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* نموذج اال�شتراك في هذا العدد

اال�شتراكات با�سم  :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة وال يج ــوز �إعــادة النــ�شر �أو االقتبــا�س مــن دون
�إذن م�سبق من الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول.
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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
ت�ساعد على تطوير االقت�صاد العربي في �إط��ار �أه��داف وفل�سفة المجلة .ونتوجه بالدعوة لكل
الأ�شخا�ص الذين يقومون بالبحث في الم�سائل البترولية والإنمائية والذين ي�شاركوننا اهتمامنا
للم�شاركة بالمقاالت البحثية لمجلتنا ومراعاة النقاط التالية عند الكتابة.
� - 1أال يكون البحث قد ن�شر من قبل باللغة العربية.
 - 2يجب �أن ي�شتمل البحث على حوالي � 20إلى � 40صفحة (و�أكثر �إذا تطلب الأمر) مع طبعها
على الكمبيوتر .ويتوقع من الكتاب العرب الكتابة باللغة العربية.
 - 4ينبغي 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 ،وينطوي على
المعلومات المحددة ل�صفحة العنوان ،ويجب �أن يكتب الملخ�ص ب�صيغة الغائب ،و�أن يكون
وا�ضحا ومفهوما من دون الرجوع �إلى البحث الرئي�سي ،كما يطلب �إعداد تعريف للبحث باللغة
العربية ال يتجاوز �أربعين كلمة.
� - 5صفحة 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 ،وعناوين �أربعة من �أبحاثه المن�شورة.
�إذا �سبق وتم تقديم البحث في م�ؤتمر� ،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�ؤتمرات �أو ندوات 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.
مراجعات الكتب

ترحب مجلة النفط والتعاون العربي بمراجعات الكتب الجديدة (ال يتعدى تاريخ �صدورها �سنة
واحدة) وي�شترط فيها �أن تكون ذات نف�س �أكاديمي علمي ،وتتناول بالدرا�سة والتحليل مختلف ق�ضايا
النفط والتنمية ،وت�ساهم في تطوير الفكر االقت�صادي .وينبغي �أن تكون المراجعة في حدود � 15إلى
� 25صفحة تطبع على الكمبيوتر .ويفتر�ض �أن ت�شتمل المراجعات على عر�ض لمحتوى الكتاب� ،إ�ضافة
�إلى نقد وتحليل يعالج مو�ضوعه .كما ينبغي �أن يذكر المراجع وعنوان الكتاب باللغة الأ�صلية التي كتب
بها ،وا�سم الم�ؤلف والنا�شر ،ومكان وتاريخ الن�شر.
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 ملكا للمجلة بعد الن�شر.
 - 3تمنح مكاف�أة رمزية لكل بحث �أو مراجعة يتم ن�شرها.
ويعطي م�ؤلف البحث � 5أعداد من العدد الذي يظهر فيه.
تر�سل المقاالت وال��م��راج��ع��ات 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
البريد االلكتروني E-mail: oapec@oapecorg.org
موقع الأوابك على االنترنت www.oapecorg.org
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تطورات �أ�سواق النفط و الغاز الطبيعي العاملية
وانعكا�ساتها على البلدان العربية ( 1من )2
�شهد االقت�صاد العاملي و�أ�سواق الطاقة عموما ،والنفط والغاز على وجه اخل�صو�ص
خالل الأعوام الثالثة املا�ضية العديد من الهزات الناجمة عن الأزمة املالية العاملية التي
اندلعت يف خريف عام  ،2008وا�شتد وقعها يف الن�صف الأول من عام  .2009وقد انكبت
خمتلف الهيئات واملراكز واملعاهد املهتمة بقطاع النفط والغاز والطاقة على وجه عام ،على
درا�سة �إرها�صات تلك الأزمة ومفاعيلها والنعكا�سات املرتتبة عنها على هذا القطاع .وكان
معهد �أك�سفورد من بني �أولئك .وكعادته يف كل مرة يعقد فيها م�ؤمتر الطاقة العربي ،فقد قدم
هذا املعهد درا�سة قيمة ،كانت �أ�سا�سا حللقة النقا�ش الأوىل يف الطبعة التا�سعة من امل�ؤمتر
�سابق الذكر .ونظرا لأهمية هذه الدرا�سة ،فقد قمنا برتجمتها ،و�سنن�شرها على حلقتني.
وهي تعد بالفعل عملية ر�صد وحتليل لواقع القطاع البرتويل و�أ�سواقه ،وانعكا�ساته على
البلدان العربية.

كري�ستوف �آل�سوب
وب�سام فتوح *

 - 1مقدمة
ال �شك �أن الفرتة التي تلت م�ؤمتر الطاقة العربي الثامن يف عام  2006كانت مثرية لالهتمام،
ومثلت حتديا كبريا ملنتجي النفط والغاز .فقد مر االقت�صاد العاملي عام  2006بحالة تعرف
بـاالعتدال العظيم ‘ ’great moderationبعد االنكما�ش الذي �شهده خالل ال�سنوات الأوىل
من العقد الأخري .لقد منا االقت�صاد العاملي ب�شكل �سريع ،وكانت معدالت الت�ضخم منخف�ضة،
و�أ�سعار النفط م�ستقرة ،بل �آخذة يف االرتفاع ،حيث بلغ متو�سط ال�سعر يف عام  2006حوايل 65
دوالرا للربميل.
فقد تغريت �أمناط العر�ض والطلب على النفط ،نتيجة لزيادة الطلب على النفط يف �آ�سيا،
وخا�صة يف ال�صني من جهة ،ولتدين �إمدادات النفط من خارج �أوبك من جهة �أخرى .وقد ت�صدرت
الأجندة ال�سيا�سية بع�ض الق�ضايا الهامة ،منها الأمنية واجليو�سيا�سية ،ومنها ما هو متعلق
مب�س�ألة التغري املناخي ومدى فعالية ال�سيا�سات ذات ال�صلة به.
كما ا�ستمر االقت�صاد العاملي يف النمو ال�سريع منذ عام  2006حيث بلغ معدله � % 5سنويا
(مقا�سا بتعادل القوة ال�شرائية) ،وكان هذا النمو مقرونا مبعدالت ت�ضخم منخف�ضة ن�سبيا.
وكانت التوقعات ب�ش�أن ا�ستمرار النمو ال�سريع واحدة من العوامل التي �ساهمت يف االرتفاع ال�سريع
جدا يف �أ�سعار النفط ،و�أ�سعار ال�سلع الأخرى ،حيث ارتفعت �أ�سعار النفط من نحو  25دوالرا
للربميل يف عام  2002لتبلغ ذروتها عند  147دوالرا للربميل يف يوليو .2008
* اعد هذه الدرا�سة ال�سيد كري�ستوفر �أل�سوب ،مدير معهد �أك�سفورد لدرا�سات الطاقة  ،وذلك بالتعاون مع ال�سيد ب�سام فتوح ،الباحث يف املعهد ذاته،
ومت تقدميها كورقة �أ�سا�س يف حلقة النقا�ش الأوىل خالل م�ؤمتر الطاقة العربي التا�سع 12 - 9 ،مايو  ، 2010الدوحة  -دولة قطر
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وجدير بالذكر �أن ال�س�ؤال الكبري الذي كان يطرح خالل تلك الفرتة كان :ملاذا مل ي�شكل ارتفاع �أ�سعار النفط،
التي جتاوزت حاجز الـ  100دوالر للربميل �أية �صدمة؟ فطفرة �أ�سعار النفط كانت �أكرب من نظريتها يف فرتة
ال�سبعينات ،لكنها مل ت�ؤ ِّد �إىل حدوث ت�ضخم �أو ركود اقت�صادي كما كان متوقعا .وكان انعكا�س تلك التطورات يف
ال�سوق النفطية على االقت�صاد العاملي �ضعيفة ،وكان تطور الأزمة املالية مع انهيار بنك ليمان براذرز يف �سبتمرب
 2008ال�شرارة الأوىل الختالل النظام املايل وامل�صريف العاملي.
يف البداية ،مل يب ُد �أن هناك يف الأفق حدا �أدنى لالنكما�ش املحتمل يف االقت�صاد العاملي .فامل�ؤ�س�سات العاملية
املتخ�ص�صة يف م�سائل اال�ست�شراف مثل �صندوق النقد الدويل كانت وراء املنحنى”  ،”curve the behindوكانت
تلك امل�ؤ�س�سات غري قادرة على مراجعة توقعاتها بال�سرعة الكافية التي تعك�س ما كان يحدث على �أر�ض الواقع.

وقد كرث احلديث حول و�صف امل�سار املحتمل لالقت�صاد العاملي ،هل �سي�أخذ ال�شكل “� ”Vأو “� ”Lأو “
”U؟ و قد و�صل الأداء االقت�صادي �إىل �أدنى نقطة له بني �شهري فرباير ومار�س من عام  .2009واجتهت الآراء
�آنذاك ل�صالح �إمكانية حدوث انتعا�ش حاد �سي�أخذ �شكل”  ،”Vوكان ذلك م�صحوبا بارتفاع كبري يف �أ�سواق الأ�سهم
العاملية �أي�ضا .ومن املمكن مقارنة هذا الو�ضع مع فرتة ما بعد حرب �أكتوبر  1973الإ�سرائيلية  -العربية ،حيث
�شهدت تلك الأ�سواق بداية من عام  1974انكما�شا وا�ضحا مت�أثرة يف ذلك مبا عرف ب�صدمة النفط الأوىل ،لكن
�سرعان ما اتخذت الأمور منعطفا دراميا �إذ عادت الثقة �إىل �أ�سواق الأ�سهم العاملية التي �شهدت ارتفاعا كبريا
قارب الـ .% 50

وبالنظر �إىل تلك الأحداث ،فان انخفا�ض �أ�سعار النفط من م�ستوى الذروة الذي بلغته� ،إىل م�ستوى منخف�ض
نزل �إىل ما دون الـ  40دوالرا للربميل يف بداية عام  ،2009مل يكن �أمرا م�ستغربا .والت�سا�ؤل الذي �أثري هو ملاذا مل
يتخذ ذلك االنخفا�ض حجما �أكرب؟ �إن ال�سبب الأول ،والذي �سيتم مناق�شته بالتف�صيل الحقا ،كان رد فعل منظمة
�أوبك .وال�سبب الآخر هو �أن توقعات ال�سوق لأ�سعار النفط امل�ستقبلية (التي تعك�س توقعات االجتاهات طويلة
الأجل يف ال�سوق النفطية) مل تنخف�ض دون  60دوالرا للربميل ،كما يو�ضحه ال�شكل .1 -
ال�شكل  :1 -الأ�سعار الفورية خلام غرب تك�سا�س املتو�سط (دوالر للربميل)

امل�صدر � :إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

ومن الوا�ضح �أن هناك جمموعة مهمة من الق�ضايا التي �ساهمت يف تطورات ارتفاع �أ�سعار النفط خ�صو�صا
عند م�ستويات الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة احلالية ،من �أهمها املخاوف املتعلقة ب�ش�أن �آفاق االنتعا�ش االقت�صادي
العاملي ،التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتوقعات ذلك االنتعا�ش .وعلى جانب الطلب ،وعلى م�ستوى الو�ضع يف �أ�سواق
الغاز الطبيعي فقد كان مماثال جدا للو�ضع يف ال�سوق النفطية ،وتختلف ال�صورة عندما يتعلق الأمر بجانب
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العر�ض .فقد �شهدت توقعات �إمدادات النفط على املدى املتو�سط تنقيحات م�ستمرة .ويف ما يخ�ص الغاز الطبيعي،
فقد غريت تطوراته الأخرية ،كاالرتفاع ال�سريع يف �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سيل يف قطر ،وما �شهده �إنتاج الغاز
غري التقليدي يف الواليات املتحدة من منو وتطو ،ال�صورة كثريا – وهو ما �أدى �إىل حدوث اختالل يف التوازن
بني العر�ض والطلب .ومن املوا�ضيع التي �ستناولها هذه الورقة هي الإجابة عن ال�س�ؤال التايل :هل بات من غري
املمكن الربط بني التطورات يف جمال النفط ونظريتها يف جمال الغاز على املدى املتو�سط؟ (هذا ما مت مناق�شته
يف اجلزء الرابع من الورقة).

يتناول اجلزء الثاين من الورقة بع�ض اجلوانب الرئي�سية ل�صورة االقت�صاد العاملي .والنقطة
الأ�سا�سية التي برزت من خالل اال�ستعرا�ض ،هي �أنه حتى يف حال ا�ستعادة معدالت النمو االقت�صادي
لعافيتها �سيكون هناك ت�أثري على الطلب على الطاقة ،الأمر الذي �سي�ؤثر على التوازن بني العر�ض
والطلب ل�سنوات قادمة .فهناك العديد من املخاطر ،ومن املرجح �أن تكون التوقعات التي تقود �أ�سعار
النفط متقلبة ،وال�س�ؤال الذي يتكرر طرحه هو ما الو�ضع الذي �سيكون عليه االقت�صاد العاملي يف املدى
املتو�سط؟ .ومما يذكر يف هذا ال�سياق� ،أن هناك توافقا يف الآراء حول قيادة اقت�صادات ال�سوق النا�شئة
لالقت�صاد العاملي يف حني قد يخيم على اقت�صادات بلدان منظمة التعاون االقت�صادي و التنمية منو
منخف�ض ن�سبيا ،ويعود ذلك جزئيا �إىل املخاوف ب�ش�أن ق�ضايا عجز املوازنات والديون .وهناك بع�ض
امل�ؤ�شرات املنبئة بانخفا�ض �أ�سعار الفائدة احلقيقية ،وكذلك تقييد تدفقات االئتمان ب�سبب امل�شاكل
امل�ستمرة يف القطاع املايل ،واللوائح اجلديدة التي تديره.
و�سيخ�ص�ص اجلزء الثالث من الورقة ال�ستعرا�ض م�ؤ�شرات النفط املختلفة .فهناك عدد من
املوا�ضيع الهامة التي تتعلق بالعر�ض ،وديناميكيات الطلب ،وتقلبات الأ�سعار وال�سيا�سات املمكنة للحد
منها .واملو�ضوع الآخر هو ال�ضرورة امللحة واملتزايدة لتعزيز احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني .وهل
�ست�ؤدي دورة الأ�سعار الأخرية �إىل تغيريات كبرية يف طريقة عمل ال�سوق النفطية العاملية؟ وال�س�ؤال
الأهم هو �إىل �أي مدى �سي�ستمر التوافق الن�سبي الأخري على �آفاق ال�سوق النفطية وا�ستقرارها؟ على
الرغم من وجود بع�ض الأ�سباب التي تدعو لالعتقاد ب�أن الو�ضع احلايل قد يكون ه�شا.
و�سيتناول اجلزء الرابع من الورقة مو�ضوع الغاز الطبيعي ،حيث كرث النقا�ش حول التغيريات
احلا�صلة على مدى ال�سنوات الأربع املا�ضية ،ومت طرح العديد من الأ�سئلة حول امل�ستقبل .و�سي�ستعر�ض
اجلزء اخلام�س والأخري �إنعكا�س بع�ض الق�ضايا الرئي�سية التي متت مناق�شتها يف الأجزاء الأوىل من
الورقة على منطقة ال�شرق الأو�سط.

 - 2خلفية عن م�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي
� 1 - 2أهو بروز لتوافق يف الآراء؟
ميكن �أخذ �أحدث التوقعات ل�صندوق النقد الدويل (يناير  )2010باعتبارها م�ؤ�شرا جيدا يعك�س
التوافق الوا�سع حول ‘الك�ساد العظيم’ و�آفاق االنتعا�ش .وكما هو وا�ضح يف ال�شكل  2 -ف�إن منحنى
النمو االقت�صادي قد اتخذ �شكل  .V-shapedومن املتوقع �أن ي�ستمر االنتعا�ش العاملي بنحو % 4
�سنويا (مقا�سا بتعادل القوة ال�شرائية) و �سريتفع �إىل حوايل � % 5سنويا بحلول نهاية العام املقبل.

ويو�ضح ال�شكل � 2 -أي�ضا الأهمية املتزايدة القت�صادات ال�سوق ال�صاعدة يف النمو االقت�صادي
العاملي على املدى املتو�سط .فمن املتوقع ان تنمو ال�صني والهند مبعدالت منو قريبة من % 9
�سنويا على املدى املتو�سط .وعلى النقي�ض من ذلك  ،يتوقع �أن تنمو معظم البلدان املتقدمة بوترية
بطيئة ن�سبيا مقارنة مبعدالت منوها التاريخية ،وهذا ما يعك�س امل�شاكل املالية وال�ضريبية والنقدية
الناجمة عن الأزمة العاملية.
11

النفط والتعاون العربي 135 -

 .2 - 2طبيعة الك�ساد العظيم

ال�شكل  :1 -معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل العاملي (  ،%على امل�ستوى الف�صلي)

لقد كانت العديد من الأمور
املختلفة تتفاعل يف نف�س الوقت
خالل فرتة الأزمة ،نذكر منها ما
يلي:

 .1االختالالت العاملية

رافق النمو ال�سريع قبل
الأزمة عدد من االختالالت
املتزايدة ،على �سبيل املثال العجز
الكبري يف احل�ساب اجلاري يف
الواليات املتحدة (ويف بع�ض
البلدان الأخرى) ،ويف املقابل
كانت هناك فوائ�ض يف �آ�سيا ،ال
�سيما يف ال�صني .وهناك �أي�ضا
تزايد يف حجم الفوائ�ض يف دول
ال�شرق الأو�سط املنتجة للنفط ما يعك�س ارتفاع �أ�سعار النفط .وكانت النتيجة النهائية لتلك االختالالت �أ�سعار
فائدة منخف�ضة جدا تبنتها البنوك املركزية ال�ستهداف الت�ضخم و لتحقيق �أهداف النمو.
 .2تطورات حالة االنكما�ش

�شهدت الواليات املتحدة وبع�ض البلدان الأخرى تباط�ؤ وا�ضح قبل �أزمة االئتمان .ومع انخفا�ض معدالت
الت�ضخم يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،على الرغم من ارتفاع �أ�سعار النفط وال�سلع الأخرى ،ر�أت البنوك
املركزية �أن هذا الركود لي�س �ضروري وغري مرغوب فيه .وكان رد فعل البنوك متوقع ،وهو �إجراء تخفي�ضات يف
�أ�سعار الفائدة يف وقت مبكر ،وب�شكل كبري يف الواليات املتحدة لتفادي االنكما�ش .ويف الوقت نف�سه ،بدت طبيعة
امل�شاكل املالية ،التي انطلقت �شرارتها �صيف  2007مع �أزمة �سوق الرهن العقاري الثانوي يف الواليات املتحدة،
وا�ضحة .وكان من املفرت�ض �أن �آثارها على االقت�صاد احلقيقي �ستكون حمدودة .تغريت هذه النظرة يف �سبتمرب
 ،2008مع �إفال�س بنك ليمان براذرز و�إنقاذ �شركة الت�أمني الأمريكية (�أي �آي جي) .وقد بدا �أن االقت�صاد العاملي
يتجه نحو الهاوية خالل الربع الأخري من  2008وحتى عام .2009
ال�شكل ُ :4 -ح َزم التحفيز املايل العاملي

ال�شكل � :3 -أ�سعار الفائدة الر�سمية

World: fiscal stimulus packages
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 .3دورة البناء يف املخزون العاملي� :أو ما الذي يف�سر �شكلV -ملنحنى النمو االقت�صادي؟

يالحظ يف كثري من الأحيان �أن التحركات الكبرية وال�سريعة يف االقت�صاد العاملي عادة ما تكون نتيجة لدورة
بناء يف املخزون .فقد انهارت التجارة العاملية ،وال �سيما يف ال�سلع ال�صناعية (وخ�صو�صا �صناعة �سيارات) يف
الربع الأخري من عام  .2008وما كان مفاجئة لكثري من املراقبني� ،أن البلدان الأكرث ت�ضررا كانت تلك التي ال
تعتمد على اخلدمات املالية ولكنها تعتمد على �صادرات ال�صناعة التحويلية ،مثل �أملانيا واليابان وال�صني .يذكر
�أن دينامكية الدورة الطبيعية للمخزون هي عندما تتقل�ص املخزونات ،ت�أخذ بعدها االجتاه املغاير ب�شكل طبيعي،
�أي كلما كان التقل�ص يف حجم املخزونات �أكرب و�أ�سرع ،كلما كان االنعكا�س �سريعا ،وهذا ما حدث فعال ،فحالة
التقل�ص وحالة واالنتعا�ش كالهما كان �أكرب مما هو متوقع.
 .4ال�سيا�سات االقت�صادية

�إن ما مييز الأزمة الأخرية عن حالة الركود الذي حدثت يف فرتة الثمانينات ،والذي �أعقب �صدمة �أ�سعار
النفط الثانية ،وكذلك عن الك�ساد العظيم (يف مطلع ثالثينات القرن الع�شرين) ،هي اال�ستجابة ال�سريعة وغري
امل�سبوقة للقائمني على ال�سيا�سات االقت�صادية عرب العامل .لقد �أظهر وا�ضعو ال�سيا�سات ت�صميما وعزما �صارمني
على عدم �إتاحة �أية فر�صة لتكرار تلك الأخطاء الرئي�سية التي ارتكبت خالل الفرتة ما بني احلربني العامليتني.
�إن الفارق الرئي�سي يف الركود الأخري مقارنة مع ما ح�صل يف �أوائل الثمانينات هو �أن هو �أن الت�ضخم يف الواليات
املتحدة ،وغريها من بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،مل يكن هو الق�ضية الرئي�سية التي تركزت عليها
ردود الفعل ،وهذا �أمر بالغ الأهمية.
 .5عجز املوازنة واملديونية

لقد ا�ستبد بع�ض قلق لدى �صناع القرار االقت�صادي حول التال�شي امل�ؤقت واملحدود لتدابري ال�سيا�سة العامة
واملحفزة  ،stimulative policy measuresوعما �إذا كان الزخم الناجم عن دورة البناء يف املخزون �سوف ينهار،
مما قد ي�ؤدي �إىل حدوث تعرث يف االنتعا�ش العاملي ،بحيث ت�صبح معدالت النمو منخف�ضة للغاية بل قد ت�أخذ
�شكل حرف �( Wأي �أن يكون اخلط البياين له يت�ضمن تذبذب حاد بني �صعود وهبوط) .وهذا الأمر ي�ؤدي �إىل
فقدان جزء مهم من زخم �آليات التحريك  ،dynamics at workويتمثل ذلك حتديدا يف الت�أثري ال�سلبي الذي
�سيمار�سه العجز يف ميزانيات الدول الكربى .ويف حقيقة الأمر ،ف�إن الفرق الكبري بني الو�ضع احلايل والك�ساد
العظيم الذي حدث يف �سنوات ما بني احلربني العامليتني ،هو ارتفاع عجز امليزانيات يف كثري من البلدان ،وبلوغه
م�ستويات غري عادية.
العجز يف القطاع العام يف العامل

املوازنات املالية القطاعية يف منطقة اليورو
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لقد ارتفع عجز املوازنة يف معظم دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية الرئي�سية �أكرث بكثري
من حزم التحفيز املالية ،والدعم املبا�شر لقطاعاتها املالية .وبعبارة �أخرى ،ف�إن الكثري من التدهور
يعك�سه ما يعرف بـ”ـاملثبتات التلقائية”  automatic stabilisersاملتمثلة يف خف�ضها لل�ضرائب وزيادتها
للإنفاق ،وكذلك اجتاه اقت�صاداتها نحو الركود .هذا الإجراء يتناق�ض مع املحاوالت التي قامت بها
احلكومات يف فرتة ما بني احلربني العامليتني لتجنب العجز يف امليزانية عن طريق خف�ض النفقات
وزيادة ال�ضرائب.
 .6ظاهرة “ت�أثري امل�ستوى” على االقت�صاد العاملي
الأزمة و االنخفا�ضات يف الناجت املحلي الإجمايل

ان النظرة املتفائلة ب�ش�أن
االنتعا�ش الذي �سي�أخذ �شكل
‘ ’Vبح�سب توقعات �صندوق
النقد الدويل وم�ؤ�س�سات
�أخرى ،ت�صاحبها ظاهرة
“ت�أثري امل�ستوى” ‘level
 ’effectمهمة على االقت�صاد
العاملي ،وذلك حتى وان �سارت
الأمور مثلما هو متوقع،
وهو الأمر الذي يو�ضحه
ال�شكل  .7 -وعلى الرغم من
كون منحنى النمو قد اتخذ
ال�شكل ‘ ،’Vوالعودة ال�سريعة
ملعدالت النمو ال�سابقة� ،إال
�أن االقت�صاد لن يعود �إىل
االندراج �ضمن م�سار االجتاه
ال�سابق .بل �سيكون هناك
منحى انحداري “ step
 .“ downوبالنظر �إىل حجم الركود� ،سيكون مقدار االنحدار كبريا ،حيث �سيرتاوح ما بني � 6إىل 10
 %من الناجت املحلي الإجمايل العاملي .وتتطلب العودة �إىل م�سار النمو ال�سابق فرتة من معدالت النمو
فوق املتو�سط ،لتعوي�ض فرتات النمو التي كانت �أقل من املتو�سط خالل فرتة الركود.
وال �شك ب�أن ظاهرة “ت�أثري امل�ستوى” �ست�ؤدي �إىل �إنخفا�ض يف الطلب على الطاقة بجميع �أ�شكالها.
ف�إذا كانت مرونة الطلب على النفط بالن�سبة للناجت املحلي الإجمايل ت�ساوي واحدا �صحيحا ( ،)1ف�إن
حدوث انخفا�ض يف منو الناجت مبعدل  6اىل  % 10مقارنة مع ما كان �سيحدث من دون الركود� ،سوف
يرتجم على �شكل انخفا�ض يف الطلب على النفط من حواىل � 5إىل  8ماليني برميل يوميا.

� :3 - 2آفاق وخماطر
ال تزال �آفاق النمو غري م�ؤكدة ،وهناك توافق يف الآراء على نطاق وا�سع حول �إمكانيات العودة لالجتاه
ال�سابق للنمو والذي هو الأ�سا�س الذي تناق�ش على هديه املخاطر ،التي تعك�سها بع�ض التوقعات التي ت�شري
�إىل �أن النمو قد يكون �أعلى من االجتاه ال�سابق لفرتة من الزمن ،وما ي�ؤكد ذلك هو عودة النمو يف الوقت
احلا�ضر �إىل م�ستوى االجتاه ال�سابق .لكن هناك خماطر �أخرى قد تن�ش�أ من امل�شاكل الهيكلية امل�ستمرة
التي غالبا ما ت�أتي يف �أعقاب الأزمات ،وتلك التي قد تن�ش�أ عن ا�ستجابات ال�سيا�سات املحتملة.
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� :4.2إبراز �سيا�سات التحدي
يرغب وا�ضعو ال�سيا�سات يف الو�صول ب�أ�سعار الفائدة اىل م�ستويات �أعلى وطبيعية �أكرث ،وكذلك ،و�إىل حد
كبري � ،إر�ساء �أو�ضاع مالية عامة م�ستدامة ل�ضمان �أال تتكرر م�شاكل املا�ضي �أبدا .ولكن هل من املمكن و�ضع كل
هذه الأمور يف ن�صابها ال�صحيح يف ظل الظروف الراهنة؟
 .1ال�سيا�سة املالية مقابل ال�سيا�سة النقدية
كانت البلدان املتقدمة يف فرتة “االعتدال العظيم  ،”great moderationتتبع يف الغالب �سيا�سة ت�ستهدف
تقلي�ص ظاهرة الت�ضخم ،وذلك با�ستخدام �سعر الفائدة ك�أداة رئي�سية لإدارة االقت�صاد الكلي ،ومل ت�ستخدم ال�سيا�سة
املالية يف �إدارة الطلب والتحكم يف الت�ضخم.
وبطبيعة احلال ،فقد كان خط الدفاع الأول �ضد الركود االقت�صادي هو خف�ض �أ�سعار الفائدة .ولكن حجم
الأزمة كان يحتم ا�ستخدام ال�سيا�سة املالية ،والتدخل وا�سع النطاق يف الأ�سواق املالية اىل جانب ال�سيا�سة النقدية،
مبا يف ذلك توفري ال�سيولة على نطاق غري عادي ،وعمليات الإنقاذ ،و عمليات ما يعرف بـالتي�سري الكمي
‘ .quantitative easing’ QEوبطبيعة احلال ،ف�إن الهدف من وراء ذلك هو الو�صول ب�أ�سعار الفائدة �إىل م�ستويات
طبيعية .ولكن اتباع مثل هذه ال�سيا�سة ينطوي على بع�ض املخاطر وقد ي�ؤدي اىل �إطالة �أمد الركود ،اللهم �إال �إذا
كان االنتعا�ش را�سخا( .وهو احلال يف بع�ض البلدان مثل ا�سرتاليا ،وال�صني) ،ووجه املخاطرة يف ذلك هو حال
الو�ضع املايل قد ي�سوء ويتفاقم .
 .2املخاطر امللمو�سة من انخفا�ض �أ�سعار الفائدة

�إذا ا�ستمرت �أ�سعار الفائدة تتخذ يف االجتاه نحو االنخفا�ض يف ظل وجود انتعا�ش يف النمو العاملي ،ف�سيبقى
خطر عدم اال�ستقرار املايل قائما .و�ستظل �أ�سعار الفائدة احلقيقية بالغة االنخفا�ض يف املدى الق�صري ،وميكن �أن
تكون �سلبية .والعالقة املهمة هي التي تربط بني �أ�سعار الفائدة احلقيقية والنمو .فمع ارتفاع ال�سيولة ،قد ي�ؤدي
�إىل ارتفاع يف �أ�سعار الأ�صول ،و يتكرر ما ح�صل يف املا�ضي ،ويتعر�ض االزدهار للخطر .و ينظر �إيل ازدهار �أ�سعار
الأ�صول ب�شكل متزايد على اعتبارها تهديدا �إ�ضافيا لال�ستقرار.
 .3م�سائل تنظيمية

عند احلديث عن امل�سائل التنظيمية ،يربز يف ال�صورة ما يعرف بالتنظيم الكلي التحوطي
 .macro prudential regulationوالفكرة املحركة لذلك هي منع الظروف التي �أدت �إىل حدوث
الأزمة الأخرية ،عرب كبح جماح التمويل .ومثل هذا الأمر غري مي�سور على الإطالق ،ولكي يكون
فعاال ،فال�ضرورة ت�ستدعي �إجراءات تن�سيقية على امل�ستوى الدويل.
 .4اختالل التوازن الدويل مرة �أخرى

وفقا لهذه املعاينة تبدو املع�ضالت بالغة احلدة ،وبروز امل�شاكل ي�ستمد م�صدره من وجود فائ�ض يف الأموال
املدخرة يفوق ذلك امل�ستثمر منها يف االقت�صاد العاملي .فاملدخرات يف ال�صني ومعظم �آ�سيا كانت مرتفعة ،فيما كان
اال�ستثمار منخف�ضا واال�ستهالك مرتفعا يف �أماكن �أخرى من العامل .وغالبا ما ت�ؤدي مثل هذه التوليفة �إىل انخفا�ض
يف �أ�سعار الفائدة ب�شكل غري مريح .وب�صورة مب�سطة ،يتعني على ال�صني ان ت�ستهلك �أكرث ،وحتتاج الواليات املتحدة
(وغريها من االقت�صادات الأنكلو�ساك�سونية ،مبا يف ذلك اململكة املتحدة) �إىل �ضخ ا�ستثمارات �أكرب يف اقت�صاداتها،
واالجتاه باال�ستهالك نحو م�ستويات �أقل .وهذا الأمر ممكن احلدوث ،لكنه لن يكون بال�سرعة الكبرية املطلوبة.
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 - 3الأ�سواق النفطية
 1.3املوا�ضيع الرئي�سية
�إن �أي حماولة لتقييم �أ�سواق النفط العاملية �ستكتنفها حاالت من عدم اليقني يف ما يت�صل بحالة االقت�صاد
العاملي .لقد كان هناك انخفا�ض كبري يف م�ستوى الطلب على النفط ،وبدا وا�ضحا منحى االنخفا�ض الذي انتهجه
الناجت املحلي الإجمايل مقارنة باالجتاه الذي �سلكه يف ال�سابق ،حيث انخف�ض معدل منوه بن�سبة تراوحت ما بني
� 6إىل  ،% 10مما انعك�س ب�شكل مماثل تقريبا على الطلب على النفط الذي �شهد هو الآخر انخفا�ضا ملحوظا.
ويف�سر هذا التغيري ب�شكل رئي�سي الرتاجع يف الطلب والزيادة الكبرية يف الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة التي ظهرت
خالل فرتة الركود .وت�شري توقعات منظمة �أوبك الواردة يف تقريرها ال�سنوي حول �آفاق النفط العاملية للعام
� ،2009إىل بلوغ الطلب على نفطها نحو  31مليون ب/ي عام  2008وهو �أعلى م�ستوى بلغه قبل الأزمة ،ومن غري
املتوقع الو�صول �إىل هذا امل�ستوى مرة �أخرى قبل عام  .2013بني ال�شكل  8 -الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة لبلدان
�أوبك التي يتوقع �أن ت�صل �إىل  6 - 5مليون ب/ي خالل عامي  2010و.2011
الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة من النفط اخلام لبلدان �أوبك
OPEC Surplus Crude Oil Production Capacity
Forecast

7
6
5
Million 4
barrels
per day 3
2
1
0

2011

2009

2007

2003

2005

2001

1999

)Note: Shaded area represents 1999-2009 average (2.9 m illion b arrels per day

Short-Term Energy Outlook, January 2010

وت�شري الأدلة التاريخية �إىل �أنه كلما كانت الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة مرتفعة ،ف�سيكون هناك
�ضغط نزويل على الأ�سعار ،وعلى نف�س القدر من الأهمية �سيكون ت�أثري ال�صدمات على �أ�سعار النفط
حمدودا .ولكن ال�صورة تبدو خمتلفة يف العديد من النواحي هذه املرة� ،إذ انخف�ضت �أ�سعار النفط
ب�شكل كبري ،ونزلت �إىل ما دون  40دوالرا للربميل خالل فرتة الركود ،لكنها اجتهت بعد ذلك نحو
االرتفاع مرة �أخرى ،وتراوحت م�ستوياتها ما بني � 70إىل  80دوالر للربميل على الرغم من الركود
االقت�صادي العاملي ويف ظل توفر طاقة �إنتاجية فائ�ضة كبرية .والواقع �أن �أ�سعار العقود الآجلة
املو�ضحة يف ال�شكل  9 -كانت مرنة على نحو ملحوظ� ،إذ مل تنخف�ض �إىل ما دون م�ستوى  65دوالر
للربميل ،واتخذت نحو االرتفاع منذ ذلك احلني.
ي�ؤدي هذا التو�صيف للو�ضع الراهن اىل طرح �س�ؤالني مو�ضوعيني� .أولهما هو ما تف�سري املرونة
الن�سبية لأ�سعار النفط؟ وثانيهما ما هي الآثار املرتتبة على التطورات امل�ستقبلية املحتملة �أو املمكنة يف
�أ�سواق النفط على املدى املتو�سط؟
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خام غرب تك�سا�س الو�سيط العقد املتداول لفرتة � 60شهر
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ب�شكل عام ،للمرونة الن�سبية عالقة بالعوامل املرتبطة بجانب العر�ض من جهة ،وبالعوامل الأخرى
ذات عالقة بجانب الطلب وبطريقة ت�شكل الأ�سعار من جهة �أخرى .فمن الوا�ضح �أن واحدة من
العوامل الداعمة لأ�سعار النفط ،على الرغم من الركود ،هي الأخبار ال�سلبية (�أو املخيبة للآمال) حول
الإمدادات من خارج �أوبك ،وعن اال�ستجابة املت�أخرة لالرتفاع ال�سابق للأ�سعار من قبل بلدان �أوبك
والبلدان املنتجة من خارجها على حد �سواء.
وعلى جانب الطلب ،كان للتقلبات يف التوقعات ب�ش�أن االنتعا�ش العاملي و�آفاقه امل�ستقبلية دورا
مهما .وقد الحظنا بالفعل احتمال حدوث مزيد من التقلبات يف م�ستوى الثقة ،وتغريات يف التوقعات
التي �ستنعك�س بدورها على �أ�سعار النفط .ولكن هناك ق�ضايا �أخرى ،هناك افرتا�ض �سائد ب�أن
الطلب على النفط �سينمو مع منو االقت�صاد العاملي املدفوع ب�شكل رئي�سي بنمو االقت�صادات الآ�سيوية
ومنطقة ال�شرق الأو�سط� ،إال �أن تقييم اجتاهات الطلب �أكرث تعقيدا من ذلك كما ي�سود االعتقاد،
فهناك بع�ض املخاطر (مبا يف ذلك العوامل ال�سيا�سية) التي ينبغي �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار .ومن
اجلدير بالذكر يف هذا ال�سياق �أن ا�ستجابة الطلب العاملي على النفط خالل ال�صدمتني النفطيتني
يف فرتة ال�سبعينيات كانت كبرية جدا.
وت�شكل اجتاهات العر�ض والطلب (مبا يف ذلك ال�سلوك املحتمل ملنتجي �أوبك) �آليات عمل ال�سوق
النفطية .ولكن ال�س�ؤال املطروح هو :هل �أن �أ�سعار النفط هي فعال مدفوعة ب�أ�سا�سيات ال�سوق �أم �أن هناك
عوامل �أخرى مثل ال�سلوك امل�ضاربي مثال؟ وكيف ميكن فهم �أ�سعار النفط �إذا كانت ال�شكوك التي حتوم
حول �أ�سا�سيات ال�سوق كبرية جدا ،وامل�ؤ�شرات الداعمة ال�ستقرار ال�سوق تبدو �ضعيفة للغاية؟
و�سوف يتم تناول كل هذه امل�سائل يف اجلزء الثالث من هذا الباب ،ال�سيما ونحن نطرح الت�سا�ؤل
عن ماهية الدور الذي ميكن �أن تقوم به الدبلوما�سية االقت�صادية واحلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني
يف ا�ستقرار �أ�سعار النفط؟
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 2.3ق�ضايا �إمدادات النفط
 .1ال�صورة املجمعة � :سيناريوهات
بناء على ال�سيناريو املرجعي للتوقعات الأخرية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،من
املتوقع �أن يرتفع �إجمايل �إنتاج ال�سوائل من  85مليون برميل يوميا يف عام � 2009إىل حوايل
 96مليون برميل يوميا يف عام  2020و�إىل ما يقرب من  107مليون برميل يوميا يف عام
 ،2030كما يو�ضح ال�شكل .10 -
ال�شكل  :10 -الإنتاج العاملي من ال�سوائل خالل الفرتة ،2030 - 2006
(ال�سيناريو املرجعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية )2009

وجدير بالذكر �أن جزءا كبريا من الزيادة �ست�أتي من التو�سع يف الإنتاج من امل�صادر غري التقليدية
املتمثلة يف النفوط الثقيلة جدا ،ورمال القار �أو البتومني ،والوقود احليوي وما �شابه ذلك .كما يتوقع
�أن يرتفع الطلب على نفط بلدان �أوبك من  35مليون برميل يوميا هذا العام� ،إىل  38.8مليون برميل
يوميا يف عام  ،2020و�إىل  42.2مليون برميل يوميا يف عام  .2030يذكر �أن �إنتاج البلدان من خارج
منظمة �أوبك من النفوط التقليدية يتزايد ب�شكل بطئ �إىل حد ما.
ومن الوا�ضح �أنه هناك قدرا كبريا من ال�شك يحيط باالجتاهات املحتملة لإمدادات النفط ،كما
تو�ضح ذلك ال�سيناريوهات البديلة لتوقعات �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والتي ت�ضع افرتا�ضات
مرتفعة ومنخف�ضة ب�ش�أن �أ�سعار النفط وهو ما يو�ضحه ال�شكل  .11 -فمن املتوقع ارتفاع الإنتاج
�إىل  120مليون ب /ي يف عام  ،2030بناء على �سيناريو الأ�سعار املنخف�ضة� .أما بح�سب �سيناريو
الأ�سعار املرتفعة �سوف لن يحدث تغري كبريا عن م�ستويات الوقت احلا�ضر .واجلدير بالذكر �أن نطاق
�إ�سقاطات ال�سعر مت�سع ب�شكل كبري جدا� ،أي من  50دوالرا للربميل يف �سيناريو الأ�سعار املنخف�ضة
�إىل  200دوالر للربميل يف �سيناريو الأ�سعار املرتفعة .ويفرت�ض ال�سيناريو املرجعي و�صول الأ�سعار �إىل
 130دوالر للربميل يف عام  ،2030وهو ما ميثل تغيريا هائال مقارنة بافرتا�ضات ال�سيناريو املرجعي
يف تقرير عام  ،2008الذي كان يفرت�ض تراوح �أ�سعار النفط ما بني � 70إىل  75دوالر للربميل.
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ال�شكل  :11 -االفرتا�ضات البديلة لأ�سعار النفط

ومن غري امل�ستغرب� ،أن امل�ؤ�س�سات الر�سمية التي تقوم ب�إجراء التوقعات ،مثل �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية،
ت�ؤكد على نحو متزايد حاالت عدم اليقني التي تكتنف الو�ضع احلايل .فاالختالفات الكبرية ميكن �أن تن�ش�أ بناء
على االفرتا�ضات املختلفة املتعلقة بنمو االقت�صاد العاملي من جهة ،وبنمو �أ�سعار النفط من ناحية �أخرى .ويو�ضح
ال�شكل  12 -بع�ض تلك االختالفات املحتملة .ف�سيناريو الأ�سعار املرتفعة يدعم ب�شكل كبري النمو يف الإمدادات
من امل�صادر غري التقليدية ،واالنخفا�ض ب�شكل كبري يف الطلب على نفط بلدان �أوبك .ويف املقابل ،ف�إن �سيناريو
الأ�سعار املنخف�ضة يتوقع حدوث زيادة كبرية يف �إنتاج النفط من بلدان �أوبك.
ال�شكل  :12 -الإنتاج العاملي من ال�سوائل ،ال�سيناريوهات البديلة
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ومن املعتاد التمييز بني �إمدادات بلدان �أوبك والإمدادات من خارجها ،وميكن �أن يكون الرتكيز على
ال�صورة الكلية م�ضلال لأنه هناك عنا�صر خمتلفة تتعلق بالإمدادات بحاجة �إىل حتليل بطرق خمتلفة.
فبينما يتم االفرتا�ض على نطاق وا�سع� ،أن ت�صرف املنتجني غري الأع�ضاء يف �أوبك يتم ب�شكل تناف�سي،
�أو على الأقل ب�شكل جتاري� ،إال �أن �سلوك البلدان املنتجة من منظمة �أوبك �أكرث تعقيدا بكثري ،فهناك
العديد من الآراء املتنوعة يف �أدبيات ال�صناعة حول ذلك ال�سلوك.
تتنوع م�صادر الإمدادت من خارج �أوبك ب�شكل وا�سع فهناك �شركات النفط الوطنية ،و�شركات النفط
الدولية الكبرية وال�صغرية واملزودين امل�ستقلني .ومع ذلك العديد من الدرا�سات ،ال تفرق بني ه�ؤالء الالعبني
املختلفني ،وواقع الأمر يتطلب حتليل تلك الإمدادات بطرق خمتلفة .و�سيتم من خالل اجلزء املوايل النظر
ب�شكل مف�صل �أكرث يف عدد من الق�ضايا ذات ال�صلة بجانب العر�ض يف �أ�سواق النفط العاملية.
 .2الإمدادات من خارج �أوبك  :انخفا�ض يف املعدالت وارتفاع يف التكاليف
�شهدت التوقعات ب�ش�أن الإمدادات من خارج �أوبك تنقيحا نحو االنخفا�ض ب�شكل كبري خالل ال�سنوات
الأخرية .وعلى الرغم من االرتفاع ال�سريع يف �أ�سعار النفط بني عامي  2001و� ،2008إال �أن ا�ستجابة
الإمدادات من خارج �أوبك ،با�ستثناء االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،ظلت �ضعيفة ،كما يو�ضح ال�شكل .13 -
كانت الزيادة من �إنتاج ال�سوائل من خارج �أوبك ما بني عامي  2001و 2009يف حدود  3.14مليون ب/ي.
وقد ا�ست�أثرت رو�سيا مبعظم الزيادة حيث �أ�ضافت نحو  2.8مليون برميل يوميا خالل هذه الفرتة ،انظر
ال�شكل  .14 -ويف الآونة الأخرية ،زادت الإمدادات الرو�سية ب�شكل بطئ ،وانخف�ضت قليال يف عام .2008
وكان التو�سع يف �إنتاج النفط الرو�سي يف عام  2009كرد فعل للأزمة املالية .وي�شك الكثري من املحللني يف
ا�ستمرارية هذا الو�ضع ،فقطاع النفط الرو�سي يف حاجة ما�سة �إىل اال�ستثمار ،كما �أن الزيادة يف الإنتاج متثل
جمرد ا�ستجابة ق�صرية الأجل للأزمة ،مع احتمال حدوث �آثار �ضارة على املدى الطويل.
ال�شكل  :13 -النمو يف الإمدادات من خارج �أوبك (با�ستثناء �إمدادات االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق)،
والنمو يف املعرو�ض النفطي من االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق (�ألف ب  /ي)

Source: BP Statistical Review

تعك�س النظرة الت�شا�ؤمية املتزايدة ب�ش�أن املعرو�ض من خارج �أوبك يف ال�سنوات القليلة املا�ضية التغريات
الهيكلية الرئي�سية ،والتي من �أهمها انخفا�ض معدالت �إنتاجية احلقول احلالية ب�شكل كبري ،والتغريات يف
م�صادر منو املعرو�ض من خارج �أوبك .فقد �شهدت العديد من الأحوا�ض النفطية النا�ضجة انخفا�ضا �سريعا
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ال�شكل � :14 -إمدادات النفط اخلام و�سوائل الوقود من رو�سيا ( مليون ب/ي)

Source: EIA

يف �إنتاجيتها .وكان هذا الأمر وا�ضحا يف منطقة بحر ال�شمال واملك�سيك حيث تراجعت معدالت الإنتاج بنحو
 2.3مليون ب/ي خالل الفرتة الواقعة ما بني عامي  2005و ،2009وذلك ما يو�ضحه ال�شكل  .15 -ومن
املرجح �أن ت�ستمر معدالت الرتاجع يف الأحوا�ض النا�ضجة امل�شار �إليها �أعالها.
ال�شكل  :15 -االنخفا�ض يف بع�ض الأحوا�ض النا�ضجة يف اململكة املتحدة والرنويج واملك�سيك (برميل يوميا)

Source: EIA

ووفقا لتقرير منظمة �أوبك الأخري ( ،)2009فقد بلغ املتو�سط ال�سنوي املرجح ملعدل االنخفا�ض خالل الفرتة
 2008 - 2000حوايل � % 4.6سنويا ،مما يعني �أن  1.8مليون ب/ي من الإمدادات من خارج �أوبك باتت يف
حاجة �إىل تعوي�ض ملنع االنخفا�ض يف الإمدادات .كما تعني معدالت االنخفا�ض املرتفعة تلك �أن اهتماما خا�صا
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ينبغي �أن يوىل ملعدالت اال�ستخراج النفطي .وعالوة على ذلك� ،أ�صبحت امل�صادر الرئي�سية لنمو الإمدادات من
خارج �أوبك �أكرث تنوعا .ففي ال�سنوات القليلة املقبلة� ،ستكون امل�صادر الرئي�سية للإمدادات من خارج �أوبك من
املناطق البحرية العميقة يف الربازيل ،ومن الإيثانول يف الواليات املتحدة ورمال القار يف كندا .و�ستنجم عن هذه
التغريات �آثار عديدة هامة .وميكن القول �أن العامل قد دخل مرحلة التحول من ا�ستخراج برميل النفط رخي�ص
التكلفة ن�سبيا �إىل ا�ستخراج الربميل ذي التكلفة املرتفعة ن�سبيا.
لقد �أ�صبحت تكلفة تطوير احتياطيات النفط يف الدول املنتجة من خارج �أوبك مرتفعة يف املتو�سط .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،يتطلب احلفاظ على معدالت الرتاجع يف �إنتاجية احلقول النا�ضجة عند م�ستويات م�ستقرة ا�ستخدام
التكنولوجيا املتقدمة واملكلفة يف الوقت ذاته .وعالوة على ذلك ،ف�إن نوعية املخاطر التي يواجهها املنتجني من
خارج �أوبك تختلف عن مثيلتها التي �سادت يف املا�ضي .ففي الوقت احلا�ضر� ،أ�ضحت الق�ضايا التقنية واملالية
والإدارية املتعلقة با�ستخراج النفط من املناطق املنتجة من خارج �أوبك تواجه الكثري من التحديات .وقد يت�سبب
هذا الو�ضع يف ت�أخري �إجناز امل�شاريع ،ومثل هذا الأمر قد ي�ؤدي �إىل تفاقم حاالت عدم اليقني ب�ش�أن توقيت
الدخول �إىل ال�سوق وحجم الزيادة يف الإمدادات .وعالوة على ذلك ،فان و�ضع امل�صادر الأخرى مثل رمال القار
(ال�سجيل) يف كندا والإيثانول يكت�سي ح�سا�سية �أكرب عند جماعات ال�ضغط ويف �صياغة ال�سيا�سات احلكومية.
و�أخريا� ،أ�صبحت الإمدادات من خارج �أوبك ذات ح�سا�سية مفرطة لدورات �أ�سعار النفط ،وذلك ب�سبب املخاطر
املختلفة ،وارتفاع التكاليف املتعلقة بعمليات التطوير والإنتاج .ومن الوا�ضح �أن هناك رد فعل غري متكافئ على
التغريات يف �أ�سعار النفط ،فاالرتفاع احلاد يف �أ�سعار النفط ي�ؤدي �إىل ا�ستجابة متوا�ضعة لال�ستثمارات يف البلدان
غري الأع�ضاء يف �أوبك ،يف حني �أن االنخفا�ض يف �أ�سعار النفط يولد نق�صا حادا يف حجم اال�ستثمارات يف قطاع
النفط ،ال�سيما يف بع�ض املجاالت ذات التكاليف احلدية العالية ن�سبيا.

