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تحول مسار الجزائر من استغالل الثروة النفطية إلى
توظيف الطاقة النووية
المقدمة
تعتبر الجزائر من الدول الرائدة في مجال الصناعة النفطية عمى المستوى اإلفريقي و العربي و
العالمي  ،إذ تعد من أىم محركات قطاع الطاقة في الجزائر و تساىم بشكل أساسي في تكوين الدخل
القومي بفضل العائدات الجبائية والمالية الناجمة عن عمميات التصدير لمخارج و التي تكون عادة بالعممة
الصعبة .
لذلك أولت الجزائر قطاع المحروقات عامة و النفط خاصة اىتماما بالغا بسعييا لتطوير القطاع مركزة في
ذلك عمى الجانب التشريعي بوضعيا مجموعة من القوانين المعدلة المتماشية مع التطورات و الرىانات
االقتصادية الحالية ذلك بدءا من تأميم القطاع سنة  1971ثم إصدار القانون الخاص بالمحروقات سنة
 1986المعدل سنة  1991و إصدار قانون جديد لممحروقات سنة  2005الذي بدوره شيد تعديل سنة
 2006بموجب األمر رقم .10-06
رغم كل ىذه االمتيازات التي منحيا قطاع المحروقات لمجزائر سواء كانت اقتصادية أو سياسية بربطيا
عالقات مع العديد من الدول بموجب عقود الشراكة إال أنيا بدأت تبحث عن بديل لو تمثل في التوجو نحو
استغالل الطاقة النووية في مجاالت عديدة و تخصيص ميزانيات ضخمة لذلك  .كل ىذه المتغيرات تدفعنا
لطرح التساؤل التالي  :ما ىي األسباب التي دفعت بالجزائر لمقيام بيذه التغييرات الجذرية و المجازفة
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بالمساس بقطاع حساس وميم يقوم عميو اقتصاد الدولة ؟ وىل اعتمادىا عمى الطاقة النووية سيوفر ليا
امتيازات كتمك التي منحيا إياىا قطاع المحروقات ؟
قصد اإلجابة عمى ىذا التساؤل اعتمدنا دراسة العناصر التالية :
أوال :تطور الصناعة النفطية في الجزائر
ثانيا :أسباب توجو الجزائر نحو الطاقة النووية
ثالثا  :مساعي الجزائر الرامية الستخدام الطاقة النووية و الصعوبات التي تواجييا
تمتمك الجزائر ثروة ىائمة من البترول والغاز أىمتيا لتحتل المرتبة الثالثة إفريقيا من احتياطات النفط بعد
ليبيا و نيجيريا و لتكون عضو رئيسي في منظمة األوبك  ،ساىمت أيضا صناعة المحروقات بنسبة 35
بالمائة من الناتج المحمي اإلجمالي و شكمت ما يزيد عن ثمثي إيرادات الحكومة ( )1كما وفرت وضع مالي
و اقتصادي مريح نتيجة االرتفاع الكبير في أسعار النفط في األسواق العالمية األمر الذي مكن ىذه
األخيرة من جني أكثر من  70مميار دوالر حصيمة بيع البترول سنويا .
أوال :تطور الصناعة النفطية في الجزائر
شيد ىذا النوع من الصناعات تغييرات كبيرة و إصالحات ميمة مست القطاع منذ استعمار الجزائر مرو ار
بفترة االستقالل .
 -1النشاط البترولي أثناء االستعمار  :سيطرت الشركات الفرنسية عمى مناطق البحث وانتاج البترول في
الجزائر معتمدة عمى سياسة قائمة عمى تممكيا معدات و أجيزة ضخمة تستطيع استخداميا في إنتاج جزء
كبير من السمع ما مكنيا من السيطرة عمى السوق الجزائرية  .استغل االستعمار الفرنسي ضعف الجزائر
ليقوم بتيريب رؤوس األموال األجنبية و تحقيق مصالحيا مستغمة بذلك النفط الجزائري الذي تم اكتشافو
بمنطقة حاسي مسعود التي تعتبر من اكبر الحقول النفطية الجزائرية ( .)2ساىمت ىذه األوضاع مجتمعة
في تيميش دور البترول عمى مستوى النشاط االقتصادي الجزائري .
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 -2النشاط البترولي بعد االستقالل  :عند استقالل الجزائر سنة  1962سيطرت فرنسا عمى حوالي ثمثي
إنتاج النفط الجزائري لتمتمك لوحدىا نسبة  71,99بالمائة من حجم اإلنتاج و  17,86بالمائة لمشركات
األجنبية ليبقى لمجزائر نسبة بين  10و  15بالمائة من حجم اإلنتاج (.)3
أمام ىذا الوضع سعت الجزائر بكل الطرق لمتخمص من احتكار فرنسا لمبترول و الثروات الطبيعية
األخرى و فرض سيطرتيا عمى البترول و الغاز الطبيعي عن طريق قياميا بخطوة جد ميمة ىي صدور
قرار التأميم الشامل لمصناعة البترولية وتأميم منابع الغاز الطبيعي و صدور قانون بتاريخ

