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�إر�شادات حول �شروط الن�شر في المجلة
تعريف بالمجلة و�أهدافها

�إن الهدف الرئي�سي لمجلة النفط والتعاون العربي هو الم�ساهمة في ن�شر الوعي ،وتنمية الفكر
العربي الم�شترك ،حول العالقة بين قطاع النفط والتنمية االقت�صادية واالجتماعية في الوطن
العربي .ونظراً لوجود عدد من المجالت والن�شرات العربية المتخ�ص�صة في �ش�ؤون و�أخبار النفط،
فقد ر�أينا �أن يختلف طابع هذه المجلة عن تلك المجالت والن�شرات من حيث الهدف والم�ضمون،
وذلك تفادياً لالزدواجية والتكرار .وذلك حر�صاً على الم�ساهمة في تنمية �أ�سلوب الدرا�سة والتحليل،
لق�ضية العالقة بين النفط ك�أحد الموارد الأ�سا�سية الطبيعية ،والتنمية في بالدنا ،ك�أقطار منفردة
وك�أمة عربية واحدة تتطلع �إلى خلق وبناء اقت�صاد عربي متكامل في قطاعات ال�سلع والخدمات،
يتمتع بحرية التنقل في عنا�صر الإنتاج بين �أقطاره المختلفة ،وفقاً لم�صالح المجتمع والفرد في �آن
واحد.
وت�أكيدا لفل�سفة المجلة �ضمن هذا الإطار ،ووعياً منها ب�ضرورة تعميق وتنمية �أ�سلوب الدرا�سة
والتحليل ،ف�إنها تقوم بن�شر الأبحاث الجيدة والمبتكرة ،التي تهدف �إلى �إحداث �إ�ضافات جديدة في
حقل الفكر االقت�صادي العربي.
موا�ضيع البحث

ترحب مجلة النفط والتعاون العربي بكل البحوث المبنية على �أ�س�س �سليمة وخالقة ومبدعة،
والتي يمكن �أن ت�ساهم في تطوير االقت�صاد العربي في �إطار �أهداف وفل�سفة المجلة .ونتوجه بالدعوة
لكل الباحثين والكتاب الذين يهتمون بالم�سائل البترولية والإنمائية لم�شاركتنا بمقاالتهم وبحوثهم
لن�شرها في مجلتنا تعميما للفائدة.
ولتحقيق ذلك يتعين االلتزام بالنقاط التالية عند الكتابة.
 - 1ينبغي �أال يكون البحث قد تم ن�شره من قبل باللغة العربية في �أية مجلة �أو مطبوعة.
 - 2ينبغي �أن ي�شتمل البحث على ما بين � 15إلى � 40صفحة (و�أكثر �إذا تطلب الأمر) مع طبعها
على الكمبيوتر .ويتوقع من الكتاب العرب الكتابة باللغة العربية.
 - 3ينبغي تقديم ملخ�ص و�صفي باللغة االنكليزية ،يوجز الغر�ض ومجال و�أ�ساليب البحث ،واهم
الأفكار الواردة فيه واال�ستنتاجات ،على �أن يكون في حدود � 2إلى � 3صفحات ،ويجب �أن يكتب
ب�صيغة الغائب ،و�أن يكون وا�ضحا ومفهوما من دون الرجوع �إلى البحث الرئي�سي،
� - 4صفحة العنوان :ينبغي �أن يكون العنوان دقيقاً ومفيداً ومخت�صراً بقدر الم�ستطاع ،كما يجب تزويد
المجلة با�سم الم�ؤلف مع �سيرة ذاتية مخت�صرة.،
� - 5إذا �سبق وتم تقديم البحث في م�ؤتمر �أو ندوة� ،أو ن�شر بلغة �أخرى ،ينبغي كتابة مذكرة تو�ضح ذلك،
وتبين ا�سم الم�ؤتمر ومكان وتاريخ انعقاده ،وا�سم المجلة التي ن�شر فيها وتاريخ الن�شر ،ورقم العدد
والمجلد :وعنوان البحث باللغة الإنكليزية �أو غيرها من اللغات الأجنبية.
 - 6يتعين على الم�ؤلف �أن يقدم قائمة بالمراجع التي ا�ستخدمها في �إنجاز بحثه.

التقارير

ينبغي �أن تكون التقارير مطبوعة على الكمبيوتر وتتناول وقائع م�ؤتمر �أو ندوة بترولية �أو اقت�صادية
ح�ضرها الكاتب� ،شريطة �أن تكون موا�ضيعها ذات �صلة بالبترول �أو االقت�صاد والتنمية ،كما ي�شترط
ا�ستئذان الجهة التي �أوفدته للم�ؤتمر �أو الم�ؤ�س�سات الم�شرفة عليه لكي ت�سمح له بن�شرها في مجلتنا.
الن�شر

تنطبق هذه ال�شروط على البحوث والمراجعات التي يتم ن�شرها في مجلة النفط والتعاون العربي.
 - 1هيئة التحرير هي الجهة الوحيدة التي تقرر �صالحية البحث �أو المراجعة للن�شر قبل عر�ضه
للتحكيم.
 - 2ي�صبح البحث �أو المراجعة ملكاً للمجلة بعد الن�شر.
 - 3تمنح مكاف�أة رمزية لكل بحث �أو مراجعة يتم ن�شرها.
ويعطي م�ؤلف البحث � 5أعداد من العدد الذي تن�شر فيه بحثه.
تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير ،مجلة ال��ن��ف��ط وال��ت��ع��اون العربي� ،أواب��ك،
�ص .ب 20501 :ال�صفاة -الرمز البريدي 13066 :دولة الكويت
الهاتف� 00965- 24959000 :أو 00965-24959728
الفاك�س00965 - 24959747 :
البريد االلكتروني oapec@oapecorg.org
موقع الأوابك على االنترنت www.oapecorg.org
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األبحـــــــــاث
الطاقة النووية وآفاقها المستقبلية
بعد حادثة فوكوشيما اليابانية

علي رجب٭

تهدف الدرا�سة ،بالدرجة الأ�سا�س� ،إىل �إلقاء ال�ضوء على الطاقة النووية و�آفاقها امل�ستقبلية بعد كارثة فوكو�شيما
اليابانية .وكر�س اجلزء الأول من الدرا�سة لإعطاء ملحة تاريخية حول تطور الطاقة النووية يف العامل ،حيث تعود
بداية تطور الطاقة النووية يف توليد الكهرباء يف العامل ،وب�شكل جتاري� ،إىل خم�سينيات القرن املا�ضي .فبعد انطالق
النه�ضة النووية الأوىل يف مطلع �ستينات القرن املا�ضي �شهدت الطاقة النووية حقبة ازدهار وت�سارعت فيها وترية
ت�شييد وت�شغيل املحطات النووية لريتفع عدد املحطات النووية حتت الإن�شاء يف العامل من  25مفاعل يف بداية
ال�ستينات �إىل  125مفاعل يف بداية ال�سبعينات وي�صل الذروة بواقع  233مفاعل يف عام .1979

٭
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الطاقة النووية وآفاقها المستقبلية
بعد حادثة فوكوشيما اليابانية
مقدمة
بعد انطالق النه�ضة النووية الأوىل يف مطلع الن�صف الثاين من القرن املا�ضي ،ت�سارعت وتائر ت�شييد
وت�شغيل املحطات النووية لتوليد الكهرباء يف العامل لتبلغ ذروتها عام  .1979لكنه ح�صل تباط�ؤ وانخف�ض
معدل �إ�ضافة وح��دات الطاقة النووية اجلديدة يف العامل لأ�سباب متعددة من �أهمها القلق والتخوف
العاملي من احلوادث النووية وما ميكن �أن ت�ؤدي �إليه من كوارث �إثر حادثتي “ثري مايلز �آيلند” (Three
 )Miles Islandيف الواليات املتحدة ( )1979و «ت�شرنوبل» ( )Chernobylيف �أوكرانيا ال�سوفيتية يومذاك
(.)1986
وبعد �أكرث من عقدين من الركود واالنح�سار وعدم الر�ضى ح�صل تبدل يف املواقف ل�صالح الطاقة
النووية التي عادت لتجذب االهتمام واحتلت مركزاً مهماً يف �سيا�سة الطاقة يف الدول ال�صناعية وبع�ض
الدول الأخرى خارج املجموعة ال�صناعية .ومن العوامل التي �ساعدت بالدفع ب�إجتاه نه�ضة جديدة للطاقة
النووية منذ بداية القرن احلايل ،هو الإدراك العاملي ب�أهمية �أمن الطاقة واحلاجة امللحة لتحديد انبعاثات
غازات الدفيئة ،ب�ضوء القلق العاملي حول ظاهرة االحتبا�س احلراري ،خ�صو�صاً و�أن املحطات النووية ال
تنتج عن انبعاث ملثل تلك الغازات ب�شكل مبا�شر.
�إال �أن كارثة جممع فوكو�شيما النووي يف اليابان (�آذار � )2011أعادت ثانية �إىل الأذه��ان املخاوف
من احلوادث النووية وطرح الكثري من الت�سا�ؤالت حول م�ستقبل الطاقة النووية و�أخطارها الكبرية على
الب�شرية ،خ�صو�صاً و�أنه ال ميكن اعتبار تلك الكارثة باحلادثة االعتيادية كونها ت�أتي من دولة متقدمة لها
ال�سبق والريادة يف ا�ستخدام التكنولوجيا وتعترب مثاالً يـ ُحتذى به يف جمال ال�سيطرة النوعية.
وب�ضوء ت�أثري كارثة فوكو�شيما على م�ستقبل الطاقة النووية وانعكا�س ذلك على م�شهد الطاقة العاملي،
ب�ضمنها �صناعة النفط والغاز يف الدول الأع�ضاء ،فقد ارت�أت منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول
(�أوابك) �إجراء درا�سة حول الطاقة النووية يف العامل و�آفاقها امل�ستقبلية بعد كارثة فوكو�شيما.
ت�شتمل الدرا�سة على �أربعة �أجزاء .كر�س اجلزء الأول لإعطاء ملحة تاريخية حول تطور الطاقة النووية
يف العامل .وتناول اجلزء الثاين كارثة جممع فوكو�شيما النووي الياباين .ومت يف اجلزء الثالث التطرق
�إىل املوقف احلايل للطاقة النووية عاملياً وعربياً .وخ�ص�ص اجلزء الرابع لتناول الآفاق امل�ستقبلية للطاقة
النووية يف العامل ومت االختتام ببع�ض املالحظات اخلتامية واال�ستنتاجات .

�أوالً :ملحة تاريخية حول تطور الطاقة النووية يف العامل
ركزت الأبحاث النووية يف �أربعينات القرن املا�ضي ،وب�شكل رئي�سي ،على تطور الأ�سلحة النووية والتي
مت ا�ستخدامها يف نهاية احل��رب العاملية الثانية .وبعد �أن و�ضعت احل��رب �أوزاره���ا ،انتبه العامل �إىل
التطبيقات ال�سلمية للتقنية النووية ،وبالأخ�ص يف جمال توليد الكهرباء ،لي�صبح الرتكيز يدور ،ومنذ

10

علي رجب

منت�صف اخلم�سينات ،حول التطور التقني ملحطات نووية موثوقة((( .لكنه بعد �سنوات من البحث ا�ستطاع
العلماء اال�ستفادة من التقنية النووية خلدمة الب�شرية يف جماالت متعددة �أخرى يف اجلوانب العلمية
والطبية وال�صناعية((( .ويف العقود الأخرية امتدت ا�ستخدامات الطاقة النووية من الكهرباء �إىل جمال
حتليه املياه ،حيث �أن التقنيتني مت�شابهتان �إىل حد كبري .ومن الدول الرائدة يف جمال التحلية بالطاقة
النووية :اليابان وكوريا اجلنوبية ورو�سيا وال�صني والهند والأرجنتني .واجلدير بالذكر� ،أن املحطة النووية
الواحدة ممكن �أن تنتج الكهرباء واملياه العذبة يف �آن واحد((( .مع ذلك ف�إن توليد الكهرباء ميثل اال�ستخدام
الرئي�سي للطاقة النووية على م�ستوى العامل.
برغم �أن ا�ستخدام الطاقة النووية يف توليد الكهرباء قد بد�أ يف الواليات املتحدة يف عام  1951بوا�سطة
مفاعل جتريبي ،ف�إن بداية تطور الطاقة النووية يف توليد الكهرباء يف العامل وب�شكل جتاري يرجع ،عادة،
�إىل عام  1954وبداية ت�شغيل مفاعل «اوبنن�سك» ( )Obininskيف االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق بطاقة 5
ميغاواط (الذي ا�ستخدم لتوليد الكهرباء لغاية عام  1959ومن ثم لأغرا�ض الأبحاث لغاية عام .)2000
ومنذ ذلك التاريخ مرت �صناعة الطاقة النووية العاملية بثالث مراحل رئي�سية ميكن ت�سميتها بالنه�ضة
النووية الأوىل ومرحلة انح�سار الطاقة النووية والنه�ضة النووية اجلديدة.

 :1-1مرحلة النه�ضة النووية الأوىل
بعد �أن بد�أ ت�شغيل �أوىل املحطات النووية التجارية يف العامل خالل اخلم�سينات ،يف رو�سيا تلتها
بريطانيا بعد �سنتني يف حمطة “كالدرهول” ( )Calder Hallالنووية ( )1956وجاء بعد ذلك مفاعل
«�شبينغبورت» ( )Shipping portلتوليد الكهرباء يف الواليات املتحدة ( .((()1957وبعد انطالق ما يعرف
بالنه�ضة النووية الأوىل ،وخا�صة يف مطلع ال�ستينات� ،شهدت الطاقة النووية حقبة ازدهار ،حيث ت�سارعت
فيها وترية ت�شييد وت�شغيل املحطات النووية .فقد دخلت املجال النووي دول متطورة اخرى مثل فرن�سا
يف نهاية اخلم�سينيات و�أملانيا وكندا وبلجيكا و�إيطاليا واليابان وال�سويد و�أ�سبانيا وهولندا و�سوي�سرا خالل
ال�ستينات((( .وخالل ال�سبعينات انت�شرت التقنيات النووية �إىل دول �أخرى مثل ال�صني والهند التي متكنت
من تطوير برامج نووية �سلمية مدعومة من قبل الواليات املتحدة �أو االحتاد ال�سوفيتي كما اختارت دول
(((
نامية اخرى اخليار النووي وب�شكل خا�ص الأرجنتني ،الربازيل ،املك�سيك ،جنوب افريقيا وكوريا اجلنوبية
ثم حلقتها دول �أخرى ،ما نتج عن ذلك ان�ضمام دول �أخرى يف العامل �إىل النادي النووي .و�أ�صبح من ميزات
عقد الت�سعينات هو حتوّل الطاقة النووية باجتاه �آ�سيا والدول النامية ب�شكل عام.
(1) World Nuclear Association, History of Nuclear Energy, June 2010, http://www.world-nuclear.org/info/inf54.
html.
(2) US Department of Energy, The History of Nuclear Energy, DOE/NE-00 88

((( د� .أحمد ب�شارة ،الطاقة النووية وفر�ص امل�ستقبل لدول اخلليج العربية ،جريدة القب�س الكويتية ،عددي .2006/12/19–18
((( حممود ن�صر الدين – �ضو �سعد م�صباح ،م�ستقبل توليد الكهرباء بالطاقة النووية ،النفط والتعاون العربي ،منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول
(�أوابك) ،املجلد ( )32العدد ( )119خريف .2006

(5) International Atomic Energy Agency (IAEA), 50 Years of Nuclear Energy, 1997, www.iaea.org/about/policy/.../gc48inf-4-ftn3

(6) David Elliott, Nuclear Power After Fukushima: Facts and Figures, 28 September 2011. Science and
Development Network, http://www.scidev.net/en/climate-change-and-energy/nuclear-power-after-fukushima.
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وبلغ عدد املفاعالت النووية حتت الإن�شاء يف العامل حوايل  45يف بداية ال�ستينات لريتفع �إىل حوايل
 125مفاعل يف بداية ال�سبعينات ويبلغ الذروة لي�صل �إىل  233مفاعل يف عام  .1979ثم عاد لينخف�ض
ب��ع��د ذل���ك م��ع��دل امل��ف��اع�لات
ال�سنوية حتت االن�شاء �إىل ما
عدد املفاعالت حتت الإن�شاء يف العامل للفرتة 2010 – 1951
بني � 30إىل  40خالل الفرتة
 2005–1995وذل����ك كما
يت�ضح من ال�شكل التايل- :
�أما بالن�سبة ملجموع الطاقة
النووية العاملة يف العامل فقد
ت��زاي��دت بوتائر عالية خالل
ال�سبعينات والثمانينات لكنها،
وب��ا���س��ت��ث��ن��اء ال��ي��اب��ان وك��وري��ا
اجلنوبية ،مرت مبرحلة ركود
خالل الت�سعينات(((.

امل�صدر:

IAEA, International Status and Prospects for Nuclear Power, August 15,2012,
Gov/INF/201212-/GC(56)INF/6.

وب��ال��ن��ت��ي��ج��ة ف����إن���ه خ�لال
اخلم�سينات وبداية ال�ستينات كان ا�ستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء اليزال يعترب تقنية غري م�ألوفه
وجديدة((( ،فقد ارتفعت الطاقة النووية العاملة يف العامل من حوايل  1غيغاواط يف بداية ال�ستينات لت�صل
�إىل ح���وايل  100غيغاواط
�أ�سطول املفاعالت النووية يف العامل للفرتة 2012 - 1954
يف ن��ه��اي��ة ال�سبعينات و�إىل
ح����وايل  320غ��ي��غ��اواط يف
نهاية الثمانينات� .أم��ا خالل
الت�سعينات فقد ك��ان هناك
من��و بطيء لت�صل �إىل 364
غيغاواط يف عام  2010كما
يت�ضح من ال�شكل التايل-:
ك��م��ا ي��ت��ب�ين م���ن ال�شكل
ارتفاع عدد املفاعالت النووية
العاملة يف العامل �إىل 424
يف نهاية الثمانينات وبلوغ
العدد م�ستوى ال��ذروة البالغ
 444مفاعل يف ع��ام 2002
لينخف�ض بعدها �إىل حوايل
 429مفاعل يف عام .2012

امل�صدر:

Mycle Schneirder, Antony Froggatt, World Nuclear Industry Status Report 2012.

(1) International Energy Agency (IEA), Frequently Asked Question, Nuclear, 2012 IECD/ IEA, www.iea.org
>about us>FAQs.

(2) J. Samuel Walker and Thomas R. Wellock, A Short History of Nuclear Regulation, 1946-2009, US Nuclear
Regulatory Commission, October, 2010.
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وخالل عقد ال�ستينات ازداد حجم املفاعالت النووية امل�صممة ب�شكل هام من  500ميغاواط �إىل 800
ميغاواط و�إىل  1000ميغاواط برغم �أن التجربة العملية كانت حم�صورة باملفاعالت التي ي�صل حجمها �إىل
 200ميغاواط �أو �أقل((( (باملقارنة مع حجم  5ميغاواط ملفاعل «اوبنن�سك» يف االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق).

بدون �شك ،يعترب التقدم والتطور التكنولوجي العامل احلا�سم يف �إمكانية اال�ستفادة من التقنية النووية وت�سخريها
للأغرا�ض ال�سلمية ،وبخا�صة لتوليد الكهرباء ،لكن عوامل �أخرى �أثرت وب�شكل وا�ضح يف حتقيق النه�ضة النووية
الأوىل يف العامل ومن �أهمها االرتفاع الذي ح�صل يف �أ�سعار النفط يف بداية �سبعينات القرن املا�ضي.
فقد ا�ستطاعت دول �أوبك ت�صحيح �أ�سعار نفوطها ومن ثم رفعها من حوايل  2.5دوالر /برميل (للنفط
العربي اخلفيف ال�سعودي) يف بداية عام  1973لت�صل �إىل  5.2دوالر/برميل يف نهاية العام املذكور و�إىل
 11.6دوالر/برميل يف بداية عام  .(((1974والتي �أطلق عليها «ال�صدمة النفطية الأوىل» ،والتي تعد مبثابة
املرحلة الفا�صلة يف املجال النووي.
وقد كان الرتفاع �أ�سعار النفط ت�أثري كبري يف حت�سني اقت�صاديات م�شاريع الطاقة النووية وبدائل النفط
ال مبا�شراً يف اكت�شاف الدول ال�صناعية امل�ستهلكة الرئي�سية
الأخرى .كما تعترب ال�صدمة النفطية عام ً
للنفط مدى اعتمادها �شبه الكلي على النفط امل�ستورد من اخلارج ،ما �أدى �إىل زيادة قلقها حول �أمن
االمدادات النفطية واحتماالت انقطاعها .وهذا ما جعل مو�ضوع �أمن الطاقة يحتل املرتبة الأوىل يف �سلم
�أولويات �سيا�سة الطاقة يف الدول ال�صناعية (((  ،خ�صو�صاً و�أن ال�صدمة النفطية الأوىل قد تبعتها �صدمة
نفطية ثانية يف نهاية ال�سبعينات وارتفاع �أكرب لأ�سعار النفط بعد الثورة الإيرانية.
وبرغم التفاوت يف ردود �أفعال الدول امل�ستهلكة املختلفة حول ال�صدمة النفطية ،فقد كان هناك اجماع
حول �ضرورة تقليل االعتماد على النفط امل�ستورد من خالل ت�شجيع الطاقة النووية والبدائل الأخرى
(الفحم والطاقة املائية والغاز) وزيادة م�ساهمتها يف مزيج الطاقة ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع تطوير امل�صادر
املحلية من النفط والغاز كما يف حالة بحر ال�شمال و�أال�سكا واتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى ،ومنها
تر�شيد اال�ستهالك.
من جهة �أخ��رى مت تربير بناء اجليل الأول من املحطات النووية باعتبارها طريقة لتقليل الأدخنة
املت�صاعدة يف اجلو من حمطات الكهرباء العاملة على الفحم وامللوثة للبيئة((( .وتربز يف هذا املجال فرن�سا
التي �أقرت يف عام  1974خطة لبناء � 190إىل  200مفاعل نووي لتوليد الكهرباء بحلول عام .2000
وهناك دول �أوروبية �أخرى اقتدت بالنموذج الفرن�سي.
لقد �ساعدت تلك الإج��راءات مبجملها الدول ال�صناعية يف حتقيق بع�ض النجاحات يف تقلي�ص دور
النفط يف جمال توليد الكهرباء ب�شكل وا�ضح.
يذكر ،تركزت جهود الدول امل�ستهلكة يف البداية على ا�ستبدال النفط (على �شكل زيت الوقود) يف
حمطات الكهرباء لكونها مواقع ثابتة ونظراً لأن العوائق التي تعرت�ض ا�ستبدال زيت الوقود �أقل ن�سبياً من
م�شاكل ا�ستبدال املنتجات النفطية الأخرى((( .هذا بالإ�ضافة �إىل االعتبارات البيئية ب�سبب احتواء زيت
(1) J Samuel Walker and Thomas R. Wellock, A Short History of Nuclear Regulation, 1946 – 2009, US Nuclear
Regulatory Commission, October, 2010.
(2) Middle East Economic Consultants (MEEC(, The Price of Oil 1945 – 1983, Report No., 36, July 1984.

((( منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ( �أوابك ) ،الإدارة االقت�صادية ،م�ستجدات �سيا�سة الطاقة يف الدول ال�صناعية واالنعكا�سات على الدول
الأع�ضاء ،كانون الثاين  /يناير .2011

(4) World Nuclear Association, The Nuclear Renaissance, August 2011.
www.world-nuclear.org/info/inf104.html.

((( د .م�أمون عب�سي حلبي ود .ح�سن قبازرد« ،بدائل الوقود واقت�صادياتها» ،الدورة الثامنة ع�شر لأ�سا�سيات �صناعة النفط والغاز ،منظمة الأقطار
العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) ،الكويت � 25 – 20آذار  /مار�س .2004
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الوقود على ن�سبة عالية من الكربيت نتيجة لرتكيز اجلزء الأكرب من املحتوى الكربيتي للنفط يف ذلك املنتج
اثناء عملية التكرير.
فعلى م�ستوى العامل ،يف الوقت الذي تزايدت فيه ح�صة توليد الكهرباء من الطاقة النووية من %3.3
يف عام � 1973إىل حوايل  %13عام  ،2010انخف�ضت فيه ح�صة النفط من � %24.7إىل  %4.6خالل
تلك الفرتة ((( .وتزايدت ح�صة الطاقة النووية يف �إجمايل انتاج الكهرباء يف جمموعة الدول ال�صناعية من
 %4.2عام  1973لت�صل �إىل  %10.9عام  1980و�إىل  %22.5عام  1990و�إىل  %23عام  2000لتنخف�ض
�إىل  %21يف عام  .2010باملقابل انخف�ضت م�ساهمة النفط يف �إجمايل انتاج الكهرباء يف دول املجموعة
املذكورة من  %25.3يف عام � 1973إىل  %17.5عام  1980و�إىل  %9.1عام  1990و�إىل  %6.1عام 2000
و�إىل  %2.8عام � .2010أما بالن�سبة للفحم فبعد �أن و�صلت ح�صته �إىل  %40.8عام  ،1980باملقارنة مع
 %37.8عام  ،1973انخف�ضت �إىل  %40.3عام  1990و�إىل  %38.7عام  2000و  %34.4عام .2010
وبقدر تعلق الأمر بالغاز الطبيعي انخف�ضت ح�صته يف البداية من  %11.6عام � 1973إىل  %10.9عام
 1980و  %10عام  ،1990لكنه ب�سبب التطور التكنولوجي وحت�سن اقت�صاديات املحطات الغازية خالل
عقد الت�سعينات بالإ�ضافة �إىل اكت�شاف احتياطيات كبرية من الغاز احلر (غري امل�صاحب) يف العامل ،تزايدت
ح�صته يف �إنتاج الكهرباء �إىل  %15.7عام  2000و�إىل  %23.3عام .2010
باملقابل ،ا�ستمرت ح�صة الطاقة الكهرومائية باالنخفا�ض امل�ستمر طيلة الفرتة لت�صل �إىل  %13عام
 2010باملقارنة مع  %20.8عام  .1973بينما ح�صل منو كبري يف م�ساهمة امل�صادر الأخرى وبخا�صة
الطاقات املتجددة الأخرى وبخا�صة (الطاقة ال�شم�سية والرياح) خالل الفرتة الأخرية لت�صل ح�صتها �إىل
 %5.6من �إجمايل �إنتاج الكهرباء يف العامل يف عام  2010باملقارنة مع  %2.1عام  2006و  %0.3فقط
عام  .1973وكما يت�ضح من اجلدول التايل:
�إنتاج الكهرباء يف دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ح�سب نوع الوقود
للفرتة )%( 2010 – 1973

امل�صدر:

1973

1980

1990

�إجمالي الإنتاج (تيراواط �ساعة)

4484.7

5684.0

7672.4

2000

2010

10921.8 9798.1

الطاقة النووية

4.2

10.9

22.5

23.0

21.0

النفط

25.3

17.5

9.1

6.1

2.8

الفحم

37.8

40.8

40.3

38.7

34.3

الغاز الطبيعي

11.6

10.9

10.0

15.7

23.3

الكهرومائية

20.8

19.5

16.0

14.4

13.0

�أخرى

0.3

0.4

2.1

2.1

5.6

International Energy Agency (IEA), IEA Statistics, Electricity Information 2012.
(1) International Energy Agency (IEA), Key World Energy Statistics, 2012.
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ويف الواليات املتحدة� ،أ�صدرت الإدارة الأمريكية ت�شريعات يف بداية الثمانينات تق�ضي بتوقف حمطات
توليد الكهرباء الأمريكية عن ا�ستخدام زيت الوقود بعد �أن و�صل اال�ستهالك يف القطاع املذكور �إىل 1.7
مليون ب/ي يف نهاية ال�سبعينات ((( .وقد عرف عقد الثمانينات ب�أنه الفرتة التي خرجت منها �أمريكا
من ا�ستخدام زيت الوقود وانخفا�ض معدل م�ساهمته يف توليد الكهرباء الأمريكية �إىل  %4.1يف عام
 1990و�إىل حوايل  %1فقط يف عام  .2010وقد �سارت �أوروبا بعد ذلك باالجتاه نف�سه ثم تبعتها ال�سوق
الآ�سيوية ولكن ب�سرعة �أبط�أ.
وقد نتجت �سيا�سة ا�ستبدال زيت الوقود يف قطاع توليد الكهرباء �إىل انح�سار ا�ستهالك املنتج املذكور
يف العامل لي�شكل حوايل  %13من �إجمايل ا�ستهالك امل�شتقات النفطية يف عام  2000باملقارنة مع %27.7
يف عام .((( 1970

 :2-1مرحلة انح�سار الطاقة النووية
بعد فرتة االزدهار ،مرت �صناعة الطاقة النووية العاملية مبرحلة انح�سار وتخفي�ض يف عدد املفاعالت
النووية اجلديدة حتت الإن�شاء منذ عام  1980وكما هو وا�ضح من ال�شكل ال�سابق .ودخلت �صناعة الطاقة
النووية يف النهاية مرحلة مراجعة وتعديل انتهت بقيام معظم الدول ب�إيقاف بناء وحدات جديدة .كما
قررت بع�ض الدول النووية الأخرى �إنهاء تدريجي �أو جتميد لرباجمها النووية.
وتعزى مرحلة االنح�سار املذكورة �إىل عدد من الأ�سباب ومنها- :
•انخفا�ض الثقة ب�سالمة وحدات الطاقة النووية يف العامل والتخوف من حوادث نووية وما ميكن
�أن تنتج عن �إ�شعاعات كارثية ،بالأخ�ص بعد حادثتي “ثري مايلز ايلند” ()Three Miles Island
يف الواليات املتحدة ( )1979و «ت�شرنويل» ( ((( )Chernobylيف اوكرانيا (.)1986
تعترب حادثة «ثري مايلز ايلند» �أول حادثة رئي�سية يف حمطة نووية للأغرا�ض ال�سلمية ،وبرغم �أنها مل
ت�ؤدي �إىل �ضحايا يف الأرواح فقد كان لها ت�أثري نف�سي كبري لي�س فقط على ال�ساكنني بجوار املحطة ،بل
امتد لي�شمل �أجزاء الواليات املتحدة الأخرى و�سائر الدول الغربية .وقد نتج عن ذلك �ضرر كبري يف �سمعة
�صناعة الطاقة النووية العاملية((( .ففي «ثري مايلز ايلند» يف بن�سلفانيا بد�أ احلادث النووي يف املفاعل رقم
 2ب�سبب عطل ب�سيط يف تغذية مولدات البخار باملياه ،حيث قامت �أنظمة احلماية التلقائية بوقف التفاعل
النووي للمفاعل و�أطلقت م�ضخات الإنقاذ التي بقيت معطلة و�أدت �سل�سلة من التغريات الب�شرية والتقنية
�إىل ان�صهار جزء من الوقود النووي يف املفاعل ،ما �أدى �إىل دخوله يف مرحلة من احلماوة ال�شديدة بعد
�أن توقف �ضخ املياه على مدى �أربع �ساعات قبل �إعادة م�سار التربيد �إىل طبيعته .وبعد نحو ع�شر �ساعات
على بدء احلادث ،انفجر �أكرث من  300كيلو غرام من الهيدروجني الذي انبعث من الوقود املن�صهر يف مبنى
املفاعل من دون �أن يلحق �أ�ضراراً ج�سيمة ((( .وهناك �إجماع بني العلماء املتخ�ص�صني ب�أن احلادث يعود
(1) Juan Carlos Boue, “The Market for Heavy Sour Crude Oil in the US Gulf Coast”, Oxford Institute for Energy
Studies, 2002.
(2) BP Statistical Review of World Energy, Various Issues.

(3) CRS Report For Congress, Managing the Nuclear Fuel Cycle: Policy Implications of Expanding Global Access to Nuclear Power, Order Code RL34234, January 30, 2008.

(4) International Atomic Energy Agency (IAEA), 50 years of Nuclear Energy , Vienna, 1997, www.iaea.org/
about/policy/.../gc48inf-4-ftn3.
((( االلكرتونية االقت�صادية ،العدد  ، 11/04/1432 :6356املوافق .2011 /16/03
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ملزيج من التدخل والإهمال الب�شري ونق�ص يف كفاءة الكادر الفني .يذكر ،بلغت تكاليف احلادثة املذكورة
حوايل  2مليار دوالر يف املوقع بالإ�ضافة �إىل �أ�ضرار بحدود  150مليون دوالر خارج املوقع (((.
�أما بالن�سبة حلادثة «ت�شرنوبل» يف اوكرانيا ،فقد حدثت الكارثة عند �إجراء اخلرباء باملحطة جتربة
الختبار �أثر انقطاع الكهرباء عليها ،و�أدى خط�أ يف الت�شغيل بعد اغالق توربينات املياه امل�ستخدمة يف
تربيد اليورانيوم �إىل ارتفاع حرارة اليورانيوم باملفاعل الرابع من املحطة �إىل درجة ان�صهار قلب املفاعل
املذكور وحدوث انفجارين �أعقبهما ا�شتعال النريان بكثافة يف املفاعل والتي ا�ستمرت لفرتة �أ�سبوع كامل(((،
وحملت احلرارة والدخان الناجتان من النريان امل�شتعلة كميات كبرية من املواد امل�شعة �إىل ال�سماء وخلقت
االنفجارت واحلرائق �سحابة من الإ�شعاعات النووية انت�شرت عرب اوربا وبخا�صة يف اوكرانيا وجارتها
رو�سيا البي�ضاء ورو�سيا.
وبينما ح�صل ان�صهار جزئي م�صحوب بحدوث ت�سرب قليل جداً من الإ�شعاعات اخلارجية يف حادثة
ثري مايلز ايلند ،فقد حتقق ان�صهار تام يف كارثة ت�شرنوبل ،وت�سبب انفجار املفاعل ،يف ت�شرنوبل فور
وقوعه بانت�شار ا�شعاعات بكميات �أكرب بكثري عما هي عليه يف حادثة ثري مايلز ايلند اودت مب�صرع 31
من العاملني ورجال الإطفاء باملحطة جراء تعر�ضهم مبا�شرة للإ�شعاع ،لكن تباينت التقديرات ب�ش�أن العدد
احلقيقي ل�ضحايا الكارثة ،حيث قدرت الأمم املتحدة عدد من قتلوا ب�سبب احلادث ب�أربعة �آالف �شخ�ص.
ويف كل الأحوال ،التزال �أ�سباب الكارثة غري م�ؤكدة ،على وجه التحديد لكنه يعتقد ب�شكل عام ب�أن �سل�سلة
احلوادث التي �أدت �إىل االنفجار وا�شتعال النريان وان�صهار املفاعل يف ت�شرنوبل كانت تعود لعيوب يف
ت�صميم املفاعل وخط�أ يف الت�شغيل((( .واعترب البع�ض �أن االختالل الوظيفي للمفاعل يعترب �أحد العالمات
مل�ستوى التدهور الذي و�صلت �إليه العلوم واملجتمع ال�سوفيتي يف حينه (((.

•احلركات املناه�ضة للطاقة النووية ()Anti-Nuclear Movements
ب�ضوء القلق والتخوف من احلوادث النووية وكيفية التخل�ص الآمن من الوقود امل�ستنفذ والنفايات
النووية ،بالإ�ضافة �إىل الربط ما بني املفاعالت للأغرا�ض ال�سلمية والأ�سلحة النووية ومن انت�شارها يف
العامل� ،أ�صبحت الطاقة النووية مو�ضوع مثري للجدل ما بني م�ؤيد ومعار�ض.
يذكر� ،سبق و�أن بد�أ اجلدل حول الأ�سلحة النووية ما بني العلماء والدبلوما�سيني حتى قبل ا�ستخدام الأ�سلحة
املذكورة ،ولأول مرة ،من قبل الواليات املتحدة يف كل من هريو�شيما وناغازاكي اليابانيتني يف عام .1945
كما بد�أت احلركة البيئية العاملية يف انتقاد ال�صناعة النووية يف �ستينات القرن املا�ضي – ب�شكل جزئي،
رداً على مواقف ال�صناعة الغام�ضة و�أ�صولها يف «املجمعات ال�صناعية الع�سكرية»(((� .إال �أن احلركات
املنظمة املناه�ضة للطاقة النووية قد بد�أت يف الواليات املتحدة وبع�ض الدول الأوروبية منذ ال�سبعينات،
(1) Michael Corradini, The Future of Nuclear Power After Fukushima, Energy Institute, University of Wisconsin, 11 March 2012, http://www.energy.wisc.edu.
(2) Mycle Schneider et al, The World Nuclear Industry Status Report 2010 – 2011, Nuclear Power in a PostFukushima World, World Watch Institute, 2011 www.worldeatch.org.

(3) Larry West, About.com Environmental Issues, Chernobyl Nuclear Accident, environment.about.com/.../cher…no

(4) Energy Economist, Issue 354, April 2011.

((( اجلريدة الإلكرتونية ،العدد  1432/4/19 ،6373املوافق .2011/3/24
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وكنتيجة مبا�شرة لربوز حركات التحرر واحلركات البيئية وت�أ�سي�س �أحزاب اخل�ضر ال�سيا�سية((( ،و�سرعان
ما انت�شرت تلك احلركات �إىل باقي �أوربا ودول العامل الأخرى ،بالتزامن مع تزايد الوعي بالبيئة و�ضرورة
احلفاظ عليها ،لتتطور �إىل حركات وجمموعات �ضغط (لوبي) مناه�ضة للطاقة النووية يف معظم الدول
التي متتلك برامج طاقة نووية.
وقد حتولت بع�ض تلك احلركات واملجموعات ال�شعبوية �إىل �أحزاب �سيا�سية معار�ضة للطاقة النووية،
وب�شكل خا�ص �أحزاب اخل�ضر يف بع�ض الدول الأوروبية والتي تهدف بالدرجة الأوىل �إىل احلفاظ على
البيئة.
وا�ستطاعت تلك احلركات الت�أثري على اتخاذ القرارات ب�ش�أن الطاقة النووية ب�أ�شكال متفاوتة يف الدول
املختلفة والتي �أثرت ب�شكل كبري يف ت�شديد متطلبات ال�سالمة والأمان للمحطات النووية و�إطالة فرتة
احل�صول على �إجازات البناء و�صوالً �إىل التجميد �أو الإنهاء التدريجي للربامج النووية يف بع�ض الدول.

•اعتبارات اقت�صادية
مما زاد من امل�شكلة التي تعاين منها �صناعة الطاقة النووية وبالتايل انح�سارها خالل تلك الفرتة هو
تراجع تناف�سيتها ،وب�شكل كبري ،باملقارنة مع م�صادر الطاقة الأخرى امل�ستخدمة يف توليد الكهرباء.
فمثالً� ،إن �إجراءات الت�شدد يف متطلبات ال�سالمة والأمان للمحطات النووية ترجمت �إىل تكاليف �أعلى
وتدهور يف اقت�صاديات تلك املحطات ،هذا بالإ�ضافة �إىل الت�أخري يف بناء املحطات النووية� .إال �أن الت�أثري
الأكرب كان يعود النخفا�ض �أ�سعار النفط العاملية ومن ثم انهيارها يف منت�صف الثمانينات� .إن انخفا�ض
�أ�سعار النفط الفورية من حوايل  40دوالر /برميل يف نهاية ال�سبعينات وبداية الثمانينات �إىل حوايل 10
دوالر /برميل بحلول عام � 1986أثر ب�شكل كبري يف تدهور تناف�سية الطاقة النووية باملقارنة مع النفط
والفحم والغاز الطبيعي.
كما يعود تدهور اقت�صاديات الطاقة النووية �أي�ضاً �إىل االرتفاع يف �أ�سعار الفائدة نتيجة للت�ضخم الذي
�شهده االقت�صاد العاملي يف تلك الفرتة.

•�إعادة هيكلة �أ�سواق الكهرباء يف الدول ال�صناعية
بد�أت �إعادة هيكلة �سوق الكهرباء يف الواليات املتحدة يف عام  1978وذلك ب�إدخال مبد�أ التناف�سية يف
ال�سوق على م�ستوى البيع باجلملة والتجزئة.
وك�شفت عملية �إعادة الهيكلة عن طاقات فائ�ضة يف �أ�سواق الكهرباء تراكمت خالل فرتة ال�سيطرة على
تلك ال�سوق ،ما دفع ب�أ�سعار الكهرباء ،وبالتايل عوائد �شركات الكهرباء ،باالنخفا�ض والذي نتج عنه زيادة
يف خماطر اال�ستثمار يف تلك ال�سوق.
وب�ضوء التكاليف اال�ستثمارية الر�أ�سمالية العالية ملحطات الطاقة النووية وبخا�صة يف بداية امل�شروع
بالإ�ضافة �إىل �أ�سعار الغاز الطبيعي املنخف�ضة خالل معظم عقد الت�سعينات ،بخا�صة يف الواليات املتحدة،
فقد اجتهت معظم اال�ستثمارات اجلديدة بعيداً عن الطاقة النووية باجتاه الغاز الطبيعي الذي يعترب
م�صدر طاقة نظيف ن�سبياً.
(1) David Fischer, History of the International Atomic Energy Agency: The First Forty Years, IAEA, Vienna,
1997.
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مع بدايات القرن احلايل بعد �أكرث من عقدين من االنح�سار وعدم الر�ضى ح�صل تبدل يف املواقف
ل�صالح الطاقة النووية وحتول �إيجابي يف الر�أي العام ولدى �صانعي القرار يف الدول ال�صناعية حمبذ
للتو�سع يف ا�ستخدام الطاقة النووية .وعادت الطاقة النووية لتجذب االهتمام وحتتل مركزاً مهماً يف
�سيا�سة الطاقة يف الدول ال�صناعية ،و�أعلن العديد منها ،بالأخ�ص تلك التي �سبق و�أن جمدت براجمها
النووية �أو �أقرت التخل�ص من القائم منها ،عن �سيا�سات ملزاولة بناء املحطات كما يف حالة دول مثل �إيطاليا،
بريطانيا و�أمريكا .وبالتايل تزايد عدد املحطات النووية التي مت البدء ب�إن�شائها من  6حمطات عام 2007
�إىل  15حمطة عام  2010لي�صل عدد املحطات حتت الإن�شاء يف نهاية العام املذكور �إىل  65حمطة (((.
كما �أبلغت  60دولة جديدة وكالة الطاقة الذرية العاملية عن رغبتها يف �إطالق برامج نووية �سلمية (((.
وتختلف مالمح النه�ضة النووية احلالية عن الأوىل التي اقت�صرت ،بالأخ�ص يف البداية ،على بع�ض دول
�صناعية فقط .فقد �أ�صبحت هناك دول �أخرى كالهند وال�صني اللتان توا�صالن التو�سع يف تنفيذ برامج
طموحة ت�شمل ت�شييد الع�شرات من حمطات الطاقة النووية .كما �أعلنت العديد من الدول النامية ،منها
بع�ض الدول الأع�ضاء ودول عربية �أخرى (م�صر واملغرب والأردن والإمارات والكويت  )...عن نيتها �إن�شاء
حمطات نووية للأغرا�ض ال�سلمية لتوليد الكهرباء وحتلية املياه ،و�شرع بع�ضها لو�ضع خطط وبرامج لهذا
الغر�ض و�إبرام االتفاقيات مع الدول املوردة للطاقة النووية للم�ساعدة يف تنفيذها.
وتعزى عودة االهتمام املتزايد بالطاقة النووية والنه�ضة النووية احلالية �إىل جمموعة من الدوافع منها-:
•القلق العاملي املتزايد حول مو�ضوع �أمن �إمدادات الطاقة ،وبخا�صة النفط والغاز الطبيعي ،واحتالله
�أولوية يف �سيا�سات الطاقة للدول امل�ستهلكة الكبرية التي تبنت �سيا�سات تهدف �إىل تنويع م�صادر
الطاقة وتقلي�ص ا�سترياد النفط والغاز الطبيعي.
•تزايد اليقني حول م�ساهمة غازات الدفيئة ،وب�شكل كبري ،يف ظاهرة التغري املناخي .وحققت
ال�صناعة النووية بع�ض النجاح يف اقناع النا�س بالنظر �إليها بالطريقة ذاتها التي ينظرون بها �إىل
م�صادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح والأم��واج ،كطريقة نظيفة لتوليد
الكهرباء ال ت�سهم يف زيادة ظاهرة االحتبا�س احلراري .و�شرعت �صناعة الطاقة النووية بحمالت
�إعالمية لرتويج الطاقة النووية و�إعادة �إحيائها وتقدميها على �أنها احلل مل�شكلة االحتبا�س احلراري
والتغري املناخي العاملي((( وذلك منذ نهاية ت�سعينات القرن املا�ضي بالتزامن مع تزايد القلق العاملي
حول ظاهرة التغري املناخي .وقد �ساعد ذلك ،بالإ�ضافة �إىل القلق حول �أمن الطاقة ،يف توفري
قاعدة قوية للرد على النواحي ال�سلبية للطاقة النووية((( .لكنه ال بد من الإ�شارة ب�أن اجلماعات
البيئية مقتنعة ب�أن احلوادث وم�شكلة التخل�ص من النفايات وخماطر انت�شار الأ�سلحة النووية
تفوق �أية فوائد لها عالقة بغازات الدفيئة .من جهة �أخرى ،برغم �أن املحطات النووية ال تنتج
عن انبعاثات غازات الدفيئة ب�شكل مبا�شر ،فهي تنتج انبعاث ب�شكل غري مبا�شر خالل دورة حياة
(((
الوقود النووي وفرتة البناء
(1) Energy Economist, Issue 353, March 2011.

(2) IEA, FAQs: Nuclear, 2012 IECD/IEA, www.iea.org/aboutus/faqs/nuclear/

(3) Wikipedia, Anti-Nuclear Movement, en.wikipedia.org/wiki/anti-nuclear-movement.

(4) Donald N Zillman et al (Editors), Beyond the Carbon Economy: Energy Law In Transition, Oxford University Press, 2008.
(5) CRS Report for Congrees, Managing the Nuclear Fuel Cycle: Policy Implications of Expending Global Access to Nuclear Power. Order Code RL34234, January 30,2008.
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•الدعم ال��ذي ح�ضيت به الطاقة النووية على امل�ستوى ال���دويل .فمثالً ،بناء على طلب قمة
جمموعة الثماين املنعقدة يف مدينة «غلينيغلز» يف ا�سكتلندة يف عام  ،2005لتطوير ا�سرتاتيجيات
و�سيناريوهات للطاقة البديلة تهدف �إىل م�ستقبل طاقة نظيفة و�آمنة وتناف�سية ،فمن �ضمن ما
اقرتحته وكالة الطاقة الدولية هي �إمكانية زيادة االعتماد على الطاقة النووية يف توليد الكهرباء
وذلك ب�إعتبارها �صناعة وطنية .
•يعود التو�سع يف ا�ستخدام الطاقة النووية �إىل تخفي�ض ا�ستخدام الفحم يف توليد الكهرباء خ�صو�صاً
و�أن الفحم هو �أكرث املوارد الهيدروكربونية تلويثاً للبيئة(((.
•التقدم امل�ستمر يف التقنيات النووية زاد من معدل الكفاءة والعمر االفرتا�ضي ملحطات الطاقة
النووية ،حيث ارتفعت ن�سبة الت�شغيل يف املحطات النووية من حوايل  %60يف الثمانينات �إىل �أكرث
من  ،%90ما جعلها الأف�ضل باملقارنة مع م�صادر الطاقة الأخرى (�أي حوايل  %70للفحم و�أكرث
من  %50لكل من النفط والغاز الطبيعي) .كما �أ�صبح بالإمكان ت�شغيل حمطات الطاقة النووية
لفرتة متتد لعدة عقود بعد انتهاء عمرها االفرتا�ضي الأويل وبطريقة منتجة و�آمنة.
•كفاية خمزون اليورانيوم العاملي لفرتة طويلة ،كما �أن معاجلة وتدوير الوقود النووي و�إع��ادة
ا�ستخدامه تطيل من عمره االفرتا�ضي ملئات ال�سنني.
•تعزى اجلاذبية الرئي�سية ملحطات الطاقة النووية �إىل انخفا�ض تكاليف الوقود باملقارنة مع
املحطات العاملة على الفحم �أو الغاز �أو النفط .وطبقاً ملعهد الطاقة النووية الأمريكي ت�شكل
تكاليف الوقود ن�سبة  %78من �إجمايل تكاليف حمطات الفحم و  %89بالن�سبة ملحطات الغاز و
 %14فقط يف حالة الطاقة النووية(((.
•عوامل �أخرى ي�صعب حتليلها ب�سبب طبيعتها ال�سيا�سية والتي تتعلق بالنظرة �إىل و�ضع �أو موقع
الدولة التي تتقن التقنية النووية((( خ�صو�صاً و�أن الدخول �إىل الع�صر النووي يعترب عالمة حداثة
وقوة((( .كما �أن بع�ض الدول النامية قد تنظر �إىل تلك التقنيات على �أنها جواز �سفر �إىل عامل
الدول املتقدمة.
•انخفا�ض تكاليف توليد الكهرباء من الطاقة النووية �إىل م�ستويات مناف�سة للوقود الأحفوري
وعلى �أ�سا�س افرتا�ضيات معينة ،برغم �صعوبة التو�صل �إىل احت�سابات دقيقة للتكاليف ب�ضوء
الدعم احلكومي لل�صناعة املذكورة .ويف هذا ال�سياق ،ق��درت بيانات وكالة الطاقة الدولية
تكاليف حمطات الطاقة النووية اجلديدة ما بني � 4.9إىل � 5.7سنت  /كيلوواط� /ساعة يف حالة
تخفيف خماطر الت�شغيل والبناء لت�صبح �أقل من تكاليف التوليد من الغاز الطبيعي يف حالة زيادة
�أ�سعار الغاز الطبيعي عن � 4.7إىل  5.7دوالر  /مليون وحدة حرارية بريطانية.
(1) International Energy Agency (IEA), Energy Technology Perspectives: Scenarios and Strategies to 2050, June
2006.
(2) World Nuclear Association, The Economics of Nuclear Power, July 2012,
world-nuclear.org/info/inf02.html

(3) Jose Goldenberg, Nuclear Energy in Developing Countries, Daedalus, Fall 2009, Vol.138 No. 4, MIT Press
Journals.

(4) Henrich Boll Foundation, Perspectives: Political Analysis and Commentary From the Middle East, 1 April,
2011.
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وت�شري م�صادر �أخرى �إىل �أن تكلفة �إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية يف الواليات املتحدة كانت الأقل
باملقارنة مع النفط والغاز الطبيعي خالل الفرتة  ،2008–1995وكانت مقاربة للفحم لغاية عام 2008
لت�صبح بعد ذلك �أقل منه �أي�ضاً ،كما يو�ضح ال�شكل التايل- :

تكلفة �إنتاج الكهرباء يف الواليات املتحدة الأمريكية 2008 – 1995
�سنت/كيلووات �ساعة كما يف عام .*2008

(*) ت�شمل تكاليف الإنتاج :الت�شغيل واالدامة  +تكاليف �إنتاج الوقود لكنها ال ت�شمل التكاليف غري املبا�شرة والتكاليف الر�أ�سمالية.

امل�صدرWorld Nuclear Association, The Economics of Nuclear Power, Updated July 2012, world- :
nuclear.org/info/infoz.htm/

لكنه من جهة �أخ��رى ،قدرت درا�سة �صدرت عن معهد ما�ستيو�ست�س للتكنولوجيا يف الواليات
املتحدة يف عام  2009تكاليف الكهرباء النووية � 8.4سنت للكيلوواط �ساعة باملقارنة مع – 6.2
� 6.5سنت للكيلوواط �ساعة للفحم والغاز((( .كما �أكد البنك الدويل ب�أن حمطات الطاقة النووية
هي غري اقت�صادية .وهناك دالئل على �أن �أرقام التكاليف التي عادة ما ت�شري �إليها ال�شركات
املوردة هي �أقل من التكاليف احلقيقية ،خ�صو�صاً و�أنها ال ت�أخذ بنظر االعتبار التكاليف املتعلقة
بالتخل�ص من النفايات واخراج املحطة من اخلدمة وتكاليف بيئية �أخرى((( .فمثالً ،قدرت تكاليف
اغالق املفاعل النووي ب�شكل دائمي بحدود  400 – 300مليون دوالر(((.
•بعد الدرو�س التي مت تعلمها من كارثتي ثري مايلز ايلند وت�شرنوبل ،ح�صل تقدم كبري يف و�سائل
احلماية والأمن والأمان يف املحطات النووية .ويف �إطار تعاون دويل((( بد�أ العمل على تطوير جيل
(1) Deutch et al, Update of the MIT 2003 Future of Nuclear Power Study, (MIT, 2009),

(2) World Bank, GuideLines for Environmental Assessment of Energy and Industry Projects. World Bank Technical Paper No. 154/1992. Environmental Assessment Sourcebook , Vol. 111,1992.
(3) US Nuclear Regulatory Commission, Fact Sheet on Decommissioning Nuclear Power Plants, 2011.

(4) International Enegy Agency, (IEA), Energy Technology Essentials, Nuclear Power, ETEO4, March 2007.

20

علي رجب

رابع متقدم من املفاعالت النووية ذاتية الأمان ،بالإ�ضافة �إىل �أنها �أكرث كفاءة وتناف�سية اقت�صادية.
كما �أن وقودها �أكرث ممانعة النت�شار الأ�سلحة النووية و�أ�سهل يف ت�صريف نفاياته(((.
وقبيل الكارثة النووية يف فوكو�شيما يف اليابان ،يظهر ب�أنه ويف �أغلب الأحوال قد مت ن�سيان نتائج
ت�شرينوبل الوخيمة �أو التقليل من �ش�أنها �أو اهمالها((( .وبالتايل ،ف�إنه بحلول بداية عام  2011تطور
نوع من الإجماع العاملي (وبدرجات متفاوتة احلما�س) لت�شجيع الطاقة النووية ،لكن ذلك مل يدم
ال ب�سبب الكارثة املذكورة والتي �ستكون مو�ضوع اجلزء التايل.
طوي ً

ثانياً :حادثة فوكو�شيما اليابانية و�آثارها املبا�شرة
 :1-2بع�ض املعامل العامة حلادثة فوكو�شيما

ت�شتمل مقاطعة فوكو�شيما اليابانية على جممعني من املحطات النووية ،يقع الأول يف منطقة فوكو�شيما
دايت�شي ،الذي وقع فيه احلادث ،والكائن على بعد حوايل  240كيلو مرت �إىل ال�شمال من العا�صمة طوكيو،
وي�ضم �ستة مفاعالت يعود تاريخ بنائها �إىل �سبعينات القرن املا�ضي ب�إجمايل طاقة توليد  6095ميغاواط.
�أما املجمع الثاين فهو يف منطقة فوكو�شيما دايني الواقع �إىل اجلنوب من فوكو�شيما دايت�شي وي�ضم �أربعة
مفاعالت مت ت�شييدها يف الثمانينات(((.
يف احلادي ع�شر من �آذار/مار�س � 2011ضرب زلزال بقوة  9درجات على مقيا�س ريخرت و�أمواج عاتية
(ت�سونامي) بارتفاع  14مرت و�أكرث منطقة يف عر�ض البحر قبالة ال�ساحل ال�شمايل ال�شرقي لليابان – �أي
املنطقة التي ت�شمل جممع فوكو�شيما دايت�شي – ما �أدى �إىل خ�سارة م�أ�ساوية يف الأرواح و�أ�ضرار ودمار
فادح يف البنية التحتية .وقد قدّ ر عدد القتلى واجلرحى للكارثة حوايل � 26000شخ�ص وذلك يعود
بالدرجة الأ�سا�س للزلزال و�أمواج الت�سونامي التي تبعته .و�شمل الدمار واخلراب العديد من املدن والقرى
يف املنطقة.
ومع �أن��ه يعترب واح��د من �أك�بر خم�سة زالزل م�سجلة يف العامل والأك�بر من نوعه يف اليابان بقوة
تفوق املوا�صفات الت�صميمية للمحطة ،التي كانت م�صممة لتحمل هزات �أر�ضية بدرجة  8.2على مقيا�س
ريخرت((( ،ف�إن اجلزء الأكرب من الدمار احلا�صل كان �سببه الت�سونامي الذي تاله((( .
ومر حدث الزلزال املذكور من دون وقوع �أ�ضرار خطرية مبحطة فوكو�شيما دايت�شي واملحطات النووية
الأخرى القريبة من مركز الزلزال ،حيث مت وبنجاح �إغالق املفاعالت النووية يف تلك املناطق ومن �ضمنها
(((

((( د .عدنان �شهاب الدين ،دور الطاقة النووية والطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء ،م�ؤمتر الطاقة العربي التا�سع ،قطر � 12 – 9أيار/مايو .2010

(2) Mycle Scheider et al, The World Nuclear Industry Status Report 2010 – 2011, Nuclear Power in a PostFukushim World, Worldwatch Institute, 2011.

(3) Paul L. Joskow and John E. Parsons, The Future of Nuclear Power After Fukushima, February 2012, MIT
Center for Energy and Environment Policy Research, CEEPR WP 2012-001.
(4) Michael Corradini, The Future of Nuclear Power After Fukushima, Energy Institute, University of Wisconsin,
11 March 2012, http://www.energy.wisc.edu.
(5) Energy Economist, Issue 355, May 2011.

(6) B. Raj Sehgal, The Future of Nuclear Power After Fukushima, Royal Institute of Technology, Stockholm,
Sweden.
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الوحدات الثالث العاملة يف فوكو�شيما دايت�شي تلقائياً ،كما كان خمططا لها حينما �شعرت جم�سات
احلركة فيها باالهتزازات من الزلزال (وهي الوحدات  1و  2و  3بينما كانت الوحدات  4و  5و  6متوقفة
لأغرا�ض الفح�ص الدوري) .وبعد فقدان م�صدر الطاقة الكهربائية من ال�شبكة الوطنية ب�سبب الزلزال
بد�أت مولدات الديزل االحتياطية بالعمل.
وقد كانت تكمن امل�شكلة يف �أمواج الت�سونامي التي �أحدثها الزلزال ،والتي �ضربت املنطقة بعد حوايل
ال�ساعة من الزلزال و اجتاحت �أ�سيجة احلماية يف حمطة الطاقة النووية يف فوكو�شيما دايت�شي وغمرت
الفي�ضانات املوقع (الذي كان م�صمماً بالأ�صل على �أ�سا�س حائط مائي بارتفاع  5.7متر ((( � ،أي �أقل من
ن�صف ارتفاع الت�سونامي) ودمرت �أمواج الت�سونامي مولدات الطاقة االحتياطية و�أوقفت تربيد املفاعالت.
وب�سبب تلك الأحداث ف�إن �أنظمة تربيد عدة والتي يقت�ضي عملها �إزالة احلرارة قد ف�شلت يف العمل،
حيث �سرعان ما �أطاحت موجات الت�سونامي مبولدات الدعم التي تعمل بالديزل والتي كانت ت�ضخ مياه
التربيد .ومتكن بعدها الفنيون من ت�شغيل بطاريات الطوارئ لإبقاء الدورة تعمل لعدة �ساعات �إىل �أن
توقفت هي الأخرى عن العمل .مل تفلح جهود الفنيون من ال�سيطرة على االرتفاع ال�شديد يف درجة حرارة
منطقة القلب باملفاعالت الثالثة العاملة ،ما نتج عن ا�شتعال للهيدروجني م�سبباً �سل�سلة من الإنفجارات
واحلرائق التي دمرت املباين و�سربت �إ�شعاعات �إىل املناطق املحيطة(((.
يذكر� ،شكل الربملان الياباين جلنة حتقيق م�ستقلة باحلوادث النووية بعد كارثة فوكو�شيما ،وا�صدرت
تقريرها يف متوز/يوليو  2012انتقدت فيه وب�شدة كل من احلكومة اليابانية وال�شركة امل�شغلة للمحطة
(�شركة طوكيو للطاقة الكهربائية  -تيبكو) .وبعد �إجراء �أكرث من � 900ساعة من التحقيقات واملقابالت
العلنية والتي �شملت �أكرث من � 1100شخ�ص وزيارة العديد من املحطات النووية تو�صل التقرير �إىل �أن
احلادثة كانت «كارثة من عمل الب�شر»« ،نتيجة للتواط�ؤ ما بني احلكومة وال�سلطات التنظيمية املتخ�ص�صة
و�شركة تيبكو امل�شغلة .فقد انتقد التقرير ال�سلطات التنظيمية كونها مل حتافظ على درجة كافية من
اال�ستقاللية جتاه ال�صناعة يف تطوير وفر�ض �أنظمة ال�سالمة .وانتقد التقرير احلكومة لعدم كفاية
ا�ستعداداتها و�إدارتها للطوارئ� .أما ال�شركة امل�شغلة فقد انتقدت ل�ضعف حوكمتها وافتقارها لثقافة
ال�سالمة(((.
عموماً تعترب حادثة فوكو�شيما ثاين �أ�سو�أ حادثة نووية يف التاريخ بعد حادثة ت�شرنوبل((( .وبرغم �أن
اال�شعاعات التي خلفتها كارثة فوكو�شيما هي �أقل بكثري – قدرت بحدود  %10فقط(((  -من �إجمايل
اال�شعاعات التي خلفتها كارثة ت�شرنوبل ،ف�إن الآثار العامة حلادثة فوكو�شيما هي م�شابهة حلادثة ت�شرنوبل.
وقيّمت احلكومة اليابانية خطورتها مب�ستوى مماثل حلادثة ت�شرنوبل((( .كما قدّ رت وكالة الطاقة الذرية
?(1) Robert Rosner and Steve Goldberg, Nuclear Power Post-Fukushima? What Happened? What will Happen
The Harris School, Energy Policy Institute, University of Chicago.
(2) Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan, Japan’s Nuclear Accident and Current Energy Situation,
April 18, 2011.

(3) World Nuclear Association, Fukushima Accident 2011, November 2012, world-nuclear.org/info/fukushimaaccident-inf129.html
(4) Special Ux Consulting Report, Nuclear Power in the Post-Fukushima Era, June 11, 2011, www.uxc.com

((( لأغرا�ض املقارنة �أطلقت حادثة ثري مايلز �أيلند حوايل  10مرات �أقل من الإ�شعاعات.

(6) Holman W.Jenkins Jr., Coal is more Dangerous Than Nuclear, The Wall Street Journal, April, 13, 2011.
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الدولية �شدة حادثة فوكو�شيما بدرجة  7على مقيا�س احلوادث النووية واال�شعاعية وهي ذات الدرجة التي
�أعطيت حلادثة ت�شرنوبل(((.
يذكر ،انت�شرت اال�شعاعات التي افرزتها كارثة فوكو�شيما على م�ساحة �أقل بكثري مما هي عليه يف حالة
ا�شعاعات ت�شرنوبل والتي �أعتربها البع�ض مبثابة نقطة �سلبية بالن�سبة للكارثة اليابانية((( .من جهة �أخرى
خل�صت بع�ض الدرا�سات ب�أن كارثة فوكو�شيما قد �أدت �إىل تلويث مياه املحيط بالكيماويات امل�شعة بدرجة
�أكرب مما عليه احلال يف ت�شرنوبل(((.
وبرغم بع�ض التقارير يف و�سائل الإعالم حول «الت�سمم اال�شعاعي» بالقرب من فوكو�شيما ،ف�إنه مل
يعاين �أي �شخ�ص ب�شكل مبا�شر من الآثار احلادة – واملميتة يف الغالب -التي �سببها انفجار مفاعل ت�شرنوبل
لرجال الإطفاء ال�سوفييت والكادر الوظيفي للمفاعل عام .((( 1986
ومما قلل من خماطر التعر�ض اال�شعاعي بالن�سبة لل�سكان هو فر�ض ال�سلطات اليابانية منطقة �إخالء
�إجبارية «ممنوع الدخول �إليها» ( )No-Entry-Zoneمبحيط  20كيلومرت حول فوكو�شيما والقيام بالإخالء
ال�سريع حلوايل � 200000شخ�ص يعي�شون يف تلك املنطقة خالل فرتة الثالثة �أيام الأوىل بعد احلادثة .ثم
قامت ال�سلطات الحقاً ب�إعادة ت�صميم منطقة االخالء وفر�ض منطقة اخالء اختيارية ما بني � 20إىل 30
كيلومرت حول املحطة بالإ�ضافة �إىل منطقة الإخالء الإجبارية((( .ومما قلّل من خماطر التعر�ض اال�شعاعي
�أي�ضاً هو �أن اجتاه هبوب الرياح يف �شمال اليابان يف حينه كانت من اجلنوب الغربي �أو الغرب ،الأمر الذي
�سيحرك جميع انبعاثات اال�شعاعات �إىل البحر ،بعيداً عن الرب الياباين والقارة اال�سيوية.
وبخ�صو�ص م�ستوى اال�شعاعات التي تعر�ض لها ال�سكان يف اليابان خارج مناطق االخالء ،فقد كانت
وطبقاً لتقرير �صادر عن منظمة ال�صحة العاملية يف �أيار/مايو � ،2012أقل من امل�ستوى ال�ضار بال�صحة(((.
وبقدر تعلق الأمر بتكاليف كارثة فوكو�شيما النووية ف�إنه وطبقاً الحت�سابات مركز اليابان للأبحاث
االقت�صادية ،قد ت�صل �إىل حوايل  250مليار دوالر ،من �ضمنها تعوي�ضات لل�سكان الذين مت اخال�ؤهم
من املنطقة((( .وقد ت�ستغرق عمليات تنظيف موقع الكارثة حلوايل � 40سنة ((( .كما اعرتفت احلكومة
اليابانية ب�أن هناك بع�ض املناطق �ستبقى غري م�أهولة ب�شكل دائم.
برغم اختالف الآراء حول حادثة فوكو�شيما ،فهي تختلف عن حادثة ت�شرنوبل ،ب�شكل �أ�سا�سي ،حيث
�أنها مل تكن نتيجة مبا�شرة خلط�أ ب�شري �أو عدم كفاءة الكادر الفني .ومهما تكن الأخطاء الب�شرية التي
ارتكبت ،فهي كانت يف النهاية نتيجة مبا�شرة لكارثة طبيعية (زلزال وت�سونامي) ((( ،حيث مل ميت �أحد
ب�سبب مبا�شر من الت�سرب اال�شعاعي لفوكو�شيما.
(1) International Atomic Energy Agency (IAEA), IAEA Annual Report, 2011.

(2) B. Raj Sehgal, The Future of Nuclear Power After Fukushima, Royal Institute of Technology, Stockholm Sweden.

(3) Journal of Environment and Technology, Impacts of The Fukushima Nuclear Power Plants On Marine Radioactivity, 2011.
((( االقت�صادية االلكرتونية ،العدد  1432/4/19 ،6373املوافق .2011/3/25

(5) World Energy Council, World Nuclear Perspective: Nuclear Energy One year After Fukushima, 2012.
(6) World Nuclear Association, Fukushima Accident, November 2012,
world-nuclear.org/info/fukushima_accident_inf129.html.

(7) Dave Elliott, Nuclear Power After Fukushima: Facts and Figures, Science and Development Network, 28
…September, 2011, http//www.scidev.net/en/
(8) Victor Kotsev, Nuclear Power Back From The Grave, Asian Time Online, March 10, 2012.
(9) Energy Economist, Issue 354 April 2011.
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كما �أنها وبرغم الت�سرب اال�شعاعي الأقل ن�سبياً باملقارنة مع احلادثتني ال�سابقتني ،فهي لي�ست حادثة
عادية بل تعترب كما يقول اخلرباء غري م�سبوقة ،وخا�صة �أنها حت�صل يف دولة لها ال�سبق والريادة يف
ا�ستخدام التكنولوجيا النووية ويف عامل الطاقة الذرية بالإ�ضافة �إىل �أنها الدولة التي يحتذى بها يف
جمال ال�سيطرة النوعية ب�شكل عام وتعد من�ش�آتها من بني الأكرث �سالمة يف العامل .وقد جاءت احلادثة يف
وقت حرج يتزايد فيه الطلب على الطاقة وترتفع فيه �أ�صوات تطالب بتخفي�ض انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد
الكربون الناجتة عن ا�ستخدام الوقود الأحفوري.
وقد �صعق العامل وهو يتفرج على امل�أ�ساة اليابانية ،ومما زاد من وقع الكارثة هي ثورة املعلومات وو�سائل
االت�صاالت احلديثة ،التي مل تكن موجودة يف حالة كل من احلادثتني ال�سابقتني ،وبالتايل كانت التغطية
االعالمية التي �أعقبت حادثة فوكو�شيما تختلف ب�شكل جذري عن ال�سابق .فقد كان با�ستطاعة النا�س من
بقاع العامل املختلفة متابعة احداث فوكو�شيما ب�شكل مبا�شر على �شا�شات التلفاز والإنرتنت والتفاعل معها
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وما رافق ذلك من اخبار وحتليالت و�إ�شاعات والتي غطت على قدرة
الفنيني يف �إدارة �أخبار الكارثة وفاقت تدفق �آراء «اللوبي» الأخ�ضر.
و�أف�ضت تلك التغطية االعالمية �إىل جدل ذات طابع عاملي حول الطاقة النووية خارج حدود الأطر
املحلية .كما جاءت كارثة فوكو�شيما النووية يف وقت ي�شهد فيه العامل «نه�ضة نووية جديدة» �أو «موجة
مد نووية» �أطلق البع�ض عليها م�سمى «الع�صر الذهبي للطاقة النووية» ،حيث توجهت دول عديدة خالل
ال�سنوات القليلة الأخرية لو�ضع اخلطط وعقد ال�صفقات لإن�شاء املفاعالت النووية يف مناخ دويل يرحب
بذلك تلبية ملطالب بيئية ،من جهة ،وب�سبب �أ�سعار النفط املرتفعة ،من جهة �أخرى(((.
ويظهر ب�أنه خالل الفرتة التي �سبقت �أحداث فوكو�شيما ،ا�ستطاعت �صناعة الطاقة النووية العاملية
التغلب على م�آ�سي ت�شرنوبل �أو ما �أطلق عليه «متالزمة ت�شرنوبل» .حيث �أعلنت وكالة الطاقة الدولية ب�أن
حوايل  60دولة جل�أت �إليها طلباً للن�صيحة كونها تفكر ب�إدخال الطاقة النووية (((.
يذكر� ،أن اليابان هي �أحدى الدول التي و�ضعت خططاً لزيادة درجة اعتماها على الطاقة النووية يف
امل�ستقبل ،يف وقت يعترب اعتمادها احلايل على ذلك امل�صدر مرتفعاً ن�سبياً .وهذا ما زاد من وقع كارثة
فوكو�شيما على اليابان ب�شكل خا�ص .وملزيد من الإي�ضاح �سيتم يف اجلزئية التالية التطرق ب�شيء من
التف�صيل �إىل �أهمية الطاقة النووية يف اليابان.

� :2-2أهمية الطاقة النووية يف اليابان
بد�أت اليابان برنامج االبحاث النووية يف عام  1954و�صدر القانون الأ�سا�سي للطاقة الذرية الذي
حدد ا�ستخدام التقنية النووية للأغرا�ض ال�سلمية .ويهدف القانون ل�ضمان ثالثة مبادئ ت�شمل الأ�ساليب
الدميقراطية والإدارة امل�ستقلة وال�شفافية ك�أ�سا�س للن�شاط البحثي النووي.
وبعد ت�شغيل �أول مفاعل طاقة نووي جتاري يف اليابان يف عام  (((1966الذي ا�ستمر بالعمل لغاية
�آذار /مار�س  ،1998تزايدت �أهمية الطاقة النووية يف مزيج الطاقة الياباين خ�صو�صاً بعد �أن اكت�سبت
الطاقة النووية �أولوية ا�سرتاتيجية وطنية منذ عام  ،(((1973لت�صل عدد املفاعالت النووية العاملة يف
((( جريدة البيان الإماراتية ،عدد � 12آب�/أغ�سط�س .2011

(2) Mycle Schneider et al, The World Nuclear Industry Status Report 2010 – 2011, Nuclear Power in a PostFukushima World, 2011, World Watch Institute, www.worldwatch.org
(3) EIA, Country Analysis Briefs, Japan, June 4, 2012.

(4) World Nuclear Association, Nuclear Power in Japan, 22 October 2012. www.world-nuclear.org/info/inf79.html
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اليابان �إىل  54مفاعل موزعة على  17حمطة يف �أنحاء اليابان املختلفة (((� .إن ما يبعث على اال�ستغراب
هو جلوء اليابان لالعتماد على الطاقة النووية للأغرا�ض ال�سلمية لتلبية جزء هام من متطلباتها من
الطاقة وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية لزيادة درجة اعتمادها على ذلك امل�صدر وهي الدولة املعروفة بهزاتها
الأر�ضية املتكررة (ت�شكل اليابان  %0.3من كتلة الياب�سة يف العامل ،لكن عدد الزالزل التي ت�ضرب البالد
تقدر ب�أكرث من � 100ضعف املعدل العاملي) ،وما يعني ذلك من خماطر على حمطات الطاقة النووية.
هذا بالإ�ضافة �إىل �أنها الدولة التي تعر�ضت لدمار وم�آ�سي �أول قنبلتني نوويتني يف العامل خالل احلرب
العاملية الثانية.
يعود ال�سبب يف ذلك وب�شكل عام �إىل �أن اليابان (وكما هي عليه احلال يف بع�ض الدول الأخرى مثل
فرن�سا) تختلف عن معظم الدول ال�صناعية الرئي�سية وذلك الفتقارها �إىل امل�صادر الطبيعية املحلية ،ما
جعلها تعتمد على الواردات يف تغطية اجلزء الأعظم (وبن�سبة حوايل  )%84من �إجمايل احتياجاتها من
الطاقة((( .وفيما يخ�ص النفط والغاز الطبيعي ،ب�شكل خا�ص ،تعتمد اليابان ب�صورة كاملة تقريباً ،على
الواردات من اخلارج.
تاريخياً ،يعترب النفط م�صدر الطاقة الأكرب يف اليابان� ،إال �أن ح�صته �إنخف�ضت من حوايل  %80يف
�سبعينيات القرن املا�ضي �إىل حوايل  %40من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف اليابان يف عام  .((( 2010وتعود
الأ�سباب بدرجة رئي�سية �إىل ا�ستبدال النفط مب�صادر الطاقة البديلة املتوفرة ،من جهة ،و�إىل تر�شيد الطاقة
ورفع كفاءة ا�ستخدامها ،من جهة �أخرى ،حيث تعترب اليابان من بني الدول املتقدمة الأقل كثافة للطاقة.
واليزال الفحم ي�ستحوذ على ن�سبة مهمة من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف اليابان ،برغم �أن الغاز الطبيعي
�أ����ص���ب���ح م�����ص��در ال��ط��اق��ة
�إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف اليابان لعام  2010ح�سب نوع الوقود ()%
املف�ضل� .أما بالن�سبة للطاقة
النووية فقد ازدادت ح�صتها
م��ن ح����وايل  %1ف��ق��ط يف
بداية ال�سبعينات لت�صل �إىل
ح���وايل  %13م��ن �إج��م��ايل
ا�ستهالك الطاقة اليابانية
يف ع���ام  .2010والت����زال
الطاقة املتجددة �سواء كانت
كهرومائية �أو �أن��واع الطاقة
امل��ت��ج��ددة الأخ����رى ت�ساهم
بن�سبة منخف�ضة ن�سبياً وكما
يف عام  2010كما يت�ضح من
امل�صدرBP Statistical Review of World Energy, June 2012. :
ال�شكل التايل- :
�أما بخ�صو�ص م�ساهمة الطاقة النووية يف توليد الكهرباء يف اليابان فقد بلغت  %27يف عام 2009
(1) Energy Economist, Issue 354, April 2011.

(2) Antony Froggatt et al, Reset or Restart? The Impact of Fukushima on the Japanese and German Energy Sectors, Chattam House, Briefing Paper, July 2012, EERG BP, 2012/03.
(3) EIA, Country Analysis Briefs, Japan, June4, 2012.
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(وقدرت بحدود  %32.5خالل �شهر �شباط/فرباير  2011قبل حادثة فوكو�شيما)((( وذلك باملقارنة مع
حوايل  %2فقط يف عام .(((1973
�أما بالن�سبة للفحم (م�صدر الطاقة الأحفوري الأكرث تلويثاً للبيئة) فقد �أ�صبح يتبو�أ املرتبة الأوىل
وبحدود  %28من �إجمايل توليد الكهرباء يف اليابان وكما يف عام ( 2009بينما كان ي�ساهم بحوايل %8
فقط يف عام .)1973
وي�ساهم الغاز الطبيعي بح�صة  %26يف عام ( 2009بعد �أن كانت م�ساهمته بحدود  %4فقط يف عام
 .)1973وبقدر تعلق الأمر بالنفط فقد بلغت ح�صته  %9فقط يف عام ( 2009باملقارنة مع �أكرث من %72
يف عام  .)1973و�ساهمت الطاقات املتجددة يف احل�صة املتبقية تت�صدرها الطاقة الكهرومائية وكما يت�ضح
من ال�شكل التايل- :
توليد الطاقة الكهربائية يف اليابان ح�سب امل�صدر 2009

يذكر ،مرت �سيا�سة الطاقة
اليابانية قبل حادثة فوكو�شيما
مب���راح���ل ع���دي���دة .ف��ب�����ض��وء
ال��ت��ط��ورات املتمثلة بانتهاء
ظروف احلرب الباردة وتقدم
عوملة االقت�صاد العاملي وبروز
ظاهرة التغري املناخي ،ح�صل
ت��غ�ير ج��وه��ري يف الأه����داف
الرئي�سية ل�سيا�سة الطاقة يف
اليابان خ�لال العقد الأخ�ير
من القرن املا�ضي .ويف بداية
القرن احلايل ،وخالل فرتة ما
قبل فوكو�شيما  ،تعود �سيا�سة
امل�صدرEIA, Today in Energy, March 17,2011. :
ال��ط��اق��ة يف ال��ي��اب��ان �إىل ما
ي�سمى بالقانون الأ�سا�س حول
�سيا�سة الطاقة لعام  2002والذي مت فيه حتديد املعامل الرئي�سية ل�سيا�سة الطاقة على �أ�سا�س ثالثة مبادئ
رئي�سية وهي ت�أمني امدادات م�ستقرة ،واملالءمة البيئية ،واال�ستخدام لآليات ال�سوق((( مع منح احلكومة
�صالحيات �أكرب لت�أ�سي�س بنية حتتية طاقوية للنمو االقت�صادي .وقد �أف�ضى القانون الأ�سا�س املذكور �إىل
الت�شريعات اخلا�صة ب�سيا�سة الطاقة اليابانية خالل ال�سنوات الالحقة.
وبرغم حتفظ الر�أي العام الياباين حول التو�سع يف الطاقة النووية((( .ف�إن �إحدى النقاط البارزة
ل�سيا�سة الطاقة الأ�سا�سية يف اليابان ال�صــــادرة يف حــــزيران/يونيـــو  ((( 2004كانت ت�شري �إىل دعم
(1) Energy Economist, Issue 354, April 2011.

(2) International Energy Agency (IEA), IEA Statistics, Electricity information, 2012 Edition.

(3) Antony Froggatt et al, Reset or Restart? The Impact of Fukushima on the Japanese and German Energy Sectors,
Chattam House, Briefing Paper, July 2012, EERG BP/03, www.chattamhouse.org.
(4) World Energy Council, World Energy Climate Policy: 2009 Assessment.
(5) MEES, January 17, 2005.
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حكومي قوي للطاقة النووية واالعتماد عليها ك�أحد امل�صادر الرئي�سية يف مزيج الطاقة الياباين .ومن
�ضمن الأهداف الرئي�سية ال�سرتاتيجية الطاقة الوطنية اجلديدة �أو ما تعرف اخت�صاراً «اال�سرتاتيجيات
اجلديدة» ل�سيا�سة الطاقة اليابانية لعام  2006هو �أن تكون ح�صة الطاقة النووية ما بني  %40 – 30من
�إجمايل توليد الكهرباء يف اليابان(((.

وبالنتيجة ،ف�إنه قبل عام  2011كان هناك دعم قوي لتطوير الطاقة النووية ك�أحد ال�سبل لتنويع م�صادر
الطاقة يف اليابان .وطبقاً لوزارة االقت�صاد والتجارة وال�صناعة اليابانية ،ف�إن خطط �سيا�سة احلكومة لعام
 2010كانت تهدف �إىل زيادة ح�صة الطاقة النووية من �إجمايل توليد الكهرباء يف اليابان من  %24يف عام
 2008لت�صل �إىل  %40بحلول عام  2017و�إىل  %50بحلول عام  .((( 2030وتق�ضي خطة الطاقة لعام
 2010ت�شييد  12مفاعل طاقة نووي جديد على الأقل بحلول عام � ،2020إال �أن كارثة فوكو�شيما خلقت
قلقاً عاماً �أكرب وك�شفت عن املخاطر املحتملة العتماد �سيا�سة طاقة نووية طموحة.

والبد من الإ�شادة ب�أن اليابان متيزت ول�سنوات عديدة بتقدمها يف جمال تطوير تقنيات جديدة لتح�سني
كفاءة الطاقة يف جانبي الإمدادات واال�ستهالك يف ال�سوق .كما متيزت اليابان �أي�ضاً بتبنيها �إدخال �أنواع
وقود نقل بديلة عن النفط جديدة والذي مت متويل اجلزء الأكرب منه من خالل برامج الأبحاث والتطوير
احلكومية .فقد �أدخلت ال�شركات اليابانية اجليل الأول من خاليا الوقود و�صنعت �أول ال�سيارات الكهربائية
الهجينة يف العامل (بريو�س من قبل �شركة تويوتا).
�إن تركيز اليابان على التكنولوجيا يعد يف غاية الأهمية يف �سعيها لتنويع م�صادر الطاقة وتقليل
اعتمادها على النفط ،من جهة ،وم�ساعدتها يف تلبية التزاماتها يف جمال التغري املناخي من جهة �أخرى.

 :3-2الآثار املبا�شرة حلادثة فوكو�شيما
ب�شكل عام و�ضعت حادثة فوكو�شيما �صناعة الطاقة النووية العاملية يف مفرتق طرق ،كما ح�صل بعد
حادثة ت�شرنوبل ،وخلقت رعباً يف مناطق عديدة من العامل ،ما �أجرب العديد من دول العامل �إىل �إعادة النظر
يف براجمها النووية .وكما هو متوقع ف�إن االنعكا�سات املبا�شرة والفورية الأكرث �أهمية حلادثة فوكو�شيما
كانت يف اليابان والتي هزت �سيا�سة الطاقة اليابانية يف ال�صميم(((.

 :1-3-2اليابان

ابتداء ،ت�أثر قطاع الطاقة الياباين ب�شكل كبري ب�سل�سلة الأحداث التي بد�أت بالزلزال مروراً بالت�سونامي
وماحلق من دمار يف جممع فوكو�شيما .فقد �أ�صبح �أكرث من  10مليون �شخ�ص من دون طاقة كهربائية
بعد الدمار الذي �أ�صاب ما جمموعه  19.5غيغاواط من الطاقة احلرارية و  13.5غيغاواط من الطاقة
النووية((( .وفقدت �شركة تيبكو حوايل  %40من طاقة التوليد نتيجة للزلزال والت�سونامي ،وهي ال�شركة
املجهزة للطاقة الكهربائية ملنطقة ي�سكنها �أكرث من  42مليون �شخ�ص وم�س�ؤولة عن حوايل  %40من
�إجمايل الناجت املحلي الياباين(((.
(1) CGES, Global Oil Report, Volume 19, September – October, 2008.
(2) EIA, Country Analysis Briefs, Japan, June 4, 2012.

(3) Center for Strategic and International Studies, Japanese Energy Policy One Year Later, Commentary, March
19, 2012, csis.org/print/35860.
(4) Energy Economist, Issue 355, May 2011.

