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مقدمة 
بـ  )املعروفة  للكهرباء والغاز  التونسية  انشاء الرشكة  ارتفعت من 21 % عند  حققت تونس نسبة كهَربة عالية، 

الطاقة حاليًا عدًدا  اليوم. ومع ذلك، يواجه قطاع   1 الستاڨ( يف 1962 )سّت سنوات بعد االستقالل( إىل 99.8% 

من املشاكل. إىل جانب تبعيّته العالية للطاقة املعتمد عىل الوقود األحفوري )التي تقارب حوايل 97 % من انتاج 

الكهرباء(، يواجه القطاع ارتفاًعا يف االستهالك بينام تتناقص املوارد الوطنيّة املحدودة أصال.

يف الواقع، انخفض اإلنتاج الوطني للطاقة األّولية بـ 36 % بني 2010 و2018. خالل نفس الفرتة، ارتفع الطلب عىل 

الطاقة بأكرث من الضعف. أّدى هذا السياق إىل ازدياد عجز ميزانية الطاقة األّولية، الذي قفز من 15 % يف 2010 

إىل قرابة 50 % يف 2018، ويف الوقت ذاته تعمقت التبعيّة الطاقية لتونس )أكرث من نصف الغاز الطبيعي املُستهلَك 

مستورَد من الجزائر(. نتج عن كّل ذلك ارتفاع حاّد يف أسعار الكهرباء بالنسبة للمستهلكني2. تونس هي من الدول 

غازات  انبعاثات  تخفيض  إىل  والهادفة  وطنيًا  دة  املُحدَّ مبساهمتها  وملتزمة   )2015( باريس  اتفاق  عىل  املوقِّعة 

االحتباس الحراري يف كّل القطاعات بـ 41 %، حسب أرقام 2010، يف أفق 2030. وذلك رغم أّن تونس ال تساهم 

بأكرث من 0.07 % من االنبعاثات العامليّة3. تشمل التخفيضات املُخطَّط لها التقليص بنسبة %46 من انبعاثات قطاع 

الطاقة. يُفرتض أن ينسجم تحقيق هذه األهداف مع طموح تونس إىل الحّد من عجزها الطاقي.

يف األثناء، تعمل تونس عىل تنويع مصادر طاقتها من خالل تطوير الطاقات املتجّددة. ومع ذلك اتّسمت السياسات 

املناخية، التي انتهجتها الدولة التونسية خالل العقود األخرية، بالفشل يف إحداث التغيريات املطلوبة. يرجع ذلك إىل 

بقائها حبيسة إطاٍر رأساميلٍّ يفرض السعي إىل تحقيق منّو ال نهاية له ويعطي األولويّة للربح الخاّص قبل كّل اعتبار 
آخر، وهو ما نتج عنه ’توّسع طاقيُّ عوض االنتقال الطاقّي‘.4

وقع  التي  للنامذج  بدائل  إىل  حاجة  هناك  املناخيّة،  السياسات  يف  والبيئية  االجتامعية  األهداف  إدماج  أجل  من 

تطويرها حتى اآلن. ميكن تحقيق ذلك من خالل مقاربة تتمحور حول النفع العاّم وامللكية العاّمة، برشط أن يتّم 

تنفيذها من ِقبَل مؤّسسات خاضعة للمساءلة، بأكرث دقّة داخل إطار الدميقراطية الطاقيّة. يفرتض ذلك خطة تتضّمن 

’مشاركة ورقابة شعبيّة فّعالة’ 5. لرفع هذا التحّدي والوصول إىل حلول ’حقيقيّة‘، تّم الدفع مبفهوم ’االنتقال العادل‘ 

يف النقاشات العامليّة حول االنتقال الطاقي.

يدعو هذا املفهوم إىل تحّول عادل نحو اقتصاٍد مستداٍم بيئيًا ومنصٍف لجميع أعضائه. كام يجزم أّن تغيري الطريقة 

َذ  التي نستخدم ونفّكر بها يف الطاقة يتطلّب تحوالت عميقة يف كّل القطاعات، وأّن االنتقال الطاقي يجب أن يُنفَّ

، فإن فكرة االنتقال العادل تشّدد عىل  بحَذر من أجل عدم إعادة إنتاج أو تعميق التفاوتات املوجودة. ومن ثُمَّ

مسألة الدميقراطية، وكذلك عىل قضايا السيادة عىل املرافق العاّمة والبيئة )من بني أمور أخرى( 6. يف واقع األمر، 

الحايل  املايل  النظام  االبتعاد عن  يشمل  أن  يجب  الطاقي  االنتقال  تصميم  املجتمعات يف  الرتكيز عىل مصالح  إّن 

القائم عىل الربح من أجل ضامن مراعاة األبعاد األخرى. وفًقا لإلطار النظري لالنتقال العادل، ال ميكن لحّل حقيقي 

بينام يتجاهل  الطاقة -  املثال، مصادر  املناخ - عىل سبيل  أن يعالج ببساطة جانبًا واحًدا فقط من مشكلة تغرّي 

القطاعات االجتامعية والبيئية التي قد تعتمد عىل تلك املصادر بطرق مختلفة. تتمحور الفكرة األساسية هنا حول 

التخّل عن الرؤى واألهداف الضيقة والنظر يف الطريقة التي ينبغي بها تطوير الطاقات املتجّددة.

يف عام 2017، قالت ’حركة الجيل‘، يف إشارة إىل رضورة االنتقال العادل، أّن »االنتقال أمٌر ال مفّر منه. ليْس العدل 

كذلك«7. ومع ذلك، بالنظر إىل التطورات األخرية، مبا فيها حقيقة فشل جائحة كوفيد 19 يف إحداث أّي تغيري ذي 

تتفاقم  بينام  نتوقعه،  كنا  ماّم  بكثري  أطول  لفرتة  الراهن  الوضع  استمرار  إمكانيّة  تزداد وضوًحا  نظامنا،  قيمة يف 

تداعياته السلبية. يف هذا السياق، مل يبق هناك مجال ملوقف االنتظار واملتابعة: يجب اتخاذ إجراءات فورية نحو 

كٍُل من االنتقال الفّعال والعدالة.

ويف الوقت الذي تدخل فيه تونس اآلن مرحلة انتقال طاقيٍّ جديدة، تبًعا اللتزاماتها الدولية، مل يجِر أّي نقاٍش تقريبًا 

عىل املستوى الوطني حول جوانب إعادة التوزيع لهذا االنتقال، ماّم يثري مخاوف جّدية وأسئلة حاسمة. عىل سبيل 

املثال: من الذي سيستفيد ومن سيخرس من هذا االنتقال؟ من يتحّكم يف املعرفة والتكنولوجيا التي سيتم استخدامها 

إلرساء هذا االنتقال وإىل أي مدى سيعّمق ذلك التبعيّة التاريخيّة لتونس نحو القوى اإلمربيالية؟ هل سيفتح هذا 

االنتقال الطاقي الباب أمام تحرير

وخصخصة قطاع الطاقة؟ إىل أّي مدى سيساعد هذا التحّول الطاقي عىل معالجة قضايا البطالة الهيكلية والالمساواة 
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يف البالد؟ هل سيسّهل هذا االنتقال زيادة الرقابة الدميقراطية عىل املوارد الطبيعية أم سيؤّدي إىل تفاقم االستيالء 

الرأساميل عىل األرايض عىل حساب املجتمعات املحلّية؟

تسعى هذه الورقة إىل تقديم بعض األفكار بغاية محاولة اإلجابة عىل هذه األسئلة وتحّث عىل التفكري يف مفهوم 

االنتقال العادل يف سياق تونيس. نقّدم يف الجزء األول قانون عدد -12 2015 حول الطاقة املتجّددة واستتباعاته. 

