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قطاع  يحتلها  التى  الخاصة  المكانة  لتبيان 
نستشهد  الجزائرى،  االقتصاد  فى  المحروقات 
بثالثة أرقام تدلنا على ذلك: إنه يمثل ١/٣ الناتج 
اإلجمالى للبلد، ويمده بـ ٢/٣ إيرادات الموازنة، 
فى  هذا  ويبين  الخارجية،  إيراداته  من  و٩٨٪ 
السوق  لتقلبات  تبعية هذا االقتصاد  ذاته  الوقت 

النفطية.
وفرة  مع  تتزامن  الراهنة  المرحلة  أن  ويالحظ 
مالية استثنائية، فالبلد لم يعرف مثلها إال خالل 
و١٩٧٩،   ١٩٧٣ لسنتى  النفطيتين  الصدمتين 
قياسًيا  مستوى  ليصل  النفط  سعر  ارتفع  حين 
الشرق  فى  بالوضع  مرتبطة  سياسية  ألسباب 
فى  النفط  برميل  سعر  ارتفاع  لكن  األوسط، 
اقتصادية  المرة  هذه  فأسبابه  األخيرة  السنين 
بأنه  االعتقاد  على  يبعث  الذى  األمر  صرف، 

سوف يدوم.
األرجح،  على  العالمى،  االقتصاد  دخل  لقد 
مرحلة خاصة تعد إحدى خصائصها غالء النفط 
وربما أيًضا جميع المواد األولية. وهذا يعنى أنه 
ـ انقالب  المستبعد وقوع ـ بصورة مفاجئة  من 
فى سوق المحروقات يؤدى بالجزائر من جديد 
إثر  عرفتها  أن  لها  سبق  مالية  صعوبات  إلى 
الصدمة النفطية المضادة لسنة ١٩٨٦ وما نتج 
بها  دفعت  التى  المديونية  أزمة  السيما  عنها، 
للقيام بتعديل هيكلى مؤلم فرض عليها من قبل 
صندوق النقد الدولى والبنك العالمى من ١٩٩٤

إلى ١٩٩٨.
تبعيـة متـزايـدة

إذا كان هناك فى الجزائر من ينظر بعين الرضى 
لهذه الظروف النفطية الجيدة، السيما وأن البلد 
ينهض من أزمة سياسية خطيرة اتسمت بعنف 
إرهابى حاد، فهناك بالمقابل من األصوات التى 
تعبر عن أسفها من وضعية التبعية المتزايدة هذه 
اإلجماع  من  نوع  وقد ظهر  المحروقات.  تجاه 
االقتصادى  التطور  أن  مفاده  العام  الرأى  لدى 
يجب أن يترجم بشكل أساس فى تقليص حصة 
المحروقات فى الناتج اإلجمالى للبلد وليس فى 

تزايدها.
يرضى  ال  بغزارة  الصعبة  العملة  تدفق  إن 
مع  يتناقض  ذلك  ألن  جزئًيا،  إال  الجزائريين 
طموحهم فى حدوث التحول المرتقب القتصادهم 

من "اقتصاد ريع" إلى " اقتصاد إنتاج".
يتطور  ال  والصادرات  اإلنتاج  فى  التنويع  إن 
عرف  الذى  المحروقات  قطاع  تطور  بوتيرة 
كان  سواء  األخيرة،  اآلونة  فى  كبيًرا  تطوًرا 
الصعبة  العملة  اإليرادات من  ذلك على صعيد 
اإلنتاج  تطوير  صعيد  على  كما  يوفرها،  التى 
إحدى  الجزائر  وتعد  االكتشافات.  ومضاعفة 
بها  يتم  الزال  التى  القليلة  المنتجة  البلدان 
اكتشاف حقول للمحروقات التقليدية. وقد أعلن 
٢٠٠٧ السنة  فى  االكتشافات  من  العديد  عن 
عن  القطاع  مسئولو  يعزف  وقلما  وحدها. 
الفرص المتاحة للتوضيح بأن القطاع المنجمى 
الذى تقدر مساحته بـ ١٫٥ مليون كلم مربع لم 
يتم بعد اكتشافه بشكل مرض، ثم يضيف هؤالء 
بأنه ال يوجد لحد اآلن سوى من ٩ إلى ١٠ آبار 

بقلم:
محمد حابيلى

يهتم بالقضايا 
السياسة 

واالقتصادية 
ويكتب في العديد 

من الصحف 
الجزائرية اليومية 

واالسبوعية 
السيما الناطقة 

بالفرنسية.

