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 والدولي الوطني املستوى  على الطاقة قطاع تطورات حول  اءاتإض

 مقدمة

 الورقة ههذ تحاول  الطاقة، مجال في والوطني وإلاقليمي الدولي الصعيد على املتسارعة التطورات ظل في

 وليةالد الخيارات حول  النقاش وفتح املستجدات من مجموعة على الضوء من مزيد تسليط في املساهمة

 .تقبليةاملس للتحديات استعدادا العمومية السياسات وتكييف ألازمة آثار من بالحد الكفيلة والوطنية

 :محورية أسئلة ثالثة على إلاجابة خالل من املوضوع تناول  نقترح الصدد هذا وفي

 ودوليا؟ وطنيا ألاسعار ارتفاع تفاقم في تساهم قد التي أو ساهمت التي العوامل ماهي 

 املرتبطة املخاطر وتقليص الطاقي ألامن لتعزيز ووطنيا دوليا املطروحة الخيارات هي ما 

 املحروقات؟ سوق  في املتتالية باالضطرابات

 والبعيد؟ املتوسط املدى على املخاطر هذه من بالتخفيف الكفيلة الطاقية البدائل ماهي 

  ودوليا وطنيا الطاقة أسعار ارتفاع تفاقم عوامل .1

 نائيةاستث جد اضطرابات هي الطاقة سوق  يعرفها التي الاضطرابات أن إلى إلاشارة من بد ال البداية في

 .الزمن من عقد من يقرب ما مند بدأت ألازمة بوادر أن حين في

 جديدة قنياتت في الاستثمار إلى ألامريكية املتحدة الواليات سعت الذاتي اكتفائها تعزيز عن بحثها ففي

 مع كورونا أزمة بداية عند تزامن العالمي العرض مستويات في ارتفاع إلى أدت والغاز النفط الستخراج

 منهو  املحروقات أسعار في استثنائي تدني إلى الانخفاض هذا أدى وقد. الطلب في مسبوق  غير انخفاض

 طالنف حقول  من مجموعة إغالق عنه نجم التكرير أو الاستخراج في املشتغلة سواء الشركات تضررت

 .أوروبا في املصافي من مجموعة وكذا املتحدة الواليات في

 يلتشغ إعادة في التسرع عدم اليوم املستثمرون فضل كورونا، بعد ما مستويات إلى الطلب عودة ومع

 الصين ناءباستث) جديدة مصافي في لالستثمار بالنسبة الشأن وكذلك أمريكا في خصوصا املغلقة آلابار
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 رفع جاهات في للدفع وكذا محتملة مستقبلية لخسائر تفاديا( الانتاجية قدرتها دعم في استمرت التي

 .ألارباح من مزيد وتحقيق ألاسعار

 العاملة ةألامريكي الشركات في التأثير على القدرة تملك ال اليوم ألامريكية السلطات أن بالذكر والجدير

 .املتحدة الواليات خارج املنتجين على الضغط ذلك عوض تحاول  لذلك القطاع في

 طاقةال مشاريع في الاستثمار من للحد الدولية السياسات صاحب الذي الضغط أثر متصل، سياق وفي

 لم يوالت البديلة الطاقات نحو الطاقي بالتحول  سمي ما إطار في لها املالي الدعم وانخفاض ألاحفورية

 جديدة اجإنت قدرات في الاستثمار مستويات على املحروقات في الحاصل النقص لتعويض املوعد في تكن

 .لألزمة مؤججا آخرا عامال أوروبا نحو الروس ي الغاز إمدادات في الحاصل التوتر يعتبر حين في

 قدف أنه خصوصا املغرب في ألاسعار على مباشرة ألازمة هذه انعكست فقد الوطني، الصعيد على أما

 .ألازمة تداعيات من التخفيف في تساهم أن املمكن من كان والتي السامير مصفاة 5102 سنة منذ

 لطاقةا إلى تصل لم الطاقي أمنه تعزيز أجل من املغرب عليها راهن التي الشمسية الطاقة مشاريع أن كما 

 .أساسا اهظةالب كلفتها عن ناهيك املوفقة غير التقنية الاختيارات من مجموعة بسبب املنتظرة إلانتاجية

 والرالد مع مقارنة الدرهم صرف سعر النخفاض املسبوق  غير التطور  أن إلى إلاشارة تجدر ذلك، وبموازاة

  .املغرب في ألازمة أثر مضاعفة إلى أدى املاضية السنة مع مقارنة( %55-) ألامريكي

 اتباالضطراب املرتبطة املخاطر وتقليص الطاقي ألامن لتعزيز وطنيا املطروحة الخيارات .2

 .املحروقات سوق  في املتتالية

 لتيا الاستراتيجيات وبين القريب املدى على متاح هو ما بين نفرق  أن بد ال ،السؤال هذا عن لإلجابة

 .والبعيد املتوسط املستوى  على وتفعيلها تطويرها يجب

 يةاجتماع أو اقتصادية كلفة وذات محدودة خيارات على عموما الحكومات تتوفر القريب، املستوى  على

