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 :ملخــــــــص
برية من الغاز اليت تتمتع هبا اجلزائر، وضرورة إىل أمهية االحتياطات الكهذه الدراسة  يف قر طتلا مت

إثارة إىل جانب . استغالل األنابيب الرابطة بني اجلزائر واالحتاد األوريب ألهداف اسرتاتيجية قبل نضوبه
االنتباه لصانعي القرار يف اجلزائر حول خطورة االعتماد الكلي لالقتصاد اجلزائري على احملروقات يف ظل 

 .وحتمية البحث عن موارد بديلة ومتجدِّدة ختدم االقتصاد الوطيني الحتياطاته، التناقص املستقبل
اجلزائر يف خطر، كوهنا ستصبح دولة مستوردة للطاقة مع اقتصاد وخلصنا يف هناية الدراسة إىل أن 

إن  .تمتعها باحتياطي كبري من الغاز، جيعل استخراجه يتطلب رؤوس أموال لالستثمارف. 0202مطلع 
ور يف أسعار احملروقات جعل هذا اهلدف صعب التجسيد، يف ظل منافسة دولية على غرار شركة غاز التده

وعلى الرغم من األنابيب الرابطة بني اجلزائر واالحتاد األوريب املزودة له بالغاز، إالَّ أن غياب . بروم الروسية
حتاد األوريب جتاه القضايا االقليمية قطاعات بديلة جتعل هذا املتغري ضعيًفا يف توجيه وصناعة سلوكيات اال

والدولية اليت هتم املصلحة الوطنية للجزائر يف احملافل الدولية، على غرار أزمة الساحل، الصحراء الغربية، 
 .مام إىل منظمة التجارة الدوليةاالنض

Abstract : 
This study aims to note the importance of reserves gas in Algeria, in 

the direction of a strategic targets it is necessity to exploit the pipeline that 

link between Algeria and the European Union (EU) before its 

disappearance, As well as draw attention to the decision-makers in Algeria 

About the gravity of dependence on the hydrocarbons, and the obligation to 
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search for alternative and renewable resources that serve the national 

economy. 

We conclude that Algeria in 2030 will become importer state of 

energy. The decline in oil prices make the target of extraction gas reserves 

difficult to achieve under an international competition similar to Russia's 

Gazprom.  

Keywords: Algeria, European Union, hydrocarbons, Gas, Pipelines, 

Gazprom. 
 

 :مقدمـــــــة
أن تكلفة تعترب اجلزائر من الدول القريبة جغرافًيا إىل الضفة اجلنوبية لدول االحتاد األوريب، كما 

،  وهي .رخص سعرًا مقارنًة بالغاز الروسي، النروجيي أو ايإيراينتعد األاحلصول على الغاز منها  زبون َويفي
تغري ووظَّفه سياسًيا على غرار السلوك الروسي يف  حيث مل يسبق وأن استغَّل

ُ
صانع القرار يف اجلزائر هذا امل

ادية وسياسية وأمنية ْغمي من مرور اجلزائر بإكراهات اقتصى الر عل. شرونالُعشرية األوىل من القرن الواحد والعي 
لكن الغاز اجلزائري، مل يتوقف يوًما عن املصانع والبيوت . دموية أتت على األخضر واليابس خالل ُعشرية

 .األوربية
هذه السلوكيات دفعت العديد من دوائر صناعة القرار داخل البيت األوريب إىل التفكري يف ضرورة 

يز هذه العالقات وتقويتها، من خالل املشاركة يف متويل مشاريع ضخمة تضمن وصول الغاز إىل تعز 
خاصة بعد أن تعززت نزعة التوجه حنو استهالكه مستقباًل كونه صديق للبيئة، . أسواقها، وبكميات معتربة

األنابيب ُتسَّهيُل  فُخصَِّصْت أموال ضخمة يإنشاء شبكة من. وحاجز أمام تسارع ظاهرة االحتباس احلراري
ياسية الساخنة يف مناطق عملية هذا التواصل شرقًا وغربًا قصد تزويد أوربا حىت ال تظل رهينة لألحداث الس

 .رة، وكذا الضغوطات الروسية اليت تنفجر من فينة إىل أخرىغري مستق
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 : إشكالية الدراسة
األوربية من خالل موقع متغري الغاز، -تروم هذه الدراسة اخلوض يف مستقبل العالقات اجلزائرية

هل أن أنابيب الغاز الرابطة بني اجلزائر ودول االحتاد األوريب  :يإجابة على ايإشكالية اجلوهرية التاليةقصد ا
 ؟األوربية-، والتحكم يف مستقبل العالقات اجلزائريةهي مشاريع لتعزيز التعاون، أم آليات لتكريس التبعية

  :فرضية الدراسة
كلما كانت املبادالت االقتصادية أكثر، كلما كانت  :نا صياغتها على الشكل التايلكنمي

كلما زادت البيئة تدهورًا، كلما تعّزز التوجه حنو استهالك املوارد و . األوربية أكرب وأمنت-العالقات اجلزائرية
 .األكثر حفاظًا على البيئة ومنها الغاز

 : ثحبلا جهنم
سة على توظيف جهاز مفاهيمي يعتمد على مصطلحات اقتصادية، اعتمدنا يف هذه الدرا

سياسية، اجتماعية وثقافية، وتعدد يف املناهج بغية توضيح الصورة، واالقرتاب من احلقائق اخلفية يإشكالية 
وجتلَّت هذه املناهج يف املنهج التارخيي، املقارن، املنهج االحصائي، إىل جانب اقرتابات  . هذه الدراسة

 .اب النسقي لدافيد ايسنت، واقرتاب حتليل املضمونكاالقرت 
 :ثحبلا ةطخ

 :يتآلاك يهو  ،اعتمدناها كحدود يإجناز هذه الدراسةحماور  ةثالث ىلإ ثحبلا ميسقت مت دقو 
 ؛اجدندرة التو و  بني وفرة االحتياط االستهالك العاملي للغاز الطبيعي 
 ؛الواردات األوربية من الغاز الطبيعي، ومكانة اجلزائر املستقبلية يف ايإجابة عليها 
 اسرتاتيجية ألنابيب الغاز الرابطة بني اجلزائر واالحتاد األوريب من التحديات إىل -األمهية اجليو

  .فرص النجاح
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 .لتواجدندرة او بين وفرة االحتياط  االستهالك العالمي للغاز :المحور األول
ل تزايد هذا االرتفاع يف حجم االستهالك . املختلفة اقَــةالطّ كبري يف الطلب على موارد   لقد سجي

يرجع إىل التطور الصناعي والتكنولوجي اهلائل، والنمو املطرد يف عدد السكان، حيث يضاف سنويًا حوايل 
ْنتيجة حمدود. مليون ُمْستهليكْ  022

ُ
، بينما كل دول العامل دواًل مستهلكة دون أن ننسى أن عدد الدول امل

إىل تعزيز مكانته املستقبلية يف االقتصاد  للبيئة دفعت به ةصديقالو  من املوارد البديلةولعلَّ الغاز، . طَّاقَــةلل
 .العاملي، وصناعات دول االحتاد األوريب واقتصاداهتا

 :احتياطات الغاز وحجم استهالكه العالمي -1
الك الغاز بطريقة ُمْلفيَتة لالنتباه خالل الثالثني سنة املاضية مقارنًة مبوارد لقد ارتفعت نسبة استه

كما أنه . إىل إمكانية توظيفه يف استعماالت عيـــدَّة صناعية كانت أو خدماتية وهذا راجعاألخرى،  الطَّاقَــة
من املوارد البرتولية  من ثاين أوكسيد الكربون أقالً  % 02إىل  02أقل تلويثًا للبيئة، حيث يصدر ما بني 

 . األخرى، وتزيد هذه النسبة على النيْصْف مما يصدره الفحم
ْعطيات اليت (1)،آجال طويلة مقارنًة بالنفطإن احتياطات الغاز ناضبة، لكنها على 

ُ
وحسب امل

ــدة (2)(CEDIGAS) توصل إليها املركز الدويل للمعلومات حول الغاز الطبيعي ؤكَّ
ُ
كافية   أن احتياطاته امل

الذي أثبتت أغلب الدراسات أن نضوبه ليس  م، عكس النفط 0202لتلبية الطلب العاملي حىت عام 
 .ببعيد

كما تعرف منطقة آسيا وأمريكا الالتينية، ارتفاًعا ملحوظًا يف استهالك الغاز الطبيعي حيث   
ْل يف الفرتة املمتدة ما بني  وستساهم الدول  (3) .اسنويً  % 4م نسبة تقدر بـ  0202و 0222َسُيسَّجي

                                                 
1
 Anne Lauvergeon, La troisième révolution énergétique, (Paris : Edition Plon, 2008), 

p. 61. 
2
 CEDIGAS : Le centre d’informations internationales sur le gaz naturel. 