االقتصاد الجزائرى:

تبعية متزايدة لقطاع المحروقات
دخل االقتصاد العالمى، على األرجح، مرحلة خاصة تعد إحدى خصائصها 

غالء النفط.. وربما أيًضا جميع المواد األولية..
دخل االقتصاد العالمى، على األرجح، مرحلة خاصة تعد إحدى خصائصها 

غالء النفط.. وربما أيًضا جميع المواد األولية..
دخل االقتصاد العالمى، على األرجح، مرحلة خاصة تعد إحدى خصائصها 
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تم حفرها فى كل ١٠٠٠٠ كلم مربع، علًما بأن 
المعيار العالمى يتراوح ما بين ٥٠ إلى ١٠٠
بئر لنفس المساحة. على أنه من غير المحتمل 
ألهمية  مماثلة  بأهمية  حقول  اكتشاف  يتم  أن 
وحاسى  للنفط،  بالنسبة  مسعود  حاسى  حقلى 
الرمل بالنسبة للغاز، ويقع األول كما اآلخر فى 

القسم الشرقى من الصحراء.
مليار   ٣٨ بـ  المؤكدة  النفط  احتياطات  تقدر 
برميل، مما يضع هذا االحتياطى فى المستوى 
 ،١٩٧٠ سنوات  بدايات  مع  عليه  كان  الذى 
ويبلغ اإلنتاج اليومى حوالى ١٫٥ مليون برميل، 

وكان إلى أمد قصير أقل من المليون برميل.
تصنف الجزائر فى المرتبة الثانية عشر بالنسبة 
المراتب  بالمقابل  تحتل  لكنها  النفط،   إلنتاج 
األولى بين منتجى الغاز،  ولديها تطلعات واعدة 
من  الرفع  المسئولون  ويحدد  المجال،  هذا  فى 
كميات الغاز المصدر ـ كأهداف لهم ـ لتبلغ فى 
مستقبل قريب ٨٥ مليار متر مكعب فى السنة. 
مدهما،  يتم  سوف  للغاز  أنبوبين  فإن  وهكذا، 
كما  ايطاليا،  نحو  والثانى  أسبانيا  نحو  األول 
السفن  من  النقل  لوسائل  الحاجة  أيًضا  برزت 
الناقلة للغاز السائل، وكذا لمصانع تحويل الغاز 
المنتجين  أكبر  من  الجزائر  وتعد  سائل.  إلى 
والممولين بالغاز الطبيعى السائل، حيث يتزايد 

الطلب عليه كما على الغاز باستمرار.
دعم  على  مصممة  الجزائرية  الحكومة  وتبدو 
خاصة  اآلن،  تنقصه  التى  باإلمكانات  القطاع 
للتوسع  بالنظر  عنها  االستغناء  يمكن  ال  وأنه 
األهداف  تقتصر  وال  األفق.  فى  يرتسم  الذى 
فى  للرفع  اإلنتاج  فى  الزيادة  على  المسطرة 
الكميات الموجهة للتصدير، ولكن تشمل أيًضا 
وبخاصة  التحويل،  صناعات  فى  االستثمار 
هذه  تكن  لم  حيث  والبتروكمياء،  التكرير 
ولقد  اهتماماتها.  ضمن  تطرح  الصناعات 
أولت اإلستراتيجية الصناعية للبالد، التى كثر 
الصناعات  الماضية،   السنة  بشأنها  الحديث 

التحويلية هذه أهمية بالغة ووضعتها فى مقدمة 
تطلعاتها المستقبلية.

ارتفاع  فى  المحروقات  إيرادات  أن  والالفت 
على  المتزايد  العالمى  للطلب  نتيجة  متواصل 
سعر  انفجار  فى  تسبب  مما  الطاقة،  موارد 
البرميل. وهكذا فقد بلغت إيرادات الجزائر فى 
السنة ٢٠٠٧ أزيد من ٥٤ مليار دوالر، منها 
مليارى دوالر كرسوم عن اإليرادات االستثنائية 
التى فرضتها على الشركات األجنبية فى السنة 
٢٠٠٦ بسبب االرتفاع الكبير فى أسعار النفط 

