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تجربة الجزائر مع الغاز الصخري
تبوأت الجزائر مركز الصدارة فً العالم العربً فً مجال التنقٌب عن
الغاز الصخريٌ ،حدوها األمل بؤن ٌإدي االستغالل الناجح لمواردها
الكبٌرة إلى عكس االنحدار الراهن فً انتاجها من الغاز الطبٌعً ،وبالتالً
إلى صون اقتصادها وحماٌته.
ٌُعتبران العمود الفقري لموارد البالد المالٌة ،والغاز النفط معروف أن
وٌش ِّكالن  62فً المئة من عائدات الحكومة و 97فً المئة من مداخٌل ا
لتصدٌر .بٌد أن انخفاض وتائر االنتاج والهبوط الحاد فً أسعار النفط
الذي بدأ فً أواخر العام  ،2014س ّددا ضربة مإلمة للجزائر .والغاز
وكما قال رئٌس الوزراء الجزائري ،عبد الملك سالل فً أوائل العام
" "2015نحن فً خضم أزمة.

كارول نخلة
لقد واجه قرار الحكومة فً العام  2012بطرق أبواب موارد الغاز
الصخري فً البالد ،موجة من االحتجاجات من الن ّقاد الذٌن أبدوا خشٌتهم
من أن كمٌات الماء الضخمة الضرورٌة للوصول إلى هذا النوع من الغاز،
سٌقلِّص إمدادات الماء ،خاصة فً المناطق التً تعتمد إلى حد كبٌر على
الزراعة.
تن ّقلت االحتجاجات عبر البالد وفً بعض المدن األوروبٌة ،وهً وُ ِّق َت ْ
ت
على وجه الخصوص لتتزامن مع زٌارات وزٌر الطاقة والمعادن
الجزائري ٌوسف ٌوسفً .بٌد أن المظاهرات زادت وتائرها وجذبت
اهتماما أكبر منذ العام  ،2014خاصة فً جنوب البالد حٌث تر ّكزت
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عملٌات التنقٌب عن الغاز الصخري .لكن ،وعلى الرغم من هذه
االحتجاجات ،تعهّد المسإولون الجزائرٌون بالمضً قدما بهذه المشارٌع.
تعترف شركات النفط والخبراء ،على حد سواء ،أن انتاج الغاز الصخري
فً الجزائر مُق َت َر ٌح بعٌد المدى .إذ الٌزال هناك العدٌد من العقبات التً
ُتعتبر مإسسٌة إلى حد كبٌر ،والتً كانت هً نفسها أصال المسإولة عن
تثبٌط االستثمار فً قطاع النفط والغاز التقلٌدي.
والحال أن انحدار االنتاج الجزائري ٌُعزز القناعة الشعبٌة بؤن وفرة
الموارد تحت األرض ال ُتترجم نفسها بالضرورة فً شكل إنتاج نفط وغاز
فعّال .ولذاٌ ،تعٌّن على الحكومة الجزائرٌة أن تتصدى لجذر المشاكل أوال
 قبل أن تعلِّق كبار اآلمال على الغاز الصخري  -إذا ما أرادت تحسٌنالمشهد الكسول والمتبلِّد لقطاع النفط والغاز فٌها.
الجزائر غنٌّة بموارد النفط والغاز ،سواء التقلٌدي منها أو غٌر التقلٌدي
(أساسا الصخري) .لكن ،وعلى الرغم من هذه الثروة الطبٌعٌة ،وصل
إنتاج النفط والغاز إلى ذروة اإلنتاج فً  2005و 2007على التوالً.
االحتٌاطً المإ ّكد من النفط التقلٌدي بنحو  12،2ملٌار برمٌل ،وهو وٌق ّدر
ثالث أكبر مخزون فً إفرٌقٌا بعد لٌبٌا ونٌجٌرٌا .ومع وجود  4،5ترٌلٌون
متر مكعب (نحو  160ترٌلٌون قدم مكعب) من االحتٌاطً المإكد للغاز
الطبٌعً ،تحتل الجزائر المرتبة العاشرة فً العالم والثانٌة فً إفرٌقٌا بعد
نٌجٌرٌا.
أما األرقام الخاصة بالغاز والنفط الصخرٌٌن فهً غٌر مإكدة ،ألن التنقٌب
الٌزال فً مراحله األولى .لكن إدارة معلومات الطاقة األمٌركٌة تق ِّدر أن
الجزائر تحوز على نحو  20ترٌلٌون متر مكعب ( 706ترٌلٌون قدم
مكعب) و 5،7ملٌار برمٌل من الغاز والنفط الصخرٌٌن (على التوالً)
الذي ٌمكن تقنٌا استخالصه.