�إن �ضعف ا�ستجابة الإمدادات من خارج �أوبك لالرتفاع احلاد يف �أ�سعار النفط ،والتغيري يف نوعية املخاطر
ذات العالقة بامل�صادر املحتملة للإمدادات من خارج �أوبك ،ت�شكل امل�صادر الرئي�سية حلالة عدم اليقني يف ال�سوق
النفطية املتمثلة يف حجم التغيري ال�سنوي يف الإمدادات من خارج �أوبك ،وتوقيت و�صول �أي �إمدادات جديدة اىل
ال�سوق .ويختلف هذا الو�ضع كثريا عما كان �سائدا يف �أوائل فرتة الثمانينات ،عندما كانت ا�ستجابة املعرو�ض
النفطي من خارج �أوبك لالرتفاع يف �أ�سعار النفط ايجابية وقوية ،وكان حجم املعرو�ض قادرا على اال�ستمرار يف
التو�سع ملواجهة انخفا�ض الأ�سعار ،نتيجة لالنخفا�ض الكبري يف التكاليف ،و�أهمية تطبيق التكنولوجيا ،والتخفي�ضات
احلادة يف ال�ضرائب احلكومية� .أما خالل �سنوات الطفرة الأخرية ،يبدو �أن ا�ستجابة املعرو�ض من خارج �أوبك
كانت حمدودة ،فالإمدادات من خارج �أوبك مل تتمكن من احلفاظ على وترية منوها حتى يف الفرتات التي تكون
فيها �أ�سعار النفط مرتفعة ن�سبيا.
وا�ست�شرافا للم�ستقبل ،يالحظ �أن البلدان التي ت�ساهم ب�شكل كبري يف منو الإمدادات من خارج �أوبك ،وفق
ال�سيناريو املرجعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية هي الواليات املتحدة والربازيل ،حيث �سريتفع �إجمايل
الإمدادات من خارج �أوبك يف عام  2030بنحو  13مليون برميل يوميا عن م�ستوى عام  ،2006ما ميثل % 59
من �إجمايل الزيادة العاملية.
 .3الأزمة املالية واال�ستثمار يف قطاع النفط
مع تعمق حالة الركود العاملي يف �أواخر عام  2008والأ�شهر الأوىل من عام  ،2009برزت هناك خماوف
جدية حول ت�أثري الأزمة املالية على اال�ستثمار يف قطاع النفط من جهة ،وامدادات النفط على املدى الطويل
من جهة �أخرى .وتدفع حاالت عدم اليقني ب�ش�أن ظروف ال�سوق النفطية �إىل الركون املتزايد �إىل خيار االنتظار،
وهو ما ي�ؤدي �إىل الت�أخري يف �إطالق العديد من امل�شاريع .كما �أن انخفا�ض �أ�سعار النفط �أدى �إىل ظهور بع�ض
املخاطر يف امل�شاريع احلالية ،وخا�صة تلك التي مل يتم ال�شروع يف تنفيذها بعد� ،أو تلك امل�شاريع املتعلقة بتطوير
احلقول املكت�شفة م�ؤخرا .ومن املرجح �أن يكون ال�ضرر كبريا بالن�سبة للم�شاريع املتعلقة بالنفوط غري التقليدية
وتلك التي يتم ا�ستخراجها من حقول املياه العميقة ،حيث ي�ضطر م�شغلو تلك امل�شاريع �إىل مراجعتها والنظر يف
عمليات تنفيذها من عدمه .كما �أدى انخفا�ض �أ�سعار النفط �أي�ضا �إىل خف�ض يف امليزانيات املخ�ص�صة لأن�شطة
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اال�ستك�شاف .وي�صعب انخفا�ض توافر االئتمان وارتفاع تكاليف التمويل املرتبطة بالأزمة االقت�صادية العاملية على
�شركات النفط احل�صول على التمويل الالزم للم�شاريع اجلديدة �أو القائمة .مما ينعك�س على �إمدادات النفط
العاملية على املدى الطويل.
ويحذر بع�ض املراقبني من �أن ت�أثري الأزمة على الإمدادات من خارج �أوبك �سيكون بعيد املدى .وي�شري التقرير
ال�صادر عن باركلي (� )2009إىل التايل“ :على خلفية وابل الت�صريحات ال�صادرة م�ؤخرا ب�ش�أن تخفي�ض النفقات
الر�أ�سمالية املتعلقة بكل من النفط التقليدي وغري التقليدي ،جنبا �إىل جنب مع التحرك امل�ستمر لال�ستثمار بعيدا عن
الطاقة البديلة ،ف�إننا نعتقد �أن االنخفا�ض احلاد يف م�ستوى الثقة يف ال�صناعة �سيكون له ت�أثري على جانب العر�ض .ويف
الواقع ،ال ي�شكل هذا الأمر م�شكلة خطرية على مدى العقد القادم ،ولكن �ضعف الطلب العاملي على النفط �سيمتد لفرتة
طويلة ن�سبيا� .إن امل�س�ألة �أعقد من كونها �إلغاء لبع�ض امل�شاريع ،وعلى ما يبدو ف�إن حجم جتميد ال�صناعة احلالية ،وفقدان
الثقة ،قد �أثرا ب�شدة على الإنتاج من خارج �أوبك .وبالنظر حلجم النفقات املخ�ص�صة ملناطق الإنتاج النا�ضجة ،بهدف
�إحتواء معدالت االنخفا�ض ،ف�إننا ن�شك يف �أن تلك املعدالت �ست�شهد انخفا�ضا يف الوقت احلا�ضر ،بل على العك�س من ذلك،
فهي رمبا �سرتتفع مرة �أخرى”.
ومن املرجح �أن يكون للأزمة املالية ت�أثري على اخلطط اال�ستثمارية ل�شركات النفط الوطنية .وعلى الرغم من
االعتماد الب�سيط ل�شركات النفط الوطنية على الأ�سواق املالية الدولية للح�صول على التمويل ،اال �أن انخفا�ض
�أ�سعار النفط وحتويل التمويل نحو امل�شاريع االقت�صادية واالجتماعية يعني �أن التمويل املتاح للإنفاق على م�شاريع
النفط �سيكون �ضئيال جدا� .إن حاالت عدم اليقني التي حتيط بتوقعات الطلب على النفط على املدى الطويل
�ستحث �شركات النفط الوطنية على ت�أخري عمليات اال�ستثمار حتى يتم التخل�ص من ال�شكوك املحيطة ب�أ�سواق
النفط .وعالوة على ذلك ،فقد يكون لدى بع�ض �شركات النفط الوطنية حافزا لت�أخري بع�ض امل�شاريع للح�صول
على �شروط �أف�ضل وتكلفة �أقل لتعك�س ظروف ال�سوق احلالية.
�إن االهتمام املتزايد الذي �أثارته الأزمة املالية ال يعد من الأمور الي�سرية ،بحيث ميكن ت�ضمينها يف حتليالت
ال�سيناريو املعتاد .و�إن ما يثري القلق �أ�سا�سا هو �أن عدم كفاية اال�ستثمارات يف املدى الق�صري قد ي�ؤدي �إىل حدوث
تقلبات يف �أ�سعار النفط يف الأجل الطويل نظرا حلاالت عدم اليقني املقرونة باال�ستجابة املت�أخرة.
� .4إمدادات النفط غري التقليدي
�ستلعب الإمدادات من ال�سوائل غري التقليدية دورا �أكرث �أهمية يف عام  .2030وبح�سب ال�سيناريو
املرجعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية� ،ست�صل تلك الإمدادات �إىل  13.4مليون ب/ي ،ومتثل �أكرث
من  % 12من �إجمايل ال�سوائل املنتجة عامليا .فمن ناحية� ،ست�صبح امل�صادر غري التقليدية من �أوبك ومن
خارج �أوبك على حد �سواء ،قادرة على املناف�سة ب�شكل متزايد مع ارتفاع �أ�سعار النفط ،و�سي�سمح التقدم
التكنولوجي با�ستغالل االحيتاطيات غري التقليدية ب�شكل �أكرث فعالية .ومن ناحية �أخرى ،ميكن للمخاوف
واالن�شغاالت البيئية والقيود املفرو�ضة على اال�ستثمارات �أن حتد من منو بع�ض ال�سوائل النفطية غري
التقليدية ،مثل رمال القار يف كندا والنفط الثقيل جدا يف فنزويال ،وعمليات حتويل الفحم �إىل �سوائل
( ،)CTLوحتويل الغاز �إىل �سوائل ( .)GTLف�ضال عن ذلك ،ميكن للمخاوف املتعلقة ب�ش�أن الإمدادات
الغذائية �أن حتد من النمو يف الوقود احليوي .ومن املهم الت�أكيد على �أن عمليات تطوير ال�سوائل غري
التقليدية �ستعتمد �إىل حد كبري على ال�سيا�سات احلكومية املنتهجة يف هذا ال�سياق.
� .5إمدادات �أوبك
جتاوز التغيري ال�سنوي يف الطلب العاملي على النفط التغري ال�سنوي للإمدادات من خارج �أوبك خالل معظم
فرتة العقد املا�ضي ،كما هو مبني يف ال�شكل  .16 -وقد متت تلبية معظم الزيادة يف الطلب خالل هذه ال�سنوات
من �إمدادات بلدان �أوبك .وقد حدث نق�ص ن�سبي لال�ستثمارات املوجهة لل�صناعة النفطية العاملية على خلفية
ارتفاع معدالت االنخفا�ض يف احلقول النفطية القدمية .وجاءت معظم الزيادة يف �إمدادات �أوبك على الفور من
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خالل ا�ستخدام الطاقة الإنتاجية املتوفرة يف الوقت احلا�ضر بدال من توفري طاقات �إنتاجية جديدة با�ستثناء حالة
اململكة العربية ال�سعودية التي جنحت يف زيادة طاقتها الإنتاجية خالل ال�سنوات الأخرية.
ال�شكل  :16 -التغيري ال�سنوي يف الطلب العاملي للنفط واملعرو�ض النفطي من خارج �أوبك

Source: Bp Statistical Review

� .6سلوك منظمة �أوبك خالل الفرتة الأخرية

ميكن و�صف �سلوك منظمة �أوبك خالل ال�سنوات الأخرية ب�شكل �أف�ضل من خالل الدورات املختلفة املو�ضحة
يف ال�شكل  .17 -تعك�س هذه الدورات التوازن الن�سبي بني �صايف الطلب مع العر�ض من خارج �أوبك ،وال�سيطرة
على م�ستوى املخزونات ب�شكل �أكرث فعالية.
ال�شكل � :17 -إنتاج بلدان �أوبك من النفط اخلام وال�سعر املرجعي ل�سلة �أ�سعار املنظمة
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�أدت الأزمة املالية وهبوط �أ�سعار النفط �إىل حدوث تغيري يف �سلوك منظمة �أوبك ،فعندما بد�أت
�أ�سعار النفط يف االرتفاع ب�شكل حاد خالل الن�صف الأول من عام  ،2008قامت منظمة �أوبك بتزويد
ال�سوق النفطية باحتياجاتها من النفط وفق الأ�سعار املحددة من قبل �آليات ال�سوق النفطية .وعلى
الرغم من وجود عالمات وا�ضحة على �ضعف طلب دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية� ،إال
�أنه مل يكن هناك �إمدادات فائ�ضة منذ �أن انتهجت منظمة �أوبك �سيا�سة تغيري احل�ص�ص الإنتاجية
متا�شيا مع م�ستوى الطلب على نفوطها.
وو�سط التقلبات ال�سريعة واحلادة يف �أ�سعار النفط ،دعت اململكة العربية ال�سعودية لعقد اجتماع
يف جدة يف يونيو  ،2008و�أعلنت �أنها �ستزيد انتاجها بنحو � 500ألف ب/ي ،وهي كمية خارجة عن
احل�ص�ص املحددة من قبل �أوبك ،يف حماولة لتهدئة ال�سوق النفطية .وقد اتخذ هذا القرار على الرغم
من الت�صريحات املتكررة للمملكة العربية ال�سعودية التي ت�شري �إىل “�أن ال�سوق النفطية تتمتع ب�إمدادات
كافية”� .إن قرار تزويد ال�سوق بكميات �إ�ضافية ميكن اعتباره تغيريا يف ال�سيا�سة املتبعة �سابقا والتي
تربط بني العر�ض النفطي والطلب عليه ،نحو نهج �أكرث فعالية ،بهدف احلد من االرتفاع يف �أ�سعار
النفط .والأمر املثري للجدل هو ما �إذا كانت هذه الكميات الإ�ضافية من املعرو�ض النفطي كافية لتلبية
احتياجات ال�سوق النفطية �أو �أنها قد �ساهمت يف انخفا�ض �أ�سعار النفط الحقا.
وبعد اجتماع جدة ،بلغت �أ�سعار النفط �أعلى م�ستوياتها ،ومل ت�شهد ال�سوق النفطية زيادة �سريعة
يف املخزونات املرتاكمة على الرغم من التباط�ؤ يف منو الطلب العاملي على النفط .وعندما بد�أت
امل�ؤ�شرات ال�سلبية حتيط بال�سوق النفطية ،زادت املخاوف ب�ش�أن مدى االنخفا�ض يف طلب الواليات
املتحدة .و�أ�صبح االنخفا�ض يف الطلب على النفط �إ�شارة رئي�سية تدعو املتعاملني يف ال�سوق النفطية
�إىل تن�سيق قراراتهم.
ويف االجتماع الطارئ الذي عقد يف � 24أكتوبر  ،2008وافقت البلدان الأع�ضاء يف �أوبك على
خف�ض احل�ص�ص الإنتاجية مبقدار  1.5مليون ب /ي ،ويعترب هذا اخلف�ض كبريا بكل املقايي�س .وقد
ك�شف البيان ال�صادر عن منظمة �أوبك املخاوف العميقة حول انخفا�ض �أ�سعار النفط ،وا�صفا �إياها
ب�أنها “غري م�سبوقة من حيث ال�سرعة واحلجم” .و�أ�ضاف �أن “التباط�ؤ يف الطلب على النفط هو العامل
الذي �أدى �إىل تفاقم الو�ضع يف ال�سوق النفطية التي تت�سم بوفرة يف �إمدادات اخلام” .كما حذر البيان
م�ستوردي النفط �أن انخفا�ض �أ�سعار النفط “قد و�ضع العديد من امل�شاريع النفطية القائمة يف خطر وقد
ي�ؤدي �إىل ت�أخري �أو �إلغاء بع�ض امل�شاريع الأخرى ،مما قد ي�ؤدي �إىل نق�ص يف الإمدادات على املدى املتو�سط”.
كما �أر�سل البيان ر�سالة وا�ضحة للمنتجني من خارج �أوبك حيث انه “ال يتوقع من �أوبك �أن تتحمل وحدها
عبء �إعادة التوازن �إىل ال�سوق النفطية” ،ودعا البيان البلدان املنتجة وامل�صدرة من خارج �أوبك للم�ساهمة
يف اجلهود الرامية �إىل العودة بالأ�سعار �إىل م�ستويات معقولة والتغلب على تقلباتها ال�ضارة وغري
املرغوب فيها .ف�ضال عن ذلك� ،أر�سلت بلدان �أوبك �إ�شارة �إىل ال�سوق “م�ؤكدة التزام �أع�ضائها الرا�سخ
والقوي ب�ش�أن احل�ص�ص الإنتاجية املتفق على خف�ضها يف هذا القرار”.
ويف اجتماعها اال�ستثنائي الذي عقد يف  17دي�سمرب  ،2008الحظت منظمة �أوبك �أن التباط�ؤ يف �أداء
االقت�صاد العاملي قد �أدى �إىل انخفا�ض كبري يف الطلب ،وبالتايل اتخاذ الأ�سعار ملنحى نزويل مل ي�سبق له مثيل،
مما دفع بلدان �أوبك �إىل خف�ض  4.2مليون ب  /ي من الإنتاج الفعلي ال�سائد يف � 11سبتمرب  2008وهو29.045
مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير .2009

وقامت �أوبك ب�إجراء تخفي�ضات كبرية يف الربع الرابع من عام  2008والربع الأول من عام ،2009
كما يبني ال�شكل  .18 -وا�ستقر �إنتاج �أوبك مع حلول الربع الثاين من عام  ،2009ثم �شهد زيادة يف الربع
الثالث من العام .وكان لالنتعا�ش الذي �شهدته �أ�سعار النفط من م�ستوياتها املنخف�ضة يف دي�سمرب ،2008
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وزيادة الطلب على النفط لغر�ض الإ�ضافة �إىل املخزونات نتيجة حلالة الـ contangoالتي متر بها ال�سوق،
دورا هاما يف ت�شجيع بلدان �أوبك على زيادة �إنتاجها خالل الن�صف الثاين من عام .2009
ال�شكل � :18 -إجمايل �إنتاج �أوبك من النفط اخلام ( التغري الف�صلي� ،ألف ب/ي)

Source: EIA

كانت بلدان �أوبك قلقة حول حجم الطاقة الإنتاجية الإ�ضافية املتوفرة يف �أ�سواق النفط على املدى
الق�صري .وكما الحظنا �أعاله� ،أنه من املتوقع �أن تكون هذه الطاقة يف حدود � 5إىل  6ماليني برميل
يوميا خالل عامي  2010و .2011وهذا ميثل ب�شكل جزئي خطط �شركة �أرامكو ال�سعودية ال�سابقة
املتعلق بالتو�سع يف الطاقة الإنتاجية للمملكة لت�صل  12.5مليون ب  /ي يف عام  ،2009مبا يف ذلك
 1.2مليون ب/ي التي �ست�أتي من م�شروع تطوير حقل خري�ص .وقد �أ�شار الرئي�س التنفيذي ل�شركة
�أرامكو ال�سعودية املعني حديثا ،ال�سيد خالد الفالح� ،أن الركود العاملي الراهن وحاالت عدم اليقني
ب�ش�أن الطلب على النفط على املدى الطويل �سيعيق بال �شك �أي تو�سعات يف الطاقة الإنتاجية .كما
�أ�شار معايل وزير النفط ال�سعودي ،علي النعيمي �أن “كل التوقعات الأخرية ،على الأقل حتى عام ،2020
ال تتطلب �أي ا�ستثمارات �ضخمة� ،إال �إذا كان هناك طلب حقيقي ومعترب على النفط ،لذا علينا �أن نتوقف يف
الوقت احلا�ضر ونظر ماذا �سيحدث “.
 .7توقعات �إمدادات �أوبك
هناك طريقة اعتيادية يف التعامل مع �إمدادات �أوبك ،حيث يتم اعتبار تلك الإمدادات متبقية
ومطلوبة ،وغالبا ما ي�شار �إليها ‘بالطلب على نفط �أوبك’ ،وهي كمية افرتا�ضية تكون بلدان �أوبك
بحاجة لإنتاجها ل�سد الفجوة بني �إجمايل الطلب العاملي على النفط والإمدادات من خارج �أوبك.
وبعبارة �أخرى ،ال ت�ستند التوقعات حول �إمدادات �أوبك على التحليل ال�سلوكي ولكنها م�ستمدة من
�صيغة ح�سابية ب�سيطة من خاللها يتم حتقيق التوازن بني املعرو�ض النفطي والطلب العاملي عليه بعد
الأخذ يف االعتبار عوامل �أخرى خمتلفة.
وعلى الرغم من �أن هذا الإجراء امل�ستخدم على نطاق وا�سع يف ح�ساب �إمدادات �أوبك باعتبارها
كمية متبقية يتغلب على م�شكلة منذجة �سلوك �أوبك املعقدة� ،إال �أن هذا النهج يعاين من بع�ض القيود
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الرئي�سية� .أولها� ،أنه يفرت�ض بب�ساطة �أن �أوبك لديها حافز للتو�سع يف الإنتاج ،وثانيها �أنه يفرت�ض
�أن اال�ستثمارات الالزمة لزيادة الطاقة الإنتاجية �سوف تتحقق .كما �أن هذا الإجراء يفرت�ض ب�شكل
�أ�سا�سي �أن �أوبك لديها حافز لزيادة ح�صتها يف ال�سوق دون و�ضع �أي اعتبار لأ�سعار النفط ال�سائدة.

وبدال من احت�ساب �إمدادات �أوبك باعتبارها جمرد كميات متبقية ،قام (  )2004 Gatelyبح�ساب
�صايف القيمة احلالية لأرباح �أوبك وفق �سيناريوهات خمتلفة حل�صة �أوبك من ال�سوق .وكان اال�ستنتاج
الرئي�سي الذي مت التو�صل �إليه هو �أن �صايف القيمة احلالية للأرباح يت�أثر ن�سبيا بالنمو املرتفع يف
الإنتاج .ويف الواقع ،ميكن ان ي�ؤدي التو�سع الكبري يف خطط رفع الطاقة الإنتاجية �إىل حتقيق عوائد
منخف�ضة مقارنة مبا �إذا قررت �أوبك احلفاظ على ح�صتها يف ال�سوق.
وهذه النتيجة بديهية متاما ،فبناء على االفرتا�ضات املعينة حول معلمات النموذج� ،ستت�ضاءل
الزيادة املتوقعة يف الأرباح نتيجة للزيادة يف الإنتاج بناء على ما يقابلها من انخفا�ض يف الأ�سعار الناجم
عن التو�سع ال�سريع يف الإنتاج .وبناء على ذلك ي�ستنج � Gatelyأن توقعات �إدارة معلومات الطاقة
الأمريكية ،ووكالة الطاقة الدولية ب�ش�أن حدوث زيادات �سريعة يف �إنتاج �أوبك وزيادة �سريعة يف ح�صتها
يف ال�سوق عن م�ستواه احلايل �أمر غري وارد ،و “من املحتمل �أن تكون خمالفة مل�صالح بلدان اوبك”.
ويالحظ �أن احلافز وراء زيادة الطاقة الإنتاجية بوترية �سريعة ال يتواجد �إال يف ظل افرتا�ض
ارتفاع املرونة ال�سعرية للطلب العاملي على النفط ،وان الإمدادات من خارج اوبك �أكرث ا�ستجابة الرتفاع
يف �أ�سعار النفط .وعالوة على ذلك ،لو كان لدى بلدان �أوبك حافز لزيادة ح�صتها يف ال�سوق ،فان
اال�ستثمارات املطلوبة لتحقيق تلك احل�ص�ص �ستكون كبرية جدا .وا�ستثمارات بتلك ال�ضخامة ،قد ال
تتحقق لعدد من الأ�سباب مثل حاالت عدم اليقني ،والعوامل اجليو�سيا�سية غري املواتية ،والعقوبات،
والعالقة بني احلكومات و�شركات النفط الوطنية ،وكذلك العالقة بني احلكومات و � /أو �شركات النفط
الوطنية وال�شركات النفطية العاملية .
 .8ا�ستنتاجات ب�ش�أن العر�ض
تعتمد �إمدادات النفط على ت�صرفات العديد من اجلهات االقت�صادية الفاعلة املختلفة -مبا
يف ذلك ال�شركات املختلفة (�شركات النفط العاملية� ،شركات النفط الوطنية ،واملنتجون امل�ستقلون)،
والبلدان املنتجة من �أوبك .وهناك اعتقاد �سائد ب�أن الإمدادات من خارج �أوبك مل تنم ب�شكل �سريع
كما كان متوقعا لها من قبل وذلك لعدد من الأ�سباب ،منها انخفا�ض معدالت الإنتاجية ،وال�شروط
املالية واملخاطر ال�سيا�سية ،الخ) .وتزامنا مع خف�ض انتاج بلدان �أوبك خالل فرتة الركود العاملي� ،أدت
تلك العوامل جمتمعة اىل تقليل حجم االختالالت يف التوازن بني الطلب والعر�ض خالل فرتة الركود،
واىل دعم �أ�سعار النفط .وعلى وجه اخل�صو�ص الأ�سعار امل�ستقبلية ،التي ال تزال مرتفعة ن�سبيا ،يف ظل
التفا�ؤل الكبري ب�ش�أن االنتعا�ش العامل.
وهناك العديد من ال�شكوك التي حتيط بجانب العر�ض ،ال �سيما فيما يتعلق با�ستجابة اال�ستثمارات
حلاالت عدم اليقني املرتفعة .وهناك �سمة يت�سم بها العر�ض من خارج �أوبك وهي �أن تكلفته احلدية مرتفعة
وب�صورة متزايدة .كما �أن املخاطر ال�سيا�سية املكتنفة لإنتاج النفوط غري التقليدية وا�ضحة �أي�ضا.
�إن حاالت عدم اليقني ب�ش�أن الإمدادات من خارج �أوبك لديها ت�أثري كبري على البلدان املنتجة
من منظمة �أوبك ،كونها ال تزال تلعب دور املنتج املرجح ل�صناعة النفط العاملية .ولكن الإجراء املتبع
يف تقدير �إمدادات �أوبك بو�صفها ‘كميات متبقية’ لي�س له مربر يذكر .فمن ال�سهل �أن يتم و�ضع
�سيناريوهات ت�شري �إىل �أن الطلب على نفط �أوبك ميكن ان يكون مرتفع ب�شكل كبري� ،أو منخف�ض ب�شكل
غري قابل للت�صديق .ولغر�ض التحليل ب�شكل �أو�سع يتطلب الأمر النظر يف اجتاهات الطلب ،وهو ما
�سيتم تناوله يف اجلزء التايل.
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 3.3الطلب العاملي على النفط
يركز هذا الق�سم على ديناميكيات الطلب على النفط العاملي .ويقدم ملحة عامة عن حمددات
الطلب على النفط على املدى الق�صري وعلى املدى الطويل .وبدال من الرتكيز على توقعات الطلب
املتباينة جدا بني املنظمات الدولية مثل وكالة الطاقة الدولية ،ومنظمة �أوبك ،و�إدارة معلومات الطاقة
الأمريكية� ،سنقوم من خالل هذه الورقة �إجراء حتليل للعالقات الرئي�سية التي تعترب مهمة لفهم
ديناميكيات الطلب العاملي على النفط ،وهذا �أمر هام بالن�سبة للبلدان امل�صدرة للنفط ،مثل الدول
الأع�ضاء يف �أوابك الذين حققوا جناحا حمدودا يف احلد من اعتمادهم على العائدات النفطية.
 .1الطلب على النفط خالل الفرتة احلالية
�شهد عامي  2008و 2009بع�ض التغيريات املذهلة يف ديناميكيات الطلب العاملي على النفط .لقد
مهدت �صدمة الطلب االيجابية ‘ ’positive demand shockالتي �سادت خالل الفرتة 2006 - 2004
الطريق �أمام حدوث �صدمة الطلب ال�سلبية ‘ ’negative demand shockخالل عامي  2008و.2009
فقد �سجل الطلب العاملي على النفط منوا �سلبيا لفرتة �سنتني متتاليتني ،وهي املرة الأوىل التي ي�شهد
فيها الطلب العاملي منوا �سالبا منذ فرتة الثمانيات ،كما يبني ال�شكل .19 -
ال�شكل  :19 -اال�ستهالك العاملي من الوقود ال�سائل (مليون ب /ي)

امل�صدر � :إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

�إن ال�سبب الرئي�سي الذي يقف وراء االنخفا�ض يف ا�ستهالك الوقود ال�سائل هو انخفا�ض طلب
البلدان الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية .وكما يتبني من ال�شكل  ،20 -حتول النمو
يف بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية منذ عام � 2006إىل منو �سالب بلغت حدته وت�سارعه
�أق�صاهما خالل عامي  2008و .2009وبدت ‘�صدمة الطلب ال�سلبية’ �أكرث و�ضوحا خالل الأ�شهر
املا�ضية يف الواليات املتحدة ،فالتغري ال�سنوي يف الطلب على النفط يف الواليات املتحدة كان �سالبا
يف �شهر �أغ�سط�س  ،2007وقد بلغ معدل االنخفا�ض ال�سنوي �أكرث من  2.5مليون برميل يوميا يف
�سبتمرب  .2008وقد حدث هذا االنخفا�ض يف جميع �أنواع املنتجات البرتولية امل�ستهلكة ،وهو ما
يو�ضحه ال�شكل .21 -
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ال�شكل  :20 -التغري ال�سنوي يف طلب كل من بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
والبلدان امل�ستهلكة من خارجها ( مليون ب/ي)

امل�صدر � :إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ال�شكل  :21 -التغري ال�سنوي يف طلب الواليات املتحدة الأمريكية على النفط ( �ألف ب/ي)

امل�صدر � :إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

لقد اكت�سب الر�أي القائل ب�أن طلب البلدان الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية على النفط قد
بلغ ذروته يف عام  2007زخما كبريا بني حمللي ال�سوق النفطية .ويلتقون �أن�صار هذا الر�أي عند ثالثة دوافع
رئي�سية يرون من �ش�أنها �أن ت�ضع �ضغطا على الطلب على النفط يف املدى الطويل� ،أولها البيئة اجلديدة لأ�سعار
النفط املرتفعة واملتقلبة ،وثانيها منو الكفاءة يف قطاع النقل ،وثالثها �أثر ال�سيا�سات احلكومية التي حتكمها
املخاوف ب�ش�أن �أمن �إمدادات الطاقة والتغري املناخي.
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ا�ست�أثرت البلدان الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية خالل الفرتة  2008 - 2002مبعظم
النمو يف اال�ستهالك .وعند بداية الأزمة املالية العاملية� ،أ�شار بع�ض املراقبني �إىل قدرة االقت�صادات الآ�سيوية
على حماية نف�سها من تداعيات الأزمة الأمريكية ،و�ستكون قادرة على القيام بدور ‘املحرك الرئي�سي’ النت�شال
االقت�صاد العاملي من الركود على نحو �سريع .وهذا الأمر مل يحدث وثبت بطالنه .ففي عام � ،2009شهد النمو
يف ا�ستهالك البلدان غري الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية تباط�ؤا كبريا .وا�ست�شرافا للم�ستقبل،
جتمع الآراء على �أن البلدان الأخرى غري الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية �سوف ت�شهد منوا يف
الطلب �أ�سرع بكثري من نظريه يف البلدان الأع�ضاء يف هذه املنظمة ،و�سيح�صل �أغلب النمو يف ا�ستهالك النفط
خارج هذه املجموعة.
 .2ديناميكيات الطلب امل�ستقبلي على النفط
لن تكون �أ�سا�سيات م�ستقبل �سوق النفط �أكرث غمو�ضا .فال تزال �أ�سواق النفط العاملية حتاول جاهدة الت�أقلم
�أوال مع الظروف غري امل�ؤكدة التي �سادت يف �أعقاب �أ�سو�أ �أزمة مالية ي�شهدها العامل منذ الك�ساد العظيم ،وثانيا
مع فرتة االرتفاع يف �أ�سعار النفط ،التي ارتفعت للعام ال�سابع على التوايل (  ،) 2008 - 2002قبل �أن تنخف�ض
ب�شكل مذهل خالل الربع الأول من عام .2009

يت�أثر الطلب العاملي على النفط مبجموعة وا�سعة من املتغريات مثل الن�شاط االقت�صادي العاملي ،وهيكل
وتوزيع هذا الن�شاط ،والعوامل الدميوغرافية العاملية ،والتكنولوجيا ذات ال�صلة ب�صناعة البرتول ،وكذلك الطلب
على النفط ،و�أ�سعاره ،وال�سعر الن�سبي للطاقات املناف�سة ،وال�سيا�سات ال�ضريبية .وعلى الرغم من هذا الطيف
الوا�سع من العوامل� ،إال �أن العامل امل�ؤثر الرئي�سي من بينها يظل حجم الن�شاط االقت�صادي �سواء املقا�س بالناجت
املحلي الإجمايل على م�ستوى االقت�صاد الكلي� ،أو املقا�س بدخل الأ�سر يف الدرا�سات اال�ستق�صائية مل�ستويات
املعي�شة .ومع ذلك ،وكما �سيتم التطرق لذلك الحقا ،ف�إن هذه العالقة تختلف اختالفا كبريا بني بلد و�آخر ،بناء
على م�ستوى التنمية االقت�صادية يف كل واحد منها.
وعند النظر يف ت�أثري الأ�سعار ،ف�إننا جند ب�أن هناك �أكرث من مفهوم واحد لل�سعر ينبغي �أخذه يف االعتبار،
كم�ستوى الأ�سعار ،والأ�سعار الن�سبية يف مزيج الطاقة ،تذبذب الأ�سعار ،وت�أرجحها .و ت�ؤثر هذه املتغريات على
الطلب� ،إما مبا�شرة من خالل قناة مرونة ال�سعر املعتادة� ،أو ب�شكل غري مبا�شر من خالل تغري �أهمية النفط يف
مزيج الطاقة ،و� /أو ب�شكل غري مبا�شر من خالل ت�أثريها على النمو االقت�صادي و�سلوك امل�ستهلك .وكما يف حالة
الن�شاط االقت�صادي �أو الدخل ،ف�إن العالقة بني الطلب على النفط والأ�سعار ال تكون خطية ،وميكن �أن تخ�ضع ملا
يعرف بـ “ت�أثريات العتبة .”threshold effects

و�إ�ضافة �إىل ذلك ،فهناك املحددات غري ال�سعرية التي قد يكون لها ت�أثري دائم على الطلب على
النفط .وت�شمل تلك املحددات بع�ض ال�سيا�سات املحكومة بالقلق جتاه �أمن الطاقة ،وتلك املدفوعة
بان�شغاالت التغري املناخي ،والتطورات التكنولوجية ،وال�سيما يف قطاع النقل .وعالوة على ذلك ،ينبغي
�أال يتم حتليل تلك التدابري وال�سيا�سات العامة والتغريات التكنولوجية مبعزل عن �أ�سعار النفط.
ففعالية تلك ال�سيا�سات وت�أثريها على الطلب على النفط يرتبط ارتباطا مبا�شرا ب�سلوك �أ�سعار النفط.
فعلى �سبيل املثال ،ميكن للمرء �أن يتبنى احتمال �ضعيف لتنفيذ تدابري �سيا�سة معينة يف بيئة �أ�سعار
نفط منخف�ضة .ومع ذلك ،ف�إن احتمال تنبي نف�س تلك التدابري قد يتزايد يف بيئة ت�شهد ارتفاع و � /أو
تذبذب �أ�سعار النفط .وباملثل ،فمن املرجح �أن تت�أثر التكنولوجيا بتلك ال�سيا�سة ومبجموعة كبرية من
العوامل ال�سائدة يف ال�سوق النفطية �أو يف خارجها.
و�أخريا ،لقد �أظهرت الأزمة املالية الأخرية بو�ضوح �أن هناك عوامل م�ؤثرة من خارج ال�سوق النفطية،
مثل اله�شا�شة املالية واالختالل يف الأنظمة املالية ،والتي ميكن �أن تكون ذات ت�أثري حاد وطويل الأمد على
الطلب على النفط .وي�أتي ت�أثري تلك العوامل على ال�سوق النفطية من خالل انعكا�سها على املتغريات
االقت�صادية الكلية الرئي�سية مثل النمو االقت�صادي ،وحجم الناجت ،والعمالة� ،أو من خالل ت�أثريها على
�سلوك امل�ستهلك ،وعلى التوقعات ق�صرية الأجل وطويلة الأجل وبالتايل على �سلوك �أ�سعار النفط.
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 .3طلب بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية على النفط :ت�أثري الدخل
عادة ما يتم اختبار العالقة بني الطلب على النفط والن�شاط االقت�صادي با�ستخدام مفهوم مرونة الطلب
الدخلية ،والذي يقي�س العالقة بني ن�سبة التغري يف كمية النفط املطلوبة ون�سبة التغري يف الدخل (�أو معدالت النمو
الن�سبية) .وتختلف التقديرات التجريبية وفقا لنطاق وا�سع من الطرق امل�ستخدمة والفرتة قيد الدرا�سة.
وعلى الرغم من املجموعة الوا�سعة من التقديرات امل�ستخدمة� ،إال �أنه من املمكن ا�ستخال�ص اال�ستنتاجات
العامة التالية :
• الطلب على النفط �أكرث ا�ستجابة للدخل من �أ�سعار النفط  -وخا�صة بالن�سبة لبع�ض املنتجات
البرتولية مثل الغازولني والديزل؛
• مرونة الدخل غري ثابتة عرب البلدان �أو على مر الزمن ،واختالفها يعتمد ب�شكل كبري على االختالف
يف م�ستوى التنمية االقت�صادية �أو الدخل ،ويالحظ �أن مرونة الدخل يف البلدان النامية واالقت�صادات
النا�شئة عالية مقارنة بنظريتها يف بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية؛
• يرتفع الطلب على النفط مبعدل �أ�سرع من الناجت املحلي الإجمايل عند م�ستوى عتبة دخل الفرد،
ولكن يتباط�أ عند جتاوزه لهذه العتبة.

واملالحظة الأخرية املهمة هي فهم ديناميكيات الطلب على النفط يف الواليات املتحدة وبقية بلدان منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية� .إن مرونة الدخل يف الواليات املتحدة ما فتئت ترتاجع مع مرور ال�سنوات ،فمرونة
الدخل �آخذة يف االنخفا�ض منذ �صدمة ارتفاع �أ�سعار النفط عام � 1979إىل �أن و�صلت �إىل م�ستوى املرونة
الأحادية ،كما هو مبني يف ال�شكل  .22 -وبعبارة �أخرى ،عند �سعر معني ،ن�سبة النمو يف الطلب على النفط
تكون �أقل من ن�سبة النمو يف الدخل .وبافرتا�ض ثبات العوامل الأخرى ،االنخفا�ض يف مرونة الدخل يعني �أن
�إجمايل الإنفاق على النفط كن�سبة مئوية من دخل الأ�سرة يتجه نحو االنخفا�ض مع مرور الوقت .وكون �أن العوامل
الأخرى غري ثابتة ،فيجب �أن ي�أخذ يف االعتبار ت�أثري الأ�سعار .وحيث �أن مرونة الطلب ال�سعرية على املدى الق�صري
منخف�ضة ،فان ارتفاع �أ�سعار النفط بن�سبة مئوية معينة �سي�ؤدى اىل تغري ن�سبي �أقل يف كميات النفط املطلوبة،
ونتيجة لذلك فان ح�صة الإنفاق على النفط من �إجمايل الدخل �سيزيد مع ارتفاع الأ�سعار.
ال�شكل  :22 -التغيريات يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي وا�ستهالك النفط يف الواليات املتحدة2006 - 1949 ،

امل�صدر  :هاميلتون ()2008
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وميكن لهذه الديناميكيات �أن تف�سر �سلوك الطلب على النفط يف الواليات املتحدة وبلدان منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية خالل دورة الأ�سعار املا�ضية .ففي بداية الطفرة ،كانت ح�صة النفقات
على النفط يف ميزانيات الأ�سر ال�صغرية منخف�ضة ن�سبيا نتيجة لالنخفا�ض العام يف مرونة الدخل
وبيئة �أ�سعار النفط املنخف�ضة ن�سبيا خالل معظم فرتة الت�سعينات .وكما يت�ضح من ال�شكل  ،23 -يف
بداية فرتة االزدهار عام  ،2002ف�إن الن�سبة املئوية لنفقات اال�ستهالك ال�شخ�صي (نفقات اال�ستهالك
ال�شخ�صي) على ال�سلع غري املعمرة التي اجتهت نحو الغازولني و�سلع الطاقة الأخرى كانت يف حدود
 .10%وعلى هذا النحو ،يف مرحلة مبكرة من فرتة االزدهار ،مل تغري الأ�سر من �سلوكها ا�ستجابة الرتفاع
�أ�سعار النفط ،ومل ت�ؤثر تلك االرتفاعات يف الأ�سعار ب�شكل كبري على ميزانيات الأ�سر .وعندما ا�ستمرت
الأ�سعار يف اتخاذ منحى ال�صعود� ،أ�صبحت ح�صة النفقات على النفط يف ميزانيات الأ�سر كبرية جدا.
ويف ذروة دورة الأ�سعار ،بلغت ن�سبة نفقات اال�ستهالك ال�شخ�صي على الغازولني و�سلع الطاقة الأخرى
قريبة من  ،% 22وذلك ما يو�ضحه ال�شكل  .23 -وحثت هذه الزيادة الكبرية يف ن�سبة الإنفاق على
الغازولني وغريه من �أنواع الوقود امل�ستهلكني يف نهاية املطاف على تعديل �أمناط اال�ستهالك.
ال�شكل  :23 -الإنفاق اال�ستهالكي ال�شخ�صي على الغازولني و�سلع الطاقة الأخرى

امل�صدر  :كيت ماكنزي ،بيانات اال�ستهالك ال�شخ�صي تتنب�أ ب�ضعف الطلب على النفط ،فاينان�شيال تاميز  20يناير 2010

وميكن للمرء ا�ستخال�ص الدرو�س التالية ب�ش�أن طلب بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية:
• على الرغم من انخفا�ض مرونة الدخل �أو كثافة ا�ستهالك النفط (ن�سبة لوحدة الناجت املحلي الإجمايل) يف
بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،هناك عتبة حمددة للأ�سعار عند جتاوزها ميكن لأي تغري يف �أ�سعار
النفط �أن يحدث انخفا�ضا كبريا يف الطلب على النفط – وهذا بدوره �سي�ؤثر على ميزانيات الأ�سر؛
• يحتاج منتجي النفط �إىل مراقبة ل�صيقة حل�صة نفقات الطاقة من �إجمايل ميزانيات الأ�سر حيث �أنها من
العوامل الرئي�سية التي حتدد التغيري يف �سلوك امل�ستهلك؛
• والنقطة الأخرية املهمة ،هي تداعيات �أعقاب الأزمة املالية  .2009 - 2008فبخالف الو�ضع الذي كان �سائدا خالل
الطفرة الأخرية يف �أ�سعار النفط� ،سيتم الو�صول �إىل ال�سعر الذي من �ش�أنه �أن يغري �سلوك امل�ستهلك ب�شكل �أ�سرع
بكثري هذه املرة �إذا كان هناك انتعا�ش يف �أ�سعار النفط .ومن املالحظ �أن ح�صة الإنفاق على النفط يف ميزانيات الأ�سر
يف الوقت احلا�ضر �أعلى بكثري مما كانت عليه يف بداية طفرة �أ�سعار النفط ال�سابقة .لذلك من املتوقع �أن ن�شهد يف
امل�ستقبل رد فعل �أ�سرع و�أكرب لطلب بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية للزيادات يف �أ�سعار النفط.
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 .4طلب البلدان من خارج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية على النفط :ت�أثري الدخل
�إن التحليل الوارد �أعاله مفيد �أي�ضا لدرا�سة ديناميكيات الطلب على النفط يف االقت�صادات النا�شئة،
فمن املتوقع �أن ي�أتي معظم النمو يف الطلب على النفط يف امل�ستقبل من خارج منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ،وبالأخ�ص من منطقتي �آ�سيا وال�شرق الأو�سط .كما ذكر �أعاله .ومن املالحظ �أن مرونة دخل هذه
البلدان هي �أعلى من نظريتها لبلدان املنظمة املذكورة .وا�ستنادا �إىل جتربة االقت�صادات املتقدمة ،فالبد
ملرونة الدخل �أن ت�شهد ارتفاعا قبل �أن ت�أخذ منحى االنخفا�ض نتيجة لعدد من العوامل .ويركز �أحد هذه
العوامل على الطبيعة املتغرية للبنية االقت�صادية يف م�سار التنمية االقت�صادية .ومع تطور االقت�صاد ،متيل
ح�صة ال�صناعة التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل اىل االرتفاع على ح�ساب ال�صناعات غري التحويلية.
ونظرا �إىل �أن كثافة ا�ستخدام الطاقة يف �إنتاج ال�سلع امل�صنعة �أعلى من نظريتها لل�سلع غري امل�صنعة ،وعليه
ف�إن ذلك التغري يف هيكل الناجت املحلي الإجمايل يقود �إىل تغري يف مرونة الطلب على النفط.
وقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات النظرية والتجريبية �أي�ضا �إىل وجود �سل�سلة مت�صلة بالوقود تختلف
مع م�ستوى الدخل �أو التنمية االقت�صادية .ومع ارتفاع م�ستويات الدخل ،ال متيل الأ�سر ايل ا�ستهالك مزيد
من الوقود نف�سه ولكن تتجه نحو �أنواع �أخرى من الوقود عالية اجلودة .فعلى �سبيل املثال ،ي�شري بع�ض
املحللني اىل وجود �سلم خيارات متنوعة فيما يتعلق بوقود الطبخ والإ�ضاءة الذي ي�ستخدم ب�شكل مكثف
بالن�سبة للأ�سر يف االقت�صادات النامية .وترتاوح هذه اخليارات من الكتلة احليوية التقليدية �أو الوقود
ال�صلب (الروث �أو نفايات املحا�صيل ،والفحم) �إىل الوقود ال�سائل (الكاز) �إىل الوقود الغازي (غاز البرتول
امل�سال والغاز) �إىل الكهرباء .وكلما اجته االقت�صاد نحو ا�ستهالك نوع الوقود عايل اجلودة كلما كان ذلك
امل�صدر �أكرث كفاءة و�أنظف ومالئما جدا و�سيكون �أكرث تكلفة �أي�ضا.
وقد مت حتليل حمددات التحول من الوقود التقليدي �إىل الوقود احلديث على نطاق وا�سع يف �أدبيات
ال�صناعة النفطية .وت�شري الدرا�سات احلالية �إىل �أن خيارات الوقود تعتمد على جمموعة معقدة من
العوامل ،مثل م�ستوى الدخل ،وتوافر الوقود ،وتكاليف ر�أ�س املال ،و�أ�سعار الوقود ،وحجم الأ�سرة ،ومعدالت
الأجور ،و�سلم الأف�ضليات.

