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  انعكاساتھـا
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  -  ملخـص 

 

على الرغم من أن العالقات الطاقویة التي تجمع بین روسیا و دول       
أوروبا الغربیة تتسم منذ فترة الحرب الباردة بنوع من المرونة و األمان ، إال 
أن األحداث األخیرة في أعقاب الصراع على شبھ جزیرة القرم األوكرانیة 

 الطاقویة بالمنتجات ھاإستراتیجیة تموین دفعت دول اإلتحاد األوروبي لمراجعة
و  أوكرانیا بین القائم النزاع أدى أن بعد ھذا و یأتي .و باألخص الغاز الطبیعي

 نتجت التي و الوضعیة الدول األوروبیة بخطورة من العدید شعور إلى روسیا
  . من روسیا انالمستورد والبترول الغاز على الكلي الشبھ اعتمادھا عن

دول اإلتحاد األوروبي سعیا منھا في البحث  تحركت الوضعیة ھذه أمام      
الطاقویة و  مصادرھا تنویع على مبنیة جدیدة إستراتیجیة عن بدائل و تحدید

بالنظر  السیاق، یبرز دور الجزائر ھذا في .المتجددة الطاقویة المنتجات تطویر
 تمویل في األساسي كالمرشح ،  القاعدیة لموقعھا الجیوسیاسي و منشئاتھا

  .الطبیعي بالغاز األوروبیة السوق
مسایرة لألوضاع الغازیة الراھنة ، سنحاول من خالل ھذا المقال تحلیل       

 األوكرانیة بالتركیز -أزمة الطاقة الراھنة في أوروبا عقب األزمة الروسیة 
القوقاز و انعكاساتھا على الصادرات  لمنطقة الجیوسیاسیة المعطیات على

  . ةالغازیة الجزائری
  
  

 إستراتجیة روسیا و اإلتحاد األوروبي ، طبیعي ، غاز  :مفتاحیة  كلمات
  .السوق األوروبیة ، الصادرات الغازیة الجزائریة ، التموین

Résumé  - 
 
Les relations énergétiques entre la Russie et l‘Union européenne, 

ont connu depuis la fin de la guerre froide, un développement en 
constante évolution et une certaine interdépendance entre les deux 
entités. Cependant, avec les événements récents en  Crimée et la crise 
du gaz en Europe, ces relations se sont muées en un élément de 
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méfiance et de polémique pour Russes et européens. L’escalade des 
tensions entre la Russie et l’Ukraine, pays par lequel transite 
l’essentiel du gaz russe vendu à l’Europe, a mis en effet, à nu la 
fragilité de la stratégie de l’approvisionnement énergétique de l’union 
européenne et l’a poussé à rechercher de nouvelles sources de 
substitution aux approvisionnements russes.  

Notre étude tentera de faire la lumière sur les aspects 
géostratégiques au plan énergétique dans la région et d’en analyser le 
rôle que l’Algérie aura à jouer dans cette nouvelle stratégie 
européenne d’approvisionnement en gaz. 

 
Mots - clés – 
  
Gaz naturel, Russie et Union Européenne, stratégie 

d’approvisionnement, Marché européen, exportations algériennes de 
gaz. 

 
European Strategic Supply of natural gas and its 

implications 
Algerian gas exports 

 
Abstract - 
 
Energy relations between Russia and the European Union have 

experienced since the end of the Cold War, a developing and changing 
some interdependence between the two entities. However, with the 
recent events in Crimea and the gas crisis in Europe, these 
relationships are sloughed is an element of distrust and controversy for 
Russians and Europeans. The escalation of tensions between Russia 
and Ukraine, countries which handles the bulk of Russian gas sold to 
Europe, has in fact exposed the fragility of the energy supply strategy 
of the union European and pushed him to seek new alternative sources 
to Russian supplies. 
Our study will attempt to shed light on the geostrategic aspects in 
terms of energy in the region and to analyze the role that Algeria will 
play in the new European strategy of gas supply. 

 
Keywords – 

 natural gas, Russia and European Union procurement strategy, 
European Market, Algerian gas exports. 

 
I. تمھید   -  
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محطة  2014لقد شّكلت األزمة التي شھدتھا أوكرانیا مطلع عام           

مفصلیة في تنبیھ الدول األوروبیة الى األخطار المحدقة بأمنھا في مجال 
، و احتدم النقاش من جدید حول مسألة تأمین إمدادات الطاقة مصادر الطاقة

األوكرانیة التي  - لدول اإلتحاد األوروبي، بعد أن أدت الصدامات الروسیة 
إلى االنقطاعات األولى في  2009و  2008ثم في عامي  2006دارت في عام 

من صادرات %  50أنَّ قرابة  إمداد أوروبا بالغاز الروسي،  و یرجع ذلك إلى
  . الغاز الروسیة تمر عبر أوكرانیا التي تعاني حالًیا من عجز في إمدادات الغاز

و من الجلي أن األزمة األوكرانیة قد تركت أثًرا حادًا و فوریًا على       
واردات الطاقة األوروبیة ، وخصوًصا على واردات الغاز ؛ حیث یعتبر الغاز 

لة في إنتاج الكھرباء في دول اإلتحاد األوروبي واحدًا من أنواع الوقود المفضّ 
عام (نظًرا لتأثیره المنخفض نسبًیا على البیئة ، وقد ذھبت األزمة الحالیة  

أبعد بكثیر من التوترات السیاسیة السابقة ، إذ تبّین ردود الفعل األولیة ) 2014
ة توجیھ من جانب صناع القرار األوروبیین أن اإلتحاد األوروبي سیقوم بإعاد

سیاستھ الطاقویة كنتیجة لألزمة األوكرانیة مثلما أكدت على ذلك المستشارة 
أن اإلتحاد األوروبي سیعید النظر في سیاستھ الطاقویة '' األلمانیة أنجیال میركل 

و قامت المفوضیة  1''و سیعمل على تقلیل اعتماده على النفط والغاز الروسي
  تراتیجیة ألمن الطاقة في اإلتحاد األوروبياألوروبیة في السیاق ذاتھ بوضع اس

تتمحور أساسا على تعزیز إنتاج الطاقة المحلیة عن طریق زیادة استخدام 
مصادر الطاقة المتجددة و التنویع في إمدادات مصادر الغاز و تنویع بلدان 

  .العرض وطرق اإلمداد
  

في غضون ذلك و مسایرة للسیاسة الطاقویة األوروبیة ، تصبح الجزائر      
كونھا أحد الممونین التقلیدین للسوق األوروبیة ، في وضع جید لكي تلعب دورا 

  .أكثر تأثیرا على ساحة الطاقة في أوروبا
 من خالل سنحاول وغیرھا السابقة  المعطیات ظل في :  مشكلة البحث     

یمكن للجزائر أن تلعبھ  ھو الدور الذي ما  :التالیة لإلشكالیة التعرض المقال ھذا
و ھل  ضمن ھذه اإلستراتیجیة األوروبیة لتنویع إمدادات مصادر الغاز ؟

  سوق الغازي األوروبي ؟ لبإمكانھا أن تلبي الطلب المتزاید ل
  : النقاط التالیة إلى  سنتطرق اإلشكالیة ھذه على لإلجابة و    