ثّم نتحّرى إىل أّي مدى ميثّل االنتقال إىل الطاقة املتجّددة فرصة تنموية ُمقنعة للتونسيّني أنفسهم. أخريًا، نُسائل 

بخصوص آثار تطوير الطاقة املتجّددة عىل حقوق الناس وعىل البيئة.ًًدا

I. قانون الطاقة املتجّددة: نقطة تحّول يف االنتقال الطاقي لتونس

1. املخطّط الشميس التونيس: تجديد االتجاه نحو التبعية كتوّجه اسرتاتيجي:

خطّة  وهو  ’مشت‘(،  )اختصاره:  التونيس  الشميس  املخطّط  من  املُحيََّنة  النسخة  تونس  أطلقت   ،20158 عام  يف 

تنفيذيّة تندرج ضمن اسرتاتيجية االنتقال الطاقي يف البالد. تّم نرش الخطة األصليّة يف عام 2009، وهي تهدف إىل 

زيادة نسبة الطاقة املتجّددة من %3 يف 2016 إىل %30 مع حلول عام 20309، ماّم يتطلّب إنتاج 3815 ميجاوات 

إضافية من الطاقة املتجّددة. وفًقا لـ ’مشت‘، سيقع إنتاج %46 من الطاقة املتجّددة الجديدة بواسطة توربينات 

الرياح، و%39.6 عن طريق األلواح الشمسية الكهروضوئية، و %11.8 عن طريق الطاقة الشمسية املُرَكَّزة10 و 2.6% 

من الكتلة األحيائيّة11.

الطاقة  مشاريع  تنفيذ  ترسيع  حول   2017 ديسمرب  مؤمتر  بعد  ’مشت‘  لـ  األمد  املتوّسطة  األهداف  تحديث  تم 

. تتبّع هذه السياسة توّجًها إقليميًا - إن مل يكن عامليًا - نحو التوّسع يف انتاج الطاقة املتجددة، جزئيًا من 
املتجّددة12

خالل الرشاكات بني القطاعنْي العام والخاص )اختصارها: ’شقعخ‘(، والذي يتّم تربيره باالفتقار إىل املوارد الحكومية 

الكافية لبناء محطّات توليد الطاقة13. عىل سبيل الذكر ال الحرص، كان املغرب يسلك مساًرا مشابًها منذ عام 2009، 

عندما قّدم خطّته الشمسيّة امللك محمد السادس14. ومع ذلك، فإّن الرتويج للـ ’شقعخ‘ كبديل لإلنفاق العمومي 

سندات  )من  التسنيد  من  نوع  هي  والخاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكة  ألّن  مضلِّل  أمر  هو  العمومي  والديْن 

حكوميّة( ملرشوٍع عمومي، يتّم مبوجبه خصخصة األرباح ومشاَركة الخسائر15.

يتطلّب ’مشت‘ حوايل 8 مليار يورو من االستثامرات خالل الفرتة 2030-2015 ، مبا يف ذلك 6.3 مليار للمعّدات 

و 1.7 مليار لتطوير شبكة الطاقة16. وفًقا للمخطّط، سيأيت ثثُلُثا هذا التمويل من مصادر خاّصة، يف أغلبها استثامر 

أجنبّي، والثُلُث اآلخر من مصادر عموميّة. تركّز معظم احتياجات التمويل هذه عىل استرياد املعرفة والخربة )من 

خالل التقنيات واملعّدات وبراءات االخرتاع(، وسوف ترُّسع املسار الحايل لتبعيّة تونس. وسيتجّسد ذلك من خالل 

تعميق املديونيّة الخارجيّة لتونس من أجل متويل هذه التكنولوجيا املستورَدة التي تخضع لرشوط االحتكار وحقوق 

امللكية الفكرية.

يف هذا السياق، تّم تصميم ’مشت‘ بطريقة تُعّزز ديناميّات الطاقة بحيث يحتاج البلد الجنويب إىل االقرتاض أكرث 

السترياد التكنولوجيا واإلنتاج املعريف من الشامل من أجل االنتقال إىل الطاقة املتجّددة. من خالل هذه املخطّط 

تواصل تونس الرتويج لنموذج اقتصادي يقوده االستثامر األجنبي واعتباره السبيل الوحيد لتمويل تنميتها. يف حني 

أّن بعض أجزاء التمويل الالزم ملخطّط الطاقة املتجّددة يف تونس قد تأيت من خالل االستثامر األجنبي )أو حتى من 

التمويالت/الديون املتّصلة مبسألة املناخ(، مل تُبذل أّي جهود الستكشاف طرٍُق إلنتاج املعرفة الالزمة والتحّكم فيها 

بهدف تحقيق بعض أجزاء ’مشت‘ ومن أجل الحّد من التبعيّة للبلدان الصناعيّة يف مجايْل املعرفة ورأس املال.

2. قانون 2015/12: اللربَلَة والخصخصة وغياب سيطرة الدولة:

منذ عام 2009، تّم اتخاذ خطوات نحو رفع الضوابط تدريجيًا عن قطاع الطاقة التونيس: أدَخل القانون عدد 7 لسنة 

2009، املؤرخ يف 9 فيفري 2009، القطاع الخاص يف عملية انتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة عرب »اإلنتاج الذايت« 

الفائض للرشكة الوطنية  املخّصص للرشكات17. تال ذلك املرسوم عدد 2773 لسنة 2009، الذي يفّصل رشوط بيع 

للكهرباء والغاز )املعروفة باختصار »ستاڨ«(. وقع اتّخاذ خطوة كبرية يف عام 2015، مع القانون عدد 12/201518 

املتعلق بإنتاج الكهرباء من مصادر متجّددة. فتح هذا القانون شبكة الكهرباء أمام الرشكات الخاصة، ماّم مّكنها 

من إنتاج الطاقة، بشكل أسايس لالستخدام املحل وللتصدير بعد ذلك، من خالل نظام الرتخيص )للمشاريع التي 

 Nouvelle Version du Plan  8

 Agence  )2015(Solaire Tunisien
 Nationale pour la Maîtrise de

l’Énergi
 La Stratégie de la Maîtrise de’9 
 l’Énergie et le Plan Solaire au
 Niveau National’ [PowerPoint
Presentation]. Available at: )تــّم 

ــالع عليــه يف 11 مــارس 2022(. اإلطّ

املركّــزة  الشمســية  الطاقــة  10تســتخدم 

الطاقــة الحراريــة الشمســية لتوليــد الطاقــة، 

العدســات  أو  املرايــا  باســتخدام  وذلــك 

ــمس  ــوء الش ــن ض ــرية م ــاحة كب ــز مس لرتكي

عــىل جهــاز االســتقبال: يتــم تحويــل الضــوء 

حراريًــا  محــركًا  تدفــع  حــرارة  إىل  املركّــز 

ــد طاقــة  )مثــل توربــني بخــاري( متّصــل مبولّ

ويكيبيديــا(. )املصــدر:  كهربائيــة 

 .Amaimia, N  Khalfallah, E. and11

 Efficacité énergétique‘  )2018(
 et énergies renouvelables‘,
 in Rétrospective du  9  Chapter

.secteur tunisien de l‘énergie
 Projets  )2019(   Tractebel12

 d‘énergies Renouvelables en
:Tunisie, Guide Détaillé. GIZ

بــني  الرشاكــة  تعريــف  يتــم  مــا  غالبًــا 
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ــد  ــا عق ــىل أنه ــاص ع ــاّم والخ ــنْي الع القطاع