وت�شري بع�ض الأدلة �إىل وجود �سلم خيارات مماثل لوقود النقل .يرتاوح ذلك ال�سلم من الدراجات
�إىل و�سائل النقل العام �إىل ال�سيارات ال�صغرية ثم املركبات الكبرية .ولي�س من امل�ستغرب �أن من �أهم
العوامل الرئي�سية التي حتدد االنتقال على �سلم اخليارات هو م�ستوى دخل الفرد .ومع ذلك ،ف�إن
العالقة بعيدة كل البعد عن العالقة اخلطية .فعند م�ستوى منخف�ض من الدخل ،تكون معدالت ملكية
ال�سيارات (لكل � 1000شخ�ص) منخف�ضة للغاية .وعندما ي�صل دخل الفرد �إىل عتبة معينة يرتفع معدل
تلك امللكية ب�سرعة كبرية .ويف الواقع ،ف�إن هذه احلقيقة املجردة تنطبق على داخل البلد الواحد وعلى
مر الزمن وكذلك بني البلدان املختلفة .فعلى �سبيل املثال� ،أظهرت الأدلة �أن البلدان التي لديها بيانات
�سل�سلة زمنية طويلة مثل الواليات املتحدة واليابان والدول الأوروبية قد �شهدت منوا بطيئا يف ملكية
ال�سيارات يف املراحل الأوىل من التنمية االقت�صادية ثم زادت مبعدل �أ�سرع عندما جتاوز دخل الفرد
عتبة معينة .وقد وا�صلت معدالت امللكية ارتفاعها كلما حت�سن دخل الفرد.
وعلى الرغم من توقع العديد من الدار�سني ب�أن اقت�صادات منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
�ست�صل �إىل نقطة الت�شبع يف وقت قريب جدا ،والدليل على بلوغ االقت�صادات املتقدمة نقطة الت�شبع
لي�ست قوية جدا حتى الآن .وهناك �أدلة مماثلة �أي�ضا لت�أثري العتبة ( )threshold effectعرب البلدان.
فالبلدان ذات الدخل الفردي املنخف�ض ن�سبيا ت�شهد انخفا�ضا يف معدالت ملكية ال�سيارات .ومع ذلك،
عندما تتجاوز البلدان عتبة دخل معينة ،تزداد معدالت امللكية ب�شكل �سريع جدا.

وت�شري بيانات امل�سح للأ�سر الأ�سيوية �إىل وجود �آثار العتبة( .)threshold effectsوتك�شف هذه
البيانات عن بع�ض املالحظات املثرية لالهتمام ،وهي :
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• ال تزال ملكية ال�سيارات حمدودة بني الأ�سر يف كثري من االقت�صادات ال�صاعدة ،حيث ال يكاد معدل ملكية
ال�سيارات ي�صل �إىل م�ستوى � 5سيارات لكل � 100شخ�ص يف ال�صني والهند.
• ت�شري العديد من الأدلة �إىل �أن عالقة ملكية املركبات مع دخل الفرد عالقة طردية.
• ترتبط الزيادة يف ملكية املركبات مع الزيادة يف ح�صة الإنفاق على وقود النقل كما هو متوقع.

ت�شري املالحظات الواردة �أعاله �إىل اال�ستفادة من الدرو�س التالية ب�ش�أن طلب البلدان غري
الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية:
• وجود �آثار العتبة ( .)threshold effectsفكلما و�صل الدخل �إىل عتبة معينة� ،ستدخل جمموعة جديدة
من امل�ستهلكني �إىل ال�سوق ،و�سيكون هناك طلب �إ�ضايف على الوقود ال�سائل ؛
• متيل ح�صة الإنفاق على الطاقة من �إجمايل امليزانية �إىل االرتفاع عند املراحل الأوىل من التنمية االقت�صادية
قبل �أن تنخف�ض يف مراحل الحقة من التنمية .وهذا يعني �أنه يف البلدان غري الأع�ضاء يف منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية من املرجح �أن ترتافق ن�سبة النمو يف الدخل مع ن�سبة منو كبرية يف الطلب على النفط ؛
• وت�شري املالحظة الأخرية �إىل �أن �أي زيادة يف �أ�سعار املنتجات النفطية �سيكون لها ت�أثري كبري على الطلب يف
ظل وجود عاملني يعمالن يف نف�س االجتاه ،الزيادة يف ح�صة الإنفاق على الطاقة من ميزانية الأ�سرة ،ومتويل
هذه احل�صة ي�صبح �أكرث تكلفة يف ظل ارتفاع �أ�سعار النفط .وبعبارة �أخرى ،عند ثبات العوامل الأخرى،
�سي�ستجيب امل�ستهلكون يف البلدان الآ�سيوية ب�شكل كبري للتغريات يف �أ�سعار املنتجات النفطية مقارنة مع
الدورات ال�سابقة يف الأ�سعار .وهكذا ،ففي فرتات االزدهار املقبلة ،من املتوقع �أن ا�ستجابة طلب البلدان غري
الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية للتغريات يف �أ�سعار النفط �ستكون �أ�سرع و�أقوى؛
• دعم �أ�سعار الوقود يف العديد من اقت�صادات البلدان غري الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية �سيقلل من ت�أثري الأ�سعار .وبالنظر �إىل امل�ستقبل ،من املرجح قيام الدول امل�ستهلكة بخف�ض �أو
�إلغاء الدعم على الوقود ،فهناك اجتاها متزايدا يف العديد من البلدان النامية لزيادة الإيرادات عن طريق
فر�ض �أ�شكال خمتلفة من ال�ضرائب على الوقود.

� .5أ�سعار النفط والنمو االقت�صادي
ا�ستندت وجهة النظر التقليدية التي هيمنت على التفكري يف �أ�سواق النفط على �أ�سا�س �أن �صدمات
�أ�سعار النفط (�أو بدقة �أكرب الزيادات احلادة يف الأ�سعار) ت�ؤثر �سلبا على النمو االقت�صادي وبالتايل
على الطلب على النفط .وهناك الكثري من الآراء النظرية والتجريبية يف �أدبيات ال�صناعة التي ت�ؤكد
هذه العالقة العك�سية.
وي�ؤكد �أ�صحاب هذا الر�أي �أن غالبية حاالت الركود االقت�صادي يف منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية �سبقتها �صدمات �أ�سعار النفط ،و�أن الو�ضع خالل الأزمة املالية لعام  2008ال يختلف عن
ذلك .ويرى �أ�صحاب هذا الر�أي �أن من�ش�أ �أزمة عام  2008قد يعود �إىل م�شاكل يف الأ�سواق املالية،
و�أن ت�أثري الأزمة لن يكون عميقا اىل هذا احلد لو مل يكن هناك ارتفاع يف �أ�سعار النفط .وعلى
الرغم من �أهمية القناة التي تربط �أ�سعار النفط ومعدالت الت�ضخم واتخاذ التدابري الالزمة ملكافحة
الت�ضخم بالن�سبة لوجهة النظر التقليدية� ،إال �أنها لي�ست القناة الوحيدة .ميكن �أن ت�سبب �صدمات
�أ�سعار النفط يف حدوث الركود من خالل قنوات خمتلفة ،فارتفاع الأ�سعار يعمل كعمل ال�ضرائب
املفرو�ضة على دخل الأ�سر ،وي�ؤثر ارتفاع اال�سعار على �صناعات رئي�سية مثل �صناعة ال�سيارات ،كما
ي�ؤثر ارتفاع اال�سعار على معنويات امل�ستهلكني وحجم الإنفاق ،وميكن لالرتفاع يف ا�سعار النفط �أن
يجعل بع�ض الأ�سهم الر�أ�سمالية زائدة عن احلاجة.
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�أما فيما يخ�ص اجلدل حول انخفا�ض كثافة ا�ستخدام النفط يف توليد الناجت املحلي الإجمايل،
فطاملا كانت كثافة الطاقة موجبة� ،سيدفع ت�سارع ارتفاع �أ�سعار النفط حلدوث �صدمات كبرية يف
الأ�سعار .ويف الواقع ،تعد �صدمة �أ�سعار النفط الأخرية املقا�سة وفق الناجت املحلي الإجمايل كبرية مثل
نظريتها التي حدثت يف عامي 1973و ،1979وذلك ما يو�ضحه ال�شكل .24 -
ال�شكل  :24 -الإنفاق على البرتول كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل)%( ،

Source: IMF

Note: peak price taken as $110 . Recent low taken as $ 50

ووفقا للر�أي الأخر ،ال تتميز �صدمات �أ�سعار النفط ب�أي خ�صو�صية فهي مثل غريها من ال�صدمات
الكثرية التي �ضربت االقت�صاد .ف�أثر �صدمة �أ�سعار النفط مماثلة لتلك املتعلقة بال�ضرائب غري املبا�شرة،
التي ينطوي عنها نقل الدخل من امل�ستوردين �إىل امل�صدرين مما �سي�ؤدي حتما اىل انخفا�ض يف الدخل
احلقيقي املتاح وانخفا�ض يف اال�ستهالك احلقيقي ما ي�ؤدي اىل توليد ت�أثري انكما�شي يف البلدان
امل�ستوردة للنفط .و�سيتوقف الأثر النهائي ل�صدمات �أ�سعار النفط على االقت�صاد العاملي على كيفية
ا�ستخدام م�صدري النفط لعائداتهم النفطية ،هل مت ادخار وانفاق تلك الإيرادات ،وعالوة على ذلك،
حيث �أن �صدمات �أ�سعار النفط لها ت�أثري انكما�شي على الإنفاق ،فذلك ميكن ال�سلطات املالية والنقدية
من التدخل وتبني �سيا�سات مالئمة للتغلب على ذلك االنكما�ش يف االنفاق .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان
هناك �أي تغيري يف التوقعات املتعلقة بالت�ضخم ،فيمكن ل�صناع ال�سيا�سة النقدية تخفي�ض معدالت
الفائدة للت�صدي لت�أثري �صدمة �أ�سعار النفط.
يف الواقع ،كما ذكرنا يف املقدمة ،واحدة من ال�سمات الأكرث �إثارة لالهتمام بالطفرة النفطية
الأخرية هو ت�أثريها املحدود على الت�ضخم .ففي حني �أن �آثار اجلولة الأوىل للزيادة يف �أ�سعار النفط
�أدت �إىل ارتفاع فوري يف �أ�سعار امل�ستهلك ،مل يكن للجولة الثانية �أي �آثار على ت�ضخم الأجور .وبعبارة
�أخرى ،مل يولد ارتفاع �أ�سعار النفط توقعات ب�ش�أن ت�ضخم يف الأجور ،وخ�صو�صا يف بلدان منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية .وقد يعزى ذلك �إىل �أوال انخفا�ض قوة النقابات العمالية يف منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ،وثانيا اىل اندماج �أكرب جتمع المدادات اليد العاملة مثل الهند وال�صني
يف االقت�صاد العاملي ،وثالثا االعتماد الوا�سع النطاق للبنوك املركزية على �سيا�سات ا�ستهداف الت�ضخم.
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وبغ�ض النظر عن الأ�سباب ،فعدم وجود ت�ضخم يف الأجور يعني �أن ال�سلطات النقدية لن تنتهج �سيا�سات
نقدية انكما�شية ملكافحة الت�ضخم الناجم عن ارتفاع �أ�سعار الطاقة.
وعليه ف�إن الآثار الرئي�سية من وجهة النظر املذكورة �أعاله ،تتمثل يف ما يلي:

• ميكن ا�ستمرار النمو يف االقت�صاد العاملي يف ظل االرتفاعات احلادة يف �أ�سعار النفط؛
• قد ترتفع �أ�سعار النفط �إىل م�ستويات عالية جدا قبل ان حتفز ال�ضغوط االنكما�شية التي �ست�ؤثر على
الطلب العاملي على النفط .هذا االعتقاد �أكدته العديد من املنظمات الدولية وامل�ؤ�س�سات املالية التي كانت
تتوقع معدالت منو مرتفعة على الرغم من االرتفاع احلاد يف �أ�سعار النفط وال�سلع الأخرى ؛
• �إن الت�صور ب�ش�أن الت�أثري املحدود لأ�سعار النفط على النمو ي�ؤثر على �سلوك املتعاملني الرئي�سيني يف
ال�سوق مبا يف ذلك منظمة �أوبك .فالعديد من البلدان املنتجة من �أوبك تكون ردة فعلها �سلبية الرتفاع
�أ�سعار النفط حيث املخاوف ب�ش�أن ت�أثري �أ�سعار النفط املرتفعة على الطلب ترتاجع.

ومن ال�سابق لأوانه القول ب�أن العالقة بني �أ�سعار النفط والنمو االقت�صادي قد �ضعفت لدرجة متكن ال�سوق
النفطية من جتاهل �آلية ردود الفعل يف املدى املتو�سط واملدى الطويل .ويف نهاية املطاف �سيكون لالرتفاع يف �أ�سعار
النفط ت�أثري على النمو والطلب العاملي على النفط .ومع ذلك ،هناك حاالت عدم يقني ب�ش�أن التوقيت ،وعند �أي
م�ستوى للأ�سعار ميكن �أن نرى ا�ستجابة حقيقية للنمو االقت�صادي العاملي .وبعبارة �أخرى ،هناك �شكوك كبرية
حول عند �أي م�ستوى من االرتفاع يف �أ�سعار النفط �ستتعر�ض �آفاق االقت�صاد العاملي للخطر .هذا هو اجلانب املهم
الذي حتتاج البلدان امل�صدرة للنفط اىل موا�صلة مراقبته ب�شكل م�ستمر.
 .6تقلبات �أ�سعار النفط والنمو االقت�صادي
بدال من الرتكيز على �صدمات �أ�سعار النفط ،هناك اجتاه �آخر يف �أدب ال�صناعة النفطية ي�شدد على �أثر
تقلبات �أ�سعار النفط (�أو ت�أرجحات الأ�سعار على نحو �أدق) على تباط�ؤ النمو االقت�صادي .فعند زيادة درجة عدم
اليقني �ست�ؤدي التحركات احلادة يف الأ�سعار اىل زيادة يف ‘ خيار االنتظار ‘ مما �سي�ؤدي �إىل ت�أجيل قرارات
اال�ستثمار واال�ستهالك االمر الذي �سينجم عنه �آثار �سلبية على االنتاج والنمو االقت�صادي.
وتدعم العديد من الأدلة هذه الفر�ضية ،فعلى �سبيل املثال ،وجد كل مــن غوو وكلي�ســن
(� (Guo and Kliesen, 2005أن تقلبات �أ�سعار النفط خالل الفرتة  2004 - 1984كان لها ت�أثري
�سلبي كبري على خمتلف امل�ؤ�شرات الرئي�سية لالقت�صاد الكلي للواليات املتحدة مثل اال�ستثمارات
الثابتة ،واال�ستهالك ،ومعدالت التوظيف ،والبطالة .وقد تو�صال اىل �أن الزيادة يف �أ�سعار النفط
اخلام عموما �أقل �أهمية من حاالت عدم التيقن املتعلقة باالجتاه امل�ستقبلي للأ�سعار.
ومع ذلك ،فان �أثر التقلبات يف �أ�سعار النفط على الطلب عليه لي�ست دائما وا�ضحة .فقد وجد
�سوي�ست و�آخرون )� (Soest et al , 2000أن حاالت عدم اليقني ب�ش�أن اال�سعار امل�ستقبلية للطاقة �ست�ؤدي
اىل ت�أخري اال�ستثمارات يف جمال ال�سلع الر�أ�سمالية الأكرث كفاءة يف ا�ستخدام الطاقة .وقد وجد �أن
حاالت عدم اليقني املتعلقة بارتفاع �أ�سعار الطاقة اليوم �ستزيد من احتمال حدوث تقلبات يف �أ�سعار
الطاقة يف امل�ستقبل .وهذا من �ش�أنه حث ال�شركات على ت�أجيل اعتماد املزيد من ال�سلع الر�أ�سمالية
اجلديدة املوفرة للطاقة ،مبا يف ذلك املركبات.
 .7الركود ،واالنخفا�ض يف الطلب على النفط والناجت املحلي الإجمايل
لقد ك�شفت �أحداث عامي  2008و 2009بو�ضوح تام� ،أن ال�صدمات التي حتدث خارج ال�سوق
النفطية ميكن �أن يكون لها ت�أثري طويل الأمد على �أ�سواق النفط ب�شكل عام ،وعلى الطلب على النفط
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ب�شكل خا�ص .فالركود االقت�صادي غالبا ما ينطوي عليه انخفا�ضا يف منو الناجت املحلي الإجمايل.
ويت�أثر الناجت من خالل قنوات خمتلفة .فعلى �سبيل املثال ،قد تقلل الأزمات املالية من حجم امل�شاركة
يف قوة العمل من خالل عدم ت�شجيع الباحثني عن عمل ،ودفع العاملني ملغادرة القوة العاملة .وهكذا،
ميكن �أن ت�ؤدي الأزمات �إىل زيادة يف معدل البطالة الهيكلية� .أي�ضا ،وقد تخف�ض الأزمة املالية حجم
اال�ستثمار وحتدث تباط�ؤ يف تراكم ر�أ�س املال  --وخا�صة �إذا كانت �أ�سواق االئتمان متر بحالة ت�شديد
واحل�صول على القرو�ض ي�صبح �أكرث تقييدا وتكلفة.
وا�ستنادا �إىل تاريخ الأزمات ال�سابقة ،ف�إن �صندوق النقد الدويل يرى �أن م�سار النمو يف الناجت
�سيميل �إىل �أن يكون �ضعيف ب�شكل كبري نتيجة الأزمات امل�صرفية .ويرى �صندوق النقد الدويل �أنه لي�س
هناك انتعا�شا كما كان قبل الأزمة على املدى املتو�سط .وعلى اجلانب الإيجابي يرى �صندوق النقد
الدويل �أن معظم االقت�صادات� ،ستعود اىل معدالت النمو �إىل �شهدتها ما قبل الأزمة.
وحيث �أن الطلب على النفط مرتبط بالناجت املحلي الإجمايل ،فالأزمات املالية �أدت �أي�ضا �إنخفا�ض
الطلب على النفط �أي�ضا ،كما يو�ضح ال�شكل ( 4 -يف ال�صفحات الأوىل من هذه الدرا�سة) ،نتيجة
للأزمة ،فمن املتوقع �أن يكون م�ستوى الطلب على النفط �أقل مما كان متوقع يف �سيناريو اال�سا�س ولي�س
هناك انتعا�ش والعودة اىل الو�ضع الذي �ساد ما قبل الأزمة .يف الواقع ميكن ل�سل�سلة من ال�صدمات
النا�شئة خارج ال�سوق النفطية �أن ت�ؤدي اىل حدوث خ�سائر كبرية يف الطلب على النفط ،وقد حتتاج
ال�سوق النفطية لعدة �سنوات للعودة اىل الو�ضع االعتيادي .يف الأزمة احلالية ،اليزال حجم االنخفا�ض
غري وا�ضح ولكن يبدو �أن يكون كبريا جدا  -ورمبا يف حدود � 5إىل  .% 10ويف تقريرها االخري “ �آفاق
النفط العاملية  ،“ 2009ت�شري تقديرات منظمة �أوبك ملا قبل الأزمة يف � ،2008إن متو�سط الطلب
على نفط �أوبك �سيبلغ ذروته عند  31مليون ب/ي ،وميكن �أن يحدث ذلك يف عام  2013قبل الو�صول
�إىل هذا امل�ستوى مرة �أخرى.
 .8الطلب على النفط والأ�سعار الن�سبية للطاقة
ت�ؤثر الأ�سعار الن�سبية على مزيج الطاقة عن طريق االحالل الهام�شي .فعندما ينخف�ض ال�سعر
الن�سبي لوقود معني ،متيل ح�صته الن�سبية يف مزيج الوقود �إىل االرتفاع .ولكن ال ميكن للأ�سعار الن�سبية
لوقود معني �أن تظل منخف�ضة �إال �إذا كانت الزيادة يف الطلب متت مقابلتها مبرونة العر�ض .وهذا له
عدد من الآثار ،منها :
• ميكن ل�ضرائب الكربون �أو الإعانات ،التي ت�ؤثر على الأ�سعار الن�سبية� ،أن ت�ؤثر على احل�صة الن�سبية
للنفط يف مزيج الطاقة ؛
• ويف حالة الوقود احليوي (وخا�صة تلك القائمة على تقنيات اجليل الأول) ،من املرجح �أن تكون ا�ستجابة
العر�ض �ضعيفة جدا على املدى الطويل خ�صو�صا ان هناك خماوف من �أن اجليل الأول من الوقود احليوي
قد ي�ؤثر على الإمدادات الغذائية .ويف حني �أن االنخفا�ض يف ال�سعر الن�سبي للوقود احليوي من �ش�أنه �أن
يزيد الطلب يف البداية� ،إال �أن حمدودية العر�ض �ست�ؤدي يف نهاية املطاف اىل ارتفاع �أ�سعار الوقود احليوي.
وللحفاظ على القدرة التناف�سية لإنتاج الوقود احليوي ،ت�ضطر حكومات البلدان امل�ستهلكة �إىل اللجوء
�إىل عمليات الدعم لزيادة جاذبيتها يف مزيج الطاقة .وبعبارة �أخرى� ،ستتحدد ح�صة الوقود احليوي مزيج
الطاقة اىل حد كبري بناء على ال�سيا�سات احلكومية املنتهجة ؛
• على الرغم من عدم مناف�سة الفحم والغاز املبا�شرة للنفط� ،إال �أنه مل يعد باالمكان جتاهل هذين
امل�صدرين يف قطاع النقل مع دخول ال�سيارات الكهربائية ،ال�سيارات امل�ستخدمة للغاز الطبيعي امل�ضغوط.
وعلى عك�س االيثانول ،تعد امدادات الفحم والغاز الطبيعي �أكرث مرونة ،وزيادة الطلب على هذين امل�صدرين
لن يغري بال�ضرورة من �أ�سعارها الن�سبية يف مزيج الطاقة ،وبالتايل �ستظل قادرة على املناف�سة من دون
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الدعم احلكومي .و�إذا ما مت فر�ض �ضريبة الكربون ،ف�إن اجلاذبية الن�سبية للغاز الطبيعي يف قطاع النقل
�سرتتفع بانخفا�ض جاذبية الفحم (يف ظل غياب ا�ستخدام عمليات ا�صطياد وتخزين الكربون).

 .9االبتكارات التكنولوجية وقطاع النقل
من املرجح �أن ي�أتي معظم النمو يف الطلب على النفط من قطاع النقل حيث تقدر منظمة اوبك �أن النقل الربي
من �ش�أنه �أن ي�ضيف ما يقرب من  8ماليني ب/ي بني عامي  2007و ،2030وفقا لل�سيناريو املرجعي .و�سريكز
هذا اجلزء على االبتكار التكنولوجي الذي قد ت�ؤثر على النقل الربي.
�إن تقييم �أثر التقدم التكنولوجي و�سيا�سات الطلب على النفط ال تتم بطريقة مبا�شرة ،فالتطور الذي
يحدث يف االبتكارات التكنولوجية يت�أثر مبجموعة وا�سعة من العوامل مبا يف ذلك التطورات يف ال�سوق النفطية
وال�سيا�سات احلكومية .وعالوة على ذلك ،من ال�صعب قيا�س و� /أو التنب�ؤ ب�أثر االبتكارات التكنولوجية يف قطاع
النقل على الطلب على النفط .ولكن يف امل�ستقبل املنظور ،من �شبه امل�ؤكد �أن تظل تكنولوجيا حمرك االحرتاق
الداخلي مهيمنة على قطاع النقل .وبدال من التفكري يف التطورات التكنولوجية املفاجئة التي من �ش�أنها �أن حتول
قطاع النقل وت�سبب يف حدوث تغيري مفاجئ �أو انهيار يف الطلب على النفط خالل فرتة ق�صرية من الوقت ،ينبغي
على املرء �أن يفكر يف �سل�سلة االبتكارات ال�صغرية القادمة من امل�صادر املتنوعة� .إن �آثار االبتكارات التكنولوجية
وال�سيا�سات احلكومية من املحتمل �أن تتجلى يف عدد من الطرق ،من �أهمها:
• ت�شجيع التقدم التكنولوجي يف قطاع النقل من خالل تقدمي االعانات لالن�شطة البحثية وغريها من
املبادرات االحادية �أو املتعددة الأطراف التي تهدف �إىل تعزيز كفاءة قطاع النقل ؛
• زيادة اخرتاق ال�سيارات الهجينة ،وال�سيارات الكهربائية ،وال�سيارات امل�ستخدمة للغاز الطبيعي امل�ضغوط
لقطاع النقل.

يذكر �أن معظم هذه الأنواع من املركبات ،يف الوقت الراهن ،غري قادرة على املناف�سة يف ظل غياب الدعم
احلكومي .ولكن التقدم التكنولوجي ،ووفورات احلجم ،والدعم احلكومي ،و�أ�سعار النفط املرتفعة ن�سبيا ،لديها
القدرة على تغيري ال�صورة يف املدى الطويل.
�إن التطورات احلا�صلة يف ال�صني مثرية لالهتمام ،ففي الوقت الذي تخلفت ال�صني يف جمال تكنولوجيا
حمركات االحرتاق� ،إال �أنها عازمة على �أن ت�صبح رائدة يف تكنولوجيا ال�سيارات الكهربائية حيث تهدف اىل
خلق �صناعة عاملية رائدة .وت�سعى ال�صني للح�صول على جمموعة من ال�سيا�سات لت�شجيع ال�سيارات الكهربائية
مع وجود خطط ملنح �إعفاءات �ضريبية للم�ستهلكني على م�شرتياتهم ،وتقدمي �إعانات لأ�ساطيل �سيارات الأجرة،
وت�شجيع املدن لإقامة حمطات ل�شحن ال�سيارات الكهربائية .كما تدعم احلكومة �أي�ضا ن�شاط البحث يف جمال
الت�صميم والتكنولوجية املتعلقة بال�سيارات الكهربائية .ومن املثري لالهتمام� ،أن تعزيز ودعم ال�سيارات الكهربائية
قد �أ�صبح جمال للتعاون الدويل .فقد وافق الرئي�س الأمريكي ،باراك �أوباما ،خالل زيارته الأخرية لل�صني ،مع
الرئي�س ال�صيني “هو جينتاو” على جمموعة وا�سعة النطاق من التدابري لتعزيز التعاون بني البلدين يف جمال
الطاقة النظيفة ،مع تركيز خا�ص على التعاون الثنائي يف جمال تطوير و�صناعة ال�سيارات الكهربائية وغريها من
ال�سيارات النظيفة .و�أكد الزعيمان على امل�صلحة امل�شرتكة القوية لبلديهما فيما يخ�ص ت�سريع انت�شار ال�سيارات
الكهربائية للحد من االعتماد على النفط ،وخف�ض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز النمو االقت�صادي .وت�شمل
حزمة التدابري �إن�شاء مركز لبحوث الطاقة م�شرتك بني الواليات املتحدة وال�صني ،مع �إعطاء �أولوية للأبحاث
املتعلقة بكفاءة ا�ستخدام الطاقة يف املباين ،والفحم النظيف (مبا يف ذلك احتجاز الكربون وتخزينه) ،وال�سيارات
النظيفة .كما �أطلق الطرفان �أي�ضا املبادرة ال�صينية االمريكية لل�سيارات الكهربائية ،التي متخ�ض عنها �إن�شاء
املنتدى ال�صيني االمريكي لل�سيارات الكهربائية .و�ست�شتمل الأن�شطة امل�شرتكة على معايري موحدة للت�صنيع
والتطوير ،وخارطة طريق تقنية وفنية ،وتعزيز الوعي العام وامل�شاركة.
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ويعتقد الكثري من املراقبني �أن ال�سيارات الهجينة وال�سيارات الكهربائية �ستلعب دورا مهما
يف امل�ستقبل .دويت�شه بنك ،على �سبيل املثال ،يتوقع �أن ال�سيارات الهجينة والكهربائية يف الواليات
املتحدة �ستمثل حوايل  % 25من ال�سيارات اجلديدة يف عام  ،2020ويذكر �أن حوايل % 9 - 8
من تلك املركبات جتوب الطرقات يف الوقت احلا�ضر .وبالن�سبة لل�صني ،ف�إنه يتوقع �أن نحو ثلثي
مبيعات ال�سيارات اجلديدة �ستكون عالية الكفاءة ،ونحو ن�صف املركبات اخلفيفة �ستكون من النوع
الكهربائي �أو الهجني بحلول عام  .2030وتتخذ درا�سات �أخرى وجهة نظر خمتلفة ،حيث ت�شري �إىل
وجود عوائق كثرية �ستحد من اخرتاق ال�سيارات الكهربائية مبا يف ذلك القيود املفرو�ضة على املوارد
مثل الليثيوم الذي يعترب �ضروريا ل�صناعة البطاريات.
وتخ�ضع هذه التوقعات �إىل درجة كبرية من عدم اليقني حيث هناك متغريات كثرية حتد من
تكوين �أ�سطول املركبات .وال�سيا�سات احلكومية والتكنولوجيا لي�ست �سوى جزء من جمموعة وا�سعة
من العوامل التي حتدد قرار �شراء �سيارة كهربائية �أو �سيارة هجينة .وبالتايل ،ف�إن انت�شار هذه الأنواع
من املركبات يف قطاع النقل على نطاق وا�سع �أمرا غري حم�سوم .وبناء على ما مت التطرق اليه �أعاله،
من املهم �أن �إبداء املالحظات التالية :
• �إن االجتاه نحو حت�سني كفاءة الوقود قائم فعليا يف الوقت احلا�ضر و�آخذ يف التزايد ،ومن املرجح �أن
ي�ستمر بال هوادة ب�سبب االبتكارات التكنولوجية التي من �ش�أنها حت�سني خ�صائ�ص ال�سيارة ،ونظرا ل�سيا�سات
احلكومية التي تف�ضل على نحو متزايدا ال�سيارات االكرث كفاءة ،وال�صديقة للبيئة ،و�صغرية احلجم ؛
• االبتكارات التكنولوجية لي�ست خارجية لكنها تت�أثر بالتطورات داخل وخارج ال�سوق النفطية ؛
• من غري املرجح �أن يتغري االجتاه نحو حت�سني الكفاءة بفعل هبوط �أ�سعار النفط .ومن ناحية �أخرى،
ميكن لالرتفاع يف �أ�سعار النفط �أو زيادة تقلباتها (ف�ضال عن املخاوف ب�ش�أن م�ستقبل توافر النفط) �أن ي�سرع
التوجه نحو حت�سني الكفاءة .وبعبارة �أخرى ،لي�س لنمو حت�سني الكفاءة عالقة بالتغريات يف الأ�سعار؛
• ال�سعي لتح�سني الكفاءة �سيحدث يف كل من االقت�صادات املتقدمة والنامية  -ورمبا بقوة �أكرب يف الأخرية.
ومن املرجح �أن يتعزز على مر الزمن التعاون على ال�صعيد الدويل يف املجاالت الرئي�سية ،مثل التقدم
التكنولوجي يف جمال ت�صنيع ال�سيارة الكهربائية؛
• ومبا �أن �أكرث هذه ال�سيارات �ست�ستخدم الكهرباء من حمطات الطاقة التي تعمل بالفحم ،فدخول ال�سيارات
الكهربائية على نطاق وا�سع يعني اخرتاق غري مبا�شر للفحم لقطاع النقل .وباملثل ،ف�إن االعتماد الوا�سع
لبع�ض ال�سيارات على الغاز الطبيعي امل�ضغوط يعني �أي�ضا حدوث اخرتاق غري مبا�شر للغاز الطبيعي لقطاع
النقل .ويف الوقت احلا�ضر ،ت�شكل ال�سيارات الكهربائية وال�سيارات امل�ستخدمة للغاز الطبيعي امل�ضغوط
ح�صة �صغرية من �أ�سطول املركبات .لكن معدالت ا�ستخدامها تنمو ب�سرعة كبرية بف�ضل ال�سيا�سات احلكومية
الداعمة من جهة ،والزيادة يف ال�سعر الن�سبي للنفط يف مزيج الطاقة من جهة �أخرى؛
• على الرغم من �أن النفط �سيظل الوقود املهيمن يف قطاع النقل ل�سنوات قادمة� ،إال �أن امل�صادر الأخرى
للطاقة مثل الفحم والغاز ،والإيثانول بد�أت فعال يف املناف�سة مما يعني �أن الأ�سعار الن�سبية لأنواع الوقود
املختلفة �ست�صبح �أكرث �أهمية مع مرور الوقت؛
• وعلى الرغم من حقيقة �أن هذه االبتكارات التكنولوجية �ست�ؤثر فقط على الطلب على النفط� ،إال �أن
�آثارها الرتاكمية والعك�سية ال ميكن جتاهلها.

ولكن كيف �ست�ؤثر العوامل املذكورة �أعاله على الطلب على الغازولني يف املدى البعيد؟ حيث �أن الطلب على
الغازولني يخ�ضع ملعادلة �أو دالة تتكون من ثالثة عوامل وهي عدد املركبات ،وعدد الكيلومرتات املقطوعة يف
ال�سنة ،وكفاءة �أ�سطول املركبات .ويكون للعاملني االولني ت�أثري �إيجابي على الطلب على الغازولني يف حني �أن العامل
الأخري ميار�س ت�أثريا �سلبيا على الطلب على الغازولني .وفهم حمددات كل هذه العوامل ميكن �أن ت�ساعدنا على
و�ضع بع�ض التوقعات ب�ش�أن ديناميكيات الطلب على النفط.
39

النفط والتعاون العربي 135 -
ال�شكل  :25 -النمو يف ال�سيارات العاملة بالغاز الطبيعي

امل�صدر  :اجلمعية الدولية ل�سيارات الغاز الطبيعي

ال�شكل  :25 -متو�سط النمو من ال�سيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي ح�سب املنطقة

امل�صدر  :اجلمعية الدولية ل�سيارات الغاز الطبيعي

ي�شري التحليل �أعاله �أن النمو ال�سريع يف البلدان النامية والتح�سينات املرتبطة بها يف الدخل مرتبط
بالنمو ال�سريع يف ملكية ال�سيارات .و�سيكون لذلك �أثر �إيجابي على الطلب على الغازولني .وت�شري الأدلة
القائمة �إىل �أن �أ�سعار الغازولني لي�س لها ت�أثري كبري على ملكية ال�سيارة .ومع ذلك ،ف�أن �أ�سعار الغازولني
املرتفعة ميكن �أن ت�ؤثر على خيار امل�ستهلكني وت�شجع التحول نحو �سيارات �أ�صغر حجما و�أكرث كفاءة.
و�سيكون �أثر التغريات يف الأ�سعار وا�ضحا على العامل الثاين وهو عدد الأميال املقطوعة .وتظهر بع�ض
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الأدلة من الواليات املتحدة �أنه ا�ستجابة الرتفاع الأ�سعار يف حمطات الغازولني ،يقوم �سائقي ال�سيارات
ب�ضبط عاداتهم فيما يتعلق بالقيادة عن طريق تقليل عدد الرحالت ،والقيادة بوترية �أبط�أ .وت�شري الأدلة
�أي�ضا �أن هذا الطلب يعود لالرتفاع عندما تنخف�ض �أ�سعار الغازولني و�ستزداد عدد الأميال املقطوعة مرة
�أخرى .وهذا االمر يحدث �أي�ضا يف البلدان النامية.
�إن التفاعل بني النمو يف �أ�سطول ال�سيارات واملكا�سب الكلية املحققة من الكفاءة �سيحدد اجتاه
الطلب على الغازولني على املدى الطويل .وخالل العقد القادم ،من املرجح ان يهيمن الأثر الأول ،وهو
النمو يف �أ�سطول ال�سيارات ،و�سوف ي�ستمر الطلب على الغازولني يف االرتفاع .ويف نهاية املطاف،
�ستكون هناك نقطة حتول حيث املكا�سب الكلية املحققة من الكفاءة (واحالل �أنواع الوقود الأخرى)
�ستفوق النمو يف عدد من ال�سيارات .وتختلف التقديرات ب�ش�أن توقيت حدوث نقطة االنعطاف تلك،
بع�ض املحللني يتوقع �أن يحدث يف وقت مبكر رمبا يف العقد املقبل .فعلى �سبيل املثال ،يتوقع دويت�شه
بنك �أن نقطة االنعطاف �سوف حتدث خالل الفرتة  ،2017 - 2016عندها �سي�شهد الطلب على
الغازولني تراجعا ب�شكل مت�سارع.
وجدير بالذكر �أن توقع توقيت بلوغ نقطة االنعطاف يظل خا�ضعا حلاالت عدم يقني كبرية مما يحد من
الفائدة املتوخاة من هذا االجراء .ولذلك ،ف�إن فهم العوامل الرئي�سية التي ت�سمح لبع�ض املراقبني بالتنب�ؤ
مبثل هذا التغيري يف االجتاه ،وكيف �أن تلك العوامل تتطور مع مرور الوقت وهو ما من �ش�أنه �أن يكون ذا
فائدة �أكرب .واملثري لالهتمام ،كما ورد يف العديد من التقارير� ،أن املتغري الرئي�سي الذي يحدد توقيت بلوغ
نقطة االنعطاف هي ال�سيا�سة احلكومية ،وهي امل�س�ألة التي �سيتم تناولها يف الفقرة املوالية.
 .10ال�سيا�سات احلكومية والطلب على النفط
تبنت حكومات البلدان امل�ستهلكة للنفط طيف وا�سع من ال�سيا�سات الرامية �إىل تقليل االعتماد على النفط.
واملحرك الرئي�سي لهذه ال�سيا�سات يف كثري من الأحيان هو ق�ضية �أمن الطاقة واالهتمامات املتزايدة حول ق�ضية
التغري املناخي ،وهما يف واقع االمر ق�ضيتان ،مرتابطتان ترابطا وثيقا.
وتختلف تلك ال�سيا�سات اختالفا كبريا بني البلدان ولكن ت�صب معظمها يف التوجهات العامة التالية:

• اتخاذ تدابري لتعزيز تطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة من خالل اجلمع بني خطط ال�سوق واخلطط
املالية املحفزة ؛
• ال�سيا�سات التي ت�شجع على تطوير �أ�سطول مركبات �أكرث كفاءة من خالل اللوائح (مبا يف ذلك تعزيز معايري
كفاءة الوقود  ،)CAFEواحلوافز والإعانات وال�ضرائب ،والإقناع الأخالقي ،و � /أو مزيج من هذه االدوات؛
• التدابري الرامية �إىل احلد من ا�ستخدام ال�سيارات من خالل حت�سني نظام النقل العام وزيادة التكلفة
الن�سبية لل�سفر بال�سيارة من خالل اتخاذ بع�ض التدابري مثل فر�ض ال�ضرائب؛
• ال�سيا�سات الرامية �إىل خف�ض ح�صة النفط يف مزيج الطاقة من خالل ت�شجيع �أنواع الوقود البديلة مثل
االيثانول والغاز الطبيعي كبديل للمنتجات البرتولية يف قطاع النقل ؛
• ال�سيا�سات الرامية �إىل تغيري �أ�سعار الطاقة وال�سعر الن�سبي للنفط يف مزيج الطاقة عن طريق فر�ض
ال�ضرائب و � /أو نظم احلد والتجارة يف الكربون التي و�ضعت �سعر على الكربون؛

ومن املهم �أن ن�ؤكد على النقاط التالية:
�أوال �أن االجتاه القوي نحو �إعادة هيكلة مزيج الطاقة بعيدا عن النفط �سوف لن يختفي ،وعلى الرغم من
بع�ض العوائق املحتملة� ،إال �أن اجلهود الرامية �إىل خف�ض االعتماد على النفط �ست�ستمر بال هوادة.
ثانيا ،بعيدا عن القلق ب�ش�أن تغري املناخ ،وفرة البدائل الرخي�صة واملتاحة ب�سهولة مثل الفحم� ،سي�ضع مزيد
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من ال�ضغط على �إعادة هيكلة مزيج الطاقة بعيدا عن النفط يف العديد من البلدان.
ثالثا ،بعيدا عن االخرتاقات التكنولوجية الرئي�سية ،من غري املحتمل �أن تكون �آثار ال�سيا�سات على الطلب
على النفط (حتى �إذا ما نفذت على نطاق وا�سع) مدمرة ل�سوق النفط على املدى الق�صري – على الرغم من
�أن هناك من يرى �أن اجتاهات ال�سيا�سة العامة� ،أو االخرتاقات التكنولوجية املحتملة قد يكون لها �آثارا فورية
على التوقعات على املدى الطويل  -وبالتايل على �أ�سواق النفط .والنقطة املهمة ،هو �أن �أثر هذه ال�سيا�سات
هو عملية تراكمية وغري قابلة للتغيري .فهذه الآثار �سترتاكم مع مرور الزمن ،وبالتايل ال ميكن جتاهلها يف
الأجل الطويل.

 .11اال�ستنتاجات
�إن فهم ديناميكيات الطلب العاملي على النفط �أمر حا�سم ومهم مل�صدري النفط .وي�شري حتليلنا ان
تطور الطلب العاملي يت�أثر بعدد كبري من العوامل املرتابطة منها ما هو متعلق بال�سوق النفطية ومنها
ما هو �آت من خارجها .والتوقعات التي ت�شري اىل �أن منو الطلب العاملي على النفط �سي�ستمر بوترية
مرتفعة �سوف يتحقق.

يجب على البلدان امل�صدرة للنفط وال�شركات وحمللي ال�سوق عند اجراء توقعاتهم االخذ يف
احل�سبان كل من احتمال انعكا�س م�سار ال�سيا�سات ،وحدوث بع�ض النكبات ،وال�صدمات النا�شئة من
خارج ال�سوق النفطية ،والنظر يف �آثار الأ�سعار والدخل على الطلب على النفط على املدى الطويل.
ول�سوء احلظ ،هذا مل يحدث يف الوقت الراهن ،حيث يتم قبول توقعات النمو القوي يف الطلب على
النفط دون متحي�ص ،والقبول بهذا ال�شكل ينعك�س على ق�ضية الت�شديد يف �أ�سا�سيات ال�سوق .وقد
�ساد على نطاق وا�سع االعتقاد ب�أن التعط�ش للنفط يف ال�صني والهند من امل�ستحيل �إخماده .وحتليلنا
للديناميكيات الطلب ،تقرتح ما يلي :
• من غري املرجح ان ت�شهد االبتكارات التكنولوجية وال�سيا�سات احلكومية التي تقودها االهتمامات
البيئية واملخاوف ب�ش�أن �أمن الطاقة �أي حتول .وعلى الرغم من �أن ت�أثريها على ال�سوق النفطية يف
الوقت الراهن �ضئيل� ،إال �أن ت�أثريها �سيكون تراكمي على مر الزمن ،ومن غري املرجح �أن تكون قابلة
للتغيري؛
• ال�سيا�سات التي ت�ؤثر على الطلب جاري تنفيذها �سواء من جانب البلدان النامية �أو البلدان
املتقدمة على حد �سواء .ومن املرجح �أن تزداد عمليات التن�سيق والتعاون بني الطرفني فيما يخ�ص
�سيا�سات احلد من الطلب ،وال �سيما يف بيئة �أ�سعار للنفط مرتفعة ومتقلبة ؛
• ا�ستطاعت �أنواع �أخرى من الوقود الدخول يف قطاع النقل ب�شكل فعلي ،وبالتايل ال�سعر الن�سبي
للنفط يف مزيج الطاقة �سيزداد �أهمية يف قطاع النقل ؛
• ميكن للتطورات احلا�صلة خارج ال�سوق النفطية ،مثل زيادة اله�شا�شة والتغيريات يف النظام املايل،
�أن يكون لها �آثار مبا�شرة على الطلب على النفط على املدين الق�صري والطويل ؛
• �سلوك �أ�سعار النفط (�سواء امل�ستويات املطلقة� ،أوالتقلبات� ،أو الت�أرجح� ،أو ال�سعر الن�سبي للنفط)
لها ت�أثريات قوية يف نهاية املطاف ،وقد تكون تلك الت�أثريات مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،وقد يت�أخر
ت�أثريها كثريا ،وميكن �أن يكون غري خطي.

و�أخريا ،ميكن طرح ال�س�ؤال املتعلق بالعالقة التقليدية اخلا�صة با�ستمرار النمو القوي يف الطلب
على النفط بناء على النمو ال�سريع وامل�ضطرد لالقت�صاد العاملي ،وال �سيما يف البلدان الآ�سيوية غري
الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية .واجلواب هو �أن م�س�ألة �سيناريو ‘العمل كاملعتاد’ لي�ست
مقبولة على االطالق .لن�أخذ مثاال� ،سيناريو ‘العمل كاملعتاد’ بالن�سبة للتوقعات املتعلقة بال�صني يقدم
عادة للتدليل على ا�ستحالة ا�ستمرار مثل هذا النمو وال�ضرورة ملحة حلدوث تغيري جذري .وباملثل ،من
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ال�سمات الأ�سا�سية للعديد من ال�سيناريوهات املرجعية املتعلقة بالطلب على النفط والطاقة� ،أنها ت�سلط
ال�ضوء على التناق�ضات .وما تظهره هو �أن �شيئا ما �سيتغري .ولكن ما هو هذا ال�شئ؟

ق�ضية تقليدية �أخرى هي �أن الأ�سعار تغيري ،ولكن �إىل �أي مدى� .أمر �آخر هو �أن النمو العاملي يتباط أ�
ب�شكل جذري .واملناق�شة الواردة �أعاله ،ت�شري �إىل �أن هناك �أ�شياء �أخرى كثرية ميكن �أن تتغري .على وجه
اخل�صو�ص ،ميكن ملجموعة من املبادرات ال�سيا�سية والتغيريات الهيكلية والتطورات التكنولوجية �أن
حتدث تغري جذري يف �صورة الطلب وت�سمح با�ستمرار التنمية يف العامل .والبع�ض الآخر ،يذهب �أبعد
من ذلك حيث يدعو خلف�ض جذري يف ا�ستخدام جميع �أنواع الوقود الأحفوري ،بدءا من الفحم.

�سيتم يف العدد  136تقدمي
اجلزء الثاين من هذه الدرا�سة و�سيتناول
ثالثة حماور� ،أولها ق�ضايا الت�سعري و�سلوك �أ�سعار
النفط واجتاهاتها امل�ستقبلية ،وثانيها و�ضع الغاز
الطبيعي يف خمتلف مناطق العامل :التطورات
والعوائق والتحديات ،و ثالثها الق�ضايا ذات
العالقة بالبلدان العربية
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محمد الهواري

تر�شيد ا�ستهالك الطاقة يف البلدان العربية
()1
الدوافع والآثار االقت�صادية
تختزن املنطقة العربية ما يزيد عن  % 60من احتياطات النفط العاملية وحوايل
 % 30من احتياطات الغاز ،وهي املنطقة العاملية الأكرث مالءمة ال�ستغالل الطاقة املتجددة
ل�سعة �صحاريها وطول �سواحلها وتعدد مرتفعاتها ،لكنها يف نف�س الوقت ال تزال تعتمد اىل
حد كبري على اخلربة والتقنية الأجنبية ال�ستغالل وحتويل هذه امل�صادر .وبالإ�ضافة �إىلذلك
ف�إن اال�ستهالك املحلي العربي للطاقة ما فتئ يكرب وبن�سب مرتفعة .وال �شك �أن االلتفات
�إىل م�س�ألة تر�شيد ا�ستهالك الطاقة ،و�إيالئها ما ت�ستحق من عناية واهتمام� ،سوف يجنب
البلدان العربية خمتلف �أ�شكال هدر الطاقة الذي ال يذهب من دون طائل فح�سب ،بل
يرهن �أمن الطاقة فيها ،وي�ؤثر على خمتلف م�شاريع التنمية امل�ستدامة املن�شودة .تتناول هذه
الدرا�سة خمتلف ال�سبل والأ�ساليب التي ميكن من خاللها حتقيق الرت�شيد يف هذا املجال
بالغ الأهمية واحليوية.

