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إحياء مشروع قديم
تســعى الــدول املصــدرة للنفــط والغــاز لالســتفادة مــن الطلب 
املتزايــد عــى الطاقــة، بالتزامــن مع االرتفــاع الهائل يف أســعارها 
بســبب الحــرب الروســية – األوكرانيــة. ويف هــذا الســياق، 
ــادة  ــة إلع ــة مكثف ــركات جزائري ــرة تح ــرة األخ ــهدت الف ش
ــذي  ــا، وال ــا بنيجري ــذي يربطه ــاز ال ــاء مــروع خــط الغ إحي
ــن  ــا ميك ــو م ــة، وه ــوق األوروبي ــاز إىل الس ــل الغ ــي بنق ينته

ــايل: عرضــه عــى النحــو الت

1- اجتــاع ثــايث يف أبوجــا: تــرأس وزيــر الدولــة للمــوارد 
البروليــة النيجــري، تيميــري ســيلفا، اجتامعــاً ثالثياً اســتضافته 
أبوجــا، حــره وزيــر الطاقــة الجزائــري، محمــد عرقــاب، 
ــر البــرول والطاقــة النيجــري، ماهامــاين ســاين محمــدو،  ووزي
ــه بحــث آليــات تنفيــذ مــروع خــط الغــاز العابــر  تــم خالل
ــذي  ــك متاشــياً مــع “إعــالن نيامــي” ال للصحــراء الكــرى، وذل
وقعتــه الــدول الثــالث يف فرايــر املــايض، والــذي أنطــوى عــى 

رضورة تشــكيل فريــق مشــرك يقــوم بتقديــم دراســة جــدوى 
ــروع. للم

2- مــروع قديــم: تعــود بدايــة الحديــث عــن مــروع خــط 
ــة،  ــا إىل أكــر مــن 40 عامــاً ماضي ــر ونيجري ــن الجزائ الغــاز ب
وتحديــداً يف الثامنينيــات، قبــل أن توقــع رشكة النفــط الجزائرية 
ســوناطراك أول مذكــرة تفاهــم للمــروع )MoU( مــع رشكــة 
النفــط النيجريــة يف عــام 2002، ولكــن تعطــل املــروع لعــدة 
ــون قطــاع النفــط  ــر قان ــا يف متري ــا تأخــر نيجري أســباب، منه
ــاض  ــن انخف ــالً ع ــراً، فض ــره مؤخ ــم متري ــذي ت ــد، وال الجدي

مســتويات الطلــب يف ذلــك الوقــت.

ويف عــام 2009 تــم توقيــع اتفاقيــة بــن الجزائــر ونيجريــا 
انضمــت لهــا النيجــر، بيــد أن املــروع تعــر منــذ ذلــك 
الوقــت، ليعــاد طرحــه مــرة أخــرة يف يوليــو عــام 2016، خــالل 
ــالل  ــن خ ــي، م ــاد األفريق ــن لالتح ــابعة والعري ــة الس القم
ــادت  ــم ع ــرة أخــرى، ث ــف م ــح املل ــادت فت ــي أع ــا الت نيجري
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ــن وزراء الطاقــة فــي  ــو 2022، بي ــًا، فــي 20 و21 يوني ــة، أبوجــا، اجتماعــًا ثالثي ــت العاصمــة النيجيري احتضن
الجزائــر والنيجــر ونيجيريــا، لبحــث مشــروع خــط الغــاز العابــر للصحــراء الكبــرى، فقــد أعلــن وزيــر الطاقــة 
الجزائــري، محمــد عرقــاب، أنــه تــم وضــع اللبنــات األولــى للمشــروع، الــذي يعــود ألكثــر مــن 15 عامــًا، حيــث 
تــم تشــكيل فريــق فنــي وتكليفــه بإعــداد دراســة الجــدوى، كمــا تــم االتفــاق علــى عقــد اجتمــاع آخــر فــي 

ــر بيــن الــوزراء الثالثــة قبــل نهايــة يوليــو المقبــل. الجزائ

ــو 2022، أبوظبــي:  ــرات المســتقبل, العــدد 1582، 29 يوني ــا والنيجــر، تقدي ــاء التعــاون مــع نيجيري ــة إلحي خــط الصحــراء: تحــركات جزائري
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الــدول الثــالث للمباحثــات مــرة أخــرى يف ســبتمر 2021، 
حيــث أعلــن وزيــر الطاقــة النيجــري أن بــالده تســتعد للبــدء 
يف مــروع الغــاز العابــر للصحــراء، بعدمــا انتهــت الدراســات 
التقنيــة وتحديــد منطقــة العبــور، قبــل أن تعلــن الــدول الثالث 
يف فرايــر املــايض، االتفــاق عــى احيــاء املــروع القديــم مــن 
ــم  ــي، وت ــا يف نيام ــق عليه ــم التواف ــق ت ــة طري ــالل خريط خ