3
  Philippe Boskin & Others, World Energy Technology and climate Policy Outlook 

2030, (Luxembourg: Office for Official Publications for the European Communities), 

p. 91. 
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 02بـ  م، مقارنة 0202يف عام  % 42املصنعة يف رفع حجم الطلب العاملي على الغاز الطبيعي بنسبة 
  . م 0222اليت ُسجَِّلْت عام  %

 يوضح نسبة استهالك الغاز الطبيعــــي في العالـــــم :11جدول رقـــم 

 

Source: Sophia Ruester & Others, a New European Energy Technology 

Policy towards 2050, In: Policy Brief, European University Institute: 

Robert Shuman Center for Advanced Studies, Issue 01, January 2013, p. 95.   
 

يتضح جبالء التزايد يف استهالك نسبة ( 20) من خالل حتليلنا لألرقام الواردة يف اجلدول رقم
م،  0992عام  %00ففي االحتاد األوريب ارتفعت النسبة من . الغاز الطبيعي على املستوى العاملي

لَّْت يف أمريكا . م 0202عام  % 09مث سريتفع إىل . م 0202عام  % 02إىل أما النسبة األكرب فُسجي
عام  % 42، ألن تصل إىل 0992عام  % 02بة من الالتينية، فمن املرجح أن ترتفع هذه النس

َسجَّلَـة على املســتوى  .م0202
ُ
إن هذه الزيادة يف االستهالك تظهر جبالء من خـالل نسبة االستهالك امل

عام  % 01، واليت ستنتــقل إىل 0202عام  % 02إىل  0992عام  % 01انتقلت من  العاملي اليت
0202.  

 
 

 1991 0111 0111 0101 0101 
 %02 %09 %02 %00 %00 االتحاد األوربي
 %02 %04 %00 %04 %02 أمريكا الشمالية

 %02 %02 %42 %00 %04 اليابان، منطقة الباسفيك
 %49 %42 %09 %04 %02 إفريقيا، الشرق األوسط

 %42 %01 %09 %02 %02 أمريكا الالتينية
 %01 %00 %00 %00 %2 آســـيـــــا
 %01 %01 %02 %09 %01 العالــــــم
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، ما يعين األمهية االسرتاتيجية اليت ريف ارتفاع مستمِّ هو غاز الطبيعي أن حجم استهالك الكما 
األخرى، وحلوله مكان الصدارة اليت تربََّع عليها قطاع النفط  الطَّاقَــةسيكتسيها مستقباًل مقارنًة مع موارد 

 .لفرتات زمنية واقتصادية طويلة
 :الغاز االكراهات البيئية وتعزيز التوجه األوربي نحو استهالك -0

العشر سنوات  خالليف االحتاد األوريب الغاز لالنتباه هو ارتفاع نسبة استهالك إن املْلفيت 
األخرية، وذلك راجع لاللتزامات املرافقة لربوتوكول كيوتو القاضية بتخفيض نسبة االنبعاثات من ثاين 

  (4) .أوكسيد الكربون
 0222سيتضاعف يف الفرتة املمتَّــدة ما بني إن طلب دول االحتاد األوريب على الغاز الطبيعي،  

وتــدُُّل املؤشرات االقتصادية على أن  (5) .م 0202مع حلول  % 4.0م، ليسجِّل نسبة 0202إىل 
، أي مبعدل منو ُقدِّر % 4.9استهالك الدول األوربية من الغاز الطبيعي يف العشرية األخرية سجَّل نسبة 

. % 2.2إىل  % 2.0ك النفط والفحم الذي مل يتجاوز معدله ما بني سنويًا، مقارنة باستهال % 2.9بـ 
، وتستورد كميات كبرية من الطَّاقَــةإن أغلب الدول األوربية تعتمد على اخلارج يف تأمني حاجياهتا من 

من اخلارج، هذه النسبة  الطَّاقَــةمن حاجياهتا من مصادر  % 22فهي تستورد أكثر من  (6) .النفط والغاز
 .م 0202مع حلول  % 92رجحة لالرتفاع إىل م

 
 
 

                                                 
4
  Ulrich Fahl & Others, Future European Gas Supply in the Resource Triangle of the 

Former Soviet Union, the Middle East and Northern Africa (Stuttgart: Institute of 

Energy Economics and the Rational Use of Energy, January 10
th

, 2008), p.01.  
5
  Philippe Boskin & Others, op.cit, p. 91. 

تقبلية املركز الدويل للدراسات املس: دبـي) أمـن الطاقــةخدجية عرفة حممد أمني، مد أمني، خدجية عرفة حم 6
 .02. ص ،(0221واالسرتاتيجية، ماي 



 العربي العربي .د
،األوربية في ميدان الطاقة-مستقبل العالقات الجزائرية  

 أنابيب الغاز استراتيجيات للتعاون أم مشاريع لتكريس التبعية
 

286 

 

 (11)شكل رقم 

 
 11من إعداد الباحث، اعتماًدا على اإلحصاءات الواردة في الجدول رقم : المصدر

 

من حاجياته من الغاز الطبيعي من روسيا، واليت ستصل  % 02يستورد االحتاد األوريب حوايل 
. احتياجاته النفطية من منطقة الشرق األوسط من % 42م، إىل جانب  0202مع مطلع  % 42إىل 

ربز ما ي. كما أن نصف استهالك الدول األوربية من الغاز يأيت من ثالثة دول وهي روسيا، النرويج واجلزائر
وتعترب الدول األوربية األمن الطاقي من املداخل املهمة . هشاشة األمن الطاقي على املستوى األوريب

يف ايإجابة على احتياجات  الطَّاقَــةنتيجة األمهية القصوى اليت يكتسيها قطاع  (7) لتجسيد األمن اجلماعي،
 (8) .القطاعات األخرى

 
 
 

                                                 
هو التزام جمموعة من الدول حبماية كل عضو فيها من خالل عدد من الرتتيبات وايإجراءات األمنية  :األمن الجماعي 7

والعسكرية، هبدف محاية الدول من تعرضها الستخدام القوة من قبل دول أخرى، خاصًة إذا اختذت هذه القوة صورة 
 من أمنه على والسهر أعضائها من عضو كل محاية مسؤولية املنظمة الدولية اجلماعة حمل فيهتت كما أنه نظام. احلرب

 .االعتداء
8
- Álvaro de Vasconcelos, What Ambition for European Defense in 2020? (Condé-

sur-Noireau, EU Institute for Security Studies, 2009), p. 142. 
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 .ومكانة الجزائر المستقبلية في اإلجابة عليها ،الواردات األوربية من الغاز الطبيعي :المحور الثاني
إسبانيا والربتغال فكانتا  خاصةً جنوب أوربا تَــتزوَّد بالغاز من روسيا والنرويج، أما إن أوربا كانت 

ومع الثورة الربتغالية لعام  (9).معزولتان سياسًيا واقتصاديًا عن أوربا الشمالية كوهنما دولتان غري دميقراطيتان
م، حدثت قطيعٌة مع املاضي وبرز  0922م، ووفاة الديكتاتور اجلنرال فرانكو يف إسبانيا عام  0924

 .فرتة مهمة يف حتوهلا التارخيي السياسي هلذه الدول، واعُتربيَت سارحتول جوهري يف امل
 :الحاجيات األوربية من الغاز، ومستقبل البحث عنها خارج حدودها الجغرافية-1

م من خالل أنبوب ميرُّ عرب األراضي 0990لقد وصل غاز حبر الشمال النروجيي إىل إسبانيا عام 
. جاوز السوق الفرنسية وظَّل حمصورًا يف بلجيكا، هولندا واململكة املتحدةأما الغاز الروسي فلم يت. الفرنسية

مشال إفريقيا فـَُعقيــــَدْت اتفاقات مع ليبيا للتزود بالغاز يف سبعينيات وبظهور شركات إسبانية، بدأ التوجه حنو 
شركة  ايإسبانية مع( ENAGAS)أما بالنسبة للجزائر، فعقدت شركة . ومثانينيات القرن املاضي

َُميَّع سنويًا ابتداًء من  0مليار م 1.4م عقـــــــًدا للتزود بـ ـ 0922سوناطراك عام 
بدأ و م، 0921من الغاز امل

