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اآفاق ا�صتيراد الغاز الطبيعي الم�صال الإفريقي في ع�صر 
التقلبات ال�صديدة وعدم اليقين

Africa’s LNG import prospects in an era of 
high volatility and uncertainties

الورقة من�سورة في الموقع الإلكتروني لمعهد اأك�سفورد لدرا�س�ت الط�قة وقد تم ترجمته� اإلى اللغة العربية ب�إذن من المعهد

الورقة من اعداد:

م�صطفى �أوكي

الترجمة والتلخي�ص:

�لدكتور �صفيان �أوجيدة

ت�سمل هذه الورقة على الأق�س�م 

الت�لية:

1- مقدمة 
2- مزي���ج الط�قة وت���وازن الغ�ز 

في اإفريقي�  

3- الدواف���ع الرئي�سية ل�ستيراد 
الغ�ز الطبيعي الم�س�ل 

المخ�ط���ر  م���ع  التع�م���ل   -4
المتغيرة

5- ال�ستنت�ج�ت.

1. مقدمة 

للغ�ز  م�سدرة  ق�رة  الح�لي  الوقت  في  اأ�س��سي  ب�سكل  اإفريقي�  تعد 

اإفريقية رائدة في التج�رة الدولية للغ�ز  الطبيعي، وك�نت الجزائر دولة 

الطبيعي الم�س�ل )LNG( عندم� و�سلت اإمدادات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل 

الجزائري اإلى محطة ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل في »جزيرة ك�نفي« 

ظهر   .1964 اأكتوبر  في  المتحدة  المملكة  في   )Canvey Island(

بعده� م�سدرون اأف�رقة اآخرون في العقود التي تلت ذلك، ليبي� في ع�م 

1970 وبعد ذلك بكثير نيجيري� وم�سر وغيني� ال�ستوائية واأنغول وموؤخرا 
الك�ميرون. ك�نت اإفريقي� م�سدًرا لإمدادات الغ�ز الطبيعي لبقية الع�لم 

منذ م� يقرب من �ستين ع�ًم�، ويتم ح�لي�ً تطوير م�س�ريع جديدة لت�سدير 

الغ�ز الطبيعي في اإفريقي� في مق�طع�ت غ�ز جديدة في كل من موزمبيق 

وموريت�ني� وال�سنغ�ل.

عدد  على  الإفريقية  الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  ت�سدير  م�س�در  تقت�سر 

قليل من المن�طق الفرعية )Subregion( في اإفريقي�. ومعظم البلدان 

اأن تتمتع ب�حتي�طي�ت من الغ�ز الطبيعي  الإفريقية بعيدة كل البعد عن 

الكبيرة والموؤكدة اأو يمكن اأن تتحول ب�سهولة اإلى ا�ستهالك الغ�ز الطبيعي. 

ومع ذلك، زادت العديد من القت�س�دات الإفريقية من ا�ستخدامه� المحلي 

للغ�ز الطبيعي. وقد اأدى ذلك اإلى معدلت نمو �سريعة في الطلب على 

الغ�ز، وفي بع�ص البلدان، اأدى ذلك اإلى ا�ستيراد الغ�ز، وخ��سة من خالل 

خطوط اأن�بيب الغ�ز الع�برة للحدود.
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�سهد اإجم�لي ا�ستهالك الغ�ز الطبيعي في اإفريقي� خالل الفترة 2000-2020 نموا بمعدل �سنوي 

متو�سط قدره 5%. ومع ذلك، ف�إن هذا ل يظهر التف�وت�ت الكبيرة في ا�ستخدام الغ�ز بين البلدان 

اأو المجموع�ت حيث تمثل عدد قليل من بلدان �سم�ل وغرب اإفريقي� اأكثر من 90% من ال�ستهالك 

الح�لي للغ�ز الطبيعي في الق�رة. ويعك�ص هذا التركيز ل�ستخدام الغ�ز الطبيعي في عدد محدود 

والهيكل  التحتية،  البنية  وتوافر  الهيدروكربونية،  الموارد  في  الرئي�سية  الختالف�ت  المن�طق  من 

القت�س�دي والتنمية، والح�سول على التمويل، وحجم ال�سك�ن، من �سمن اأمور اأخرى.

وعلى الرغم من اأن معظم البلدان الم�ستهلكة للغ�ز في اإفريقي� تعتمد على اإمداداته� المحلية من 

الغ�ز، ف�إنه على مدى ال�سنوات الع�سر اإلى الخم�ص ع�سرة المقبلة ل يمكن اإل لعدد قليل منه� اأن 

يبقى اأو ي�سبح م�سدراً �س�في�ً للغ�ز الطبيعي. ويرجع ذلك اإلى انخف��ص الإنت�ج في الحقول القديمة، 

المحلي  والطلب  المنبع،  في  ال�ستثم�رات  ونق�ص  المحلي،  الطبيعي  الغ�ز  احتي�طي�ت  ومحدودية 

المتزايد ب�سكل م�سطرد على الغ�ز في العديد من البلدان الإفريقية.

في الواقع، اأن بع�ص هذه البلدان قد ا�ستوردت ب�لفعل الغ�ز اأو تخطط ل�ستيراده. ومن المثير 

الغ�ز الطبيعي الم�س�ل بدلً  الغ�ز الجديدة تركز على واردات  اأن جميع خطط ا�ستيراد  لالهتم�م 

من الواردات من خالل خطوط الأن�بيب الح�لية عبر الحدود اأو م�س�ريع خطوط الأن�بيب الجديدة 

داخل المنطقة.

خالل العقد الم��سي وحتى وقت قريب، تم التخطيط والقتراح لأكثر من اثني ع�سر م�سروًع� 

جديًدا ل�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل في اإفريقي� اأغلبه� في مراحل مختلفة من التخطيط، مع 

اكتم�ل م�سروع واحد فقط. 

وجه  على  الم�س�ل،  الطبيعي  الغ�ز  ل�ستيراد  الإفريقي  الحم��ص  دفعت هذا  عوامل  هن�ك عدة 

الخ�سو�ص، اأ�سع�ر الغ�ز الطبيعي الع�لمية المنخف�سة خالل الفترات ال�س�بقة، زي�دة الطلب المحلي 

على الغ�ز، المخ�وف ب�س�أن اأمن اإمدادات الغ�ز، وظهور من�س�آت ع�ئمة مرنة للغ�ز الطبيعي الم�س�ل.

ال�سوؤال المطروح هو، هل يمكن لنف�ص تلك الدوافع اأن ت�ستمر في تحفيز اأو اإبط�ء اأو اإيق�ف تطوير 

اأ�سواق جديدة ل�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل في اإفريقي� في حقبة تتزايد فيه� �سعوبة تحدي�ت 

ال�سوق الدولية والمتمثلة في ا�ستمرار تقلب�ت اأ�سع�ر مراكز الغ�ز المرتفعة وال�سكوك الن��سئة عن 

الم�سيرة التي ل مفر منه� نحو ع�لم خ�ل من الكربون؟.

ت�ستك�سف هذه الورقة بع�ص الجوانب الرئي�سية لهذه الم�س�ألة الأ�س��سية المتعلقة ب�إمدادات الط�قة 

في القت�س�دات الن�مية، مثل اإفريقي�، مع التركيز على ت�أثير هذه العوامل الرئي�سية على واردات 

الغ�ز الطبيعي الم�س�ل المحتملة اإلى اإفريقي� وعلى الدرو�ص التي يمكن ا�ستخال�سه� ب�لن�سبة للبلدان 

الن�مية الأخرى.
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2- مزيج �لطاقة وتو�زن �لغاز في �إفريقيا   
1.2- مزيج �لطاقة

موارد  في  الوفرة  م�ستوى  اأ�س��سي  ب�سكل  اإفريقي�  في  الأولية  الط�قة  ا�ستهالك  هيكل  يعك�ص   

الط�قة ودرجة التنمية القت�س�دية، بم� في ذلك ال�ستثم�رات في البنية التحتية للط�قة، في كل من 

المن�طق الفرعية اأو مجموع�ت البلدان ب�لق�رة. 

الوقود  يمثل  حيث  اإفريقي�،  في  الط�قة  ا�ستهالك  لهيكل  اإجم�لًي�  تو�سيًح�   )1( ال�سكل  ويبين 

الأحفوري 90% من اإجم�لي ا�ستخدام الط�قة الأولية. يُ�ستهلك النفط على نط�ق وا�سع في جميع 

البلدان وي�سهم بنحو 40% من ا�ستخدام الط�قة الأولية الح�لي في اإفريقي�. ويتركز ا�ستهالك الغ�ز 

الطبيعي والفحم في عدد قليل من المن�طق الفرعية الإفريقية.

يتم ا�ستهالك الفحم ب�سكل اأ�س��سي في الجنوب الإفريقي. وتمثل جنوب اإفريقي� 85% من الفحم 

الم�ستهلك ح�لًي� في اإفريقي�، بينم� ت�ستهلك الن�سبة الب�قية ب�سكل اأ�س��سي في المغرب وزيمب�بوي 

وبوت�سوان�. لقد ك�ن الغ�ز الطبيعي الم�سدر الأ�سرع نمًوا لتوليد الكهرب�ء في اإفريقي�. فعلى مدى 

العقد الم��سي، زاد ا�ستخدامه كوقود لالإنت�ج بمعدل يزيد عن 4% �سنوًي�، بينم� زاد اإجم�لي اإنت�ج 

الكهرب�ء، خالل نف�ص الفترة، بمعدل 3% �سنوًي� تقريب�ً.

�ل�صكل )1(

��صتهالك �لطاقة �لأولية في �إفريقيا: 2018-2020 )�إك�صاجول(

BP Statistical Review of World Energy 2021 :الم�سدر

2.2- �لطاقة �لمتجددة: �لتحدي في تو�صيع نطاقها  
ل تزال ح�سة الط�قة المتجددة في اإجم�لي ا�ستهالك الط�قة الأولية في اإفريقي� محدودة للغ�ية، 

كم� هو مو�سح في ال�سكل اأعاله، حيث �سكلت الم�س�در المتغيرة للط�قة المتجددة )الط�قة ال�سم�سية 
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وط�قة الري�ح( في ع�م 2020 ن�سبة 7% فقط من اإجم�لي قدرة توليد الكهرب�ء المركبة في اإفريقي�، 

مع وجود حوالي 90% من الط�قة المتجددة الموجودة في عدد قليل من بلدان ال�سم�ل والجنوب 

الإفريقي.

وعلى مدى العقد الم��سي، ك�نت هن�ك زي�دة كبيرة في ا�ستثم�رات الط�قة المتجددة في اإفريقي�. 

حيث تم ا�ستثم�ر حوالي 55 ملي�ر دولر اأمريكي، ولكن في عدد محدود للغ�ية من البلدان. وقد 

تم ا�ستثم�ر 75% من هذا الإجم�لي في اأربعة بلدان وهي جنوب اإفريقي� والمغرب وم�سر وكيني� 

 .)IRENA، 2022(

وحتى في هذه البلدان التي لديه� برن�مج ط�قة متجددة اأكثر تقدًم� ن�سبًي�، ل يُتوقع اأن تتج�وز 

القدرة المتجددة المرّكبة 40 اأو 50% من اإجم�لي مزيج الكهرب�ء المرّكبة قبل ع�م 2030. و�ستكون 

الط�قة  م�س�در  من  تقترب  اأن  المتوقع  من  التي  الأربعة،  هذه البلدان  بين  ا�ستثن�ئية  كيني� ح�لة 

المتجددة بن�سبة 100% بحلول ع�م 2030.

زادت ال�ستثم�رات في م�س�ريع الط�قة المتجددة في اإفريقي� بمعدل يعد من اأعلى معدلت النمو 

في الع�لم، ولكن الم�ستوى والتغطية الوطنية لهذه ال�ستثم�رات ل يزال بعيدين كل البعد عم� هو 

مطلوب لإفريقي� من اأجل تحقيق انتق�ل مقبول للط�قة بم� يتم��سى مع اأهداف التنمية الم�ستدامة. 