 ؛مكانة الغاز الطبیعي في سوق الطاقة العالمي  -
 ؛ الوضع الراھن للسوق الغازي األوروبي -
تأثیر الصراعات الجیوسیاسیة على اإلمدادات الغازیة للسوق  -

 ؛ األوروبي
اإلستراتیجیة الغازیة الجزائریة لتلبیة حاجیات اإلتحاد األوروبي من  -

 .الغاز الطبیعي 
I.  مكانة الغاز الطبیعي في سوق الطاقة العالمي: 
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یواجھ العالم تحدیات كبیرة في مجال الطاقة ، وتتمثل أبرز ھذه       
التحدیات في االزدیاد المستمر في الطلب العالمي على الطاقة ، سواء داخل 
الدول المستھلكة التقلیدیة للطاقة أو نتیجة دخول العبین جدد إلى السوق العالمیة 

لطاقة ، بحكم نموھا وانطالقھا االقتصادي غیر المسبوق ، كما ھو الحال في ل
وقد أدى إلى زیادة ّحدة ھذه التحدیات التأكد من أن النفط . كل من الصین والھند

والغاز سیظالن لفترة طویلة قادمة ھما مصدر الطاقة األساسي، وذلك بالرغم 
  .مصادر الطاقة البدیلةمن التطور العلمي والتكنولوجي في مجال إنتاج 

I. .1 الطلب العالمي على الغاز الطبیعي :  
یعتبر حالیا نمو الطلب العالمي على الغاز الطبیعي األعلى بین مصادر 

نما االستھالك  2فبحسب تقریر شركة بریتش بترولیوم اإلحصائي. الطاقة
وانعكس ھذا النمو المتسارع . % 5.2بنحو  2012و  2011العالمي للغاز ما بین 

على حصة الغاز في مكونات مصادر الطاقة ؛  ) على الغاز الطبیعي(في الطلب 
 2010فبعد أن بلغت نسبة الغاز الطبیعي في مجمل الطاقة المستھلكة في عام 

 % 25، تتوقع وكالة الطاقة العالمیة أن یستحوذ الغاز الطبیعي على  % 21نحو 
 . 2035ي العالم بحلول من مكونات الطاقة ف

المصدر األنظف واألمثل لتولید الطاقة و ال یمكن  و یبقى الغاز الطبیعي
من  % 60مقارنتھ بالفحم الحجري الذي یصدر انبعاثات كربونیة أكثر بنحو 

وأما بالنسبة لمقارنتھ بالطاقة النوویة فیبقى الغاز الطبیعي . الغاز الطبیعي
الشعبي خاصة في أوروبا والیابان للطاقة أرخص منھا، إضافة إلى الرفض 
، أما بالنسبة للطاقة التي ممكن أن تسببھاالنوویة النابع من الخطورة الكبیرة 

  .الشمسیة وطاقة الریاح فیتفوق الغاز علیھما بالتكلفة
ملیار متر مكعب من الغاز  3310نحو  2013وقد استھلك العالم بنھایة عام 

 15تلیھا روسیا بـ  % 20الطبیعي وتأتي الوالیات المتحدة في المرتبة األولى بـ 
و یتوقع أن یرتفع االستھالك العالمي بحسب وكالة . من االستھالك العالمي %

ملیار متر مكعب وھذا یعني أن  5240لیصل إلى  2040الطاقة العالمیة في 
سنة ، وال یوجد أي مصدر آخر للطاقة  25خالل  % 58 االستھالك سیزید بنحو

سیزید استھالكھ بالنسبة نفسھا وھذا ما یجعل الطلب على الغاز الطبیعي فریدا 
 3193بلغ  2012و لإلشارة أن اإلنتاج العالمي للغاز الطبیعي عام . من نوعھ

  . 3ملیار متر مربع
الـ (حاد األوروبي و قد بلغت حصة استھالك الغاز الروسي في بلدان االت

، مقابل %27، نسبة  4 ''یوروغاز ''، وفقا لدراسة قامت بھا  2013عام ) 28
؛ رغم أن استھالك الغاز في االتحاد األوروبي قد انخفض  2012في عام  23%

؛ و  3201في عام  %2إلى  2201سنة  %4.1على التوالي من  نيللعام الثا
لكن یبقى المصدر األساسي  %1انخفض إنتاج الغاز اإلتحاد األوروبي بنسبة 

  . 20125، كما كان علیھ سنة  %03من االستھالك بنسبة 
I. 2 . حتیاطیات الغاز الطبیعي في العالم ا:  
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ُدرت احتیاطیات الغاز الطبیعي المؤكدة في العالم مطلع العام         2013 ق
سنة استھالكیة ، وفق معدالت  60أي ما یعادل  مكعب قدمبلیون  6793بنحو 

یسیطر الشرق األوسط و مناطق اإلتحاد السوفیاتي السابق  ،6االستھالك الحالیة
 .من ھذا االحتیاطي%  76على 

ً قیاسا بما ھو  و یعتبر توزیع احتیاطیات الغاز الطبیعي في العالم أكثر تنوعا
  50 تحتوي على نحو ةطق رئیسیامنث ثالوعلى الرغم من أن . علیھ حال النفط

روسیا و إیران و قطر، فإن  - من االحتیاطیات العالمیة المؤكدة من الغاز  %
االكتشافات التي تحققت في السنوات األخیرة مكنت من إعادة تقییم احتیاطیات 

ً و ارتفعت إلى بینما انخفضت . %30 الغاز في كافة مناطق العالم تقریبا
، و ذلك نتیجة االستنزاف السریع لحقول  %40االحتیاطیات األوروبیة بـنسبة 

  .بحر الشمال
من االحتیاطیات العالمیة المؤكدة %  8,22و تصل احتیاطیات روسیا      

فیاتي وأما في جمھوریات آسیا الوسطى والقوقاز المنتمیة لإلتحاد الس. للغاز
من اإلجمالي العالمي، و تقع أكبر  % 14سابقا فتصل احتیاطیاتھا الغازیة 

  .االكتشافات في تركمانستان
من إجمالي  % 40تحتوي منطقة الشرق األوسط ما یقارب  و     

وعلى . االحتیاطیات العالمیة ، وھي تضم أكبر تجمع للغاز الطبیعي في العالم
 ً الرغم من ذلك ، ال یزال إنتاج منطقة الشرق األوسط من الغاز متواضعا

سنة  200و یفوق عمر ھذه االحتیاطیات . بالمقارنة مع احتیاطیاتھا المؤكدة
ً تعد دولة قط و .7بمعدالت اإلنتاج الحالیة ً وتصدیرا ر من أھم دول العالم انتاجا

ً من حیث االحتیاطي بعد روسیا  للغاز الطبیعي وھي تحتل المرتبة الثالثة عالمیا
تریلیون قدم مكعب من الغاز ، كما تعد المصدر األول  885 و إیران مباشرة بـ

ً على ، في العالم للغاز الطبیعي المسال و تحتوي أمریكا الشمالیة وأوروبا معا
  . من االحتیاطیات العالمیة المؤكدة 01%

العالمیة المؤكدة من الغاز  من اإلحتیاطات % ,4 2أما الجزائر ، فتتوفر على
ملیار متر مكعب حسب تقریر لشركة بریتیش بترولیوم حول   4502الطبیعي بـ 

