالستثمارات في خبرات الشركات الرائدة التي تعتمد عمى أحدث الوسائؿ والتقنيات الالزمة لعمميات
االستغالؿ واإلنتاج ،وكذا تشجيع التبادؿ العممي والمشورة العممية بيف الجزائر والواليات المتحدة األمريكية
عف طريؽ عقد الندوات والمقاءات الدورية ،وتحديث الدراسات في مجاؿ استغالؿ الغاز الصخري في
الجزائر.
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المذكرات والرسائل الجامعية
 -1سميرة بف محاد ،استيالك الطاقة في الجزائر ،دراسة تحميمية وقياسية ،مذكرة مقدمة ضمف
متطمبات شيادة الماجستير في العموـ االقتصادية ،كمية العموـ االقتصادية ،وعموـ التسيير،
جامعة الجزائر.2009/2008 ،
المتجددة ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة ،مذكرة
 -2عبد الرؤوؼ تريكي ،مكانة الطاقة
ّ
مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ االقتصادية ،جامعة الجزائر ،كمية العموـ االقتصادية،
.2014 – 2013
 -3محمد إحداداف ،تحميل سياسة االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر ،دراسة حالة قطاع
المحروقات (( ،)2013 - 2000جامعة الجزائر  ،3كمية العموـ والسياسية والعالقات الدولية،
قسـ التنظيـ السياسي واإلداري .)2014 – 2013
 -4يوسؼ إسالـ عيف الزرقة ،تحميل قرار استغالل الغاز الصخري في الجزائر ،مذكرة لنيؿ شيادة
الماستر في ميداف الحقوؽ والعموـ السياسية ،تخصص سياسة عامة ،جامعة الجزائر  ،3كمية
العموـ السياسية والعالقات الدولية.2015 – 2014 ،
 -5يوسؼ السالـ عبد الزرقة ،تحميل قرار استغالل الغاز الصخري ،مذكرة لنيؿ شيادة الماشتر في
ميداف الحقوؽ والعموـ السياسية ،تخصص سياسات عامة ،جامعة الجزائر  ،3كمية العموـ
السياسية والعالقات الدولية (قسـ التنظيـ السياسي واإلداري.)2015/2014 ،
المجالت
 -1أحمد جابة وسيماف كعواف" ،الغاز الصخري في الجزائر في ظل التجربة األمريكية" ،مجمة
المستقبؿ العربي2015 ،
http://www.causlb.org/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_441_ahmad_ja
 ،ba.pdfتاريخ الزيارة .2016/07/02
المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر ،دراسة
حدة فروحات ،الطاقات
ّ
ّ -2
لواقع مشروع تطبيؽ الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير لمجزائر ،مجمة الباحث ،عدد ،11
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،2012

عمى

الموقع

،rcweb.luedld.net/rc11/A1115.pdf

تاريخ

الزيارة

.2016/05/20
التقارير والمؤتمرات والممتقيات:
األوؿ:
 -1أحمد طرطار ،طارؽ راشي ،الغاز الصخري كمصدر جديد لمطاقة العالمية  ،المؤتمر ّ
السياسات االستخدامية لمموارد الطاقوية بيف متطمبات التنمية القطرية وتأميف االحتياجات

الدولة...الورشة األساسية األولى ،جامعة سطيؼ  ، 1كمية العموـ االقتصادية وعموـ
ّ
التسيير ،2015،عمى الموقع ،http://eco.univ-setif.dz/uploads/A107.pdf :تاريخ
الزيارة  15جواف .2016
 -2مجمس الطاقة العالمي" ،دراسة موارد الطاقة نظرة مركزة عمى الغاز الصخري" ،تر إيماف
بويحي وخالد الشتوي ،لندف ،المممكة المتحدة.
.https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/.../shale-gas- -3
 ،2010 ،ar.pdfتاريخ الزيارة .2016/05/25
 -4معيد الدراسات المصرفية ،الغاز الصخري ،العدد  ،8السمسمة السادسة،الكويت .2014 ،
،http://www.kibs.edu.kw/upload/EDAAT_03_Mar2014_877.pdf