 24فيفري

 1971يمنح الشركة الوطنية لنقل المحروقات و تسويقيا "سوناطراك " دور المنفذ الرئيسي لجميع
العمميات البترولية ورفع نسبة مشاركتيا إلى

 51بالمائة عمى األقل في عقود البحث و التنقيب عن

البترول رغم محاوالت فرنسا عرقمة الجزائر(.)4
 نشأة الشركة الوطنية لنقل المحروقات و تسويقيا " سوناطراك"  :لم يكن إنتاج الجزائر لمبترول يتجاوز
 1,2مميون طن عام  1956ليرتفع إلى  38,2مميون طن عام  1967ليعود الفضل في ذلك إلى سياسة
الدولة المسيرة ليذه الثروة عن طريق إنشائيا لسوناطراك وفقا لممرسوم رقم  491/ 63الصادر بتاريخ 31
ديسمبر  1963الذي حدد أىداف تسعى الجزائر لتحقيقيا من خالل إنشائيا لمشركة و التي تتمثل في :
 القيام بالدراسات التمييدية المتعمقة ببناء وسائل النقل البرية والبحرية لممحروقات بناء وسائل النقل شراء وبيع المحروقات الحصول عمى التراخيص البترولية و توقيع االتفاقيات النجاز كافة المشروعات المتعمقة بالبترول -تنفيذ العمميات العقارية وغير العقارية المتعمقة بالشركة

()5

.

حدد في البداية رأس مال الشركة ب  40مميون دينار جزائري لكن نظ ار لتطور دور سوناطراك الذي امتد
ليشمل كافة العمميات البترولية من بحث و تنقيب و تصنيع وتكرير لمبترول ليصدر المرسوم رقم
 292/ 66بتاريخ  22نوفمبر  1966ويعدل من النظام األساسي لمشركة و يتحول دورىا من مجرد ناقل
و بائع لممنتجات البترولية إلى دور المسؤول الكامل عن النشاط البترولي في اإلقميم الجزائري لتصبح
تسميتيا " الشركة الوطنية لمتنقيب عن المحروقات و إنتاجيا و نقميا و تحويميا و تسويقيا "  .ليتوسع
نشاط الشركة و يمتد لصالحية إنشاء  17شركة وطنية تتولى في مجمميا تكرير و توزيع المحروقات ،
صناعة البالستيك ،المطاطـ ،خدمة اآلبار ،اليندسة النفطية،الحفر  ،األشغال البترولية الكبرى
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()6

باإلضافة إلنشاء مؤسسات خارج الجزائر تمثميا في القطاع البترولي األمر الذي دفعيا إلصدار مرسوم
بتاريخ  12ديسمبر  1966يقضي برفع ميزانية الشركة من