و            بعد نیجیریا  ، و تأتي في المرتبة الثانیة إفریقیا 20138حصیلة سنة 
و  2012ملیار متر مكعب سنة  ,734و قد أنتجت الجزائر . العاشرة عالمیا

جاءت في المرتبة التاسعة عالمیا ضمن قائمة البلدان المنتجة للغاز و األولى 
  .على المستوى اإلفریقي

I.3 .سھم في زیادة الطلب على الغاز الطبیعي في أوروبا و تالتي عوامل ال
 :العالم 

تعتبر القارة األوروبیة من أكبر مناطق الطلب على الغاز الطبیعي          
ً ألن شركات تولید  الذي یتزاید الطلب علیھ لتولید الكھرباء ، وذلك نظرا
الكھرباء تواجھ اختیارات محدودة عند إضافة طاقة تولید جدیدة ، فبرامج التولید 

ا فرنسا ، كما أن القیود بالطاقة النوویة متوقفة في جل البلدان األوروبیة ما عد
والضوابط البیئیة ترفع تكلفة محطات التولید بالفحم ، في حین أن تولید الكھرباء 
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  ،باستخدام الغاز كوقود ھو أكثر البدائل جاذبیة من الناحیتین االقتصادیة والبیئیة
 :وفیما یلي بعض العوامل لتي تسھم في زیادة الطلب على الغاز الطبیعي 

یظل الغاز الطبیعي مصدر الطاقة األساسیة في تولید : كھرباء تولید ال .1
الكھرباء في مختلف أنحاء العالم ، و یتركز استخدامھ في مختلف العملیات 

في تولید الكھرباء عام  % 30نسبة بو تم استخدامھ . الصناعیة في إنتاج الحرارة
ومع توقع . 2030عام %  43، و من المتوقع أن تصل ھذه النسبة إلى  20069

استمرار ارتفاع أسعار النفط ، فإن الغاز الطبیعي سوف یحل محل مصادر 
الطاقة السائلة األخرى في القطاع الصناعي ، ومن ثم فمن المتوقع أن یزداد 

،  2030إلى  2006سنویا خالل الفترة من %  2االستخدام الصناعي بمعدل 
خالل %  1بنسبة  ة عامةفي الصناعة بصف النفطمقارنة بزیادة في استخدام 

 ..               الفترة نفسھا
فإن للغاز الطبیعي جاذبیة خاصة في مجال الطاقة ، و  من ناحیة أخرى،      

یرجع ذلك إلى كفاءتھ النسبیة مقارنة بالمصادر األخرى كما أنھ من مصادر 
ستنفذ الطاقة النظیفة مقارنة بالفحم و البترول ، ومن ثم فإن الحكومات التي 

خططا وطنیة أو إقلیمیة للحد من انبعاثات ثاني أكسید الكربون عملت على 
  .النفطو        تشجیع استخدام الغاز الطبیعي لیحل محل الفحم

بخصوص االنبعاثات الحراریة و تشریع  زیادة حدة التشریعات البیئیة -  2
ھذه القوانین تعمل على تقلیل . قوانین مقایضة الكربون وزیادة الضرائب علیھ

استعمال الفحم أكبر منتج للكربون واللجوء إلى الغاز أقل مصادر الطاقة 
  . األحفوریة إنتاجا للكربون

التزام دول اإلتحاد األوروبي بمقررات قمة األرض في ریودیجنیرو، . 3
 20 وبمقررات مؤتمر كیوتو الذي أوصى بضرورة تخفیض نسبة التلوث بنسبة

و إال سیصبح العالم أمام كارثة بیئیة حقیقیة نتیجة اتساع ثقب  2020 قبل عام% 
ذلك طبقة األوزون المسبب االساسي الرتفاع حرارة األرض و أوصي ك

ألن نسبة ما یبعثھ الغاز من (باستعمال الغاز كبدیل للبترول الملوث األول للبیئة 
فالتزام أوروبا بھذه المقررات جعلھا ). مما یبعثھ البترول%  10 تلوث یشكل

أكبر سوق ناشئ للغاز الطبیعي ،وھذا یعني زیادة الطلب على الغاز الروسي 
، والمورد األكبر للغاز إلى أوروبا  مكون روسیا المنتج األول للغاز في العال

، اللذین یستطیعان تزوید أوروبا )السیل الشمالي والسیل الجنوبي(عبر خطي 
  .باي كمیة تحتاجھا من الغاز في المستقبل

كمصدر لتولید الطاقة وخاصة بعد كارثة  انخفاض دور الطاقة النوویة - 4
مما أدى إلى ارتفاع الطلب الیاباني و العالمي على الغاز  2011الیابان عام 

  .المسال في أعقاب ھذه الكارثة
لقد كان استھالك الصین . الھند للغاز الطبیعي نمو استھالك الصین و -  5

غیر أن الطلب . 2000عام للطاقة نحو نصف استھالك الوالیات المتحدة في 
 % 10على الطاقة في الصین شھد في السنوات األخیرة نموا كبیرا جدا تجاوز 

و ال بد من . سنویا في بعض األحیان، و ذلك لتلبیة متطلبات اقتصادھا المتنامي
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اإلشارة إلى أن نمو الطلب على الطاقة في الصین لعب دورا فاعال في دعم 
ومن المقرر أن . طبیعي طوال الفترة الماضیةاألسعار العالمیة للنفط والغاز ال

في  % 8.3ینمو نصیب الغاز من إجمالي الطاقة المستھلكة في الصین من 
و بحسب المصادر المختصة فإن استھالك . 2015في عام  % 3.8إلى  2008

إلى  2008ملیار متر مكعب في عام  85الصین من الغاز الطبیعي سیزید من 
. % 8، أي بزیادة سنویة تقدر بنحو  2035عام ملیار متر مكعب في  634

ً للفترة نفسھا لیصل إلى  % 5.6وكذلك سیزید استھالك الھند بنحو   234سنویا
  .ملیار متر مكعب

خیار الطاقة البدیلة في اإلتحاد حیث أن  ، محدودیة الطاقات الجدیدة .6
األوروبي كان مخیبا لآلمال ، إذ أن تركیز صانعي القرار في أوروبا على خیار 
الطاقة النظیفة التي توفرھا الشمس ، والریاح أو األمواج یعتبر من الخیارات 
المھمة للقارة ، لكن محاولة الدفع وجعل ھذا الخیار حقیقة واقعة في وقت مبكر 

ن مصادر الطاقة المتجددة في إذ أ. العدید من العواقب غیر المقصودةأدى إلى 
فقط من مزیج الطاقة ، على الرغم من الدعم الكبیر %  5أوروبا ال تزال تمثل 

الذي قدم لھا من قبل اإلتحاد األوروبي بھدف الحد من انبعاثات غاز ثاني 
غلق الفجوة في أوكسید الكربون ، ما یترك الغاز الطبیعي الخیار األفضل ل

  .التحول إلى اقتصاد أقل انبعاثا لغاز ثاني أوكسید الكربون
بین أسواق الوالیات المتحدة  ھناك تباین ملحوظ ،أسعار الغاز إنخفاض. 7 

