
وزیر الطاقة نور الدین بوطرفة في حوار لـ"الشروق": ھكذا أقنعنا إیران والسعودیة بإنجاح اجتماع أوبك 
 بالجزائر

  
 - اإلیرانیون تعّھدوا بعدم التسّبب في أي خالف یفشل قمة الجزائر 

 - السعودویون التزموا في لقاء معي بباریس بالمشاركة في قرار یخدم الجمیع

 - الروسیون رھنوا دعمھم لقرارات أوبك باالتفاق داخل المجموعة

 - عالقات الرئیس بوتفلیقة وثقلھ أثرا بشكل مباشر على االجتماع ونجاحھ

 - الزیادات من عدمھا في تسعیرة الوقود والكھرباء سیفصل فیھا البرلمان

  حاوره: حسان حویشة

قتصادیة والوطنیةصحافي بجریدة الشروق الیومي، متابع للشؤون اإل  

المكوكیة  وزیر الطاقة نور الدین بوطرفة في ھذا الحوار مع "الشروق" عن حیثیات جوالتھ یتحدث
أوبك، وكوالیس اجتماع منظمة الدول  للوصول إلى توافق لدى الدول األعضاء وغیر األعضاء في منظومة

إلنتاج الذي وصف بالتاریخي، وماذا الماضي، وقرار تخفیض ا المصدرة للنفط أوبك بالجزائر نھایة الشھر
أن  المغلق الماراطوني، وكیف تم التوصل إلى إجماع بین جمیع الدول األعضاء بعد حدث داخل االجتماع

 .كان اللقاء على وشك االنتھاء وانصراف المجتمعین دون التوصل إلى أي قرار

للتنسیق في إطار تجمید  الجزائر بوطرفة أن المنظمة تتوقع رد فعل ایجابي من روسیا بعد اتفاق ویرى
أنبوب الغاز غالسي لم تعد موجودة، ما یعني أن  اإلنتاج، وكشف بالمقابل أن الجدوى االقتصادیة لمشروع

نھائیا الحكومة تتجھ إللغاء المشروع .  

مة بدایة، لماذا انتظرتم ھذا الظرف بالذات بعد مرور عامین على بدایة األزمة النفطیة، للدفع بدول منظ
 "أوبك" لالجتماع واتخاذ قرار؟

ولكن ظروفا لم تسمح في ذلك  2014نحن لم ننتظر إلى اآلن لنبادر، الرئیس سبق وأن أطلق مبادرة عام 
 .الوقت للبلدان أن یتوصلوا إلى اتفاق

كان النفط  2014في  إلى السوق النفطیة فالعربیة السعودیة كان لھا نظرة أخرى للسوق وحینھا أي وبالنظر
بالمملكة لرفع اإلنتاج وتسبب ذلك في تراجع  الصخري قد أثر كثیرا على مستویات اإلنتاج، ما دفعھم

محاولة للحد من إنتاج النفط الصخري دوالرا، في 60األسعار إلى  . 

دوالرا ومسعى  30إلى  20الھدف الذي سطر حینھا لم ینجح واألسعار تھاوت ووصلت إلى ما بین  لكن
تعید التوازن للسوق مرة أخرى ما أعطى فرصة أخرى لدول األوبك لتتشاور كیف المملكة فشل، وھو . 

احتضان الجزائر لمنتدى  اجتماع فیینا في جوان كانت لنا الفرصة وتكلمنا مع الرئیس حول إمكانیة خالل
 .الطاقة والفرصة لعقد اجتماع غیر رسمي لمنظمة أوبك



للمنتدى وللنظر في  ة وخاطبتھ "أرید رؤیتك، للتحضیرتعییني تكلمت مع رئیس المنظمة في جویلی بعد
لیتأكد بعدھا اللقاء في الجزائر، واعتقد ان ھذا  االجتماع غیر الرسمي"، اتفقنا على اللقاء في سبتمبر،

المناسب اللقاء جاء في الوقت . 

جولة قادتكم لعدد من الدول في أوبك وخارجھا قبیل القمة، ما الذي واجھكم من عراقیل وصعوبات لتقریب 
 وجھات النظر؟

عینت حدیثا في منصبي كوزیر للطاقة وكان الھدف األول من ھذه الزیارات ھو فھم المشكل "ما ھو 
 المشكل الحقیقي"؟

لھا شروط للوصول  ت أن اسمع أوال من إیران التي كانأن ھناك مشاكل بین إیران والسعودیة فحاول سمعنا
مالیین برمیل 4القرار أي  إلى مستوى إنتاج لما قبل العقوبات وكانت ثابتة على ھذا . 