 40مميون دينار إلى  400مميون دينار

ليتضاعف بذلك دور سوناطراك لتبمغ نسبة سيطرتيا  56بالمائة عام  1971و  82بالمائة عام 1980
ليرتفع لحجم منتجاتيا البترولية إلى  98,5بالمائة عام . 1981
ثانيا  :أسباب توجو الجزائر نحو الطاقة النووية
رغم االنجازات اليامة التي حققتيا الجزائر في مجال المحروقات إال أن الشركة الجزائرية لمكيرباء والغاز"
سونمغاز" لن تتمكن من توفير الكمية المطموبة من الكيرباء مستقبال ما يشكل تيديدا لمكانة الجزائر بسبب
ارتفاع نسبة االستيالك المحمي لمنفط من  26بالمائة من اإلنتاج عام  2005إلى  40بالمائة عام 2010
ذلك نتيجة زيادة عدد السكان و أعداد المركبات التي تستيمك كميات ىائمة من الوقود إضافة لمكميات
التي يتم تيريبيا عبر الحدود لمدول المجاورة و إعادة بيعو بأسعار باىظة .
صحيح أن الجزائر تمتمك النفط والغاز بكميات كبيرة إال أن ىذا ال ينفي حاجتيا الكبيرة إلى توظيف
الطاقة النووية نظ ار لمميزاتيا العديدة و التي أىميا أن كمية الوقود المطموبة لتوليد كمية كبيرة من الطاقة
الكيربائية ىي اقل بكثير من كمية الفحم أو النفط الالزمة لتوليد نفس الكمية فطن واحد من اليورانيوم يولد
طاقة كيربائية اكبر من تمك التي يولدىا استخدام براميل من النفط ( ، )7واستعدادىا لمرحمة ما بعد النفط
الذي تعتمد عميو حاليا اعتمادا كميا في إنتاج الكيرباء و تحمية المياه ما دفعيا إلى ضرورة التخطيط
لضمان توفرىما بعدم االتكال عمى مورد آيل لمزوال  .الحقيقة التي كشف عنيا المدير العام األسبق
لمجمع سوناطراك و الخبير النفطي عبد المجيد عطار بان الجزائر ستضطر الستيراد النفط بداية من سنة
 2037نتيجة استيالكيا أكثر من نصف احتياطاتيا ذلك بعد تسجيل تراجع في إنتاجو بدءا من سنة
2007

()8

.

حماية مخزون الجزائر من خطر نفاذ الغاز الن استعمال ىذا األخير بكثرة في إنتاج الكيرباء سبب
متاعب و تكمفة مالية إضافية لمجزائر و ساىم في استنزاف  48بالمائة من احتياطي الطاقة الغازية بيا
(.)9
لجوء الجزائر إلنتاج الطاقة الكيربائية عن طريق استخدام محطات الطاقة النووية التي تنتج اقل كمية من
النفايات مقارنة مع الطرق األخرى التقميدية لتوليد الطاقة التي تطمق غازات ضارة في اليواء كثاني أكسيد
4

الكربون أو أكسيد النيتروجين أو ثاني أكسيد الكبريت نتيجة حرق الوقود االحفوري األمر الذي يتسبب في
ظاىرة االحتباس الحراري و المطر الحمضي والضباب الدخاني

(.)10

ثالثا :مساعي الجزائر الرامية الستخدام الطاقة النووية و الصعوبات التي تواجييا
تزايد الطمب مؤخ ار عمى الطاقة الكيربائية في البمدان العربية بشكل ممحوظ حتى وصل إلى

 7بالمائة

سنويا ما دفع ببعض الدول العربية لمتفكير جديا و اإلعالن عن نيتيا استخدام الطاقة النووية لتوليد
الكيرباء فكان من بينيا الجزائر .التي أعمنت الوكالة الدولية لمطاقة الذرية عام

 2006عن استعدادىا

دخول عصر الطاقة النووية بعد موافقتيا عمى الطمب المقدم من قبميا عام  2005الخاص بتطوير برنامج
مع الوكالة لبدء توليد الكيرباء من الطاقة النووية عن طريق بناء سمسمة من محطات الطاقة النووية.
لم يكن ىذا اإلعالن خطوة غير مدروسة

()11

إذ كان لمجزائر اىتمامات نووية جدية ظيرت فترة

الثمانينات لكنيا سرعان ما اختفت نتيجة مرور الدولة بظروف أمنية قاسية تمثمت في انتشار أعمال
العنف و اإلرىاب و التدمير أدت لعدم االستقرار األمني في البالد مست قطاعات حيوية مالية واقتصادية
وعممية  .األمر الذي حدث سنة  1998حين دمر مركز البحوث النووي الجزائري لتقوم فرنسا نتيجة ذلك
بمطالبة الجزائر استرداد المفاعل النووي التجريبي الذي منحتو إياىا سنة  1981لتصبح الجزائر خالية من
أي طموح نووي

()12

.