بسبب وجود تباین في العرض ، إضافة إلى تباین في تكلفة  آسیا وأوروبا و
و تجدر اإلشارة إلى أن ھنالك فرقا واضحا . اإلنتاج والنقل بین األسواق العالمیة

بین أسعار الغاز في المناطق المنتجة مثل أمریكا الشمالیة والخلیج العربي 
تسجل أسعار الغاز و . والبلدان المستھلكة مثل بلدان شرق آسیا وغرب أوروبا

ً مقارنة باألسعار األوروبیة التي تعتمد  ً ملحوظا في الوالیات المتحدة انخفاضا
و . بشكل أساس على خطوط األنابیب والسفن العمالقة في نقل الغاز المسال

یجب التنویھ بأن األسعار المنخفضة للغاز ال تخدم صناعتھ و إنتاجھ ، فھي تزید 
ت نفسھ ال تشجع على عملیة االستثمار في استخراجھ الطلب علیھ لكنھا في الوق

  . وتصنیعھ و التي تعد باھظة الثمن
دوالرا  .075ما بین  )2014سنة ( و تتراوح أسعار الغاز الطبیعي حالیا     

،  الیاباندوالر في  17إلى السعودیة للملیون وحدة حراریة للغاز المسال في 
ً، حیث تأثرت  كما تختلف أسعار الغاز الطبیعي في أوروبا وأمریكا أیضا
ً بوفرة إنتاج الغاز الصخري وانھارت لتصل  األسعار في الوالیات المتحدة كثیرا

   . 2013ألقل من دوالرین في شھر أبریل من العام 
II.  الوضع الراھن للسوق الغازي األوروبي: 
II.1 . األوروبي خصوصیات السوق الغاز:   

ملیار متر مكعب من  550و  450تستھلك دول اإلتحاد األوروبي ما بین 
و ھو ما  10)2011ملیار متر مكعب عام  550استھلك (الغاز الطبیعي سنویا 

و سیرتفع ھذا المستوى بنسبة كبیرة . من السوق العالمیة للغاز % 61یمثل 
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، حیث سیصل طلب اإلتحاد األوروبي على  2030و  2010خالل الفترة بین 
ملیار متر مكعب عام  771و إلى  2015ملیار متر مكعب عام  639الغاز إلى 

ملیار متر  315في حین أن إنتاج دول اإلتحاد سیتقلص تدریجیا من . 2030
ملیار متر مكعب  251و  2015ملیار متر مكعب في  292إلى  2005مكعب في 

  .  203011عام 
 85ن اإلتحاد األوروبي من الغاز الطبیعي عن طریق األنابیب بنسبة یتم تموی

و  %. 15و عن طریق الشحن البحري على شكل غاز طبیعي ممیع بنسبة % 
  احتیاجاتھ ربع حسب التوقعات سوى األوروبي ، سینتج اإلتحاد 2020في عام 

من احتیاجاتھ من الغاز الطبیعي بحلول  % 80و قد یحتاج إلى استیراد حوالي 
 . 203012عام 

ً محل النفط في  13و بحسب العدید من الخبراء أن الغاز الطبیعي سیحل قریبا
اإلتحاد األوروبي كمصدر رئیسي إلنتاج الطاقة الكھربائیة ، حیث سیتوقع 
. استیراد مزیدا من الغاز من الجزائر والنرویج و نیجیریا على وجھ الخصوص

ى الرغم من أن اتجاھات االستھالك العالمي للطاقة تشیر إلى استمرار بقاء فعل
رئیسي للطاقة ، فإنھ من المتوقع أن یتزاید اإلعتماد على الغاز  البترول كمصدر

إلى  (Gerwin Van)الطبیعي للدرجة التي دفعت رئیس شركة شال النفطیة 
  . 14وصف القرن الحادي والعشرین بأنھ سوف یكون قرن الغاز

األوروبي ، ففي حین أن ھولندا ھي   اإلتحاد بالنسبة الكتفاء مختلف بلدان
في اإلتحاد  أول منتج( المتحدة  مكتفیة ذاتیا لسنوات عدیدة قادمة، و أن المملكة

بما أن احتیاجاتھا تفوق إنتاجھا،  2004أصبحت مستوردة منذ عام   )األوروبي
و إیطالیا و   ألمانیا و فرنسا  فالدول األوروبیة المستھلكة الكبیرة األخرى مثل

و تأتي في نفس الوقت في صدارة   إسبانیا فھي تواجھ نسبة عالیة من التبعیة، 
  . قائمة الدول األوروبیة األكثر استھالكا للغاز الطبیعي

II.2 .الغاز الطبیعي  إمكانات أوروبا من:  
ًا یمتد من بریطانیا  تحتل الموارد الطاقویة  ًا واسع في القارة األوروبیة نطاق

مجال التعدین الطاقوي لتوفر  في حتى بحر قزوین، وتعد روسیا الدولة الرائدة
  .15المادة الخام

العالم من  نحو ثلث إنتاج ) بما فیھا روسیا( تنتج حقول أوروبا 
و بریطانیا من أھم البلدان المنتجة  ھولندا تعد روسیا وو . الطبیعي الغاز
و  و یمثل اإلتحاد األوروبي ثاني أكبر سوق للطاقة في العالم .الطبیعي للغاز

 16.)% 21,9(الوالیات المتحدة من الطاقة عالمیا بعد  % 16یستھلك 
 %التي ال تغطي سوى نسبة (من احتیاطات الغاز الطبیعي   %60تتمركز 

 ماعلى بحر الشمال و ھ ینعلى مستوى بلدین مطل) احتیاجات اإلتحادمن  30
و كل ھذه اإلحتیاطات أصبحت الیوم محدودة و في  .ھولندا و المملكة المتحدة

 .17حالة نضوب متواصل
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ھناك دولتان فقط من بین دول اإلتحاد األوروبي لیست مستوردة للغاز و  
الدنمارك و ھولندا، في حین أن أكبر الدول المنتجة و المصدرة للغاز : ھي 

  . ھما روسیا و النرویج ) خارج اإلتحاد(الطبیعي في أوروبا 
     II.3 .األوروبیة  الغازیة الواردات حول معطیات  
 الروسیة الغازیة الصادرات ھدف األوقات كل في لقد شكلت أوروبا    

و یعود . نیجیریا و مصرو    و الجزائریة ، باإلضافة إلى قطر  والنرویجیة
الغاز الطبیعي  وتحویل تطویر في التكنولوجیة الوكبة إلى المادة بھذه التزود

الذي یمثل أكبر قطاع  الكھرباءفي إنتاج  سیما ال المختلفة ، بغرض استعماالتھا
  .المادة لھذه مستوعب

ل      لھذه العالمیة الواردات من مھمة نسبة األوروبیة الغازیة الواردات تشّكِ
  ثم ،%  8بنسبة  إیطالیا ،%  13بنسبة  في المرتبة األولى فتأتي ألمانیا. المادة
ً %  7بنسبة  فرنسا   .واحدة منھما لكل  %2.5وإسبانیا بنسبة  بلجیكا وأخیرا

 فإن ، 201318معطیات الحصیلة السنویة لشركة بریتیش بترولیوم  حسب    
 بنسبة روسیا فیھا ساھمت 2013األوروبیة من الغاز الطبیعي لسنة  الواردات

