
 ألوروبا؟  للطاقة رئيسي دكمور   روسيا محل تحل أن فريقياتستطيع أ هل

 اليت  خ  ال و سعيدعمر: بقلم

 

 ال  حجم  وهو  سنويًا،  الطبيعي  الغاز من  مكعب  متر  مليار  150  عن  يزيد  بمتوسط  تزود أوروبا  كانت روسيا  قريب،  وقت  حتى

  البحث   على  في العالم  الطاقة  موردي   أجبر   ألوكرانيا  روسيا  غزو ولكن  .  بديلة بسهولة  التعويض عنه من خالل وسائل  يمكن

 . والطويل القصير المديين على اإلمدادات من أجل تأمين التزاحم إلى األمر الذي أدى للطاقة، بديلة مصادر عن

 نورد "  مشروع  على  التصديق  وقف  حكومته  قرار  شولتز"  "أوالف  األلماني  المستشار  أعلن ،2022  شباط / فبراير  22  في

قد   هذا المشروعكان  و.  دوالر أمريكي  مليار  11  والذي تبلغ قيمته  الذي تمتلكه روسيا  (Nord Stream 2)"  2  ستريم

 متر  مليار  102  تستهلك  التي  ألمانيا  تزويدل  األخص  وعلى  أوروبا،   إلى  الرئيسي  الروسي  الغاز   أنابيب  خط  بغية مد  أنشئ

 .أوروبا في الطبيعي للغاز ُمشتر   والتي تُع دُّ أكبر  سنويًا الطبيعي الغاز  من مكعب

 عن   نستقل  أن  يجب"  الين" قائلة:  دير  فون  "أورسوال  األوروبية،  المفوضية  رئيسة  صرحت  ،2022  آذار / مارس  8  وفي

د على االعتماد يمكننا فببساطة، ال. الروسي والغاز والفحم النفط  " صريح. بشكل يهددنا مور 

 الطاقة  إمداد  سلسلة  بتمشيط  األمريكية،  المتحدة  على رأسها الواليات  دول كبرى،  قيام  الماضية  الخمسة  األشهر  شهدتوقد  

دين  عن  بحثًا  العالمية   الشحن   وتكاليف  اإلنتاج  مشكالت  بسبب  جدوى  كان ذلك دون  الحظ،  ولكن لسوء.  بدالء ألوروبا  مور 

  الروسية  الحرب بداية  ففي ،األمريكية  Rystad Energy "رايستاد إينيرجي" لشركة ووفقًا. الموردين القائمة والتزامات

كان   مرنة  عقود  في  الُمسال  الطبيعي  الغاز  من  مكعب  متر  مليار  102  من  األمريكية أكثر  المتحدة  الواليات  لدى  كان  األوكرانية

 . ذلك حدوث تمنع والتكاليف الشحن مشكالت  لكن استخدامها، بإمكان أوروبا

 الطبيعي  الغاز احتياطيات من %7 يقارب ما تمتلك أفريقيا الطاقة؟  إمدادات من أوروبا أن تلب ي احتياجات أفريقيا تستطيع هل

 يمكن  رأيي،  وفي.  عليها  التغلب  يجب  التي  العقبات  الكثير من  تترافق مع  أفريقيا  احتياطيات  من  غير أن االستفادة.  العالم  في

 والسنغال  ومصر  وليبيا  ونيجيريا  الجزائر  –  الحاضر  الوقت  في  ألوروبا  األجل  وطويلي  مؤقتين  كموردين  دول  سبع  تحديد

 . وموزمبيق وأنغوال

 كمورد   احتالل مكانها  تمنع هذه القارة من  أفريقيا  في  االستقرار  وعدم  الفوضوية  كانت السياسات  الزمن،  من  على مدى عقود

  التحتية   البنية  ونقص  كما أن ضعف األوضاع األمنية.  على المدى المنظور  حل  دون  مستمرة  وهي حالة.  للطاقة  بارز  عالمي

 أشكال  من  أي شكل  يتوفر فيه  رئيسي  كمورد  بأفريقيا  عندما تفكر أوروبا  تمثل مشكالت  ليبيا  في  المستمرة  األهلية  والحرب