نتيجة تحسن األوضاع األمنية واستقراىا عادت الجزائر إلحياء مشروع الطاقة النووية السممي من خالل
إعالنيا إنشاء عشر مفاعالت نووية جديدة عام  2020فضال عن وجود المفاعمين النووين نور وسالم
الخاضعين لرقابة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية إلنتاج الطاقة الكيربائية والتي تشكل مرحمة أولى من
برنامج سطر لرفع القدرة اإلنتاجية لمكيرباء في الجزائر ألكثر من

 11ألف ميجاواط في حين أنيا تبمغ

حاليا  7500ميجاواط  .ليتم انجاز ىذه المفاعالت قامت الجزائر ببذل الكثير من الجيود مع دول ذات
خبرة في ىذا المجال ليتم االتفاق عمى تحمل مجموعة سونمغاز

 50بالمائة من حجم االستثمار بينما

تشترك المجموعات المصاحبة في  50بالمائة المتبقية  ،أثمرت ىذه الجيود في إبرام اتفاقيات تعاون مع
كل من :
 الجزائر و األرجنتين  :تعود العالقة بين الطرفين إلى سنوات الثمانينات بعد قيام ىذه األخيرة بتزويد
الجزائر بمفاعل نووي سنة  1987دشن في افريل  1989في د اررية غرب الجزائر العاصمة بطاقة
5
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ميغاواط خصص لألبحاث النووية السممية خاضع لرقابة المجنة الدولية لمطاقة الذرية

()13

 .كما أنيا

قامت بتوقيع اتفاقيات تعاون أخرى مع الجزائر في المجال النووي السممي سنة  1985وسنة  2008من
خالل إصدار المرسوم الرئاسي الحامل لرقم  340-11المتضمن التصديق عمى اتفاق التعاون لمتطوير و
االستخدامات السممية لمطاقة النووية المبرم بين الطرفين و الموقع بتاريخ  17نوفمبر 2008

()14

 ،كما

طمبت الجزائر من األرجنتين في نفس السنة تقديم رعاية فنية في إطار مشروع تييئة مفاعمييا النووين نور
و سالم في انتظار بناء مفاعل نووي ثالث (.)15
ليمثل ذلك عزميما عمى تفعيل تعاونيما الجاد في مجال الطاقة النووية السممية الخاضعة لضمانات
الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بعد توقيع وانضمام كل من الطرفين إلى معاىدة عدم انتشار األسمحة النووية
لسنة  1968بصفتيما دولتان غير حائزتان عمى السالح النووي ،واتفاقية الحماية المادية لممواد النووية
والمنشات النووية واتفاقية اإلنذار المبكر لوقوع حادث نووي .
 الجزائر والصين الشعبية  :في إطار مساعي الجزائر لتوظيف الطاقة النووية لألغراض السممية و العممية
قامت جميورية الصين الشعبية سنة  1983بمنح الجزائر مفاعل نووي " سالم" في إطار اتفاقية أبرمت
بينيما حيث تقدر طاقتو ب  15ميغاواط وىو خاضع بدوره لرقابة المجنة الدولية لمطاقة الذرية ( .)16كما
قام الطرفان ببذل مساعي وجيود كممت بتوقيعيما بروتوكول اتفاق تعاون حول استخدام الطاقة النووية
ألغراض مدنية بتاريخ  28فبراير  1983و توقيع اتفاق تعاون ثاني بين الجميورية الجزائرية و الصين
الشعبية يتعمق بتطوير االستخدامات السممية لمطاقة النووية بالجزائر في  24مارس .)17( 2008
جسدت ىذه االتفاقيات المبرمة بين الطرفين رغبتيما في توسيع و تطوير أكثر لمعالقات االقتصادية و
التقنية والعممية خاصة في مجال االستخدام السممي لمطاقة النووية ،عمما أنيما طرفان منضمان لمعاىدة
عدم انتشار األسمحة النووية لعام  1968بصفة أن الصين دولة حائزة لمسالح النووي و الجزائر دولة غير
مالكة لو و موقعان عمى اتفاقيات مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية متعمقة بتطبيق الضمانات في إطار
معاىدة .1968
 الجزائر و روسيا  :تعتبر روسيا شريك تقميدي و ميم لمجزائر في مجال التسمح و الصناعات الخاصة
 2006مجموعة اتفاقيات لتوريد أسمحة روسية