اإلنتاج قبل العقوبات،  مع اإلیرانیین في زیارتي لبلدھم، وقلت لھم من حقكم أن تعودوا إلى مستوى تكلمت
الھدف من وصولكم إلى ھذا المستوى من النتائج؟ ما  كم مسؤولیة وما ھوولكن بالمقابل قلت لھم أیضا أن ل

دوالرا؟ وقلت لھم یجب أن تكون لكم مسؤولیة ومرونة من اجل أن نعید  20ھي الفائدة والبرمیل في 
لألسعار التوازن . 

ا فاشال.. ال اجتماع لمست تجاوبا خصوصا أني قلت لھم "ال تنسوا أن االجتماع في الجزائر وال نرید وحقیقة
الجزائر، وحقیقة أبدوا تفھما وأبدوا حبھم للجزائر بحكم  نرید أن تكون إیران ھي المسؤولة عن فشل اجتماع

ھناك  الجیدة، ولذلك تعھد الوزیر اإلیراني ونائب رئیس الجمھوریة لي بأن ال تكون عالقاتنا السیاسیة
مؤمن أنھ یمكن أن نجد مع  غادرت إیران وأناأسباب من طرفھم یمكن أن تفشل اجتماع الجزائر، وحقیقة 

 .إیران تفاھما واتفاقا

االجتماع على  توجھت إلى قطر والتقیت برئیس المنظمة وأعطاني نظرتھ وقال لي انتم ستحتضنون بعدھا
البلدان األعضاء وإطالق واتخاذ  أرض الجزائر، وممكن أن تكون الفرصة، ألن لكم عالقات جیدة مع

 .مبادرة

دوالرا ال  50 زیارتي لموسكو تكلمت مع الوزیر نوفاك وكانت نظرتھ واضحة، وان األسعار تحت وخالل
أردتم أن ندعم قرار التجمید یجب  تساعد أي طرف، كما أن الوزیر الروسي كان صریحا وقال لي إذا

الدوحة وتتوصلوا إلى قرار، خصوصا أن روسیا كانت حاضرة في  في أوبك أن تتفقوا فیما بینكم علیكم 
ولذلك كان تخوف من عدم التوصل إلى شيء مشترك ولم نتوصل لقرار،  

أنني في لندن إذا كان  تواجدي في موسكو كلمني الوزیر السعودي وطلب لقائي بشكل مستعجل، قال لي عند
ى لیتوفر على تأشیرة للدخول إلى بریطانیا، واتفقنا ع بإمكانك المجيء، فأخبرتھ أن الوفد الذي یرافقني ال

السوق  ذلك، وخالل اللقاء سمعت منھ نظرة بالده وما الذي تستطیع أن تقوم بھ ووضع اللقاء في باریس وتم
بقدر ما ركز على إعادة التوازن  النفطیة، حیث أن الوزیر السعودي لم یركز على األسعار خالل اللقاء

ى حضور ومشاركة المملكة وبأنھا األسعار، وحینھا أكد لي عل للسوق النفطیة وھو ما سینتج عنھ تحسن في
قرار في فائدة الدول األعضاء وھذا ما تمخض عن اجتماعنا في باریس مستعدة التخاذ . 

 قبیل انطالق المنتدى ولقاء أوبك بعدھا، التصریحات كانت متباینة، ماذا فعلتم لتقریب وجھات النظر؟

ھا إلى أعلى مستوى وھذا أمر معروف قبل الشروع في أي مفاوضات، البلدان دوما ترفع من سقف مطالب
  .في الوضعیات التفاوضیة



السعودیة وإیران،  سماع جمیع اإلطراف دون أن نلتفت یمینا ویسارا، في ظل حدیث عن خالف بین حاولنا
ونظرة من السعودیة مثل الجزائر وھو رفع  لكن في الحقیقة لم أر أي مشكل، بل رأیت نظرة من إیران

 .األسعار

األوبك على مستوى  في األوبك ضعیف وال یرتقي لمستویات الكثیر من الدول، فلیس لنا قدرة في إنتاجنا
 .اإلنتاج، لكن لدینا قدرة سیاسیة دبلوماسیة