 . األمن

يضعها في المرتبة    مما  سنويًا،  الغاز  من  مكعب  متر  مليار  62  حوالي  تستورد  إيطاليا  ذكرت التقارير أن  ،2020  عام  وفي

متخصصة    مجموعة  وهي  ،Statista  "ستاتستا"  لمجموعة  ووفقًا.  ألمانيا  بعد  أوروبا  في  الطبيعي  للغاز  مستورد  الثانية كأكبر

 : التالي النحو على 2020 عام في إيطاليا في الغاز بموردي التوريد الخاصة  أرقام كانت األسواق، في بيانات

 مكعب، متر مليار 28.5 - روسيا

 مكعب، متر مليار 15.1 - الجزائر

 مكعب،  متر مليار 6.9 - قطر

 مكعب، متر مليار 6.9 - النرويج

 .مليار متر مكعب 4.5 - ليبيا



  تحل   عقود  لتأمين  محاولة  في  الماضية  األربعة  األشهر  الغاز في إيطاليا،  توريد  في  ، الرائدةEni"  إيني"  وقد أمضت شركة

  مع  عقًدا  إيطاليا  وقعت  ،2022  نيسان / أبريل  ففي.  مكعب  متر  مليار  28.5  بمقدار  لها  رئيسيًا  بوصفها مورًدا  روسيا  محل

 .سنويًا مكعب متر  مليار  4.5 بمقدار الكونغو جمهورية مع عقد وتاله إضافية، مكعب متر مليار 9 بمقدار الجزائر

 في  االستقرار عدم غير أن. ومصر والجزائر وال سيما ليبيا كبيرة، أهمية  ذات تُع دُّ أفريقيا ،Eni"إيني" شركة  إلى بالنسبةو

  والغاز   في مجال ْي النفط  القديمة  التحتية  فضالً عن بنيتها  السياسية كذلك،  فيها وانقساماتها  المستمرة  القبلية  والصراعات  ليبيا

  تكون   ألن  سعيها  في  موثوقية  أكثر  مصادر  إيجاد  على  Eni"إيني"    شركة  أجبرت  دوالرات،ال  بمليارات   إصالحات  تتطلب  والتي

 .أوروبا في الغاز توزيع مركز

  يبدو  الحاضر،  الوقت  وفي.  أوروبا  تحتاجه  الذي  الغاز  تأمينل  معًا في محاولة  اإليطالية  والحكومة  Eni"إيني"  شركة    تعمل

 "ترانس  أنابيب  وهو خط  مباشرةً،  إيطاليا  إلى  تونس  من  يمتد  غاز  أنابيب  خط  الجزائرفلدى  .  األول  الخيار  هي  الجزائر  أن

 "ترانس  أنابيب  يتمتع خط.  مكعب   متر  مليار  55.2بمقدار    أفريقيا   في  للغاز  ُمصد ر  أكبر  يجعلها  مما  ،TransMed  ميد"

  الموقع   العقد  من  اإلضافية  مكعب  متر  مليار  9أما الـ  .  سنويًا  مكعب  متر  مليار  32  توريد  على  بالقدرة  TransMedميد"  

دين  فرًصا  يخلق  مما  الكاملة،  التصديرية  في طاقتها  الجزائر  فتضع  نيسان / أبريل  في  مصر،  مثل  اآلخرين،  اإلقليميين  للمور 

 . النقص لتعويض

 يمثل  ما وهو أوروبا حاليًا، إلى  الطبيعي الغاز بنقل كبرى أفريقية أنابيب خطوط ثالثة تقوم ،Statista "ستاتستا"  لـ ووفقًا

  الجزائر   من  ينقل الغاز  أعاله  المذكور  TransMed  ميد"  أنابيب "ترانس  فخط.  أوروبا  إلى الُمصد ر  الغاز  من  %21  حوالي

أنابيب "غرين   أما خط  البحر،  تحت  وإسبانيا  بين الجزائر  يربط  Medgazأنابيب "ميد غاز"    وخط  ،(تونس   عبر)  إيطاليا  إلى

 .وصقلية بين ليبيا فيربط Greenstreamستريم" 

 التغلب   دون  من  ذلك لن يحدث  ولكن  أوروبا،  تحتاجها  التي  الطاقة  إمدادات  تلعبا دوًرا مؤثًرا على  أن  ونيجيريا  للنيجر  كما يمكن