*

مقدمة
لو �أمعنا النظر فيما يدور من حولنا لوجدنا �أن الطبيعة ميزت الكائنات
احلية عن �سائر مكونات الكون بقدرتها بدرجات متفاوتة على ا�ستغالل
الطاقة وتكيفها ملتطلبات حياتها البيولوجية ومنط عي�شها الفردي
واجلماعي ،ال بل �أكرث من ذلك فقد يكون ا�ستهالك الطاقة وطريقة تطويعها
ومدى اال�ستفادة منها هو امل�ؤ�شر على مدى تطور الكائنات احلية على �سلم
التطور البيولوجي واملجتمعي فالإن�سان يتميز عن احليوان بتطور �أنظمة
ا�ستغالله للطاقة وتتميز جمتمعاته املتطورة بكثافة ا�ستعمالها للطاقة،
واحليوان يتميز عن النبات بنظامه لال�ستغالل البيولوجي للطاقة الذي
ميكنه من العي�ش والتنقل والتوا�صل ،والنباتات تتميز عن اجلماد من
خالل ا�ستغاللها لنظام طاقي �أقل تطورا من النظام احليواين واملتمثل
يف التمثيل ال�ضوئي وامت�صا�ص املغذيات واملاء من الأر�ض لكن ال مينحها
القدرة على احلركة والتوا�صل ،وحتى بع�ض اجلماد له قدرة ب�سيطة على
ا�ستغالل الطاقة من خالل الأك�سدة مثال ،بالرغم من �أنه ميكن �أن يكون
م�صدرا هائال للطاقة كاملواد الهيدروكربونية واخل�شب وحتى املاء.
----------------------------------

* مدير �إدارة التنمية ال�صناعية  -املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين ،الرباط ،اململكة املغربية
 - 1قدمت هذه الورقة يف اجلل�سة الفنية الثانية“ ,ا�ستهالك الطاقة و�إمكانيات تر�شيده” يف م�ؤمتر الطاقة العربي التا�سع،
 12 - 9مايو  ، 2010الدوحة  -دولة قطر
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�إن الأنظمة احلالية ال�ستغالل الطاقة مازالت �ضعيفة الكفاءة �أو �ضعيفة جدا ،فال�سيارة
ال ت�ستغل �إال بـ  % 15من الطاقة احلرارية الكامنة يف البنزين لدفع عجالتها ،وال ي�ستفيد
م�ستعمل الطاقة الكهربائية �إال من  % 25فقط من الطاقة الكامنة يف املحروقات امل�ستعملة يف
حمطات التوليد .ويف املطبخ البيتي ال ي�ستفاد �إال من  % 2من الطاقة الكامنة يف غاز القناين
لطبخ الطعام ،والباقي يذهب كفاقد ،واخلاليا الكهرو�ضوئية احلالية ال ت�ستطيع حتويل �إال 15
 %من الطاقة ال�شم�سية ال�ساقطة عليها ،ويف الإنارة ال ي�ستفاد �إال من جزء ي�سري من الطاقة
الكهربائية لتحويلها اىل �ضوء ،يف حني �أن اجلزء الأكرب ي�ضيع يف �شكل حرارة.
وعلى الرغم من �أن هدر الطاقة يبدو وك�أنه قدرا حمتما يف خمتلف جماالت احلياة
االقت�صادية واالجتماعية ،وهو �سوف يتوا�صل لفرتة قد ال تكون ق�صرية �إال �أن �أزمة الطاقة
يف �سنة  1973واكت�شاف التدهور غري املتوقع لطبقة الأوزون �سنة  1976كانا نقطة حتول يف
م�سار ا�ستهالك الطاقة لدى كل الب�شرية حيث تفاعلت  3عوامل �أ�سا�سية بنيت عليها احل�ضارة
الإن�سانية املعا�صرة وهي:
 مدى �أهمية الطاقة يف االقت�صاديات احلديثة. الوعي بخطورة تدهور البيئة على م�ستقبل حياة الإن�سان. -حمدودية الطاقة االحفورية التي قامت عليها الثورة ال�صناعية احلديثة.

فبعد �أن كانت هذه العوامل عوامل تنمية �أ�صبحت حتديات لإ�ستمرارها ,وانطالقا من ذلك
توجهت البحوث والدرا�سات اىل م�سارات عديدة �أدت �إىل:
 ا�ستنباط �أنظمة حتويل �أكرث كفاءة مثل اال�ستفادة من الغاز امل�صاحب يف �صناعةالبرتوكيماويات بعد �أن كان يحرق� ،إ�ستعمال الدورة املركبة يف توليد الكهرباء ،تكثيف البحث
يف جمال خاليا الوقود .مثل هذه الأنظمة زادت من الإ�ستفادة من الطاقة الكامنة يف امل�صادر
من حوايل � % 30إىل حوايل  50%و �أكرث,
 تنويع م�صادر الطاقة ومنها باخل�صو�ص التوجه اىل امل�صادر النووية والطاقات املتجددة ،وتقليل الإعتماد على امل�صادر الهيدروكربونية,
 بداية البحث عن �أمناط جديدة للحياة قليلة ا�ستهالك الطاقة من خالل ا�ستعمال الإ�ضاءةالطبيعيةو تقليل احلاجة لتنقل الأ�شخا�ص والتوجه للعمل عن بعد م�ستفيدين من تطور
و�سائل وتقنيات االت�صال و ت�صميم املباين قليلة احلاجة للتكييف والإ�ضاءة الإ�صطناعية
و اال�ستفادة الفردية من م�صادر الطاقة املتجددة يف ت�سخني املاء بالطاقة ال�شم�سية وتوليد
الكهرباء عن طريق الطواحني الريحية ال�صغرية وااللواح الكهرو�ضوئية...
 البداية اجلادة يف �إتخاذ الإجراءات املنا�سبة للحد من ملوثات البيئة و م�سببات التغرياتاملناخية.

ومهما يكن الو�ضع ،فال بد من الت�أكيد على �أن م�صادر الطاقة على �سطح الأر�ض ويف جوفها
متوفرة بكميات هائلة تكفي الب�شرية اىل �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها ،و�أن م�صادر الطاقة
الأحفورية ال متثل �إال جزءا ي�سريا منها ،ومتثل الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح وطاقة الأمواج
واملد واجلزر واحلرارة اجلوفية ،كميات هائلة مل يتمكن االن�سان اىل حد الآن من تطويعها
بال�شكل الكايف خلدمة احتياجاته .فعلى �سبيل املثال ف�إن ما ي�سقط على ال�صحاري العربية من
طاقة �شم�سية خالل � 5أيام ي�ساوي طاقيا كل احتياطات املنطقة من النفط والغاز .ثم �أمل يربهن
ان�شتاين علميا يف بدايات القرن املا�ضي �أن هناك تكاف�ؤا بني الطاقة واملادة ،ثم متت الربهنة
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العملية على ذلك �أوا�سط القرن من خالل جتارب االن�شطار واالندماج النووي؟
ولذلك ف�إن امل�شكلة لي�ست يف توفر م�صادر الطاقة و�إمنا يف تقنيات التحويل والتحديات
العلمية والتكنولوجية واالقت�صادية التي حتيط بها.
ويف هذا الإطار ،ف�إن املنطقة العربية تقع يف قلب هذه التحديات التكنولوجية واالقت�صادية
 ،وذلك للعديد من الأ�سباب ،منها باخل�صو�ص توفرها على حوايل  % 60من احتياطات النفط
العاملية وحوايل  % 30من احتياطات الغاز ،وهي املنطقة العاملية الأكرث مالءمة ال�ستغالل
الطاقة املتجددة ل�سعة �صحاريها وطول �سواحلها وتعدد مرتفعاتها ،لكنها يف نف�س الوقت ال تزال
تعتمد اىل حد كبري على اخلربة والتقنية الأجنبية ال�ستغالل وحتويل هذه امل�صادر الطاقية.
وعلى الرغم من �صعوبة احلديث عن تر�شيد ا�ستهالك الطاقة يف منطقة غنية مب�صادرها
الأولية ،وهي يف حاجة ما�سة لتوفرها ب�أ�سعار رخي�صة لتن�شيط عملية التنمية .و تزيد هذه
ال�صعوبة يف البلدان النفطية التي تتوفر على امل�صادر الهيدروكربونية والتي تعتمد عليها كليا
يف توفري خمتلف حاجياتها من الطاقة.
ويف الدول غري النفطية ،ي�صعب احلديث على اال�ستثمار يف الطاقات املتجددة التي ال تزال
كلفتها الإ�ستثمارية عالية مقارنة بامل�صادر الهيدروكربونية.
�إال ان االهتمام برت�شيد ا�ستهالك الطاقة يف املنطقة العربية ميثل �أحد املداخل املنا�سبة
لل�سيطرة على ا�ستغالل وحتويل الطاقة من ناحية ،والوفاء بالتزاماتها العاملية نحو احلد من
انبعاث غاز ثاين �أك�سيد الكربون الذي تقول بع�ض امل�صادر �أنه ي�ساهم بن�سبة  % 80من غازات
االحتبا�س احلراري امل�سبب الرئي�سي يف ظاهرة التغريات املناخية.
ولتقدمي فكرة عن املجاالت املتاحة لرت�شيد �إ�ستهالك الطاقة يف املنطقة العربية و �أهميتها
الن�سبية ،ال بد من �إعطاء فكرة حول توزيع الإ�ستهالك على خمتلف القطاعات الإقت�صادية
والإجتماعية.

 -IIالطلب على الطاقة في الدول العربية
 - 1الطلب االجمايل على الطاقة يف الدول العربية

بلغ �إجمايل الطلب على الطاقة يف الدول العربية �سنة  2008ما مقداره  10ماليني برميل
مكافئ نفط يوميا �أي مايعادل  3650مليون برميل مكافئ نفط �سنويا .وبذلك تكون ن�سبة
الطلب على الطاقة يف املنطقة العربية ت�ساوي حوايل  % 4.7من الطلب العاملي عليها.
 - 2متو�سط �إ�ستهالك الفرد

وبناء على ذلك ،ف�إن متو�سطة ا�ستهالك الفرد العربي من الطاقة قد بلغ �سنة 2008
حوايل  10.9برميل مكافئ نفط ،وبذلك يكون ما زال دون املتو�سط العاملي الذي يبلغ 11.5
برميل مكافئ نفط ،ويبلغ خم�س ا�ستهالك الفرد يف الواليات املتحدة وتلثه يف فرن�سا.
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وعلى الرغم من هذا املتو�سط املتوا�ضع ال�ستهالك الفرد من الطاقة يف املنطقة العربية �إال
�أن هذا اال�ستهالك يتباين ب�شكل كبري من دولة اىل �أخرى .ويف هذا املجال ميكن تق�سيم الدول
العربية اىل ثالث جمموعات:
 جمموعة الدول عالية اال�ستهالك :وهي االمارات والبحرين وال�سعودية وقطر والكويتوليبيا ،وهي الدول التي يزيد فيها متو�سط ا�ستهالك الفرد عن املتو�سط العاملي و العربي ب�شكل
ملحوظ.
 جمموعة الدول متو�سطة اال�ستهالك وهي االردن وتون�س واجلزائر و�سورية والعراق ولبنانوم�صر وهي التي يقارب فيها متو�سط ا�ستهالك الفرد متو�سط �إ�ستهالكه العاملي والعربي.
 جمموعة الدول الواطئة اال�ستهالك :وهي جيبوتي وال�سودان وال�صومال واملغرب وموريتانياواليمن التي ينخف�ض فيها متو�سط ا�ستهالك الفرد ب�شكل وا�ضح عن متو�سط اال�ستهالك
العاملي والعربي.
اجلدول  :1 -بع�ض م�ؤ�شرات الطلب على الطاقة عربيا و عامليا
املنطقة العربية

العامل

 ٪املنطقة للعامل

امل�صدر :التقرير الإقت�صادي العربي املوحد  2009و قاعدة معلومات البنك الدويل

 - 3تطور الطلب على الطاقة يف املنطقة العربية

من اجلدير باملالحظة �أن ال�سنوات الع�شر الأخرية قد �شهدت تطورا ملحوظا يف الطلب على
الطاقة يف املنطقة العربية ،وذلك نتيجة التطورات االقت�صادية واالجتماعية امللحوظة التي �شهدتها
املنطقة ،حيث مر الطلب فيها من حوايل  6.5مليون برميل مكافئ نفط يوميا (م .ب .م .ن /ي)
�سنة � 2000إىل حوايل  10م .ب .م .ن /ي �سنة � 2008أي مبتو�سط زيادة بلغ � % 5.5سنويا وهي
زيادة كبرية باملقارنة مع زيادة الطلب العاملي الذي مل يكن �إال يف حدود  % 3.8خالل نف�س الفرتة.
كما يالحظ �أن تطور الطلب على الطاقة يف املنطقة العربية خالل الفرتة  2000-2008كان
بوترية �شبه خطىية بزيادة �سنوية تبلغ حوايل � 438أ ب م ن.
 - 4كثافة ا�ستهالك الطاقة

يدل م�ؤ�شر كثافة ا�ستهالك الطاقة عن �إنتاجية الطاقة يف الإقت�صاد �أي كمية الطاقة
امل�ستهلكة لإنتاج �ألف دوالر من الناجت املحلي االجمايل.
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وعلى الرغم من �أن م�ؤ�شر كثافة الطاقة يختلف باختالف الن�شاطات االقت�صادية يف الدولة
وهيكلها االقت�صادي ،وتنظيمه ،ومدى �أهمية القطاع غري املنظم ،وكذلك مزيج الطاقة املعدة
لال�ستهالك ،ومناخ البالد ،ف�إن هذه الكثافة تعتمد ب�شكل كبري على املردود التقني للطاقة� ،أي
كفاءة ا�ستهالك الطاقة يف القطاعات االقت�صادية واالجتماعية ،ودقة الإح�صائيات اخلا�صة
بذلك ،حيث �أن العديد من م�صادر الطاقة امل�ستعملة ،وخا�صة منها تلك املعتمدة على الكتلة
احليوية ،ي�صعب جدا ح�صرها .وخري مثال على ذلك انخفا�ض كثافة ا�ستهالك الطاقة يف
ال�سودان الذي يرجع �أ�سا�سا �إىل كرثة ا�ستغالل احلطب والأخ�شاب واملخلفات الزراعية يف
البيوت ،ويف ال�صناعات الغذائية مثل م�صانع ال�سكر التي ت�سد �أغلب �إحتياجاتها من الطاقة
عن طريق حرق خملفات ق�صب ال�سكر (الباكا�س).
وقد ا�ستعملت م�ؤ�شرات �أخرى لتحديد مدى جناعة �إ�ستعمال الطاقة يف الإقت�صاديات
الوطنية �أو الإقليمية كم�ؤ�شر ( )ODEXالذي ي�ستعمل يف بلدان االحتاد االوروبي ،لكن م�ؤ�شر
كثافة ا�ستهالك الطاقة امل�ستعمل من طرف جمل�س الطاقة العاملي يظل هو امل�ؤ�شر الأكرث
�شيوعا لإعطاء فكرة عن مدى جدوى ا�ستهالك الطاقة و�إمكانيات الرت�شيد.
وي�شار يف هذا الإطار� ،إىل �أن كثافة ا�ستهالك الطاقة يف املنطقة العربية قد بلغت يف �سنة
 2008حوايل  1.93برميل مكافئ نفط لكل �ألف دوالر من الناجت املحلي الإجمايل ،وهي ن�سبة
تعترب عالية باملقارنة مع متو�سط كثافة الطاقة العاملية التي بلغت �سنة  2008حوايل 1.28
برميل مكافئ نفط لكل �ألف دوالر ،مع مالحظة �أن هذه الكثافة تتذبذب ب�شكل كبري بني دولة
عربية و�أخرى حيث ترتاوح ما بني  4.38يف البحرين و  0.39يف ال�سودان .وباملقارنة مع الدول
ال�صناعية ،ف�إن كثافة ا�ستهالك الطاقة تبلغ يف الواليات املتحدة  1.24برميل مكافئ نفط
للألف دوالر و  0.89برميل مكافئ نفط للألف دوالر يف فرن�سا.
وجدير باملالحظة �أن كثافة ا�ستهالك الطاقة يف املنطقة العربية حت�سنت كثريا خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،حيث مرت من  3.67برميل مكافئ نفط للألف دوالر �سنة 2003
�إىل  1.92برميل مكافئ نفط للألف دوالر �سنة  2008وذلك نتيجة املجهودات التي بذلتها
الدول العربية لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة ،وتنفيذ التزاماتها جتاه املجتمع الدويل فيما يخ�ص
احلد من انبعاث غازات االحتبا�س احلراري من ناحية ،وتطور االقت�صاديات العربية من ناحية
�أخرى ،مدعومة �أ�سا�سا بارتفاع تلك العائدات البرتولية .كما �أن ارتفاع �أ�سعار النفط كان له
�آثاره الوا�ضحة يف تقليل �إ�ستهالك الطاقة يف الدول غري النفطية.

� -IIIأثر عائدات النفط على كثافة ا�ستهالك الطاقة في المنطقة العربية
يبني اجلدول � 2 -أنه على الرغم من �أن عائدات النفط كان لها �أثرها الوا�ضح يف حت�سني
الناجت املحلي الإجمايل ،وبالتايل حت�سني كثافة ا�ستهالك الطاقة� ،إال �أن االجتاه نحو انخفا�ض
كثافة ا�ستهالك الطاقة كان وا�ضحا كذلك ،من دون اعتبار لدور عائدات النفط يف ارتفاع
الناجت املحلي الإجمايل ،حيث مرت هذه الكثافة املعدلة من  4.46ب م ن للألف دوالر �سنة
� 2004إىل  2.86ب م ن للألف دوالر �سنة  ، 2008وهو ما ي�ؤكد اال�ستنتاج الذي متت الإ�شارة
�إليه �سابقا بنجاح برامج الدول العربية يف حت�سني �إدارة الطاقة خالل ال�سنوات الأخرية
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وبالرغم من ذلك ،فان كثافة ا�ستهالك الطاقة يف املنطقة العربية ما زالت عالية ن�سبيا مما
يتطلب جمهودات كبرية �أخرى لرت�شيد اال�ستهالك.
ولإعداد و تنفيذ خطة �شاملة و ناجعة لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة ال بد من ت�شخي�ص �أماكن
اال�ستهالك و ح�صرها وحتديد ح�صة كل منها يف اال�ستهالك ثم الرتكيز على �أكرثها كثافة.
اجلدول � :2 -أثر عائدات النفط على كثافة ا�ستهالك الطاقة يف املنطقة العربية

2004

2005

2006

2007

2008

امل�صدر :التقرير الإقت�صادي العربي املوحد 2009 - 2005

 - 5نظرة عامة على توزيع الطلب على خمتلف مواطن الإ�ستهالك

يعرف الطلب الإجمايل على الطاقة ب�أنه الإ�ستهالك النهائي يف خمتلف القطاعات
الإقت�صادية و الإجتماعية ( ال�صناعة و النقل و املنزيل و �شبه املنزيل و الزراعة) زائدا الطاقة
امل�ستهلكة يف قطاع حتويل الطاقة املتمثل �أ�سا�سا يف �إ�ستخراج النفط و الغاز و التكرير و توليد
و نقل و توزيع الكهرباء .و نظرا لعدم توفر �إح�صائيات دقيقة حول �إ�ستهالك قطاع �إ�ستخراج
النفط و الغاز ف�سيقت�صر التحليل على ما بعد الإ�ستخراج.
 ا�ستهالك الطاقة يف قطاع تكرير البرتوليعتمد ا�ستهالك م�صايف النفط على العديد من املتغريات ومنها �أ�سا�سا تقنيات التقطري
ومزيج امل�شتقات الهيدروكربونية املنتجة ،ويختلف ذلك كثريا من م�صفاة �إىل �أخرى ،وبالتايل
ف�إن اال�ستهالك النوعي الذي يدل على كمية ا�ستهالك الطاقة بالن�سبة لربميل واحد من اللقيم
�أو بالن�سبة لربميل مكافئ نفط من املنتجات املكررة ،يكاد �أن يكون خا�صا بكل م�صفاة.
ولتقدير ا�ستهالك الطاقة يف م�صايف الدول العربية ميكن اعتماد �أ�س�س التقدير الواردة يف
اجلدول  3 -لال�ستهالك النوعي لكل برميل مكافئ نفط للم�شتقات.
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اجلدول  :3 -ا�ستهالك الطاقة يف م�صايف البرتول العربية (�سنة )2008
الإنتاج
(م ب م ن )

املجموع

1

اال�ستهالك ال�سنوي
2
للطاقة ()%

ا�ستهالك الطاقة
( م ب م ن)

105,5

2246,1

 - 1امل�صدر :منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول -التقرير الإح�صائي ال�سنوي 2009
 2امل�صدر :مر�صد اقت�صاد الطاقة واملواد الأولية  -فرن�سا

ا�ستهالك الطاقة يف قطاع الكهرباء
لتقدير ا�ستهالك الطاقة يف قطاع الكهرباء البد من التفريق بني نوعني من اال�ستهالك:
ا�ستهالك الطاقة الأولية �أو ما يعادلها والتي يحول جزء منها �إىل كهرباء ،ثم اال�ستهالك الناجت
عن ا�ستهالك ملحقات حمطات التوليد ومنظومة النقل والتوزيع.
 -ا�ستهالك الطاقة الأولية يف حمطات توليد الكهرباء يف الدول العربية

من خالل اجلدول  4 -يتبني �أن �إ�ستهالك الطاقة الأولية يف حمطات توليد الكهرباء يف الدول
العربية كان قد بلغ يف �سنة  2008نحو  1165.5مليون برميل مكافئ نفط .وباعتبار �أن الطاقة
الكهربائية املولدة هي طاقة معدة للإ�ستهالك ،ف�إن الطاقة املفقودة يف حمطات التوليد نتيجة حتويلها،
تكون قد بلغت حوايل  754.5م ب م ن �أي �أن متو�سط املردود الطاقي يكون يف حدود .% 35.3
فاقد الطاقة الكهربائية يف منظومة التوليد و النقل و التوزيع
من خالل اجلدول  4 -ميكن تقدير متو�سط الفاقد يف املنظومات الكهربائية يف الدول
العربية �سنة  2008بحوايل � % 17أي ما يعادل حويل  69.9م ب م ن يف ال�سنة .و يتوزع هذا
الفاقد بني حمطات التوليد بن�سبة  % 3.5ويف �شبكة النقل حوايل  % 3ويف �شبكة التوزيع
حوايل % 10.5ح�سب الإ�ستنتاجات من �إح�صائيات الإحتاد العربي ملنتجي و ناقلي و موزعي
الكهرباء .وميكن تق�سيم هذا الفاقد �إىل نوعني :
الفاقد الفني :وهو الطاقة امل�ستهلكة يف حمطات التوليد من �أجل ت�شغيل خمتلف امللحقات
من م�ضخات ومراوح ومعدات مراقبة و�إ�ضاءة  ...وكذلك الفاقد يف خطوط النقل والتوزيع
وحمطات التحويل.
الفاقد غري املفوتر :وهي الطاقة امل�ستهلكة والتي ال تظهر يف فواتري اال�ستهالك وذلك
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اجلدول  :4 -جدول (� :)4إنتاج الكهربائية و �إ�ستهالك الطاقة الأولية يف حمطات التوليد ()2008
الطاقة املنتجة
(جيغاواط �/س)

املجموع

املردود الطاقي ()%

الطاقة امل�ستهلكة
( م ب م ن)

1165,5

699015

امل�صدر  :الإحتاد العربي ملنتجي و ناقلي و موزعي الكهرباء الن�شرة الإح�صائية 2008

ب�سبب عطل �أو عدم دقة �أنظمة
العد �أو الطاقة امل�سروقة �أو عدم
دقة احت�ساب الطاقة املباعة.

اجلدول  :5 -الفاقد يف املنظومات الكهربائية يف الدول العربية

2006

2007

2008

وجدير باملالحظة �أن الفاقد
يف املنظومات الكهربائية يختلف
من دولة �إىل �أخرى �إال �أن هذا
الفاقد �إذا جتاوز  20%ال بد من
�إجراء تقييم �شامل للوقوف على
ال�سبب احلقيقي لذلك.
امل�صدر :االحتاد العربي ملنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء  ،الن�شرة الإح�صائية
2008 ،2007 ،2006الإح�صائية 2008

ا�ستهالك الطاقة النهائي يف الدول العربية
مت �إحت�ساب �صايف الإ�ستهالك النهائي على �أ�سا�س الطلب الإجمايل ناق�ص �إ�ستهالك قطاع
حتويل الطاقة.
ومت توزيع �صايف الإ�ستهالك النهائي على خمتلف القطاعات كما يلي:
القطاع ال�صناعي :
قطاع املوا�صالت:
القطاع املنزيل والتجاري والزراعي:

% 42.36
% 33.74
% 24.17
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من خالل اجلدول  ،6 -يتبني �أن حوايل  % 25من الطلب الإجمايل على الطاقة ي�ضيع
كفاقد يف التكرير و منظومات توليد و نقل و توزيع الكهرباء ،وفقط  % 75ي�صل اىل قطاعات
اال�ستهالك النهائي وهي ال�صناعة بن�سبة  % 31.58واملوا�صالت بن�سبة  % 24.96ثم القطاع
املنزيل والتجاري والزراعي بن�سبة .% 18
اجلدول  :5 -توزيع الطلب على الطاقة ح�سب مواطن اال�ستهالك �سنة 2008
2008

الن�سبة ()%

قطاع املوا�صالت

912.19

24.96

القطاع املنزيل والتجاري

658.73

18.02

امل�صدر� :إ�ستنتاجات من اجلداول ال�سابق

وعلى الرغم من �أن تر�شيد ا�ستهالك الطاقة البد �أن ي�شمل كل �سل�سلة اال�ستهالك �إال �أن
القطاعات التي توفر �أكرب فر�صة للرت�شيد من ناحية احلجم تبدو �أنها حمطات توليد الكهرباء
وال�صناعة واملوا�صالت والقطاع املنزيل والتجاري.

 – VIتر�شيد �إ�ستهالك الطاقة في مختلف القطاعات
 - 1تر�شيد �إ�ستهالك الطاقة يف قطاع الكهرباء

تر�شيد اال�ستهالك يف حمطات توليد الكهرباء
يعتمد توليد الكهرباء يف الدول العربية �أ�سا�سا على امل�صادر الأولية االحفورية من النفط
وم�شتقاته ،ومن الغاز الطبيعي ،ومن الفحم ،وكذلك من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح.
وعلى الرغم من �أن حتويل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح �إىل طاقة كهربائية يتم مبا�شرة
عن طريق ا�ستغالل الطاقة الكامنة يف امل�ساقط املائية والطاقة احلركية للرياح يف تدوير
العنفات �أو املراوح املرتبطة مبا�شرة مبولد الكهرباء� ،إال �أن امل�صادر االحفورية ال توفر هذه
الإمكانية ويتطلب الأمر حرقها ال�ستخراج الطاقة احلرارية منها ،ثم حتويل الطاقة احلرارية
53

النفط والتعاون العربي 135 -

�إىل طاقة ميكانيكية ثم حتويل الطاقة امليكانيكية �إىل طاقة كهربائية عن طريق العنفات
البخارية �أو الغازية املرتبطة مبا�شرة باملولدات.
�إال �أن مردود �أو كفاءة حتويل الطاقة احلرارية �إىل طاقة ميكانيكية ال ميكن �أن يتجاوز
حوايل � % 35إىل  % 40ا�ستناداً �إىل نظرية كارنو .ومن هنا جاءت فكرة الدورة املركبة التي
ت�ستعمل دورتني متتاليتني ،الأوىل غازية تتلوها دورة ثانية بخارية ت�ستغل الطاقة احلرارية
املتوفرة يف الغازات العادمة للرتبينات الغازية لإنتاج البخار ال�ضروري لإدارة الرتبينات البخارية،
وبذلك يكون مردود الدورة املركبة يف حدود  % 55وهناك بع�ض امل�صنعني ي�ؤكدون �أن مردود
جتهيزاتكم ت�صل �إىل .% 60

�إمكانيات ا�ستغالل الدورة املركبة يف الدول العربية
ميثل �إنتاج الطاقة الكهربائية من امل�صادر االحفورية (�أي احلرارية) حوايل  % 96.2من
الطاقة املنتجة �سنة  ،2008ويتوزع الباقي بني امل�صادر الكهرومائية بن�سبة  % 3.6وامل�صادر
الريحية بن�سبة .% 0.2
ومتثل الطاقة الكهربائية املنتجة يف الدول العربية عن طريق الدورة املركبة  % 15.9تعمل
حالياً مبردود طاقي حوايل  ،% 55و الإنتاج من الرتبينات البخارية والرتبينات الغازية ميثل
حوايل  % 75.74تعمل حالياً مبردود طاقي حوايل  % 32.5قابل نظرياً للتحول �إىل دورة
مركبة مبردود طاقي حوايل . % 55
وقد جنحت بع�ض الدول يف اعتماد
وتنفيذ خطة لإدخال الدورة املركبة والتخلي
التدريجي عن الدورة املفردة البخارية او
الغازية مثل ا�سبانيا التي مرت من مردود
اجمايل من � % 30إىل حوايل  % 44حالياً،
و هي تعترب من النماذج الناجحة يف هذا
املجال.

االنتاج املزدوج
يق�صد بالإنتاج املزدوج �إنتاج الكهرباء وا�ستغالل احلرارة ،حيث ميكن ا�ستغالل الطاقة
احلرارية املتوفرة يف الغازات العادمة يف املحطات البخارية �أو املحطات الغازية لأغرا�ض
�أخرى كتحلية املياه �أو �إنتاج البخار ال�ضروري للعمليات ال�صناعية كما هو احلال يف ال�صناعات
الغذائية و�صناعة الغزل والن�سيج وال�صناعات الكيماوية �أو لأغرا�ض التدفئة .و ميكن �أن يكون
الهدف الرئي�سي هو �إنتاج الكهرباء كما هو احلال يف حمطات توليد الكهرباء ,ثم ا�ستغالل
احلرارة باعتبارها منتج ثانوي �أو بالعك�س حيث يكون الهدف الأ�سا�سي هو انتاج احلرارة او
البخار وتكون الكهرباء هي املنتج الثانوي كما هو احلال يف العديد من ال�صناعات التي تتطلب
ا�ستعمال البخار �أو احلرارة بكرثة يف العمليات الإنتاجية.
ويف هذا املجال �أثبتت عدة درا�سات قامت بها جهات خمت�صة يف الدول العربية �أن هناك
�إمكانيات كبرية لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة يف امل�صانع العربية من خالل ربط انتاج احلرارة
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ب�إنتاج الكهرباء حيث �أكدت درا�سة ا�ستق�صائية �أجنزت
يف تون�س �أن الإمكانيات املتاحة للإنتاج املزدوج يف
ال�صناعة التون�سية تبلغ  600ميغاواط يف حني �أن
الإ�ستطاعة املركبة تبلغ حوايل  3500ميغاواط �أي �أن
حوايل  % 25من اال�ستطاعة املركبة ميكن �أن تكون
لدى امل�صانع وم�ستغلة للإنتاج املزدوج.
لكن هذا الأمر يتطلب �إعداد منظومة قانونية ت�شجع
�أرباب ال�صناعة وامل�ستثمرين اخلوا�ص للإ�ستثمار يف
قطاع انتاج الطاقة الكهربائية لأغرا�ض بيعها مل�ؤ�س�سات النقل والتوزيع ،وجعل الكهرباء �سلعة
قابلة للتداول بني املنتجني وم�ؤ�س�سات النقل والتوزيع ،بحيث يفتح ذلك الباب وا�سعا امام �صغار
املنتجني خا�صة منهم امل�ستثمرين يف الطاقات املتجددة.
وقد خطت بع�ض الدول العربية خطوات حمت�شمة يف هذا املجال ،حيث مت �سن بع�ض
القوانني والت�شريعات التي ت�سمح �إىل حد ما بالتبادل التجاري للكهرباء بني امل�صانع وم�ؤ�س�سات
الكهرباء التي عادة ما تكون حمتكرة لهذا الن�شاط على امل�ستوى القطري.

حت�سني عملية الإحرتاق يف املحطات احلرارية
ميكن حت�سني املردود الطاقي للمحطات احلرارية عن
طريق ال�سيطرة اجليدة على عملية الإحرتاق من خالل
توفري الظروف املثلى حلرق الوقود وادخال عدد من
التقنيات احلديثة منها على �سبيل املثال �إ�ضافة رذاذ املاء
�إىل الوقود التي ت�ؤدي ح�سب بع�ض املزودين لهذه التقنية
�إىل تر�شيد ا�ستهالك الوقود الثقيل بن�سبة .% 2

الربط الكهربائي
خطت الدول العربية خالل الع�شرين �سنة املا�ضية خطوات جبارة يف جمال الربط الكهربائي
العربي ،حيث �أ�صبحت ال�شبكات الكهربائية العربية مرتبطة من �سورية يف ال�شرق �إىل املغرب يف
الغرب .كما �أن دول اخلليج خطت كذلك خطوات مهمة على طريق الربط ال�شامل لدول اخلليج
الذي ينتظر �أنه بعد �إ�ستكماله وربطه بباقي الدول العربية
�سوف يكمل ارتباط كل ال�شبكات العربية تقريبا .وعلى الرغم
من تواجد هذا الربط �إال �أن تبادل الطاقة الكهربائية بني
الدول العربية ال يزال يف �سنة  2008يقدر بحوايل 17.3
تريواط �ساعة كما هو مبني يف اجلدول  ،7 -وهو ما ميثل
 % 2.4من الطاقة املنتجة عربيا ،منها حوايل  4.5ترياواط
�ساعة يقوم املغرب با�ستريادها من ا�سبانيا� .إ�ضافة اىل
ا�سترياد ال�سلطة الفل�سطينية لـ  3.3ترياواط.
ويقوم �أغلب تبادل الطاقة الكهربائية بني الدول العربية على �أ�سا�س الإ�سعاف املتبادل مع
احلر�ص قدر الإمكان على التوازن بني الإ�سترياد والت�صدير نظرا لق�صور يف توفر اتفاقيات
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اجلدول  :7 -تطور تبادل الطاقة الكهربائية يف الدول العربية (جيغاواط �س).

2007

2006

2008

%

امل�صدر :االحتاد العربي ملنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء  ،الن�شرة الإح�صائية 2008،- 2006ا

جتارية يقوم على �أ�سا�سها تبادل الطاقة الكهربائية بني الدول العربية املجاورة �أو مرورها عرب
دولة لت�صل �إىل دول �أخرى غري جماورة.
ويف هذا الإطار ،ينبغي �أال يدخر جهد يف �سبيل تن�شيط �إقامة ال�سوق العربية للطاقة
الكهربائية وفتح املجال لل�شركات الإ�ستثمارية للعمل يف هذا املجال .فعلى الرغم من �أن
تبادل الطاقة الكهربائية ال يقلل من فاقد الطاقة �إال �أنه ميكن �أنه يوفر الكثري على م�ستوى
اقت�صاديات التوليد والنقل ،خا�صة و�أن �أغلب الدول العربية لها منحني حمل يتميز بالتباين
الكبري بني الذروة امل�سائية واملنخف�ض الفجري� ،إ�ضافة �إىل الفرق الكبري بني الذروة ال�صيفية
والذروة ال�شتوية.
تخزين الطاقة
التقنية احلالية :ال�ضخ و التوليد

يعترب تخزين الطاقة يف املنظومات الكهربائية من الو�سائل
الناجحة لإدارة االحمال وحت�سني مردودية االنتاج والنقل على
الرغم من �أن ميزان الطاقة اخلا�ص بعملية اخلزن واال�سرتجاع
يكلف �ضياع يف الطاقة بن�سبة غري قليلة قد تبلغ ما بني % 25
اىل  % 35كما هو احلال يف حمطات ال�ضخ والتوليد.
والطريقة الوحيدة امل�ستعملة حاليا يف خزن الطاقة
الكهربائية ،والتي تتنا�سب مع الكميات الهائلة من الطاقة املخزَّنة
وامل�سرتجعة ،هي طريقة �ضح املياه �إىل خزان علوي عند توفر فائ�ض من الإنتاج ثم ا�ستعمال
هذه املياه املخزنة لتولد الطاقة عند ذورة الطلب .وهذه الدورة ميكن �أن تكون يومية �أو �أ�سبوعية
�أو ف�صلية .وعلى الرغم من �إنت�شار هذه التقنية عامليا �إال �أنه ال توجد منها �سوى حمطة واحدة
عاملة يف املغرب وهي حمطة افورار ( )stepبا�ستطاعة  464ميغاواط وطاقة متبادلة تبلغ
 416جيغاواط� .س (.)2007
التقنية امل�ستقبلية :خزن الطاقة الكهربائية عن طريق �إنتاج الهيدروجني

هناك طريقة ثانية قد تكون ذات ا�ستعماالت م�ستقبلية يف خزن الطاقة يف املنظومات
الكهربائية وهي تعتمد على دورة مغلقة �أو مفتوحة لإنتاج الهيدروجني ،عند توفر فائ�ض يف
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الإنتاج ،ثم �إعادة ا�ستعماله يف �إعادة الإنتاج كوقود عند الطلب الأق�صى �أو عند الذورة .كما
ميكن بالطبع ت�صدير هذا الهيدروجني ال�ستعماله يف م�آرب وغابات �أخرى ،خا�صة يف و�سائل
النقل امل�ستقبلية ،وذلك عندما يتم التحكم التام يف ا�ستخدام خاليا الوقود يف ال�سيارات �أو
يف غريه من اال�ستعماالت الأخرى التي من املتوقع �أن تفتح لهذه التقنية جماال وا�سعا يف
امل�ستقبل.

توزيع الطاقة بفلتيات متو�سطة:
جرت العادة �أن يتم توزيع الكهرباء جلل م�ستهلكيها على م�ستوى الفلتيات الواطئة خا�صة
الفلتية  380/ 220فولت ،ويعلم املتخ�ص�صون يف توزيع الكهرباء �أن الفاقد يف الأ�سالك لكمية
معينة من الطاقة املوزعة مرتبط بعك�س الفلتية �أي عندما تت�ضاعف الفلتية مرتني ينق�ص الفاقد
�أربعة �أ�ضعاف ،وهذا يعني �أنه �إذا ارتفعت فلتية التوزيع من 380فولت �إىل � 10أالف فولت ف�إن
ال�ضياع �سوف ينق�ص  700مرة ،علما ب�أن كلفة الكيلو مرت طويل من الكوابل الأر�ضية ال تختلف
كثريا بني كوابل اجلهد الواطئ وكوابل اجلهد املتو�سط ب�إعتبار �أن ما تتطلبه زيادة العزل يف
الفلتيات املتو�سطة يتطلبه زيادة كمية املو�صل يف الفلتيات الواطنة .اما بخ�صو�ص الأمان ف�إن
التجربة �أثبتت �أن الإحتياطات الأمنية ال تختلف كثريا بني الفلتية الواطنة والفلتيات املتو�سطة.
وعليه ،ف�إن الأ�سلوب الأمثل لتقليل الفاقد يف �شبكات التوزيع الذي ي�صل اىل حوايل  % 10يكون
من خالل تكثيف التوزيع على م�ستوى الفلتيات املتو�سطة خا�صة يف املدن وامل�صانع والفنادق
واالن�شاءات ال�سكنية واخلدمية والإدارية ،حيث �أنه ي�ساهم �إىل حد كبري يف تخفي�ض الفاقد دون
زيادة تذكر يف كلفة اال�ستثمارية.

ت�صحيح معامل القدرة
تعتمد الطاقة الفعلية املنقولة عرب �شبكات الكهرباء على معامل القدرة ،فكلما �إنخف�ض
معامل القدرة �أو التباين بني طور التيار و طور الفلتية ،كلما زاد الفاقد ،وهنا البد من العمل
على ت�صحيح معامل القدرة وذلك عن طريق اختيار ال�سعة املنا�سبة للمحوالت وتركيب املدخرات
على م�ستوى الوحدات الإ�ستهالكية كلما دعت احلاجة لذلك خا�صة مع التو�سع يف ا�ستعمال
اللمبات االقت�صادية التي تتميز مبعامل قدرة واطئ.
 - 2تر�شيد ا�ستهالك الطاقة يف النقل:

لقد �أ�صبح من املعروف لدى اجلميع �أن جناعة ا�ستعمال الطاقة يف النقل تعتمد على
الو�سيلة امل�ستعملة كما هو مبني يف اجلدول .8 -
لكن ما قد يخفى على العديد من النا�س هو �أن تر�شيد ا�ستهالك الطاقة يف النقل يعتمد �أي�ضا
�إىل حد كبري على ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الق�صرية وطويلة الأمد التي يتم و�ضعها وتنفيذها يف
هذا القطاع منها نوعية ال�شبكة الطرقية و حالتها ومدى انت�شار الطرق ال�سريعة وحتديد ال�سرعة
عليها و�إجراءات مراقبة حالة ال�سيارات وال�شاحنات من خالل �إلزامية الفح�ص الفني الدوري وكذلك
تطوير النقل العمومي خا�صة يف املدن التي تزدحم فيها و�سائل النقل اخلا�صة وتطوير نقل الب�ضائع
بالقطارات بدل ال�شاحنات� .إال �أن اجلدير باملالحظة �أن تغيري منط النقل يتطلب وقتا طويال كما
�أثبتت العديد من الدرا�سات اخلا�صة بهذا املو�ضوع التي �أجريت يف الدول املتقدمة.
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اجلدول  :8 -ا�ستهالك الوقود يف خمتلف و�سائل النقل

و�سيلة النقل

الوقود امل�ستهلك لنقل �شخ�ص واحد مل�سافة  100كم

امل�صدر:
GUY CLOES Consommation et Contribution a l’effet de serre du
transport des personnes la nouvelle N°10- 4eme trimestre 2004

فالنقل اخلا�ص وامتالك وا�ستعمال ال�سيارة ال يرتبط فقط باحلاجة �إىل التنقل و�إمنا
يرتبط �أكرث باملرتبة االجتماعية وم�ستوى الدخل ومدى الرفاه �إ�ضافة اىل امليزات التي توفرها
ال�سيارة اخلا�صة كجاهزيتها امل�ستمرة على مدار ال�ساعة و و�صولها اىل �أماكن ال�سكن والإقامة
والعمل و الت�سوق والإ�ست�شفاء...
وقد �أثبتت درا�سة قامت بها جهات
خمت�صة يف اململكة املتحدة �أن عدد امل�سافرين
يف ال�سنة بالبا�صات والقطارات مل يتطور
ب�شكل يذكر خالل االربعني �سنة الأخرية من
القرن املا�ضي ،فيما ارتفع عدد م�ستعملي
ال�سيارات اخلا�صة بحوايل � 6أَ�ضعاف .و�إن
دل ذلك على �شيء فهو يدل على مدى �صعوبة
التحول من النقل اخلا�ص اىل النقل العام،
خا�صة يف املنطقة العربية التي ال يزال النقل
اجلماعي فيها ي�شكو من �سلبيات عديدة يف
البنية الأ�سا�سية والت�سيري.
وقد �أكدت درا�سة كندية ن�شرت يف هذا املوقع الإلكرتوين ()www.rqriley.com/energy

�أن ن�سبة ا�ستهالك الوقود يف نقل امل�سافرين يف كندا يبلغ  % 55من ا�ستهالك الوقود يف النقل
وترتفع هذه الن�سبة �إىل  % 70يف الدول املتقدمة الأخرى.
كما �أثبتت درا�سة �أخرى �أن ا�ستهالك ال�سيارات اخلا�صة يبلغ
حوايل  % 90من الطاقة امل�ستعملة يف نقل امل�سافرين يف
الواليات املتحدة و % 80يف �أوروبا يف  % 60يف اليابان.
و بناء عليه فان تر�شيد �إ�ستهالك الطاقة يف النقل يبدو
�أنه لن يكون ذا �أهمية تذكر على الأمد القريب �إال عن طريق
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حت�سني املردود الطاقي لو�سائل النقل وعلى ر�أ�سها ال�سيارة اخلا�صة التي ال تزال املنطقة
العربية مع الأ�سف م�ستوردا كليا لتقنياتها .لكن هناك بوارد كثرية على امل�ستوى العاملي تدل على
�إمكانية حت�سني املردود الطاقي لل�سيارات اخلا�صة على املدى املتو�سط منها:
 رفع املردود من حوايل  % 15حاليا �إىل  % 30من خالل حت�سني الت�صميم و تخفيف الوزن و حت�سني�أداء املحرك
 تطوير ال�سيارات الكهربائية التي �سوف ت�ساهم يف التقليل من �إ�ستهالك الطاقة الأولية ما بني % 10اىل � % 30أخذا يف الإعتبار كامل �سل�سلة التحويل الطاقي.
 تطوير ال�سيارات املجهزة بخاليا الوقود امل�ستعملة للم�شتقات الهيدروكربونية التي ميكنها �أن تكون 2.5مرة �أجنع من ال�سيارات احلالية ،لكن مازالت تواجه حتديات اقت�صادية وفنية كبرية.

وجدير باملالحظة �أن ال�سنوات الأخرية قد �شهدت ظهور فل�سفة جديدة لرت�شيد التنقل
ب�شكل عام ،معتمدة �أ�سا�سا على تقليل �أو �إلغاء العنا�صر امل�سببة للتنقل .فالنقل تربره حاجة
النا�س للتنقل للعمل و لق�ضاء �أمورهم وكذلك ل�ضرورة نقل الب�ضائع من �أماكن
�إنتاجها اىل �أماكن �إ�ستعمالها �أو �إ�ستهالكها .ومن هذا املنطلق جاء التفكري يف
�إلغاء احلاجة لتنقل النا�س من خالل العمل و ق�ضاء الأعمال عن بعد م�ستفيدين
من تطور و�سائل الإت�صال ،و قد قام املعماري الإيطايل باولو �سولريي Paulo
( Soleriال�صورة املقابلة) بو�ضع ت�صاميم مبتكرة لهذا النوع من املدن املكتفية
ذاتيا مثل مدينة �آركو�سنتي  ARCOSANTIيف والية اريزونا الأمريكية.
 - 3تر�شيد ا�ستهالك الطاقة يف القطاع املنزيل و �شبه املنزيل

يرتكز ا�ستهالك الطاقة يف القطاع املنزيل و�شبه املنزيل �أ�سا�سا يف الإنارة و ت�سخني
املاء و التكييف والطبخ و لأغر�ض ت�شغيل التلفزيون والأجهزة ال�صوتية واملعدات االلكرتونية
والأجهزة الكهربائية .وعلى الرغم من عدم توفر درا�سات دقيقة حول توزيع ا�ستهالك الطاقة
يف القطاع املنزيل على خمتلف مواطن اال�ستهالك،
�إال �أن اجلدير باملالحظة هو �أن ا�ستهالك الطاقة
يف القطاع املنزيل ،ال يرتبط هنا �أي�ضا ،باحلاجة
املبا�شرة للإنارة �أو التكييف ،و�إمنا يت�صل �أي�ضا
بنمط العي�ش واملرتبة االجتماعية .فالإنارة والتكييف
يظالن مرتبطني �أ�سا�سا مب�ساحة امل�سكن .ففي حني
�أن م�سكنا مب�ساحة  100مرتا مربعا يف عمارة يكون
كافيا لل�سكن الالئق لزوجني من النا�س ،ف�إنه ملن النادر
�أن تكون م�ساحة امل�سكن املنفرد �أقل من  200مرتا
مربعا وقد ي�صل يف بع�ضها اىل  1500مرتا �أو �أكرث.
وهنا �أي�ضا ف�إن تر�شيد ا�ستهالك الطاقة يعتمد �أ�سا�سا
على تغيري منط العي�ش ،ثم طريقة ا�ستعمال خمتلف
الأجهزة امل�ستهلكة للطاقة و زيادة كفاءتها.
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منط العي�ش
من دون امل�سا�س مب�ستوى الرفاه واملكانة االجتماعية التي ترتبط بها نوعية امل�سكن
وم�ساحته ،فهناك الكثري من الإجراءات التي ميكن �أن ت�ساهم ب�شكل فعال يف تر�شيد ا�ستهالك
الطاقة يف القطاع املنزيل ومنها باخل�صو�ص:
 �إطفاء الإنارة يف الأماكن غري امل�ستعلمة وقد طورت العديد من التجهيزات امل�ستعملة حاليا يفالفنادق والإدارات والتي ميكن كذلك ا�ستعمالها يف البيوت والتي تقطع الإ�ضاءة يف حالة عدم وجود
حركة �أو عدم وجود كائنات حية.
 التكييف املعتدل واقت�صاره على الأماكن امل�ستعملة. �إطفاء الأجهزة الإلكرتونية الغري م�ستعملة لفرتة معينة وبالرغم من �أن �أغلب الأجهزة احلديثةحتتوي على هذه اخلا�صية �إال �أنه يجب �إطفا�ؤها نهائيا بعد اال�ستعمال دون تركها يف حالة “�سهر”.