(5) Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan, Japan’s Nuclear Accident and Current Energy Situation,
April 18, 2011.
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و�أدت احلادثة �إىل حتّول الر�أي العام الياباين ب�شكل كبري �ضد الطاقة النووية خ�صو�صاً و�أن دعم الر�أي
العام للطاقة النووية قد ت�آكل يف اليابان منذ الت�سعينات بعد �سل�سلة من احلوادث والف�ضائح((( .وارتفعت
الأ�صوات مطالبة ب�إنهاء االعتماد على الطاقة النووية ووقف جميع املفاعالت يف البالد.
فبعد حدوث كارثة فوكو�شيما� ،أ�شار ا�ستطالع للر�أي �أن ن�سبة الذين ي�ؤيدون التو�سع يف الطاقة النووية
يف اليابان بلغت  %10يف ني�سان /ابريل  2011ثم انخف�ضت �إىل  %2فقط خالل �شهر ت�شرين �أول� /أكتوبر
من العام املذكور .بينما ارتفعت ن�سبة املطالبني بتخفي�ض �أو انهاء الطاقة النووية من � %41إىل %68
خالل ذات الفرتة ،ويف �آذار/مار�س  ،2012ارتفعت تلك الن�سبة �إىل ما يقارب من . (((%80
وبالتايل� ،أجربت احلكومة اليابانية �إىل �إعادة النظر بخططها فيما يخ�ص الطاقة النووية ب�شكل جذري.
فبالإ�ضافة �إىل املفاعالت التي �أغلقت ب�سبب �أحداث الزلزال والت�سونامي ،طلبت احلكومة اليابانية �إغالق
بع�ض املفاعالت النووية يف املناطق الأخ��رى يف اليابان .ويف غ�ضون �شهرين من الكارثة ،مت وقف جميع
املحطات النووية يف اليابان عن العمل (وتطلب الأمر �أكرث من �سنة لإعادة افتتاح �أول حمطة نووية يف يونيو
 /حزيران .)2012
كما مت �إيقاف عمليات البناء اجلارية يف املفاعالت حتت الإن�شاء ومت �صدور قوانني جديدة يتطلب
مبوجبها خ�ضوع املفاعالت املغلقة الختبارات جهد قبل �إعادتها �إىل العمل بالإ�ضافة �إىل خ�ضوعها �إىل
اختبارات دورية� .إ�ضافة �إىل ذلك �أعلنت احلكومة اليابانية �إج��راءات مبا�شرة لتعزيز ال�سالمة النووية
بالإ�ضافة �إىل التخطيط للمبا�شرة ب�إجراء تقييمات �سالمة �صارمة لكل مفاعل للتحقق من مدى امكانيته
لل�صمود بوجه الكوارث الطبيعية.
ويف ني�سان /ابريل � 2012أعلنت احلكومة عن �إخراج �أربعة مفاعالت يف جممع فوكو�شيما دايت�شي
من اخلدمة بطاقة  3غيغاواط .كما �أكدت اليابان م�ؤخراً ب�أن املفاعالت القدمية التي يزيد عمرها عن
 40عاماً �سيتم اخراجها من اخلدمة وذلك ك�إجراء لتح�سني م�ستوى ال�سالمة والذي بدوره �سي�ساهم يف
تخفي�ض الطاقة النووية يف اليابان(((.
وبالنتيجة ،فقد انخف�ض ا�ستهالك الطاقة النووية يف اليابان ب�أكرث من ( %44على �أ�سا�س ما يعادل
من النفط) خالل عام  2011باملقارنة مع عام  .((( 2010ومن الإجراءات التي اتخذتها احلكومة اليابانية
ملعاجلة النق�ص يف توليد الكهرباء وبخا�صة من الطاقة النووية ،هو الطلب من �شركات توليد الكهرباء
اليابانية تبني �إجراءات لرفع كفاءة الطاقة لتخفي�ض اال�ستهالك لغاية  %15خالل فرتة ذروة اال�ستهالك
((( .لكن برغم تلك الإجراءات ،ف�إن انخفا�ض م�ساهمة الطاقة النووية قد نتج عن زيادة كبرية يف ا�ستهالك
(1) World Nuclear Association, Nuclear Power in Japan, 22 October, 2012,
www.world-nuclear.org/info/inf79.html.

(2) Antony Froggatt et al, Reset or Restart? The Impact of Fukushima on the Japanese and German Energy
Sectors, Chattam House, Briefing Paper, July 2012, EERG BP 2012/03, www.chattamhouse.org.
(3) EIA, Country Analysis Briefs, Japan, June 4, 2012.
(4) BP Statistical Review of World Energy, 2012.

(5) Antony Froggatt et al, Reset or Restart? The Impact of Fukushima on the Japanese and German Energy
Sectors, Chattam House, Briefing Paper, July 2012, EERG BP 2012/03,
www.chattamhouse.org.
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الوقود الأحفوري يف اليابان ،حيث ا�ضطرت اليابان �إىل التحول �إىل �أ�شكال �أخرى من الوقود وبخا�صة الغاز
الطبيعي امل�سال والنفط (على �شكل زيت الوقود �أو النفط اخلام للحرق املبا�شر) من �أجل توليد الطاقة
الكهربائية.
وبالتايل ،انعك�س اجتاه ا�ستهالك النفط يف اليابان ب�شكل عام ولكافة اال�ستخدامات ليتزايد ،و�إن كان
ب�شكل متوا�ضع (بحدود  ،)%1خالل عام  2011باملقارنة مع  2010وذلك بالعك�س من االجتاه ال�سلبي الذي
�شهدته اليابان خالل ال�سنوات الأخرية ،حيث انخف�ض بواقع  %17.2ما بني عامي  2005و  .2010علماً
ب�أن ا�ستهالك النفط يف جمموعة الدول ال�صناعية قد انخف�ض خالل عام ( 2011وبحدود  )%2وذلك
ا�ستمراراً للإجتاه ال�سلبي الذي بد�أ منذ عام  2005الذي �شهدته تلك املجموعة(((.
�أما بالن�سبة ال�ستهالك الغاز الطبيعي امل�سال يف اليابان ،فقد ارتفع ب�شكل �أكرب (�أي  )%11.6خالل
عام  2011باملقارنة مع عام  2010لي�صل �إىل  105.5مليار مرت مكعب .ويعترب ذلك ا�ستمرار للإجتاه
الت�صاعدي ال�ستهالك اليابان من الغاز ،حيث تزايد بحدود  %20ما بني عامي  2005و .2010
وهذا ما �أف�ضى �إىل ارتفاع �صادرات الغاز امل�سال من الدول العربية �إىل اليابان يف عام  2011لت�صل
�إىل  30.2مليار مرت مكعب� ،أي بزيادة حوايل  %40باملقارنة مع عام  .2010كما ارتفعت ا�ستريادات الغاز
امل�سال �إىل اليابان يف عام  2011من بع�ض الدول امل�صدرة الأخرى ،مثل نيجرييا (بزيادة �أكرث من ثالثة
�أ�ضعاف) ورو�سيا ( )%19وا�سرتاليا ( )%7.6وذلك باملقارنة مع عام .2010
يو�ضح ال�شكل التايل تطور ا�ستهالك الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء يف اليابان على �أ�سا�س �أرباع
ال�سنة منذ عام  2006ولغاية الربع الأول - :2012

ا�ستهالك الوقود الأحفوري من قبل حمطات الطاقة الكهربائية اليابانية
للفرتة 2012 – 2006

امل�صدر:

IEEJ, Energy Indicators of Japan, June 2012.
(1) BP Statistical Review of World Energy, 2012.
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�إن زيادة ا�ستهالك اليابان من الوقود االحفوري ،وبخا�صة الغاز امل�سال ،كان له ت�أثري وا�ضح يف زيادة
�أ�سعار الغاز وب�شكل خا�ص يف ال�سوق اليابانية ،وزيادة التكاليف التي حتملتها خزينة الدولة يف اليابان.
فمثالً ،ارتفعت �أ�سعار ا�سترياد الغاز امل�سال وا�صل اليابان لت�صل �إىل  14.73دوالر/مليون وحدة حرارية
بريطانية يف عام  ،2011باملقارنة مع  10.91دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية لعام  ،2010بزيادة
 3.82دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية� ،أي ما يعادل .%35
وقد كانت االنعكا�سات املالية لذلك التحول يف اليابان وا�ضحة ،حيث كانت الزيادة يف ا�ستهالك الوقود
االحفوري �أحد العوامل (وذلك بالإ�ضافة �إىل عوامل �أخرى مثل قوة الني الياباين والتباط�ؤ الذي ح�صل
يف بع�ض امل�صانع ب�سبب النق�ص يف الطاقة)((( التي �أدت �إىل عجز جتاري قيا�سي يف اليابان بلغ  78مليار
دوالر يف عام  ((( 2012باملقارنة مع فائ�ض بواقع حوايل  50مليار يورو يف عام .2010
وخالل �شهر �شباط /فرباير  2012بلغ ا�ستهالك اليابان من البرتول �ضعف ما كان عليه يف ال�شهر
املناظر من العام ال�سابق وقبل حادثة فوكو�شيا ،وذلك ح�سب تقديرات وكالة الطاقة الدولية .وخالل الفرتة
�أبريل – �سبتمرب  2012تزايدت ا�ستريادات اليابان من زيت الوقود  ،%92.7والنفط اخلام ،%91.1
والغاز الطبيعي امل�سال � .(((%11.2أما بالن�سبة لكامل عام  ،2012فقد ت�صل تكاليف الوقود الأحفوري
للتعوي�ض عن النق�ص يف توليد الكهرباء من الطاقة النووية بحدود  57.5مليار دوالر.
�أما بالن�سبة للآثار البعيدة الأمد حلادثة فوكو�شيما على اليابان وت�شكيلة مزيج الطاقة فيها ،وما يعني
ذلك من انعكا�سات على �سوق الطاقة العاملي ،ف�ستكون هامة و�إن كانت التزال غري وا�ضحة ب�شكل دقيق.
بد�أت اليابان ب�إجراء �إعادة نظر رئي�سية يف �سيا�ستها املتعلقة بالطاقة ،وبعد جدل وطني حاد برزت يف
اليابان وجهتا نظر متعار�ضتان حول �سيا�سة الطاقة اليابانية .فبينما يدعم الر�أي العام وبقوة اخلروج ب�شكل
كامل من الطاقة النووية ،تطلب جمموعات �أرباب الأعمال �إعادة الطاقة النووية لتقوية االقت�صاد الوطني
املقلق((( .وبالتايل ف�إنه من الوا�ضح ب�أن �سيا�ستها الطموحة ال�سابقة املتمثلة بزيادة االعتماد على الطاقة
النووية ب�شكل كبري يف امل�ستقبل وكما حددتها ال�سيا�سة املعتمدة يف عام � ،2010أ�صبحت غري مقبولة.
و�أ�صبح االجتاه نحو تخفي�ض الطاقة النووية �إىل �أدنى م�ستوى ممكن على املديني املتو�سط والبعيد ،طبقاً
لتقرير احلكومة اليابانية ال�صادر يف ت�شرين �أول�/أكتوبر ((( ،2011مع �إدخال الطاقات املتجددة مبرور
الوقت للتعوي�ض عن اخل�سارة يف الطاقة النووية.
ويف ت�صريح له لل�صحافة يف �شهر �آب� /أغ�سط�س � ،2012أ�شار وزير ال�صناعة الياباين ب�أن اليابان
قد تتخلى عن الطاقة النووية بحلول عام  .((( 2030لكنه يف �شهر ت�شرين �أول� /سبتمرب � ،2012أعلنت
(1) William Tucker, Fukushima and The Future of Nuclear Power, The Wall Street Journal, March 6,2012, http://
online.wsj.com.
(2) World Gas Intelligence (WGI), February6, 2013.
(3) WGI, January 9, 2013.

(4) Seyed Mohammad Reza Ghaffari, Japan’s Energy Policy After Fukuchima, Geopolitics of Energy, October
– November 2012.
((( جريدة الحياة اللندنية  ،عدد  7آب /أغسطس .2012
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(5) EIA, Country Analysis Briefs, Japan, June 4, 2012.
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احلكومة اليابانية عن �سيا�ستها يف جمال الطاقة النووية و�أكدت ب�أنها �ست�أخذ بنظر االعتبار التو�صيات
التي ت�ضمنها التقرير ال�صادر عن جمل�س البيئة والطاقة الياباين حول �سيا�سة الطاقة يف اليابان بعنوان
«ا�سرتاتيجية مبتكرة للطاقة والبيئة» والتي دعت فيها ،من بني �أ�شياء �أخرى� ،إىل التخليّ التدريجي عن
الطاقة النووية بحلول عام .((( 2040
يذكر� ،أ�شار التقرير �أعاله �إىل ثالث ركائز رئي�سية اعتمدت عليها ا�سرتاتيجية الطاقة املقرتحة وهي:
•تخفي�ض االعتماد على الطاقة النووية با�سرع وقت ممكن باعتبارها ركيزة مركزية ل�سيا�سة الطاقة
اليابانية مع اقرتاح التخلي الكامل قبل عام .2040
•تطبيق ما ي�سمى “ثورة الطاقة اخل�ضراء” والتي تهدف �إىل ت�شجيع حتول املجتمع الياباين �إىل
الطاقة اخل�ضراء بهدف حماية البيئة.
•االمدادات الآمنة وامل�ستقرة من الطاقة ،وذلك باالعتماد بدرجة رئي�سية على رفع كفاءة ا�ستخدام
الوقود االحفوري .كما يقر التقرير بالدور الهام للغاز يف جتهيز الكهرباء املحلية وذلك باعتباره
اقل تلويثاً من الفحم.
يف كل الأحوال ،يظهر ب�أن احلكومة اليابانية �ستكون يف موقف �صعب كونها واقعة بني مطرقة الر�أي
العام الياباين الذي يطالب ب�إنهاء �سريع للطاقة النووية وبني �سندان �أرباب العمل اليابانية التي تعار�ض
مبد�أ التخلي عن الطاقة النووية .وقد جتلـىّ ذلك بو�ضوح برتاجع احلكومة وخالل �أ�سبوع واحد فقط من
�إعالنها عن خططها القا�ضية بالتخلي التام عن الطاقة النووية بحلول عام  .2040يذكر ،قد تكون هناك
اعتبارات خارجية �أي�ضاً ب�ضوء املوقف الأمريكي املعلن املعار�ض للتخلي الياباين عن الطاقة النووية(((.
وخالل االنتخابات العامة التي �أجريت يف اليابان يف كانون �أول/دي�سمرب 2012مل حتقق الأحزاب املناوئة
(((
للطاقة النووية جناحاً كبرياً كما كان متوقعاً والذي قد ي�ؤثر بدوره على م�ستقبل الطاقة النووية يف اليابان
وبالتايل ،ف�إنه قد ال ت�شهد اليابان اختفاء �سريع للطاقة النووية ،و�سرتكز املعركة ال�سيا�سية على املدى
القريب حول حماولة احلكومة احل�صول على اجماع ميكنها من �إعادة افتتاح اجلزء الأكرب من املفاعالت
النووية اليابانية املغلقة حالياً ،ب�ضوء املعار�ضة ال�شديدة للر�أي العام ((( الياباين على مثل تلك اخلطوة .

 :2-3-2دول العامل الأخرى
ت�أثرت دول العامل الأخرى بحادثة فوكو�شيما ب�شكل غري مبا�شر ومتثلت ردود �أفعال معظم الدول التي متتلك
مفاعالت نووية عاملة ،بعد احلادثة ب�إجراء فحو�صات جهد ملن�ش�آتها النووية ،و�شمل ذلك تقييمات �أولية ملدى
امكانية الت�شغيل الأمن ملحطاتها النووية ،بالإ�ضافة �إىل تقييم �شامل للحادثة و�آثارها على ال�سالمة.
وقد بد�أت فحو�صات اجلهد يف دول االحتاد الأوروبي يف بداية �شهر حزيران /يونيو  2011ومت تنفيذها
وفق املوا�صفات املعتمدة من قبل جمموعة منظمي ال�سالمة النووية الأوروبية ( .)ENSREGكما وافقت
(1) Kevin O’Sullivan et al, Japan’s Proposed Energy Policy-How it Will Affect Australia’s Energy and Resources
Sector? 27 September 2012, Clayton UTZ, Australia,
http://www.claytonutz.com/publications/edition/27-september2012.......
(2) Seyed Mohammad Reza Ghaffari, Japan’s Energy Policy After Fukushima, Geopolitics of Energy, October-November, 2012.
(3) WGI, January 9, 2013.

(4) Hiroko Tabuchi, Japan Sets Policy to Phase Out Nuclear Power Plants by 2040, The New York Times,
September 14, 2012, http://nytimes.com/2012/09/15/world/asia/japan..
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دول �أخرى من خارج االحتاد (مثل ارمينيا ورو�سيا البي�ضاء وكرواتيا ورو�سيا و�سوي�سرا وتركيا واوكرانيا)
على �إجراء فحو�صات جهد م�ستخدمة الطريقة الأوروبية .ومت �إجراء تقييم ال�سالمة الوطنية يف دول مثل
كندا واملك�سيك وكوريا اجلنوبية والواليات املتحدة (بالإ�ضافة �إىل اليابان)(((.
كما �أظهرت حادثة فوكو�شيما بو�ضوح احلاجة لقيام اجلهات الرقابية والتنظيمية لتح�سني ت�صاميم
املحطات النووية لي�س فقط ملنع احلوادث بل �أي�ضاً للتخفيف منها يف حالة حدوثها .كما �أثارت حادثة
فوكو�شيما العديد من امل�سائل التقنية بالإ�ضافة �إىل كيفية مواجهة التحدي اخلا�ص بكيفية التعامل مع
فقدان املحطات النووية للطاقة الكهربائية ب�شكل كامل ،وبخا�صة لفرتة طويلة.
وجلبت احلادثة االنتباه �إىل االنعكا�سات على التكاليف امل�ستقبلية للطاقة النووية ،حيث اليزال
الوقت مبكراً ملعرفة ت�أثري حادثة فوكو�شيما ب�شكل كامل على التكاليف ،خ�صو�صاً و�إن الأمر يحتاج
ل�سنوات عديدة لتجميع وحتليل كل املعلومات اخلا�صة باحلادثة وانعكا�ساتها وبالتايل ا�ستخال�ص
الدرو�س منها بهدف منع �أو تخفيف �آثار احل��وادث النووية و�إدارة الأزم��ات النووية� .أما بالن�سبة
للإجراءات اخلا�صة بالإجراءات التي ت�ؤثر يف م�ساهمة الطاقة النووية يف مزيج الطاقة املحلي ،فقد
تفاوتت ردود �أفعال الدول املختلفة .من املعروف ب�أن بع�ض الدول قد بد�أت بالعمل ب�إجتاه الإنهاء
التدريجي للطاقة النووية قبل حادثة فوكو�شيما مثل النم�سا وال�سويد .ولكن التغري الأكرث �أهمية يف
�سيا�سة الطاقة خارج اليابان ،بعد حادثة فوكو�شيما ،كان يف �أملانيا.
بعد الدعم القوي للطاقة النووية خالل �سبعينات القرن املا�ضي ،ح�صل تغري هام يف �سيا�سة الطاقة
الأملانية بعد حادثة ت�شرنوبل ،خ�صو�صاً و�أن بع�ض الأحزاب الأملانية تعار�ض الطاقة النووية ،ما جعل من امل�س�ألة
نقطة خالف ما بني الأحزاب الرئي�سية يف البالد ،كحزب اخل�ضر الذي �أ�صبح جزء من احلكومة الأملانية
وتقلد بع�ض �أع�ضائه منا�صب يف احلكومة الفدرالية واحلكومات املحلية((( .وبالتايل مل يتم �إ�ضافة �إي مفاعل
نووي جديد �إىل اخلدمة يف �أملانيا منذ عام ((( .1989ويف عام  ،2010كان لدى �أملانيا  17مفاعل نووي عامل
بطاقة �إجمالية قدرها  20غيغا واط لتلبية حوايل  %23من الطاقة الكهربائية يف البالد(((.
وب�ضوء عدم االتفاق على دور الطاقة النووية� ،أ�صبحت املانيا دولة رائ��دة يف العامل يف جمال الطاقة
املتجددة واعتمدت �سيا�سات لت�شجيعها لينمو �إنتاج املانيا من تلك الطاقات خم�سة �أ�ضعاف خالل العقدين
املا�ضيني .وطبقاً خلطة العمل التي مت تطويرها يف عام  ،2010يتوقع م�ضاعفة الإنتاج بحلول عام .((( 2020
بعد حادثة فوكو�شيما ازدادت حدة املعار�ضة للطاقة النووية يف �أملانيا ،وخالل �أيام قليلة بعد احلادثة،
ويف رد فعل غري متوقع ،قررت احلكومة الأملانية تعليق العمل يف ثمانية من مفاعالتها النووية القدمية.
ويف غ�ضون ثالثة �أ�شهر من احلادثة �أقر الربملان الأملاين قانوناً يق�ضي بالتخلـ ّي الكامل عن ا�ستخدام
الطاقة النووية وب�شكل تدريجي ،بحلول عام  ((( 2022مع ت�أكيد احلكومة الأملانية على الإبقاء بالأهداف
احلالية للتغري املناخي .من دون �شك� ،سيكون للقرار الأمل��اين القا�ضي بالتخلـ ّي عن الطاقة النووية
انعكا�سات هامة على م�ستويات عديدة.
(1) Nuclear Energy Agency-Fukushima Press Kit, www.oecd-nea.org/press/press-kits/fukushima.html
((( وليد خدوري ،النفط يف �أ�سبوع ،تغري املناخ وم�صالح الدول ،جريدة احلياة .6/12/2012

(3) World Nuclear Association, Nuclear Power in Germany, November 2012 www.world-nuclear.org/info/inf43.
html.
(4) World Energy Council, World Energy Perspective: Nuclear One Year After Fukushima,2012.

(5) Antony Froggatt et al, Reset or Restart? The Impact of Fukushima on The Japanese and German Energy
Sectors, Chattam House, Briefing Paper, July 2012, EERG BP, 2012/03, www.chattamhouse.org.

(6) Paul L. Joskow and John E. Parsons, The Future of Nuclear Power After Fukushima, February 2012, MIT
Center for Energy and Environment Policy Research, CEEPR 2012-001.
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ابتداء ،تعتمد �سيا�سة الطاقة الأملانية املعدلة ،وبدرجة كبرية على تغيري ا�ستهالك الطاقة ،حيث من
املقرتح تخفي�ض الطلب على الكهرباء بن�سبة  %10يف غ�ضون العقد القادم ،ما يتطلب التنفيذ ال�سريع
ل�سيا�سات و�إجراءات جديدة حتتاج بع�ضها �إىل ا�ستثمارات عالية.
و�سي�ؤثر القرار الأملاين على منظومة الطاقة يف عموم �أوربا ،نظراً لأنه يتوجب جتهيز ال�سوق الأملانية مبزيد
من الطاقة الكهربائية املتقطعة وتزايد جتارة الكهرباء عرب احلدود.
كما يتوقع االعتماد وب�شكل �أكرب على الغاز الطبيعي للتعوي�ض عن الطاقة النووية وموازنة املنظومة
الكهربائية ،و�سيكون لذلك انعكا�سات على الأ�سعار لكل من �أ�سواق الغاز والكهرباء يف اوربا ي�صعب معرفة
طبيعتها بالتحديد يف الوقت احلا�ضر .هذا ومن املخطط تزايد ا�ستخدام الطاقات املتجددة لت�ساهم
بحوايل  %20من جتهيز الطاقة الكهربائية يف �أملانيا بحلول عام  2020باملقارنة مع  %11يف الوقت
احلايل ( %4كهرومائية و  %6طاقة رياح و  %1طاقة �شم�سية)(((� .أما على املدى البعيد ف�إنه من املتوقع
�أن ت�ساهم الطاقات املتجددة بحوايل  %80من �إجمايل الطلب الأملاين على الكهرباء بحلول عام .2050
كما قامت دول �أوروبية �أخرى باالبتعاد عن الطاقة النووية ب�ضمنها �سوي�سرا التي قررت خالل �شهر
�آذار/مار�س  2011التخلّي عن اخلطط القا�ضية ببناء مفاعالت نووية جديدة والإنهاء التدريجي للمفاعالت
النووية اخلم�سة العاملة حالياً ب�شكل تدريجي وكامل بحلول عام  . 2034و�إن �أحد البدائل املحتملة
للتعوي�ض عن �إغالق املحطات النووية هو تطوير �شامل للطاقات املتجددة (((.
�أما بالن�سبة لإيطاليا ،فقد فر�ضت حظراً دائم على �إعادة �إدخال برنامج الطاقة النووية لتوليد الكهرباء يف
البالد ،وقررت بلجيكا كذلك التخلي عن بناء مفاعالت نووية جديدة بالإ�ضافة �إىل �إخراج املفاعالت النووية
العاملة بعد و�صول عمرها الت�شغيلي � 40سنة ولي�س � 50سنة ،كما �سبق و�أن مت اعتماده يف عام .2009
وبالتايل ،ف�إن قرارات حتديد الفرتة الت�شغيلية والتخلـ ّي التدريجي للمفاعالت يف اوربا �ست�شمل 21
مفاعل نووي حتت الت�شغيل حالياً بطاقة �إجمايل قدرتها  21198ميغاواط وكما يلي- :

�إجراءات حتديد الفرتة الت�شغيلية والتخلـّي التدريجي يف اوربا وكما
يف �شباط/فرباير 2012
الدولة

عدد المفاعالت العاملة

الطاقة المركبة (ميغاواط)

المانيا

 17( 9قبل قرار �إغالق الثمانية مفاعالت)

12003

�سوي�سرا

5

3252

بلجيكا

7

5943

المجموع

21

21198

ومن جانبها� ،أكدت فرن�سا – الدولة التي ت�ستحوذ على املرتبة الأوىل يف درجة االعتمادية على الطاقة
النووية – على نيتها بتخفي�ض اعتمادها على الطاقة النووية �إىل  %50بحلول عام  2025من امل�ستوى
احلايل الذي يفوق .(((%75
(1) World Nuclear Association, Nuclear Power in Germany, November, 2012, www.world-nuclear.org/info/inf43.html.

(2) Siemens, One Year After Fukushima-Germany’s Path to a New Energy Policy, March 2012. www.
austineconetwork.com/...Siemens-factsheet-pd.

(3) Charles Digges, France Vows To Lower Nuclear To 50% By 2025. 17 September, 2012, www.bellona.org/
articles/articles-2012/france-2012-nuke-cuts.
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ويف مناطق العامل املختلفة ،قامت بع�ض الدول بت�أجيل اتخاذ القرارات ب�صدد خططها امل�ستقبلية فيما
يخ�ص براجمها من الطاقة النووية مثل ت�شيلي واندوني�سيا وماليزيا واملغرب وال�سعودية .و�أوردت بع�ض
امل�صادر ب�أن كل من ال�صني والهند �ستقومان ب�إبطاء براجمهما من الطاقة النووية((( وبخا�صة فيما يخ�ص
�إجازات الت�شييد اجلديدة بالن�سبة لل�صني((( .من جهة �أخرى ف�إن دول �أخرى ح�سمت �أمرها وقررت �إلغاء
�إدخال الطاقة النووية مثل الكويت وال�سنغال وفنزويال .لكن معظم الدول ،مت�ضي قدماً يف تنفيذ براجمها
النووية وبالرغم من حادثة فوكو�شيما .وكمثال على ذلك ،متت املوافقة يف الواليات املتحدة ،يف �شباط/
فرباير  ،2012ولأول مرة منذ  30عاماً ،لبناء حمطة نووية جديدة يف البالد(((.

ثالثاً :املوقف احلايل للطاقة النووية عاملي ًا وعربياً.
 :1-3موقف الطاقة النووية يف دول العامل املختلفة.
بلغت م�ساهمة الطاقة النووية يف العامل حوايل  %5من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة العاملية كما يف عام
 ((( 2011وا�ستحوذت على نحو  %13.5من �إجمايل توليد الكهرباء يف العامل كما يف بداية عام  2012وذلك
بعد �أن و�صلت ح�صة الطاقة النووية يف توليد الكهرباء ذروتها البالغة  %17يف عام  .1993وينتج العامل اليوم
كهرباء من الطاقة النووية ما يعادل ما �أنتجه العامل من كهرباء من طاقة من كافة امل�صادر يف عام .((( 1960
عموماً ،تتميز �صناعة الطاقة النووية يف العامل بحركتها الديناميكية امل�ستمرة ،حيث هناك مفاعالت
نووية عاملة يف توليد الكهرباء لغاية انتهاء عمرها الت�شغيلي قبل �أن يتم �إغالقها و�إخراجها من اخلدمة.
باملقابل ،هناك مفاعالت يف مرحلة االن�شاء على �أن تدخل جمال توليد الكهرباء حال اكتمالها .هذا
بالإ�ضافة �إىل املفاعالت التي ال تزال يف مراحل التخطيط املختلفة �أو �أنها ال تزال جمرد مقرتح.

 :1-1-3املفاعالت النووية العاملة.

و�صل عدد املفاعالت النووية العاملة لتوليد الكهرباء يف العامل �إىل  435مفاعل كما يف نهاية عام
 2011بطاقة �إجمالية قدرها  369غيغاواط كهرباء (باملقارنة مع  445مفاعل الذي ميثل م�ستوى الذروة
لعدد املفاعالت العاملة يف العامل يف عام  ((()2002منخف�ضة بحوايل  %2باملقارنة مع بداية عام 2011
(وبعد ت�شغيل مفاعل بو�شهر الإيراين ارتفع العدد �إىل  436مفاعل يف عام .((()2012
(1) Michael Corradini, The Future of Nuclear Power After Fukushima Energy Institute, University of Wisconsin,
http://www.energy.wisc.edu

(2) Adnan Shihab-Eldin, Outlook for Nuclear Power Following Fukushima, Oxford Energy Seminar, 19
September, 2012.

(3) World Nuclear Association, Policy Responses to The Fukushima Accident, 24 February, 2012, world-nuclear.
org/briefings/policy-responses-fukushima-accident.html.
(4) BP Statistical Review of World Energy, 2012.

(5) World Nuclear Association, Nuclear Power in The World World Today, April, 2012. www.world-nuclear.org/
info/inf01.html.
(6) Energy Economist, Issue 336, October 2009.

(7) World Nuclear Association, Nuclear Power Reactors and Uranium Requirements, December, 2012, www.
world-nuclear.org/info/reactors.html.
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ويعزى االنخفا�ض املذكور �أعاله �إىل �إغالق ما جمموعه  13مفاعل يف العامل ب�شكل دائم .حيث يعود
�إغالق  12مفاعل منها �إىل حادثة فوكو�شيما يف اليابان ب�شكل مبا�شر ( 4مفاعالت يف جممع فوكو�شيما
ذاته بالإ�ضافة �إىل  8مفاعالت يف �أملانيا) بالإ�ضافة �إىل �إغالق مفاعل نووي قدمي يف اململكة املتحدة خالل
عام  (((.2011هذا وتتفاوت مناطق ودول العامل املختلفة يف عدد وطاقة املفاعالت النووية التي متتلكها
وبالتايل يف مدى انتاجها وا�ستهالكها للطاقة النووية.
يو�ضح اجلدول ( )1يف املرفق الن�شاط النووي يف جمال توليد الكهرباء لدول العامل املختلفة والتي
ت�شمل توليد الكهرباء النووية لعام  ،2011عدد املفاعالت النووية القابلة للت�شغيل((( والتي متتلكها تلك
الدول والطاقة ال�صافية كما يف دي�سمرب  ،2012واملفاعالت النووية حتت الإن�شاء واملخططه كما يف 11
دي�سمرب  2012واملفاعالت النووية املقرتحة كما يف دي�سمرب  ،2012هذا بالإ�ضافة �إىل كميات اليورانيوم
املطلوبة.
ويتميز �أ�سطول املفاعالت النووية العاملة يف العامل مبعدل عمري مرتفع ي�صل �إىل � 27سنة كما يف
بداية �شهر �أيار/مايو  .2012ويف غياب م�شاريع كبرية لبناء مفاعالت جديدة ،من الوا�ضح �أن هرم العمر
يتحرك ب�شكل متزايد نحو العدد الأعلى من ال�سنوات وبالتايل يتزايد عدد املفاعالت الواقعة يف الئحة
الأعمار الكبرية .وكما يف ال�شكل التايل- :
يذكر� ،أن ما يقارب
من  %80من املفاعالت
أعمار  429مفاعل عاملة في العالم
ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ع��امل قد
كما في بداية أيار/مايو 2012
جت���اوزت عمر � 20سنة
�أو �أكرث ،و�أن  29مفاعل
ن���ووي ق��د بلغ عمر 40
�سنة �أو �أكرث كما يف نهاية
ع��ام ((( .2011وجت��اوز
 155مفاعل (�أي حوايل
 %36من �إجمايل عدد
امل��ف��اع�لات يف ال��ع��امل) امل�صدرMycle Scheider et al, World Nuclear Industry Status Report, 2012 :
عمر � 30سنة  ،ما يعني
ب�أن ن�سبة كبرية من املفاعالت النووية العاملة يف العامل متوقع لها �أن ت�صل �إىل نهاية عمرها الت�شغيلي
(وعلى �أ�سا�س � 40سنة) خالل العقدين القادميني وبالتايل �ستكون بحاجة لال�ستبدال .يذكر ،كان االجتاه
ال�سائد قبل حادثة فوكو�شيما لتمديد العمر الت�شغيلي ملحطات الطاقة النووية العاملة من � 40إىل � 60سنة
(�أو رمبا � 80سنة) ،وبخا�صة يف دول مثل فرن�سا والواليات املتحدة .لكن حادثة فوكو�شيما جعلت مثل هذه
التوزيع العمري للمفاعالت النووية العاملة2012 ،

عدد املفاعالت

(1) International Atomic Energy Agency (IAEA), Annual Report, 2011.
((( يق�صد باملفاعالت القابلة للت�شغيل ب�أنها تلك املفاعالت املرتبطة ب�شبكات الكهرباء الوطنية يف الدول املختلفة.

(3) International Atomic Energy Agency, Annual Report, 2011.
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الإجراءات لي�س بالأمر املمكن قبوله ب�سهولة((( ،خ�صو�صاً و�أن �أ�سئلة �أثريت بعد احلادثة حول حكمة ت�شغيل
املفاعالت القدمية(((.
من جهة �أخرى� ،إن معظم املفاعالت النووية العاملة يف العامل حالياً يعود للجيل الثاين الذي ظهر خالل
�سبعينيات القرن املا�ضي((( ،خ�صو�صاً و�أن جز�أ مهماً من اال�سطول العاملي احلايل من املفاعالت النووية قد
مت تخطيطه خالل �ستينات و�سبعينات القرن املا�ضي .وكمثال ،ف�إن جميع املفاعالت العاملة حالياً �ضمن
الربنامج النووي الأمريكي قد مت طلبها ما بني عامي  1963و. ((( 1973
�أما من ناحية حجم طاقة التوليد ،ف�إن معظم املحطات النووية احلديثة تتميز بطاقة توليد ترتاوح
ما بني  1600 – 1000ميغاواط .مع وجود ت�صاميم ملفاعالت �صغرية لإنتاج طاقة بحدود 300 – 20
ميغاواط (((.
ب�شكل عام ،يرتكز اجلزء الأكرب من ا�ستهالك الطاقة النووية يف العامل يف جمموعة الدول املتقدمة بالرغم من
االنخفا�ض امل�ستمر يف ح�صتها ل�صالح جمموعة الدول النامية والنا�شئة.
فقد ا�ستحوذت دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية على �أكرث من  %83من الإجمايل العاملي
ال�ستهالك الطاقة النووية يف عام  2011باملقارنة مع  %85يف عام  .2005بينما تزايدت ح�صة بقية دول
العامل لت�صل �إىل حوايل  %17يف عام  2011باملقارنة مع حوايل  %15يف عام  2005وكما يت�ضح من
ال�شكليني التاليني-:
توزع ا�ستهالك الطاقة النووية ما بني الدول املتقدمة والدول الأخرى
لعامي  2005و .2011

ب��ال��ن��ظ��ر �إىل ح��رك��ة
�إجمايل الطاقة النووية يف
العامل خالل العقد الأخري،
يت�ضح ب ��أن��ه ب��ل��غ م�ستوى
الذروة بواقع  635.2مليون
ط��ن م��ك��اف��ئ ن��ف��ط((( (�أي
ح����وايل  2660ت��ي�راواط
�ساعة)((( يف عام  .2006ثم
ا�ستمر بالإنخفا�ض خالل
ال�سنوات التالية (ب�إ�ستثناء امل�صدرBP Statistical Review of World Energy, 2012 :
ع���ام  )2010لي�صل �إىل
 599.3مليون طن مكافئ نفط (�أو حوايل  2518ترياواط �ساعة) يف عام .2011

(1) Energy Economist, Issue 364, February 2012.

(2) Mycle Scheider et al, World Nuclear Industry Status Report, 2012.

(3) IEA, IEA Energy Technology Essentials, ETE04, March, 2007, www.iea.org/Textbase/techno/essentials.htm.

(4) Mycle Scheider et al, World Nuclear Industry Status Report, 2012.

(5) Dave Elliott, Nuclear Power After Fukushima: Facts and Figures, 26 September, 2011, Science and
Development Network, http://www.scidev.net.

(6) BP Statistical Review of World Energy, 2012.

(7) Mycle Scheider et al, World Nuclear Industry Status Report, 2012.
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ويرتكز ا�ستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء حالياً يف دول قليلة يف العامل ،مقت�صراً على  31دولة
فقط ،والتي ت�شكل من الناحية العددية  %16من �إجمايل عدد الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة كما يف
بداية عام  ،2012وذلك كما يف اجلدول ( )1يف املرفق ،امل�شار �إليه �أعاله وال�شكل التايل(((- :
ي���ت�������ض���ح م�����ن اجل������دول
وال�����ش��ك��ل امل��ذك��وري��ن �أع�ل�اه،
ب��أن ن�صف ال��دول النووية يف
العامل تقع يف منطقة االحتاد
الأوروبي والتي ت�ستحوذ على
ح����وايل  %50م��ن �إج��م��ايل
انتاج الطاقة النووية العاملية.
و���ض��م��ن االحت�����اد الأوروب�����ي
ت�ستحوذ فرن�سا لوحدها على
 %49من جمموع انتاج الطاقة
النووية يف دول االحتاد.

توزع ا�ستهالك الطاقة النووية ما بني الدول املتقدمة والدول الأخرى
لعامي  2005و .2011

وعلى م�ستوى دول العامل،
مت��ت��ل��ك ال����والي����ات امل��ت��ح��دة
لوحدها  104مفاعل ن��ووي،
�أي حوايل  %24من عدد املفاعالت النووية القابلة للت�شغيل يف العامل ومبجموع طاقة �صافية قدرها
 102195ميغاواط م�ستحوذة على  %27.3من �إجمايل الطاقة ال�صافية للمفاعالت النووية يف العامل كما
يف �أواخر عام .2012
وجاءت فرن�سا يف املرتبة الثانية ،بعد الواليات املتحدة ،بامتالكها  58مفاعل نووي وب�إجمايل طاقة
�صافية  63130ميغاواط م�ستحوذة على ما يقارب  %17من �إجمايل الطاقة ال�صافية للمفاعالت النووية
القابلة للت�شغيل يف العامل.
امل�صدر:

Mycle Schneider et al, World Nuclear Industry Status Report 2012.

وت�أتي اليابان يف املرتبة الثالثة بامتالكها  50مفاعل (قابل للت�شغيل كما يف �أواخر عام  )2012بطاقة
�صافية مقدارها  44396ميغاواط ،والتي تعادل ن�سبة  %11.9من الإجمايل العاملي((( ،تليها رو�سيا
بامتالكها  33مفاعل مبجموع طاقة �صافية  24164ميغاواط وبح�صة  %6.5من الإجمايل العاملي.
ثم كوريا اجلنوبية بامتالكها  23مفاعل مبجموع طاقة �صافية قدرها  20787ميغاواط والتي تعادل
 %5.6من الإجمايل العاملي كما يف �أواخر عام .2012

وبالتايل ،ف�إنه على �أ�سا�س عدد املفاعالت النووية القابلة للت�شغيل ،متتلك �أكرب خم�سة دول يف جمال
الطاقة النووية يف العامل  268مفاعل نووي قابل للت�شغيل كما يف �أواخر عام  2012م�ستحوذة على %61.5
((( بد�أت �إيران يف ت�شغيل مفاعل بو �شهر النووي يف عام  2011وهي �أول دولة منتجة جديدة للطاقة النووية تن�ضم للنادي النووي العاملي منذ � 15سنة
حينما ان�ضمت رومانيا �إىل الدول املنتجة للطاقة النووية يف عام .1996
((( وبقدر تعلق الأمر بالتوليد الفعلي للكهرباء النووية ت�أتي اليابان يف املرتبة الرابعة بعد رو�سيا التي جاءت باملرتبة الثالثة خالل عام  ،2011حيث و�صل
جمموع توليد الكهرباء النووية يف اليابان  156.2مليار كيلوواط �ساعة خالل ال�سنة املذكورة باملقارنة مع  162مليار كيلوواط �ساعة توليد للطاقة
النووية يف رو�سيا خالل ذات الفرتة.
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من الإجمايل العاملي لعدد املفاعالت ،ومبجموع طاقة �صافية  254672ميغاواط والتي تعادل  %68من
الإجمايل العاملي.
وعلى �أ�سا�س التوليد الفعلي للكهرباء النووية ،بلغت ح�صة الواليات املتحدة  %31.4من الإجمايل
العاملي خالل عام  2011وا�ستحوذت �أكرب خم�سة دول يف العامل على  %66.7من الإجمايل العاملي من
توليد الكهرباء النووية خالل العامل املذكور.
�أما بالن�سبة لأكرب ع�شر دول يف توليد الكهرباء النووية يف العامل ،ف�إنها ت�ستحوذ على حويل  %80من
�إجمايل توليد الكهرباء النووية يف عام  2011وت�شمل تلك الدول الواليات املتحدة وفرن�سا ورو�سيا واليابان
وكوريا اجلنوبية و�أملانيا((( وكندا واكرانيا وال�صني واململكة املتحدة .وذلك كما يف ال�شكل التايل- :
وع���ل���ى م�����س��ت��وى الإحت�����اد
الأوروبي ،ح�صلت  9دول �أوروبية
على �أكرث من  % 30من �إجمايل
طاقتها الكهربائية من الطاقة
ال��ن��ووي��ة ،كما يف ع��ام .2010
و���ش��ك��ل��ت ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة يف
خم�س دول �أوروبية �أخرى �أكرث
م��ن  % 20م��ن �إج��م��ايل توليد
الكهرباء فيها ،وذلك كما يت�ضح
من ال�شكل التايل:
وبالن�سبة ملدى �أهمية الطاقة
النووية يف توليد الكهرباء يف
ال���دول املختلفة على م�ستوى
العامل ،تربز فرن�سا يف م�ساهمة
الطاقة النووية يف حوايل ثالثة
�أرب��اع توليد الكهرباء فيها كما
يف عام  .2010بينما حت�صل كل
من بلجيكا وبلغاريا وجمهورية
الت�شيك وهنغاريا و�سلوفاكيا
وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة وال�����س��وي��د
و�سوي�سرا و�سلوفينيا واكرانيا
ع��ل��ى ث��ل��ث �أو �أك�ث�ر م��ن توليد
ال��ك��ه��رب��اء م��ن م�����ص��در الطاقة
ال��ن��ووي��ة .كما ت�صل م�ساهمة
الطاقة النووية يف كل من اليابان
وفنلندة وكما يف عام  2010ما

توليد الكهرباء النووية خالل عام 2011

امل�صدر:

EIA, Energy in Brief, June11, 2012,
http://www.eia.gov/energy_in_brief/nuclear_industry.cfm

توليد الكهرباء من الطاقة النووية والطاقات الأخرى لدول من االحتاد

الأوروبي2010 ،

امل�صدر:

EIA, Today in Energy, June15, 2011,

((( بالن�سبة لأملانيا مت ا�ستثناء املفاعالت الثمانية املغلقة خالل عام .2011
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يقارب من  %30من توليد الكهرباء .لكنه بالرغم من �أن الواليات املتحدة هي الدولة الأوىل يف العامل يف
عدد املفاعالت و�إجمايل طاقتها النووية ،ف�إن م�ساهمة الطاقة النووية فيها ت�صل �إىل اخلم�س فقط وذلك
ب�سبب اال�ستهالك العايل للطاقة الكهربائية يف الواليات املتحدة كما �أن ظاهرة غاز ال�سجيل قد قللت
من اقت�صاديات الطاقة النووية يف الواليات املتحدة خالل ال�سنوات الأخرية((( .ي�شري ال�شكل التايل �إىل
ح�ص�ص توليد الكهرباء من الطاقة النووية للدول املختلفة كما يف عام .2010

توليد الكهرباء من الطاقة النووية والطاقات الأخرى لدول من االحتاد
الأوروبي2010 ،

مالحظة :ت�صل م�ساهمة الطاقة النووية يف تايوان حوايل  22%من �إجمايل توليد الكهرباء يف اجلزيرة املذكورة.
امل�صدر:

World Nuclear Association, Nuclear Power in the World Today/Nuclear Energy,
April, 2012, www.worldnuclear.org.info/inf01.html.

 :2-1-3املفاعالت النووية حتت الإن�شاء
لدى تفح�ص اجلدول امل�شار �إليه �أعاله يف املرفق يت�ضح ب�أن هناك  13دولة يف العامل متتلك مفاعالت
نووية حتت الإن�شاء ي�صل عددها �إىل  65مفاعل ب�إجمايل طاقة  65159ميغاواط كهرباء وذلك كما يف 11
دي�سمرب  .2012و�أن اجلزء الأكرب منها يقع يف جمموعة الدول النامية ،لت�ستحوذ دول تلك املجموعة على
 41مفاعل (بطاقة  39540ميغاواط كهرباء) التي تعادل  %63من �إجمايل العدد وحوايل  %61من طاقة
املفاعالت حتت الإن�شاء يف العامل.
ومن بني الدول النامية تربز ال�صني التي يجري على �أرا�ضيها �إن�شاء  29مفاعل نووي (بطاقة 30010
ميغاواط كهرباء)  ،ما يعادل حوايل  %70من �إجمايل العدد و  %76من طاقة املفاعالت حتت الإن�شاء يف الدول
النامية وحوايل  %45من �إجمايل العدد و  %46من طاقة املفاعالت حتت الإن�شاء يف العامل .كما ت�ستحوذ الهند
على  7مفاعالت نووية حتت الإن�شاء بطاقة  5300ميغاواط كهرباء ،ما يعادل  %17من �إجمايل عدد املفاعالت
حتت الإن�شاء يف الدول النامية و�أكرث من  %10من �إجمايل عدد املفاعالت حتت الإن�شاء يف العامل.
(1) World Nuclear Association, The Nuclear Renaissance, August 2011, www.world-nuclear.org/info/inf104/html.
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وت�ستحوذ ال�صني والهند جمتمعتني على  36مفاعل نووي مبجموع طاقة  35310ميغاواط كهرباء حتت
الإن�شاء� ،أي ما يعادل حوايل  %88من �إجمايل العدد و  %89من طاقة املفاعالت يف الدول النامية و�أكرث
من  %55من �إجمايل العدد و�أكرث من  %54من طاقة املفاعالت حتت الإن�شاء يف العامل.
كما يجري يف رو�سيا عمليات �إن�شاء  10مفاعالت نووية بطاقة  9160ميغاواط كهرباء ويف كوريا
اجلنوبية  4مفاعالت حتت الإن�شاء بطاقة  5205ميغاواط كهرباء .وبالنتيجة يرتكز اجلزء الأكرب
من املفاعالت النووية حتت الإن�شاء يف الدول الأربع الأكرب يف العامل (ال�صني والهند ورو�سيا ،وكوريا
اجلنوبية) .لي�صل عدد املفاعالت حتت الإن�شاء فيها جمتمعة �إىل  50مفاعل مبجموع طاقة 49675
ميغاواط كهرباء� ،أي ما يعادل حوايل  %77من �إجمايل العدد و  %76من طاقة املفاعالت النووية
حتت الإن�شاء يف العامل.
ومن �ضمن الدول النامية تربز الإمارات العربية التي جتري فيها عمليات �إن�شاء مفاعل نووي واحد
بطاقة  1400ميغاواط كهرباء ،وذلك كما يت�ضح من ال�شكل التايل:

املفاعالت حتت الإن�شاء كما يف  11دي�سمرب2012

امل�صدر:

()1

World Nuclear Energy Association, World Nuclear Reactors and Uranium Requirements, 11
December, 2012, www.world-nuclear.org/info/reactors.html.

 :3–1–3املفاعالت النووية املخططة
ي�شري اجلدول امل�شار �إليه �أعاله يف املرفق ب�أن هناك  27دولة يف العامل لديها خطط لبناء مفاعالت
نووية ب�إجمايل عدد  168مفاعل وطاقة مبجموع  185495ميغاواط كهرباء وذلك كما يف  11دي�سمرب
.2012
( )1ي�شمل املجموع  2مفاعل حتت الإن�شاء بطاقة �إجمالية  2700ميغاواط يف تايوان.
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يقع �أكرث من ن�صف �إجمايل عدد املفاعالت املخططة يف العامل يف الدول النامية .ولدى ال�صني وحدها
خطط لبناء  52مفاعل بطاقة  60880ميغاواط كهرباء ،والتي تعادل حوايل  %31من �إجمايل العدد
وحوايل  %33من طاقة املفاعالت النووية املخططة يف العامل .تليها رو�سيا لبناء  24مفاعل خمطط بطاقة
 24180ميغاواط كهرباء ثم الهند بواقع  18مفاعل خمطط مبجموع طاقة  15100ميغاواط كهرباء ،تليها
الواليات املتحدة التي تخطط لبناء  13مفاعل بطاقة  15660ميغاواط كهرباء.
وبالنيتجة ،لدى الدول الأربعة �أعاله (ال�صني والهند ورو�سيا والواليات املتحدة) خطط لبناء ()107
مفاعل� ،أي حوايل  %64من �إجمايل عدد املفاعالت النووية املخططة يف العامل.
كما �أن هناك ثالث دول عربية لديها خطط لبناء مفاعالت نووية وهي مفاعل واحد لكل من م�صر
والأردن وثالثة مفاعالت للإمارات العربية ،وكما يت�ضح من ال�شكل التايل-:

املفاعالت املخططة يف الدول املختلفة يف العامل
كما يف  11دي�سمرب .(((2012

امل�صدر:

World Nuclear Energy Association, World Nuclear Reactors and Uranium Requirements,
11 December, 2012, www.world-nuclear.org/info/reacters.html.

 :4–1-3املفاعالت النووية املقرتحة
يتبني من اجلدول امل�شار �إليه �أعاله يف املرفق ب�أن هناك  37دولة لديها مفاعالت نووية مقرتحة يبلغ
جمموعها  317مفاعل مبجموع طاقة قدرها  359655ميغاواط كهرباء �إجمايل.
وكما هي ال�صورة يف املفاعالت حتت الإن�شاء واملفاعالت املخططة ف�إن اجلزء الأكرب من املفاعالت
املقرتحة هي من ن�صيب الدول النامية التي ت�ستحوذ على حوايل  %70من �إجمايل عدد املفاعالت النووية
املقرتحة يف العامل كما يف دي�سمرب .2012
((( ي�شمل املجموع  2مفاعل حتت الإن�شاء بطاقة �إجمالية  2700ميغاواط يف تايوان.
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وت�برز ال�صني ب�أكرب عدد من املفاعالت املقرتحة التي ي�صل عددها �إىل  120مفاعل بطاقة
 123000ميغاواط كهرباء التي ت�شكل �أكرث من  %50من جمموع عدد املفاعالت املقرتحة يف الدول
النامية وحوايل  %38من �إجمايل عدد املفاعالت املقرتحة يف العامل .تليها الهند بواقع  39مفاعل
مقرتح بطاقة  45000ميغاواط كهرباء �إجمايل والتي ت�شكل حوايل  %17من جمموع عدد املفاعالت
املقرتحة يف الدول النامية و %12.3من �إجمايل عدد املفاعالت املقرتحة يف العامل ،ما يعني ب�أنه لدى
الدولتني  159مفاعل مقرتح بطاقة جمتمعة  168000ميغاواط كهرباء �إجمايل ،والتي ت�شكل %50.2
من �إجمايل عدد املفاعالت املقرتحة يف العامل و  % 46.7من طاقتها.
ت�أتي بعد ذلك رو�سيا بامتالكها  20مفاعل مقرتح بطاقة  20000ميغاواط كهرباء �إجمايل والتي ت�شكل
 %6.3من �إجمايل عدد املفاعالت املقرتحة يف العامل كما يف دي�سمرب  .2012يلي ذلك اململكة العربية
ال�سعودية بواقع  16مفاعل مقرتح بطاقة  17000ميغاواط كهرباء �إجمايل والتي ت�شكل  %5.1من �إجمايل
عدد املفاعالت املقرتحة يف العامل .
�أما الواليات املتحدة ،ف�إنه لديها  13مفاعل مقرتح بطاقة  21600ميغاواط كهرباء �إجمايل ثم اوكرانيا
بواقع  11مفاعل مقرتح بطاقة  12000ميغاواط كهرباء .وت�أتي كل من ايطاليا والإم��ارات بواقع 10
مفاعالت مقرتحة لكل منهما بطاقة  17000ميغاواط كهرباء �إجمايل يف ايطاليا و  14400ميغاواط
كهرباء �إجمايل يف الأمارات وذلك كما يت�ضح من ال�شكل التايل- :

املفاعالت املقرتحة يف الدول املختلفة كما يف دي�سمرب .(((2012

امل�صدر:

(*) ثمانية ع�شرة دولة لكل منها مفاعلني �أو مفاعل واحد فقط

World Nuclear Energy Association, World Nuclear Reactors and Uranium
Requirements, 11 December, 2012, www.world-nuclear.org/info/reactors.html.

((( ي�شمل املجموع مفاعل مقرتح بطاقة  1350ميغاواط كهرباء �إجمايل يف تايوان.
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يت�ضح مما جاء �أع�لاه ،ب�أن اكتمال بناء املفاعالت النووية حتت الإن�شاء وتنفيذ اجلزء الأك�بر من
امل�شاريع اخلا�صة باملفاعالت املخططة واملقرتحة ،املذكورة �أعاله� ،سيقود �إىل تغري جذري يف خارطة توزيع
املفاعالت النووية يف العامل ،وحتوّل كبري باجتاه الدول النامية على ح�ساب الدول املتقدمة.

فمثالً ،متتلك ال�صني لوحدها ما جمموعه �أكرث من  200مفاعل نووي يف املراحل املختلفة (�أي حتت
االن�شاء وخمطط ومقرتح) مبجموع طاقة قدرها  213890ميغاواط كهرباء �إجمايل ،والتي تعادل �أكرث
من  %45من �إجمايل عدد الأ�سطول احلايل للمفاعالت القابلة للت�شغيل يف العامل وحوايل  %57من
�إجمايل طاقتها .يذكر تتميز ال�صني بامتالكها �أ�سطول متنوع من املفاعالت النووية با�ستخدام تقنيات
فرن�سية و�أمريكية ورو�سية بالإ�ضافة �إىل التقنية املطورة حملياً .وبالتايل ،يتوقع �أن ت�صبح ال�صني دولة
م�صدرة للتقنية النووية يف غ�ضون �سنوات قليلة قادمة(((� .إال �أن ذلك ال يثري انتباهاً كبرياً حلقيقة �أن
ال�صني ت�ستثمر �أمواالً �ضخمة يف تكنولوجيا �أنواع �أخرى من الطاقة والتي بد�أت قبل حادثة فوكو�شيما.
ال �أن القدرة امل�شيدة للطاقة من الرياح كانت �أعلى ب�أربعة �أ�ضعاف عن تلك الناجتة عن الطاقة النووية
فمث ً
يف ال�صني منذ نهاية عام  .2010كما �أن القرارات ال�صينية ال�صادرة بعد فوكو�شيما -جتميد كافة اجراءات
الرتخي�ص اجلديدة والتخليّ عن املفاعالت القيا�سية من اجليل الثاين -قد يعني يف النهاية تراجعاً يف
التو�سع النووي ال�صيني((( ومتتلك الهند  64مفاعل حتت الإن�شاء وخمطط ومقرتح مبجموع طاقة 65400
ميغاواط كهرباء �إجمايل والتي ت�شكل حوايل  %15من �إجمايل عدد املفاعالت القابلة للت�شغيل احلالية
وحوايل  %17من طاقتها .وهذا يعني ب�أنه لدى ال�صني والهند جمتمعة م�شاريع وخطط ومقرتحات لبناء
حوايل  265مفاعل مبجموع طاقة قدرها  279290ميغاواط كهرباء اجمايل والتي تعادل حوايل  %60من
�إجمايل عدد الأ�سطول احلايل للمفاعالت القابلة للت�شغيل يف العامل وحوايل  %75من طاقتها.

 :2-3الدول العربية والطاقة النووية
يعود اهتمام الدول العربية بالطاقة النووية �إىل عقود عديدة �سابقة ،و�إن كان الوعي العربي لأهمية الدور
الذي ميكن �أن تلعبه الطاقة النووية اقت�صر يف البداية على عدد قليل من الدول العربية فقط .وقد قامت
بع�ض الدول العربية يف حينه ب�إجراء درا�سات جدوى من �أجل ت�أ�سي�س برامج للطاقة النووية .لكنه ويف الأغلب
مل ت�ستمر تلك الأن�شطة ،حيث �أن العوامل اجليو�سيا�سية واالقت�صادية واملتغريات من الظروف الأخرى التي
مرت بها تلك البلدان ت�سببت يف توقف �أو بطء تنفيذ الربامج النووية يف الدول العربية .وبالتايل ،مل يتم
احلفاظ على املعرفة التي مت اكت�سابها من خالل تلك الأن�شطة ،مبا يف ذلك القوة الب�شرية ((( التي مت ا�ستثمار
موارد كبرية يف بنائها يف بع�ض احلاالت.
تاريخياً ،متيزت ثالث دول عربية ،وهي :م�صر والعراق واجلزائر ،بقوة التوجه يف براجمها النووية.
ويف هذا ال�سياق تعترب م�صر من �أوائل الدول العربية والنامية� ،إن مل تكن �أ�سبقها التي فطنت منذ بداية
ال�ستينات �إىل �أهمية �أن يكون لها برنامج نووي يعني با�ستخدام الطاقة النووية للأغرا�ض ال�سلمية.

كما �أن ارتفاع �أ�سعار النفط يف �سبعينات القرن املا�ضي قد �شجع بع�ض الدول العربية لتدر�س ملياً
ال قامت بدعوة عرو�ض لبناء مفاعل �صغري .لكن االنهيار
م�س�ألة �إدخال الطاقة النووية ،حتى �أن الكويت مث ً
الالحق للأ�سعار خالل منت�صف الثمانينات وكارثة ت�شرنوبل والتكاليف العالية املتعلقة ب�إدخال الطاقة
النووية ،وبخا�صة للدول التي تفتقر �إىل بيئة حتتية منا�سبة حالت دون اال�ستمرار يف امل�ضي �إىل مدى
�أبعد((( .ومع النه�ضة النووية اجلديدة وعودة االهتمام العاملي بالطاقة النووية ،جددت العديد من الدول
(1) The New York Times, October 10, 2011.

(2) Mycle Schneider et al, World Nuclear Energy Status Report 2010 – 2011, Worldwatch Institute, April 2011.
((( املنتدى العربي الثاين حول �آفاق توليد الكهرباء وحتلية مياه البحر بالطاقة النووية ،تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية والهيئة الأردنية للطاقة
الذرية بالتعاون مع املجل�س الوزاري العربي للكهرباء والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،12/6/2012 ،عمان– الأردن.

(4) Mohamed Abdel Raouf, United Arab Emirates: The Nuclear Program and Renewable Energy Alternatives,
Perspectives, Political Analysis and Commentary from the Middle East, April 1, 2011.
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العربية رغبتها يف امتالك الطاقة النووية للأغرا�ض ال�سلمية خالل ال�سنوات الأخرية .وقد �أعلنت معظم
الدول العربية �أخرياً عن رغبتها يف �إدراج توليد الكهرباء و�إزالة ملوحة املياه �ضمن �إ�سرتاتيجيتها لتنويع
م�صادر الطاقة((( .وتعترب الإمارات وال�سعودية والأردن وم�صر من الدول العربية التي حققت تقدماً ب�إجتاه
�أهدافها املقررة لإن�شاء وت�شغيل مفاعالت نووية حملية للأغرا�ض ال�سلمية .كما عربت دول عربية �أخرى
عن رغبتها يف امتالك قدرات انتاج طاقة نووية �سلمية ب�ضمنها اجلزائر وقطر وليبيا واملغرب والكويت
(والعراق م�ؤخراً)((( .ويعترب الربنامج النووي يف الإمارات الأكرث تقدماً يف الوقت احلايل من بني الدول
العربية ،ويتوقع �أن تكون قريباً �أول دولة عربية حت�صل على مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك
بعد �أن مت توقيع عقد �إن�شاء �أربعة مفاعالت يف موقع «براكة» الواقع على �ساحل اخلليج العربي ،غرب
مدينة �أبوظبي بنحو  300كيلومرت،بطاقة �إجمالية قدرها  5600ميغاواط بتكلفة  20مليار دوالر((( ،مع
ائتالف �شركات كورية يف عام  ،2009وذلك بالإ�ضافة �إىل ع�شرة مفاعالت مقرتحة ب�إجمايل طاقة
 14400ميغاواط بهدف تلبية الطاقة النووية حلوايل  %25من متطلباتها الإ�ستهالكية يف نهاية املطاف(((.
ولدى ال�سعودية مقرتح لبناء  16مفاعل ب�إجمايل طاقة  17000ميغاواط جمدولة للت�شييد بحلول عام
 .2032ويف م�صر مفاعل خمطط ومفاعل مقرتح بطاقة  1000ميغاواط لكل منهما� .أما الأردن فلديها
مفاعل خمطط واحد بطاقة  1000ميغاواط ،وذلك كما يت�ضح من اجلدول التايل- :
الدول العربية التي لديها مفاعالت حتت الت�شييد �أو خمططة �أو مقرتحة
الدول ـ ـ ــة

مفاعالت تحت الت�شييد
( 11دي�سمبر )2012
العدد

العدد

ميغاواط كهرباء �إجمالي

()1

1

1400

3

4200

10

14400

()2

-

-

-

-

16

17000

()3

-

-

1

1000

1

1000

()4

-

-

1

1000

-

-

الإمارات

ال�سعودية
م�صر

الأردن
.1
.2
.3
.4

مفاعالت مخططة
( 11دي�سمبر )2012

ميغاواط كهرباء �إجمالي العدد ميغاواط كهرباء �إجمالي

مفاعالت مقترحة
(دي�سمبر )2012

1متوقع �إكتمال مفاعل واحد �سنوياً خالل الفرتة . 2020 – 2017
2تقدر التكاليف بنحو  112مليار دوالر  ،امل�صدر :جريدة القب�س عدد .29/7/2012
3خ�ضع الربنامج للت�أجيل بعد الثورة امل�صرية يف  25يناير .2012
4املفاعل خمطط للبدء بالت�شغيل بحلول عام ،2020

امل�صدرWorld Nuclear Association, World Nuclear Power Reactors and Uranium Requirements, 11 :
December 2012 www.world-nuclear.org/info/reactors.html. .

((( املنتدى العربي الثاين حول �آفاق توليد الكهرباء وحتلية مياه البحر بالطاقة النووية ،تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية والهيئة الأردنية للطاقة
الذرية بالتعاون مع املجل�س الوزاري العربي للكهرباء والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،21/6/2012 ،عمان – الأردن.
((( �أعلنت وزارة البيئة العراقية يف �أيلول�/سبتمرب  2012عن جهود تبذل لإن�شاء حمطات تعمل بالوقود النووي لتوليد الكهرباء – جريدة احلياة عدد
.30/12/2012
(3) MEES, 21 December, 2012.

(4) RIGZONE.com, Oil Min: UAE Plans to Lift Oil Production Capacity in 2013, 9/1/2013.
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علي رجب

عموماً ،منذ عام  2011ح�صل تباط�ؤ يف تقدم الربامج النووية يف بع�ض الدول العربية ب�سبب التطورات
اجليو�سيا�سية التي ابتد�أت يف تون�س يف نهاية عام  2010وامتدت لت�شمل دول عربية �أخرى ،والتي �أثرت
وب�شدة يف اجلو ال�سيا�سي عرب دول املنطقة و�أدت �إىل تغيريات �سيا�سية يف بع�ض الدول العربية .وب�ضوء
تلك التطورات �أ�صبح من ال�ضروري ك�سب الر�أي العام يف امل�سائل اخلا�صة بالطاقة النووية((( .ومما زاد
يف الطني بلـ ّة ح�صول كارثة فوكو�شيما يف ذات العام والتي كانت ال�سبب املبا�شر لقيام بع�ض الدول العربية
باتخاذ قرار التخلـ ّي عن فكرة الطاقة النووية �أو ت�أجيلها.
ومع ذلك ف�إن اعتماد الدول العربية امل�صدرة ،وبدرجة عالية ،على عوائد �صادرات النفط ،بالإ�ضافة �إىل
الأ�سعار العالية للغاز الطبيعي امل�ستورد وامل�ستخدم ب�شكل رئي�سي لأغرا�ض توليد الكهرباء� ،ست�ستمر يف توفري
احلافز لدعم البدائل ومنها الطاقة النووية يف الدول العربية ،ب�شكل عام .حيث حتاول تلك الدول تنويع م�صادر
الطاقة بهدف تقليل خماطر التحوالت بعيدة الأمد للطلب العاملي على النفط ب�ضوء ت�أثري التطور والتقدم
التكنولوجي و�سيا�سات الطاقة التي تتبعها الدول امل�ستهلكة ب�إجتاه تخفي�ض ا�ستهالكها من النفط(((.
هناك العديد من الدوافع وراء االهتمام العربي بالطاقة النووية خالل ال�سنوات الأخرية ،لكن التف�سري الذي
يطرح نف�سه بدرجة �أكرث من الو�ضوح يكمن يف تنامي الطلب املحلي على الطاقة مبعدالت عالية والذي يعود
بدوره ،وب�شكل رئي�سي� ،إىل العديد من العوامل ومنها النمو االقت�صادي والنمو ال�سكاين والهجرة من الريف
�إىل املدن وزيادة م�ستوى املعي�شة والرفاهية وا�سعار الطاقة املحلية املدعومة املنخف�ضة باملقارنة مع امل�ستويات
العاملية .كما ميكن ا�ستغالل الطاقة النووية يف حتلية املياه ملواجهة �شح املياه العذبة وبخا�صة يف دول اخلليج
العربي التي ت�ستخدم يف الوقت احلايل الطاقة الأحفورية لتلبية متطلباتها املائية ،حيث �أن م�شكلة ندرة
املياه العذبة هي خا�صية ثابتة لدول اخلليج العربية التي ال تكاد متاثلها �أي منطقة ح�ضرية مهمة يف العامل.
هذا ويكت�سب ا�ستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء �أهمية بالغة للدول العربية ،بغ�ض النظر عما
�إذا كانت الدولة م�ستوردة �أو م�صدرة للنفط ،يف ظل �أ�سعار النفط العالية كون ذلك ي�ؤدي �إىل التخفيف من
العبء على امليزان التجاري للدول امل�ستوردة� .أما بالن�سبة للدول امل�صدرة ف�إنه ي�ؤدي �إىل توفري كميات من
النفط والغاز لأغرا�ض الت�صدير وجلب املزيد من العوائد .يذكر ،تزايد اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف
الدول العربية مبعدل حوايل � %5سنوياً خالل الفرتة  2009 – 1980ليتزايد ا�ستهالكها النهائي ب�أكرث
من ثالثة �أ�ضعاف يف الوقت الذي تزايد فيه اال�ستهالك النهائي للطاقة يف العامل بحدود  %54خالل
الفرتة املذكورة .كما تزايد اال�ستهالك النهائي من امل�صادر املختلفة مبعدالت متباينة� ،إذ ارتفع اال�ستهالك
النهائي من النفط مبعدل � %4.1سنوياً ليزداد بحدود  %217يف ال��دول العربية (باملقارنة مع زيادة
 %44.5يف العامل) ،وازداد ا�ستهالك الغاز الطبيعي مبعدل � %6.9سنوياً ليتزايد ب�أكرث من � 6أ�ضعاف
يف الدول العربية خالل الفرتة �أعاله (باملقارنة مع  %55يف العامل) ،بينما و�صل معدل زيادة ا�ستهالك
الكهرباء �إىل � %7.6سنوياً خالل ذات الفرتة ليتزايد مبا يقارب من �سبعة ا�ضعاف ون�صف يف الدول العربية
(باملقارنة مع حوايل �ضعف ون�صف عامليا خالل ذات الفرتة).
وهذا �أدى �إىل انخفا�ض ح�صة النفط من  %77.5عام � 1980إىل  %59.6عام  ،2009بينما تزايدت
ح�صة الغاز الطبيعي من � %14إىل  %23.8يف الدول العربية و�شهدت ح�صة الكهرباء ت�صاعداً ملمو�ساً،
حيث ت�ضاعفت من � %8إىل  %16.4خالل الفرتة املذكورة (وهذا يعك�س االجتاه العاملي نحو زيادة �أكرب
(1) Adnan Shihab Eldin, Nuclear Power in the Arab Region, 44th Session of the Erice International Seminar on
Planetary Emergencies, Erice, Italy, 19-24 August, 2011.

(2) The Economist, The GCC in 2020: Resources for the Future, The Economist Intelligence Unit, 2010.
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يف اال�ستهالك النهائي للكهرباء)� .أما بالن�سبة للفحم ف�إن ح�صته بقيت حمدودة للغاية يف الدول العربية
بحيث مل تتجاوز  %0.2يف
التوزيع الن�سبي لال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية
ع��ام  ،2009كما يف ال�شكل
لعامي  1980و )%( 2009
التايل- :
ي���ذك���ر ،ب��ل��غ اال���س��ت��ه�لاك
الإج��م��ايل للطاقة يف ال��دول
ال��ع��رب��ي��ة ب��ح��دود  13مليون
برميل مكافئ ن��ف��ط/ي��وم يف
ع��ام  2011بينما ق��د ي�صل
�إجمايل اال�ستهالك �إىل ما بني
 14و  15مليون برميل مكافئ
ن��ف��ط/ي��وم يف ف�ترات ال��ذروة
خ�صو�صاً يف ف�صل ال�صيف
امل�صدر  :منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) ،اال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�صادية
حيث يبلغ ا�ستهالك الكهرباء
يف الدول العربية ،يوليو .2012
واملاء ذروته .ولتلبية احلاجة
قدرات توليد الطاقة الكهربائية يف الدول العربية
املتزايدة من الطاقة وب�شكل
القدرة الحالية
الدول
خا�ص من الكهرباء عملت
الآفــــاق
الدولة
(غيغاواط)
العربية على تو�سيع قدرتها
يقدر نمو الطلب بن�سبة %12.3
الجزائر
11.39
�سنوياً لغاية نهاية .2017
من الطاقة الكهربائية وو�ضع
البحرين
و�صول الطلب �إلى م�ستوى الذروة  2.95في .2012
4
اخل��ط��ط امل�ستقبلية ل��زي��ادة
الإعالن في عام  2010عن خطة لإ�ضافة طاقة
م�صر
24
تلك القدرات ،وكما يت�ضح من
 10.45غيغاواط خالل الفترة .2017 – 2013
الم�ستوى الم�ستهدف طاقة 27
اجلدول التايل- :
العراق
8.45
وت���واج���ه ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة
العديد من التحديات يف �سعيها
ب����إجت���اه ت��و���س��ي��ع ق��درات��ه��ا من
الطاقة وبخا�صة من الكهرباء
ومن �أهمها- :
•اال�ستثمارات العالية التي
حتتاجها تلك امل�شاريع،
ح��ي��ث ي��ت��وق��ع �أن يبلغ
�إج��م��ايل اال���س��ت��ث��م��ارات
الر�أ�سمالية يف م�شاريع
ال���ط���اق���ة ب�����ش��ك��ل ع���ام
ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا بحدود
 740مليار دوالر خالل
ف�ت�رة اخل��م�����س ���س��ن��وات
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غيغاواط في نهاية .2015

الأردن

3.38

متوقع و�صول الطلب �إلى  4.94غيغاواط بحلول .2020

الكويت

14.2

الطاقة المطلوبة المتوقعة  25.4غيغاواط بحلول .2020

لبنان

1.5

توقفات متكررة للطاقة مع طلب
مقدر بحدود  2.4غيغاواط.

ليبيا

6.2

 6.2غيغاواط قبل الثورة في وقت كانت القدرة
الم�ستهدفة  20غيغاواط بحلول .2020

موريتانيا

0.144

نمو الطلب يقدر بن�سبة  %12كما في .2012

المغرب

6.35

الهدف طاقة توليد  14.5غيغاواط بحلول .2020

عمان

4.18

يتوقع تزايد الطلب بمعدل � %15سنوياً لغاية .2020

قطر

9

يتوقع و�صول القدرة �إلى  15غيغاواط بحلول .2018

ال�سعودية

55

الهدف طاقة  120غيغاواط بحلول .2032

ال�سودان و جنوب ال�سودان

2.34
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امل�صدرMEES, 4 January 2013. :

علي رجب

املمتدة ما بني  2013و  . 2017ي�ستحوذ قطاع الكهرباء على �أكرث من  %33منها (�أي نحو  250مليار
دوالر) وي�شكل توليد الكهرباء وحده ما يقارب من  %60من قطاع الكهرباء ،وحوايل  %20من �إجمايل
اال�ستثمارات املطلوبة مل�شاريع الطاقة يف دول منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا(((.
•بعد �أن تزايد معدل تكلفة امل�شروع يف جمال الطاقة بحدود ثالث مرات خالل الفرتة – 2003
 ، 2008انخف�ض بعد الأزمة املالية العاملية يف عام  ،2008لكنه عاود الزيادة ثانية بعد اال�ستقرار
و�سط ظروف الأزمة املذكورة .وت�شري التوقعات �إىل ا�ستمرار ت�صاعد تكاليف امل�شاريع يف جمال
الطاقة يف املنطقة ب�ضوء معدالت الت�ضخم ال�سائدة والت�أخري يف تنفيذ تلك امل�شاريع ،ما يثري
الغمو�ض حول �آفاق تكاليف تلك امل�شاريع يف امل�ستقبل.
•توفري الوقود /اللقيم ،الغاز الطبيعي يف املقام الأول ،لتوليد الكهرباء و�صناعة البرتوكيماويات،
خ�صو�صاً و�أن اجلزء الأكرب من دول املنطقة تعاين من م�شكلة الغاز بالرغم من حماولة البع�ض مثل
العراق تقليل هدر الغاز وتقلي�ص حرقه .يذكر ،يعترب الغاز الطبيعي امل�صدر الأهم لتوليد الكهرباء
يف املنطقة حيث ي�شكل حوايل  %60من �إجمايل توليد الكهرباء يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
افريقيا (و  %57بالن�سبة للدول العربية) كما يف عام  2010وت�شكل املنتجات النفطية  %37من
�أجمايل التوليد يف املنطقة ( %41للدول العربية)� .أما الن�سبة املتوا�ضعة املتبقية فهي م�صدرها
(((
الطاقة الكهرومائية والفحم والطاقة املتجددة
ب�شكل عام� ،إن ت�صاعد ا�ستهالك الكهرباء وزيادة �أهميتها يف مزيج الطاقة يف الدول العربية يحتم على
تلك الدول ال�سعي �إىل تنويع م�صادر الطاقة ،وبخا�صة لتوليد الكهرباء ،ويعترب ذلك �أحد الدوافع املهمة
وراء �سعي الدول العربية ب�إجتاه احل�صول على م�صادر طاقة بديلة عن النفط والغاز لتوليد الكهرباء مثل
الطاقة النووية وم�صادر الطاقة املتجددة وحتى الفحم يف بع�ض الأحيان(((.
وكما يت�ضح مما جاء �أعاله ،من بني الدول العربية ،حققت بع�ض دول جمل�س التعاون اخلليجي خطوات
مهمة و�ستكون الإمارات �أول دولة عربية حت�صل على الطاقة النووية ،كما متتلك ال�سعودية ،الدولة امل�صدرة
الأكرب للنفط يف العامل ،برنامج نووي طموح.
وب�ضوء ما متتلكه دول جمل�س التعاون من م�صادر �ضخمة من النفط والغاز الطبيعي ،م�ستحوذة على
حوايل  %40من االحتياطيات النفطية املثبتة يف العامل وحوايل  %23من الإحتياطيات املثبتة من الغاز(((،
فقد كرث احلديث ون�شرت العديد من الدرا�سات واملقاالت خالل ال�سنوات القليلة الأخرية حول رغبة دول
املجل�س يف الدخول يف م�ضمار الطاقة النووية للأغرا�ض ال�سلمية .وهذا ما ي�ستدعي ت�سليط املزيد من
ال�ضوء على الطاقة النووية يف دول املجل�س.

 :1-2-3جمل�س التعاون اخلليجي ومو�ضوع الطاقة النووية.

لطاملا اعتربت الطاقة النووية ،ولفرتة طويلة ،خيار بعيد االحتمال يف دول جمل�س التعاون اخلليجي،
ب�ضوء امتالكها لرثوات هائلة من النفط والغاز وبالتايل اعتمادها التقليدي العايل على تلك امل�صادر
(1) Arab Petroleum Investment Corporation (APICORP) MENA Energy Investment Outlook: Capturing the Full
Scope and Scale of The Power Sector, Economic Commentary, Volume 7 No.10 – October 2012.
(2) Ali Aissaoui, Growth Potential, Investment and Challenges, MEES, 30 April 2012.

((( تخطط دبي لتلبية حوايل  20%من حاجتها من الكهرباء على املدى البعيد من املحطات التي تعمل على الفحم ب�إ�ستخدام تقنيات ا�صطياد وتخزين
الكربون (امل�صدر. )MEES, 4 January :
((( منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) التقرير االح�صائي ال�سنوي .2012
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املحلية ،بالإ�ضافة �إىل املوقف الذي اتخذه قادة دول املجل�س ل�صالح جعل املنطقة خالية من الطاقة النووية،
�سواء كان ذلك للأغرا�ض ال�سلمية �أو الع�سكرية� .إال �أنه ويف تغيري مفاجئ ومعاك�س بالكامل �أعلنت دول
املجل�س يف �أواخر عام  2006عن نيتها المتالك التقنية النووية للأغرا�ض ال�سلمية وعن ت�أ�سي�س برنامج
�أبحاث نووية م�شرتك((( .وقامت دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�إجراء درا�سة م�شرتكة مت االنتهاء منها يف
�شهر يونيو  2011لتقييم جماالت التعاون املمكنة يف امل�ستقبل يف مو�ضوع الطاقة النووية والتي احتوت على
جمموعة �شاملة من التو�صيات التي تبناها االجتماع الوزاري لدول املجل�س(((.
ويعزى ذلك ،ب�شكل رئي�سي� ،إىل التحول البنيوي الذي طر�أ على واقع �إنتاج وا�ستهالك الطاقة يف
دول املجل�س و�سائر منطقة اخلليج .حيث �أن تزايد ا�ستهالك الطاقة املحلية بوتائر تعترب من �ضمن
الأعلى يف العامل جعل من دول املجل�س منطقة م�ستهلكة للطاقة مناف�سة لطلب دول �أمريكا الالتينية
جمتمعة .وترتفع كميات اال�ستهالك ب�شكل ملحوظ خا�صة يف ف�صل ال�صيف وارتفاع درجات احلرارة نتيجة
ال�ستخدام الطاقة الكهربائية للأغرا�ض املنزلية والتجارية ولأغرا�ض التربيد من خالل املكيفات وخالفه،
حيث �أن تزايد الأحمال وال�ضغوط على ال�شبكات الكهربائية يف دول اخلليج دفعت ال�سلطات �إىل اعتماد
ا�سرتاتيجيات متعددة لرفع الطاقة والقدرة الكهربائية .وقد انعك�س ذلك �سلباً على �إمكانيات املنطقة
الت�صديرية ب�ضوء اال�ستنزاف املتزايد ل�صادراتها الرئي�سية من النفط والغاز .وبا�ستثناء قطر� ،أخذت دول
املجل�س تعاين من عجز يف �إمدادات الغاز و�أ�صبح بع�ضها دول م�ستوردة لتلك املادة خالل ال�سنوات الأخرية.
وبالنتيجة� ،أ�صبح ينظر ،وب�شكل متزايد ،على م�صادر الطاقة البديلة ،ب�ضمنها الطاقة النووية على �أنها
احلل على الأمد البعيد(((.
�إن ت�صاعد م�ستوى املعي�شة واملعدالت العالية من النمو ال�سكاين((( (ب�ضمنها الوافدون) والتو�سع يف
ال�صناعات ذات اال�ستهالك العايل للطاقة وحمطات حتلية مياه البحر جعلت من ا�ستهالك الطاقة يف دول
جمل�س التعاون حتدياً اقت�صادياً حقيقياً البد من مواجهته بحيث �أ�صبح من ال�ضروري �إيجاد حلول ذات
جدوى بعيدة الأمد لنموذج التنمية اخلا�صة لدول املجل�س .وت�شكل منطقة ال�شرق الأو�سط �أكرب �سوق عاملي
لتحليه مياه البحر ،والذي يرتكز معظمها يف دول جمل�س التعاون ،ومتثل ما يقارب من  %50من �إجمايل
طاقة حتليه املياه يف العامل((( .وقد �أ�صبح طلب دول جمل�س التعاون على الكهرباء الذي يتزايد مبعدالت
تفوق معدل الدول العربية التي تعتمد يف الغالب على الغاز الطبيعي يفوق االم��دادات((( ،و�إن التزايد
ال�سكاين العايل يف املنطقة يهدد بح�صول نق�ص حاد ما مل يتم تداركه.
فمثالً� ،شهدت قطر منو �سكاين و�صل �إىل �أكرث من � %15سنوياً خالل ال�سنوات القليلة الأخرية وتزايد
ا�ستهالكها من الكهرباء بن�سبة حوايل � %9سنوياً خالل الفرتة  ،2009 – 2000والتي تعادل ثالثة �أ�ضعاف
ن�سبة الزيادة العاملية خالل ذات الفرتة .تلتها الإمارات بزيادة �سنوية �سكانية تفوق  %12وتزايد ا�ستهالكها
(1) RUSI, The Dawn of a Civil Nuclear Age in The Gulf, 11, January 2012, www.rusi.org/analysis/commentary..
((( املجل�س اال�ست�شاري الدويل ،دولة الإمارات ،التقرير الن�صف �سنوي الرابع لعام

www.uaeiab.ae/ar/publication 2012

Laura El-Katiri, The GCC and The Nuclear Question, Oxford Energy Comment, December 2012, The
Oxford Institute for Energy Studies.

)(3

((( يقدر عدد �سكان بلدان اخلليج بـ ( )42مليون ن�سمة مبن فيهم الوافدون فيما يقارب الناجت املحلي لهذه البلدان ( (1.1ترليون دوالر (امل�صدر –
جريدة احلياة :عدد .)17/1/2013
(5) MEES, 1 February 2013.