اإفريقي�. ول تزال ظروف  المتجددة في  الط�قة  لزي�دة تمويل م�س�ريع  اأن هن�ك ح�جة ملحة  كم� 

ال�سوق في العديد من البلدان الإفريقية تمثل تحدي�ت تج�رية وق�نونية و�سي��سية ع�لية، مم� يحول 

 .)IRENA، 2022( دون ا�ستثم�رات اأكبر في الط�قة المتجددة

المتجددة، ل بد من  للط�ق�ت  بكثير  اأو�سع  لتطوير  الفع�ل  التنفيذ  اأجل  عالوة على ذلك، ومن 

مع�لجة م�س�ألة النقط�ع وتخزين الط�قة. و�سيتطلب هذا التو�سع اأي�ًس� ا�ستثم�رات كبيرة في قدرة 

اإلى قدرة ط�قة متجددة فع�لة وم�ستدامة على نط�ق  اإفريقي�  نقل الكهرب�ء. وب�لت�لي، ف�إن انتق�ل 

وا�سع �سي�ستغرق وقًت� ومن غير المرجح اأن يتحقق قبل ع�م 2030. ومع ذلك، �ستوا�سل م�س�ريع 

الط�قة المتجددة تطوره� ال�سريع في البلدان الإفريقية التي لديه� برن�مج ط�قة متجددة تم تطويره 

ب�لفعل و�ستزيد ح�سة الط�قة المتجددة في مزيج الط�قة لديه�. ف�لبلدان التي تتمتع بموارد محلية 

المث�ل، م�سر وغ�ن�(  الطبيعي )على �سبيل  الغ�ز  اأو قريبة من م�س�در واردات  الطبيعي  الغ�ز  من 

�سيكون كل من الغ�ز الطبيعي والط�قة المتجددة في �سميم جهوده� الرامية اإلى التحّول في مج�ل 

الط�قة.

3.2- �ختاللت تو�زن �لغاز �لطبيعي  
ل يزال الجزء الأكبر من اإنت�ج وا�ستهالك الغ�ز الطبيعي في اإفريقي� متمركزاً بدرجة ع�لية في 

عدد قليل من المن�طق الفرعية. 

ففي ع�م 2020، ا�ستحوذ �سم�ل وغرب اإفريقي� على اأكثر من 90% من اإنت�ج اإفريقي� للغ�ز 

اإنت�ج الغ�ز في و�سط اإفريقي�  الطبيعي الم�سوق. وعلى مدى ال�سنوات الخم�ص الم��سية، ازداد 
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ب�سكل كبير مع ت�سدير معظم الغ�ز المنتج )اأ�س��س�ً في اأنغول( اإلى خ�رج الق�رة الإفريقية. كم� هو 

مبين في الجدول )1( وال�سكل )2(.

�لجدول )1(

 �إنتاج و��صتهالك �لغاز �لطبيعي �لم�صوق في �إفريقيا في عام 2020 )مليار م3(

�لنتاج �لت�صويقي �ل�صتهالك �ملنطقة �لفرعية )*( 

127 169 �ل�صمال �لأفريقي 

28 58 �لغرب �لإفريقي

3 11 �لو�صط �لإفريقي

1 1 �ل�صرق �لإفريقي

6 6 �جلنوب �لإفريقي

.2021 ،)IEA( الم�سدر: الوك�لة الدولية للط�قة 

)*( يق�سم المخطط الجغرافي لالأمم المتحدة اإفريقي� اإلى 5 من�طق فرعية: �سم�ل اإفريقي�، وغرب اإفريقي�، و�سرق اإفريقي�، وو�سط 

اإفريقي�، والجنوب الإفريقي.

ال�سم�ل الإفريقي: الجزائر، م�سر، ليبي�، المغرب، تون�ص 

الغرب الإفريقي: نيجيري�، غ�ن�، غيني� ال�ستوائية، �س�حل الع�ج، البنين، توغو، ال�سنغ�ل 

الو�سط الإفريقي: اأنغول، الك�ميرون، الغ�بون، الكونغو 

ال�سرق الإفريقي: تنزاني� 

الجنوب الإفريقي: موزمبيق، جنوب اإفريقي�.

�ل�صكل )2(

�إنتاج �لغاز �لطبيعي �لم�صوق في �إفريقيا ح�صب �لمناطق �لفرعية، عامي 2000 و2020 )مليار م3(

     

.2021 ،)IEA( الم�سدر: الوك�لة الدولية للط�قة
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ويعك�ص الطلب على الغ�ز في اإفريقي� ال�سورة غير المتك�فئة للغ�ية لموقع اإمدادات الغ�ز. وعلى 

مدى العقدين الم��سيين، وعلى الرغم من ظهور بلدان جديدة م�ستهلكة للغ�ز، ل �سيم� في اإفريقي� 

جنوب ال�سحراء الكبرى، ظل ا�ستخدام الغ�ز الطبيعي متمركزاً في عدد قليل من المن�طق الفرعية 

اإجم�لي  80% من  رئي�سي( ح�لي� حوالي  ب�سكل  والجزائر  )م�سر  اإفريقي�  �سم�ل  تمثل  الإفريقية. 

ا�ستهالك الغ�ز الطبيعي في اإفريقي�. وتعد غرب اإفريقي� )اأ�س��س�ً نيجيري�، تليه� بف�رق كبير غ�ن� 

و�س�حل الع�ج( ث�ني اأكبر منطقة م�ستهلكة للغ�ز في الق�رة ب�أكثر من 15% من المجموع.

كم� هو مبيَّن في ال�سكل )3(، ف�إن منطقتي الجنوب وال�سرق الإفريقي لديهم� ح�لًي� م�ستوي�ت 

محدودة من ا�ستهالك الغ�ز الطبيعي، ولكن التحّول بعيًدا عن الفحم المزمع القي�م به في جنوب 

اإفريقي� والتطوير الم�ستقبلي لحتي�طي�ت الغ�ز الطبيعي الكبيرة في موزمبيق وربم� تنزاني� يمكن اأن 

يوؤدي اإلى زي�دة ا�ستخدام الغ�ز في تلك المن�طق.

اإفريقي�، قد يكون  اأنه في المن�طق القليلة الم�ستهلكة للفحم في  اإلى  ومع ذلك، تجدر الإ�س�رة 

التحوّل من الفحم اإلى الغ�ز الطبيعي في البداية تحدًي� تج�رًي� و�سيكون بطيء الحدوث.

�ل�صكل )3(

��صتهالك �لغاز �لطبيعي في �إفريقيا ح�صب �لمنطقة �لفرعية: 2000 و2020 )مليار م3(  

.2021 ،)IEA( الم�سدر: الوك�لة الدولية للط�قة

4.2- هيكل ��صتهالك �لغاز   
في اإفريقي�، كم� هو الح�ل في العديد من من�طق الع�لم، ي�ستحوذ قط�ع الكهرب�ء على الح�سة 

الأكبر من ا�ستخدام الغ�ز الطبيعي، كم� هو مو�سح في ال�سكل )4( اأدن�ه، يليه قط�ع ال�سن�عة وقط�ع 

اأكبر م�ستخدمي للغ�ز الطبيعي، على التوالي. وتمثل هذه القط�ع�ت الثالثة  الط�قة كث�ني وث�لث 

80% من اإجم�لي الغ�ز الم�ستهلك في الق�رة الإفريقية.
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�ل�صكل )4(

��صتهالك �لغاز �لطبيعي في �إفريقيا ح�صب �لقطاع: 2010 - 2018 )*( )مليار م3(

.2021 ،)IEA( الم�سدر: الوك�لة الدولية للط�قة

ووفًق� لوك�لة الط�قة الدولية، من المتوقع اأن ت�سبح ال�سن�عة محرًك� رئي�سًي� لنمو الطلب على 

الغ�ز الطبيعي في الأ�سواق الن��سئة والقت�س�دات الن�مية. وقد يكون هذا هو الح�ل ب�لن�سبة لأكبر 

اقت�س�دات اإفريقي� التي تقوم بتطوير �سن�ع�ته� الح�لية واإن�س�ء �سن�ع�ت جديدة. ول يزال القط�ع 

من  ن�سبًي�  �سغيًرا  جزًءا  الكبرى،  ال�سحراء  جنوب  الإفريقية  البلدان  من  العديد  في  ال�سن�عي 

اقت�س�داته�. و�ستتف�وت اآف�ق الت�سنيع بين المن�طق الفرعية الإفريقية و�ستت�سمن م�س�رات واآف�ق 

ب�لتنمية  المتعلقة  لل�سي��س�ت  الأولية  والت�سكيالت  المت�حة  الموارد  على  اعتم�ًدا  مختلفة،  زمنية 

ال�سن�عية. 

وتظل مع�لجة ق�س�ي� الح�سول على الط�قة والفقر في مج�ل الط�قة في ق�رة ل يح�سل فيه� م� 

يقرب من 580 مليون �سخ�ص، معظمهم في اإفريقي� جنوب ال�سحراء الكبرى، على الكهرب�ء، على 

راأ�ص اأولوي�ت معظم وا�سعي ال�سي��س�ت في مج�ل الط�قة في اإفريقي�. ولذلك، �سيظل قط�ع الط�قة 

المحرك الرئي�سي لنمو الطلب على الغ�ز الطبيعي، على الأقل خالل ال�سنوات الع�سر اإلى الخم�ص 

البلدان  بع�ص  وك�نت  ب�لفحم.  الغنية  غير  الإفريقية  القت�س�دات  من  العديد  في  المقبلة،  ع�سرة 

الإفريقية تنظر في ال�س�بق اإلى واردات الفحم كخي�ًرا عندم� ك�نت اأ�سع�ر الفحم رخي�سة ن�سبًي�، 

ولكن حتى قبل التدابير الدولية الح�لية الأكثر �سرامة لإزالة الكربون، ك�ن تمويل الم�س�ريع التي 

تعمل ب�لفحم والبنية التحتية للنقل الالزمة لال�ستيراد والنقل يمثل تحدًي� فعلي�.

اأنه� �ستتوقف عن  الم��سي  الع�م   – وهي م�سدر محتمل لتمويل الط�قة   – ال�سين  اإعالن  ومع 

تمويل مثل هذه  اأن  �ستجد  الإفريقية  الدول  ف�إن  الخ�رج،  ب�لفحم في  تعمل  التي  الم�س�ريع  تمويل 

الم�س�ريع �سيكون اأكثر تعقيًدا.
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وفي ال�سن�عة، �سيزداد الطلب على الغ�ز الطبيعي في نه�ية المط�ف، ولكن بمعدل نمو اأبط�أ من 

ا�ستخدام الغ�ز لتوليد الكهرب�ء و�سيقت�سر على عدد محدود من البلدان اأو المن�طق الإفريقية.

5.2- توقعات �لطلب على �لغاز
ل تزال اأ�سواق الغ�ز المحلية في اإفريقي� في الوقت الح��سر �سغيرة وتتركز على عدد قليل من 

المن�طق الفرعية. ففي ع�م 2020، قدر ا�ستهالك اإفريقي� من الغ�ز بنحو 164 ملي�ر م3، اأي م� 

يع�دل 30% من ا�ستهالك الغ�ز في اأوروب� و4% من اإجم�لي ا�ستخدام الغ�ز الطبيعي في الع�لم. 

مع وجود خم�ص �سك�ن الع�لم و3% فقط من الطلب على الكهرب�ء، ف�إن اإفريقي� لديه� القدرة لزي�دة 

قدرته� على توليد الكهرب�ء ب�سكل كبير. 