باإلنتاج الحربي الدليل عمى ذلك توقيع الطرفان سنة
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لمجزائر بقيمة  07ماليير دوالر لتعد الجزائر بذلك من بين ثالث دول إضافة لميند و فنزويال خصتيا
الحكومة الروسية بامتيازات إضافية في الصفقات العسكرية المبرمة بينيما (.)18
لم يقتصر التعاون الوثيق بين الدولتين عمى جانب التسمح فقط بل امتد ليشمل التعاون في طار االستخدام
السممي لمطاقة النووية بعد إعالن الجزائر نيتيا إقامة محطة نووية لتغطية الطمب المتزايد عمى الطاقة
الكيربائية المنتجة حاليا بالطرق التقميدية  ،حيث سعت روسيا ممثمة في المدير العام لمييئة الحكومية
الروسية لمطاقة الذرية " روساتوم" لمقيام بمفاوضات مع وزير الطاقة الجزائري بشان توقيع اتفاق تعاون في
مجال االستخدام السممي لمطاقة النووية

()19

.

كممت ىذه المفاوضات بالنجاح حيث تم بتاريخ  3سبتمبر  2014توقيع اتفاقية حكومية بالعاصمة الجزائر
في مجال استغالل الطاقة النووية سمميا موقعة من قبل رئيس شركة روساتوم ووزير الطاقة الجزائري ،
واتفاقات أخرى بشان بناء محطات لمطاقة النووية و مفاعالت أبحاث في الجزائر واجراء بحوث عممية
مشتركة إلنتاج الطاقة الح اررية وتحمية مياه البحر واالكتشاف المشترك لمناجم اليورانيوم واعادة تدوير
النفايات المشعة وانتاج النظائر المشعة في الطب والصناعة .
لم تتوقف مساعي الجزائر عند ىذا الحد بل تمكنت أيضا من توقيع اتفاقيات تعاون أخرى مع كل من
الجميورية الفرنسية سنة  2008من اجل تطوير استخدامات الطاقة النووية ،واالتحاد األوروبي سنة
 2008و  2014بيدف تكوين باحثين جزائريين في مجال الفيزياء النووية وطب األحياء  .ىذا دون
إغفال اتفاق الجزائر و جميورية جنوب إفريقيا الموقع بالجزائر في  26ماي  2010و اتفاقيا مع الواليات
المتحدة األمريكية في يونيو  2007بخصوص التعاون في مجال الطاقة النووية ذات األغراض السممية
وسعييا إلبرام اتفاق آخر معيا مستقبال يقضي ببناء مفاعل نووي ثالث خالل السنوات األربع المقبمة في
حال حصول الجزائر عمى تمويل أمريكي في إطار برنامج التعاون المشترك في مجال الذرة .
قصد إحاطة الجزائر بكافة جوانب برنامجيا النووي السممي إضافة إلبراميا التفاقيات التعاون قامت عمى
المستوى الوطني بإنشاء لجنة األمن النووي ذلك في إطار قانون خاص بالنشاط النووي حيث تم إصدار
المرسوم الرئاسي الجزائري رقم  195-14المؤرخ في  6يوليو  2014الذي حدد تدابير األمن النووي
المطبقة لمحماية المادية لممنشات النووية و المواد النووية وامن المصادر المشعة  ،جاء ذلك في إطار
انضمام الجزائر التفاقيتي األمم المتحدة بشان الحماية المادية لممواد النووية و قمع أعمال اإلرىاب النووي
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كمفت ىذه المجنة التي يرأسيا وزير الطاقة أو محافظ الطاقة الذرية كممثل لو بإعداد برنامج مشترك خاص
باألمن النووي بين القطاعات من خالل :
 تحديد و تقييم التيديد و الخطر في مجال األمن النووي اقتراح تدابير األمن التي يضعيا مستغمو المنشات النووية و المواد النووية وحائزو األجيزة التي تحتويعمى مصادر مشعة  ،وكل شخص طبيعي أو معنوي معني في مراحل إيداع المواد النووية و المشعة
واستعماليا ونقميا
 تحديد اإلجراءات الواجب اتخاذىا لمراقبة وحماية المنافذ إلى المنشات النووية حيث ال يسمح إاللممستخدمين المؤىمين الدخول ليذه المنشات  ،وتحديد أنظمة أمان المنشاة والمواد النووية والمعمومات
الحساسة عن طريق استخدام أنظمة حماية معموماتية

