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الجزائر تلتحق بركب الدول املنتجة واملصدرة للفوسفاط ومشتقاته 

باستثامرات تقدر ب 7 مليار دوالر امرييك
ــارس 2022  ــخ 15 م ــري بتاري ــر مجمــع ســوناطراك الجزائ ن
ــع رشكات  ــة م ــة رشاك ــاء اتفاقي ــن إمض ــه ع ــن في ــا أعل بيان
ــة  ــة الصيني ــة الجزائري ــاء "الرك ــا انش ــم مبقتضاه ــة ت صيني
ــن  ــة م ــري 56 باملائ ــرف الجزائ ــك الط ــث ميتل ــمدة" حي لألس

ــا. ــي 44 منه ــرف الصين ــك الط ــا ميتل ــهم بين ــوع األس مجم
يعتــر قطــاع الفوســفاط يف الجزائــر غــر متطــور مقارنــة 
ــا يف  بتونــس واملغــرب اللــذان يحتــان مراتــب متقدمــة عاملي
انتــاج وتصديــر الفوســفاط، ومشــتقاته مــن األســمدة حيــث مل 
يتجــاوز انتــاج الفوســفاط يف الجزائــر 1.3 مليــون طــن ســنويا 
ــن  ــر م ــة مبخــزون الجزائ ــم محتشــم مقارن يف 2016 وهــو رق
الفوســفاط الــذي يقــدر ب 3000 مليــون طــن]1] . هــذا وتشــر 
ــة  ــة الثاني ــل املرتب ــات ســنة 2021 إىل أن ملغــرب تحت احصائي

عامليــا وتحتــل تونــس املرتبــة العــارشة عامليــا
تســعى الجزائــر عــن طريقــة هــذه الراكــة اىل النهــوض 
ــات يف رشق  ــع والي ــل الفوســفاط يف أرب ــاج وتحوي بقطــاع انت
ــا  ــون طــن ســنويا م ــارب 6 ملي ــة تق ــدرة انتاجي ــر بق الجزائ
ســيضع الجزائــر يف مقدمــة البلــدان املصــدرة للفوســفاط 
ــا  ــابعة عاملي ــة الس ــل املصنف ــة الرازي ــن مزاحم ــيمكنها م وس
ــات   ــب إحصائي ــنويا حس ــن س ــون ط ــاج 5.5 ملي ــدرة انت بق

.[2[2021
دوالر  مليــار   7 تخصيــص  وقــع  الــذي  املــروع  يشــمل 
لتمويلــه، تطويــر واســتغال منجــم الفوســفاط يف واليــة 
تبســة والتحويــل الكيميــايئ للفوســفاط بواليــة ســوق أهــراس 
وصناعــة األســمدة بواليــة ســكيكدة اىل جانــب املنشــآت 
املوانــئ املخصصــة املتواجــدة مبينــاء عنابــة. كــا أفــاد رئيــس 
ــر عــام مجمــع ســوناطراك اىل أن املــروع يشــمل أيضــا  مدي
ــن 5 و6  ــا ب ــدر قيمته ــة تق ــة ذات صل ــة تحتي ــاريع بني مش
ــن  ــف موط ــارب 12 أل ــا يق ــق م ــة اىل خل ــار دوالر إضاف ملي
ــة اإلنجــاز وحــوايل 6 أالف موطــن شــغل  شــغل خــال مرحل
مبــارش و24 ألــف موطــن شــغل غــر مبــارش يف مرحلــة 

االســتغال]3]. 
بقطــاع  للنهــوض  واعــدا  إطــارا  االتفاقيــة  هــذه  تعتــر 
الفوســفاط يف الجزائــر خاصــة مــع االســتثارات الضخمــة 
ــذي ســينهض أيضــا  ــم رصدهــا وشــمولية املــروع ال ــي ت الت
ــق  ــة اىل خل ــة إضاف ــات جزائري ــة والي ــة ألربع ــة التحتي بالبني