ال�سعيد  وعلى  اإفريقي�  داخل  من  الع�مة،  ال�سي��سة  اإعالن�ت  اأ�سبحت  الأخيرة،  ال�سنوات  وفي 

اإلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. ومع ذلك،  اإلح�ًح� ب�س�أن الح�جة الم��سة  الدولي، الأكثر 

ل تزال هذه الدعوات غير مدعومة ب�لتمويل الك�في لتمكين التنفيذ الواقعي لهذا التحّول الح��سم 

في مج�ل الط�قة. و�سوف ي�ستغرق الأمر وقت� وموارد م�لية لتحويل توازن الط�قة في اإفريقي� بعيدا 

عن الوقود الأحفوري اإلى م�س�در ط�قة متجددة ذات مغزى. وبم� اأن تو�سيع نط�ق م�س�در الط�قة 

النظيفة هذه يزيد تدريجي� من ح�سته� من مزيج الط�قة في اإفريقي�، ف�إنه لي�ص من غير الواقعي 

البلدان  النمو في العديد من  الغ�ز الطبيعي لتوليد الكهرب�ء �سي�ستمر في  ب�أن ا�ستخدام  العتق�د 

الإفريقية على الأقل حتى ع�م 2030 وم� بعده.

ل تهدف هذه الورقة اإلى و�سع توقع�ت للطلب الم�ستقبلي على الغ�ز الطبيعي في القت�س�دات 

بع�ص  �س�غته�  التي  الطبيعي  الغ�ز  على  الطلب  �سين�ريوه�ت  تقديم  المفيد  من  ولكن  الإفريقية، 

الموؤ�س�س�ت الدولية، مثل وك�لة الط�قة الدولية، لفهم ترتيب حجم اآف�ق �سوق الغ�ز الإفريقية.

ووفًق� لأحدث توقع�ته� للط�قة الع�لمية، قدرت وك�لة الط�قة الدولية اأن الطلب على الغ�ز الطبيعي 

في اإفريقي� �سيرتفع من 164 ملي�ر م3 في ع�م 2020 اإلى م� بين 193 و210 ملي�ر م3 بحلول ع�م 

2030، اعتم�ًدا على ال�سين�ريو الذي تم النظر فيه، كم� هو مو�سح في ال�سكل )5(. 
كم� تفتر�ص �سين�ريوه�ت وك�لة الط�قة الدولية اأن متو�سط معدل نمو �سنوي في الطلب على الغ�ز 

�سيتراوح م� بين اأقل من 2% اإلى 2.5% خالل الفترة حتى ع�م 2030 ومتو�سط 2% �سنوًي� بعد 

ع�م 2030 ل�سين�ريو التنمية غير الم�ستدامة. 



 

 
 

FC Subheading Subheading  
 

9

 ال�سكل )5(

�سين�ريوه�ت الطلب على الغ�ز الطبيعي في اإفريقي�: 2030 و2050 )ملي�ر م3(

.2021 ،)IEA( الم�سدر: الوك�لة الدولية للط�قة

من جهة اأخرى، يتوقع منتدى الدول الم�سدرة للغ�ز ارتف�ًع� طفيًف� في متو�سط   معدل النمو بنحو 

3% على مدى العقود الثالثة المقبلة، ويتوقع اأن “ت�سهد اإفريقي� اأعلى معدل نمو في الطلب على 
الغ�ز الطبيعي بين جميع المن�طق.”

وب�لنظر اإلى الأفق الطويل الأمد لهذه ال�سين�ريوه�ت والتقلب�ت وال�سكوك الم�ستمرة التي توؤثر 

على جميع قط�ع�ت القت�س�د الع�لمي، من ال�سعب للغ�ية تحديد ال�سين�ريو الذي قد يكون من��سًب�. 

اإلى افترا�س�ت ال�سين�ريو، من المتوقع اأن ت�ستهلك اإفريقي� م� يزيد قلياًل عن  ومع ذلك، وا�ستن�داً 

200 ملي�ر م3 �سنوًي� من الغ�ز الطبيعي بحلول ع�م 2030. 
ومن الن�حية النظرية، يمكن تلبية هذا الم�ستوى من الطلب على الغ�ز الطبيعي من خالل اإمدادات 

الغ�ز الطبيعي المحلية الموجودة في الق�رة والتي �سيتم تطويره�. وذلك ب�فترا�ص اأن تج�رة الغ�ز 

بين البلدان الإفريقية يمكن اأن تتو�سع ب�سرعة وب�سكل كبير بم� يتج�وز م�ستواه� المنخف�ص الح�لي، 

البلدان  بين  للغ�ز  المحدودة  التب�دلت  ت�ريخ  العتب�ر  في  اأخذن�  اإذا  للغ�ية  �سعب  افترا�ص  وهو 

الإف��ريقية. وحتى الآن، تم تنفيذ هذه التب�دلت من خالل خطي اأن�بيب غ�ز ع�برين للحدود فقط، 

هم� خط اأن�بيب الغ�ز لغرب اإفريقي� (WAGP - West African Gas Pipeline)، الذي يمد 

 )ROMPCO( الغ�ز النيجيري اإلى بنين وتوغو وغ�ن�، و�سركة خطوط اأن�بيب جمهورية موزمبيق

الذي ينقل الغ�ز من حقلي ب�ندي )Pande( وتيم� )Tema( في موزمبيق اإلى جنوب اإفريقي�.

وتوفر خطوط اأن�بيب الغ�ز الع�برة للحدود من الجزائر اإلى اإيط�لي� واإيبيري� )والمعروفة اأي�ًس� 
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ب��سم �سبه الجزيرة الإيبيرية( كمي�ت �سغيرة من الغ�ز اإلى بلدان العبور في �سم�ل اإفريقي� )تون�ص 

والمغرب( في طريقه� اإلى اأوروب�.

كم� نظر وا�سعي ال�سي��س�ت في مج�ل الط�قة في اإفريقي� الذين يبحثون اأو ي�سعون للح�سول على 

اإمدادات الغ�ز الطبيعي في خي�ر ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي اإمك�نية ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل 

)LNG( من داخل اإفريقي� وخ�رجه�.

3- �لدو�فع �لرئي�صية ل�صتير�د �لغاز �لطبيعي �لم�صال       

1.3- �لحما�س �ل�صابق ل�صتير�د �لغاز �لطبيعي �لم�صال   
منذ منت�سف العقد الأول من القرن الح�دي والع�سرين حتى ع�م 2020، تم الإعالن عن اأكثر 

اإفريقي�.  في  الفرعية  المن�طق  مختلف  اإلى  الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  ل�ستيراد  م�س�ريع  ع�سرة  من 

و�سملت هذه الم�س�ريع في غ�ن�، �س�حل الع�ج، بنين، ال�سنغ�ل وموزمبيق )م�سروع�ن(، جنوب اإفريقي� 

)3 م�س�ريع(، المغرب، كيني�، ن�ميبي�، ال�سودان وموري�سيو�ص. وهذه الم�س�ريع ك�نت اأو ل تزال في 

مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ. يذكر اأن اأول م� تم تنفيذه هو م�سروع ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي 

الغ�ز الطبيعي الم�س�ل حتى الآن. ومن  الم�س�ل »تيم�« )Tema( في غ�ن�، ولكن لم يتم ا�ستيراد 

المتوقع اأن تقوم �سركة �سل )Shell( بتزويد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل لهذا الم�سروع بموجب عقد طويل 

 FSRU( الغ�ز  تحويل  واإع�دة  الم��سي وحدة تخزينية ع�ئمة  الع�م  ال�سنغ�ل  ا�ستلمت  كم�  الأجل. 

Floating Storage and Regasification Unit -(  لكن ح�لة هذا الم�سروع ل تزال غير 
وا�سحة. ف�ساًل عن تعليق العديد من مخطط�ت ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل الأخرى في اإفريقي� 

وقد يكون البع�ص منه� تم اإلغ�وؤه� تم�ًم�، على الرغم من انه لم يتم اي اعالن عن و�سعه�.

هن�ك عدد من العوامل التي دفعت هذه البلدان الإفريقية اإلى الهتم�م ال�سديد بواردات الغ�ز 

والطلب، مثل  العر�ص  و�سملت هذه مجموعة من عوامل  الم��سي.  العقد  الم�س�ل خالل  الطبيعي 

اأ�سع�ر الغ�ز الدولية، وتقييد اإمدادات الغ�ز المحلية وزي�دة الطلب على الغ�ز في قط�ع  انخف��ص 

الط�قة. وعلى الرغم من التركيز على تغير المن�خ الع�لمي، ل �سيم� بعد اتف�ق ب�ري�ص لع�م 2015، 

ف�إن الحم��ص الإفريقي للتحول من ا�ستخدام النفط والفحم اإلى واردات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل لم 

غير المرتبة  اأث�رت الدوافع الت�لية –  يكن مدفوًع� في المق�م الأول ب�عتب�رات تغير المن�خ. وقد 

البلدان الإفريقية  ال�سي��س�ت في مج�ل الط�قة في  حم��ص وا�سعي  اأهميته� –  ب�ل�سرورة بح�سب 

ذات ال�سلة:

• ا�ستمرار النمو ال�سريع في الطلب على الكهرب�ء في اإفريقي� وزي�دة الطلب على توليد الط�قة 
التي تعمل ب�لغ�ز، بم� في ذلك القدرة الجديدة على توليد الط�قة الكهرب�ئية وا�ستبداله� بتوليد 

الط�قة التي تعمل ب�لنفط وفي بع�ص البلدان، توليد الط�قة ب��ستخدام الفحم.

• انعدام اأو محدودية اإمدادات الغ�ز الطبيعي المحلي في البلدان الإفريقية المعنية اأو الح�جة 
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اإلى الح�سول موؤقت� على اإمدادات الغ�ز اأثن�ء تطوير موارد الغ�ز المحلية الجديدة.

• تب�طوؤ الطلب على الغ�ز في اآ�سي� في منت�سف العقد الأول من القرن الح�دي والع�سرين مم� 
اأدى اإلى زي�دة المعرو�ص من الغ�ز الطبيعي الم�س�ل، وال�سغط لتخفي�ص اأ�سع�ر الغ�ز الدولية، 

وبحث الب�ئعين عن اأ�سواق جديدة بديلة للغ�ز الطبيعي الم�س�ل.  

توريد  بتك�ليف  مق�رنته�  2020، خ��سة عند  الغ�ز حتى �سيف ع�م  اأ�سع�ر مراكز  انخف��ص   •
اإمدادات الغ�ز المحلية في الأ�سواق المحلية لبع�ص البلدان الإفريقية. 

• ارتف�ع تك�ليف المنتج�ت البترولية )زيت الوقود والديزل( مق�رنة ب�أ�سع�ر مراكز الغ�ز المنخف�سة 
اآنذاك.

 FRU و FSU و FSRU( الظهور وال�ستخدام المتزايد لمرافق ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل الع�ئمة •
وغيره�(.