زيادة كفاءة الأجهزة امل�ستعملة
لقد بات من املمكن ،والأوفر �أن يتم يف كل بيت
وحمل ومتب ا�ستخدام امل�صابيح (اللمبات) احلديثة
املقت�صدة للطاقة يف الإ�ضاءة ،حيث �أنها متكن من
تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة بن�سبة ترتاوح ما بني 50
 %اىل  ،% 75و ميكن تخفي�ض هذا الإ�ستهالك اىل
 % 95من خالل ا�ستعمال الديودات الكهرو�ضوئية.
وعلى الرغم من ثمنها الباهظ مقارنة بامل�صابيح
التقليدية الذي ي�صل تقريبا اىل � 10أ�ضعاف� ،إال �أن
فرتة ا�سرتجاع كلفته امل�صابيح الإق�صادية من خالل
تخفي�ض فاتورة ا�ستهالك الكهرباء ميكن �أن ال يتجاوز � 4أ�شهر يف حالة ا�ستعمالها 4
�ساعات يوميا.
ا�ستعمال م�ضخات احلرارة يف التكييف:
�إن مبد�أ عمل م�ضخات احلرارة هو نقل الطاقة احلرارية
بني و�سطني معزولني حراريا با�ستعمال الطاقة الكهربائية
دون �أن ت�ساهم هذه امل�ضخة يف امليزان الطاقي للو�سطني.
وميكن �أن تعمل هذه امل�ضخة يف االجتاهني من دون م�شاكل،
وبالتايل ف�إن نقل الطاقة احلرارية من الو�سط الأول اىل
الو�سط الثاين ينجم عنه انخفا�ض درجة حرارة الو�سط
الأول وارتفاع درجة حرارة الو�سط الثاين.
وقد �أدى تطور التقنيات احلديثة يف هذا املجال �إىل التو�صل �إىل حت�سني كفاءة هذه
امل�ضخات لت�صل اىل � 18ضعفا بعد �أن كانت يف حدود � 6أ�ضعاف قبل عقدين من الزمان� ،أي
�أن ا�ستهالك  1كيلوواط من الطاقة الكهربائية يف هذه امل�ضخات ميكن �أن ي�ؤدي اىل �ضخ 18
كيلوواط حرارة يف الو�سط املراد تدفئته �أو �سحب  18كيلوواط من الو�سط املراد تربيده .وهنا
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�أي�ضا ،ميكن القول ب�إنه على الرغم من ارتفاع كلفة �شراء م�ضخات احلرارة� ،إال �أن ا�سرتجاع
تلك الكلفة من خالل تقليل ا�ستهالك الطاقة ،ميكن �أن يتم خالل �أ�شهر قليلة من اال�ستعمال.
ا�ستعمال �سخانات املاء الكهربائية وال�شم�سية
بالرغم من �أن �سخانات املاء الكهربائية تعد �أكرث كفاءة
من �سخانات املاء الغازية �إال �أن هذه الأخرية متثل الو�سيلة
االرخ�ص والأكرث انت�شارا يف �أغلب الدول العربية نتيجة
ثمنها الواطئ والدعم الذي تقدمه الدولة ال�سطوانات الغاز
واالرتفاع الن�سبي يف تكلفة الكهرباء.
�إال �أنه ال ميكن ل�شخ�صان من النا�س �أن يختلفا على �أن
ا�ستعمال ال�سخانات ال�شم�سية هو الأجدى طاقيا و�إق�صاديا على الرغم من كلفتها اال�ستثمارية
العالية ن�سبيا .وقد جنحت العديد من الدول العربية يف امل�ساهمة يف ت�شجيع املواطنني على
ا�ستعمال هذه ال�سخانات من خالل امل�ساهمة يف حتمل جزء من كلفة �شراء تلك ال�سخانات
ال�شم�سية وتق�سيط اجلزء الباقي.
تقليل الإنارة العمومية �أواخر الليل
لقد مت جتربة ا�ستعمال م�ستويني من الإنارة العمومية يف ال�شوارع والطرقات حيت تكون
الإنارة كاملة منذ �أول الليل اىل حدود الواحدة �أو الثانية �صباحا ،ثم يتم تخفي�ضها بن�سبة % 25
اىل  % 50بعد ذلك .ويتم ذلك من خالل نظام حتكم �أوتوماتيكي يف م�ستوى االنارة لكل فانو�س
كهربائي �أو عن طريق �إطفاء واحد من اثنني من الفواني�س املركبة .وقد �أدت هذه الطريقة
اىل نتائج م�شجعة من ناحية ا�ستهالك الطاقة دون الت�أثُري الكبري على راحة ال�سكان والتجوال
الليلي .وعلى الرغم من اجلدوى الطاقية لهذه الطريقة �إال �أنها ت�ستوجب املزيد من البحث
والدرا�سة للوقوف على �إيجابياتها و�سلبياتها االجتماعية وم�ستوى الراحة والرفاه للمواطن.
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 -Vاال�ستنتاجــات
 - 1لقد تبني من خالل التحليل ال�سابق �أن تر�شيد ا�ستهالك الطاقة يعتمد على حمورين
رئي�سيني:
الإدارة احلكيمة للم�صادر ومواطن اال�ستهالك من خالل الت�صميم الأمثل للمباين
والتجمعات واملدن �أو ما ي�سمى حاليا باملباين واملدن اخل�ضراء التي ت�ستفيد اىل �أق�صى احلدود
من الإ�ضاءة والتدفئة الطبيعية والتي ت�شجع على التنقل م�شيا وتقرب اخلدمات من املواطن
اىل �أق�صى احلدود وتر�شد النقل اىل حده الأق�صى...
زيادة كفاءة �أنظمة ومعدات ا�ستغالل وحتويل الطاقة من و�سائل النقل والإ�ضاءة والتكييف
و�إنتاج الكهرباء....
 - 2على الرغم من �أن متو�سط ا�ستهالك الفرد من الطاقة يف املنطقة العربية مل يتعد بعد
املتو�سط العاملي رغم من توفر م�صادر الطاقة الأحفورية واملتجددة� ،إال �أن املنطقة �سوف ت�شهد
ارتفاعا م�ضطردا لهذا اال�ستهالك خالل ال�سنوات املقبلة ،وذلك نتيجة التطور االقت�صادي
واالجتماعي املتوقع يف املنطقة.
ورغم توفر امل�صادر الهيدروكربونية يف املنطقة وم�صادر الطاقة املتجددة بكميات كبرية،
�إال �أن الدول العربية �ستظل مطالبة باالهتمام �أكرث برت�شيد ا�ستهالك الطاقة والإنخراط يف
املجهودات العاملية يف هذا ال�ش�أن وذلك لعدة �أ�سباب �أهمها:
 االنخراط يف م�سل�سل تنمية التحكم يف ا�ستغالل وحتويل وتطويع الطاقةملختلف اال�ستعماالت.
 الربهنة الفعلية على االنخراط يف امل�ساهمة يف املجهودات الدولية لتخفي�ضانبعاث غازات ثاين �أك�سيد الكربون باعتباره الغاز الأكرث م�ساهمة يف ظاهرة
االحتبا�س احلراري.
 - 3تب�شر العديد من التقنيات احلديثة على الولوج يف ع�صر اال�ستغالل الأمثل للطاقة من
خالل زيادة املردود الطاقي لأنظمة حتويل الطاقة من حوايل � 30% - 15إىل � 60%أو �أكرث،
فالدورة املركبة تزيد املردود اىل حوايل  55%وخاليا الوقود تزيد من ا�ستغالل الطاقة الكامنة
يف الهيدروكربونات لت�صل اىل حوايل  70%وقد حتدث ثورة يف عامل النقل وتوليد الكهرباء،
والتقنية الليزرية �سوف ت�ساهم يف اقت�صاد  95%من الطاقة امل�ستعملة للإنارة وتقنيات النانو
�سوف ت�ساهم يف رفع مردود اخلاليا الكهرو�ضوئية من حوايل  15%اىل  50%و�أكرث .كل هذه
التقنيات تتطلب ا�ستثمارات كبرية يف جمال البحث والتطوير التقني وال بد للمنطقة العربية
�أن تدخل نادي منتجي هذه التقنيات للتخل�ص تدريجيا من التبعية وال�سيطرة الكلية من
اخلارج من �أجل اال�ستفادة املثلى من مواردها الطبيعية املتوفرة لديها.
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تطور �سوق الغاز الطبيعي يف االحتاد الأوروبي واالنعكا�سات
على الطلب على الغاز من الأقطار الأع�ضاءيف الأوابك
�أ�صبح الغاز الطبيعي يحتل مكانة هامة يف مزيج الطاقة العاملي لي�س فقط باعتباره
يتالءم مع ا�شرتاطات ومعايري حماية البيئة فح�سب ،بل لكونه من م�صادر الطاقة الأحفورية
ذات الكفاءة احلرارية العالية ،وعمليات ا�ستخراجه غري عالية الكلفة ،وت�أتي ن�سبة منه
م�صاحبة لعمليات ا�ستخراج النفط .وتتبو�أ البلدان العربية مكانة جيدة يف جمال �إنتاج الغاز
وت�سويقه خارجيا ،وداخليا لتلبية االحتياجات ال�صناعية واملنزلية منه ،وال�سيما يف توليد
الكهرباء وحتلية املياه .وبالن�سبة للدول الأع�ضاء يف �أوابك ف�إن هذا القطاع �أ�صبح بالغ
احليوية يف �صناعاتها البرتولية ،كما �أن التطورات التي ت�شهدها �أ�سواقة ،خا�صة يف بلدان
االحتاد الأوروبي ،تكت�سي �أهمية خا�صة بالن�سبة �إليها ،حيث �أن تلك الأ�سواق ت�ستقطب ن�سبة
معتربة من �صادرات الغاز العربية .الدرا�سة تتناول كل هذه الق�ضايا بالتف�صيل....

علي رجب *

مقدمة
تكت�سب �سوق االتحاد الأوروبي �أهمية خا�صة في مجال الغاز الطبيعي كونها تعد من �أقدم
الأ�سواق الم�ستهلكة للغاز بعد ال�سوق الأمريكية و�أكبر م�ستورد لتلك المادة في العالم .وت�شهد
ً
�سريعا وم�ستمر ًا لأ�سباب �أهمها الإجراءات الخا�صة بانفتاح ال�سوق
ال�سوق المذكورة تغير ًا
وتحريرها بالإ�ضافة �إلى ا�ستمرار دخول بلدان �أع�ضاء جدد في االتحاد الأوروبي .وخالل الآونة
الأخيرة كانت �سوق الغاز الأوروبية مو�ضع اهتمام من قبل و�سائل الإعالم العالمية �إثر النزاع الذي
ن�شب ما بين رو�سيا ( الدولة الم�صدرة الأكبر للغاز لل�سوق الأوروبية) وبع�ض دول الجوار وبالأخ�ص
�أوكرانيا ،التي يمر خاللها الجزء الرئي�سي من �صادرات الغاز الرو�سية �إلى بلدان االتحاد الأوروبي،
والذي �أدى �إلى انقطاع م�ؤقت لفترة ق�صيرة لتدفق الغاز الرو�سي لل�سوق الأوروبية في بداية عامي
 2006و.2009
ً
ً
وقد كان ذلك عامال حا�سما وراء قيام االتحاد الأوروبي ب�إعادة النظر في تقييم �سيا�ساته
في مجال الغاز بهدف تنويع م�صادر التجهيز وتقليل االعتماد على الغاز الرو�سي واللجوء �إلى
�إمدادات من مناطق م�صدرة �أخرى ومنها المنطقة العربية .وفي �ضوء �أهمية ال�سوق الأوروبية،
باعتبارها �سوقا تقليدية للأقطار الأع�ضاء في �شمال �إفريقيا ب�سبب ميزة القرب الجغرافي و�سوق
هامة ل�صادرات الأقطار الأع�ضاء في الخليج ،ك�سوق يمكن الو�صول �إليها ب�سهولة ،فقد �أثار ذلك
بع�ض الت�سا�ؤالت حول انعكا�س تلك الأحداث على �إمكانية زيادة تجارة الغاز ما بين االتحاد
الأوروبي والأقطار الأع�ضاء� ،آخذين بنظر االعتبار�آفاق �صناعة الغاز العربية ،من جهة ،وطبيعة
ً
خ�صو�صا بعد ظروف
الطلب على الغاز في ال�سوق الأوروبية الذي يت�سم بعدم اليقين ،ب�شكل عام،
الأزمة المالية العالمية الأخيرة ،من جهة �أخرى.
----------------------------------

* خبري اقت�صادي  ،الإدارة االقت�صادية � -أوابك  -الكويت
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تركز الدرا�سة على مو�ضوع تطور �سوق الغاز الطبيعي في بلدان الإتحاد الأوروبي
واالنعكا�سات على الطلب على الغاز من الأقطار الأع�ضاء.
وت�شتمل الدرا�سة على �أربعة �أجزاء ،كر�س الجزء الأول لإلقاء نظرة عامة حول قطاع الغاز
في الإتحاد الأوروبي .وتم تخ�صي�ص الجزء الثاني لتناول واردات الغاز ودورها في موازنة الغاز
الطبيعي في الإتحاد الأوروبي.
�أما الجزء الثالث فقد خ�ص�ص لتناول مو�ضوع �سيا�سة االتحاد الأوروبي للطاقة في مجال
الغاز الطبيعي .وخ�ص�ص الجزء الرابع للتطرق �إلى الإنعكا�سات على الأقطار الأع�ضاء
ودورها في تلبية الطلب المتزايد لل�سوق الأوروبية على الغاز في الم�ستقبل .وفي النهاية تم
ذكر بع�ض المالحظات الختامية واال�ستنتاجات.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن عدد بلدان منظمة الإحتاد الأوروبي �أ�صبح  27دولة بعد ان�ضمام كل من رومانيا
وبلغاريا يف بداية عام  .12007وهناك بع�ض البلدان الأخرى املر�شحة للع�ضوية .وتتفاوت البيانات اخلا�صة ببلدان
الإحتاد الأوروبي ح�سب امل�صادر املختلفة فمنها خا�صة باالحتاد بعدد  27دولة بينما ترد بيانات من م�صادر
�أخرى عن االحتاد بعدد  25دولة .من جهة �أخرى ،هناك بيانات خا�صة بالبلدان الأوروبية ال�صناعية الأع�ضاء يف
منظمة التنمية والتعاون االقت�صادي ( )OECD Europeوالتي ت�ضم  21دولة �أوروبية غربية �أع�ضاء يف االحتاد
الأوروبي بالإ�ضافة �إىل كل من تركيا و�سوي�سرا� .إال �أن البلدان الأوروبية الرئي�سية يف جمال �إنتاج وا�ستهالك الغاز–
بريطانيا وفرن�سا و�إيطاليا وهولندا و�أ�سبانيا -ممثلة يف جميع تلك املجموعات� .أما الرنويج الدولة املنتجة الأكرب
للغاز الطبيعي يف غرب �أوروبا فهي دولة غري ع�ضو يف االحتاد الأوروبي على الرغم من كونها ع�ضوا يف املنظمة
االقت�صادية الأوروبية وتطبق ب�صورة جزئية القوانني والقواعد االقت�صادية لالحتاد الأوروبي ،بالإ�ضافة �إىل �أنها
دولة ع�ضو يف منظمة التنمية والتعاون االقت�صادي.

ًاوال :نظرة عامة حول قطاع الغاز الطبيعي في االتحاد الأوروبي

� :1-1أهمية الغاز الطبيعي يف مزيج الطاقة يف االحتاد الأوروبي
�شهد الغاز الطبيعي خالل ال�سنوات املا�ضية �أهمية متزايدة يف مزيج الطاقة يف بلدان العامل ،ومنها بلدان
االحتاد الأوروبي ،لأ�سباب متعددة ذات طبيعة بيئية واقت�صادية وتكنولوجية بالإ�ضافة �إىل بع�ض االكت�شافات
لبع�ض حقول الغاز احلر الكبرية يف العامل والرغبة يف تنويع م�صادر الطاقة والتو�سع يف ا�ستخدام الغاز بالأخ�ص
يف توليد الكهرباء.
ت�شري التقديرات �إىل �أن ح�صة الغاز الطبيعي من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة الأولية للبلدان الأوروبية الأع�ضاء
يف منظمة التنمية والتعاون االقت�صادي تزايدت من  % 15.9يف عام  1990لت�صبح  % 24يف عام  2007وذلك
على ح�ساب كل من النفط والفحم اللذان انخف�ضت ح�صتهما من  % 38.5و� % 26.8إىل  % 36.3و % 18على
التوايل خالل تلك الفرتة .بينما ازدادت ح�صة م�صادر الطاقة الأخرى (طاقة نووية وكهرومائية وطاقات متجددة)
من � % 18.8إىل  % 21.7ما بني عامي  1990و 2007كما يف ال�شكلني  1 -و:2 -
وت�شري تقديرات م�صادر �أخرى �أن ح�صة الغاز الطبيعي من �إجمايل ا�ستهالك بلدان االحتاد الأوروبي من
الطاقة الأولية لعام  2007كانت مقاربة للبلدان الأوروبية يف منظمة التنمية والتعاون االقت�صادي ()% 24.9
وتفوق وبدرجة �ضئيلة املعدل العاملي ( )% 23.8لل�سنة املذكورة ح�سب ذات امل�صدر.
 - 1الإحتاد الأوروبي ي�ضم ،وكما يف  :2007/ 1/ 1النم�سا ،بلجيكا ،بلغاريا ،قرب�ص ،جمهورية الت�شيك ،الدامنارك ،ا�ستونيا ،فنلندة ،فرن�سا� ،أملانيا ،اليونان،
هنغاريا� ،إيرلندة� ،إيطاليا ،التفيا ،لتوانيا ،لك�سمبورغ  ،مالطا ،هولندا ،بولندا ،الربتغال ،رومانيا� ،سلوفاكيا� ،سلوفينيا� ،أ�سبانيا ،ال�سويد ،واململكة املتحدة.
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ال�شكالن :1 -و  :2 -ح�صة م�صادر الطاقة املختلفة يف مزيج الطاقة للبلدان الأوروبية الأع�ضاء
يف منظمة التنمية والتعاون االقت�صادي لعامي  1990و)%( 2007

غاز
% 15.9

�أخرى
% 18.8

غاز
% 24

نفط
% 38. 5

�أخرى
% 21.7

فحم
% 26.8
1990
 1624.3مليون طن نفط مكافىء

نفط
% 36.3
فحم
% 18

1990
 1871.2مليون طن نفط مكافىء

امل�صدر.IEA Statistics, Natural Gas Information, 2008 :

ً
قليال عن
ولأغرا�ض املقارنة مع املجموعات الدولية الأخرى ،ف�إن ح�صة الغاز يف بلدان االحتاد الأوروبي تقل
املعدل يف بلدان �أمريكا ال�شمالية ( .)% 25.7بينما �شكل الغاز الطبيعي ن�سبة عالية ( حوايل  )% 55من �إجمايل
ا�ستهالك الطاقة يف بلدان االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق وكذلك يف بلدان ال�شرق الأو�سط ( )% 47وذلك لتوفر الغاز
يف املنطقتني املذكورتني� .أما بالن�سبة لأمريكا الو�سطى واجلنوبية فقد كانت الن�سبة حوايل  % 22وكذلك احلال
بالن�سبة لإفريقيا .من جهة �أخرى� ،شكل الغاز ن�سبة منخف�ضة ( )% 10.6من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف بلدان
�آ�سيا واملحيط الهادي يف عام  2007ووفقاً للم�صدر ذاته كما يت�ضح من ال�شكل :3 -
ال�شكل  :3 -ح�صة الغاز من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة الأولية لعام  2007ح�سب املجموعات الدولية ()%

االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق% 54.9 :

امل�صدر. .BP Statistical Review of World Energy, 2008 :

###&'()*+
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العامل % 23.8 :

ال�شرق الأو�سط% 46.9 :

�أمريكا ال�شمالية % 25.7 :

�أفريقيا% 21.8 :

�أوروبا% 24.9 :

(!"#
�آ�سيا واملحيط الهادي% 10.6 :

�أمركا الو�سطى واجلنوبية% 21.9 :
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ويف �ضوء ميزات الغاز الطبيعي البيئية اجليدة وتقنياته التطبيقية عالية الكفاءة يتوقع �أن ي�ستمر كوقود
مف�ضل وي�ساهم ب�شكل متزايد يف �إمدادات الطاقة يف االحتاد الأوروبي يف امل�ستقبل .حيث قدرت بع�ض امل�صادر �أن
ت�صل ح�صة الغاز الطبيعي يف مزيج الطاقة يف الإحتاد الأوروبي �إىل  27.4%يف عام  2015و�إىل �أكرث من 30%
يف عام  .2030وكما يف ال�شكل :4 -
ال�شكل  :4 -توقعات ح�صة الغاز يف مزيج الطاقة يف االحتاد الإوروبي لعامي  2015و )%( 2030
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م�صدر التوقعات.Euro gas, Annual Report, 2006-2007 :

 :2 - 1احتياطيات الغاز الطبيعي

متتلك بلدان االحتاد الأوروبي احتياطيات متوا�ضعة ن�سبياً من الغاز الطبيعي تقدر ب�أكرث من  3ترليون (�ألف
مليار) مرت مكعب كما يف نهاية عام � ،2007أي ما يعادل  % 1.7من �إجمايل احتياطيات الغاز الطبيعي يف العامل
يف تلك ال�سنة( .ويف حالة �إ�ضافة احتياطيات الرنويج من الغاز ي�صبح املجموع حوايل  6ترليون مرت مكعب� ،أي
ما يزيد عن  % 3من الإجمايل العاملي).
يرتكز اجلزء الأكرب ( �أكرث من  )% 80من احتياطيات بلدان االحتاد الأوروبي يف ثالث بلدان وهي هولندا –
التي ت�ضم وحدها  % 14من الإجمايل ،تليها بريطانيا ورومانيا بن�سبة  % 21لكل منهما وذلك كما يف ال�شكل 5 -
واجلدول  1 -يف امللحق.
ال�شكل  :5 -توزع احتياطيات الغازالطبيعي يف بلدان الإحتاد الأوروبي كما يف نهاية عام )%( 2007

املصدرIEA, IEA Statistics, Natural Gas Information, 2008 :
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.BP Statistical Review of World Energy, 2008.

علي رجب

وتعاين جمموعة بلدان االحتاد الأوروبي ( كما هو عليه احلال بالن�سبة ملعظم البلدان ال�صناعية) من
انخفا�ض م�ستمر يف احتياطياتها من الغاز الطبيعي حيث انخف�ضت يف عام  2007بواقع  133مليار مرت مكعب،
�أي ما يعادل  4%باملقارنة مع عام .2006
وعلى م�ستوى البلدان الرئي�سية يف �صناعة الغاز الطبيعي يف االحتاد الأوروبي� .شهدت هولندة يف عام
 2007االنخفا�ض الأكرب مقا�ساً بالأرقام املطلقة بواقع  68مليار مرت مكعب� ،أي ما يعادل  % 5.2باملقارنة مع
عام  2006وانخف�ضت احتياطيات بريطانيا بكمية  38مليار مرت مكعب� ،أي ما يعادل � .% 5.6أما رومانيا فقد
متكنت من احلفاظ على نف�س م�ستويات احتياطياتها ال�سابقة.
بالن�سبة للرنويج الدولة الأوروبية الغربية التي تربطها عالقات وثيقة مع بلدان االحتاد فكان هناك تفاوت
بخ�صو�ص احتياطياتها ،خ�صو�صاً و�أنها �شهدت منواً يف احتياطياتها خالل ال�سنوات الأخرية  . 1فبينما �أ�شارت
بع�ض امل�صادر �إىل انخفا�ض يف احتياطياتها بحوايل  % 2يف تلك ال�سنة تقدر م�صادر �أخرى ح�صول زيادة يف
االحتياطيات بن�سبة حوايل  % 2يف عام  2007باملقارنة مع عام  .2 2006ويف هذا املجال ت�شري املديرية العامة
للبرتول الرنويجية ب�أن الرنويج دولة واعدة يف احتياطياتها من الغاز الطبيعي وتقدر كميات م�صادر الغاز املمكن
ا�ستخراجها ما بني � 3.4إىل  6.6ترليون مرت مكعب خ�صو�صاً و�أن اجلزء الأكرب من اجلرف القاري الرنويجي
بالأخ�ص يف بحر برينت�س ( )Barents Seaال زال غري م�ستك�شف� .إال �أنه ال بد من الإ�شارة �إىل التحديات
وال�صعوبات الكبرية التي تواجه عمليات اال�ستك�شاف يف مثل تلك املناطق البعيدة ب�سبب الظروف القطبية
القا�سية وبعدها اجلغرايف عن البنية التحتية والأ�سواق .3
ميتلك الإحتاد الأوروبي احل�صة الأدنى من �إحتياطيات الغاز الطبيعي باملقارنة مع املجموعات الدولية الرئي�سية
حيث ت�ستحوذ بلدان ال�شرق الأو�سط (التي ت�ضم �أكرب ثاين وثالث دولة� -إيران وقطر -يف احتياطيات الغاز يف العامل)
احل�صة الأكرب ( )% 41من �إجمايل احتياطيات الغاز الطبيعي يف العامل كما يف نهاية عام  .2007تلتها جمموعة
الإحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ( التي ت�ضم رو�سيا -الدولة الأكرب يف العامل يف احتياطيات الغاز) بن�سبة .% 30.12
علماً ب�أن الدول الثالث رو�سيا و�إيران وقطر ا�ستحوذت جمتمعة على  % 55من �إجمايل احتياطيات العامل من الغاز
الطبيعي يف عام  .2007وت�أتي بعد ذلك كل من �آ�سيا واملحيط الهادي ( )% 8.52و�إفريقيا ( )% 8.16و�أمريكا
ال�شمالية ( )% 4.48و�إمريكا الالتينية ( )% 4.32وذلك كما يت�ضح من ال�شكل : 6 -
ال�شكل  :6 -توزع احتياطيات الغازالطبيعي يف العامل ح�سب املجموعات الدولية كما يف نهاية عام )%( 2007
بقية البلدان (مبا فيها الرنويج% 1.72 :
�أمريكا الالتينية% 4.32 :

االحتاد الأوروبي% 1.7 :

�أمريكا ال�شمالية% 4.48 :
�أفريقيا% 8.16 :

ال�شرق الأو
�سط40.98 :

�آ�سيا  -الهادي% 8.52 :

االحت

اد ال�سوفياتي

%

ال�ساب
ق% 30.12 :

امل�صدر.IEA Statistics, Natural Gas Information, 2008 :
1. IEA Statistics, Natural Gas Information, 2008.
2 . BP Statistical Review of World Energy, 2008.
3 . IEA, World Energy Outlook, 2008.
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� :3 - 1إنتاج الغاز الطبيعي
ب�شكل عام ،هناك عالقة بني االحتياطيات والإنتاج .فكما هو عليه احلال يف احتياطياتها املتوا�ضعة تت�سم
بلدان االحتاد الأوروبي ب�إنتاج كميات متوا�ضعة من الغاز الطبيعي بلغت  212.6مليار مرت مكعب كما يف عام
� ،2007أي ما يعادل حوايل  % 7من �إجمايل �إنتاج الغاز الطبيعي يف العامل  .علماً ،ب�أن تقديرات �شركة بي بي
الربيطانية ت�شري �إىل معدالت �إنتاج �أقل من ذلك بحوايل � ،% 10أي  191.9مليار مرتمكعب لل�سنة املذكورة .1
وي�سود االعتقاد ب�أن ال�سبب وراء ذلك يرجع �إىل �أخذ ال�شركة املذكورة يف احت�ساباتها نوعية الغاز وقيمته من
الطاقة بنظر االعتبار  .2ويف حالة �إ�ضافة �إنتاج الرنويج من الغاز الطبيعي ترتفع الن�سبة �إىل  % 10من �إجمايل
الإنتاج العاملي من الغاز الطبيعي لعام .2007
تعترب هولندا وبريطانيا البلدين املنتجني الرئي�سيني للغاز الطبيعي يف االحتاد الأوروبي حيث بلغ �إنتاجهما
ب�صورة جمتمعة حوايل  76مليار مرت مكعب يف عام  2007وبكميات مت�ساوية تقريباً لكل منهما .وت�شكل تلك
الكمية حوايل  % 72من �إجمايل �إنتاج الغاز الطبيعي يف بلدان االحتاد الأوروبي لل�سنة املذكورة� .أما البلدان
املنتجة الأخرى يف االحتاد فتنتج كميات متوا�ضعة جداً وهي �أملانيا  % 8.5ورومانيا  % 5.1و�إيطاليا % 4.6
والدامنارك  % 4.3وذلك كما يف ال�شكل :7 -
ال�شكل  :7 -توزع �إنتاج الغازالطبيعي يف بلدان الإحتاد الأوروبي لعام )%( 2007

البقية
% 5.9

رومانيا
% 5.1

�إيطاليا
% 4.6

الدامنرك:
% 4.3

هولندا% 35.9 :

�أملانيا% 8.5 :

بريطانيا% 35.7 :

امل�صدر.IEA Statistics, Natural Gas Information, 2008 :

يعاين االحتاد الأوروبي من انخفا�ض م�ستمر يف �إنتاج الغاز الطبيعي منذ عدة �سنوات .وت�شري بع�ض امل�صادر
�إىل و�صول الإنتاج �إىل م�ستوى الذروة يف عام  2001ومب�ستوى  232.4مليار مرت مكعب� ،أي ما يعادل  % 9من
�إجمايل �إنتاج الغاز العاملي لتلك ال�سنة .ثم بد�أ بعد ذلك باالنخفا�ض لي�صل الإنتاج يف عام � 2007إىل 191.9
مليار مرت مكعب ( ح�سب بيانات �شركة بي بي ) والتي تعادل  % 83من م�ستوى �إنتاج بلدان االحتاد يف عام 2001
وقدر معدل االنخفا�ض يف عام  2007بحدود  % 2.5 - 2باملقارنة مع عام  ، 2006كما هو وا�ضح يف ال�شكل 8 -
واجلدول  2 -يف امللحق:
يعود انخفا�ض �إنتاج الغاز الطبيعي يف االحتاد الأوروبي �إىل االنخفا�ض يف �إنتاج معظم بلدان االحتاد وب�شكل
خا�ص البلدين املنتجني الرئي�سني وهما بريطانيا وهولندا .فقد و�صل �إنتاج الغاز يف بريطانيا �إىل الذروة يف عام
 2000وبد�أ منذ ذلك احلني باالنخفا�ض ولكن مبعدالت �سنوية �أعلى مما كان متوقعاً قاربت  % 10يف عام 2007
1. IEA Statistics, Natural Gas Information, 2008.
2 . Council European Energy Regulators, “The Increasing Role of LNG in Europe”, The 7th US-EU Energy Regulators
Roundtable, November 14-16, 2008, New Orleans, USA.
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ال�شكل � :8 -إنتاج االحتاد الأوروبي من الغاز الطبيعي للفرتة ( 2007 - 2000مليار مرت مكعب)
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امل�صدرAOG, March 1, 2008 :

باملقارنة مع عام  2006لي�صل �إنتاجها يف تلك ال�سنة �إىل  72.4مليار مرت مكعب� .أي ما يعادل حوايل ثلث م�ستوى
الإنتاج يف عام  .2000علماً ب�أن معدل االنخفا�ض ال�سنوي للإنتاج الربيطاين تراوح ما بني � 8إىل  % 10خالل
الفرتة  .2007 - 2000وب�سبب معدالت الإنتاج املنخف�ضة ،حتولت بريطانيا ،ومنذ عام � ،2004إىل دولة م�ستوردة
�صافية للغاز الطبيعي بعد �أن كانت ت�صدر تلك املادة لبع�ض البلدان الأوروبية ،و�أ�صبح �إنتاجها يلبي حوايل % 80
من �إجمايل حاجتها من الغاز كما يف عام .2007
�أما بالن�سبة لهولندا ،فقد كان الإنتاج يت�سم باالجتاه الت�صاعدي ب�شكل عام لغاية عام  2004عندما و�صل
م�ستوى الذروة وهو  68.8مليار مرت مكعب .ثم بد�أ بعد ذلك باالنخفا�ض لي�صل يف عام � 2007إىل  64.5مليار
مرت مكعب ،بانخفا�ض  % 3باملقارنة مع عام  ،2006والذي يعادل  % 94من معدل �إنتاجها يف عام  ،2004كما
يت�ضح من ال�شكل :9 -
ال�شكل � :9 -إنتاج كل من بريطانيا وهولندا من الغاز الطبيعي للفرتة ( 2007 - 2000مليار مرت مكعب)
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امل�صدرBP Statistical Review of World Energy, 2008 :

كما انخف�ض �إنتاج البلدان الأوروبية املنتجة الأخرى .حيث انخف�ض �إنتاج املانيا بن�سبة  % 8.3والدمنارك
( )% 11.3و�إيطاليا ( )% 11.5يف عام  ،2007باملقارنة مع عام  .1 2006ويف �ضوء االنخفا�ض امل�ستمر والكبري
1. WGI, March 26, 2008
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يف �إنتاج معظم بلدان االحتاد الأوروبي من الغاز الطبيعي ف�إن التزايد الذي �شهده �إنتاج الغاز الطبيعي يف الرنويج
ومبعدالت متوا�ضعة % 2( ،يف عام  2007باملقارنة مع عام  )2006كما يف ال�شكل �أعاله ،مل يتمكن �إال من تعوي�ض
جزء من االنخفا�ض يف �إنتاج بلدان االحتاد الأوروبي ومل مينع �إجمايل �إنتاج املنطقة من االنخفا�ض امل�ستمر.
ولأغرا�ض املقارنة مع بع�ض الدول واملجموعات الدولية الأخرى ،فقد بلغ �إنتاج الغاز الطبيعي يف �أمريكا
ال�شمالية  775.8مليار مرت مكعب يف عام � 2007أي ما يعادل  % 26.6من �إجمايل الإنتاج العاملي لتلك ال�سنة
وبلغ �إنتاج االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق  790.2مليار مرت مكعب ( �أي  )% 26.8وال�شرق الأو�سط  355.8مليار مرت
مكعب ( ) % 12.1ودول �آ�سيا واملحيط الهادي  319.5مليار مرت مكعب (  )% 13.3و�إفريقيا  190مليار مرت
مكعب ( )% 6.5و�أمريكا الو�سطى واجلنوبية  150.8مليار مرت مكعب� ،أي  % 5.1من �إجمايل الإنتاج العاملي من
الغاز الطبيعي لعام  2007كما يف ال�شكل :10 -
ال�شكل  :10 -ح�صة املجموعات الدولية الرئي�سية من �إجمايل �إنتاج الغاز الطبيعي العاملي لعام )%( 2007

االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق% 26.8 :

�أمريكا ال�شمالية % 26.6 :

�آ�سيا واملحيط الهادي% 13.3 :

ال�شرق الأو�سط% 12.1 :

االحتاد الأوروبي% 6.5 :

�أفريقيا% 6.5 :

�أمريكا الو�سطى واجلنوبية% 5.1 :

بقية العامل% 3.1 :

 #*DE,امل�صدر*-./01 BP Statistical Review of World Energy 2008 :
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باملقارنة مع معدالت �إنتاجها املتوا�ضع من الغاز الطبيعي تعترب منطقة االحتاد الأوروبي
�سوقاً م�ستهلكة كبرية لتلك املادة ت�أتي بالدرجة الثانية يف العامل بعد ال�سوق الإمريكية .وقد
3.1% 5.1% 6.5% 6.5% 12.1% 13.3% 26.6% 26.8%
و�صل معدل ا�ستهالك االحتاد الأوروبي من الغاز يف عام � 2007إىل حوايل  482مليار مرت
مكعب (وفقاً لبيانات �شركة بي بي) � ، 1أي ما يعادل  % 16.4من �إجمايل ا�ستهالك الغاز
الطبيعي يف العامل لتلك ال�سنة.
وعلى رغم ما �شهده ا�ستهالك املنطقة من انخفا�ض وب�شكل متوا�ضع يف الآونة الأخرية (�أي % 2
يف عام  2007و % 1يف عام  2006باملقارنة مع ال�سنة ال�سابقة لكل منهما) لأ�سباب �أهمها �أ�سعار
الغاز العاملية وكفاءة اال�ستخدام بالإ�ضافة �إىل الظروف املناخية امل�ؤاتية املتمثلة بال�شتاء الدايفء يف
ن�صف الكرة ال�شمايل ،ف�إن م�ستوى اال�ستهالك يف عام  2007ارتفع بواقع  % 9.4باملقارنة مع م�ستوى
عام  2000كما يت�ضح من ال�شكل  11 -واجلدول  2 -يف امللحق وامل�شار�إليه �أعاله.
 .1قدرت م�صادر �أخرى ا�ستهالك االحتاد الأوروبي يف عام  2007بحدود  505مليار مرت مكعب ()WGI, March 26, 2008
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ال�شكل  :11 -تطور ا�ستهالك االحتاد الأوروبي من الغاز الطبيعي للفرتة ( 2007 - 2000مليار مرت مكعب)
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امل�صدرBP Statistical Review of World Energy 2008 :

وعلى الرغم من االعتقاد ال�سائد ب�أن ظروف الأزمة املالية العاملية التي �ضربت االقت�صاد العاملي يف الن�صف
الثاين من عام  2008و�أدت �إىل ركود اقت�صادي وتباط�ؤ يف القطاع ال�صناعي وانخفا�ض يف ا�ستهالك الكهرباء
قد نتجت عن انخفا�ض يف الطلب على الغاز ،بالأخ�ص يف اقت�صادات البلدان ال�صناعية  ،1ت�شري بع�ض امل�صادر ب�أن
�صناعة الغاز العاملية قد �شهدت منواً خالل عام  ،2008حيث تزايد �إجمايل �إنتاج الغاز امل�سوق يف العامل بحدود
 % 4و�شهدت �أوروبا (االحتاد الأوروبي  +الرنويج وتركيا و�سوي�سرا وو�سط �أوروبا) زيادة يف ا�ستهالك الغاز بن�سبة
 % 3.6خالل العام املذكور باملقارنة مع عام .2 2007
ت�ستحوذ �ست دول م�ستهلكة رئي�سية يف االحتاد (بريطانيا و�أملانيا و�أيطاليا فرن�سا وهولنده و�أ�سبانيا)
على �أكرث من ثالثة �أرباع �إجمايل ا�ستهالك االحتاد الأوروبي من الغاز الطبيعي كما يف عام  .2007ت�أتي
يف مقدمتها بريطانيا التي و�صل ا�ستهالكها �إىل  97.9مليار مرت مكعب� ،أي ما يعادل  % 19من �إجمايل
ا�ستهالك االحتاد يف ال�سنة املذكورة .ثم �أملانيا ( )% 17و�إيطاليا ( )% 16وفرن�سا ( )% 9وهولندا ()% 8
و�أ�سبانيا ( .)% 7ت�أتي بعد ذلك دول �أخرى �أقل ا�ستهالكاً مثل بلجيكا وبولندا وهنغاريا ورومانيا بن�سبة 3
 %لكل منها .وذلك كما يف ال�شكل :12 -
يعترب توليد الطاقة الكهربائية القطاع الرئي�سي وراء تزايد الطلب على الغاز يف االحتاد الأوروبي ( ويف
بقية العامل �أجمع) وذلك للنمو ال�سريع يف وحدات التوليد التي تعتمد على الغاز ب�سبب �صغر حجمها وانخفا�ض
تكاليفها الر�أ�سمالية بالإ�ضافة �إىل فوائد الغاز البيئية.
وقد كان القطاع املذكور م�س�ؤوالً عن  % 7 5من �إجمايل الزيادة يف الطلب على الغاز يف االحتاد الأوروبي
ما بني عامي  1990و .2006وت�صاعدت ح�صة الغاز الطبيعي ب�شكل حاد يف قطاع التوليد يف االحتاد الأوروبي
من حوايل  % 7من �إجمايل توليد الطاقة يف عام � 1990إىل  % 16يف عام  2000و�إىل �أكرث من  % 20يف عام
 .2005وتتفاوت البلدان الأوروبية يف درجة اعتمادها على الغاز يف توليد الطاقة ،حيث بلغت  % 44من �إجمايل
توليد الطاقة يف �إيطاليا يف عام  2005ويتوقع تزايدها �إىل  % 60يف بداية العقد القادم .وكذلك كان احلال
بالن�سبة لربيطانيا التي تبلغ م�ساهمة الغاز احلالية  % 40ويتوقع لها �أن ت�صل �إىل  % 60يف عام  2020من
1 . Energy Economist, Issue 329, March 2009.
2 . Cedigaz, 2008 Natural Gas year Review, Press Release, May 6, 2009.
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ال�شكل  :12 -توزع ا�ستهالك بلدان االحتاد الأوروبي من الغاز الطبيعي لعام )%( 2007
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امل�صدر.WGI, March 26, 2008 :

�إجمايل توليد الطاقة يف ذلك البلد .ويعزى اعتماد فرن�سا املنخف�ض ن�سبياً على الغاز يف قطاع التوليد ،باملقارنة
مع حجم اقت�صادها �إىل �أنها تعتمد على الطاقة النووية يف توليد �أكرث من  % 39من �إجمايل الطاقة كما يف عام
� .2007أما بالن�سبة للقطاعات الأخرى يف االحتاد الأوروبي ،ف�إن الغاز الطبيعي يلبي حوايل  % 28من احتياجات
القطاع ال�صناعي و�أكرث من ثلث احتياجات القطاع املنزيل /التجاري بالأخ�ص للتدفئة يف بلدان االحتاد الأوروبي
كما يف عام .1 2005
وعلى رغم ت�صاعد ا�ستخدام الغاز يف قطاع التوليد ،ت�شري التقديرات ب�أن القطاع املنزيل  /التجاري ا�ستحوذ
على  % 36من �إجمايل مبيعات الغاز يف بلدان االحتاد الأوروبي يف عام  ،2006يليه القطاع ال�صناعي بن�سبة 33
 %ثم قطاع التوليد بن�سبة  % 24وقطاعات �أخرى بن�سبة  % 7كما يف ال�شكل :13 -
ال�شكل  :13 -توزع مبيعات الغاز الطبيعي يف االحتاد الأوروبي ح�سب القطاع لعام )%( 2007

�أخ
رى:
%7

وحدات توليد
الطاقة % 24 :

املنزيل  /التجاري:
% 36

القطاع ال�صناعي :
% 33

امل�صدرEuro gas Annual Report 2006-2007 :
1 . . IEA, World Energy Outlook, 2008.
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وباملقارنة مع املجموعات الدولية الرئي�سية الأخرى ،ت�أتي منطقة االحتاد الأوروبي بعد كل من �أمريكا
ال�شمالية وبلدان االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق يف ا�ستهالك الغاز الطبيعي ،حيث و�صل ا�ستهالك �أمريكا ال�شمالية
�إىل  801مليار مرت مكعب يف عام � ،2007أي ما يعادل  % 27.6من �إجمايل اال�ستهالك العاملي من الغاز الطبيعي
خالل ال�سنة املذكورة .وبلغ ا�ستهالك بلدان االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق  631.9مليار مرت مكعب (� .)% 21.6أما
بالن�سبة للمناطق الأخرى فقد بلغ ا�ستهالك �آ�سيا واملحيط الهادي  447.8مليار مرت مكعب ( )% 15.3وال�شرق
الأو�سط  399.4مليار مرت مكعب ( )% 10.2و�أمريكا الو�سطى واجلنوبية  134.5مليار مرت مكعب ()% 4.6
و�إفريقيا  83.5مليار مرت مكعب ( )% 2.8كما يف ال�شكل :14 -
ال�شكل  :14 -ح�صة املجموعات الدولية الرئي�سية من �إجمايل ا�ستهالك الغاز الطبيعي العاملي لعام )%( 2007
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الطلب امل�ستقبلي على الغاز وتخفي�ضه .فمثال تباط�أ معدل منو الطلب العاملي على الغاز خالل الفرتة - 2000
خالل الفرتة
باملقارنة مع 2.6
 2006لي�صل �إىل
1.4% .20062.8%- 19864.6%
� %15.3%سنوياً10.2%
�سنوياً 16.4%
21.6%% 2.327.6%
وي�سود االعتقاد ب�أن قطاع التوليد �سيكون هو الدافع وراء اجلزء الأكرب ( )% 57من الزيادة يف الطلب على الغاز
يف العامل ما بني عامي  2006و .2030كما ي�ستحوذ القطاع املذكور على ح�صة الأ�سد من النمو يف الطلب على الغاز
يف البلدان الأوروبية لت�صل الكميات يف القطاع املذكور �إىل  285مليار مرت مكعب يف عام  2030باملقارنة مع  147مليار
مرت مكعب يف عام  ،2005اي بزيادة حوايل  % 94خالل تلك الفرتة  .وهناك م�صادر �أخرى �أقل تفا�ؤالً ت�شري �أن قطاع
توليد الطاقة يتوقع �أن يزداد بواقع  % 35يف بلدان االحتاد الأوروبي ما بني عامي  2005و. 2030

ً
ثانيا :دور اال�ستيراد في موازنة الغاز الطبيعي في االتحاد الأوروبي
 :1 - 2موازنة الغاز الطبيعي يف االحتاد الأوروبي