مصر، (  و بلدان أخرى % 18 بـ الجزائر ،%  24 بـ النرویج ،%  42
   .% 16بـ ) نیجیریا، لیبیا

III . أثر الصراعات الجیوسیاسیة على اإلمدادات الغازیة للسوق األوروبي
: 

یبدو أن الغاز الطبیعي أصبح الیوم سید المشاریع الكبرى على مستوى        
ممراتھ الحیویة ، و خطوط    و على       و بات التنافس علیھ، . الدول واألقالیم

ً من  ً أصیال صراع النفوذ ، و تعزیز المكانة نقلھ إلى األسواق الكبرى ، جزءا
و ال توجد سوق عالمیة موحدة للغاز الطبیعي حتى  .الجیوسیاسیة للدول المختلفة

، وھناك أسواق إقلیمیة متفرقة ، كما یباع الغاز بموجب العقود طویلة  الیوم
و من ھنا، ال یمكن التنسیق بین المنتجین فیما یخص تحدید األسعار، إال . األجل

و یتم تسعیر الغاز إما عبر عقود طویلة األمد بین البائع . الغاز الممیع  في حالة
وفي الحالة األولى، یقوم غالبیة . و المشتري، وإما مباشرة من خالل السوق

  .المنتجین بربط سعره بسعر النفط
و تعتبر روسیا الیوم أكبر دولة مصدرة لمصادر الطاقة من النفط       

، كانت روسیا ھي مصدر ما 2013 ففي عام. األوروبيوالغاز إلى دول اإلتحاد 
 60قرابة الـ من واردات الغاز إلى دول اإلتحاد األوروبي، ما شكَّل%  25 نسبتھ

 82( و یتم نقل أكثر من نصف ھذه الصادرات. من صادرات الغاز الروسیة% 
عبر خطوط األنابیب األوكرانیة الخمسة ، أما خطوط األنابیب ) 3م ملیار

لیتوانیا  الثمانیة المتبقیة فإنھا تمر عبر األراضي البیالروسیة لتتجھ إلى بولندا و
  .، أو لتتجھ مباشرة إلى ألمانیا ، و فنلندا ، و أستونیا ، والتفیا

       .1.III  حرب أنابیب الغاز:  
 سیطرة في لدول اإلتحاد األوروبي الروسیة الغاز إمدادات أھمیة تكمن       

 دفع ما ھو و ، األوروبیة القارة في الغاز من أنابیب كلم ألف 154 على روسیا
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 خطورة من الغربیة للتحذیر الدول في و الخبراء المحللین من كبیر عدد
   .أوروبا في الطاقة إمدادات على الروسیة السیطرة
لقد بدأت المخاوف األوروبیة تجاه مدى استمراریة و دیمومة ضمان       

تدفق الغاز الروسي نحو أوروبا بالتصاعد مباشرة بعد نجاح الثورة 
إلى سدة '' فیكیور یوشینكو'' التي أوصلت  (Orange Revolution) البرتقالیة

و ھو شخص معروف بمواالتھ للوالیات المتحدة  2004الحكم بأوكرانیا عام 
و بالفعل كان أول ما قام بھ ھذا الرئیس ھو مباشرة . على حساب موسكو

إجراءات اإلنضمام إلى حلف الناتو، ثم بدأ في مطالبة روسیا بدفع تكالیف أكبر 
مقابل مرور الغاز الروسي على األراضي األوكرانیة ، مما أدى إلى انقطاع 

كان ھذا . تدفق نحو أوروبا مرات عدیدة كما أسلفنا ذكره في المقدمةالغاز الم
االنقطاع بمثابة ضربة مفصلیة لمدى تأمین  و استمرار تدفق الغاز الروسي 

و . (GAZPROM)نحو أوروبا الذي تشرف علیھ الشركة الحكومیة غازبروم 
   ي المتجذرتعتبر ھذه الشركة وسیلة قویة لروسیا للتأثیر و صد النفوذ األمریك

في أوروبا من جھة، و من أجل وقف التوسع المتواصل لحلف الناتو شرقا إلى 
مثل بولندا ، '' وارسو'' الدول األوروبیة الشرقیة التي كانت عضو في حلف 

و ھو ما تراه موسكو محاولة من  19جمھوریة التشیك ، رومانیا و بلغاریا
زبروم بمثابة ذراع طویلة و بالتالي فإن شركة غا. واشنطن الحتواء روسیا

و من . للكریملین لممارسة النفوذ اإلستراتیجي في حقبة ما بعد الحرب الباردة
أجل مواجھة االبتزاز األوكراني قررت السلطات الروسیة تشیید أنبوب غاز 

 Nord ''بـ ضخم یتجنب األراضي األوكرانیة وحتى البولندیة وھو ما سمي
stream ''لذي یربط روسیا مباشرة مع ألمانیا عبر میاه أو سیل الشمال ، و ا

بدأ ھذا األنبوب ضخ الغاز نحو ألمانیا في السابع من شھر نوفمبر . بحر البلطیق
'' 2nd Nord stream''و ھناك مشروع آخر سمي بسیل الشمال الثاني  2011

بحیث یھدف ھذا المشروع األطول  2012و كان من المفترض أن یدشن عام 
و بالتالي فإن  انیا ، فرنسا و ھولندا و بلجیكا بالغاز الروسيإلى ربط بریط

 . أوكرانیا و الوالیات المتحدة خسرا الرھان من أجل تضییق الخناق على روسیا
لقد كانت أوروبا تعمل منذ مدة على التخلص من التبعیة الغازیة لروسیا      

أو شمال و ذلك لسبب بسیط ھو أن روسیا تختلف عن دول الشرق األوسط 
إفریقیا ؛ فروسیا لیست فقط غنیة طاقویا وإنما تملك قوة عسكریة نوویة 

و حینما تتضافر الموارد الطاقویة مع القدرة النوویة القاھرة تصبح . صاعقة
  .الروسي'' الدب''أوروبا غیر قادرة على التصدي لقبضة 

أمریكا  قّرر االتحاد األوروبي بدعم من  و من أجل كسر ھذه التبعیة       
بناء أنبوب غاز جدید ینطلق من دول آسیا الوسطى و الشرق األوسط مرورا 

تّم اختیار إسم نابوكو . بتركیا وصوال إلى دول أوروبا الجنوبیة الشرقیة
''Nabucco ''2002و تّم االتفاق على انجاز ھذا األنبوب عام . لھذا المشروع .  