وقد  .  مكعب  قدم  تريليون  206وهو    أفريقيا،  في  الطبيعي  الغاز  من  احتياطي  أكبر   لديها  فنيجيريا .  العقبات  من  كبير  عدد  على

 نيجيريا  خط األنابيب هذا من  يمتد.  أوروبا  إلى  بغية نقل الغاز  2015  عام  في  NIGAL  الغاز "نيغال"  أنابيب  خط  تشغيل  تم

 على   القدرة  ولديه  كيلومتًرا،  4,100  طوله  ويبلغ  دوالر أمريكي،   مليار  21والجزائر، وتبلغ تكلفته    النيجر  عبر  أوروبا  إلى

 .سنويًا الغاز  من مكعب متر مليار 30توريد 

 عام  حتى  المشروع   إغالق  إلى  أدى  مما   والنيجر  الجزائر  بين  السياسية   المشكالت   بسبب  مشاكل  هذا المشروع  واجه  ذلك،  ومع

  مشكالت  هناك  تزال  ال  وعلى الرغم من ذلك،.  الحدودية  العمليات  واستأنفا  سياسي  اتفاق   إلى  البلدان  توصل  عندما  2021

 NIGAL"نيغال"    أنابيب  خط  مستقبل  أن  من  النيجر  دلتا   تحرير  ميليشيا حركة  حذ رت  قريب،  وقت  وحتى  .حل  دون  أخرى  أمنية

 .المحيطة المنطقةسكان  رفاهية مطالب تلبية تتم  أن إلى تساؤل موضع سيبقى

 53  فلدى ليبيا.  العالم  غاز  باحتياطياتها من  يتعلق  في ما  أفريقيا  في  والسابعة  العالم  مستوى  على  21  المرتبة  ليبيا  تحتل

.  العالم   في  الطبيعي  الغاز  احتياطيات  إجمالي  من  %1  من  أقل  يمثل  ما  وهو   المؤكدة،  الغاز  احتياطيات  من  مكعب  قدم  تريليون

 مليون  158  في السنة واستهلكت  مكعب  قدم  مليون  591  ليبيا  فقد أنتجت  ،2015  في عام  الليبية  الرسمية  للبيانات  ووفقًا

  مكعب   قدم  مليون  250سوى    تصدير  تميولكن لم    مكعب،  قدم  مليون  433  قدره  فائض  ليبيا  لدى  كان  لذلك،  ونتيجة.  مكعب  قدم

 . للتصدير متاًحا الغاز احتياطيات من مكعب قدم مليون 180 من ولو كان المناخ السياسي يسمح، لكان هناك أكثر. فقط

 في  مكعب متر مليار 7.11 إلى  لتصل 2020 عام إلى  2017 عام من كبير بشكل الليبية والتصدير اإلنتاج قدرات زادتوقد 

 هنا  اإلشارة  وتجدر.  مكعب  متر  مليار  4.84  إلى  لتصل  2020  عام  في  أخرى  مرة  تراجعت  غير أن الصادرات  .2019  عام

 .مكعب متر مليارات 10 عندما وصلت إلى 2010 في عام ذروتها بلغت الليبية الصادرات أن إلى

  إذ لديها أول   الصدارة،  في  تأتي الجزائر  ُمسال،  طبيعي  غاز  إلى  الطبيعي  الغاز  تحويل  وهي عملية  باإلسالة،  وفي ما يتعلق 

  بأن شركة علًما    .1964  عام  بدأت العمل في  ،Arzew GL1Z  الجزائر،  في  الطبيعي  الغاز  تسييل  فمحطة.  فريقياأ  في  محطة

المحطة وتديرها  Sonatrach  "سوناتراك"   جميعها   سنويًا،  طن  ماليين  8  بطاقة  Arzew  تعمل.  الجزائرية تملك هذه 

 . القريب المستقبل تحديث في أو توسيع خطط وجود عدم  مع األجل، طويلة خاضعة لعقود



  ولكن لسوء .  أفريقيا  في  يجري تشغيلها  تسييل  منشأة   ثاني  وكان  ،1970  عام  في  الليبي  Amtpa Brega  مصنع  افتتاح  تم