يت�ضح من اجلدول  2 -يف امللحق ب�أن هنالك فجوة ما بني �إجمايل �إنتاج وا�ستهالك االحتاد الأوروبي من
الغاز الطبيعي تو�سعت خالل الفرتة  ،2007 - 2000من  209.2مليار مرت مكعب يف عام � 2000إىل  290مليار
1 . IEA, World Energy Outlook, 2008.
2 . WGI, March 26, 2008.
3 . Council European Energy Regulators, “The Increasing Role of LNG in Europe”, The 7th US-EU Energy
Regulators Roundtable, November 14-16, 2008, New Orleans, USA.
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مرت مكعب يف عام  ،2007بزيادة  80.8مليار مرت مكعب اي ما يعادل  % 38.6خالل تلك الفرتة.
ويعزى ذلك �إىل االنخفا�ض امل�ستمر ،ومبعدالت عالية ،لإنتاج االحتاد الأوروبي من الغاز الطبيعي والتي فاقت
االنخفا�ض يف اال�ستهالك خالل تلك الفرتة وبالتايل �أ�صبح االحتاد الأوروبي يف حاجة متزايدة لال�سترياد من
اخلارج لغر�ض موازنة الغاز الطبيعي يف املنطقة وذلك كما يت�ضح من ال�شكل :15 -
ال�شكل  :15 -موازنة الغاز الطبيعي يف االحتاد الأوروبي للفرتة ( 2007 - 2000مليار مرت مكعب)
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يج�سد ال�شكل  16 -واجلدول  3 -يف امللحق �أهمية �سوق الغاز الأوروبية يف العامل ومدى اعتمادها على
اال�ستريادات ملوازنة ال�سوق باملقارنة مع الأ�سواق الرئي�سية الأخرى.
ال�شكل  :16 -موازنة الغاز الطبيعي يف العامل لعام  2007ح�سب املجموعات الدولية الرئي�سية (مليار مرت مكعب)
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امل�صدر:
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ويت�ضح من �أعاله ب�أن هنالك ثالثة جمموعات دولية م�ستوردة �صافية للغاز وهي ال�سوق الأوروبية (ومن
�ضمنها الرنويج بالإ�ضافة �إىل تركيا و�سوي�سرا وبقية دول �أوروبا الو�سطى) با�سترياد �صايف بكمية  256مليار
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مرت مكعب ودول �آ�سيا واملحيط الهادي با�سترياد �صايف  60.7مليار مرت مكعب و�أمريكا ال�شمالية التي بلغت
ا�سترياداتها ال�صافية من الغاز لعام  2007بواقع  24مليار مرت مكعب .وي�شري ذلك �إىل �أن ال�سوق الأوروبية (ومن
�ضمنها الرنويج  -الدولة امل�صدرة الأكرب للغاز يف �أوروبا) ا�ستحوذت على حوايل ثالثة �أرباع �إجمايل اال�ستريادات
ال�صافية للغاز الطبيعي للمجموعات الدولية امل�شار �إليها �أعاله يف عام  .2007كما �شكلت ا�سترياداتها ال�صافية
ن�سبة  % 87.2من �إجمايل �إنتاجها و % 46.6من �إجمايل ا�ستهالكها من الغاز الطبيعي للعام املذكور.
وباملنا�سبة ،ف�إن بقية املجموعات الدولية الأخرى هي م�صدرة �صافية للغاز ،ت�أتي يف مقدمتها بلدان االحتاد
ال�سوفيتي ال�سابق بن�سبة  % 47ثم �إفريقيا بن�سبة  % 31.2وال�شرق الأو�سط بن�سبة  % 16.4و�أمريكا الالتينية
بن�سبة  % 5.3من �إجمايل �صادرات الغاز ال�صافية للمجموعات الدولية الرئي�سية يف العامل لعام .2007
 :2-2واردات الغاز الطبيعي ح�سب النوع وم�صدر التجهيز
تقليدياً ،تعتمد �أوروبا ،وب�شكل عام ،على غاز الأنابيب بالدرجة الأ�سا�س كون �أن بع�ض تلك الدول هي بالأ�صل
منتجة وم�صدرة للغاز الطبيعي -هولندا وبريطانيا  -بالإ�ضافة �إىل موقعها اجلغرايف من املناطق املنتجة الرئي�سية
للغاز يف العامل ،وبالأخ�ص رو�سيا و�شمال �إفريقيا.
وتعترب هولندا �أول دولة �أوروبية غربية منتجة وم�صدرة للغاز ،حيث بد�أت بتزويد بلدان �أوربية �أخرى بغاز
الأنابيب منذ عام  .1966ولأ�سباب جيولوجية خا�صة بحقل غاز “ غروجنن” ( )Grongenالهولندي ،ولقربه
جغرافياً من ال�سوق ،بالإ�ضافة �إىل طبيعة ال�سيا�سة الإنتاجية التي اتبعتها احلكومة الهولندية ،فقد كان بالإمكان
تغيري الإنتاج وفق متطلبات ال�سوق ،وهو ما جعل هولندا تعمل مبثابة املنتج املتمم للغاز لل�سوق الأوروبية� ،إال �أن
الإنتاج الهولندي من الغاز و�صل ذروة �إنتاجه وهي  81.7مليار مرت مكعب يف عام  .1979ومل تتمكن هولندا من
ا�ستعادة امل�ستوى الإنتاجي املذكور على الرغم من الزيادات التي �شهدها الإنتاج يف بع�ض ال�سنوات الالحقة .1
�أما بالن�سبة لربيطانيا ،ف�إنها وب�سبب طبيعتها اجلغرافية ،بقيت �سوق منف�صلة عن بلدان �أوروبا الأخرى حلني
مد �أنبوب غاز عرب بحر ال�شمال �سمي ( )Interconnectorوالذي يربط بني مدينتي باكتون ( )Bactonيف انكلرتا
وزيربوج ( )Zeebruggeيف بلجيكا ،ومت �إكمال بنا�ؤه يف عام  ،1998ومبوا�صفات متكن ا�ستخدامه لنقل الغاز
باجتاهني لت�سهيل جتارة الغاز ما بني بريطانيا والبلدان الأوروبية الأخرى .2
وب�سبب الفجوة بني �إجمايل
�إنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي يف
االحتاد الأوروبي ،احتلت الواردات،
وبالأخ�ص غاز الأنابيب� ،أهمية
خا�صة يف �إمدادات الغاز لتلك ال�سوق
ولعقود عديدة .فقد بد�أت رو�سيا –
�ضمن جمموعة االحتاد ال�سوفيتي
ال�سابق– ب�إمداد بع�ض بلدان �أوروبا
الغربية بالغاز الطبيعي منذ �ستينات
و�سبعينات القرن املا�ضي ،على رغم
ظروف احلرب الباردة التي جز�أت
�أوروبا بني �شرقية وغربية ،ومت ذلك
من خالل اتفاقات طويلة الأمد متتد

خارطة �أنابيب الغاز الرو�سي �إىل �أوروبا

1 . . IEA, Flexibility in Natural Gas Supply and Demand, 2002.
2 . Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/interconnector.
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لفرتة � 25 - 20سنة .ابتد�أت عملية الإمداد تلك من خالل �أنبوب مير عرب �أوكرانيا وجمهوريتي الت�شيك
و�سلوفاكيا و�أنبوب �آخر خالل عقد الثمانينات مير عرب �أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وتركيا وخالل الت�سعينات
مت مد �أنبوب عرب رو�سيا البي�ضاء وبولندا بدالً من �أوكرانيا . 1
وبعد تفكك االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق يف بداية ت�سعينات القرن املا�ضي جابهت بع�ض الدول
التي كانت من�ضوية حتت لوائه م�شاكل و�صعوبات يف دفع �أثمان ا�سترياداتها من الغاز الرو�سي ب�سبب
ال�ضائقة االقت�صادية التي الزمت عملية التفكك .وقد فتح ذلك املجال بتوجيه �شركة غازبروم-
الذراع الت�سويق احلكومي الرئي�سي للغاز الرو�سي – مزيداً من الكميات �إىل بلدان اوربا الغربية
وبالتايل ا�ستحواذ الغاز الرو�سي على ح�صة �أكرب يف ال�سوق الأوروبية.
من جهتها ،بد�أت اجلزائر بت�صدير غاز الأنابيب ،ولأول مرة� ،إىل �أوروبا وبالتحديد �إىل �إيطاليا،
يف بداية ثمانينات القرن املا�ضي ،بعد �أن قامت مبد �أنبوب مير بتون�س ثم حتت �سطح البحر الأبي�ض
املتو�سط حتى �شواطئ �إيطاليا ،كما مت مد �أنبوب عرب املغرب �إىل �أ�سبانيا مت �إكماله يف عام .1996
ويجري العمل حالياً على مد �أنبوب “ مدغاز” ( )Medgasلربط اجلزائر مبا�شرة مع �إ�سبانيا وقد �أ�صبح
مكتمال يف نهاية عام  .2009وهناك كذلك م�شروع �أنبوب “غال�سي” ( )Galsiملد �أنبوب حتت البحر
الأبي�ض املتو�سط مبا�شرة من اجلزائر �إىل �إيطاليا .كما يتم تزويد ال�سوق الرتكية بكميات من الغاز القادم
من �إيران ودول بحر قزوين ،بالأخ�ص �أذربيجان عرب �أنابيب �إىل تركيا� .أما بالن�سبة للرنويج فقد بد�أت
بت�صدير الغاز الطبيعي بالأنابيب �إىل بلدان �أوروبا الأخرى منذ بداية �سبعينات القرن املا�ضي ولكن
بكميات متوا�ضعة تزايدت ب�شكل هام يف نهاية ال�سبعينات .ويف عام  2004مت �إكمال �أنبوب حتت �سطح
البحر الأبي�ض املتو�سط يربط ليبيا ب�إيطاليا لت�صدير الغاز الليبي لل�سوق الأوروبية .2
وعلى رغم �أن البلدان الأوروبية بد�أت با�سترياد الغاز الطبيعي امل�س ّيل منذ �أوائل �ستينات القرن
املا�ضي (عندما بد�أت اجلزائر ك�أول دولة يف العامل بت�صدير الغاز الطبيعي امل�س ّيل �إىل بع�ض الدول
الأوروبية وبالأخ�ص بريطانيا وفرن�سا) ،فقد ا�ستمرت واردات الغاز عرب الأنابيب ت�شكل اجلزء
الأكرب ( )% 85من �إجمايل وارداته لبلدان االحتاد الأوروبي كما يف عام � .2007أما الغاز الطبيعي
امل�س ّيل فقد ا�ستحوذ على  % 15خالل الفرتة املذكورة.
وبغر�ض املقارنة مع الأ�سواق الرئي�سية الأخرى ،اعتمدت ال�سوق الأمريكية �أي�ضاً ،وب�شكل �أ�سا�سي على غاز
الأنابيب ،بالنظر �إىل �إنتاجها املحلي الهائل – �أكرب ثاين دولة منتجة للغاز يف العامل بعد رو�سيا -والتي �شكلت
( )% 18.8من الإجمايل العاملي كما يف عام  ، 2007بالإ�ضافة �إىل وارداتها من غاز الأنابيب من جارتها كندا
و�إىل حد �أقل من جارتها الأخرى املك�سيك – �أما بالن�سبة لليابان فهي دولة م�ؤلفة من جزر غري مرتبطة ب�أنابيب
مع بقية دول العامل ،ولي�س لديها �إنتاج حملي ،وبالتايل فهي تعتمد كلياً على واردات الغاز الطبيعي امل�س ّيل يف تلبية
احتياجاتها كما يف ال�شكل :17 -
وفيما يتعلق مب�صادر جتهيز الغاز الطبيعي يف �سوق االحتاد الأوروبي ،يت�ضح من ال�شكل  18 -ب�أن اجلزء
الأكرب ( )43%من �إجمايل ا�ستهالكها من الغاز خالل عام  2007كان م�صدره حملياً ،بينما �شكلت �إمدادات الغاز
الرو�سي بالأنابيب حوايل ربع واردات الغاز يف ال�سوق املذكورة واحتلت الرنويج  ،% 13واجلزائر  % 11ونيجرييا
 % 2والدول الأخرى  % 7لل�سنة املذكورة .وفيما يخ�ص م�صادر واردات الغاز �إىل االحتاد الأوروبي من خارج
بلدان االحتاد فقد احتلت رو�سيا ن�سبة  % 42.6من الإجمايل تلتها الرنويج  % 24.8واجلزائر ( % 9.5بالن�سبة
ل�صادراتها من غاز الأنابيب) وم�صادر �أخرى .% 8.1
1 . IEA, Energy Strategy of Russia, 2004
2 . Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/interconnector.
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ال�شكل  :18 -م�صادر الغاز امل�ستهلك يف االحتاد الأوروبي
لعام )%( 2007

ال�شكل  :17 -ن�سب غاز الأنابيب والغاز الطبيعي امل�سيّل من �إجمايل
ا�ستريادات الغاز الطبيعي يف الأ�سواق الرئي�سية لعام )%( 2007
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امل�صدر:
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Council European Energy Regulators, The 7th US-EU
Energy Regulators Roundtable November 14-16, 2008,
New Orleans, USA

.BP Statistical Review of World Foreign, 2008

وبخ�صو�ص وارداتها من الغاز امل�س ّيل فقد احتلت
اجلزائر املرتبة الأوىل ( )% 34من الإجمايل تلتها نيجرييا ( )% 30.5وقطر ( )% 15.8وم�صر ( )% 12.1ثم
ترينداد وتوباغو ( )% 5.5وليبيا ( )% 1.6كما يف ال�شكل :19 -
ال�شكل  :19 -توزع �إجمايل واردات الغازالطبيعي لالحتاد الأوروبي لعام  2007ح�سب امل�صدر والنوع لعام )%( 2007

غاز الأنابيب  +الغاز الطبيعي امل�س ّيل
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.Financial Times, 15/1/200 & BP Statistical Review of World Energy, 2008

ولإي�ضاح مدى اعتماد ال�سوق الأوروبية على �إمدادات الغاز من خارج �أوروبا الغربية يف حالة اعتبار
�إمدادات الغاز الرنويجية ذات طبيعة حملية �أوروبية ف�إن ح�صة �إمدادات الغاز الرو�سية ترتفع �إىل
حوايل  % 57من �إجمايل ا�ستريادات الغاز لالحتاد الأوروبي من خارج �أوروبا الغربية .اما اجلزائر
ف�إنها ت�ستحوذ على ح�صة ( % 19غاز �أنابيب  +غاز طبيعي م�س ّيل) ،ما يعني ب�أن االحتاد الأوروبي
يعتمد وكما يف عام  ،2007على �أكرث من ثالثة �أرباع وارداته من الغاز الطبيعي من خارج �أوروبا الغربية
على دولتني فقط هما رو�سيا واجلزائر.
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 :3 - 2االعتماد املتزايد لالحتاد الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي

ب�شكل عام ،تعترب ن�سبة اعتماد االحتاد الأوروبي على واردات الطاقة مرتفعة ن�سبياً (حوايل % 54
كما يف عام  )2006وهي م�ستمرة يف التو�سع ،لكن املوقف يتفاوت من بلد �إىل �آخر .فبينما تعترب الدامنارك
الدولة الوحيدة املكتفية ذاتياً من الطاقة يف االحتاد ،ف�إن دوال �أخرى مثل بولندا وبريطانيا تعتمد على
واردات الطاقة بدرجة منخف�ضة (حوايل  ،)% 20وتزيد ن�سبة اعتماد دول �أخرى مثل �إيرلندا و�إيطاليا
والربتغال و�إ�سبانيا على  ،% 80وتعتمد دول �أخرى �صغرية مثل مالطا وقرب�ص ولكم�سربغ ب�شكل كامل
على الواردات يف تلبية حاجاتها من الطاقة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،حتجب ال�صورة العامة �أعاله بع�ض حاالت
االعتماد العالية لبع�ض دول االحتاد على مورد واحد فقط لتلبية كل احتياجاتها �أو اجلزء الأ�سا�سي منها
من �إحدى م�صادر الطاقة املختلفة �سواء كان ذلك بالن�سبة للنفط �أو الغاز الطبيعي �أو الفحم .1
�إن اعتماد االحتاد الأوروبي على ا�سترياد الغاز من اخلارج لي�ست م�س�ألة جديدة �أو ق�صرية
الأجل بل ذات طابع بعيد املدى.
نظرياً ،قد ال يعترب االعتماد املتزايد على اال�سترياد م�شكلة بحد ذاته ،خ�صو�صاً يف ظروف العوملة
الدولية احلالية وت�شجيع التبادل التجاري ما بني الدول� ،إال �أنه ،وب�سبب طبيعة �صناعة و�سوق الغاز التي
تختلف عن النفط ،ف�إن م�شاريع الغاز تتطلب �أن تنجز وفق عقود بيع طويلة الأمد ،وب�شكل م�سبق قبل البدء
بامل�شروع ،مع �ضرورة ح�صول املوافقات احلكومية عليها .وهذا ي�ضيف عن�صراً �سيا�سياً له عالقة ب�سيا�سة
االحتاد الأوروبي اخلارجية ونظرته باجتاه �آفاق تطور �سوق الغاز الأوروبي . 2وعلى العموم ،ف�إن هناك العديد
من العوامل ت�ؤثر يف مدى حاجة االحتاد الأوروبي ال�سترياد الغاز وبالتايل ن�سبة االعتماد عليها يف امل�ستقبل،
ومنها التوقعات اخلا�صة بكل من الطلب على الغاز و�إنتاجه املحلي ،بالإ�ضافة �إىل عوامل عديدة �أخرى مثل
�سيا�سة االحتاد الأوروبي الطاقوية وتنويع م�صادر الطاقة وتوفريها والتغري املناخي وتنظيم الأ�سواق.
وت�شري املعطيات احلالية ل�صناعة الطاقة ب�شكل عام �إىل وجود تراجع ومنو �سلبي للطلب على
الطاقة يف معظم البلدان ال�صناعية ،ب�سبب الأزمة املالية العاملية وتداعياتها� .إال �أن ذلك �سيظل حالة
م�ؤقتة ،حيث �أن بلدان العامل ال�صناعية ،وب�شكل خا�ص الرئي�سية منها ومن �ضمنها بلدان االحتاد
الأوروبي� ،سوف تبذل ق�صارى جهدها لتخفيف حدة الأزمة والتغلب عليها وانقاذ اقت�صاداتها و�إعادة
عجلة النمو االقت�صادي للدوران مرة �أخرى بطاقتها املعهودة �إن مل تكن الق�صوى ،وهو ما يعني �أن هناك
�آفاق واعدة لعودة النمو يف الطلب على م�صادر الطاقة املختلفة ومنها الغاز.
و�إنه ملن املعلوم �أن الغاز يواجه مناف�سة من بع�ض امل�صادر الأخرى بالأخ�ص الفحم والنفط،
بالإ�ضافة �إىل الطاقات املتجددة ،وكذلك الطاقة النووية بالذات .وي�ضيف ذلك عن�صر عدم يقني �سوف
يظل خميما على م�ستقبل الطلب امل�ستقبلي على الغاز يف االحتاد الأوروبي ،وهو يعتمد على طبيعة
�سيا�سة الطاقة لالحتاد ب�ش�أن ت�شجيع ا�ستهالك الفحم بتقنيات جديدة ،او الطاقات املتجددة �أو رمبا
�إعادة �إحياء الطاقة النووية ،مما �سي�ؤثر �سلباً على الطلب على الغاز يف تلك ال�سوق.
وعلى العموم ،ويف �ضوء املميزات البيئية امل�ؤاتية للغاز الطبيعي وكفاءة ا�ستخدامه ،ف�إنه يتوقع
ا�ستمرار منو الطلب على الغاز الطبيعي باعتباره م�صدر الطاقة املف�ضل وال�سيما يف قطاع توليد
الكهرباء ،الذي �سي�ستهلك اجلزء الأكرب ( )% 73من �إجمايل الزيادة يف ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف
االحتاد الأوروبي خالل الفرتة  .2030 - 2006وعليه ،ف�إنه ملن املتوقع �أن تنمو كميات الغاز امل�ستخدمة
1 . Commission of the European Communities, Unofficial Version, Volume 1, Strategy Review: An Energy
Security and Solidarity Action Plan [Com (2008) 7441], Brussels, 2008.
2 . IEA, Development of Competitive Gas Trading in Continental Europe, An IEA International Paper,
OECD, IEA, May, 2008.
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يف القطاع املذكور بن�سبة � % 2.1سنوياً لت�صل �إىل  224مليون طن مكايفء نفط يف عام  2030مقارنة
مع  135مليون طن مكايفء نفط يف عام  ،2006ما يعني تزايد ح�صة قطاع التوليد من  % 30.8يف
عام � 2006إىل  % 40يف عام  2030من �إجمايل ا�ستهالك الغاز يف االحتاد الأوروبي . 1
وت�شري تقديرات وكالة الطاقة الدولية �إىل �أن الطلب على الغاز الطبيعي يف االحتاد الأوروبي �سوف ينمو
مبعدل  % 1خالل الفرتة  ( 2030 - 2006مقارنة مع  % 1.8كمعدل عاملي للفرتة ذاتها) لي�صل �إىل  681مليار
مرت مكعب يف عام � ،2030أي بزيادة  149مليار مرت مكعب ،وهو ما يعادل  % 28مقارنة مع عام .2006
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك تقديرات �أخرى تبدو �أكرث تفا�ؤالً وت�شري �إىل و�صول الطلب �إىل  745مليار مرت
مكعب خالل عام  ، 2 2030و�إىل  800مليار مرت مكعب يف ذلك العام �أو رمبا قبله� ،أي خالل فرتة الع�شرين �سنة
القادمة  .3كما يتوقع �أن ترتفع ح�صة الغاز الطبيعي من �إجمايل الطلب على م�صادر الطاقة الأولية يف االحتاد
الأوروبي من  % 24يف عام � 2006إىل �أكرث من  % 29يف عام  2030كما يف ال�شكل :20 -
�أما فيما يتعلق بجانب الإنتاج ،ف�إنه يف
الوقت الذي يتوقع فيه زيادة الإنتاج العاملي
من الغاز الطبيعي بن�سبة � % 1.7سنوياً
خالل الفرتة  ،2030 - 2006هناك �إجماع
على ا�ستمرار النمو ال�سلبي وانخفا�ض
بالأرقام املطلقة يف �إنتاج الغاز يف االحتاد
الأوروبي ،قدرته بع�ض امل�صادر بحدود 3.4
� %سنوياً خالل ذات الفرتة لي�صل �إىل �أقل
من  100مليار مرت مكعب يف عام � ،2030أي
بانخفا�ض  129مليار مرت مكعب ،ما يعادل
حوايل  % 57باملقارنة مع عام  2006كما
يف ال�شكل :21 -

ال�شكل  :20 -توقعات ح�صة الغاز الطبيعي من �إجمايل الطلب على م�صادر
الطاقة الأولية يف االحتاد الأوروبي لغاية )%( 2030

!29.4%
!27.9%

!27.2%

!26.3%
!24.1%

!34%
!31%
!28%
!25%
!22%
!19%
!16%
!13%
!10%

ويعزى ذلك �إىل انخفا�ض الإنتاج
!2006! 2015! 2020! 2025! 2030
الربيطاين ب�شكل حاد بحيث ت�صبح بريطانيا
امل�صدر
معتمدة على اال�ستريادات بن�سبة  % 40يف
IEA, World Energy Outlook, 2008 :
4
عام  2010تزداد تلك الن�سبة لت�صل �إىل حوايل  % 80يف عام . 2020

ويتوقع �أن تتمكن هولندا من جهتها من احلفاظ على نف�س م�ستويات �إنتاجها احلالية لغاية 2015 - 2010
خ�صو�صاً و�أن حكومتها قد قررت فر�ض حد �أعلى للإنتاج بواقع  425مليار مرت مكعب خالل الفرتة - 2006
 ،2015حيث يتوقع ح�صول انخفا�ض مت�سارع يف �إنتاجها بعد ذلك التاريخ.
وبخ�صو�ص الإنتاج يف بقية البلدان الأوروبية الأخرى ،ف�إنه يتوقع ح�صول انخفا�ض يف �إنتاجها ب�شكل تدريجي
با�ستثناء الرنويج الذي يتميز �إنتاجها وت�صديرها بالت�صاعد لغاية عام  2010عند الو�صول �إىل م�ستوى الذروة.
�إن تزامن تزايد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي من ناحية وا�ستمرار ت�ضا�ؤل الإنتاج من ناحية
�أخرى ،يعني ات�ساع الفجوة ما بني الطلب على الغاز والكميات املعرو�ضة منه يف تلك ال�سوق لت�صل
1 . IEA, World Energy Outlook, 2008.
 - 2تقديرات يوروغاز ،كما نقلتها ن�شرة ()WGI, March 26, 2008
3 . WGI, March 26, 2008.
4 . Jonathan Stern, The New Security Environment for European Gas: Worsening Geopolitics and Increasing Global
Competition for LNG, Oxford Institute for Energy Studies, NG 15, October, 2006.
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�إىل  582مليار مرت مكعب يف عام ،2030
�أي بزيادة  278مليار مرت مكعب ،ما يعادل
 % 91باملقارنة مع عام ( 2006كما يت�ضح
من ال�شكل  .)22 -وبالتايل اللجوء �إىل مزيد
من اال�ستريادات ملقابلة االحتياجات املحلية.
واحلال ال يختلف من ناحية املبد�أ يف معظم
�أ�سواق الغاز العاملية الأخرى مثل الواليات
املتحدة واليابان بالإ�ضافة �إىل �أ�سواق �أخرى
كالهند وال�صني وكوريا.

ال�شكل  :21 -توقعات �إنتاج الغاز الطبيعي يف االحتاد الأوروبي لغاية
( 2030مليار مرت مكعب)

ويعني ذلك ب�أن تبعية االحتاد الأوروبي
لواردات الغاز من خارج بلدان االحتاد
�ستتعاظم ويتوقع لها �أن ترتفع من حوايل 57
 %يف عام � 2006إىل  % 85يف عام 2030
لتلبية االحتياجات امل�ستقبلية لالحتاد من
الغاز كما يف ال�شكل :23 -
ومما جتدر الإ�شارة �إليه ،ف�إن ن�سبة اعتماد
االحتاد الأوروبي على ا�سترياد النفط هي �أعلى
باملقارنة مع الغاز حيث ت�صل �إىل  % 82يف
عام  2006ومتوقع لها الت�صاعد �إىل % 93
يف عام � .2030أما ن�سبة اعتماد االحتاد على
ا�ستريادات الطاقة ب�شكل عام فهي بلغت % 57
يف عام  2005ومر�شح لها الت�صاعد لتفوق 65
 %يف عام .1 2030

امل�صدر:

IEA, World Energy Outlook, 2008

ال�شكل  :22 -تطور الفجوة ما بني الإنتاج والطلب على الغاز يف االحتاد
الأوروبي لغاية ( 2030مليار مرت مكعب)

الفجوة
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ويف حالة �أخذ الإنتاج الرنويجي بنظر
االعتبار ك�إنتاج �أوروبي حملي ف�إن �إجمايل
�إنتاج الغاز الطبيعي احلايل يف �أوربا (ومن
&*)('  & !"#$%
�ضمنه الإنتاج الرنويجي) يغطي حوايل % 59
!2006
!2015
من �إمدادات الغاز يف بلدان االحتاد الأوروبي ( !2030
�أي �أنها تعتمد بن�سبة  % 41على الواردات من
امل�صدرIEA, World Energy Outlook :
خارج �أوروبا)� .إال �أن �إجمايل الإنتاج الأوروبي
يتوقع له �أن ينخف�ض �إىل الثلث بحلول عام 2020
و�إىل الربع بحلول عام  ،2030ما يعني ت�صاعد ن�سبة االعتمادية على الواردات �إىل  % 74بحلول عام 2030
كما يف ال�شكل :24 -
ويف �ضوء اخللفية �أعاله ،ومدى حاجة االحتاد �إىل �إمدادات غاز (وطاقة ب�شكل عام) �إ�ضافية يف امل�ستقبل،
قامت �صناعة الغاز الأوروبية ب�إبرام اتفاقيات لتوريد كميات غاز من خارج �أوروبا ل�سد احتياجاتها املتوقعة
على الأمد املتو�سط لتجنب حدوث فجوة هامة ما بني الإمدادات والطلب على الغاز يف تلك الأ�سواق لغاية عام
1 . Jacques Percebois, “ The Supply of Natural Gas in the European Union-Strategic Issue”, OPEC Energy Review, March, 2008.
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 2015على �أن تتزايد الإمدادات الإ�ضافية
املطلوبة الحقاً ب�شكل تدريجي من  % 10يف
عام  2015لت�صل �إىل  % 22يف عام 2020
و�إىل حوايل  % 39يف عام .1 2030

ال�شكل  :23 -ن�سبة اعتماد االحتاد الأوروبي على ا�ستريادات الغاز من خارج
االحتاد املتوقعة لغاية )%( 2030
!98%
!92%
!86%
!80%
!74%
!68%
!62%
!56%
!50%
!44%
!38%
!32%
!26%
!20%

!85%

ويف هذا الإطار يتوقع �أن يكون اجلزء
الأكرب (بحدود  )% 95من الإمدادات
!57%
الإ�ضافية امل�ستقبلية م�صدرها الغاز الطبيعي
امل�س ّيل ،حيث قدرت بع�ض امل�صادر �أن تتزايد
ح�صة الغاز الطبيعي امل�س ّيل من �إجمايل
�إمدادات الغاز لأوروبا ب�شكل عام من 8.5
 %يف عام  2005لت�صل �إىل حوايل % 30
يف عام  ، 2020و�إىل  % 32يف عام ،2030
!2006
!2015
!2030
علماً ب�أن البلدان امل�ستهلكة الرئي�سية للغاز
امل�صدر :مت االحت�ساب من البيانات الواردة يف :
.IEA, World Energy Outlook, 2008
الطبيعي امل�س ّيل يف االحتاد الأوروبي هي
البلدان الواقعة يف جنوب �أوروبا (�إ�سبانيا،
الربتغال ،فرن�سا ،واليونان) .كما يتوقع زيادة ا�ستهالك املادة �أي�ضاً يف كل من بلجيكا واململكة املتحدة وايطاليا.
!72%

ويف �ضوء التبعية املتزايدة لواردات الطاقة ب�شكل عام والغاز ب�شكل خا�ص ،ت�صدر مو�ضوع
�أمن الطاقة �سلم �أولويات �سيا�سة الطاقة الأوروبية بالأخ�ص خالل ال�سنوات القليلة الأخرية.
كما ي�ساور االحتاد الأوروبي
القلق من الدرجة العالية من تركيز
االعتماد على الإمدادات الرو�سية
ب�ضوء امل�شاكل امل�ستمرة بينها وبني
دول الطريق التي متر �أنابيب الغاز
�إىل �أوروبا عرب �أرا�ضيها .وهذا ما
�سيتم التطرق �إليه يف الفقرة التالية.

ال�شكل  :24 -ن�سبة اعتماد االحتاد الأوروبي على ا�ستريادات الغاز من خارج
االحتاد املتوقعة لغاية )%( 2030
!80%

!68%
!60%
!74%

!70%

!71%
!48%

!60%
!50%! 41%
!40%
!30%

� :4 - 2أزمة الغاز الرو�سية
الأوكرانية

!20%
!10%
!0%

منذ �أن تفكك االحتاد ال�سوفيتي
ال�سابق يف عام  1991حدثت هناك
�سل�سلة من الأزمات بني رو�سيا وبع�ض
جمهوريات االحتاد املنهار ممن متر عرب �أرا�ضيهم �أنابيب الغاز والنفط الرو�سيني �إىل بلدان �أوروبا الغربية (دول
الطريق) ،و�أ�شد تلك الأزمات كانت حتدث دوريا وب�شكل خا�ص مع جمهورية �أوكرانيا ،التي مير عرب �أرا�ضيها
اجلزء الرئي�سي ( )% 80من �صادرات الغاز الرو�سي �إىل �أوروبا .وقد بد�أت �أوىل تلك الأزمات مع �أوكرانيا يف
الن�صف الأول من ت�سعينات القرن املا�ضي ب�سبب الأزمة الإقت�صادية وال�ضائقة املالية التي تعر�ضت لها �أوكرانيا،
والتي تزامنت مع تفكك االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،نتيجة عدم قدرتها على ت�سديد التزاماتها املالية مقابل كميات
!2030

!2025

!2020

!2015

!2010

!2005

1 . Eurogas, Natural Gas Demand and Supply: Long Term Outlook to 2030, 2008.
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الغاز الرو�سي الذي ت�ستهلكه ،وال�سيما بعد حماولة رو�سيا �إجراء بع�ض التعديالت على �شروط العقد بالآخ�ص
رفع الأ�سعار لتكون قريبة من �أ�سعار ال�سوق بعد �أن كانت العالقات التجارية بني البلدين ،ومنها ت�سعري الغاز،
ذات طبيعة خا�صة �أيام االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق� .إال �أن الأزمات الأخرية بني البلدين ،والتي حظيت بتغطية
�إعالمية عاملية وا�سعة ،كان لها ال�صدى والت�أثري الأكرب .ففي عام  2005حدث خالف بني رو�سيا و�أوكرانيا حول
�أ�سعار الغاز التي ت�ستوردها �أوكرانيا من رو�سيا والر�سوم التي حت�صل عليها �أوكرانيا نظري مرور الغاز الرو�سي
عرب �أرا�ضيها �إىل �أوروبا .
تفاقمت الأزمة لت�ؤدي ،ولأول مرة� ،إىل قطع الغاز عن �أوكرانيا لفرتة ثالثة �أيام يف بداية عام  .2006وجتدد
اخلالف بني الطرفني حول نف�س املوا�ضيع يف �أكتوبر ، 2007انتهى بخف�ض ال�صادرات الرو�سية �إىل �أوكرانيا يف
مار�س  .2008وخالل الأ�شهر الأخرية من عام  2008تدهورت العالقة جمددا بني الطرفني ،وتطورت الأزمة
�إىل درجة �إقدام رو�سيا على تخفي�ض �أو قطع �صادراتها من الغاز عرب �أوكرانيا �إىل  18دولة �أوروبية (ع�ضو يف
االحتاد الأوروبي وغري ع�ضو) يف بداية عام  .2009وقد توقف �ضخ الغاز الرو�سي كلياً يوم  7يناير  2009ولفرتة
�أ�سبوعني ،قبل �أن يعاد ال�ضخ جمدداً بعد التو�صل �إىل �إبرام اتفاق ملدة � 10سنوات .1
�أدى النزاع الأخري والذي مت ت�سميته من قبل بع�ض و�سائل الإعالم “ بحرب الغاز” ()Gas Warا� ،2إىل معاناة
مئات الألوف من الأوروبيني من الربد القار�س خ�صو�صاً و�أن توقيت االنقطاع كان يف ف�صل ال�شتاء ويف �أ�سو�أ �أوقات
ال�سنة ،حيث �أن درجة احلرارة املنخف�ضة تعني ارتفاع الطلب على الغاز .وعلى العموم ،فقد تفاوتت �شدة ت�أثري
انقطاع الغاز الرو�سي على بلدان االحتاد الأوروبي املختلفة تبعاً ملدى اعتمادها على واردات الغاز الرو�سي ،ون�سبة
القطع ومرونة اقت�صادها واخليارات الأخرى املتاحة لها� .إال �أنه ي�صعب تقدير مدى ت�أثري انقطاع تدفق الغاز على
الن�شاط االقت�صادي يف املنطقة ب�سبب تزامنه مع عوامل �أخرى مثل مو�سم الإجازات وظروف الأزمة املالية العاملية
التي كانت وراء جزء هام من التخفي�ض يف الطلب على الطاقة بالأخ�ص يف القطاع ال�صناعي .3
ومما يجدر ذكره �أن بع�ض
بلدان االحتاد الأروبي قد
ا�ستفادت من �أزمة الغاز يف
!+4!571
عام  2006وعمدت �إىل زيادة
!"A!(078
)"@!#0م�ستوى خمزونها من الغاز
?:";<)- =+40>9
)!&9/الطبيعي ،كاجراء احتياطي
 !"/"(078
!+4!5/6
حلدوث انقطاعات رئي�سية يف
!"#!234
الإمدادات� .إال �أن بع�ض البلدان
-./)01
!")!*+,
الأخرى ،وبالأخ�ص يف �أوروبا
="BC<)- =C&#
D*E)- =C&#
('!&#
!"#!$%
ال�شرقية ،التي تعتمد ب�شكل
كامل �أو �أ�سا�سي على واردات !0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%! 80%! 90%! 100%
الغاز الرو�سية – وب�شكل خا�ص
امل�صدرWGI, January, 2009 & Energy Economist, February 2008 :
ن�سبة القطع كما يف 2009/ 1/ 9
بلغاريا ،الدولة الأفقر والع�ضو اجلديد يف
ن�سبة التبعية كما يف 2006
االحتاد ،وكذلك �سلوفاكيا وجمهورية الت�شيك ( بالإ�ضافة �إىل بلدان �أوروبية �أخرى
خارج االحتاد مثل كرواتيا والبو�سنة) – كانت الأكرث معاناة من انقطاع ال�ضخ  4وذلك كما يف ال�شكل :25 -
ال�شكل  :25 -ن�سبة قطع الغاز الرو�سي من �إجمايل ا�ستهالك الغاز يف بع�ض بلدان االحتاد
الأوروبي ( كما يف بداية عام  )2009ون�سبة تبعيتها لتلك الواردات ()%

1 . Oxford Institute for Energy Studies, The Russo-Ukrainian Gas Dispute of January 2009: A
Comprehensive Assessment, NG 27, February 2009.
2 . AOG, 16 January, 2008.
3 . Aleksandar Kovacevic, “The Impact of the Russian- Ukraine Gas Crisis in South Eastern Europe,
Oxford Institute for Energy Studies, NG29, March 2009.

 .4جريدة االحتاد (الإمارات) – عدد  17كانون ثاين /يناير .2009
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وقد اختار االحتاد الأوروبي الوقوف على احلياد خالل الأزمة الأخرية ،على �أ�سا�س �أن النزاع جمرد م�شكلة
جتارية ب�ش�أن الت�سعري ودفع الفواتري امل�ستحقة .ومع تطور الأزمة وتفاقمها تدخل االحتاد و�أجرى مباحثات مع
كل من رو�سيا و�أوكرانيا �ساعدت يف التو�صل �إىل اتفاق بني البلدين و�إىل اعتماد ما ي�سمى بالت�سعرية الأوروبية يف
ت�سعري الغاز الرو�سي امل�صدر �إىل �أوكرانيا ،علماً ب�أن الت�سعرية املذكورة تطبق على جميع امل�ستهلكني الأوروبيني
للغاز الرو�سي .كما مت التو�صل �إىل اتفاق ثالثي (رو�سيا و�أوكرانيا واالحتاد الأوروبي) مت مبوجبه ت�شكيل جمموعة
من املراقبني الدوليني ،بالأ�ضافة �إىل مراقبني رو�س و�أوكرانيني ،ملراقبة تدفق الغاز الرو�سي �إىل البلدان الأوروبية
عرب الأرا�ضي الأوكرانية ،وذلك للتحقق من مرور الغاز بدون عوائق .وبعد تلك�ؤ ا�ستئناف �إعادة ال�ضخ تنفيذاً
لالتفاق الذي مت التو�صل �إليه هدد اجلهاز التنفيذي الأوروبي باللجوء �إىل الق�ضاء يف حالة عدم التحرك ال�سريع
من جانب رو�سيا و�أوكرانيا لإنهاء الأزمة وتنفيذ االتفاق املذكور.
وميكن القول �أن من بني من �أهم تداعيات تلك الأزمة �سابقة التو�صيف ازدياد وتعمق �شكوك بلدان االحتاد
الأوروبي يف رو�سيا كدولة موثوقة ميكن االعتماد عليها يف توريد ن�سبة متزايدة من الغاز لل�سوق الأوروبية يف
امل�ستقبل ،بالإ�ضافة �إىل القلق الذي �أخذ ي�ساور بع�ض البلدان التي تعتقد �أن هناك �أجندة �سيا�سية رو�سية تقف
خلف تلك الأزمة ،مما كان له انعكا�سات على �إعادة النظر يف توجهات �سيا�سة الطاقة يف االحتاد الأوروبي لتنويع
م�صادر الطاقة ،ومن �ضمنها
ال�شكل  :26 -توزع مبيعات �شركة غاز بروم الرو�سية لعام )%( 2007
ت�شجيع اال�ستثمار يف الطاقات
املتجددة وتنويع م�صادر �إمدادات
دول البلطيق
% 0.9
الغاز الطبيعي من مناطق �أخرى
من العامل .كما �أدت الأزمة �أي�ضاً
م .الدول امل�ستقلة:
�إىل تعميق ال�شك يف �أوكرانيا
م
ب
.7
6
ي
1
%
ع
ا
كدولة طريق موثوق بها  .1ومن
ت
حم
جهة �أخرى تعترب �أوروبا ال�سوق
رو�سيا  3.2لية يف
�أورو
ب
ا
:
5
.2
الرئي�سية للغاز الرو�سي حيث
%
% 29
�أنها كانت ت�ستقبل  % 29.2من
�إجمايل مبيعات �شركة غاز بروم
يف عام  2007وهو ما يتجلى يف
ال�شكل :26 -
امل�صدرGasprom, Gasprom in Questions and Answers 2008 :
ومثلما عانت �أوروبا من حادثة انقطاع الغاز الرو�سي ،ف�إن رو�سيا قد تكبدت يف املقابل
خ�سائر كبرية قدرت بنحو  800مليون دوالر يوميا ،خالل فرتة توقف �ضخ الغاز �إىل �أوروبا .
مع العلم �أن رو�سيا قد حاولت ،ومنذ فرتة طويلة ،تقليل اعتمادها على �أوكرانيا كدولة طريق
رئي�سية للغاز �إىل �أوروبا ،وذلك باقرتاح مد �أنابيب لنقل الغاز ب�صورة مبا�شرة �إىل امل�ستهلكني
الأوروبيني .كما حاولت خالل النزاع الأخري مع �أوكرانيا دفع االحتاد الأوروبي لدعم خططها
واجتذاب اال�ستثمارات الأوروبية ملد �أنابيب غاز تربطها ب�أوروبا ب�شكل مبا�شر متجاوزة ك ً
ال من
�أوكرانيا ورو�سيا البي�ضاء وبولندا.
ويف �إطار احل�صول على مرونة �أكرب يف طرق النقل وا�ستهداف �أ�سواقها من الغاز ،دخلت
رو�سيا �صناعة الغاز الطبيعي امل�س ّيل ولديها بع�ض امل�شاريع ال�ضخمة يف هذا املجال بامل�شاركة
مع بع�ض ال�شركات العاملية الكربى.
1 . AOG, 16 January, 2008.
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ً
ثالثا� :سيا�سة االتحاد الأوروبي للطاقة في مجال الغاز الطبيعي
� :1 - 3إعادة هيكلة وتنظيم �أ�سواق الغاز الطبيعي وحتريرها
�شهدت �أ�سواق الغاز الطبيعي يف بع�ض البلدان امل�ستهلكة الرئي�سية يف العامل تطورات كبرية ما زال بع�ضها مل
يكتمل ،ومن �ضمنها الإجراءات اخلا�صة ب�إعادة هيكلة وتنظيم �أ�سواق الغاز الطبيعي باجتاه حتريرها.
ففي الفرتة ال�سابقة لعقد الثمانينات من القرن املا�ضي ،كانت �أ�سواق الغاز املحلية يف معظم الدول حمتكرة
من قبل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية ب�صورة كاملة ،با�ستثناء �أمريكا و�أملانيا � .1إال �أن مبد�أ ال�سيطرة احلكومية
على �أ�سواق الغاز خالل العقد املذكور مل يعد �أمراً مرغوباً فيه من قبل معظم الدول ال�صناعية .2
وترجع حملة �إعادة تنظيم الأ�سواق ،بالدرجة الأوىل� ،إىل التحول الفل�سفي الوا�سع يف ال�سيا�سات االقت�صادية
الداعية ملزيد من االنفتاح واالعتماد على عوامل ال�سوق كجزء من التوجه العام نحو العوملة .وقد تركزت تلك
ال�سيا�سات يف معظم البلدان ال�صناعية خالل العقد املن�صرم باجتاه �إيجاد �أ�سواق تناف�سية من دون قيود ،وهو ما
يعني ترك القطاع اخلا�ص ي�ستحوذ على الأن�شطة التجارية ،وتقليل التدخل املبا�شر للدولة يف عمل ال�سوق وحتديد
دورها بتعريف الإطار العام للعمل التجاري الالزم لإجناح �أهدافها.
�إن الهدف الرئي�سي من وراء �إعادة هيكلة وتنظيم �أ�سواق الغاز يف الدول ال�صناعية ،التي تعترب �أ�سواقها
يف مرحلة متطورة ،هو حت�سني �أداء قطاع الغاز وتخفي�ض التكاليف للم�ستهلك النهائي ،وذلك ب�إدخال عن�صر
املناف�سة ومنح امل�شرتي حق االختيار .كما ا�ستهدفت حملة �إعادة تنظيم �أ�سواق الغاز يف تلك الدول ،حتويل
خماطر اال�ستثمار �إىل القطاع اخلا�ص فيها والذي يعترب يف و�ضعية متطورة ،وبالتايل فهو قادر على حتمل مثل
تلك امل�س�ؤولية.
وب�صورة عامة ،اختلفت الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها ال�سلطات احلكومية يف خمتلف الدول ،يف �سياق
�إعادة تنظيم �أ�سواق الغاز و�إ�صالحها ،وذلك وفقا للأنظمة االقت�صادية ال�سائدة يف تلك الدول ودرجة تطور �أ�سواق
الغاز فيها .وكمحاولة للتغلب على بع�ض التغيريات والتحديات يف �أ�سواق الغاز ،قامت ال�سلطات يف دول خمتلفة
حول العامل باتخاذ بع�ض الإجراءات وال�سيا�سات لإعادة هيكلة وتنظيم �صناعة الغاز يف بلدانها عرب �إدخال مبد�أ
املناف�سة � ،3أي جعل الغاز يدخل يف عملية مناف�سة مع م�صادر الغاز الأخرى ()Gas-to-Gas Competitionا  4والتي
ا�ستلزمت يف بع�ض احلاالت خ�صخ�صة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية العاملة يف جمال الغاز .وقد تطلبت عملية
�إ�صالح �سوق الغاز اللجوء �إىل عنا�صر �أ�سا�سية اختلفت طبيعتها من دولة �إىل �أخرى ،ومن �أهم هذه العنا�صر :5
• منح الأطراف الثالثة (�أي الأطراف الأخرى عدا البائع وامل�شرتي) حق ا�ستخدام �شبكات الغاز
والتي ت�شمل الأنابيب اخلا�صة بالنقل والتوزيع وكذلك ت�سهيالت الغاز امل�سيّل ومن �ضمنها من�ش�آت
التجميع والتخزين واملعاجلة واملزج.
• الرقابة على الأ�سعار �أو معدل العائد لبع�ض الأجزاء غري التناف�سية يف �صناعة الغاز وذلك بقيام
ال�سلطات املخت�صة باحت�ساب الأجور التي ت�ستوفيها �شركات الأنابيب من الأطراف الثالثة لقاء
ا�ستخدامها لتلك الأنابيب.
 . 1تعترب �سوق الغاز الأملانية فريدة يف تركيبتها يف �أوروبا كونها مل تخ�ضع لتدخل حكومي قوي بل هي عبارة عن جمموعة من �شركات �إنتاج ونقل وتزويد رئي�سية بالإ�ضافة �إىل �شركات
التوزيع املحلية التي عادة ما تكون مرتبطة بال�سلطات املحلية.

).Mzine, Mjm Energy Consultancy, “Open Market in Europe?”, April 2005, http.//www.mjmenergy.com/MZINE/open-market.htm
2 . IEA, South American Gas: Daring to Tap the Bounty, 2003.
3. Bright E.Okogu, Issues in Global Natural Gas: A Primer and Analysis, IMF Working Paper WP 10240/, IMF, February 2002.
4 . IEA, World Energy Outlook, 2001.
5 .IEA, South American Gas: Daring to Tap the Bounty, 2003.
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• تفكيك قطاع الغاز (� )Unbundleأو ت�شظيته �أو جتزئته (� )Fragmentationإىل �أجزاء منطقية ت�شمل
حلقات �سل�سلة الغاز اخلا�صة بالإنتاج والنقل الداخلي والتوزيع ،وذلك ب�إدخال �أطراف جديدة �إىل ال�سوق
والتي �ستقود بدورها �إىل جتزئة الطلب على الغازً -
بدال من الظاهرة االحتكارية التي كانت متثلها ال�شركات
ً
وامل�ؤ�س�سات احلكومية -وهي عملية معاك�سة ملبد�أ التكامل ،علما ب�أن الفكرة من وراء ذلك تكمن يف االعتقاد ب�أن
ذلك �سيف�ضي �إىل درجة �أعلى من التناف�سية وعلى �صعيد خمتلف مراحل �صناعة الغاز مما ي�ؤدي بدوره �إىل
�ضمان جتهيز الغاز وقابلية ظهور �أ�سعار تناف�سية �أقل للم�ستهلك.