ــار دوالر.  ــة املــروع بحــوايل 13 ملي ــر تكلف تقدي

ــركات  ــذه التح ــأيت ه ــرب: ت ــي مضط ــياق دويل وإقليم 3- س
الجزائريــة يف إطــار التصاعــد املضطــرد يف مســتويات الطلــب 
ــوازي  ــرض، بالت ــتويات الع ــع مس ــل تراج ــة مقاب ــى الطاق ع
مــع االرتفــاع الحــاد يف األســعار، مــع تحــركات غربيــة مكثفــة 
ــن  ــداً ع ــاز بعي ــط والغ ــة للنف ــل متنوع ــر بدائ ــة توف ملحاول

روســيا.

وعــى املســتوى اإلقليمــي، تشــهد املنطقــة املغاربيــة 
تصاعــداً حــاداً يف وتــرة التنافــس بــن املغــرب والجزائــر عــى 
ــن  ــالً ع ــة، فض ــارة األفريقي ــوذ يف الق ــق النف ــور ومناط الحض
ــه. ــة داعمــة ل مســاعي كل طــرف لتشــكيل تحالفــات إقليمي

تداعيات ممتدة
ــاز  ــط الغ ــاء خ ــة إلحي ــة الراهن ــركات الجزائري ــت التح عكس
مــع نيجريــا يف هــذا التوقيــت العديــد مــن الــدالالت املهمــة، 

والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- تصاعــد التنافــس الجزائــري – املغــريب: جــاءت التحــركات 
الجزائريــة إلحيــاء مــروع خــط الغــاز عــر الصحــراء بالتــوازي 
ــي  ــا “ج ــع نيجري ــاز م ــط غ ــاء خ ــرب إلنش ــود املغ ــع جه م
أم إي” )GME(، يف خطــوة اعترتهــا الجزائــر أنهــا تعكــس 
مســاعي الربــاط إلجهــاض مروعهــا القديــم، فقد تــم الرتيب 
ــة  ــن مصادق ــام م ــد أي ــا بع ــر يف أبوج ــاليث األخ ــامع الث لالجت
الرملــان النيجــري عــى دخــول رشكــة البــرول الوطنيــة 
ــدول غــرب  ــة ل ــة مــع املنظمــة االقتصادي ــة يف اتفاقي النيجري
ــا  ــط أبوج ــذي يرب ــاز ال ــط الغ ــم خ ــواس” لدع ــا “إيك أفريقي

ــاط. والرب

وبــدأت املغــرب طــرح مروعهــا البديــل مــع نيجريــا منــذ 
ديســمر 2016، مــع زيــارة ملــك املغــرب إىل أبوجــا، حيــث تــم 
إطــالق مــروع ربــط إقليمــي، يتمثــل يف خــط انابيــب غــاز 
يبــدأ مــن نيجريــا إىل املغــرب مــروراً بنحــو 11 دولــة يف غــرب 
أفريقيــا، بطــول يبلــغ نحــو 5660 كيلومــراً، وصــوالً إىل إســبانيا 
وأوروبــا، حيــث مــن املفــرض أن يتيــح نقــل حــوايل 40 مليــار 
ــاق عــى إطــالق  ــم االتف ــاز، وت ــن الغ ــر مكعــب ســنوياً م م
دراســة الجــدوى يف 2017، قبــل أن يتــم توقيــع االتفــاق بــن 
البلديــن بشــأن هــذا املــروع يف يونيــو 2018، خــالل الزيــارة 
التــي قــام بهــا الرئيــس النيجــري، محمــد بخــاري، إىل الربــاط.

ويف ظــل قطــع العالقــات الدبلوماســية بــن الجزائــر 
والربــاط، ووقــف العمــل بخــط الغــاز الــذي ميــر عــر 
ــر للمغــرب  ــذي كان يوف ــة نحــو إســبانيا، وال األرايض املغربي
ــروع  ــن بامل ــامم الدولت ــد اهت ــاز، تزاي ــن الغ ــا م احتياجاته
النيجــري، ليمثــل أحــد محــددات التنافــس الراهــن بينهــام، 
وهــو مــا انعكــس عــى ترصيحــات وزيــر الطاقــة الجزائــري، 
والــذي أملــح إىل أن مــروع الخــط املغــريب يواجــه تحديــات 
أمنيــة وماليــة، عــى العكــس مــن الخــط الجزائــري الــذي تــم 
ــه  ــه، مشــراً إىل أن ــة ل ــة الالزم ــة التحتي ــل إنشــاء البني بالفع