  كما أن جميع   .صيانة وإصالحاتما يحتاجه من    بسبب   2005  عام  منذ  الغاز  بتصدير  Amtpa Brega  مصنع  يقم  لم  الحظ،

 . األهلية الحرب بسبب فشلت اإلنتاج الستئناف الالزمة األعمال الستكمال Shell "شل"شركة  الرامية إلى إعادة الجهود

 .أفريقيا األحدث واألكبر واألكثر تطوًرا في الغاز  تسييل قدرات لتمتلك برزت مصر األخيرة، اآلونة في ولكن

المتأخر في هذه الصناعة   فإن دخولها  ذلك،  ومع.  الطبيعي  الغاز   صناعة  في  العهد  حديثة  مصر  تُع دُّ   جيرانها،  مع  بالمقارنة

  وهما   للتسييل،  رئيسيتان  محطتان  لدى مصر.  للمنطقة  المستقبلية  الحتياجاتا  مع  تتماشى  خطط  تطوير  على  القدرة  منحها ميزة

  من خالل استثمار   2001  عام  في  Idkuمصنع "إدكو"    افتتاح  تم.  Damiettaومصنع "دمياط"    Idkuمصنع "إدكو"  

  Edisonوشركة "إديسون"    Petronasوشركة "بتروناس"     Shellشركة "شل"    مع  أمريكي بالشراكة  دوالر  ملياري 

 مليار  10  إلى  يصل  ما  تصدير  على  بالقدرة  ويتمتع المصنع .  المصرية  وهو تحت إدارة الحكومة  ،Engieوشركة "إنجي"  

من خالل   2004  عام  في  العمل  فقد بدأ  Damiettaأما مصنع "دمياط"  .  سنويًا  العالمية  إلى األسواق  الغاز  من  مكعب  متر

الطاقة اإليطالي شركة "إيني"    مع  أمريكي بالشراكة  دوالر  مليار  1.3  استثمار د  د  Eniمور  اإلسباني شركة    الطاقة  ومور 

يهدفFenosa"فينوسا"   وهو  تزويد  ،   الطاقة   تبلغ.  الالزمة  الغاز  بإمدادات  األخرى  األوروبية   واألسواق  إسبانيا  إلى 

  يقارب  ما تصدير على القدرة  يمنحان مصر هذين المصنعين فإن وإجماالً، . سنويًا مكعب   متر مليار   7.56 للمصنع التصديرية

 . سنويًا األخرى واألسواق أوروبا  إلى  مكعب متر مليار 20

  والصحراء   المتوسط  األبيض  والبحر  النيل  دلتا  في  الطبيعي  الغاز  اكتشافات  فإن  ،(EIA)  األمريكية  الطاقة  معلومات  لوكالة  وفقًا

  أكبر  ثالث  وهو ما يجعلها  المؤكدة،  الطبيعي  الغاز  احتياطيات  من  مكعب  متر  تريليون  2.19  لهذا البلد  بمصر توفر  الغربية

 .والجزائر  نيجيريا بعد أفريقيا في  الطبيعي الحتياطيات الغاز مالك

 إسرائيل  مثل  للمنتجين،  السماح  خالل  من  للغاز  إقليميًا  مركًزا  لتصبح  األول  المرشح  يجعلها  مصر  في  السياسي  االستقرار

  التجميع  استراتيجية كانت. األوروبية األسواق إلى الغاز لتصدير الُمسال الطبيعي الخاصة بالغاز منشآتها باستخدام  وقبرص،

وتساعد كالً من    تحتاجه،  الذي  السوقي  بالتنويع  أوروبا  تزود  أن  وهذه االستراتيجية يمكن.  2018  عام  منذ  المناقشة  قيد  هذه

  التحتية  وبنيتها  منشآتها  بين  الجمع  هذه البلدان على  التصديرية من خالل قدرة  قدراتها  ى تعزيزوقبرص عل  وإسرائيل  مصر

 . وخبراتها

في  والتقدم  االقتصادي  النمو  على  التأثير  في  أفريقيا   في  واالستقرار  الداخلي   األمن  مشكالت  تستمر  الحادي   القرن  فيها 