(6) The Economist, The GCC in 2020: Resources for the Future, The Economist Intelligence Unit, 2010.
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من الكهرباء بن�سبة حوايل � %8سنوياً ،ثم ال�سعودية بن�سبة حوايل  %7خالل الفرتة املذكورة((( .وهذا
ما جعل املتطلبات اال�ستثمارية الر�أ�سمالية لقطاع الكهرباء لدول جمل�س التعاون تعادل حوايل  %43من
�إجمايل متطلبات منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وحوايل  %53من �إجمايل الدول العربية من
املتطلبات الر�أ�سمالية لقطاع الكهرباء خالل الفرتة ( 2017 – 2013ب�ضمنها النفقات على التوليد من
الطاقة النووية يف الإمارات)(((.
فيما يخ�ص اجلانب االقت�صادي ،ميكن القول ب�أنه ،نظرياً على �أقل تقدير ،توفر الطاقة النووية لدول
املجل�س العديد من الفوائد االقت�صادية .ويرى م�ؤيدو الطاقة النووية يف املنطقة ب�أنها متثل م�صدر طاقة
وكهرباء موثوق به ورخي�ص على الأمد البعيد .كما �أنها تعترب ،و�إىل درجة كافية� ،آمنة للإ�ستخدام وب�إمكانها
تقلي�ص اعتماد املنطقة على ا�سترياد الغاز الطبيعي يف امل�ستقبل وحترير كميات من النفط والغاز يف بع�ض
الدول لأغرا�ض الت�صدير .وبف�ضل انبعاثاتها املنخف�ضة �أ�صبح ينظر �إىل الطاقة النووية ،وعلى نحو وا�سع،
على �أنها م�صدر طاقة نظيف ،باعتبار ذلك ميزة يف منطقة تعتمد ب�شكل �شبه كامل على الوقود االحفوري.
ال من خالل
كما ينظر �إىل الطاقة النووية �أي�ضاً على �أنها ت�ساهم وب�شكل هام يف منو اقت�صادي وا�سع ،مث ً
امتالك اخلربة التقنية وخلق وظائف عالية املهارات ملواطني دول املجل�س.
يف الوقت الذي �أ�شارت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية �إىل اعتبار الطاقة النووية بديل ذو جدوى
اقت�صادية لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،هناك �أ�سباب وجيهة تقود لل�شك يف ا�ستخدام الطاقة النووية
كحل بنيوي طويل الأمد مل�شاكل الطاقة يف املنطقة ،حيث �أن التكاليف اال�ستثمارية الأولية جتعل من
الطاقة النووية م�صدراً غري رخي�ص لدول املجل�س .فمثالً ،ت�شري تقديرات دولة الإمارات ب�أن القيمة الأولية
لال�ستثمارات لت�شييد �أربعة مفاعالت نووية هي بحدود  20مليار دوالر .بينما قد ت�صل التكاليف النهائية
لتلك املفاعالت �إىل  32مليار دوالر طبقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما يف عام  .2009وال
تت�ضمن تلك املبالغ التكاليف الأخرى التي تتحملها الدولة والتي ت�شمل تكاليف الوقود الإ�ضافية والتكاليف
العالية الالحقة وامل�شحونة �سيا�سياً والتي لها عالقة بالتخل�ص من الوقود امل�ستنفذ و�إغالق املحطات
النووية و�إخراجها من اخلدمة .هذا بالإ�ضافة �إىل تكاليف �أخرى لها عالقة بالبنية التحتية والتطوير
والتدريب وتكاليف �إ�ضافية �أخرى غري جتارية وغري منظورة(((.
كما �أنه ال يزال من غري الوا�ضح هل �سيتم ا�سرتداد التكاليف من مبيعات الكهرباء املحلية وكيفية
اال�سرتداد ب�ضوء الت�سعرية املنخف�ضة للكهرباء والتي متثل م�شكلة يف عموم دول املجل�س.
وكمثال ،تعترب املحطات الغازية يف الواليات املتحدة �أقل تكاليفاً باملقارنة مع حمطات الطاقة النووية
والتي تعترب مناف�سة لتقنيات الطاقة املتجددة ،خا�صة ال�شم�سية والرياح .علماً ب�أن الواليات املتحدة هي
دولة منتجة رئي�سية للغاز الطبيعي ،كما ت�سمح �سوقها الكبرية با�ستغالل اقت�صاديات احلجم يف جمال
املفاعالت النووية ،بخالف الأ�سواق املحدودة احلجم يف دول جمل�س التعاون .وهذا ما قد يوحي �إىل
احتمالية مغالطة اجلدوى االقت�صادية يف حالة الطاقة النووية يف دول املجل�س.
((( منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) ،اال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�صادية يف الدول العربية ،يوليو .2012

(2) Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), MENA Energy Investment Outlook: Capturing The
Full Scope and Scale of The Power Sector, Economic Commentary, Volume 7, No. 10, October, 2012.
(3) Laura El-Katiri, The GCC and The Nuclear Question, Oxford Energy Comment, December 2012, The Oxford
Institute for Energy Studies.
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كما يتوقع البع�ض �أن تزداد تكاليف م�شاريع الطاقة النووية يف املنطقة وب�شكل كبري يف مراحلها الأخرية
باملقارنة مع التقديرات الأولية ،كما �أن مثل هذه امل�شاريع تعاين،عادة ،من الت�أخري حتى يف �أكرث الدول
تقدماً ،ما قد يثري ت�سا�ؤالت �إ�ضافية حول جدواها االقت�صادية .لكنه ب�سبب الطبيعة اخلا�صة ل�صناعة
الطاقة النووية قد ت�صبح االعتبارات اال�سرتاتيجية البعيدة الأمد وتطوير نظم بديلة للطاقة ت�ستحق �أن
تكون الأ�سا�س يف القرار يف امل�ضي قدماً يف مثل هذه امل�شاريع.
من دون �شك ،ت�ساهم العوائد النفطية التي جتنيها دول جمل�س التعاون اخلليجي يف زيادة معدالت
ا�ستهالكها من النفط والغاز والتي تعترب بدورها دافعاً ل�سعيها لتنويع م�صادرها من الطاقة .لكن العوائد
النفطية ذاتها توفر التمويل الذي يتطلبه اال�ستثمار يف م�شاريع بدائل الطاقة ومنها الطاقة النووية يف تلك
الدول والذي يعترب بحد ذاته حافزاً ل�سعى دول املجل�س المتالك الطاقة النووية.
وفيما يتعلق ،باجلوانب اجليو�سيا�سية الدولية ف�إنه ال يوجد �إجماع لدى املراقبني ،على امل�ستويني
الإقليمي والدويل على النظرة االيجابية جتاه الربنامج النووي لدول املجل�س ل�سببني رئي�سيني يتعلق �أولهما
مبخاطر انت�شار خربة التقنية النووية الإ�سرتاتيجية احل�سا�سة ب�شكل �أو�سع وانت�شارها الحقاً �إىل �أطراف
دولية ثالثة .ويكمن ثانيهما يف خماطر �سباق الت�سلح النووي يف ال�شرق الأو�سط ،وبخا�صة ما بني �إيران
وجاراتها دول اخلليج ،خ�صو�صاً و�أن بع�ض املراقبني اعترب االعالن اخلليجي رد فعل على الربنامج النووي
الإيراين يف الوقت الذي �أكدت دول جمل�س التعاون على ل�سان �أمني عام املجل�س �أن اخلطط النووية للخليج
“لي�ست ر�سالة �ضد �أحد”(((.
يذكر �سبق و�أن �أكدت دول املجل�س على �أن رغبتها يف امتالك الطاقة النووية هي ح�صراً للأغرا�ض
املدنية و�أ�صبحت جميعها �أع�ضاء يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقامت بالتوقيع على جميع اتفاقيات
الوكالة املتعلقة بتحديد خماطر االنت�شار النووي و�أكدت التزامها بها .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قامت الإمارات
مثالً ،بالتوقيع على اتفاقيات مع كل من الواليات املتحدة و�أوروبا تن�ص معظمها م�سبقاً على احليلولة دون
انت�شار التقنية احل�سا�سة �أو املواد عالية التخ�صيب ال�صاحلة لإنتاج الأ�سلحة النووية .لكن يعتقد البع�ض
ب�أن تلك االتفاقيات غري قادرة على حماية املنطقة من �سباق الت�سلح النووي بوجود نية حقيقية يف حالة
و�صول التقنية النووية �إىل املنطقة.
من جهة �أخرى ،يرى البع�ض ،ب�أن ال�سعي للح�صول على طاقة نووية �سلمية يف ال�شرق الأو�سط ميثل
جناح للحكومات الغربية واملنظمات الدولية على حد �سواء .وي�شري م�ؤيدو الطاقة النووية يف دول املجل�س
�إىل الإمارات باعتبارها “منوذج للمنطقة” والتي يجب دعمها.
وخل�صت بع�ض الدرا�سات �إىل �أن الطاقة النووية �ستكون حقيقة يف الإم��ارات يف القريب العاجل.
وبالتايل ف�إن الأ�سئلة الرئي�سية اخلا�صة بالق�ضايا املتعددة والغري معروفة املتعلقة ب�أمن الطاقة النووية
يف دول املجل�س �ست�شغل اهتمام املنطقة واملجتمع الدويل ،خ�صو�صاً و�أن املخاوف الأمنية على امل�ستويني
الوطني والإقليمي قد تزايدت ،و�إىل درجة كبرية ،بعد حادثة فوكو�شيما اليابانية يف عام  .2011علماً ب�أن
الكثافة ال�سكانية العالية ل�سواحل اخلليج توفر م�ساحة قليلة للإخالء يف حالة احلوادث التقنية اخلطرية.
و�إن القرب اجلغرايف لدول اخلليج من بع�ضها البع�ض الآخر يعني ت�أثري �أية حادثة يف دولة معينة على
بقية دول املنطقة .بالإ�ضافة �إىل ذلك مرت املنطقة بفرتة عدم ا�ستقرار وعانت من العديد من احلروب
يف املا�ضي القريب.

((( جريدة ال�شرق الأو�سط ،عدد  17حمرم  1428هـ ،املوافق  5فرباير .2007
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رابعاً :الآفاق امل�ستقبلية للطاقة النووية بعد حادثة فوكو�شيما
يف الإجمال ،ال تزال ال�صورة احلالية غري وا�ضحة فيما يخ�ص م�ستقبل الطاقة النووية العاملية
على الأمد البعيد ،لكنه ويف كل الأحوال ،وبرغم حادثة فوكو�شيما ال تزال دول جديدة ترغب يف الدخول
يف جمال الطاقة النووية ال�سلمية بينما ت�سعى دول نووية للحفاظ على قدراتها النووية �أو حتى تو�سيعها.
ويعزى ذلك �إىل العديد من الدوافع الرئي�سية وكما يلي-:

:1-4الدوافع وراء ا�ستمرار الرغبة يف امتالك الطاقة النووية �أو تو�سيعها.
 .1الطلب على الطاقة
هنالك �إجماع من امل�ؤ�س�سات العاملية املتخ�ص�صة با�ست�شراف الطاقة على ا�ستمرار النمو يف الطلب
العاملي على الطاقة عامة والكهرباء على وجه التحديد ولعقود عديدة قادمة ،وبخا�صة يف الدول النامية،
وذلك ب�ضوء النمو ال�سكاين العايل وتطلعات التنمية يف الدول النامية التي ال يزال يعاين جزء كبري من
�سكانها من االفتقار �إىل الطاقة وب�شكل خا�ص الكهرباء(((.

طبقاً لتقديرات الأمم املتحدة يتوقع ا�ستمرار منو �سكان العامل ليتزايد من حوايل  6.8مليار ن�سمة
عام  2010لي�صل �إىل  8.6مليار ن�سمة بحلول عام � ،((( 2035أي بزيادة حوايل  1.8مليار م�ستهلك جديد
للطاقة خالل تلك الفرتة .وت�ستحوذ الدول النامية على اجلزء الأكرب من تلك الزيادة (�أكرث من ،)%92
ليتزايد �سكان الدول خارج جمموعة منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وت�ستحوذ على ن�سبة  %84من
�إجمايل �سكان العامل عام  2035باملقارنة مع ن�سبة  %81.9عام � .2010أما بالن�سبة لدول منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية فيتوقع �أن ت�ساهم بحدود  %8من الزيادة وبالتايل تخفي�ض ن�سبة �سكانها من حوايل
 %18.1عام � 2010إىل حوايل  %16عام  2035من الإجمايل العاملي .يذكر� ،أن بع�ض دول العامل مثل
اليابان ورو�سيا تعاين من تراجع يف عدد �سكانها.
من جهة �أخرى ،هناك عالقة وثيقة ما بني الطلب على الطاقة والن�شاط االقت�صادي .ويف هذا املجال،
يتوقع ا�ستمرار حتقيق االقت�صاد العاملي على منو تدريجي على الأمد الق�صري لريتفع من معدل  %3.2عام
� 2012إىل  %3.5عام  2013و  %4.1عام  .2014وت�ستمر الدول النامية واملتحولة يف حتقيق معدالت منو
�أعلى مما هي عليه يف حالة الدول املتقدمة لت�صل �إىل  %5.5عام  2013و�إىل  %5.9عام  2014باملقارنة
مع  %5.1عام � .2012أما بالن�سبة القت�صادات الدول املتقدمة ف�إنه يتوقع منوها مبعدل  %1.4عام  2013و
 %2.2عام  2014باملقارنة مع  %1.3عام  .2012ومن بني الدول النامية حتقق ال�صني �أعلى معدالت النمو
لت�صل �إىل  %8.2عام  2014باملقارنة مع  %7.8عام .((( 2012
وبقدر تعلق الأمر بالأمد البعيد ،ف�إنه يتوقع منو االقت�صاد العاملي بنحو � %3.5سنوياً خالل الفرتة – 2010
 2035مع ا�ستمرار حتقيق الدول النامية واملتحولة على معدالت منو عالية ن�سبياً وبحدود  %4.8باملقارنة مع
� %2.1سنوياً للإقت�صادات املتقدمة خالل تلك الفرتة(((.

وبناء على تلك االفرتا�ضات ،تتوقع وكالة الطاقة الدولية تزايد الطلب الأويل على الطاقة يف العامل
طبقاً ل�سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة (ال�سيناريو املرجعي) مبعدل � %1.2سنوياً خالل الفرتة – 2010
(1) International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects for Nuclear Power 2012, 15 August 2012.
(2) International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook, 2012.

(3) International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook, Update January 23, 2013.
(4) International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook, 2012.
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 2035لي�صل �إىل  17197مليون طن مكافئ نفط عام  2035باملقارنة مع  12730مليون طن مكافئ نفط
عام .2010

ويتوقع �أن حتقق الدول خارج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية اجلزء الأكرب (حوايل  )%93من
�إجمايل الزيادة يف الطلب الأويل العاملي على الطاقة مبعدل منو � %1.9سنوياً .بينما يتوقع �أن حتقق دول
املنظمة املذكورة معدل منو متوا�ضع بنحو � %0.1سنوياً م�ستحوذة على �أقل من  %7من �إجمايل الزيادة
يف الطلب العاملي على الطاقة يف العامل خالل الفرتة �أعاله.
�أما بالن�سبة للطلب العاملي على الكهرباء ،وطبقاً لل�سيناريو املرجعي لوكالة الطاقة الدولية ،ف�إنه يتوقع
منوه مبعدل � %2.2سنوياً (�أي يفوق معدل منو الطلب الأويل على الطاقة) لي�صل �إىل  31859ترياواط
�ساعةعام  2035باملقارنة مع  18443ترياواط �ساعة عام  2010ويتوقع ا�ستحواذ الدول خارج منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية على اجلزء الأكرب (وبحدود  )%82.6من �إجمايل الزيادة يف الطلب العاملي على الكهرباء
خالل الفرتة �أعاله ،حيث ي�صل معدل منو الطلب على الكهرباء يف تلك الدول �إىل � %3.3سنوياً باملقارنة مع
معدل منو � %0.9سنوياً لدول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية خالل ذات الفرتة.
و�ضمن دول املنظمة املذكورة ،يتوقع �أن حتقق جمموعة الدول الأمريكية (� %1سنوياً) منها الواليات
املتحدة � %0.8سنوياً� .أما بالن�سبة لأوروبا ف�إنه يتوقع �أن حتقق معدل منو � %0.8سنوياً وحتقق اليابان �أدنى
املعدالت بواقع � %0.3سنوياً خالل الفرتة املذكورة .وبقدر تعلق الأمر بالدول خارج جمموعة املنظمة امل�شار
�إليها �أعاله ،يتوقع �أن حتقق الدول النامية الآ�سيوية �أعلى املعدالت ت�صل �إىل � %3.8سنوياً تليها دول ال�شرق
الأو�سط � %3.1سنوياً ثم افريقيا � %3سنوياً خالل الفرتة �أعاله وكما يت�ضح من اجلدول التايل- :
الطلب العاملي على الكهرباء ح�سب الإقليم
(وفق �سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة لوكالة الطاقة الدولية ) (ترياواط �ساعة)

دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ومنها- :
الدول الأمريكية منها
الواليات المتحدة
اوربا
ا�سيا المحيط الهادي منها
اليابان
دول خارج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية منها:
اوربا ال�شرقية  /يورا�سيا ومنها:
رو�سيا
ا�سيا ومنها - :
ال�صين
الهند
ال�شرق الأو�سط
افريقيا
امريكا الالتينية
العـــالـــم.
امل�صدر:
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IEA, World Energy Outlook, 2012.
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9618
4659
3893
3232
1727
1017
8825
1350
834
5352
3668
693
680
569
875
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11956
5939
4769
3938
2078
1095
19903
1978
1234
13705
8810
2463
1466
1195
1559
31859

المعدل المركب
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%0.9
%1.0
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%0.8
%0.7
0.3
3.3%
%1.5
%1.6
%3.8
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%3.1
%3.0
%2.3
%2.2
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� -2أ�سعار الوقود الأحفوري
كما هو معلوم ،منذ �سبعينات القرن املا�ضي تقل�ص ا�ستخدام النفط يف قطاع توليد الكهرباء يف العامل
وبخا�صة يف الدول ال�صناعية .وانخف�ضت ح�صته ب�شكل كبري من �إجمايل توليد الكهرباء ،بينما ا�ستمر الفحم
بزيادة ح�صته وكذلك احلال بالن�سبة للغاز الطبيعي الذي ازدادت ح�صته .كما ارتفعت ح�صة الطاقة النووية
وكذلك احلال بالن�سبة للم�صادر املتجددة (با�ستثناء الطاقة الكهرومائية) التي انخف�ضت م�ساهمتها(((.
وبالتايل ،ف�إنه ينظر �إىل الفحم والغاز الطبيعي على �أنهما امل�صدران املناف�سان الرئي�سيان للطاقة النووية،
وبخا�صة على الأمدين القريب واملتو�سط .لكنه يف حالة توفر من�ش�آت توليد مزدوجة ت�سمح با�ستخدام النفط،
بالإمكان اللجوء �إىل ا�ستخدام النفط يف قطاع التوليد عند احلاجة وخالل فرتة ق�صرية ن�سبياً كما ح�صل يف
اليابان �إثر حادثة فوكو�شيما.
يذكر ،يعترب الفحم ،باحتياطياته الهائلة يف بع�ض الدول واملعروفة منذ زمن بعيد ،الوقود الرئي�سي
لتوليد الكهرباء يف دول مثل جنوب افريقيا وبولندا وال�صني وا�سرتاليا والهند وكازخ�ستان وجمهورية
الت�شيك واليونان والواليات املتحدة و�أملانيا واملغرب(((� .أما بالن�سبة للغاز الطبيعي ،ف�إن الزيادة الأكرب
يف ا�ستخدامه يف توليد الكهرباء حتققت بعد االكت�شافات اجلديدة والكبرية يف حقول الغاز احلر خالل
ثمانينات القرن املا�ضي وما نتج عن زيادة يف وفرته .هذا بالإ�ضافة �إىل التطور التقني الذي ح�صل يف
جمال حمطات توليد الكهرباء التي ت�ستخدم الغاز لت�شغيل العنفات (التوربينات) وفق نظام الدورة املركبة
( )CCGTيف مرحلة الت�سعينات وما �أدت �إليه من زيادة يف كفاءتها باملقارنة مع املحطات التقليدية.
تاريخياً ،تعترب �أ�سعار الفحم هي الأدنى م�ستوى والأكرث ا�ستقراراً ،ما يجعل من املرجح بقاء الفحم
الوقود الأكرث اقت�صاداً لتوليد الكهرباء يف بع�ض دول العامل ولعقود عديدة قادمة.
وتتميز �أ�سعار الغاز العاملية بدرجة عالية من التذبذب ن�سبياً وبخا�صة على الأم��د الق�صري وذلك
لتظافر االختناقات الطبيعية واالقت�صادية والفنية ،خ�صو�صاً و�أن الطلب على الغاز يتميز بدرجة عالية من
احل�سا�سية املو�سمية معتمداً ب�صورة �أ�سا�سية على ظروف الطق�س((( يف بع�ض الأ�سواق.
ومن الالفت ب�أن ا�ستغالل كميات كبرية من م�صادر الغاز غري التقليدية ،وبخا�صة الغاز ال�صخري،
خالل ال�سنوات القليلة الأخرية يف الواليات املتحدة ،كان �أحد الأ�سباب الهامة وراء تغيري اجتاه ت�صاعد
�أ�سعار الغاز وانخفا�ضها بغ�ض النظر عن حركة �أ�سعار النفط وب�شكل خا�ص يف ال�سوق الأمريكية.
كما هو معروف� ،إن الأ�سعار العالية للوقود الأحفوري �أثرت يف حت�سني اقت�صاديات الطاقة النووية
و�ساهمت يف احتاللها مواقع بارزة يف �سيا�سات الطاقة ،وبخا�صة للدول امل�ستهلكة املعتمدة على اال�سترياد.
كما �أن التقلبات الني �شهدتها �أ�سعار الوقود الأحفوري خالل الفرتة الأخ�يرة متثل م�صدر قلق للدول
امل�ستهلكة املتقدمة والنا�شئة على حد �سواء((( ،ب�ضوء الت�أثري ال�سلبي على اقت�صاداتها والذي ي�صب يف
النهاية يف م�صلحة امل�صادر الأخ��رى ومنها الطاقة النووية ،خ�صو�صاً و�أن تكاليف الوقود متثل ن�سبة
منخف�ضة ن�سبياً من �إجمايل تكاليف التوليد يف املحطات النووية.
(1) International Energy Agency (IEA), Key World Energy Statistics, 2012.

(2) World Coal Association, Coal Facts 2012, London, August, 2012, www.worldcoal.org .

(3) David Long and Gay Wenban (Editors), Gas Trading Manual, Woodhead Publishing Limited, 2003.

(4) International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects for Nuclear Power 2012, 15
August, 2012.
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فمثالً� ،إن زي��ادة الأ�سعار بواقع ال�ضعف ترتجم �إىل زي��ادة يف تكاليف التوليد بحدود %45 – 35
بالن�سبة ملحطات التوليد املعتمدة على الفحم وبحدود  %80 –70للمحطات التي ت�ستخدم الغاز الطبيعي.
باملقابل� ،إن م�ضاعفة �أ�سعار اليورانيوم ينتج عنه زيادة طفيفة ن�سبياً وبحدود  %10 – 5فقط يف �إجمايل
تكاليف التوليد للمحطات النووية(((.

 -3اعتبارات بيئية
منذ ت�سعينات القرن املا�ضي ،جتدد االهتمام العاملي بالبيئة نتيجة للدرا�سات العلمية التي �أ�شارت �إىل
احتماالت تغري املناخ وربط ذلك بتزايد م�صادر الطاقة الأحفورية .وقد تعمق الإح�سا�س العاملي بالق�ضايا
البيئية واملخاوف والقلق املتزايد من ظاهرة تغري املناخ واالحتبا�س احلراري خالل ال�سنوات الأخرية ،ما
جعل من م�س�ألة احلفاظ على البيئة يف مقدمة اولويات �سيا�سة الطاقة للبلدان واملنظمات العاملية .وقد
اختتم �آخر م�ؤمتر للأمم املتحدة لتغري املناخ (� )COP 18أعماله �أوائل كانون �أول /دي�سمرب يف الدوحة –
قطر الذي ميكن اعتباره مبثابة خطوة �أ�سا�سية يف الت�صدي العاملي لتغري املناخ(((.
ال ل�صالح الطاقة النووية كونها ال تطلق غازات الدفيئة
وحت�سب االعتبارات البيئية وب�شكل متزايد عام ً
ب�شكل مبا�شر لكنها تطلق انبعاثات قليلة ن�سبياً بحدود  6 – 2غرام لكل كيلوواط �ساعة وعلى �أ�سا�س
كامل دورة احلياة التي متتد من مرحلة تعدين الوقود� ،أي اليورانيوم ومعاجلته وتخ�صيبه وت�شييد املفاعل
وا�ستخدام الوقود و�إنتهاء مبرحلة النفايات النووية والوقود امل�ستنفذ .ومن املعروف ف�إن مثل هذا امل�ستوى
من االنبعاثات مماثل تقريباً ملا هو عليه يف الطاقات املتجددة وبخا�صة طاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية
ويقل بدرجة كبرية باملقارنة مع االنبعاثات الناجتة عن الفحم �أو النفط �أو حتى الغاز الطبيعي(((.
بدون �شك� ،أن انبعاثاتها املنخف�ضة من غازات الدفيئة ت�ساهم يف زيادة جاذبية الطاقة النووية ،ما جعلها
الو�سيلة التي توفر االحتمال الأكرب لتخفي�ض االنبعاثات يف قطاع توليد الكهرباء ح�سب بع�ض امل�صادر(((.
فبمنا�سبة امل�ؤمتر ال�سابع ع�شر للأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ( )COP 17الذي عقد يف
مدينة دوربان يف جنوب افريقيا ،ن�شرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيقة معنونة “تغري املناخ والطاقة
النووية لعام  ،”2011التي �شددت على �أهمية الطاقة النووية يف التقليل من انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد
الكربون يف قطاع توليد الكهرباء وكما يت�ضح من ال�شكل التايل- :

(1) International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects for Nuclear Power 2008.
(((  .م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،جملة التقدم العلمي ،العدد  ،79دي�سمرب .2012

(3) Statement of the IAEA Director General, 15th Conference of the Indian Nuclear Society (INSAC-2004),
Peaceful Uses of Nuclear Energy: Meeting Societ al Needs, 15 November, 2004, Mumbai-India.
(4) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2007: Mitigation, Contribution of
WGIII to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (B. Metz et al,
Editors), Cambridge University Press.
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كثافة �إنتاج ثاين �أك�سيد الكربون وح�ص�ص امل�صادر غري الأحفورية يف قطاع الكهرباء
يف جمموعة خمتارة من البلدان

امل�صدر:

International Atomic Energy Agency, Annual Report, 2011.

وبالإ�ضافة �إىل انبعاثاتها املنخف�ضة من غازات الدفيئة ،ال تطلق الطاقة النووية �أية غازات �ضارة
بال�صحة خالل عملية الت�شغيل والتي ميكن �أن حتدث ملوثات هواء مثل �أك�سيد النيرتوجني وثاين �أك�سيد
الكربيت �أو انبعاثات من املواد الدقيقة التي ت�سبب ا�ضراراً يف �صحة الإن�سان (((.

� -4أمن الطاقة.
تاريخياً ،بد�أ القلق العاملي حول �أمن الطاقة وبخا�صة �أمن امدادات النفط العاملية يف �سبعينات القرن
املا�ضي �إثر �أزمة النفط الأوىل والثانية وما تبعها من �أحداث وتطورات يف �أ�سواق الطاقة .وقد كان ذلك
مبثابة الدافع وراء الإجراءات التي اتخذتها الدول امل�ستهلكة الرئي�سية للنفط ب�إجتاه تنويع م�صادرها من
الطاقة وت�شجيع م�صادر الطاقة البديلة ب�ضمنها الطاقة النووية .فمثالً ،يعد القلق حول �أمن الطاقة
عاملآ مهماً وراء التو�سع يف الربامج النووية لكل من فرن�سا واليابان وبالتزامن مع الأزمات النفطية خالل
ال�سبعينات(((.
وبعد تراجع �أهمية �أمن الطاقة بعد انهيار �أ�سعار النفط يف منت�صف الثمانينات ،عاد االهتمام العاملي
ثانية مبو�ضوع �أمن الطاقة وبدرجة �أكرب خالل العقد الأول من القرن احلايل وبالتزامن مع موجة ت�صاعد
(1) International Atomic Energy Agency (IAEA) International Status Prospects for Nuclear Power, 2012, 15
August, 2012.
(2) International Atomic Energy Agency (IAEA), International status and Prospects of Nuclear Energy, 2008.
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�أ�سعار النفط وب�شكل مل يقت�صر على �أمن الإمدادات .و�ساد جو من التوتر والقلق العاملي املتزايد حول مدى
كفاية الطاقات الإنتاجية مل�صادر الطاقة لتلبية الطلب العاملي املتزايد على الطاقة من الدول ال�صناعية
والنا�شئة .ويعزى ذلك ،ب�شكل رئي�سي� ،إىل اجلدل حول نظرية “ذروة النفط” و�صدور بع�ض الدرا�سات
والتقارير املت�شائمة والتي تنذر عن قرب ن�ضوب احتياطيات النفط العاملية.
وقد عزز ذلك من مكانة وموقع م�صادر الطاقات البديلة ومنها الطاقة النووية لكنه البد من الإ�شارة
هنا �إىل �أن النجاحات الأخرية يف ا�ستغالل امل�صادر غري التقليدية وبخا�صة يف �أمريكا ال�شمالية وما �أدت
�إليه من زيادة يف �إنتاج املنطقة من م�صادر النفط والغاز غري التقليدية جعلت من ذروة النفط �أمراً غري
ملحاً يف الوقت احلا�ضر على �أقل تقدير.
عموماً� ،إن ا�ستخدام الطاقة النووية يف توليد الكهرباء يعني زيادة املرونة وتنويع خلليط الوقود يف
قطاع التوليد وبالتايل تعزيز للجوانب اخلا�صة ب�أمن الطاقة .كما تت�سم الطاقة النووية مبميزات تقود �إىل
درجة �أكرب من املرونة والتي تتمثل بوفرة الوقود الأ�سا�س ،اليورانيوم ،وكفايته لفرتة طويلة بالإ�ضافة �إىل
�أنه يت�سم بال�شمولية والتنوع اجلغرايف ويتوزع على دول خمتلفة يف قارات العامل ال�ست ،مع العلم �أن �أكرب
خم�سة دول (ا�سرتاليا وكازخ�ستان ورو�سيا وكندا وناميبيا) ت�ستحوذ على �أكرث من  %61من �إجمايل م�صادر
اليورانيوم املعروفة يف العامل وكما يف ال�شكل التايل- :
ك��م��ا �أن ك��م��ي��ة ال��وق��ود
املطلوبة ه��ي قليلة ن�سبياً،
ك��ون��ه��ا حت��ت��وي ع��ل��ى كثافة
طاقة �أع��ل��ى بكثري مم��ا هي
عليه يف الوقود الأح��ف��وري،
ما يجعل من ال�سهولة �إن�شاء
خم��زون ا�سرتاتيجي وال��ذي
ب���دوره يعترب �أح��د الأع��م��دة
الرئي�سية لأم���ن ام����دادات
ال���ط���اق���ة .وت���ق���در ك��م��ي��ات
اليورانيوم التقليدية املعروفة
يف ال����ع����امل وال����ت����ي مي��ك��ن
ا�ستخال�صها بتكلفة تقل عن
 130دوالر /كيلوغرام بـ  5.3امل�صدرNuclear Energy Agency (NEA) and International Atomic Energy Agency (IAEA), :
Uranium 2011: Resources, Production and Demand, OECD2012, NEA No. 7059.
مليون طن من اليورانيوم ،مع
كمية  1.8مليون طن �إ�ضافية
من اليورانيوم ميكن ا�ستخال�صها بتكلفة ما بني�130إىل 260دوالر/كيلوغرام ،ما يعني ب�أن �إجمايل م�صادر
اليورانيوم املمكن ا�ستخال�صها ب�أ�سعار �أقل من  260دوالر/كيلوغرام هي بحدود  7.1مليون طن((( (علماً ب�أن
ال�سعر الفوري لليورانيوم كان بحدود  135دوالر /كيلوغرام كما يف نهاية  .)2011وبالتايل ف�إنه وعلى �أ�سا�س
معدل اال�ستهالك ملحطات الطاقة النووية يف العامل يف عام  ،2010يكون العمر املتوقع لكمية  7.1مليون
توزع م�صادر اليورانيوم املعروفه يف العامل كما يف عام 2011

(1) Nuclear Energy Agency (NEA) and International Atomic Energy Agency (IAEA), Uranium 2011: Resources,
Production and Demand, OECD 2012, NEA No. 7059.
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طن من اليورانيوم بحدود  100عام((( .و�أن احتماالت التقدم التكنولوجي قد تزيد من فرتة كفايتها ب�شكل
كبري .وعلى هذا الأ�سا�س ال تعترب م�صادر اليورانيوم بحد ذاتها حمدداً للتو�سع يف الطاقة النووية يف العامل.

 :2-4التحديات التي جتابه تو�سع الطاقة النووية
هناك العديد من التحديات والتقييدات التي جتابه تو�سيع قدرات الطاقة النووية يف العامل ومنها ما يلي- :

 -1التكاليف والتمويل
برغم �أن تكاليف حمطات الطاقة النوعية كثرياً ما هي عالية جداً ،ف�إن جدولة تكاليف اال�ستثمارات
لبناء املحطات نف�سها تعترب حاجزاً �أكرب((( ،ما قد يتطلب تدخل الدولة ملعاجلة ذلك يف بع�ض احلاالت.
فب�شكل عام ،تعترب املحطات النووية ،وكما هو عليه يف حالة املحطات الكهرومائية وال�شم�سية والرياح ،ذات
تكاليف مبد�أية عالية� ،أي عالية التكاليف يف مرحلة البداية ،وا�ستحواذ مرحلة الت�شييد على اجلزء الأكرب
من �إجمايل تكاليف املحطة((( ،ومتدنية التكاليف يف مرحلة الت�شغيل ن�سبياً باملقارنة مع حمطات الطاقة
العاملة على الغاز الطبيعي((( .وبالتايل متثل اال�ستثمارات ن�سبة عالية ت�صل ،عادة� ،إىل حوايل  %60من
�إجمايل تكاليف التوليد للكهرباء النووية(((.
وكما هو معلوم ،ف�إن التكاليف الر�أ�سمالية العالية متثل البداية لأي حتليل لأية طاقة توليد جديدة.
و�إن املعيار الأدق للتناف�سية االقت�صادية والأهم للجهات التنظيمية وللم�ستهلك ،هي كلفة الكهرباء املنتجة
مل�شروع معني باملقارنة مع م�صادر الكهرباء الأخرى ول�سعر الكهرباء عندما يبد�أ امل�شروع بالت�شغيل التجاري.
حيث ت�شمل تكاليف التوليد لي�س فقط التكاليف الر�أ�سمالية وتكاليف التمويل بل ت�أخذ بنظر االعتبار �أي�ضاً
الت�شغيل وكفاءة امل�شروع.
وبالنظر �إىل �إجمايل التكاليف ،ف�إن الكلفة العالية لر�أ�س املال ،تتم موازنتها من خالل تكاليف الوقود
املتدنية وامل�ستقرة خالل عملية الت�شغيل� .إن التكاليف العالية يف املراحل املتقدمة للمحطات النووية
بالإ�ضافة �إىل الفرتات الطويلة التي ت�ستغرقها مراحل التخطيط واحل�صول على الرتاخي�ص وعملية
الت�شييد متثل حتديات متويلية لتلك املحطات خ�صو�صاً و�أن تكاليفها تعترب ح�سا�سة ملعدالت الفائدة .ومبا
�أنه يتوجب دفع فوائد على ر�أ�س املال خالل عملية الت�شييد الطويلة ،تت�أثر تناف�سية الطاقة النووية ب�أي
ت�أخري يح�صل يف الت�شييد قبل الت�شغيل .لأ�سباب لها عالقة بالرتخي�ص �أو امل�سائل القانونية �أو م�شاكل
تقنية �أو توفر اخلربة �أو املعدات.
من جهة �أخرى  ،تعترب م�س�ألة التمويل �أحد التحديات الرئي�سية التي جتابه تو�سيع الطاقة النووية(((.
وهذا ما يجعل من حمطات الطاقة النووية ا�ستثمار جاذب يف حالة توفر التمويل القادر على االنتظار
لعوائد طويلة الأمد – والتي غالباً ما تكون من ميزات اجلهات احلكومية �أكرث منه للقطاع اخلا�ص .ومما
(1) International Atomic Energy Agency (IAEA), Climate Change and Nuclear Power, 2012.

(2) Mycle Schneider et al, The World Nuclear Industry Status Report 2010 – 2011, Nuculear Power in a postFukushima World, Worldwatch Institute, 2011.
(3) Energy Economist, Issue 323, August 2008.

(4) International Atomic Energy Agency (IAEA), Status and Prospects for Nuclear Energy, 2012, 15 August, 2012.

(5) International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects for Nuclear Power, 2008.

(6) Richard H. Jones (International Energy Agency), Major Pillars of Energy Supply and Global Warming
Measures: Considering the Future of Nuclear Energy “Clean Energy Technology Deployment”, JAIF Annual
Conference, April 21,2010.
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يزيد من جاذبية متويل املحطات النووية هي خماطرها التمويلية املنخف�ضة ن�سبياً ب�ضوء �إمكانية التنب�ؤ
بالطلب والأ�سعار بالإ�ضافة �إىل هيكلية ال�سوق امل�ستقرة والدعم ال�سيا�سي القوي.
ولذلك ،ف�إن اجلزء الأعظم من املفاعالت النووية حتت الإن�شاء يف العامل ،وكما يف منت�صف ،2012
يتم متويلها ب�شكل مبا�شر من قبل م�ؤ�س�سات مملوكة من قبل احلكومات .كما حتظى تلك امل�ؤ�س�سات بدعم
حكومي قوي وتتميز ب�سهولة احل�صول على موارد وت�صنيف ائتماين ي�ؤهلها �سهولة احل�صول على قرو�ض
مي�سرة من �أ�سواق االئتمان العاملية .وي�شمل ذلك الدول التي يرتكز فيها التو�سيع احلايل وامل�ستقبلي للطاقة
النووية مثل ال�صني والهند وكوريا اجلنوبية ورو�سيا.
وت�ساهم م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص التي عادة ما تكون كبرية وتتمتع مبيزانيات عمومية قوية يف بناء
ومتويل �أعداد �أقل من املفاعالت اجلديدة ويف العادة ك�أطراف م�شاركة يف ائتالفات .ويف يومنا هذا ،مل
تعد �شركات القطاع اخلا�ص تخاطر ببناء حمطة طاقة نووية دون دعم و�ضمانات حكومية .واملالحظ ب�أن
حمطات الطاقة النووية تبنى عادة عندما يكون هناك حتالف ما بني احلكومة و�صناعة الطاقة(((.
ب�شكل عام ،هناك غمو�ض ب�ش�أن تقديرات التكاليف الر�أ�سمالية ملحطات الطاقة النووية اجلديدة.
وترتاوح تكاليف �أعمال الهند�سة والتوليد والت�شييد ما بني حوايل  4مليار دوالر حالياً �إىل حوايل 22.5
مليار دوالر عام  2022مل�شروع حمطة طاقة نووية تت�ألف من وحدتني ب�ضمنها خطوط النقل واخلدمات
الأخرى وذلك طبقاً لطبيعة االفرتا�ضات املعتمدة(((.
خالل ال�سنوات الأخرية �أخذ العامل االقت�صادي يتزايد �أهمية بالن�سبة ملحطات الطاقة النووية يف
العامل ،وبخا�صة ب�ضوء ت�صاعد التكاليف خالل مراحل الت�شييد� ،أو حتى قبلها ،باملقارنة مع التخمينات
الأولية .فمثالً ،ارتفعت تكاليف املحطات النووية اجلديدة يف كل من فنلندا وفرن�سا بواقع مرتني �إىل ثالثة
�أمثال ما كان عليه يف التخمينات الأولية للتكاليف((( .ويف حالة حمطة الطاقة النووية اجلديدة يف موقع
“�أولكيلوتو” يف فنلندا ،تزايدت التكاليف من  3مليار يورو �إىل  4.5مليار يورو على الرغم من �أن عمليات
الت�شييد مل تبد�أ بعد.
كما تتميز حمطات الطاقة النووية ا�ستمرارها للحاجة �إىل نفقات هامة بعد مرحلة �إغالق املحطة
و�إخراجها من اخلدمة و�إدارة النفايات النووية والوقود امل�ستنفذ .حيث متثل تكاليف �إخراج املحطة من
اخلدمة بحدود  %15 – 10من التكاليف الر�أ�سمالية للمحطة ،وتكاليف مقاربة للفقرة اخلا�صة ب�إدارة
النفايات والت�صريف النهائي لها(((.

 -2ال�سالمة النووية
تعترب حادثة ت�شرنوبل دافعاً وراء �إجراء حت�سينات رئي�سية يف مقاربة ال�صناعة لل�سالمة النووية .وبذلت
منذ ذلك الوقت جهود كبرية لتطوير جوانب ال�سالمة للمفاعالت النووية .وقد مت تطوير “نظام ال�سالمة
((( �ستيف توما�س ،اقت�صاد الطاقة النووية� :آخر امل�ستجدات ،م�ؤ�س�سة هيرن�ش بل الأملانية ،ت�شرين الثاين /نوفمرب � ،2011سل�سلة من�شورات عن علوم
البيئة (. )Henrich Boll Stiftung

(2) Nuclear Energy Institute (NEI), White Paper, The Cost of New Generating Capacity in Perspective,
Washington, January, 2012, www.nei.org.

(3) Walt Patterson, Japan’s Nuclear Crisis: The Long-term Impact, Expert Comment, Chatham House, 13 March
2011, http://www.chatamhouse.org/media/comment/view/163069.
(4) International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects of Nuclear Power, 2008.
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النووية” وعقدت اتفاقيات دولية لو�ضع معايري قانونية ملزمة لتعزيز �أن�شطة ال�سالمة النووية العاملية(((.
وبعد حادثة ت�شرنوبل واحلادثة التي �سبقتها يف ثري مايلز ايلند �شهد �سجل ال�سالمة لل�صناعة النووية
حت�سناً هاماً والذي يعزى �إىل امل�شاركة املتزايدة يف املعلومات اخلا�صة ب�أف�ضل املمار�سات والدرو�س التي
اكت�سبتها ال�صناعة من تلك احلوادث(((.
ومنذ �شهر �آذار/مار�س  ،2011هيمنت احلاجة لتعيني وتطبيق الدرو�س امل�ستفادة من حادثة فوكو�شيما،
وب�شكل كبري ،على املناق�شات حول �سالمة املن�ش�آت النووية العاملية ومنع احلوادث النووية �أو التخفيف من
�آثارها ال�سلبية يف حالة احلدوث .وبالإ�ضافة �إىل الإجراءات التي تتخذها الدول �أو املجموعات الدولية
فيما يخ�ص جتارب التحمل على حمطاتها النووية يف �أعقاب حادثة فوكو�شيما ،عقد العديد من امل�ؤمترات
الدولية حول املو�ضوع .فمثالً ،وا�ستجابة حلادثة فوكو�شيما ،عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف فيينا
من � 20إىل  24حزيران /يونيو  2011م�ؤمتراً وزارياً ملدة خم�سة �أيام ب�ش�أن الأمان النووي ملناق�شة التقييم
الأويل حلادثة فوكو�شيما والأخذ بنظر االعتبار الدرو�س الواجب تعلمها للم�ساهمة يف �إطالق معاجلة
لتعزيز ال�سالمة النووية يف �سائر �أنحاء العامل والتفكري بطرق من �ش�أنها تقوية اال�ستجابة للحوادث وحاالت
الطوارئ النووية .واعتمد خالل امل�ؤمتر اعالن وزاري مت الطلب فيه من املدير العام للوكالة ،جملة �أمور،
منها �إعداد م�شروع خطة عمل ب�ش�أن الأمان النووي .ووافق جمل�س حمافظي الوكالة على خطة العمل
و�أقرتها باالجماع الدورة العادية للم�ؤمتر التي عقدت يف �أيلول� /سبتمرب  .2011وتوفر هذه اخلطة �إطاراً
ال من االجراءات لتعزيز الأمان النووي العاملي.
�شام ً
ويف اجتماعات الوكالة الالحقة مت التطرق �إىل خطة العمل الدولية للطاقة الذرية ب�ش�أن ال�سالمة
النووية و�أكدت الوكالة ب�أنه على الرغم من حادثة فوكو�شيما ظل م�ستوى الأمان النووي يف حمطات الطاقة
النووية يف العامل عالياً .وقد مت احراز تقدم ملحوظ يف العديد من املجاالت الرئي�سية اخلا�صة بال�سالمة
النووية مبا يف ذلك تقييم مواطن ال�ضعف يف �سالمة حمطات الطاقة النووية وحت�سني الت�أهب حلاالت
الطوارئ وقدرات اال�ستجابة ومراجعة معايري ال�سالمة الدولية للطاقة الذرية(((.

 -3موقف الر�أي العام �إزاء الطاقة النووية.
عموماً ،ويف ظل الطبيعة املعقدة للتقنية النووية ،من ال�صعوبة مبكان �إقناع ال��ر�أي العام ب�سالمتها
الن�سبية((( .و�إن القبول العام للطاقة النووية يف �أماكن ودول خمتلفة من العامل تعك�س طبيعة املقارنة ما
بني كل من املنافع واملخاطر املدركة للطاقة النووية.
ويف �أعقاب حادثة فوكو�شيما مت �إجراء العديد من م�سوحات الر�أي العام غطت دول متعددة للإجابة
على �أ�سئلة مت�شابهة بخ�صو�ص املوقف من الطاقة النووية .وات�ضح ب�أنه وكما هو عليه احلال يف ال�سيا�سات
القائمة ،ب�أن هناك انق�سام وا�ضح يف الر�أي العام �إزاء الطاقة النووية وتفاوت �شا�سع يف املواقف عرب الدول
والأقاليم تتدرج من رف�ض تام يف بع�ض الدول �إىل انحدار حاد �أويل يف معدالت القبول ومن ثم عودة
ارتفاعها �إىل م�ستويات ما قبل فوكو�شيما يف البع�ض الآخر.
(1) Mohamed El Baradei, Nuclear Power’s Changing Picture, IAEA Bulletin 49/1, September 2007.

(2) International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects of Nuclear Power, Vienna, 2008.
(3) .International Atomic Energy Agency, Annual Report, 2011.

Adnan Shihab-Eldin, Outlook for Nuclear Power Following Fukushima, Oxford Energy Seminar, 19
September 2012, Oxford Institute for Energy Studies.
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و�أظهرت امل�سوحات يف دول عديدة متتلك مفاعالت نووية عاملة ب�أن هناك فروقات ما بني الر�أي
العام �إزاء املفاعالت القائمة والتي ،عادة ،ما ينظر �إليها ب�شكل �إيجابي وما بني الر�أي العام �إزاء املفاعالت
اجلديدة والتي ينظر �إليها ب�شكل �أقل �إيجابية .ومن الوا�ضح ،ب�أن الر�أي العام يت�أثر بعوامل عديدة منها ما
هو خا�ص بتلك الدولة �أو املجتمع مثل طبيعة موقف �إمدادات الطاقة املحلية والتجربة الوطنية يف جمال
الطاقة النووية واملوقف العام جتاه االعتبارات البيئية .وقد يت�أثر الر�أي العام ،وب�شكل كبري ،يف بع�ض
الدول ب�سبب غياب توفر بدائل طاقة عملية وذات جدوى ،بالإ�ضافة �إىل مالحظة امل�ساهمة القيمة للطاقة
النووية يف حت�سني امل�ستوى املعي�شي للمواطنني.
وت�ؤكد نتائج امل�سوحات على �أهمية توفري معلومات �شفافة تكون يف متناول اجلميع حول نتائج احلوادث
والتهيئة للحوادث امل�ستقبلية بالإ�ضافة �إىل منافع وخماطر الطاقة النووية والبدائل الأخرى(((.

� -4إدارة النفايات النووية والوقود امل�ستنفذ.
كما هو احلال بالن�سبة لأي ن�شاط �صناعي كبري ،تنتج عن عملية �إنتاج الكهرباء با�ستخدام الطاقة
النووية نفايات كمنتج ثانوي .ويعترب الوقود امل�ستنفذ امل�شع ،وبخا�صة عايل اال�شعاع ،الأكرث �أهمية من �أنواع
النفايات والذي يتطلب �إدارة بطريقة �آمنة وم�س�ؤولة .فحاملا ي�صل الوقود النووي نهاية عمره الت�شغيلي
االفرتا�ضي ي�صبح وقود م�ستنفذ يتوجب �إزالته من املفاعل ،خ�صو�صاً و�أن الوقود امل�ستنفذ يولد كميات
كبرية من احلرارة وذات م�ستوى �إ�شعاع عايل.
وبرغم �أن كمية النفايات املنتجة من الطاقة النووية تقل كثرياً باملقارنة مع حمطات توليد الكهرباء
الأخرى التقليدية امل�شابهة يف �سعة القدرة� ،إال �أن من اخلوا�ص املهمة للوقود النووي امل�ستنفذ هو اال�ستمرار
بالإ�شعاع لفرتات متتد لآالف ال�سنني ،ما يجعله يتطلب �إجراءات عزل و�أمان يف غاية ال�صرامة حلماية
الب�شر والبيئة من �آثاره ال�ضارة(((.
ويعترب مو�ضوع �إدارة الوقود امل�ستنفذ والتخل�ص النهائي من الوقود امل�شع �أحد التحديات الرئي�سية
التي جتابه التو�سع يف الطاقة النووية .وعند تخطيطها للدخول يف جمال الطاقة النووية �أو لإجراء تو�سعة
لقدراتها النووية القائمة ،يتوجب على الدولة الأخذ بنظر االعتبار امل�سائل اخلا�صة بالوقود اجلديد
�أو الإ�ضايف امل�ستنفذ والنفايات النووية عالية اال�شعاع مع �ضرورة تطوير �سيا�سة ا�سرتاتيجية للتنفيذ
والتمويل(((.
ويف الوقت الذي ترتاكم فيه كميات الوقود امل�ستنفذ التي تخلفها املفاعالت النووية القائمة حالياً يف
العامل ،هناك عدد متزايد من الدول ترغب يف الدخول يف برامج طاقة نووية ،ما يجعل من �إدارة الوقود
امل�ستنفذ م�س�ألة تبدو �أكرث �أهمية من �أي وقت م�ضى ل�صناعة الطاقة النووية ،وبخا�صة لقطاع ال�سالمة
النووية.
ويف كل الأحوال ،التزال �إدارة الوقود امل�ستنفذ م�س�ألة غري منتهية وغري متفق عليها ،ب�شكل عام ،لأن
معظم الدول مل تبت ب�شكل نهائي فيما يخ�ص الوجهة النهائية للوقود .وتختلف اال�سرتاتيجيات التي تتبعها
(1) International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects for Nuclear Power 2012, 15
August 2012.

Gary Dyck, Management of Spent Fuel and Radioactive Waste, IAEA, 15 August, 2012, www.iaea.org/
newscenter/news/2012/managementfuel.html

)(2

(3) International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects of Nuclear Power 2012, 15
August 2012.
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ال تعترب بع�ض الدول
الدول حيال �إدارة الوقود امل�ستنفذ وذلك تبعاً ل�سيا�سة تلك الدول يف هذا ال�ش�أن .فمث ً
الوقود امل�ستنفذ م�صدر طاقة بالإمكان �إعادة تدويره من خالل �إعادة معاجلته وا�ستخال�ص املادة القابلة
لإعادة اال�ستخدام ثانية (اليورانيوم والبلوتونيوم) وتوجد لدى بع�ض الدول مثل فرن�سا والهند واليابان
ورو�سيا برامج متقدمة لإعادة ا�ستخدام الوقود امل�ستنفذ .من جهة �أخرى ،اتبعت معظم دول العامل الأخرى
ا�سرتاتيجية �ضد �إعادة معاجلة الوقود امل�ستنفذ تق�ضي باعتبار الوقود امل�ستنفذ نفايات نووية يتم خزنها
بانتظار التخل�ص منها ب�شكل نهائي ،وذلك لأ�سباب اقت�صادية بالإ�ضافة �إىل اعتبارات لها عالقة باالنت�شار
النووي �أو خماوف بيئية متعلقة بف�صل البلوتونيوم(((.
ويتم حالياً تخزين الوقود امل�ستنفذ من �إنتاج الكهرباء النووية يف من�ش�آت تخزين م�صممة يف املوقع �أو يف
�أماكن خا�صة خارج املوقع بانتظار اتخاذ قرار ب�ش�أن التخل�ص النهائي منها .وهناك �إجماع ب�أن عمليات التخزين
احلالية ما هي �إال�إجراءات م�ؤقتة و�أن احلل الأكرث مالءمة للتخل�ص النهائي للوقود امل�ستنفذ يكمن يف التخزين
يف الرتاكيب اجليولوجية العميقة .وقد مت االعالن يف هذا ال�سياق عن تقدم حا�صل يف دول عديدة حول
امل�ستودعات اجليولوجية القابلة للتخزين لفرتات طويلة� ،إال �أنها التزال يف املراحل البحثية .وتعترب فنلندا
وفرن�سا وال�سويد من بني الدول الرائدة الأكرث تقدماً يف جمال �إدارة النفايات النووية لت�أ�سي�س حل لت�صريفها
نهائياً يف الطبقات اجليولوجية العميقة و�أنه من املخطط �أن تبد�أ من�ش�آتها اخلا�صة بالتخل�ص النهائي للوقود
امل�ستنفذ بالعمل خالل الفرتة  .((( 2025 – 2020وقد �أ�صدر االحتاد الأوروبي قراراً يف متوز/يوليو 2011

يقت�ضي مبوجبه قيام جميع دول االحتاد ت�أ�سي�س برامج وطنية خا�صة ب�إدارة الوقود امل�ستنفذ والنفايات امل�شعة.
ويجمع اخلرباء على �أن الرتاكيب اجليولوجية هي املكان الأف�ضل وذات جدوى من الناحية التقنية للتخل�ص
من الوقود امل�ستنفذ عايل الإ�شعاع� ،إال �أنه التزال هناك �شكوك من قبل الر�أي العام حول املو�ضوع .وبالتايل
�سيظل التخل�ص من الوقود امل�ستنفذ مو�ضوع مثري للجدول حلني بدء ت�شغيل �أول امل�ستودعات اجليولوجية
والتثبت من تقنيات ت�صريف الوقود امل�ستنفذ ب�شكل تام(((.
يذكر� ،أخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعري �أهمية خا�صة ملو�ضوع الوقود امل�ستنفذ منذ فرتة طويلة
و�أ�صبح ترويج �إدارة وت�صريف النفايات النووية ب�شكل �آمن و�سليم يعترب حجر الزاوية لعمل الوكالة .وقد
�أ�صدرت الوكالة العديد من املبادرات مل�ساعدة الدول ملعاجلة التحديات التي جتابهها يف براجمها اخلا�صة
ب�إدارة الوقود امل�ستنفذ والنفايات امل�شعة ويف مقدمتها الو�سائل القانونية التي حتكم ال�سالمة النووية على
م�ستوى العامل ،وبخا�صة امليثاق امل�شرتك حول �سالمة و�إدارة الوقود امل�ستنفذ والنفايات امل�شعة والذي
�أ�صبح نافذاً منذ عام  2011ويعد �أول و�سيلة ملعاجلة امل�س�ألة على م�ستوى دويل(((.

 -5املوارد الب�شرية
ب�شكل عام ،يعد توفر املوارد الب�شرية حتدي حرج لتو�سيع ومنو الطاقة النووية .وتواجه �صناعة الطاقة
النووية حتدياً يف جمال توظيف وتدريب عدد كبري من الأ�شخا�ص امل�ؤهلني للإحالل حمل املتقاعدين من
الأ�شخا�ص �أ�صحاب اخلربة الطويلة خ�صو�صاً و�أن القوة العاملة النووية احلالية تتقادم يف العمر وت�ستنزف.
(1) International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects of Nuclear Power, 2008.

(2) International Atomic Energy Agency (IAEA), Keeping it Safe: Spent Fuel and Radioactive Waste Management, 2012, www.iaea.org/newscenter/news/2012/keepingsafe.html.
(3) Mohamed El Baradei, Nuclear Power’s Changing Picture, IAEA Bulletin 49/1,September 2007.

(4) International Atomic Energy Agency (IAEA) Understanding Safety Challenges, 2012, www.iaea.org/newscenter/news/2012/mangeradwaste.html.
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وتواجه العديد من قطاعات ال�صناعة النووية ،حتى يف بع�ض الدول ذات الربامج النووية العريقة ،عجز يف
العاملني من �أ�صحاب اخلربة وخ�سارة يف املعرفة واخلربة ب�سبب التقاعد .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتطلب جلب
موارد ب�شرية �إ�ضافية لدعم التو�سع املخطط �أو تنفيذ الربامج النووية اجلديدة ،ما يجعل التحدي �إجماالً
حقيقي وجوهري((( ،خ�صو�صاً �إذا ما علمنا ب�أن التعقيد الذي تت�سم به التقنية النووية يجعلها تتطلب قوى
عاملة على م�ستوى عايل من التعليم وتدريب خا�ص.
وتقر كل من جماعات ال�ضغط (اللوبي) امل�ؤيدة واملعار�ضة للطاقة النووية ب�أن ال�صناعة النووية تفتقر
�إىل القدرة ال�صناعية الجناز عدد كبري من املفاعالت النووية اجلديدة ،خ�صو�صاً و�أن متو�سط عمر القوة
العاملة يف ال�صناعة النووية هو �أكرب من متو�سط عمر املفاعالت النووية القائمة يف العامل .وينطبق ذلك
على كل من الواليات املتحدة و�أوربا ورو�سيا .ويعزى ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل عدم تف�ضيل اخلريجني اجلدد
من اجلامعات االلتحاق بال�صناعة النووية التي كانت ،ولفرتة قريبة ،تبدو ب�أنها تعاين من انحدار(((.
ويف الواليات املتحدة لوحدها قدرت ن�سبة ا�ستنزاف العاملني يف ال�صناعة النووية بحدود  %39خالل
فرتة اخلم�س �سنوات القادمة((( والذي يعادل حوايل � 22300شخ�ص و�أ�شارت تقديرات �أخرى �إىل �أعداد
مماثلة بالن�سبة لأوربا.
يذكر� ،سبق و�أن حذرت بع�ض املنظمات العاملية من امل�شكلة منذ �سنوات عديدة .فمثالً ،حذرت منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية وذراعها النووي (وكالة الطاقة الذرية) ،منذ عام  2000ب�أنه يجب العمل على
توقف االنحدار يف درا�سات الهند�سة النووية يف اجلامعات .ويف عام � 2007أ�صبحت وكالة الطاقة الذرية
قلقة حلد �أنها �أ�صدرت بياناً حول احلاجة �إىل املوارد الب�شرية امل�ؤهلة يف احلقل النووي(((.
ومن الالفت ب�أن الفجوة يف املهارات الهند�سية النووية هي لي�ست م�شكلة ل�شركات التوليد النووية
وال�شركات املجهزة للمعدات النووية فقط ،بل هي م�شكلة للجهات التنظيمية احلكومية يف تلك الدول.
ب�شكل عام� ،إن القلق حول �إمكانية ح�صول عجز يف الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة هو م�شكلة تخ�ص جميع
الدول النووية �إال �أنها تختلف باختالف الدول .فمثالً ،بقدر تعلق الأمر بالدول اجلديدة التي تدخل يف
برامج نووية لأول مرة ،فهي تواجه حتدي كبري فيما يخ�ص املوارد الب�شرية لكنها يف العادة تقوم باالعتماد
ب�شكل كبري على الدعم الذي تقدمه الدول املجهزة للمفاعالت ،فيما يخ�ص التثقيف والتدريب وب�شكل
خا�ص للوحدات الأوىل من املفاعالت((( .وبالتايل ،ف�إن الدول املجهزة للتقنية النووية لدول �أخرى ،يتوجب
عليها تلبية احتياجاتها من الكوادر الب�شرية بالإ�ضافة �إىل م�ساعدة الدول الأخرى التي ت�صدر �إليها تلك
التقنيات(((.
(1) International Atomic Energy Agency (IAEA) International Status and prospects of Nuclear Power, 2008.
(2) Energy Economist, Issue 336, October 2009.

(3) International Atomic Energy Agency (IAEA) International Status and Prospects for Nuclear Energy 2012, 15
August 2012.
(4) Energy Economist. Issue 340, February 2010.

(5) International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects for Nuclear Power 2012, 15
August 22012.
(6) International Atomic Energy Agency (IAEA), Human Resource Issues Related to an Expanding Nuclear
Power Programme, IAEA-TECDOC-1501, May 2006,
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 -6خماطر انت�شار الأ�سلحة النووية والأمن النووي.
ب�ضوء طبيعتها مزدوجة اال�ستخدام ،ال يكفي �أن تكون الطاقة النووية بدرجة عالية من ال�سالمة
والأمان فقط ،بل يجب �أن يكون ا�ستخدامها للأغرا�ض ال�سلمية ب�شكل ح�صري .وكما هو معلوم ،وبخالف
�أ�شكال الطاقة الأخرى ،مت ت�سخري الطاقة النووية يف البداية لأغرا�ض �صنع الأ�سلحة التدمريية ثم جاءت
تطبيقاتها غري التدمريية مثل توليد الكهرباء الحقاً((( .ويف البداية ،كانت هناك عالقة وثيقة يف بع�ض
احلاالت بني النوعني من تطبيقات الطاقة النووية� ،أي ال�سلمي والع�سكري .فمثالً ،كان املفاعل التجاري
الأول يف بريطانيا “كالدر هول” هو امل�س�ؤول عن جتهيز البلوتونيوم لت�صنيع الأ�سلحة النووية(((.
وبرغم �أن حمطات الطاقة النووية ال�سلمية ال ت�شكل بحد ذاتها خماطر متزايدة من االنت�شار النووي،
ف�إن تزايد ا�ستخدام املواد النووية قد يجعل من خماطر التحويل �إىل ا�ستخدامات غري �سلمية �أو لأغرا�ض
الإرهاب �أكرث حدة .و�أن التو�سع يف الطاقة النووية يثري خماوف ب�ش�أن انت�شار الأ�سلحة النووية والتقنيات
النووية احل�سا�سة .وبالتايل ،يكمن التحدي يف التو�سع يف الطاقة النووية يف جعل خماطر انت�شار الأ�سلحة
النووية من دورة الوقود النووية التجارية مقبولة و�ضئيلة(((.
بدون �شك ،ي�شكل الإنت�شار النووي من �أكرب التهديدات للأمن العاملي و�أن امل�شكلة ذات طبيعة عاملية و�أن
�أي ا�ستجابة فعالة يجب �أن تكون متعددة الأطراف ودولية(((.
ومنذ الأيام الأوىل للع�صر النووي كان من الوا�ضح وب�شكل جلي ب�أن هناك حاجة ملنع انت�شار الأ�سلحة
النووية .ويف عام  ،1957ت�أ�س�ست الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتوفيق ما بني الطبيعة املزدوجة للذرة
والعمل على م�ساعدة الدول على ا�ستخدام الطاقة النووية للأغرا�ض ال�سلمية ح�صراً.
ويف غ�ضون العقود العديدة املا�ضية مت التو�صل �إىل العديد من املعاهدات والآليات الدولية للم�ساعدة يف
احلد من انت�شار الأ�سلحة النووية والتي من �أهمها معاهدة منع االنت�شار النووي ( )NPTوالتي ت�سمى �أي�ضاً
معاهدة احلد من انت�شار الأ�سلحة النووية بالإ�ضافة �إىل االتفاقيات اخلا�صة باملناطق اخلالية من الأ�سلحة
النووية وال�سيطرة على الت�صدير و�إجراءات الأمن النووي والنظام الوقائي للمنظمة الدولية للطاقة الذرية.
ومتثل معاهدة الإنت�شار النووي حجر الزاوية والعن�صر الأ�سا�سي لنظام التحكم يف الأ�سلحة النووية
املعقد .حيث مت التوقيع على املعاهدة املذكورة يف عام  1968ودخلت حيز التنفيذ يف عام  1970وتقوم
على ثالث ركائز �أ�سا�سية:
•احلد من انت�شار الأ�سلحة النووية ،ما يعني التزام الدول التي ال متتلك �أ�سلحة نووية بعدم ال�سعي
المتالك تلك الأ�سلحة.
•امل�ضي قدماً نحو نزع ال�سالح النووي ب�شكل فعلي� ،أي التزام الدول التي متتلك �أ�سلحة نووية
بالتخلي عنها.
•ال�سماح بالتطوير ال�سلمي للطاقة النووية(((.

(1) International Atomic Energy Agency (IAEA) Climate Change and Nuclear Power, 2012.

(2) Freiends of the Earth (Canberra) , Strategy Against Nuclear Power, Australia, January 1984, ISBN 090931327x.

(3) Massachusetts Institute of Technology, The Future of Nuclear Power: An Interdisplinary MIT Study, 2003.

(4) Council on Foreign Relations, The Global Nuclear Nonproliferation Regime, 15 February, 2013, www.cfr.
ogr/proliferation/global-nuclear-nonproliferation-regime/P18984.
(5) Cole Harvey, Major Proposals to Strengthen the Nuclear Non Proliferation Treaty: A Resource Guide for the
2010 Review Conference, Arms Control Association, March 2010.
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يف البداية �أبرمت معاهدة منع االنت�شار النووي ملدة � 25سنة لكنه جرى يف عام  1995متديد العمل بها
من دون حتديد �سقف زمني على �أن تتم مراجعة �أو ا�ستعرا�ض كيفية تطبيق بنود املعاهدة كل � 5سنوات.
يذكر ،بالإ�ضافة �إىل التحدي اخلا�ص مبنع االنت�شار النووي والذي ترتكز �إجراءاته ،بدرجة رئي�سية،
على منع حتويل الطاقة النووية �إىل �أ�سلحة نووية ،ميثل الأمن النووي واحتماالت ح�صول حوادث �إرهابية
نووية �أحد �أهم التهديدات للأمن العاملي والذي �أ�صبح عام ً
ال رئي�سياً مثري للقلق خالل ال�سنوات الأخرية(((.

 :3-4توقعات الطاقة النووية يف العامل
متثلت ردود الأفعال الدولية الفورية بعد حادثة فوكو�شيما بقرار بع�ض ال��دول بالإنهاء التدريجي
ل�صناعتها النووية وقيام دول اخرى بت�أجيل �أو �إلغاء خططها النووية ،بينما مل يح�صل تغيري هام يف برامج
وخطط معظم الدول النووية التي تركز جل اهتمامها على تعزيز جوانب ال�سالمة والأمان ملحطاتها النووية.
وبالن�سبة للآثار البعيدة الأمد للحادثة فالوقت اليزال مبكراً لتقييمها ب�شكل كامل ودقيق((( .ولكن
هنالك تباين كبري يف �آراء وحتليالت املراقبني واملتخ�ص�صني حول االنعكا�سات املحتملة للحادثة على
م�ستقبل الطاقة النووية يف العامل ،خ�صو�صاً و�أنه حتى بالن�سبة للدول التي قررت �إلغاء براجمها النووية قد
تتغري مواقفها يف امل�ستقبل وتعيد النظر بالقرارات احلالية يف حال جاءت االنتخابات امل�ستقبلية ب�أحزاب
تختلف يف ر�ؤاها عن الأحزاب احلاكمة حالياً ،كما �سبق و�أن ح�صل يف بع�ض الدول مثل ايطاليا وا�سبانيا
وال�سويد(((.
فمثالً ،ي�شري املدافعون عن الطاقة النووية ب�أن احلوادث ال تقت�صر على �صناعة الطاقة النووية و�أن
ما�ضي الوقود الأحفوري مليء بالكوارث مثل انهيار مناجم الفحم وبقع النفط التي حتدث يف البحار.
وبرغم حادثة فوكو�شيما ف�إن العامل يحتاج �إىل الطاقة النووية لتلبية احتياجاته من الطاقة من �أجل تنمية
اقت�صادية م�ستدامة.
باملقابل ،يرى املعار�ضون للطاقة النووية ب�أن هناك العديد من الأ�سباب التي تقود �إىل الت�شكيك مب�ستقبل
الطاقة النووية كم�صدر طاقة م�ستدام وقابل للنمو .فقد ك�شفت احلوادث النووية و�آخرها فوكو�شيما ب�أن
عواقب ان�صهار املفاعالت مدمرة للبيئة والب�شر حولها .وقد ينتج التلوث الإ�شعاعي عن �آثار هائلة على جميع
جوانب احلياة ما يجعل م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي غري م�أهولة لعقود �إن مل تكن لقرون .هذا بالإ�ضافة �إىل
املخاطر الأخرى للطاقة النووية مثل الأمن النووي والنفايات النووية وتهديد االنت�شار النووي.
بدون �شك� ،أثرت حادثة فوكو�شيما على �آفاق الطاقة النووية و�أ�ضافت قدراً من ال�ضبابية حول م�ستقبلها
يف العامل بعك�س ما كان متوقعاً قبل احلادثة .لكن ي�سود االعتقاد ب�أنه من ال�صعوبة مبكان �إنها�ؤها لأ�سباب
متعددة خ�صو�صاً و�أنه يتطلب تهيئة م�صادر طاقة بديلة بكميات كافية للتعوي�ض عنها لتلبية الطلب العاملي
على الطاقة.
(1) Tsutomu Arai, Global Nuclear Expansion: Challenges and Opportunities, 2010, Ministry of Foreign Affairs
of Japan.

(2) David Koranyi (Editor), Transatlantic Energy Futures: Strategic Perspectives on Energy Security, Climate
Change and New Technologies in Europe and the United States, Center for Transatlantic Relations, Johns
Hopkins University, Washington, 2011.
(3) Paul L. Joskow and John E. Parsons, The Future of Nuclear Power After Fukushima, MIT CEEPR, February
2012, CEEPR WP 2012-001.
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ويف هذا ال�سياق ،ت�شري املعطيات احلالية �إىل ا�ستمرار تزايد الطلب العاملي على الطاقة يف امل�ستقبل.
لكن �إجمايل الطلب ب�شكل عام وكمية الطلب على �أنواع م�صادر الطاقة املختلفة تتفاوت تبعاً لطبيعة
ال�سيناريو واالفرتا�ضات املعتمدة.
فمثالً ،وفقاً ل�سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة (ال�سيناريو املرجعي) لوكالة الطاقة الدولية ،يتزايد الطلب
العاملي بن�سب ترتاوح من  %13.2بالن�سبة للنفط �إىل  %82.8بالن�سبة مل�صادر الطاقة املتجددة وامل�صادر
الأخرى خالل الفرتة ما بني عامي  2010و  ،2035ما يعني تغري يف مزيج الطاقة العاملي باجتاه امل�صادر
املنخف�ضة الكربون.
وطبقاً لل�سيناريو املذكور ،يتزايد الطلب على الطاقة النووية بن�سبة  %58.2خالل تلك الفرتة ،بينما
تنخف�ض ن�سبة الزيادة �إىل حوايل  %42يف حالة �سيناريو ال�سيا�سات احلالية ،وترتفع الن�سبة �إىل �أكرث
من ال�ضعف (حوايل  )%116يف حالـة �سيناريو ( 450الذي يفرت�ض تغري كبري يف مزيج الطاقة وتطبيق
لل�سيا�سات الهادفة �إىل احلد من تركيز غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي �إىل  450جزء باملليون) ،والذي
بدوره يقود �إىل انخفا�ض يف الطلب على كل من الفحم والنفط خالل تلك الفرتة ،وكما يت�ضح من اجلدول
التايل:
توقعات الطلب الأويل على الطاقة يف العامل لعام  2035ح�سب ال�سيناريوهات املختلفة لوكالة
الطاقة الدولية (مليون طن مكافئ نفط)
2010
الفحم
النفط
الغاز
الطاقة النووية
(*)
متجددة و�أخرى
المجموع.

3474
4113
2740
719
1684
12730

�سيناريو ال�سيا�سات
الجديدة
4218
4656
4106
1138
3079
17197

�سيناريو ال�سيا�سات
الحالية
5523
5053
4380
1019
2702
18676

�سيناريو 450
2337
3682
3293
1556
3925
14793

(*) ت�شمل الطاقة املتجددة ب�أنواعها املختلفة من �ضمنها الكهرومائية والطاقة احليوية التقليدية وا�ستخداماتها احلديثة وال ت�شمل وقود الناقالت العاملي.

امل�صدرIEA, World Energy Outlook, 2012. :

وينطبق ال�شيء ذاته على م�ستقبل �أنواع الوقود امل�ستخدم يف توليد الكهرباء ،حيث تتزايد جميع �أنواع
الوقود طبقاً ل�سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة وال�سيا�سات احلالية ،بينما ي�شهد �سيناريو  450انخفا�ض يف
كمية الوقود االحفوري يف توليد الكهرباء ،وزيادة كبرية بالن�سبة للطاقة النووية والطاقة الكهرومائية
واملتجددة الأخرى.
وللرتكيز ب�شكل �أكرب على م�ستقبل الطاقة النووية ،ف�إنه با�ستثناء “�سيناريو الطاقة النووية املنخف�ض”
لوكالة الطاقة النووية((( والرابطة النووية العاملية ( ،)World Nuclear Associationف��إن جميع
((( �سيناريو جديد مت �إدخاله بعد حادثة فوكو�شيما يفرت�ض عدم ت�شييد مفاعالت نووية جديدة يف دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية مع ت�شييد
ن�صف عدد املفاعالت املفرت�ضة وفق �سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة يف دول العامل الأخرى مع تق�صري الأعمار الت�شغيلية للمفاعالت القائمة (امل�صدر:
. )IAEA, Nuclear Technology Review, 2012
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ال�سيناريوهات املفرت�ضة للم�ؤ�س�سات العاملية الرئي�سية التي لها عالقة با�ست�شراف الطاقة النووية (وكالة
الطاقة الدولية والرابطة النووية العاملية والوكالة الدولية للطاقة الذرية) تقود �إىل زيادة يف الطاقة النووية
يف العامل بحلول عام  2030باملقارنة مع م�ستوى عام  2010وبن�سب خمتلفة ح�سب امل�صدر وال�سيناريو
وكما يت�ضح من ال�شكل التايل- :
ي����ذك����ر ،مل تُ���دخ���ل
الوكالة الدولية للطاقة
الذرية “�سيناريو الطاقة
ال���ن���ووي���ة املنخف�ض”
(ا�سوة بالطاقة الدولية
والرابطة النووية العاملية)
وال ت������زال ت��وق��ع��ات��ه��ا
امل�ستقبلية ت�شري �إىل
ا�ستمرار زيادة يف الطاقة
ال��ن��ووي��ة ،لكنها �أج���رت
تخفي�ضات يف توقعاتها
الأخ��ي��رة ب��امل��ق��ارن��ة مع
تلك ال�صادرة قبل حادثة امل�صدرIAEA, Nuclear Technology Review, 2012. :
ف��وك��و���ش��ي��م��ا .ف��ط��ب��ق�اً
“لل�سيناريو املنخف�ض” ،كانت التوقعات قبل حادثة فوكو�شيما ت�شري �إىل زيادة �إجمايل قدرة الطاقة النووية
يف العامل لت�صل �إىل  546غيغاواط كهرباء بحلول عام � ،2030أي بزيادة  177غيغاواط كهرباء ،ما يعادل
حوايل  %48باملقارنة مع م�ستوى عام .2011
مقارنة التوقعات املختلفة للطاقة النووية لعام 2030

وبعد حادثة فوكو�شيما قامت بتخفي�ض توقعاتها وفق ال�سيناريو املنخف�ض لت�صبح  501غيغاواط كهرباء،
�أي بزيادة  132غيغاواط كهرباء والتي تعادل  %35.8باملقارنة مع عام  .2011ويف عام � 2012أجرت
الوكالة املذكورة تخفي�ض �آخر يف توقعاتها ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض لقدرة الطاقة النووية العاملية لت�صل
�إىل  456غيغاواط كهرباء� ،أي بزيادة  87غيغاواط كهرباء والتي تعادل  %23.6باملقارنة مع عام .2011
وهذا يعني ب�أن توقعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق ال�سيناريو املنخف�ض لعام  2030ال�صادرة يف عام
 2012هي �أقل بحدود  %16.5باملقارنة مع توقعاتها ال�صادرة قبل حادثة فوكو�شيما.
�أما بالن�سبة “لل�سيناريو العايل” ،فقد كانت ت�شري توقعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ال�صادرة يف
عام  2010قبل حادثة فوكو�شيما �إىل و�صول �إجمايل قدرة الطاقة النووية يف العامل �إىل  803غيغاواط،
�أي بزيادة حوايل  %118باملقارنة مع م�ستوى عام .2011
ويف توقعاتها ال�صادرة يف عام  2011مت التخفي�ض �إىل  746غيغاواط كهرباء ثم �إىل  740غيغاواط
كهرباء يف عام � ،2012أي بزيادة ال�ضعف باملقارنة مع عام  .2011وهذا يعني ب�أن توقعاتها الأخرية
ال�صادرة يف عام  2012تقل بواقع �أقل من  %8باملقارنة مع توقعاتها قبل حادثة فوكو�شيما .وكما يت�ضح
من ال�شكل التايل- :
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مقارنة توقعات الطاقة النووية لعام  2030قبل وبعد حادثة فوكو�شيما للوكالة
الدولية للطاقة الذرية

امل�صدر:

IAEA, IAEA Annual Reports. Various Issues.

تقديرات قدرة الطاقة النووية ح�سب املناطق الرئي�سية لعام 2030

امل�صدر:

IAEA: Climate Change and Nuclear Power 2012.

ويف �سياق توقعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  2030وامل�شار �إليها �أعاله ،ت�ستحوذ دول ال�شرق
الأق�صى على الزيادة الأكرب .حيث ترتفع قدرة الطاقة النووية يف تلك املنطقة من  80غيغاواط كهرباء
يف نهاية عام  2011لت�صل �إىل  153غيغاواط كهرباء يف عام  2030وفق ال�سيناريو املنخف�ض و�إىل 274
غيغاواط كهرباء وفق ال�سيناريو العايل وكما يت�ضح من ال�شكل التايل- :

 :4-4االنعكا�سات على الدول الأع�ضاء
�أثرت حادثة فوكو�شيما على الدول العربية ب�شكل مبا�شر من خالل قيام بع�ض تلك الدول ب�إلغاء براجمها
النووية( ،كما يف حالة كل من الكويت والبحرين)((( وت�أجيل بع�ض الدول العربية الأخرى خلططها وبراجمها
النووية �سواء كان ذلك ب�سبب حادثة فوكو�شيما ح�صراً �أو رمبا لأ�سباب �أخرى كالظروف اجليو�سيا�سية التي
متر بها م�صر مثالً.
(1) Adnan Shihab-Eldin, Outlook for Nuclear Power Following Fukushima, Oxford Energy Seminar, 19
September, 2013, Oxford Institute for Energy Studies.
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وهذا يعني ب�أن الدول العربية التي كانت يف نيتها الدخول يف جمال الطاقة النووية لتخفي�ض ا�ستخدامها
من الغاز والنفط� ،سواء كان ذلك منتج حملياً �أو م�ستورد ،لتوليد الكهرباء قد ت�ضطر �إىل اعتماد �أكرب
على الغاز والنفط واللجوء �إىل خيارات �أخرى لتنويع الوقود امل�ستخدم يف توليد الكهرباء وبخا�صة الطاقة
املتجددة كالطاقة ال�شم�سية والرياح .يذكر ،تعمد معظم الدول العربية وبدرجات متفاوته على و�ضع خطط
وا�سرتاتيجيات لال�ستثمار بهدف زيادة قدرتها من الطاقة املتجددة خالل العقد القادم ولدى بع�ضها
ال
�أهداف م�ستقبلية حمددة لتلبية النمو العايل يف الطلب على الطاقة الكهربائية ورمبا الت�صدير م�ستقب ً
يف بع�ض احلاالت ،خ�صو�صاً و�أن املنطقة تتمتع ب�إمكانيات هائلة من الطاقة ال�شم�سية و�إىل حد �أقل طاقة
الرياح .وتتوقع بع�ض امل�صادر زيادة م�ساهمة الطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال افريقيا من حوايل  %2يف عام  2010لت�صل �إىل  %12بحلول عام ((( ،2030بينما تتوقع م�صادر

�أخرى زيادة قدرة الطاقة املتجددة يف املنطقة املذكورة �إىل حوايل ثالثة �أمثال بحلول عام  .((( 2020وكما
هو معلوم ،ميثل الدعم احلكومي للأ�سعار املحلية املنخف�ضة للنفط والغاز يف الدول العربية �أحد �أهم

التحديات التي جتابه تطوير الطاقة املتجددة يف املنطقة((( .هذا بالإ�ضافة �إىل �أ�سعار الكهرباء املحلية
املدعومة املنخف�ضة التي تقل عن تكاليف �إدخال تقنيات الطاقة املتجددة ذاتها يف معظم احلاالت(((.

بالإ�ضافة �إىل الإنعكا�سات املبا�شرة امل�شار �إليها �أعاله ،هناك �إنعكا�سات �أخرى ذات طبيعة غري مبا�شرة.
حيث �أن ت�أثريات حادثة فوكو�شيما على م�ستقبل الطاقة النووية تنعك�س بدورها بطريقة �أو ب�أخرى على
الطلب على الغاز والنفط من الدول الأع�ضاء يف امل�ستقبل.
عاملياً ،يعترب الفحم املناف�س الأول للطاقة النووية يف توليد الكهرباء يليه الغاز� .أما بالن�سبة للنفط ف�إنه
ان�سحب تدريجياً من قطاع التوليد منذ �سبعينات القرن املا�ضي ليرتكز ب�شكل رئي�سي يف قطاع املوا�صالت،
(وذلك برغم ا�ستمرار ا�ستخدامه بدرجة كبرية يف التوليد وحتى على �شكل نفط خام يف بع�ض الدول
العربية)(((.
ب�شكل عام� ،إن تخفي�ض االعتماد على الطاقة النووية قد يقود �إىل ت�شجيع التو�سع يف الطاقة املتجددة
والوقود االحفوري .لكن التو�سع الكبري يف ا�ستخدام الفحم يعتمد وبدرجة كبرية على تطوير تقنيات
ا�صطياد وتخزين الكربون .كما �أن الطاقة املتجددة تعاين هي الأخرى من تعقيدات يف طاقة االمدادات
وتقطع يف االمدادات((( ،ما يجعل احلل املعقول للم�شكلة يكمن يف تو�سيع ا�ستخدام الغاز .وبالتايل ،ف�إن
حادثة فوكو�شيما ما هي �إال ت�أكيد �آخر على امل�شاكل التي تواجه م�صادر الطاقة البديلة وبخا�صة الطاقة
النووية والتي بدورها �ستعزز من الدور امل�ستقبلي املتزايد للغاز يف توليد الكهرباء وت�أكيد على ع�صر ذهبي
م�ستقبلي للغاز.
ومبا �أن الدول الأع�ضاء والدول العربية الأخرى ب�شكل عام ،تفتقر �إىل الفحم ف�إن الت�أثري الأكرب لأي
(1) IEA, World Energy Outlook, 2012.

(2) MEED Insight , October 5, 2011, http://www.meed.com/research/

(3) David Ramin Jalilvand, Renewable Energy for the Middle East and North Africa: Policies for a Successful
Transition, Friedrich Ebert Stiftung, February 2012.
(4) Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), Economic Commentary, Vol.7, No. 7, July 2012.

((( يتم حرق لغاية حوايل  1,0مليون ب/ي نفط خام لتوليد الكهرباء يف ال�سعودية خالل �أ�شهر ال�صيف (امل�صدرBassam Fattouh and Laura El- :
.)Katiri, Arab Human Development Report, Energy Subsidies in the Arab World , UNDP. 2012

(6) Akira Miyamoto et al, A Realistic Perspective on Japan’s LNG Demand After Fukushima, The Oxford Institute for Energy Studies, NG 62, June 2012.
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تطور يف م�ستقبل الطاقة النووية يرتكز بدرجة رئي�سية على الغاز و�إىل حد �أقل النفط .وكما هو معلوم،
والعتبارات بيئية� ،سيبقى الغاز الوقود املف�ضل لتوليد الكهرباء على الأمد البعيد كونه وقود نظيف �أقل
تلويثاً باملقارنة مع الفحم والنفط .وبالتايل �سيكون الغاز امل�ستفيد الأكرب يف حالة تخفي�ض منو الطاقة
النووية يف امل�ستقبل (بالإ�ضافة �إىل الطاقة املتجددة)� .أما بالن�سبة للنفط ف�إنه �سيعتمد ،وب�شكل كبري ،على
وجود حمطات التوليد ذات الوقود املزدوج ب�ضمنها النفط.
لكن �صناعة الغاز ذاتها تعاين من بع�ض التحديات يف الدول العربية .فب�ضوء املعدالت العالية لنمو
ا�ستهالكها من الغاز ،مل تعد ال�شرق الأو�سط منطقة م�صدرة رئي�سية فح�سب ،بل �أ�صبحت تعد ذاتها �سوقاً
رئي�سية ال�ستهالك الغاز ،ما يعني ب�أنه قد يكون هناك تعار�ض ما بني الت�صدير واال�ستهالك املحلي .وقد
وجدت بع�ض الدول املنتجة للغاز نف�سها تعاين من عجز يف بع�ض الأحيان وبد�أ القلق ي�ساور بع�ض دول
اخلليج وبع�ض الدول العربية الأخرى املنتجة وامل�صدرة للغاز من احتمال عدم كفاية احتياطياتها يف تغطية
احتياجاتها املحلية والإيفاء بالتزاماتها التعاقدية �سواء كان ذلك لأغرا�ض الت�صدير خارج املنطقة �أو يف
�إطار التجارة البينية العربية.
وقد �أخذ املو�ضوع �أكرث �شمولية بحيث �أ�صبح يدور اجلدل بني املتخ�ص�صني يف �صناعة الغاز العربية
حول كيفية حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من الغاز يف البلدان املنتجة .فهل الأف�ضل ت�صديره �أم اال�ستفادة منه
ال يف اال�ستخدامات املختلفة ،منها تطوير عملية الت�صنيع ودعمها
لتلبية االحتياجات املحلية حالياً وم�ستقب ً
يف البلد املنتج ذاته .و�أ�صبح اجلدل يدور حول ما هو اال�ستغالل الأمثل للغاز لي�س لتلبية متطلبات اجليل
احلايل فح�سب ،بل لالجيال القادمة �أي�ضاً.
وب�ضوء ذلك ،ف�إن هناك دوالً عربية قليلة �سيكون مبقدورها اال�ستفادة من �أية زيادة يف الطلب العاملي
على الغاز قد ينتج عن انخفا�ض يف النمو املتوقع للطاقة النووية يف امل�ستقبل ب�سبب حادثة فوكو�شيما.