طويــل األجــل بــني طــرف خــاّص ووكالــة 

حكوميــة بغايــة توفــري أصــول أو خدمــة 

الخــاص  الطــرف  يتحّمــل  حيــث  عاّمــة، 

ــة  ــؤولية إداري ــع مبس ــرية ويضطل ــر كب مخاط

الــدويل، 2012(. البنــك  )املصــدر:  كبــرية 

 Rachdi, L. )2016( ‘La14 centrale
 solaire de Ouarzazate: un
 modèle à suivre?‘ Note
 de décryptage. Tunisian
Observatory of Economy

 Note‘  )2015(  .Chandoul, J15

 de synthèse à propos du
 projet de loi sur les PPP en
 Tunisie‘. Policy paper. Tunisian

Observatory of Economy

 la  Agence Nationale pour16

)2015(  Maîtrise de l‘Énergie
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التي تزيد طاقتها عن 10 ميجاوات(. تهدف تدابري رفع  ترتاوح بني 1 و10 ميجاوات( ونظام االمتياز )للمشاريع 

الضوابط هذه، التي وضعت حًدا الحتكار الرشكة التونسية للكهرباء والغاز، إىل جعل اإلطار التنظيمي أكرث جاذبية 

للمستثمرين األجانب19.

د األوامر واملناشري القانونية التي أعقبت القانون الرشوط واإلجراءات إلنجاز هذه املشاريع20، مبا يف ذلك الربط  وتحدِّ

بالشبكة الوطنية21 وتقديم عقود منوذجية للرشكات لبدء اإلنتاج مبوجب األنظمة املذكورة. يف هذا السياق، ما تزال 

الفكرة القائلة بأّن قطاع الطاقة يعمل بكفاءة أكرب عندما تتّم إدارته من قبل الرشكات الخاصة، يف مقابل عدم فعالية 

إدارته من القطاع العمومي، سائدة اليوم يف تونس. وذلك عىل الرغم من النقص املقلق للدراسات املستقلة حول 

تأثري سياسات اللرَبَلة عىل قطاع إنتاج الكهرباء22. مل تُقّدم عملية الخصخصة، التي بدأت منذ عقود، براهني كافية 

عىل صّحة وجهة النظر هذه يف الواقع.

يف واقع األمر، مل تؤكّد الحقائق االّدعاء بأّن الرشكات الخاصة تقّدم خدماٍت أفضل بسعر أقّل. عىل العكس من ذلك، 

يف حني تسعى الدول وراء الرشاكات بني القطاعنْي العام والخاّص ألسباب تنموية، متيل الرشكات الخاصة إىل إعطاء 

األولوية ألرباحها يف املقام األول مبوجب هذه العقود، وغالبًا ما يتّم التغايض عن هذا الجانب من املصالح املتباينة. 

ولطاملا أّدت هذه الرشاكات إىل زيادة األسعار، إىل جانب انتهاك حقوق العاّمل، وتدهور جودة الخدمة والفشل 

والخاص،  العام  القطاعنْي  بني  بالرشاكات  املتعلق  التونيس  القانون  يوفّر  ال  مناخية طموحة.  اسرتاتيجية  تنفيذ  يف 

الذي ُسّن يف أواخر عام 2015، أدوات كافية للدولة ملعالجة اآلثار السلبية لهذا النوع من املشاريع، ولضامن حامية 

املصالح العاّمة واملواطنني. مل يتّم التنصيص عىل أّي حق يف التعويض للمجتمعات املحلّية املترضرة، وال توجد آليات 

للرقابة واإلرشاف الحكومي - ملنع »االستيالء األخرض« عىل املوارد، عىل سبيل املثال23. عالوة عىل ذلك، فإّن قدرة 

املجتمع املدين واملجتمعات املحلية عىل النفاذ للمعلومات محدودة فيام يتعلّق مبقرتحات الرشاكة بني القطاعنْي 

العاّم والخاص وال يتّم تشجيعهم عىل املشاركة يف املناقشات24. لذلك، تثري الرشاكات بني القطاعني العام والخاص 

تحّديات مالية بالنسبة للحكومة، بقدر ما متثّل تهديًدا لتقديم الخدمات بكفاءة ولسيطرة دميقراطية حقيقية عىل 

املشاريع.

3. تأثري املصالح الدولية يف عملية صنع السياسات:

يتم الرتويج لالنتقال الطاقي يف تونس من ِقبل الفاعلني الدوليّني، والبعض منهم مرتبط مبشاريع سابقة تهدف إىل 

تطوير الطاقة املتجددة يف شامل إفريقيا بغاية التصدير إىل أوروبا. متحورت إحداها، وهي ديزيرتيك، حول »التدفق 

غري املُقيَّد للموارد الطبيعية الرخيصة من الجنوب العاملي إىل الشامل الصناعي الغنّي، ماّم يحافظ عىل تقسيم دويل 

للعمل غري عادٍل باملرّة«، كام وصفه حمزة حموشان25. مثلام هو األمر مع ديزيرتيك، تُعدُّ رشكتا نور إنرجي )مقرّها 

اململكة املتّحدة( ومجموعة زاميت )مقرّها يف مالطا( صاحبتي املصلحة الرئيسيّة يف مرشوع تونور، الذي كان يهدف 

يف بداياته إىل إنشاء محطّة عمالقة للطاقة الشمسية يف منطقة ڨبّل ِبِنيّة تصدير الكهرباء املنتَجة إىل أوروبا عرب 

كابالٍت تحت البحر.

نظّم أصحاب هذا املرشوع مجموعة ضغط قويّة سَعت إىل إدراج أحكام تتعلق بالصادرات يف ترشيعات الطاقة 

املتجددة، ضّد املقاومة التي أبْدتها الرشكة العموميّة املحتكرة إلنتاج الكهرباء26. تّم توثيق دور الفاعلني الدوليني 

يف التأثري عىل السياسات املحلية يف مجال الطاقة املتجّددة، خاصة فيام يتعلق بالعالقة األملانية التونسية يف هذا 

القطاع. إذ ترى أملانيا، وهي رائدة يف هذا املجال، يف تونس إمكانات عالية ميكن استغاللها. وعليه، تُقّدم أملانيا، 

منذ بدء الرشاكة األملانية التونسية يف مجال الطاقة يف 2012، الدعم التقني واملايل من خالل االستثامرات الصناعية 

وإنشاء املعاهد واملؤّسسات يف تونس. الغاية من ذلك هي، ضمن أمور أخرى، التأثري عىل األحزاب السياسية عرب 

الرتويج ألفكار التنمية »الخرضاء«27. وقد كان لهذه اإلجراءات، املُنََّفذة يف سياق التعاون الثنايئ، بعض التداعيات 

فيام يخّص اإلطار التنظيمي التونيس. يف الواقع، يبدو أّن بعض التوصيات التي قدمتها وكالة التنمية األملانية املُساّمة 

باملؤسسة األملانية للتعاون الدويل )مأتد( ومبادرة ديزيرتيك الصناعية، قد عّجلت بورود بعض التدابري الواردة يف 

قانون 2015. تزعم الدوافع الرسمية للتعاون األملاين أنّها تسعى لتنمية تونس، تحديًدا فيام يتعلّق بالتشغيل28. 