ــالث ســنوات فقــط. ــه خــالل ث ــاء من ميكــن االنته

وعــى الجانــب اآلخــر، أشــارت املغــرب بشــكل غــر 
الخــط  تواجــه  التــي  األمنيــة،  التهديــدات  إىل  رســمي 
ــة إىل  ــا النيجــر، باإلضاف ــة دلت ــري نظــراً ملــروره مبنطق الجزائ
ــيا،  ــة بروس ــر القوي ــة الجزائ ــط بعالق ــادات ترتب ــه انتق توجي
خاصــًة بعــد الخالفــات األخــرة بــن الجزائــر وإســبانيا، والتــي 
اعترتهــا بعــض التقديــرات تعكــس بعــض مالمــح االســتخدام 

ــية.  ــداف سياس ــة أه ــاز لخدم ــف الغ ــري مل الجزائ

2- اســتهداف الســوق األوروبيــة: مــن املفــرض أن ميتــد خــط 
الغــاز العابــر للصحــراء الكــرى، وفقــاً للمــروع املقــرح، مــن 
“واري” بنيجريــا، مــروراً بـــ “حــايس الرمــل” بالنيجــر، وصــوالً 
للجزائــر وأوروبــا، وذلــك بقــدرة تصــل لنحــو 30 مليــار مــر 
مكعــب ســنوياً، حيــث يبلــغ طــول هــذا الخــط نحــو 4128 
كيلومــراً، منهــا حــوايل 2310 كيلومــرات داخــل األرايض 

الجزائريــة.

ويف هــذا الســياق، وجهــت الجزائــر رســائل طأمنــة للقــوى 
األوروبيــة بشــأن إمــدادات الغــاز، حيــث أملــح وزيــر الطاقــة 
ــرة إىل  ــه األخ ــاب زيارت ــاب، يف أعق ــد عرق ــري، محم الجزائ
نيجريــا، بــأن بــالده لديهــا مخــزون هائــل مــن الغــاز لتزويــد 
الســوق األوروبيــة، مبــا يف ذلــك أملانيــا، مشــراً إىل أن األزمــة 
ــدادات  ــى إم ــر ع ــن تؤث ــبانيا ل ــر وإس ــن الجزائ ــة ب الراهن
ــتبعاد  ــي اس ــك ال يعن ــّوح إىل أن ذل ــه ل ــا، لكن األوىل ألوروب

ــد. مراجعــة أســعار الغــاز املــوردة إىل مدري

3- غمــوض املوقــف النيجــري: اليــزال موقــف نيجريــا بشــأن 
اختيــار أحــد املروعــن، الجزائــري، أو املغــريب، غــر واضــح. 
ــاً يف  ــد متــي قدم ــرات إىل أن أبوجــا ق وتشــر بعــض التقدي
املروعــن الجزائــري واملغــريب يف ظــل التطلعــات النيجريــة 
ــة  ــة الراهن ــتثامر الفرص ــة واس ــوق األوروبي ــوج إىل الس للول

التــي متخضــت عــن الحــرب الروســية – األوكرانيــة. 

وحافظــت أبوجــا خــالل الفــرة املاضيــة عــى التــوزان يف 
ــي اســراتيجية الرقــب  ــر، وتبن ــا مــع املغــرب والجزائ عالقته
ــاً،  ــاً حقيقي لحــن معرفــة أي مــن الخطــن ســيحقق تقدم



العدد 1582 3|29 يونيو 2022

تحركات جزائرية إلحياء التعاون مع نيجيريا والنيجر

ــة عــى املروعــن،  ــا املبدئي ــا موافقته ــدت نيجري ــايل أب بالت
ــاء مــن دراســة  ــة بعــد االنته منتظــرة اتخــاذ خطــوات فعلي

ــدوى. الج

4- تعزيــز موثوقيــة الطاقــة األفريقيــة: باتت القــارة األفريقية 
ــة  ــة العاملي ــة الطاق ــر يف ظــل أزم ــامم دويل كب تحظــى باهت
الراهنــة، وهــو مــا يصــب يف اتجــاه تعزيــز املوثوقيــة الدوليــة 
ــتثامرات يف  ــن االس ــد م ــاه ملزي ــة، واالتج ــة األفريقي يف الطاق
البنيــة التحتيــة يف القــارة، وهــو مــا ســيزيد معــدالت االعتامد 

عــى النفــط والغــاز األفريقيــن خــالل الســنوات املقبلــة.