اأ�سع�ر الغ�ز الدولية،  اأعاله، وعلى وجه الخ�سو�ص م�ستوي�ت  اأن بع�ص الدوافع المذكورة  يذكر 

تحركت اليوم في اتج�ه�ت مع�ك�سة ومتن�ق�سة ب�سكل ملحوظ وتمثل تحدي�ت �سعبة للغ�ية لواردات 

الغ�ز الطبيعي الم�س�ل المحتملة اإلى اإفريقي�. وب�لإ�س�فة اإلى هذا التغيير غير الم�سبوق والمتقلب 

في اأ�سع�ر الغ�ز، ف�إن الحواجز الأ�س��سية الت�لية التي يواجهه� الم�ستوردون الأف�رقة المحتملون للغ�ز 

الطبيعي الم�س�ل ل تزال ذات اأهمية، بل اإن بع�سه� قد تف�قم منذ منت�سف العقد الأول من القرن 

الح�دي والع�سرين، وهي:

• القدرة على تحمل اأ�سع�ر الغ�ز اأي اأ�سع�ر معقولة
• الجدارة الئتم�نية للم�سترين وم�سكالت الدفع 

• �سغر حجم الأ�سواق المحلية 
• نق�ص البنية التحتية للغ�ز الطبيعي

• م�س�در التمويل المقيدة
• غي�ب اأو محدودية الإط�ر الق�نوني والتنظيمي المالئم

ول توجد ح�لي� واردات من الغ�ز الطبيعي الم�س�ل اإلى اإفريقي�. ك�نت هن�ك فترة ق�سيرة بين 

العجز  ب�سبب  الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  ا�ستيراد  اإلى  ا�سطرت م�سر  و2018، عندم�   2015 ع�مي 

الح�د في اإمدادات الغ�ز. وتعد محطة ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل Tema في غ�ن� التي تبلغ 

ط�قته� 1.7 مليون طن �سنوًي� اأو 2.3 ملي�رم3 هي البنية التحتية الوحيدة ل�ستيراد الغ�ز الطبيعي 

الم�س�ل التي تم بن�وؤه� والنته�ء منه� في اإفريقي� جنوب ال�سحراء الكبرى، ولكن لم يتم ت�سليم اأي 

اإمدادات من الغ�ز الطبيعي الم�س�ل اإلى غ�ن� بعد. قد يكون هذا ب�سبب اأن غ�ن�، في الوقت الح��سر، 

الدولية. وفي  الغ�ز  اأ�سع�ر  ارتف�ع  ت�أثير  ب�سبب  الم�س�ل و/اأو  الطبيعي  الغ�ز  اإلى واردات  ل تحت�ج 

ال�سنغ�ل، هن�ك مخطط موؤقت لتوريد الغ�ز الطبيعي من وحدة FSRU اإلى محطة ط�قة ع�ئمة 

داك�ر  منطقة  في   FSRU وحدة  ر�ست  وقد   .)Karpowership( تركية  �سركة  وت�سغله�  تملكه� 



 

 
 

FC Subheading Subheading  
 

12

)وب�سرف  الآن  حتى  الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  من  �سحنة  اأي  تتلق  لم  لكنه�   ،2021 اأي�ر/م�يو  منذ 

النظر عن ال�سحنة المنقولة للت�سغيل(. ووفق�ً للمجموعة الع�لمية لم�ستوردي الغ�ز الطبيعي الم�س�ل 

)GIIGNL(، »تم ت�أجيل بدء العملي�ت ب�سبب ارتف�ع اأ�سع�ر الغ�ز الطبيعي الم�س�ل الفورية«.  وتجدر 

الإ�س�رة اإلى اأنه من المقرر اأن يغطي م�سروع FSRU في ال�سنغ�ل فترة ق�سيرة حتى تطور ال�سنغ�ل 

اإمداداته� المحلية من الغ�ز خالل هذا العقد.

وب�لت�لي، ل توجد خبرة اإفريقية في مج�ل ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل يمكن ال�ستف�دة منه� 

الرئي�سية  العوامل  اأو  الدوافع  اإفريقي�. ومع ذلك، ف�إن  المحتمل لم�س�ريع جديدة في  التطوير  في 

المخت�رة الت�لية �سرورية ل�سي�غة وتنفيذ م�س�ريع ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل في بيئة افريقية 

مليئة ب�لتحدي�ت وال�سع�ب، وهي:

• �سعر ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل
• حجم �سوق الغ�ز المحلي والتعوي�ص عن الجدارة الئتم�نية     

• تمويل تطوير البنية التحتية للغ�ز
• اأمن اإمدادات الغ�ز الطبيعي    

2.3- تحدي �صعر �إمد�د�ت �لغاز �لطبيعي �لم�صال  
تعد القدرة على تحمل التك�ليف ب�س�أن �سي��س�ت اأ�سع�ر الغ�ز )تي�ّسره� ب�أ�سع�ر مقبولة( م�س�ألة رئي�سية 

لم�ستوردي الغ�ز الطبيعي الم�س�ل المحتملين في اإفريقي�. وب�لت�لي، ف�إن حركة واتج�ه�ت الأ�سع�ر 

الح�لية والم�ستقبلية لإمدادات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل في الأ�سواق الدولية له ت�أثيرا وا�سح� ب�س�أن 

قرار ال�ستيراد والح�سول على درجة ع�لية في عملية �سنع القرار. وب�لنظر اإلى التف�وت�ت القت�س�دية 

والم�لية والجتم�عية وتف�وت�ت موارد الط�قة بين مختلف البلدان اأو المن�طق الفرعية في اإفريقي�، 

تختلف م�ستوي�ت القدرة على تحمل اأ�سع�ر الغ�ز من منطقة اإلى اأخرى.  

اأن اأ�سع�ر الجملة للغ�ز في اإفريقي� تختلف اختالًف� كبيًرا بين البلدان. حيث يُظهر اأحدث ا�ستطالع 

 )Union IGU - International Gas( مت�ح لأ�سع�ر الغ�ز الع�لمية اأجراه التح�د الدولي للغ�ز

اأنه في ع�م 2020، تراوحت اأ�سع�ر الغ�ز المحلية في اإفريقي� من 0.25 دولًرا اأمريكًي� لكل مليون 

اأمريكًي� لكل مليون وحدة حرارية  6.50 دولًرا  اإلى  وحدة حرارية بريط�نية في غيني� ال�ستوائية 

محلًي�.  المنتجة  الطبيعي  الغ�ز  اإمدادات  الممثلة  الدول  معظم  وت�ستهلك  المغرب.  في  بريط�نية 

وجنوب  والمغرب  وغ�ن�  )م�سر  للحدود  الع�برة  الأن�بيب  عبر خطوط  الغ�ز  دول  خم�ص  وت�ستورد 

خطوط  عبر  الغ�ز  اإمدادات  وا�ستيراد  ب�إنت�ج  وغ�ن�(  )م�سر  دولت�ن  تقوم  بينم�  وتون�ص(،  اإفريقي� 

الأن�بيب. كم� يو�سح ال�سكل )6(.
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�ل�صكل )6(

�أ�صعار �لجملة للغاز في �إفريقيا: 2015 - 2020

 )دولر �أمريكي لكل مليون وحدة حر�رية بريطانية(

الم�سدر: التح�د الدولي للغ�ز، 2021.

موزمبيق  في  الكبيرة  الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  ت�سدير  لم�سروع�ت  يمكن  الطويل،  المدى  وعلى 

اأن تدفع تج�رة الغ�ز المتن�مية بين البلدان الإفريقية، وهو اأمر ف�سل تحقيقه من خالل عدد قليل 

 Matola جًدا من خطوط اأن�بيب الغ�ز الإفريقية عبر الحدود. فعلى �سبيل المث�ل، هن�ك م�سروع

LNG المخطط لتزويد موزمبيق ب�لغ�ز لكل من جنوب اإفريقي� والمنطقة الجنوبية من موزمبيق. 
ومن المتوقع اأن تحل اإمدادات الغ�ز الموزمبيقية من حو�ص روفوم� )Rovuma basin(، في الجزء 

ال�سم�لي من البالد، محل الإمدادات المتن�ق�سة من حقلي ب�ندي )Pande( وتيم� )Tema( بجنوب 

الطبيعي  الغ�ز  يعزز م�سروع  اأن  المتوقع  اإفريقي� ح�لًي�. ومن  �سوق جنوب  يمدان  اللذين  موزمبيق 

الم�س�ل الع�بر للحدود تج�رة الغ�ز بين ه�تين الدولتين الإفريقيتين المتج�ورتين.

وقد طرحت بع�ص �سرك�ت النفط والغ�ز الدولية �سين�ريوه�ت تظهر عجًزا كبيًرا في اإمدادات 

الغ�ز الطبيعي الم�س�ل الع�لمية اعتب�ًرا من ع�م 2030. وهذا يتن�ق�ص مع �سين�ريوه�ت وك�لة الط�قة 

الدولية، التي تظهر انخف��ًس� كبيًرا في الطلب على الغ�ز الطبيعي في اأوروب�، اإحدى اأكبر من�طق 

ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل في الع�لم، بعد ع�م 2030. ومن المتوقع اأن يوؤدي ال�سغط المكثف 

على الحكوم�ت الأوروبية لإزالة الكربون من اقت�س�داته� اإلى انخف��ص ملحوظ في الطلب على الغ�ز 

الطبيعي في اأوروب� بدًءا من ع�م 2030. وهذا من �س�أنه اأن يقلل من احتي�ج�ت اأوروب� من واردات 

الغ�ز الطبيعي الم�س�ل وينبغي اأن يزيد توافر اإمدادات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل الع�لمية.
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3.3- �أ�صو�ق �لغاز �لطبيعي �لم�صال �لمتخ�ص�صة
في  ف�ئ�ص  من  تع�ني  الم��سي  العقد  في  الع�لمية  الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  اأ�سواق  ك�نت  عندم� 

البدائل  الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  اأ�سواق  اعتبرت  الغ�ز،  الآ�سيوي على  الطلب  تب�طوؤ  ب�سبب  العر�ص 

ك�أ�سواق  الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  وتج�ر  م�سدري  بع�ص  قبل  من  اإفريقي�،  اأ�سواق  مثل  المحتملة، 

متخ�س�سة محتملة. ولكن اأ�سواق الغ�ز الدولية اليوم في و�سع مع�ك�ص تم�ًم� مع الجه�ت الم�ستهلكة 

الطبيعي  الغ�ز  من  اإ�س�فية  اإمدادات  عن  “متوتر”  ب�سكل  تبحث  التي  الأوروبية  الحكوم�ت  وحتى 

الم�س�ل لتحل محل اإمدادات الغ�ز الرو�سية.

وب�إفترا�ص اأنه بحلول نه�ية هذا العقد يتراجع هذا ال�سيق ال�سديد في العر�ص ب�سكل غير ع�دي، 

مع دخول اإمدادات جديدة من الغ�ز الطبيعي الم�س�ل اإلى ال�سوق وتقليل تدابير اإزالة الكربون من 

الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  ا�ستيراد  �سوق  �سيكون حجم  اأي مدى  ف�إلى  اأوروب�،  في  الغ�ز  الطلب على 

المحتمل في اإفريقي�؟

ب�حتي�ج�ت  اإفريقي�  في  المحتملة  الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  ا�ستيراد  احتي�ج�ت  مق�رنة  يمكن  ل 

اأ�سواق ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل في اأوروب� اأو اآ�سي�. وبحلول ع�م 2030، يمكن اأن ت�سل قدرة 

ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل في اإفريقي� اإلى حوالي 16 ملي�ر م3 وقد تكون في عدد قليل من 

البلدان. كم� يو�سح الجدول )2(.

�لجدول )2(

�لقدرة �لمحتملة ل�صتير�د �لغاز �لطبيعي �لم�صال �لإفريقي بحلول عام 2030

تاريخ �لبدء�لقدرة )مليار م3 يف �لعام( �لبلد

�لربع �لثاين 2022 )�ل�صتغالل �لتجاري( 2.3غانا

�لن�صف �لثاين من 5.42020جنوب �إفريقيا

5.52024جنوب �إفريقيا/ موزمبيق

22025�ملغرب

�لن�صف �لثاين من 0.72020�لبنني

الم�سدر: عن معهد اأك�سفورد وتقدير الموؤلف.

في  الم�س�ل.  الطبيعي  الغ�ز  ا�ستيراد  على  المحتمل  الطلب  على  القدرات  ا�ستخدام  �سيعتمد 

الط�قة  لدرا�س�ت  اأك�سفورد  �سين�ريوه�ت معهد  ت�سير  المواتية، حيث  المواتية وغير  الظروف  ظل 

)OIES( ل�سوق الغ�ز اإلى اأن الطلب المحتمل على واردات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل في اإفريقي� بحلول 

ع�م 2030 �سيتراوح م� بين 5 و12 ملي�رم3 في الع�م. وهذا يع�دل م� بين 4 و11% من واردات 

الغ�ز  واردات  اإجم�لي  من  و%4   %1 بين  م�  اأو   .2020 لع�م  الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  من  اأوروب� 

الطبيعي الم�س�ل في منطقة اآ�سي� والمحيط اله�دئ اأي�ًس� في ع�م 2020.
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وفي اإفريقي�، �ستكون جنوب اإفريقي� اأكبر اأ�سواق ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل تليه� المغرب. 

وفي هذا ال�سي�ق، تدر�ص جنوب اإفريقي� ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل منذ اأوائل ع�م 2000، لكنه� 

لم تتخذ بعد القرار النه�ئي المتعلق ب�ل�ستثم�ر )FID( لأي م�سروع حتى الآن. وقد اأدى التركيز 

الأخير على دور الغ�ز الطبيعي في م�س�ر جنوب اإفريقي� اإلى �س�في النبع�ث�ت ال�سفرية اإلى تعزيز 

اهتم�م البالد بواردات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل، يذكر اأن �سين�ريوه�ت الطلب على الغ�ز لع�م 2030 

تتراوح من 6 اإلى 15 ملي�رم3. 