 برع املحروقات أسعار دعم إلى الدول  بعض تروم حيث ألاسعار في بالتحكم الخيار هذا يرتبط. باهظة
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 من ذلك يصاحب ما مع املستهلك يؤديه الذي والسعر السوق  سعر بين الفارق  وتمويل املقاصة آليات

  .الدولة ميزانية على ضغط

 بدعم الدولة تقوم كما البوطان غاز أثمنة استقرار لضمان اليوم الخيار هذا يطبق املغرب، حالة في

 السنة هذه ااستثنائي الحكومة عمدت وقد. للكهرباء الوطني املكتب ميزانية دعم عبر املنزلي الكهرباء أثمنة

 على ألازمة أثر من التخفيف شأنه من ما وهو للقطاع املباشر الدعم إلى النقل أرباب من بضغط

 . النقل أسعار استقرار وضمان عموما الاقتصاد

 ستهلكامل يضع مما املحروقات أسعار في التدخل عدم إلى الدول  بعض بمقتضاه فتلجأ الثاني، الخيار أما

 ملغربيةا الحكومة عليه تصر الذي الخيار وهو الارتفاعات لهذه الكلي التحمل عبر التقلبات هذه مرمى في

 الذي يارالخ وهو الصناعي املسال والغاز الصناعي والفيول  والكازوال البنزين بأسعار يتعلق فيما اليوم

 الذي لعاما التضخم تداعيات ذلك إلى أضفنا ما إذا خصوصا املستهلك على كبيرة اجتماعية كلفة يشكل

 .ةاملتوسط الطبقة وتآكل الهشاشة مستويات بتفاقم يسرع مما الاستهالكية املواد باقي تعرفه

 يمةق وتسقيف التوزيع لشركات بالنسبة الربح هوامش تسقيف مسار هو فيبقى الثالث، الخيار أما

 أو كالاستهال على الداخلية بالضريبة ألامر تعلق سواء املحروقات على الدولة تحصلها التي الضرائب

 .الاقتصاديةو الاجتماعية الكلفتين بتخفيف الكفيل هو الخيار هذا ويبقى. املضافة القيمة على الضريبة

 قدينالع خالل املغرب سلكها التي الخيارات عند الوقوف من بد ال والبعيد، املتوسط املستوى  على أما

 أفق في ددةاملتج الطاقات في الاستثمار أهمها كان والتي للطاقة الوطنية الاستراتيجية إطار في ألاخيرين

 ةالريحي الطاقة ومشاريع نور  سلسلة مشاريع عبر الوطني الاستهالك مجموع من %21 نسبة إلى الوصول 

 بارتفاع ذاوك املستعملة التكنولوجيا باختيار أساسا تعلق الرسمية الدوائر باعتراف فشال واجهت والتي

 ملتعلقا الخيار ذلك إلى أضف. الحرارية املحطات من املولدة الطاقة بكلفة مقارنة ساعة-الكيلواط تكلفة

 وخوصصة املخزون مستويات ومراقبة السوق  لضبط سياسة أي غياب في املحروقات سوق  بتحرير

  .إغالقها ثم السامير
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 والبعيد املتوسط املدى على املخاطر من بالتخفيف الكفيلة الطاقية البدائل .3

 ضعيف جد يبقى للطاقة املغرب استهالك مستوى  بأن التذكير من بد ال البدائل، عن الحديث قبل

 بتركيبة أساسا يتعلق بل الطاقية بالنجاعة له عالقة ال أمر وهو. املصنعة البلدان مستويات مع باملقارنة

 اتصناع إما) الاستهالك ضعيفة طبيعة ذات الصناعية الخيارات فيه تبقى الذي الوطني الاقتصاد

 املجال يف خصوصا متدنية مستويات في يبقى املنزلي الاستهالك أن كما( تركيبية صناعات أو تحويلية

  .محدودة تبقى الواحد للفرد بالنسبة التنقل معدالت أن حين في القروي

 ستهالكيالا  النموذج عن الحديث أوال يسبقه أن يجب املصادر مستوى  على البدائل عن فالتساؤل  وبالتالي

  .النموذج هذا بدعم الكفيلة الطاقة مصادر عن ثم ومن العام والتنموي  الاجتماعي النموذج إطار في

 كنيم التي املهمة العناصر بعض لذكر مبدئيا نحتاج فقد املمكنة، الخيارات ذكر من بد وال كان وإن

 :املغرب في الطاقة مستقبل في التفكير أساسها على

 بالتاليو  والتخزين للنقل والقابلية الطاقية الكثافة حيث من كبيرا اختالفا املصادر تختلف 

 صادرم تنويع في أهميتها رغم الشمسية للطاقات يمكن ال الساعة، حدود إلى فمثال. الاستعمال

 في( النووية والطاقة املحروقات) العالية الكثافة ذات الطاقات معقولة بكلفة تعوض أن إلانتاج

 تعمالالاس وحتى بل( الجوي  والنقل السككي والنقل الثقيلة الصناعات) الثقيلة الاستعماالت

 مومةدي لضمان التخزين مستوى  على كبيرة استثمارات تحتاج البديلة الطاقات ألن. املنزلي

 .الاستعمال

 ستعمالوالا  والتخزين والنقل إلانتاج في سالسة ألاكثر الطاقي املصدر ألاحفورية الطاقة تعتبر .