وهذا ّ
ٌمثل موارد جدٌدة محتملة ضخمة لبلد ٌتحرق لتنوٌع قطاع الطاقة فٌه
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وفً هذه األثناء ،وفٌما تعانً الجزائر من هبوط إنتاج النفط والغاز ،ارتفع
بدفع من عملٌات الدعم السخٌة .وتقدر
الطلب المحلًّ بشكل سرٌع ،أساسا
ٍ
كلفة دعم المنتجات الهٌدروكربونٌة ،وفقا لصندوق النقد الدولً ،بنحو
 2،22ملٌار دوالر ،أو  10،9فً المئة من الناتج المحلً االجمالً فً
العام . 2012
وفً بلد ٌعتمد أساسا على النفط والغاز لتلبٌة احتٌاجاته من الطاقة ،كانت
الحصٌلة الفورٌة لذلك هً تقلُّص قدرات التصدٌر .فقد هبطت العائدات
الصادرات الهٌدروكربونٌة من  70،6ملٌار دوالر فً  2012إلى من
 65،3ملٌارا فً  ،2013على رغم الحقٌقة بؤن أسعار النفط حٌنها حلقت
فوق سقف الـ 100دوالر للبرمٌل .وألن معظم الغاز الجزائري ٌُباع وفق
.عقود مإشر النفط ،فؤن سعره اقتفى عن كثب تغٌُّر أسعار البترول
على الرغم من مواردها الكبٌرة من الهٌدروكربونات ،إال أن الجزائر لم
.تكن مكانا سهال لالستثمار الدولً فً قطاع النفط والغاز التقلٌدي
ومثل هذه البٌئة المُتحدٌة قلّصت هذه الصناعة إلى حد كبٌر ،وأضعفت
آفاق االنتاج المستقبلً .وجاء االنخفاض فً أسعار النفط والغاز لٌفاقم هذه
التحدٌات ،ما أسفر عن تراجع العائدات واالنفاق من جانب شركات الطاقة
لكن ،وبغض النظر عن مسؤلة األسعار ،فإن آفاق الغاز والنفط الصخرٌٌن
لن تكون مُغاٌرة ،مالم ُتظهر الحكومة التزاما ج ّدٌا بتحسٌن مناخ األعمال
فً البالد.
 ،ص ّنف البنك الدولً الجزائر فً " العمل  2015إنجاز " فً تقرٌره
المرتبة المتؤخرة  154من أصل  189بلدا .وهو أداء أسوأ من العام
 2014حٌن احتلت الجزائر المرتبة  .147وفً قطاع النفط والغاز ،على
وجه الخصوص ،تحدثت إدارة معلومات الطاقة األمٌركٌة عن عوامل
ُّ
التؤخر المتكرر رئٌسة عدة وراء
أداء اإلنتاج المخٌّب لآلمال  ،منها
للمشارٌع بسبب بطء الموافقة الحكومٌة ،والصعوبات لجذب شركاء
االستثمار ،والثغرات فً البنى التحتٌة ،ومشاكل تقنٌة أخرى .وٌمكن أٌضا
إضافة المشاكل التالٌة إلى هذه الالئحة :سلطة تشرٌعٌة وبٌئة تنظٌمات غٌر
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قاس ،وفساد ،ومخاطر أمنٌة
مُستقرة ،وسٌاسات حمائٌة ،ونظام ضرائب
ٍ
عالٌة .
فً العام  ،2005على سبٌل المثال ،أصدرت الحكومة قانونا
هٌدروكربونٌا جدٌدا لتقلٌص احتكار سوناطراك (الشركة الوطنٌة للنقل
وتسوٌق المحروقات فً الجزائر) .بٌد أن الرأي العام الجزائري وأحزاب
فً المعارضة انتقدت بحدة قانون العام  ،2005ولذا تم تعدٌله بشكل
جذري بعدها بسنة لحماٌة هٌمنة هذه الشركة التً تملكها الدولة .والقانون
المع ّدل للعام  2006لم ٌفرض وحسب ضرٌبة تصل إلى  50فً المئة
على شركات النفط حٌن ٌصل سعر البرمٌل إلى  30دوالرا ،بل ثب َ
ت أٌضا
مشاركة سوناطراك بنسبة  51فً المئة كحد أدنى فً مختلف المشارٌع.