  (10) .التفكري يف بناء أنبوب لنقل الغاز اجلزائري
تشري أحدث الدراسات على أن النسبة األكرب من احتياطي الغاز الطبيعي متواجدة خارج 

ما يعين اعتمادها على السوق . % 2وال ميثِـّـل االحتياطي األوريب أكثر من  (11) األراضي األوربية،
 .% 12اخلارجي لتلبية حاجياهتا من هذا املورد احليوي بنسبة 

                                                 
9
 Jonathan STERN, Gas Pipeline Cooperation Between Political Adversaries: 

Example from Europe, Oxford Institute for Energy Studies, Royal Institute of 

International Affairs, -Chatham House- January 2005, pp. 07-11. 
يــــَقاُمـــو"لقد ظهر مشروع لنقل الغاز ُُسي  10 ، يهدف إىل بناء أنبوب يربط مدينة 0922 عام( SEGAMO" )بسي

ــيَنا مرت حتت سطح البحر،  0222هذا األنبوب ميتدُّ على عمق . االسبانيــــة (Cartagena) أرزيو مبدينة َكــْرتَاخي
شكيل السياسي بني اجلزائر واملغرب حول الصحراء الغربية حال دون إنشائه، . وميرُّ عرب مضيق جبل طارق

ُ
إالَّ أن امل

 .غاز-كنه حتقق فيما بعد من خالل مشروع ميدل
11

 Philippe Boskin & Others, op.cit. p.88. 
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 (12) إال أن كل املؤشرات. يبدو أن السوق الروسية اليوم جتيب على نسبة كبرية من هذا الطلب
" َمْدفييْزَهايْ "و (Yambourg)"ويـَْنُبوْرقْ " (Enrongoy)" أُونـُْرُقويْ "تـُؤَكِّْد على أن أكرب اآلبار الروسية 

(Medvezhye)  ستشهد تناقًصا يف حجم إنتاجها، إىل جانب ارتفاع االستهالك احمللي الروسي من
 . الغاز

  0101في الفترة الممتدة إلى ( Metp)طلب االتحاد األوربي على الغاز الطبيعي  10جدول رقم 
 1991 1991 0111 0111 0101 

 0.000 0.220 0.424 0.000 0.040 الطَّاقَــةالطلب األوربي على 

 400 420 001 020 091 الطلب على الغاز الطبيعي

 % 02 % 00 % 00 % 02 % 00 نسبة الغاز

 040 090 024 002 000 االنتاج المحلي من الغاز

 092 002 000 029 09 الواردات من الغاز

 % 02 % 20 % 09 % 42 % 02 الخارجي نسبة االعتماد
Source : Farid YAICI, Le marché pétrolier: Situation, Acteurs Stratégies. 

Quelles perspectives pour L’Algérie ? Ouvrage collectif, Dynamique des 

marchés valorisation des hydrocarbures (ALGER : D’Ely Ibrahim, Imprimerie 

Sarp, Octobre 2005), p. 35.      
 

 الطَّاقَــةإىل ضرورة توحيد الصوت يف قضايا التفاوض املتعلقة ب (13) لقد دعا االحتاد األوريب
َُورِّدين، 

وسيا عن تزويد م، وتوقف ر 0220نوفمرب  24بعد األزمة اليت عرفتها أوربا عشية  خاصةً ملواجهة امل
  (14) جة اخلالف الذي نشب مع السلطات األوكرانية،ة ثالثة أيام نتيدأوربا بالغاز مل

مليار دوالر  02إىل ختصيص  (15) دفعت باالحتاد األوريب الطَّاقَــةإن األزمة الروسية األوربية يف ميدان       
النرويج ف (16) ،(Norwegian Energy Power House)النروجيي  الطَّاقَــةمن أجل إنشاء بيت 

                                                 
12

 Ulrich Fahl & Others, op.cit. p.16.  
13

 Abdenour Keranane, Politique européenne et dimension énergétique 

méditerranéenne, p. 66.  
 .ملارَّة عرب أراضيها لتزويد أورباسرقة أوكرانيا للغاز الروسي من األنابيب ا 14
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إال أن الكثري من الدراسات . من واردات االحتاد األوريب من الغاز % 02يل م حوا0222َغطَّْت عام 
بدأ ف. تشري إىل أن الغاز النروجيي بلغ ذروته، وهو يرسم منحى تنازيل ال ميكن االعتماد عليه مستقبالً 
ث عنه احلديث عن االهتمام باملموِّل الثالث لالحتاد األوريب وهو اجلزائر، والذي قلياًل ما كانت تتحد

 . سُب هلا حسابالصحافة أو يُْ 
 :تقبلية في االستراتيجية األوربية للغاز، وصعوبة التواجد في أسواقها الداخليةأهمية الجزائر المس-0

م بعد  0224عام  (17) احتلت املرتبة الثانيةكوهنا ا،  باجلزائر ليس حديثاألوريب إينَّ االهتمام 
الصادرات  هذه .0مليون م 20حبجم صادرات ُقدِّر بـ من الغاز وريب االحتاد السوفييت يف تزويد االحتاد األ

  (18) .م 0202يف تلبية احلاجيات األوربية لعام  % 02إىل  02 ا بنيسترتاوح م
خالل  خاصةً لقد ساور االحتاد األوريب شكوًكا حول إمكانية االعتماد على اجلزائر َكُمَموِّْل للغاز 

 ةيألاملنشآت الكربى بأرزيو، وهران وسكيكدة  ضر عتت مل ظحلا نسحلو  هنأ الإ (19)الُعشرية السوداء،
 (20) كما أن دعوة روسيا. ، ما منح ثقًة أكرب، واْعُتربيَْت اجلزائر مُمَوِّْن ميكن الوثوق بهةيباهر إ لامعأ

ورأت أهنا وسيلة  (22) اليت رحبت هبا اجلزائر يف البداية (21) واالمارات العربية املتحدة يإنشاء أوبيب للغاز،

                                                                                                                                      
15

  Francis Ghiles, Algeria: a Strategic Gas Partner for Europe, Thursday 19/02/2009. 

Available at:  www.ensec.org/ 
16

  Norwegian Energy Power House. 
17

  Ulrich Fahl & Others, op.cit., p. 01. 
من  % 00حيث أن أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط سيغطيان ما نسبته . إىل جانب اجلزائر هناك نيجرييا 18

 .0202احلاجيات األوربية من الغاز مع حلول 
19

  Francis Ghiles, “Argelia, Europa y el Gas: una Asociación Estratégica”, Política 

Exterior, Vol.xx1, Julio-agosto, No: 118, 2007, pp. 86-92. 
20

  Edward Lucas, Putin, Power and the New Russia Petro-State (Oxford: Marshal 

Goldman, 2008), p. 13.
  

ْنتيجة للغاز، فصدرت ردود أفعال من  21
ُ
ــة الدوحة اليت مجعت ممثِـّـلي الدول امل لقد تبلور مشروع إنشاء أوبيب للغاز يف قمَّ

فالغاز مل يعد مادة جتارية بل أصبح ورقة . 0220تموين بعد شتاء القارة األوربية يشوهبا اخلوف والقلق من مستقبل ال
  .سياسية، خاصًة مع الوضع الدويل اجلديد وامللَّــفات الشائكة والعالقة

22
 Simeon Mitropolitski, Algeria moving closer towards a gas Cartel, 2007, 25/06/2009 
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منها فرنسا ما هنبته خالل الفرتة االستعمارية، وتكون هذه املنظمة مبثابة  خاصةً لكي تـَُعوَِّض الدول األوربية 
ساهبا  إطار متارس من خالله السيادة على هذه الثروة املهمة، لكنها تراجعت ورفضت الفكرة عند حي

 . للعواقب االقتصادية السياسي
إن الطرف األوريب استحسن رفض اجلزائر لفكرة أوبيب الغاز، ويرى فرنسيس غيالس أن هناك 

 (23):اسرتاتيجية تربط اجلزائر باالحتاد األوريب أربعة عناصر
َُميَّع -

 ؛تاريخ اجلزائر يف إنتاج الغاز الطبيعي امل
سنويًا مع حلول  0مليار م 002ها الوصول إىل قدرهتا الكبرية على االنتاج والتصدير، ميكن -

  ؛م0202
  ؛االحتياطات اجلزائرية الضَّخمة -
 .تكلفة الغاز اجلزائري نصف تكلفة الغاز الروسي والنروجيي -

ختوف القادة األوربيني من التقارب الذي و لِّ تلك األوضاع املشحونة باخلوف واحلذر، يف ظ 
والسيناريوهات احملتملة  (24)،"غاز بروم"زائرية والعمالق الروسي اجل" سوناطراك"حدث بني شركة 