ة غازبروم الروسیة و جاء رد فعل موسكو سریعا حیث قررت شرك    
و الذي بدوره ''  South stream '' إنشاء أنبوب غاز ثالث ھو السیل الجنوبي
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سیربط دول أوروبا الشرقیة مباشرة باألراضي الروسیة مرورا بالبحر األسود 
و من المتوقع أن یبدأ ھذا األنبوب بالعمل في عام . مجاورا كل األقالیم األجنبیة

2015.    
أكثر  '' ت ستریموسا ''الواقع ، یبدو أن األنبوب الروسي في خضم ھذا      

ذو تكلفة  Nabucco مشروع ألن إمكانیة و قابلیة لحسم المعركة لصالحھ
باھظة ولیس ھناك ما یكفي من الغاز لتعبئة ھذا األنبوب ألن دول آسیا الوسطى 

ال سیما  مرتبطة سابقا بعقود طویلة المدى مع روسیا في مجال استغالل الغاز
   .        20كازاخستان ، تركمنستان و أذربیجان

III.2.  الرھانات الطاقویة لمنطقة القوقاز:  
 جاورلمنطقة آسیا الوسطى والقوقاز أھمیة استراتیجیة بالغة ، حیث ت     

 ،حدودھا المباشرة عددًا من الدول الكبرى على الصعیدین الدولي و اإلقلیمي
فھي تقع جنوب روسیا ،  وغرب الصین، وشمال أفغانستان، وشمال و شرق 

ومن ثم فإن ھذه المنطقة مفتاح ھام وموطئ قدم . إیران، وشرق تركیا
استراتیجي لعدد من القوى الدولیة و اإلقلیمیة ، وفي مقدمتھا الوالیات المتحدة و 

  .روسیا و الصین
لمنطقة قد ازدادت بعد أحداث والشك أن ھذه األھمیة الجیوسیاسیة ل    

الحادي عشر من سبتمبر، واحتالل الوالیات المتحدة، وقوات حلف شمال 
األطلنطي ألفغانستان ، حیث أصبحت الوالیات المتحدة في حاجة ماسة لھذه 
الدول بالنظر إلى جوارھا المباشر مع أفغانستان ، للتمركز فیھا وتوفیر 

لك إلحكام السیطرة والخناق على أفغانستان اإلمدادات للقوات األمریكیة ، وكذ
                ..     عبر حدودھا مع ھذه الدول

و من الناحیة اإلقتصادیة ،  تمثل الدول الواقعة على بحر قزوین و ھما       
أكبر احتیاطي  لثكازاخستان و تركمانستان، إلى جانب أذربیجان القوقازیة ثا

منطقة الشرق األوسط رغم و  روسیا طبیعي بعدفي العالم من النفط والغاز ال
ملیار برمیل وفق تقدیرات أولیة مطلع  200(تفاوت تقدیرات ھذا االحتیاطي 

و من ثم فإن . 21)2003ملیار برمیل، وفق تقدیرات عام  33التسعینیات إلى 
للمنطقة أھمیة استراتیجیة واضحة بالنسبة للدول الغربیة التي ترى في السیطرة 

على المنطقة تأمینًا لحاجاتھا المستقبلیة من الطاقة في المستقبل ، و  المبكرة
دعًما الستقالل الدول األوروبیة في مواجھة روسیا التي تزداد ھیمنتھا على 

  .سوق الطاقة العالمي
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إن الوضع الراھن یعطي روسیا موقعا مھیمنا و رابحا ، ولیس ھناك أي     
 اإلتحاد األوروبي فیما شك بأن أسعار الغاز سترتفع مستقبال السیما و أن تبعیة

كما أسلفنا ذكره  2030 في   %80نسبة  ستنتقل إلى المادة ھذه واردات یخص
و ما یجعل األمور أكثر سوءا بالنسبة ألوروبا اإلتفاق المبرم بین روسیا   . سابقا

و الصین لتزوید ھذا األخیر بالغاز الطبیعي یضمن ألكبر دولة مستھلكة للطاقة 
في العالم مصدرا مھما للوقود و یفتح لموسكو سوقا في ظل بحث أوروبا عن 

 3ملیار م 38وسیا مصادر أخرى للطاقة حیث أنھ بموجب ھذه الصفقة تورد ر
 400عاما، وتقدر قیمة الصفقة بما یزید عن  30من الغاز سنویا للصین لمدة 

  .22ملیار دوالر
و من المتوقع أن یحتدم الصراع حول الطاقة في المستقبل القریب ال سیما   

مع اكتشاف أحواض طاقویة واعدة في الیمن و سواحل إسرائیل و قطاع غزة 
ختلفة ال سیما قطر التي تتقاسم مع إیران أكبر من جھة وكذا بروز قوى م

الحدیث عن الدور المتوقع للجزائر  و ھذا یقودنا إلى . حوض غازي في العالم
التي بإمكانھا لعب دور الموازن الحر، فالجزائر ال ترتبط بأي التزامات أو 
تحالفات رسمیة مع أي طرف من أطراف النزاع الطاقوي بین روسیا و 

 .تحدةالوالیات الم
-     .IV  اإلستراتیجیة الغازیة الجزائریة لتلبیة حاجیات اإلتحاد

 : األوروبي من الغاز الطبیعي 
الذین یتحملون وطأة الجیوسیاسیة  األوروب یناألخرعلى عكس الموردین     

و جدیر بالثقة و بإمكانھا لعب دور أساسي و   ، تظھر الجزائر كمورد آمن
 .  متوازن في المستقبل القریب لتزوید أوروبا بالغاز الطبیعي

و . تعتبر الجزائر ثالث مرود للغاز نحو أوروبا بعد روسیا و النرویج     
بالنظر إلمكانیاتھا الطاقویة و موقعھا الجیوستراتیجي بین القارة األوروبیة 

ذ االحتیاطي قیة ، فمن الممكن أن تكون الجزائر بمثابة المنوالقارة األفریق
األنسب ألوروبا لمجابھة التبعیة الغازیة المفرطة تجاه روسیا ، و أن  تصبح 
كذلك الدولة األولى إفریقیا في إنتاج و تصدیر الغاز على المدى القریب بسبب 

مثلما  2013ة االكتشافات الكبیرة التي حققتھا الشركة الوطنیة سوناطراك سن
في ھذا المجال ، مشیرة الى أن الجزائر  23''بزنس مونیتور''   تتوقعھ مؤسسة 

ستتحول تدریجیا نحو رفع صادراتھا من الغاز الطبیعي الممیع  عبر خطوط 
  .األنابیب خالل السنوات القادمة

و من المعروف أن احتیاطیات الغاز فى الجزائر لیست بنفس الحجم      
، لكن ھناك عدة ) و إیران     قطر ( الموجود فى روسیا و منطقة الخلیج 

عوامل تمیز الغاز الجزائري السیما قرب المسافة ما بین مناطق االنتاج فى 
یة ، باإلضافة الى تصدیر كو األسواق األوروبیة االستھال           الجزائر 

الغاز إما بتمییعھ أو عن طریق األنابیب عبر البحر االبیض المتوسط من 
مما یعنى انخفاض كلفة الشحن فى جمیع . الجزائر الى إیطالیا وكذلك الى إسبانیا

و األھم من ذلك ھو االتصال المباشر ما بین المنقطتین دون نقاط . األحوال
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و أخیرا   . دیدھا أو إغالقھا ومن ثم سالمة اإلمداداتاختناق أو مضایق یمكن تھ
. ھناك استمرار سالمة اإلمدادات من الجزائر الى أوروبا طوال العقود الماضیة

فمن المالحظ ، مثال، أنھ رغم الصراع على السلطة وعنف النزاع المسلح 
 الداخلى طوال عقد التسعینیات ، استطاعت الجزائر ضمان سالمة العاملین فى