تنسجم اإلجراءات التي تتخذها أملانيا يف تونس مع سياق أنشطة االتحاد األورويب يف هذا املجال. يُعرّب بالٌغ أصدرته 

املفوضية األوروبية يف 2015، حول اسرتاتيجية اتحاد الطاقة، بوضوح عن رغبة االتحاد األورويب يف تشجيع وتطوير 

الدول غري األعضاء يف االتحاد29. وسيتم ذلك يف إطار  الدويل مع  التعاون  الطاقات املتجددة، ال سيام من خالل 

معاهدة ميثاق الطاقة )ممط(، التي تم وضعها يف أوائل التسعينيات. يف الواقع، يعود الجهد األورويب إلرشاك تونس 

الــذايت  اإلنتــاج  تتيــح منظومــة   17  
ســلطة  وألّي  الســكني،  للقطــاع 
محليــة وأّي رشكــة عموميــة أو خاصة، 
متصلــة بشــبكة الكهربــاء الوطنيــة يف 
مســتوى الضغــط املتوســط أو العــايل، 
الصناعيــة  القطاعــات  يف  وتعمــل 
بإنتــاج  الخدمــات،  أو  الزراعيــة  أو 
الكهربــاء الســتهالكهم الخــاّص مــن 
الطاقــة املتجــددة. كــام متّكنهــم مــن 

ــتاڨ‘ ــة ’س ــض لرشك ــع الفوائ بي

18قانـــون عــدد 12 لســنة 2015 مــؤرخ يف 

الكهربــاء  بإنتــاج  يتعلــق   2015 مــاي   11

مــن الطاقــات املتجــّددة. الرائــد الرســمي 

التونســيّة للجمهوريــة 

 Julien-Laferrière, O. )2017(  19

 ‘Coopérations et diplomaties
 économiques concurrentes :
 le rôle de l‘Allemagne dans la
 nouvelle politique énergétique
 de la Tunisie‘. Analytical note.
 Tunisian Observatory of

Economy

أمــر   ،)2016( التونســية  الجمهوريــة   20

حكومــي عــدد: 2016-1123 بتاريــخ 24 أوت 

2016، يحــّدد رشوط وصيــغ تنفيــذ مشــاريع 

انتــاج وبيــع الكهربــاء املنتجــة مــن الطاقــات 

ــّددة املتج

ــرار وزارة  ــية )2017( ق ــة التونس 21الجمهوري

املتجــّددة  والطاقــات  واملناجــم  الطاقــة 

العقــد  حــول   ،2017 فيفــري   9 بتاريــخ 

النموذجــي لنقــل الطاقــة الكهربائيّــة املنتَجــة 

مــن الطاقــات املتجــّددة مــن أجــل االســتهالك 

الــذايت، واملرتبطــة بشــبكات الضغــط العاملــي 

رشكــة  مــن  الفائــض  ولــرشاء  واملتوّســط، 

ــتاڨ ’س

 Louati, I. )2019( ALECA,22

 Production d‘électricité et
 Energies renouvelables :
 Quel avenir pour la STEG
 et la transition énergétique
 en Tunisie? Briefing paper
 no. 8. Tunisian Observatory
of Economy. : https://www.

economie-tunisie.org/
fr/observatoire/ALECA-
Production-electricite-

Energies-renouvelables-Steg

23 االســتيالء األخــرض هــو مفهــوم وقعــت 

صياغتــه لإلشــارة إىل »كّل األنشــطة حيــث 

معروضــة  البيئيّــة  األنظمــة  رؤيــة  ميكــن 

 TNI  ’Green grabbing: :ــدر ــع؛ )املص للبي

 the social costs of putting a price on

’nature

)تّم اإلطّالع عليه يف 11 مارس 2022(.
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يف هذه العملية إىل عام 2013، عندما اتصلت بها سكرتارية ’ممط‘، من خالل السفارة األملانية، ودعتها لالنضامم 

إىل املعاهدة يف سياق مرشوعها للتوّسع يف »الرشق األوسط وشامل إفريقيا«. ما يزال انضامم البالد إىل ’ممط‘ قيد 

املناقشة30. تتضمن املعاهدة األوروبيّة أحكاًما بشأن االستثامرات األجنبية يف قطاع الطاقة، مبا يف ذلك ما يتعلّق 

بتسوية النزاعات بني املستثمرين والدولة )تنمد( ISDS. متنح هذه األداة الرشكات القدرة عىل مقاضاة الحكومات 

عندما تعترب أن سياسات الدول ضارّة بأرباحها، حتى لو كانت تلك السياسات تهدف إىل تعزيز االنتقال الطاقي أو 

الحقوق االجتامعية التي تصّب يف املصلحة العامة. لقد قدمت دعاوي ’تنمد‘ بالفعل مليارات الدوالرات من أموال 

دافعي الرضائب إىل الرشكات الكربى، وبالتايل فإّن مجرد التهديد بـ ’تنمد‘ يُقيّد قدرة الدول عىل تصميم سياساتها،

االتحاد  يسعى  ’ممط‘،  يف  عليها  املنصوص  للمبادئ  وفًقا  الدميقراطية31.  اإلجراءات  مع  بالتايل  يتعارض  ما  وهو 

اتفاقية  املفاوضات حول  التونيس من خالل  الترشيعي  اللربَلَة من أجل توحيد معايري اإلطار  األورويب إىل تعميق 

َقة )اتحشم، املعروفة اختصاًرا بالفرنسيّة ’أليكا‘(. من شأن هذه الهجمة »التحريريّة«  التجارة الحرّة الشاملة واملُعمَّ

دخول  بالتايل  سيسّهل  ما  وهو   – املستثمرين  مصالح  ضد  أحيانًا   - والتعديل  الضبط  عىل  الدولة  قدرة  تقويض 

املستثمرين األوروبيني )الذين يستفيدون من برامج الدعم املكثفة لالتحاد األورويب( إىل السوق التونسية. ويف نهاية 

املطاف، سيُفسح ذلك الطريق أمام الصادرات مبا يضمن األمن الطاقي ألوروبا عوًضا عن تونس32. بالنسبة للرشكات 

األوروبية، يعني النفاذ إىل السوق التونسية زيادة الجدوى قياًسا بالتكلفة والقدرة التنافسية بسبب انخفاض األجور 

والرسوم الجبائيّة إىل جانب تحويلها الُكلفة البيئية. سبق أن متّت اإلشارة إىل الضغوط التي مورَست عىل تونس، وإىل 
عدم استشارة املجتمع املدين يف عملية التفاوض بشأن الـ’أليكا‘.33

4. تقّدم عملية الخصخصة، واملقاومة لها:

العموميّة  الرشكة  - حكرا عىل  الذايت  اإلنتاج  أنظمة  باستثناء   - الكهرباء  إنتاج  كان  القانون عدد-12 2015،  قبل 

’ستاڨ‘. رشعت هذه الرشكة اململوكة للدولة بالفعل يف العديد من االستثامرات لتطوير إنتاج الكهرباء من الطاقة 

املتجددة. عىل سبيل املثال، وقع إنشاء محطّتني لتوليد الطاقة من الرياح تابعتني لرشكة ’ستاڨ‘ يف شامل تونس قبل 

عام 2015: محطة بقدرة 54 ميجاوات يف سيدي داود ومحطّة بقدرة 190 ميجاوات يف بنزرت34. ومع ذلك، يعترب 

املدير التنفيذي للرشكة هذه املشاريع باهظة الثمن. رّصح الطاهر العريبي، املدير التنفيذي السابق لرشكة ’ستاڨ‘، 

يف مقابلة مع مجلّة نواة: »لالستثامر يف مثل هذه املشاريع، نحن مجربون عىل توقيع اتفاقيات ديون. اذ تُكلّف 

مشاريع إنتاج الكهرباء النظيفة ثالثة أضعاف تكلفة املحطات التقليدية. قدرتنا املالية هشة بالنسبة لالستثامر أو 
االقرتاض أو ضامن التحويالت.«35

منذ رفع الضوابط عن إنتاج الكهرباء املتجددة مبوجب أنظمة الرتاخيص واالمتيازات، ارتفعت نسبة االستثامر الخاص. 