المسجلة فى األشهر األخيرة.
الشركاء  بين  المبرمة  العقود  أن  والمالحظ 
تم  قد  سوناطراك،  الوطنية  والشركة  األجانب 
التوقيع عليها فى فترة كان فيها سعر البرميل ال 
يزال بعيًدا عن مستوى ١٠٠ دوالر حيث يتراوح 
احتياطات الصرف ستصل  فإن  اآلن. وعليه، 
علمنا  وإذا  دوالر،  مليار  الـ١٠٠  عتبة  قريًبا 
أن الناتج اإلجمالى للبلد قد بلغ السنة الماضية 
١٢٥ مليار دوالر، يمكن قياس األهمية النسبية 
لهذه االحتياطات بالنسبة القتصاد يتجاوز مبلغ 
وارداته السنوية ٢٠ مليار دوالر، ولم تكن تبلغ 

١٠ مليارات منذ بضع سنوات خلت. 
قانـون النفـط الجديـد

قانون  على  األخيرة  المدة  فى  المصادقة  تمت 
كان  الذى  القانون  ليخلف  للمحروقات  جديد 
سارى المفعول لحد اآلن والذى يرجع إلى عام 
التراجع فى سوق  ١٩٨٦، بمعنى إلى مرحلة 
النفط الذى أدى إلى انهيار فى سعر البرميل. 
وقد وضع القانون الصادر فى ٢٠٠٥ فى بداية 
األمر لمواجهة آفاق تتميز بزيادة العرض فى 
السعر.  فى  بانخفاض  وبالتالى  المحروقات 
الطاقة  وزير  كان  فهكذا  حال،  أى  وعلى 
من  ابتداء  عنه  يدافع  خليل،  شكيب  والمناجم، 
٢٠٠٢ أمام رأى عام معاد فى مجمله، وقامت 
نقابة العمال (اإلتحاد العام للعمال الجزائريين) 
السياسى  النظام  من  يتجزأ  ال  جزء  أنها  رغم 

التطور االقتصادى يجب أن يترجم بشكل أساس فى تقليص حصة المحروقات 
فى الناتج اإلجمالى للبلد وليس فى تزايدها..

المحروقات 
فى االقتصاد 

الجزائرى:

يمثل ١/٣ 
الناتج اإلجمالى 
للبلد.. ويمده بـ 

٢/٣ إيرادات 
الموازنة.. 
و٩٨٪ من 

إيراداته 
الخارجية
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بقيادة هذه المعارضة. وال بد من اإلشارة إلى 
تلك  فى  كان  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس  أن 
إنهاء عهدته األولى، ولم يكن  المرحلة بصدد 
متأكًدا على ما يبدو من البقاء فى السلطة بعد 
انتهاء هذه العهدة، ولكن بمجرد إعادة انتخابه 
فى ٢٠٠٤ سقطت المعارضة الداخلية للقانون 
الجديد، وقد تمت المصادقة عليه فى البرلمان 
البرميل  أن سعر  بداية سنة ٢٠٠٥. غير  مع 
كان يتجه بوضوح لالرتفاع وليس لالنخفاض 
وتمت  الجديد.  القانون  واضعو  توقعه  كما 
حيث  تعديله،  على  قليلة  أشهر  بعد  المصادقة 
ثانوية.  اعتبارها  يمكن  نقاًطا ال  التعديل  شمل 
وهكذا، ففى صيغته األولى لم يكن يلزم الشركة 
الوطنية سوناطراك بأن تكون طرًفا فى جميع 
شريك  يبرمها  التى  واالستغالل  البحث  عقود 
الوحيد  أجانب، واالمتياز  أو مجموعة شركاء 
الذى منح  لشركة سوناطراك هو منح الحق لها 
كى تصبح الحًقا شريًكا بحيازة حصة تتراوح 
فى  الرغبة  لديها  كانت  إذا  و٣٠٪    ٢٠ بين 

ذالك. 
يعيد القانون الذى تمت مراجعته القاعدة القديمة 
التى تجعل من سوناطراك الطرف الذى يستحوذ 
تعلق  سواء  العقود،  جميع  فى  األغلبية  على 
والتكرير.  النقل  أو  بالبحث واالستغالل  األمر 
رسوم  فرض  الجديد  القانون  أحكام  وتتضمن 
تقاسم  عقود  لتشمل  االستثنائية  الفوائد  على 
اإلنتاج المبرمة مع سوناطراك فى إطار قانون 

١٩٨٦ والمعدل فى ١٩٩١.
ويطرح حينئذ التساؤل عما إذا كانت الحكومة 
المعطيات  بفضل  تراجعت  قد  الجزائرية 
التوجه  ذات  التنازالت  جميع  عن  الجديدة 
الليبرالى التى كانت قدمتها فى القانون الجديد 
فى صيغته األولى. ويبدو أنه من غير الممكن 
اإلجابة بصورة قطعية عن هذا التساؤل، ألن 
التى  الجباية  تشمل  ال  المطروحة  التعديالت 
عموًما  ويتفق  السابقة،  عن  مختلفة  أصبحت 