من االحتياطي العاملي  % 02وأن روسيا حتتوي على  خاصةً . لتهديدات األمن الطاقي لالحتاد األوريب
 .للغاز، الذي أراد الرئيس بوتني توظيفه كورقة سياسية داخل املشهد السياسي الدويل

اجلزائري آنذاك السَّييْد شكيب  الطَّاقَــة، بل اختار وزير اً ساكنزائر صانع القرار يف اجلبقى يمل 
من خالل  (25) لطمأنة شركاء اجلزائر يف مسألة التموين بالغاز الطبيعي،خليل ووىّل وجهه شطر لندن 

حبضور مسريِّي كربيات  يف لندن (Leman Brothers)نظمه بنك ايإخوة لييَماْن  ملتقىيف  لهمداخلة 
إىل ختصِّيص استثمارات كربى  مشريًا ."كلود مندل"ات النفطية، ومدير الوكالة الدولية للطاقة آنذاك الشرك

                                                 
23

 Francis Ghiles, “Argelia, Europa y el Gas: una Asociación Estratégica”, op.cit. 

pp.86-92. 
24

 Hamid Gamache, "Gaz, L’Algérie renforce sa position en Europe", Quotidien 

D’Oran, Algérie, 13 décembre 2006.  
 .0222ماي  01، عيون املشاهد، اجلزائر، "الجزائر تخيف األوربيين" أوبيك"صابر بليدي،   25
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تزايد لإلجابة
ُ
من  % 00وأن الغاز اجلزائري مُيثِـّـل . شبكة األنابيب الناقلة للغاز عرب دَّعم. على الطلب امل

أشار و . جلزائرية من الغاز وجهتها أوربامن الصادرات ا % 90االستهالك االمجايل ألوربا الغربية، وأن 
تْشهيًدا مبا حدث مع إسبانيا شهر ديسمرب أن اجلزائر مصدر آمن وموثوق، ُمسشكيب خليل إىل  ديالس

م حني استجابت اجلزائر لطلب االستغاثة ايإسباين، بغية تزويدها بيكَّميات إضافية من الغاز 0222
سجَّْل جرا

ُ
ء االستهالك الكبري الناتج عن الشتاء القارص، على الرغم من عدم الطبيعي، بعد العجز امل

رْبمة بني الطرفني تـُْلزيم اجلزائر على فعل ذلك
ُ
 .وجود ترتيبات تسمح هبا االتفاقات امل

ويف تسعينيات القرن املاضي، وأثناء األزمة السياسية اليت عاشتها اجلزائر وعدم االستقرار الذي 
كما ذكر وزير اخلارجية ايإسباين آنذاك . ظَلَّْت اجلزائر وفيَّــة اللتزاماهتا (26) ،مشل أغلب مؤسسات الدولة

حصوله على تطمينات من هيئات عليا، وقادة مسؤولني يف جبهة االنقاذ  "فرناندو فرنانديز أوردونيز"
ا، وكذا سيستمرون يف احلفاظ على العالقات مع إسباني فإهنم السلطة،االسالمية يف حالة وصوهلم إىل 

َياْط وهو ما ال ميكن الوثوق به (27) بالغاز،تزويدها   (28) .لكنه كما قال رائحة ُيْشتَــــمُّ منها شي
                                                 

دول األوربية اختاذ موقف ُمَوحَّد اجتاه األزمة اجلزائرية، لكن ذلك غدا مستحياًل لتباين املواقف بني الدول حاولت ال 26
ُوَّقعة بني اجلزائر واالحتاد األوريب عام 

األعضاء يف اجمللس األوريب، وذهبت أدراج الرياح اتفاقيات التعاون املايل امل
(  Fernández Ordóñez)ن اخلارجية االسباين فيْرنانداْث أوْرُدونـَْياْث صرَّح به وزير الشؤو  هذا االختالف. م0990

، 0990جانفي  00أمام جلنة العالقات اخلارجية للربملانيني األوربيني أياًما بعد االنقالب العسكري يوم  يف ظهور له
عليها الربملان األوريب، عكس أن بعض الدول كاململكة املتحدة حاولت إلغاء املساعدات األوربية اليت وافق : "قائالً 

فرنسا واسبانيا وإيطاليا الدول ذات املصاحل االقتصادية الواسعة مع اجلزائر، دعت إىل ضرورة التعاون مع السلطات 
  .اجلزائرية

27
 Rafael Bustos García de Castro, “Las Relaciones España-Argelia, una mirada desde 

España”, Anuario internacional, CIDOB, No: 01, 2006, p. 502. 
م 0992ويف عام . لقد دافعت كل من فرنسا وإسبانيا يف بروكسل على ضرورة تدعيم النظام القائم آنذاك يف اجلزائر - 28

هتتم باألزمة اجلزائرية، لكن  إىل إنشاء جلنة متابعة دولية (Abel Matute" )آبيل َماُتويتي "دعا وزير اخلارجية ايإسباين 
أما املوقف األمريكي، فتجسَّد . لرَّد اجلزائري كان رافضًّا للفكرة مجلًة وتفصيال، ألنه رأى فيها تدوياًل للقضية اجلزائريةا

دولة، وتضَّمن الدعوة لضرورة العودة إىل املسار الدميقراطي، لكنه بقي دون اختاذ  00يف نداء واشنطن الذي ضمَّ 
 .اجراءات مصاحبة
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أعربت اجلزائر عن استعدادها لزيادة حجم صادراهتا  (29) األوكرانية،-أثناء حدوث األزمة الروسية
، أثناء زيارة عمل الطَّاقَــةبه وزير وهو ما صرَّح . من الغاز، إذا كانت القوانني والتشريعات تسمح بذلك

 Maria Van Der)" ماريا فان دير هوفن  "وزيرة االقتصاد اهلولندية السيدة ليومني قامت هبا 

Hoven) دخول إىل األسواق األوربية، كي تكون عامل استقرار السوناطراك للسماح ا وطلب. إىل اجلزائر
طلب بالرفض من قبل السلطات الفرنسية، االسبانية وااليطالية هذا ال (30) بعد أن قوبل. يف التموين بالغاز

  .عكس املوقف الربيطاين
أن للجزائر إمكانات من الغاز ال تقابلها قدرة على إدارة هذه  الدكتور صايج مصطفى يرى

 (31):بغية تعزيز مكانتها االقليميةاألوراق 
 ؛اجلزائر شريك ُمتَـزِّْن وضامن الستمرار تدفق الغاز ألوربا: الورقة األوىل 
 ؛مقايضة الغاز بالطَّاقَــة النووية: الورقة الثانية 
 َصـدِّرَة للغ: الورقة الثالثة

ُ
 .از على املستوى العامليإنشاء كارتل للغاز، وتوحيد السياسة مع الدول امل

 قبوهلا الدخول يف شراكة مع املؤسسات األملانية أعلنت الشركة الروسية غاز بروم 0222عام يف 
(BSF()EON) ط أنابيب الغاز ألوربا بغية إنشاء أنبوب حبري يف البلطيق لنقل الغاز، يسمى خ

بغية تزويد أملانيا، هولندا واململكة املتحدة  بغية تزويد( North European Gas Pipeline)الشمالية 
لكل واحدة  % 04األخريتان  الشركتان ، يف حني متتلك% 20على أن متلك غـــــاز بروم  .بالغاز الروسي

الذي  "Gerhard Schroder"" جريهارد شرودر"اين السَّييْد واقْـتُــريح لرئاستها اسم املستشار األمل. منهما
مبادرة إنشاء أنبوب غاز ُسي بـتيار  0222كما أعلنت غاز بروم يف   (32).تزامن مع هناية عهدته السياسية

                                                 
29

 Algérie plus de gaz pour l’Europe, moins de pétrole pour les marchés, le blog 

finance, 15/01/2009, 16h20. 
30

 Francis Ghiles, Argelia, Europa y el Gas: una Asociación Estratégica, op.cit,. p. 