اأم� فيم� يخ�ص المغرب، فقد ك�ن يخطط ل�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل منذ اأواخر ع�م 2010 

حيث ك�ن التركيز في البداية على م�سروع متك�مل كبير لتحويل الغ�ز الطبيعي الم�س�ل اإلى الط�قة 

الكهرب�ئية. وفي الآونة الأخيرة، اأ�سدرت من�ق�سة لواردات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل من خالل من�س�آت 

FSRU. ووفًق� لموا�سف�ت المن�ق�سة، يقدر الطلب المحتمل للمغرب على الغ�ز بنحو 1.7 ملي�ر م3 
بحلول ع�م 2030 و3 ملي�ر م3 بحلول ع�م 2040.

ويمثل �سغر حجم اأ�سواق ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل المحتملة في اإفريقي�، ول�سيم� على 

ال�سعيد القطري، تحدًي� ه�ئاًل لوا�سعي ال�سي��س�ت ومطوري م�س�ريع القط�ع الخ��ص. لكن بع�ص 

المطورين يج�دلون ب�أن هذه الأ�سواق المتخ�س�سة المحتملة للغ�ز الطبيعي الم�س�ل يمكن تو�سيعه� 

لتزويد اأكثر من بلد واحد. كم� هو الح�ل ب�لن�سبة لم�سروع تيم� )Tema( ل�ستيراد الغ�ز الطبيعي 

المج�ورة  اإفريقي�  اإلى دول غرب  الغ�ز  لتزويد  الذي يخطط لإن�س�ء مركز ونهج  الم�س�ل في غ�ن� 

 )SSLNG( ال�سغيرة  الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  �سفن  بوا�سطة  ف��سو(  وبوركين�  وليبيري�  )�سيراليون 

وال�س�حن�ت. ويمكن ل�ستراتيجية تجميع اإمدادات الغ�ز هذه اأن ت�سمح ببع�ص النمو الإ�س�في في �سوق 

الغ�ز الطبيعي الم�س�ل، وقد اقترحت لأ�سواق الجزر ال�سغيرة، مثل اأ�سواق جزر البحر الك�ريبي. ومع 

ذلك، ف�إن اأ�سع�ر الغ�ز المرتفعة اليوم قد تجعل من ال�سعب للغ�ية التفكير في هذا النهج ال�س�مل.

هن�ك اأي�ًس� اإمك�نية لتو�سيع اأ�سواق ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل المحتملة عن طريق تداول 

الإلكترون�ت بدل من جزيئ�ت الغ�ز الطبيعي. و�سيت�ألف م� ي�سمى بنهج »الغ�ز عن طريق الأ�سالك« 

من ت�سدير الكهرب�ء التي تنتجه� )اأ�س��س�ً( من محط�ت توليد الط�قة التي تعمل ب�لغ�ز والتي يتم 

نقله� اإلى البلدان المج�ورة عن طريق مجمع�ت الط�قة الفرعية الق�ئمة.

وب�سكل ع�م، �سيكون هذا النهج اأ�سهل من ال�سطرار اإلى تطوير بنية تحتية جديدة للغ�ز الع�برة 

تحدًي�  يمثل  الذي  الحجم  ال�سغير  الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  �سحن  نهج  على  العتم�د  اأو  للحدود 

ف�إن  الأ�سغر. ومع ذلك،  الأ�سواق  اإلى  الم�ستوردة  الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  اإمدادات  تج�رًي� لإر�س�ل 

تج�رة اإمدادات الكهرب�ء في اإفريقي� له� اأي�ًس� تعقيداته� الخ��سة. ومع مرور الوقت، يمكن تخفي�ص 

الحواجز اأم�م تج�رة الغ�ز الطبيعي الم�س�ل و/اأو الكهرب�ء عبر الحدود ب�سروط اأكثر مالءمة لأ�سع�ر 

الط�قة، وزي�دة تمويل البنية التحتية وتق�رب الم�س�لح بين مختلف اأع�س�ء مجمع الط�قة. ومع ذلك، 

حتى مع نمو الطلب الإ�س�في المحتمل على المن�طق الفرعية، �ستظل اأ�سواق ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي 
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الم�س�ل في اإفريقي� �سغيرة ن�سبي� على مدى ال�سنوات الع�سر الق�دمة مق�رنة ب�أ�سواق الغ�ز الطبيعي 

الم�س�ل الإقليمية الأخرى. لكنه� �ستوفر فر�س� تج�رية مفيدة عندم� ت�سبح اأ�سواق الغ�ز الطبيعي 

الم�س�ل الع�لمية ف�ئ�سة في المعرو�ص مرة اأخرى، خ��سة عندم� تبداأ اإجراءات اإزالة الكربون الأكثر 

�سرامة في الت�أثير ب�سكل خطير على اأ�سواق الط�قة في اأوروب� وبع�ص اأجزاء اآ�سي�.

4.3- تمويل �لبنية �لتحتية للغاز                 
المقبولة  ال�ستيراد  �سوق  واأحج�م  المواتية،  الت�سعير  و�سروط  الم�سلحة،  اأ�سح�ب  حم��ص  اإن 

لي�ست ك�فية لتطوير م�سروع ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل، م� لم يتم ت�أمين تمويل جميع قط�ع�ت 

البنية التحتية للغ�ز ذات ال�سلة. لط�لم� ك�ن تمويل معظم م�س�ريع البنية التحتية للط�قة في اإفريقي� 

عملية طويلة ومعقدة، ول �سيم� في اإفريقي� جنوب ال�سحراء الكبرى.  ففي هذه البلدان، ع�دة م� 

يتم توفير التمويل اأو ت�سهيله ب�سكل اأ�س��سي من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف ووك�لت ائتم�ن�ت 

الموؤ�س�س�ت  هذه  مثل  اإ�سراك  اأدى  وقد   .)ECAs - Export Credit Agencies( الت�سدير 

الم�لية المتعددة الأطراف ووك�لت الئتم�ن، في بع�ص الح�لت، اإلى جذب م�س�لح البنوك التج�رية 

لالن�سم�م اإلى مجموع�ت اأو نق�ب�ت تمويل الم�س�ريع. ومن المهم الإ�س�رة اإلى اأنه في معظم الح�لت، 

ل �سيم� في اإفريقي�، لن تق�سر الموؤ�س�س�ت الم�لية والم�ستثمرون المحتملون تقييم العن�ية الواجبة 

على مرافق ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل والبنية التحتية القريبة لإمدادات الغ�ز، و�سوف تبحث 

التي توفره� هذه المرافق، يت�سمن  ب�أكمله�  الموؤ�س�س�ت في جدوى وموثوقية �سل�سلة الط�قة  تلك 

الط�قة  النه�ئيين مثل محط�ت  الم�ستخدمين  ال�سلة ومالمح  ذات  الغ�ز  نقل  اأن�بيب  ذلك خطوط 

التي تملكه� وت�سغله� المرافق الكهرب�ئية الوطنية والتي غ�لًب� م� يكون لديه� م�س�كل في الجدارة 

الئتم�نية والدفع.

اإن مالمح مخ�طر ال�ستثم�ر اله�سة للعديد من واردات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل الإفريقية المحتملة 

الكربون، والر�س�ئل المختلطة الجديدة  الم�ستقبلية لإزالة  الدولية  التدابير  الن��سئة عن  وال�سكوك 

الأخيرة حول تمويل م�س�ريع الغ�ز، يمكن اأن تبطئ وتحد في مرحلة م� من تمويل مخطط�ت ا�ستيراد 

الغ�ز الطبيعي الم�س�ل الإفريقية. ولكن هل يمكن للجغرافي� ال�سي��سية الجديدة )اأو ال�سي��سة الواقعية 

– “realpolitik”( لإمدادات الغ�ز اأن ت�سمح بتمويل م�س�ريع اإمدادات الغ�ز الإفريقية الجديدة، 
واإلى متى، اإذا تم مع�لجة الحد من الب�سمة الكربونية لهذه الم�س�ريع ب�سكل ك�ف و�سريع؟

اأن تجعل عملية  الوقود الأحفوري يمكن  الكربون على تمويل م�س�ريع  الدولية لإزالة  القيود  اإن 

تمويل م�س�ريع ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل الإفريقية اأكثر �سعوبة. ومن �س�أن ذلك اأن يوؤدي اإلى 

مزيد من التمويل الموجه نحو تنمية قدرات الط�قة المتجددة بدلً من قدرات توليد الكهرب�ء من 

الغ�ز الطبيعي. وعلى الرغم من اأنه من المتوقع في البداية اأن تركز هذه القيود على م�س�ريع النفط 

والفحم وعلى ال�ستثم�رات الهيدروكربونية في المنبع )upstream(، غير اأن ح�لة م�س�ريع الغ�ز 

وا�سحة.  عالوة على  )downstream( غير  و»الم�سب«   )midstream( اأن�سطة  في  الطبيعي 
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ذلك، تم في الموؤتمر الأخير لالأطراف المعني بتغير المن�خ )COP26( في غال�سكو، اتخ�ذ قرار 

من قبل مجموعة من ع�سرين دولة ب�س�أن وقف تمويل الم�س�ريع المتعلقة ب�لوقود الأحفوري بحلول 

نه�ية ع�م 2022. ويحدد اأن هذه القيود �ستنطبق فقط على »قط�ع ط�قة الوقود الأحفوري«، مع 

بع�ص ال�ستثن�ءات الم�سموح به� لظروف »محدودة« غير محددة.

اأ�س�فت  فقد  الأحفوري،  الوقود  م�س�ريع  تمويل  لوقف  العديدة  الدعوات  من  ب�لرغم  اأنه  وكم� 

الأحداث الجيو�سي��سية الأخيرة في اأوروب� م�ستوى اآخر من عدم اليقين والرتب�ك ب�س�أن هذا التمويل. 

نتيجة للغزو الرو�سي لأوكراني�، ف�إن الدول الأع�س�ء في التح�د الأوروبي ت�سعى اإلى م�س�در بديلة 

لإمدادات الغ�ز غير الرو�سية. حتى اأن بع�ص الدول الأوروبية تدر�ص اإق�مة �سراك�ت لتطوير م�س�ريع 

اإمدادات الغ�ز الطبيعي في المن�طق الجديدة المحتملة لإمدادات الغ�ز الطبيعي، مثل ال�سنغ�ل.

4- �لتعامل مع �لمخاطر �لمتغيرة       
قدم الق�سم ال�س�بق ا�ستعرا�س� لبع�ص الدوافع الرئي�سية التي دفعت الهتم�م الأولي للم�ستوردين 

الأف�رقة المحتملين للغ�ز الطبيعي الم�س�ل وحدد التحدي�ت التي ت�سكله� ح�لي� ب�لن�سبة لهم. ويمكن 

اأن تتمثل ال�ستج�بة لهذه التحدي�ت في التعجيل بتحول اإفريقي� بعيًدا عن الوقود الأحفوري، بم� 

في ذلك الغ�ز الطبيعي، اإلى الط�قة المتجددة. ولكن كم� �سبق الإ�س�رة اإليه، ف�إن النتق�ل المن��سب 

والواقعي لإفريقي� اإلى زي�دة قدرة الط�قة المتجددة �سيكون رحلة طويلة ومعقدة. وفي غ�سون ذلك، 

وعلى مدى ال�سنوات الع�سر المقبلة اأو نحو ذلك، �سيكون لدى العديد من البلدان الإفريقية خي�رات 

ك�فية من الوقود غير الأحفوري لتلبية الحتي�ج�ت المتزايدة لقت�س�داته� ولمواطنيه� من الط�قة 

ب�سكل ك�مل.