69

النفط والتعاون العربي 144 -

مالحظات ختامية وا�ستنتاجات
1 .1تعود بداية تطور الطاقة النووية لتوليد الكهرباء يف العامل وب�شكل جتاري �إىل خم�سينات القرن
املا�ضي .ومنذ ذلك التاريخ مرت �صناعة الطاقة النووية العاملية بثالث مراحل رئي�سية ميكن
ت�سميتها بالنه�ضة النووية الأوىل تلتها مرحلة انح�سار ثم مرحلة النه�ضة النووية اجلديدة قبل
ح�صول كارثة فوكو�شيما يف اليابان يف احلادي ع�شر من �آذار/مار�س .2011
2 .2برغم الت�سرب اال�شعاعي الأق��ل ن�سبياً باملقارنة مع حادثة “ت�شرنوبل” ،يعترب اخل�براء حادثة
فوكو�شيما لي�ست اعتيادية وغري م�سبوقة ،خا�صة و�أنها حت�صل يف دولة لها ال�سبق والريادة يف
ا�ستخدام التكنولوجيا النووية.
3 .3تركزت االنعكا�سات الفورية الأكرث �أهمية لكارثة فوكو�شيما حملياً يف اليابان فبالإ�ضافة
�إىل املفاعالت التي �أغلقت يف جممع فوكو�شيما مت يف غ�ضون �شهرين من الكارثة �إغالق
جميع املحطات النووية يف اليابان عن العمل خل�ضوعها لإختبارات جهد قبل �إعادتها �إىل
العمل.
4 .4بعد حادثة فوكو�شيما قامت معظم دول العامل ب�إجراء اختبارات جهد ملن�ش�آتها النووية و�شمل ذلك
تقييمات �أولية ملدى �إمكانية الت�شغيل الآمن ملحطاتها النووية بالإ�ضافة �إىل تقييم �شامل للحادثة
و�آثارها على ال�سالمة.
5 .5وبعد حادثة فوكو�شيما قررت بع�ض الدول مثل �أملانيا و�سوي�سرا وايطاليا وبلجيكا التخلي الكامل
عن ا�ستخدام الطاقة النووية وب�شكل تدريجي .وقامت بع�ض الدول الأخرى بالغاء �أو ت�أجيل �إدخال
الطاقة النووية .لكن معظم دول العامل الأخرى ا�ستمرت يف تنفيذ براجمها النووية.
6 .6بلغت م�ساهمة الطاقة النووية يف العامل حوايل  %5من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة كما يف عام
 2011وا�ستحوذت على نحو  %13.5من �إجمايل توليـــد الكهرباء كما يف بداية  .2012وو�صل
عدد املفاعالت النووية العاملة يف العامل �إىل  435مفاعل كما يف نهاية عام  2011بطاقة �إجمالية
قدرها  369غيغاواط كهرباء.
7 .7متتلك الدول ال�صناعية اجلزء الأكرب (�أكرث من  )%83من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة النووية
لتوليد الكهرباء ،تتقدمها الواليات املتحدة بامتالكها  %24من �إجمايل عدد املفاعالت القابلة
للت�شغيل يف العامل.
8 .8يرتكز اجلزء الأكرب من املفاعالت النووية حتت الإن�شاء وتلك املخططة واملقرتحة يف الدول النامية
وبخا�صة ال�صني والهند ،ما يعني ب�أن امل�ستقبل �سي�شهد تغري جذري يف خارطة توزيع املفاعالت
النووية يف العامل وحتول كبري باجتاه �آ�سيا.
9 .9على م�ستوى الدول العربية ،يعترب الربنامج النووي يف الإمارات الأكرث تقدماً يف الوقت احلايل
ويتوقع �أن تكون قريباً �أول دولة عربية حا�صلة على مفاعل نووي لتوليد الكهرباء .وهناك دول
عربية �أخرى لديها مفاعالت خمططة ومقرتحة كالأردن وال�سعودية وم�صر.
1010ال تزال ال�صورة غري وا�ضحة فيما يخ�ص ت�أثري حادثة فوكو�شيما على م�ستقبل الطاقة النووية يف
العامل على الأمد البعيد وهناك تباين كبري يف الآراء يف هذا ال�ش�أن .لكنه وبرغم الكارثة املذكورة
ال تزال بع�ض دول العامل غري النووية ترغب يف دخول جمال الطاقة النووية بينما ت�سعى معظم
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الدول النووية للحفاظ على قدراتها النووية �أو حتى تو�سيعها ،لكن يواجه التو�سع يف الطاقة النووية
العديد من التحديات والتقييدات.
 1111ت�شري التوقعات اخلا�صة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ال�صادرة يف عام � 2012إىل زيادة �إجمايل
قدرة الطاقة النووية يف العامل لت�صل �إىل  501غيغاواط كهرباء (ح�سب ال�سيناريو املنخف�ض)
و  746غيغاواط كهرباء (ح�سب ال�سيناريو العايل) بحلول عام  2030والتي تقل عن توقعاتها
ال�صادرة يف عام � 2010أي قبل حادثة فوكو�شيما بحدود  %16.5لل�سيناريو املنخف�ض و %8
لل�سيناريو العايل.
 1212بخ�صو�ص ت�أثريات حادثة فوكو�شيما على الدول العربية من �أهمها ما يلي.
•قيام بع�ض الدول العربية ب�إلغاء �أو ت�أجيل خططها وبراجمها النووية ،و بالتايل قد ت�ضطر تلك
الدول �إىل االعتماد بدرجة �أكرب على الغاز �أو النفط واللجوء �إىل خيارات اخرى لتنويع الوقود
امل�ستخدم يف توليد الكهرباء وبخا�صة الطاقة املتجددة كالطاقة ال�شم�سية والرياح.
•يعترب الغاز الطبيعي امل�ستفيد الأكرب يف حالة تخفي�ض منو الطاقة النووية يف امل�ستقبل .لكن دول
عربية قليلة مبقدورها زيادة طاقاتها الت�صديرية واال�ستفادة من �أية زيادة م�ستقبلية يف الطلب
العاملي على الغاز كون معظمها تعاين نف�سها من عجز يف الغاز يف بع�ض الأحيان.
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فرن�سا
المانيا
هنغاريا
الهند
اندوني�سيا

الأرجنتين
ارمينيا
بنغالد�ش
رو�سيا البي�ضاء
بلجيكا
البرازيل
بلغاريا
كندا
�شيلي
ال�صين
الت�شيك
م�صر
فنلندة

الدولة

102.3
14.7
28.7
0

�ساعة
5.9
2.4
0
0
45.9
14.8
15.3
88.3
0
82.6
26.7
0
22.3
423.5

كيلوواط

17.8
43.2
3.7
0

5.0
33.2
0
0
54.0
3.2
32.6
15.3
0
1.8
33.0
0
31.6
77.7

2011
كهرباء%
مليار

توليد الكهرباء النووية

9
4
20
0

2
1
0
0
7
2
2
20
0
15
6
0
4
58
12003
18800
4385
0

935
376
0
0
5943
1901
1906
14169
0
11881
3764
0
2741
63130

كهرباء �صافي

دي�سمبر 2012
ميغاواط
عدد

المفاعالت القابلة للت�شغيل

0
0
7
0

1
0
0
0
0
1
0
0
0
29
0
0
1
1

0
0
5300
0

اجمالي
745
0
0
0
0
1405
0
0
0
30010
0
0
1700
1720

كهرباء

 11دي�سمبر 2012
ميغاواط
عدد

المفاعالت تحت الإن�شاء

0
0
18
2

1
1
2
2
0
0
1
2
0
52
2
1
0
1

0
0
15100
2000

اجمالي
33
1060
2000
2400
0
0
950
1500
0
60880
2400
1000
0
1720

كهرباء

 11دي�سمبر 2012
ميغاواط
عدد

المفاعالت المخططة

0
2200
45000
4000

0
2400
0
4000
0
3800
4400
123000
1200
1000
3000
1100

1934
331
937
0

0
2
39
4

0
2
0
4
0
3
4
120
1
1
2
1

2

124
64
0
0
995
321
313
1694
0
6550
683
0
471
9254

يورانيوم

اليورانيوم 2012
طن

االحتياجات من

اجمالي
1400

كهرباء

دي�سمبر 2012
ميغاواط
عدد

المفاعالت المقترحة

جدول ()1
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0
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8
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2
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0
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0
0
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0
2
1
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0
0
0
0
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0
0
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0
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3
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0
0
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2
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1
2
0
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0
0
0
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0
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0
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0
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0

2
1
0
0
2
2
1

1
1
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3
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17000
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0
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0
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0
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1
1
6
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2
0
1
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0
0
47.2
0
17.8
19.2
0
C13.5

0
0
15
0
16
104
0
436

0
0
13168
0
10038
102195
0
374,135

كهرباء �صافي
0
0
0
1
0
1
0
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اجمالي
0
0
0
1400
0
1218
0
65,159

كهرباء
0
4
2
3
4
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4
168

اجمالي
5000
5600
12000
14400
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21600
6700
359,655

0
0
2348
0
2096
19724
0
67,990

5
4
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9
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6
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اجمالي
0
4800
1900
4200
6680
15660
4000
185,495

كهرباء

كهرباء

يورانيوم

مالحظات:
يتم موازنة املفاعالت اجلديدة التي تدخل اخلدمة تقريباً باملفاعالت التي ت�صل �إىل مرحلة التقاعد والإخراج من اخلدمة .فمث ً
ال خالل الفرتة  2009 – 1996مت �إخراج  43مفاعل
من اخلدمة يف الوقت الذي بد�أت فيه  49مفاعل مرحلة الت�شغيل.
ي�شمل الإجمايل العاملي 6مفاعالت عاملة يف تايوان بطاقة  4927ميغاواط كهرباء والتي نتجت عن  40.0مليار كيلوواط �ساعة يف عام ( 2011م�ستحوذة على  %19من �إجمايل
توليد الكهرباء يف تايوان) .ولدى تايوان  2مفاعل حتت الإن�شاء بطاقة  2700ميغاواط كهرباء ومفاعل واحد مقرتح بطاقة  1350ميغاواط كهرباء .وتبلغ كمية اليورانيوم التي
حتتاجها خالل عام  1291 – 2012طن.

امل�صدر:

�ساعة
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ميغاواط
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اليورانيوم 2012
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World Nuclear Association, World Nuclear Power Reactors and Uranium Requirements, 11 December, 2012,
www.world-nuclear.org/info/reactors.html
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األبحـــــــــاث

اندفاعات اآلبار وآثارها البيئية

تركي الحمش٭

اندفاع البئر هو فقدان ال�سيطرة عليه مما ي��ؤدي �إىل خ��روج املوائع املوجودة فيه بطريقة ال ميكن التحكم فيها.
وتختلف ت�أثريات االندفاع ح�سب مكان حدوثه ،وح�سب كمية ونوع املوائع (م��اء� ،سوائل حفر ،نفط ،ال��خ) ،وح�سب
الطق�س ال�سائد والظروف اجلوية املحيطة باملكان .ورغ��م �أن معظم عمليات التلوث بالنفط وم�شتقاته ت�أتي من
م�صادر خمتلفة وخا�صة حوادث الناقالت� ،إال �أن الرتكيز الإعالمي على االندفاعات و�آثارها البيئية �أدى �إىل وجود
�شعور عام ب�أن هذا النوع من احلوادث كارثي مدمر.
�سيتم يف هذه الدرا�سة تعريف االندفاعات ب�أنواعها املختلفة ،مع تقدمي ملحة تاريخية عنها ،و�إي�ضاح �أ�سبابها و�أماكن
حدوثها ،كما �ستتم مناق�شة الآثار البيئية الناجتة عنها وعن عمليات التنظيف الفيزيائية والكيميائية الالحقة.
حيث �سيتبني ب�أنه على الرغم من ال�شدة الآنية للت�أثريات البيئية� ،إال �أن البيئة متتلك �آلية العودة �إىل و�ضعها
الطبيعي خالل فرتة من الزمن تختلف من مكان لآخر.

٭

خبري برتول  /ا�ستك�شاف و�إنتاج� ،إدارة ال�ش�ؤون الفنية � -أوابك
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الف�صــل الأول

االندفاعات ،تعريفها� ،أ�سبابها� ،أماكن حدوثها
تعريف االندفاع Blow Out
يعرف االندفاع ب�أنه تغلب �ضغط موائع* املكمن على ال�ضغط (ال�سكوين �أو احلركي) لل�سوائل املوجودة يف البئر،
وجريانها نحو البئر� ،أما احلالة الأ�سو�أ فهي خروج هذه املوائع (ماء ،نفط ،غاز) نحو ال�سطح وعدم التمكن من كبح
جماحها .وبكلمات �أخرى هو فقدان التحكم بالبئر.
وي�شار هند�سياً يف بع�ض الأحيان �إىل ما ي�سمى “باالندفاع حتت ال�سطحي” حيث تتدفق املوائع من
مكمن �إىل �آخر حتت الأر�ض دون �أن تنطلق نحو ال�سطح.
تعد معرفة هيكلية عملية احلفر اللبنة الأوىل يف بناء الت�صور الدقيق عن االندفاع ،كما �أن دورة حياة
البئر تتطلب توازناً دقيقاً بني فعالية عمليات الإنتاج والكفاءة امليكانيكية والتكلفة .لكن املع�ضلة التي
تفر�ض نف�سها هي �صعوبة تعريف هذه العوامل ب�شكل دقيق ،لأن فعالية الإنتاج تعتمد على تغري و�ضع
املكمن خالل حياة البئر ،كما تت�أثر حال البئر �إجماالً بال�شروط اخلزنية وبو�ضع املعدات وبتغري نوعية
وتركيب املوائع املنتجة.
وملا كانت بع�ض االندفاعات ال ت�صل �إىل مرحلة الفقدان الكامل للتحكم بالبئر ،فقد مال البع�ض �إىل
ا�ستخدام تعبريين مييزان احلالة ح�سب نوعها ،حيث ي�شار بتعبري احلدث (� )Eventإىل حالة فقدان
التحكم بجريان النفط �أو الغاز من البئر نحو ال�سطح ،وتعبري احلادث ( � )Incidentإىل جتاوز ال�ضغط
الطبقي لوزن �ضغط عمود ال�سائل يف البئر دون �أن يت�سبب ذلك يف فقدان التحكم يف البئر.
وميكن �إي�ضاح ذلك عرب (اجلدول ،)1 -الذي يبني بع�ض الأحداث واحلوادث يف املنحدر ال�شمايل يف
�أال�سكا ح�سب هذا الت�صنيف.1
وم���ن ال��وا���ض��ح �أن ���ش ��أن
حماية البيئة من الآثار الناجتة
ع��ن عمليات االن��دف��اع ،يعني
يف املقام الأول حماولة احلد
من االندفاعات قدر الإمكان،
وهو �أمر تقوم على العناية به
احلكومات من جهة من خالل
ف��ر���ض ���ش��روط ���ص��ارم��ة على
م��ع��اي�ير ال��ع��م��ل يف ال�صناعة
البرتولية وخا�صة خالل احلفر
يف املغمورة ،كما تعنى به �أي�ضاً
ال�شركات نف�سها ،فهو �أوالً
و�أخ��ي�راً �أم��� ٌر يعني اخل�سارة
*
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اجلدول1 -
فقدان التحكم بالبئر واحلوادث يف املنحدر ال�شمايل� ،أال�سكا 2000 - 1979
النوع

ا�سم البئر

ال�سنة

ال�شركة

حدث
حدث
حدث
حدث
حدث
حادث
حادث
حادث
حادث
حادث
حادث

CPF1-23

1979

ARCO AK

F-20

1986

BP AK

J-23

1987

BP AK

Cirque #1

1992

ARCO AK

املوائع Fluids :تعبري يجمع ال�سوائل ( )Liquidsوالغازات.

Q-20/1-53

1994

BP AK

Tunalik Test well #1

1978

USGS

DS 15-21

1980

ARCO AK

Challenge Isl. #1

1981

Sohio AK

L5-36

1989

ARCO AK

3F-19

1996

ARCO AK

1H-15

1996

ARCO AK
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املادية الفادحة لل�شركة �سواء املبا�شرة من حيث املعدات وكميات النفط التي ت�ضيع� ،أو من حيث الغرامات
التي تفر�ض الحقاً على هذه ال�شركة والكلفة العالية لعمليات تنظيف البقع الناجتة عن االندفاعات ،ناهيك
عن اخل�سائر الب�شرية التي ال تقدر بثمن.
الت�سرب �أو التهريب Release
يعرف الت�سرب ب�أنه حادث يح�صل خالله تهريب للمواد الهيدروكربونية من نقطة ما ،ك�أن يكون هناك ثقب
يف موا�سري الإنتاج �أدى �إىل مرور الهيدروكربونات �إىل موا�سري التغليف ،وهذا النوع من احلوادث يتم غالباً
ال�سيطرة عليه قبل �أن ي�ؤدي �إىل نتائج كارثية.
ومن الأمثلة احلديثة عليه ت�سرب الغاز من ر�أ�س بئر  G4يف حقل  Elginيف � 25آذار /مار�س .2012
يقع احلقل يف املغمورة على بعد  240كم �إىل ال�شرق من مدينة  Aberdeenيف بريطانيا  ،وقد قامت �شركة
 Totalالتي تدير احلقل ب�إيقاف �إنتاج الغاز من حقول  ،Elginو ،Franklinو ،West Franklinو�أطلقت
�سل�سلة من �إجراءات الطوارئ يف ال�سابع والع�شرين من ال�شهر نف�سه حيث حتركت فرق �إدارة الكوارث يف
ال كانوا على املن�صة.
املدينة ويف باري�س نحو املنطقة ،ومل يح�صل فقدان للأرواح حيث مت �إخالء  238عام ً
ويف اخلام�س ع�شر من �شهر �أيار/مايو بد�أت ال�شركة يف حقن �سائل حفر ثقيل يف البئر لإيقاف ت�سرب الغاز
الذي يكلف ال�شركة نحو ثالثة ماليني دوالر يومياً ب�سبب عمليات املعاجلة من جهة ،وب�سبب خ�سارة الغاز من
جهة �أخرى .2وقد �أكدت ال�شركة يف احلادي والع�شرين من �أيار/مايو �أن الت�سرب قد مت �إيقافه متاماً ،و�أنها
قد ا�ستعادت ال�سيطرة على البئر.3

ت�سرب الغاز ال�سطحي Shallow Gas Release
وهي احلالة التي يح�صل فيها تهريب للغاز بعد اخرتاق نطاق غازي قبل تركيب موانع االندفاع� ،أما بعد
تركيب املوانع فال ي�ستخدم هذا التعريف لهذه احلالة.4
يظهر تتبع اندفاعات الآبار �أن معظمها يحدث خالل عملية احلفر �أو خالل القيام ب�إ�صالحات على
البئر� ،أي �أن �سوائل احلفر هي من �ضمن ال�سوائل الأخرى التي تت�سرب خارج البئر عند حدوث االندفاع،
كما �أن كمية منها تكون موجودة يف اخلزانات اخلا�صة على من�صة احلفر ،وهي معر�ضة للت�سرب �أي�ضاً
بت�أثري االندفاع لو حتطمت هذه املن�صة .وملا كانت هذه ال�سوائل حتتوي على عدد كبري من الإ�ضافات
الكيميائية التي ت�ستخدم لتعديل اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية لها ح�سب طبيعة الطبقات التي يتم
اخرتاقها ،ف�إن هذه الإ�ضافات �ست�ؤثر بدورها على البيئة املحيطة يف حال ت�سربها ،وهذا ما �سوف تتم
الإ�شارة له �ضمن الدرا�سة.

ملحة تاريخية عن االندفاعات
عرفت اندفاعات النفط منذ بداية عمليات احلفر يف القرن التا�سع ع�شر ،حني مل تكن �سوائل احلفر
قد ا�ستخدمت بعد ،كما �أن موانع االندفاع مل تكن معروفة .وحني كانت احلفر ي�صل �إىل منطقة مرتفعة
ال�ضغط ،كانت �سوائل البئر تندفع نحو ال�سطح بقوة تتنا�سب مع �شدة ال�ضغط يف املكمن ،وكثرياً ما �أطاحت
مبن�صة احلفر وت�سببت يف حرائق وحوادث وفاة.
ومن �أوىل احلوادث امل�سجلة من هذا النوع من االندفاعات ،ميكن الإ�شارة �إىل اندفاع ،Lakeview
يف حقل  Midway-Sunsetالذي يعد �أكرب حقول النفط قرب والية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة
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الأمريكية .اكت�شف هذا احلقل يف عام  ،1894وحتى مطلع عام  2007كان �إنتاجه الرتاكمي قد زاد عن
ثالثة مليارات برميل ،كما قدر احتياطيه يف مطلع عام  2009ب�أكرث من ن�صف مليار برميل� ،5أي �أنه ال زال
ي�صنف من �ضمن احلقول العمالقة بعد مرور قرن على الإنتاج منه .حدث االندفاع الأول امل�سجل يف هذا
احلقل يف بئر  Lakeview-1عام ( 1910ال�شكل ،)1 -حيث اندفع البئر بعد و�صول احلفر �إىل عمق 70
مرتاً ،وبلغ معدل االندفاع يف البداية � 15ألف برميل يف اليوم ،لكنه تزايد الحقاً لي�صل �إىل حوايل � 125ألف
برميل يف اليوم ،واندفع النفط
ال�شكل1 -
يف اجلو على �شكل عمود و�صل
اندفاع  Lakeviewيف كاليفورنيا عام 1910
ارتفاعه �إىل �أكرث من  60مرتاً.
وقد ا�ستمر االندفاع ملدة قاربت
الثمانية ع�شر �شهراً قبل �أن
ت��ت��م ال�سيطرة ع��ل��ي��ه ،وق���درت
كمية النفط التي ت�سربت �إىل
امل��ح��ي��ط اخل���ارج���ي ب ��أك�ثر من
ت�سعة ماليني برميل .6وكانت
هناك جهود حثيثة ال�سرتجاع
ما ميكن ا�سرتجاعه من النفط
املت�سرب� ،إال �أن �أقل من ن�صف
تلك الكمية قد مت ا�سرتجاعها
عملياً ،بينما �ضاع اجلزء الأكرب
من خ�لال عمليات التغلغل يف
ال�شكل2 -
اندفاع  Ixtoc Iيف خليج املك�سيك عام 1979
الأر�ض والتبخر والتحلل.
و�شهدت املك�سيك يف الثالث
من حزيران/يونيو عام 1979
اندفاع البئر اال�ستك�شايف Ixtoc
 Iيف خليج  Campecheلفرتة

زادت عن ثالثة �أ�شهر (ال�شكل-
 .)2حيث �أن فقدان ال�ضغط

الهيدرو�ستاتيكي �ضمن البئر
جعل القائمني عليه يخف�ضون
من �سرعة تدوير �سائل احلفر
يف حماولة للحد من تهريبه �إىل
الطبقات املخرتقة ،وه��ذا ما
�سمح للنفط بالتدفق �إىل جذع
البئر بكميات كبرية اندفعت
نحو ال�سطح وا�شتعلت مت�سببة يف زعزعة �أ�سا�سات من�صة احلفر .وقد بلغ معدل اندفاع النفط حوايل 30
�ألف برميل يومياً ،وكان �إجمايل ما ت�سرب من النفط حوايل  3.3مليون برميل.7
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ال�شكل3 -
موقع وحجم �أكرب االندفاعات والت�سريبات النفطية يف العامل

يبني (ال�شكل )3 -مواقع بع�ض �أكرب االندفاعات والت�سريبات التي ح�صلت يف العامل منذ مطلع القرن
املا�ضي.

�أ�سباب حدوث االندفاعات
ا�ستقطبت االندفاعات النفطية االهتمام العاملي ب�شكل كبري نتيجة تركيز و�سائل الإعالم املختلفة
على هذا املو�ضوع ،كما ظهر يف نف�س الوقت نوع من الوعي والإدراك للت�أثريات البيئية التي ت�سببها هذه
االندفاعات .وملا كان �إنتاج وا�ستهالك النفط والغاز �أمراً ال مفر منه ،ف�إن خماطر التلوث الناجتة عن
الهيدروكربونات عموماً باتت بدورهاً �أمراً �شبه حتمي.
وحتى لو مت النظر �إىل املو�ضوع بعيداً عن االندفاعات ،فال بد من الت�أكيد �أن عملية و�صول البرتول من
احلقل �إىل امل�ستهلك متر بعدة مراحل كالنقل واملعاجلة والتكرير والتخزين ،وكل مرحلة منها ميكن �أن تكون
نقطة للت�سرب ،مما يعني �أن االندفاعات لي�ست هي امل�س�ؤول الوحيد عن التلوث البيئي.
فعلى �سبيل املثال بلغ عدد الت�سربات النفطية امل�سجلة يف كندا والتي يزيد حجمها عن  4000لرت ،اثني
ع�شر ت�سرباً يف اليوم� ،أي ما يعادل حوايل �أربعني طناً من النفط �أو امل�شتقات يومياً وذلك كمتو�سط يف عام
 ،2000بينما بلغ العدد يف الواليات املتحدة يف نف�س العام مئة ت�سرب يومياً ،منها  75ت�سرباً على الياب�سة ،و25
ت�سرباً يف املغمورة �أو ما يزيد عن  300طن� .أي �أن جمموع ما �سجل من ت�سربات يف كندا والواليات املتحدة
خالل �سنة واحدة يقارب � 870ألف برميل .بينما يبني (اجلدول� )2 -أن جمموع االندفاعات النفطية ما
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بني عامي  1969و1993
بلغ حوايل  9ماليني برميل

ن��ت��ج��ت ع���ن ث�لاث��ة ع�شر
اندفاعاً يف �سبعة دول.

�أوالً :الأ�سباب الطبيعية

اجلدول2 -
بع�ض االندفاعات النفطية امل�سجلة بني عامي  1969و 1993

8

ال�سنة

الدولة

الموقع/البئر

الكمية (�ألف طن)

1993

�إيران

حقل نوروز

270

1992

�أوزباك�ستان

Fergana Valley

300

1986

المك�سيك

Campeche /Abkatun

34

1985

الواليات المتحدة

المحيط الأطل�سيRay Richley /

18

1980

ليبيا

على الياب�سة

140

عند ال��ق��ول �أن هناك
�أ���س��ب��اب �اً طبيعية حل��دوث
Forcados /Funiwa
1980
نيجيريا
االن���دف���اع ،ف��ه��ذا ال يعني
1979
خليج المك�سيكIXTOC /
المك�سيك
القبول ب�أن حدوث االندفاع
Corpoven / El Tigre
1979
فنزويال
�أمر طبيعي ،لكن املق�صود
به �أن هناك ح��االت يكون
Trinimar 327
1973
فنزويال
ف��ي��ه��ا ال�����ض��غ��ط ال��ط��ب��ق��ي
Fergana Valley
1972
�أوزباك�ستان
�أعلى من ال�ضغط ال�سكوين
Laban Island
1971
�إيران
املوجود يف البئر ،وال تكون
1970
والية لويزيانا
الواليات المتحدة
م���وان���ع االن����دف����اع ك��اف��ي��ة
1969
على الياب�سة
الواليات المتحدة
لإيقاف هذا ال�ضغط �سواء
ب�سبب عيب ت�صميمي �أو
ت�صنيعي .وبكلمات �أخرى ،االندفاع الطبيعي هو االندفاع غري املفتعل.

26
470
11
6
8
13
9
14

حتتوي الآبار يف احلالة النموذجية على ثالثة �أنواع من موانع االندفاع:
1 .1مانع اندفاع املوا�سري ( )Pipe Ramيغلق الفراغ بني موا�سري التغليف وموا�سري احلفر.
2 .2املانع الأعمى ( ،)Blind Ramيغلق البئر كلياً يف حال عدم وجود موا�سري حفر �ضمنه.
3 .3مانع الق�ص ( ،)Shear Ramويتمتع بقوة كبرية تكفي لق�ص املوا�سري املوجودة يف البئر و�إغالقه
متاماً يف احلاالت اخلطرية.
وت��زود موانع االن��دف��اع بالطاقة ع��ادة عرب ال�ضغط الهيدروليكي ال��ذي حتمله مُراكمات ال�ضغط
( )Accumulatorويتم التحكم بها عرب �صمامات الكرتونية يتم ت�شغيلها يدوياً ،كما قد توجد �أجهزة حتكم
�أخرى يتم ت�شغيلها �أوتوماتيكياً يف حال عدم وجود �أحد من الطاقم لت�شغيل املوانع.
تدخل الأخطاء الب�شرية �ضمن الأ�سباب الطبيعية امل�ؤدية حلدوث االندفاعات �سواء خالل تخطيط
عملية احلفر �أو خالل تنفيذها ،فعلى �سبيل املثال قد يكون ارتفاع م�ستوى �سائل احلفر يف اخلزانات
م�ؤ�شراً على بداية االندفاع ،حيث �أن ال�ضغط اجلويف املرتفع يتغلب على ال�ضغط الناجت عن �سائل احلفر،
ويدفع بال�سائل نحو الأعلى مروراً بت�شكيلة احلفر وحتى الو�صول �إىل خزانات �سائل احلفر مما يرفع
م�ستوى ال�سائل فيها.
كما �سجلت العديد من احلاالت التي مل ينتبه فيها الطاقم �إىل الأ�صوات املرتفعة ال�صادرة عن البئر
والتي ت�شبه الهدير� ،أو التغري يف وزن موا�سري احلفر املبني على �أجهزة القيا�س املوجودة يف غرفة التحكم
�ضمن من�صة احلفر حيث ينخف�ض احلمل على ر�أ�س احلفر رغم عدم وجود تقدم ملحوظ لت�شكيلة احلفر،
وهذا ما قد يرتبط بال�ضغط املعاك�س القادم من الطبقات .كما �أن معدل �سرعة تقدم احلفر ( )ROPقد
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يكون م�ؤ�شراً على قرب حدوث اندفاع للبئر ،فقد يت�سبب �ضغط الغاز املرتفع يف طبقة ما بتفتيت ال�صخور
�أمام ر�أ�س احلفر ب�شكل مفاجئ مما يتجلى يف زيادة معدل �سرعة التقدم.
ومن احلاالت التي البد من �إيالئها االهتمام الكبري ،حالة تغيري ر�أ�س احلفر حيث يتم �سحب كل
املوا�سري من البئر ،وهذا يرافقه انخفا�ض يف م�ستوى ال�سائل املوجود يف البئر يقابل حجم االنزياح
الناجت عن حجم املوا�سري نف�سها ،مما ي�سبب انخفا�ض ال�ضغط املعاك�س لل�ضغط الطبقي وقد يكون
�أحد �أ�سباب حدوث االندفاع .وعند �إعادة �إنزال املوا�سري يرتفع م�ستوى ال�سائل يف البئر مبا يعادل
حجم الإزاحة للموا�سري املنزلة ،وارتفاع هذا امل�ستوى مبن�سوب �أعلى من املقابل حلجم املوا�سري قد
يكون م�ؤ�شراً على بداية االندفاع .كما قد يحدث االندفاع خالل عملية احلفر نف�سها عند عدم توفر
معلومات كافية عن النطاقات املخرتقة ،ك�أن تكون �إحدى الطبقات ذات �ضغط �أعلى من املتوقع .ومن
املالحظ �أن �سائل احلفر يلعب دوماً الدور احليوي الهام يف منع حدوث االندفاعات ،لذلك يعمل
الطاقم املخت�ص على مراقبة الوزن النوعي وم�ستوى �سائل احلفر يف اخلزانات �سواء خالل احلفر �أو
خالل رفع و�إنزال املوا�سري ،كما يتم قيا�س ن�سبة الغازات يف ال�سائل ب�شكل م�ستمر من قبل �شخ�ص
خمت�ص (  .)Mud Loggerوميكن �إ�ضافة العديد من الأ�سباب الأخرى ،مثل ف�شل عملية ال�سمنتة،
�أو االختيار اخلاطئ ملوا�سري التغليف ،وعموماً تعترب املراقبة الدقيقة ملتغريات احلفر احلد الفا�صل
بني العمل الطبيعي وبني احتمال حدوث كارثة على من�صة احلفر .وتدل بع�ض الإح�صائيات على �أن
اخلط�أ الب�شري يقف وراء  % 50 - % 30من �أ�سباب حوادث االندفاع ،بينما ت�ؤول بقية الأ�سباب �إىل
ف�شل املعدات يف �أداء املهام التي �صممت من �أجلها.
ورغم كل االحتياطات التي يتم �أخذها ،ورغم كل التقدم التقني يف عمليات املراقبة� ،إال �إن االندفاعات
لي�ست �أمراً نادر احلدوث ،وقد �سجل �أكرث من  47اندفاعاً يف املغمورة يف خمتلف مناطق العامل ،وذلك
بني عامي  1955و.2010

ثانياً :االندفاعات املفتعلة
هناك نو ٌع �آخر من االندفاعات ،هو ذلك الناجت عن العمليات املق�صودة كعمليات تخريب املعدات
ال�سطحية التي تعر�ضت لها �شركة �شل  Shellيف نيجرييا ،ومنها حادث اندفاع ح�صل عام  2001يف
منطقة  ،Ogonilandحيث بينت حتقيقات ال�شركة بعد ال�سيطرة على االندفاع� ،أن يداً ما عملت على فك
بع�ض �صواميل ر�أ�س البئر  .Yorla-10وقد تعر�ض احلقل الذي كان ينتج � 28ألف برميل يف اليوم �إىل عدة
عمليات تخريب للأنابيب �أي�ضاً ،مما ا�ضطر �شركة �شل �إىل هجر احلقل يف عام .1993
وعموماً ينتج هذا النوع من االندفاعات عن احلوادث املفتعلة وخا�صة تلك التي حتدث يف �أوقات احلروب،
مثلما ح�صل �أيام الغزو العراقي للكويت يف مطلع الت�سعينات من القرن املا�ضي ،حيث مت �إحراق وتدمري �أكرث
من  700بئر من �آبار النفط مما �أدى �إىل تكوين نحو  300بحرية نفطية مب�ساحات و�أعماق متفاوتة تراوحت
بني � 30سم �إىل مرتين ،وقدرت امل�ساحة الإجمالية لتلك البحريات بحوايل  50كم ،2واحتوت على حوايل 23
مليون برميل من النفط ،9و�ساهم يف تو�سيع م�ساحة تلك البحريات الأمطار الغزيرة التي هطلت يف �سنة ،1991
حيث �أدت �إىل تكوين جماري مائية حملت الطني واملخلفات ثم ان�صبت يف البحريات ،كما �أدى هطول الأمطار
�إىل غمر وملء تلك البحريات وحتطيم �سدود الآبار املحتوية على النفط ثم انتقل النفط مع طوفان املياه �إىل
مناطق �أخرى مكوناً العديد من البحريات امللوثة .10كما وجدت �آثار للمعادن الثقيلة يف الرتبة بعد ع�شرين عاماً
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من االندفاعات النفطية،
مثل النيكل وال��ف��ان��دي��وم
وال��ر���ص��ا���ص وال��ك��ادم��ي��وم

ال�شكل4 -
حرائق �آبار الكويت

والزئبق( .11ال�شكل)4 -

ا�ستمرت حرائق �آبار
ال��ك��وي��ت ل��ف�ترة ق��ارب��ت
الثمانية �أ���ش��ه��ر ،نا�شرة
كميات هائلة م��ن ن��واجت
االح��ت��راق ال�����س��ام��ة مثل
�أول �أك�سيد الكربونCO
 ،و�أك��ا���س��ي��د ال��ن�تروج�ين
وال����ك��ب�ري����ت وك�بري��ت��ي��د
الهيدروجني  ،H2Sوثاين
�أك�سيد الكربون ،و ت�شكلت
�سحابة دخان فوق حقول
الأحمدي وبرقان بلغ عر�ضها  15كم ،ويف داخلها نواة �شديد ال�سواد عر�ضها  5كم وتراوح ارتفاعها بني 70
  150مرتاً ،بينما بلغ ارتفاعها يف املنطقة الو�سطى من اخلليج  2500 - 1300مرت ،وقد تر�سب الهبابالناجت عنها فيما بعد على م�ساحة وا�سعة يف الرب والبحر.12
كما ت�شكلت بقعة نفطية قدر طولها بحوايل  130كم وعر�ضها بقرابة  25كم ،مما �شكل عائقاً �أمام
الأك�سجني و�أمام و�صول ال�ضوء الالزم للعوالق املائية وهذا ما نتج عنه خلل يف ال�سل�سلة الغذائية جتلت
نتائجه بانخفا�ض املخزون ال�سمكي يف املنطقة.
ومل يقف �أثر التلوث البيئي على الكويت فح�سب� ،إذ و�صل �إىل الدول املجاورة ،ومنها ال�سعودية التي
�أكدت يف كلمة �ألقيت يف الأمم املتحدة يف عام � ،2004أن الأ�ضرار التي حلقت ببيئتها جراء حرب اخلليج
كانت هائلة دمرت العديد من مواردها الطبيعية التي يعتمد عليها قطاع عري�ض من ال�سعوديني ،13حيث
�أثرت على النظم احلياتية ودمرت ال�سل�سلة الأوىل من غذاء الأحياء البحرية على امتداد  800كيلومرت
من �شواطئ اململكة ،وهلـــك العديــــد منــها وما تبـــقى يـــ�صارع من اجـــل احليــاة ،كما بني �أن هناك �أكرث
من  8ماليني مرت مكعب من الرمال امللوثة بالنفط ال بد من تنظيفها ومعاجلتها .وحتى مطلع عام ،2012
كانت اململكة ال تزال تعمل على توظيف �أبحاث علمية وتقنية يف عمليات الإ�صالح و�إعادة الت�أهيل للمناطق
ال�ساحلية والربية املت�ضررة ،14حيث �أعلنت �أنها ب�صدد تنفيذ �أ�ضخم م�شروع بيئي لإعادة ت�أهيل املناطق
املت�ضررة من حرب اخلليج ،بقيمة  200مليون دوالر.

�أين حتدث االندفاعات
حتدث �أغلب االندفاعات خالل عمليات احلفر ،وخا�صة احلفر التنقيبي ،حيث تكون املعلومات املتوفرة
عن الطبقات املخرتقة غري كافية �أحياناً لتاليف �أ�سباب االندفاع ،لكن هذا ال يعني �أن كافة االندفاعات
حتدث مرحلة احلفر فقط.
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ف������ق������د �����ش����ه����دت
ال�����ص��ـ��ن��اع��ة البتـرولية
ع���دداً م��ن االن��دف��اع��ات
ح�صلت خ�لال خمتلف
الأع���م���ال ال��ت��ي جت��ري
على الآبار ،وخا�صة عند
القيام بعمليات �إ�صالح
على الآبار املنتجة ،مثـل
انـدفـاع بئـر ال�سـويدية
 575يف ���س��ـ��وري��ة يف
�أيلول� /سبتمـرب 2010
(ال �� �ش �ك ��ل )5 -وال���ذي
تـم �إيقافه خـالل يوميـن
دون �أن يت�سـبب ب�أ�ضـرار ب�شـرية.

ال�شكل5 -
اندفاع بئر ال�سويدية  575يف �سورية

حدث االندفاع �أثناء القيام بعملية �إ�صالح للبئر والذي يرتافق مع �إزالة �شجرة امليالد عن ر�أ�س البئر ،مما
يعني عدم وجود �إمكانية عملية للتحكم بالبئر ،وقد متت اال�ستجابة عن طريق �إ�سقاط موا�سري الإنتاج يف
البئر ،ومن ثم �إنزال مانع اندفاع وذلك بوا�سطة رافعة تل�سكوبية و�آليات م�ساعده لها عن طريق ال�ضغط ومتت
ال�سيطرة ب�شكل كامل على االندفاع.
ومن الأمثلة الأخرى االندفاع الذي ح�صل يف حقل  Ekofiskيف الر�صيف القاري الرنويجي من
بحر ال�شمال عام  .1977اكت�شف احلقل املذكور عام  ،1969وو�ضع على الإنتاج عام  1971عرب
من�صتي �إنتاج ،تو�ضعت واحدة منهما (  )Ekofisk Bravoيف الق�سم ال�شمايل من احلقل .وخالل
عملية �إ�صالح للبئر  ،B-14جرى قتل البئر* ومتت �إزالة جمموعة �صمامات الإنتاج من �شجرة امليالد،
ومل تكن موانع االندفاع قد ركبت على البئر بعد ،وجرى رفع  3048مرتاً من موا�سري الإنتاج ،وقد
ت�سبب رفع هذه الكمية الكبرية من املوا�سري دون تعوي�ض حجم �سائل القتل يف انخفا�ض عمود ال�سائل
يف البئر مما خف�ض ال�ضغط املعاك�س ل�ضغط املكمن ،فاندفع البئر مبعدل �أويل بلغ � 28ألف برميل
من النفط يومياً ،وقد تبني �أن �صمام الأمان املثبت يف باطن البئر كان قد ركب بطريقة خاطئة فلم
يفلح يف �إيقاف االندفاع الذي ا�ستمر ل�سبعة �أيام ،وت�سرب �أكرث من � 202ألف برميل من النفط �إىل
مياه بحر ال�شمال.
ورمبا يكون من املفيد الإ�شارة �إىل مبادرة قامت بها جمموعة الأبحاث ال�صناعية والعلمية SINTEF

** يف معهد التكنولوجيا الرنويجي ،حيث مت مبوجبها �إن�شاء قاعدة بيانات لالندفاعات يف املغمورة ت�ضمنت
معلومات عن  573حادثة اندفاع منذ عام  1955حتى عام .2009

يتم �ضخ املاء �أو �سائل احلفر يف البئر لإيقافه عن الإنتاج ،وهذا ما يدعى قتل البئر.
*
** Selskapet for INdustriell og TEknisk Forskning ved norges tekniske hoegskole (The Foundation for Scientific
and Industrial Research at the Norwegian Institute of Technology).
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وبالنظر �إىل بع�ض تلك
ال��ب��ي��ان��ات ( 173ان��دف��اع �اً)،
يتبني �أن معظم االندفاعات
حدثت خالل عمليات احلفر
اال�ستك�شايف يف بحر ال�شمال،
بينما ت�ساوت ن�سبة عمليات
االن����دف����اع ال���ن���اجت���ة خ�لال
عمليات احل��ف��ر التطويري

ال�شكل6 -
�أ�سباب حدوث اندفاعات الآبار يف بحر ال�شمال

و�إ�صالح الآبار (ال�شكل.)6 -

�أم����ا يف خ��ل��ي��ج املك�سيك

(ال� ��� �ش� �ك ��ل ،)7 -ف ��أظ��ه��رت
البيانات �أن معظم االندفاعات
حدثت خ�لال مرحلة احلفر
ال��ت��ط��وي��ري واال���س��ت��ك�����ش��ايف،
بينما ح��دث �أك�ثر من % 20
من االندفاعات خالل عمليات
�إ�صالح الآبار.

ال�شكل7 -
�أ�سباب حدوث اندفاعات الآبار يف خليج املك�سيك

ي���ظ���ه���ر ب����و�����ض����وح م��ن
ال�شكلني ال�سابقني �أن حوايل
 % 60م���ن االن���دف���اع���ات
حت�صل خالل عمليات احلفر
وخا�صة اال�ستك�شافية منها،
وه����ذا مي��ك��ن ت��ف�����س�يره ب���أن
البيانات النظرية امل��أخ��وذة
من امل�سح الزلزايل �أو اجليولوجي ومن م�ضاهاة الآبار ( )Correlationوغريها من امل�صادر ،ال ميكن
ال ب�سبب
�أن تكون مطلقة الدقة ،فعلى �سبيل املثال قد تكون هناك طبقة مل تظهر بامل�سح الزلزايل مث ً
�سماكتها القليلة �أو وجودها حتت طبقة ملحية� ،أو �أن طبقة �أخرى قد تال�شت يف مكان معني مل يبلغه
امل�سح� ،أو �أن هناك عد�سة ( )Lensمرتفعة ال�ضغط ( )Super Chargedعن باقي الطبقات املحيطة
بها� ،إىل ما هنالك من الأ�سباب املختلفة .وينطبق الأمر نف�سه على م�ضاهاة الآبار ،حيث ميكن من
(ال�شكل )8 -مالحظة �أن عملية حتديد �أعايل الطبقات ال�سرتاتيغرافية بني البئرين (،022/21-02
و 15)022/21-07متت بخطوط م�ستقيمة وهذا �شبه م�ستحيل عملياً خا�صة و�أن امل�سافة بني البئرين
كما يبني مقيا�س الر�سم تقارب الثمانية كيلومرتات ،لذلك لو مت احلفر بني هذين البئرين ا�ستناداً على
عملية امل�ضاهاة هذه فقط ،فمن املحتمل �أن يفاج�أ الطاقم بتغري يف الطبقات مل يظهر خالل امل�ضاهاة،
وميكن دوماً القول �إن االختالف يف خ�صائ�ص الطبقات حتت ال�سطحية ي�شبه االختالف املالحظ يف
الطبقات على ال�سطح.
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ال�شكل8 -
م�ضاهاة الآبار وحتديد �أعايل الطبقات
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الف�صــل الثاين

الآثار البيئية للمياه الطبقية ،و�سوائل احلفر ،والنفط والغاز
الآثار البيئية لالندفاعات
هناك العديد من املواد التي ميكن �أن تت�سرب �إىل البيئة املحيطة ب�سبب احلوادث ،و�أهمها:
•ت�سرب النفط والوقود من الناقالت.
•ت�سرب النفط من �أنابيب النقل.
•ت�سرب املواد الكيميائية من امل�ستودعات.
•ت�سرب �سوائل احلفر.
•ت�سرب نواجت احلفر املحفوظة يف اخلزانات متهيداً للتخل�ص منها.
•ت�سرب النفط والغاز خالل االندفاعات.
يغطي تعبري الت�أثريات البيئية جملة من الت�أثريات ميكن �أن ترتاوح بني التغريات ال�ضئيلة جداً يف
الرتكيب الكيميائي للماء ،و�صوالً �إىل تغريات معقدة كيميائية وفيزيائية وبيولوجية ت�ؤثر على املاء والروا�سب
وعلى الكائنات احلية.
وت�شكل ال�سمية (� )Toxicityأحد �أهم النقاط املقلقة  ،فهي مقيا�س ملدى ت�أثر حياة الكائنات احلية
بالنفط املت�سرب� ،سواء كانت ال�سمية احلادة ذات الت�أثري الفوري (� ،)Acuteأو ال�سمية ذات الت�أثري املزمن
( .)Chronicحيث تعترب ال�سمية احلادة مقيا�ساً للو�ضع القاتل ،بينما ينظر �إىل ال�سمية املزمنة كمقيا�س
للت�أثريات الالحقة ،وتقا�س الت�أثريات ال�سمية عرب:
 -الرتكيز الأدنى. -زمن التعر�ض للمواد ال�سامة.- -زمن ال�شفاء بعد التعر�ض للمواد ال�سامة.

يتم ا�ستهالك املواد الع�ضوية �سواء يف املاء �أو فوق الرمال املغطية للقاع من قبل البكرتيا ،وتتحول
�إىل مركبات �أب�سط ،ويف النهاية تتحول �إىل ثاين �أك�سيد الكربون واملاء .يحتاج التحلل البيولوجي الهوائي
( )Aerobicللمواد الع�ضوية لوجود الأك�سجني يف البيئة املت�أثرة ،ولكن الأك�سجني ال يوجد بكميات كافية
�سواء يف الروا�سب �أو حتى يف املاء عند وجود كمية كبرية من املواد الع�ضوية ،وهذا ما ي�ؤدي �إىل ا�ستهالك
الأك�سجني املوجود ب�سرعة عالية حموالً البيئة �إىل بيئة غري قابلة للحياة ،ورغم �أن التيارات البحرية وحركة
املاء والرياح تذيب بع�ض �أك�سجني الهواء يف املاء� ،إال �أن و�صول هذا الأك�سجني �إىل الروا�سب على القاع
يكون �صعباً ،مما ي�سبب ا�ستهالك خمزونها منه ب�سرعة ،وهذا ما يف�سح املجال �أمام التحلل الالهوائي.
من جهة �أخرى يلعب ثبات املادة امللوثة دوراً يف حتديد الت�أثري الإجمايل على البيئة ،وميكن تعريف الثبات
ب�أنه قدرة املادة على البقاء على حالها الأويل وعدم تفككها �إىل مركبات حميدة (.)Safe Components

الت�أثري البيئي للمياه الطبقية
ميكن للرتكيب الكيميائي للمياه الطبقية �أن يغري القوة الت�شاردية للمياه ( ،)Ionic Strengthكما
قد يكون لهذه املياه ت�أثري �سا ٌم على الكائنات احلية �سواء تلك التي ت�سبح �ضمن مياه البحر �أو تلك التي
تعي�ش على القاع كالنباتات البحرية .وميكن للتفاعل الكيميائي بني املركبات التي حتملها هذه املياه وبني
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مياه البحر �أن يغري طبيعة الروا�سب كيميائياً وفيزيائياً ،مما ي�ؤدي �إىل ت�أثريات ملحوظة على املجتمعات
البيولوجية .بينت بع�ض الدرا�سات املخربية �أن املياه الطبقية ذات ت�أثري �سميّ منخف�ض ،وبالتايل ف�إن
ال�سمية احلادة لهذه املياه ال ت�شكل خطر مبا�شراً على احلياة ،بينما يعترب ت�أثريها ال�سمي غري املبا�شر
ناجتاً عن بع�ض املكونات الع�ضوية يف هذه املياه والتي تعمل على ا�ستهالك الأك�سجني ،كما تبني �أن ملوحة
هذه املياه ت�ؤثر على املياه ال�ضحلة مثل مياه اخللجان وم�صبات الأنهار ،مما يت�سبب يف فقدان بع�ض
الكائنات احلية للبيئة املنا�سبة حلياتها ،وي�ؤدي �إىل هجرتها� ،أو قد تظهر �أنواع جديدة من الكائنات احلية
يف املنطقة املت�أثرة.
ومن الأمثـلة على ت�أثـيــر تغـيـر امللـوحة ،ميـكـن الإ�شـارة �إىل حـادث اندفـاع بـئـر غازي يف كولومبـيا

الربيطـانيـة ،حيـث بـد�أت �شـركة  Search Energyو�شـركة  Union Pacific Resourcesبحفر بئر
ا�ستك�شايف ( )Kluaجنـوب غرب  ،Fort Nelsonو�أدت �سل�سلة من الأحداث �إىل فقدان التحكم بالبئر
واندفاعه.

بد�أ حفر البئر يف التا�سع والع�شرين من �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر عام  ،1999وب�سبب وجود بع�ض
امل�صاعب الت�ضاري�سية ،مت حفر البئر كبئر موجّ ه ،ويف الثالثني من ت�شرين الثاين/نوفمرب من نف�س العام
مت �إنزال موا�سري التغليف ال�سطحية �إىل عمق  226م ،ثم بد�أت عملية متييل البئر عند عمق  285م،
لت�صل درجة امليل العظمى الحقاً �إىل  23درجة عند عمق  800م ،وجرى تغليف املرحلة الو�سطية �إىل عمق
 1522م .ثم متت متابعة عملية احلفر و�أنزلت موا�سري تغليف �ضائعة (� )Linerإىل عمق  2105م .ويف
بداية كانون الأول/دي�سمرب وعند متابعة احلفر �إىل عمق  2234م ح�صل تهريب كلي ل�سائل احلفر ،فتم
�إيقاف امل�ضخات وبد�أت اال�ستعدادات ملواجهة التهريب الكلي ،لكن البئر بد�أ باالندفاع بعد �ساعة من �إيقاف
امل�ضخات ،ف�أغلقت موانع االندفاع ،ثم مت �ضخ مواد �سادّة لإيقاف التهريب ،ومت �إجراء دوران ل�سائل احلفر
ب�شكل �شبه طبيعي بعدها مع مالحظة وجود تهريب ب�سيط جداً ،لكن الأجهزة ال�سطحية دلت على حدوث
ت�سريب للغاز نحو ال�سطح بلغت ن�سبة غاز كربيتيد الهيدروجني فيه  5000جزء باملليون .متت متابعة عملية
احلفر �إىل عمق  2248م التي حدث عندها تهريب كلي ل�سائل احلفر مرة ثانية وهبطت جمموعة احلفر
بدون �أي مقاومة وك�أنها و�صلت �إىل كهف حتت �أر�ضي ،16ثم تالها اندفاع البئر.
وب�سبب وجود البئر يف منطقة ح�سا�سة بيئياً فقد كان احتواء االندفاع �أمراً بالغ الأهمية ،لكنه كان �أمراً
بالغ ال�صعوبة �أي�ضاً لعدة �أ�سباب ،17من �أهمها:
 -معدل اندفاع مرتفع جداً للغاز و�صل �إىل  250مليون قدم/3ي. -وجود غاز كربيتيد الهيدروجني  H2Sيف الغاز املندفع مما �شكل خطورة مبا�شرة على العاملني يفحماولة �إيقاف االندفاع.
 -اندفاع كميات هائلة من املياه املرافقة مبعدل بلغ � 45ألف ب/ي.- -درجات احلرارة املنخف�ضة جداً يف املنطقة.

وقد مت الحقاً �إجراء درا�سات متعددة ملتابعة ت�أثري املياه الطبقية التي اندفعت ،ومنها درا�سة تتبعت
نتائج احلادث ملدة ع�شر �سنوات ،18حيث جرى تقييم تغري امللوحة على احلياة النباتية ،ولوحظ �أن تغري
تركيز ال�شوارد بني ركام الأوراق وبني ن�سيج النباتات �أدى �إىل تغري كبري يف الناقلية الكهربائية للرتبة ،كما
ازداد الغطاء الطحلبي ( )Mossمبعدل  % 40بني عامي  2002و ،2010وتناق�صت بقية ف�صائل النباتات
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مبعدل  ،% 30بينما كانت درا�سة �سابقة قد خل�صت �إىل �أن املنطقة �سوف حتتاج لوقت طويل جداً كي
ت�ستعيد توازنها البيئي الطبيعي (.)Miller, 2001

الت�أثري البيئي ل�سوائل احلفر
ميكن ت�شبيه �سائل* احلفر يف البئر بالدم الب�شري يف ج�سم الإن�سان ،فهو امل�س�ؤول الأول عن حياة هذا
البئر �إن �صح التعبري ،حيث يعول على �سائل احلفر يف �إجناز عدد كبري من املهام ،مثل تربيد ر�أ�س احلفر،
ونقل فتات ال�صخر نحو ال�سطح ،ونقل الطاقة احلركية عند ا�ستخدام احلفر العنفي� ،إىل ما هنالك من
الوظائف الهامة .ومل يعد �سائل احلفر** جمرد ماء وغ�ضار كما كان يف بداياته ،بل بات �أمام مهند�سي
احلفر ك ٌم كب ٌ
ري من الإ�ضافات التي يختارون من بينها ما ينا�سب و�ضع كل بئر .19وهناك عدد كبري من
الأ�سباب التي ت�ستدعي حت�سني نوعية و�أداء �سوائل احلفر ،ومنها العامل االقت�صادي  ،حيث ترتاوح كلفة
�سائل احلفر بني  % 15 - 5من تكلفة حفر البئر.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن االعتبارات البيئية قد �ساهمت يف احلد من ا�ستخدام بع�ض املواد الكيميائية التي
ت�ضاف ل�سوائل احلفر ،بل �ساهمت يف منع ا�ستخدام بع�ض ال�سوائل كلياً يف بع�ض احلاالت .وقد حتولت
هند�سة �سوائل احلفر نتيجة االعتبارات االقت�صادية والهند�سية والبيئية �إىل عملية تغطيها مظلة من التكتم
يف ال�صناعة البرتولية ،وباتت ت�شكل �سراً من �أ�سرار ال�شركات العاملة يف هذا املجال.
تق�سـم �سـوائل احلفـر �إىل ثـالثة �أنـواع رئي�سـية ،هـي:
•�سوائل احلفر ذات الأ�سا�س غري املائي ،وهي بدورها تق�سم ح�سب نوع الأ�سا�س امل�ستخدم فيها �إىل
ثالثة �أنواع ت�ستند �إىل :ال�سوائل ال�صناعية� ،أو الديزل� ،أو الزيت املعدين.
•�سوائل احلفر ذات الأ�سا�س املائي ،وت�صنف بدورها �إىل �أنواع :غروية� ،أو طني وبوليمريات� ،أو
بوليمريات.
•�سوائل احلفر الغازية ،وتكون على عدة �أنواع ،مثل :الغاز اجلاف� ،أو ال�سوائل ال�ضبابية� ،أو الرغوة،
�أو الطني املغوّز.
وهناك عدد كبري من النقاط التي ت�ؤخذ بعني االعتبار عند اختيار �سائل احلفر املنا�سب ،ومنها:
ال�ضغط الطبقي املتوقع ،وخا�صة يف الطبقة املنتجة ،وبنية ال�صخور وموا�صفاتها امليكانيكية ،والرتكيب
الكيميائي للطبقات التي �سيخرتقها البئر ،ودرجات احلرارة ،والنواظم واالعتبارات البيئية ،ومدى توفر
املعدات املنا�سبة ،وبطبيعة احلال االعتبارات االقت�صادية.
ويتم عادة النظر �إىل خم�سة عوامل رئي�سية عند و�ضع برنامج البئر وخالل عملية احلفر ،وهي:

تغري حالة ال�سائل ( ،)Rheologyوالكثافة ،وكمية ال�سوائل التي قد تفقد ،وحمتوى املادة ال�صلبة يف
ال�سائل ،واخلوا�ص الكيميائية للطبقات.
تعتمد املوا�صفات الكيميائية ل�سوائل احلفر �إىل حد كبري على نوع الغ�ضار امل�ستخدم ،وهو خيار ي�ستند
�إىل نوع البئر وطبيعة الت�شكيلة التي �سيتم حفرها ،والظروف البيئية للبئر واملنطقة املحيطة به.
ال من العوامل �آنفة الذكر ميكن تعديلها با�ستخدام �إ�ضافات كيميائية خمتلفة ت�شكل بحد ذاتها
لكن ك ً
ال يف حال حدوث ت�سرب لل�سائل �سواء من من�صة احلفر �أو ب�سبب حدوث اندفاع ما.
خطراً حمتم ً
رغم �أن مائع احلفر ي�ضم بالإ�ضافة لل�سوائل و� /أو الغازات ،مركبات �صلبة معلقة� ،أو م�ستحلبات وغريها ،فهو بالتايل �أعم من كلمة �سائل� ،إال �أن
*
تعبري �سائل احلفر هو الأكرث �شيوعاً وا�ستخداماً يف ال�صناعة البرتولية العربية.
الطف ْل �أو َ
** تطلق ت�سميات خمتلفة على �سائل احلفر يف الدول العربية ،فقد ي�سمى طني احلفر ،كما ي�سمى �أحياناً َ
الطفلة يف دول �أخرى.
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ي���ج���ري خ��ل��ال ع��م��ل��ي��ة
احلفر ت��دوي��ر �سائل احلفر
ب�شكل م�ستمر با�ستخدام
م�ضخات هيدروليكية قوية،
بحيث ي��دخ��ل ال�����س��ائ��ل �إىل
البئر عرب جمموعة و�صالت
وخراطيم ،ويخرج من ر�أ�س
احل���ف���ر ل��ي��ع��ود ث��ان��ي��ة نحو
ال�سطح عرب الفراغ املوجود
ب�ين موا�سري احلفر وج��دار
البئر (�أو موا�سري التغليف)،
وامل�سمى ب��ال��ف��راغ احللقي.
وت��ب�ين الأ���س��ه��م احل��م��راء يف

ال�شكل9 -
م�سار �سائل احلفر

(ال �� �ش �ك��ل )9 -م�سار �سائل
احلفر ،حيث تعترب كل نقطة
من هذا امل�سار مبثابة موقع
حمتمل لت�سرب ال�سائل.

مهام �سائل احلفر
ي��ت��ق��دم ر�أ������س احلفـــر
�ضمـن ال�صخر ب�سبب الوزن
امل��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه م��ن ت�شكيلة
احلفر ( )Drill Stringمرتافقاً مع دورانه مبالم�سة قاع البئر ،مما ينجم عنه ته�شم ال�صخر وتق�شريه �إن
�صح التعبري ،منتجاً قطعاً �صغرية احلجم من ال�صخر تدعى فتات احلفر ( )Cuttingsوالتي يجب التخل�ص
منها لعدة �أ�سباب �أهمها:
 -تنظيف قاع البئر �أمام ر�أ�س احلفر حتى ال ي�ضيع جزء من زمن احلفر يف طحن هذه الفتات ،وهوما ي�ؤدي �إىل نق�صان عمر ر�أ�س احلفر وازدياد �سرعة ت�آكله ،وتناق�ص �سرعة تقدم احلفر.
 �-إن الأحجام املختلفة لهذه الفتات وتركيبها الليثولوجي املتغري ح�سب الطبقة املخرتقة قد ي�ؤدي �إىلتغيري موا�صفات �سائل احلفر امل�ستخدم.
 -عند توقف دوران �سائل احلفر يف البئر لأي �سبب (مثل حالة �إ�ضافة ما�سورة حفر جديدة) ف�إنهذه الفتات قد ترت�سب فوق ر�أ�س احلفر مما قد ي�ؤدي �إىل ا�ستع�صائه .ويف حالة �سحب املوا�سري
لتبديل ر�أ�س احلفر ،ميكن لهذه الفتات �أن ترت�سب على القاع ثانية مما ي�ستدعي �إعادة حفرها.
لهذه الأ�سباب وغريها ،تتم ت�صفية �أو غربلة �سائل احلفر اخلارج من البئر للتخل�ص من هذه
الفتات ،وهذه من �أوىل مهام �سائل احلفر .وهنا تلعب لزوجة �سائل احلفر دوراً يف غاية الأهمية،
فعندما تقل �سرعة دوران ال�سائل �أو يتوقف عن احلركة ،تزداد لزوجته �إىل احلد بحيث ت�سمح له
بتعليق الفتات �ضمنه ،حيث ي�شكل ما ي�شبه الهالم (  ،)Gelوعند عودة احلركة يعود هذا الهالم �إىل
احلالة ال�سائلة ثانية.
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ومن املهام التي ي�ؤديها �سائل احلفر املحافظة على ثبات ال�صخر ( ،)Stabilizationحيث ت�ستخدم
�إ�ضافات خا�صة للت�أكد من �أن ال�صخور لن متت�ص هذا ال�سائل ،وهذه نقطة يف غاية الأهمية� ،إذ �أن امت�صا�ص
املاء من ال�سائل يف ال�صخور الغ�ضارية ي�ؤدي �إىل انتفاخها ( )Swellمما قد ي�سبب ا�ستع�صاء ت�شكيلة احلفر،
ومن املعروف يف ال�صناعة البرتولية �أن ال�صخور الغ�ضارية هي �أكرث �أنواع ال�صخور التي ت�صادفها عمليات
احلفر ،وهي امل�س�ؤولة عن �أعلى ن�سبة من م�شاكل احلفر املتعلقة ب�أنواع ال�صخور املخرتقة ،20حيث تقدر التكلفة
غري املنتجة التي تت�سبب بها هذه ال�صخور بحوايل � 500إىل  600مليون دوالر �سنوياً .كما �أن ال�صخور امللحية
ميكن �أن تذوب وتتهدم وي�ؤدي ذوبانها �إىل تغيري موا�صفات ال�سائل.
ويعمل �سائل احلفر على تربيد ر�أ�س احلفر الذي يدور ب�سرعات عالية� ،إ�ضافة �إىل قيام ال�سائل بدور
التزليق ( )Lubricantلر�أ�س احلفر وللموا�سري ،ويعمل على نقل الطاقة �إىل ر�أ�س احلفر يف حالة احلفر
العنفي ( ،)Turbo Drillingوتقلل خا�صية الطفو ( )Buoyancyمن اجلهد الذي يتحمله برج احلفر
نتيجة ازدياد العمق وارتفاع عدد املوا�سري امل�ستخدمة� ،إ�ضافة �إىل العديد من املهام الأخرى.
ومن �أهم ما يقوم به �سائل احلفر هو التحكم يف �ضغط البئر عرب معاك�سة ال�ضغط الناجت عن وزن
ال�صخور �أو ال�ضغط الناجت عن موائع الطبقات .ويتم عادة �إ�ضافة مثقالت ل�سائل احلفر (Weighing
 )Agentsلزيادة كثافته مما يزيد من �ضغطه على جدران البئر .ويف حال انخفا�ض هذا ال�ضغط املعاك�س،
ت�صبح الفر�صة �سانحة �أمام املكمن ليدفع مبحتوياته نحو البئر ومنه �إىل �سطح الأر�ض.

�إن التف�صيل ال�سابق فيما يتعلق ب�سائل احلفر ت�ستلزمه حقيقة �أن �سائل احلفر هو خط الدفاع الأول

�أمام االندفاعات� ،إ�ضافة �إىل اخلطر الكامن يف هذا ال�سائل يف حال حدوث ت�سريب �أو اندفاع خالل
عمليات احلفر �أو عمليات �إ�صالح الآبار.
رمبا تكون �سوائل احلفر التي تخرج �إىل �سطح الأر�ض/مياه البحر نتيجة االندفاع هي �أهون ال�شرّين
�إن جاز التعبري ،وذلك ب�سبب قلة كمية هذه ال�سوائل مقارنة بت�سرب موائع الطبقة من نفط وغاز ومياه
طبقية .لكن ذلك ال مينع �أن بع�ض املواد الداخلة يف تركيبها قد ي�صل ت�أثريها �إىل حد ال�سمية ،وهذا ما
يحدو لإيراد ملحة عن بع�ض ت�أثرياتها على البيئة.

فعلى �سبيل املثال تعرف مادة ليغنو�سلفونات الكروم واحلديد ()ferro-chrome lignosulfonate
وندف �ضمن
ٍ
زغابات
ٍ
ب�أنها �أحد الإ�ضافات ال�شائعة امل�ستخدمة كمادة مرققة ( )Thinnerمتنع ت�شكل
�سائل احلفر( .)Deflocculentلكن العديد من الدرا�سات بينت �أن هذه املادة ت�ؤثر على اال�ستجابات
الفيزيولوجية احليوية لبيو�ض وفراخ الأ�سماك التي تتعر�ض لها .ومن الإ�ضافات ال�شائعة الأخرى مادة
كاربوك�سي ميثيل �سيليلوز ( ،)Carboxy-Methyl-Celluloseاملعروفة با�سمها ال�شائع  CMCوالتي
ميكن �أن ت�سبب موت الأ�سماك عند تركيز  2000 - 1000ملغ  /ليرت ،بينما ت�سبب لها تغريات فيزيولوجية
عند تركيز يرتاوح بني  50 - 12ملغ  /ليرت.
كما �أن هناك العديد من املواد الأخرى امل�ستخدمة مثل موانع ت�شكل الرغوة ،ورافعات اللزوجة ،ومواد
التزليق ،ومواد التثبيت ،ومن�شطات التوتر ال�سطحي ،ومانعات الت�آكل ،وغريها ،والتي تبني نتيجة للدرا�سات
�أنها ذات ت�أثري على الكائنات احلية يرتاوح بني التغريات الفيزيولوجية الب�سيطة ،مثل �إنقا�ص اخل�صوبة،
وانخفا�ض معدل التغذية ،و�صوالً �إىل ارتفاع ن�سبة الوفيات وذلك ح�سب تركيز هذه املواد*.
Offshore-environment.com.
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وعموماً توجد العديد من الت�صانيف ل�سوائل احلفر ا�ستناداً �إىل ت�أثريها البيئي وح�سب تركز املواد ال�سامة

التي حتتويها ،ويبني (اجل��دول� )3 -أحد الت�صانيف التي اعتمدتها �إدارة ال�صناعة وامل�صادر يف �أ�سرتاليا
) ،21 (DOIRح��ي��ث يعرب
اجلدول3 -
 LC50عن الت�أثري القاتل
ت�صنيف �سوائل احلفر ح�سب درجة �سميتها
على  % 50من املتع�ضيات
تركيز LC50
الت�صنيف
التي ا�ستخدمت لدرا�سة
اقل من � 100ألف ملغ/لتر
غير �سام
� 10آالف � 100 -ألف ملغ/لتر
تقريباً غير �سام
ت�أثري تركيز امل��واد ال�سامة
� 10 - 1000آالف ملغ/لتر
قليل ال�سمية
يف ال�سائل*.
� -100ألف ملغ/لتر
 100 -1ملغ/لتر
�أكثر من  1ملغ/لتر

�سام تقريباً
�سام
�سام جداً

يعترب جن���اح م���ادة ما
يف اخ��ت��ب��ار � LC50أح��د
العوامل التي ت�ساعد على
انت�شارها جتارياً يف الدول التي تويل العناية مبو�ضوع الت�أثريات البيئية ل�سوائل احلفر .وقد �شهدت الفرتة
املمتدة بني الثمانينات ومطلع الت�سعينات من القرن املا�ضي تطوراً ملحوظاً يف معايري التحكم ب�سمية �سوائل
احلفر ،وت�ضمنت طريقة التحكم بهذه املعايري عدة �إجراءات منها اختبارات لل�سمية ،والبحث عن بدائل
قليلة ال�سمية للمواد الداخلة يف تركيب �سائل احلفر ،وطرق ف�صل املواد ال�سامة قبل التخل�ص من ال�سوائل.
ويطبق اختبار �سمية �سوائل احلفر من قبل العديد من ال�شركات وخا�صة عند احلفر يف املغمورة،
وجترى هذه االختبارات عادة على بع�ض املخلوقات البحرية مثل املحار ،والروبيان (اجلمربي) ،وال�سرطان،
والأ�سماك ،والرخويات .وتعرب هذه االختبارات �إجبارية يف بع�ض الدول مثل الواليات املتحدة وبريطانيا.
�أما البدائل قليلة ال�سمية فتت�ضمن ا�ستبدال بع�ض املركبات ال�سامة مبركبات �أقل �سمية ،فالكروم
( )Chromiumوهو من املعادن الثقيلة املوجودة يف ليغنو�سلفونات الكروم بن�سبة  ،% 4-2جرى ا�ستبداله
ب�شوارد �أخرى كاحلديد �أو املنغنيز �أو الكال�سيوم �أو البوتا�سيوم ،ورغم �أن هذه املركبات كانت (خمربياً) �أقل
فاعلية من �شوارد الكروم
اجلدول4 -
وخ���ا����ص���ة ع��ن��د درج����ات
�سمية بع�ض �سوائل احلفر
احل���رارة العالية� ،إال �أن
LC50
التركيز
نوع ال�سائل
ا�ستخدامها حقلياً بني �أنها
>1,000,000
 1.15غ�/سم
PHPA
>1,000,000
 1.7غ�/سم
قادرة على التحكم بلزوجة PHPA
140,000
 1.71غ�/سم كلور ال�صوديوم
����س���ائ���ل احل����ف����ر ���ض��م��ن  / PHPAماء مالح
>1,000,000
 1.6غ�/سم
 / PHPAماء البحر
احلدود املطلوبة.
621,000
ماء البحر مع لغنو�سلفات
3

))i

3

3

3

وي��ب�ين (اجل � � ��دول)4 -
�سمية بع�ض �سوائل احلفر
التي حتتوي على �إ�ضافات
ملنع انحالل فتات احلفر �أو
للتحكم بالغ�ضار املوجود يف
الطبقات التي يتم اخرتاقها
�أثناء عملية احلفر.22

ماء عذب مع لغنو�سلفات
�أ�سا�س كل�سي
بوليمير /كلور البوتا�سيوم
�سائل حفر �إيوني
ماء عذب /لغنو�سلفات الكروم
ماء عذب /لغنو�سلفات الكروم/
زيت معدني /مركبات عطرية
ماء عذب /لغنو�سلفات الكروم /زيت معدني
�سائل حفر ذو �أ�سا�س زيتي

ديزل 2%

300,000
203,000
33,000
>1,000,000
5,970

زيت معدني  % 15 +% 2مركبات عطرية

4,740

زيت معدني  % 15 +% 2مركبات عطرية

22,500
180,000

Lethal Concentration to 50% of test organisms.
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كما ينظر لهذه ال�سوائل من ناحية قابليتها للتحلل البيولوجي ،وهي من اخلوا�ص الهامة التي يفرت�ض �أن
ت�ضمن عدم بقاء ال�سائل بدون حتلل لفرتة طويلة فيما لو ح�صل اندفاع ما �أو تهريب لهذا ال�سائل .ويرتبط
معدل �سرعة التحلل البيولوجي بعدة عوامل ،من �أهمها:
1 .1درجة احلرارة ،وخا�صة عند احلفر يف املغمورة.
2 .2تركيز املواد الداخلة يف تركيب ال�سائل.
3 .3قطر حبيبات املواد ال�صلبة امل�ستخدمة يف تركيب ال�سائل.
ورغ�����م �أه���م���ي���ة ه��ذه
اخلا�صية� ،إال �أن �سرعة
حت��ل��ل ���س��ائ��ل احل��ف��ر قد
تكون �أحد امل�شاكل البيئية
ب��ح��د ذات���ه���ا ،ف��ق��د ينتج
عنها اال�ستهالك ال�سريع
ل�ل�أك�����س��ج�ين يف م��ن��اط��ق
االندفاع يف املغمورة ،مما
يحرم الكائنات احلية من
ه��ذا الأك�سجني ويت�سبب
مبوتها� .أم��ا ت�أثري �سوائل
احل���ف���ر امل��خ��ت��ل��ف��ة على
الإن�سان ،فيتعلق بالرتكيب
الكيميائي لهذه ال�سوائل

(اجلدول.23)5 -

اجلدول5 -
الت�أثريات ال�صحية لبع�ض املركبات امل�ستخدمة يف �سوائل احلفر

المادة
النفط الخام
الديزل (زيت الغاز)
الأوليفينات
الإ�سترات
بروميد الزنك ZnBr2
البنتونايت
Al2O34SiO2H2O
هيدروك�سيد ال�صوديوم
NaOH
هيدروك�سيد
البوتا�سيوم KOH

المخاطر ال�صحية
منخف�ض ال�سمية -ي�ؤثر على الجهاز الع�صبي المركزي
عند التعر�ض له لفترة طويلة وقد ي�سبب االكتئاب -ت�شقق
الجلد وتق�شره -يحتوي على مواد م�سرطنة
تهيج الجلد وت�شققه ،يزيل الدهون الطبيعية الموجدة تحت
الجلد -مرتفع ال�سمية ب�سبب احتوائه على نواتج التك�سير للمركبات
الطويلة -يحتوي على مركبات حلقية بع�ضها م�سرطن
تعتبر عموماً من المواد منخف�ضة ال�سمية
ال تعتبر �سامة �إال عندما تزيد الجرعة عن  1000ملغ /كغ من وزن الج�سم
مادة مخر�شة و�أكالة – تهيج الأغ�شة المخاطية والجهاز التنف�سي-
ي�سبب حروق في الجلد خا�صة مع وجود �شيء من الرطوبة
�سميته مرتبطة بوجود الكوارتز  SiO2الذي ي�سبب
االلتهاب الرئوي وانتفاخ الرئة وال�سرطان
مادة �أكالة ،ابتالعها قد ي�سبب الموت
مادة �أكالة ي�ؤدي ا�ستن�شاقها �إلى وذمة في الحنجرة وت�شنجات
حادة قد ت�سبب الموت .ابتالعها قد ي�سبب انثقاب المعدة

الآثار البيئية للنفط والغاز
هناك العديد من املواد التي ميكن �أن تت�سرب �إىل البيئة املحيطة ب�سبب احلوادث ،و�أهمها:
ملعرفة ت�أثري النفط على البيئة البد من معرفة الطريقة التي يتفكك فيها النفط يف الطبيعة� ،إذ كما
يقال ف�إن الطبيعة دوماً تعالج نف�سها* ،وينظر هنا �إىل حقيقة �أن النفط يتكون من عدد كبري جداً من
املركبات الع�ضوية والالع�ضوية ،وتغري الرتكيب �أو تغري ن�سب تلك املواد ي�ؤثر على نوعية النفط وخوا�صه
وبالتايل ت�أثريه على البيئة ،كما ي�ؤثر على الطريقة املثلى لإزالة �آثار هذا النفط عند اندفاعه.

تفكك النفط املندفع يف الطبيعة
عند ح�صول اندفاع ما على الياب�سة تكون امل�ساحة التي ينت�شر عليها النفط حمدودة ن�سبياً ،كما �أن
اال�ستجابة ملعاجلة االندفاع تكون �أي�سر ب�سبب ال�سهولة الن�سبية لنقل املعدات الالزمة للمعاجلة.
�أما يف املغمورة ،ف�إن هذا النفط قد يتبدد الحقاً نتيجة عمليات فيزيائية وكيميائية خمتلفة ت�ؤدي �إىل
تفككه (حتلله) ،وتعتمد �آلية هذا التفكك على نوع النفط وتركيبه ،فالنفط اخلفيف احلاوي على ن�سبة
عالية من املتكثفات يتبخر ب�سهولة ،بينما قد يتحول النفط الثقيل �إىل م�ستحلب ي�صعب التخل�ص منه
�أ�صعب من التخل�ص من النفط نف�سه ،ويحتاج �إىل زمن طويل حتى يتفكك .ويرتبط زمن التفكك عملياً
Mother nature heals itself.
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مبجموعة من العوامل ،تت�ضمن:
1 .1كمية ونوع النفط.
2 .2الظروف املناخية ،كدرجة احلرارة و�سرعة الرياح.
3 .3بقاء النفط على �سطح املاء �أو انتقاله مع التيارات نحو ال�شاطئ.
�أي �أن �سرعة عملية التفكك برمّتها ترتبط بنوعية النفط والظروف املحيطة ،فالتفكك �سيكون �أ�سرع يف
البحار العاتية منه يف املياه ال�ضحلة الهادئة .كما �أن عمليات التنظيف الالحقة تعتمد بدورها على نوعية
النفط ،فالنفط اخلفيف قد تكون عملية تنظيفه والتخل�ص منه �أ�سهل من النفط الثقيل� ،إال �أن املركبات
اخلفيفة املوجودة فيه �سوف تتطاير ب�شكل �أ�سرع م�سببة تلوث الهواء� .أما الظروف املحيطة فيمكن �أن
يكون اجتاه الريح مثاالً عليها ،فقد تدفع الرياح البقعة النفطية نحو ال�شاطئ فت�ؤثر على املخلوقات التي
ت�ستوطنه� ،أو قد تدفع البقعة �إىل عر�ض البحر حيث يكون ت�أثريها البيئي �أقل.
�إن تالم�س النفط للمحيط اخلارجي وخا�صة بوجود امل��اء ،ي��ؤدي �إىل تعر�ضه �إىل �سل�سلة من التغريات
الفيزيائية والكيميائية التي حتدث بدرجات خمتلفة ولكنها تبد�أ ب�شكل فوري.
وللنظر يف الت�أثريات البيئية الندفاع النفط ،البد من النظر يف �آلية تفككه ،التي ت�شمل املراحل الثماين
التالية:
 .1االنت�شار Spreading

عند حدوث اندفاع ما ،تنت�شر بقعة النفط على �سطح املاء نتيجة فرق الكثافة ،وعموماً كلما زادت
لزوجة النفط كلما كانت البقعة �أقل انت�شاراً والعك�س �صحيح ،لكن هذا ال مينع �أن بقعة النفط الثقيل ميكن
�أن تنت�شر على م�ساحات وا�سعة ،كما �أن �سماكتها �ستكون خمتلفة من مكان لآخر .وت�ؤدي الرياح والأمواج
والتيارات املائية �إىل تفتيت هذه البقعة �إىل بقع �أ�صغر ترتا�صف باجتاه الريح.
وتنت�شر البقعة عادة حتى يف حالة عدم وجود رياح �أو تيارات مائية ،ومرد ذلك وجود قوة اجلاذبية
من جهة ،وقوة الرتابط بني �سطح
ال�شكل10 -
امل��اء و�سطح النفط (Interfacial
�سرعة انت�شار البقعة الهيدروكربونية
 ،)Tensionوهذه الأخ�يرة ت�ستمر
بالت�أثري على النفط مهما كان حجم
القطرات النفطية �صغرياً.
ي��ب�ين (ال �� �ش �ك��ل� )10 -سرعة
انت�شار الأن��واع املختلفة من املواد
الهيدروكربونية على �سطح املاء.
ح��ي��ث ي�لاح��ظ �أن امل����واد الثقيلة
تنت�شر على م�ساحة �أقل خالل نف�س
الزمن مقارنة مع امل��واد اخلفيفة
وذلك نتيجة لزوجتها املرتفعة� .أما
ما يالحظ من ال�شكل من انخفا�ض
م�ساحة انت�شار الغازولني بالعالقة
م��ع ال��زم��ن ،ف�سببه التبخر ال��ذي
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يحد من هذه امل�ساحة .وت�شري بع�ض الدرا�سات� 24إىل �أنه عندما تكون البقعة النفطية قريبة من ال�شاطئ
وتكون �سرعة الرياح اقل من  10كم /ال�ساعة ،ف�إن البقعة تتحرك بنف�س �سرعة حركة املياه� ،أو ما يعادل
 % 3من �سرعة الريح.
�أما على الياب�سة ،ف�إن حركة النفط تت�أثر برتكيب النفط من جهة ،وبطبيعة الرتبة من جهة �أخرى،
ال �سيتغلغل ب�سرعة يف الرتبة اجلافة مرتفعة امل�سامية ،مما يعني �أن انت�شاره
فالنفط منخف�ض اللزوجة مث ً
على �سطح الأر�ض �سيكون �أقل .ويتحرك النفط خالل الرتبة نحو الأ�سفل مت�أثراً باجلاذبية حتى توقفه
طبقة كتيمة ما� ،أو يتم امت�صا�صه ب�شكل كلي من احلبيبات املكونة للرتبة ،كما �أنه يف حالة تالقيه مع املياه
اجلوفية ف�إنه �سيتحرك معها ،وقد يظهر يف �أماكن �أخرى كالينابيع القريبة مثالً.

 .2التبخر Evaporation
ي��ع��ت�بر ال��ت��ب��خ��ر �أه����م عملية
يتعر�ض لها النفط ،ولها ت�أثري
ك��ب�ير ع��ل��ى ك��م��ي��ة ال��ن��ف��ط ال��ت��ي
ق��د تبقى ���س��واء ع��ل��ى الياب�سة
�أو يف امل���ي���اه ،و�إج���م���االً ت�صبح
عملية التبخر �أ�سرع كلما زادت
م�ساحة بقعة النفط �أو انخف�ضت
�سماكتها ،ومن نافل القول �أنه كلما
زادت كميات املركبات اخلفيفة يف
النفط كلما كان زمن تبخرها �أقل،
بينما توجد بع�ض املركبات الثقيلة
التي لن تتبخر مهما ك��ان درجة
احلرارة املحيطة ومهما كان الزمن

ال�شكل11 -
�سرعة انت�شار الأنواع املختلفة من املواد الهيدروكربونية على �سطح املاء

(ال���ش�ك��ل .)11 -وعندما يتبخر
ح��وايل  % 40م��ن حجم البقعة
معدل عن ()Mervin, 2001
النفطية ف�إن لزوجة النفط املتبقي
قد ترتفع مبقدار �ألف �ضعف ،كما
ترتفع كثافته مبعدل قد يزيد عن  % 10من الكثافة الأ�صلية.