وجرى سن قواعد إضافٌة فً عامً  2009و 2010قٌّدت الواردات
وفرضت مزٌدا من القٌود على االستثمارات األجنبٌة.
والحال أن الجزائر تفرض أقسى أنظمة ضرائب بترولٌة فً العالم .ووفقا
 ،من الصعب  Wood Mackenzieلشركة االستشارات وود ماكٌنزي
فهم األسس المنطقٌة وراء الشروط التعاقدٌة الصارمة والمواقف
تجاه شركات النفط الدولٌة ،خاصة حٌن نضع فً المتعجرفة لسوناطراك
االعتبار الحالة الهزٌلة للقطاع الهٌدروكربونً الجزائري .ففً العام
 ،2010مثال ،أ ّدت فضٌحة فساد إلى سجن العدٌد من مدراء سوناطراك
وإقالة وزٌر الطاقة آنذاك شكٌب خلٌل.
عالوة على ذلك ،كان الوضع األمنً مُثبطا أٌضا للمستثمرٌن المُحتملٌن.
وكما هو معروف ،الجزائر لها إرث من العنف .ففً العام ،1992
انغمست البالد فً لجج حرب أهلٌة وحشٌة بٌن الجٌش والمجموعات
اإلسالمٌة دامت نٌفا وعشر سنوات .وتندلع اشتباكات بٌن الفٌنة واألخرى
مع المٌلٌشٌات منذ نهاٌة الحرب .وقد أدى هجوم المتشددٌن اإلسالمٌٌن
على مجمع عٌن أمٌناس إلنتاج الغاز فً كانون الثانًٌ/ناٌر ،2013
وأٌضا قطع رأس سائح فرنسً فً أٌلول/سبتمبر  ،2014إلى تذكٌر
األسرة الدولٌة بمدى هشاشة الوضعٌن السٌاسً واألمنً فً هذه الدولة
اإلفرٌقٌة الشمالٌة.
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والواقع أن المخاطر التً تواجهها شركات النفط الدولٌة فً الجزائر ،تبدو
مرتفعة للغاٌة قٌاسا بالمكافآت التً قد تحصدها .ولذلك ،لٌس مفاجئا أن
تكشف المزادات السابقة عن محدودٌة االهتمام الدولً بالعطاءات الخاصة
بحقوق التنقٌب عن النفط والغاز .فقد أسفرت جوالت الترخٌص فً
الجزائر عن منح ترخٌص قطعتً أرض فقط من أصل القطع العشر التً
جرى عرضها .وفً العام  ،2009لم ٌُرخص سوى ثالث من أصل ثمانً
قطع ،وفً  2008أربع فقط من أصل . 16
قانون النفط فً العام  2013قامت الحكومة الجزائرٌة مج ّددا بمراجعة
والغاز بؤمل إنقاذ االقتصاد ،من خالل الحث على االهتمام بتطوٌرات
جدٌدة فً مجال الطاقة ،خاصة منها الغاز الصخري.
من بٌن التغٌٌرات الرئٌسة التً تم إدخالها ،حوافز ضرٌبٌة إضافٌة لتشجٌع
األنشطة المتعلقة بالغاز والنفط الصخرٌٌن وسائر موارد النفط والغاز غٌر
التقلٌدٌة؛ فضال عن األنشطة الخاصة بالحقول الصغٌرة؛ والترسبات فً
مناطق غٌر مستك َشفة ،بما فً ذلك الحقول البحرٌة؛ والحقول ذات
الجٌولوجٌا المعقدة و/أو تلك التً تفتقر إلى البنى التحتٌة.