وفي البلدان المنتجة والم�ستهلكة الح�لية اأو المحتملة للغ�ز الطبيعي، �سيكون المرور اإلى اقت�س�د 

خ�ل من الكربون من خالل الغ�ز الطبيعي، �سواء تم اإنت�جه محلًي� اأو ا�ستيراده. ويطرح هذا الراأي 

الإفريقية  البلدان  الط�قة في  ال�سي��س�ت في مج�ل  وا�سعي  العديد من  قبل  وب��ستمرار من  بقوة 

والمنظم�ت الإقليمية )بم� في ذلك بنك التنمية الإفريقي( واأ�سح�ب الم�سلحة الآخرين في مج�ل 

تم  الطبيعي«  الغ�ز  في  وال�ستثم�ر  للتج�رة  اإفريقي  »تح�لف  هن�ك  اأن  حتى  اإفريقي�.  في  الط�قة 

اإن�س�وؤه موؤخًرا لتعزيز ال�ستثم�رات في »�سل�سلة قيمة الغ�ز الإفريقية ».

اإلى  المحتملون  الأف�رقة  الم�ستوردون  �سيحت�ج  الم�س�ل،  الطبيعي  الغ�ز  بواردات  يتعلق  وفيم� 

و�سع ا�ستراتيجي�ت لتخفيف المخ�طر لمواجهة التحدي�ت والمخ�طر المتغيرة. وفيم� يلي ن�أخذ في 

العتب�ر م� قد تت�سمنه بع�ص من�هج تخفيف المخ�طر هذه.
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1.4- تحركات �أ�صعار �لغاز 
اأ�سع�ر مراكز الغ�ز الأوروبية و�سعر الغ�ز الطبيعي الم�س�ل  اأقل من ثالث �سنوات، تذبذبت  في 

م�ستوي�ت  بين   )  JKM - Japan/Korea Marker( الي�ب�ني-الكوري  الموؤ�سر  على  الآ�سيوي 

اأ�سع�ر منخف�سة ومرتفعة ب�سكل ملحوظ على مدى فترات طويلة. اإن الح�سول على اإمدادات جديدة 

من الغ�ز الطبيعي الم�س�ل ب�أ�سع�ر مرتفعة للغ�ية اليوم من مراكز الغ�ز لن يكون اقتراًح� واقعًي�. كم� 

اأن الأمل في اأن تعود اأ�سع�ر الغ�ز اإلى م�ستوي�ت منخف�سة دائمة قد يكون غير واقعي اأي�ًس�. وعلى 

الرغم من �سعوبة التنبوؤ بمدى ا�ستمرار الم�ستوي�ت المرتفعة لتقلب�ت الأ�سع�ر الح�لية، ف�إن ال�سوؤال 

اأنه عالمة على حدوث تغيير  اأم  اإذا ك�ن هذا الو�سع غير الم�سبوق ق�سير الأجل  الح��سم هو م� 

هيكلي عميق في ال�سوق؟

وبم� اأن “التقلب هو مقي��ص لعدم اليقين في ال�سوق”، ينبغي اأن نتوقع ا�ستمرار فترات التقلب، 

الط�قة  انتق�ل  م�س�رات  فر�ص(  )اأو  تنفيذ  كيفية  حول  ال�سكوك  تزايد  ب�سبب  تواترا  اأكثر  وب�سكل 

المختلفة في اأجزاء مختلفة من الع�لم، واأثر النزاع�ت ال�سي��سية والع�سكرية الإقليمية، وكيف يمكن 

اأن توؤثر الظروف الجوية الأكثر ق�سوة على القت�س�دات، من بين اأمور اأخرى. هذا و�سيحت�ج م�ستوردو 

الغ�ز الطبيعي الم�س�ل الأف�رقة المحتملون اإلى اإدارة هذا التقلب في الأ�سع�ر، قدر الإمك�ن. كم� 

اإن تحديد نط�ق م�ستهدف ث�بت لالأ�سع�ر “المقبولة” لإمدادات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل اإلى اإفريقي�، 

مثل اقتراح النط�ق ال�سعري القديم بين 6 اإلى 8 دولرات لكل مليون وحدة حرارية بريط�نية، لم يعد 

ذا �سلة. في الواقع، اإن هذا النط�ق اأو نوع “التوازن” ال�سعري يمكن اأن يزيد )اأو ك�ن من الممكن 

اأن يزيد ب�لفعل( مم� يعك�ص التغيرات الهيكلية في اأ�سواق الط�قة في اإفريقي�. وعالوة على ذلك، 

في البلدان الإفريقية التي لديه� اأكثر من م�سدر واحد لإمدادات الغ�ز الطبيعي )مثل غ�ن�(، �سيتم 

اإدراج تكلفة اإمدادات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل الم�ستوردة في طريقة ت�سعير المتو�سط المرّجح لتكلفة 

الغ�ز )Weighted Average Cost of Gas  - WACOG(. واعتم�ًدا على ال�سعر ال�س�ئد 

ال�سراء وح�سة هذه الإمدادات الم�ستوردة في الحجم  الغ�ز الطبيعي الم�س�ل في وقت  لإمدادات 

اإمدادات  اإلى حد م� - من ت�أثير  اأن تقلل -  الإجم�لي للغ�ز الم�ستهلك، يمكن لآلية الت�سعير هذه 

الغ�ز الطبيعي الم�س�ل ذات الأ�سع�ر الأعلى ن�سبي� التي يدفعه� الم�ستخدمون النه�ئيون، ول �سيم� 

في قط�ع الكهرب�ء.

في حين اأنه من غير المرجح اأن تكون م�س�ريع ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل الإفريقية التي 

تم الإعالن عنه� �س�بًق� قد نظرت في الإمدادات الفورية لجميع اإمدادات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل 

الم�ستوردة، اإل اأن وا�سعي �سي��س�ت الط�قة الأف�رقة ك�نوا ي�سعون ج�هدين لال�ستف�دة من انخف��ص 

اأ�سع�ر الغ�ز على م�ستوى مركز لت��داول الغ�ز )hub(. ويتمثل اأحد الدرو�ص الأ�س��سية )على الرغم 

من كونه بديهًي�( لالرتف�ع�ت غير الع�دية الح�لية في اأ�سع�ر الغ�ز في حقيقة اأنه في اأ�سواق الغ�ز 

)اأو الط�قة( المحررة تم�م�ً، ف�إنه� ترتفع وتنخف�ص بمق�دير تعك�ص الأحداث التي توؤثر على الأ�سواق 
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ذات ال�سلة. ومع ذلك، ف�إن الأ�سواق الن�مية، مثل اأ�سواق اإفريقي�، تحت�ج اإلى هي�كل اأ�سع�ر تخفف 

من هذا التقلب.

 2.4- تطور �أ�صو�ق �لغاز �لمحلية        

�سلط الق�سم ال�س�بق ال�سوء على المخ�طر والتحدي�ت المرتبطة ب�لحجم المحدود ل�سوق ا�ستيراد 

الغ�ز الطبيعي الم�س�ل المحتمل في اإفريقي�، ل �سيم� ب�لنظر اإلى ظروف ال�سوق الدولية المتوترة 

الح�لية. لكن من المهم تذكر الإط�ر الزمني ذي ال�سلة لم�س�ريع ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل 

ط�قته�  بك�مل  تعمل  اأن  الم�س�ريع  لهذه  يمكن  المالءمة،  الظروف  ظل  وفي  المحتملة.  الإفريقية 

فقط في الن�سف الث�ني من هذا العقد اأو في نه�يته. وبعد ذلك، من المتوقع اأن تتطور اأ�سواق الغ�ز 

الدولية اإلى م�ستوي�ت اأقل تقلب�ً ب�سبب الرتف�ع المحتمل في اإمدادات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل وكذا 

النخف��ص التدريجي المحتمل في الطلب على الغ�ز في اأوروب� ب�سبب �سي��س�ت اإزالة الكربون.

وقد يعتبر البع�ص اأن اأ�سواق ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل في اإفريقي� مم�ثلة لأ�سواق الهند، 

الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  اإمدادات  على  الغ�ز  تف�سيل  في  تتمثل  لالأ�سع�ر  للغ�ية  ح�س��سة  ميزة  مع 

الإفريقية  الغ�ز  اأ�سواق  بين  اختالف�ت جوهرية  هن�ك  ذلك،  ومع  مت�حة.  تكون  عندم�  الرخي�سة، 

والهندية. اإن �سوق ا�ستيراد الغ�ز المحتمل في اإفريقي� اأ�سغر بكثير من �سوق الهند. وب�لإ�س�فة اإلى 

ذلك، ف�إن اإمك�ن�ت الط�قة المتجددة في الهند اأكثر تطورا بكثير من اإمك�ن�ت اإفريقي�، ولدى البلد 

برن�مج وا�سع النط�ق للط�قة المتجددة قيد التنفيذ. واأخيرا، تتمتع الهند بقدرة كبيرة على توليد 

الكهرب�ء من الفحم، كبديل للغ�ز الطبيعي.

وعلى المدى الطويل، يمكن اأن يوفر الطلب المحلي الك�من في اإفريقي� على الغ�ز الطبيعي فر�ًس� 

لتو�سيع �سوق الغ�ز، وخ��سة في اإفريقي� جنوب ال�سحراء الكبرى. ول يوفر الإط�ر التنظيمي الح�لي 

للط�قة في العديد من البلدان الإفريقية حوافز ك�فية لتو�سيع اأ�سواقه� المحلية للغ�ز. وينبغي الت�أكيد 

على اأن هذه الح�لة ك�نت موجودة قبل وقت طويل من ظهور الوعي ب�لأثر ال�سلبي لتغيُّر المن�خ في 

اإفريقي�. واليوم، يتم مم�ر�سة ال�سغط الدولي على وا�سعي ال�سي��س�ت الأف�رقة لتكثيف النتق�ل من 

الوقود الأحفوري اإلى م�س�در الط�قة المتجددة. ويمكن اأن يوؤثر ذلك على كيفية قي�م الحكوم�ت 

بتحديد اأولوي�ته� واإدارته� لنتق�ل الط�قة، بم� في ذلك دور الغ�ز الطبيعي.

الق�نونية  واأطره�  للط�قة  اأ�سواقه�  ب�إ�سالح  الإفريقية  البلدان  تقوم  اأن  المهم  من  اأولً،  ولذلك، 

التحول  لأولوي�ت  الوا�سح  الت�سل�سل  يعك�ص  األ  ث�نًي�، يجب  اإ�سالح� جدي�.  ال�سلة  ذات  والتنظيمية 

الأر�ص  على  الحق�ئق  اأي�س�  بل  فح�سب،  الكربون  اإزالة  ال�سغوط(  )اأو  التزام�ت  الط�قة  مج�ل  في 

في اإفريقي�، وخ��سة قيود التمويل، على مدى ال�سنوات الع�سر اإلى الخم�ص ع�سرة الق�دمة. اإن عدم 

اليقين ب�س�أن كل من الدور الم�ستقبلي للغ�ز الطبيعي والط�قة المتجددة في مزيج الط�قة في البلدان 

من  �سيحد  البلدان،  لهذه  المحلية  الغ�ز  لأ�سواق  المحتمل  الحجم  وب�لت�لي  ال�سلة،  ذات  الإفريقية 

ج�ذبيته� ك�أ�سواق محتملة ل�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل.
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3.4- عدم �ليقين في �لتمويل
وكم� ُذكر اآنف�، لعبت بنوك التنمية المتعددة الأطراف ووك�لت ائتم�ن�ت الت�سدير في الم��سي 

مع  الح�لي،  الوقت  في  اإفريقي�.  في  للط�قة  التحتية  البنية  م�س�ريع  تمويل  في  للغ�ية  مهًم�  دوًرا 

الموؤ�س�س�ت في تمويل  الم�ستقبلي لهذه  الدور  المت�س�رعة، ف�إن  الكربون  اإزالة  الإعالن عن تدابير 

اأو تمكين تمويل مخطط�ت ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل غير وا�سح. نتيجة لهذه ال�سكوك، ك�ن 

اأ�سح�ب الم�سلحة الأف�رقة يبحثون عن م�س�در بديلة للتمويل، لي�ص فقط لتمويل م�س�ريع ا�ستيراد 

الغ�ز الطبيعي الم�س�ل، ولكن لجميع فئ�ت الم�س�ريع على طول �سل�سلة الهيدروكربون�ت.