 .3الت�شتت Dispersion
ت�ؤدي الأمواج واال�ضطرابات املائية �إىل ت�شتيت �أو تفتيت بقعة النفط �إىل بقع �أ�صغر كما ذكر �سابقاً،
وتزداد هذه البقع �صغراً حتى ت�صل �إىل حجم القطرات ال�صغرية جداً ( )Dropletلتمتزج مع املياه .ويعتمد
الت�شتت على نوع النفط وطاقة الأمواج ،فالنفط الثقيل قد ال يت�شتت �إال بن�سبة �ضئيلة ال تذكر ،بينما قد
يت�شتت النفط اخلفيف كلياً خا�صة يف حال انخفا�ض ن�سبة الأ�سفلت فيه وارتفاع ن�سبة املركبات امل�شبعة.
وميكن على �سبيل املثال الإ�شارة �إىل حادثة ت�سرب من الناقلة  Braerالتي حدثت عام  1993قبالة �سواحل
ا�سكتلندا ،حيث �أدت الأمواج القوية جداً �إىل ت�شتيت كامل كمية النفط املت�سربة (� 85ألف طن من النفط
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اخلفيف ،و 2000طن من النفط الثقيل) ،وذلك نتيجة الرياح العا�صفة التي زادت �سرعتها عن  150كم
يف ال�ساعة.25
وعادة تبقى القطرات الأ�صغر حجماً ( 20ميكرون) على حالها معلقة يف املياه� ،أما القطرات الأكرب فقد
ترتفع نحو ال�سطح حيث ميكن �أن جتتمع لت�شكل بقعاً جديدة� ،أو قد تنت�شر �أكرث م�شكلة طبقة رقيقة جداً.

 .4اال�ستحالب Emulsification
يت�شكل امل�ستحلب عند احتاد مائعني يكون �أحدهما معلقاً ( )Suspendedيف الآخر ،وي�شري ا�ستحالب
النفط �إىل العملية التي تكون فيها قطرات املاء معلقة يف النفط ،وهذا يح�صل نتيجة امتزاج فيزيائي
يدعمه اال�ضطراب على �سطح املاء .وال تزال �آلية ت�شكل امل�ستحلب غري معروفة بدقة ،و�إن كان بع�ض
الباحثني يرى �أن الطاقة الناجتة عن حترك مياه البحر جترب قطرات دقيقة جداً من املاء (25 - 10
ميكرون) على الدخول بني قطرات النفط .وحتى لو كان النفط منخف�ض اللزوجة ف�إن هذه القطرات لن
تكون قادرة على االبتعاد عن قطرات النفط رمبا ب�سبب قوة التجاذب ال�سطحي� .أما يف حال كون النفط
مرتفع اللزوجة ف�إنه من ال�صعب �أن يت�شكل امل�ستحلب �أ�سا�ساً .ونتيجة ت�أثري اجلاذبية تتجه هذه القطرات
�إىل �أ�سفل البقعة النفطية ،وي�ؤدي وجود الأ�سفلتني والراتنجات �إىل تثبيت هذه القطرات.
يكون امل�ستحلب املت�شكل عادة مرتفع اللزوجة و�أكرث ثباتاً من النفط املندفع ،وقد ي�شار له ا�صطالحاً
با�سم ق�شدة ال�شوكوال ب�سبب مظهره .وبعيداً عن زيادة ثبات النفط ،ف�إن ت�شكل امل�ستحلب يزيد حجم املواد
التي يجب ا�سرتجاعها ما بني ثالثة �إىل �أربعة �أ�ضعاف حجم النفط املندفع �أو املت�سرب �أ�سا�ساً .ومن اجللي
�أنه كلما زادت ن�سبة الإ�سفلتني يف النفط كلما زادت قابليته لت�شكيل امل�ستحلب .ويف بع�ض احلاالت قد
ينف�صل هذا امل�ستحلب �إىل مكوناته الأولية (نفط ،وماء) عندما يكون �سطح املاء راكداً ي�ساعده على ذلك
ارتفاع درجة حرارة امل�ستحلب نتيجة التعر�ض حلرارة ال�شم�س .و�إجماالً ميكن للماء �أن يوجد مع النفط
ب�أربعة �أ�شكال ،هي:
1 .1بع�ض �أنواع النفط قد حتتوي على  % 1من املاء ،وهذا ال ي�ؤثر عملياً على خوا�صها الفيزيائية �أو
الكيميائية.26
2 .2احتجاز قطرات امل��اء بني قطرات النفط نتيجة اللزوجة فقط ،وه��ذا ي�شكل م�ستحلبات غري
م�ستقرة تظهر عادة عند عدم وجود ن�سبة م�ؤثرة من الإ�سفلتني �أو نتيجة ارتفاع ن�سبة املركبات
العطرية ،وتتفكك هذه امل�ستحلبات ب�سرعة عندما تخف حركة الأمواج.
�3 .3أ�شباه امل�ستحلبات وهي التي تت�شكل نتيجة قوة الرتابط مع الأ�سفلتني والراتنجات �إ�ضافة �إىل
لزوجة النفط ،وتظهر عندما ال تقل ن�سبة الإ�سفلت عن  ،% 3وترتاوح لزوجتها بني 80 - 20
�ضعفاً من لزوجة النفط املندفع.
4 .4امل�ستحلبات امل�ستقرة ،وتت�شكل عندما ال تقل ن�سبة الأ�سفلتني عن  ،% 8وترتاوح لزوجيتها بني
� 800 - 500ضعف لزوجة النفط املندفع ،وهي التي ت�شاهد بلون بني حممر على �سطح املاء بعد
االندفاعات النفطية ،وتبقى ثابتة لأ�سابيع �أو حتى لعدة �شهور.
ي�ؤدي ت�شكل امل�ستحلبات امل�ستقرة �إىل زيادة حجم البقعة النفطية حتى ثالثة �أ�ضعاف �أحياناً ،ونتيجة
ا�ستقرار هذه امل�ستحلبات ،ي�صبح التعامل معها �أمراً �صعباً جداً ،فال ميكن ا�ستعمال الكوا�شط ()Skimmer
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للتخل�ص منها ،كما ال ميكن �إحراقها ب�سبب احتوائها على ن�سبة عالية من املاء قد ت�صل �إىل  % 70من
حجمها� .إ�ضافة �إىل ذلك تنخف�ض ن�سبة التبخر والأك�سدة والتحلل البيولوجي.

 .5االنحالل Dissolution
يحتوي النفط عادة على بع�ض املواد القابلة لالنحالل يف املاء ،وهذا يعتمد على تركيب النفط وعلى
تركيب املياه �أي�ضاً ون�سبة الأمالح وال�شوارد فيها ،وتكون عملية االنحالل �أ�سرع عندما يتعر�ض النفط
املندفع �إىل عملية الت�شتيت .تعترب املواد العطرية اخلفيفة كالبنزين ( )Benzeneوالتولوين ()Toluene
من املواد التي ميكن �أن تنحل يف املاء ،كما �أنها من �أوىل املواد التي تتعر�ض للتبخر وهي عملية �أ�سرع من
االنحالل مبعدل يرتاوح بني  100 - 10مرة ،وبالتايل ف�إن ت�أثري عملية االنحالل على النفط الفقري بهذه
املواد يكون حمدوداً و�أقل �أهمية من باقي العمليات.

 .6الأك�سدة Oxidation
عند تفاعل النفط مع الأك�سجني املوجود يف املاء والهواء ،ف�إن العملية قد ت�سري ب�أحد اجتاهني ،الأول
هو �أن ي�شكل النفط مادة ثابتة هي القطران ( )Tarحيث تتكون كرات من القطران وهي عبارة عن طبقة
خارجية من املكونات الثقيلة حتيط باملكونات الأخف داخلها� ،أما االجتاه الثاين فهو �أن يتفكك النفط �إىل
مركبات قابلة لالنحالل .وبالت�أكيد ف�إن تركيب النفط و�ضوء ال�شم�س يعتربان من �أهم العوامل التي تقود
عملية الأك�سدة التي تعترب عملية بطيئة جداً ،فحتى يف �أف�ضل احلاالت ال يت�أك�سد �أكرث من  % 10من كمية
النفط يف اليوم الواحد.

 .7الرت�سب Sedimentation
رغم �أنها من احلاالت النادرة� ،إال �أن بع�ض �أنواع النفط الثقيل قد تزيد كثافتها الن�سبية عن كثافة املاء،
مما ي�سبب تر�سب النفط والت�صاقه بالكائنات البحرية �سواء النباتية �أو غريها� .أما النفط الذي ي�صل �إىل
ال�شاطئ فقد يختلط مع الرمال ويلت�صق بها ،وعند اجنراف هذه الرمال �إىل البحر نتيجة حركة الأمواج �أو
حركات املد واجلزر ،ف�إنها �ستغو�ص بدورها نحو القاع .ويف حال حدوث حريق نتيجة االندفاع ،ف�إن نواجت
االحرتاق بدورها �سترت�سب نحو القاع.

 .8التحلل البيولوجي Biodegradation
تعي�ش يف مياه البحر �أحياء دقيقة ( )Microorganismsلديها القدرة على حتويل النفط �إىل مركبات
قابلة لالنحالل يف املاء ،بل ويف بع�ض احلاالت ميكنها حتويل النفط �إىل ماء وثاين �أك�سيد الكربون .وال
تت�ساوى كافة �أنواع النفط يف قابليتها للتحلل ،كما �أن وجود بع�ض املواد برتاكيز خمتلفة ميكنه �أن ي�ؤثر
على قدرة تلك الأحياء على حتليل النفط ،ومن هذه املواد :النرتوجني ،والفو�سفور ،والأك�سجني� ،إ�ضافة
�إىل ت�أثري درجة احلرارة املنا�سبة حلياة الأحياء الدقيقة .فعملية التحلل ميكن �أن حتدث فقط يف البيئة
الالهوائية ( ،)Anaerobicونظراً حلركة الأمواج وت�أثري الرياح ،تكون هذه البيئة غري متوافرة عموماً،
وبالتايل ف�إن ت�أثري التحلل البيولوجي يكون حمدوداً يف نطاق متا�س النفط باملاء فقط� .إن حتول النفط �إىل
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قطرات �صغرية جداً �سواء ب�شكل طبيعي �أو با�ستخدام املواد الكيميائية املنا�سبة ،يزيد من م�ساحة النفط
املالم�س للماء مما ي�ساهم يف ت�سريع عملية التحلل.
وميكن القول �إن التبخر هو �أه��م العمليات الطبيعية التي ت�ساهم يف التخل�ص من البقع �أو
امل�شتقات النفطية ،حيث ت�شري الدرا�سات �إىل الغازولني على �سبيل املثال ميكن �أن يتبخر ب�شكل كلي
خالل يومني عندما تكون درجة احلرارة يف حدود  15درجة مئوية ،بينما ويف نف�س ال�شروط �سيتبخر
 % 60من بقعة من الديزل ،و  % 40من بقعة من النفط اخلفيف ،و  % 20من بقعة من النفط الثقيل.
�أما ثاين العمليات من حيث الأهمية فهي ت�شكل امل�ستحلبات التي تغري خ�صائ�ص النفط ب�شكل كبري،
وقد حتوله �إىل كتل لزجة �صلبة وثقيلة ي�سهل التخل�ص منها.

املواد الكيميائية امل�ستخدمة
تلعب املواد الكيميائية دوراً هاماً خالل عمليات احلفر وال�سمنتة والإكمال وحتى خالل �إحياء الآبار وخالل
الإنتاج والأعمال الإ�صالحية الالحقة على البئر .وكما تقدم ذكره ،ف�إن املواد الكيميائية خالل عملية احلفر
ت�ؤثر على قدرة �سائل احلفر على رفع فتات احلفر ( )Cuttingsوعلى قدرته على ت�شكيل �ضغط معاك�س على
جدران البئر وتثبيتها .وخالل عملية الإنتاج تقوم بع�ض املواد الكيميائية بدور م�ساعد مثل موانع الت�آكل واملواد
التي متنع ت�شكل الرغوة النفطية ،ويف عمليات الإ�صالح يتم �أحياناً حقن مثبتات حتد من حترك الرمال نحو
البئر� ،إ�ضافة �إىل الكثري من العمليات الأخرى التي ال ت�ستغني عن املواد الكيميائية.
تق�سم املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف احلفر والإنتاج �إىل �أربعة �أق�سام رئي�سية ،هي:
1 .1املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف �سائل احلفر.
2 .2املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف عمليات ال�سمنتة.
3 .3املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف الإحياء والإ�صالح.
4 .4املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف عمليات الإنتاج.
وعموماً ت�ستخدم الأ�صناف الثالثة الأوىل ب�إ�ضافتها مبا�شرة �إىل ال�سوائل املوجودة يف البئر ،بينما
ي�ستخدم ال�صنف الرابع منها مع
ال�شكل12 -
النفط املنتج وخا�صة يف املغمورة
ن�سب ا�ستخدام املواد الكيميائية عرب مراحل عمر البئر (احلقل)
عندما توجد فوا�صل الغاز على
���س��ط��ح من�صة الإن���ت���اج .ويبني

(ال���ش�ك��ل )12 -ن�سب ا�ستخدام
املواد الكيمائية عرب مراحل عمر
البئر.
ولعله م��ن املفيد هنا �إي���راد
مثال عن نوعية املواد امل�ستخدمة
على الآب��ار ،فقد �أ�شارت درا�سة
قام بها باحثون بتكليف من دائرة
�إدارة العنا�صر املعدنية يف وزارة
الداخلية الأمريكية� ،إىل وجود
عدة عنا�صر م�صنفة �ضمن املواد

معدّ ل عن  Boehmو�آخرون.27 2001 ،
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اخلطرة ،مت ا�ستخدامها يف  58بئراً حفرت يف خليج املك�سيك عام  ،1998وهي:
1 .1هيدروك�سيد ال�صوديوم.Sodium hydroxide ،
2 .2هيدروك�سيد البوتا�سيوم.Potassium hydroxide ،
3 .3حم�ض اخلليك.Acetic acid ،
كما وجدت ت�سعة مواد خطرة مت ا�ستخدامها يف عمليات الإكمال والإحياء والإ�صالح ،وهي:
�1 .1آ�سيتالدهيد.Acetaldehyde ،

2 .2بي�سلفونات الأمونيوم.Ammonium bisulfate ،
3 .3كروتون �ألدهيد.Crotonaldehyde ،

4 .4حم�ض الهيدروكلوريك (حم�ض كلور املاء).Hydrochloric acid ،

5 .5حم�ض اخلليك.Acetic acid ،

6 .6كلوريد الأمونيوم.Ammonium chloride ،

7 .7حم�ض �سلفونات دودي�سيل بنزين.Dodecylbenzene sulfonic acid ،

8 .8حم�ض الهيدروفلوريك.Hydrofluoric acid ،
9 .9بروميد الزنك.Zinc bromide ،

�أما املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف معاجلة النفط املنتج ،فت�ضمنت:
1 .1حم�ض اخلليك.
�2 .2سلفات الأملنيوم.Aluminum sulfate ،

3 .3بي�سلفات الأمونيوم.Ammonium bisulfate ،

4 .4كلوريد الأمونيوم.Ammonium chloride ،
5 .5ثنائي �إيثيل �أمني.Diethylamine ،

�6 .6إيثيل البنزين.Ethylbenzene ،
7 .7حم�ض الهيدروكلوريك.
8 .8هيدروك�سيد البوتا�سيوم.
9 .9النفتالني.Naphthalene ،

 1010حم�ض الفو�سفوريك.Phosphoric acid ،
 1111حم�ض الكربيتيك.Sulfuric acid ،

 1212بيكربيتات ال�صوديوم.Sodium bisulfate ،
 1313التولوين.Toluene ،
 1414الزيلني.Xylene ،
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ومن املالحظ �أن املواد �آنفة الذكر ترتاوح خطورتها بني املواد الأكّالة ( )Corrosiveواملواد املخرّ�شة �أو
املهيّجة ( )Irritantوحتى القاتلة �شديدة ال�سمية.
حيث:
 DFالكيماويات يف �سائل احلفر
 Cالكيماويات يف عملية ال�سمنتة
 CSWالكيماويات يف عمليات الإكمال والإحياء والإ�صالح
) PT (Oالكيماويات يف معاجلة النفط املنتج
) PT (Wالكيماويات يف معاجلة املاء املنتج
�إن �أهمية �إيراد املثال ال�سابق عن نوعية املواد الكيميائية امل�ستخدمة ،تنبع من حقيقة �أن اندفاعات
الآبار ال تت�سبب بانت�شار النفط والغاز فقط ،بل كثرياً ما ت�ؤدي �إىل تدمري املن�ش�آت ال�سطحية ،نا�شرة
خمزونها من املواد الكيميائية على �سطح الأر�ض �أو يف املياه ،ح�سب موقع البئر .ومن الوا�ضح �أن انت�شار
هذه املواد على �سطح الأر�ض �سيكون حمدوداً ،بينما يكون انت�شارها يف املياه وا�سعاً �أكرث بكثري ،مما ي�ؤثر
على التجمعات البيولوجية على قيعان البحار واملحيطات .وملا كان عدد كبري من عمليات اال�ستك�شاف يف
املغمورة يتم على حدود الر�صيف القاري ،ف�إن ال�شعب املرجانية (� )Coralستكون من �أهم املت�أثرين مبا
تنقله املياه من مواد �سامة ،وهذا بدوره ي�ؤثر على كل النظام البيئي املرتبط بالكائنات احلية التي تتعاي�ش
مع بع�ضها بجوار ال�شعب املرجانية ،فعادة تكون النظم البيئية �أكرث ت�أثراً بال�سموم من املخلوقات التي
تعي�ش على القاع يف املناطق ال�ضحلة كالرخويات واملحار ،وهي تختلف من حيث ح�سا�سيتها للمواد ال�سامة
وا�ستجابتها لال�ضطرابات البيئية.
�أما يف املناطق العميقة ،حيث توجد �أكرب التجمعات احليوية ،ف�إن الظالم الدام�س ،واملياه الباردة،
وال�ضغط الهائل لعمود املاء ،كلها جتعل من و�صول الإن�سان �إليها �ضرباً من امل�ستحيل ،وهذا ما يف�سر
�سبب قلة املعرفة عن هذه التجمعات ودورتها احلياتية.
فعمليات اال�ستك�شاف والإنتاج يف املياه العميقة لها اعتبارات بيئية وتقنية تختلف عن نظريتها يف
املياه ال�ضحلة ،حيث تكون املواقع �أبعد عن ال�شاطئ ،ويكون احتمال و�صول النفط �إىل ال�سواحل يف حال
حدوث اندفاع ما �أقل .لكن احتمال حدوث تلويث البيئة يكون �أكرب يف حالة االندفاع ،رمبا ب�سبب الكميات
الكبرية من املواد الكيميائية التي يتم تخزينها على من�صات احلفر يف هذه احلالة ،كما �أن ال�سيطرة على
االندفاعات يف هذه الناطق تكون �أ�صعب ،ب�سبب الظروف املناخية �أو ب�سبب الوقت الطويل الذي يحتاجه
نقل املعدات امل�آزرة ملعاجلة االندفاع ،وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل �أن الت�أثري على املخلوقات القاعية ي�ستمر
ملدة �أطول يف هذه املناطق.28
وقد ميزت بع�ض الأبحاث بني االندفاعات التي حت�صل على عمق يقل عن 300م ،وتلك التي
حت�صل على عمق يزيد عن ذلك ،فمن الناحية الديناميكية ،وبغ�ض النظر عن املياه الطبقية و�سوائل
احلفر املوجودة يف البئر ،ف�إن املوائع الأخرى املندفعة هي النفط والغاز ،ون�سبة حجمي هذين
املائعني تابعة ملوا�صفات املكمن وتركيب املوائع �ضمنه .فالغاز الطبيعي الذي يكون موجوداً حتت
�ضغط املكمن ي�شكل القوة املحركة لالندفاع ،وعند اندفاع الغاز من املكمن يتمدد حتى الو�صول
�إىل ر�أ�س البئر �أو منطقة التهريب متحركاً ب�سرعة عالية جداً ،وهنا ي�شكل النفط جزءاً �صغرياً من
تركيب املائع املندفع .ثم يعرب النفط والغاز املتحررين ثالثة مناطق ،هي:
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1 .1منطقة ال�سرعة العالية جداً عند ر�أ�س البئر والتي يتحكم بها الغاز ،وهي املنطقة التي تت�شكل فيها
قطرات النفط التي يرتاوح قطرها بني  2-0.5ملم.
2 .2ب�سبب وجود املاء فوق البئر ،تتخامد �سرعة احلركة على بعد ب�ضعة �أمتار من نقطة االندفاع ،وال
يعود لقوة العطالة ت�أثري هام ن�سبة �إىل قوة الطفو.
3 .3بعد ذلك يكون لقوة الطفو الت�أثري الأكرب على حركة املوائع نحو الأعلى.
�إن ال�سرعة التي تتحرك بها فقاعات الغاز يف املياه الراكدة ال تتجاوز  0.25م /ثانية ،بينما قد ت�صل �إىل
10م/ثانية يف مركز االندفاع ،وبالتايل ف�إن املاء املحيط بهذه الفقاعات يكت�سب �سرعة عالية بدوره ،ومع
ازدياد كمية الغاز املندفع تزداد كمية املاء املتحرك نحو ال�سطح ،حيث يتغري اجتاه حركته من العمودي �إىل
ال دوائر تبتعد عن مركز االندفاع ،وي�ؤدي وجود تيارات مائية �سطحية �إىل حتويل هذه الدوائر
الأفقي م�شك ً
�إىل قطع مكافئ ،حاملة معـــها النفـــط لتنـــ�شره مع اجتاه حركة التيارات ال�سطحية حتى الو�صول �إىل
نقطــــة ال يعود الندفـــــاع
الغاز ت�أثري عندها ،وبالتايل
ال�شكل13 -
ت��ك��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ون ح���رك���ة بقــــعة
حركة بقعة النفط بت�أثري التيارات املائية
النفط حمكومة بالتــــيارات
املائيــــة فقط كما هو مبني
يف (ال �� �ش �ك��ل ،)13 -بينما
ي�����ص��ب��ح دور ال���غ���از جم��رد
�إح���������داث ا�����ض����ط����راب يف
ال�سطح (الأ�سهم احلمراء
يف ال�����ش��ك��ل) �أو م��ا ي�سمى
منطقة الغليان.

�أما يف االندفاعات التي
حت�صل على عمق يزيد عن
 300م ،ف�إن وجود ال�ضغط
امل��رت��ف��ع ودرج����ات احل���رارة
املنخف�ضة ي ��ؤدي��ان بوجود
الغاز �إىل ت�شكل ما يعرف با�سم الهيدرات  ،Hydratesالتي ت�شبه ندف الثلج ،كما �أن الغاز قد يذوب يف
املاء� ،أي �أن احلالتني ت�ؤديان �إىل فقدان ت�أثري الغاز على رفع النفط املندفع ،مما يجعل اجلاذبية وقوة الطفو
تتحكمان بارتفاع النفط نحو ال�سطح .حيث تتجمع القطرات الكبرية �أوالً ،بينما تدفع القطرات ال�صغرية
من قبل التيارات املائية قبل و�صولها لل�سطح.29
ولعل من مربرات النظر يف عمق املياه التي حت�صل بها االندفاعات ،ما ت�شري له الدرا�سات البيئية
املختلفة من وجود تغري متدرج يف وجود الكائنات احلية بالعالقة مع العمق ،وهذا ما يجعل التعامل مع
املناطق البحرية العميقة كوحدة بيئية متماثلة �أمراً غري مقبول ،حيث يتم تق�سيم الوحدات البيئية �إىل
وحدات �ضحلة (حتى عمق  200م) ،ووحدات عُليا (حتى عمق  1000م) ،ووحدات �سحيقة (حتى عمق
 3000م) .كما تتغري الكتلة احليوية �أي�ضاً بالعالقة مع العمق ،حيث تتناق�ص تدريجياً كميات املواد الغذائية
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املتاحة ونوعيتها ،مما يعني �أن املناطق العميقة ح�سا�سة جداً لأي تغري بيئي ينتج عن وجود النفط �أو الغاز
�أو املواد الكيميائية.

ت�أثري الهيدروكربونات على الإن�سان
مي��ك��ن �أن ت��دخ��ل
الهيدروكربونات �أج�سام
ال���ب�������ش���ر ع����ن ط��ري��ق
التنف�س �أو التالم�س
امل��ب��ا���ش��ر ع��ن��د ح��دوث

ال�شكل14 -
�صورة لعامل كاد ميوت غرق ًا يف بقعة نفطية نتجت عن اندفاع يف بحر ال�صني

االن����دف����اع (ال �� �ش �ك��ل-
� ،)14أو نتيجة تناول

طعام �أو �شراب ملوث.
ي��ح��ت��وي ال��ن��ف��ط على
ال���ع���دي���د م����ن امل�����واد
الع�ضوية الطيّارة و�شبه
ال���ط���ي���ارة وامل���رك���ب���ات
ال��ع��ط��ري��ة وم��رك��ب��ات
حت��ت��وي على الكربيت
وال��ن�تروج�ين وامل��ع��ادن .امل�صدر� :صحيفة 2010/7/20 The Telegraph,
وع��ن��د اح�ت�راق النفط
قد تظهر املزيد من املركبات العطرية كمنتج ثانوي لالحرتاق� ،إ�ضافة �إىل نواجت دقيقة جداً يقل حجمها عن
 2.5ميكرون .وميكن للمركبات البرتولية �أن حتتوي على �آالف العنا�صر التي تختلف يف �إمكانية ت�أثريها على
الب�شر �سواء من حيث ت�أثري املتالم�س �أو مدى ال�سمية �أو زمن التعر�ض لهذه املركبات.
�إن بع�ض املواد الهيدروكربونية قابلة لالنحالل يف املاء ،بينما البع�ض الآخر يوجد �ضمن املاء كمادة
منف�صلة ،ورغم ذلك ف�إن تناول املواد امللوثة بالنفط قد ال ي�شكل خطورة كبرية دوماً �إذ ميكن لأجهزة اله�ضم
�أن ت�ستقلب املركبات العطرية مما مينع تراكمها يف الع�ضالت وبقية الأن�سجة القابلة للأكل ،ولكن اجل�سم
عادة ي�ستجيب بالإقياء والإ�سهال للتخل�ص من هذه املواد.
بينما ي�سبب حترر بع�ض املواد الكيميائية �أثناء احرتاق النفط م�شاكل يف التنف�س وتهيجاً يف اجللد
والعيون ،ونادراً ما تكون الأبخرة �سامة ت�ؤدي �إىل املوت� .أما التما�س املبا�شر احلاد مع النفط في�سبب
احمرار اجللد ،وظهور وذمات ،والتهابات ،وطفح جلدي وبثور وتقرحات .وي�ؤدي ا�ستن�شاق �أبخرة النفط
�إىل ال�سعال وتهيج احلنجرة وانقطاع التنف�س وال�صداع� ،إ�ضافة �إىل ت�شو�ش الذهن.
من جهة �أخرى ف�إن الت�أثري املزمن للتعر�ض ل�سويات منخف�ضة من الهيدروكربونات ،لي�س مفهوماً ب�شكل
جيد ،وقد يكون من م�سببات ال�سرطان والت�سمم الع�صبي .و بينت بع�ض الدرا�سات وجود عالقة �شبه
م�ؤكدة بني التعر�ض للنفط والت�أثريات الفيزيائية والفيزيولوجية املزمنة ،ت�صل �إىل حد الت�شوهات اجلينية
30
( ،)Genotoxicوالت�أثري على منو الأجنة ( ) Foetusوالت�أثري على �إفراز الغدد ال�صماء (Endocrine
).glands
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الت�أثري العام للهيدروكربونات على احلياة يف املاء وعلى الياب�سة
ت�أثري الهيدروكربونات على الياب�سة
ميكن اعتبار الهيدروكربونات مظلة تخفي حتتها مئات املركبات الع�ضوية ،وت�أثرياتها البيئية تنتج عن
اخلوا�ص الكيميائية لهذه املركبات كال�سمية مثالً� ،أو عن اخلوا�ص الفيزيائية ك�أن ت�شكل غطاءاً عازالً بني
الرتبة والأك�سجني وبني النباتات وال�ضوء مما ي�ؤدي �إىل موت املخلوقات.
ت�ؤثر الهيدروكربونات على الرتبة بعدة �أ�شكال �أولها تغيري املوا�صفات الكيميائية والفيزيائية للرتبة،
ودرجة التغري تعتمد �إىل حد ما على نوعية الرتبة نف�سها ،وكمية النفط ،ونوعيته ،فت�سرب كمية �صغرية
من الهيدروكربونات اخلفيفة يف يوم م�شم�س يعني �أنها �ستتطاير بدون �أن تخلف وراءها �أثراً يذكر ،بينما
يختلف احلال عند ت�سرب كمية كبرية من النفط متتزج بالرتبة وتغري خوا�صها الفيزيائية كالنفاذية،
وحتولها �إىل تربة �سامة غري �صاحلة للزراعة ،بل تتحول الرتبة نف�سها �إىل م�صدر للتلوث البيئي ينتقل
بوا�سطة املياه �أو بفعل الرياح .وهذه الرتبة امللوثة �ست�ؤدي بدورها �إىل ت�أثريات �صحية على الكائنات احلية
�سواء عرب االت�صال املبا�شر� ،أو عرب اال�ستن�شاق ودخول حبيبات منها �إىل اجل�سم� ،أو من خالل �أكل بع�ض
الكائنات ملخلوقات �أخرى تعر�ضت للتلوث� .أي �أن الرتبة تتحول يف هذه احلالة �إىل ب�ؤرة للتلوث حترر
�سمومها حتى بعد مرور وقت طويل على �إيقاف االندفاع �أو الت�سرب.

ت�أثري الهيدروكربونات على املياه
ميكن للهيدروكربونات �أن ت�صل �إىل املياه مبا�شرة عند حدوث االندفاع يف املغمورة� ،أو ب�شكل غري
مبا�شر عند انتقالها من الياب�سة �إما بوا�سطة الرياح �أو الأمطار �أو املياه اجلوفية ،ومهما كان امل�سار الذي
تتبعه� ،سيكون لها ت�أثري تعتمد �شدته على طبيعة املكونات وخوا�ص الهيدروكربونات وكميتها .وحتى عندما
تكون الكميات قليلة فالبد �أن تكون هناك ت�أثريات فيزيائية وكيميائية ،حيث ميكن للهيدروكربونات �أن متنع
تبادل الأك�سجني بني املياه واجلو مغرية من بيئة احلياة املائية كلها� ،أو متنع تنف�س الأ�سماك بالت�صاقها على
اخليا�شيم� ،أو حتول املياه العذبة �إىل مياه غري �صاحلة لل�شرب.
وميكن �إجماالً القول �إنه �إ�ضافة �إىل الرتكيب الكيميائي واخلوا�ص الفيزيائية للهيدروكربونات وكميتها،
تلعب درجة احلرارة واملو�سم وحتى وقت االندفاع دوراً �إ�ضافياً ،يحدد نوع وعدد الكائنات التي تتعر�ض
للتلوث.
فالنفط املمتزج باملياه �سي�ؤثر على العوالق الدقيقة والطحالب والأ�شنيات وبيو�ض ال�سمك� ،إ�ضافة �إىل
الرخويات التي تعي�ش على الرمال قرب ال�شاطئ حيث ت�ؤدي حركات املد واجلزر �إىل �إي�صال الهيدروكربونات
�إىل هذه املخلوقات .كما يدمر النفط اخل�صائ�ص العازلة للري�ش والفراء ،وت�سعى الطيور واحليوانات
لتنظيف �أنف�سها من النفط العالق بها عن طريق املناقري �أو الأل�سنة مما ي�ؤدي �إىل �أ�ضرار مبا�شرة على
كالها و�أكبادها.
وميكن لإي�ضاح هذه الت�أثريات تبيان بع�ض التفا�صيل عن ت�أثري النفط على ال�شعب املرجانية ،حيث
حتتوي هذه ال�شعب عادة على تنوع بيئي هائل ي�صل �إىل ثالثة �أالف ف�صيلة حية .تغطي ال�شعب املرجانية
املوجودة يف احليد ال�شاطئي م�ساحة تزيد عن � 600أل��ف كيلومرت مربع على م�ستوى العامل ،وت�شري
التقديرات �إىل �أنها ت�ساهم يف تر�سيب  111مليون طن من الكربون �سنوياً �ضمن كربونات الكال�سيوم ،كما
تلعب دوراً هاماً يف التقليل من احلت ال�شاطئي ،وال يخفى دورها كم�صدر للرثوة ال�سمكية.
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عند حدوث اندفاع وت�سرب للنفط حتى لو كان بعيداً عن ال�شاطئ ،ف�إن النفط �سيطفو على �سطح املاء
ب�سبب فرق الكثافة ،وينتقل مع التيارات �أو نتيجة حركات املد واجلزر لي�صل ق�سم منه �إىل ال�شعب املرجانية.
هذا النفط يلت�صق بالع�شب املرجانية ب�سبب لزوجته من جهة ،وب�سبب الإفرازات املخاطية لهذه ال�شعب التي
ت�ساهم يف زيادة االلت�صاق من جهة �أخرى .كما تلت�صق قطرات النفط على حبيبات الرمال املوجودة يف املياه
قرب ال�شاطئ مما يزيد من وزنها وي�سبب تر�سبها فوق ال�شعب املرجانية .وملا كانت بع�ض مكونات النفط
قابلة للذوبان جزئياً يف املاء ف�إن ال�شعب املرجانية �ستتعر�ض للمزيد من املواد ال�سامة ،كما �أن املواد امل�شتتة
ال��ت��ي ت�ستخدم ملعاجلة
البقع النفطية الناجتة
ال�شكل 15-
عن االندفاعات ت�ساهم
�صورة تبني موت
يف ت�����ص��غ�ير ق���ط���رات
الإ�سفنج الذي تعر�ض
النفط �أكرث ف�أكرث وتزيد
للنفط يف خليج بنما
م��ن �إمكانية الت�صاقها
ع��ل��ى م��ك��ون��ات ال�شعب
املرجانية كما يبدو يف
(ال� ��� �ش� �ك ��ل )15 -حيث
تبني البقع البي�ضاء موت
الإ���س��ف��ن��ج نتيجة ت��أث��ره
بالنفط.

وي��ب�ين (اجل � � ��دول-

 )6بعـ�ض نتائج درا�سات
ت���ب�ي�ن ت�����أث����ر ال�����ش��ع��ـ��ب
امل��رج��ـ��ان��ي��ة ب��ت�����س��رب��ات
نفطية خمتلفة لي�ست
ب��ال�����ض��رورة ن��اجت��ة عن
االن�����دف�����اع�����ات ،ل��ك��ن
ت�أثريها م�شـابه يف كل
الأحـوال.

وي��و���ض��ح (ال �� �ش �ك��ل-
 )16الفرق بني املرجان

اجلدول6 -
ت�أثر ال�شعب املرجانية بالنفط يف بع�ض مناطق العامل

ال�ساحل ال�شرقي لأ�ستراليا

الكمية والنوع
� 100ألف برميل من
النفط العربي الخفيف
 400طن من النفط الثقيل

الت�سرب

بنما

� 50ألف برميل من النفط

خليج تاروت -ال�سعودية

الت�أثير
موت �سرطانات البحر والرخويات
والأ�سماك والأ�صداف
تلويث  13كم من ال�شاطئ
انخفا�ض كبير في كثافة
ال�شعب المرجانية و�صل �إلى
عمق � 6أمتار من ال�سطح

ال�شكل16 -
�صورة تو�ضح ت�أثر املرجان بالنفط يف �أ�سرتاليا

يف و����ض���ع���ه ال��ط��ب��ي��ع��ي
(ال���ص��ورة  ،)1والت�صاق
ال����ن����ف����ط ب����امل����رج����ان

(ال�صورة  ،)2وانكما�ش

اجل��زء احل��ي (ال �� �ص��ورة
.)3
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وبعيداً عن الت�أثريات
ال�سمية ،ي����ؤدي الت�صاق
النفط بالكائنات احلية
�إىل ت����أث�ي�رات فيزيائية
مبا�شرة �أي�ضاً ،فالت�صاقه
بري�ش الطيور ي ��ؤدي �إىل
�إف���ق���اده���ا ق��درت��ه��ا على

الطريان (ال�شكل،)17 -
كما تعجز عن ال�سباحة،
وي��ف��ق��د ال��ري�����ش خا�صية
ال����ع����زل احل��������راري مم��ا
يجعلها عر�ضة لتقلبات
درج���ة احل�����رارة ،وت�شري
الأب���ح���اث ال��ت��ي �أج��ري��ت
على الطيور الناجية �أنها
تعاين الحقاً من م�شاكل
يف ال��ت��ف��ري��خ ق���د ت�صل
لدرجة العقم .31كما بينت
ال��درا���س��ات ع��ل��ى ثعالب
البحر �أن الت�صاق النفط
بفرائها ي�ؤدي �إىل فقدان
الفراء للفقاعات الهوائية
التي تعمل كمنظم لدرجة
احل���رارة ،مما قد ي�سبب
موت هذه املخلوقات برداً،
ك��م��ا تفقد ق��درت��ه��ا على
ال�سباحة وتتعر�ض للغرق
يف بقع النفط.

ال�شكل17 -
�أحد طيور البجع يغطيه النفط يف خليج املك�سيك

امل�صدر :معر�ض �صور موقع National Geographic

ال�شكل18 -
حوت ميت ب�سبب اختناقه بالنفط يف خليج املك�سيك

�إ����ض���اف���ة �إىل ذل���ك
���س��ج��ل��ت ب�����ض��ع��ة ح���االت
م����ات����ت ب���ه���ا احل���ي���ت���ان

(ال�شكل� )18 -إما ب�سبب
�أكلها للأ�سماك املغطاة
بالنفط� ،أو ب�سبب ان�سداد
ثقب التهوية امل��وج��ود يف
�أعلى ر�أ�سها عندما ت�صعد
نحو ال�سطح للتنف�س.
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ال�شكل 19-
ت�أثري بع�ض �أنواع الهيدروكربونات على البيئة

يلخ�ص (ال�شكل )19 -ت�أثري الأنواع املختلفة من املواد الهيدروكربونية على البيئة ،حيث تعرب القيـمة
املنخفـ�ضة عن ت�أثيـر �أقل من القيمة املرتفعة ( .)Mervin, 2001ويالحظ �أن الغازولني هو الأكرث خطراً
على النبات واملياه ب�سبب انخفا�ض لزوجته مما ي�سهل تغلغله يف الرتبة وامت�صا�صه ب�شكل �سريع من اجلذور،
وي�أتي بعده النفط اخلفيف و�إن كان الأخري �أكرث خطورة من ناحية لزوجته والت�صاقه بالكائنات احلية� .أما
وقود ال�سفن فتتمثل خطورته يف لزوجته العالية التي ت�ساهم يف الت�صاقه بالكائنات احلية ،كما �أن �سرعة
حتلله منخف�ضة مقارنة مع باقي املركبات املبينة يف املخطط .بينما يكون النفط الثقيل �أقل خطورة من وقود
ال�سفن عند مقارنة اللزوجة والقدرة على االلت�صاق بالكائنات احلية ،لكن هذا يجعله �أكرث قدرة على التغلغل
مما يزيد من قدرته على تلويث املياه وت�سميم النباتات.

ت�أثري الهيدروكربونات على النباتات
ميكن للهيدروكربونات �أن ت�صل �إىل النباتات بعدة طرق:
1 .1هطول رذاذ االندفاع على النباتات.
2 .2ت�سرب الهيدروكربونات نحو اجلذور.
3 .3امتزاج جزء من الهيدروكربونات مع املياه اجلوفية.
4 .4انتقال الهيدروكربونات بوا�سطة الريح.
وكما هو الأمر يف �أي حالة �أخرى ،يعتمد ت�أثري الهيدروكربونات على النباتات على نوعية وكمية
العنا�صر الع�ضوية والكيميائية يف هذه الهيدروكربونات ،كما يعتمد على املرحلة العمرية للنباتات
وطريقة ات�صالها مع الهيدروكربونات� .إ�ضافة �إىل ذلك ميكن �أن يختلف الت�أثري من نبات �إىل �آخر،
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مع مراعاة �أن ن�شوب حريق يف غابة ما ب�سبب االندفاع ،ميكنه �أن يدمر التنوع البيئي ويق�ضي على
ف�صائل كاملة من املخلوقات احلية يف املنطقة .ومع �إمكانية موت النباتات نتيجة امت�صا�صها لبع�ض
العنا�صر ال�سامة عن طريق اجل��ذور ،ف�إن الت�صاق النفط ب�أوراقها مينع النتح (التبخر) كما مينع
ال�ضوء من الو�صول �إىل الأوراق ويوقف بالتايل عملية التمثيل ال�ضوئي يف النبات  .32كما �أن بع�ض
املواد امل�شعة الطبيعية  NORMقد ترت�سب من النفط �إىل الرتبة بوجود املياه ،ورغم �أن ن�سبة هذه
املواد قليلة يف النفط ،لكن اندفاع كميات كبرية منه وانت�شارها على �سطح الياب�سة قد يرفع من ن�سبة
بع�ض هذه املواد كالراديوم الذي متت�صه النباتات وقد ي�ؤدي �إىل تغيريات جينية فيها تنتقل الحقاً �إىل
الإن�سان �أو احليوان ،كما يتفكك الراديوم طبيعياً �إىل غاز الرادون الحقاً ،والذي ت�شري بع�ض التقارير
�إىل �أنه امل�س�ؤول عن موت � 21ألف �شخ�ص �سنوياً ب�سبب �سرطان الرئة .33

زمن تعايف البيئة املتعر�ضة للمواد الهيدروكربونية
يختـلف ت�أثيـر املواد الهيدروكربونية حـ�سـب نـوع البـيئة التي تعر�ضت لها� ،إذ �أن كل موقع قد يكون
خمتلفاً عن الآخر من حيث النباتات ونوع الرتبة ونوع الطق�س ال�سائد ،وهـذا بـدوره يـ�ؤدي �إىل اختـالف

الزمـن ال�لازم لعـودة احلـياة الطبيـعية �إىل هـذه البيـئة .يبـني (اجل ��دول )7 -الزمن ال�لازم لتعايف
البيئات املختلفة (  ،)Mervin, 2001وهو ي�أخذ بعني االعتبار عدة نقاط من �أهمها الزمن الالزم لعودة
النباتات للنمو ،لأن وجود النباتات يعني �أن ب�إمكان املخلوقات العا�شبة العي�ش يف املكان ،وهذا يتبعه
وجود املخلوقات الالحمة ،مما يعيد تكوين ال�سل�سلة الغذائية وتعود احلياة الطبيعية للبيئة ثانية.

اجلدول7 -
زمن التعايف لبيئات خمتلفة بالعالقة مع �إجراءات التنظيف

المكان

زمن التعافي
بدون تنظيف

منطقة �سكنية
جوانب الطرقات
منطقة زراعية
�أر�ض ع�شبية جافة
غابات
�أرا�ضي رطبة
�سبخات
�سهول جرداء

� 1إلى 5
� 1إلى 5
� 2إلى 10
� 1إلى 5
� 2إلى 20
� 5إلى 30
� 3إلى 20
� 3إلى 10

زمن التعافي مع
تنظيف جزئي

زمن التعافي مع
نظيف مثالي

�سنة
1
1
� 1إلى 3
� 1إلى 2
� 2إلى 5
� 3إلى 20
� 2إلى 10
� 2إلى 8

�أقل من 1
�أقل من 1
� 2إلى 10
1
� 1إلى 13
� 2إلى 10
� 2إلى 8
� 1إلى 5

وميكن النظر �إىل بيانات اجلدول ال�سابق من زاوية املنطقة املتعر�ضة للهيدروكربونات ،فاملناطق ال�سكنية
احل�ضرية  Urbanلي�س فيها اندفاعات �إذ ال يجري احلفر فيها عادة� ،إال �أن املناطق ال�سكنية يف حقول
النفط ميكن �أن تكون عر�ضة للنفط �أو الغاز الناجت عن اندفاع بئر قريب منها ،وهنا تربز الأهمية الق�صوى
للإ�سراع يف ا�ستعادة الو�ضع الطبيعي للمنطقة ال�سكنية حلماية القاطنني فيها.
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الف�صــل الثالث

الت�أثريات البيئية لبع�ض حوادث االندفاع والت�سرب
�إن ما يعرفه العامل عن ت�أثري االندفاعات والت�سربات النفطية على البيئة ي�ستند �إىل درا�سة الآثار
الناجتة عن حوادث �سابقة ،وهي حوادث يندر �أن تكون مت�شابهة ،فلكل منها ظروفه اخلا�صة ،مما يعني
عملياً ا�ستحالة التنب�ؤ بالأثر البيئي الدقيق الندفاع قد يح�صل يف امل�ستقبل يف مكان ما من العامل .ومع �أن
هذه الدرا�سة تعنى بالآثار البيئية لالندفاعات ،ف�إن وجود النفط حراً يف املاء �أو على الياب�سة ال يختلف من
حيث املبد�أ �إن كان ناجتاً عن اندفاع من بئر� ،أو عن ت�سرب من ناقلة عمالقة ،فالنفط هو النفط والبيئة
هي البيئة ،والت�أثري مت�شابه� ،إال �أن الفرق قد يكون يف كمية النفط املت�سربة و تركزها يف بقعة ما� ،إ�ضافة
�إىل �أن اندفاع الآبار قد يكون مرتافقاً مع كميات من �سوائل احلفر املوجودة يف البئر ،و�/أو املياه الطبقية،
�إ�ضافة �إىل الغاز .لذلك البد من ا�ستعرا�ض �آثار بع�ض حوادث الت�سرب واالندفاع والنظر يف ت�أثرياتها البيئية
الظاهرة �أو املحتملة الحقاً.

الآثار البيئية الندفاع بئر Macondo
ي�ستحق هذا االندفاع الوقوف عليه ب�شيء من التف�صيل ملا �أثاره يف و�سائل الإعالم من حمالت �ضد
ال�صناعة البرتولية ،فلعله من �أ�شهر تلك االندفاعات يف الآون��ة الأخ�يرة ،وقد منيّت به �شركة البرتول
الربيطانية  BPيف  20ني�سان�/أبريل  .2010ورمبا يكون من الهام الإ�شارة �إىل احلقول التي تعمل فيها
 BPيف املنطقة ،حيث متتلك خربة طويلة عن العمل يف هذا املكان من العامل ،ولديها تاريخ طويل فيه حافل
باملعلومات والبيانات عن املياه العميقة.
يقـــع امتـياز ماكوندو يف خليج املك�سـيك �ضمن ما ي�سمى �أخدود املي�سي�سيبي “،”Mississippi Canyon
وهي منطقة تتميز بن�شاطات ا�ستك�شافية و�إنتاجية متعددة ،ويوجد فيها حقل  Thunder Horseالذي
يعترب من �أكرث احلقول �إنتاجاً �ضمن تلك املنطقة ،ويقع على عمق  1850مرتاً �أي �أنه �أعمق من حقل
ماكوندو بحوايل  ،% 20وينتج حوايل � 250ألف برميل يومياً مع كميات كبرية من الغاز املرافق،وتديره
�شركة  BPالتي متتلك  % 75من ح�ص�صه ،بينما ت�ؤول باقي ح�ص�صه �إىل �شركة .Exxon Mobil
ومن احلقول الأخرى التي ت�ستثمر فيها  BPميكن الإ�شارة �إىل حقل  Pompanoالذي ت�شرتك فيه مع
�شركة  ،Conocoوالذي و�ضع على الإنتاج منذ عام  ،1994ويقع يف املياه العميقة ( 570مرتا) .وهناك
حقل  Marlinاملوجود يف مياه عمقها  900مرت وينتج منذ عام  1999مبعدل � 60ألف برميل يومياً ،ويقاربه
يف معدل الإنتاج حقل  Horn Mountainالذي تديره  BPوت�شرتك فيه مع  ،Occidentalوقد و�ضع على
الإنتاج منذ عام  2002ويوجد يف مياه عمقها  1650مرتاً� .إ�ضافة �إىل جمموعة من احلقول ()Na Kika
تقع على عمق يرتاوح بني  2300 - 1770مرت ،وبد�أ الإنتاج منها عام  ،2003وحقل  Holsteinعلى عمق
 1325مرتاً ،وبد�أ الإنتاج منه عام  2004ويبلغ معدل �إنتاجه حوايل � 100ألف برميل يومياً ،وحقل Mad
 Dogعلى عمق  1370مرتاً ،وبد�أ الإنتاج منه عام  2005مبعدل و�صل �إىل � 80ألف برميل يف اليوم ،
وحقل  Atlantisالذي اكت�شف عام  2002وو�ضع على الإنتاج عام  ،2007ويقدر االحتياطي فيه ب�أكرث من
ن�صف مليار برميل.
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تعترب بع�ض امل�صادر اندفاع بئر ماكوندو �أحد �أكرب الكوارث التي �أ�صابت الواليات املتحدة الأمريكية يف
التاريخ احلديث .وعند حدوث االندفاع ،كانت العمل جارياً على حفر بئر ا�ستك�شايف يف امتياز ماكوندو يف
خليج املك�سيك �ضمن مياه عمقها  1500مرت ،وذلك �ضمن القاطع  252يف  Mississippi Canyonعلى
بعد  66كم من �سواحل والية لوزيانا.
�أدى اندفاع البئر �إىل ت�سرب كميات كبرية من غاز امليثان �إىل ال�سطح ،وا�شتعل الغاز مت�سبباً بانفجار
نتج عنه مقتل � 11شخ�صاً و�إ�صابة �سبعة ع�شر �آخرين من طاقة من�صة احلفر .وتعترب املن�صة �شبه العائمة
التي كانت تعمل على البئر من املن�صات ال�ضخمة التي ميكنها العمل يف مياه ي�صل عمقها �إىل  2400مرت،
وت�ستطيع احلفر �إىل عمق يزيد عن  9000مرت .وكانت �شركة  BPقد وقعت عقداً مع ال�شركة املالكة ملن�صة
احلفر  ،Transoceanميتد من عام � 2008إىل عام .2013
وقد ن�شر مكتب تنظيم طاقة املحيطات الأمريكي التابع لوزارة الداخلية يف الرابع ع�شر من �أيلول/
ال عن الأ�سباب التي �أدت �إىل حادث االندفاع .حيث وجد التقرير �أن ال�سبب
�سبتمرب  ،2011تقريراً مف�ص ً
الرئي�سي لالندفاع كان ب�سبب �سوء تنفيذ عمليات ال�سمنتة ملوا�سري تغليف املرحلة الإنتاجية ،فقد مت
ا�ستخدام خلطة �إ�سمنتية رغوية اعتمد فيها على غاز النرتوجني للح�صول على خلطة خفيفة الوزن قدر
الإمكان للتغلب على م�شكلة متثلت يف
�أن تدرج ال�ضغط بني امل�سامات وال�شقوق
ال�شكل20 -
كان حم��دوداً .وقد ترافق اختيار هذه �أحد االختبارات التي متت على اخللطة الإ�سمنتية لبئر ماكوندو
اخللطة بعدة خماطر� ،أهمها:
 -ع���دم ث��ب��ات اخل��ل��ط��ة ال��رغ��وي��ة،وه��ذا م��ا مت الت�أكد منه الحقاً
عرب �إج��راء اختبارات على عدد
كبري من العينات التي ثبت �أن 50
 %منها مل تكن ثابتة يف ال�شروط
ال�سطحية (ال�شكل ،)20 -بينما
 % 18.5م��ن ال��ع��ي��ن��ات فقدت
ثباتيتها يف ال�شروط املكمنية.
 -وجود حجم كبري من الغاز �ضمناخللطة الإ�سمنتية عنى عملياً
�أن كمية الإ�سمنت الفعلية كانت
�أق���ل ن�سبياً مم��ا ه��و مطلوب،
وهذا ما زاد من احتمال تلوث
اال�سمنت ب�سائل احلفر.
كان الأمر الوحيد املتاح للتخفيف
م��ن خم��اط��ر اخ��ت��ي��ار ه���ذا ال��ن��وع من
امل��خ��ل��ط��ات ه��و �إج����راء اخ��ت��ب��ار دقيق
لرتكيب اخللطة والعناية قدر الإمكان

114

تركي الحمش

ب�إجراءات عملية ال�سمنتة .لكن ذلك مل يتحقق على �أر�ض الواقع ،فقد مت ا�ستخدام �ستة ممُ َـرْكِ ـزات
(  )Centralizerقبالة املكمن ،بينما كان العدد الت�صميمي �أك�بر من ذل��ك ،وتوفرت على املن�صة
جمموعة من املمركزات ظن الطاقم خط�أً �أنها مل تكن من النوع املطلوب ،فتم اال�ستغناء عنها� .إ�ضافة
�إىل وجود درا�سات �سابقة �أ�شارت �إىل خماطر ت�شكل �أقنية متتد من رمال املكمن نحو الأعلى ،ومت
التغا�ضي عنها .ومل ت�شتمل خلطة الإ�سمنت على الإ�ضافات املنا�سبة التي متنع انف�صال ال�سائل (املاء)
من اخللطة ،وهذا ما ت�سبب يف فقدان كمية كبرية من ال�سائل مبعدل بلغ �ستة �أ�ضعاف املعدل املقبول
يف ال�صناعة البرتولية.
�إ���ض��اف��ة ل��ذل��ك ،ف��ق��د ف�����ش��ل م�سار
حذاء املوا�سري (  )Shoe Trackيف منع
عودة الإ�سمنت من الفراغ احللقي �إىل
املوا�سري ،مع �أن هذا امل�سار يعتمد عادة
على الإ�سمنت نف�سه يف ع��زل ال��ف��راغ
احللقي وهذا ما مل يتحقق ب�سبب تلوث
الإ�سمنت ب�سائل احلفر ،كما �أن النوع
امل�ستخدم يحتوي على �صمامي عدم
رجوع مثبتني يف الطوق العائم ( Float
 )Collarف�شال بدورهما يف منع ت�سرب
الإ�سمـــنت من الفراغ احللقي �إما لأنهما
مل يعمال �أ�سا�ساً� ،أو لأنهما مل يقدما

ال�شكل 21-
جزء من ت�شكيلة عملية ال�سمنتة

العزل املطلوب (ال�شكل.)21 -

ت�سبب ما �سبق يف ت�سرب الغاز والنفط
�إىل البئر .وكان هناك عدد من امل�ؤ�شرات
على ح�صول هذا الت�سرب ،منها:
 -قيام الطاقم ب�إجراء اختبار لل�ضغط على عازلية الإ�سمنت خلف موا�سري التغليف الإنتاجية ،وقدبني االختبار وجود فرق يف ال�ضغط بني موا�سري احلفر وبني خط قتل البئر* (.)Kill Line
 -تكرار االختبار مرة ثانية واحل�صول على نف�س النتائج ،وقد عزاه الطاقم �إىل ما ي�سمى ت�أثرياملثانة** ( ،)Bladder Effectوالذي تبني خط�أه الحقاً.
بعد و�صول الغاز �إىل ال�سطح اختار الطاقم حتويله �إىل فا�صل الغاز اخلا�ص ب�سائل احلفر (،)MGS
لكن كمية الغاز كانت كبرية حيث و�صل معدل اندفاع الغاز �إىل  165مليون قدم مكعب باليوم ،وارتفع
ال�ضغط يف املعدات �إىل �أكرث من الطاقة الت�شغيلية بحوايل  100رطل /بو�صة مربعة ( ،)psiوت�سرب الغاز
على �سطح من�صة احلفر و�صوالً �إىل م�آخذ الهواء للمحركات العاملة على �سطح املن�صة ،وحتول الأمر من
ت�سرب للغاز �إىل انفجار �أودى كما �سلف بحياة � 11شخ�صاً من الطاقم ،وت�سبب بتدمري من�صة احلفر التي
ا�شتعلت ل�ست وثالثني �ساعة قبل �أن تغرق ،لتبد�أ بعدها �آالف الرباميل من النفط بالت�سرب �إىل مياه خليج
*
**

خط موا�سري عايل ال�ضغط ميتد من جمموعة موانع االنفجار �إىل امل�ضخات على ال�سطح.
�ضغط �سائل احلفر املوجود يف الفراغ احللقي الذي ينتقل �إىل موا�سري احلفر.
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املك�سيك ،وقد بني التحقيق �أن موانع االندفاع (� )BOPأغلقت على الفراغ احللقي لكنها مل تتمكن من
عزله ،فعملت موانع االندفاع املتغرية ( )VBRو�أغلقت الفراغ� ،إال �أن ت�ضرر كابل ( *)MUXت�سبب يف
�إعادة فتح موانع االندفاع ،ثم ف�شلت عملية ت�شغيل مانع االندفاع الأعمى ( ،)BSRوف�شل نظام امل�شاكل
الكربى الأوتوماتيكي ( )AMFيف ت�شغيل ذلك املانع ،وبدورها ف�شلت املركبات الآلية التي يتم التحكم بها
من بعد ( )ROVيف ت�شغيل مانع االندفاع الأعمى.
ا�ستمر االندفاع ملدة  87يوماً قبل �أن يتم التحكم بالبئر ب�شكل نهائي .وقدرت كمية النفط الإجمالية التي
ت�سربت �إىل املياه بحوايل  5ماليني برميل� ،أي مبعدل زاد عن � 57ألف برميل يف اليوم ،كما قدر حجم الغاز
املت�سرب بحوايل  8مليارات قدم مكعب (�أكرث من  226مليون مرت مكعب) ،معظمها من غاز امليثان ،كما مت
العثور يف العينات امل�أخوذة من املياه القريبة من موقع االندفاع على ن�سب من البنزين  ،benzeneوالتولوين
 ,tolueneو�إيثيل بنزين  ,ethylbenzeneوالزيلني  ،xylenesوبرتكيز و�صل �إىل  78ميكرو غرام /لرت.34
�إن التف�صيل ال�سابق ملا حدث من اندفاع بئر ماكوندو ي�شري �إىل �أن عملية االندفاع هي نتيجة
متتال مثل �أحجار الدومينو.
ٍ
ل�سل�سلة من الأخطاء تقود �إىل ت�ساقط الأنظمة الدفاعية يف البئر ب�شكل
وميكن جتاوزاً �أن يدعى هذا النوع من االندفاعات باالندفاعات الطبيعية كما ذكر �سابقاً ،وهي تلك
التي حتدث نتيجة �أخطاء غري مق�صودة تتعلق ب�آلية العمل �أو بالتف�سري اخلاطئ للمعلومات �أو بف�شل
املعدات امل�ستخدمة.
حتى نهاية عام  2010كانت �شركة  BPقد �أنفقت  17.7مليار دوالر على العمليات اخلا�صة
ب�إيقاف االندفاع والتعوي�ضات التي دفعت للمت�ضررين .كما �أن�ش�أت �صندوقاً خا�صاً ملعاجلة البيئة
ولتعوي�ض املت�ضررين بقيمة  20مليار دوالر ،مت دفع  5مليارات منها عام  ،2010وتعهدت ال�شركة
بدفع  1.25مليار دوالر كل ثالثة �أ�شهر حتى عام .2013
وبعد مرور حوايل عامني على هذا االندفاع ،ال تزال الآراء مت�ضاربة حول الت�أثري البيئي له،
حيث يرى بع�ض العلماء �أن الت�أثري غري املبا�شر بد�أ يظهر على �شكل ت�شوهات �سرطانية يف الأجيال
اجلديدة من املخلوقات املوجودة يف مياه املنطقة مثل وجود �أعداد من الروبيان التي ال عيون لها� ،أو
وجود �أ�سماك حتمل قروحاً� ،أو ظهور بع�ض �أنواع ال�سرطانات بدون خمالب .بينما يرى �آخرون �أن
ذلك الت�أثري مل يتعد الت�أثري املبا�شر يف وقت االندفاع على املخلوقات البحرية والأ�سماك والتي نفق
عدد كبري منها م�سبباً انخفا�ض كفاءة عمليات ال�صيد يف املنطقة ،م�ؤكدين �أن حتليل عينات املياه
على بعد ثالثة كيلومرتات من موقع االندفاع بني عدم وجود �أية �آثار للهيدروكربونات على الإطالق.

ت�سرب الناقلة Sea Empress
حدث هذا الت�سرب عام  1996يف ويلز يف بريطانيا ،عندما كانت الناقلة  Sea Empressيف طريقها �إىل
م�صفاة  Texacoلتفريغ حمولتها ،وقد ا�صطدمت بكتلة كبرية من ال�صخور ت�سببت يف ت�سريب �أكرث من 72
�ألف طن من النفط �إىل املاء خالل �أ�سبوع واحد.
ولعل من املفارقات �أن حتدث تلك الكارثة يف �أحد املحميات الربيطانية البحرية الطبيعية ،وكان من
نتائجها موت �آالف الطيور يف الأ�سابيع القليلة التي تلت احلادث ،كما ماتت كميات �ضخمة من الطحالب
*
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والأع�شاب البحرية قرب ال�شاطئ ،ونفقت �أعداد كبرية من الالفقاريات واملحار والرخويات والأ�سماك .كما
�سجل موت �أعداد من خنازير البحر ( )Porpoisesوالدالفني .لكن الت�أثري البيئي الإجمايل لتلك احلادثة
كان �أقل من املتوقع ،وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل �أن ال�سبب رمبا كان مرتبطاً بالتوقيت الذي ح�صل فيه
الت�سرب يف �شهر �شباط/فرباير ،حيث مل تكن املخلوقات املهاجرة قد و�صلت �إىل املنطقة بعد ،كما كان
للطق�س العا�صف دور كبري يف ت�شتيت بقعة النفط .و�أ�شارت الأبحاث الالحقة �إىل �أن احلياة البحرية يف
املنطقة عادت �إىل طبيعتها تقريباً يف عام � ،2001أي بعد حوايل خم�س �سنوات من احلادثة.

اندفاعات  Ogonilandيف نيجرييا
وهي من املناطق التي ال زالت تثري اجلدل حتى اليوم فيما يخ�ص الت�أثريات البيئية لالندفاعات ،وقد
متت الإ�شارة لأحدها �سابقاً يف هذه الدرا�سة كمثال عن االندفاعات املفتعلة ،حيث باتت هذه املنطقة متثل
رمزاً للكوارث البيئية الناجتة عن ت�سربات واندفاعات النفط بكل معنى الكلمة ،مما ي�ستدعي �شيئاً من
التف�صيل حولها.
تتميز منطقة  Ogonilandعموماً بت�ضاري�س متغرية وعدد كبري من اجل��داول املتعرجة واخللجان
ال�صغرية ،وبحريات �ضحلة من املياه قليلة امللوحة ،كما تت�صف بتنوع كبري يف الغطاء النباتي مثل الغابات
النامية يف امل�ستنقعات .كما �أن الأحوا�ض املائية يف املنطقة تعترب م�صدراً رئي�سياً ملياه ال�شرب ،مما يجعل
احلفاظ عليها �أمراً يف غاية الأهمية ،حيث يقوم ال�سكان املحليون بحفر �آبار مياه ال�شرب يدوياً �إذ �أن تلك
الأحوا�ض �ضحلة ال يزيد عمقها يف �أغلب الأحوال عن � 10أمتار ،ولكن التلوث الناجت عن النفط يجرب
ال�سكان على احلفر �إىل �أعماق ت�صل �إىل  50مرتاً �أحياناً ،مع �أن املياه على هذه الأعماق هي مياه مو�سمية
يف الغالب مما ي�ؤدي �إىل �شح ما يتوفر منها يف غياب الأمطار.
ميكن تق�سيم اجلهة ال�ساحلية �إىل ثالثة مناطق ح�سب نوعية النباتات التي تعي�ش فيها:
1 .1منطقة احلافة ال�شاطئية :وتوجد فيها �أ�شجار املانغروف اال�ستوائية (� )Mangrovesضمن
امل�سطحات ال�شاطئية ،بينما تنت�شر �أ�شجار امل�ستنقعات و�أ�شجار النخيل والفواكه على اجلزء
الرملي.
2 .2منطقة املياه املاحلة :تنت�شر فيها �أ�شجار املانغروف.
3 .3املنطقة املياه العذبة :تنت�شر فيها �ضروب عدة من �أ�شجار الغابات و�أ�شجار نخيل الزيت.
�أما النطاق الفي�ضي ( )Floodplainsاملجاور لنهر النيجر ،فتغطيه �أ�شجار الغابات املطرية ونخيل
الزيت ،والأ�شجار الليفية ،والأ�شجار املثمرة ،والنباتات املت�سلقة ،وال�سراخ�س ،والنباتات الع�شبية ،والق�صب.
وت�شكل �أ�شجار املانغروف مالذاً لعدد كبري من النظم البيئية واملنتجات التي متد ال�سكان يف املنطقة
ب�أ�سباب العي�ش كال�سمك ،واخل�شب امل�ستخدم لبناء املنازل وحطب الوقود .وبغ�ض النظر عن الزراعة ،تقدم
الغابات العديد من الفواكه والأغذية التي تنمو ب�شكل طبيعي على مدار ال�سنة ،كما �أنها غنية بالأع�شاب
الطبية التي ت�ستخدم كدواء من قبل ال�سكان وت�شكل م�صدراً رافداً لرزقهم .وقدر عدد ال�سكان يف املنطقة
عام  2006بحوايل � 832ألف ن�سمة.
اكت�شف النفط غربي  Ogonilandعام  ،1956وذلك يف ت�سعة �آبار ،و�شكل النفط املنتج منها جزءاً من �أول
�شحنة نفط �صدرتها نيجرييا عام  1958والتي بلغ حجمها � 22ألف برميل.
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وق��د �شهدت والي��ة River State

ال��ت��ي ت��ق��ع ف��ي��ه��ا امل��ن��ط��ق��ة ع�����دداً من
االن��دف��اع��ات واحل���رائ���ق ال��ن��اجت��ة عن
ن�شاط عمليات اال�ستك�شاف والإنتاج
فيها منذ �أواخر اخلم�سينات من القرن
املا�ضي ،35ومابني عامي  1970و1982
�سجلت �أكرث من  1581حادثة ت�سريب
للنفط يف منطقة دل��ت��ا النيجر .كما
�سجلت  2768حادثة بني عامي 1976
و � 1996أدت مبجموعها �إىل ت�سريب
 3.8مليون برميل من النفط �إىل النظام

ال�شكل22 -
بحرية نفطية ت�شكلت نتيجة �أحد االندفاعات يف Ogoniland

البيئي احليوي للمنطقة (ال�شكل ،)22 -ومنها حادثة اندفاع بئر  Faniwaعام  ،1984وقدرت كمية النفط مبا
يرتاوح بني � 200-146ألف برميل ،وحادثة  Fantunaعام  1984والتي ت�سرب فيها � 200ألف برميل .وما بني
عامي  1985و� 1993سجل ت�سرب �أكرث من  5352برميل من النفط من من�ش�آت �شركة  Shellفقط.36

يف الثاين والع�شرين من حزيران/يوليو � 1999شب حريق يف البئر رقم � 16ضمن حقل  Yorlaالذي
تديره �شركة �شل ،وقد مت �إخماد احلريق الناجت بالتعاون بني ال�شركة واملواطنني املحليني ،واعتربت ال�شركة
�أن �سبب احلريق كان العبث املتعمد ب�صامولتني على ر�أ�س البئر الذي يبعد ب�ضع مئات من الأمتار عن البئر
رقم  .10يف التا�سع والع�شرين من �شهر ني�سان�/أبريل  2001حدث انفجار �ضخم يف البئر رقم  10تبعه
اندفاع قوي للنفط و�صفه املحليون ب�أنه كان يت�ساقط عليهم مثل املطر ،ومتكنت ال�شركة من �إيقاف االندفاع
يف الثامن من �أيار/مايو  .2001و�إذ
ال�شكل23 -
ت�شري البيانات �إىل �أن االندفاع �أدى
خارطة تبني موقع الت�سرب وتقدم البقعة النفطية الناجتة عنه
لت�سرب �أربعة �آالف برميل فقط� ،إال
�أن �أث��ره كان كبرياً ب�سبب �أنه حدث
يف منطقة  Ogonilandوالتي تقدر
م�ساحتها بحوايل  1000كم.2

ت�سرب الناقلة Exxon Valdez
ح��ـ��دث ه���ذا الت�سـرب يف عـام

 1989يف خليـج �أال�سكا (ال�شكل-
 ،)23ون��ت��ـ��ج ع��ن��ه ت�����س��رب ح���وايل

� 262أل��ف برميل م��ن النفط ،وقد
�سجل موت  2500ثعـلب بحر (Sea
 ،)Otterو�أك�ثر من � 250ألف طائر
م��ن ف�صائل خمتلفة ،كما نتج عن
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احلادث موت جزء كبري من الطحالب والالفقاريات �سواء نتيجة لتما�سها مع النفط� ،أو ب�سبب عمليات
تنظيف ال�شاطئ با�ستخدام املياه امل�ضغوطة حيث ا�ستمرت عمليات تنظيف البحر وال�شاطئ مدة �أربع
�سنوات ،و�أنفقت �شركة  Exxonيف �سبيل ذلك �أكرث من  2مليار دوالر.
وتبني على املدى الطويل �أن تعر�ض املخلوقات البحرية والربية لبقايا النفط املمتزجة برمال ال�شاطئ
قد �سبب عدداً من الوفيات بعد ب�ضع �سنني من احلادث ،كما ترك ب�صمة على امل�ؤ�شرات احليوية للأ�سماك
وكالب البحر وحتى على و�ضع البي�ض من قبل الطيور التي ت�ستوطن املنطقة .ويبدو �أن الت�أثري غري املبا�شر
كان له نف�س �أهمية الت�أثري املبا�شر يف تلك احلالة ،و�إن كانت نتائجه قد ظهرت مت�أخرة ،حيث تغريت
الرتكيبة احليوية يف املنطقة نتيجة تغري التوازن البيئي بني عدد احليوانات املفرت�سة وعدد الطرائد ،وهذا
�سبب بدوره تغري نوع النباتات يف املنطقة .وبالرغم من ذلك� ،إال �أن املنطقة املت�أثرة ا�سرتجعت عافيتها
تدريجياً ،ويف درا�سة �أجريت على الف�صائل احلية يف املنطقة بعد ع�شر �سنوات من احل��ادث ،تبني �أن
ع�شرة منها قد تعافت متاماً من ت�أثري احلادث ،بينما كانت بقية الف�صائل يف طور التعايف والعودة حلالتها
الطبيعية من حيث التكاثر وا�ستيطان املنطقة.38
وقد بينت مراقبة املنطقة املت�ضررة ودرا�سة الو�ضع احليوي لل�شاطئ بعد فرتة طويلة� ،ضرورة تغيري
منظور عملية تنظيف التلوث الناجت عن الت�سرب النفطي ،حيث مت الت�أكيد على النقاط التالية:
�1 .1إن حم��اوالت التنظيف قد تكون �أك�ثر �ضرراً على البيئة من النفط نف�سه ،خا�صة عند تكرارها
با�ستخدام املواد الكيميائية املختلفة (كاملنظفات) والطرق الفيزيائية (�إزالة الرمال� ،أو ا�ستخدام املاء
امل�ضغوط) .حيث ظهرت تداخالت بيولوجية متنوعة يف املناطق التي تت�أثر باملد واجلزر نتج عنها
تغري يف املوئل الطبيعي للمخلوقات� ،أدى بدوره �إىل �أن تكون اخل�سائر احليوية غري املبا�شرة �أكرب من
تلك املبا�شرة.
2 .2ميكن للنفط الذي ميتزج برمال ال�شاطئ ويتغلغل عميقاً فيها �أن يبقى م�ستقراً لفرتة طويلة ،وميكن
له الحقا ُ �أن يعود �إىل ال�سطح م�ؤثراً على املخلوقات ،خا�صة �أن النفط يتفكك مبعدل يعتمد على
الظروف املحيطة به ،حيث ميكن اعتبار الرمال املدفونة مبثابة ر�سوبيات حتفظ النفط املمتزج
بها من الت�شتت والأك�سدة والتفكك ال�ضوئي.
3 .3يتغلغل النفط عميقاً يف ال�شقوق املوجودة بني احلجارة وال�صخور على ال�شواطئ ،مما يقدم له
حماية �إ�ضافية من العوامل اخلارجية ،وميكن لهذا النفط �أن يتابع ت�أثريه البيئي ال�ضار يف �أي
وقت يتم ك�شفه فيه ،ك�أن يقوم �أحد املخلوقات بتحريك ال�صخور� ،أو يتم ذلك نتيجة حلركات املد
واجلزر �أو الأمواج القوية.
4 .4بعيداً عن الت�أثري املبا�شر للنفط على الطيور والثدييات ،ف�إن هذا الت�أثري قد ميتد �إىل فرتة طويلة
مكوناً نوعاً من التفاعل بني عوامل الإجهاد البيئي التي ترتبط بالو�ضع ال�صحي للمخلوقات
التي تعر�ضت للنفط ب�شكل مزمن �سواء عرب �أكلها لطرائد ملوثة �إن كانت الحمة� ،أو عرب تناولها
للأع�شاب والنباتات التي جنت من املوت بعد التالم�س املبا�شر مع النفط .كما ميكن �أن يتجلى الأثر
البيئي يف هذه املرحلة يف تعطيل الوظائف االجتماعية كرعاية املواليد اجلدد �ضمن الف�صائل التي
تعي�ش على �شكل قطعان �أو جماعات.
5 .5ي�ؤدي التعر�ض للنفط لفرتة طويلة حتى لو كان برتكيز منخف�ض (�أجزاء باملليار) �إىل ت�شوهات تطول
فراخ ال�سمك من حيث �سرعة النمو واحلجم ،وتتجاوزها �إىل �إيجاد ت�شوهات �أحياناً يف الفراخ،
ونق�ص يف اخل�صوبة وحتى املوت.39
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الف�صل الرابع

الآثار البيئية لعمليات احتواء ومعاجلة النفط املت�سرب
ي�شري تعبري احتواء  Containmentبقعة النفط املت�سربة �إىل احتجاز هذه البقعة ملنعها من التو�سع �أو
لتوجيهها نحو منطقة ي�سهل فيها التعامل مع البقعة� ،أو حتى ملجرد جتميع النفط املت�سرب ب�شكل ميكن من
خالله ا�سرتجاع هذا النفط �أو حرقه �أو معاجلته.
وتعترب عملية االحتواء �أحد �أهم التقنيات امل�ستخدمة لتخلي�ص البيئة من النفط املت�سرب للحد من
ت�أثريه قدر الإمكان .لكنها قد تكون بدورها �أحد امل�ؤثرات على البيئة املحيطة مبكان االندفاع.
هنـاك عدد كبري من املـواد الكيميـائية واملعـدات امل�ستخـدمة يف عمـلية احتواء النـفط بعد �أو خالل
االندفاع ،وهي ت�شكل �سالحاً ذا حدّ ين مما يجعل من ا�ستخـدامها يف عملـيات االحتواء والتنظيف �أمراً
يحتاج �إىل درا�سة مت�أنية ،بل تقوم بع�ض اجلهات ب�إجراء عمليات حماكاة  Simulationللت�أثريات البيئية
التي قد تنتج عن ا�ستخدام هذه املعدات واملواد ،حتى ال يكون ال�ضرر الذي قد ينتج عنها �أكرب من ال�ضرر
الناجت عن النفط نف�سه .ومن هذه املعـدات واملـواد الكيميائية ،ميـكن الإ�شـارة �إىل �أهمـها فيـما يلي:

 .1احلواجز Booms
احلاجز عبارة عن �ستارة يرتاوح طولها بني � 15إىل  30مرتاً ،وتتكون من �أربعة �أجزاء �أ�سا�سية كما هو

مبني يف (ال�شكل:)24 -

1 .1جزء يعمل على تعومي الذراع .Means of Flotation
2 .2جزء مينع مرور النفط فوق الذراع .Freeboard

3 .3حا�شية �سفلية متنع مرور النفط من حتت الذراع  ،Skirtوت�صنع عادة من مادة بويل فينيل كلورايد
� ،PVCأو البولي�سرت �أو النايلون.
ال�شكل24 -
خمطط يبني �أق�سام ذراع ا�سرتجاع النفط
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4 .4ق�ضيب معدين �صلب ي�ستخدم لدعم بنية الذراع .Tension Member
ثقل موازن مينع انقالبه نتيجة حركة الأمواج القوية �أو عند حتريكه ب�سرعة.
كما يحتوي احلاجز على ٍ

وي���ب�ي�ن (ال� ��� �ش� �ك ��ل)25 -

الأنواع املختلفة من احلواجز
ال����ت����ي ت�������س���ت���خ���دم ح�����س��ب
الظروف املحيطة من �سرعة
ال��ري��اح وق��وة الأم���واج وحجم
البقعة النفطية وغريها من
الظروف.
ت�ستخدم ه��ذه احل��واج��ز
ع�بر ربطها ب��ق��ارب ي�سحبها
ل��ت��ح��ري��ك ال��ب��ق��ع��ة النفطية،
�أو قد يتم �أحياناً تثبيتها يف
مكان ما لإيقاف تقدم بقعة
م���ن ال��ن��ف��ط ن��ح��و ال�����ش��اط��ئ

ال�شكل25 -
�أ�شكال خمتلفة من احلواجز امل�ستخدمة لتجميع النفط

ال�شكل26 -
تثبيت �ستارة من قبل �شركة البرتول الربيطانية يف خليج املك�سيك

مثالً .ويبني (ال���ش�ك��ل)26 -

����ص���ورة حل���اج���ز مت ت��ث��ب��ي��ت��ه
م���ن ق���ب���ل ����ش���رك���ة ال���ب�ت�رول
الربيطانية  BPخالل اندفاع
ب��ئ��ر  Macondoيف خليج
املك�سيك ع��ام  ،2010حيث
ق��ام��ت ال�����ش��رك��ة با�ستخدام
�أكرث من ثالثني �ألف مرت من
احلواجز خالل ت�سعة �أيام من
بدء اندفاع البئر ،مت من خاللها ا�سرتجاع �أكرث من � 16ألف برميل من مزيج النفط واملاء� .إ�ضافة �إىل
ذلك ا�ستخدمت ال�شركة قرابة � 290ألف لرت من املركبات املفككة للنفط خالل الأيام الت�سعة الأوىل
من عملية مكافحة االندفاع .40

 .2الكوا�شط Skimmers
الكوا�شط عبارة عن معدات ميكانيكية تعمل كما ي�شري ا�سمها على ك�شط النفط عن �سطح املاء وقد حتتوي
على خزانات الحتواء النفط كما يحتوي بع�ض �أنواعها على فوا�صل تعمل على معاجلة النفط امل�سرتجع.
وتختلف هذه الكوا�شط ح�سب ا�ستطاعات عملها التي ترتاوح بني  0.2وحتى  100مرت مكعب يف ال�ساعة.
وقد ا�ستخدمت �شركة البرتول الربيطانية عدداً كبرياً من الكوا�شط �أثناء احتواء اندفاع بئر ،Macondo
وا�ستطاعت �أن ت�سرتجع �أكرث من � 827ألف برميل من النفط مت ك�شطها من على �سطح املاء ،وقد اعتربتها
احلكومة الأمريكية من �ضمن (الإنتاج) الذي يجب فر�ض �ضريبة حق امللكية  Royaltyو�ضريبة الدخل عليه.
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يبني (ال�شكل� )27 -أحد
�أنواع الكوا�شط امل�سمى
كا�شط الفر�شاة الدوارة.

ال�شكل27 -
كا�شط الفر�شاة الدوارة

ورغ�����������م �أه����م����ي����ة
ا���س��ت��خ��دام احل���واج���ز،
ف�إنها قد ت�ؤدي �إىل �آثار
بيئية فيزيائية مثل �إعاقة
هروب بع�ض املخلوقات
من املياه امللوثة بنواجت
االندفاع� ،إ�ضافة �إىل �أن
احلواجز نف�سها تتلوث
بالنفط املندفع وت�شكل
ب�ؤرة قد تكون قاتلة بحد
ذاتها .كما �أن الكوا�شط
بدورها قد تقتل بع�ض
املخلوقات التي تعرت�ض
طريقها �أث��ن��اء تقدمها
يف منطقة املياه امللوثة ،وهنا تلعب املوازنة بني الفوائد وامل�ضار دوره��ا يف تقييم التقنية التي يتوجب
ا�ستخدامها.

 .3املواد املا�صة Sorbents
ينظر يف هذا املقام �أي�ضاً �إىل املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف معاجلة البقع النفطية ،مثل املواد
املا�صة التي تقوم بامت�صا�ص � Absorptionأو امتزاز  Adsorptionالنفط وخا�صة يف املراحل
الأخرية من عملية املعاجلة حني تتبقى بقع �صغرية �أو �آثار من النفط على �سطح املياه .وهذه املواد
قد تكون �صناعية مثل حبيبات النايلون� ،أو ع�ضوية مثل رغوة ق�صب ال�سكر �أو ري�ش الطيور والق�ش،
�أو حتى غري ع�ضوية مثل الطمي  .Clayويجري عادة النظر يف عدة احتياطات قبل ا�ستخدام املواد
املا�صة ،مثل:
•�إن ا�ستخدام كميات كبرية من املواد املا�صة وخا�صة على هيئة حبيبات �أو بودرة ميكن �أن ي�شكل عائقاً
�أمام عمليات التنظيف الالحقة ،وخا�صة ا�ستخدام الكوا�شط.
•ميكن للمواد املا�صة �أن ت�سد امل�ضخات التي ت�شفط النفط �أو تغلق خطوط اجلريان.
•يجب احلذر عند ا�ستخدام املواد املا�صة التي ال تطفو على �سطح املاء ،لأن غرقها قد ي�شكل مركز
تلوث ي�صعب الو�صول �إليه.
•يجب �أن تكون هذه املواد قادرة على امت�صا�ص النفط واالحتفاظ به لفرتة كافية ريثما يتم التخل�ص
منها ب�شكل ال ي�ضر البيئة.
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 .4امل�شتتات Dispersants
امل�شتتات هو م�صطلح عام ي�ستخدم للإ�شارة �إىل جمموعة مواد معاجلة كيميائية حتفز ت�شكيل قطرات
�صغرية من النفط على �سطح املاء .حتتوي امل�شتتات عادة على مواد خمتلفة مثل من�شطات التوتر ال�سطحي
وهي ت�شابه بذلك ال�صابون ومواد التنظيف املنزلية ،وعادة ما ت�ستخدم يف مناطق االندفاعات القريبة من
امل�ستعمرات احليوية �أو قرب ال�شواطئ .لكن هناك نقطتني �أ�سا�سيتني ترافقان ا�ستخدام هذا النوع من
املواد الكيميائية ،وهما :فاعلية هذه املواد ،ودرجة �سميتها �أو درجة �سمية املركب الناجت عن احتادها مع
النفط.
حتدد فعالية هذه املواد ح�سب كمية النفط التي تبقى بعد ا�ستخدامها ،وتت�أثر بنوعية النفط وتركيبه
�إ�ضافة �إىل طاقة املياه ،فكلما ارتفعت هذه الطاقة كلما ازدادت فعالية هذه املواد.
�أما �سمية هذه املواد ،فهي ما جعلت ا�ستخدام هذا النوع من املركبات يواجه جدالً حاداً ،فبع�ض هذه
املركبات التي كانت ت�ستخدم حتى �سبعينات القرن املا�ضي كانت �شديدة ال�سمية حتى �أن ت�أثريها على البيئة
كان �أ�شد �ضرراً من النفط نف�سه .بينما تتمتع امل�شتتات املتوفرة حالياً بدرجة �أقل من ال�سمية تقل مبئة مرة
عن �سمية امل�شتتات التي كانت ت�ستخدم �سابقاً .وي�ستخدم م�ؤ�شر  LC50املذكور �سابقاً يف حتديد �سمية
هذه املواد ،وقد كان الرتكيز ال�سام من هذه املواد �سابقاً يرتاوح بني  50-5ملغ/لرت ،بينما ال تعترب املواد
امل�ستخدمة حالياً �سامة �إال �إذا و�صل تركيزها �إىل حدود  500 - 200ملغ/لرت.
يبني (اجلدول )8 -نتائج اختبار �سمية بع�ض هذه املواد خالل � 48ساعة على بع�ض �أنواع البالنكتون
التي توجد يف معظم املياه (.)Mervin, 2011
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اجلدول8 -
درجة �سمية بع�ض �أنواع امل�شتتات

التركيب الكيميائي
ثنائي بوتوك�سي �إيثانول 2-Butoxyethanol
�أحادي بروبلين غليكول Monopropylene glycol
�سوربيتانت مونوليت Sorbitant monoleate
بولي �إيثيلين غليكول مونوليت Polyethylene glycol monoleate

)LC50 (mg L-1
1007 - 211
11783 - 7139
> 1000
1220 - 671

�سلفو�ساك�سينات ديوكتيل ال�صوديوم Sodium dioctyl sulphosuccinate

4.2 - 2.8

كيرو�سين منزوع المواد العطرية Dearomatised kerosene

> 10000

 .5مواد الغ�سيل ال�سطحي Surface Washing Agents
وهي مواد ي�شار �إليها �أحياناً با�سم منظفات ال�شاطئ ،وتختلف عن امل�شتتات رغم �أنها قد تعرف بنف�س
اال�سم �أحياناً ،ويعترب الفرق الأ�سا�سي بينها وبني امل�شتتات ،يف �أن الأخرية ت�ستخدم يف املياه لت�شتيت النفط
وحتويله �إىل قطرات �أ�صغر ،بينما ت�ستخدم مواد الغ�سيل عادة على الياب�سة لف�صل النفط عن ال�سطوح
التي الت�صق بها ،كما �أن انحاللية امل�شتتات يف املاء والنفط مت�ساوية عموماً ،بينما تكون مواد الغ�سيل �أكرث
انحاللية يف املياه .وقد بينت التجارب �أن �سمية هذه املواد �أقل بكثري من امل�شتتات ،وحل�سن احلظ ف�إن �أكرث
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هذه املواد فعالية هي �أف�ضلها
من حيث قدرتها على التنظيف،
ح��ي��ث ل��وح��ظ �أن ال�����ص��اب��ون
امل��ن��زيل ال��ع��ادي يعترب �أع��ل��ى
�سمية م��ن معظم ه��ذه امل��واد
( )LC50=15رغم �أن قدرته
على التنظيف تعترب �أق��ل من
بقيتها .يبني (ال���ش�ك��ل)28 -
نتائج اختبار �سمية بع�ض مواد
الغ�سيل ال�سطحي مقارنة مع
قدرتها على التنظيف.