السعودیة، والخطوة ھذه في  كون االجتماع كان في الجزائر، فإیران بإمكانھا القیام بخطوة وكذلك وأیضا
 .الجزائر تكون لھم أسھل من بالد أخرى

حدث لیتحول اللقاء  ساعات، ما الذي 7من المفروض أن یتم اجتماع أوبك خالل ساعتین، لكنھ قارب  كان
واألبواب مغلقة؟ من تشاوري إلى استثنائي بقرارات ملزمة؟ وما الذي حدث  

قوم من السعودیة أن ت كان طویال فعال، والنقطة األساسیة ھي أننا اتفقنا في البدایة أن ال نطلب االجتماع
لوحدھا، ویجب أن تكون خطوة متزامنة لجمیع  بالخطوة األولى لوحدھا أو إیران ھي التي تقوم بھا

 .األعضاء

واضحة، ما ھي االقتراحات  البدایة األمین العام قدم السیناریوھات المحتملة، وبعدھا قلنا الصورة في
 .الملموسة، وما ھي القرارات التي سنخرج بھا

معاملتھم بشكل مختلف،  واعترف أن إیران ونیجیریا ولیبیا لھم ظروف خاصة یمكن السعودي تكلم الوزیر
أكثر وھذه النقطة ھي التي ربما سمحت لالجتماع أن یفتح . 

فلننھي االجتماع ونحول  ساعات، أعضاء من األوبك قالوا: تكلمنا كثیرا ودرسنا السیناریوھات، 3 بعد
من الحضور "انتھینا... االجتماع تم وانتھى"، وھنا  عات قال عددسا 4القرارات الجتماع فیینا، وبعد مرور 

یغلق وینتھي كان االجتماع على وشك أن . 

الجزائر.. لماذا نحن  ھذه األثناء تناولت الكلمة وخاطبت األعضاء المجتمعین قائال: "نحن في في
ترنت أو ندوة عبر الوابأخرى عن طریق االن مجتعمون ھنا؟ لقد كان بإمكاننا أن نسلم على بعضنا بطرق  

العربیة السعودیة  مخاطبتي للحضور وقلت لھم: "ما ھي البلدان التي أسست أوبك؟ ھي المملكة واصلت
سطرتھ المنظمة خالل إطالقھا"، وأضفت:  والعراق والكویت وإیران وفنزویال، وسألتھم عن الھدف الذي

؟ إذا كانت مصلحة فردیة فلن نصل إلى أي للمنظمة عندما إنطلقت "ھل كانت مصلحة فردیة، أم جماعیة
ر وما الذي سیتغی توجھنا إلى فیینا.. لو لم نخرج بقرار الیوم فلن نخرج بقرار أیضا في فیینا نتیجة وحتى لو

 ."ما بین الیوم ونوفمبر.. ال شيء سیتغیر

وضع داخلي، عشریة  بعدھا إلیھم وقلت: "لدینا مسؤولیة جماعیة".. نحن في الجزائر أیضا كان لنا توجھت
وال نستطیع أن نقول أن ظروفنا خاصة..  سوداء، عقوبات وحصار ومشاكل ولم نطلب یوما من أوبك شیئا،

 32.5ھذه القاعة دون الخروج بقرار"، وعندھا اقترحنا التجمید عند  وألحیت على أننا ال یمكن الخروج من
برمیل وتشكیل لجنة فنیة تدرس مستوى إنتاج كل بلد ملیون . 

 بعد االجتماع، ھل تلقیتم إشارات ایجابیة من روسیا للتنسیق والتعاون في إطار تجمید اإلنتاج؟

فیما بینھا، ولذلك سننتظر  منذ البدایة كان موقفھا واضحا وھي مستعدة للتعاون إذا اتفقت دول األوبك روسیا
سنتصل بالطرف الروسي ونأمل في اآلن إلى شھر نوفمبر  اجتماع فیینا لتتضح الرؤیة أكثر، واعتقد انھ من



من الطرف الروسي في أكتوبر، وصراحة نحن نتوقع تعاونا ایجابیا.. ننتظر  أن یكون ھناك لقاء قریب
األفعال تجسید . 