وفًقا ألرقام 2018، سيقع إنتاج 42.5 يف املائة من الطاقة الكهربائية من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية 

املَُخطَّط لها يف إطار الرشاكة بني القطاعنْي العام والخاص. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أنه مل يتّم بعد تشغيل جميع 

محطات الطاقة هذه36. وبالتوازي مع ذلك، تعمل رشكة ’ستاڨ‘ عىل تطوير محطّتْي الطاقة الكهروضوئية يف توزر 

)توزر 1 وتوزر 2(، بقدرة 10 ميجاوات لُِكٍل منهام.

بسبب نقص املعلومات املتاحة حول التقّدم املُحَرز يف مشاريع الطاقة املتجددة، من الصعب تحديد املدى الذي 

بلغه تطوير القطاع اليوم، وال ظروف ورشوط هذا التطوير. عىل سبيل املثال، تفيد املعلومات املنشورة عىل موقع 

وزارة الصناعة واملناجم والطاقة أنّه »يف عام 2017، رشَعت رشكة ’ستاڨ‘ يف بناء أول محطة للطاقة الكهروضوئية 

بقدرة 10 ميجاوات يف توزر ]توزر 1[، والتي دخلت طور اإلنتاج يف 10 مارس 2021. كام انطلقت أشغال إنشاء 

محطة توسعة ثانية بقدرة 10 ميجاوات يف نفس املوقع ]توزر 2[، ودخلت يف الخدمة بتاريخ 24 نوفمرب 202137. 

ومع ذلك، أفاد مقال صحفي نرُش يف 5 نوفمرب 2021 أّن تشغيل املحطّتنْي قد بدأ للتّو. ويذكر املقال أّن التأخري يعود 

إىل مشاكل مالية واجهتها محطة توزر 1 وإىل تأجيل موعد شحن املعدات ملحطة توزر 2 بسبب الصعوبات الناجمة 

عن انتشار جائحة كوفيد1938-. كِال املحطّتني يعمُل اآلن ووقع افتتاحهام رسميًا يف مارس 2022.

وقع إنشاء محطة كهرباء أخرى يف تطاوين وكانت جاهزة للتشغيل يف جوان 2020. بيْد أّن االتحاد العام التونيس 

للشغل منع ربط املحطة بالشبكة الوطنية39، محاجًجا بأّن العملية ستُفيض إىل خصخصة الـ ’ستاڨ‘. مل يتّم حّل 

هذا الوضع إىل اليوم40، اذ تنتظر املحطة أن يقع توصيلها بشبكة الكهرباء الوطنية يف ظّل استمرار املفاوضات مع 

االتحاد العاّميل. يف جويلية 412020، نرش وزير الصناعة واملعادن والطاقة42 عىل فيسبوك رسالة اتّهم فيها الجامعة 

بـ »التخريب« ضد تشغيل محطة  التونيس للشغل،  العام  العاّمة للكهرباء والغاز )جعكغ(، إحدى فروع االتحاد 
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الطاقة الكهروضوئية بقدرة 10 ميجاوات يف تطاوين. والتي تم إنشاؤها مبوجب نظام الرتخيص من قبل املؤسسة 

التونسية لألنشطة البرتولية )متأب(، وهي رشكة عموميّة، مع رشكة تابعة لرشكة ’إيني‘ )رشكة نفط إيطالية(. ومع 

ذلك، يحتاج موقف معارضة ’جعكغ‘ للمرشوع إىل أن يُقرأ يف سياق معارضة هذه النقابة للخصخصة بشكل عام. يف 

واقع األمر، رفض االتحاد العام التونيس للشغل للرشاكة بني القطاعني العاّم والخاص عىل وجه التحديد، وللخصخصة 

يف إنتاج الكهرباء بشكل عاّم، ليس جديًدا.

أصدعت الجامعة العامة للكهرباء والغاز باكرًا، منذ جانفي 2014، مبوقفها ضّد مرشوع القانون الذي أعدته وزارة 

الصناعة، والذي تبّنته الحكومة ليصبح يف نهاية املطاف قانون -12 2015. وانتقدت عملية صنع القرار التي أفضت 

إىل مرشوع القانون، مؤكّدة أنّه ِصيَغ دون إرشاك االتحاد العام التونيس للشغل أو املديرين التنفيذيني ومهنديس 

الرشكة التونسية للكهرباء والغاز. وأشار األمني العام لـ’جعكغ‘ إىل أنّه تّم إطالق املرشوع عىل عجل ودون الرجوع 

إىل دراسات ُمسبََقة اإلعداد أو االستناد إىل اسرتاتيجية وطنية عاّمة للطاقة. يف 27 مارس 2018، كّررت ’جعكغ‘ 

موقفها الداعي إىل عدم خصخصة قطاع إنتاج الكهرباء. ويف وقت الحق، بتاريخ 26 فيفري 2020، قبل أشهر قليلة 

من تعطيل محطة توليد الكهرباء يف تطاوين من قبل ’إعتش‘، أصدرت الحكومة قراًرا يسمح بإنشاء رشكات إنتاج 

ذايت إلنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة وحّددت فيه رشوط نقل الكهرباء وبيع فائض الطاقة املُنتجة إىل رشكة 

الكهرباء يف  إنتاج  لخصخصة  القطعيّة  الجامعة  معارضة  لـ’جعكغ‘43 عن  العاّم  الكاتب  أعرب  ذلك،  إزاء  ’ستاڨ‘. 

تونس. وقد صورت ’جعكغ‘ هذه السياسات عىل أنها تعبّد الطريق لالستثامر الخاّص واألجنبي، وأنّها تبّجل أرباح 

املستثمرين عىل مصلحة املرفق العمومي الذي متثّله رشكة ’ستاڨ‘. كام رصّحت ’جعكغ‘ بأنها ستحتج عىل هذا 

االتجاه ألّن من شأن إنتاج الكهرباء من ِقبل األفراد الخواص وبيعها مبارشة للحرفاء أن يعطّل شبكة الكهرباء ويؤثر 

عىل توزيعها، ماّم يجعل الوصول إليها غري متاح لفئات معيّنة من الشعب. كام أّن الجامعة ترفض سلعنة الكهرباء 

ملا لذلك من تأثري سلبي عىل األمن القومي وعىل الصفة العموميّة لرشكة ’ستاڨ‘.

تونس  تنمية  أجل  من  عادل  تحّول  الحايل:  الطاقي  االنتقال  آثار   .II
وحقوق الناس؟

1. فرصة حقيقية لتطوير قطاع الطاقة املتجددة التونيس؟

تعمل تونس، فيام يتعلق باملوارد البرشية وتنمية املهارات، عىل تنفيذ مخطّط تكويني يف قطاع الطاقة، وقد وقع 

تكييفه مع مجال الطاقات املتجّددة. ولهذه الغاية، تّم تصميم الربامج األكادميية واملهنيّة التي تُقدمها الجامعات 

برامج  تقديم  الطاقة يف  يف  للتحّكم  الوطنيّة  الوكالة  بدأت  كام  الهندسة.  كلّيات  ذلك  مبا يف  والخاّصة،  العمومية 

للتدريب وإصدار الشهائد. وقد أّدت هذه الجهود إىل تنمية املوارد البرشية القادرة عىل تزويد الرشكات باملهارات 

املطلوبة للمساعدة يف تنفيذ الربامج الوطنيّة للطاقة املتجّددة، مع زيادة »القدرة التنافسية« )أي بسعر أرخص(. 