97.   
 .22/00/0222، اجلزائر ، يومية املستقبل"دبلوماسية الغاز الجزائري بين القوة والقدرة"صايج مصطفى،  -31

32  Hocine Malti, op.cit. p.344. 
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ايإيطالية، وشركة غاز فرنسا هبدف  (ENI) "أُويني "بالشراكة مع شركة  ،(South stream)اجلنوب 
 .وهبا مرورًا بالبحر األسود، بلغاريا، كرواتيا والنمسا قبل وصوله إىل إيطالياتزويد وسط أوربا وجن

كما ارتفعت صادراهتا من   (33) .من واردات اجملموعة األوربية % 02لقد غطَّت اجلزائر أكثر من 
 وأن الطلب األوريب على الغاز خاصةً م،  0202 عام 0مليار م 12إىل  0994 عام 0مليار م 02

 02سيتجه حنو االرتفاع ليصل إىل  (34)(OCDE)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  حسب تنبؤات
 01.1سنويًا، أي من  % 0.4وأن نسبة استهالك الغاز يف املنطقة سرتتفع بــ. م 0202حىت عام  %

 .م 0202تريليون عام  00.9، مث إىل 0202عام  0تريليون م 00إىل  0224عام  0تريليون م
مليار  002إىل االحتاد األوريب بدوله السبعة والعشرون حوايل  0220ا عام لقد صّدرت روسي

ويرى مرصد . 0مليار م 22، حصة اجلزائر منها 0مليار م 20، مشال إفريقيا 0مليار م 14، النرويج 0م
م ستكون على  0202حلوض املتوسط أن صادرات هذه الدول إىل االحتاد األوريب مع حلول  الطَّاقَــة
 :التايلالنحو 

 (0مليار م)م  0101صادرات الغاز إلى االتحاد األوربي عام  : 10جدول رقـــم 
  (0مليار م)م  0101صادرات الغاز إلى االتحاد األوربي عام  

 الجزائر شمال إفريقيا النرويج روسيا
012 111 191 111 

 

Source: Francis Ghiles, Algeria: a Strategic Gas Partner for Europe, op.cit. 
 

 
 
 

                                                 
33

  Francis Ghiles, Algeria: a Strategic Gas Partner for Europe, op.cit. 
34

  La Organización para la cooperación y el desarrollo económico. 
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 0101-0112إلى االتحاد األوربي  هجو ملا من الغاز لو دلا صادراتنسبة  :10 مقر  لكش

 
 ثحابلا دادعإ نم :ردصملا

 

ن النسبة املئوية ملسامهة اجلزائر يف صادرات الغاز إف (20) لكشلا يف نيبم وه ام بسح
إىل  40ني أن روسيا ترتاجع من ، يف ح% 00بلغ ست 0202الطبيعي لالحتاد األوريب مع حلول 

من  % 00، وهي نسبة معتربة تستدعي التفكري مليًّا من قبل دول االحتاد األوريب لتعويض حوايل 09%
كما أن دور النرويج ينزل إىل ما يقارب النصف، حيث ينتقل . ََب من قبل روسياحاجياهتا اليت كانت تُل

، تغدو اجلزائر بدياًل ميكن ا نسبة كبرية تعويضها ليس باألمر اهلَيِّـــنْ ، وهي أيض% 02إىل  % 02من 
 .التعويل عليه

وثالث  حتتوي على ثامن احتياطي ُمؤكَّْد يف العامل، وخامس ُمْنتيْج عاملي للغاز، (35) إن اجلزائر
ْر بـ  من %  02الكها، ومن حجم استه % 00ُمصدِّر لالحتاد األوريب بعد االحتاد السوفييت حبجم يـَُقدَّ

اخنفاض كما أن جعلها يف بوابة إفريقيا،   اسرتاتيجي-اجليو هاوقعمإىل جانب  (36) املؤشِّرات،هذه . وارداهتا

                                                 
35

  “Energy Policy vis-à-vis Algeria: Challenges and Opportunities”, in: Journal of 

International Affairs, Bologna Center, Volume 11, spring 2008. 
 ،02/21/0200، تاريخ التصفح 0220 يناير 00، اخلميس أزمة الغاز ال تؤثر على الجزائر ة أمحد،أميم  36

   www.elaph.com/economics :متاح على

http://www.elaph.com/economics
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الدول األوربية على تشجيع  أَْغـَرتْ  سرايالدكتور عبد املالك  التكاليف حسب اخلبري االسرتاتيجي
 .ية معهاالستثمار يف هذا البلد، وتعزِّيز العالقات الطَّاق

يف  فالدنر وجَّهتها املسؤولة عن السياسة اخلارجية لالحتاد األوريب السيدة فرييروكانت الدعوة اليت 
، على غرار ضرورة بني الطرفنيومَتَّ التوقيع على اتفاقيات  .االجتاهافتتاح املؤمتر األوريب للطَّاقة، تنحو يف هذا 

 ُدوران فاريــــــل وأنبوب، 0مليار م 00إىل  02من  (Enrico Mattei)إيْنرييُكـو ماتيي  توسيع أنبوب
(Duran Farrell)  على عقد اتفاقية  02وأمجع االحتاد األوريب بأعضائه  .0مليار م 02إىل  00.2من

ــدة حسب ما أدىل به احملافظ األوريب  (37) مع اجلزائر ممثلًة يف شركة سوناطراك، خللق سوق غاز أوربية موحَّ
 (.Nellie Kroes) نييـلي ْكـُروسْ  السَّييدْ 

 
استراتيجية ألنابيب الغاز الرابطة بين الجزائر واالتحاد األوربي من -األهمية الجيو: المحور الثالث

 .إلى فرص النجاح ياتالتحد  
َصـدِّرَة للغاز املتعترب اجلزائر من أقدم الد

ُ
من خالل إنشائها ألول مصنع يف العامل  (38) ع،يمول امل

ما منحها مكانَة . م، بغية تصديره عرب البحر 0904دينة أرزيو الصناعية املتواجدة بالغرب اجلزائري عام مب
الصدارة يف متوين الدول املشاطئة للمتوسط من الناحية الشمالية، فأُقيمْت العديد من املصانع على شواطئ 

مصانع تكرير ( 22)جند حوايل  0222 ومع هناية. هذه الدول قصد حتويل الغاز القادم إليها من اجلزائر
( 20)يف الربتغال، وواحد ( 20)واحد يف تركيا، ( 20)اثنان بفرنسا، ومصنع بإيطاليا، ( 20)بإسبانيا، 

 .باليونان

                                                 
37

  Reuters, EU Strikes Gas Deal With Algeria, Brussels, Wed 11/07/ 2007. 
38

 Réseau de l’information et de la documentation pour le développement durable, 

Exportation des hydrocarbures algériens et géopolitique, Ritimo, Jeudi 8 décembre 

2011, p. 02. 
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هنر  بي صَّ عند مَ  (Convey)من مدينة أرزيو إىل جزيرة  (39) يَّعملقد َصدَّرْت اجلزائر الغاز امل
تاريخ حتقيقها االكتفاء الذايت من  (40) م،0910تحدة إىل غاية أكتوبر باململكة امل (Thames)التامز 
 (.Ist of grain terminal)م إىل منطقة 0222، لكن اجلزائر عاودت تصديره عام الطَّاقَــة

َُميَّع أول مرة إىل برشلونة عام   
م من خالل االتفاقية اليت 0909كما وصل الغاز الطبيعي امل

م، واستمرَّت اجلزائر يف االستثمار والبحث عن الغاز  0920وديق عليها عام عقدت بني الدولتني وصُ 
 .   وربط احلقول اجلزائرية بأروبا

م القاضي باحتواء  0224عام  (BP) الذي وصلت إليه شركة بريتيش برتوليوم إن االكتشاف
ــد من الغاز ُقدِّر بـ إنتاج ئر حتتل املرتبة األوىل يف جعل اجلزا (41)،0مليار م 4.242اجلزائر الحتياطي مؤكَّ
منها ُصدِّرْت إىل  0مليار م 00م،  0224عام  0مليار م 10الغاز الطبيعي يف إفريقيا حبجم ُقدِّر بــ 

 .  من حاجيات االحتاد األوريب % 02االحتاد األوريب، وبالتايل فهي تغطي حوايل 
بعد قطر والعربية السعودية، واألوىل على املستوى  إنتاج الغاز عربًيا يف الثالثةحتتَّـُل اجلزائر املرتبة 

م، والذي سينتقل إىل 0202سنويًا عام  0مليار م 00حيث قُدِّر بـ  (42) دولًيا، اخلامسةايإفريقي واملرتبة 
مع حلول  0مليار م 002إىل  022، مث ينتقل من 0202إىل  0202سنويًا ما بني  0مليار م 12

 (43). م 0202

                                                 
ْر اجلزائر اليوم الغاز الطبيعي  39 َُميَّعوُتَصدِّ

إىل كل من إسبانيا، الربتغال، إيطاليا، فرنسا، بلجيكا، اليونان، سلوفينيا،  امل
ـَدة األمريكية تَّحي