الجديدة  الجباية  بأن  االعتراف  على  الخبراء 
أخف من سابقتها. وتسعى الحكومة الجزائرية 
االستثمارات،  جلب  إلى  عليه  المصادقة  بعد 
الجباية مقابل تطور  قبولها بخفض رسوم  مع 
التوسيع  وبالتالى  االستثمارات،  فى  محسوس 
يعد  الزال  هذا  كل  لكن  الجباية.  أرضية  فى 
العقود  جميع  ألن  ذالك  الساعة،  لحد  نظرًيا 
وأول  القديم،  للقانون  تخضع  تنفيذها  السارى 
نداء للمنافسة فى إطار القانون الجديد لم يصدر 
إال مؤخًرا، لكنه يعد منطقيا التفكير بأن الجزائر 
بهدف  الطبيعية  لمصادرها  الدخول  تسهل  إذ 
مضاعفة مداخيلها، فإنها تقبل فى نفس الوقت 
أكثر  يناسب  الذى  النفطى  الريع  تقاسم  بمبدأ 
شركاؤها. والخاصية األخرى لإلجراء الجديد 
للمؤسسة  الخاصة  بالوضعية  تحديًدا  تتعلق 
لم  فسوناطراك  بالقطاع،  تتكفل  التى  الوطنية 
بها  تتمتع  كانت  التى  بالصالحيات  تتمتع  تعد 
بصفتها قوة عامة لتختزل على األقل من حيث 

المبدأ إلى مجرد متعامل عادى.
الدولة مالًكا لثروات باطن األرض،  لقد بقيت 
وقامت بتحويل حقوقها لوكالتين: النفط (الوكالة 
الوطنية لتثمين المحروقات) التى أصبحت طرًفا 
البحث  عقود  جميع  إبرام  عند  مباشرة  معنًيا 
واالستغالل والمستحوذ الوحيد للعقد المنجمى، 
على  تسهر  التى  للمحروقات  الضبط  وسلطة 
إعدادها.  فى  والمساهمة  التشريعات  احترام 
غير أن هذه التعديالت التى أدخلت على اإلطار 
األجانب  الشركاء  نظر  فى  تبدو  قد  التشريعى 
جدوى  نظرهم  فى  تنعدم  وقد  محضة،  شكلية 
أو  سوناطراك  مع  المباشر  بالتعامل  إلزامهم 
وكالة النفط بغرض إبرام أو تنفيذ عقود السيما 
للحكومة  المطاف  نهاية  فى  يعود  القرار  وأن 

الجزائرية.
التوسـع الدولـى لسونــاطراك

فى  الحال  بطبيعة  هذه  التوسع  سياسة  تندرج 
سياق مسعى شامل الغاية منه توسع سوناطراك 

تصنف الجزائر فى المرتبة الثانية عشر بالنسبة إلنتاج النفط.. لكنها تحتل تصنف الجزائر فى المرتبة الثانية عشر بالنسبة إلنتاج النفط.. لكنها تحتل 
بالمقابل المراتب األولى بين منتجى الغاز..