ومع ذلك، فإن املهارات والخربات املتوفّرة غري كافية لتمكني الرشكات املحلّية من تصور وتنفيذ وصيانة مشاريع 

محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية عىل نطاق واسع. باإلضافة إىل ما سبق، أّدى ركود مزرعة الرياح يف بنزرت 

منذ عام 2012 إىل تآكل الخربات املكتسبة سابًقا44. بالتوازي مع ذلك، ظهر عدد من املشّغلني الذين مينحون مضمونًا 

وبُنيًَة لقطاع الطاقات املتجّددة الذي يقع تطويره: املؤّسسات الحكومية، مصّنعو ومورّدو املعّدات، رشكات الرتكيب 

والصيانة، مكاتب التصميم، وإلخ. مستندة إىل خربتها الصناعية السابقة، لدى تونس القدرة عىل تطوير رشاكات 

مع املصّنعني األجانب بهدف إنتاج معّدات الطاقات املتجّددة. يف الواقع، فيام يتعلّق بالطاقة الكهروضوئية، تشارك 

الرشكات الوطنية بالفعل يف تجميع بعض الوحدات املستورَدة من الصني وأملانيا واليابان وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

فيام يخّص توربينات الرياح، هناك إمكانات قوية للتكامل الصناعي: اذ تنتج الرشكة التونسية الخاصة »سوكومانني«45 

التي كانت يف األصل متخصصة يف اإلنشاءات املعدنية - أبراج توربينات الرياح. كام أّن الصناعة املحلية قادرة أيًضا 

تكييف  عرب  ذلك  يف  مبا  اإللكرتونيّة،  والصناعة  والكهرباء  امليكانيك  قطاعات  يف  التوربينات  مكّونات  تصنيع  عىل 

خطوط اإلنتاج عند الحاجة. باإلضافة إىل ما سبق، ميكن تنفيذ األنشطة ذات الصلة، من قَبيل الخدمات اللوجستية 

والنقل والبناء واالستغالل والصيانة، من خالل الرشكات املحلية. ومع ذلك، عىل الرغم من كّل هذه املزايا، ما زال 

قطاع تصنيع الطاقة املتجّددة التونيّس غري قادر عىل دعم تطوير املشاريع الكربى. إذ تفتقر تونس إىل بعض املواد 

الخام والتقنيات الوسيطة الرضورية لتطوير مثل هذه املشاريع. ويشمل ذلك ماّدة السيليكا، الخاليا الكهروضوئية، 

املعدات  استرياد  يجب  الرياح46.  توربينات  يف  التحكم  وأجهزة  الرياح،  توربينات  مولّدات  الكهربائية،  األسالك 
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والتقنيات الوسيطة التي ال يتم إنتاجها محليًا، ماّم يؤدي إىل التبعيّة نحو املزّودين األجانب. يف حقيقة األمر، منا 

هذا القطاع حتى اآلن أساًسا بفضل برامج الرتكيب الكهروضوئية السكنية، كام أّن %90 من رشكات قطاع الطاقة 

الكهروضوئية. نتيجة لذلك، تطّورت السوق أساًسا يف مجال  الفرعي للطاقة  القطاع  التونسية تعمل يف  املتجددة 

تركيب األلواح الكهروضوئية. وفًقا للنتائج األولية الستطالع أجرته الوكالة األملانية للتعاون الدويل: من بني 150 رشكة 

يف هذا القطاع، أكرث من %85 هي من رشكات الرتكيب، الثُلُث من مّوردي املكونات الكهروضوئية، و20 منها مكاتب 

تصميم، بينام اقترص عدد مطّوري املشاريع عىل إثنني، إىل جانب اثنني من مصّنعي األلواح الكهروضوئية ومكتب 

املتعلقة برتاخيص وامتيازات  املناقصات  العروض ودعوات  تقديم  ننظر إىل دعوات  تدريب واحد. كذلك، عندما 

الطاقة املتجددة يف الفرتة من 2017 إىل 2019، نجد أّن رشكات التطوير كانت قد نشأت للتّو يف ذلك الوقت47.

باإلضافة إىل ذلك، عىل الرغم من وجود بعض الفاعلني الوطنيّني، فإّن رغبة تونس يف جذب املستثمرين األجانب متيل 

إىل استبعاد الرشكات املحلية واملطّورين التونسيني: عىل سبيل املثال، تعطي الحكومة األولوية للرشكات األجنبية 

التي لديها خربة يف تطوير مشاريع من نفس الحجم وبنفس التكنولوجيا48. يف الواقع، يعتمد اختيار املشاريع عىل 

التجربة السابقة للمطّور أو ملقاوليه الفرعيّني، وعىل مدى اتساق وامكانيّة انجاز املرشوع، مام يعطي يف الواقع 

األفضلية للمستثمرين األجانب من البلدان الرائدة يف تطوير الطاقة املتجددة وذات املوارد املالية األقوى49.

يف ظّل نظام الرتخيص )مشاريع 10 ميجاوات( من بني 22 مرشوًعا استفادت من اتفاق مبديئ إثر الجوالت الثالث 

من املناقصات التي وقع إطالقها بني عامْي 2017 و2019، نصفها فقط لديه قادة مشاريع تونسيون وأربعة مشاريع 

فقط ترشف عليها رشكات تونسية حرًصا. وباملقارنة، ذهبت خمسة مشاريع إىل رشكات فرنسية حرًصا، وثالثة أخرى 

إىل رشكات أملانية حرًصا50.

فيام يتعلق بامتيازات إنتاج الطاقة الشمسية، تم منح جميع املشاريع الخمسة )بإجاميل 500 ميجاوات( إىل رشكات 

 300 بإجاميل  مشاريع،  لثالثة  مبناقصات  الرنويجية   SCATEC Solar سوالر«  »سكاتيك  رشكة  فازت  إذ  أجنبية. 

ميجاوات51. وبالتايل، وإن اكتسب قطاع الطاقة املتجددة بقيادة تونسيّة بعض األصول واالنجازات بالنظر إىل تطوير 

بعض املشاريع املحلية، فإنه يظّل ضعيفا وغري قادر عىل تنفيذ املشاريع الكبرية املتوقّعة يف السياق الحايل. وبالتايل، 

للحّد من تبعيّتها، سيكون من الحكمة أن تُعّزز تونس املشاريع الصغرية عىل مستوى املنازل أو املجتمعات املحلّية 

والتي ستكون أكرث مالءمة للخربات املحلّية، وأقّل كثافة من حيث متطلبات رأس املال واملعرفة. 

2. تحّديات تعزيز التنمية املحلية وتقليص التفاوتات الجهويّة:

من أجل ضامن أن يكون تطوير الطاقة املتجددة يف تونس مفيًدا لالقتصاد املحّل، وقع إتْباع قانون 2015 بالعديد 

من القوانني والقرارات األخرى. وشمل ذلك قوانني هدفت إلنشاء إطار محّفز لالستثامر يف الطاقات املتجّددة. إذ 

الطاقات  مجال  باالستثامرات يف  واملتعلّق  املؤرخ يف 30 سبتمرب 2016،   ، التالية: عدد 2016-71  القوانني  تشّجع 

املتجددة واألمر الحكومي الالحق عدد 389 لسنة 2017 املؤرخ يف 9 مارس 2017، واملتعلق بالحوافز املالية، عىل 

التنمية الجهوية وعىل توليد مواطن الشغل محلّيًا من خالل مشاريع الطاقة املتجددة. كام أنها  تحقيق أهداف 

خلقت اعفاءات رضيبية لتشجيع الرشكات عىل االستثامر يف املناطق املهمشة52 وإعادة استثامر جزء من أرباحها53.