أسندت التغٌٌرات بعض الضرائب إلى الربح بدل الدخل ،آخذة بالتالً فً
االعتبار التكالٌف ال اإلنتاج فقط ،عند احتساب قاعدة الضرٌبة  -وهً
مقاربة ثمِّنها المستثمرون عالٌا .إضافة إلى ذلك ،خ ّففت الحكومة بعض
الشروط المتعلقة بالتنقٌب واألبحاث واالنتاج فً قطاع النفط والغاز
التقلٌدٌٌن ،كما اتخذت إجراءات لدعم األبحاث واالنتاج فً الموارد غٌر
التقلٌدٌة .وسمحت التعدٌالت أٌضا بالحصول على تراخٌص لفترات أطول
للقٌام عملٌات التنقٌب عن الموارد غٌر التقلٌدٌة (أحد عشر عاما مقابل
سبعة أعوام بالنسبة إلى الموارد التقلٌدٌة) وعلى فترة إنتاج أطول (- 30
.) 40اما مقارنة مع  30 – 25عاما بالنسبة إلى النفط والغاز التقلٌدٌٌن
منذ مطلع العام  ،2015كان للتغٌٌرات التشرٌعٌة تؤثٌ ٌر إٌجابً ،لكن
محدود للغاٌة ،على قطاع النفط والغاز .وفً إحدى جوالت تقدٌم العروض
فً العام ُ ،2014من َِحت سبع عشرة رخصة من أصل الرخص الواحدة
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درج
والثالثٌن المعروضة للمجاالت غٌر تقلٌدٌة ،وهً المرة األولى التً ُت َ
فٌها هذه المجاالت غٌر التقلٌدٌة فً جولة تقدٌم العروض .كما تم منح
أربعة عقود ،بما فً ذلك رخصة للتنقٌب عن النفط الصخري فازت بها
النروٌجٌة جنبا إلى جنب مع شركة روٌال ) (Statoilشركة ستات أوٌل
البرٌطانٌة-الهولندٌة متعددة ) (Royal Dutch Shellداتش شل
الجنسٌات .إضافة إلى ذلك ،مُنحت رخصتان إلى فرٌق مإلّف من شركة
مقرّ ها  (Dragon Oil) -اإلٌطالٌة وشركة دراغون أوٌل ) (Enelإنٌل
فً اإلمارات العربٌة المتحدة ،وكانت الوافد الجدٌد الوحٌد إلى الجزائر.
 (Repsol andومُنحت رخصة أخرى إلى شركة رٌبسول أند شل
اإلسبانٌة .ومع أن حصٌلة جولة تقدٌم التراخٌص وُ صفت بؤنها )Shell
مخٌّبة لآلمال ومثٌرة للقلق ،إال أن مشاركة شركات نفط كبرى مثل شل
وستات أوٌلٌُ ،ع ّد رصٌدا قٌّما ودافعا لجذب خبرات إضافٌة.
) (Shellوشل ) (Eniتمتلك شركات نفطٌة دولٌة عدة ،من ضمنها إنً
تراخٌص جزائرٌة للتنقٌب ) (Talisman Energyوتالٌسمان إنرجً
 (Firstعن الغاز والنفط الصخرٌٌن ،وتحاول اكتساب المٌزة التفاضلٌة
ألن تكون أول الداخلٌن إلى هذه الصناعة .وصفت شركة ستات )Mover
أوٌل حٌازتها لرخصة التنقٌب عن الغاز والنفط الصخرٌٌن فً العام
 2014بؤنها "فرصة الختبار حقل كبٌر محتمل من موارد قطاع الغاز
إمكانٌات قطاع النفط والغاز الصخري " والنفط الصخري" ،وأضافت أن
قد تصبح عنصرا ذا أهمٌة متزاٌدة فً صادرات البالد الكبٌرة فً الجزائر
"من الغاز إلى أوروبا فً المستقبل.
على الرغم من التفاإل الحذر من جانب بعض المستثمرٌن الدولٌٌن ،من
غٌر المتوقع أن ٌبدأ إنتاج الغاز والنفط الصخرٌٌن فً الجزائر فً وقت
قرٌب.
ثمة أسباب جوهرٌة لعدم تحقق إنتاج الغاز والنفط الصخرٌٌن سوى فً
الوالٌات المتحدة ،على الرغم من أنها ال تمتلك أكبر احتٌاطً من الغاز
والنفط الصخرٌٌن .فقد نشطت الوالٌات المتحدة فً هذا المجال بفعل
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

مروحة من العوامل ،منها ارتفاع أسعار النفط ،والتقدم فً مجال
التكنولوجٌا ،والملكٌة الخاصة لحقوق المعادن الجوفٌة ،ورسوخ صناعة
الخدمات والبنى التحتٌة لدٌها ،ووفرة المٌاه ،والضرائب التنافسٌة ،والبٌئة
المواتٌة لالستثمار عموما .وألن الدول األخرى ال تمتلك جزءا كافٌا من
هذه السماتٌ ،ش ّكك الخبراء فً إمكانٌة تكرار تجربة الوالٌات المتحدة
قرٌبا فً أماكن أخرى.