ال�شكل 28-
�سمية وفعالية بع�ض مواد الغ�سيل ال�سطحي امل�ستخدمة يف تنظيف بقع النفط

م�صدر البيانات :جدول اختبار �سمية وفعالية مواد الغ�سيل ال�سطحي.Mervin, 2001 ،

وم���ن ال��وا���ض��ح م��ن خ�لال
ال�شكل �أن امل�ستح�ضر التجاري املرخ�ص* هو الأقل �سمية حيث تزيد قيمة  LC50له عن  ،10000بينما
هو الأكرث فاعلية .كما يبدو من ال�شكل �أي�ضاً �أن فعالية �أغلب هذه املواد تكون متقاربة يف املاء العذب ويف
املاء املالح� ،إال �أن املنظفات احلديثة التي ت�ستند �إىل مذيبات ذات �أ�سا�س نفطي قد تفقد معظم فعاليتها
عند ا�ستخدامها يف املاء املالح (.)Mervin, 2011

 .6موانع اال�ستحالب Emulsion breakers
�إ�ضافة �إىل املواد املذكورة �أعاله ،ت�ستخدم مواد �أخرى مثل موانع اال�ستحالب التي متنع ت�شـكل م�ستـحلب
املاء يف النفط� ،أو تعمل على تفكـيك هـذه امل�ستحـلبات �إن وجـدت .وقد ذكر �سابقاً �أن وجود امل�ستحلبات
ي�شكل �أحد ال�صعوبات الكبرية التي تواجه عمليات التنظيف �سواء ب�سبب احلجم الكبري لهذه امل�ستحلبات
والذي ي�ستلزم وجود م�ستودعات كبرية حلفظها قبل التخل�ص منها� ،أو ب�سبب اللزوجة العالية للم�ستحلبات
مما قد يجعل الكوا�شط �أو امل�ضخات تقف عاجزة �أمام التخل�ص منها.
ويوجد نوعان رئي�سيان من هذه املوانع� ،أحدهما ي�سمى (النظام املغلق) وي�ستخدم عندما تكون كميات
املياه قليلة مثل حالة اندفاع على الياب�سة مثال� .أما الآخر املدعو با�سم (النظام املفتوح) في�ستخدم يف وجود
كميات كبرية من املياه ،وتقا�س فعالية هذه املواد ب�أقل كمية كافية ملنع ت�شكل امل�ستحلب �أو لتفكيكه .يبني
(اجلدول )9 -فعالية بع�ض موانع اال�ستحالب ودرجة �سميتها يف اختبار مدته � 96ساعة.

اجلدول9 -
فعالية و�سمية بع�ض موانع اال�ستحالب

المادة
م�ستح�ضر تجاري مرخ�ص
من�شط توتر �سطحي تجاري
م�ستح�ضر تجاري حقلي 1
م�ستح�ضر تجاري حقلي 2
*

نظام مفتوح
1:800
1:300
1:100
1:100

نظام مغلق
1:700
1:800
1:600
1:600

ال�سمية LC50
> 10000
400
300
75

يبدو �أن االهتمام املتزايد باملواد التي ت�ستخدم يف عمليات تنظيف البقع النفطية �سواء يف املاء �أو على الياب�سة جعل ال�شركات التجارية تتحفظ
على ذكر تركيبها الكيميائي ،واالكتفاء بذكر اال�سم التجاري
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ومن اجللي �أن االهتمام ب�سمية املواد الكيميائية امل�ستخدمة له ما يربره ،فدرا�سة ت�أثري االندفاعات
النفطية تقوم على املراقبة وت�سجيل النتائج� ،أما التنب�ؤ �سلفاً بت�أثري اندفاع ما على بيئة ما ،فهذا �أمر ي�صعب
العمل عليه حالياً ،و�إن كانت قواعد البيانات املختلفة ت�سجل با�ستمرار نتائج درا�سات االندفاعات يف �أماكن
خمتلفة من العامل.

 .7حرق النفط املندفع In-Situ Burning
يعترب حرق البقعة النفطية من �ضمن تقنيات التخل�ص من النفط املندفع ،حيث يتم �إ�شعال النفط بهدف �إزالة
�أكرب كمية ممكنة منه على �أو�سع م�ساحة ممكنة �ضمن زمن ق�صري ن�سبياً.
وقد بينت التجارب العملية التي بد�أت منذ �سبعينات القرن املا�ضي �أن �سماكة البقعة النفطية يجب �أن
ال تقل عن  3 - 2ملم حتى حترتق ،وهذا ما ي�ستوجب القيام بتجميع واحتواء النفط �أحياناً قبل حرقه.
وتختلف �سهولة عملية احلرق ح�سب الطق�س وح�سب نوع النفط ودرجه تعر�ضه للمحيط اخلارجي وت�أثره
بالعوامل اجلوية ،وينتج عن عملية احلرق انبعاثات تختلف باختالف تركيب النفط.
من حما�سن هذه الطريقة �أنها تتفوق على باقي طرق احتواء االندفاع عندما يتم تطبيقها ب�أ�سرع وقت
ممكن قبل �أن تتطاير املركبات اخلفيفة من النفط املندفع ،وعند تطبيقها �ضمن ال�شروط املنا�سبة ف�إنها
متنع انت�شار النفط على م�ساحات وا�سعة ،كما �أنها عملية �سريعة م�ؤلفة من خطوة واحدة حيث بينت بع�ض
الدرا�سات �أن �سرعة احرتاق النفط تبلغ  5000لرت/املرت املربع/اليوم ،بينما يجب عند ا�سرتجاع النفط
القيام بتخزينه ونقله والتخل�ص منه �أو ف�صله عن ال�شوائب قبل ا�ستخدامه ،وهي خطوات حتتاج �إىل معدات
خمتلفة وطواقم كبرية وزمن طويل كما �أنها مكلفة جداً ،خا�صة و�أن هذه امل�ستلزمات ال تكون متوفرة يف
مكان االندفاع بل يجب جتميعها ونقلها من �أماكن متفرقة .بينما ميكن حرق النفط املندفع حتى يف الأماكن
النائية با�ستخدام �إمكانات حمدودة.
وم����ن م�����س��اوئ ه��ذه
التقنية �أن بع�ض كميات
ال��ن��ف��ط ال��ت��ي حت���رق قد
ت���ك���ون ك���ب�ي�رة يف بع�ض
الأحيان ،بحيث قد يكون
من الأجدى (من الناحية
االق��ت�����ص��ادي��ة) جتميعها
ومعاجلتها ،فقد قامت
�شركة البرتول الربيطانية
ب�����إح����راق ح�����وايل 265
�أل����ف ب��رم��ي��ل يف الأي����ام
الت�سعة الأوىل فقط من
ان��دف��اع بئر Macondo
يف خليج املك�سيك بهدف
منع انت�شارها واقرتابها
م��ن ال�شاطئ (ال���ش�ك��ل-
.42)29

ال�شكل29 -
حـرق �إحدى البقع النفطية من قبل �شـركة  BPيف
اندفاع  Macondoيف خليج املك�سيك عام 2010
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�أما �أهم امل�ساوئ والتي تثري �شكوكاً كثرية حول جدوى عملية حرق النفط املندفع ،فهي ت�ستلزم وجود
حواجز خا�صة مقاومة للنار� ،إ�ضافة �إىل العامل الأكرث �أهمية وهو احتمال وجود انبعاثات �سامة يف �سحابة
الدخان الناجت عن احلرق .حيث يف �سحابة احلريق جزئيات ترت�سب من ال�سحابة ،كما توجد غازات ت�شبه
برتكيبها غاز العادم ،وكميات من الهيدروكربونات غري املحرتقة .ويتكون ال�سخام  Sootالناجت ب�شكل
رئي�سي من جزيئات من الكربون التي متت�ص على �سطحها كميات من املواد الكيميائية املختلفة.
وقد جرت العديد من الدرا�سات التي اهتمت بدرا�سة تركيب ال�سحابة الدخانية نتيجة التخوف من ت�أثريها
على البيئة عموماً ،وعلى �صحة الإن�سان خ�صو�صاً ،حيث ي�ؤخذ بعني االعتبار �أن هذه ال�سحابة ميكن �أن تنت�شر
على م�ساحات �شا�سعة �إذا توفرت الرياح ب�سرعة منا�سبة .وتبني �أن اجلزئيات ال�صغرية جداً ( 10ميكرون �أو
�أقل) وهي التي ميكن �أن تدخل �إىل اجلهاز التنف�سي للإن�سان ،وجدت على م�ستوى �سطح الأر�ض على بعد
 500مرت من حريق جتريبي �صغري ،وبرتكيز يقارب الرتكيز احلرج الذي ميكن �أن يكون ذا �أثر مبا�شر على
ال�صحة ،والبالغ  10ميكرون/املرت املكعب .ومن هذه املواد املركبات الهيدروكربونية العطرية متعددة احللقات
( ، * )PAHوقد عرث عليها يف نواجت عمليات احلرق �سواء �ضمن الغازات املنبعثة �أو �ضمن �سحابة ال�سخام.
وهي مواد توجد يف كل �أنواع النفط وترتاوح ن�سبتها بني  % 0.001وحتى  ،% 1وقد تبني �أنها تتحول �إىل
غازات عند حرق البقع النفطية ،لكن ق�سماً منها ميكن �أن ي�صل �إىل  % 10من الكمية الأ�سا�سية يظل يف بقايا
احلريق بدون �أن ي�شتعل� ،إال �أن هذه املواد ب�سبب تركيزها ال�ضئيل ن�سبياً وب�سبب احرتاق معظمها ،ال تعترب
من �ضمن املواد اخلطرة عند تقييم نواجت االحرتاق ،و�إن كان بع�ض الباحثني 43ي�ؤكدون �أن وجودها بن�سبة 5.4
جزء باملليار  ppbقد ت�سبب يف انخفا�ض فر�ص جناة بع�ض �أنواع �سمك ال�ساملون بن�سبة  % 15نتيجة فقد
بع�ض حيويتها.
ومن امل��واد الأخ��رى التي ت�شكل هاج�ساً عند حرق البقع النفطية ،توجد مواد عالية ال�سمية مثل
الديوك�سينات  ، Dioxinsو�أخطرها مادة  ، ** TCDDلكن ن�سبتها �أي�ضاً ال ت�شكل ذلك اخلطر الذي ميكن
االعتداد به .كما توجد النواجت الأخرى املتوقعة مثل �أول وثاين �أك�سيد الكربون ،وثاين �أك�سيد الكربيت الذي
يتنا�سب حجمه مع ن�سبة الكربيت املوجودة يف النفط والتي ترتاوح عادة  % 0.1وحتى  % 5وزناً .كما توجد
نواجت �أخرى من املركبات الطيارة مثل البنزين  ،والزيلني  ،والتولوين.
�إال �أن الدرا�سات احلديثة بينت �أن الت�أثريات املبا�شرة ال�ضارة بال�صحة تنخف�ض كثرياً �أو تنعدم تقريباً
على بعد  1كم من مركز احلريق ،وترتاوح م�سافة الأمان عموماً بني  90مرت وحتى  3200مرت عن مركز
احلريق .كما �أكدت تلك الدرا�سات �أن عملية حرق البقع النفطية ال تزيد من كمية املركبات التي تنتقل من
النفط �إىل املاء حتى بدون عملية احلرق .

* Polyaromatic Hydrocarbons.
** 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxin
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اخلال�صــة
 �إن حوادث االندفاع لي�ست �أمر ًا نادراً ،ومن املتوقع �أن حت�صل دوماً ،مما ي�ستوجب اتخاذكل و�سائل احليطة املمكنة للحد منها .لكن هذا ال يعني �أن كل بئر يحفر �سيندفع ،فبع�ض
الإح�صائيات ت�شري �إىل �أن احتمال وقوع اندفاع يف مرحلة احلفر اال�ستك�شايف يبلغ ،200/1
بينما ينخف�ض االحتمال �إىل  500/1يف مرحلة احلفر التطويري ،وينخف�ض �أكرث �إىل
 1000/1يف مرحلة احلفر الإنتاجي ،وما بني عامي  2002و ،2006حفر يف كندا حوايل
� 89ألف بئر� ،سجلت حوادث اندفاع يف  37منها ،ومن بينها  7فقط ت�سرب فيها الغاز ،بينما
ت�سربت املياه الطبقية فقط من بقية تلك الآبار.
 تختلف �آثار االندفاعات النفطية على البيئة ح�سب مكان االندفاع ،وكمية النفط وبقيةاملوائع املت�سربة ،وتركيبها الكيميائي .حيث تت�أثر املجتمعات احليوية املوجودة يف الأعماق
الكبرية �أكرث من تلك املوجودة يف املياه ال�ضحلة يف حال ح�صول اندفاع نفطي ،بينما تت�أثر
التجمعات احليوية الواقعة يف املياه ال�ضحلة �أو على ال�شاطئ ب�شكل كبري من ت�سربات
النفط الناجتة عن الناقالت �أو عن خطوط الأنابيب.
 ي�ساهم املخروط الناجت عن اندفاع النفط والغاز من قيعان البحار نحو الأعلى يف نقل�أعداد كبرية من الكائنات الدقيقة نحو ال�سطح ف�إن مل تت�أثر هذه الكائنات بالت�سمم املبا�شر
باملواد الهيدروكربونية ،فهي �ستت�أثر بتغري ال�ضغط ودرج��ة احل��رارة وتغري ن�سب امللوحة
و�شدة ال�ضوء.
 ي ��ؤدي التحلل البيولوجي للمركبات الع�ضوية يف امل�ي��اه �إىل تغيري ت��وازن الأك�سجنياملنحل فيها ب�سرعة كبرية مما قد ي�سبب موت الكائنات احلية .وحتتوي �سوائل احلفر على
�إ�ضافات كيميائية خمتلفة للتحكم بخوا�ص ه��ذه ال�سوائل ،وبع�ض ه��ذه امل��واد قد يكون
�شديد ال�سمية ،حيث ي�ؤدي ت�سرب �سائل احلفر �إىل تعكري املياه وا�ضطراب البيئة احلياتية
للكائنات احلية التي حتتاج �إىل ال�ضوء ،بينما يكون للنفط املندفع ت�أثري �ضئيل على
الأحياء يف هذه احلالة كون قوة الطفو ت�ساهم يف ارتفاع القطرات املت�شكلة نحو الأعلى،
لكن تكوّن بقع نفطية كبرية قد ي��ؤدي لنف�س امل�شكلة� ،إمن��ا لفرتة حم��دودة حيث ت�ساهم
الرياح والتيارات املائية يف ت�شتيت بقع النفط الكبرية �إىل بقع �أ�صغر.
 ال تعترب املياه الطبقية املرافقة لالندفاعات �سامة ب�شكل مبا�شر ،لكن ت�أثريها يكون عربتغيري ن�سبة امللوحة يف امل��اء مما ي��ؤدي �إىل فقدان بع�ض الكائنات احلية للبيئة املنا�سبة
حلياتها ،وي ��ؤدي �إىل هجرتها� ،أو قد تظهر �أن��واع جديدة من الكائنات احلية يف املنطقة
املت�أثرة.
 ت�ستخدم يف عمليات الإكمال والإحياء والإ�صالح بع�ض املواد الكيميائية الأكّالة واملخرّ�شةوحتى القاتلة �شديدة ال�سمية ،وت�أثريها البيئي املبا�شر على التجمعات احليوية قد يكون
ال يف حال اندفاعها من البئر.
قات ً
 ي�ؤدي امتزاج النفط بالرتبة �إىل تغري خوا�صها الفيزيائية كالنفاذية ،ويحولها �إىل تربة�سامة غري �صاحلة للزراعة ،لت�صبح الرتبة نف�سها م�صدر ًا للتلوث البيئي ينتقل بوا�سطة
املياه �أو بفعل الرياح.
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 ت�أثري املواد الهيدروكربونية على النباتات قد يكون ب�شكل مبا�شر �إما عرب ت�سمم النباتاتمبا متت�صه جذورها من هذه املواد� ،أو نتيجة الت�صاق الهيدروكربونات بالأوراق ومنع عملية
التنف�س والتمثيل ال�ضوئي .كما ت�ؤثر االندفاعات ب�شكل غري مبا�شر على النباتات من خالل
الت�أثريات اجلينية التي قد تنتقل �إىل الأجيال القادمة �أو قد تنتقل �إىل املخلوقات الأخرى
التي ت�أكل هذه النباتات.
 ي��ؤدي التما�س املبا�شر احلاد مع النفط �إىل احمرار اجللد ،وظهور وذم��ات ،والتهابات،وطفح جلدي وبثور وتقرحات .وي�ؤدي ا�ستن�شاق �أبخرة النفط �إىل ال�سعال وتهيج احلنجرة
وانقطاع التنف�س وال�صداع� ،إ�ضافة �إىل ت�شو�ش الذهن ،وقد يكون من م�سببات ال�سرطان
والت�سمم الع�صبي ،كما قد ينتج عنه �آث��ار جينية وت��أث�يرات على �إف��راز الغدد ال�صم عند
الإن�سان .ويدمر النفط اخل�صائ�ص العازلة للري�ش والفراء ،وت�سعى الطيور واحليوانات
لتنظيف �أنف�سها من النفط العالق بها عن طريق املناقري �أو الأل�سنة مما ي�ؤدي �إىل �أ�ضرار
مبا�شرة على كالها و�أكبادها.
 ي��ؤدي موت بع�ض الكائنات احلية التي ت�أثرت ب�شكل مبا�شر باالندفاعات النفطية �أوالغازية �سواء يف املغمورة �أو على الياب�سة �إىل اختالل ال�سل�سلة الغذائية وهذا يتبعه اختالل
التوازن البيئي للمنطقة املتعر�ضة لالندفاع.
أرا�ض
 تكون ت�أثريات االندفاعات النفطية على الياب�سة �أكرب يف حال وجود مياه قريبة �أو � ٍرطبة ،حيث ت�ساهم املياه يف نقل الهيدروكربونات �إىل م�سافات بعيدة عن مركز االندفاع.
 ت�ساهم بع�ض املركبات الكيميائية امل�ستخدمة يف عمليات تنظيف �آثار االندفاعات يفت�أثريات بيئية قد تكون �أ�شد من ت�أثري املواد الهيدروكربونية نف�سها ،مما ي�ستوجب املوازنة
الدقيقة بني �إيجابيات و�سلبيات ا�ستخدام هذه املركبات.
 رغم كل ما ذكر ،ف�إن قدرة التجدد التي �أودعها اهلل �سبحانه وتعاىل يف الطبيعة ،جتعلالبيئة ق��ادرة على ا�سرتجاع و�ضعها الطبيعي خ�لال ف�ترات خمتلفة تتعلق بنوعية هذه
البيئة ومدى كفاءة عمليات التنظيف التي �أجريت عليها.
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ملحـــق

�صور من حادثة اندفاع بئر  Macondoيف خليج املك�سيك

احرتاق من�صة احلفر بعد اندفاع البئر

�سرطان �أزرق يغطيه النفط الذي بد�أ يت�أك�سد
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طيور ت�ساقط ري�شها نتيجة تالم�سها مع النفط

تالم�س قطرات النفط مع الروبيان
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بع�ض امل�صطلحات الواردة يف الدرا�سة
امت�صا�ص
مراكم (جممع) ال�ضغط
ت�أثري حاد
امتزاز
هوائي
طحالب� -أ�شنيات
ال هوائي
حتلل حيوي
ت�أثري املثانة
مانع اندفاع �أعمى
مانع االندفاع
االندفاع
خا�صية الطفو (العوم)
ت�أثري مزمن
ممركزات
انتفاخ الغ�ضار
م�ستح�ضر جتاري حقلي
م�ستح�ضر جتاري مرخ�ص
احتواء
مرجان� ،شعب مرجانية
م�ضاهاة الآبار
مواد �أ ّكالة
فتات احلفر
مانع ت�شكل الندف
مواد م�شتتة
ت�شتت
انحالل
ت�شكيلة (جمموعة) احلفر
ال�ضغط اجلرياين

A

Absorption
Accumulator
Acute
Adsorption
Aerobic
Algae
Anaerobic
B
Biodegradation
Bladder Effect
Blind Ram
Blow Out Preventer
Blowout
Buoyancy
C
Chronic
Centralizers
Clay swell
Commercial field agent
Commercially approved agent
Containment
Coral
Correlation
Corrosive
Cuttings
D
Deflocculent
Dispersant
Dispersion
Dissolution
Drill String
Dynamic pressure
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Edema
Emulsification
Endocrine glands
Erosion
Evaporation
Event
F
Floodplains
Fluid
Foetus
G
Gastropoda
Genotoxic
H
Hemic
Hydrostatic pressure
I
Incident
Interfacial Tension
Ionic Strength
Irritant
K
Line Kill
L
Liquid
Lubricating
M
Microorganisms
Momentum
Mud Logger
N
Radioactive Occurring Normally
NORM Materials

E

وذمة
ا�ستحالب
الغدد ال�صماء
حت
تبخر
حدث
 منطقة جتاور �ضفة النهر،النطاق الفي�ضي
)مائع (�سائل �أو غاز
�أجنّة
بطنيات الأرجل
ت�شوهات جينية
دموي
ال�ضغط ال�سكوين
حادث
قوة ترابط بني ال�سطوح
القوة الت�شاردية
خم ّر�ش
خط قتل البئر
�سائل
تزليق �أو ت�شحيم
�أحياء دقيقة
 زخم،عطالة
محُ لل (متابع) �سائل احلفر
مواد م�شعة بطبيعتها
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ثعلب املاء
�أك�سدة
مانع اندفاع املوا�سري
هيدروكربونات عطرية متعددة احللقات
تثفل (تر�سيب)
�سرعة تقدم احلفر
الت�سرب �أو التهريب
مركبات يتم التحكم بها من بعد
خا�صية قدرة ال�سائل على احلركة
�ضريبة امللكية
مكونات �آمنة (غري �ضارة)
تر�سب
ت�سرب الغاز ال�سطحي
مانع يق�ص املوا�سري
حذاء املوا�سري
حماكاة
كا�شط
بقعة نفطية
ال�سخام ،الهباب
مواد ما�صة
انت�شار
ثبات
طبقة مرتفعة ال�ضغط
مواد التنظيف ال�سطحي
ال�سمية
احلفر العنفي (التوربيني)
مواد مث ّقلة

O

Otter
Oxidation
P
Ram Pipe
Poly Aromatic Hydrocarbons
Precipitation
R
Penetration of Rate
Release
Remote Operated Vehicles
Rheology
Royalty
S
Components Safe
Sedimentation
Shallow Gas Release
Shear Ram
Shoe Track
Simulation
Skimmer
Slick
Soot
Sorbents
Spreading
Stabilization
Super Charged Layer
Surface Washing Agents
T
Toxicity
Turbo Drilling
W
Weighting Agents
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أرﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻣﺎراﺗﻴﺔ

138إصدارات المنظمة
من

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ
ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ

األبحـــــــــاث
االستهالك النهائي من الطاقة حسب
القطاعات االقتصادية في الدول العربية

مظفر حكمت البرازي٭

٭

ت�ستهدف ه��ذه الدرا�سة التعرف على حجم اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف ال��دول العربية ح�سب القطاعات
االقت�صادية ووفق امل�صادر املتاحة خالل الفرتة  .2009-1980وتغطي هذه الدرا�سة �سبع ع�شرة دولة عربية ،ومنها
جميع الدول الأع�ضاء ،وهي :الإم��ارات ،البحرين ،تون�س ،اجلزائر ،ال�سعودية� ،سوريا ،العراق ،قطر ،الكويت ،ليبيا،
وم�صر .كما تغطي �ست دول عربية �أخرى ،وهي :الأردن ،ال�سودان ،عُ مان ،لبنان ،املغرب ،واليمن� .أما الدول العربية
الأخ��رى ،وهي :جيبوتي ،ال�صومال ،فل�سطني ،القُ مر ،وموريتانيا فال تتوفر عنها �أية بيانات عن ا�ستهالك الطاقة
عموما.
باحث اقت�صادي �أول  -الإدارة االقت�صادية� ،أوابك  -الكويت
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وبادئ ذي بدء ،وملنع االلتبا�س ،ال بد من الإ�شارة �إىل الفارق بني مفهوم اال�ستهالك الإجمايل من الطاقة
من ناحية ،ومفهوم اال�ستهالك النهائي من الطاقة من ناحية ثانية .وميكن تعريف اال�ستهالك النهائي من
الطاقة ب�أنه هو حجم الطاقة الذي ي�صل �إىل امل�ستهلك النهائي� ،أي القطاعات االقت�صادية املختلفة التي
يتكون منها اقت�صاد ما .ويتمثل اال�ستهالك النهائي يف �إجمايل �إمدادات الطاقة الأولية املتاحة حمليا �أو
�إجمايل ا�ستهالك الطاقة مطروحا منه اال�ستهالك الو�سيط� ،أي كمية الطاقة امل�ستخدمة يف القطاعات
الثالثة التالية ،وهي:
 -قطاع م�صايف التكرير. -قطاع توليد الطاقة يف حمطات الكهرباء وحتويلها وتوزيعها على القطاعات االقت�صادية املختلفة. -قطاع ال�صناعات البرتوكيماوية (اللقائم).وت�صنف القطاعات االقت�صادية �ضمن ثالثة �أ�صناف رئي�سية ،وهي :القطاع ال�صناعي ،قطاع املوا�صالت،
والقطاعات الأخرى .وت�شتمل القطاعات الأخرى �ضمنيا على القطاع املنزيل ،القطاع التجاري ،والقطاع
الزراعي.
و�ستغطي الدرا�سة النقاط الرئي�سية التالية:
 -اال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب امل�صادر املتوفرة. -اال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�صادية. -م�صادر الطاقة امل�ستخدمة يف تلبية متطلبات الطاقة يف القطاعات االقت�صادية.- -كثافة ا�ستخدام الطاقة.

وتت�ألف امل�صادر التجارية التي ي�ستخدمها امل�ستهلك النهائي من �أربعة م�صادر رئي�سية ،وهي :النفط،
الغاز الطبيعي ،الكهرباء ،والفحم .وتعتمد القطاعات االقت�صادية امل�ستخدمة للطاقة يف الدول العربية على
ثالثة م�صادر ،وهي النفط والغاز الطبيعي والكهرباء .ويلعب النفط دورا �أ�سا�سيا يف تلبية متطلبات الطاقة
الالزمة لدفع عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،.ويليه يف الأهمية الغاز الطبيعي ثم الكهرباء� .أما
الفحم في�ؤدي دورا �ضئيال ال يكاد يذكر.
كما ورد �سابقا يلعب النفط دورا �أ�سا�سيا يف تلبية متطلبات الطاقة الالزمة ملختلف القطاعات
االقت�صادية يف الدول العربية ،لكن هذا الدور قد تعر�ض �إىل تراجع ملحوظ خالل الفرتة - 1980
 2009حيث هبطت ح�صة النفط يف �إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية ب�صورة
م�ضطردة من  % 77.5يف عام � 1980إىل  % 68يف عام  1990ثم �إىل  % 63.3يف عام  2000لي�صل
�إىل  % 59.6يف عام  .2009ويف مقابل تراجع ح�صة النفط تزايدت ح�صة كل من الغاز الطبيعي
والكهرباء ب�صورة ملمو�سة .ومن ناحية الغاز الطبيعي فقد ت�صاعدت ح�صته من  % 14يف عام 1980
�إىل  % 19.3يف عام  1990و�إىل  % 21.3يف عام  2000ثم �إىل  % 23.8يف عام � .2009أما ح�صة
الكهرباء فقد ت�ضاعفت من  % 8يف عام  1980لتبلغ  % 16.4يف عام � .2009أما الفحم فقد تناق�صت
ح�صته من � % 0.5إىل  % 0.2خالل الفرتة ذاتها .ال�شكل .1 -
وقبل اخلو�ض يف التفا�صيل املتعلقة باال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية بح�سب امل�صادر
املتوفرة ،ووفق القطاعات االقت�صادية املختلفة ،ت�ستدعي ال�ضرورة �إعطاء ملحة موجزة عن االجتاهات
العاملية يف اال�ستهالك النهائي من الطاقة .و�سيتم تناول اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف جمموعتني
رئي�سيتني وهما جمموعة الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وبقية الدول خارج
املنظمة ،وهذا ما �سيتم تناوله يف املحور الأول من الدرا�سة.
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ال�شكل 1 -
التوزيع الن�سبي لال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية ( )%

امل�صدر :م�شتق من IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011

�أوالً :االجتاهات العاملية يف اال�ستهالك النهائي من الطاقة
ارتفع اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف العامل مبعدل  % 23ما بني عامي  1990وعام  .2005و�سجل
اال�ستهالك النهائي يف قطاعي اخلدمات واملوا�صالت �أعلى معدالت التزايد التي بلغت  % 37يف كل من
القطاعني .ويف الوقت نف�سه يعترب قطاع ال�صناعات التحويلية �أكرب قطاع م�ستهلك للطاقة حيث بلغت ح�صته
 ،% 33ويليه القطاع املنزيل بح�صة  % 29ثم قطاع املوا�صالت بح�صة  ،% 26كما يو�ضح ال�شكل :2 -
ال�شكل 2 -
اال�ستهالك النهائي للطاقة يف العامل ح�سب القطاعات

امل�صدر.IEA, Worldwide Trends in Energy Use and Efficiency :
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وتزايد اال�ستهالك النهائي يف الدول ال�صناعية ( )OECDخالل الفرتة  2005 – 1990مبعدل % 19
مقابل  % 27يف بقية دول العامل .وجاءت الزيادة يف اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول ال�صناعية من
جراء تزايد ا�ستهالك قطاع املوا�صالت .وبلغت ح�صة قطاع املوا�صالت يف الدول ال�صناعية  % 35من �إجمايل
اال�ستهالك النهائي يف عام  .2005ويليه قطاع اخلدمات من حيث ت�سارع منو اال�ستهالك النهائي ،وبلغت
ح�صة قطاع اخلدمات  % 14من اال�ستهالك النهائي .ويظل قطاع ال�صناعات التحويلية القطاع الرئي�سي
حيث بلغت ح�صته .% 27
ويبدو امل�شهد خمتلفاً يف الدول الأخرى خارج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية حيث ي�شكل قطاع
ال�صناعات التحويلية  % 38من �إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف عام  ،2005ويليه القطاع املنزيل
بح�صة مقاربة ت�صل �إىل 36
 ،%بينما بلغت ح�صة قطاع
ال�شكل 3 -
امل��وا���ص�لات  ،% 17كما
توزع اال�ستهالك النهائي للطاقة ح�سب القطاعات
يو�ضح ال�شكل :3 -
ك��م��ا تختلف ال�����ص��ورة
ب�ي�ن ال������دول ال�����ص��ن��اع��ي��ة
( )OECDوالدول الأخرى
عند النظر �إىل ح�صـ�ص
م�صادر الطاقة التي تلبي
متطلبات ال��ط��اق��ة .ففي
ال���دول ال�صناعية ي�شكل
النفط  % 47مـن �إجمايل
الدول غري الأع�ضاء يف ()OECD
اال���س��ت��ه�لاك ال��ن��ه��ائ��ي من الدول الأع�ضاء يف ()OECD
ال��ط��اق��ة يف ع���ام ،2005
وتليه الكهرباء بح�صة  % 22ثم الغاز الطبيعي بح�صة � .% 20أما الفحم فقد تناق�صت ح�صته لت�صل
�إىل .% 6
�أما يف الدول الأخرى خارج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ف�إن ح�صة النفط قد و�صلت �إىل  % 28من
�إجمايل اال�ستهالك النهائي
ال�شكل 4 -
من الطاقة يف ع��ام .2005
ح�ص�ص م�صادر الطاقة املختلفة من �إجمايل اال�ستهالك النهائي للطاقة
وت�����س��اه��م م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة
املتجددة (الكتلة الع�ضوية)
م�����س��اه��م��ة م��ل��م��و���س��ة م��ن
�إجمايل اال�ستهالك النهائي
من الطاقة يف هذه املجموعة
من ال��دول �إذ بلغت ح�صتها
 % 25يف ع�����ام .2005
وي�ساهم الفحم بح�صة 18
 %والكهرباء بح�صة % 14
(وهي ح�صة الغاز الطبيعي)،
الدول غري الأع�ضاء يف ()OECD
الدول الأع�ضاء يف ()OECD
كما يو�ضح ال�شكل :4 -
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وتقدم الفقرات التالية نبذة خمت�صرة عن اال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات يف العامل.
القطاع ال�صناعي- :
ازداد ا�ستهالك الطاقة يف القطاع ال�صناعي يف العامل مبعدل  % 21خالل الفرتة .2005 – 1990
وح�صل معظم الزيادة يف الدول خارج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وخا�صة يف ال�صني.
القطاع املنزيل- :
يختلف خليط الطاقة امل�ستخدمة يف القطاع املنزيل ب�صورة كبرية فيما بني دول منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية وبني بقية دول العامل �إذ يعتمد هذا القطاع يف الدول ال�صناعية على الكهرباء والغاز
الطبيعي ،حيث تبلغ ح�صة هذين امل�صدرين معاً  % 72من �إجمايل اال�ستهالك النهائي يف عام ،2005
بينما تلعب امل�صادر املتجددة ،ومعظمها من طاقة الكتلة الع�ضوية ،دوراً كبرياً يف ا�ستهالك القطاع املنزيل
يف خارج دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،حيث ت�صل ح�صة هذه امل�صادر  % 59من �إجمايل
اال�ستهالك النهائي لهذا القطاع.
قطاع اخلدمات- :
ازداد ا�ستهالك قطاع اخلدمات من الطاقة مبعدل  % 37ما بني عام  1990وعام  .2005وازداد
هذا اال�ستهالك مبعدل  % 32يف الدول ال�صناعية و  % 53يف الدول خارج منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية .وتبلغ ح�صة ا�ستهالك قطاع اخلدمات يف الدول ال�صناعية  % 73من �إجمايل اال�ستهالك العاملي.
وتعترب الكهرباء هي امل�صدر الأكرث ا�ستخداماً لتلبية متطلبات الطاقة يف قطاع اخلدمات �إذ تبلغ
ح�صتها  % 47من �إجمايل ا�ستهالك هذا القطاع على امل�ستوى العاملي .وازداد ا�ستهالك الكهرباء يف هذا
القطاع مبعدل  % 73ما بني عام  1990وعام .2005
قطاع املوا�صالت- :
ازداد ا�ستهالك قطاع املوا�صالت مبعدل  % 37ما بني عام  1990و عام  .2005وت�شكل املوا�صالت
الربية  % 89من �إجمايل ا�ستهالك قطاع املوا�صالت حيث ازداد ا�ستهالك قطاع املوا�صالت الربية مبعدل
 % 41ما بني عام  1990وعام .2005
قطاع توليد الكهرباء- :
ي�شكل ا�ستهالك قطاع توليد الكهرباء من م�صادر الوقود الأحفوري  % 32من �إجمايل ا�ستهالك
الوقود الأحفوري يف العامل يف عام  ،2005كما �أن  % 66من �إجمايل �إنتاج الكهرباء يف العامل يعتمد على
ا�ستهالك الوقود الأحفوري.
ثانياً :اال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب امل�صادر املتوفرة
ال بد يف البداية من �إعطاء ملحة عن تطور اال�ستهالك النهائي الإجمايل من الطاقة يف الدول الــعربية
خـــالل الفرتة � ،2009-1980إذ تزايد حجم هذا اال�ستهالك مبعدل � % 5سنويا ليت�ضاعف من حوايل من
 1.6مليون ب م ن /ي يف عام � 1980إىل  7ماليني ب م ن /ي يف عام  .2009ال�شكل  5 -واجلدول .1 -
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ال�شكل 5 -
�إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية (�ألف ب م ن/ي)

اجلدول 1 -
�إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة (�ألف ب م ن /ي)
1980
النفط
الغاز الطبيعي
الكهرباء
الفحم
�إجمالي الدول الأع�ضاء
النفط
الغاز الطبيعي
الكهرباء
الفحم
�إجمالي الدول العربية الأخرى
�إجمالي الدول العربية

العالم (مليون ب م ن /ي)

1990

2000

الدول الأع�ضاء
1700.8
1098.3
538.6
226.3
305.0
114.5
13.3
7.4
2557.7
1446.5

2335.8
891.4
544.2
11.2
3782.7

2005
2947.5
1133.4
758.1
12.0
4851.1

2009
3417.4
1560.0
972.8
10.4
5960.6

الدول العربية الأخرى
222.7
160.3
7.2
1.2
32.5
16.1
7.0
0.4
269.5
177.9

347.8
8.8
69.1
12.0
437.8

481.2
23.3
87.4
13.9
605.7

576.4
35.3
124.7
2.8
739.2

1624.4

2827.2

4220.5

5456.7

6699.8

91.5

103.5

117.7

132.8

140.6

امل�صدر  :م�شتق من IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011

وعند النظر �إىل هذا اال�ستهالك يف �إطار الفرتات الزمنية الثالث التي تت�ألف منها هذه احلقبة ،وهي
الفرتة الأوىل ( ،)1990-1980والفرتة الثانية ( ،)2000-1990والفرتة الثالثة ( )2009 - 2000يتبني �أن
حجم اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية قد ازداد مبعدل � % 5.7سنويا خالل الفرتة الزمنية
الأوىل لريتفع من  1.6مليون ب م ن /ي يف عام � 1980إىل  2.8مليون ب م ن /ي يف عام  .1990وتراجع
معدل الزيادة خالل الفرتة الزمنية الثانية ليبلغ � % 4.1سنويا حيث و�صل حجم اال�ستهالك النهائي �إىل
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 4.2مليون ب م ن /ي يف عام  .2000ثم عاد �إىل االرتفاع مبعدل � % 5.3سنويا خالل الفرتة الزمنية
الثالثة ليبلغ  7ماليني ب م ن /ي يف عام .2009
و�أدت التطورات الكبرية التي ح�صلت يف ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية خالل الفرتة 2009-1980
�إىل ت�صاعد ح�صة هذه الدول يف �إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة التجارية يف العامل من  % 1.8يف
عام � 1980إىل  % 2.7يف عام  1990و�إىل  % 3.6يف عام  2000ثم �إىل  % 4.8يف عام .2009
وت�ضاعف حجم اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول الأع�ضاء من  1.4مليون ب م ن/ي يف عام
� 1980إىل ما يقارب  6ماليني ب م ن/ي يف عام  .2009وي�شكل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول
الأع�ضاء  % 89من �إجمايل ا�ستهالك الدول العربــــــية ككل يف عــــام  .2009وتوجد ثالث دول عربية
رئي�سية يف اال�ستهالك النهائي من الطاقــــــة ،وهي :ال�سعودية ،م�صر والإمارات .وت�صل ح�صة هذه الدول
الثالث �إىل  % 56.1من �إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية يف عام  .2009وتوجد
�ست دول عربيــــة جتاوز فيــها معدل النمو يف اال�ستهالك النهائي من الطاقة املتو�سط العام ( )% 5للنمو
يف الدول العربية ،وهذه الدول هي :عُمان ( ،)% 9.5الإمارات ( ،)% 7.2قطر ( ،)% 7اليمن (،)% 6.1
ال�سعودية ( ،)% 5.4واجلزائر (� .)% 5.1أما يف بقــــــية الدول العربية فقد كانت معدالت النمو كما يلي:
البحرين ،م�صر ،والأردن (� ،)% 4.9سوريا ( ،)% 4.5ال�سودان ( ،)% 4.2لبنان ( ،)% 4املغرب (،)% 3.9
العراق ( ،)% 3.8تون�س ( ،)% 3.6ليبيا ( ،)% 3.5والكويت (.)% 2.2
وتبني الفقرات التالية تطور اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية ح�سب امل�صادر املتوفرة
خالل الفرتة .2009-1980
 - 1النفط:
�شهدت الفرتة  2009-1980منوا يف حجم اال�ستهالك النهائي من النفط بوترية تقل عن متو�سط معدل
النمو يف اال�ستهالك النهائي من الطاقة خالل الفرتة ذاتها حيث بلغ معدل النمو يف اال�ستهالك النهائي من
النفط � % 4.1سنويا باملقارنة مع  % 5وهو معدل النمو يف اال�ستهالك النهائي من الطاقة .و�أدى ذلك كما
ورد �سابقا �إىل تراجع ح�صة النفط يف �إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة من  % 77.5يف عام 1980
�إىل  % 59.6يف عام  .2009ويالحظ �أن اال�ستهالك النهائي من النفط قد �شهد �أدنى معدالت النمو خالل
الفرتة الزمنية الثانية (� )2000-1990إذ �سجل هذا اال�ستهالك معدال بلغ � % 3.4سنويا مقابل % 4.3
خالل الفرتة الزمنية الأوىل ( )1990-1980و  % 4.5خالل الفرتة الزمنية الثالثة ( .)2009-2000وبناءا
على هذه املعدالت ارتفع �إجمايل اال�ستهالك النهائي من النفط يف الدول العربية من  1.3مليون ب م ن /ي
يف عام � 1980إىل  1.9مليون ب م ن /ي يف عام  1990ثم �إىل  2.7مليون ب م ن /ي يف عام  2000ليقارب
 4ماليني ب م ن /ي يف عام .2009
وح�صل خالل الفرتة  2009-1980تطور ملمو�س يف ح�صة الدول العربية يف �إجمايل اال�ستهالك
النهائي من النفط يف العامل �إذ ت�ضاعفت هذه احل�صة من  % 2.6يف عام � 1980إىل  % 3.3يف عام 1990
و�إىل  % 4.3يف عام  2000ثم �إىل  % 6يف عام .2009
وبلغ معدل النمو يف اال�ستهالك النهائي من النفط يف الدول الأع�ضاء � % 4سنويا خالل الفرتة -1980
 .2009وارتفع هذا اال�ستهالك من  1.1مليون ب م ن /ي يف عام � 1980إىل  3.4مليون ب م ن /ي يف
عام  .2009وي�شكل هذا اال�ستهالك  % 85.6من �إجمايل ا�ستهالك الدول العربية يف عام � .2009أما يف
بقية الدول العربية فقد ازداد اال�ستهالك النهائي من النفط مبعدل � % 4.5سنويا لريتفع من � 160ألف
ب م ن /ي يف عام � 1980إىل � 576ألف ب م ن /ي يف عام  .2009ال�شكل .6 -
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ال�شكل 6 -
�إجمايل اال�ستهالك النهائي من النفط يف الدول العربية (�ألف ب م ن /ي)

امل�صدر  :م�شتق من IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011

ويتجاوز اال�ستهالك النهائي من النفط يف ثالث دول عربية �أك�ثر من ن�صف (� )% 57.4إجمايل
اال�ستهالك النهائي يف الدول العربية يف عام  ،2009وهذه الدول هي :ال�سعودية ،م�صر ،والعـــراق .وبلغــــت
ح�صـــــة هذه الدول كما يلي :ال�سعودية ( ،)% 34.5م�صر ( ،)% 12.5والعراق (.)% 10.4
وي�ستهلك النفط يف الدول العربية ب�صورة رئي�سية يف قطاع املوا�صالت ثم يف القطاع ال�صناعي وتليه
القطاعات الأخ��رى .وارتفعت ح�صة قطاع املوا�صالت يف �إجمايل اال�ستهالك النهائي من النفط ب�صورة
الفتة من  % 42.2يف
ال�شكل 7 -
ع��ام � 1980إىل 53.7
التوزيع الن�سبي لال�ستهالك النهائي من النفط ح�سب القطاعات االقت�صادية ()%
 %يف عام  ،2009ويف
ال��وق��ت نف�سه تقل�صت
ح�صة القطاع ال�صناعي
يف �إجمايل اال�ستهالك
النهائي من النفط من
� % 42.1إىل 33.1
 ،%كما تراجعت ح�صة
القطاعات الأخ��رى من
� % 15.7إىل .% 13.2
ال�شكل .7 -
ومي��ك��ن اح��ت�����س��اب
ح���ج���م اال����س���ت���ه�ل�اك
ال��و���س��ي��ط م��ن النفط
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يف قطاعات التكرير والكهرباء والبرتوكيماويات مبقارنة كمية اال�ستهالك النهائي من النفط مع كمية
اال�ستهالك الإجمايل من النفط .وي�ستنتج من هذه العملية �أن حجم اال�ستهالك الو�سيط من النفط يف
الدول العربية قد ارتفع من � 681ألف ب م ن/ي يف عام � 1980إىل  2مليون ب م ن/ي يف عام .2009
وعليه ف�إن ح�صة اال�ستهالك الو�سيط من النفط قد انخف�ضت من  % 35.1من �إجمايل ا�ستهالك النفط
يف الدول العربية يف عام � 1980إىل  % 33.4يف عام  .2009ويتجلى اال�ستهالك الو�سيط ب�صورة �أو�ضح
عند النظر �إليه من مقارنة اال�ستهالك النهائي من الطاقة مع اال�ستهالك الإجمايل من الطاقة حيث يتبني
�أن �إجمايل اال�ستهالك الو�سيط من الطاقة يف الدول العربية قد تزايد من  1.1مليون ب م ن/ي يف عام
� 1980إىل  4.7مليون ب م ن/ي يف عام � ،2009أي �أن ح�صة �إجمايل اال�ستهالك الو�سيط من الطاقة يف
�إجمايل ا�ستهالك الطاقة قد ارتفعت من  % 40.3يف عام � 1980إىل  % 41يف عام  .2009اجلدول .2 -
اجلدول 2 -
�إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية (�ألف ب م ن /ي)
1980

1990

2000

2009

1939

2635

3820

6000

الغاز الطبيعي

660

1538

2830

5200

الكهرباء

97

115

142

143

الفحم

25

47

66

13

الإجمالي

2721

4335

6858

11356

النفط

امل�صدر - :منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ،بنك املعلومات.
 -منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ،تقرير الأمني العام ال�سنوي .2011

 - 2الغاز الطبيعي:
تزايد اال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي مبعدالت منو عالية خالل الفرتة � 2009-1980إذ بلغ
معدل النمو ال�سنوي يف اال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي  ،% 6.9وهو معدل �أعلى ب�صورة ملحوظة
من معدل النمو يف اال�ستهالك النهائي من الطاقة خالل الفرتة ذاتها .ونتيجة لهذا املعدل املرتفع ن�سبيا
تزايدت ح�صة الغاز الطبيعي يف �إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية ب�صورة م�ضطردة
من  % 14يف عام � 1980إىل  % 23.8يف عام .2009
و�شهدت الفرتة الزمنية الأوىل ( )1990-1980طفرة يف حجم اال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي
حيث ت�صاعد هذا اال�ستهالك مبعدل بلغ � % 9.1سنويا ليت�ضاعف من � 228ألف ب م ن /ي يف عام 1980
�إىل � 546ألف ب م ن /ي يف عام  .1990وح�صل تباط�ؤ ن�سبي يف معدالت تزايد حجم اال�ستهالك النهائي من
الغاز الطبيعي خالل الفرتة الزمنية الثانية ( )2000-1990حيث ارتفع هذا اال�ستهالك مبعدل � % 5.1سنويا
ليبلغ � 900ألف ب م ن /ي يف عام  ،2000ثم ما لبث �أن عاد �إىل االرتفاع مرة �أخرى خالل الفرتة الزمنية
الثالثة ( )2009-2000لينمو مبعدل � % 6.6سنويا ليقارب  1.6مليون ب م ن /ي يف عام  .2009ال�شكل .8 -
ومل تتزايد ح�صة الدول العربية يف �إجمايل اال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي يف العامل خالل
الفرتة  2009-1980مبعدالت مماثلة ملعدالت تزايد ح�صتها يف �إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة
�أو النفط حيث ارتفعت ح�صتها من  % 0.7يف عام � 1980إىل  % 1.1يف عام .2009
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وت���ع���ت�ب�ر ال�����دول
الأع�ضاء هي الدول
الرئي�سية امل�ستهلكة
للغاز الطبيعي �ضمن
ال��دول العربية حيث
بلغت ح�صتها 97.8
 %م�����ن �إج����م����ايل
اال�ستهالك النهائي
ل���ل���دول ال��ع��رب��ي��ة يف
ع��ام � .2009أم��ا يف
بقية ال��دول العربية
فتوجد دول��ة واح��دة
ذات ا����س���ت���ه�ل�اك
م��ل��م��و���س م���ن ال��غ��از
ال��ط��ب��ي��ع��ي ،وه����ذه امل�صدر  :م�شتق من IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011
ال��دول��ة ه��ي عُ��م��ان،
وبلغ حجم اال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي فيها � 34.5ألف ب م ن /ي يف عام .2009
ال�شكل 8 -
اال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي يف الدول العربية (�ألف ب م ن /ي)

ويتطابق معدل النمو ال�سنوي ( )% 6.88يف اال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي يف الدول الأع�ضاء
تقريبا مع معدل النمو يف الدول العربية ككل ( )% 6.95حيث ازداد هــــذا اال�ستهـــالك من � 226ألف ب
م ن /ي يف عــــام � 1980إىل  1.56ملــيون ب م ن /ي يف عام .2009
وبلغ اال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي يف خم�س دول عربية  % 83.7من �إجمايل اال�ستهالك النهــــائي
يف الــــدول العربية يف عام  ،2009وهذه الدول هي :الإمارات ( ،)% 31.2ال�سعودية ( ،)% 16.9م�صر
( ،)% 15.1اجلزائر ( ،)% 11.4وقطر ( .)% 9ويعترب القطاع ال�صناعي هو القطاع امل�ستهلك الأ�سا�سي
ل��ل��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي يف
ال�شكل 9 -
ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة.
التوزيع الن�سبي لال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي ح�سب القطاعات االقت�صادية ( )%
وارتفعت ح�صة هذا
القطاع من �إجمايل
اال�ستهالك النهائي
م��ن ال��غ��از الطبيعي
من  % 79.1يف عام
� 1980إىل 90.7
 %يف ع���ام ،2009
بينما تراجعت ح�صة
القطاعات الأخ��رى
م���ن � % 20.9إىل
 .% 9.3ال�شكل .9 -
امل�صدر  :م�شتق من IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011
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 - 3الكهرباء:
�سجل ا�ستهالك الكهرباء �أعلى معدالت النمو يف اال�ستهالك من بني امل�صادر التجارية املتاحة يف الدول
العربية خالل الفرتة � 2009-1980إذ ت�صاعد هذا اال�ستهالك مبعدل � % 7.6سنويا ليت�ضاعف ب�أكرث من
ثمان مرات حيث ارتفع من � 131ألف ب م ن /ي يف عام  1980ليقارب  1.1مليون ب م ن /ي يف عام
 .2009وعليه فقد ت�ضاعفت ح�صة الكهرباء يف �إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية
من  % 8يف عام � 1980إىل  % 16.4يف عام .2009
ويالحظ �أن ح�صة الدول العربية يف �إجمايل اال�ستهالك النهائي من الكهرباء يف العامل قد �شهدت تطورا
ملمو�سا خالل الفرتة  2009-1980حيث تزايدت هذه احل�صة من  % 1.6يف عام � 1980إىل  % 2.9يف عام
 1990و�إىل  % 3.9يف عام  2000ثم �إىل  % 5.2يف عام .2009
و�سجل ا�ستهالك الكهرباء يف الدول الأع�ضاء منوا كبريا خالل الفرتة  2009-1980حيث بلغ معدل
النمو ال�سنوي يف هذا اال�ستهالك  % 7.7ليت�ضاعف من � 114ألف ب م ن /ي يف عام � 1980إىل � 974ألف
ب م ن /ي يف عام
ال�شكل 10 -
 .2009وبلغت ح�صة
اال�ستهالك النهائي من الكهرباء يف الدول العربية (�ألف ب م ن /ي)
الأق���ط���ار الأع�����ض��اء
 % 88.6من �إجمايل
ا����س���ت���ه�ل�اك ال�����دول
ال���ع���رب���ي���ة يف ع���ام
 .2009ك��م��ا �سجل
ا�ستهالك الكهرباء
ارتفاعا ملمو�سا يف
بقية ال��دول العربية
فقد بلغ معدل النمو
يف ه��ذا اال�ستهالك
� % 7.3سنويا حيث
ازداد م��ن � 16أل��ف
ب م ن /ي يف عام
امل�صدر  :م�شتق من IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011
� 1980إىل � 125ألف
ب م ن /ي يف عام  .2009ال�شكل .10 -
وي�شكل ا�ستهالك الكهرباء يف ثالث دول عربية  % 59.2من �إجمايل ا�ستهالك الكهرباء يف الدول العربية
يف عام  ،2009وهذه الدول هي :ال�سعودية ،م�صر ،والإمارات .وبلغت ح�صة هذه الدول كما يلي :ال�سعودية
( ،)% 28.9م�صر ( ،)% 18.7والإم��ارات ( .)% 11.6ويتم ا�ستهالك الكهرباء ب�صورة �أ�سا�سية �ضمن ما
ي�سمى بالقطاعات الأخرى ،وهي تت�ألف ب�شكل رئي�سي فيما يتعلق با�ستهالك الكهرباء بالقطاع املنزيل والقطاع
التجاري .وارتفعت ح�صة هذه القطاعات يف �إجمايل ا�ستهالك الكهرباء من  % 65.5يف عام � 1980إىل 79.1
 %يف عام � .2009أما القطاع ال�صناعي الذي ي�ستهلك كميات ال ب�أ�س بها من الكهرباء فقد تراجعت ح�صته يف
�إجمايل ا�ستهالك الكهرباء من  % 34.3يف عام � 1980إىل  % 20.6يف عام  .2009ويتم ا�ستهالك الكهرباء
ب�صورة حمدودة يف قطاع املوا�صالت يف عدد قليل من الدول العربية ،وتبلغ ح�صة قطاع املوا�صالت يف الدول
العربية ككل  % 0.3يف �إجمايل ا�ستهالك الكهرباء يف عام  .2009ال�شكل .11 -
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 - 4الفحم:
ي��ل��ع��ب ال��ف��ح��م دورا ث��ان��وي��ا
و���ض��ئ��ي�لا وم��ت��ن��اق�����ص��ا يف تلبية
م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ط��اق��ة يف ال����دول
العربية حيث مل يتجاوز حجم
اال�ستهالك النهائي منه 13.3
�أل��ف ب م ن /ي يف عام ،2009
وال ميثل ذلك �أكرث من  % 0.2من
�إجمايل حجم اال�ستهالك النهائي
م��ن الطاقة يف ال���دول العربية.
كما ال تزيد ح�صة الدول العربية
جمتمعة عن  % 0.01من �إجمايل
اال�ستهالك النهائي من الفحم يف
العامل يف عام  2009مرتاجعة من
 % 0.02يف عام .1980

ال�شكل 11 -
التوزيع الن�سبي لال�ستهالك النهائي من الكهرباء ح�سب القطاعات االقت�صادية
( )%

امل�صدر  :م�شتق من IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011

ويعترب القطاع ال�صناعي القطاع �شبه الوحيد الذي ي�ستخدم الفحم �إذ و�صلت ح�صته �إىل % 98.5
من �إجمايل اال�ستهالك النهائي من الفحم يف الدول العربية يف عام  ،2009بينما بلغت ح�صة القطاعات
الأخرى  % 1.5فقط من �إجمايل هذا اال�ستهالك.
ثالثاً :اال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�صادية
توجد ثالث قطاعات اقت�صادية رئي�سية م�ستهلكة للطاقة ،وت�صنف هذه القطاعات كما ورد �سابقا
�ضمن ثالثة �أ�صناف رئي�سية ،وهي :القطاع ال�صناعي ،قطاع املوا�صالت ،والقطاعات الأخرى .وتت�ضمن
القطاعات الأخرى القطاع املنزيل ،القطاع التجاري ،والقطاع الزراعي.
وم��ن النقاط الأول��ي��ة الهامة
ال��ت��ي مت��ك��ن مالحظتها ه��ي �أن
هناك ا�ستقرارا ن�سبيا يف ح�صة
ه����ذه ال��ق��ط��اع��ات يف �إج���م���ايل
اال�ستهالك النهائي للطاقة خالل
ال���ف�ت�رة  2009-1980حيث
تقارب ح�صة القطاع ال�صناعي
حوايل ن�صف اال�ستهالك النهائي
م��ن ال��ط��اق��ة ،كما ت��ق��ارب ح�صة
قطاع املوا�صالت ثلث حجم هذا
اال�ستهالك ،بينما ت�تراوح ح�صة
بقية ال��ق��ط��اع��ات م��ا ب�ين خم�س
وربع هذا اال�ستهالك خالل الفرتة
ذاتها .ال�شكل .12 -
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ال�شكل 12 -
التوزيع الن�سبي لال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�صادية
( )%

امل�صدر  :م�شتق من IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011
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ويقدم اجلدوالن  3 -و � 4صورة �إجمالية عن اال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�صادية
يف الدول العربية ويف الدول الأع�ضاء خالل الفرتة .2009-1980
اجلدول 3 -
�إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�صادية يف الدول العربية (�ألف ب م ن  /ي )
1980

1990

2000

2005

2009

القطاع ال�صناعي
النفط

529.2

659.3

967.8

1283.1

1321.4

الغاز الطبيعي

179.9

500.0

825.4

1036.8

1447.5

الكهرباء

44.7

82.1

132.3

171.7

226.5

الفحم

6.8

20.3

23.1

16.9

13.1

760.7

1261.7

1948.6

2508.5

3008.5

المجموع
قطاع الموا�صالت

531.4

977.4

1323.8

1636.7

2146.4

الكهرباء

0.3

1.0

1.3

1.9

3.5

المجموع

531.7

978.4

1325.1

1638.6

2149.9

النفط

القطاعات الأخرى
النفط

198.0

286.8

392.0

508.9

526.0

الغاز الطبيعي

47.6

45.8

74.9

119.9

147.8

الكهرباء

85.5

254.5

479.7

671.9

867.5

الفحم

1.0

0.0

0.2

9.0

0.2

332.1

587.1

946.8

1309.7

1541.5

المجموع
�إجمالي اال�ستهالك النهائي
النفط

1258.6

1923.5

2683.6

3428.6

3993.7

الغاز الطبيعي

227.5

545.8

900.3

1156.7

1595.3

الكهرباء

130.5

337.6

613.3

845.5

1097.5

7.8

20.3

23.3

25.9

13.3

1624.4

2827.2

4220.5

5456.7

6699.8

الفحم
الإجمالي

امل�صدر  :م�شتق من IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011
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اجلدول 4 -
�إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�صادية يف الدول الأع�ضاء
(�ألف ب م ن  /ي )
1980

1990

2000

2005

2009

القطاع ال�صناعي
النفط

484.4

602.9

888.6

1159.1

1185.7

الغاز الطبيعي

178.7

494.2

820.8

1014.6

1415.4

الكهرباء

39.8

72.2

112.1

148.5

197.0

الفحم

6.4

13.3

11.0

12.0

10.2

709.3

1182.5

1832.5

2334.3

2808.3

المجموع
قطاع الموا�صالت

455.9

857.3

1157.5

1408.2

1876.3

الكهرباء

0.1

0.7

0.9

1.4

1.5

المجموع

456.0

858.0

1158.5

1409.5

1877.8

النفط

القطاعات الأخرى
النفط

158.0

240.6

289.6

380.2

355.5

الغاز الطبيعي

47.6

44.4

70.7

118.9

144.6

الكهرباء

74.5

232.2

431.2

608.2

774.2

الفحم

1.0

0.0

0.2

0.0

0.2

281.2

517.2

791.7

1107.3

1274.5

المجموع
�إجمالي اال�ستهالك النهائي
النفط

1098.3

1700.8

2335.8

2947.5

3417.4

الغاز الطبيعي

226.3

538.6

891.4

1133.4

1560.0

الكهرباء

114.5

305.0

544.2

758.1

972.8

7.4

13.3

11.2

12.0

10.4

1446.5

2557.7

3782.7

4851.1

5960.6

الفحم
الإجمالي
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ويلخ�ص اجلدول  5 -التوزيع الن�سبي لال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�صادية
ووفق امل�صادر يف الدول العربية خالل الفرتة .2009-1980
اجلدول 5 -
التوزيع الن�سبي لال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�صادية
ووفق امل�صادر يف الدول العربية ( )%
1980

1990

2000

2005

2009

القطاع ال�صناعي
النفط

32.6

23.3

22.9

23.5

19.7

الغاز الطبيعي

11.1

17.7

19.6

19.0

21.6

الكهرباء

2.8

2.9

3.1

3.1

3.4

الفحم

0.4

0.7

0.5

0.3

0.2

المجموع

46.8

44.6

46.2

46.0

44.9

قطاع الموا�صالت
النفط

32.7

34.6

31.4

30.0

32.0

الكهرباء

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

المجموع

32.7

34.6

31.4

30.0

32.1

القطاعات الأخرى
النفط

12.0

10.1

9.3

9.3

7.9

الغاز الطبيعي

2.9

1.6

1.8

2.2

2.2

الكهرباء

5.3

9.0

11.4

12.3

12.9

الفحم

0.1

0.0

0.0

0.2

0.0

المجموع

20.4

20.8

22.4

24.0

23.0

�إجمالي اال�ستهالك النهائي
النفط

77.5

68.0

63.6

62.8

59.6

الغاز الطبيعي

14.0

19.3

21.3

21.2

23.8

الكهرباء

8.0

11.9

14.5

15.5

16.4

الفحم

0.5

0.7

0.6

0.5

0.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

الإجمالي
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 - 1القطاع ال�صناعي:
يعترب القطاع ال�صناعي القطاع الرئي�سي امل�ستهلك للطاقة يف الدول العربية �إذ تقارب ح�صته حوايل
ن�صف �إجمايل اال�ستهالك النهائي للطاقة خالل الفرتة  ،2009-1980لكن يالحظ �أن هناك تراجع ب�سيط
يف ح�صته من  % 46.8يف عام  1980على  % 44.9يف عام .2009
وبلغ معدل النمو ال�سنوي يف اال�ستهالك النهائي للطاقة يف القطاع ال�صناعي  % 4.9خالل الفرتة
 2009-1980حيث ت�ضاعف حجم ا�ستهالكه مبا يقارب  4مرات ليتجاوز  3ماليني ب م ن/ي يف عام 2009
باملقارنة مع � 761ألف ب م ن /ي يف عام  .1980وي�شكل اال�ستهالك النهائي يف القطاع ال�صناعي يف ثالث
دول عربية  % 63.4من �إجمايل اال�ستهالك النهائي لهذا القطاع يف الدول العربية يف عام  .2009وهذه
الدول هي ال�سعودية ،الإمارات ،وم�صر .وبلغت ح�ص�ص هذه الدول كما يلي :ال�سعودية ( ،)% 32.4الإمارات
( ،)% 18.4وم�صر ( .)% 12.6و�سجلت ثالث دول عربية �أعلى معدالت النمو ال�سنوي يف اال�ستهالك النهائي
للقطاع ال�صناعي خالل الفرتة  ،2009-1980وهذه الدول هي الإمارات ،قطر ،والأردن .وبلغت معدالت
النمو يف هذه الدول كما يلي :الإمارات ( ،)% 8.2قطر ( ،)% 7.3والأردن (.)% 5.1
ونتيجة لعملية التنمية ال�صناعية التي ح�صلت يف االقت�صادات العربية خالل الفرتة  2009-1980ارتفعت
ح�صة الدول العربية يف �إجمايل اال�ستهالك النهائي العاملي من الطاقة يف القطاع ال�صناعي من  % 1.9يف عام
� 1980إىل  % 3.1يف عام  1990و�إىل  % 4.4يف عام  2000ثم �إىل  % 5.5يف عام .2009
وح�صل خالل الفرتة  2009-1980حتول ملحوظ يف تركيبة امل�صادر التي تلبي احتياجات القطاع
ال�صناعي من الطاقة يف الدول العربية حيث ت�صاعد االعتماد ب�صورة كبرية على الغاز الطبيعي مقابل
تقل�ص ح�صة النفط �إذ تراجعت ح�صة النفط يف �إجمايل ا�ستهالك القطاع ال�صناعي من � % 69.6إىل
 ،% 43.9بينما ت�ضاعفت ح�صة الغاز الطبيعي من � % 23.7إىل  ،% 48.1وبذلك جتاوز الغاز الطبيعي
النفط لي�صبح امل�صدر الأول الذي يعتمد عليه القطاع ال�صناعي يف الدول العربية ل�سد احتياجاته من
الطاقة .ويف الوقت نف�سه ارتفعت ح�صة الكهرباء من � % 5.9إىل  ،% 7.5بينما تراجعت ح�صة الفحم من
� % 0.9إىل  .% 0.4ال�شكل  10 -واجلدول .6 -
ال�شكل 13 -
التوزيع الن�سبي لال�ستهالك النهائي يف القطاع ال�صناعي ح�سب م�صادر الطاقة

امل�صدر  :م�شتق من IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011
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اجلدول 6 -
�إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف القطاع ال�صناعي (�ألف ب م ن  /ي )
الدول

1980

1990

2000

2005

2009

الدول الأع�ضاء
الإمارات
البحرين
تون�س
الجزائر
ال�سعودية
�سوريا
العراق
قطر
الكويت
ليبيا
م�صر

56.7
18.3
16.8
33.6
255.4
39.6
60.8
27.5
39.6
36.8
124.3

224.8
35.3
26.8
80.4
282.6
43.0
112.5
51.5
42.2
49.7
233.8

363.6
31.4
35.3
90.5
506.4
102.6
166.5
90.6
85.1
78.8
281.8

280.2
38.0
36.6
113.7
901.6
92.3
146.8
139.9
124.3
79.6
381.2

553.0
62.4
36.7
132.7
976.1
109.3
167.0
214.7
93.4
85.1
377.9

�إجمالي الدول الأع�ضاء

709.3

1182.5

1832.5

2334.3

2808.3

الدول العربية الأخرى
الأردن
ال�سودان
عمان
لبنان
المغرب
اليمن

5.7
7.2
1.3
0.0
37.1
0.0

12.7
6.8
15.8
2.0
40.5
1.4

19.1
7.5
23.4
12.7
45.0
8.4

25.5
6.3
51.3
23.8
52.7
14.7

24.1
14.5
68.2
13.6
60.5
19.3

�إجمالي الدول العربية الأخرى

51.3

79.2

116.1

174.2

200.2

�إجمالي الدول العربية

760.7

1261.7

1948.6

2508.5

3008.5

العالم (مليون ب م ن /ي)

39.3

40.3

44.2

50.6

54.7

امل�صدر  :م�شتق من IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011

وتقدم الفقرات التالية تطورات ا�ستهالك القطاع ال�صناعي يف الدول العربية من م�صادر الطاقة
املختلفة خالل الفرتة .2009-1980
 - 1الغاز الطبيعي:
لقد حل الغاز الطبيعي حمل النفط باعتباره امل�صدر الأول الذي يلبي متطلبات الطاقة يف القطاع
ال�صناعي يف الدول العربية حيث ت�صاعد ا�ستهالك هذا القطاع من الغاز الطبيعي بوتائر عالية ن�سبيا.
وبلغ املعدل ال�سنوي الرتفاع ا�ستهالك القطاع ال�صناعي من الغاز الطبيعي  % 7.5خالل الفرتة -1980
 .2009وت�ضاعف ا�ستهالك الغاز الطبيعي  8مرات لريتفع من � 180ألف ب م ن/ي يف عام � 1980إىل
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ما يقارب  1.5مليون ب م ن /ي يف عام  .2009ونتيجة لهذا التزايد �أ�صبح الغاز الطبيعي يحتل املركز
الأول من بني م�صادر الطاقة التي ت�ساهم يف تلبية متطلبات القطاع ال�صناعي يف الدول العربية عموما،
ويف الدول الأع�ضاء خ�صو�صا .وت�ضاعفت م�ساهمة الغاز الطبيعي يف تلبية متطلبات القطاع ال�صناعي يف
الدول الأع�ضاء حيث �أ�صبح يغطي ما يربو قليال عن ن�صف احتياجات هذا القطاع يف عام  2009بينما
كان ي�سد نحو ربع هذه االحتياجات يف عام .1980
وي�ساهم الغاز الطبيعي م�ساهمة عالية يف تلبية متطلبات القطاع ال�صناعي من الطاقة يف �سبع دول
عربية حيث بلغت ح�صة الغاز الطبيعي يف هذه الدول �أكرث من ن�صف متطلبات القطاع ال�صناعي ،وهذه
الدول هي البحرين ،الإمارات ،قطر ،الكويت ،م�صر ،ليبيا ،واجلزائر .وبلغت م�ساهمة الغاز الطبيعي يف
القطاع ال�صناعي لهذه الدول كما يلي :البحرين ( ،)% 94.6الإمارات ( ،)% 90.1قطر ( ،)% 67الكويت
( ،)% 58.3م�صر ( ،)% 57.4ليبيا ( ،)% 55.4واجلزائر (.)% 52.5
و�شهدت خم�س دول عربية �أعلى معدالت النمو يف اال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي يف القطاع
ال�صناعي خالل الفرتة  ،2009-1980وهذه الدول هي ال�سعودية ،عُمان ،م�صر ،الإم��ارات ،وتون�س.
وبلغت معدالت النمو يف هذه الدول كما يلي :ال�سعودية ( ،)% 14.9عُمان ( ،)% 10.1م�صر (،)% 9.6
الإمارات ( ،)% 9.1وتون�س (.)% 8.7
 - 2النفط:
ارتفع ا�ستهالك النفط يف القطاع ال�صناعي مبعدل � % 3.2سنويا خالل الفرتة  2009-1980لي�صل �إىل
 1.3مليون ب م ن/ي يف عام  2009باملقارنة مع � 529ألف ب م ن/ي يف عام  .1980وبذلك تراجعت مكانة
النفط يف ا�ستهالك القطاع ال�صناعي من املرتبة الأوىل �إىل املرتبة الثانية حيث كان النفط يغطي % 69.6
من �إجمايل متطلبات القطاع ال�صناعي من الطاقة يف عام  1980و�أ�صبح يغطي  % 43.9يف عام .2009
وبا�ستثناء دولة قطر فقد حقق ا�ستهالك القطاع ال�صناعي من النفط يف الدول العربية تزايد متوا�ضعا
ن�سبيا خالل الفرتة � 2009-1980إذ �سجل ا�ستهالك هذا القطاع من النفط يف قطر ارتفاعا ملحوظا بلغ
� % 17.3سنويا ،وتلتها عُمان مبعدل  % 6.5ثم البحرين مبعدل .% 3.9
وما يزال النفط يلعب دورا حا�سما بالن�سبة للقطاع ال�صناعي يف �سبع دول عربية ،ثالث منها من
الدول الأع�ضاء .وهذه الدول هي اليمن ،ال�سودان العراق ،الأردن ،املغرب ،ال�سعودية ،و�سوريا .ومن
ناحية الدول الأع�ضاء بلغت م�ساهمة النفط يف تلبية احتياجات القطاع ال�صناعي من الطاقة يف
عام  2009كما يلي :العراق ( ،)% 83ال�سعودية ( ،)% 68و�سوريا (� .)% 66.3أما من ناحية الدول
العربية غري الأع�ضاء فيعتمد القطاع ال�صناعي يف اليمن اعتمادا كامال على النفط ،كما بلغت درجة
اعتماد القطاع ال�صناعي على النفط يف بع�ض الدول العربية الأخرى م�ستويات عالية ،وهذه الدول هي
ال�سودان ،الأردن ،واملغرب .وبلغت م�ساهمة النفط يف تلبية احتياجات القطاع ال�صناعي من الطاقة
يف عام  2009يف هذه الدول كما يلي :ال�سودان ( ،)% 94.2الأردن ( ،)% 79.2واملغرب (.)% 74.1
 - 3الكهرباء:
ي�ستهلك القطاع ال�صناعي كميات �صغرية لكنها متزايدة من الكهرباء .وارتفع ا�ستهالك القطاع من
الكهرباء مبعدل � % 5.8سنويا خالل الفرتة  2009-1980لي�صل �إىل � 227ألف ب م ن/ي يف عام 2009
باملقارنة مع � 45ألف ب م ن/ي يف عام  .1980وتوجد دولتان عربيتان ذات ا�ستهالك ملمو�س من الكهرباء
يف القطاع ال�صناعي ،وهاتان الدولتان هما م�صر وال�سعودية .وبلغت ح�صة ا�ستهالك الكهرباء يف كل من
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هاتني الدولتني يف �إجمايل ا�ستهالك الكهرباء يف القطاع ال�صناعي يف الدول العربية يف عام  2009كما
يلي :م�صر ( ،)% 29.7وال�سعودية (.)% 18.5
وتلعب الكهرباء دورا ملحوظا يف تلبية متطلبات القطاع ال�صناعي يف �أربع دول عربية يف عام ،2009
وهذه الدول هي لبنان ،تون�س ،املغرب ،والأردن .وبلغت ح�صة الكهرباء يف �إجمايل ا�ستهالك القطاع ال�صناعي
يف هذه الدول كما يلي :لبنان ( ،)% 43.9تون�س ( ،)% 24.4املغرب ( ،)% 24.3والأردن (.)% 20.8
 - 4الفحم:
على الرغم من �أن الفحم يكاد ي�ستخدم ح�صريا يف القطاع ال�صناعي فقط� ،إال �أنه ي�ساهم م�ساهمة
ب�سيطة ومرتاجعة يف تلبية متطلبات هذا القطاع من الطاقة .وارتفع ا�ستهالك القطاع ال�صناعي مبعدل
� % 2.3سنويا خالل الفرتة  2009-1980حيث ازداد من � 6.8ألف ب م ن/ي �إىل � 13.1ألف ب م ن
/ي .ويتم ا�ستهالك الفحم يف القطاع ال�صناعي يف �أربع دول عربية فقط ،وهذه الدول هي م�صر ،لبنان،
اجلزائر ،واملغرب .وبلغ حجم هذا اال�ستهالك يف عام  2009كما يلي :م�صر (� 7.8ألف ب م ن /ي) ،لبنان
(� 2.6ألف ب م ن /ي) ،اجلزائر (� 2.4ألف ب م ن /ي) ،واملغرب ( 200ب م ن /ي).
 - 2قطاع املوا�صالت:
ي�أتي قطاع املوا�صالت يف املرتبة الثانية من بني القطاعات االقت�صادية من ناحية حجم ا�ستهالكه من
الطاقة يف الدول العربية .وبلغ حجم ا�ستهالك هذا القطاع حوايل ثلث �إجمايل اال�ستهالك النهائي من
الطاقة خالل الفرتة  .2009-1980وح�صل تراجع ال يذكر يف ح�صة هذا القطاع من  % 32.7يف عام
� 1980إىل  % 32.1يف عام  .2009وبالطبع ي�سد النفط جل ا�ستهالك هذا القطاع من الطاقة �إن مل يكن كله
حيث توفر الكهرباء �أقل من  % 0.2من �إجمايل ا�ستهالك هذا القطاع من الطاقة يف عام  .2009ويقت�صر
ا�ستهالك الكهرباء يف قطاع املوا�صالت على ثالث دول عربية ،وهي املغرب ،اجلزائر ،وتون�س .ويتم ا�ستهالك
الكهرباء يف قطاع املوا�صالت ب�صورة حمدودة يف هذه الدول الثالث �إذ ال تتجاوز كمية الكهرباء امل�ستهلكة يف
قطاع املوا�صالت فيها عن � 3.5ألف ب م ن/ي يف عام  .2009وبالتايل ف�إن التعرف على ا�ستهالك النفط يف
هذا القطاع يعني من الناحية العملية التعرف على ا�ستهالك هذا القطاع من الطاقة عموما.
وازداد ا�ستهالك الطاقة يف
ق��ط��اع امل��وا���ص�لات مب��ع��دل 4.9
-1980 1
%
 2009ليت�ضاعف من � 532ألف
ب م ن/ي يف عام � 1980إىل ما
يزيد عن  2.1مليون ب م ن/ي
يف عام  .2009وجرى ا�ستهالك
�أكرث من ن�صف ( )% 52.2الطاقة
امل�ستخدمة يف قطاع املوا�صالت
يف الدول العربية يف عام 2009
يف ث�ل�اث دول ه��ي ال�����س��ع��ودي��ة
وم�صر والإم��ارات .ال�شكل 14 -
واجلدول .7 -

ال�شكل 14 -
اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف قطاع املوا�صالت (�ألف ب م ن /ي)
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�إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف قطاع املوا�صالت (�ألف ب م ن/ي)
الدول

1980

1990

2000

2005

2009

الدول الأع�ضاء
الإمارات
البحرين
تون�س
الجزائر
ال�سعودية
�سوريا
العراق
قطر
الكويت
ليبيا
م�صر

46.2
4.2
11.7
41.8
132.3
24.3
66.9
7.0
35.9
31.5
54.0

74.7
6.8
16.6
75.6
329.3
52.6
125.3
10.0
19.5
41.6
105.8

98.8
10.4
27.0
80.3
409.1
62.9
151.8
16.3
41.4
72.1
188.4

148.2
16.9
30.9
100.6
503.7
82.5
180.9
31.5
55.4
63.1
195.8

171.3
22.7
31.0
187.0
682.0
104.2
208.9
42.8
79.3
80.5
268.1

�إجمالي الدول الأع�ضاء

456.0

858.0

1158.5

1409.5

1877.8

الدول العربية الأخرى
الأردن
ال�سودان
عمان
لبنان
المغرب
اليمن

10.6
15.1
4.4
12.9
17.5
15.3

17.9
25.9
11.6
12.9
25.0
27.1

23.9
18.1
18.1
27.7
49.0
29.9

38.8
38.0
25.1
27.7
59.9
39.6

34.5
49.8
39.2
35.1
77.4
35.9

�إجمالي الدول العربية الأخرى

75.7

120.4

166.6

229.0

272.0

�إجمالي الدول العربية

531.7

978.4

1325.1

1638.6

2149.9

العالم (مليون ب م ن /ي)

24.3

30.4

37.9

41.9

43.5

امل�صدر  :م�شتق من IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011

وتوجد ثمان دول عربية جتاوز فيها معدل النمو يف ا�ستهالك الطاقة يف قطاع املوا�صالت خالل الفرتة
 2009-1980املتو�سط العام للدول العربية ،وهذه ال��دول هي عُمان ،قطر ،البحرين ،ال�سعودية ،م�صر،
اجلزائر ،املغرب ،و�سوريا .وبلغ معدل النمو ال�سنوي يف هذه الدول كما يلي :عُمان ( ،)% 7.8قطر (،)% 6.4
البحرين ( ،)% 6ال�سعودية ( ،)% 5.8م�صر ( ،)% 5.7اجلزائر واملغرب ( ،)% 5.3و�سوريا (.)% 5.1
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ومن املالحظات الهامة هي �أن ا�ستهالك النفط يف قطاع املوا�صالت ي�شكل اجلزء الأكرب من �إجمايل
اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية �إذ قاربت ن�سبة ا�ستهالك النفط يف هذا القطاع ثلث ()% 32
اال�ستهالك الإجمايل يف عام .2009
وارتفعت ح�صة الدول العربية يف �إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف قطاع املوا�صالت يف العامل
خالل الفرتة  2009-1980من  % 2.2يف عام � 1980إىل  % 3.2يف عام  1990و�إىل  % 3.5يف عام
 2000ثم �إىل  % 4.9يف عام .2009
 - 3القطاعات الأخرى:
تت�ضمن هذه القطاعات �ضمنيا كال من القطاع املنزيل ،القطاع التجاري ،والقطاع الزراعي .وت�شكل
هذه القطاعات جمتمعة ثالث �أكرب م�ستهلك للطاقة يف الدول العربية .و�شهدت الفرتة 2009-1980
ارتفاع ح�صة هذه القطاعات يف �إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية من % 20.3
يف عام � 1980إىل  % 23يف عام  .2009و�سجلت هذه القطاعات معدالت �أعلى يف الزيادة يف ا�ستهالك
الطاقة من كل من القطاع ال�صناعي وقطاع املوا�صالت �إذ منا فيها ا�ستهالك الطاقة مبعدل � % 5.4سنويا
ليزداد من � 332ألف ب م ن/ي يف عام � 1980إىل  1.5مليون ب م ن/ي يف عام  .2009وبلغ ا�ستهالك
الطاقة يف هذه القطاعات يف ثالث دول عربية �أكرث من ن�صف (� )% 51.5إجمايل ا�ستهالك الدول
العربية يف عام  .2009وهذه الدول هي م�صر ،ال�سعودية ،واجلزائر .وبلغت ح�ص�ص هذه الدول كما يلي:
م�صر ( ،)% 19.9ال�سعودية ( ،)% 19.8واجلزائر ( .)% 11.8ال�شكل  15 -واجلدول .8 -
ال�شكل 15 -
اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف القطاعات الأخرى (�ألف ب م ن /ي)

امل�صدر  :م�شتق من IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011

159

النفط والتعاون العربي 144 -
اجلدول 8 -
�إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف القطاعات الأخرى (�ألف ب م ن/ي)

الدول

1980

1990

2000

2005

2009

الدول الأع�ضاء
الإمارات
البحرين
تون�س
الجزائر
ال�سعودية
�سوريا
العراق
قطر
الكويت
ليبيا
م�صر

9.0
3.0
10.8
42.7
36.8
13.3
40.2
4.4
50.0
9.2
61.8

25.2
5.4
19.0
94.6
99.1
57.6
75.1
7.4
17.9
16.6
99.2

60.5
9.2
33.3
130.7
174.0
49.2
107.2
10.4
37.0
29.5
150.8

102.1
12.8
41.8
198.2
234.5
51.5
116.7
17.4
50.6
45.5
236.3

115.7
17.3
43.0
181.5
305.5
60.0
115.8
18.1
63.1
47.4
307.1

�إجمالي الدول الأع�ضاء

281.2

517.2

791.7

1107.3

1274.5

الدول العربية الأخرى
الأردن
ال�سودان
عمان
لبنان
المغرب
اليمن

6.5
1.4
5.3
14.7
19.0
4.0

14.6
3.1
10.7
6.2
28.3
7.0

26.1
6.0
20.4
23.3
51.8
27.5

26.3
11.4
21.8
24.2
77.7
41.0

33.5
14.4
44.4
37.8
85.6
51.2

�إجمالي الدول العربية الأخرى

50.9

69.9

155.1

202.4

267.0

�إجمالي الدول العربية

332.1

587.1

946.8

1309.7

1541.5

العالم (مليون ب م ن /ي)