ُ
 .تركيا، بريطانيا والواليات امل

40
 Francis Ghiles, Algeria: a Strategic Gas Partner for Europe, op.cit. 

41
 Ulrich Fahl & Others, op.cit. 05. 

42
 Sarie Khalid, "Algeria’s Future  Hostage to World  Oil, Gas Markets", In: Khaleej 

Times, 21 October 2013. Available at: 

http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?section=opinionanalysis&xfile=/data/opini
onanalysis/2013/October/opinionanalysis_October9.xml 

43
 Trevor A. Witton, “Europe-Algeria Energy Relations: Opportunities and 

Challenges”, In: Mediterranean Politics, Vol: 15, N
o
: 01, March 2010, p. 91. 

http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?section=opinionanalysis&xfile=/data/opinionanalysis/2013/October/opinionanalysis_October9.xml
http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?section=opinionanalysis&xfile=/data/opinionanalysis/2013/October/opinionanalysis_October9.xml
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جعلت احلكومة  (44) ،0200عام  الطَّاقَــةللغاز وحسب التقرير الوارد عن وزارة إن هذه األمهية 
 09إالَّ  0999-0900تـَُوجُِّه اهتمامها حنو هذا القطاع، الذي مل يكن ميثِـّـل يف الفرتة املمتَّــدة ما بني 

َُميَّع ي لغاز الطبيعا وقد انتقل. 0202إىل  0222يف الفرتة املمتَّـدة ما بني  % 40مقابل  %
 0من امل

ـــَن اجلزائر حسب إحصاءات سوناطراك من  ، ما0202عام  % 01إىل  0920عام  % أن جتين َمكَّ
وتعترب السوق األوربية هي . 0200إىل جوان  0222مليار دوالر من عوائد احملروقات ما بني  202

 .للسوق األمريكية بالنسبة % 09، و% 00الوجهة الرئيسية هلذه الصادرات بنسبة تقــدَّر بـ 
 :أم لتعميق التبعية أنابيب لتدعيم التعاون االقتصادي-1
تزايد من الغاز، جعل السلطات اجلزائرية تُفكِّر يف أن ُتدعِّم عالقاهتا  

ُ
إن أمهية حجم الصادرات اجلزائرية امل

بها على الشكل مع الشريك األوريب من خالل جمموعة من األنابيب تربطها بأوروبا، اليت ميكننا ترتي
 (45):التايل

 :أنبوب عرب املتوسط :األنبوب األول -
ينطلق هذا األنبوب من و م،  0902أنبوب لنقل الغاز اجلزائري إىل ايطاليا عام ل لقد اقرتح أو 

عابرًا األراضي . كلم  222مدينة عني صاحل مرورًا حباسي الرمل ليصل إىل احلدود التونسية بعد مسافة 
 كلم عرب البحر املتوسط حىت منطقة  022كلم حىت منطقة اهلوارية، ليقطع بعدها   022التونسية حبوايل 
بعدها ميتدُّ . كلم  042مبدينة صقلية بإيطاليا ملسافة تُقــدَّر بـ  (Mazara del Vallo)مازارا دييْل فايو 

ويجهته حنو سلوفينيا مث أوربا الشمالية  كلم، مواصالً   0.222ليصل إىل مشال ايطاليا على مسافٍة تُقّدُر بـ 
 (46) .سنويًا مستقبالً  0مليار م 00.2 سنويًا، وميكن أن يرتفع إىل 0مليار م 02.0بقدرة تصديرية 

 :أوربا-أنبوب املغرب العريب: األنبوب الثاين -

                                                 
44

 L’Algérie sans pétrole et gaz conventionnel à horizon 2030 ?", le matin, Algérie, 

Dimanche, 16 Mars 2014. Lien: http://www.lematindz.net/news/9296-lalgerie-sans-

petrole-et-gaz-conventionnel-a-horizon-2030.html 
45

  Ulrich Fahl & Others, op.cit. p.06. 
46

  http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Mediterranean_Pipeline 

http://www.lematindz.net/news/9296-lalgerie-sans-petrole-et-gaz-conventionnel-a-horizon-2030.html
http://www.lematindz.net/news/9296-lalgerie-sans-petrole-et-gaz-conventionnel-a-horizon-2030.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Mediterranean_Pipeline
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من قيبلي الشركات الفرنسية هبدف ربطيه  (47)م0900لقد متَّ اقرتاح مشروع هذا األنبوب عام 
ينطلق هذا األنبوب من مدينة عني صاحل مث حاسي الرمل متجًها إىل مدينة . بأنبوب سرتاسبورغ بفرنسا

جبل طارق إىل اسبانيا ليُـَزوَِّد كل من املغرب، اسبانيا والربتغال ومنه  وبعدها عرب مضيق (48) املغربية،طنجة 
 Pedro or Pere)أُْطليق على هذا األنبوب اسم  0222يف عام  ،0مليار م 00إىل أوربا بقدرة تصديرية 

Duran Farell.) 
لقد دامت املفاوضات يإجناز هذا املشروع  :م 0222عام  (Galsi)أنبوب غالسي : األنبوب الثالث -

زائـــر َووَّقـََعــت كــل مــن اجل (50) ،0222عام  وانتهت الدراسة املتعلقة به (49) .ما يقارب العشرة سنوات
رمل إىل منطقة ُكوْديَْة الْدراَوْش الينطلق من حاسي . 0222نوفمرب  04وايطاليـــا عــلى هــــذا املشــروع يوم 

 Porto)بورتو بوتيه  كلم ليصل إىل مدينة سكيكدة الساحلية باجلزائر، مث إىل منطقة  022على مسافة 

Botte)  ينطلق بعدها إىل مدينة أُوْلبيــَيا . كلم  012بسردينيا يف إيطاليا على مسافة ُقدِّرت بــ(Olbia )

ويقوم بإجناز  ،(Tuscany)يُتوْسكان كلم، أْين يُربط بشبكة الغاز االيطالية يف منطقة  022على مسافة 
 .االيطالية (Snam Rete Gas)سنام رييت غاز  هذا القسم فوق األراضي االيطالية شركة

 02سنويًا مبدئًيا، ميكنها أن ترتفع إىل  0مليار م 1وايل تبلغ قدرة هذا األنبوب التصديرية ح
 .$مليار دوالر 20سنويًا الحًقا، بتكلفٍة قُدِّرْت بـ  0مليار م

 
 
 

                                                 
47

  http://en.wikipedia.org/wiki/Maghreb–Europe_Gas_Pipeline. 03/08/2014, at 08:40. 
48

 Mohamed Touati," la Carte des gazoducs", L’expression, Algérie, 27/11/2010. 
49

 Christopher Coats, "Euro-Bound Algerian Gas Pipeline Faces Unsure Future", In : 

Forbes magazine, 12/26/2012. Available at: 

http://www.forbes.com/sites/christophercoats/2012/12/26/euro-bound-algerian-

gas-pipeline-faces-unsure-future/  
50

 Galsi Gas Pipeline Project", In:  A Barrel Full Oil & Gas, Julio 3
rd

, 2013. Available 

at:    http://abarrelfull.wikidot.com/galsi-gapipelines--project.Look more in: 

http://en.wikipedia.org/wiki/GALSI 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maghreb–Europe_Gas_Pipeline
http://www.forbes.com/sites/christophercoats/
http://www.forbes.com/sites/christophercoats/2012/12/26/euro-bound-algerian-gas-pipeline-faces-unsure-future/
http://www.forbes.com/sites/christophercoats/2012/12/26/euro-bound-algerian-gas-pipeline-faces-unsure-future/
http://abarrelfull.wikidot.com/galsi-gapipelines--project
http://abarrelfull.wikidot.com/galsi-gapipelines--project
http://en.wikipedia.org/wiki/GALSI
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 .م 0229عام  (gas-Med)غاز -أنبوب ميد : األنبوب الرابع -
ينطلق هذا األنبوب من مدينة حاسي الرمل مرورًا مبدينة بين صاف الواقعة بالغرب اجلزائري ليصل 

وبعدها مدينة  (Albacete)لباسييتومن مَثَّ يتفرع إىل مدينة أ (51) ايإسبانية، (Almería)إىل مدينة أملرييا 
ـــَيا يْنشي يبلغ طوله . (Enagás)وتتوىل تسيِّريه على األراضي االسبانية شركة أُونَا غاز ،(Chinchilla) شي

بـ كما يقطع هذ األنبوب مسافة خترتق البحر تقدر . كلم يف األراضي اجلزائرية  222كلم، منها   0.222
يـُْربط يف األراضي . سنويا 0ماليري م 1، وبقدرة تصديرية مرت 0002كلم، وإىل عمق يصل إىل   022

 .(Almería) ايإسبانية بأنبوب الغاز يف مدينة أملرييا
بالشراكة كٌل من شركة  (52) ، وتتحمل هذه التكلفة$مليار دوالر 0.0ُقدِّرْت تكلفته بـ 

الشركتني الفرنسيتني آْلْف  ،(BP) الشركة الربيطانية ،(ENIE)سوناطراك اجلزائرية، الشركة االيطالية أُويني 
(Total Fina Elf) ز فرنسا وشركة غا(Gas de France) ، والشركتني االسبانيتني ايْنديــــــَسا
(ENDESA) وثييْبـــَسا (CEPSA.) 