التحّديات  التمويل، وأشاروا إىل بعض  أّن العديد من املطّورين واملستثمرين واجهوا صعوبات يف العثور عىل  إاّل 

التنظيمية والبريوقراطية أمام املشاركة يف طلبات املناقصات )املرتبطة أيًضا بتعّدد املؤّسسات املعنيّة54(.

الطاقة  مشاريع  معظم  توجد  حيث  املهمشة،  املناطق  يف  التنمية  تسهيل  إىل  والرضيبيّة  املالية  الحوافز  تسعى 

املتجّددة55. ومع ذلك، يجب تقييم التنمية الفّعالة لتلك الجهات املستهَدفة، مبا يف ذلك من خالل التنبّه إىل مخاطر 

لة لرتكيب األلواح الشمسية يف  انتزاع ملكية املجتمعات املحلّية لألرايض. يف الواقع، عند تحليل قامئة الرشكات املؤهَّ

إطار مرشوع »بروسول إليك«Prosol Elec 56 )ألغراض اإلنتاج الذايت(، ترُبز للعيان الرشكات املتواجدة يف الواليات 

املناطق املستهَدفة )واليات جندوبة، باجة،  األكرث تطوًرا. فمن بني 380 رشكة تونسية، تتواجد 40 منها فقط يف 

الڨرصين، ڨفصة، توزر، ڨبّل، تطاوين، ڨابس، القريوان، سيدي بوزيد، الكاف(، مع وجود معظم الرشكات يف جهتَْي 

تونس وصفاقس57. وهذا يعني أّن الجهات األكرث تقّدًما تجني معظم فوائد تطوير هذا القطاع من خالل تجميع 

املزيد من األرباح وخلق املزيد من فرص العمل، عىل حساب الجهات األخرى التي هي يف أمّس الحاجة إليها.

ــل  ــول تعطي ــة ح ــاالت صحفي  41 مق
بالشــبكة  للربــط  الشــغل  اتحــاد 
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إلجراء تقدير دقيق لخلق فرص العمل، يجب أن يؤخذ بعني االعتبار كٌُل من التشغيل املبارش وغري املبارش. يف حالة 

مشاريع الطاقة املتجددة، تغطّي الوظائف املبارشة األنشطة يف مجاالت إنتاج الطاقة والرتكيب والبناء والصيانة، 

بينام تشمل الوظائف غري املبارشة املبيعات والهندسة والبحث والتدريب وما إىل ذلك. تبلُُغ توقعات خلق فرص 

الطاقة  إنتاجها سنويًا باستخدام  لُكّل 1000 ميجاوات يتم  الطاقة املتجددة حوايل 3000 وظيفة  العمل يف مجال 

الشمسية الكهروضوئية. يَُقّدر عدد الوظائف اإلضافية لقطاع الطاقة املتجّددة برّمته يف تونس مبا يرتاوح بني 7000 
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و5820000. ومع ذلك، فإّن غالبية هذه الوظائف ليست طويلة األمد ألن معظمها مطلوب فقط ملرحلة البناء وبدء 

تشغيل املشاريع التي تستغرق بضع سنوات

تتطلب صيانة  بينام  املتجددة(،  الطاقة  لـ 1 ميجاوات من  املرحلة  فقط )مبعّدل خمس وظائف مؤقتة يف هذه 

املشاريع عدًدا قليالً جًدا من العامل )إذ ينخفض املعدل إىل وظيفتني دامئتني لكّل 1 ميجاوات(59. 

لذلك، قد ال تكون مشاريع الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح عىل نطاق واسع هي األنسب لتوفري العديد من 

مواطن الشغل طويلة األجل. باإلضافة إىل ذلك، يجب دعم تطوير خلق فرص العمل من خالل تحفيز جميع فروع 

القطاع. ويف هذا الصدد، من شأن اإلنتاج املحل للتقنيات املطلوبة ملشاريع الطاقة املتجددة أن يوفّر إمكانات كبرية 

لخلق فرص عمل جديدة، ألن االعتامد املنخفض عىل الواردات يعني زيادة فرص60.

وفًقا ملا سبق، عىل الرغم من الرتكيز الرسمي عىل املناطق املهّمشة وخلق فرص العمل محلّيا، فقد يكون هناك خطر 

أن يفيض اإلطار الحايل إىل االستيالء عىل األرايض يف املناطق األقّل تنمية من أجل استغالل ما فيها من موارد متجّددة، 

دون تعويض مناسب للمجتمعات املحلية، وبالتايل الحفاظ عىل ديناميكية استعامرية داخلية61.

3. الحقوق االجتامعية والبيئية للمجتمعات املحلية: مخاوف ناشئة عىل ضوء احتجاجات 
قرية برج الصالحي

يف الرؤية اإلسرتاتيجية لقطاع الطاقة التي اعتمدتها الحكومة يف عام 2018، هناك تشجيع رسمي عىل تعزيز العدالة 

يف توزيع الطاقة والحوكمة الرشيدة، من خالل ضامن الوصول العادل إىل الطاقة يف كّل الجهات، ويف أفضل الظروف، 

وتطوير سياسة املسؤولية االجتامعية وإنشاء هيئة تعديليّة وإرساء إجراءات أكرث شفافية62.

باإلضافة إىل ذلك، مبوجب قانون 2015، ميثّل إجراء دراسة الجدوى الخطوة األوىل املطلوبة ملرشوع إنتاج الكهرباء 

باستخدام الطاقة املتجددة، يف إطار نظام الرتخيص. يجب أن تتضّمن هذه الدراسة تقييامت لألثار البيئيّة واالجتامعيّة. 

ينبغي إجراء تقييم األثر البيئي من ِقبل رشكة استشارية وأن يتضّمن عىل األقّل وصًفا أساسيًا للحالة األّولية للموقع، 

املحلية،  والحيوانيّة  النباتيّة  الحياة  للمرشوع عىل  املستقبل  التأثري  املجاورة، وتقدير  املناطق  وخصائصه ووصف 

وتقدير للتأثري البرصي والصويت63.

ومع ذلك، عىل الرغم من هذا اإلطار، يبدو أنّه ال يقع اتبّاع التدابري االجتامعية والبيئية دامئًا. يف عام 2000، تّم إنشاء 

أول مرشوع لتوربينات الرياح يف تونس، يف شامل رشق البالد، عىل بعد حوايل 70 كيلومرتًا من تونس العاصمة، تلتها 

مراحل أخرى من الرتكيب يف عامي 2003 و2009. توفّر محطة الطاقة املتجددة هذه، والتي تضّم حوايل 40 توربينة 

رياح، الكهرباء لـ 50.000 تونيس. بيْد أّن متساكني قرية برج الصالحي، التي وقع فيها تنفيذ التوسعة لعام 2009، 

ال يستفيدون حاليًا من التوصيل بشبكة الضغط العايل وال ميكنهم الحصول عىل عّدادات الكهرباء من رشكة ’ستاڨ‘، 
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وتعاين شبكتهم املتدهورة من انقطاعات متكّررة. ألكرث من عقد من الزمان، استنكر مجتمع القرية املجاور مرشوع 

هذه املحطة الطاقيّة اململوكة للرشكة العموميّة. يف الواقع، أثارت توسعة عام 2009 احتجاًجا اجتامعيًا من القرويني 

الذين يعيشون بالقرب من املحطّة. أحد أهّم أسباب سخطهم هو القرب من توربينات الرياح. إذ يقع أقرب توربني 

عىل مسافة ال تتجاوز 50 مرتًا من أحد املساكن، ماّم يسبب ازعاًجا للقروينّي، خاصة بسبب تداعيات الضوضاء 

املستمرّة عىل صّحتهم، والتي تؤثر أيًضا عىل الحيوانات. من منظور األثر البيئي، أّدى التغيري يف طبيعة املكان إىل 

تآكل الرتبة وموت أشجار الزيتون. ومن بني القضايا األخرى التي أثارها سّكان القرية عدم صيانة توربينات الرياح 

من قبل رشكة ’ستاڨ‘، ماّم انجّر عنه وقوع حوادث تقنيّة.