لقد مت تربير عملية حترير الأ�سواق وما ميكن �أن ت�ؤدي �إليه من مناف�سة ،على �أنها حالة �صحية ت�ؤدي
�إىل حت�سني م�ستوى الكفاءة وحتفيز التقدم التكنولوجي و�ضمان ا�ستجابة ا�سرع من قبل متعهدي التزويد.
كما يفرت�ض �أن ت�ؤدي العملية �إىل خف�ض �أ�سعار الغاز للم�ستهلك – علماً ب�أن البع�ض ال يتفق مع ذلك  -و�إىل
زيادة يف م�ستوى الطلب على الغاز � .1إال �أن ال�س�ؤال املهم الذي يتبادر �إىل الأذهان يف هذا املجال هو ما �إذا
كانت تلك ال�سيا�سة قادرة بالفعل على توفري اجلو املنا�سب لال�ستثمارات الالزمة لنمو م�ستمر يف �صناعة
الغاز � .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن قطع ال�صلة بني حلقتي �إنتاج وتوزيع الغاز  ،2الناجتة عن �إعادة تنظيم ال�سوق،
قد تكون وا�ضحة يف جمال غاز الأنابيب وبالأخ�ص يف �أمريكا� ،إال �أنها لي�ست كذلك يف حالة الغاز امل�س ّيل،
ب�سبب تعود البائع وامل�شرتي على التعامل ب�صورة مبا�شرة يف حالة الغاز امل�س ّيل منذ البداية .وبالتايل ف�إن
تطبيق مبد�أ حق اال�ستخدام للأطراف الثالثة يف هذه احلالة ،قد يعني منح تلك الأطراف حق ا�ستخدام
من�ش�آت الت�سييل وتلك اخلا�صة ب�إعادة الغاز امل�س ّيل �إىل حالته الغازية الطبيعية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن هناك �شكوكاً تكتنف فعالية مثل ذلك الإجراء ب�سبب اال�ستثمارات ال�ضخمة
التي يتطلبها بناء مثل تلك املن�ش�آت  .3وبالفعل ،فقد قامت الإدارة الأمريكية يف يناير  2002با�ستثناء �أحد
املوانىء املقرتح بنائها ال�ستالم الغاز امل�س ّيل يف والية لويزيانا الأمريكية من التقيد ب�شروط منح حق اال�ستخدام
للأطراف الثالثة الذي �سبق و�أن طبق يف �أماكن �أخرى يف الواليات املتحدة .وقد �شجعت تلك اخلطوة على
تقدمي مقرتحات لبناء موانىء �أخرى ال�ستالم الغاز .وهذا يعني �أن ذلك الإجراء كان حا�سماً ل�ضمان متويل تلك
املوانىء .ويذكر ب�أن مثل تلك اال�ستثناءات كانت قد منحت يف بلدان �أخرى مثل فرن�سا وبريطانيا �أي�ضاً .4
�إن �سرعة وطبيعة �إعادة تنظيم �أ�سواق الغاز العاملية تختلف من بلد �إىل �آخر ،وهي ما زالت بعيدة
عن مرحلة االكتمال .وتربز يف هذا املجال جتربة �أمريكا التي بادرت �إىل �إعادة تنظيم �سوق الغاز منذ
اخلم�سينات من القرن املا�ضي  ،5وتعترب �أمريكا البلد الأول يف العامل الذي �أدخل مبد�أ حق اال�ستخدام
للأطراف الثالثة يف �شبكات الغاز ،وكان يف البداية على �أ�سا�س اختياري يف منت�صف الثمانينات .وخالل
مرحلة �إعادة تنظيم ال�سوق ،مت رفع ال�سيطرة والرقابة عن الأ�سعار وتفكيك خدمات الأنابيب ،ومنح جميع
م�ستخدميها حقوقاً مت�ساوية ومفتوحة� .أي �أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية �أدت �إىل �إلغاء
حلقة �شركات الأنابيب من �سل�سلة الغاز وال�سماح ملنتجي الغاز بالتعامل املبا�شر مع املوزع �أو امل�ستهلك
النهائي للغاز من خالل حق اال�ستخدام املفتوح للأنابيب ووفقاً ل�شروط التعاقد التي يتفق عليها.
�أما بالن�سبة لليابان ،التي تعتمد اعتماداً كام ً
ال على ا�سترياد الغاز امل�س ّيل ،ف�إن الإجراءات التي ت�ستهدف
�إعادة تنظيم �سوق الغاز والطاقة فيها� ،أدت �إىل تناف�سية جدية بني موردي الغاز �إىل تلك ال�سوق � .6أما
يف �أوروبا ،فقد كانت �سوق الغاز يف بريطانيا �سباقة �إىل �إعادة الهيكلة وتعد بذلك هي الثانية بعد ال�سوق
 .1لي�س هنالك ما ي�شري بو�ضوح �إىل �أن امل�ستهلك يف الدول التي �أعادت تنظيم �أ�سواقها ،يتمتع ب�أ�سعار غاز �أقل من الناحية الهيكلية.

(.)George Verberge, The Gas Market on its way to competition, 8th Handelbatt Annual Energy Conference, Berlin , January 16,2001
2. Nordine Ait- Laoussine, The Liberalization of the European Gas Market: A producer’s perspective, Mees, August, 20, 2001.
3 . James T. Jensen, The LNG Revolution, Energy Journal of the International Association for Energy Economics, Volume 24, Number 2, 2003.
4 . Oil and Gas Journal, January 24, 2005.
5 . IEA, Natural Gas Pricing Under Competition, 1998.
6 . Eloise Logas,Will LNG Speed Globalization of the Gas Markets? Energy Economist, April 2005.
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الأمريكية ،و�شملت خ�صخ�صة �شركة الغاز الربيطانية احلكومية ( )British Gasيف عام .1 1986
�إ�ضافة �إىل ذلك ،اتخذت احلكومة الربيطانية �إجراءت �أ�شمل تق�ضي بتو�سيع مبد�أ حق اال�ستخدام
للأطراف الثالثة لي�شمل كافة مراحل �شبكة الغاز وجلميع امل�ستهلكني يف نهاية الت�سعينات .وبالتايل،
فبعد �أن كانت �شركة الغاز الربيطانية ترتبع على عر�ش املحتكر الوحيد ل�سوق الغاز الربيطانية ولغاية
نهاية عام  ،1988فقد برزت منذ ذلك التاريخ� ،شركات �أخرى متعددة مناف�سة يف تلك ال�سوق .2
وبذلك ا�ستطاعت بريطانيا حتقيق �سبق يف انفتاح �سوق الغاز فيها ،مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى،
حيث و�صلت �سوق الغاز الربيطانية �إىل مرحلة التناف�سية الكاملة يف عام .1988
وما يجدر ذكره� ،إن حتقيق �سوق واحدة للغاز والكهربا ،ب�شكل عام قد كان من �ضمن الأهداف
املركزية لإن�شاء االحتاد الأوروبي منذ البداية .ويف هذا املجال ،اقرتحت املفو�ضية الأوروبية،
ولأول مرة وب�شكل جدي ،مو�ضوع حترير �سوق الطاقة يف بلدان االحتاد يف عام � .1988إال �أن ذلك
االقرتاح جوبه مبعار�ضة �شديدة من جانب �صناعة الغاز الطبيعي واجلهات احلكومية يف بع�ض
البلدان الأوروبية  .3وبعد مفاو�ضات طويلة بني م�س�ؤويل االحتاد وال�سلطات احلكومية يف البلدان
املختلفة� ،أ�صدرت املفو�ضية الأوروبية يف عام  1998التوجيه الأول اخلا�ص ب�إعادة هيكلة وتنظيم
�أ�سواق الغاز يف بلدان االحتاد ،وتبع ذلك توجيهات �أخرى الحقة.
وبعد مرور فرتة �أكرث من ع�شرة �سنوات ،وبعد �أن �أحرزت بع�ض بلدان االحتاد الأوروبي تقدما هاما يف
�إعادة هيكلة �أ�سواقها� ،إال �أن �أ�سواق الغاز يف معظم بلدان االحتاد الأوروبي  ،ال تزال يف حالة �إنتقالية باجتاه
تناف�سية حقيقية وبعيدة عن االنفتاح والتكامل التام ( .)2008فوحدها هولندا هي من متكن من حترير
�سوق الغاز فيها بالإ�ضافة �إىل بريطانيا� .أما بالن�سبة لبلدان االحتاد الأخرى فهي تتفاوت يف مدى تنفيذ
توجيه االحتاد بهذا ال�صدد .ففي الوقت الذي ح�صل فيه تقدم ملمو�س يف هذا املجال يف دول مثل بولندا
ورومانيا وهنغاريا ،ال تزال �أ�سعار الغاز للم�ستهلك النهائي خا�ضغة ل�سيطرة الدولة يف العديد من البلدان
الأوروبية ومن �ضمنها فرن�سا و�إ�سبانيا و�إيطاليا وذلك حلماية �صغار امل�ستهلكني من التناف�سية .4
وعلى العموم ميكن القول ب�أن �سيا�سة الطاقة يف االحتاد الأوروبي قد مت انتقادها على اعتبار �أنها
ركزت وب�شكل �أ�سا�سي على حترير �أ�سواق الغاز املحلية و�أهملت جوانب �أخرى يعترب بع�ضها يف غاية
الأهمية ،وبالأخ�ص ما له عالقة ب�أمن الطاقة وتزايد ن�سبة اعتماد ال�سوق الأوروبية على �إمدادات الغاز
اخلارجية  .بل الأكرث من ذلك ،هو �أن تلك الإجراءات التي اتخذها االحتاد الأوروبي باجتاه حترير �أ�سواق
الغاز يف دول االحتاد كانت لها �آثارها الوا�ضحة التي متثلت يف زيادة حدة املناف�سة بني م�صادر الغاز
املختلفة ،اخلارجية واملحلية ،املزودة لل�سوق الأوروبية ،وبالأخ�ص زيادة مناف�سة الغاز الرو�سي واجلزائري
والغاز من امل�صادر الأخرى البعيدة للغاز الرنويجي ،مما جعل معظم الدول الأوروبية تزيد من اعتمادها
على م�صادر الغاز الأجنبية بدالً من الأوروبية مثل الغاز الرنويجي .5
ويف �ضوء تلك التحديات وامل�شاكل التي جتابه االحتاد الأوروبي تطورت �سيا�سة الطاقة يف االحتاد
من �صيغتها املتوا�ضعة ن�سبياً يف البداية لتكون �أكرث �شمولية لتحقيق ثالثة �أهداف مركزية يف ذات الوقت
وهي الدميومة والتناف�سية و�أمن الطاقة ،ب�شكل ال ميكن التفريط ب�أي منها �أو حتقيق �أحدها على ح�ساب
الآخر ،كما يبني ال�شكل :27 -
1 . Ahmed El-Hachemi Mazighi, “ The Efficiency of Natural Gas Futures Markets”, OPEC Review, June, 2003.
2 . Petroleum Economist, April 2004.
3 . Mzine, MJMEnergy Consultancy, «Open Markets in Europe?» April, 2005. http://www. mjmenergy.com/
mzine/open-markets.htm.
4 . Petroleum Review, October 2008
5 - Bright E.Okogu, Issues in Global Natural Gas: A Primer and Analysis, IMF Working Paper wp 102 (40, IMF,
February, 2002).
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ويق�صد بها كما يلي :1

الدميومة ()Sustainability

امل�صدر:

�أمن الطاقة

ولتحقيق ذلك التزم االحتاد الأوروبي
بالو�صول �إىل �أهداف م�ستقبلية حمددة �أهمها :2

التناف�سية ()Competitiveness

()Security

الدميومة :العمل الفعال للحد من ظاهرة
التغري املناخي من خالل ت�شجيع وترويج �إنتاج
م�صادر الطاقة املتجددة ورفع كفاءة ا�ستخدام
الطاقة ب�شكل عام.
التناف�سية :حت�سني كفاءة �شبكات الطاقة
الأوروبية للو�صول �إىل �سوق طاقة تناف�سي
حقيقي.
�أمن الطاقة :تن�سيق �أف�ضل ما بني العر�ض
والطلب على الطاقة يف االحتاد الأوروبي من
منظور عاملي.

ال�شكل  :27 -مثلث �سيا�سـ ــة الطاق ـ ــة الأوروبي ـ ــة

Instituto Bruno Leoni, European Energy Security
.and Climate Policies, Kuwait, 16, February, 2009

• تخفي�ض انبعاث غازات الدفيئة بن�سبة  % 20على الأقل بحلول عام .2020
• زيادة كفاءة اال�ستخدام وتخفي�ض ا�ستهالك الطاقة بن�سبة  % 20بحلول عام .2020
• زيادة ح�صة م�صادر الطاقة املتجددة من حوايل  % 8.5كما يف عام  2005لت�صبح  % 20من �إجمايل
مزيج الطاقة يف االحتاد بحلول عام  ،2020ومنها  % 10وقود حيوي .ويعترب ذلك م�ساهمة �ضرورية
للت�صدي لظاهرة التغيري املناخي ويف امل�ساعي اخلا�صة بتنويع مزيج الطاقة .3
وقد �أثريت �شكوك حول مدى �إمكانية االحتاد الأوروبي بلوغ مثل هذه الأهداف الطموحة ،خ�صو�صاً و�أن
تكاليف �إنتاج الوقود احليوي يف �أوروبا (الذي ي�شكل الديزل احليوي اجلزء الأكرب منه) هي الأعلى يف العامل،4
ومل ي�صل �إنتاجه �إىل امل�ستوى االقت�صادي حتى خالل فرتات ارتفاع �أ�سعار النفط .ويعزى ا�ستمرار الإنتاج يف
تلك ال�صناعة �إىل الدعم احلكومي العايل خالل ال�سنوات الأخرية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنه بعد انهيار الأ�سعار يف
الن�صف الثاين من عام  2008ب�سبب الأزمة املالية العاملية ،تدهورت اقت�صاديات م�شاريع الطاقات املتجددة ب�شكل
عام ومنها الوقود احليوي كما مت ت�أجيل �أو �إلغاء بع�ض امل�شاريع لي�س فقط ب�سبب انخفا�ض الأ�سعار بل لعدم توفر
ال�سيولة الالزمة لال�ستثمار نتيجة لأزمة االقرتا�ض العاملية التي كانت �أحد �أوجه الأزمة املالية العاملية.
ويف �ضوء �أزمات الغاز الرو�سية الأوكرانية الأخرية ,تو�سع مفهوم �أمن الطاقة يف االحتاد الأوروبي لي�شمل
تنويع م�صادر الطاقة بالإ�ضافة �إىل م�صادر الإمدادات.
 :2 - 3تنويع م�صادر الإمدادات
تعترب �أزمات الغاز الرو�سية الأوكرانية الأخرية ،وما �أدت �إليه من م�صاعب لبع�ض البلدان الأوروبية،
الدافع الرئي�سي الذي يقف وراء مطلب تنويع م�صادر الإمدادات لالحتاد الأوروبي بهدف تقليل االعتماد
على الغاز الرو�سي� .إال �أن هناك �أ�سبابا �أخرى تقف وراء املطلب املذكور ،ومن �أهمها بروز خماوف تنطلق
1 . E U, Commission Green Paper: A European Strategy for Sustainable, Competition and Secure Energy, COM
(2006), 2006.
2 . EU, An Energy Policy for Europe, Communication from the Commission to the European Council and the
European parliament, January 10, 2007, [COM (2007)].
3 - E U, Commission of the European Communities, An EU Energy Security and Solidarity Action Plan,
Commission Staff Working Document, Volume 1[ COM (2008), 744].
4 . OECD, Agricultural Market Impacts of Future Growth in the production of Biofuels, working paper on
Agricultural Policies and Markets, AGRICA, APM (2005), February 1, 2006.
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من �إعتبارات اقت�صادية و�سيا�سية �أخذت تثريها اال�سرتاتيجيات التي تتبعها �شركة غازبروم الرو�سية التي
�أ�صبحت مركز االهتمام الذي يدور حوله النقا�ش يف االحتاد الأوروبي يف جمال �أمن �إمدادات الطاقة.

 .1اعتبارات اقت�صادية
على الرغم من احتياطياتها الهائلة من الغاز -التي تعادل �أكرث من  % 25من �إجمايل
احتياطيات الغاز امل�ؤكدة يف العامل كما يف عام  – 2007فقد �أ�صبح القلق ي�ساور البع�ض يف �أوروبا،
وب�شكل متزايد خالل ال�سنوات الأخرية حول مدى قدرة رو�سيا على تو�سيع طاقاتها الت�صديرية من الغاز
الطبيعي للإيفاء بجميع التزاماتها التعاقدية وذلك لأ�سباب عديدة منها:
�أ  -الإنتاج
�أدرك املحللون الأوربيون ب�أن اجلزء الأكرب من �إمدادات الغاز الرو�سي م�صدرها عدد قليل من احلقول
العمالقة القدمية التي بد�أت تعاين من انخفا�ض يف معدالت �إنتاجها ال�سيما و�أن بع�ض امل�ؤ�شرات تذهب �إىل
�أن �إجمايل �إنتاج رو�سيا من �أكرب حقولها الغازية رمبا يكون قد بلغ منحنى الذروة و�شرع يف التناق�ص .1
ويف الوقت الذي يفرت�ض فيه تزايد �إنتاج الغاز يف رو�سيا ،ف�إن التوقعات امل�ستقبلية ب�ش�أنه تتفاوت بدرجة
كبرية .ويعتمد الإنتاج على �سرعة تطوير حقول جديدة للتعوي�ض عن االنخفا�ض احلا�صل يف بع�ض احلقول
القدمية� .إال �أن عمليات التطوير تعاين من ت�أخري يف معظم الأحيان.
وقد عرب بع�ض امل�س�ؤولني يف االحتاد الأوروبي عن قلقهم �إزاء �سيا�سة اال�ستثمار الرو�سية التي تركز بكثافة
على تطوير خطوط الأنابيب بدالً من تطوير امل�صادر الالزمة مللئها  .2وعربت بع�ض امل�صادر ب�أن �شركة
غازبروم تعاين من �أزمة حقيقية كونها تخ�سر طاقات �إنتاجية تقدر بحدود  30مليار مرت مكعب �سنوياً على
الأقل ب�سبب ال�سيا�سة اال�ستثمارية غري املنا�سبة وامل�شاكل الفنية والبنية التحتية املتقادمة .3
ب  -اال�ستهالك املحلي
ال�شكل � :28 -إنتاج وا�ستهالك الغاز يف رو�سيا لعامي  2003و( 2007مليار مرت مكعب)
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 % 0.8يف عام  2007تزايد
امل�صدر
BP Statistical Review of World Energy, 2008 :
ا�ستهالكها بحدود  % 1.6خالل تلك ال�سنة
باملقارنة مع عام  .2006وخالل فرتة اخلم�سة �سنوات املمتدة ما بني  2003و 2007تزايد اال�ستهالك بواقع
 45.9مليار مرت مكعب �أي ما يعادل  ،% 11.7بينما تزايد الإنتاج بكمية  28.8مليار مرت مكعب �أي ما يعادل
 % 5فقط خالل الفرتة ذاتها� .أي �أن الزيادة يف اال�ستهالك كانت �أعلى بحوايل  % 60باملقارنة مع زيادة
1. IEA, Natural Gas Market Review 2006, Towards a Global Gas Market, 2006.
2 . Energy Economist, October 2008.
3 . Kommersant, Russia›s Daily Online, January 21, 2009. http://www. kommersant.com/p853913/gas.
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الإنتاج ما بني عامي  2003و 2007كما يف ال�شكل � ,28 -أعاله.
وتعزى الزيادة العالية ن�سبياً يف اال�ستهالك �إىل �أ�سعار النفط والغاز العاملية العالية خالل ال�سنوات الأخرية
وارتفاع العوائد الت�صديرية الرو�سية ،وما يعني ذلك من حت�سن يف امل�ستوى املعا�شي للمواطن الرو�سي كون
رو�سيا دولة م�صدرة رئي�سية لكل من النفط والغاز .كما تعزى �أي�ضاً �إىل �أ�سعار الغاز املحلية املنخف�ضة ن�سبياً
مقارنة مع الأ�سعار العاملية ،والتي تبلغ نحو  50دوالر� /ألف مرت مكعب ،مقارنة مع �أ�سعار الت�صدير الرو�سية
لالحتاد الأوروبي التي بلغت  400دوالر�/ألف مرت مكعب ،كما يف عام  ،2008مما يعني ب�أن الأ�سعار املحلية
تعادل نحو  % 12.5فقط من �أ�سعار الت�صدير .وت�أمل ال�سلطات الرو�سية �أن تنجح يف تنفيذ بع�ض الإجراءات
يف هذا املجال للحد من تزايد معدالت اال�ستهالك املحلي.
وي�صعب �إجراء توقعات دقيقة ال�ستهالك الغاز يف رو�سيا على املدى البعيد ،حيث �أنه على رغم التحوالت
االجتماعية واالقت�صادية العديدة ،وبالأخ�ص خالل الفرتة الأخرية ،فال يزال اجلزء الأكرب من ال�سوق املحلية
يف رو�سيا خا�ضعا لنظام التخطيط املركزي التقليدي ،ولي�س لنظام العر�ض والطلب و�أ�سعار ال�سوق.
ويف �ضوء تنامي ا�ستهالك رو�سيا املحلي من الغاز ،وتزايد التزاماتها يف ال�سوق العاملية� ،أو�ضحت بع�ض امل�صادر،
ومن بينها وكالة الطاقة الدولية واالحتاد الأوروبي ،ب�أن رو�سيا �ستكون غري قادرة ،اعتباراً من عام  ،2010على
الإيفاء بكامل التزاماتها التعاقدية الت�صديرية وتلبية احتياجات ال�سوق املحلية يف الوقت نف�سه . 1
ولتخفيف حدة الزيادة يف اال�ستهالك املحلي ،تخطط ال�سلطات الرو�سية لإدخال زيادات تدريجية يف �أ�سعار
الغاز املحلية ،بهدف الو�صول بها �إىل م�ستويات معادلة لأ�سعار الت�صدير الأوروبية بحلول عام  2010للقطاع
ال�صناعي ،وعام  2013للقطاع املنزيل .وي�ستهدف من �إجراء تلك الزيادة تخفي�ض معدالت النمو يف اال�ستهالك
املحلي وحتول بع�ض قطاعاته نحو الفحم ،وت�شجيع تزايد الإنتاج املحلي الذي تقوم به ال�شركات امل�ستقلة
الرو�سية �أو امل�شرتكة مع ال�شركات العاملية.
جـ  -اعتماد رو�سيا على غاز منطقة �آ�سيا الو�سطى
ت�ستورد رو�سيا حوايل  65مليار مرت مكعب � /سنة من الغاز الطبيعي من دول �آ�سيا الو�سطى ،م�ستغلة موقعها
االحتكاري للأنابيب منذ �أيام االحتاد ال�سوفيتي ،وذلك ب�أ�سعار منخف�ضة ،ثم تقوم ب�إعادة ت�صديرها �إىل
ال�سوق الأوروبية ب�أ�سعار �أعلى ت�صل �إىل ثالثة �أ�ضعاف ما تدفعه لدول �آ�سيا الو�سطى .وتلعب تلك ال�صادرات
دوراً حيوياً يف م�ساعدة رو�سيا على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية الت�صديرية �إىل الأ�سواق الأوروبية .علماً ب�أن
ا�سترياداتها من تركمان�ستان ت�شكل اجلزء الأكرب (حوايل  )% 70تليها �أوزبك�ستان ( )% 16مت كازاخ�ستان
( )% 14كما يف نهاية عام  .2 2006وت�أمل رو�سيا موا�صلة اال�ستريادات من تلك املنطقة وزيادتها يف امل�ستقبل.
�إال �أن ذلك �سيعتمد على عوامل متعددة منها �ضرورة تهيئة اال�ستثمارات الالزمة يف الأوقات املحددة يف قطاع
اال�ستك�شاف والتطوير ومنظومات النقل لإدامة الطاقة الإنتاجية وتو�سيعها وتو�صيل الكميات �إىل رو�سيا
بالإ�ضافة �إىل مدى ا�ستعداد بلدان �آ�سيا الو�سطى من اال�ستمرار ال�ستالم �أ�سعار منخف�ضة ل�صادراتها الغازية
�إىل رو�سيا �أو البحث عن منافذ �أخرى خارج ال�سوق الرو�سية.
د  -ا�سرتاتيجية غازبروم الت�صديرية
ترتكز اال�سرتاتيجية الت�صديرية التي �أخذت تتبعها �شركة غاز بروم الرو�سية على تنويع الأ�سواق بالإ�ضافة
�إىل تعزيز موقعها والتحكم قدر الإمكان يف ال�سوق الأوروبية .وميكن تف�سري ذلك على �أنه رد فعل ل�سيا�سة الطاقة
الأوروبية الداعية �إىل مزيد من انفتاح �سوق الغاز الأوروبية واملناف�سة ما بني م�صادر التزود بالغاز ،وهو ما قد
1. Catherine Locatelli, “ Gasprom’s Export Strategies under the Institutional Constraints of the Russian Gas
Market”, OPEC, Energy Review, September, 2008.
2 . Energy Economist October, 2008.
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يعر�ض موقع �شركة غاز بروم لبع�ض امل�صاعب ،ورمبا خ�سارة لأجزاء كاملة من ال�سوق يف بع�ض البلدان الأوروبية،
مقارنة مع عالقاتها التقليدية الثابتة القائمة على �أ�سا�س عقود طويلة الأمد مع �شركات الغاز االحتكارية يف
البلدان الأوروبية املختلفة .
ويف �أجواء تزايد عدم اليقني التي �أخذت حتيط بال�سوق الأوروبية ،اتبعت �شركة غاز بروم ا�سرتاتيجية تنويع
الأ�سواق ودخلت يف ا�ستثمارات كبرية بالإ�شرتاك مع ال�شركات العاملية الكربى لتطوير بع�ض حقول الغاز الرو�سية
بالأخ�ص يف املناطق النائية وال�صعبة التي حتتاج �إىل م�ستوى �أعلى من التكنولوجيا وا�ستثمارات عالية والتي ت�ؤهلها
ال�ستهداف �أ�سواق �أخرى بالأخ�ص �سوق �آ�سيا عرب الأنابيب �أوعلى �شكل غاز طبيعي م�س ّيل و�إىل �أ�سواق �أمريكا
ال�شمالية على �شكل غاز طبيعي م�س ّيل.

ويف هذا املجال مت افتتاح ت�شغيل �أول م�صنع لت�سييل الغاز الطبيعي يف رو�سيا يف منطقة �سخالني الواقعة
يف �أق�صى �شرق البالد على �سواحل املحيط الهادي (م�شروع �سخالني )2 -يف فرباير  ،2009بطاقة �إنتاج تبلغ
 9.6مليون طن� /سنة من الغاز امل�س ّيل .ومن املخطط ت�صدير اجلزء الأكرب من �إنتاج امل�شروع املذكور �إىل ال�سوق
اليابانية واملتبقي �إىل كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة.

ويذكر �أن امل�شروع املذكورة �أدخل رو�سيا يف حلبة املناف�سة مع م�صدري الغاز الطبيعي الآخرين،
بالأخ�ص الأقطار الأع�ضاء يف اخلليج ،يف ال�سوق الآ�سيوية خ�صو�صاً و�أن �أجور ال�شحن �إىل كوريا اجلنوبية
واليابان �أرخ�ص بكثري .حيث �أن الفرتة التي ت�ستغرقها الناقالت للإبحار من �سخالني �إىل كوريا اجلنوبية
ال تتجاوز ثالثة ايام يف حني تبلغ �أ�سبوعني من اخلليج .وتقوم �شركة غاز بروم بالتعاون مع �شركات
�أجنبية ببناء م�صنع �آخر للغاز امل�س ّيل �ضمن م�شروع ا�ستغالل حقـل “�شتوكمان” العمالق على بحربارنت�س
القطبي �شمال رو�سيا .ومن جهة �أخرى ،مت�ضي رو�سيا قدماً يف بناء خط �أنابيب لت�صدير الغاز من حقول
�سيبرييا �إىل ال�صني ،ويخطط له �أن ميتد الحقاً �إىل ال�سوق اليابانية� ،إال �أن �إجناز مثل هذا امل�شروع
العمالق ال يزال حمل �شك.
�إن انعكا�سات مثل هذه امل�شاريع على ال�سوق الأوروبية قد تبدو للوهلة الأوىل حمدودة ،من حيث
كونها م�شاريع جديدة ويقع معظمها يف مناطق بعيدة� .إال �أنها قد تت�ضمن �أي�ضاً تطوير بع�ض احلقول
التي تقع يف مواقع منا�سبة لكل من ال�سوق الآ�سيوية والأوروبية ،ما قد يخلق تناف�ساً حقيقياً ما بني
ال�سوقني املذكورتني ،على الرغم من �أن ال�سوق الأوروبية تبدو هي الأكرث ربحية على الأقل على الأمد
القريب .كما �أن ذلك قد ي�ؤثر على توفر ال�سيولة لدى �شركة غازبروم لتمكينها من اال�ستثمار يف طاقات
�إنتاجية جديدة للتعوي�ض عن الإنتاج يف احلقول املجهزة لل�سوق الأوروبية.
ومن جهة �أخرى ،يعتقد بع�ض املهتمني بهذا املجال ب�أن ت�صاعد حدة التناف�س يف �أ�سواق الغاز
الأوروبية وانفتاح رو�سيا على �أ�سواق �أخرى قد ال ي�صب يف النهاية يف م�صلحة االحتاد الأوروبي على املدى
البعيد ،بل �أنها قد تهدد الواردات �إىل ال�سوق املذكورة وذلك ب�سبب تزايد اعتماد �أمريكا على واردات
الغاز الطبيعي امل�س ّيل يف ظل انخفا�ض �إنتاجها املحلي وانخفا�ض �صادرات الغاز الكندية ،بالإ�ضافة �إىل
توقع ا�ستمرار تزايد الطلب على الغاز يف البلدان النامية مب�ستويات تفوق املعدالت العاملية يف بع�ض تلك
البلدان ،وبالأخ�ص منها البلدان الآ�سيوية ومنطقة ال�شرق الأو�سط .وعلى وجه العموم ،فال يزال ي�سود
اعتقاد ب�أنه يف �ضوء احتياطياتها الهائلة وموقع حقولها الغازية ف�إن رو�سيا �ستبذل ما يف و�سعها حتى
تتمكن من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ،على افرتا�ض �أنها �ستقوم بتوفري و�ضخ اال�ستثمارات الالزمة
لتطوير حقول غازها يف الوقت املنا�سب.
وبهذا اخل�صو�ص �أعلنت �شركة غازبروم يف خطتها املن�شورة يف �أغ�سط�س  2008ب�أنها يف حاجة �إىل
ا�ستثمارات ترتاوح ما بني  544و  647مليار دوالر حتى يت�سنى لها تنفيذ التزاماتها جتاه ال�سوق املحلية
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وجتاه زبائنها اخلارجيني .وتتوقع ال�شركة تزايد �إجمايل �إنتاج الغاز الرو�سي لي�صل �إىل ما بني  876و
 981مليار مرت مكعب� /سنة بحلول عام  2030مقارنة مع  654مليار مرت مكعب يف عام  .2007وقدرت
ال�شركة اال�ستهالك املحلي الرو�سي من الغاز بـ  613مليار مرت مكعب يف عام  2030وال�صادرات بنحو
 440مليار مرت مكعب يف ال�سنة املذكورة ،ما يعني بروز حاجة �إىل ا�سترياد حوايل  85مليار مرت مكعب
يف ال�سنة من بلدان �آ�سيا الو�سطى ،وبالأخ�ص من تركمان�ستان .1
ومبعزل عن مدى قدرة رو�سيا على تو�سيع طاقاتها الإنتاجية ،وحتجيم وترية ت�صاعد اال�ستهالك
املحلي بهدف تلبية االلتزامات التعاقدية ،فقد بد�أت تربز يف �أوروبا بع�ض املخاوف وال�شعور بعدم الراحة
من الأن�شطة التي تقوم بها �شركة غاز بروم والهادفة لإحكام قب�ضتها وزيادة �سيطرتها و�ضمان وجودها
يف ال�سوق الأوروبية وميكن اعتباره تلك الت�صرفات من غازبروم �أي�ضاً مبثابة ردود �أفعال جتاه �سيا�سة
الطاقة الأوروبية اجلديدة.
فمث ً
ال ،تقوم �شركة غازبروم ،ومنذ ثمانينات القرن املا�ضي ب�شراء بع�ض الأ�صول يف �شركات
نقل �أو توزيع الغاز �أو حتى بع�ض اجلهات ال�شارية الكبرية للغاز (كما يف حالة قطاع توليد الكهرباء)
وهو ما ي�سهل تواجدها وبالتايل �ضمان ح�صتها يف ال�سوق .وقد حددت ال�شركة لنف�سها �أهداف
للح�صول على ح�صة  % 10من كل من ال�سوق الفرن�سية والربيطانية بحلول عام  2010و % 20
بحلول عام  ، 2015وهي قد حددت لنف�سها �أهدافا م�شابهة يف ال�سوقني الأملاين والت�شيكي.
وقد مت تنفيذ اال�سرتاتيجية �أعاله ،لغاية بداية عام  ،2000على �أ�سا�س مفهوم التعاون ما بني
�شركة غازبروم وامل�شرتين التقليديني� .إال �أنه ومنذ تلك الفرتة ،قامت ال�شركة بت�أ�سي�س �شركات
ت�سويق فرعية تابعة لها �أو �شراء ح�ص�ص يف �شركات ت�سويق حملية يف دول �أوروبية عديدة،
منها �أملانيا والنم�سا واليونان و�إيطاليا وهنغاريا وبولندا وجمهوريتي الت�شيك و�سلوفاكيا ،وبذلك
�أ�صبح التعامل يتم ب�شكل مبا�شر مع ال�سوق ال�ستهداف م�ستهلكي الغاز املحليني ،وبالأخ�ص منهم
القطاع التجاري ،يف تلك البلدان ،وهو ما قد ي�ضع ال�شركة يف موقع مناف�س مبا�شر مع م�شرتيها
التقليديني يف تلك الأ�سواق ،وقد ي�سبب لها ذلك م�شاكل تعاقدية مع تلك اجلهات ،وعلى الأخ�ص
�إذا مت تنفيذ ذلك على نطاق وا�سع .وعلى �ضوء الأهمية الكبرية للعقود التقليدية طويلة الأمد
ل�شركة غازبروم ف�إن دخولها يف جمال الت�سويق املحلي يتوقع �أن يكون متوا�ضعاً يف �أوروبا .و�إ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إن بع�ض البلدان تعترب مثل تلك اال�ستثمارات مبثابة تهديد لأمن الطاقة فيها.
وبالتزامن مع �سيا�سة التكامل ،اتبعت �شركة غازبروم �سيا�سة تو�سيع طاقات النقل لل�سوق
الأوروبية عرب الأنابيب وذلك ل�سببني� :أولهما تو�سيع الطاقات الت�صديرية وثانيهما �إحكام ال�سيطرة
و�ضمان منافذ الت�صدير �إىل ال�سوق الأوروبية.
تقدر طاقات �أنابيب ت�صدير الغاز �إىل �أوروبا ل�شركة غازبروم كما يف نهاية عام  2008بنحو
 145مليار مرت مكعب مق�سمة بني �أنبوبني :ميتد الأول عرب �أوكرانيا والثاين عرب رو�سيا البي�ضاء
“ميال .)Yamal -1( ”1 -وذلك بالإ�ضافة �إىل �أنبوب التيار الأزرق ( )Blue Streamبطاقة 16
مليار مرت مكعب وميتد باجتاه تركيا.
ولدى رو�سيا م�شروعان كبريان يهدفان �إىل تو�سيع و�ضمان منافذ ت�صدير الغاز �إىل ال�سوق الأوروبية
وهما “خط تيار ال�شمال” ( ،)North Streamالذي ال يزال حتت الإن�شاء ،والذي يعترب الأنبوب الأول
املمتد من رو�سيا ب�شكل مبا�شر �إىل �أملانيا حتت �سطح بحر البلطيق .وبح�سب اخلطة ف�إنه يتوقع �إكمال
الأنبوب املذكور يف عام � ،2010إال �أنه يواجه ببع�ض امل�شاكل ومنها اعرتا�ضات بيئية.
1 . World Gas Intelligence (WGI) , October 22, 2008.
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�أما الأنبوب الآخر فهو “ تيار اجلنوب” ( )South Streamوالذي ال يزال يف مراحله الأولية ويخطط
له �أن ميتد من رو�سيا �إىل بلغاريا ويتفرع من هناك �إىل فرعني :ميتد الأول �إىل رومانيا وهنغاريا
و�سلوفينيا وميتد الآخر �إىل اليونان وجنوب �إيطاليا .ويذكر �أن ك ً
ال من �شركتي غازبروم الرو�سية و�إيني
1
الإيطالية قد �أعلنتا عن ت�أجيل امل�شروع لعدة �سنوات من دون ذكر الأ�سباب .

 .2اعتبارات �سيا�سية
يف �ضوء املحاوالت التي تقوم بها رو�سيا للحفاظ على ح�صتها يف �سوق الغاز الأوروبية ورمبا تو�سيعها
وبطرق خمتلفة ،وتعزيز ال�سيطرة على منافذ الت�صدير ودخولها ب�شكل مبا�شر يف تلك ال�سوق ،تزايدت خماوف
االحتاد الأوروبي من احتمال ا�ستغالل رو�سيا لدورها املهمني على �سوق الطاقة يف بلدان االحتاد وا�ستخدامه
لتحقيق بع�ض الأهداف ال�سيا�سية ،خ�صو�صا و�أنها حتاول ال�سيطرة �أي�ضاً على خطوط نقل الغاز من دول �آ�سيا
الو�سطى عن طريق �إقناع كل من تركمان�ستان وكازاخ�ستان لت�صدير الغاز عرب الأرا�ضي الرو�سية حتت �إ�شراف
�شركة غازبروم ،ويعني ذلك زيادة احتكارها خلطوط الأنابيب املتجهة نحو ال�سوق املذكورة .كما �أنها حتاول �إبرام
اتفاقيات تعاون وتن�سيق مع �شركات الغاز يف البلدان امل�صدرة الرئي�سية الأخرى ،كاالتفاق املوقع بني �شركة غازبروم
و�شركة �سوناطراك اجلزائرية يف �أغ�سط�س  2006والذي يق�ضي بالتعاون بينهما يف جماالت حمتملة متعددة من
�ضمنها ت�سويق الغاز يف �أوروبا ،وهو االتفاق الذي �أثار متلمال لدى اجلانب الأوروبي ،وذلك بالإ�ضافة �إىل القلق من
�إن�شاء منظمة الدول امل�صدرة للغاز التي اتفقت البلدان امل�صدرة الرئي�سية له على ت�أ�سي�سها يف نهاية .2008
وعلى العموم ،وبعد انتهاء الأزمة الرو�سية الأوكرانية يف يناير  ، 2009فقد عربت املفو�ضية الأوروبية عن بع�ض
اهتماماتها التي تركزت ب�شكل رئي�سي على �إيجاد احللول املمكنة والو�سائل البديلة ملواجهة �أزمة انقطاع �إمدادات
الغاز لالحتاد الأوروبي يف حال تكرارها .ومتت الدعوة �إىل بلورة خطة لت�سريع البنية التحتية وربط �شبكات الطاقة
ما بني بلدان االحتاد خ�صو�صاً و�أن حترير �أ�سواق الغاز جاءت متزامنة مع حترير �أ�سواق الكهرباء ما يتيح درجة
�أعلى من التعاون والتن�سيق ما بني بلدان االحتاد �أيام الأزمات .كما �أكدت املفو�ضية اهتمامها بتعزيز العالقة مع
البلدان امل�صدرة للغاز لتكون على �شكل عالقة تبادلية ( )Interdependentتخدم م�صلحة الطرفني بالإ�ضافة �إىل
تنويع م�صادر الإمدادات وطرق عبور منتجات الطاقة لتفادي تكرار الأزمة وذلك عرب طريقتني رئي�سيتني:
�أ .حماولة ربط بلدان االحتاد الأوروبي وب�شكل مبا�شر ب�أنبيب غاز من بلدان ومناطق منتجة �أخرى .ومن
الأنابيب املقرتحة والتي حظيت بتغطية وا�سعة يف الإعالم البرتويل الدويل �أنبوب “ نابوكو” (نبوخدن�صر) الذي
يقوم بنقل الغاز من بلدان بحر قزوين ،وب�شكل خا�ص �أذربيجان �إىل جنوب �شرق وو�سط �أوروبا ،دون املرور عرب
الأرا�ضي الرو�سية ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستغالله لنقل �إمدادات الغاز من بلدان ال�شرق الأو�سط � ً
أي�ضا والتي ميكن �أن
ت�شمل ً
كال من العراق وم�صر عن طريق مد خط الغاز العربي من �سوريا �إىل تركيا -وكذلك �إيران .وال يزال امل�شروع
يف طور التخطيط وقدرت تكاليفه بنحو  5مليار يورو ،ويتوقع اتخاذ قرار ب�ش�أنه بحلول عام  .2010و يف حالة
بدء العمل به خالل ال�سنة املذكورة ،يتوقع الإنتهاء منه بحلول عام ً .2013
علما ب�أن امل�شروع املذكور يلقى معار�ضة
�شديدة من قبل رو�سيا التي تقرتح �أنابيب بديلة.
ب .ت�شجيع زيادة االعتماد على واردات الغاز الطبيعي امل�سيّل التي تت�سم مبرونة �أكرب باملقارنة مع غاز
الأنابيب .ومن �ش�أن ذلك �أن يقلل من درجة اعتماد بلدان االحتاد الأوروبي على البلدان القليلة امل�صدرة �إىل �سوق
ً
اي�ضا زيادة انفتاح �سوق االحتاد الأوروبي
االحتاد الأوروبي عن طريق الأنابيب وب�شكل خا�ص رو�سيا .كما يعني ذلك
على واردات الغاز من بلدان عديدة من مناطق العامل املختلفة �سواء كانت قريبة �أو بعيدة عن ال�سوق الأوروبية.

ويف كلتا احلالتني �ستكون هناك انعكا�سات على الأقطار الأع�ضاء تتمثل يف وجود فر�ص جديدة ل�صادراتها من
الغاز الطبيعي وزيادة تعزيز ح�صتها يف ال�سوق الأوروبية .و�سيتم يف اجلزء التايل من هذه الدرا�سة �إلقاء ال�ضوء
على تلك االنعكا�سات وموقف البلدان العربية من �إنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي ومدى �إمكانية تو�سيع جتارة
الغاز مع �سوق االحتاد الأوروبي.
1 . AOG , April 16, 2009.
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ر ً
ابعا :الإنعكا�سات على الأقطار الأع�ضاء

 :1 - 4انعكا�سات �سيا�سة االحتاد الأوروبي للطاقة على الطلب على الغاز من البلدان العربية
مما ال �شك فيه� ،أن الإجراءات واخلطط املقرتحة من االحتاد الأوروبي يف �إطار جهوده الرامية لت�أمني
احل�صول على الغاز لتلبية احتياجات بلدان االحتاد امل�ستقبلية ،وتقليل االعتماد على الغاز الرو�سي �ستكون لها
انعكا�سات خمتلفة على الطلب على الغاز من البلدان العربية ،ب�شكل عام ،والأقطار الأع�ضاء ب�شكل خا�ص.
فمن تلك االجراءات ما ميكن �أن يف�ضي �إىل زيادة يف الطلب ،بينما ي�ؤدي البع�ض الآخر �إىل انخفا�ض يف
الطلب على الغاز ب�شكل عام ،ومنها غاز البلدان العربية� .إال �أن الأمر الأكرث احتماالً وفق املعطيات احلالية
هو ح�صول زيادة �صافية يف الطلب على الغاز من البلدان العربية ب�شكل عام على املدى البعيد.
فعلى �سبيل املثال ،ف�إن الإجراءات التي تهدف �إىل رفع كفاءة اال�ستخدام �ستكون لها �آثار مبا�شرة يف
تخفي�ض احتياجات بلدان االحتاد ،وعليه ف�ستكون الكميات امل�ستوردة من الغاز �أقل من املتوقع� ،أي �أن
الطلب على الغاز قد ينخف�ض .وما قد يدعم هذا ال�سيناريو هو �سيا�سة ت�شجيع تطوير الطاقات املتجددة
التي يتبناها االحتاد الأوروبي ورفع ح�صتها يف مزيج الطاقة الأوروبي ،وهو ما قد يف�ضي �إىل انخفا�ض
الطلب على الغاز خ�صو�صاً و�أن اجلزء الأكرب من تلك الطاقات ت�ستخدم يف توليد الكهرباء.
كما �أن قيام رو�سيا بالعمل على تنويع �أ�سواقها ،والذي بدوره ت�أثر كثرياً ب�سيا�سة االحتاد الهادفة لتقليل
االعتماد على الغاز الرو�سي� ،سيكون له ت�أثريه هو الآخر على خارطة توزيع �صادرات البلدان العربية،
عموماً ،والأقطار الأع�ضاء  ،خ�صو�صاً ،من الغاز .حيث �أن دخول الغاز الرو�سي �إىل �أ�سواق �آ�سيا و�أمريكا
ال�شمالية – مبا تتمتع به رو�سيا من ميزة جغرافية وخ�صو�صا بالن�سبة لأ�سواق �آ�سيا مقارنة بالأقطار
الأع�ضاء  -قد يعني �إعادة خارطة توزيع جتارة الغاز العربية جزئياً وتبديل وجهات بع�ض الكميات من
�صادرات الغاز امل�س ّيل بالأخ�ص من بلدان اخلليج العربي �إىل �أ�سواق اخرى من �ضمنها الأ�سواق الأوروبية
والذي يعد ممكناً من الناحية العملية يف �ضوء مرونة �شحنات الغاز الطبيعي امل�س ّيل� .إال �أن ذلك قد يخلق
بع�ض ال�صعوبات بالأخ�ص على املدى املتو�سط ،لغاية عام � 2012أو  2013على الأقل ،وهي الفرتة التي
�ستطرح خاللها كميات غاز م�س ّيل �إ�ضافية يف ال�سوق من م�شاريع جديدة يجرى تنفيذها حالياً ،وينتظر
اا�ستكمالها قريباً ،بالأخ�ص يف قطر ويف مناطق �أخرى من العامل ،يف الوقت الذي تعاين فيه �أ�سواق الغاز
العاملية من تداعيات الأزمة املالية العاملية.
ومن جهة �أخرى ،ويف �إطار توجهات االحتاد الأوروبي لتنويع م�صادر �إمداداته من الطاقة وتقليل
االعتماد على الغاز الرو�سي ،ف�إنه يجرى البحث عن ربط بلدان االحتاد ب�أنابيب غاز من دول �أخرى
وت�شجيع �إمدادات الغاز امل�س ّيل من مناطق منتجة كبرية �أخرى بعيداً عن رو�سيا  ،1وي�شمل ذلك منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ( )MENAب�شكل عام ،واملنطقة العربية ب�شكل خا�ص ،ومنطقة بحر قزوين
كذلك .ونتيجة لذلك� ،أ�صبحت املنطقة العربية جزءا �أ�صيال مدرجا �ضمن ا�سرتاتيجية االحتاد الأوروبي
لتنويع م�صادره بعيداً عن رو�سيا ،وتعقد �أما ًل كبار على املنطقة العربية ب�شكل عام والأقطار الأع�ضاء يف
�أوابك ب�شكل خا�ص ،كمنطقة ذات �إمكانات عالية لزيادة �صادراتها من الغاز الطبيعي للم�ساهمة يف تلبية
احتياجات بلدان االحتاد الأوروبي امل�ستقبلية املتزايدة من الطاقة وتكمن وراء ذلك عوامل عديدة منها:
• متتلك منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا نحو  % 45من �إجمايل احتياطيات الغاز الطبيعي يف العامل كما
يف عام � .2007أما �إنتاجها فال يزال يف حدود  % 17من �إجمايل الإنتاج العاملي .وتزايدت واردات االحتاد الأوروبي
من الغاز من املنطقة املذكورة لت�صل �إىل  76.4مليار مرت كمعب يف عام  2007لت�شكل  % 30.4من �إجمايل واردات
1 . Digital Journal, January 3, 2009 , http://www. Digitaljournal.com.
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ال�صافية من الغاز خالل ال�سنة املذكورة ،بينما كانت الن�سبة  % 20.2فقط يف عام  .1 1997وت�ستحوذ البلدان
العربية على اجلزء الأكرب من تلك االحتياطيات وبن�سبة  % 30.3من الإجمايل العاملي� ،أما �إنتاجها في�شكل حوايل
 % 13من �إجمايل �إنتاج الغاز يف العامل يف عام  .2007وبالتايل ،ف�إن �ضخامة قاعدة احتياطياتها ت�سمح للمنطقة
ً
حاليا.
بزيادة طاقاتها الإنتاجية امل�ستقبلية ب�شكل �أكرب من امل�ستويات ال�سائدة
• يتميز �إنتاج منطقة ال�شرق الأو�سط ،ب�شكل عام ،بكونه الأقل يف التكاليف يف العامل� ،سواء كان ذلك بالن�سبة للغاز
امل�صاحب �أو الغاز احلر .وعلى الرغم من �أنه ال ميكن مقارنتها بالتكاليف املنخف�ضة لإنتاجها من النفط ،وبالتايل
ً
ن�سبيا ،واقرتانها بوفورات اقت�صاديات احلجم
ت�أثريها الكبري يف �سوق النفط العاملية� ،إال �أن تكاليف الإنتاج املنخف�ضة
للم�شاريع الكبرية التي تنفذ يف بع�ض دول املنطقة ،مثل قطر ،والتي تن�سجم مع قاعدة احتياطياتها الهائلة ،ف�إنه
يتوقع لها �أن تقود �إىل حت�سن يف تناف�سيتها يف الأ�سواق العاملية.
• تتميز البلدان العربية يف �شمال �إفريقيا مبيزة القرب اجلغرايف من بلدان االحتاد االوروبي ،وهو ما مينحها املرونة
يف تزويد تلك الأ�سواق بالغاز عرب الأنابيب املمتدة حتت �سطح البحر �أو على �شكل غاز طبيعي م�سيّل بالناقالت� .أما
بالن�سبة للبلدان امل�صدرة يف اخلليج ،فبالإمكان و�صول �صادراتها من الغاز الطبيعي امل�سيل �إىل الأ�سواق الأوروبية
ً
ن�سبيا .ويف �ضوء انخفا�ض الإنتاج املحلي ،وتزايد الطلب الأوروبي على
ب�سهولة على الرغم من ارتفاع تكاليف النقل
الغاز ،بالإ�ضافة �إىل اال�سرتاتيجية الت�صديرية التي اتبعتها بع�ض البلدان امل�صدرة يف اخلليج ،وب�شكل خا�ص قطر،
ً
اعتبارا من عام  .2001وهكذا
فقد ا�ستطاع الغاز القطري �أن يدخل ال�سوق الأوروبية بعقود طويلة الأمد ،ولأول مرة،
�أ�صبحت دول ال�شرق الأو�سط جزءا من م�شهد املناف�سة يف �سوق الغاز الطبيعي الأوروبية ،وخا�صة يف اجلزء اجلنوبي
من القارة ذات النمو العايل يف الطلب .ومن �أجل تفادي العائق الذي ت�شكله تكاليف النقل ،مقارنة مع املوردين
الآخرين للأ�سواق الأوروبية ،ي�سعى منتجو الغاز الطبيعي امل�سيّل يف قطر  ،للعمل على خف�ض التكاليف باللجوء �إىل
ا�ستخدام ناقالت غاز طبيعي م�سيّل �أ�ضخم،بالإ�ضافة �إىل وفورات احلجم عرب زيادة حجم وحدات الإنتاج.