أنه  حيث األمثانإسبانيا وإيطاليا من أرخص  إينَّ تكلفة نقل الغاز اجلزائري عرب األنابيب إىل
أورو للغاز  22أورو للغاز الروسي، و 22مقابل  (53)،0م0.222أورو لكل  04 األوربية ُيَكلِّــــْف الدول

. 0م 0.222أورو لكل  92أما الغاز النروجيي فـَُيَكلِّــــْف  (54) .أورو للغاز ايإيراين 02من غرب سيبرييا، و

                                                 
51

 El Gasoducto submarino que unirá España y Argelia", Revista el economista 

18/04/2006. El día 20/09/2008. Hora 18h 45m.    www.eleconomista.es                
52

 Nawal Inès, "Gazoduc Algérie : Vat-on enterrer le projet", le soir d’Algérie, lundi 

10/05/2004. 
53

 Ulrich Fahl & Others, op.cit, p. 11. 
بة مبكان التفكري يف أي إن املشاكل السياسية بني االحتاد األوريب وإيران حول امللَّف النووي االيراين، جتعل من الصعو  54

مشروع مشرتك للتزوُّد بالغاز االيراين عرب أنابيب أو أي شبكات أخرى يف الُعْشريية القادمة على األقل، وهذا على الرغم من 
 .امتالكها لثاين احتياطي يف العامل من الغاز الطبيعي

http://www.eleconomista.es/
http://www.eleconomista.es/
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ْر هذا االخنفاض يف  م، ليصل إىل  0202إىل أوربا عام  0مليار م 10تكلفة النقل سيجعل اجلزائر ُتَصدِّ
ـَدةوكذلك الواليات . سويسرا، فرنسا، وأملانيا، ودول أوربية تَّحي

ُ
  (55) .األمريكية، وأمريكا الالتينية امل

  ،لى املستوى القاريع الطاقياجلزائر يف تعزيز التعاون دور ب (56)لقد نَــوََّه السَّييْد شكيب خليل
م ومقرها باجلزائر بعد اتفاق  0220عام  (AFREC)متخَّض عنه بروز اللجنة ايإفريقية للطاقة ما  هوو 

وهتدف اللجنة ايإفريقية للطاقة  .يف أمريكا الالتينية( OLADE)بني الدول االفريقية، على غرار منظمة 
 (57) .ندماج الطَّاقي ما بني القاراتإىل تعزيز العالقات على املستوى القاري، وحتقيق اال

 .(Nigal) أوربا-اجلزائر-أنبوب نيجرييا: األنبوب اخلامس
أن اجلزائر ونيجرييا يف  (58).م 0202السَّييْد شكيب خليل شهر أبريل عام  الطَّاقَــةوزير صرَّح 

ان يف إنشاء أنبوب للغاز عابر يرغب ،(NNPC) إطار النيباد مُمثـَلَّـــنْيي يف شركة سوناطراك والشركة النيجريية
وصادق . ماليري دوالر 02كلم، وبتكلفة   4.001لتزويد أوربا بالغاز، على مسافة  (TSGP)للصحراء 

                                                 
55

 Mustapha Faid, Perspective du gaz Algérien (Zona Franca de Barcelona: Institut 

européen de la méditerrané, España, Med 2007), p. 62. 
56

 El Discurso del Doctor Chakib Khelil en las 34 conferencia de los ministros de 

energía miembros del OLADE, Quito, EQUADOR, 29 de octubre 2003. 
57

 OLADE: بعد توقيع اتفاق ليما، الذي صادقت  0920نوفمرب  20مت إنشاؤها يوم . منظمة الطَّاَقة ألمريكا الالتينية
الطَّاَقة الدولية يف أوائل  متَّ إنشاء هذه املنظمة يف سياق أزمة. دولة من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 00عليه 

توقعة فيما يتعلق االستخدام الفعال السبعينات بغية تنسيق وت
ُ
عزيز آلية التعاون للتطوير املشرتك ملوارد الطَّاَقة والنتائج امل

مع تنسيق . هدفها املسامهة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. والرشيد للطاقة
للمزيد . ت يإجناز وحتقيق التكامل والتنمية يف سوق الطَّاَقة ايإقليميةاجلهود يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

 :انظر
-Latin American Energy Organization (OLADE), INS South، Intellectual 

network for the south, Quito - Ecuador, 2014. 
58

- Mohamed Touati, op.cit. 
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عن ( Rilwan LUKMAN)السَّييْد رييْلَواْن لُوْكَماْن  الطَّاقَــةكل من وزراء   (59) على اتفاقية هذا املشروع
 .ائر والسَّييْد حممد عبد اهلل ممثاًل حلكومة النيجرنيجريا، والسَّييْد شكيب خليل عن اجلز 

إىل  لطَّاقَــةاحملافظ األوريب ل (Andres Piebalgs) انْـــْدرييْس بْيييَباْلْقسْ ويف أول زيارة للسيد 
أشار إىل أمهية اجلزائر يف ايإجابة على احلاجيات األوربية من الغاز، وبالتايل حتقيق أمنها  (60) اجلزائر،
ينطلق هذا األنبوب من جنوب نيجرييا مرورًا بشمال النيجر مث اجلزائر خمرتقًا البحر املتوسط و . الطاقي

من الغاز يف الفرتة املمتَّدة  0مليار م 02إىل  02ويروم هذا األنبوب تزويد أوربا من  (61) .ليصل إىل أوربا
  .ستقبلية من الغازمن احتياجات االحتاد األوريب امل % 0م، أي بنسبة  0202م إىل  0202من 

 

 :واالستراتيجيات الهجومية إلفشال هذه المشاريع وتقويضها التحديات السياسية-0
زائرية يف الوصول إىل أسواق بعيدة من خالل هذه املشاريع الضخمة، مل خيلو من إن الرغبة اجل

تعمل جاهدة  (Gazprom)فشركة غاز بـُْروْم . من قبل الغاز الروسي خاصةً  الَتَحــدِّيَاتْ العراقيل و 
رها الكبري لالستفادة من السوق األوربية واحتالل الريادة يف تزويدها بالغاز من خالل األنابيب، نظرًا لدو 

 (North Stream)أنبوب تيار الشمال  (62) .الدويل خاصًة منه سوق الغاز بكل أنواعه الطَّاقَــةيف سوق 
( South Stream)الذي مَيُُّر عرب أوكرانيا، إىل جانب أنبوب تيار اجلنوب  0مليار م 02بقدرة نقل 

                                                 
59

- Nigeria, Algérie et Niger signent pour un gazoduc trans-saharien, 03/07/2009. 

Par AFP.  

http://www.jeuneafrique.com/159408/archives-thematique/nigeria-alg-rie-et-niger-

signent-pour-un-gazoduc-trans-saharien/ 

60
 Andres Piebalgs : « L’Algérie est un partenaire très fiable pour nous. Nos besoins 

en énergie nos conduisent à développer d’avantages nos relations et notre 

partenariat». 