يف قلب استياء القروينّي، يكمن االفتقار إىل عملية صنع قرار إدماجيّة، والتي كان من املمكن أن تأخذ يف االعتبار 

التفاويض األخري،  استمالكهم للمرشوع. بعد االجتامع  املحلّيني، وتضمن  املحتملة عىل األرض والسكان  العواقب 

الذي ُعقد يف مارس 2021، بني أهل القرية ورشكة ’ستاڨ‘، أعلنت األخرية أنّها »عىل استعدادها لتحّمل مسؤوليتها 

الكاملة وإلنهاء هذا الرصاع الذي دام عرش سنوات«. ومع ذلك، ال تزال القضية تراوح مكانها، اذ مل تتخذ الرشكة 

أيّة إجراءات أخرى منذ ذلك الحني64.

االستدامة  عن  فضالً  وحقوقها،  املحلية  املجتمعات  ومشاركة  العاّم  الوعي  أّن  الصالحي  برج  قرية  مثال  يوضح 

البيئية، ليست مضمونة بعد يف مقابل املصالح األخرى. يف املشاريع املستقبليّة، يجب أن تكون هناك مراقبة دقيقة 

للتأثريات عىل الحقوق االجتامعية والبيئية للمجتمعات املحلية، عىل الورق ويف املامرسة العملية.

 )2021( Labiadh, I. and Attar, H64
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and others.
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خالصـــة
تسلّط هذه النظرة العاّمة عىل التطّورات يف مسار تنمية قطاع الطاقة املتجّددة يف تونس الضوء عىل العديد من أوجه عدم التوافق مع منوذج االنتقال 

العادل. أّواًل، نشري إىل الحدود لجهة صناعة القرار دميقراطيًا، بسبب تأثري عدد من الفاعلني األجانب ونقص التشاور مع أصحاب املصلحة اآلخرين )مثل 

االتحاد العام التونيس للشغل أو املجتمعات املحلية(. أّدى ذلك إىل إقحام قانون 2015 الذي يشّجع عىل الخصخصة، مبا يف ذلك يف شكل الرشاكات بني 

القطاعنْي العام والخاّص، وإىل حرش تونس بقّوة يف إطار املخطّط النيوليربايل العاملي املتعلّق بتطوير الطاقة املتجّددة. وقد فَتح ذلك الباب أمام املبادرات 

االستعامرية الجديدة، مثل ديزيرتيك وتونور، التي متنع سيطرة الحكومة عىل مشاريع الطاقة املتجّددة، وبالتايل تعرقل سيادة التونسيني عىل مواردهم. 

عالوة عىل ذلك، يعّزز هذا املسار املُختَار التبعيّة املاليّة واملعرفيّة للجهات الخارجيّة من خالل االستثامرات األجنبية املبارشة واسترياد التكنولوجيا، بدالً 

من االستثامر التونيس يف السيادة عىل الطاقة من خالل التنمية املحلية لقطاع الطاقة املتجّددة. ويعني ذلك أّن االسرتاتيجية الحالية قصرية األمد التي 

اعتمدتها الحكومات املتعاقبة يف العقد املايض، من خالل اختيار االستثامر يف الرشاكة بني القطاعنْي العام والخاّص بدالً من الخدمات العموميّة، قد ركّزت 

بشكل أكرب عىل جذب املستثمرين من القطاع الخاّص )واألجانب عىل وجه الخصوص( وتأمني أرباحهم - عىل الرغم من العبء املايل طويل األجل الذي 

قد يسبّبه ذلك – عوًضا عن تعزيز التنمية املحلية. ونتيجة لذلك، يتّم إهامل حقوق املجتمعات املحلية، وترتاوح اآلثار بني عدم كفاية الوصول إىل الكهرباء 

شة أصًال. ومصادرة األرايض، وتحديًدا ملن يعيشون يف املناطق املُهمَّ

التهميش والتجريد من  نسبيًا، يف حني يكون نصيب املناطق الفقرية املزيد من  يستمّر هذا اإلطار الهيكل يف تبجيل الفاعلني من املناطق األكرث حظاً 

مواردها. يبدو، مرّة أخرى، أّن معظم هذه الديناميّات قصرية األمد ويقودها اللهث وراء األرباح، وهو ما يفرس أيًضا سبب عدم كفاية األحكام املتعلقة 

بحامية البيئة الطبيعية. نظرًا للرتكيز الشديد عىل تنفيذ املشاريع الكبرية بأّي مثن، ال يوجد اهتامٌم كاٍف باحتياجات السّكان املحلّيني وبالبيئة التي يقع 

فيها إنشاء هذه املشاريع، وال يتّم إيالء ما يكفي من انتباه للظروف املطلوبة إلدماجهم يف االقتصاد الوطني. عىل الرغم من ضعف النفاذ إىل املعلومات 

والنقص يف العمل االستقصايئ وامليداين )ماّم كان سيتيح معرفة أكرب حول من ميلك ماذا، ومن يفعل ماذا، ومن هم الرابحون والخارسون(، فإّن بعض 

الحاالت - مثل قضية برج الصالحي - تكشف عن أوجه قصور عميقة يف اإلطار الراهن، وتفرتض امكانيّة وجود العديد من األمثلة املشابهة التي مل تلفت 

انتباه الرأي العاّم بعد.

بناًء عىل تحليلنا للخربات املحلّية يف تونس، فإّن من شأن االنتقال العادل أن مينح األرُس واملجتمعات املحلّية الوسائل الالزمة إلنتاج الكهرباء الخاصة بها 

الفاعلني املحلّيني املولّدين لفرص  املال واملعرفة ويعّزز تنمية  الكهروضوئية الصغرية، ماّم سيقلّل من االحتياجات لرأس  الطاقة  باالعتامد عىل مشاريع 

العمل. يف مختلف أنحاء العامل، رشع العديد من فاعل املجتمع املدين يف مرحلة إعادة تفويض الصالحيات للبلديّات - أْي استعادة امللكية العموميّة 

للخدمات – من أجل إرساء خدمات عاّمة »يقودها املجتمع املحّل وتراعي املناخ«، من خالل اسرتجاع السيطرة عىل املوارد املحلّية. وبالتايل، يجب تجّنب 

الخصخصة يف املقام األول65. ميكن للحكومات املحلية أن تشّجع الرشكات املحلية عىل تركيب أنظمة كهروضوئية صغرية الحجم من أجل كرس التعزيز 

الحايل ألوجه عدم املساواة بني الجهات. كام أن إدارة هذه املشاريع عىل املستوى املحل ستمنح املزيد من امللكية والحقوق والسلطة للمجتمعات املحلية 

من أجل التحكم واإلرشاف عىل وسائل اإلنتاج يف قطاع الطاقة.

شفيق بن روين: عضو مّؤسس ورئيس املرصد التونيس لالقتصاد.

فالݡي روش: متدّربة باملرصد التونيس لالقتصاد

قام بالترجمة غسان بن خليفة
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