27.9

32.9

35.6

40.3

42.5

امل�صدر  :م�شتق من IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011

وارتفعت ح�صة الدول العربية يف �إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف القطاعات الأخرى يف
العامل خالل الفرتة  2009-1980من  % 1.2يف عام � 1980إىل  % 1.8يف عام  1990و�إىل  % 2.7يف
عام  2000ثم �إىل  % 3.7يف عام .2009
وح�صلت خالل الفرتة  2009-1980تطورات كبرية يف م�ساهمة م�صادر الطاقة املختلفة يف تلبية احتياجات
هذه القطاعات من الطاقة حيث �أدت عملية التطور العمراين �إىل ت�ضاعف ح�صة ا�ستهالك الكهرباء فيها من
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 % 25.7يف عام � 1980إىل  % 56.3يف عام  .2009ويف الوقت نف�سه تقل�صت ح�صة النفط من % 59.6
�إىل  ،% 34.1كما هبطت ح�صة الغاز الطبيعي من � % 14.3إىل  .% 9.6وانعدم ا�ستهالك الفحم يف هذه
القطاعات يف عام  2009بينما كان ي�شكل ن�سبة ب�سيطة بلغت  % 0.3يف عام  .1980وتقدم الفقرات التالية
تطورات ا�ستهالك هذه القطاعات من م�صادر الطاقة املختلفة خالل الفرتة .2009-1980
 - 1الكهرباء:
ت�صاعد ا�ستهالك الكهرباء يف هذه القطاعات مبعدل � % 8.3سنويا خالل الفرتة 2009-1980
لريتفع من � 86ألف ب م ن/ي يف عام � 1980إىل � 868ألف ب م ن/ي يف عام  .2009ونتيجة لهذا االرتفاع
حلت الكهرباء حمل النفط باعتبارها امل�صدر الأول يف تغطية متطلبات الطاقة يف هذه القطاعات حيث –
كما ورد �سابقا -ت�ضاعفت ح�صة الكهرباء من � % 25.7إىل .% 56.3
وتوجد �سبع دول عربية حققت تزايدا ملحوظا يف ا�ستهالك الكهرباء يف هذه القطاعات خالل الفرتة
� 2009-1980إذ جتاوز معدل النمو ال�سنوي يف ا�ستهالك الكهرباء يف هذه الدول املتو�سط ال�سنوي للدول
العربية ،وهذه الدول هي عُمان ،الأردن ،م�صر ،ال�سعودية� ،سوريا ،الإمارات ،واليمن .و�سجلت هذه الدول
معدالت النمو التالية :عُمان ( ،)% 11الأردن ( ،)% 10.3م�صر ( ،)% 9.6ال�سعودية (� ،)% 9.5سوريا
( ،)% 9.4الإمارات ( ،)% 9.1واليمن (.)% 8.4
وي�شكل ا�ستهالك الكهرباء يف هذه القطاعات يف ثالث دول عربية  % 60.5من �إجمايل ا�ستهالك
الدول العربية يف عام  ،2009وهذه الدول هي ال�سعودية ،م�صر ،والإمارات .وبلغت ح�ص�ص هذه الدول كما
يلي :ال�سعودية ( ،)% 31.7م�صر ( ،)% 15.9والإمارات (.)% 12.9
 - 2النفط:
كما تراجع النفط من املركز الأول �إىل املركز الثاين يف تلبية متطلبات الطاقة يف القطاع ال�صناعي
فقد ح�صل الأمر نف�سه يف القطاعات الأخرى حيث تراجع النفط من املركز الأول �إىل املركز الثاين بعد
الكهرباء يف تلبية متطلبات الطاقة يف القطاعات الأخرى يف الدول العربية خالل الفرتة .2009-1980
ومنا ا�ستهالك النفط يف هذه القطاعات مبعدل � % 3.4سنويا لريتفع من � 198ألف ب م ن/ي يف عام
� 1980إىل � 526ألف ب م ن/ي يف عام .2009
ويتم ا�ستهالك �أكرث من ن�صف �إجمايل النفط امل�ستخدم يف هذه القطاعات يف الدول العربية يف عام
 2009يف ثالث دول وهي م�صر ،العراق ،واملغرب .وبلغت ح�ص�ص هذه الدول كما يلي :م�صر (،)% 27.6
العراق ( ،)% 12.9واملغرب ( .)% 12.1و�سجلت ثالث دول عربية �أعلى معدالت الزيادة يف ا�ستهالك
النفط يف هذه القطاعات خالل الفرتة  ،2009-1980وهذه الدول هي اليمن ،ال�سودان ،وعُمان .وبلغت
هذه املعدالت كما يلي :اليمن ( ،)% 9.4ال�سودان ( ،)% 8.7وعُمان (.)% 5.2
 - 3الغاز الطبيعي:
يقت�صر ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف القطاعات الأخرى على عدد حمدود من الدول العربية .ومن
الناحية العملية يتم ا�ستهالك هذا الغاز ب�صورة �أ�سا�سية يف دولة واحدة هي اجلزائر التي ت�ستحوذ على
�أكرث من ثالثة �أرباع (� )% 76.1إجمايل ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف هذه القطاعات يف الدول العربية يف
عام  .2009وت�أتي م�صر يف املرتبة الثانية �إذ بلغت ح�صتها  .% 15.8كما يتم ا�ستهالك الغاز الطبيعي
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ب�صورة حمدودة يف كل من تون�س وعُمان و�سوريا .وبلغت ح�ص�ص هذه الدول كما يلي :تون�س (،)% 4.3
عُمان ( ،)% 2.2و�سوريا (.)% 1.6
وعلى الرغم من ارتفاع ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف القطاعات الأخ��رى يف ال��دول العربية مبعدل % 4
�سنويا خالل الفرتة � 2009-1980إال �أن ح�صته تراجعت من � % 14.3إىل  % 9.6من �إجمايل ا�ستهالك هذه
القطاعات من الطاقة الذي ارتفع من � 48ألف ب م ن/ي يف عام � 1980إىل � 132ألف ب م ن/ي يف عام .2009
 - 4الفحم:
كان الفحم ي�ستهلك يف هذه القطاعات مبقادير ب�سيطة يف عدد حمدود من الدول العربية� ،إال �أن هذا
اال�ستهالك قد �أ�صبح معدوما يف ال�سنوات املا�ضية.
رابعاً :كثافة ا�ستخدام الطاقة
 -1كثافة ا�ستخدام الطاقة ح�سب املجموعات الإقليمية
�إن تزايد ا�ستهالك الطاقة مبعدالت تتجاوز وتائر النمو يف الناجت املحلي الإجمايل ت�شري �إىل تراجع
كفاءة ا�ستخدام الطاقة ،وهو ما يعرب عنه مب�ؤ�شر كثافة الطاقة .ويدل هذا امل�ؤ�شر على كمية الطاقة
امل�ستخدمة لإنتاج �ألف وحدة واحدة من الناجت املحلي الإجمايل .وتوجد عالقة عك�سية ما بني كفاءة
ا�ستخدام الطاقة وبني م�ؤ�شر كثافة الطاقة� ،أي �أنه كلما ازداد م�ؤ�شر الكثافة تراجع معدل الكفاءة.
لقد تراجع م�ؤ�شر كثافة ا�ستخدام الطاقة يف العامل من  211كيلوغرام مكافئ نفط لكل �ألف دوالر �أمريكي
ح�سب القوة ال�شرائية وبالأ�سعار الثابتة لعام  2005يف عام � 2000إىل  191ك م ن يف عام  .2009وتتباين
املجموعات اجلغرافية تباينا وا�ضحا من ناحية كثافة الطاقة .وتعترب الدول الأوروبية هي �أقل املجموعات من
ناحية كثافة الطاقة �إذ تراجع هذا امل�ؤ�شر من  140ك م ن يف عام � 2000إىل  122ك م ن عام  ،2009بينما ت�سجل
دول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق �أعلى م�ستويات الكثافة التي بلغت  348ك م ن يف عام  ،2009وي�شكل هذا حت�سنا
ملحوظا باملقارنة مع عام  2000عندما كانت الكثافة  532ك م ن .ويف الدول ال�صناعية عموما فقد حت�سن م�ستوى
الكثافة من  168ك م
ن يف ع��ام � 2000إىل
ال�شكل 16 -
 146ك م ن يف ع��ام
كثافة ا�ستخدام الطاقة ح�سب املجموعات الإقليمية
 .2009و�شهد م�ؤ�شر
كيلو غرام نفط مكافئ 1000/دوالر �أمريكي من الناجت املحلي الإجمايل ح�سب القوة ال�شرائية وبالأ�سعار الثابتة لعام 2005
كثافة الطاقة حت�سنا
يف جميع املجموعات
الإق��ل��ي��م��ي��ة با�ستثناء
منطقة ال�شرق الأو�سط
التي ارتفعت فيها كثافة
الطاقة من  244ك م
ن يف ع��ام � 2000إىل
 259ك م ن يف ع��ام
 .2009ال���ش�ك��ل 16 -
واجلدول .9 -
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اجلدول 9 -
كثافة ا�ستخدام الطاقة ح�سب املجموعات الإقليمية
كيلو غرام نفط مكافئ 1000 /دوالر �أمريكي من الناجت املحلي الإجمايل ح�سب القوة ال�شرائية وبالأ�سعار
الثابتة لعام 2005
المجموعات الإقليمية

2000

2005

2009

دول ال�شرق الأو�سط

244

263

259

الدول الأفريقية

289

271

251

الدول الآ�سيوية

233

229

215

دول �أمريكا الجنوبية

145

145

137

دول �أمريكا ال�شمالية

207

189

174

الدول الأوروبية

140

133

122

دول المحيط الهادي

192

178

174

دول االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق

532

412

348

الدول ال�صناعية

168

157

146

العالم

211

203

191

امل�صدرEnerdata :

 -2كثافة ا�ستخدام الطاقة يف الدول العربية
ويتبني من ال�شكل  17 -واجلدول � 10 -أن كثافة الطاقة يف الدول العربية قد ارتفع من  215كيلوغرام مكافئ
نفط (ك م ن) يف عام
ال�شكل 17 -
 – 2000م��ع �إج����راء
كثافة الطاقة يف الدول العربية (ك م ن  1000/دوالر �أمريكي)
ال��ت��ع��دي�لات ال�لازم��ة
ل�ل�أخ��ذ بعني االعتبار
ع��دم توفر بيانات عن
الناجت املحلي الإجمايل
يف العراق( )1يف ع��ام
� - 2000إىل  242ك
م ن يف ع���ام .2009
ومن الالفت للنظر �أن
كفاءة ا�ستخدام الطاقة
يف ال��دول العربية غري
الأع�ضاء يف �أوابك هي
�أع��ل��ى منها يف ال��دول
الأع�ضاء �إذ �أن كثافة
امل�صدر  :م�شتق من اجلدولني امللحقني ( )1و (.)17
 -1ارتفع الناجت املحلي الإجمايل للدول العربية  -با�ستثناء العراق نظرا لعدم توفر بيانات عن عام  -2000بالأ�سعار الثابتة
لعام  2005مبعدل بلغ � % 4.7سنويا خالل الفرتة  .2000-2009ويف الوقت نف�سه تزايد حجم اال�ستهالك النهائي من
الطاقة خالل الفرتة ذاتها للدول العربية  -با�ستثناء العراق  -مبعدل � % 5.6سنويا.
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اجلدول 10 -
كثافة ا�ستخدام الطاقة يف الدول العربية
( كيلو غرام نفط مكافئ  1000 /دوالر �أمريكي بالأ�سعار الثابتة لعام ) 2005
الدول
الدول الأع�ضاء

2000

2005

2009

188

146

201

254

250

299

183

169

141

185

199

220

207

259

282

458

395

389

0

611

549

201

218

156

150

142

133

232

197

196

م�صر

414

452

413

�إجمالي الدول الأع�ضاء

227

249

258

الإمارات
البحرين
تون�س

الجزائر

ال�سعودية
�سوريا

العراق
قطر

الكويت
ليبيا

الدول العربية الأخرى

372

358

283

60

79

80

116

158

190

175

172

154

156

159

152

212

249

242

�إجمالي الدول العربية الأخرى

153

168

162

�إجمالي الدول العربية

215

236

242

الأردن

ال�سودان
عمان
لبنان

المغرب
اليمن

امل�صدر :م�شتق من اجلدولني امللحقني ( )1و (.)17

الطاقة يف الدول غري الأع�ضاء قد بلغت  162ك م ن يف عام  2009مقابل  258ك م ن يف الدول الأع�ضاء.
و�إن دل هذا على �شيء ف�إنه يدل على مدى �إمكانيات رفع كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف الدول الأع�ضاء.
وعند النظر �إىل كثافة الطاقة يف الدول الأع�ضاء يف عام  2009ف�إنه ميكن ت�صنيف هذه الدول �ضمن
فئتني .وت�ضم الفئة الأوىل الدول الأع�ضاء التي يتجاوز فيها م�ؤ�شر الكثافة املتو�سط العام للدول الأع�ضاء.
وتت�ألف هذه الفئة من خم�س دول ،وهي العراق ،م�صر� ،سوريا ،البحرين ،وال�سعودية .وبلغ م�ؤ�شر كثافة
الطاقة يف هذه الدول كما يلي :العراق ( 549ك م ن) ،م�صر ( 413ك م ن)� ،سوريا ( 389ك م ن) ،البحرين
( 299ك م ن) ،وال�سعودية ( 282ك م ن)� .أما الفئة الثانية فت�ضم كال من اجلزائر ،الإمارات ،ليبيا ،قطر،
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تون�س ،والكويت .وبلغ م�ؤ�شر كثافة الطاقة يف هذه الدول كما يلي :اجلزائر ( 220ك م ن) ،الإمارات (201
ك م ن) ،ليبيا ( 196ك م ن) ،قطر ( 156ك م ن) ،تون�س ( 141ك م ن) ،والكويت ( 133ك م ن).
ولتج�سيد م�ؤ�شر كثافة الطاقة بكفاءة الأداء االقت�صادي يف الدول العربية من ناحية ا�ستخدام الطاقة
وباعتماد متو�سط �سعر خامات �أوبك يف عام  ،2009وهو  61دوالر �أمريكي للربميل ،ميكن القول �أن
اقت�صادات الدول العربية عموما تنفق ما يقارب  108دوالر �أمريكي للح�صول على  1000دوالر �أمريكي
يف عام  .2009وي�صل هذا امل�ؤ�شر �إىل  115.40دوالر �أمريكي يف الدول الأع�ضاء ككل ،و�إىل  72.4دوالر
�أمريكي يف الدول العربية الأخرى.
اخلال�صة واال�ستنتاجات:
1 .1ازداد اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية مبعدل � % 5سنويا خالل الفرتة -1980
 2009ليت�ضاعف من  1.6مليون ب م ن/ي يف عام � 1980إىل  7ماليني ب م ن /ي يف عام .2009
2 .2تزايد اال�ستهالك النهائي من امل�صادر املختلفة مبعدالت متباينة �إذ ارتفع اال�ستهالك النهائي من
النفط مبعدل بلغ � % 4.1سنويا ،بينما ازداد اال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي مبعدل % 6.9
�سنويا ،ويف الوقت ذاته ت�صاعد ا�ستهالك الكهرباء مبعدل عال بلغ .% 7.6
3 .3ح�صل تغري ملمو�س يف م�ساهمة م�صادر الطاقة يف �إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف
الدول العربية خالل الفرتة  2009-1980حيث هبطت ح�صة النفط من � % 77.5إىل ،% 59.6
بينما تزايدت ح�صة الغاز الطبيعي من � % 14إىل  .% 23.8و�شهدت ح�صة الكهرباء ت�صاعدا
ملمو�سا حيث ت�ضاعفت من � % 8إىل .% 16.4
4 .4وي�ستهلك النفط ب�صورة رئي�سية يف قطاع املوا�صالت ثم يف القطاع ال�صناعي وتليه القطاعات
الأخ��رى� .أما الغاز الطبيعي فيتم ا�ستهالكه ب�صورة �أ�سا�سية يف القطاع ال�صناعي .ومن ناحية
الكهرباء فتعترب القطاعات الأخرى (القطاع املنزيل والقطاع التجاري) هي امل�ستهلك الرئي�سي،
ويليها القطاع ال�صناعي الذي ي�ستهلك كميات ال ب�أ�س بها من الكهرباء.
5 .5يوجد هناك ا�ستقرار ن�سبي يف ح�ص�ص القطاعات االقت�صادية من ناحية اال�ستهالك النهائي من
الطاقة خالل الفرتة  2009-1980حيث تقارب ح�صة القطاع ال�صناعي حوايل ن�صف اال�ستهالك
النهائي من الطاقة ،كما تقارب ح�صة قطاع املوا�صالت ثلث حجم هذا اال�ستهالك ،بينما ترتاوح
ح�صة بقية القطاعات ما بني خم�س وربع هذا اال�ستهالك خالل الفرتة ذاتها.
6 .6يعترب القطاع ال�صناعي القطاع الرئي�سي امل�ستهلك للطاقة يف الدول العربية .وازداد اال�ستهالك
النهائي للطاقة يف هذا القطاع مبعدل � % 4.9سنويا خالل الفرتة  .2009-1980وت�ضاعف حجم
ا�ستهالكه مبا يقارب  4مرات لريتفع من � 761ألف ب م ن /ي يف عام  1980ليتجاوز  3ماليني
ب م ن/ي يف عام .2009
7 .7ح�صل حتول ملحوظ يف تركيبة امل�صادر التي تلبي احتياجات القطاع ال�صناعي من الطاقة حيث
ت�صاعد االعتماد ب�صورة كبرية على الغاز الطبيعي مقابل تقل�ص ح�صة النفط �إذ تراجعت ح�صة النفط
من � % 69.6إىل  ،% 43.9بينما ت�ضاعفت ح�صة الغاز الطبيعي من � % 23.7إىل  ،% 48.1وبذلك
جتاوز الغاز الطبيعي النفط لي�صبح امل�صدر الأول الذي يعتمد عليه القطاع ال�صناعي ل�سد احتياجاته
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من الطاقة .ويف الوقت نف�سه ارتفعت ح�صة الكهرباء من � % 5.9إىل  ،% 7.5بينما تراجعت ح�صة
الفحم من � % 0.9إىل .% 0.4
8 .8ي�أتي قطاع املوا�صالت يف املرتبة الثانية من ناحية حجم ا�ستهالكه من الطاقة .وي�سد النفط جل
ا�ستهالك هذا القطاع من الطاقة �إن مل يكن كله .وازداد ا�ستهالك الطاقة يف قطاع املوا�صالت
مبعدل � % 4.9سنويا خالل الفرتة  2009-1980ليت�ضاعف من � 532ألف ب م ن/ي يف عام
� 1980إىل ما يزيد عن  2.1مليون ب م ن/ي يف عام .2009
9 .9ت�شكل القطاعات الأخرى (القطاع املنزيل ،القطاع التجاري ،والقطاع الزراعي) ثالث �أكرب م�ستهلك
للطاقة يف الدول العربية .و�شهدت الفرتة  2009-1980ارتفاع ح�صة هذه القطاعات يف �إجمايل
اال�ستهالك النهائي من الطاقة من  % 20.3يف عام � 1980إىل  % 23يف عام  .2009كما �سجلت هذه
القطاعات وتائر عالية من النمو يف ا�ستهالك الطاقة حيث ازداد هذا اال�ستهالك مبعدل � % 5.4سنويا
لريتفع من � 332ألف ب م ن/ي يف عام � 1980إىل  1.5مليون ب م ن/ي يف عام .2009
 1010ارتفع م�ؤ�شر كثافة الطاقة يف الدول العربية من  215كيلوغرام مكافئ نفط (ك م ن) يف عام
� 2000إىل  242ك م ن يف عام  .2009ويالحظ �أن كثافة الطاقة يف الدول الأع�ضاء قد بلغت
 258ك م ن مقابل  162ك م ن يف الدول غري الأع�ضاء يف عام .2009
من خالل مقارنة م�ؤ�شر كثافة الطاقة �ضمن الدول العربية ف�إنه ميكن القول �أن اال�ستنتاج الرئي�سي
لهذه الدرا�سة هو �أن هناك �إمكانيات كبرية لرفع كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف الدول العربية ،وخا�صة يف
الدول الأع�ضاء.
املراجــــــــع
1 .1منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ،بنك املعلومات.
2 .2منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ،تقرير الأمني العام ال�سنوي.2011 ،
3 .3معلومات مبا�شرة من ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي عن الناجت املحلي الإجمايل
بالأ�سعار الثابتة يف الدول العربية.
1. IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011
2. IEA, Worldwide Trends in Energy Use and Efficiency
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املالحــــــــــق
اجلدول 1 -
�إجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة
(�ألف ب م ن  /ي )
الدول

1980

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

الدول الأع�ضاء
الإمارات

111.9

324.7

432.2

522.9

530.6

556.3

693.8

763.7

840.0

البحرين

25.5

47.6

48.4

51.0

67.7

82.5

82.7

100.2

102.4

تون�س

39.4

62.5

75.9

95.6

109.2

105.4

108.6

110.9

110.7

الجزائر

118.1

250.6

264.9

301.4

412.5

423.3

460.3

469.9

501.3

ال�سعودية

424.5

711.1

1689.7 1722.1 1639.7 1089.5 849.9

1963.6 1866.4

�سوريا

77.1

153.2

168.1

214.7

226.3

234.2

336.8

342.8

273.5

العراق

167.9

312.9

382.6

425.5

444.4

463.1

448.0

474.9

491.6

قطر

39.0

68.9

84.5

117.3

188.8

211.3

233.8

267.1

275.5

الكويت

125.5

79.5

141.4

163.5

230.3

218.7

219.7

228.1

235.8

ليبيا

77.5

107.8

154.6

180.3

188.2

195.2

199.6

200.8

213.1

م�صر

240.2

438.8

478.2

620.9

813.3

864.9

925.0

939.4

953.1

�إجمالي الدول الأع�ضاء

1446.5

5960.6 5764.4 5398.1 5077.0 4851.1 3782.7 3080.6 2557.7

الدول العربية الأخرى
الأردن

22.9

45.2

57.0

69.1

90.6

90.8

93.8

86.8

92.2

ال�سودان

23.7

35.7

27.3

31.5

55.6

62.3

65.9

68.3

78.7

عمان

11.1

38.2

51.8

61.9

98.2

113.1

124.7

143.6

151.8

لبنان

27.5

21.1

70.3

63.7

75.7

61.5

47.0

63.9

86.6

المغرب

73.5

93.8

118.9

145.8

190.4

191.4

205.2

217.7

223.5

اليمن

19.3

35.5

50.4

65.9

95.2

100.0

102.4

105.4

106.4

�إجمالي الدواللعربية الأخرى

177.9

269.5

375.7

437.8

605.7

618.9

639.0

685.6

739.2

�إجمالي الدول العربية

1624.4

6699.8 6450.0 6037.1 5695.9 5456.7 4220.5 3456.3 2827.2
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اجلدول 2 -
�إجمايل اال�ستهالك النهائي من النفط
(�ألف ب م ن  /ي )
الدول

1980

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

الدول الأع�ضاء
الإمارات

62.1

214.7 215.1 207.2 198.0 190.0 157.6 141.6 124.7

البحرين

5.2

8.0

9.8

11.8

19.3

19.9

21.7

23.5

25.7

تون�س

32.5

46.8

54.2

67.1

72.7

66.5

66.1

66.5

63.7

الجزائر

92.6

262.7 247.8 235.6 213.3 208.5 161.1 147.4 156.8

ال�سعودية

1376.4 1301.1 1215.8 1158.9 1156.3 857.9 700.5 563.9 397.8
204.4 259.9 250.4 158.9 151.4 137.6 132.3 123.9

�سوريا

71.9

العراق

415.3 406.5 386.6 385.6 369.3 323.5 282.4 241.0 128.1
105.8 117.9

قطر

9.0

12.9

20.1

31.1

77.1

86.6

98.2

الكويت

54.6

30.3

68.9

68.1

106.4

98.6

122.1 109.6 102.4

ليبيا

52.0

71.9

127.1 117.1 116.5 112.7 113.9 119.7 106.8

م�صر

499.4 514.5 525.1 492.2 482.6 400.2 331.4 320.5 192.4

�إجمالي الدول الأع�ضاء

3417.4 3379.4 3225.6 2991.0 2947.5 2335.8 1995.4 1700.8 1098.3

الدول العربية الأخرى
الأردن

21.5

40.0

49.0

58.6

75.3

73.9

75.3

66.7

71.3

ال�سودان

22.5

33.5

24.9

27.7

50.4

56.4

59.2

60.8

70.3

عمان

9.8

25.3

39.2

41.6

60.2

65.9

72.9

87.2

91.4

لبنان

23.5

18.7

59.6

44.2

57.6

43.8

24.7

40.2

61.3

المغرب

64.5

71.9

96.8

183.8 178.5 165.1 156.6 148.0 113.5

اليمن

18.5

33.3

47.6

98.4

�إجمالي الدول العربية الأخرى

576.4 531.0 492.6 490.2 481.2 347.8 317.1 222.7 160.3

�إجمالي الدول العربية

3993.7 3910.4 3718.2 3481.2 3428.6 2683.6 2312.5 1923.5 1258.6

العالم (مليون ب م ن /ي)

49.1

52.4

56.2

62.3

62.6

89.6

68.9

93.6

69.9
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95.4

71.3

97.6

70.7

69.5

مظفر البرازي
اجلدول 3 -
�إجمايل اال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي
(�ألف ب م ن  /ي )
الدول

1980

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

الدول الأع�ضاء
الإمارات

40.2

498.2 427.5 369.9 255.8 247.6 299.8 253.4 175.3

البحرين

17.5

34.3

31.1

29.7

34.7

47.0

42.6

59.8

59.0

تون�س

1.6

6.2

9.4

12.3

14.9

18.7

21.5

22.3

24.3

الجزائر

16.3

67.5

86.8

182.1 166.5 172.5 161.1 154.6 106.6

ال�سعودية

4.8

52.4

16.3

60.6

270.3 269.9 202.0 311.5 250.2

�سوريا

0.0

15.1

18.7

52.0

35.7

33.5

41.2

35.3

21.5

العراق

21.1

32.5

52.0

51.6

23.7

23.7

23.9

30.9

18.9

قطر

26.1

48.2

55.8

73.9

90.8

99.8

143.8 126.1 115.5

الكويت

63.5

32.5

47.0

60.8

76.7

68.1

62.9

61.1

54.4

ليبيا

20.3

25.9

34.9

43.2

41.4

45.2

45.4

47.2

47.2

م�صر

15.1

48.6

62.1

240.2 223.7 207.2 194.4 163.1 100.8

�إجمالي الدول الأع�ضاء

1560.0 1470.4 1304.5 1258.8 1133.4 891.4 667.5 538.6 226.3

الدول العربية الأخرى
الأردن

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ال�سودان

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

عمان

0.0

6.4

3.4

8.0

22.7

28.3

31.7

33.3

34.5

لبنان

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

المغرب

1.2

0.8

0.2

0.8

0.6

1.0

1.0

0.8

0.8

اليمن

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

�إجمالي الدول العربية الأخرى

1.2

7.2

3.6

8.8

23.3

29.3

32.7

34.1

35.3

�إجمالي الدول العربية
العالم (مليون ب م ن /ي)

1595.3 1504.6 1337.3 1288.1 1156.7 900.3 671.1 545.8 227.5
16.4

18.9

20.1

22.4

24.6

25.0

25.5

26.2

25.4
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اجلدول 4 -
�إجمايل اال�ستهالك النهائي من الكهرباء
(�ألف ب م ن  /ي )
الدول

1980

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

الدول الأع�ضاء
الإمارات

9.6

24.7

37.2

65.5

93.0

127.1 121.1 116.7 102.4

البحرين

2.8

5.2

7.4

9.4

13.7

15.7

18.5

16.9

17.7

تون�س

4.2

8.4

11.4

15.5

21.7

20.3

21.1

22.1

22.7

الجزائر

8.6

21.3

25.1

32.1

46.0

45.8

48.4

51.8

54.0

ال�سعودية

21.9

94.8

316.9 295.4 271.9 251.6 233.2 170.9 133.1

�سوريا

5.2

14.3

17.1

25.1

39.2

41.8

45.2

47.6

47.6

العراق

18.7

39.4

48.2

50.4

51.4

53.8

37.6

37.6

57.4

قطر

3.8

7.8

8.6

12.3

20.9

24.9

20.1

23.1

25.9

الكويت

7.4

16.7

25.5

34.5

47.2

52.0

54.4

57.4

59.2

ليبيا

5.2

10.0

12.9

17.5

32.9

37.4

37.8

36.5

38.8

م�صر

26.9

62.5

76.9

205.4 193.0 184.2 170.1 159.1 111.1

�إجمالي الدول الأع�ضاء

972.8 902.5 855.7 815.7 758.1 544.2 403.5 305.1 114.5

الدول العربية الأخرى
الأردن

1.4

5.2

8.0

10.4

15.3

16.9

18.5

20.1

20.9

ال�سودان

1.2

2.2

2.4

3.8

5.2

5.8

6.6

7.4

8.4

عمان

1.2

6.4

9.2

12.3

15.3

18.9

20.1

23.1

25.9

لبنان

4.0

2.4

8.2

16.9

15.5

15.1

19.7

21.1

22.7

المغرب

7.4

14.1

18.5

22.1

30.5

33.3

35.5

37.6

38.8

اليمن

0.8

2.2

2.8

3.6

5.6

6.4

7.0

7.8

8.0

�إجمالي الدول العربية الأخرى

16.1

32.5

49.2

69.1

87.4

96.4

�إجمالي الدول العربية
العالم (مليون ب م ن /ي)

130.5
11.8

1097.5 1019.6 963.1 912.1 845.5 613.3 452.7 337.6
16.8

18.8

21.9

26.0

27.1
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124.7 117.1 107.4
28.5

29.1

28.9

مظفر البرازي
اجلدول 5 -
�إجمايل اال�ستهالك النهائي من الفحم
(�ألف ب م ن  /ي )
الدول

2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 1990 1980

الدول الأع�ضاء
تون�س

1.0

1.0

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

الجزائر

0.6

5.0

5.6

1.6

3.4

3.2

3.8

3.8

2.4

م�صر

5.8

7.2

7.8

8.8

8.6

8.2

8.4

8.2

8.0

�إجمالي الدول الأع�ضاء

7.4

10.4 12.1 12.3 11.4 12.1 11.2 14.3 13.3

الدول العربية الأخرى
لبنان

0.0

0.0

2.4

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

المغرب

0.4

7.0

3.4

9.4

11.2

0.4

3.6

0.8

0.2

�إجمالي الدول العربية الأخرى

0.4

7.0

3.0 13.9 12.1 5.8

6.2

3.4

2.8

�إجمالي الدول العربية

13.3 15.5 18.5 14.5 25.9 23.3 20.1 20.3 7.8

العالم (مليون ب م ن /ي)

16.7 16.4 14.8 14.1 13.4 10.7 13.6 15.4 14.3
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اجلدول 6 -
اال�ستهالك النهائي للقطاع ال�صناعي من النفط
(�ألف ب م ن  /ي )
الدول

1980

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

الدول الأع�ضاء
الإمارات

15.9

47.8

52.4

56.4

21.5

21.7

42.4

43.2

39.6

البحرين

0.4

0.4

0.2

0.2

0.8

0.8

1.0

1.2

1.2

تون�س

11.8

15.7

13.3

17.9

17.5

13.3

11.2

12.1

9.8

الجزائر

19.1

24.5

23.1

24.7

31.9

33.5

39.8

42.2

42.4

ال�سعودية

663.9 609.5 574.4 587.8 624.6 424.1 315.5 215.9 248.4
43.4

45.6

87.6

98.2

72.5

�سوريا

36.5

35.7

46.4

44.8

العراق

33.1

79.9

97.4

138.6 138.0 127.1 125.7 123.1 114.9

قطر

0.6

2.2

5.8

13.9

44.2

47.4

57.4

58.2

61.3

الكويت

16.5

9.6

29.9

24.3

47.6

31.5

33.7

34.3

39.0

ليبيا

15.1

20.9

28.7

30.3

32.7

30.7

31.5

29.9

31.5

م�صر

87.0

128.7 158.9 161.7 171.9 137.2 137.8 150.2

86.0

�إجمالي الدول الأع�ضاء

1185.7 1195.5 1165.0 1099.7 1159.1 888.6 750.5 602.9 484.4

الدول العربية الأخرى
الأردن

5.2

10.6

13.5

15.9

21.1

21.3

21.1

18.7

19.1

ال�سودان

6.8

6.4

5.2

6.4

5.4

8.6

8.8

9.6

13.7

عمان

1.2

10.2

19.3

18.5

28.1

29.9

31.9

33.7

33.9

لبنان

0.0

2.0

6.6

5.6

17.1

6.0

0.8

3.6

5.0

المغرب

31.5

25.7

27.1

24.3

37.6

41.6

42.0

45.4

44.8

اليمن

0.0

1.4

4.4

8.4

14.7

15.7

17.3

18.7

19.3

44.8

56.4

76.1

79.1

135.8 129.7 121.9 123.1 123.9

�إجمالي الدول العربية الأخرى
�إجمالي الدول العربية
العالم (مليون ب م ن /ي)

1321.4 1325.2 1286.9 1222.8 1283.1 967.8 826.6 659.3 529.2
15.4

13.6

14.2

16.0

17.7

18.1
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18.5

18.0

17.8

مظفر البرازي
اجلدول 7 -
اال�ستهالك النهائي للقطاع ال�صناعي من الغاز الطبيعي
(�ألف ب م ن  /ي )
الدول

1980

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

الدول الأع�ضاء
الإمارات

40.2

498.2 427.5 369.9 255.8 247.6 299.8 253.4 175.3

البحرين

17.5

34.3

31.1

29.7

34.7

47.0

42.6

59.8

59.0

تون�س

1.6

5.2

7.2

9.0

10.4

13.9

16.1

16.5

17.9

الجزائر

9.0

40.6

43.4

52.2

63.1

64.3

67.7

67.9

69.7

ال�سعودية

4.8

52.4

16.3

60.6

270.3 269.9 202.0 311.5 250.2

�سوريا

0.0

0.0

16.5

46.2

31.7

29.7

36.5

31.5

19.1

العراق

21.1

32.5

52.0

51.6

23.7

23.7

23.9

30.9

18.9

قطر

26.1

48.2

55.8

73.9

90.8

99.8

143.8 126.1 115.5

الكويت

23.1

32.5

47.0

60.8

76.7

68.1

62.9

61.1

54.4

ليبيا

20.3

25.9

34.9

43.2

41.4

44.8

45.4

47.2

47.2

م�صر

15.1

47.2

45.8

93.6

216.9 202.8 186.6 174.7 144.2

�إجمالي الدول الأع�ضاء

1415.4 1341.3 1169.0 1133.2 1014.6 820.8 603.5 494.2 178.7

الدول العربية الأخرى
الأردن

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ال�سودان

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

عمان

0.0

5.0

1.6

3.8

21.7

27.1

29.3

30.7

31.3

لبنان

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

المغرب

1.2

0.8

0.2

0.8

0.6

1.0

1.0

0.8

0.8

اليمن

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

5.8

1.8

4.6

22.3

28.1

30.3

31.5

32.1

�إجمالي الدول العربية الأخرى
�إجمالي الدول العربية
العالم (مليون ب م ن /ي)

1447.5 1372.8 1199.3 1161.4 1036.8 825.4 605.3 500.1 179.9
9.3

9.0

9.1

10.6

11.2

11.6

11.8

12.1

11.6
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النفط والتعاون العربي 144 -
اجلدول 8 -
اال�ستهالك النهائي للقطاع ال�صناعي من الكهرباء
(�ألف ب م ن  /ي )
الدول

1980

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

الدول الأع�ضاء
الإمارات

0.7

1.7

3.3

7.4

11.1

12.9

11.6

14.5

15.2

البحرين

0.4

0.6

1.2

1.5

2.5

2.4

2.8

2.2

2.1

تون�س

2.6

4.9

5.8

7.6

8.7

9.4

9.6

8.8

9.0

الجزائر

4.9

10.3

10.7

11.9

15.3

16.1

16.8

16.7

18.2

ال�سعودية

2.2

14.3

17.2

21.6

26.8

26.0

31.2

38.3

41.9

�سوريا

3.0

7.2

7.9

11.6

17.2

16.4

18.7

19.8

17.8

العراق

6.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.7

8.6

9.5

قطر

0.8

1.0

1.3

2.8

4.9

6.4

7.8

8.4

9.7

الكويت

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ليبيا

1.4

2.9

4.8

5.3

5.5

5.8

8.6

5.5

6.4

م�صر

17.3

29.1

34.9

42.4

56.5

59.7

64.0

64.4

67.2

�إجمالي الدول الأع�ضاء

39.8

72.2

87.1

197.0 187.1 176.9 155.1 148.5 112.1

الدول العربية الأخرى
الأردن

17.3

29.1

34.9

42.4

56.5

59.7

64.0

64.4

67.2

ال�سودان

0.4

0.4

0.7

1.1

0.9

0.9

1.0

0.9

0.8

عمان

0.1

0.5

0.6

1.1

1.5

1.9

2.1

2.5

3.0

لبنان

0.0

0.0

2.1

4.4

4.1

3.9

5.2

5.5

6.0

المغرب

3.9

6.9

8.3

10.5

12.4

13.9

14.6

14.3

14.7

اليمن

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

�إجمالي الدول العربية الأخرى

21.7

37.0

46.6

59.4

75.2

80.3

86.9

87.7

91.7

�إجمالي الدول العربية

61.6

288.7 274.7 263.7 235.4 223.8 171.5 133.8 109.1

العالم (مليون ب م ن /ي)

6.0

11.6

7.6

8.0

9.1

10.7

11.3
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12.0

12.1

مظفر البرازي
اجلدول 9 -
اال�ستهالك النهائي للقطاع ال�صناعي من الفحم
(�ألف ب م ن  /ي )
الدول

2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 1990 1980

الدول الأع�ضاء
تون�س

0.8

1.0

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

الجزائر

0.6

5.0

5.6

1.6

3.4

3.2

3.8

3.8

2.4

م�صر

5.0

7.2

7.6

8.6

8.6

8.2

8.2

8.0

7.8

�إجمالي الدول الأع�ضاء

6.4

10.2 11.8 12.1 11.4 12.1 11.1 14.1 13.3

الدول العربية الأخرى
لبنان

0.0

0.0

2.4

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

المغرب

0.4

7.0

3.4

9.4

2.2

0.4

3.2

0.8

0.2

�إجمالي الدول العربية الأخرى

0.4

7.0

5.8

12.1

4.8

3.0

5.8

3.4

2.8

�إجمالي الدول العربية

6.8

13.1 15.3 17.9 14.5 16.9 23.1 19.9 20.3

العالم (مليون ب م ن /ي)

8.7

13.7 13.6 12.4 11.7 11.0

10.1 10.0

8.4
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النفط والتعاون العربي 144 -
اجلدول 10 -
اال�ستهالك النهائي لقطاع املوا�صالت من النفط
(�ألف ب م ن  /ي )
الدول

1980

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

الدول الأع�ضاء
الإمارات

46.2

74.7

87.0

98.8

148.2

155.6

163.7

169.7

171.3

البحرين

4.2

6.8

8.4

10.4

16.9

17.7

19.1

20.9

22.7

تون�س

11.6

16.5

21.1

26.7

30.3

34.5

31.7

30.7

30.5

الجزائر

41.8

75.1

72.3

79.7

99.8

101.8

115.7

119.7

186.0

ال�سعودية

132.3

329.3

363.3

409.1

503.7

543.4

612.1

660.9

682.0

�سوريا

24.3

52.6

55.0

62.9

82.5

88.2

128.5

127.9

104.2

العراق

66.9

125.3

138.0

151.8

180.9

190.2

196.8

203.4

208.9

قطر

7.0

10.0

13.3

16.3

31.5

37.8

39.4

57.6

42.8

الكويت

35.9

19.5

36.5

41.4

55.4

63.9

65.1

71.5

79.3

ليبيا

31.5

41.6

63.9

72.1

63.1

63.9

66.3

68.5

80.5

م�صر

54.0

105.8

137.8

188.4

195.8

211.5

236.8

248.4

268.1

�إجمالي الدول الأع�ضاء

455.9

857.3

1876.3 1779.3 1675.1 1508.4 1408.2 1157.5 996.5

الدول العربية الأخرى
الأردن

10.6

17.9

19.9

23.9

38.8

31.7

34.1

30.9

34.5

ال�سودان

15.1

25.9

18.3

18.1

38.0

41.4

44.2

44.8

49.8

عمان

4.4

11.6

15.1

18.1

25.1

28.3

31.9

37.2

39.2

لبنان

12.9

12.9

28.9

27.7

27.7

26.5

21.1

30.5

35.1

المغرب

17.3

24.7

36.3

48.6

59.4

61.1

64.9

71.5

75.5

اليمن

15.3

27.1

27.1

29.9

39.6

41.0

38.0

37.8

35.9

�إجمالي الدول العربية الأخرى

75.5

120.1

145.6

166.3

228.5

229.9

234.2

252.6

270.1

�إجمالي الدول العربية

531.4

2146.4 2031.9 1909.2 1738.3 1636.7 1323.8 1142.1 977.4

العالم (مليون ب م ن /ي)

24.0

30.0

32.9

37.5

41.5

42.3
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43.8

43.6

43.0

مظفر البرازي
اجلدول 11 -
اال�ستهالك النهائي لقطاع املوا�صالت من الكهرباء
(�ألف ب م ن  /ي )
الدول

2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 1990 1980

الدول الأع�ضاء
تون�س

0.1

0.2

0.2

0.3

0.5

0.3

0.4

0.5

0.5

الجزائر

0.0

0.5

0.6

0.6

0.8

1.0

0.9

0.7

1.1

�إجمالي الدول الأع�ضاء

0.1

0.7

0.8

0.9

1.4

1.2

1.3

1.1

1.5

الدول العربية الأخرى
0.2

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

0.6

1.9

1.9

�إجمالي الدول العربية الأخرى

0.2

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

0.6

1.9

1.9

�إجمالي الدول العربية

0.3

1.0

1.1

1.3

1.9

1.8

1.9

3.0

3.5

العالم

278

425

366

376

445

458

471

470

467

المغرب
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النفط والتعاون العربي 144 -
اجلدول 12 -
اال�ستهالك النهائي للقطاعات الأخرى من النفط
(�ألف ب م ن  /ي )
الدول

1980

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

الدول الأع�ضاء
الإمارات

0.0

2.2

2.2

2.4

20.3

20.7

1.2

2.2

3.8

البحرين

0.6

0.8

1.2

1.2

1.6

1.4

1.6

1.4

1.8

تون�س

9.0

14.7

19.9

22.5

24.9

18.7

23.1

23.7

23.3

الجزائر

31.7

57.2

52.0

56.6

76.7

77.9

80.1

86.0

34.3

ال�سعودية

17.1

18.7

21.7

24.7

28.1

27.7

29.3

30.7

30.5

�سوريا

11.1

35.5

30.9

29.9

25.5

25.1

34.3

33.7

27.7

العراق

28.1

35.7

47.0

56.8

65.3

69.7

62.7

65.1

67.9

قطر

1.4

0.6

1.0

1.0

1.4

1.4

1.4

2.0

1.8

الكويت

2.2

1.2

2.4

2.4

3.4

3.2

3.6

3.8

3.8

ليبيا

5.4

9.4

14.3

17.3

18.1

18.1

18.7

18.7

15.1

م�صر

51.4

64.5

55.8

74.7

145.4 137.4 129.5 119.1 114.9

�إجمالي الدول الأع�ضاء

355.5 404.7 385.6 383.0 380.2 289.6 248.4 240.6 158.1

الدول العربية الأخرى
الأردن

5.6

11.4

15.7

18.9

15.5

20.9

20.1

17.1

17.7

ال�سودان

0.6

1.2

1.4

3.2

7.0

6.4

6.2

6.4

6.8

عمان

4.2

3.4

4.8

5.0

7.0

7.6

9.0

16.3

18.3

لبنان

10.6

3.8

24.1

10.8

12.9

11.2

2.8

6.0

21.1

المغرب

15.7

21.5

33.3

40.6

51.0

54.0

58.2

61.7

63.5

اليمن

3.2

4.8

16.1

23.9

35.3

37.0

40.2

41.2

43.2

�إجمالي الدول العربية الأخرى 40.0

46.2

95.4

170.5 148.6 136.6 137.2 128.7 102.4

�إجمالي الدول العربية
العالم (مليون ب م ن /ي)

526.0 553.3 522.1 520.1 508.9 392.0 343.8 286.8 198.0
9.7

8.8

9.1

9.0

9.7

9.5
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9.1

9.1

8.8

مظفر البرازي
اجلدول 13 -
اال�ستهالك النهائي للقطاعات الأخرى من الغاز الطبيعي
(�ألف ب م ن  /ي )
الدول

1980

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

الدول الأع�ضاء
الإمارات

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

البحرين

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

تون�س

0.0

1.0

2.2

3.2

4.4

4.8

5.4

5.8

6.4

الجزائر

7.2

26.9

43.4

54.4

91.6

96.8

104.8

98.6

112.5

ال�سعودية

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

�سوريا

0.0

15.1

2.2

5.8

4.0

3.8

4.6

3.8

2.4

العراق

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

قطر

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

الكويت

40.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ليبيا

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

م�صر

0.0

1.4

16.3

7.2

18.9

19.7

20.7

20.9

23.3

�إجمالي الدول الأع�ضاء

47.6

44.4

64.1

70.7

144.6 129.1 135.6 125.5 118.9

الدول العربية الأخرى
الأردن

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ال�سودان

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

عمان

0.0

1.4

1.8

4.2

1.0

1.2

2.4

2.6

3.2

لبنان

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

المغرب

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

اليمن

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

�إجمالي الدول العربية الأخرى

0.0

1.4

1.8

4.2

1.0

1.2

2.4

2.6

3.2

�إجمالي الدول العربية

47.6

45.8

65.9

74.9

147.8 131.7 138.0 126.7 119.9

العالم (مليون ب م ن /ي)

7.1

9.9

11.0

11.9

13.8

13.4

13.3

13.7

14.1
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النفط والتعاون العربي 144 -
اجلدول 14 -
اال�ستهالك النهائي للقطاعات الأخرى من الكهرباء
(�ألف ب م ن  /ي )
الدول

1980

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

الدول الأع�ضاء
الإمارات

9.0

23.0

33.9

58.1

81.8

89.5

105.1

106.6

111.9

البحرين

2.4

4.6

6.3

8.0

11.2

13.3

15.7

14.7

15.5

تون�س

1.6

3.4

5.4

7.6

12.4

10.7

11.1

12.8

13.3

الجزائر

3.7

10.5

13.8

19.6

29.9

28.8

30.6

34.4

34.7

ال�سعودية

19.7

80.5

115.9

149.3

206.3

225.6

240.7

257.1

275.0

�سوريا

2.2

7.0

9.2

13.5

21.9

25.4

26.5

27.8

29.8

العراق

12.1

39.4

48.2

50.4

51.4

53.8

31.9

29.0

47.9

قطر

3.0

6.8

7.3

9.4

16.0

18.5

12.3

14.7

16.2

الكويت

7.4

16.7

25.5

34.5

47.2

52.0

54.4

57.4

59.2

ليبيا

3.8

7.2

8.1

12.2

27.5

31.5

29.1

31.1

32.3

م�صر

9.6

33.3

42.1

68.6

102.6

110.4

120.2

128.6

138.2

�إجمالي الدول الأع�ضاء

74.5

232.2

315.5

431.2

608.2

659.4

677.5

714.3

774.2

الدول العربية الأخرى
الأردن

0.9

3.2

5.3

7.2

10.8

12.3

13.6

14.9

15.9

ال�سودان

0.8

1.8

1.7

2.8

4.4

4.9

5.6

6.5

7.6

عمان

1.1

5.9

8.6

11.2

13.8

17.0

18.0

20.6

22.9

لبنان

4.0

2.4

6.1

12.5

11.4

11.1

14.5

15.5

16.7

المغرب

3.3

6.8

9.8

11.3

17.7

18.9

20.4

21.4

22.2

اليمن

0.8

2.2

2.8

3.6

5.6

6.4

7.0

7.8

8.0

�إجمالي الدول العربية الأخرى

11.0

22.3

34.3

48.5

63.7

70.6

79.1

86.7

93.3

�إجمالي الدول العربية

85.5

254.5

349.9

479.7

671.9

730.1

756.6

801.0

867.5

العالم (مليون ب م ن /ي)

5.5

8.7

10.4

12.3

14.8

15.4

16.0

16.4

16.8
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مظفر البرازي
اجلدول 15 -
اال�ستهالك النهائي للقطاعات الأخرى من الفحم
(�ألف ب م ن  /ي )
الدول

2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 1990 1980

الدول الأع�ضاء
تون�س

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

م�صر

0.8

0.0

0.2

0.2

0.0

0.0

0.2

0.2

0.2

1.0

0.0

0.2

0.2

0.0

0.0

0.2

0.2

0.2

�إجمالي الدول الأع�ضاء
الدول العربية الأخرى

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

0.4

0.0

0.0

�إجمالي الدول العربية الأخرى

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

0.0

0.4

0.0

0.0

�إجمالي الدول العربية

1.0

0.0

0.2

0.2

9.0

0.0

0.6

0.2

0.2

العالم (مليون ب م ن /ي)

5.6

5.4

3.5

2.4

2.3

2.4

2.4

2.8

3.0

المغرب

امل�صدر IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011 :
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اجلدول ()16
�إجمايل اال�ستهالك النهائي العاملي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�صادية
(مليون ب م ن  /ي )
1980

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

القطاع ال�صناعي
النفط

15.4

13.6

14.2

16.0

17.7

18.1

18.5

18.0

17.8

الغاز الطبيعي

9.3

9.0

9.1

10.6

11.2

11.6

11.8

12.1

11.6

الكهرباء

6.0

7.6

8.0

9.1

10.7

11.3

12.0

12.1

11.6

الفحم

8.7

10.0

10.1

8.4

11.0

11.7

12.4

13.6

13.7

39.3

40.3

41.4

44.2

50.6

52.7

54.8

55.8

54.7

المجموع
قطاع الموا�صالت
النفط

24.0

30.0

32.9

37.5

41.5

42.3

43.8

43.6

43.0

الكهرباء

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

الفحم

0.0

0.0

0.0

0.1

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

24.3

30.4

33.3

38.0

42.2

43.0

44.5

44.4

43.8

المجموع

القطاعات الأخرى
النفط

9.7

8.8

9.1

9.0

9.7

9.5

9.1

9.1

8.8

الغاز الطبيعي

7.1

9.9

11.0

11.9

13.4

13.3

13.7

14.1

13.8

الكهرباء

5.5

8.7

10.4

12.3

14.8

15.4

16.0

16.4

16.8

الفحم

5.6

5.4

3.5

2.2

2.1

2.1

2.1

2.5

2.7

المجموع

27.9

32.8

33.9

35.5

40.0

40.3

40.8

42.1

42.1

�إجمالي اال�ستهالك النهائي
النفط

49.1

52.4

56.2

62.6

68.9

69.9

71.3

70.7

69.5

الغاز الطبيعي

16.4

18.9

20.1

22.4

24.6

25.0

25.5

26.2

25.4

الكهرباء

11.8

16.8

18.8

21.9

26.0

27.1

28.5

29.1

28.9

الفحم

14.3

15.4

13.6

10.7

13.4

14.1

14.8

16.4

16.7

الإجمالي

91.5

103.5

108.7

142.3 140.1 136.0 132.8 117.7

140.6

الم�صدر :م�شتق من الجداول رقم (.)18-1
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مظفر البرازي
اجلدول 17 -
الناجت املحلي االجمايل للدول العربية (مليون دوالر)
بالأ�سعار الثابتة لعام  2005وب�أ�سعار دوالر عام 2005
الدول

2000

2005

2009

الدول الأع�ضاء
االمارات

138448

180617

208203

البحرين

10008

13459

17053

تون�س

26026

32256

39022

الجزائر

81097

103066

113514

ال�سعودية

261838

315337

346441

�سوريا

23335

28499

35040

36243

44588

قطر

29122

43040

88174

الكويت

54177

80792

88411

ليبيا

38756

47635

54001

م�صر

74684

89528

114896

737492

970472

1149342

العراق

�إجمالي الدول الأع�ضاء
الدول العربية الأخرى
الأردن

9243

12589

16230

ال�سودان

26268

35186

48703

عمان

26579

30905

39724

لبنان

18143

21861

28037

المغرب

46686

59524

73002

اليمن

15502

19050

21864

�إجمالي الدول العربية الأخرى

142422

179115

227561

�إجمالي الدول العربية

879914

1149587

1376903

الم�صدر :معلومات مبا�شرة من ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي.
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184إصدارات المنظمة
من

تقارير

تقرير حول االجتماع الوزاري االول لوزراء الطاقة يف الدول
العربية ودول �أمريكا اجلنوبية
 16 - 15يناير 2013

�أبو ظبي – دولة الإمارات العربية املتحدة

تلبية لدعوة الأمانة العامة جلامعة الدول العربية
ووزارة اخلارجية بدولة الإمارات العربية املتحدة،
�شاركت الأمانة العامة للأوابك يف االجتماع الأول
لوزراء الطاقة من الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية
والذي عقد مبقر �أر�ض املعار�ض يف مدينة �أبوظبي –
الإمارات العربية املتحدة خالل الفرتة  16-15يناير .2013
�شارك يف االجتماع وزراء الطاقة وكبار امل�س�ؤولني احلكوميني من دول �أمريكا اجلنوبية
وبع�ض الدول العربية .وممثلون عن كل من الأمانة العامة جلامعة الدول العربية ومنظمة
�أمريكا الالتينية للطاقة ( ،)OLADEومنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك)،
وممثل عن الوكالة الدولية للطاقة املتجددة “�إيرينا”.
وقد �ضم وفد الأمانة العامة الذي تر�أ�سه �سعادة الأمني العام اال�ستاذ /عبا�س علي النقي
وكل من ال�سيد /عبد الفتاح دندي مدير الإدارة الإقت�صادية وال�سيد /عبد الكرمي عايد مدير
�إدارة الإعالم واملكتبة.
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وقائع االجتماع
�ضمن فعاليات �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة  ،2013نظمت دولة الإمارات العربية املتحدة
وبالتعاون مع اجلامعة العربية واحتاد دول �أمريكا اجلنوبية االجتماع الأول لوزراء الطاقة يف
الدول العربية ودول �أمريكا الالتينية.
خ�ص�ص اليوم الأول ( 15يناير  )2013لالجتماع التح�ضريي لالجتماع الوزاري االول
لوزراء الطاقة من الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية� ،أما اليوم الثاين ( 16يناير )2013
فقد خ�ص�ص لالجتماع الوزاري الأول ،وفيما يلي موجز لأهم ما مت التطرق له يف االجتماعني
�سالفي الذكر:
� ً
أوال :االجتماع التح�ضريي لالجتماع الوزاري االول لوزراء الطاقة من الدول العربية ودول
�أمريكا اجلنوبية 15 ،يناير .2013
ا�ستهل االجتماع التح�ضريي بكلمات افتتاحية �ألقاها كل من ممثل دولة الإمارات العربية
املتحدة ،وممثل جامعة الدول العربية ،و ممثل عن دول جمموعة �أمريكا اجلنوبية� ،أ�شاروا فيها
�إىل �أن عقد االجتماع الأول لوزراء الطاقة من الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية (الأ�سبا)
 ،جاء تنفيذاً لإعالن قمة الدوحة ( )2009الذي ن�ص على «االلتزام بتعزيز بناء �آليات للتعاون
وتبادل املعلومات يف قطاعات النفط والغاز الطبيعي وامل�صادر الأخرى للطاقة مبا يف ذلك
تبادل اخلربة التقنية ونقل التكنولوجيا وتدريب املوارد الب�شرية» ،و�إعالن قمة ليما ()2012
الذي يدعو �إىل «ال�سعي جلعل قطاع الطاقة مبثابة املحور الرئي�سي ملجاالت التعاون بني
الإقليمني خالل ال�سنوات القادمة».
واجلدير بالذكر ان القمة الأوىل للدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية التي انعقدت يف
برازيليا يف  11مايو  2005دعت يف «�إعالن برازيليا» لبلورة ر�ؤية م�شرتكة لتعزيز العالقات بني
دول الإقليمني يف خمتلف املجاالت وو�ضع �أ�س�س لهذا التعاون  ،كما �أقر �آليات متابعة تنفيذ ما
ورد يف الإعالن.
هدف االجتماع ب�شكل رئي�سي اىل تعزيز التعاون و فر�ص اال�ستثمار وتعميق العالقات
وبناء �شراكات وثيقة تعمل على تنمية قطاع الطاقة بني اجلانبني ،وقد مت بحث جمموعة من
البنود املتعلقة مبختلف جماالت الطاقة لو�ضع الركائز الأ�سا�سية للتعاون بني دول الإقليمني
والو�صول لال�ستفادة الق�صوى من هذا التعاون فيما يخدم م�ستقبل الطاقة للإقليمني ،ومنها
التعاون يف جمال (الطاقة املتجددة ،النفط والغاز ،كفاءة الطاقة ،وتوليد الطاقة الكهربائية).
وت�ضمنت �أجندة االجتماع التح�ضريي حلقتني فنيتني ،خ�ص�صت �أولهما لتناول التطورات يف
جمال النفط والغاز الطبيعي يف دول املجموعتني حيث قام ممثل منظمة �أمريكا الالتينية
للطاقة (  ) OLADEبتقدمي الورقة الأوىل م�ستعر�ضا فيها و�ضع الطاقة يف دول �أمريكا
اجلنوبية ،وقام ممثل منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ( ) OAPECبتقدمي الورقة عن
اجلانب العربي و التي مت من خاللها ا�ستعرا�ض و�ضع النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية
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احلا�ضر وامل�ستقبل مع تقدمي نبذة عن التطورات يف قطاع النفط والغاز الطبيعي يف جمموعة
دول �أمريكا اجلنوبية و حتديد �آفاق التعاون امل�ستقبلي بني املجموعتني .وخ�ص�صت احللقة
الثانية ال�ستعرا�ض التطورات يف جمال الطاقات املتجددة يف دول املجموعتني ،وقدمت ورقة
واحدة من قبل ممثل الوكالة الدولية للطاقة املتجددة وقد ا�ستعر�ض فيها االجتاهات احلالية
وامل�ستقبلية لأ�سواق الطاقات املتجددة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وجمموعة
دول �أمريكا اجلنوبية ،وفيما يلي ا�ستعرا�ض موجز لأهم ما جاء يف الأوراق الفنية الثالث:
الورقة املقدمة من منظمة �أمريكا الالتينية للطاقة عن جانب دول �أمريكا اجلنوبية
ا�ستعر�ضت الورقة و�ضع الطاقة يف جمموعة دول �أمريكا اجلنوبية ،حيث مت بيان �أن دول
املنطقة متتلك  % 19من �إجمايل االحتياطي العاملي من النفط اخلام والذي يرتكز يف فنزويال
التي متتلك  % 92منه ،و % 4من �إجمايل احتياطيات الغاز الطبيعي والذي يرتكز �أي�ضاً يف
فنزويال التي متتلك  % 77منه ونحو  % 2من الإجمايل العاملي من احتياطيات الفحم والذي
يرتكز يف كولومبيا التي متتلك ن�سبة  % 45منه.
�أما فيما يتعلق ب�إنتاج دول املنطقة من م�صادر الطاقة املختلفة ،فقد بلغ الإنتاج ال�سنوي من
النفط اخلام حوايل  2.362مليون ب م ن  ،و�إنتاج الغاز الطبيعي  1,078مليون ب م ن ( برميل
مكافئ نفط) ،و�إنتاج الفحم  430مليون ب م ن.
وفيما يخ�ص �إمدادات املنطقة من �إجمايل الطاقة الأولية ،فقد بلغت  4.035مليون ب م ن،
ا�ست�أثر النفط وم�شتقاته بح�صة  % 39من الإجمايل ،والغاز الطبيعي بح�صة  ،% 25والفحم
بح�صة  ،% 4والطاقة النووية بح�صة  ،% 1فيما ا�ستحوذت الطاقات املتجددة على % 31
موزعة كالتايل الكهرومائي  ،% 12والكتلة احليوية  ،% 16وطاقات متجددة �أخرى . % 3
وقد مت التطرق �إىل قطاع توليد الطاقة الكهربائية يف دول �أمريكا اجلنوبية الذي يعتمد
ب�شكل رئي�سي على الطاقة الكهرومائية التي ت�ستحوذ على حوايل  % 60من �إجمايل القدرة
املركبة لتوليد الطاقة الكهربائية البالغة  236,140ميجاوات.
ومن املتوقع �أن ت�شهد جميع دول املنطقة تو�سعاً يف توليد الطاقة الكهربائية با�ستخدام
الطاقات املتجددة والكهرومائية والرياح والكتلة احليوية ،و�سرتتفع ح�صة الطاقة املتجددة يف
مزيج الطاقة الكهربائية خالل الع�شر �سنوات القادمة يف كل من الأرجنتني والربازيل وكولومبيا
وت�شيلي والأكوادور والبريو والأورغواي.
وخل�صت الورقة �إىل تقدمي عدد من املجاالت التي ميكن تعزيز �آفاق التعاون فيها بني الدول
العربية ودول �أمريكا اجلنوبية والتي منها تبادل املعلومات والإح�صاءات املتعلقة بالطاقة ،وبناء
القدرات من خالل الدورات التدريبية وور�ش العمل ،تبادل املعرفة بني املجموعتني فيما يخ�ص
كفاءة ا�ستخدام الطاقة ،والطاقات املتجددة ،وق�ضايا تغري املناخ.
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ورقة الأمانة العامة ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول
املقدمة عن اجلانب العربي

ا�ستعر�ضت الورقة مو�ضوع” تطورات �صناعة النفط والغاز الطبيعي يف جمموعة الأ�سبا
و�آفاق تعزيز التعاون امل�ستقبلي يف هذا املجال”  ،وذلك من خالل ثالثة حماور رئي�سية وهي:
� ً
أوال :املكانة احلالية وامل�ستقبلية للدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية على خارطة البرتول العاملية.
ً
ثانيا :التحديات التي �ستواجه تطوير �صناعة النفط والغاز يف املجموعتني.
ً
ثالثا :م�ستجدات و�آفاق تعزيز التعاون بني الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية يف جمال �صناعة
النفط والغاز الطبيعي.

ومن �أهم ما مت الإ�شارة �إليه �أنه با�ست�شراف امل�ستقبل يالحظ الدور املحوري الذي تتمتع
به الدول العربية املنتجة للنفط والغاز الطبيعي يف �أ�سواقه العاملية مما يلزمها بذل مزيد من
اجلهد نحو ا�ستقرار تلك الأ�سواق ،وتوفري احتياجات الدول امل�ستهلكة من الطاقة .حيث ت�شري
التوقعات �إىل ارتفاع الفائ�ض النفطي يف الدول العربية من  17مليون ب/ي يف الوقت احلا�ضر
�إىل حوايل  38.4مليون ب/ي عام � ،2030أي بزيادة  21مليون ب/ي .كما ت�شري التوقعات
املتعلقة بالغاز الطبيعي �إىل ارتفاع الفائ�ض الذي تتمتع به الدول العربية من  175مليار مرت
مكعب يف الوقت احلا�ضر �إىل �أكرث من  360مليار مرت مكعب عام .2030
ومن �أهم ما خل�صت �إليه الورقة ما يلي:
 vمن املالحظ �أن عدد من دول �أمريكا اجلنوبية �ستواجه عجز يف �إنتاجها النفطي ،بالإ�ضافة �إىل
�أن �أغلب �صادرات قارة �أمريكا اجلنوبية من النفط اخلام تتجه �إىل خارج القارة.
 vت�شري التوقعات امل�ستقبلية �إىل تزايد احتياجات عدد من دول �أمريكا اجلنوبية من الغاز
الطبيعي ،وهذا ما يفتح �آفاق للتعاون يف جمال جتارة الغاز الطبيعي امل�سال.
 vكما توجد �آفاق وا�سعة �أخرى لزيادة التعاون بني الدول العربية ودول �أمريكا الالتينية يف جمال
ال�صناعة النفطية والتي من �أهمها:
 vاال�ستفادة من التقدم التقني يف جمال جتهيز قطع غيار ومعدات القطاع النفطي يف بع�ض دول
�أمريكا اجلنوبية كالربازيل والأرجنتني.
 vميكن للدول العربية اال�ستفادة من خربة �شركة برتوبرا�س الربازيلية يف جمال اال�ستك�شاف
والتنقيب واحلفر يف املياه العميقة واال�ستفادة من خربة �شركة النفط الوطنية الفنزويلية يف
جمال ا�ستغالل النفط الثقيل جد ًا.

ورقة الوكالة الدولية للطاقة املتجددة املتعلقة مبو�ضوع
الطاقات املتجددة

قام ممثل الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (�أيرينا) ال�سيد عدنان �أمني ،التي �أن�شئت يف
 ،2009من قبل  158دولة لتعزيز اال�ستخدام امل�ستدام جلميع �أ�شكال الطاقة املتجددة ()RE
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لتكون مركزا عامليا للتعاون وتبادل املعلومات ،بت�سليط ال�ضوء
على جماالت التعاون املحتملة على �أ�سا�س مالمح الطاقة يف
املنطقتني .حيث قدم املتحدث ملحة عامة عن االجتاهات
العامة للأ�سواق يف املنطقتني ،مبا يف ذلك فر�ص اال�ستثمار
وجماالت التعاون وال�شراكة املمكنة .وبني �أن جمموعة
الدول العربية و�أمريكا اجلنوبية “الأ�سبا “ (  ) ASPSت�ضم
عددا كبريا من البلدان ذات االحتياجات املختلفة ،والهياكل
االقت�صادية ،و�سيا�سات الطاقة املختلفة.
مو�ضحا �أن معظم اقت�صادات �أمريكا اجلنوبية و الدول
العربية تنمو مبعدل كبري ،ويتوقع �أن ت�ستمر يف التو�سع .وكان
هذا النمو م�صحوبا بارتفاع يف كثافة اال�ستهالك للطاقة ،مع
زيادة الطلب على الطاقة بنحو � 3%سنويا يف كل من املنطقتني .ونتيجة لذلك ،ف�إن هذه البلدان
تبحث لتعزيز �أمن �إمدادات الطاقة من خالل تنويع مزيج الطاقة وم�صادر التزويدات.
وبنف�س القدر من الأهمية ،معظم هذه الدول لديها قدرة عالية جدا لتوليد الطاقة
الكهربائية من امل�صادر املتجددة ملا متتلكه من موارد هائلة (مبا يف ذلك ال�سطوع ال�شم�سي
العايل ،و�سرعة الرياح اجليدة ،والقدرة العالية من الطاقة املائية والطاقة احلرارية الأر�ضية)
 ،م�شريا �إىل التوقع ب�أن منطقة ال�شرق الأو�سط و�أمريكا اجلنوبية �ستكون من بني �أقوى �أ�سواق
الطاقة ال�شم�سية .لذلك ،ف�إن التعاون بني هاتني املنطقتني �سيكون ذو قيمة عالية ،وخا�صة يف
جمال تبادل �أف�ضل املمار�سات يف جمال الطاقات املتجددة و�صياغة ال�سيا�سات والتكنولوجيا،
واال�ستثمارات املتعلقة بها .كما تناول ب�شكل مف�صل الو�ضع الراهن يف جمال الطاقة املتجددة.
م�شريا �إىل �أنه هناك عدد من املوا�ضيع التي حتتاج ملزيد من املناق�شة ،كمو�ضوع ن�شر الطاقة
ال�شم�سية لكهربة الريف ،التكنولوجيات املتعلقة بـ  CSPو  ،PVوتكنولوجيا حتلية املياه بالطاقة
ال�شم�سية ،وفر�ص اال�ستثمار يف م�شاريع الطاقة املتجددة ،و بناء �شراكة بني مراكز البحث و
التطوير يف املنطقتني ،وبناء القدرات.

ثانيا  :فعاليات االجتماع الوزاري االول لوزراء الطاقة من الدول
العربية ودول �أمريكا اجلنوبية 16 ،يناير .2013
�أما فيما يتعلق باالجتماع الأول لوزراء الطاقة من الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية فقد
ركز على ا�ستك�شاف فر�ص اال�ستثمار احلالية وامل�ستقبلية ،وتعزيز �أوجه التعاون يف جماالت
الطاقة التقليدية واملتجددة يف �أ�سواق تلك البلدان.
تر�أ�س االجتماع الوزاري الأول وكيل وزارة الطاقة الإماراتية �سعادة الدكتور مطر النيادي.
وا�ستهلت وقائع االجتماع بكلمة افتتاحية ملعايل وزير الطاقة الإماراتي ،الأ�ستاذ حممد بن ظاعن
الهاملي مرحباً باحل�ضور ومنوهاً على �أهمية اللقاء الأول لوزراء الطاقة للدول العربية و�أمريكا
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اجلنوبية م�ؤكداً على �أهمية الطاقة كونها املحور الرئي�سي للتعاون من �أجل التنمية امل�ستدامة و�إيجاد
حلول عملية و�سريعة ملواجهة التحديات التقنية الكبرية وذلك من �أجل حتقيق منو اقت�صادي م�ستدام،
والتعرف على الفر�ص املتاحة وتبادل املعلومات ،كما �أثنى معاليه على االجتماعات الفنية املثمرة بني
اجلانبني وو�ضع �إطار تعاوين على مدى الثالث �سنوات القادمة يف جماالت النفط والغاز والطاقة
املتجددة والكهرباء ومعاجلة ق�ضايا التنمية امل�ستدامة يف دول املجموعة.

كما حتدث �سعادة الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون االقت�صادية للجامعة العربية الدكتور/
حممد بن �إبراهيم التويجري يف هذه اجلل�سة م�شريا �إىل �أن هذا اللقاء جاء نتيجة تعاون مثمر
على مدى �سنوات �سابقة بني اجلانبني منذ عام  ، 2005وي�أتي هذا اللقاء لرت�سيخ التعاون
والتنمية يف دول املجموعة التي متتلك �أكرث من ثلثي املوارد الطبيعية ،حيث ت�ستحوذ الدول
العربية على ثلث املوارد الطبيعية من النفط والغاز الطبيعي ،كما متتلك دول الأ�سبا ()ASPA
�أكرث من ثلث احتياطيات العامل من املوارد الطبيعية �أي�ضاً .وهذه الإمكانات الهائلة وتنامي
الطلب على الطاقة يخلق فر�صاً كبرية وحتديات متعددة مما يدعو �إىل التفكري يف ت�سخري هذه
الإمكانات واملوارد ملا فيه �صالح دول املجموعة وو�ضع الأطر والآليات وقنوات التعاون وت�شجيع
اال�ستثمار وتوفري الت�شريعات الالزمة لبناء �أوا�صر التعاون امل�ستقبلي فيما بني املجموعتني.
وقدم ال�سيد فيكتوريو �أو�سيليا  Victorio Oxiliaالأمني العام ملنظمة �أمريكا الالتينية
للطاقة ( )OLADEا�ستعرا�ضاً تناول فيه بع�ض النقاط املهمة للتعاون امل�شرتك بني املنطقتني
والتي كانت على النحو التايل:
 vتبادل معلومات و�إح�صاءات الطاقة بني دول املجموعة.
ً
�سويا فيما يتعلق بتكنولوجيات امل�ستقبل (الرياح ،الطاقة النووية لتوليد
� vإمكانيات العمل
الكهرباء ،خربات يف البحث العلمي).
 vالتعاون يف جمال بناء برامج تدريبية يف جمال الطاقة و�إدماج الطاقات البديلة للتعاون.
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ً
عر�ضا حول
كما قدم �سعادة الأمني العام ملنظمة الأوابك الأ�ستاذ  /عبا�س علي النقي
تطورات �صناعة النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية وتعزيز �آفاق
التعاون امل�ستقبلي ،مبتدء ًا ب�إعطاء نبذة خمت�صرة عن منظمة الأوابك ون�ش�أتها ،كما ا�ستعر�ض
اجتاهات �صناعة النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية من حيث االحتياطيات والإنتاج
واال�ستهالك والو�ضع احلايل وامل�ستقبلي للدول العربية املنتجة لهذه املوارد احليوية.
ومتت الإ�شارة يف الورقة �إىل �أن الدول العربية ت�ستحوذ على ن�صيب الأ�سد فيما يتعلق
باالحتياطي النفطي ( 714مليار برميل) ،وفيما يخ�ص �إنتاج النفط اخلام فقد بلغ م�ستوى 22
مليون ب/ي يف الدول العربية يف عام  2011م�شك ً
ال ح�صة  % 31.4من الإجمايل العاملي.
واجلدير باملالحظة هو �أن م�ساهمة الدول العربية يف الإنتاج العاملي من النفط تعترب �ضئيلة ن�سبياً
(� )% 31.4إذا ما قورنت بحجم االحتياطيات التي متتلكها ( )% 48.2والعك�س �صحيح بالن�سبة
للمجموعات الدولية الأخرى .وعند مقارنة حجم اال�ستهالك بحجم الإنتاج يف الدول العربية ودول
�أمريكا اجلنوبية نالحظ �أنه قد و�صل ن�سبة  % 28يف الدول العربية مما يعني جزء كبري من
الإنتاج تتجه �إىل الأ�سواق العاملية يف �شكل �صادرات ،وبالن�سبة لدول �أمريكا اجلنوبية فقد بلغت
الن�سبة  % 73مما يعني �أن اجلزء الأعظم من الإنتاج يتم ا�ستهالكه حملياً .وبالنظر �إىل تطور
امليزان النفطي خالل العقد املا�ضي ،نالحظ �أن الدول العربية تتمتع بفائ�ض يقدر بنحو  17مليون
ب/ي .ويف املقابل نالحظ تزايد العجز يف عدد من املجموعات الدولية الأخرى.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي ،متتلك الدول العربية حوايل  54تريليون مرت مكعب من
احتياطيات الغاز الطبيعي لعام � ،2011أي ما ي�شكل  % 27.5من الإجمايل العاملي .و �إ�ست�أثرت
الدول العربية ن�سبة  % 14.3من �إجمايل كميات الغاز الطبيعي امل�سوق عاملياً .و �شكلت ح�صة
الدول العربية من جممل الكميات امل�صدرة من الغاز الطبيعي بنوعيه امل�سيل وعرب الأنابيب يف
عام  2011نحو .% 18.8
كما �أ�شار �إىل �أوجه التعاون فيما بني املنطقتني من خالل:
 vالتن�سيق من خالل املنظمات البرتولية الدولية ب�ش�أن ال�سيا�سات املتعلقة بالنفط والطاقة.
 vتن�سيق املواقف يف ق�ضايا التنمية امل�ستدامة والتغري املناخي.
 vتبادل اخلربات يف جماالت تطوير الطاقات اجلديدة واملتجددة.

كما بني �سعادته الآفاق الوا�سعة للتعاون بني الدول العربية ودول الأ�سبا يف جمال
�صناعة الطاقة ومن �أهمها وجود الرغبة ال�سيا�سية بني اجلانبني واالحتياطيات ال�ضخمة
من املوارد الطبيعية لدى كل من اجلانبني .كما �أن كلتا املنطقتني تتمتع باحتياطيات
�ضخمة من املوارد الطبيعية.
كما حتدث املدير العام للوكالة الدولية للطاقة املتجددة «�إيرينا» يف هذه اجلل�سة الوزارية
م�شرياً �إىل وجود فر�ص كبرية للعمل �سوياً ،وخ�صو�صاً �أن املنطقتني بحاجة �إىل تعزيز �أمن
الطاقة وتنويع مزيج الطاقة لديها ،و�أن انخفا�ض تكلفة تكنولوجيات الطاقة املتجددة وزيادة
الإرادة ال�سيا�سية والإمكانات العالية ملوارد الطاقة املتجددة تبني �أن هناك فر�صة هائلة
مل�ستقبل م�ستدام.
191

النفط والتعاون العربي 144 -

وركزت معظم مداخالت �أ�صحاب املعايل الوزراء وكبار امل�س�ؤولني من اجلانبني على �أهمية
التعاون االقت�صادي و�أن هناك �أوجه ت�شابه بني املنطقتني وكذلك �أهمية الطاقة املتجددة
وق�ضايا التنمية امل�ستدامة والرتكيز على ق�ضايا كفاءة الطاقة و�أمن الطاقة واال�ستثمار يف
الطاقة اجلديدة واملتجددة .كما بحث وزراء الطاقة بالدول العربية و�أمريكا اجلنوبية ٬ال�سبل
الكفيلة بتعزيز التعاون امل�شرتك يف جمال االعتماد على حلول تكنولوجيا الطاقة امل�ستدامة.
و�شدد الوزراء على �أهمية دعم اجلهود امل�شرتكة خلف�ض االنبعاثات الكربونية وتعزيز انت�شار
تكنولوجيا الطاقة امل�ستدامة ٬ب�شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة املتجددة “�إيرينا” ومنظمة
دول �أمريكا الالتينية للطاقة ومنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول “ �أوابك “ و جامعة
الدول العربية واحتاد دول �أمريكا اجلنوبية .و�أ�شاروا �إىل �أن تطوير �صناعة الطاقة املتجددة
وتعزيز التنمية امل�ستدامة يف كلتا املنطقتني ٬رهني بتو�سيع نطاق اعتماد حلول الطاقة املتجددة
والتقنيات النظيفة ٬داعني �إىل اعتماد �أف�ضل التجارب الدولية يف هذا املجال احليوي وتبني
برامج ناجعة للت�صدي لتحديات �ضمان �أمن الطاقة واملياه والغذاء يف الإقليمني .كما تطرق
الوزراء خالل هذا االجتماع �إىل الآليات العملية لتفعيل برامج نوعية يف ما يخ�ص �صناعة الطاقة
النظيفة يف الدول العربية وبلدان �أمريكا اجلنوبية ٬من �أجل مواجهة التحديات امل�ستقبلية التي
يفر�ضها االنتقال �إىل م�صادر الطاقة املتجددة ٬بالإ�ضافة �إىل متطلبات االنت�شار امل�ستدام
مل�شاريع الطاقة النظيفة ٬و�ضرورة تبني �سيا�سات وبرامج ناجعة تلبي االحتياجات امل�ستقبلية
من الطاقة املتجددة لكلتا املنطقتني ٬م�شددين على �أهمية �إن�شاء هيئة م�شرتكة تقوم بتبادل
املعلومات ودعم جهود اال�ستثمار بالطاقة املتجددة والنفط والغاز والطاقة النووية وقطاعات
كفاءة الطاقة يف الدول العربية وبلدان امريكا اجلنوبية.
ويف نهاية االجتماع مت االتفاق على �إعالن �أبوظبي لالجتماع الأول لوزراء الطاقة لدول
�أمريكا اجلنوبية والدول العربية وذلك من خالل جعل الطاقة العمود الفقري للتعاون فيما
بني املنطقتني خالل ال�سنوات القادمة ،وقد ت�ضمن الإعالن النقاط الرئي�سية التالية:
يف جمال الطاقة املتجددة:
 aحتديد �أولويات التعاون الثنائي يف جمال الطاقة املتجددة كعن�صر رئي�سي من التنمية
امل�ستدامة.
 aحتديد الآليات واملوا�ضيع ذات الأولوية من �أجل( :تبادل اخلربات  ،تعزيز فر�ص التمويل
واال�ستثمار ،التعاون الأكادميي ،و بناء القدرات).
 aاال�ستفادة من الوكالة الدولية للطاقة املتجددة “�إيرينا” كونها املنتدى الرئي�سي للتعاون
والدعم فيما بني املبادرات الإقليمية ومنظمة الطاقة الأمريكية الالتينية (.)OLADE
يف جمال النفط والغاز:
 aتعزيز الفر�ص اال�ستثمارية يف قطاع النفط والغاز.
 aحتديد الفر�ص املتاحة ،وحت�سني كفاءة الطاقة يف �صناعة النفط والغاز خا�صة يف قطاع النقل.
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 aانتهاز الفر�ص لتطوير وبناء القدرات من خالل تبادل زيارات الباحثني والأكادمييني
املتخ�ص�صني يف قطاع الطاقة.

يف جمال كفاءة الطاقة:
 aت�سليط ال�ضوء على فر�ص اال�ستثمار لتح�سني �أمن الطاقة.
 aحتديد �آليات حول تبادل املعرفة وحماية امل�ستهلكني.
يف جمال توليد الطاقة الكهربائية:
 aحتديد الفر�ص اال�ستثمارية امل�شرتكة مل�شروعات توليد الطاقة.
 aبحث الفر�ص اال�ستثمارية يف دول �أمريكا اجلنوبية يف قطاع توليد الطاقة.
 aتبادل اخلربات يف تطوير �أنظمة �سوق الطاقة الكهربائية.

كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع وزاري كل ثالث �سنوات بالتناوب بني الدول العربية
ودول �أمريكا اجلنوبية وت�شكيل جلنة فرعية للطاقة ملتابعة تنفيذ هذا الإعالن.
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كلمة معايل حممد
بن ظاعن الهاملي ،وزير
الطاقة ،رئي�س وفد
دولة االمارات العربية
املتحدة،،يف اللقاء
االفتتاحي لقمة وزراء
الطاقة للدول العربية ودول
�أمريكا اجلنوبية
ي�سعدين �أن �أرحب بزمالئي الوزراء
ور�ؤ�ساء الوفود يف هذا اللقاء الأول
لوزراء الطاقة يف الدول العربية ،ودول
�أمريكا اجلنوبية ،والذي ي�شرفنا ا�ست�ضافته يف �أبوظبي عا�صمة دولة الإمارات .وهو ما جاء
جت�سيداً ملا �أكده ر�ؤو�ساء دولنا يف �إعالن «ليما» على �أن الطاقة يجب �أن تكون املحور الرئي�سي
للتعاون بني دول �أمريكا اجلنوبية والدول العربية ،ذلك �أن الطاقة والطاقة املتجددة ت�شكل
الركيزة الأ�سا�سية مل�ستقبل النمو االقت�صادي وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
�إن �شراكتنا هذه هي �إمتداد ملا يجمعنا من حيث الإمكانات الكبرية التي تزخر بها دولنا
يف جمال الطاقة والطاقة املتجددة من ناحية ،واالزدهار الذي ي�شهده قطاع النفط والغاز من
ناحية �أخرى ،بالإ�ضافة �إىل التحديات التقنية والتنموية الكبرية التي يجدر بنا �أن نوجد لها
حلوالً عملية �سعيا ال�ستقرار ومنو اقت�صادي م�ستدام.
�إن م�شاركة هذه النخبة من اخلرباء وامل�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى يف هذا امللتقى ي�شكل خطوة
هامة للتعرف على الفر�ص املتاحة وا�ستك�شاف �آفاق التعاون بني بلداننا ،بالإ�ضافة لتبادل
املعلومات و�أف�ضل اخلربات واملمار�سات العاملية.
لقد كانت �إجتماعات الفريق الفني يوم �أم�س بنّاءة ومثمرة بالفعل ،و�إين على يقني ب�أننا
خالل هذا االجتماع �سننتهي من و�ضع االطار العام للتعاون فيما بيننا على مدار ال�سنوات
الثالث القادمة يف جماالت الطاقة املتجددة ،والنفط والغاز ،وكفاءة الطاقة وهو ما ي�شكل
منطلقاً لتعاون وثيق ومثمر بني منطقتينا ،و�أنا على ثقة ب�أن هذا التعاون �سوف ي�ستمر وينمو
يف ال�سنوات املقبلة.
وا�سمحوا يل يف هذا ال�سياق �أن �أتوجه بجزيل ال�شكر والتقدير �إىل كل من الوكالة الدولية
للطاقة املتجددة (�إيرينا) ،ومنظمة دول �أمريكا الالتينية للطاقة (�أوالدي) ،ومنظمة الأقطار
العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) ،وجامعة الدول العربية ،واحتاد دول �أمريكا اجلنوبية ،على
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م�ساهمتهم القيمة من هذه االجتماعات.
كما �أنه من دواعي �سرورنا ا�ست�ضافة هذا االجتماع الوزراي الذي يعقد بالتزامن مع
«�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة» ،الذي يعد احلدث ال�سنوي الأهم والأكرب على امل�ستوي الدويل،
يجمع م�س�ؤويل و�صناع القرار يف جماالت ال�سيا�سة والأعمال والتقنيات الرفيعة لإيجاد احللول
الفعالة ملواجهة حتديات اال�ستدامة يف العامل .ومن خالل هذا احل�ضور املتميز فانني على ثقة
ب�أننا قادرون معاً على مناق�شة حلول ومبادرات و�أفكار وطروحات ملعاجلة التحديات التي تواجه
ق�ضايا التنمية امل�ستدامة يف بلداننا.
لقد بد�أ �أ�سبوع �أبوطبي لال�ستدامة ،مع �إجتماع اجلمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة
املتحدة (�إيرينا) – ومب�شاركة  159دولة يف هذا العام – ب�إطالق الدورة ال�سنوية ل�صندوق
�أبوظبي للتنمية ،لتمويل م�شاريع الطاقة املتجددة ،يف الدول النامية.
وكدولة م�ست�ضيفة للوكالة الدولية للطاقة املتجددة (�إيرينا) ،فاننا يف دولة االمارات ي�سعدنا
�أن ندعو من خالل هذا االجتماع �إىل تعزيز �أطر التوا�صل بني الدول الأع�ضاء وهذه الوكالة
العاملية الهامة لال�ستفادة من �شبكة عالقتها الدولية التي خولتها من تو�سيع من نطاق لي�شمل
الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية� .آملني �أن يكون وجودكم معنا هنا يف �أبوظبي فر�صة
للتوا�صل املبا�شر مع مديرها العام ،ال�سيد عدنان �أمني.
ومن جهتها ت�ؤكد دولة االمارات العربية املتحدة التزامها ب�أن تكون �شريكاً يف �إجتماعات
وفعاليات قم الدول العربية ،ودول �أمريكا اجلنوبية ،ولقطاع الطاقة ،ونحن نتطلع قدماً �إىل
العمل والتعاون الوثيقني مع جميع الوفود امل�شاركة .و�أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة لأجدد دعوتي
لكم لزيارة �أبوظبي ،لنلتقي ونتناق�ش ونعزز �أوا�صر التعاون البناء والناجح يف ما بيننا.
مع متنياتي لكم بالنجاح والتوفيق ،وطيب االقامة يف دول االمارت العربية املتحدة
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كلمة �سعادة الأمني العام
امل�ساعد لل�ش�ؤون االقت�صادية،
جامعة الدول العربية.