وعــى الرغــم مــام قــد يعنيــه ذلــك مــن احتامليــة انخراط 
دويل أوســع ملحاولــة وضــع مقاربــة جديــدة تخفــف من حدة 
التهديــدات األمنيــة املتفاقمــة يف أفريقيــا، لتوفــر مســتويات 
أعــى مــن األمــان عــى إمــدادات الطاقــة، بيــد أن هــذا األمــر 
رمبــا تتمخــض عنــه مــؤرشات ســلبية تتعلــق بتصاعــد وتــرة 
ــد  ــا ق ــة، م ــارة األفريقي ــي يف الق ــدويل واإلقليم ــس ال التناف

يفــرز نتائــج عكســية عــى األوضــاع األمنيــة هنــاك.

تحديات تمويلية وأمنية 
هنــاك عقبــات تواجــه املروعــن الجزائــري واملغــريب، وذلــك 

عــى النحــو التــايل: 

ــا  ــر ونيجري ــت الجزائ ــازم: عان ــل ال ــر التموي ــدى تواف 1- م
أزمــات اقتصاديــة خــالل الســنوات املاضيــة، وهــو مــا يجعــل 
ــم  ــا مل يت ــروع، م ــذا امل ــام ه ــة أم ــات محتمل ــاك عقب هن
ــر،  ــب اآلخ ــى الجان ــه ع ــًة أن ــي، خاص ــل خارج ــر متوي توف
هنــاك عــدة جهــات خارجيــة أبــدت اســتعدادها للمشــاركة 
يف متويــل خــط غــاز نيجريــا – املغــرب، مبــا يف ذلــك روســيا. 
النيجــري،  البروليــة  كــام أعلــن وزيــر الدولــة للمــوارد 
تيميــري ســيلفا ، مطلــع يونيــو الجــاري أن بــالده اتفقــت مــع 
املجموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا “إيكــواس” لبنــاء 

ــا – املغــرب.  خــط الغــاز نيجري

ويضــاف لذلــك مشــاركة صندوق أوبــك للتنميــة الدولية يف 
متويــل جــزء مــن املــروع، بقيمــة بلغــت حــوايل 14.3 مليــون 
ــة يف جــزء مــن  ــك اإلســالمي للتنمي دوالر، وكــذا مشــاركة البن
هــذه الدراســة. وعــى الرغــم مــام ســبق، فإنــه يجــب األخــذ 
يف االعتبــار التكلفــة الكبــرة لهــذا املــروع، والتــي تبلــغ نحــو 
25 مليــار دوالر، مــا يعنــي وجــود تحديــات ماليــة أمــام هــذا 

املــروع أيضــاً.

ــرب  ــا – املغ ــط نيجري ــر خ ــة: مي ــة املرتفع ــاء األمني 2- األعب
بـــإحدى عــرة دولــة يف غــرب أفريقيــا، وتعــاين هــذه املنطقــة 
ــر  ــايب، األم ــاط اإلره ــرة النش ــداً يف وت ــة وتصاع ــة أمني هشاش
ــن  ــورة، لك ــل خط ــر أق ــا – الجزائ ــط نيجري ــل خ ــذي يجع ال
ذلــك ال يعنــي انعــدام التهديــدات األمنيــة، يف ظــل مــرور هــذا 
ــات  ــي تشــهد اضطراب ــر، الت ــا النيج ــة دلت ــى منطق الخــط ع
أمنيــة متفاقمــة، وبالتــايل فثمــة تحديــات أمنية تواجــه الخطن 
بســبب الطبيعــة غــر املســتقرة يف غــرب أفريقيــا، لكــن هــذه 
التهديــدات رمبــا تكــون أكــر يف حالــة الخــط املغــريب العتبارات 

مــروره بــدول أكــر.

املروعــان،  يعكســه  مــام  الرغــم  عــى  الختــام،  ويف 
الجزائــري واملغــريب، مــن اســتمرار التنافــس بــن البلديــن، فــإن 
هنــاك منظــوراً مغايــراً بالنســبة ألبوجــا، والتي تســعى يف املقام 
األول إىل تعزيــز وصولهــا لألســواق األوروبيــة، وال يهمهــا كثــراً 
فكــرة املنافســة بــن الجزائــر واملغــرب، بــل عــى العكــس رمبــا 
تتــم االســتفادة مــن هــذه الوضعيــة مــن أجــل دفــع الدولتــن 
للمــي قدمــاً يف املروعــن معــاً بشــكل تكامــي، األمــر الــذي 
ــه هــذه  ــك عــام متثل ــة مصلحــة أبوجــا، ناهي يخــدم يف النهاي
الخطــوة مــن خدمــة للمصالــح األوروبيــة التــي ســتدعم كثــراً 

هــذا التوجــه.
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