وعلى الرغم من وجود العديد من المنظم�ت الم�لية الإفريقية، مثل بنك التنمية الأفريقي والبنك 

الإفريقي لال�ستيراد والت�سدير )اإفريك�سيم بنك - Afreximbank(، التي ت�س�رك في تمويل م�س�ريع 

الط�قة في اإفريقي�، اإل اأن هن�ك دعوات داخل الق�رة الإفريقية اإلى م�س�ركة المزيد من الموؤ�س�س�ت 

 Afreximbank بنك  وقع   ،2022 اأي�ر/م�يو  وفي  جديدة.  موؤ�س�س�ت  واإن�س�ء  الإفريقية  الم�لية 

مذكرة تف�هم مع منظمة منتجي البترول للدول الإفريقية )APPO( لإن�س�ء بنك للط�قة في اإفريقي�.

كم� تم ذكر �سرك�ت النفط والغ�ز الوطنية )NOCs( الإفريقية والتكتالت ال�سن�عية الإفريقية 

اإلى كث�فة راأ�ص  الكبيرة كم�س�در محتملة للتمويل. ولكن م� مدى واقعية هذه المقترح�ت ب�لنظر 

الم�ل الع�لية لتطوير م�س�ريع هيدروكربونية، وم�ستوي�ت مخ�طره�، والو�سع الم�لي اله�ص لبع�ص 

اأن تكون الرغبة في المخ�طرة  اإلى ذلك، من غير المحتمل  الوطنية؟. وب�لإ�س�فة  النفط  �سرك�ت 

وتقييم المخ�طر للموؤ�س�س�ت الم�لية الإفريقية ذات ال�سلة مختلفة عن المنظم�ت الم�لية الدولية 

“خط  مب�دئ  اتف�قية  على  وقعت  الإفريقية  البنوك  من  العديد  ف�إن  ذلك،  على  عالوة  الأخرى. 

والتي »تعتبر معي�ر للقط�ع الم�لي لتحديد    ”Equator Principles“ �اأو م� يعرف ب ال�ستواء” 

وتقييم واإدارة المخ�طر البيئية والجتم�عية في الم�س�ريع.« كم� اأ�سبحت بع�ص البنوك اأي�ًس� اأع�س�ء 

 Net Zero Banking“ ال�سفر  اإلى  الكربون  انبع�ث�ت  �س�في  لخف�ص  الم�سرفي  التح�لف  في 

 Net Zero“ الذي تم اإطالقه حديًث� اأو ت�ستعد للتزام�ت �س�في النبع�ث�ت ال�سفرية ”Alliance
.”Emission

وتجدر الإ�س�رة اإلى اأن اأول م�سروع ل�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل في اإفريقي� جنوب ال�سحراء 

مثل  اإفريقية،  م�لية  م�س�در  قبل  من  تمويله  تم  الذي  غ�ن�،  في   Tema LNG م�سروع  الكبرى، 

التمويل،  وم�س�در  الم�سروع،  تمويل  Afreximbank. لكن ل توجد معلوم�ت مت�حة حول هيكل 
و   Matola يتم تمويل م�سروعي  اأن  المرجح  اإفريقي�، من  وح�سة كل م�سدر تمويل. وفي جنوب 

جنوب  في  المحلية  الأ�سواق  لكل من  الموزمبيقي  الغ�ز  لتوريد  لهم�  المخطط   Nacala FSRU
اإفريقي� وموزمبيق، اإذا تم الم�سي قدًم�، على الأقل جزئًي� من قبل الموؤ�س�س�ت الم�لية الإفريقية. كم� 

تم اعتب�ر الموؤ�س�س�ت الم�لية الآ�سيوية والعربية م�س�در محتملة للتمويل. ي�س�رك البع�ص ب�لفعل في 

م�س�ريع الهيدروكربون�ت الإفريقية، ولكن فقط في م�س�ريع المتعلقة بن�س�ط المنبع وت�سدير الغ�ز 
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الطبيعي الم�س�ل، ولم يعرب اأي منهم عن اهتم�مه ب�ل�ستثم�ر في م�س�ريع ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي 

ت�سدير  في  البع�ص  ي�س�رك  اأن  المحتمل  من  اأنه  من  الرغم  وعلى  الآن.  حتى  الإفريقية  الم�س�ل 

الغ�ز الطبيعي الم�س�ل اإلى اإفريقي� وبيع معدات البنية التحتية للغ�ز و�سفن الغ�ز الطبيعي الم�س�ل 

.)FSRU/FSU(

ومن المحتمل اأن تظهر م�س�در تمويل جديدة، اأو اأن تو�سع الم�س�در الح�لية ح�سته� في تمويل 

م�س�ريع الغ�ز الطبيعي الإفريقي، بم� في ذلك مخطط�ت ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل. بيد اأنه 

نظًرا ل�سخ�مة الحتي�ج�ت التمويلية لهذه الم�س�ريع )وم� يت�سل به� من البنية التحتية( وتعقيداته�، 

�سيتوا�سل التم��ص الموؤ�س�س�ت الم�لية التقليدية. ولإع�دة اأو الحف�ظ على م�س�در التمويل التقليدية 

هذه اإلى ج�نب م�س�در جديدة، �سيحت�ج �س�نعي ال�سي��س�ت ووا�سعي الم�س�ريع الأف�رقة اإلى:

اإ�سالح اأ�سواق الط�قة لديه�، ول �سيم� �سي��س�ت ت�سعير الط�قة المحلية،• 

اإدخ�ل المزيد من ال�سف�فية في هيكل الم�سروع والمع�مالت. • 

مع�لجة التدابير الجديدة لإزالة الكربون، مثل تقليل الب�سمة الكربونية لم�س�ريع الغ�ز، وفي • 

نه�ية المط�ف تطوير بع�ص  من م�س�ريع الغ�ز.

4.4- �أمن �إمد�د�ت �لغاز �لطبيعي           
بم�س�ريع  ال�سديد  الهتم�م  اإلى  الإفريقية  البلدان  دفعت  التي  الأخرى  الرئي�سية  العوامل  ومن 

ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل الق�سية الح�س��سة المتمثلة في اأمن اإمدادات الغ�ز، والتي تف�قمت 

اأمن  ج�نب  ويت�سل  التج�ريين.  ال�سرك�ء  بين  الثقة  وانعدام   ، الفرعية  ال�سي��سية  التوترات  ب�سبب 

المج�ورة  البلدان  من  للحدود  الع�برة  الغ�ز  اأن�بيب  خطوط  اإمدادات  على  ب�لعتم�د  الإمدادات 

المنتجة للغ�ز. وقد ن�س�أ هذا القلق لي�ص فقط في اإفريقي�، ولكن اأي�ًس� في من�طق اأخرى من الع�لم، 

مثل ال�سرق الأو�سط، حيث ك�ن يجب اأن يتم التحّول اإلى واردات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل من خالل 

اإمدادات  م�س�در  تنويع  الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  ويوفر خي�ر  البلدان.  بع�ص  في   FSRUs وحدات 

اإمدادات الغ�ز الطبيعي و/اأو  اأن عجز  اإل  الغ�ز من خالل مرافق ا�ستيراد الغ�ز الع�ئمة المرنة.  

ق�س�ي� البنية التحتية المقيدة لإمدادات الغ�ز ك�نت ال�سبب الرئي�سي لقيود اأو النقط�ع�ت في تج�رة 

خطوط اأن�بيب الغ�ز عبر الحدود. فعلى �سبيل المث�ل، لم ت�سل اإمدادات الغ�ز عبر الحدود من الغ�ز 

النيجيري اإلى غ�ن� عبر خط اأن�بيب الغ�ز في غرب اإفريقي� اإلى م�ستوي�ته� التع�قدية ب�سبب م�سكالت 

اإمدادات الغ�ز وق�س�ي� نقل الغ�ز في نيجيري�.
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5- �ل�صتنتاجات
ك�نت اإفريقي� م�سدًرا ل�س�درات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل لعدة عقود، لكن هن�ك �ستة بلدان اأفريقية 

فقط م�سدرة ح�لًي� الغ�ز الطبيعي الم�س�ل. ومعظم البلدان في الق�رة الإفريقية ل تمتلك احتي�طي�ت 

كبيرة من الغ�ز الطبيعي الموؤكدة وعدد قليل جًدا منه� يمثل الجزء الأكبر من اإجم�لي اإنت�ج وا�ستهالك 

الغ�ز في الق�رة. ومع ذلك، ت�سير �سين�ريوه�ت الط�قة التي �س�غته� بع�ص الموؤ�س�س�ت الدولية اإلى 

اأنه من المتوقع اأن ت�سهد اإفريقي� خالل العقود الق�دمة اأحد اأعلى معدلت نمو الطلب على الغ�ز.

وقد يثير هذا ت�س�وؤلت حول ا�ستدامة الخي�ر المحتمل للبلدان الإفريقية لال�ستمرار في ا�ستهالك 

م�س�در الط�قة الم�ستمدة من الوقود الأحفوري في وقت يتزايد فيه القلق الع�لمي ب�س�أن الت�أثير ال�سلبي 

لتغير المن�خ على القت�س�دات الن�مية، مثل اقت�س�داته�. وال�سوؤال الوجيه الذي يطرح ب�سكل متكرر 

هو لم�ذا التركيز على الغ�ز الطبيعي؟ م�ذا عن اإمك�ن�ت الط�قة المتجددة الكبيرة في اإفريقي�؟ كيف 

ومتى يمكن ال�ستف�دة من هذه الإمك�ن�ت )على �سبيل المث�ل، الم�ستوى الع�لي لالإ�سع�ع ال�سم�سي 

في الق�رة( لتوفير الكهرب�ء لماليين من المن�زل الإفريقية التي ل تزال تفتقر اإليه�. ول تزال الح�سة 

الح�لية من الط�قة المتجددة في اإجم�لي ا�ستهالك الط�قة الأولية في اإفريقي� منخف�سة للغ�ية.

وب�سبب التحدي�ت العديدة التي تواجهه� في زي�دة هذه الح�سة، من غير المرجح اأن تنتقل معظم 

البلدان الإفريقية ب�سكل مالئم اإلى م�س�در الط�قة المتجددة وا�سعة النط�ق في غ�سون ال�سنوات 

الع�سر الق�دمة اأو حتى لفترة اأطول. لذلك، في العديد من البلدان الإفريقية، حيث يكون ذلك ممكًن�، 

�سي�سمل م�س�ر اإزالة الكربون ا�ستخدام الغ�ز الطبيعي، �سواء ك�نت اإمدادات الغ�ز منتجة محلًي� اأو 

م�ستوردة. و�سيتطور هذا جنًب� اإلى جنب مع تطوير قدرات الط�قة المتجددة، وهو اأمر يحدث ب�لفعل 

في بع�ص البلدان.

خالل العقد الم��سي، ك�ن هن�ك اهتم�م اأفريقي كبير ب��ستيراد اإمدادات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل 

ب�سكل اأ�س��سي لمحط�ت الط�قة حيث تم الإعالن عم� يزيد عن اإثني ع�سر م�سروًع� اإفريقًي� ل�ستيراد 

التحتية، ولكن لم يتم  البنية  بن�ء  الم�س�ل، ولكن تم تنفيذ م�سروع واحد فقط وتم  الغ�ز الطبيعي 

ت�سليم اأي غ�ز طبيعي م�س�ل اإلى من�س�أة ا�ستيراد الغ�ز حتى الآن. يذكر اأن من العوامل التي اأث�رت 

م�ستوى  على  الغ�ز  اأ�سع�ر  انخف��ص  هو  الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  لواردات  الإفريقي  الحم��ص  هذا 

المراكز الذي �س�دت في ذلك الوقت، والمخ�وف ب�س�أن اأمن اإمدادات الغ�ز، وظهور المزيد من مرافق 

ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل الع�ئمة المرنة. وفي الوقت الح��سر، ل يزال الم�ستوردون الأف�رقة 

المحتملون للغ�ز الطبيعي الم�س�ل يواجهون نف�ص حجم ال�سوق وتحدي�ت تمويل البنية التحتية، كم� 

اأن ظروف �سوق الط�قة الع�لمية الح�لية المتقلبة وغير الموؤكدة ل تجعل من ال�سهل التغلب على هذه 

الحواجز. 