  الوصول   في  هذه القارة  فشلت  والغاز،  النفط  احتياطيات  وفرة  وعلى الرغم من  الماضية،  عاًما  الخمسين  مدى  فعلى.  والعشرين

 .العالمية الطاقة إمدادات سوق في المنافسة من نهايمك   الذي االستقرار من مستوى إلى

 تريليون   148.60  يقاربوما    الخام  النفط  احتياطيات  من  برميل  مليار  125.3  من  أكثر  لديها  أفريقيا  أن  تأكد  ،2021  عام  في

  من   الهائل  الكم وجود هذا  مع.  العالمية  االحتياطيات  من   %7 من   أكثر يمثل  ما  وهو  المؤكدة،  الغاز  احتياطيات من  مكعب   متر

 .كذلك لألسف ليست ولكنها التكوين، طور فردوًسا في تكون أن يجب القارة أن المرء يعتقد قد الثروات،

  وتزويدها  أوروبا مع للعمل الذهبية الفرصة هذه وينتهزوا جانبًا العديدة  خالفاتهم يضعوا أن أفريقيا  يستطيع زعماء هل إذن،

  الالزمة لتمويل  باإليرادات األفريقية البلدان تزويد يمك نون أوروبا من مقابل ذلك، وفي هي في حاجة شديدة إليه. الذي بالغاز

 في هذه القارة؟  النمو من أجل دعم إليها الحاجة أم س   في  هي التي التحتية البنية مشاريع

.  هو ال  الجواب  رأيي،  في  بالغاز؟  لتزويدها  قوي  كشريك  أفريقيا  أن تعتمد على  أوروبا  تستطيع  هل:  هو  هنا  الرئيسي  السؤال

  وموزمبيق   والنيجر  ليبيا  مثل  بلدان  االعتماد على  يمكنه  أمريكي ال  دوالر  تريليون  17.90  البالغ   األوروبي  االتحاد  فاقتصاد 

 .روسيا محل لتحل  والجزائر والكونغو

  استقرارها   على  كبيًرا  خطًرا يشكل  واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي   بالتغيير  شعبها  مطالب  مع  المتواصل  الجزائر  صراع  إن

 . تتعامل الحكومة مع هذا األمر بجرأةكبير، ذلك ما لم  والغاز في البالد بشكل النفط قطاع على  سيؤثر وهو ما المستقبلي،

 المدى  في الدولي، المجتمع من كجزء عودتها إمكانية عن بالفعل تخلى قد األوروبي االتحاد أن  فيبدو  في ما يتعلق بليبيا، أما

  المحلية   والميليشيات  الفاسدون  سياسيوها  والذي يغذيه  األهلية،  والحرب  الفوضى  إلى  المستمر  فانحدارها.  األقل  القصير على



  ENI  أعمال شركة "أيني"  توسيع  إستراتيجيات  في  ذلك  صدى  تردد  وقد.  فاشلة  دولة  تصنيفها  يؤدي إلى  اإلقليمية،  والقوى

د، ليبيا عن بعيًدا كبيًرا فنجد انتقاالً  الماضية، األربعة األشهر مدى على اإليطالية ر   . والجزائر مصر نحو وتحرًكا كُمو 

  هذه  تتوقف  إن لم.  األوكرانية  الروسية  بالحرب   على وجه الخصوص، تأثًرا كبيًرا  وألمانيا  أوروبا،  تتأثر  الراهن،وفي الوقت  

 بالقدرة  وبينما تتمتع أفريقيا  ذلك،  ومع.  حدة  ستزداد  الطاقة  إمدادات  في  الصعوبات  فإن  الصيف،  نهاية  وصولنا إلى  قبل  الحرب

د   الحلول محل روسيا  على ر    والحروب   السياسية  االضطرابات  مثل  العقبات،  عدًدا كبيًرا من  فإن  أوروبا،  إلى  للطاقة  بارز  كُمو 

 .واقعة حقيقة يصبح أن  من ذلك يمنع مما بقوة، طريقها في تقف األمن،  وانعدام األهلية

 

ق االوسط ي افريقيا و الشر  
 
وة السيادية ف ي وصناديق الثر ي االقتصاد السياس   

 
 .باحث ف

ي امريكا  
 
ي لالستشارات الدولية ف  .مدير مركز الختال 

 