تاريخ

الزيارة .2016/10/06
 -5وكاالت ،دراسة :الغاز الصخري األمريكي سيؤثر بشكل متباين عمى اقتصاديات دول الخميج،
الخميس  18سبتمبر  ،2014عمى الموقع
 ،http://www.moheet.com/2014/09/18/2141950.htmlتاريخ الزيارة 2016/09/08
الجرائد اإللكترونية:
 -1أيمف .ف ،قصة الغاز الصخري في الج ازئر ،احتياطات ىائمة  ....والجدل مستمر،أخبار
اليوـ ،األحد 8فبراير .2015
http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200243/200257/132006
 -2الجزائر تسقط في قبضة أسواق النفط ،جريدة العرب ،العدد  ،11المجمد .2015 ،37
 ،www.alarab.co.uk/?id=41975تاريخ الزيارة .2016/05/20
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 -1الغاز الصخري طاقة جديدة تواجو مشاكؿ قديمة ،الشعب اليومية 01 ،أفريؿ.2012
،http://arabic.people.com.cn/31657/7776883.html

تاريخ

الزيارة

.2016/10/12
 -2بترول الجزائر سينتيي بعد  10سنوات ،خبراء الطاقة ،الشروؽ اليومي ،يوـ .2012/11/18
،www.echoroukonline.com/ara/articles/151499.html

تاريخ

الزيارة

.2016/05/17
 -3رياض .ب ،ىل تتراجع الحكومة عن استغالل الغاز الصخري" ،الشروؽ أوف اليف"،
،2014/06/15
 ،http://www.echoroukonline.com/ara/articles/206909.htmlتاريخ الزيارة
.2016/05/27
 -4سعيد باتوؿ ،استغالل الغاز الصخري" :عممية انتحارية" ،بوابة الشروؽ.2015/01/09 ،
 ،www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/229127.htmlتاريخ الزيارة
.2016/09/4
 -5سعيد .ب ،الجزائر ستعتمد عمى الخبرة األمريكية بدؿ الفرنسية في استغالؿ الغاز الصخري،
جريدة الفجر ،عمى الموقع . http://www.djazairess.com/a/fadjr/235397ف تاريخ
الزيارة .2016/08/01
 -6سالؿ يطالب مساعدة روسيا الستغالؿ الغاز الصخري ،جريدة الشروؽ ،الخميس  28أفريؿ
 ،2016عمى الساعة .11:00
 -7محمد ليواري ،الغاز الصخري في الجزائر :شعب يتوحد وأحزاب تتفرق ،الشروؽ أوناليف
(جانفي  ،)2015عمى الموقع ،http://politicsechoroukonline.com/articles/1989
تاريخ الزيارة  ،2016/05/18عمى الساعة 15 :20
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/282111.html.
 -8مسعودة براىيمية" ،الغاز الصخري" عصب الطاقة المتجددة ،واستغاللو يحمل أي ضرر،
"الشعب" 28 ،جانفي  ،2015الجزائر.
 ،http://www.djazairess.com/echchaab/43288تاريخ الزيارة .2016/10/7
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المواقع اإللكترونية:
 -1العالقات الجزائرية – األمريكية بمغت أفضؿ مستوياتيا عمى اإلطالؽ ،عمى الموقع:
،http://radioalgerie.dz/news/ar/article/207881/html

تاريخ

الزيارة

.2016/06/12
 -2مختار العايب (ميندس حفر وانتاج بترولي متقاعد) ،غاز الشيست :حقيقة األخطار والبدائل
المتاحة 23 ،نوفمبر  ،www.babnet.net/festivaldetail-57067.asp .2012تاريخ
الزيارة.2016/09/08 ،
المتجددة بألمانيا وتوجو الجزائر لمشاريع الطاقة
 -3محمد راتوؿ ومحمد مداحي ،صناعة الطاقات
ّ
المتجددة كمرحمة لتأمين إمدادات الطاقة األحفورية.
ّ
html

،http/ /manifest.univ_/ouargla.dz/documents/archive

تاريخ

الزيارة

.2016/07/17
 -1واشنطف

والجزائر

الموقع)(23/07/2016

تبحثاف

آفاؽ

التعاوف

في

قطاع

،http://arabic.rt.com/news/833649

الطاقة،

عمى

تاريخ

الزيارة

.2016/07/12
برامج تمفزيونية:
 -1قضية استغالؿ الغاز الصخري في الجزائر ،محور حمقة برنامج "الواقع العربي" ،يوـ  05مارس
 ،2015حيث تطرقت إلى تداعيات استخراج الغاز الصخري وكذلؾ التحركات السياسية الرافضة
لمعممية ،عمى الموقع http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-
 ،situation/2015/3/5/تاريخ الزيارة .2016/08/16
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