 ھناك من تحدث عن دور للرئیس بوتفلیقة في ھذا اللقاء؟

المنظمة لھم تقدیر  فياالجتماع یجب أن ال ننسى دور رئیس الجمھوریة، فبلدان الخلیج األعضاء  خالل
 .كبیر للرئیس بوتفلیقة وھذا األمر ساعد االجتماع كثیرا

من بلد بوتفلیقة  انھ قبل االجتماع، قال وزراء تلك البلدان صراحة "أنھ من المستحیل أن نخرج وأصارحكم
اسي كان االجتماع، وأیضا الرئیس كثقل دبلوم دون أن نتوصل إلى قرار.."، قالوا ھذا الشيء قبل انطالق

إیران وبلدان الخلیج وفنزویال أیضا حاضرا خالل االجتماع وأثر على . 

، ما الھدف من وراء ھذا 37دوالرا بدل  50احتسب قانون المالیة سعرا مرجعیا للبرمیل على أساس 
 اإلجراء؟

ت القرارا دوالرا ھو األحسن لتكون 50فسعر  2018أرادت الرجوع إلى الحقیقة، وممكن إلى  الحكومة
أشھر نتوقع استقرار  8أو  7إلى  التي تتخذھا الحكومة حقیقة ولیست خیاال، ومع قرار األوبك من ھنا

یجب أن نكون واقعیین، یجب أن نخرج من االقتصاد  دوالرا. ومع ذلك 60و 50أسعار النفط ما بین 
 .المبني على المحروقات

لمالیة؟ھل من تأكید حول زیادات جدیدة ألسعار الطاقة في قانون ا  

  .القانون سیمر على البرلمان.. سننتظر ذلك وسنرى

ملیارا، ھل تواجھ الشركة صعوبات في تمویل  70إلى  90استثمارات سوناطراك تراجعت من 
 استثماراتھا؟

االستثمارات  لم تتراجع عن مشاریعھا االستثماریة وكل ما تم برمجتھ سیتم انجازه، لكن سوناطراك
ملیارا 70إلى  90المائة وھو ما دفع بالقیمة من ب 30تراجعت عالمیا بـ . 

بالمائة 30إلى  25بارتفاع  2020بسنة  1.5إلى  1.4برمیل وھدفنا ھو  1.2وحالیا إنتاج البالد ھو  . 

ومداخیل الغاز مرتبطة  في الجزائر لیس ھو األساس، ألن الجزائر بلد غازي قبل أن تكون نفطیة، والنفط
بالمائة 30أن تراجع مداخیل الغاز ھو أیضا  بالمائة، ما یعني 30راجعت بـبالنفط، وأسعار األخیر ت . 

إلى أین وصل مشروع أنبوب الغاز غالسي الذي كان من المفروض أن یربط الجزائر بإیطالیا؟ وھل 
 مازالت أوربا تثق في الجزائر كشریط طاقوي؟

والجزائر من  على أرض الواقع نحن شریك طاقوي ألوربا كسوق قریب ومصلحة مشتركة اقتصادیة، فعلیا
ملیار متر مكعب سنویا 96حیث الغاز تنتج اآلن  . 

أن أنبوب الغاز غالسي  بالنسبة لمشروع غالسي فسبق وأن أبدیت رأیي فیھ لما كنت في سونلغاز، وقلت أما
من أجل انجاز مشروع یجب أن یكون ذا  ط االقتصادیة، ألنھسیكون واقعا عندما تسمح بذلك الشرو

انجازه والشروع فیھ، واقتصادیا ال توجد ظروف مناسبة لمشروع  مردودیة وإذا لم یكن كذلك فال یمكن



 ظل الموارد المتعددة ألوربا حالیا كـ"جي.أن.أل"، وھناك تخمة في المعروض من غالسي خصوصا في
  .الغاز

اع في ظل النموذج االقتصادي الجدید؟ماھي أولویات القط  

ھدف القطاع لن یتغیر وھو رفع اإلنتاج من النفط أو الغاز، وفیما یخص الغاز الطبیعي سنزید اإلنتاج بنحو 
بالمائة 15إلى  10 . 

إطار التحول الطاقوي،  سننطلق فعلیا في الطاقات المتجددة التي سیكون دورھا ھاما في الجزائر في أیضا
المتجددة، ونحن نعمل قبل نھایة السنة لیكون االنطالق  ز أیضا على الغاز الطبیعي والطاقاتالذي یرتك

المتجددة الفعلي للطاقات  
 