ومن غير المرجح اأن توؤدي الم�ستوي�ت الح�لية المرتفعة للغ�ية لأ�سع�ر الغ�ز في مراكز البيع الأوروبية، 

و�سعر الغ�ز على الموؤ�سر الي�ب�ني-الكوري )JKM - Japan/Korea Marker ( للغ�ز الطبيعي 
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م�س�ريع  لكن  الم�س�ل.  الطبيعي  الغ�ز  بواردات  الإفريقي  الهتم�م  اإحي�ء  اإلى  الآ�سيوي  الم�س�ل 

اأ�سع�ر  ت�أثير تحرك�ت  اإفريقي�، و�سيعتمد  ال�ستيراد ت�ستغرق وقًت� للتخطيط والتطوير، خ��سة في 

الغ�ز على الفترة التي يُتوقع فيه� بدء تنفيذ هذه الم�س�ريع. ومن ال�سعب التنبوؤ بمدة ا�ستمرار هذا 

التقلب الح�لي في الأ�سع�ر وم� اإذا ك�ن هذا الو�سع هو حلقة ق�سيرة الأجل اأو بداية لتغيير هيكلي 

ه�م في ال�سوق. وعلى اأي ح�ل، �سيحت�ج م�ستوردو الغ�ز الطبيعي الم�س�ل الأف�رقة المحتملون اإلى 

الطبيعي  الغ�ز  لتوريد  ا�ستراتيجي�تهم  المحتملة من خالل �سي�غة  الأ�سع�ر  التخفيف من مخ�طر 

الم�س�ل بعن�ية وتقييم ت�أثيره� المحتمل في ظل �سين�ريوه�ت اأ�سع�ر الغ�ز الدولية المختلفة والهي�كل 

)الت�سويقية( التع�قدية. ولط�لم� ك�ن الحجم المحدود لالأ�سواق المحتملة ل�ستيراد الغ�ز الطبيعي 

الم�س�ل في اإفريقي� ع�ئق� خطيرا للحكوم�ت اأو مروجي الم�س�ريع الذين يخططون لم�س�ريع ا�ستيراد 

الغ�ز الطبيعي الم�س�ل، خ��سة عندم� تكون ظروف �سوق الغ�ز الدولية متوترة كم� هي الآن. 

وعلى المدى الطويل، يمكن اأن يوفر الطلب المحلي الك�من على الغ�ز الطبيعي فر�ًس� لتو�سيع 

الطلب،  هذا  يتحقق  لكي  ذلك،  ومع  الكبرى.  ال�سحراء  جنوب  اإفريقي�  في  �سيم�  ل  الغ�ز،  �سوق 

�سيحت�ج وا�سعي ال�سي��س�ت الأف�رقة اإلى اإ�سالح جدي لأ�سواق الط�قة والأطر الق�نونية والتنظيمية 

الطبيعي  للغ�ز  الم�ستقبلي  الدور  ب�س�أن  ال�سلبية  ال�سكوك  لتجنب  ذلك،  على  عالوة  ال�سلة.  ذات 

لأولوي�ت  الوا�سح  الت�سل�سل  يعك�ص  اأن  من��سًب�، يجب  ك�ن ذلك  المتجددة، حيثم�  الط�قة  وم�س�در 

تحول الط�قة لي�ص فقط اللتزام�ت المتعلقة ب�إزالة الكربون )اأو ال�سغط(، ولكن اأي�ًس� الحق�ئق على 

اأر�ص الواقع في اإفريقي�، ول �سيم� قيود التمويل التي ل تزال م�س�ريع الط�قة الإفريقية تواجهه�.

وحتى وقت قريب، لعبت الم�س�رف الإنم�ئية المتعددة الأطراف ووك�لت ائتم�ن�ت الت�سدير دوًرا 

مهًم� للغ�ية في تمويل م�س�ريع البنية التحتية للط�قة في اإفريقي�. على ال�سعيد الدولي، اأدى ال�سغط 

المتزايد لتدابير اإزالة الكربون لالبتع�د عن م�س�ريع الوقود الأحفوري اإلى عدم اليقين ب�س�أن م�س�ركة 

هذه الموؤ�س�س�ت الرئي�سية م�ستقبال في تمويل م�س�ريع ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل. في الواقع، 

تزداد �سعوبة تعبئة م�س�در التمويل لم�س�ريع النفط والغ�ز.

“realpolitik”( لإمدادات   – الواقعية  ال�سي��سة  )اأو  الجديدة  ال�سي��سية  للجغرافي�  يمكن  هل 

الغ�ز اأن ت�سمح بتمويل م�س�ريع جديدة لإمدادات الغ�ز في اإفريقي�، واإلى متى، اإذا تمت مع�لجة الحد 

من الب�سمة الكربونية لهذه الم�س�ريع ب�سكل من��سب و�سريع؟

لتمويل  فقط  لي�ص  بديلة  تمويل  م�س�در  عن  ب�لبحث  ح�لًي�  الأف�رقة  الم�سلحة  اأ�سح�ب  يقوم 

م�س�ريع ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل، ولكن اأي�ًس� لتمويل �سل�سلة من الم�س�ريع على طول ال�سل�سلة 

الهيدروكربونية. وينبغي األ تركز الحكوم�ت الإفريقية على تحديد م�س�در تمويل بديلة لم�س�ريعه� 

الم�س�ريع.  لهذه  التمويل«  »ق�بلية  تح�سين  اإلى  ت�سعى  اأن  اأي�ًس�  ينبغي  بل  الهيدروكربونية فح�سب، 

وي�سمل ذلك اإ�سالح قط�ع الط�قة فيه�، و�سف�فية الم�س�ريع، وتنفيذ تدابير الم�سروع المتعلق ب�إزالة 

ه�ئلة  تحدي�ت  الإجراءات  هذه  ت�سكل  اأن  يمكن  المتو�سط،  اإلى  الق�سير  المدى  وعلى  الكربون. 

ب�لن�سبة لبع�ص البلدان الإفريقية للتغلب عليه�، ولكنه� ل يمكن تجنبه� في الأجل الطويل.
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�لجدول )3(

موجز تاأثير بع�س �لدو�فع �لرئي�صية على و�رد�ت �إفريقيا �لمحتملة من �لغاز �لطبيعي �لم�صال

وعدم  �ملرتفعة  �لغاز  �أ�صعار  يف  �حلالية  �لتقلبات  تاأثري 

�لإفريقي  بالإقبال  مقارنة  �لطاقة  �نتقال  يف  �ليقني 

�ل�صابق لو�رد�ت �لغاز �لطبيعي �مل�صال.

�لدو�فع

�سعر اإمدادات الغ�ز الطبيعي امل�س�ل

حجم �سوق الغ�ز الطبيعي امل�س�ل املحتمل يف اإفريقي�

متويل البنية التحتية   

اأمن اإمدادات الط�قة 

ويعر�ص الجدول )3( اأعاله الأثر التج�هي لكل من الدوافع الرئي�سية في ظل الظروف الح�لية 

ل�سوق الط�قة وعدم اليقين في مج�ل انتق�ل الط�قة مق�رنة ب�هتم�م اإفريقي� ال�سديد ال�س�بق بواردات 

الغ�ز الطبيعي الم�س�ل. 

والجدير ب�لهتم�م، اأن الدافع وراء اأمن اإمدادات الط�قة هو الع�مل الوحيد الذي يمكن اأن يزيد 

الهتم�م ب�سكل اإيج�بي بواردات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل متعددة الم�س�در، على عك�ص واردات خط 

اأن�بيب الغ�ز عبر الحدود. 

ومن المرجح اأن تركز الم�س�كل الح�لية المتعلقة ب��ستيراد الغ�ز الرو�سي عن طريق خط الأن�بيب 

اإلى اأوروب� اأذه�ن �س�نعي القرار الأف�رقة في �سي��س�ت الط�قة من القط�عين الع�م والخ��ص ب�سكل 

اأكبر على م�س�ألة اأمن اإمدادات الغ�ز. وينبغي الت�أكيد على اأن التقلب�ت الدولية المرتفعة في اأ�سع�ر 

وقد  الرو�سية-الأوكرانية.  الحرب  اندلع  قبل  بداأت  قد  الط�قة  انتق�ل  ب�س�أن  اليقين  وعدم  الغ�ز 

اأدت هذه الحرب اإلى تف�قم الو�سع و�ست�ستمر تداعي�ته� ال�سلبية ربم� ب�سع �سنوات.  ومع ذلك، من 

الم�س�ل في  الطبيعي  الغ�ز  الجديدة ل�ستيراد  للم�س�ريع  المحتمل  التطوير  اأن  اإلى  الإ�س�رة  المهم 

اإفريقي� يحت�ج اإلى النظر فيه من منظور زمني يتج�وز ال�سنتين اأو الثالث �سنوات الق�دمة اأو حتى 

بكثير  اأ�سغر  اإفريقي�  المحتملة في  الم�س�ل  الطبيعي  الغ�ز  ا�ستيراد  اأ�سواق  و�ستكون  اأطول.  لفترة 

من الأ�سواق الأوروبية والآ�سيوية الح�لية. ولكن على المدى الطويل، يمكن اأن توفر فر�ًس� مفيدة 

ومتن�مية لتج�رة الغ�ز الطبيعي الم�س�ل عندم� ت�سبح اأ�سواق الغ�ز الطبيعي الم�س�ل الع�لمية فيه� 

في  �سرامة  الأكثر  الكربون  اإزالة  اإجراءات  تبداأ  عندم�  خ��سة  اأخرى،  مرة  المعرو�ص  في  ف�ئ�ص 

الت�أثير ب�سكل خطير على اأ�سواق الط�قة في اأوروب� وبع�ص اأجزاء اآ�سي�.

اأ�سع�ر الغ�ز وعدم اليقين في تحول الط�قة قد قللت من  وبدون �سك اأن التقلب�ت الح�لية في 

حم��ص اإفريقي� لواردات الغ�ز الطبيعي الم�س�ل. وعلى المدى الق�سير، من المرجح اأن يتم ت�أجيل 

➩

➩

➩

➩
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اأو التخلي عن قرارات ا�ستيراد الغ�ز الطبيعي الم�س�ل. لكن اهتم�م بع�ص الدول الإفريقية بواردات 

نه�ئًي�. و�سيكون  تلغى  اأن  المرجح  اإفريقي� والمغرب، من غير  الم�س�ل، مثل جنوب  الطبيعي  الغ�ز 

لتطورات �سوق الط�قة الدولية خالل الع�مين اأو الثالثة اأعوام الق�دمة ت�أثير ح��سم على واردات الغ�ز 

الطبيعي الم�س�ل الإفريقية في الم�ستقبل.

واأخيًرا، اإن عودة موؤتمر الأطراف لتف�قية الأمم المتحدة لتغير المن�خ )COP27( اإلى الق�رة 

الإفريقية هذا الع�م بعقد COP27 في جمهورية م�سر العربية، اأكبر م�ستخدم للغ�ز الطبيعي في 

اإفريقي�، �سيوؤكد على الر�س�لة التي مف�ده� اأن اإفريقي� �ستحت�ج اإلى تقليل ب�سمة الكربون ب�سكل جدي 

اإجراءات تخفيف انبع�ث�ت ث�ني اأك�سيد  من وقوده� الأحفوري. والنخراط في نه�ية المط�ف في 

الكربون )CO2( من الغ�ز الطبيعي. ومن الموؤكد اأن اإفريقي� �ستلبي ذلك من خالل الت�أكيد بقوة على 

طلبه� للح�سول على دعم م�لي ع�جل لمع�لجة الأثر ال�سلبي لتغير المن�خ، الذي يوؤثر ب�لفعل ب�سكل 

خطير على العديد من المن�طق الفرعية  في اإفريقي�.
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