61
 "Algeria and Nigeria Seek Europe’s Support for trans-Saharian Gas Pipeline", 

International Herald Tribune, July 09 
th

, 2007.  
62

  Edward LUCAS, the Future Is in the Pipeline (Oxford: Marshall Goldman, 2008), 

p. A13. 

http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20090703T163501Z/energie-contrat-sahara-gaz---nigeria-algerie-et-niger-signent-pour-un-gazoduc-trans-saharien.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20090703T163501Z/energie-contrat-sahara-gaz---nigeria-algerie-et-niger-signent-pour-un-gazoduc-trans-saharien.html
http://www.jeuneafrique.com/159408/archives-thematique/nigeria-alg-rie-et-niger-signent-pour-un-gazoduc-trans-saharien/
http://www.jeuneafrique.com/159408/archives-thematique/nigeria-alg-rie-et-niger-signent-pour-un-gazoduc-trans-saharien/
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ْعَف كمي مليار  00ة أنبوب تيار الشمال بتكلفة ُقدِّرت بـ الذي هو يف طـــــور االجناز، ويزمع نقـــــــــل ضي
 .حسب تصريات مسؤول روسي $دوالر 

هو املنافس الرئيسي لصادرات سوناطراك من الغاز، حيث يهدف إىل تزويد   (63) بهذا األنبو 
قان بقدرة كل من بلغاريا، صربيا، اجملر، سلوفينيا، النمسا، اليونان وإيطاليا مرورًا بالبحر األسود ومنطقة البل

كلفة هذا املشروع . 0202، على أن يـُْغمَر اجلزء الذي ميرُّ عرب البحر مع هناية 0مليار م 00تصديرية 
هذه . $مليار دوالر  04، وميكنها أن تصل حسب بعض التقديرات إىل $مليار دوالر  02.2ُقدِّرت بـ 

 % 02حيث أن تكاليفه سرتتفع بنسبة املشاريع تؤثِـّـر على مشروع غالسي الذي يربط اجلزائر بإيطاليا 
مليار  0.2حيث ُقدِّرْت تكلفته يف البداية بـ . مقارنة بأنبوب تيار اجلنوب، ما يطرح مسألة املردودية

األنبوب  ملرورسردينيا  من، ومعارضة نواب $مليار دوالر 4إىل  0200، مث ارتفعت مع هناية $دوالر
ُجَّة األزمة االقتصادية، والتلوث ا  .لبيئيحبي

هم مرور أنبوب الغاز غالسي الرابط بني القالة  (64) لقد َعبـََّر ساسٌة من سردينيا االيطالية عن رفضي
وشّددوا  ،اخلطرية على النظام البيئي هكلم حتت البحر، حبجة انعكاسات  002ومنطقة كالياري على مسافة 

، أن هذه املطالب ناجتة عن اقَــةالطَّ يف حني يرى العارفون بشؤون  .على ضرورة تغيري مساره األويل
الطاقة، أن حول وكشف الربوفيسور عبد الرمحن مبتول يف ندوة دولية مبالطا . الضُّغوطات الروسية

جمموعات ضغّْــط روسية من قطاع صناعة الغاز جنحت يف ممارسة ضُّغوطات على السلطات يف سردينيا، 
ما يـُّهديُد إسقاط املشروع بيُرمتِّه حسب التصريات اليت و وهعارضة مرور أنبوب الغاز اجلزائري مب وأقنعتها

  ."فرنسا ثالثة"أدىل هبا رئيس بلدية سردينيا لقناة 

                                                 
63

  Abderrahmane Mebtoul, op.cit. 
جريدة الشروق اليومي : يف، "ساسة سردينيا يرفضون مرور األنبوب الغاز الجزائري"عبد الوهاب بوكروح،  64

 .22. هـ، ص 0400صفر  29املوافق لـ  0200جانفي  20، الثالثاء 0200، العدد اجلزائرية
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بغية السيطرة على أسواق  (65) بروم الروسية تعمل على لعب اسرتاتيجية هجومية-إن شركة غاز
ْزمعي إنشاؤها، وكذا العمل عل الطَّاقَــة

ُ
ى بناء عالقات اسرتاتيجية مع جمموعات طاقية األوربية عرب األنابيب امل

 .  أوربية عمالقة على غرار غاز فرنسا سويز، واجملموعات األملانية باسف إيون، واهلولندية غاز ايين
أعلنت احلكومة  كما. يتزعزع، وسوناطراك أيًضااسرتاتيجية جعلت سوق الغاز -هذه الَتحــدِّيات اجليو    

من . (Trans-med)ختفيض وارداهتا من الغاز وتأثريات ذلك على أنبوب  0200االيطالية شهر ماي 
 00غاز عرب اسبانيا الذي متلك فيه اجلزائر احلصَّة األكرب من األسهم بـ -فإن مشروع ميد (66) جهة أخرى

يتفاوضان ( Iberdrola)واييبَـْرْدروال  (Endesa)، وحسب وكالة رويرتز أن شركتان اسبانيتان ايْندييَسا %
تباشر ( GDF Suez)أن شركة فرنسا للغاز و . مع سوناطراك قصد اخلروج من رأُسال هذا املشروع

صَّة كل من الشركتني ايإسبانيتني غاز ناُتورَاْل  ايْندييَسا و  (Gas Natural)مفاوضات بغية شراء حي
(Cepsa ) واقف شركة هذه املؤشِّرات كلها عناصر إرباكية مل. % 00يف مشروع ميد غاز واملقدرة بـ

  .سوناطراك يف سوق الغاز الدولية
 

 :خاتــــــــــمة
على الُرْغمي من امتالك اجلزائر هلذا احلجم اهلائل من احتياطات الغاز، وعلى الرغم من حيازهتا 
على شبكة من األنابيب تربطها مع دول الضفة الشمالية للمتوسط، إالَّ أن هناك واقع وُمؤشرات ختتصرها 

إن  .، تــــدُُّل على تعقيداٍت مجّة تنتظر مستقبل النفط والغاز اجلزائريان يف الواقع الدويلَتَحــدِّيَاتْ مجلة من ال
اجلزائر اليوم يف خطر، ميكن هلا أن تستيقظ يوًما وجتد نفسها دولة مستوردة للمحروقات، فاملعطيات تــدُّل 

ففي تقرير صادر  (67) .0202يصل إىل ، أما الغاز فس0202على أن مستقبل النفط فيها لن يتجاوز 
مقارنًة  % 00عن النادي العريب للطاقة املتواجد يف بريوت، أن احتياطات الغاز الطبيعي اخنفضت بنسبة 

                                                 
 .2.ص ،قباس عجر م عبد الوهاب بوكروح، 65

66
 Abderrahmane Mebtoul, op.cit. 

67
 "L’Algérie sans pétrole et gaz conventionnel à horizon 2030" ?, Le Journal Algérien 

le matin, 16/03/2014, op.cit. 
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َسجَّلَـــة 
ُ
كما أن اجلزائر تقع يف . 0220مقارنًة احتياطات عام  % 00، و0990لعام باالحتياطات امل

 .انب إيراناملنطقة السلبية لتواجد الغاز إىل ج
سنة  02وجيزم العديد من اخلرباء الدوليني على أن اجلزائر ستصبح دولة مستوردة للنفط على بـُْعْد 

 .سنة بالنسبة للغاز قصد تلبية الطلب احمللي املتزايد نظًرا لسعره املنخفض 02من اآلن، مقابل 

ة وتأثري يتطلب استثمارات ضخم 0202مع مطلع  0مليار م 002إىل  022إن إنتاج من 
 0.2من االحتياطي العاملي للنفط، و % 0خاصًة إذا عليْمنا أن اجلزائر متلك  ذلك على قطاعات أخرى،

 (BP)حسب تقديرات الشركة الربيطانية للبرتول  0مليار م 4222من االحتياطي العاملي للغاز حبوايل 
إىل . ارد ويف أسرع وقت ممكنهذا احلجم الكبري من االنتاج يعين استنزاف هلذه املو  (68) .0221عام 

جانب الفواعل الدولية املنافسة للجزائر يف هذا القطاع، كشركة غاز بروم واألنابيب اليت تربطها بأوروبا، 
َقـــدَّر ، 0ممليار  022واليت تنقل عربها ما يزيد عن 

ُ
الغري  0مليار م 0222إىل جانب الغاز اللييب امل

من  0202تغلق أمام السوق اجلزائري كوهنا ستصبح ابتداًء من  أما السوق األمريكي، فسوف. مستغلة
َصدِّرة للغاز، لتطويرها تقنية استغالل الغاز الصخري

ُ
 . الدول امل

وعليه فإن الغاز الطبيعي لن يكون مبقدوره يف ظل الوضع االقتصادي املتضعضع، وغياب 
سلوكيات االحتاد األوريب اجتاه القضايا  قطاعات بديلة عن قطاع احملروقات أن يلعب دور احملدد يف صناعة

االقليمية والدولية اليت هتم املصلحة اجلزائرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، أزمة الساحل، املهاجرون، 
 .االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية وجتاوز شروطها القاسية

ت، وال ميكنه أن يلعب دور املتغري إًذا، فالطريق أمام الغاز اجلزائري مملوٌء باألشواك والعقبا
املستقل، بل تعرتضه عراقيل على مستويات عمودية وأفقية جيب التفكري بعمق وجدِّية قصد جتاوزها، 

 . واستغالل عوائده ملرحلة ما بعد النفط والغاز يف الغد القريب، الذي ليس لناظره ببعيد
 

                                                 
68

 "L’Algérie sans pétrole et gaz conventionnel à horizon 2030" ?, op.cit. 
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