معالي ال�سيد محمد بن ظاعن الهاملي
وزير الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة
و�سعادة الدكتور �سلطان احمد الجابر م�ساعد وزي��ر الخارجية والمبعوث الخا�ص
ل�ش�ؤون الطاقة وتغير المناخ،
�سعادة ال�سيدة تاباتا د .فيفنكو � Tabata d. vivancoأمين عام وزارة الطاقة بدولة
بيرو ،
�سعادة ال�سيد عبا�س علي النقي الأم�ي��ن العام لمنظمة الأق�ط��ار العربية الم�صدرة
للبترول (�أوابك)،
�سعادة ال�سيد فيكتوريو �أو�سيليا  Victorio Oxiliaالأم�ي��ن العام لمنظمة دول
�أمريكا الالتينية للطاقة (،)OLADE
�أ�صحاب المعالي وال�سعادة،
ال�سيدات وال�سادة ،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
حتية طيبة مباركة لكم جميعا ،كم ي�سعدين و�أنا بني هذه النخبة املتميزة من �صناع القرار
يف افتتاح هذا احلدث الهام �أن �أعرب لكم عن خال�ص متنياتي للجميع بالتوفيق يف �أعمال
االجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة من الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية والذي يعترب
نتاج تعاون مثمر ا�ستمر على مدار �أعوام يف جماالت خمتلفة ،حيث بد�أ هذا التعاون منذ
دعوة الرئي�س (لوال دا�سيلفا) لعقد القمة الأوىل العربية الأمريكية اجلنوبية لتعزيز التعاون
بني اجلانبني يف �إطار حوار جنوب-جنوب عام  ، 2005للدفع مب�سار العالقات بني الدول
العربية ودول �أمريكا اجلنوبية على م�ستوياتها املختلفة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية،
ومروراً مبا مت �إعالنه يف م�ؤمتر قمة الدوحة (  ) 2009ب�ش�أن «االلتزام بتعزيز بناء �آليات
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للتعاون وتبادل املعلومات يف قطاعات النفط والغاز الطبيعي وامل�صادر الأخرى للطاقة مبا
يف ذلك تبادل اخلربة التقنية ونقل التكنولوجيا وتدريب املوارد الب�شرية» ،و�إعالن قمة ليما
(  ) 2012الذي يدعو �إىل « ..ال�سعي جلعل قطاع الطاقة مبثابة املحور الرئي�سي ملجاالت
التعاون بني الإقليمني خالل ال�سنوات القادمة» وها نحن اليوم يف �أول اجتماع م�شرتك
لوزراء الطاقة من اجلانبني لرن�سخ معاً مبادئ التعاون ونحقق رخاء �شعوبنا وازدهارها ،يف
قطاع هو املحرك الرئي�سي للتنمية يف دولنا.

ال�سيدات وال�سادة ،،،

جنتمع اليوم حول مو�ضوع يهمنا جميعاً هو الطاقة بكافة �أ�شكالها ،ولكننا نعلم �أن ما يجمعنا
ك�إقليمني هو �أكرب من ذلك بكثري ،ف�إىل جانب جذورنا امل�شرتكة  ،هناك امل�ساهمات العظيمة التي
قدمتها منطقتنا للح�ضارة الإن�سانية فد ولنا ت�ضم ح�ضارة الفينيقيني والأ�شوريني والفراعنة
واحل�ضارة الإ�سالمية بكل جوانبها الرثية وكذلك احلال يف دول �أمريكا اجلنوبية كيف ال نتذكر
ما قدمه ح�ضارة الأزتك والأنكا للب�شرية من كنوز ،وهناك �أي�ضاً مواقفنا املوحدة جتاه الكثري
من الق�ضايا ال�سيا�سية والدولية التي تت�شابك فيها تت�شابك معها ق�ضايا الطاقة؛ فامتالك الدول
العربية ثروة كبرية من املوارد الطبيعية تبلغ نحو �أكرث من ثلث احتياطي النفط العاملي و حوايل
ثلث احتياطي الغاز والعديد من املعادن يجعل الدول العربية ت�ضطلع ب�أدوار رئي�سية نحو �إمداد
الأ�سواق العاملية باحتياجاتها من م�صادر الطاقة ،وكما هو احلال يف دول �أمريكا اجلنوبية حيث
متتلك كميات كبرية من النحا�س والذهب وخام احلديد والر�صا�ص والق�صدير والزنك واملنغنيز
والفحم احلجري� ،إىل جانب النفط والغاز الطبيعي  ،وكما نعلم فقد �أعلنت فنزويال عام 2011
�أنها �أ�صبحت �أكرب الدول النفطية من حيث االحتياطيات العاملية من النفط ،وبذلك ت�صبح دول
الأ�سبا مالكة لأكرث من ثلثي احتياطي النفط العاملي مما ي�ضفي على التعاون القائم يف جمال
الطاقة قوة كبرية ت�شكل فر�صة حقيقية لبناء تكتل اقت�صادي دويل قوي بني الإقليمني.
وال �شك �أن تنامي الطلب العاملي على م�صادر الطاقة املختلفة يحمل للبلدان التي لديها
م�صادر طبيعية �أفقا ينطوي على فر�ص �سانحة� ،إال انه ينطوي يف الوقت نف�سه على خطر ال
ي�ستهان به وما قد يلوح يف الأفق من �آثار اجتماعية واقت�صادية وبيئية و�سيا�سية .فقطاع الطاقة
يرتبط غالبا بارتفاع خماطر اال�ستك�شاف و كثافة ر�أ�س املال والإطار الزمني الطويل الالزم
لال�ستثمار واالعتماد على التكنولوجيا املتطورة التي متلكها البلدان املتقدمة النمو ،مما يفر�ض
علينا تعزيز �سبل التعاون بني كافة الأطراف من منتجني وم�ستهلكني .فم�سائل الطاقة تتجاوز
احلدود و بالتايل �أ�ضحى من ال�ضرورة تكثيف التكامل والتعاون على ال�صعيدين الإقليمي
والدويل بهدف توجيه اال�ستثمارات نحو جماالت الطاقة لأغرا�ض التنمية امل�ستدامة.

ال�سيدات وال�سادة ،،،

جنتمع اليوم وقد باتت الظروف منا�سبة �أكرث من �أي وقت م�ضى لطرح ومناق�شة جماالت
التعاون يف قطاع الطاقة بني الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية وال�سبل التي متكننا من
تبادل اخلربات الفنية والتجارية من �أجل تعزيز قدراتهم يف هذا القطاع ،وتوفري احلوافز
واملزايا لت�شجيع اال�ستثمار املتبادل وتوفري الت�شريعات الالزمة على ال�صعيد ال�سيا�سية والقانونية
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والتنظيمية وامل�ؤ�س�سية و تبادل اخلربات ،وحتديد �آليات عملية لتنفيذ وجهات يناط بها م�س�ؤولية
متابعة ما يتم التو�صل �إليه خالل هذا االجتماع مما يتيح �إدارة هذا القطاع احليوي ب�شكل �أف�ضل.

ال�سيدات وال�سادة ،،،

�أعتقد �أن هذا االجتماع بح�ضوره املتنوع وخربة املتحدثني واملحاورين فيه ميتلك فر�صة
كبرية ليكون رافداً رئي�سياً يف م�سرية التنمية يعرب بنا �إىل م�ستقبل �أخ�ضر ن�ستثمر فيه طاقتنا
ب�شكل �أكف�أ ،وا�سمحوا يل يف هذه املنا�سبة �أن �أقرتح على اجلانبني النظر يف �إدراج كفاءة الطاقة
�ضمن خطة عملنا امل�ستقبلية نظراً لإمكان �إ�سهامها يف توفري �أمن الطاقة و�إمداداتها من جهة،
وتوفري ا�ستثمارات وحتقيق عوائد اقت�صادية مبا�شرة وغري مبا�شرة ت�ؤدي �إىل حت�سني الأو�ضاع
االقت�صادية واالجتماعية �سواء على م�ستوى املواطن �أو القطاعات �أو الدولة ككل من جهة ثانية،
ف�ض ً
ال عن ت�أثريها الإيجابي املبا�شر على البيئة ،فتح�سني كفاءة الطاقة ،كما تعلمون ،مل يعد
ترف�أ تُنفق عليه الأموال ،بل البد من التحول �إىل التعامل مع كم�صدر من م�صادر الطاقة �سوف
جنني ثماره يف امل�ستقبل ،فكل كيلووات منتج يكلف � 3أ�ضعاف الكيلووات الذي ميكن توفريه.

الح�ضور الكرام

ا�سمحوا يل يف ختام كلمتي� ،أن �أتوجه بخال�ص ال�شكر والتقدير لدولة الإمارات العربية
املتحدة على ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة واحت�ضانها لالجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة
من دول اال�سبا �ضمن فعاليات �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة  ،وم�ساعيها الدائمة نحو دعم قطاع
الطاقة املتجددة يف العامل ب�شكل عام من خالل ا�ست�ضافتها للمقر الرئي�سي للوكالة الدولية
للطاقة املتجددة (ايرينا) يف مدينة �أبوظبي التي ت�ستحق بجدارة لقب مدينة الطاقة العاملية،
متمنياً الجتماعنا اليوم كل النجاح والتوفيق ،،،
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ورقة �سعادة الأمني العام ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة
للبرتول (�أوابك)

ال�سيد الرئي�س،،،
�أ�صحاب المعالي وزراء الطاقة في الدول العربية،،
�أ�صحاب المعالي وزراء الطاقة في دول �أمريكا الجنوبية
ال�سيدات وال�سادة،،
الح�ضور الكريم ،،ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

بداية �أود �أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير للقائمني على تنظيم االجتماع الأول لوزراء
الطاقة يف دولنا العربية ودول �أمريكا اجلنوبية لإعدادهم اجليد وح�سن اال�ستقبال والتنظيم.
كما �أتقدم بال�شكر للأخوة يف وزارة اخلارجية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ملا مل�سناه من
ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة.
وتلبية للدعوة الكرمية املوجهة من كل من الأمانة العامة جلامعة الدول العربية والأخوة
يف وزارة اخلارجية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ي�سعد الأمانة العامة ملنظمة �أوابك �أن
ت�شارككم يف فعاليات هذا االجتماع املهم ،لن�ستعر�ض معكم ب�شكل خمت�صر تطورات �صناعة
النفط والغاز يف الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية و�سبل تعزيز التعاون امل�ستقبلي يف هذا
املجال بني دول جمموعة (الأ�سبا) « .”ASPAوقد قدمت الأمانة العامة يوم �أم�س يف االجتماع
التح�ضريي لهذا االجتماع الوزاري ورقة تناولت ب�شكل مف�صل وم�سهب هذا املو�ضوع.
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الح�ضور الكريم،،

يف البداية ا�سمحوا يل �أن �أقدم نبذة خمت�صرة عن منظمة الدول العربية امل�صدرة للبرتول
(�أوابك) خا�صة للذين لي�ست لديهم �أية فكرة عن املنظمة ،كما �أن هناك الكثري يخلطون بينها
وبني منظمة �أوبك الدولية.
فمنظمة الدول العربية امل�صدرة للبرتول وتعرف اخت�صاراً بـ (�أوابك) ،منظمة �إقليمية
عربية متخ�ص�صة ذات طابع دويل مقرها دولة الكويت� ،أن�شئت “باتفاقية” بني دول تنتج
وت�صدر البرتول ،وتهدف �إىل التعاون فيما بينها ،وتوحيد جهودها ،لتحقيق �أف�ضل ال�سبل
لتطوير ال�صناعة البرتولية يف �شتى جماالتها ،وللإفادة من مواردها و�إمكاناتها لإقامة امل�شاريع
امل�شرتكة ،وخلق �صناعة برتولية متكاملة ،عن طريق التكامل االقت�صادي العربي املن�شود.
مت االتفاق على �إن�شاء املنظمة ،والتوقيع على ميثاقها يف بريوت يف  9يناير  ،1968بني كل
من اململكة العربية ال�سعودية ،وليبيا ودولة الكويت (الأع�ضاء امل�ؤ�س�سون).
ومنذ قيام املنظمة وحتى عام  ،1982ارتفع عدد �أع�ضائها من ثالث دول �إىل �إحدي ع�شرة
دولة م�صدرة للبرتول ،وهي :دولة الإمارات العربية املتحدة ،مملكة البحرين ،اجلزائر ،اململكة
العربية ال�سعودية� ،سورية ،العراق ،دولة قطر ،دولة الكويت  ،ليبيا ،م�صر ،و تون�س .وقد تقدمت
تون�س بطلب ان�سحابها من املنظمة لظروف خا�صة بها� ،إال �أن جمل�س وزراء املنظمة قرر �إيقاف
�إلتزاماتها على �أن تعود متى ما رغبت ودون ان�سحابها نهائياً.
قامت املنظمة بت�أ�سي�س العديد من امل�شروعات العربية امل�شرتكة الناجحة مثل ال�شركة
العربية البحرية لنقل البرتول ،ومقرها دولة الكويت ،وال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية
“�أبيكورب» ،ومقرها مدينة اخلرب يف اململكة العربية ال�سعودية ،وال�شركة العربية لبناء و�إ�صالح
ال�سفن “�أ�سري” ،ومقرها مملكة البحرين ،وال�شركة العربية للخدمات البرتولية ،ومقرها
ليبيا ،ومعهد النفط العربي ،ومقره بغداد ،جمهورية العراق ،وتقوم املنظمة ب�إ�صدار العديد من
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التقارير الدورية و�إجراء الدرا�سات و البحوث يف جمال النفط والغاز والطاقة عموماً .كما
تقوم بتنظيم العديد من االجتماعات وامل�ؤمترات والندوات املتعلقة بالطاقة ،ومن �أهمها م�ؤمتر
الطاقة العربي الذي يعقد كل �أربع �سنوات.
وباالنتقال �إىل املو�ضوع الرئي�سي للورقة ي�سرنا �أن ن�ستعر�ض معكم اجتاهات �صناعة النفط
والغاز الطبيعي يف الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية و�سبل تعزيز التعاون فيما بينهما،
و�سيدور حديثنا حول ثالثة حماور رئي�سية� ،أولها يتناول امل�ؤ�شرات الرئي�سية املتعلقة بالنفط
والغاز الطبيعي ،حا�ضراً وم�ستقب ً
ال ،وثانيها �سيتطرق للتحديات التي تواجه �صناعة النفط
والغاز الطبيعي ب�شكل عام ،و�أخرياً حتديد جماالت تعزيز التعاون املمكنة بني املجموعتني.

م�ؤ�رشات النفط اخلام:
�إن املكانة التي تتب�ؤها الدول العربية على خارطة البرتول العاملية متميزة و مرموقة ،وما
يعزز هذه املكانة ا�ستحواذها على اجلزء الأكرب من االحتياطيات العاملية امل�ؤكدة من النفط
اخلام ،وما تقوم ب�إنتاجه وت�صديره من هذا امل�صدر �إىل الأ�سواق العاملية.
فقد بلغت احتياطيات الدول العربية امل�ؤكدة من النفط اخلام عام  2011حوايل 714.4
مليار برميل � ،أي ما ي�شكل حوايل  % 48.2من الإجمايل العاملي الذي كان قد بلغ 1481.5
مليار برميل ،ويف املقابل ،بلغت احتياطيات دول �أمريكا اجلنوبية من النفط حوايل  326.6مليار
برميل� ،أي ما ميثل  % 22من االجمايل العاملي لذات العام ,وذلك ما يظهر يف ال�شكل التايل.
توزع االحتياطيات الم�ؤكدة من النفط الخام وفق المجموعات الدولية ،عام )%( 2011
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�أما فيما يخ�ص �إنتاج النفط اخلام  ،فقد و�صل �إنتاج الدول العربية من النفط اخلام خالل
عام � 2011إىل  22.1مليون ب/ي� ،أي ما ي�شكل حوايل  % 31.4من الإجمايل العاملي البالغ
 70.4مليون ب/ي ،لتحتل بذلك املرتبة الأوىل باملقارنة باملجموعات الدولية الأخرى.
ويف املقابل ا�ست�أثرت دول �أمريكا اجلنوبية بح�صة  % 10من �إجمايل الإنتاج العاملي،
حيث و�صل �إنتاجها �إىل حوايل  7.1مليون ب/ي حمتلة بذلك املرتبة اخلام�سة على م�ستوى
املجموعات الدولية.كما يف ال�شكل التايل:
توزع
�إنتاج
النفط
الخام
وفق
المجموعات
الدولية،
عام 2011
()%

واجلدير باملالحظة هنا �أن م�ساهمة الدول العربية يف الإنتاج العاملي تعترب �ضئيلة ن�سبيا
(� )31.4%إذا ما قورنت بحجم االحتياطي املتوفر لديها الذي ي�شكل ن�سبة  48.2%من
االحتياطي العاملي ،كما ذكرنا� ،أي �أن كمية ون�سبة الإنتاج ال تتما�شى مع حجم االحتياطيات
وكذلك احلال بالن�سبة لدول �أمريكا اجلنوبية التي متتلك ح�صة  22%من االحتياطيات مقابل
ح�صة  10%من الإنتاج .كما يو�ضحه ال�شكل التايل.

توزع
االحتياطي
والإنتاج
من النفط
وفق
المجموعات
الدولية،
عام 2011
()%
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الح�ضور الكريم،،

وفيما يتعلق باال�ستهالك املحلي من النفط يف الدول العربية ،فقد بلغ نحو  6.2مليون ب/ي
عام  2011ما ميثل نحو  % 7من الإجمايل العاملي ،وفيما يخ�ص دول �أمريكا اجلنوبية ،فقد
بلغ ا�ستهالكها من النفط حوايل  5.2مليون ب/ي ،ما ي�شكل  % 5.9من الإجمايل العاملي.
وعند مقارنة ن�سبة اال�ستهالك املحلي من النفط اخلام �إىل �إنتاجه يف الدول العربية لعام
 ،2011يت�ضح �أن الن�سبة تقدر بنحو  ،% 28الأمر الذي يعني �أن جزءاً كبرياً من الكميات
املنتجة من النفط تتجه �إىل الأ�سواق العاملية ك�صادرات ،ويف املقابل ،و�صلت تلك الن�سبة يف دول
�أمريكا اجلنوبية �إىل  ،% 73مما يعني اجلزء الأعظم من الإنتاج يتم ا�ستهالكه حملياً.
وبالن�سبة لل�صادرات النفطية و�صلت يف عام � 2011إىل  18.4مليون ب/ي �أي ما ي�شكل
نحو  % 30من �إجمايل ال�صادرات النفطية العاملية ،التي بلغت نحو  61.3مليون ب/ي ،مقارنة
بح�صة  % 4.4لبلدان �أمريكا اجلنوبية ،وتوزعت بقية احل�ص�ص على املجموعات الدولية
الأخرى كما يبينه ال�شكل التايل.
توزع ال�صادرات النفطية وفق المجموعات الدولية ،عام 2011

الح�ضور الكريم،،

فيما يخ�ص الو�ضع احلايل ،يت�ضح جلياً ارتفاع �صايف الكميات امل�صدرة من النفط واملنتجات
الذي تتمتع به الدول العربية و الذي بلغ  17.2مليون ب/ي عام  ،2011وبلوغه يف دول �أمريكا
اجلنوبية  1.6مليون ب/ي فقط ،مقابل تزايد االعتماد على الواردات يف بع�ض املجموعات
الدولية الأخرى ,كما يظهر يف ال�شكل التايل:
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ميزان النفط وفق المجموعات الدولية ،عامي  2001و  ( 2011مليون ب/ي )

هذا فيما يخ�ص م�ؤ�شرات النفط اخلام ،و ننتقل الآن ال�ستعرا�ض م�ؤ�شرات الغاز الطبيعي
يف الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية:
بلغت احتياطيات الدول العربية من الغاز الطبيعي نحو  53.9تريليون مرت مكعب عام
 ،2011ما ي�شكل  27.5%الإجمايل العاملي البالغ  196.2تريليون مرت مكعب ،ويف املقابل
ا�ستحوذت دول �أمريكا اجلنوبية على ح�صة  3.6%من ذلك االجمايل �أي ما ميثل  7.1تريليون
مرت مكعب.كما يت�ضح من ال�شكل التايل.

توزع
االحتياطيات
العالمية من
الغاز
الطبيعي،
عام 2011
()%
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الح�ضور الكريم،،

بالن�سبة لإنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي امل�سوق ،الذي ال ي�شمل الكميات املعاد
حقنها واملحروقة ،فقد بلغ حوايل  477.6مليار مرت مكعب عام  ،2011م�شكلة ح�صة 14.3%
من الإجمايل العاملي البالغ  3338مليار مرت مكعب .وبلغت ح�صة جمموعة �أمريكا اجلنوبية
نحو � 3.4%أي  112.8مليار مرت مكعب ،كما يت�ضح يف ال�شكل التايل.
توزع كميات الغاز الطبيعي الم�سوق بح�سب المجموعات الدولية ،عام )%( 2011

وفيما يخ�ص ا�ستهالك الغاز الطبيعي ،فقد بلغ ا�ستهالك الدول العربية منه نحو 279.7
مليار مرت مكعب عام  ،2011ما ميثل  % 8.7من الإجمايل العاملي  ،ويف املقابل ا�ستهلكت دول
�أمريكا اجلنوبية حوايل  122.2مليار مرت مكعب �أي ما ي�شكل  % 3.8من الإجمايل العاملي
لذات العام ،وهي كميات تفوق م�ستوى �إنتاجها املحلي من الغاز لذات العام مما يعني االعتماد
على الواردات لتغطية جزء من االحتياجات املحلية.
�أما الكميات امل�صدرة من الغاز الطبيعي بنوعيه امل�سيل وعرب الأنابيب على امل�ستوى العاملي
فقد و�صلت يف عام � 2011إىل حوايل  1073مليار مرت مكعب ،وقد �شكلت �صادرات الدول
العربية منها نحو  .% 18.8و�شكل الغاز الطبيعي امل�سيل ما ن�سبته  % 65من �إجمايل الغاز
امل�صدر من الدول العربية� ،أما الن�سبة املتبقية وقدرها  % 35فتمثل �صادرات اجلزائر وليبيا
عن طريق الأنابيب باجتاه �أوروبا ،و�صادرات م�صر �إىل الأردن عرب خط الغاز العربي ،و�صادرات
قطر �إىل الإمارات من خالل م�شروع دولفني� ،أما ح�صة دول �أمريكا اجلنوبية فقد بلغت % 1.5
كما يت�ضح الفائ�ض يف الكميات امل�صدرة من الغاز الطبيعي الذي تتمتع به الدول العربية
والذي بلغ  165.5مليار مرت مكعب ،ويف املقابل نالحظ العجز الذي تعاين منه دول �أمريكا
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اجلنوبية كمجموعة حيث و�صل �إىل  6.7مليار مرت مكعب وهو ما يربزه ال�شكل التايل.
توزع �صادرات الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية ،عام )%( 2011

الو�ضع امل�ستقبلي:
هذا فيما يتعلق بالو�ضع احلايل ،وبا�ست�شراف امل�ستقبل القريب �سنالحظ الدور املحوري
الذي تتمتع به الدول العربية وعدد من دول �أمريكا اجلنوبية املنتجة للنفط والغاز الطبيعي يف
�أ�سواقه العاملية الأمر الذي �سيلزمها بذل مزيد من اجلهد نحو مقابلة اال�ستهالك املتزايد من
م�صادر الطاقة التي تعد املحرك الرئي�سي لنمو االقت�صاد العاملي.
ومن اجلدير ذكره يف هذا ال�سياق� ،إن التغريات يف امل�شهد العاملي ل�سوق النفط و�أ�سواق
الطاقة عموماً �أوجد فر�صاً وفر�ض حتديات على الدول املنتجة وامل�صدرة للنفط �سواء العربية
�أو من دول �أمريكا اجلنوبية .لقد �أ�صبح جلياً �أن التقلبات يف �أ�سواق النفط وعدم اال�ستقرار �أياً
كان م�صدرهما و�أ�سبابهما ت�ؤثر على �إنتاج و�صادرات و�إيرادات النفط وحجم و�أمناط اال�ستثمار
يف �إنتاجه وتكريره مما ي�ؤثر بالتايل على حجم ومعدالت النمو االقت�صادي وعلى ا�سرتاتيجيات
التنويع االقت�صادي و�أ�ساليب �إدارة الإيرادات النفطية.
لقد �أ�صبح م�ستقبل دور النفط والغاز عاملياً وتوقعات الطلب والعر�ض وتطور الأ�سواق
البرتولية العاملية حمددات هامة ال�سرتاتيجيات التنمية يف بلدان املجموعتني ملا لذلك من ت�أثري
على خياراتها بالن�سبة للإنتاج واال�ستثمار واال�ستهالك املحلي وال�صادرات من النفط والغاز
وبالتايل اال�ستمرار يف التنمية الفاعلة التي ت�ساعد على اال�ستقرار و النمو والرفاه.
وت�شري معظم توقعات املنظمات والهيئات املتخ�ص�صة يف ا�ست�شراف الطلب امل�ستقبلي
على الطاقة �إىل �أن معظم الزيادة يف احتياجات العامل من الطاقة لعقود عدة قادمة �سيتم
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تلبيتها من �أنواع الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) الذي من املتوقع �أن يحافظ على
ح�صة  % 75.5يف مزيج الطاقة العاملي يف امل�ستقبل املنظور و�أبعد من ذلك قلي ً
ال.
ومن املتوقع �أن ي�شكل النفط والغاز وحدهما ن�سبة  % 51من �إجمايل م�صادر الطاقة امل�ستهلكة
بحلول عام  2035بح�سب تلك التوقعات .ويتوقع �أن ينمو الطلب العاملي على النفط مبعدل % 0.5
�سنوياً ما بني عامي  2011و  ،2035ويف بلدان ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا فمن املتوقع �أن ينمو الطلب
على النفط مبعدل  % 1.4و  % 1.6تباعاً  ،ويف بلدان �أمريكا الالتينية كمجموعة مبعدل .% 0.9
�أما بالن�سبة للطلب على الغاز الطبيعي ،فت�شري التوقعات �أن الطلب العاملي على الغاز �سينمو
مبعدل �سنوي  ،% 1.6ويف دول ال�شرق الأو�سط وافريقيا مبعدل  % 2.2وهو ذات املعدل
املتوقع لدول �أمريكا الالتينية .من املتوقع �أن ت�صل الزيادة يف الطلب العاملي على الغاز ما بني
عامي  2010و � 2035إىل  1648مليار مرت مكعب.
ويف جانب الإمدادات ،من املتوقع �أن ت�ساهم دول منظمة �أوبك ،التي من �ضمنها �سبع دول
عربية (الإمارات العربية ،ال�سعودية ،الكويت ،قطر ،العراق ،ليبيا واجلزائر) ودولتني من �أمريكا
الالتينية (فنزويال والأكوادور) ،بنحو  % 87من النمو يف الإنتاج العاملي من كل من النفط
التقليدي وغري التقليدي و�سوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة  .2035 – 2011وتبعاً لتوقعات
الإنتاج تلك ف�إن دول املجموعتني الأع�ضاء يف �أوبك �ست�ساهم بحوايل  % 88من الزيادة املتوقعة
يف �إنتاج بلدان �أوبك� ،أو  % 76.6من الزيادة يف الإنتاج العاملي.
ميزان الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية ،عامي  2001و ( 2011مليار متر مكعب)

�أما بالن�سبة للإنتاج العاملي من الغاز الطبيعي ،فمن املتوقع �أن يزداد الإنتاج من  3284مليار
مرت مكعب عام � 2010إىل  4955مليار مرت مكعب عام  ،2035و�ست�ساهم دول املجموعتني ب�أكرث
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من  % 27من تلك الزيادة ،حيث ت�ساهم الدول العربية الأع�ضاء يف �أوبك بحوايل  % 18.5ودول
�أمريكا الالتينية (الأرجنتني ،فنزويال ،الربازيل) بن�سبة  % 8.7من الزيادة يف الإنتاج العاملي من
الغاز خالل الفرتة 2035 - 2010

الح�ضور الكريم،،

يجدر التنويه هنا ب�أن �إعداد توقعات الطاقة على املدى البعيد وعلى �ضرورتها الق�صوى
للمنتجني وامل�ستهلكني لغر�ض التخطيط يف جماالت خمتلفة� ،أمر تكتنفه حاالت عديدة من عدم
الت�أكد واليقني عما يحمله امل�ستقبل ،الأمر الذي ي�ستوجب النظر �إىل تلك التوقعات بحذر .وقد
لوحظ �أن بع�ضاً منها �إما �أن تكون مت�أثرة ب�شكل �أو ب�آخر باخللفية الفكرية واالقت�صادية ملعديها
�أو بت�أثرهم (�سواء بالن�سبة لالفرتا�ضات �أو النتائج) ب�أو�ضاع �أ�سعار النفط والإمدادات و�سيا�سات
الطاقة عند �إعداد توقعاتهم.
�إن هذا ال�سجل للتوقعات ي�ستدعي دوماً النظر بحذر �إليها كي تبنى قرارات الإنتاج
واال�ستثمار لغر�ض التخطيط للمدى البعيد على فر�ضيات �أكرث اقرتاباً من الواقع
و�أف�ضل ا�ست�شراقاً للم�ستقبل �آخذة باالعتبار التغريات يف امل�شهد االقت�صادي العاملي
وحتوالت الطاقة والتطورات التقنية املتالحقة وتوجهات �سيا�سات الطاقة والبيئة
وغريها مع �ضرورة الإ�شارة دائماً �أن هذه الفر�ضيات و�ضعت يف حالة �أن جميع الأمور
طبيعية وال تخرتقها عوامل �أو �أحداث غري متوقعة �أو مفاجئة.

الح�ضور الكريم،،

�إن مكانة الدول العربية وعدد من دول �أمريكا اجلنوبية املنتجة للبرتول جتعلها
حتمل على عاتقها مهمة موا�صلة اال�ضطالع بدورها االيجابي نحو ا�ستقرار ال�سوق
البرتولية مع بذل كافة اجلهود املمكنة للحفاظ على البرتول كم�صدر �أ�سا�سي للطاقة
نظراً مل�ساهمته الكبرية والفاعلة يف عملية النمو االقت�صادي لدول املجموعتني و�أن
ي�ستمر احلوار مع الدول امل�ستهلكة للحفاظ على هذا اال�ستقرار .و من الأهمية مبكان
تعزيز التعاون بني املجموعتني وتن�سيق ال�سيا�سات البرتولية �إقليمياً ودولياً ملواجهة
التطورات والتحديات التي تواجهها ال�صناعة البرتولية ب�شكل عام.

التحديات:
وهذا ما يقودنا للحديث عن املحور املتعلق بالتحديات ،ومن �أهمها كيفية املحافظة على
معدالت �أ�سعار النفط عند م�ستويات منا�سبة وم�ستقرة متكن الدول املنتجة للنفط ب�شكل عام
من الإبقاء على ح�صة مهمة يف مزيج الطاقة العاملي ويف �أ�سواق النفط العاملية ،يف �ضوء �إمكانية
دخول منتجني جدد ومناطق �إنتاج جديدة ،وهذا اال�ستقرار املن�شود يف م�ستويات الأ�سعار قد
يكون من �ش�أنه ا�ستمرار املحافظة على ح�صة الدول املنتجة يف ال�سوق البرتولية العاملية ،وعدم
تخفي�ضها يف ميزان الطاقة العاملي.
عال ترتابط وتت�شابك م�صاحله االقت�صادية .و من
كما �أن علينا �إدراك �أننا نعي�ش يف مَ ٍ
م�صلحة �أطراف املجموعات املختلفة� ،أن تتعاون للحفاظ على ا�ستقرار ال�سوق البرتولية
العاملية ،فاحلوار وتبادل الآراء و�إظهار ال�شفافية عوامل مطلوبة �سواء من الدول املنتجة والتي
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من بينها الدول العربية ودول �أمريكا الالتينية � ،أو من الدول امل�ستهلكة وامل�ستوردة للطاقة
الأحفورية وخا�صة النفط والغاز والتي هي الطرف الآخر مليزان الطاقة العاملية للم�ساعدة على
ا�ستمرار انتعا�ش الو�ضع االقت�صادي العاملي وامل�ضي قدماً يف تنفيذ برامج التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف هذه الدول كافة.
كما �أن هناك حتد �آخر مت الرتكيز عليه يف ال�سنوات الأخرية وهو املتعلق بالق�ضايا البيئية
وربطها بالتغريات املناخية مما �أدى �إىل جلوء العديد من الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية
املنتجة للبرتول �إىل تطبيق املعايري الدولية للحفاظ على البيئة و ا�ستخدام تكنولوجيات من
�ش�أنها حت�سني نوعية النفط وتخفي�ض ن�سبة االنبعاثات يف اجلو� ،إال �أن الربط بني بيئة خالية
من االنبعاثات وا�ستهالك الوقود االحفوري وعلى الأخ�ص النفط اخلام هو ما يجعلنا �أن نكون
حذرين جتاه �سيا�سات الطاقة املرتبطة بق�ضايا التغريات املناخية الواردة �إذ تعترب اتفاقية
الأمم املتحدة الإطارية للتغري املناخي وبروتوكول كيوتو املنبثق عنها من �أهم الأدوات التي قد
يكون لها انعكا�سات على ا�ستهالك البرتول وجتارته يف املدى البعيد يف حال تطبيق الربوتوكول
واالتفاقية ،وبالتايل على اقت�صادات الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية املنتجة للبرتول� .إذ
ي�ضع الربوتوكول واالتفاقية م�ساراً لدول امللحق الأول يف االتفاقية (الدول ال�صناعية) لتخفي�ض
انبعاثات ما يعرف بغازات االحتبا�س احلراري وو�ضع �آليات �ضمن الربوتوكول لهذا الغر�ض.
و كدول منتجة للوقود االحفوري وخا�صة البرتول والغاز ف�إننا نرى �أن ت�أخذ هذه االتفاقية
والربوتوكول الظروف اخلا�صة لهذه الدول يف االعتبار عند تطبيق هذه االتفاقيات لكون دولنا
تعتمد اعتماداً مبا�شراً على النفط والغاز كم�صدر وحيد �أو �شبه وحيد يف اقت�صادياتها ومواردها
املالية للأغرا�ض التنموية واالجتماعية.
ويف اعتقادنا �أنه هناك �أفاقاً رحبة وفر�صاً جمدية ومتعددة علينا ا�ستغاللها لتعزيز كافة �أوجه
التعاون البرتويل بني الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية ولعل من �أبرز جماالت التعاون الآتي:

� ً
أوال :التن�سيق من خالل املنظمات البرتولية الدولية ب�ش�أن ال�سيا�سات املتعلقة بالنفط والطاقة ودعم
ا�ستقرار �أ�سواق البرتول العاملية واحلد من تقلبات الأ�سعار و�ضمان �أمن الطاقة ب�شقيه �ضمان االمدادات
و�ضمان الطلب على النفط .ونرحب ب�أية جهود م�شرتكة ت�صب يف هذا اجلانب �سواء من خالل تبادل
الدرا�سات والإح�صاءات البرتولية �أو امل�شاركة يف الندوات والفعاليات املتعلقة بهذا ال�ش�أن.
ً
ثانيا :تن�سيق املواقف يف املفاو�ضات القائمة حول اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ
 UNFCCCوبروتوكول كيوتو  ،وذلك من خالل التن�سيق مع جمموعة الـ  77وال�صني وجمموعة
الدول النامية متقاربة التفكري  ””Like – minded developing countriesور�صد كافة
التطورات املتعلقة بق�ضايا تغري املناخ وذلك بغر�ض الدفاع عن امل�صالح البرتولية ومنع �أي اتفاق
متحيز �ضد م�صالح الدول اال�سرتاتيجية املنتجة للبرتول ،و�إن التعامل مع ظاهرة تغري املناخ يجب
ً
وفقا ملنظور �شامل ي�أخذ بعني االعتبار كافة م�سبباتها حيث تقع امل�س�ؤولية الأكرب على عاتق
�أن يكون
ً
الدول ال�صناعية (دول املرفق الأول) يف الوفاء بالتزاماتها الدولية طبقا لالتفاقية ب�ش�أن تقدمي
امل�ساعدات للدول النامية ومراعاة التوازن بني احتياجات الدول من الطاقة من جهة وبني متطلبات
تقلي�ص االنبعاثات من جهة �أخرى .و�إن م�س�ؤولية التو�صل التفاق دويل �شامل وفعال هي م�س�ؤولية
املجتمع الدويل.

وبالرغم من التحديات التنموية التي تواجهها الدول العربية ،ف�إنها ت�ضطلع مب�س�ؤولياتها
الدولية ،حيث تقوم بجهود متوا�صلة لدعم وزيادة كفاءة منظوماتها الوطنية وت�سعى لإدماج
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التكيف والتخفيف �ضمن خططها التنموية ال�شاملة ونحن نتطلع لال�ستفادة من خربات وجتارب
الدول ال �سيما دول �أمريكا اجلنوبية ال�ستك�شاف �آفاق التعاون مع �شركائنا يف التنمية.
ثالثاً :تبادل اخلربات يف جماالت تطوير الطاقات اجلديدة واملتجددة كالطاقة ال�شم�سية
والرياح وغريها وا�ستخداماتها كم�صادر مكملة للوقود الأحفوري من خالل �إقامة ور�ش العمل
وتبادل الزيارات بني املخت�صني و�إعداد البحوث والدرا�سات امل�شرتكة بني املراكز البحثية
واجلامعات يف الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية.

اال�ستثمارات:
والتحدي الآخر واملهم هو املتعلق باال�ستثمارات ال�ضخمة التي يحتاجها قطاع البرتول يف
الدول العربية ودول �أمريكا الالتينية ،فتما�شياً مع التوقعات امل�ستقبلية ب�ش�أن الطلب العاملي
على النفط حتى عام  ،2035ت�سعى دول املجموعتني املنتجة للنفط �إىل زيادة طاقتها الإنتاجية
للحفاظ على ح�ص�صها يف ال�سوق وا�ستقرار �أ�سعار ال�سوق وبقائه امل�صدر الرئي�سي للطاقة.
وقد قدرت متطلبات اال�ستثمار العاملي خالل الفرتة  2035-2011يف �سل�سلة النفط بنحو
 10.2تريليون دوالر ت�ست�أثر منطقة ال�شرق الأو�سط بح�صة  ،% 10.5ودول �أمريكا الالتينية
بح�صة  ،% 16.5و�سل�سلة الغاز الطبيعي بحوايل  8.67تريليون دوالر متثل ح�صة بلدان ال�شرق
الأو�سط حوايل  ،% 5.4وبلدان �أمريكا اجلنوبية حوايل  ،% 6.1كما يت�ضح من ال�شكل التايل:
حجم اال�ستثمارات المتراكمة الالزمة للبنى التحتية لإمدادات النفط والغاز الطبيعي بح�سب
المناطق( ،2035 – 2012 ،مليار دوالر)

و�أود الت�أكيد هنا على �إن �إيجاد �سوق نفطية متوازنة وم�ستقرة تلبى تطلعات املنتجني
وامل�ستهلكني على حد �سواء يعترب �أمرا �ضروريا حلفز الدول املنتجة وامل�صدرة لزيادة ا�ستثماراتها
النفطية.
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كما نود �أن ن�شري هنا �إىل نقطة هامة جداً بالن�سبة لنا كدول منتجة وم�صدرة للنفط،
وهي كما �أن �ضمان االمدادات النفطية ( )Security of Supplyللدول امل�ستهلكة ال�صناعية
مطلوب ف�إن �ضمان الطلب على النفط ( )Security of Demandمهم جداً بالن�سبة للدول
املنتجة وامل�صدرة للبرتول ويعترب �أمراً مقلقاً كذلك .فمن غري املعقول �أن ت�ستثمر الدول النفطية
مليارات الدوالرات يف م�شاريع ال�صناعة البرتولية ب�أكملها من اال�ستك�شافات البرتولية والتكرير
والنقل وغريها من الن�شاطات املكملة ل�صناعة البرتول لزيادة الطاقة دون �أن يكون هناك �ضمان
وت�أكيد على ت�صريف خمرجات هذه امل�شاريع البرتولية ،مبعنى �أن يكون هناك �ضمان على
الطلب على النفط والغاز وهذه امل�شروعات.

�آفاق التعاون

عند هذا احلدِّ ،هناك �س�ؤال طبيعي يقفز �إىل الأذهان :تُرى ،هل هناك �آفاق وا�سعة للتعاون
بني الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية يف جمال �صناعة الطاقة؟
وتكاد الإجابة عن هذا ال�س�ؤال تكون يقينية ومفادها “نعم” هناك �آفاق وا�سعة ورحبة.
فبعد اال�ستعرا�ض لعدد من م�ؤ�شرات الطاقة املختلفة يف الدول العربية ودول �أمريكا
اجلنوبية يت�ضح لنا جلياً �أنه هناك �آفاق وا�سعة ورحبة لتعزيز التعاون بني الدول العربية ودول
�أمريكا اجلنوبية فيما يتعلق ب�صناعة الطاقة ،نوجزها يف النقاط التالية:
على الرغم من �أن جمموعة �أمريكا اجلنوبية تعترب م�صدِّر �صاف للنفط ككتلة واحدة � ،إال
�أن بع�ض الدول مازالت تعاين من عجز يف �إنتاجها النفطي وبذلك تعتمد علي م�صادر الإمداد
اخلارجية ،حيث �أغلب �صادرات دول �أمريكا اجلنوبية من النفط اخلام تتجه �إىل خارج القارة.
ت�ساهم الدول العربية يف الوقت احلا�ضر بجزء من واردات القارة من النفط اخلام ،و يتوقع
�أن ت�ستمر بع�ض دول �أمريكا اجلنوبية يف ا�ستريادها للنفط العربي مما يعك�س رغبة تلك الدول
امل�ستوردة يف تنويع م�صادر جتهيزاتها النفطية.
ترتبط بع�ض الدول العربية باتفاقيات تعاون و�شراكة ثنائية مع بع�ض دول قارة �أمريكا
اجلنوبية ،حيث ترتبط الكويت و اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة باتفاقيات
ت�شجيع ا�ستثمار وتعاون اقت�صادي مع ت�شيلي والبريو وهما الدولتان اللتان يتوقع �أن ت�ساهما
بجزء كبري من الطلب امل�ستقبلي على النفط بقارة �أمريكا اجلنوبية.كما ترتبط م�صر والإمارات
العربية املتحدة باتفاقيات جتارة مع الربازيل والبريو.
�أن الإرادة ال�سيا�سية بني الكتلتني �شهدت تطوراً ملحوظا عك�سته وجهات النظر امل�شرتكة
التي �أبرزتها العالقات املتوطدة واللقاءات والتي كان �أهمها القمة العربية الالتينية ،التاريخية
وغري امل�سبوقة ،يف �شهر مايو  ،2005بالعا�صمة الربازيلية ،وتلتها قمة الدوحة ،عام ،2009
وقمة ليما عام  2012والتي تدعم م�صلحة �آفاق التعاون بني الدول العربية ودول �أمريكا
اجلنوبية يف كل املجاالت املتاحة والتي ي�أتي يف مقدمتها جمال الطاقة حيث ت�سعى دول
املجموعة جلعله مبثابة املحور الرئي�سي للتعاون بني الإقليمني خالل ال�سنوات القادمة.
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�أن التوقعات امل�ستقبلية ت�شري �إىل تزايد احتياجات قارة �أمريكا اجلنوبية من الغاز الطبيعي،
يف ظل الطلب املتنامي على هذا امل�صدر خا�صة يف الربازيل والأرجنتني والأرجواي .ونظرا
لتمتع بع�ض الدول العربية بوفرة احتياطيات الغاز الطبيعي ،ف�أنه يتوقع �أن ت�أخذ جتارة الغاز
الطبيعي امل�سال حتديداً دورا مهما يف �آفاق التبادل التجاري يف جمال الطاقة بني املجموعتني.
ف�ض ً
ال عن ذلك هناك �آفاق وا�سعة �أخرى لزيادة التعاون بني الدول العربية ودول �أمريكا
اجلنوبية يف جمال ال�صناعة النفطية والتي من �أهمها- :
ميكن للدول العربية اال�ستفادة من التقدم التقني يف جمال جتهيز قطع غيار ومعدات
القطاع النفطي من بع�ض دول �أمريكا اجلنوبية ،و تبادل اخلربات بني املتخ�ص�صني يف علوم
البرتول املختلفة مثل احلفر والإنتاج و�صناعة التكرير.
تو�سعة جماالت التعاون بني �شركات النفط يف دول �أمريكا اجلنوبية و�شركات النفط
الوطنية يف الدول العربية حيث ميكن اال�ستفادة من خربة �شركة برتوبرا�س الربازيلية �صاحبة
التجربة الطويلة يف جمال اال�ستك�شاف والتنقيب واحلفر يف املياه العميقة خا�صة من بع�ض
الدول العربية التي لديها حقول بحرية ،و�شركة النفط الوطنية الفنزويلية �صاحبة التجربة
املتميزة يف جمال ا�ستغالل النفط الثقيل جداً حيث ميكن اال�ستفادة من خربتها من قبل بع�ض
الدول العربية التي لديها احتياطيات من النفط الثقيل ،وتقنيات تكريره ومعاجلته.
احل�ضور الكرمي،،
ختاماً ،ال �شك �أن الدول العربية املنتجة للبرتول وكذلك الدول الرئي�سية املنتجة يف قارة
�أمريكا اجلنوبية تتحمل م�س�ؤوليات جتاه �شعوبها على امل�ستوى املحلي واملتمثلة يف �ضرورة تنمية
قطاع الطاقة املحلي من خالل الرتكيز على العن�صر الب�شري واجلوانب العلمية والتقنية مع
اال�ستغالل الأمثل ملوارد الطاقة من �أجل تنويع م�صادر الدخل وتقليل االعتماد على م�صدر
واحد مثل البرتول من �أجل االرتقاء بدولنا والو�صول بها �إىل امل�ستويات املن�شودة.
�شكراً حل�سن ا�ستماعكم ،،،
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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كلمة �سعادة
ال�سيد عدنان
�أمني  .املدير العام،
الوكالة الدولية
للطاقة املتجددة.

ال�سيد الرئي�س،،،
�أ�صحاب ال�سعادة ،ال�سيدات وال�سادة،

�إنها لعالمة �سعيدة �أن يعقد اجتماع دويل لوزراء الطاقة وممثلي الدول الرئي�سية املنتجة
للنفط ،من �أمريكا اجلنوبية والدول العربية ،و�أن تعطى فيه مثل هذه الأولوية للطاقة املتجددة.
�إن ذلك ليبعث بر�سالة وا�ضحة مفادها ب�أن هذا املنتدى ال يعتزم �أن يبا�شر الأمور كاملعتاد،
بل هو على �أمت اال�ستعداد الحت�ضان التفكري االبتكاري املطلوب ملواجهة التحديات العديدة،
واملت�صاعدة التي يواجهها ع�صرنا هذا .وكل ما علي فعله هو �أن �أثني عليكم وعلى االلتزام الذي
�أظهرمتوه لدعم هذا اجلهد.
�إن هذا املوقف املتقدم �إمنا يعود يف جزء لي�س بال�صغري منه للر�ؤية املتب�صرة مل�ضيفنا الكرمي،
وزير الطاقة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،والذي فعل الكثري ل�شحذ الهمم والأفكار يف هذه
املنطقة حول م�ستقبل الطاقة.
ففي خالل ال�سنوات الأخرية ،كثفت دولة الإمارات العربية املتحدة وغريها من دول اخلليج
جهودها الهادفة لالنطالق يف بناء م�شاريع "ثورية" للطاقة ،ترمي لالنتقال من االقت�صادات
القائمة على طاقة النفط وامل�صادر الأحفورية باجتاه اقت�صادات طاقة امل�ستقبل ،من خالل
ا�ستغالل الإمكانات ال�ضخمة للطاقة املتجددة يف املنطقة ،وجذب االهتمام العاملي الكبري نحو
هذه العملية.
و�إنني ملدين �شخ�صيا ملعايل الوزير على الدعم الذي قدمه للوكالة الدولية للطاقة املتجددة
(�إيرينا) ،وملهمتها حتى ت�صبح ال�صوت العاملي للطاقة املتجددة ومركزها ،بحيث ت�أتي خمتلف
املناطق يف العامل للتحاور فيما بينها بعيدا عن الطرق التقليدية املعهودة .ومثل هذا الأمر �سوف
يخلق جمموعة �سيا�سية واقت�صادية خمتلفة يف امل�ستقبل.
و قد يت�ساءل املرء للوهلة الأوىل ،ما الذي يوحد بني دول �أمريكا اجلنوبية والدول العربية
يف �سعي كل منهما من �أجل م�ستقبل طاقة م�ستدامة و�آمنة؟ فلو طرح على هذا الت�سا�ؤل قبل
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�أن �أغدو امل�س�ؤول عن الوكالة الدولية للطاقة املتجددة � -إيرينا  -لكنت قد قلت �شعرا و�أدبا يف
ذلك .فمن الالفت للنظر �أنه على الرغم من االختالفات اجلغرافية ،ف�إن هناك �أوجه ت�شابه
بني تاريخ املنطقتني .فهما تغطيان مناطق جغرافية �شا�سعة وغنية التنوع ،وتعد موطنا لبلدان
وجمتمعات ذات احتياجات خمتلفة ،وموارد عديدة ،ووتنتهج �سيا�سات و�أنظمة طاقة عديدة.
لكن هناك الكثري من الأمور التي توحد ما بني املنطقتني وهي وا�ضحة للعيان متاما..فعلى
�سبيل املثال� ،شهدت معظم الدول العربية ودول �أمريكا اجلنوبية منوا اقت�صاديا و�سكانيا كبريا
على مدى العقد املا�ضي ،ويتوقع �أن ي�ستمر هذا االجتاه يف امل�ستقبل .وقد كان هذا النمو،
و�سيظل متطلبا للطاقة املكثفة ،و�سيت�سع الطلب على الطاقة بن�سب ترتاوح ما بني  3و% 8
�سنويا يف كلتا املنطقتني .ومع تنامي الطلب بهذه ال�سرعة والكثافة ،ف�إن بع�ض الدول امل�صدرة
للطاقة حاليا ،قد تواجه يف امل�ستقبل احتمال �أن ت�صبح دوال م�ستوردة للطاقة.
كما تواجه بلدان هاتني املنطقتني حتديات متماثلة يف تو�سيع وتعزيز �أمن الطاقة لديها،
وتنويع مزيج الطاقة فيها ،و�ضرورة القيام بذلك بطريقة تكون يف الوقت ذاته م�ستدامة وقادرة
على املناف�سة اقت�صاديا� .إن م�س�ألة التو�سع تلك ال ترتبط باملفهوم الكمي فح�سب؛ بل ينبغي
�أن ت�صبح خدمات الطاقة احلديثة يف بع�ض البلدان يف متناول �أولئك الذين يعي�شون بعيدا
عن �شبكات التوزيع الكهربائي الوطنية .وميكن للطاقة املتجددة �أن توفر لأولئك النا�س خيارا
�أرخ�ص و�أكرث �أمنا و�أنظف من مولدات الكهرباء املحلية العاملة بوقود الديزل ،ف�ضال عن
�إمكانية ما �سوف يتم جنيه من املنافع االجتماعية واالقت�صادية ،مثل الوظائف اخل�ضراء
والفر�ص االقت�صادية النا�شئة.
ومع ما ميثله انخفا�ض تكاليف التكنولوجيا من فر�ص حقيقية ، ... ،ف�إنه يتعني على
بلدان كال الإقليمني �أن تهتم �أكرث ف�أكرث مبا تختزنه من قدرات يف جمال الطاقة املتجددة .فمع
امل�ستويات العالية التي يتمتع البع�ض منها من الإ�شعاع ال�شم�سي ،ومن �سرعة الرياح اجليدة،
والإمكانات الهائلة لتوليد الطاقة الكهرومائية والطاقة احلرارية الأر�ضية يف بع�ضها الآخر ،ف�إنه
ميكن القول ب�أن هذه البلدان متتلك موارد هائلة قد ت�شكل م�صدرا لقوة م�ستقبلهم امل�ستدامة.
وحتى عند التحول �إىل الطاقة املتجددة على �أ�س�س اقت�صادية ،ف�إن االعتبارات البيئية التي
دفعت �أ�صال للتوجه نحو ذلك اخليار �ستظل قائمة ،وذلك ما مت �إبرازه والت�أكيد عليه ب�صورة
�أكرث �إحلاحا خالل اجتماع عقد م�ؤخرا يف قطر .ويعود ذلك بالت�أكيد �إىل كون معظم البلدان
يف هاتني املنطقتني �ستجد نف�سها مكلفة بالإ�شراف على �أكرث النظم الإيكولوجية ه�شا�شة يف
العامل ،وعلى �أكرث البقاع التي تعاين ب�شكل غري متنا�سب من �أكرث الظواهر اجلوية تطرفا ،وعليه
ف�إنه �سيكون من م�صلحتها �أن ت�شارك بفاعلية يف اجلهود العاملية الرامية للحد من االنبعاثات
ال�ضارة .و�إنني ل مقتنع �شخ�صيا ب�أن الطاقة املتجددة �ستلعب دورا رئي�سيا يف تلك العملية.
لقد �شاهدت على �أر�ض الواقع ،وعرب كل املناطق ،ب�أن �صناع القرارات وامل�ستثمرين قد وعوا
و�شرعوا يف احت�ضان الفر�ص التي تتيحها الطاقة املتجددة ،وبذلك ف�إنه ليحدوين الأمل ب�أن
تتخذ الإجراءات الالزمة الكفيلة بتحويل �إمكاناتها الكامنة �إىل حقائق وواقع.
هناك العديد من العوامل التي �سوف تدفع املنطقة العربية لتنويع مزيج الطاقة فيها ولعل
�أهم تلك العوامل بالن�سبة لبع�ض دولها هو اللجوء �إىل تطوير الطاقات املتجددة فيها لتكون
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بديال عن كميات النفط املتزايدة التي تذهب لتلبية الطلب املحلي ،مما ي�ؤثر �سلبا على حجم
�صادراتها النفطية� .أما بالن�سبة للدول العربية امل�ستوردة للنفط ،ف�إن ذلك �سوف يخفف عنها
ت�أثري �أ�سعار الوقود الأحفوري وتقلباتها .ومن املعلوم �أن معظم الدول العربية تقع �ضمن ما
يعرف بـ"احلزام ال�شم�سي" وهي �إىل جانب ذلك متتلك �إمكانات جيدة بالن�سبة لطاقة الرياح
التي ميكن ا�ستخدامها يف توليد الكهرباء وحتلية مياه البحر ،وبع�ضها الآخر ميتلك �إمكانيات
جيدة يف الطاقة الكهرومائية .وعليه ،ف�إنه ملن الأهمية مبكان �أن ت�سعى الدول العربية لت�أمني
وتنويع م�صادر الطاقة لديها من خالل اال�ستفادة من �إمكاناتها يف جماالت الطاقة املتجددة
العديدة.
وال �شك �أن املجل�س الوزاري العربي للكهرباء (وهو من املجال�س الوزارية املتخ�ص�صة التابعة
جلامعة الدول العربية) ومن خالل اعتماده "اال�سرتاتيجية العربية لتنمية ا�ستخدامات الطاقة
املتجددة ، "2030-2010 :قد �أثبتت �أن لديه �إدراك عميق لأهمية هذا املو�ضوع .ومع ذلك،
ومن �أجل حتقيق الأهداف املحددة ،وجني العديد من الفوائد من تنفيذ ،ف�إن الأمر يحتاج لدعم
وتعاون العديد من الهيئات واجلهات الأخرى.
وحلد الآن ف�إن هناك خططا يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ()MENA
املنطقة ،لإنتاج ما يزيد عن واحد جيغاواط ( )GWمن الطاقات املتجددة ،و�أغلب تلك اخلطط
يخ�ص ا�ستغالل طاقة الرياح وذلك بالأ�سا�س يف م�صر واملغرب وتون�س ،ولكننا نعتقد �أن هذه
�ستكون البداية فقط.
�أما الطاقة ال�شم�سية املركزة ( )CSPوالطاقة ال�شم�سية ال�ضوئية ( )PVفهما من الطاقات
النا�شئة يف املنطقة وتعترب من التكنولوجيات الواعدة فيها ب�شكل خا�ص ،ويجري تطوير جمموعة
من امل�شاريع على نطاق وا�سع ال�ستغالل الإمكانات املتاحة .ولعل �أهم امل�شاريع املندرجة يف هذا
املجال "م�شروع �شم�س  " 1هنا يف �أبو ظبي ،وم�شروع رزازات يف املغرب .ومن املتوقع �أن تنطلق
يف اجلزائر وتون�س وم�صر والأردن ولبنان م�شاريع هامة �أخرى.
�إن تقدمي الر�ؤى امللهمة لكيفية تطوير الطاقة املتجددة �سيمكن من تقدير حجم م�ساهماتها
يف التغلب على التحديات الطاقوية يف امل�ستقبل ،وال �شك ب�أن اململكة العربية ال�سعودية قد
ا�ستقطبت االهتمام العاملي ب�إعالنها عن نيتها يف بناء ملن�ش�آت توليد للطاقة �شم�سية بقدرات
تبلغ  41جيغاواط بحلول عام  .2032ويف نف�س ال�سياق �أعلنت دولة خليجية �أخرى هي دولة
قطر ،عن خطة لإجناز م�شاريع للطاقة ال�شم�سية ميكنها توليد  1.8جيغاواط.
لقد اولت و�سائل الإعالم الدولية االهتمام ملثل هذه الإجنازات و�أثنى عليها املحللون
الدوليون ،وبهذا اخل�صو�ص قالت �صحيفة فاينان�شال تاميز اللندنية م�ؤخرا ب�أن مبادرة تطوير
الطاقة ال�شم�سية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،يعترب وفقا لبع�ض �أولئك املحللني "مبثابة
عالمة دالة على �أن الثورة اخل�ضراء هي ب�صدد حتويل م�شهد الطاقة يف منطقة اخلليج".
وقالت م�ؤ�س�سة �إرن�ست اند يونغ (م�ؤ�س�سة ا�ست�شارية متخ�ص�صة يف ق�ضايا ال�صناعة
والطاقة) ب�أن تنمية الطاقة ال�شم�سية يف املنطقة "قد تكون م�ؤ�شرا لفجر �أخ�ضر جديد يف
منطقة ال�شرق الأو�سط"� ,أما �أمريكا اجلنوبية فلديها تاريخ طويل مع الطاقة املتجددة .حيث
ت�ستخدم طاقة الأنهار لتوليد �أكرث من  % 50من �إجمايل �إنتاج الكهرباء .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
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فقد �أ�صبحت �أمريكا اجلنوبية ثاين �أكرب منتج يف العامل من الإيثانول والديزل احليوي ،وذلك
بف�ضل ما يتم �إنتاجه من هذا الوقود غري الأحفوري يف الربازيل والأرجنتني وكولومبيا.
و�إىل جانب كون اال�ستثمارات املوجهة للطاقة املائية ال تزال قوية ،وال�سيما يف الربازيل
واالرجنتني واالكوادور ،ف�إن تكنولوجيات الطاقة املتجددة الأخرى �آخذة يف الظهور ب�سرعة
�أي�ضا .وقد مت توجيه ا�ستثمارات كبرية لطاقة الرياح يف كل من الربازيل والأرجنتني و�شيلي
و�أوروغواي.
�إن االنخفا�ض املالحظ يف تكاليف الطاقة ال�شم�سية وكذلك �ضخامة مواردها غري امل�ستغلة،
يدفع خمتلف بلدان �أمريكا اجلنوبية للتو�سع يف هذا املجال ،وهناك دالئل تبني توجهها لتو�سيع
ح�صة من الطاقة ال�شم�سية يف مزيج الطاقة لديها .ومن املجاالت الأخرى التي بد�أت جتذب
االهتمام تلك الإمكانات الكبرية من طاقة احلرارة اجلوفية التي تختزنها منطقة جبال الأنديز،
وت�سعى كال من �شيلي وبوليفيا واالكوادور وكولومبيا وبريو التخاذ خطوات ملمو�سة لتطوير تلك
الإمكانيات يف قطاعها من تلك اجلبال.
وهناك العديد من العوامل التي تخلق الدافع لتوجيه مزيد من اال�ستثمارات امل�ستقبلية
لتطوير موارد الطاقة املتجددة تلك يف كافة بلدان املنطقتني العربية والأمريكية اجلنوبية،
ومن بينها.
 الزيادة ال�سريعة يف القدرة التناف�سية لتكنولوجيات الطاقة املتجددة التي ذكرناها .وقد�أظهرت درا�سات التكاليف واجلدوى التي قامت بها �إيرينا م�ؤخرا �أن تكلفة الألواح ال�شم�سية
انخف�ضت بن�سبة  % 60خالل العامني املا�ضيني ،وبرهنت �أي�ضا على القدرة التناف�سية املتزايدة
بالن�سبة لطاقة الرياح داخل وخارج ال�شبكة .ففي الربازيل ،على �سبيل املثال� ،أظهرت املناق�صات
الأخرية التي �أبرمت يف جمال طاقة الرياح انخفا�ض �سعر الكيلواط�/ساعة منها ب�شكل كبري
حيث مل يتعد � 4سنت.
 هناك دافع مهم هو الآخر ويتمثل يف ارتفاع �أعمال ما ي�سمى "فر�صة التكلفة"“ ”opportunity costاخلا�صة باحل�صول على الطاقة املتجددة يف البلدان امل�صدرة للنفط
وامل�صدرة للغاز الطبيعي .ففي الأعم الغالب ،ال يباع النفط والغاز امل�ستهلكني حمليا ب�أ�سعار
ال�سوق الدولية يف تلك البلدان ،مما يعني �أن اال�ستهالك املحلي ي�ؤدي�إىل حدوث نق�ص كبري يف
عائدات الدولة من حيث تكلفة الت�شغيل .ومثل هذا الأمر بات ي�شكل ق�ضية ملحة على نحو
متزايد ،نظرا للنمو املتوقع يف الطلب الداخلي .حيث يتوقع �أن يت�ضاعف الطلب على الطاقة
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي على �سبيل املثال ،بحلول عام .2020
�أما يف الوقت احلا�ضر ،ف�إن توفري الن�سبة العظمى من الكهرباء يف املنطقة �إمنا يتم من
خالل حمطات توليد تعمل بالنفط �أو بالغاز الطبيعي .يكلف كل برميل من النفط يتم �إحراقه
حوايل  10دوالرات ،وهو لو مت ت�صديره ف�إنه يدر نحو  100دوالر ب�أ�سعار ال�سوق احلالية،
على خزينة الدولة.
وعليه ،ف�إنه ب�إمكان الطاقة املتجددة �أن توفر فر�صة لتقليل ا�ستهالك الوقود الأحفوري
حمليا ،وتخ�صي�صه عو�ضا عن ذلك للت�صدير .وتقدر ن�شرة بلومربغ� ،أنه لو قامت اململكة
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العربية ال�سعودية اليوم ب�إن�شاء حمطات لتوليد كهرباء تعمل بالطاقة الفوتوفلطائية  PVف�إن
ذلك ميكن �أن يدر عليها معدل عائد داخلي ( )IRRي�صل �إىل  % 15من ت�صدير النفط الذي
كان �سي�ستهلك حمليا لتوليد الكهرباء.
 ينبغي �أن يتم التحكم يف اال�ستثمار من خالل �سيا�سة تفعيل الأطر التي متكن من�إدماج اال�ستثمار �ضمن الر�ؤية التنموية لتطوير البنية التحتية وال�سعي لبلوغ �أهداف رفع ح�صة
م�صادر الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة .فعلى �سبيل املثال ،اعتمدت بع�ض البلدان يف �أمريكا
اجلنوبية �آليات املناق�صة ،والتي بينت �أنها طريقة ب�سيطة وفعالة من حيث التكلفة ،لتطوير
القدرات يف جمال الطاقة املتجددة .وقد �أعطت هذه املزادات للحكومات القدرة على الت�أثري
على ن�شر الطاقة املتجددة عن طريق ال�سماح بتعميم �آليات تلك العقود يف بع�ض القطاعات
املحددة .و�سوف تقوم بريو با�ستخدام �آلية املزادات لإ�ضافة  588ميغاواط من الطاقة النظيفة
ل�شبكتها بحلول عام  .2014وقد �أدت هذه التطورات بالفعل �إىل زيادات كبرية يف اال�ستثمار
يف الطاقة املتجددة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية .ومن املتوقع �أن تنمو ح�صة ذلك القطاع
ب�سرعة �أكرب يف �أ�سواق منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا :وقد تبلغ تلك الن�سبة % 400
خالل ال�سنوات الـ 20املقبلة ،ال�سيما يف جماالت الطاقة ال�شم�سية ،ولكن �أي�ضا يف طاقة الريح.
وينتظر �أن تنمو من�ش�آت الطاقة ال�شم�سية وتبلغ قدرتها  30غيغاواط بحلول عام  2020و141
جيغاواط بحلول عام .2030
كما يتوقع �أن ينمو اال�ستثمار يف الطاقة الكهرومائية ،وطاقة الرياح يف دول �أمريكا اجلنوبية،
و�سوف تتعزز تكنولوجيات الطاقة ال�شم�سية وطاقة احلرارة اجلوفية ،والكتلة احليوية .وينمو
معدل النمو ال�سنوي املركب بن�سبة  % 33بالن�سبة لطاقة الرياح بني عامي  2012و ،2016
و�ستبلغ الطاقة املولدة �أكرث من  1.5جيغاواط يف كل من �شيلي والأرجنتني.
والآن كيف ميكن لإيرينا ،وجمل�س وزراء الطاقة هذا� ،أن ي�ساعدا على ا�ستمرار هذه العملية
وت�سريعها؟
�إننا نعمل ب�شكل وثيق يف منظمة �أيرينا ،ومع �أع�ضائها من كل من �أمريكا اجلنوبية ومنطقة
ال�شرق الأو�سط على جمموعة من امل�شاريع واملبادرات .وي�شمل ذلك �إجناز �سل�سلة من الدرا�سات
التي ترتكز موا�ضيعها حول تكاليف تكنولوجيات الطاقة املتجددة ،وطرق دجمها �ضمن ال�شبكات
الكهربائية.وعالوة على ذلك ،فقد �أقامت �إيرينا ،خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،شراكات قوية
مع املنظمات الإقليمية الرئي�سية ،مبا يف ذلك منظمة الطاقة يف �أمريكا الالتينية ()OLADE
واملركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ( ،)RCREEEمن �أجل تعزيز اجلهود امل�شرتكة
يف تنفيذ �أن�شطة الطاقة املتجددة.
�إن �أيرينا لعلى �أهبة اال�ستعداد لدرا�سة �سبل االنخراط يف خمتلف امل�شاريع ذات ال�صلة،
وذلك متا�شيا مع التو�صيات التي �سوف تنبثق عن هذا االجتماع .وهناك �أداتان هامتان و�ضعتهما
�إيرينا �سوف ت�ساعد على ت�سريع وترية ن�شر الطاقة املتجددة ،وهما �أطل�س الطاقة املتجددة
العاملي ،ومنهج تقييم جاهزية م�صادر الطاقة املتجددة .والأطل�س العاملي هو �أكرب مبادرة يتم
تنفيذها يف هذا املجال ،وهو �أداة لتقييم الإمكانيات العاملية من الطاقة املتجددة .ويتعني على
احلكومات ،امل�ؤ�س�سات التقنية الرائدة �أن ت�ساهم بجمع البيانات وتقدميها عرب �شبكة االنرتنت
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وجعل تلك املعلومات والبيانات متاحة �ضمن هذا املجال املفتوح وذلك بق�صد حتديد النطاق
احلقيقي ملوارد الطاقة املتجددة.
�أما تقييم جاهزية الطاقة املتجددة فهي عملية �إحاطة �شاملة وتقييم للظروف التي ت�سمح
بن�شر الطاقة املتجددة يف بلد معني .ومن خالل ذلك يتم كذلك حتديد وتقييم الإجراءات التي
يتعني اتخاذها لزيادة حت�سني هذه الظروف والتغلب على العقبات القائمة.
�أ�صحاب ال�سعادة ،ال�سيدات وال�سادة،
لقد اظهرمت تفهمكم وانفتاح �أفقكم على فكر جديد مثل هذا من خالل تنظيم هذا اللقاء
و�إعطاء م�ساحة كبرية جدا منه ملو�ضوع الطاقة املتجددة� .إن ح�صافة ر�ؤاكم وجدية التزاماتكم
جتاه م�س�ألة الطاقة املتجددة قد بد�أت ت�ؤتي �أكلها بالفعل ،وحتقق نتائج ملحوظة يف جميع
�أنحاء �أمريكا اجلنوبية والعامل العربي .ور�سالتي الرئي�سية لكم هو �أننا على ا�ستعداد للدخول
يف �شراكة معكم.

مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي
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البيبليوغرافيا
اعداد :عمر كرامة عطيفة
�إدارة الإعالم والمكتبة

ي�شمل هذا الق�سم بيليوغرافيا بالموا�ضيع التي تطرقت �إليها �أحدث
الكتب والوثائق ومقاالت الدوريات العربية الواردة �إلى مكتبة �أوابك،
مدرجة تحت ر�ؤو�س المو�ضوعات التالية:

االقت�صاد والتنمية
البتروكيماويات
البترول (النفط والغاز)
التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
ق�ضايا حماية البيئة
الطاقة
المالية والمالية العامة
نقل التكنولوجيا
مو�ضوعات �أخرى

النفط والتعاون العربي -المجلد  36العدد � 136صيف 2010
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االقت�صاد والتنمية
�أداء قطاع ال�صناعات التحويلية يف دبي --.الن�شرة االقت�صادية --.مج ،8 .ع106 .
(� --.)2013/4ص.6-1 .
الأمن الغذائي العربي :بني التحديات ومبادرة حتقيقه --.املركز الدبلوما�سي للدرا�سات
اال�سرتاتيجية :التقرير الإقت�صادي --.ع� --.)2013/02 /10( 13 .ص.12-1 .
برو�سي ،ر�ضوان .جدلية العالقة بني الدميقراطية والتنمية :نحو مقاربة غري معيارية--.
امل�ستقبل العربي --.مج ،35 .ع� --.)2013/3( 409 .ص.36-15 .
التحديات التي تواجه االقت�صاد الياباين يف الآونة الأخرية --.املركز الدبلوما�سي للدرا�سات
اال�سرتاتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع� --.(2013/4/15) 23 .ص.42-28 .
جامعة الدول العربية .االجتماع امل�شرتك للمندوبني الدائمني وكبار امل�س�ؤولني لالعداد الجتماع
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي التح�ضريي للقمة العربية التنموية  -يناير --.2013
القاهرة :جامعة الدول العربية --. ،د.ت �ص 121 .341 --.ا ج ت.
جامعة الدول العربية .املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  -الدورة العادية --.2013 - 91
القاهرة :جامعة الدول العربية --. ،د:ت �ص 121 .341 --.م ج ل.
جامعة الدول العربية .املجل�س االقت�صادي واالجتماعي على امل�ستوى الوزاري  -الدورة العادية
( --.)91القاهرة :جامعة الدول العربية� --401. ،ص 121 .341 --.م ج ل.
احلبي�س ،حممود عبداهلل .تباين معامالت التوطن ال�صناعي يف الأقاليم التنموية بالأردن--.
جملة العلوم االجتماعية --.مج ،41 .ع� --.)2013( 1 .ص.198-165 .
ال�صباح� ،سامل عبد العزيز ال�سعود .ت�صورات �أولية ب�ش�أن ماهية احللول االقت�صادية واملالية
للمرحلة الراهنة --.االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2013/2 ( 501 .ص.34-30 .
العبا�س ،بلقا�سم  .اقت�صادات الربيع العربي واو�ضاع البطالة و�أ�سواق العمل --.جملة التنمية
وال�سيا�سات االقت�صادية --.مج ،15 .ع� --.)2013/1( 1 .ص.192-29 .
العبيدي ،معز .حتديات متويل االقت�صاد التون�سي يف خ�ضم االنتقال الدميقراطي --.جملة
التنمية وال�سيا�سات االقت�صادية --.مج ،15 .ع� --.)2013/1( 1 .ص.359-333 .
العربي� ،أ�شرف .الربيع العربي :مقاربة اقت�صادية لفهم الدوافع وا�ستخال�ص الدرو�س --.جملة
التنمية وال�سيا�سات االقت�صادية --.مج ،15 .ع� --.)2013/1( 1 .ص.128-83 .
العي�سوي� ،إبراهيم .الآفاق امل�ستقبلية لتحقيق العدالة والتنمية يف اقت�صاد الربيع العربي :حالة م�صر-.
 جملة التنمية وال�سيا�سات االقت�صادية --.مج ،15 .ع� --.)2013/1( 1 .ص.258-193 .قل�ش ،عبداهلل� .أهمية بيئة الأعمال العربية يف �صناعة املزايا التناف�سية للم�ؤ�س�سات االقت�صادية
يف ظل التوجه نحو الوحدة االقت�صادية العربية --.امل�ستقبل العربي --.مج ،35 .ع408 .
(� --.)2013 /2ص.122-97 .
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القمة العربية االقت�صادية والتنموية واالجتماعية الثالثة ،الريا�ض 22-21 ،يناير --.2013
االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2013/2( 501 .ص.54-49 .
الكواز� ،أحمد .ال�سيا�سات االقت�صادية التقليدية واال�ستقرار االجتماعي --.جملة التنمية
وال�سيا�سات االقت�صادية --.مج ،15 .ع� --.)2013/1( 1 .ص.81-11 .

م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية .االقت�صاد الفل�سطيني :و�ضع �سيا�سات االقت�صاد الكلي
والتجارة يف ظل االحتالل --.نيويورك :الأمم املتحدة� 52 --. ،ص.Doc 5626 --.
جناح امل�شروع و�أهمية درا�سة املناف�سة الإقت�صادية --.الإعالم الإقت�صادي --.ع265 .
(� --.)2013/12ص.4-3 .

ن�صر ،ربيع و حم�شي ،زكي .دور العوامل االقت�صادية يف احلراك ال�سيا�سي --.جملة التنمية
وال�سيا�سات االقت�صادية --.مج ،15 .ع� --.)2013/1( 1 .ص.332-289 .
البرتول

االجتماع الوزاري ال  89ملنظمة الدول العربية امل�صدرة للبرتول --.البرتول --.مج( 50 .
� --.)2013/2-1ص.19-18 .

البيان اخلتامي :اجتماع �أوبك الوزاري ال  --.162البرتول --.مج--.)2013/2-1( 50 .
�ص.37-36 .
ح�سني ،هاين .اهمية قرارات وتو�صيات منظمة الدول العربية امل�صدرة للبرتول --.النفط--.
ع� --.)2013/1( 34 .ص.5-4 .

خدوري ،وليد .العرب وم�ستقبل النفط --.امل�ستقبل العربي --.مج ،35 .ع/4( 410 .
� --.)2013ص.128-95 .
ذروة النفط اخلليجي...م�صدر قلق �أم دافع لر�سم �سيا�سة طاقوية خليجية جديدة--.
املركز الدبلوما�سي للدرا�سات اال�سرتاتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع23 .
(� --.)2013/4/15ص.60 50- .
النفط بني تكنولوجيا الأم�س وثورة الغد --.النفط --.ع� --.)2013/1( 34 .ص.47-40 .

النقي ،عبا�س� .أوابك ا�ستعر�ضت ن�شاط ال�شركات املنبثقة عن املنظمة ،ونتائجها الت�شغيلية
واملالية لعام  2011والن�صف الأول من عام  --.2012النفط --.ع--.)2013/1( 34 .
�ص.17-16 .
البرتول � -أ�سعار
زغلول ،ماجدة .ا�سعار البرتول  ...2012الثبات يف وجه العا�صفة --.البرتول --.مج( 50 .
� --.)2013/2-1ص.35-34 .
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االقت�صاد العاملي وحتدي ارتفاع �أ�سعار البرتول --.البرتول --.مج ،50 .ع 3 .و .)2013( 4
�ص.41-40 .
ارتفاع طفيف لأ�سعار النفط --.وكالة االنباء الكويتية --.ع� --.)2013/1( 9 .ص.32-20 .
البرتول � -إنتاج
داغر ،نبيلة .زيادة الإنتاج واالحتياط العاملي من الزيت اخلام والغاز الطبيعي --.البرتول--.
مج� --.)2013/2-1( 50 .ص.40-38 .
الو�صيبعي� ،أ�سعد .ذروة �إنتاج النفط...بني النظريات والواقع --.القافلة --.مج ،62 .ع.
� --.)2013/2 - 1( 2-1ص.27-21 .
البرتول  -تكرير
التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات :فوائد اقت�صادية وبيئية� --.أوابك --.مج.
 ،39ع� --.)2013/3( 3 .ص.6-5 .
املطريي ،حممد غازي .م�شروع امل�صفاة اجلديد �سي�شكل نقلة نوعية يف �صناعة التكرير
بالكويت --.النفط --.ع� --.)2013/1( 34 .ص.33-30 .
م�ؤمتر خيارات تكرير النفط الثقيل يف الدول العربية� --.أوابك --.مج ،39 .ع3 .
(� --.)2013/3ص.29-20 .
البرتول  --اجلوانب االقت�صادية
�إ�سرتاتيجية ال�صني النفطية...بني تطور اال�ستهالك الطاقوي وزيادة اال�ستثمارات اخلارجية
يف النفط --.املركز الدبلوما�سي للدرا�سات اال�سرتاتيجية :التقرير الإقت�صادي --.ع20 .
(� --.)2013/3/19ص.44-32 .
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Abstract

Nuclear Power Future Prospects
After Fukushima
Ali Rajab *
On 11 March 2011, a devastating earthquake and subsequent tsunami
resulted in nuclear catastrophy in the Fukushima Daiichi nuclear power
plant in Japan.
The accident came where few expected it to happen, as Japan is
wellknown to be pioneer in quality control and the world’s preeminent
high-tech country.
The tragedy cast doubt on whether even an advanced country can
master nuclear safety. It has re-invigorated the debate about how to meet
the world’s growing demand for energy and the contribution of nuclear
power to the global energy mix.
The long-term implications of the Fukushima accident remain quite
uncertain, as many governments continue to reassess their plans for the
use of nuclear power. The disaster ramifications will be felt for decades
to come.
The study intends to shed a light on nuclear power and its future
prospects after the Fukushima tragedy. Part one of the study provides
historical overview of nuclear power evolution in the world, while part two
covers the Fukushima disaster with some details. Part three highlights the
international and Arab nuclear power situation, while part four addresses
nuclear power prospects in the world.

* Senior Economic Expert-Economic Department, OAPEC, Kuwait.

6

English Summaries & Abstracts

Abstract

Blowouts and their Environmental
Consequences
Torki Hemsh*
A blowout is an uncontrolled rush of fluids from an oil or gas well.
The effects of a blowout vary depending on location, quantity and type of
fluids (water, drilling mud, oil, etc), along with weather conditions.
Cutting edge technology has become a corner stone of the petroleum
industry, yet, uncertainty of field data results in many errors in evaluating
the reality of layers and formations, hence, drilling is by far the one and
only way to clearly understand the geological structures. This leaves a
wide gap through which blowouts might take place particularly in the
exploration phase.
Contamination with oil and derivatives could result from different
sources like oil tankers accidents, but media focus on blowouts and their
environmental consequences, has led to a public consent that blowouts
are devastating catastrophic incidents.
This study defined the different types of blowouts, and provided a
historical overview to show their causes and were they occur. It focused
on the environmental consequences, and the following physical and
chemical cleaning operations. The study showed that despite the severity
of immediate impacts, the environment has the ability to return to its
normal conditions within different time spans.

* Petroleum Expert, Drilling & Production – Technical Affairs Department - OAPEC , Kuwait
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ABSTRACT

Final Consumption of Energy in Arab Countries
by Source and Sector
Mouzaffar H. Albarazi *

This paper was undertaken to identify the development of final consumption
of energy in Arab countries during the period 1980-2009; the period for which
statistical data is available. The paper focuses on two main topics: final consumption
of energy by source, and final consumption of energy by sector.
Final Consumption of Energy by Source:
Total final consumption of energy in Arab countries rose by 5% annually during
1980-2009. It increased from 1.6 million barrels of oil equivalent per day (boed) in
1980 to 6.7 million boed in 2009.
Arab countries relied on petroleum products to meet 59.6% of their final consumption
of energy in 2009 compared with 77.5% in 1980. The transport sector is the major
consumer of petroleum products in the Arab countries with a share of 53.7% of
total final consumption of oil in 2009. In second place came the industrial sector
with a share of 33.1%, followed by “other” sectors (household, commercial, and
agriculture) with 13.2%.
Natural gas’s share in total final consumption increased significantly from 14% in
1980 to 23.8% in 2009. The industrial sector is the main consumer of natural gas
in Arab countries. Its share in final consumption of natural gas rose from 79.1% in
1980 to 90.7% in 2009. At the same time “other” sectors’ share in final consumption
of natural gas fell from 20.9% in 1980 to 9.3% in 2009.
Electricity’s share doubled from 8% of final consumption of energy in 1980 to
16.4% in 2009. The household, commercial, and agricultural sectors are the major
consumer of electricity in the Arab countries. Their combined share increased from
65.5% in 1980 to 79.1% in 2009. The industrial sector consumes substantial amount
* Senior Economist, OAPEC, Kuwait.
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English Summaries & Abstracts

of electricity. Nevertheless its share declined from 34.3% in 1980 to 20.6% in
2009.
Coal made a tiny contribution of no more than 0.2% of final consumption of
energy in 2009.
Final Consumption of Energy by Sector:
The industrial sector is the main consumer of energy in Arab countries with a
share of 44.9% of final consumption of energy in 2009.
Natural gas replaced petroleum products as the major source of energy to satisfy
the industrial sector’s requirements in Arab countries. Final consumption of natural
gas in industrial sector rose by 7.5% annually during1980- 2009. It increased
from 180 thousand boed in 1980 to 1.5 million boed in 2009. Natural gas’s share
in final consumption of energy in industrial sector doubled from 23.7% to 48.1%
during 1980-2009.
Petroleum products consumption in industrial sector rose by 3.2% annually during
1980-2009. It reached 1.3 million boed in 2009 compared with 529 thousand boed
in 1980. Petroleum products’ share in final consumption of energy in industrial
sector fell from 69.6% in 1980 to 43.9% in 2009.
At the same time electricity’s share in final consumption of energy in the industrial
sector increased from 5.9% in 1980 to 7.5% in 2009, while Coal’s share decreased
from 0.9% to 0.4%.
The transport sector accounted for 32.1% of final consumption of energy in Arab
countries in 2009. The transport sector depends almost entirely on petroleum
products for its energy requirements. It is worth noting that the transport sector’s
consumption of petroleum products represented 32% of total final consumption
of energy in the Arab countries in 2009.
The “other” sectors (household, commercial, and agriculture) account for 23%
of final consumption of energy in Arab countries in 2009. The “other” sectors
relied on various sources of energy to meet their needs. Electricity provided these
sectors with 56.3% of their final consumption of energy, followed by petroleum
products with 34.1%, and natural gas with 9.6%.
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