المنشآت البترولیة واألنابیب الطویلة المدى التى تعبر الصحراء إلى موانئ 
والحقیقة أن المراقبین اعتبروا الجزائر مثاال یحتذى بھ على كیفیة . التصدیر

السیطرة على نزاع داخلى مسلح عنیف دون خطر حقیقى على المنشآت 
'' مصنع الغاز لكن ، بعد الھجوم اإلرھابى على . و الغازیة   البترولیة 
، أثیرت  2013ینایر  16فى عین أمیناس بجنوب شرقى الجزائر في '' تیقنتورین

ردود فعل عدیدة لیس فقط تجاه حجم وسالمة اإلمدادات النفطیة والغازیة من 
الجزائر فقط ، بل من مجمل الدول البترولیة فى شمال إفریقیا، و قد تعرضت 

من الدول األوروبیة في محاولة للضغط  الجزائر بعدھا إلى حملة شرسة للعدید
  .    علیھا لخفض أسعار البیع

ومعلوم أن أسعار الغاز ھي محل خالف كبیر بین الجزائر وعدد من          
دول الضفة الجنوبیة للمتوسط ، حیث تصر الجزائر على إبقاء العقود طویلة 

لب إیطالیا األجل التي تضمن لھا استقرارا في مستوى األسعار، بینما تطا
وإسبانیا تحدیدا الجزائر بضرورة مراجعة أسعار الغاز ومراعاة األسعار 
المنخفضة نوعا ما في األسواق الدولیة ، خاصة بعد ظھور ما یعرف بالغاز 

    .الصخري
      .1.IV  الغاز الجزائري اإلتحاد األوروبي یراھن على:  

في سیاق األزمة األوكرانیة تبحث دول أوروبیة عدیدة على رأسھا        
و إسبانیا، عن حلول لتخلیص االتحاد األوروبي من التبعیة ، إیطالیا بولونیا 

للغاز الروسي ، و قد تكون الجزائر جزءا من ھذا الحل ، حیث تخطط 
من الغاز الجزائري ،  3مالییر م 7المفوضیة األوروبیة لشراء كمیات إضافیة بـ

عبر  3ملیار م 7.32مما سیرفع صادرات الغاز الجزائریة نحو اإلتحاد إلى 
  . 24األنابیب التي تربط الجزائر بأوروبا عبر إیطالیا وإسبانیا

بین الجزائر " غالسي"و في السیاق ذاتھ أعید ملف أنبوب الغاز      
ھة النقاش داخل االتحاد األوروبي ، في وإیطالیا عبر جزیرة سردینیا، إلى واج

الجزائر قد وضعت الملف جانبا و رفضت إعادة النظر في  كانتالوقت الذي 
المشروع بدون ضمان عقود طویلة اآلجال ، وخاصة بعد تعرضھا لضغوط من 
زبائن أوروبیین ومن الوكالة الدولیة للطاقة التي تعمل على فك االرتباط بین 

  .أسعار النفط والغاز
'' إنیل''، و"إیني "و كانت سوناطراك قد اتفقت مع شركات      

، على تقلیص الكمیات المستوردة ، لیبلغ حجم التخفیضات في "إیدیسون"و
، ما یعادل تقریبا نصف ما تم  3مالییر م 10االستیراد من الجزائر حوالي 

من االستھالك الداخلي في إیطالیا التي  % 13 و   ،  2012استیراده في 
 و. من الجزائر 3یار ممل 5,20، منھا  3ملیار م 70 السنة الماضیة استوردت
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، تصل ألكثر من عشر  ترتبط معظم الدول األوروبیة بعقود طویلة األجل
وأدى . روسیا والنرویج ، وھي الجزائر و سنوات مع الدول المصدرة األساسیة

، خاصة أن سعر البترول كان في  ھذا إلى ارتفاع سعر الغاز المرتبط بالبترول
 دوالر للبرمیل 100، وھو یعادل الیوم  2000دوالرا للبرمیل قبل سنة  13حدود 

  .، ما یجعل أسعار الغاز المرتبطة بھ مرتفعة جدا
بالنسبة لمكانة الغاز الجزائري في السوق األوروبیة و نظرا للحوافز     

المختلفة لدى كل من روسیا  و الجزائر فیما یتعلق ببیع الغاز الطبیعي إلى 
یات الغازیة و كذا البنیة التحتیة للطاقة التي أوروبا ، والفرق من حیث االحتیاط

تربط بین البلدین واالتحاد األوروبي ، فمن غیر المرجح أن تحدث الجزائر من 
تأثیرات كبیرة في األجل القریب ، في اعتماد االتحاد األوروبي على الغاز 

أن تحل محل روسیا كأكبر مزود للغاز الطبیعي في الروسي ، و ال یمكنھا 
ا ، و مع ذلك فیمكنھا أن تساعد بشكل ملحوظ في خفض اعتماد االتحاد أوروب

األوروبي على موارد الطاقة الروسیة ، والحصول في الوقت نفسھ على نفوذ 
  . أكبر داخل السوق الغازي األوروبي

      .IV2.   االستثمار في الغاز الصخري :  
لقد أحدث قرار الحكومة الجزائریة جدال كبیرا على خلفیة الموافقة        

الرسمیة من الجزائر على الشروع في تطبیق قانون المحروقات الجدید في شقھ 
المتعلق باستكشاف واستغالل المحروقات الصخریة ، لتكون أول دولة في 

ي ظل توفر الشرق األوسط و شمال إفریقیا تتخذ خطوة من ھذا النوع ، ف
الجزائر على بدائل ال تقل أھمیة استراتیجیة على غرار الطاقات المتجددة التي 
یجب الشروع في استغاللھا والترویج لھا على نطاق واسع في الجزائر ، في 

   .سیاق تحول نمط االستھالك الذي تعرفھ البالد في السنوات األخیرة
و تشیر األرقام المتاحة حالیا إلى أن االحتیاطات الجزائریة القابلة       

، حسب تقریر الوكالة 3ملیار م 19.800لالستغالل من الغاز الصخري تقدر بـ
بعد كل من الصین  25األمریكیة للطاقة و بذلك فھي تحتل المرتبة الثالثة عالمیا

 . 3م ملیار 22.500و األرجنتین بـ 3ملیار م 31.220بـ
أحواض للغاز  7و یشیر نفس المصدر إلى أن الجزائر تتوفر على      

الصخري و ھي مویدیر، أحنات ، بركین ، غدامس ، تیمیمون ، رقان و 
  .تندوف
'' الشیست'' وبالعودة إلى قانون المحروقات فإن عملیات استغالل غاز      

لن یكون غدا، إذ ینص القانون الذي صدر في الجریدة الرسمیة في فیفري 
على عقد البحث واالستغالل الخاص بالمحروقات غیر التقلیدیة الذي  2013

لى األكثر سنة ع 11األولى تتعلق بمرحلة البحث ومدتھا : یتضمن مرحلتین
سنوات  4ابتداء من تاریخ دخول العقد حیز التنفیذ تتبعھا مرحلة نموذجیة مدتھا 

سنة بالنسبة الستغالل  40على األكثر، فیما تبلغ مرحلة االستغالل مدة 
سنوات إضافیة بناء  5المحروقات غیر التقلیدیة الغازیة مع تمدید اختیاري لمدة 