مواطــن الشــغل. 
نذكــر يف هــذا اإلطــار أن الجزائــر تعمــل عــى تنفيــذ األجنــدة 

الكاتب: فتحية بنسليامن

االفريقيــة 2063 التــي اعتمدهــا مؤمتــر رؤســاء دول وحكومات 
ــة  ــدة رؤي االتحــاد االفريقــي ســنة 2009. تشــمل هــذه األجن
التعديــن االفريقيــة "Africa Mining Vision " التــي تســعى 
اىل االســتغال الشــفاف واملنصــف واألمثــل للمــوارد املعدنيــة 
لدعــم النمــو املســتدام والتنميــة االجتاعيــة االقتصاديــة 
ــان  ــم األحي ــب يف معظ ــا يغي ــو م ــع]4]. وه ــاق واس ــى نط ع
عــن القطاعــات االســتخراجية يف املنطقــة حيــث مل يتــم بعــد 
تبنــي هــذه الرؤيــة يف شــال افريقيــا عــى عكــس التطــورات 
التــي تشــهدها بلــدان افريقيــا جنــوب الصحــراء التــي تســعى 
مــن خــال تبنــي رؤيــة التعديــن االفريقــي اىل االعتــاد عــى 

مواردهــا املعدنيــة مــن اجــل خلــق منــو مســتدام. 
ــمدة  ــفاط واألس ــعار الفوس ــهدها أس ــي تش ــرة الت ــع الطف م
ــاع  ــة ســنة 2021 بســبب ارتف ــذ بداي ــة من يف األســواق العاملي
أســعار الشــحن خــال الجائحــة الصحيــة مــن جهــة وتضاعــف 
الطلــب بســبب االزمــة الروســية األوكرانيــة مــن جهــة أخــرى 
تضاعفــت عائــدات الفوســفاط يف املغــرب ب 100 باملائــة بــن 
جانفــي 2021 وجانفــي 2022. يتواصــل هــذا االرتفــاع خــال 
الســنة الحاليــة حيــث ســجلت اســعار األســمدة ارتفاعــا ب 30 
باملائــة خــال الثاثيــة األوىل مــن ســنة 2022 بســبب التخــوف 
ــن  ــة م ــز 10 باملائ ــي تناه ــيا الت ــادرات روس ــع ص ــن تراج م

االســتهاك العاملــي. 
متثــل هــذه الظرفيــة فرصــة ذهبيــة لبلــدان املنطقــة التــي لهــا 
قطــاع فوســفاط متطــور وهــو مــا كانــت املغــرب ســبّاقة فيــه 
حيــث أعلــن رئيــس الحكومــة املغــريب أنــه بالرغــم مــن ارتفــاع 
األســعار العامليــة للمحروقــات واملــواد األساســية اال ان املغــرب 
ــدات  ــار أن عائ ــة باعتب ــة تكميلي ــة اىل ميزاني ــت يف حاج ليس
الفوســفاط التــي تضاعفــت تغطــي الحاجيــات اإلضافيــة 

ــة]5]. للميزاني
مــع انضــام الجزائــر للبلــدان املنتجــة واملصــدرة للفوســفاط 
ــا للدخــول يف منافســة مــع أكــر مصــدري  ــات تؤهله بإمكاني
الفوســفاط عامليــا تعتــر فرصــة ســانحة لخلــق تحالــف منتجي 
ــث  ــريب حي ــرب الع ــمدة يف املغ ــفاط واألس ــدري الفوس ومص
ــن  ــر واملغــرب م ــس والجزائ ــن تون ــن كل م ــع التنســيق ب يق
أجــل تعزيــز موقعهــم يف الســوق العامليــة وتضافــر جهودهــم 
املشــركة مــن أجــل النهــوض بالقطــاع يف الجهــة وجعلــه 
قاطــرة للنمــو املســتدام والتنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة]6].  
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