تدفق 
العملة الصعبة 

بغزارة ـ من 
المحروقات 
ـ ال يرضى 

الجزائريين إال 
جزئًيا، ألن ذلك 

يتناقض مع 
طموحهم فى 

حدوث التحول 
المرتقب 

القتصادهم من 
"اقتصاد ريع" 
إلى " اقتصاد 

إنتاج".
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المسئولون  يدارى  وال  الدولى.  الصعيد  على 
بعد  المناقصات  دراسة  لحظة  الجزائريون 
عن  عنهم،  الصادرة  المنافسة  عن  اإلعالن 
ميلهم الواضح إلى إعطاء األفضلية للمقترحات 
الواردة من متعامل ينتمى لبلد يكون أكثر قابلية 
سوقهم  فتح  إن  بالمثل.  المعامل  مبدأ  الحترام 
سوناطراك  تستخدمه  سوف  الذى  المفتاح  هو 
الواضح  ومن  الخارجية.  األسواق  باب  لفتح 
كانوا  كما  تتم  لم  األمور  أن  المجال  هذا  فى 
يتصورون فى البداية على خلفية التصريحات 
الليبرالية لشركائهم السيما األوروبيون منهم. و 
يبدو أن الجزائر قررت حالًيا ـ بعد أن واجهت 
بداية  فى  أهمية  أولتها  قد  تكن  لم  مصاعب 
للمحروقات،  الجديد  القانون  مراجعة  ـ  األمر 
زبائنها  الحين  فى  فسره  الذى  اإلجراء  وهو 
لمسار  الموجهة  الموجعة  بالضربة  األوربيون 
القائم  الغاز  حول  والنزاع  القطاع.  ليبرالية 
اليوم مع أسبانيا يوضح ذالك بجالء، فالطرفان 
بالنسبة  هامة  عقود  ثالثة  بينهما  تربط  كانت 
Gassi-) طويل   قاسى  مشروع  لكليهما: 
يشمل  لكونه  (مندمج  المندمج  Touil)المسمى 
تطوير بئر للغاز وبناء مصنع فى الموقع إلنتاج 
للسوق  الموجه   GNL السائل  الطبيعى  الغاز 
للغاز  أنبوب  مد  فى  وشراكتهما  األمريكية)، 
ميدغاز  المغرب  عبر  بأسبانيا  الجزائر  يربط 
الجزائرى  الغاز  بيع  سعر  ثم   ،MEDGAZ

الوطنية  اللجنة  رفض  لكن  ألسبانيا. 
تقدمت  التى  للطلب  للطاقة  األسبانية 
فى  حصتها  من  للرفع  سوناطراك  به 
شركة ميدغاز، قد أثر سلًبا على العقود 
سوناطراك  بين  تربط  التى  األخرى 
وريبسول REPSOL  وغاز نتورال 
ألغت  وهكذا   .GAS NATURAL
سوناطراك السنة الماضية العقد الخاص 
رسمًيا  الحجة  وكانت  طويل،  بقاسى 
عجز المؤسسات األسبانية على احترام 

تعهداتها فى اآلجال المحددة.
فى  أبرمت  إليها  المشار  االتفاقية  إن 
السنة ٢٠٠٤، بمعنى قبل المصادقة على 
القانون الجديد حيث استفادت المؤسسات 

تدخل  إن  استثنائية.  جد  بشروط  األسبانية 
سوناطراك، وهى الشركة النفطية المصنفة فى 
الرتبة الثانية عشر عالمًيا، فى أسواق خارجية 
ذلك،  تفرض  العولمة  وأن  السيما  جديًدا  ليس 
فالتوسع عالمًيا يشكل تحد كبير يجب رفعه فى 
للتموضع  سوناطراك  وتسعى  اآلجال.  أقرب 
بقوة وبصورة دائمة فى جوارها األوروبى سيما 
وأن اتفاقية شراكة تربط بين الدولة الجزائرية 
مناسبة  الظروف  وتبدو  األوروبى.  واإلتحاد 
سياسة  إعداد  بصدد  األوروبى  اإلتحاد  ألن 
طاقوية مشتركة، لكن رغبة الشركة الجزائرية 
فى كسب حصة معتبرة فى سوق توزيع الغاز 
التوجيهات  تضعها  التى  بالحواجز  يصطدم 
األوروبية أمام البلدان الممونة غير األوروبية، 
وتلجأ  وروسيا.  الجزائر  خاص  بشكل  وهما 
هذه التوجيهات إلى مبدأ الفصل بين النشاط فى 
الستحالة  نظًرا  التوزيع،  فى  والنشاط  اإلنتاج 
قيام طرف واحد بهما مجتمعين فى الوقت ذاته. 
بالغاز  اآلخر  الممون  وكذا  سوناطراك  وتقدم 
العمالق GAZPROM، البرهان حيث يكون 
مباشرة  المنتج  تدخل  إذا  ثمًنا  أرخص  الغاز 
فى التوزيع، لكن هذا ال يقنع اللجنة األوروبية 
من  القديمة  االحتكارات  بمنع  كثيًرا  المنشغلة 
النشاط وتسعى لتحطيمها، وليس بتعويض هذه 
االحتكارات بأخرى، خاصة وأنها أجنبية عن 

بلدان االتحاد.

ال يوجد لحد 
اآلن سوى من 
٩ إلى ١٠ آبار 

تم حفرها فى 
كل ١٠٠٠٠ 
كلم مربع.. 

علًما بأن 
المعيار العالمى 
يتراوح ما بين 
٥٠ إلى ١٠٠ 

بئر لنفس 
المساحة.