  .على طلب المتعاقد
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اق ، ثمن بعض المختصین توجھ الحكومة الجدیدة نحو الطاقة و في السی     
غیر التقلیدیة ، مبرزین بأن الجزائر مطالبة باكتشاف ودراسة كل قدراتھا 
الطاقویة تحسبا للسنوات المقبلة ، التي ستشھد انخفاضا حادا في احتیاطات 

  .النفط ، وما قد یھدد األمن الطاقوي للبالد
ن آخرون عكس ھذا الرأي تماما ، فھم ال في وقت ذھب أخصائیو     

یجدون من داع لتوجھ الجزائر نحو استغالل الغاز الصخري الذي وإضافة إلى 
المخاطر التي یشكلھا على البیئة واإلنسان ، فإن تكلفة استخراجھ تعد جد 
مرتفعة ، وعلى خلفیة ھذا الطرح دعا الخبراء الحكومة للتوجھ نحو استغالل 

والمتجددة في حال بحثت عن األمن الطاقوي للبالد ، مع تنویع الطاقة النقیة 
العائدات االقتصادیة من خالل تطویر مجاالت خارج المحروقات ، خاصة منھا 
الفالحة والسیاحة والصناعة ، و ما سیسمح لنا ببناء اقتصاد قوي ومتین بعید 

  .عن الریع البترولي
 Gilles) "جیل مینیي " و یرى من جھتھ الكاتب والسیاسي الفرنسي   

26Munier)  تصنیف الجزائر من الدول الغنیة بالغاز الصخري لیس بریئا '' أن
واالستعداد إلى  بل الغایة منھ دفع الجزائر إلى التعامل مع ھذا المولود الجدید

أمریكي حول الطاقة  وكان تقریر. ''التخلي عن سیاستھا النفطیة المعروفة 
، قد حدد للجزائر األماكن التي " اینرجي انفورمیشنیو أس "صادر عن وكالة 

تتوفر على غاز الشیست، وصنفھا ضمن الدول األكثر توفرا على أحواض غاز 
الشیست ، حیث اعتمد التقریر في دراستھ على عدة وثائق وبیانات لمعاھد 

األمریكیة وتقاریر اقتصادیة منجزة من قبل " فوربیس" أمریكیة ودولیة كمجلة 
و أبرز " ارنست ویونغ " و" برایس ووترھاوس كوبرز" بارزة مثل  شركات

التقریر أن الجزائر تتعادل مع الوالیات المتحدة في كمیة الغاز الصخري التي 
تتوفر علیھ وھو ما سیجعلھا خالل فترة قصیرة تتحول إلى منافس كبیر ألمریكا 

لجزائر في ھذا المجال رغم نقص الخبرة واإلمكانیات الضروریة في ا
الستغاللھ بحسب التقریر، في حین یعمل التقریر على دفع الجزائر إلى استغالل 

  .ھذا الغاز لتأمین أوروبا من أزمة الغاز الروسي
  :خالصـة      
 األوكرانیة عملت  األزمةمن خالل العرض المقدم ، یمكن القول إن      

 على اعتمادھاتبعیتھا و ب أوروبا تذكیر على الزمان ، من عقد خالل الثالثة للمرة
 اعتمادھا عن نتجت التي الوضعیة شعورھا بخطورة الغاز، و بشأن روسیا
 الذي الوقت في ذلكو . من روسیا المستوردان والبترول الغاز على الكلي الشبھ
 الذي الوقت في و. ملحوًظا ازدیادًا أوروبا في الطاقة على الطلب فیھ یشھد
عن بدائل ، تظھر الجزائر كمورد آمن و جدیر بالثقة و  أوروبا فیھ تبحث

بإمكانھا لعب دور أساسي و متوازن في المستقبل القریب لتزوید أوروبا بالغاز 
إال أن أسعار الغاز ھي محل خالف كبیر بین الجزائر وعدد من دول . الطبیعي

  .الضفة الجنوبیة للمتوسط بسبب العقود طویلة األجل
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بالنسبة لمكانة الغاز الجزائري في السوق األوروبیة و نظرا للحوافز     
و الجزائر فیما یتعلق ببیع الغاز الطبیعي إلى أوروبا ،  المختلفة لدى كل من روسیا

والفرق من حیث االحتیاطیات الغازیة و كذا البنیة التحتیة للطاقة التي تربط بین 
ر المرجح أن تحدث الجزائر من تأثیرات البلدین واالتحاد األوروبي ، فمن غی

كبیرة في األجل القریب ، في اعتماد االتحاد األوروبي على الغاز الروسي ، و ال 
أن تحل محل روسیا كأكبر مزود للغاز الطبیعي في أوروبا ، و مع ذلك یمكنھا 

فیمكنھا أن تساعد بشكل ملحوظ في خفض اعتماد االتحاد األوروبي على موارد 
الروسیة ، والحصول في الوقت نفسھ على نفوذ أكبر داخل السوق الغازي  الطاقة

  . األوروبي
  
  
  
 

  : قائمة المالحق 
اإلحتیاطات الطاقویة العالمیة حسب مصدر :  10جدول رقم                     

 )2009(الطاقة 
    

  عمر اإلنتاج
  ) سنین ( 

اإلنتاج 
  العالمي

(Gtep) 
 

اإلحتیاطات 
العالمیة    

(% ) 

اإلحتیاطات 
  العالمیة

( Gtep) 
 نوع الطاقـة

  بترول 172 18 9.3 44

  غاز طبیعي 185 19 5.2 64

  فحم 578 60 2.3 183

  یورنیوم 30 3 62.0 48

  المجموع  965 100  .1022 

  طاقة مائیة 7.2  72.0 

  طاقة الریاح 8.8  03.0 

 شمسیة طاقة  000 92  0007.0 

 طاقة حیویة   70 

  المجموع    .075 
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ل اطات : 01 رقم ش ة اإلحت ة الطاقو     األحفور  للوقود العالم
2009 عام الیورنیوم و

Gtep 578:  فحم  

بترول :  172 Gtep

عيغاز طب :  185 Gtep

یورنیوم :  30 Gtep

Source : BP Statistical Review of World Energy 2009  
 

بالنسبة للطاقات المتجددة ، اإلحتیاطات ھي بمثابة القدرة  °                  
  .اإلنتاجیة السنویة المحتملة

لعام  إنتاج و استھالك الغاز ألھم البلدان األوروبیة المنتجة:  2الجدول رقم 
2011  
  

  )سنویا /  ³ملیار م( غاز طبیعي 
  البلـد

  إنتاج  إستھالك +/-

المملكة  72,00 91,00  19,00 -
  المتحدة 

  الدنمارك 9,20 4,60  4,60 +
  ألمانیا 14,30 82,70  68,40 -

 رومانیا 11,60 16,40  4,80 -
 ھولندا 64,00 37,00  27,00 +

  إیطالیا 8,90 77,80 68,90 -
  دول خارج اإلتحاد األوروبي 

  روسیا 610,10 91,10  519,00 +

 النرویج  90,00  4,30  85,70 +

  
Source : Wikipédia l’encyclopédie libre, « Régions pétrolifères en 

Europe » année 2011. Consulté le 04/03/2012 
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) “Statistical Review of World Energy2013BP (:  Source  
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