وبالفعل ،التزال الجزائر تفتقر إلى معظم هذه المتطلبات ،ما ٌجعل النمو
السرٌع فً إنتاج الغاز والنفط الصخرٌٌن أمرا مستبعدا فً المستقبل
القرٌب .العقبات الرئٌسة التً ٌواجهها االستثمار فً قطاع الغاز والنفط
الصخرٌٌن فً الجزائر ،وفقا لنشرة "دراسة الحالة االقتصادٌة فً الشرق
األوسط" ،تتضمن ما ٌلً:
الموقع النائً للمساحة التً تحتوي على النفط والغاز الصخري فً البالد،
وغٌاب البنٌة التحتٌة ،ومحدودٌة المٌاه ،والحاجة إلى مزٌ ٍد من الح ّفارات
بشكل أسرع من آبار النفط
ألن آبار النفط والغاز الصخرٌٌن تنضب
ٍ
والغاز التقلٌدٌة .وتجدر اإلشارة إلى أن إنتاج الغاز والنفط الصخري
سٌتباطؤ على األرجح بفعل العوامل نفسها التً لطالما أعاقت االستثمار فً
قطاع النفط والغاز التقلٌدي فً الجزائر.
عالوة على ذلكٌ ،بدو أن الحكومة الجزائرٌة استهانت برد الفعل الشعبً
على النشاطات المتعلقة بالنفط والغاز الصخرٌٌن .كما أن بعض الخبراء
الدولٌٌن وقعوا فً سوء الحسابات ،وجادلوا بؤن "صناعة النفط والغاز لها
باع تارٌخً مدٌد فً الجزائر ،وبالتالً من المتوقع بروز معارضة
بٌد أن الطرفٌن مخطئان وكما ورد فً شعار أطلقه محدودة وحسب
ٌخشى المُحتجون "حظرا على الغاز الصخري المُحتجون" الشعب فرض
من تؤثٌر نشاطات الغاز والنفط الصخرٌٌن على إمدادات المٌاه وعلى
 ،وتكنولوجٌا ) Frackingالبٌئة ،ألن التكسٌر الهٌدرولٌكً (أو ما ٌسمى
الحفر المُستخدمة الستخراج الغاز الصخري ،تتطلبان كمٌات ضخمة من
المٌاه ،التً هً مورد نادر فً الجزائر .هذا إضافة إلى أن  95فً المئة
ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

مغطاة من التشكٌالت الجٌولوجٌة للنفط والغاز الصخرٌٌن فً البالد،
 World resources stituteبالصحراء  ،وفقا لمإسسة موارد العالم

تحاول الجزائر تقدٌر وتوكٌد قدراتها فً قطاع الغاز والنفط الصخرٌٌن،
بؤمل أن تكون قادرة فً اآلتً من األٌام على حصد مختلف الفوائد التً
ٌو ّفرها مصدر إضافً من إمدادات الهٌدروكربون المحلً القتصاد ٌعتمد
إلى حد كبٌر على عائدات النفط والغاز.
بٌد أن معظم الدراسات الدولٌة تتفق على القول أن االستغالل الناجع
لموارد النفط والغاز الصخري خارج الوالٌات المتحدة ،سٌكون محدودا
للغاٌة.
والجزائر لن تكون استثناء ثم أن العقبات العدٌدة المُتبقٌة ال تتعلق فقط
بالنفط والغاز الصخرٌٌن ،بل أٌضا بإثباط االستثمار فً احتٌاطً النفط
والغاز التقلٌدي المُو ّكد منذ أمد طوٌل فً البالد .وحتى لو أُزٌلت العقبات
التقنٌة وتم إسكات المعارضةٌ ،بقى أن جذر المشاكل فً الجزائر ٌكمن فً
عدم قدرة الحكومة على إنفاذ إصالحات عمٌقة وفعّالة تساعد على جذب
الرسامٌل الدولٌة .وكما قال صندوق النقد الدولً فً العام  ،2014ثمة
حاجة لتحسٌن مناخ العمل ،وجذب االستثمارات األجنبٌة ،وتطوٌر اندماج
الجزائر فً االقتصاد العالمً.
الٌزال ثمة الكثٌر مما ٌجب عمله كً تغٌّر الحكومة االعتقاد الشائع بؤن
الجزائر مكان صعب للقٌام باألعمال .لكن ،من دون ذلك ،سٌواصل إنتاج
النفط والغاز المحلٌٌن مكابدة الصعوبات ،سواء مع النفط والغاز الصخري
أو من دونه.

ٌحتفظ ناشر هذه المادة بحقوق الطبع والملكٌة الفكرٌة لها.
قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