()20

.

يعتبر إنشاء المجنة خطوة نحو تحقيق ىدفين ىامين األول متعمق بالنيوض بقطاع الطاقة النووية والثاني
يندرج ضمن مصمحة الوطن إذ يتم من خالليا تحديد أىمية المواقع التي يتم اختيارىا إلنشاء محطات
الطاقة النووية وتأثير ذلك عمى المواطن والبيئة و الثروات المائية .
رغم ىذه االنجازات الميمة التي حققتيا الجزائر بالنظر لكونيا دولة فتية في ىذا المجال إال أنيا الزالت
بعيدة عن تحقيق كل أىدافيا ذلك بسبب جممة من المعيقات التي تعرقل سيرىا قدما في االستفادة السممية
من الطاقة النووية التي تتمثل أساسا في شن حمالت تشييرية بضرورة توقيف البرنامج النووي الجزائري
باعتباره ييدف إلنتاج قنابل نووية جزائرية مما يمكنيا من فرض ىيمنتيا عمى الشمال اإلفريقي ىذا حسب
ما تدعيو كل من المغرب  ،اسبانيا ،فرنسا التي عرضت م ار ار عمى الجزائر مقايضتيا بالغاز الجزائري
مقابل التكنولوجيا النووية الفرنسية  .ذلك رغم الضمانات التي منحتيا الجزائر من خالل توقيعيا عمى كل
من معاىدة منع االنتشار النووي سنة  1994و البروتوكول اإلضافي عام  2004المذان يسمحان بالقيام
بإجراءات المراقبة الدورية لفرق تفتيش تابعة لموكالة الدولية لمطاقة الذرية و القيام بعمميات تفتيش مفاجئة
وزيارات منتظمة لممنشات النووية الجزائرية

()21

التي لم تسجل بشأنيا أية مالحظات سمبية ما يؤكد عمى

مساعي الجزائر السممية لتطوير استغالل الطاقة النووية

()22

.

عدم استقرار األوضاع الداخمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية وعد توفر كوادر عممية متخصصة
يحول دون تطوير ىذا البرنامج ليبقى االعتماد دائما عمى مساعدات الدول النووية الغربية (. )23
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خاتمة
يراىن العديد عمى أن استخدام الجزائر لمطاقة النووية في إنتاج الطاقة الكيربائية غير ممكن عمى المدى
القصير قد يتأخر إلى سنة  2025أو  2030الن البرامج النووية الناجحة تتطمب وجود خبرات متنوعة و
متمكنة و ىيئات وطنية و تشريعية لتوفر البنى التحتية الضرورية  ،لكن ىذا ال يعني أن الجزائر غير
قادرة عمى القيام بخطوات تمييدية في ىذا الخصوص فامتالكيا لحوالي

 29ألف طن من احتياطي

اليورانيوم و استغالليا األمثل لكافة ثرواتيا الطبيعية ومواردىا المالية يمكنيا من احتالليا المرتبة الثانية
إفريقيا في إنتاج الطاقة النووية بعد جنوب إفريقيا ما يسمح ليا باكتساح كل أوروبا بالكيرباء الجزائري
آفاق سنة  2050ما يعني أن خيار الطاقة النووية ستوفر لمجزائر امتيازات تفوق تمك التي يوفرىا ليا
قطاع المحروقات حاليا .
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