 في تثمرتس زالت ما وروسيا والصين املتحدة الواليات تمثلها والتي الكبرى  القوى  أن ذلك، ودليل

 أوروبا شرق  في الراهنة التوترات أن كما. فيها والتخزينية الانتاجية قدراتها وتعزز  الطاقات هذه

  .الحجري  بالفحم تشتغل التي الكهرباء محطات تشغيل إعادة إلى دفعتها
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 وهنا. فةالتكل والقليلة النظيفة الكهربائية خصوصا للطاقة مهما مصدرا الطبيعي الغاز يعتبر 

 إلى الروس ي الغاز تدفق انحصار مصدره الراهنة الطاقية ألازمة من جزءا أن إلى إلاشارة تجدر

 في ديدةج أسواقا تفتح أن املتحدة كالواليات املسال للغاز املنتجة للدول  املجال يفتح مما أوروبا

 يف الطاقي التحول  عن الحديث أوج وفي أنه بالذكر، والجدير. الحرب قبل ممكنة تكن لم أوروبا

 الكبير ادباالعتم منها وعيا روسيا من الغاز أنابيب في الاستثمار في أملانيا استمرت ألاخير، العقد

 جاهلت يمكن فال املغرب، يخص فيما أما. الطبيعي الغاز على عموما وألاوروبي ألاملاني لالقتصاد

 للكهرباء نيالوط املكتب مالية على وإسبانيا الجزائر بين الغاز أنبوب توقف فيه تسبب الذي ألاثر

 .املغربي التجاري  املزان وضع تأزيم على ومنه

 يةمتدن جد وبكلفة عالية جد كثافة ذات كطاقة النووية الطاقة تجاهل في الاستمرار يمكن ال 

 شكلب تساهم أن النووية للطاقة يمكن املغرب، حالة ففي. الاقتصاد على إيجابية جد آثار وذات

 التسريعو  الطاقية الواردات من التقليص عبر املغربي التجاري  للميزان التوازن  إعادة في كبير جد

 .للطاقة ااستهالك ألاكثر املشاريع من تعتبر والتي البحر مياه تحلية استراتيجية ودعم الصناعي

 خاتمة

 ريبةالض قيمة مراجعة عبر املغرب في الطاقية املواد أسعار ضبط وراهنية ضرورة على التشديد ينبغي

 الشركات ينب الحرة املنافسة آليات تفعيل وعبر املضافة القيمة على والضريبة الاستهالك على الداخلية

 على أما. السامير أزمة حل اتجاه في والدفع الخارجية السوق  في واملضاربة التوريد سياسات توحيد مع

 الفرص نم والاستفادة للطاقة الوطنية الاستراتيجية تحيين من بد ال فإنه والبعيد املتوسط املستوى 

 مع وترالت من التخفيف أن كما. جدية أكثر بصفة النووية الطاقة إنتاج ملف لطرح تتاح أن يمكن التي

 .الطاقي أمنه لتعزيز البلدان هذه مع شراكات عقد إمكانية للمغرب يتيح قد املجاورة البلدان
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،
ً
  أعاله، النصوص على الاطالع بعد التكافلي التأمين قانون  يعرف إجماال

ً
  تشابكا

ً
 ناهيك ناصره،ع بين كبيرا

 .واملحاسباتية الحسابية العمليات ألاول  أساسها معقدة جد تقنية مواد عن

 
 

 املغربي لألبحاث وتحليل السياسات رزز امل

إثراء الثقافة وإشاعة املعرفة والنهوض بالبحث مؤسسة بحثية في مجال السياسات العامة تسعى إلى 

العلمي واملساهمة في صناعة القرارات وصياغة السياسات من خالل الدراسات وألابحاث الرصدية 

والتشخيصية والاستراتيجية والاستشرافية، وهو مؤسسة مستقلة وغير ربحية ومنفتحة على كل الرؤى 

 .فاعلين والباحثينوحريصة على تعزيز أواصر التعاون مع كل ال

ما زالدراسات الاستراتيجية والاستشرافية، و د ألابحاث وإعداتشخيصية  يقوم املرزز بإصدار تقارير

إصدار نشرات ودوريات ومطبوعات متخصصة، وتنظيم الندوات واملؤتمرات وامللتقيات وأوراش يقوم ب

رف أعضاء املرزز منجزة من طالعمل والدورات التكوينية في مجاالت اشتغاله تقدم فيها بحوث 

والتواصل والتعاون مع مرازز الدراسات وألابحاث الوطنية والدولية ذات الاهتمام  ،واملتعاونين معه

 .املشترك

  cemrap.contact@gmail.comالعنوان الالكتروني: 

  www.cemrap.orgاملوقع الالكتروني: 
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