ويف �إطار ربط االحتاد الأوروبي بالأنابيب ،ات�ضح �أن الإمكانات لدى دول بحر قزوين وبالتحديد
�أذربيجان قد تكون غري كافية لت�شغيل �أنبوب “ نابوكو” املقرتح من تركيا �إىل �أوروبا بطاقة كاملة ،والذي
تعول عليه بلدان االحتاد كثرياً .وبالتايل مت اللجوء �إىل بلدان امل�شرق العربي وبالتحديد م�صر والعراق
كم�صادر م�ستقبلية لتزويد االحتاد بالغاز عن طريق مد خط الغاز العربي �إىل تركيا لت�صدير نحو  7مليار
مرت مكعب �سنوياً من الغاز �إىل �أوروبا عرب�أنبوب “ نابوكو” العابر لرتكيا.
ويف هذا املجال �أو�ضح م�س�ؤولون يف االحتاد الأوروبي ب�أنه جرى اتفاق على �أن تكون الإمدادات من
م�صر بحدود  2مليار مرت مكعب بعد �إكمال اخلط العربي للغاز يف نهاية عام  ،2009وميكن للعراق
�أن يقوم بتوفري حوايل  5مليار مرت مكعب اعتباراً من عام  2011بعد �إكمال تطوير حقل عكاز الغازي
يف منطقة ال�صحراء الغربية .2
ومما يذكر ،بالإ�ضافة �إىل تزويد خط الغاز العربي من حقل عكاز ،ف�إن العراق مينح الأولوية ملد �أنبوب
لربط حقول الغاز ال�شمالية �إىل تركيا لتزويدها هي ذاتها بالغاز العراقي ويتم عربها نقل كميات منه نحو
ال�سوق الأوروبية� .إال �أن املقرتح الأخري ال يزال يجابه بع�ض ال�صعوبات لأ�سباب �سيا�سية داخلية  .3ويف نف�س
هذا االجتاه مت اقرتاح قيام م�شروع “ �سوق غاز امل�شرق العربي” �أو “ غاز �أور م�شرقي” لتحقيق نوع من
التكامل والتعاون بني بلدان امل�شرق العربية وبلدان االحتاد الأوروبي وذلك باعتبار خط الغاز العربي حجر
الزاوية و�أحد �أهم الآليات لقيام مثل ذلك امل�شروع  .وقد مت ت�أ�سي�س مكتب رئي�سي ملركز التعاون ل�سوق الغاز
العربية الأوروبية يف امل�شرق يف دم�شق يف فرباير  .2006علماً ب�أن االحتاد الأوروبي ميول امل�شروع املذكور
مبنحة قدرها  6ماليني يورو بالإ�ضافة �إىل مليون يورو من البلدان امل�ستفيدة.
1 . AOG, 1April, 2009.
2 . EU, The European Weekly, New Europe, Issue 781, May12, 2009. http://www.neurope.eu/
3 . WGI, October 15, 2008.
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يهدف امل�شروع �إىل فتح �آفاق جديدة لدول امل�شرق العربي عن طريق زيادة فر�ص العمل فيها
وتو�سيع وزيادة املرونة الت�سويقية ل�صادراتها من الغاز عن طريق تو�سيع عدد املخارج املحتملة لت�صريف
الغاز والو�صول �إىل �أوروبا .كما يتيح �إمكانية اال�ستفادة من ر�سوم العبور لدول الطريق� .أما بالن�سبة
لالحتاد الأوروبي ف�إن امل�شروع املذكور يتيح لها �إمكانية حت�سني �أمن الطاقة وتنويع م�صادر التزويد ،ما
�سي�سمح بح�صة �أكرب ل�سوق الغاز.
ومن جهة �أخرى ،فقد ركز االحتاد الأوروبي على بحث �إمكانية زيادة �إمدادات الغاز من ليبيا و�إىل
تعزيز تقوية العالقة مع اجلزائر ،علماً ب�أن �سيا�سة االحتاد القا�ضية بتنويع م�صادر التزود بالغاز التي
ينتهجها االحتاد ال تقت�صر على تقلي�ص االعتماد على الإمدادات الرو�سية فح�سب ،بل ت�شمل �أي�ضاً
مراقبة �إمدادات الغاز من البلدان امل�صدرة الرئي�سية الأخرى كاجلزائر ،وذلك على �ضوء احل�صة
العالية ن�سبياً التي متثلها ال�صادرات اجلزائرية يف �أ�سواق غاز بع�ض البلدان الأوروبية ،ال�سيما يف
جنوب �أوروبا وب�شكل خا�ص �إ�سبانيا و�إيطاليا.
كما تهدف �سيا�سة االحتاد �إىل ت�شجيع �إمدادات الغاز الطبيعي امل�س ّيل يف املنطقة ،بالأخ�ص من
بلدان اخلليج العربي ومن قطر ب�شكل خا�ص ،وذلك بالإ�ضافة �إىل احتمال احل�صول على جتهيزات
�إ�ضافية للغاز امل�س ّيل من بلدان عربية �أخرى من منطقة اخلليج ومن بلدان �أخرى مثل ليبيا وم�صر.
واللقاء نظرة حول مدى امكانية ا�ستغالل البلدان العربية ملثل تلك الفر�ص �سيتم التطرق يف الف�صل التايل
�إىل قطاع الغاز يف البلدان العربية ب�شكل عام والآفاق امل�ستقبلية لتو�سيع طاقاتها االنتاجية والت�صديرية.
 :2 - 4قطاع الغاز الطبيعي يف البلدان العربية
 االحتياطياتمتتلك البلدان العربية ما مقداره  53.7تريليون مرت مكعب كاحتياطيات م�ؤكدة من الغاز الطبيعي
كما يف نهاية عام  ،2007وهي ت�شكل حوايل  % 30.3من �إجمايل االحتياطيات العاملية امل�ؤكدة
منه خالل العام املذكور .يوجد اجلزء الأكرب منها (حوايل  )% 97يف الأقطار الأع�ضاء التي و�صلت
احتياطياتها �إىل  52.5تريليون مرت مكعب ،متثل  % 29.6من الإجمايل العاملي خالل ال�سنة ذاتها.
متتلك قطر اجلزء الأكرب
( )% 48.1من احتياطيات
تليها
الأقطار الأع�ضاء،
ال�سعودية ( )% 13.4والإمارات
( )% 11.3واجلزائر ()% 9.4
والعراق ( )% 5.9والكويت (4.7
 )%وم�صر ( )% 3.7وليبيا
(� .)% 2.7أما بالن�سبة لكل من
�سورية والبحرين وتون�س ف�إن
احتياطياتها متوا�ضعة ،بحيث
ال ميثل جمموع البلدان الثالثة
�إال �أقل من  % 1من �إجمايل
الأقطار الأع�ضاء كما يف ال�شكل
:29 -

ال�شكل  :29 -توزع احتياطيات الغاز الطبيعي للأقطار الأع�ضاء كما يف عام 2007
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•

الإنتاج واال�ستهالك

تزايد �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سوق يف البلدان العربية لي�صل �إىل  388.6مليار مرت مكعب يف عام 2007
لي�شكل  % 13.12من الإجمايل العاملي خالل نف�س ال�سنة� ،أي بزيادة  % 51.9باملقارنة مع عام ( .2000علماً
ب�أن معدل الزيادة يف العامل بلغت �أقل من الن�صف� ،أي  % 21.1خالل تلك الفرتة)� .أما بالن�سبة ملعدل الزيادة يف
الأقطار الأع�ضاء فقد و�صل �إىل  % 48خالل الفرتة املذكورة ،لي�صل �إنتاجها �إىل  361.7مليار مرت مكعب والتي
متثل  % 12.3من �إجمايل الإنتاج العاملي للغاز يف عام .2007
حتتل اجلزائر املركز الأول ب�إنتاجها  % 22.9من الغاز الطبيعي امل�سوق يف الأقطار الأع�ضاء لعام 2007
تليها ال�سعودية ( )% 21وقطر( )% 16.5والإمارات ( )% 13.6وم�صر (� .)% 12.9أما بقية الأقطار الأع�ضاء
فيمثل �إنتاجها نحو  % 13خالل العام املذكور وكما يف ال�شكل :30 -
ال�شكل  :30 -توزع �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سوق يف الأقطار الأع�ضاء لعام ( 2007مليار مرت مكعب)

بقية الأقطار
الأع�ضاء% 2.2 :

اجلزائر % 22.9

ال�سعودية% 21 :

البحرين% 3.2 :

الكويت% 3.5 :

يا% 4.2 :

ليب

م�صر% 12.9 :

امل�صدر :تقرير الأمني العام ملنظمة �أوابك.2007 ،

قطر% 16.5 :
الإمارات% 13.6 :

BP Statistical Review of World Energy, 2008.
ENI: World Oil and Gas Review, 2008.

�أما بخ�صو�ص ا�ستهالك الغاز يف البلدان العربية فقد و�صل �إىل  254مليار مرت مكعب يف عام  ،2007بزيادة
حوايل  % 50مقارنة مع عام  2000وتزايد اال�ستهالك العاملي بحدود  % 20خالل نف�س الفرتة .وقد حتققت
تلك الزيادة ،بالدرجة الأ�سا�س ،على ح�ساب املنتجات النفطية خ�صو�صاً و�أن ا�ستهالك البلدان العربية من امل�صادر
الأخرى -ما عدا النفط والغاز الطبيعي -متوا�ضع جداً .فبينما تزايدت ح�صة الغاز الطبيعي من �إجمايل ا�ستهالك
الطاقة يف البلدان العربية من حوايل  % 42يف عام  2000لت�صل �إىل  % 43.5يف عام  2007انخف�ضت ح�صة
املنتجات النفطية من الإجمايل من حوايل  % 56يف عام � 2000إىل  % 53.9يف عام  .2007ا�ستحوذت الأقطار
الأع�ضاء ب�أكرث من  % 90من �إجمايل البلدان العربية ،حيث و�صل ا�ستهالكها من الغاز الطبيعي �إىل  230مرت
مكعب يف عام  ،2007بزيادة  % 43.3باملقارنة مع عام .2000
يجري الرتكيز على ا�ستهالك الغاز يف معظم البلدان العربية لتوفر امل�صدر يف املنطقة خ�صو�صاً و�أنه م�صدر
طاقة نظيف كونه ،يف معظم الأحيان ،خال من الكربيت و�أن عملية حرقه ال تخلف رماد وتنتج عن انبعاث لغاز
ثاين اك�سيد الكربون بن�سب �أقل مما هي عليه يف حالة الفحم والنفط .كما �أنه يتميز بقيمة حرارية عالية وتكاليف
ا�ستثمارية منخف�ضة ن�سبياً باملقارنة مع زيت الوقود ،بالإ�ضافة �إىل توجه بع�ض البلدان العربية نحو ا�ستهالك الغاز
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لتلبية احتياجاتها املحلية خا�صة بالن�سبة لتلك البلدان التي تعاين من انخفا�ض يف �إنتاجها من النفط.
وقد لوحظ خالل ال�سنوات القليلة الأخرية تغيري يف ال�سيا�سة الإنتاجية والت�صديرية لبع�ض البلدان املنتجة
للغاز ،ومنها بع�ض دول املنطقة ،وذلك من خالل منحها الأولوية لتلبية احتياجات ال�سوق املحلية من الغاز قبل
الت�صدير ،مما �أدى �إىل احلد من كميات الغاز التي كانت تهدر حرقاً يف ال�سابق ،بالإ�ضافة �إىل ف�سح املجال �أمام
حترير كميات من النفط لأغرا�ض الت�صدير .مع العلم ب�أن جزءاً من الغاز امل�صاحب املنتج يعاد حقنه يف حقول
النفط يف الأقطار الأع�ضاء للمحافظة على �ضغط املكامن.
�إن اال�ستخدام الأ�سا�سي والأهم للغاز الطبيعي هو ا�ستخدامه كوقود� ،سواء كان ذلك يف توليد الكهرباء
وحتلية املياه (كما يف بع�ض دول اخلليج)� ،أو يف القطاع ال�صناعي� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدامه كلقيم يف ال�صناعات
البرتوكيماوية و�صناعة الأ�سمدة.
 ت�سييل الغاز الطبيعي يف البلدان العربيةتعترب اجلزائر بلدا رائدا يف جمال �صناعة ت�سييل الغاز الطبيعي ،حيث �أنها قامت بت�صدير �أول
�شحنة غاز طبيعي م�سيل �إىل ال�سوق الأوروبية ( اململكة املتحدة وفرن�سا) يف عام  1964من ميناء
ارزيو .وقد دخلت بعدها كل من قطر وعمان وم�صر والإمارات وليبيا �إىل ميدان �صناعة وت�صدير الغاز
الطبيعي امل�س ّيل لت�شكل �صادرات البلدان العربية حوايل  % 43من �إجمايل �صادرات الغاز امل�س ّيل يف
العامل يف عام  2007تتقدمها قطر بن�سبة  % 17من الإجمايل العاملي .وهناك خطط وم�شاريع ت�سييل
للغاز لدى بع�ض البلدان العربية الأخرى (مثل اليمن التي بد�أت بالت�صدير خالل عام  .)2009ويتوقع
تزايد طاقة الت�سييل يف البلدان العربية بحوايل  % 74يف عام  2012مقارنة مع عام  2007لت�شكل
حوايل  % 47من �إجمايل طاقة الت�سييل يف العامل يف تلك ال�سنة مقارنة مع  % 42.2يف عام 2007
كما يف اجلدول  5 -يف امللحق .
 �صادرات البلدان العربية من الغاز الطبيعييت�ضح مما جاء �أعاله ب�أن �إنتاج البلدان العربية
ب�شكل عام  ،والأقطار الأع�ضاء ب�شكل خا�ص من الغاز
الطبيعي يفوق ا�ستهالكها من تلك املادة ،وبالتايل
فاملنطقة متتلك فائ�ضاً للت�صدير كما يف اجلدول
املقابل.

موازنة الغاز الطبيعي يف البلدان العربية لعام ( 2007مليار م )3

الإنتاج
388.6

اال�ستهالك
254

الفائ�ض
134.6

ي�صدر عدد من البلدان العربية كميات من الغاز الطبيعي �إىل الأ�سواق العاملية و�ضمن نطاق
التجارة البينية يف �إطار عقود طويلة الأمد ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض ال�شحنات الفورية ،بالن�سبة للغاز
الطبيعي امل�س ّيل.

تزايدت كميات الغاز امل�صدرة من الأقطار العربية خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،بالأخ�ص بعد دخول
م�شاريع جديدة لت�سييل الغاز مرحلة الإنتاج كما هي احلال بالن�سبة للم�شاريع القطرية وم�شروع عمان.
لقد بلغ حجم الغاز امل�صدر بنوعيه امل�س ّيل وعرب الأنابيب حوايل  144.57مليار م 3يف عام
3
 ،2007مثلت حوايل  % 18.6من �إجمايل جتارة الغاز الدولية ،منها حوايل  97.24مليار م
( % 67.3من الإجمايل) يف �صورة غاز طبيعي م�س ّيل و 47.33مليار مم % 32.7( 3من الإجمايل)
عربالأنابيب .علماً ب�أن ال�صادرات قد تزايدت بواقع  58.69مليار م 3ما بني عامي  2000و2007
والتي تعادل  .% 68ميثل الغاز امل�س ّيل اجلزء الأكرب (حوايل  )% 80من تلك الزيادة وكما هو
مو�ضح يف ال�شكل  31 -واجلدول  4 -يف امللحق.
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ال�شكل � :31 -صادرات البلدان العربية من الغاز الطبيعي ح�سب النوع لعامي  2000و( 2007مليار مرت مكعب)

امل�صدر.BP Statistical Review of World Energy, 2008 :

من املالحظ� ،أن �صادرات الأقطار الأع�ضاء متثل �أكرث من  % 90من �إجمايل �صادارت الغاز من البلدان
ً
قليال خالل
العربية و�أن البلد العربي الوحيد امل�صدر خارج املنظمة هو عمان� ،إال �أن تلك الن�سبة قد انخف�ضت
عام  2009بدخول اليمن يف ال�سوق كدولة جديدة م�صدرة للغاز الطبيعي امل�س ّيل.

من جهة �أخرى ،ت�ستحوذ اجلزائر على اجلزء الأكرب ( �أكرث من  )% 40من �إجمايل �صادرات البلدان العربية
(بنوعيه الغاز الطبيعي امل�س ّيل وعرب الأنابيب) كما يف عام  2007بعد �أن كانت ح�صتها  % 71.8يف عام .2000
ويعزى ذلك �إىل بع�ض االنخفا�ض الذي عانت منه اجلزائر يف �صادراتها يف عام  2007بواقع  2.94مليار مرت
مكعب والذي ميثل  % 4.8باملقارنة مع �إجمايل �صادراتها يف عام  2000بالإ�ضافة �إىل الزيادة التي ح�صلت يف
طاقات الت�صدير يف بع�ض البلدان العربية الأخرى ،بالأخ�ص قطر ودخول م�صر جمال الت�صدير للغاز عرب الأنابيب
وعلى �شكل غاز طبيعي م�س ّيل .مع ذلك ،ال زالت ت�ستحوذ اجلزائر على حوايل  % 72من �إجمايل �صادرات البلدان
العربية من الغاز عرب الأنابيب وبحدود  % 25.4من �صادراتها من الغاز الطبيعي امل�س ّيل وكما يف عام .2007

احتلت قطر املرتبة الثانية من بني البلدان العربية امل�صدرة للغاز الطبيعي وبح�صة قدرها  % 27.2كما يف
عام  2007بعد الزيادة الكبرية يف �صادراتها وبن�سبة  % 80باملقارنة مع عام  .2000وذلك لت�صبح �أكرب دولة
م�صدرة للغاز امل�س ّيل لي�س فقط يف العامل العربي (بن�سبة حوايل  )% 40بل على م�ستوى العامل وبن�سبة حوايل
 % 17من الإجمايل العاملي خالل عام .2007

ت�أتي م�صر يف املرتبة الثالثة بح�صة  % 11من �إجمايل �صادرات البلدان العربية يف عام  2007و�أن اجلزء
الأكرب ( )% 85.3من �صادراتها على �شكل غاز م�س ّيل و�أن اجلزء املتبقي من ال�صادرات على �شكل غاز �أنابيب
عرب خط الغاز العربي املمتد �إىل الأردن و�سورية .واقت�صر تزويد الغاز امل�صري �إىل الأردن فقط يف عام 2007
ال�ستخدامه يف توليد الكهرباء على �أن تن�ضم دول �أخرى الحقاً بعد �إكمال مد الأنبوب وقد دخلت م�صر ال�سوق
كدولة م�صدرة للغاز عرب الأنابيب يف عام  2004وعلى �شكل غاز م�س ّيل يف عام .2005

وا�ستحوذت عمان على ح�صة  % 9من �إجمايل �صادرات الغاز العربية يف عام  ،2007ميثل الغاز
امل�س ّيل اجلزء الأ�سا�س ( بحوايل  )% 93من جمموع �صادراتها يف عام � .2007أما ليبيا الذي ميثل غاز
الأنابيب اجلزء الأكرب ( )% 92.4من �صادراتها فقد مثلت �صادراتها  % 6.9من �إجمايل �صادرات الغاز
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العربية و�أخرياً احتلت الإمارات – والتي ي�شكل الغاز امل�س ّيل  % 100من �صادراتها -ح�صة  % 5.2من
�إجمايل �صادرات البلدان العربية من الغاز (بنوعيه امل�س ّيل وعرب الأنابيب) لعام  .2007كما يف اال�شكال
  32و  33 -و  34 -واجلدول  4 -يف امللحق امل�شار �إليه.ال�شكل � :32 -صادرات البلدان العربية من الغاز الطبيعي (بنوعيه امل�سيّل وعرب الإنابيب) لعام )%( 2007

ا
لإمارات:

ُعمان% 9.1 :

%

% 5.2

ليبي

ا:
6.9

اجلزائر % 40.6

م�صر% 11 :
قطر% 27.2 :

ال�شكل � :32 -صادرات البلدان العربية من الغاز الطبيعي
عرب الإنابيب لعام )%( 2007

ال�شكل � :32 -صادرات البلدان العربية من الغاز الطبيعي
امل�سيل لعام )%( 2007

ليبيا% 0.8 :
الإم

ا:
9.4

%
ُعمان% 2 :

ارات

قطر

.8 :

م�صر% 14 :

ليبي
:
1.7

2

1

%1

%7

اجلزائر % 71.9

ع

مان
.5 :

قطر% 39.6 :

اجلزائر % 25.3

%

م�صر% 5 :

امل�صدر.BP Statistical Review of World Energy, 2008 :

وب�شكل عام ،ا�ستهدفت �صادرات البلدان العربية من الغاز الطبيعي جميع الأ�سواق الرئي�سية يف العامل �إال �أن
ال�سوق الأوروبية (مبا فيها تركيا) قد ا�ستحوذت على اجلزء الأكرب ( )% 53منها وكما يف عام  2007حيث �أنه
بالإ�ضافة �إىل احلاجة املتزايدة لتلك ال�سوق �إىل الغاز الطبيعي ،وانخفا�ض �إنتاجها املحلي منه ،فهي تتميز عن كل
من �آ�سيا و�أمريكا ال�شمالية ،ولأ�سباب جغرافية معروفة ،بحيث ميكن ا�ستهدافها من املنطقة العربية بالت�صدير
على �شكل غاز الأنابيب بالأخ�ص من بلدان �شمال �إفريقيا� ،أو على �شكل الغاز امل�س ّيل ،بينما يقت�صر تزويد كل من
�سوق �آ�سيا التي ا�ستحوذت على  % 38.5بالت�صدير على �شكل غاز م�س ّيل فقط وكذلك احلال بالن�سبة لأمريكا
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ال�شمالية التي ا�ستحوذت على  % 4.8فقط من �صادرات البلدان العربية خالل عام .2007
كما ال تعود الن�سبة املنخف�ضة لأمريكا ال�شمالية لبعدها اجلغرايف ن�سبياً عن املنطقة العربية وبالأخ�ص
دول اخلليج فح�سب ،بل لكونها دولة منتجة كبرية وتعتمد يف �إمداداتها من الغاز وب�شكل �أ�سا�سي على
الواردات من كندا عرب الأنابيب ،و�إىل
حد �أقل من املك�سيك �أي�ضاً .وقد تزايدت ال�شكل  :35 -توزع �صادرات الغاز الطبيعي من البلدان العربية لعام
 2007ح�سب الأ�سواق ()%
وارداتها قليل ً
ال من البلدان العربية ودول
�أمريكا ال�شمالية  % 4.8جتارة بينية % 3.7
�أخرى خالل ال�سنوات الأخرية ب�سبب
ارتفاع حاجة كندا �إىل الغاز ب�شكل ا�سا�سي
يف �صناعة رمال القار (ال�ستخال�ص النفط
الثقيل جدا) بالإ�ضافة �إىل االنخفا�ض
الذي يطر�أ على الإنتاج املحلي الأمريكي
�أوروبا % 53
�آ�سيا % 38.5
من الغاز .وهناك كمية متوا�ضعة ت�شكل
نحو  % 3.7من الإجمايل ت�صنف على
�أنها �صادرات بينية عرب الأنابيب من
كل من قطر وعمان �إىل الإمارات ومن
اجلزائر �إىل تون�س ومن م�صر �إىل الأردن
(والحقاً �إىل �سورية ولبنان) كما هو مو�ضح
يف ال�شكل .35 -
امل�صدر.BP Statistical Review of World Energy, 2008 :
وب�شكل �أكرث تف�صي ً
ال ،ف�إن حوايل  % 89من �إجمايل �صادرات البلدان العربية عرب الأنابيب اجتهت
�إىل �أوروبا يف عام  2007وم�صدرها بالدرجة الأ�سا�س اجلزائر و�إىل درجة �أقل ليبيا ،و�إن حوايل  % 56من
�إجمايل �صادراتها من الغاز امل�س ّيل ،بالدرجة الأ�سا�س ،من اخلليج اجتهت �إىل �آ�سيا خالل ال�سنة ذاتها ،حيث
ت�ستحوذ ال�سوق الأوروبية على كامل الت�صدير عرب الأنابيب من بلدان �شمال �إفريقيا وت�ستحوذ �سوق �آ�سيا
على �أكرث من  % 86من �صادرات البلدان العربية يف اخلليج من الغاز امل�س ّيل.
� .3 - 4آفاق زيادة جتارة الغاز مع االحتاد الأوروبي
لأخذ فكرة عن �آفاق زيادة جتارة الغاز الطبيعي من البلدان العربية و�إمكانية تو�سيع ح�صتها يف �سوق الغاز
الأوروبية ،يجب التعرف على �آفاق الطاقات الإنتاجية والت�صديرية للغاز يف البلدان العربية وما هي امل�شاكل
واملعوقات التي حتول دون زيادة �إمدادات الغاز العربية �إىل ال�سوق املذكورة.
� .1آفاق الطاقات الإنتاجية والت�صديرية للغاز يف البلدان العربية
تزايد دور البلدان العربية ،ب�شكل عام ،والأقطار الأع�ضاء ،ب�شكل خا�ص� ،أهمية خالل ال�سنوات
املا�ضية يف تلبية احتياجات الأ�سواق العاملية من الغاز .وارتفعت ح�صة �صادراتها �إىل حوايل % 19
يف عام  2007بعد �أن كانت حوايل  % 12من �إجمايل جتارة الغاز الدولية قبل ع�شرة �سنوات من
ذلك التاريخ .ويف �ضوء الطلب املتزايد على الغاز يف كل من �أوروبا و�أمريكا واليابان وا�سواق �أخرى
مثل ال�صني والهند وكوريا اجلنوبية ،وبهدف تلبية احتياجاتها املحلية من الغاز لال�ستخدامات املختلفة
تعمل بع�ض البلدان العربية جاهدة على تو�سيع طاقاتها الإنتاجية والت�صديرية من الغاز ،ما ا�ضطرها
الدخول مب�شاريع عمالقة يف بع�ض الأحيان تتطلب ا�ستثمارات هائلة.
يت�ضح من اجلدول  6 -يف امللحق ب�أن اجلزء الأكرب من الطاقات الإنتاجية والت�صديرية للغاز الطبيعي يف
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البلدان العربية والتي يتوقع �إ�ضافتها لغاية عام � 2012سترتكز يف قطر (على �شكل غاز م�س ّيل بالدرجة الأ�سا�س)
و�إىل حد �أقل يف اجلزائر (على �شكل غاز عرب الأنابيب وغاز م�س ّيل) .و�ست�ساهم دول �أخرى مثل ليبيا وم�صر واليمن
ببع�ض الطاقات الإ�ضافية املتوا�ضعة ن�سبياً خالل الفرتة املذكورة.
ً
تف�صيال ،ف�إن حوايل  % 82من �إجمايل الزيادة يف طاقات الت�سييل الإ�ضافية يف البلدان العربية
وب�شكل �أكرث
�ستكون من ن�صيب قطر بعد دخول وحدات ت�سييل جديدة بطاقة حوايل  65مليار مرت مكعب قبل عام 2013
لي�صبح �إجمايل طاقاتها حوايل  105مليار مرت مكعب من الغازامل�س ّيل ،ما يعادل حوايل  77مليون طن�/سنوياً –
الطاقة الت�صديرية امل�ستهدفة لغاية  2012-والتي �ست�شكل حوايل  % 56من �إجمايل طاقة الت�سييل يف البلدان
العربية و % 26من الإجمايل العاملي خالل الفرتة املذكورة.
وللعلم ،ف�إن طاقات الإنتاج للغاز الطبيعي يف قطر  ،ب�شكل عام� ،ستكون �أكرب من ذلك بكثري �إذا �أخذنا بعني
االعتبار حاجة امل�شاريع املحلية ،التي تعتمد على الغاز ومن �أهمها م�شاريع حتويل الغاز �إىل �سوائل ()GTL
والبرتوكيماويات واال�ستخدامات املحلية الأخرى.
�أما بالن�سبة للجزائر ف�إنها ت�ستهدف طاقة ت�صديرية بحدود  85مليار مرت مكعب بحلول عام 2012
ترتفع لت�صل �إىل  100مليار مرت مكعب بحلول عام  ،2015مقارنة مع �صادراتها احلالية البالغة حوايل
 62مليار مرت مكعب .ولبلوغ الهدف املذكور تعمل �شركة �سوناطراك اجلزائرية جاهدة بال�شراكة مع
بع�ض ال�شركات العاملية ملد �أنبوبني جديدين للغاز حتت �سطح البحر الأبي�ض املتو�سط ب�شكل مبا�شر
�إىل �أوروبا وبطاقة �إجمالية قدرها  23مليار مرت مكعب ( بالإ�ضافة �إىل الأنبوبني احلاليني عرب تون�س
واملغرب) .حيث يرتبط �أنبوب ( )Medgasالذي مت �إجنازه يف نهاية عام  2009ب�إ�سبانيا ويرتبط �أنبوب
( )Galsiالذي ي�ؤمل �إكماله يف عام  2012ب�إيطاليا.
و�أما ليبيا ،فيتوقع �أن تكون م�ساهمتها قبل عام  2013متوا�ضعة ن�سبياً وتتمثل ب�إجناز عملية تو�سيع
للأنبوب احلايل املمتد �إىل �إيطاليا حتت �سطح البحر مبا ي�سمح لها ب�إ�ضافة طاقة ت�صديرية تقدر بنحو 3
مليار مرت مكعب� .أما م�ساهمتها خالل الفرتة ما بعد عام  2013فيتوقع �أن تكون اكرث �أهمية .وبالن�سبة
مل�صر ،بالإ�ضافة �إىل �صادراتها عرب خط الغاز العربي �إىل الأردن ،فهي قد بد�أت الت�صدير �إىل �سورية يف
عام  2008عرب اخلط ذاته ويتوقع �أن تنمو تلك ال�صادرات تبعاً لإكمال مراحل الأنبوب  ،بالإ�ضافة �إىل
تو�سيع م�شروع ت�صدير غاز م�س ّيل ،لكنه ال يتوقع �أن تزداد طاقاتها الت�صديرية ب�شكل هام قبل عام .2015
ويجري حالياً تنفيذ امل�شروع الأول للغاز امل�س ّيل يف اليمن بطاقة  9مليارات مرت مكعب املخطط �إكماله يف
غ�ضون عام  2009لأغرا�ض الت�صدير.
وهناك خطط م�شاريع �أخرى يف بع�ض البلدان العربية ي�ؤمل �إجنازها بعد عام  2012لإ�ضافة طاقات �إنتاجية
وت�صديرية جديدة �سواء كان ذلك لال�ستهالك املحلي �أو لأغرا�ض التجارة البينية �أو للت�صدير خارج املنطقة.
وعلى املدى البعيد هناك تفا�ؤل كبري ب�ش�أن �إمكانية زيادة الطاقات الإنتاجية والت�صديرية للغاز
يف البلدان العربية .وت�شري توقعات وكالة الطاقة الدولية (احلالة املرجعية) بتزايد �إنتاج الغاز يف
منطقة ال�شرق الأو�سط ب�أكرث من �ضعفني ما بني عامي  2006حتى  2030لي�صل الإنتاج �إىل حوايل
تريليون مرت مكعب بحلول عام  2030باملقارنة مع  324مليار مرت مكعب يف عام � ،2006أي بزيادة
�سنوية قدرها  % 4.8خالل الفرتة املذكورة ،باملقارنة مع معدل زيادة �سنوية بواقع  % 1.7للعامل
خالل ذات الفرتة ،والذي يتوقع �أن ي�ساعد يف زيادة ح�صتها من  % 10.9يف عام  2006لت�صبح
 % 22.5يف عام .2030
كما يتزايد �إنتاج �إفريقيا ب�شكل عام ( من �ضمنها البلدان العربية املنتجة وامل�صدرة للغاز -م�صر واجلزائر
وليبيا) مبعدل �سنوي بحدود  % 3.5كما هو وا�ضح من اجلدول التايل:
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ويف �ضوء قاعدة احتياطياتها الكبرية
من الغاز وامل�شاريع واخلطط املو�ضوعة
لزيادة طاقاتها الإنتاجية والت�صديرية
�ستتزايد ،وبدرجات خمتلفة� ،إمدادات
البلدان العربية من الغاز �إىل معظم
الأ�سواق العاملية والرئي�سية يف امل�ستقبل،
ومنها ال�سوق الأوروبية.

توقعات �إنتاج الغاز الطبيعي يف ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا لعام ( 2030مليار م)3
2006

2030

الزيادة ال�سنوية ()%

وقدرت بع�ض امل�صادر تزايد
�إمدادات الغاز وب�صورة جمتمعة لكل
من قطر واجلزائر وم�صر وليبيا �إىل
ال�سوق الأوروبية بحدود  103مليار مرت
امل�صدرIEA, World Energy Outlook, 2008 :
مكعب بحلول عام  2020والتي تعادل
زيادة بن�سبة  % 141باملقارنة مع عام  .2005علما ب�أن قطر ت�ستحوذ على اجلزء الأكرب ()% 43.7
من �إجمايل الزيادة املتوقعة .كما ت�شكل الزيادة من البلدان املذكورة  % 47من �إجمايل الزيادة يف
�إ�ستريادات بلدان االحتاد الأوروبي ما بني عامي  2005و 2020وفق ذات امل�صدر كما يف اجلدول 7 -
يف امللحق .علماً ب�أن امل�صدر افرت�ض زيادة طلب بلدان االحتاد الأوروبي على الغاز لي�صل �إىل 636
مليار مرت مكعب يف عام � ،2020أي بزيادة  112مليار مرت مكعب� ،أي ما يعادل  % 21.4باملقارنة
مع عام  .2005كما افرت�ض انخفا�ض �إنتاج الغاز املحلي يف بلدان االحتاد لي�صل �إىل  120مليار مرت
مكعب يف عام � ،2020أي  107مليار مرت مكعب ،ما يعادل  % 47باملقارنة مع عام  ،2005كما افرت�ض
امل�صدر ا�ستمرار بلدان االحتاد الأوروبي بزيادة ا�سترياداتها من الغاز الرو�سي بزيادة حوايل % 39
ما بني عامي  2005حتى  2020والذي يتناق�ض بع�ض ال�شيء مع �سيا�سة االحتاد الأوروبي احلالية
يف حماولة تقليل اعتمادها على الغاز الرو�سي .ومن الالفت �أي�ضاً مل ت�شر التقديرات �إىل احتماالت
ا�سترياد بلدان االحتاد الأوروبي لكميات من الغاز من العراق خالل الفرتة �أعاله.
 - 2امل�شــاكل واملعوقات
تواجه البلدان العربية عموماً ،والأقطار الأع�ضاء خ�صو�صاً ،العديد من امل�شاكل واملحددات يف
م�سعاها لتو�سيع طاقاتها الإنتاجية ،وب�شكل �أكرث �صعوبة ،الت�صديرية من الغاز الطبيعي ومن �أهمها
ما يلي:
• اال�ستهالك الداخلي
لقد حققت البلدان العربية معدالت منو عالية يف �إنتاجها للغاز الطبيعي بالأخ�ص خالل ال�سنوات الأخرية،
لكنها �شهدت يف الوقت نف�سه معدالت منو عالية يف ا�ستهالكها الداخلي منه ،وذلك التباعها �سيا�سة ت�شجيع
ا�ستخدام الغاز الطبيعي ،بالأخ�ص منذ بداية القرن احلايل وبدرجات متفاوتة تبعاً لظروفها .ومن املتوقع ا�ستمرار
نف�س النمط املذكور يف امل�ستقبل �أي�ضاً ،مما �سي�ؤثر ب�شكل هام على الكميات التي ميكن تخ�صي�صها للت�صدير �إىل
الأ�سواق العاملية املختلفة ومنها ال�سوق الأوروبية.
ت�شري التوقعات ب�أنه يف الوقت الذي يتزايد فيه �إنتاج الغاز يف ال�شرق الأو�سط ،مبا يف ذلك �إيران،
لي�صل �إىل  999مليار مرت مكعب بحلول عام  ،2030بزيادة  675مليار مرت مكعب� ،أي ما يعادل �أكرث
من ال�ضعفني مقارنة مع  ،2006يتوقع �أن يتزايد الطلب على الغاز يف املنطقة املذكورة لي�صل �إىل 676
مليار مرت مكعب يف عام  ،2030بزيادة  400مليار مرت مكعب ،ما يعادل  % 145مقارنة مع عام
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 .2006وهذا يعني ب�أن ما يقارب
من  % 60من الزيادة املتوقعة يف
�إنتاج املنطقة من الغاز خالل الفرتة
� 2030 - 2006ست�ستغل لتلبية
اال�ستهالك الداخلي ،كما هو مو�ضح
يف ال�شكل :36 -

ال�شكل  :36 -توقعات �إنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي يف ال�شرق الأو�سط
لعام ( 2030مليار مرت مكعب)
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وانطالقا من ذلك ،ف�إن منطقة
ال�شرق الأو�سط مل تعد م�صدرة رئي�سية
200
فح�سب ،بل تعد هي ذاتها �سوقاً رئي�سية
!200
0
ال�ستهالك الغاز مقاربة يف حجمها
!0
الإنتاج
اال�ستهالك
الإنتاج
اال�ستهالك
لل�سوق الأوروبية ومتفوقة على ال�سوق
!2006
!2030
2006
الأمريكية بحلول عام  .1 2030وهذا
2030
يعني ب�أنه قد يكون هناك تعار�ض ما بني
امل�صدرIEA, World Energy Outlook, 2008 :
الت�صدير واال�ستهالك الداخلي.
وتبدو امل�شكلة �أكرث و�ضوحاً يف بلدان اخلليج العربية والتي يتوقع لها �أن ت�شهد منواً عالياً يف الطلب على
الغاز بن�سبة � % 6.6سنوياً خالل الفرتة � ،22012 - 2007أي �أكرث من �ضعفي الزيادة املتوقعة يف ا�ستهالكها من
النفط خالل تلك الفرتة .ويعزى ذلك وبدرجة كبرية� ،إىل طلبها العايل على الطاقة الكهربائية التي ت�شهد منواً
مبعدل � % 15 - 10سنوياً والذي يعترب من بني معدالت النمو الأعلى عاملياً ،ب�سبب النمو ال�سكاين ال�سريع،
ومعدالت النمو االقت�صادي العالية .كما تعود �إىل الأ�سعار املحلية املنخف�ضة للغاز والتي تراوحت يف معظم دول
املنطقة ما بني  0.87 - 0.75دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خالل عام  2007يف وقت و�صلت فيه
�أ�سعار الغاز الأمريكي يف �سوق ناميك�س �إىل  7دوالر /مليون وحدة حرارية بريطانية خالل تلك ال�سنة.
كما يرجع ذلك �أي�ضاً �إىل برامج الت�صنيع احلكومية يف املنطقة ،وهي الربامج الهادفة �إىل تنويع االقت�صاديات
والتي �أف�ضت �إىل زيادة يف ا�ستخدامات الغاز يف م�شاريع البرتوكيماويات بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدامات �أخرى هامة
مثل حتلية املياه و�إعادة احلقن يف �آبار النفط للحفاظ على م�ستوى ال�ضغط يف املكامن النفطية.
400
!400

من جهة �أخرى ،يتوقع منو �إنتاج الغاز يف بلدان اخلليج بحدود  % 7.6خالل ال�سنوات اخلم�سة ما
بني  ،2012 - 2007وبالتايل ف�إن �أي زيادة غري متوقعة يف الطلب قد ت�ؤدي �إىل عجز يف الإمدادات.
وكمثال على ذلك ما ح�صل يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،فعلى الرغم من كونها تعد خام�س �أكرب
دولة يف احتياطيات الغاز يف العامل فقد وجدت نف�سها تعاين من عجز قدر بنحو مليار قدم مكعب /يوم
يف ذروة الطلب يف �صيف عام  .3 2007وقد تعاين دول خليجية �أخرى من موقف �شبيه بذلك .وبالفعل،
فقد بد�أ القلق ي�ساور بع�ض البلدان يف اخلليج وبع�ض البلدان العربية الأخرى ،املنتجة وامل�صدرة للغاز
من احتمال عدم كفاية احتياطياتها يف تغطية احتياجاتها املحلية والوفاء بالتزاماتها التعاقدية �سواء
كان ذلك يف �إطار التجارة البينية �أو الت�صدير خارج املنطقة.
وقد اتخذ هذا املو�ضوع منحى �أكرث �شمولية بحيث �أ�صبح حمور نقا�ش وجدل بني املتخ�ص�صني يف �صناعة
الغاز العربية ب�ش�أن الطريقة التي ميكن اتباعها لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى من الغاز الطبيعي يف البلدان
املنتجة .فهل الأف�ضل ت�صديره �أم اال�ستفادة منه لتلبية االحتياجات املحلية حالياً وم�ستقب ً
ال يف اال�ستخدامات

1 . World Energy Outlook, 2008
2 . MEED , 31 October - 6 Novemer, 2008.
3 . MEES , 25 February 2008.
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املختلفة ومنها تطوير عملية الت�صنيع ودعمها يف البلد املنتج ذاته .و�أ�صبح اجلدل يدور كذلك حول �ضرورة ترك
جزء من االحتياطي لتلبية حاجات الأجيال القادمة اي�ضاً.
وقد نتج عن ذلك بروز بع�ض ال�ضغوطات التي متار�س على احلكومات التخاذ بع�ض الإجراءات.
فقد �أخذ البع�ض يفكر ملياً يف �ضرورة رفع �أ�سعار الغاز الطبيعي املحلية ب�شكل تدريجي لتتنا�سب
مع الأ�سعار العاملية كطريقة للحد من معدالت اال�ستهالك العالية .و�أخذت بع�ض البلدان العربية
تفكر بجدية يف بع�ض اخليارات امل�ستقبلية الأخرى مثل التوجه نحو خيار ا�ستخدام الطاقة النووية
�أو حتى الفحم �أو امل�صادر املتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية ،والذي يعني مبجمله اتباع ا�سرتاتيجية
معاك�سة ال�سرتاتيجيتها ال�سابقة اخلا�صة بت�شجيع ا�ستخدام الغاز .كما قامت بع�ض البلدان امل�صدرة
للغاز ب�إعادة النظر يف �سيا�ستها الإنتاجية والت�صديرية للغاز ب�إعطاء الأولوية لال�ستهالك املحلي حالياً
وم�ستقب ً
ال ،بالإ�ضافة �إىل تلبية احتياجات البلدان العربية الأخرى التي ال متتلك احتياطيات من الغاز
مثل الأردن و�سورية ولبنان متا�شياً مع ت�شجيع ودعم م�سرية التعاون العربي يف جمال الطاقة.
• اال�ستثمار
تتميز �صناعة الغاز بتكاليفها العالية ن�سبياً وحاجتها �إىل ا�ستثمارات كبرية قدرت بحدود 163
مليار دوالر ل�سل�سلة الغاز يف البلدان العربية خالل الفرتة  .2013 - 2009ويف حالة �إ�ضافة مبالغ
اال�ستثمارات املطلوبة ل�صناعة النفط ( 210مليار دوالر) وقطاع توليد الكهرباء ( 77مليار دوالر) ي�صبح
�إجمايل اال�ستثمارات املطلوبة للبلدان العربية بحدود  450مليار دوالر للفرتة  2013 - 2009لقطاع
النفط والغاز والكهرباء.
�إن م�سالة تهيئة وتدبري التمويل ملثل هذه امل�شاريع العمالقة لي�س بالأمر ال�سهل ،خ�صو�صاً و�أن
البلدان العربية ال تزال بلدانا نامية وهي بحاجة �إىل ا�ستثمارات هائلة يف جماالت اقت�صادية واجتماعية
�أخرى لتنويع اقت�صاداتها وتوفري االحتياجات ال�صحية والتعليمية ال�ضرورية ملواطنيها .وباملقابل ،يتميز
الطلب العاملي على الغاز (وكذلك النفط ) بحالة من عدم اليقني التي قد جتعل الطاقات الإنتاجية
الإ�ضافية عاطلة حال �إكمالها يف حالة انخفا�ض الطلب عليها .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الأزمة املالية
العاملية مل ت�ؤثر يف �صناعة الغاز والنفط ورمبا يف تخفي�ض الطلب عليهما فح�سب ،بل يف تعقيد
وت�صعيب عملية تهيئة التمويل ،وذلك ب�سبب الأزمة الإئتمانية التي رافقت تلك الأزمة.
• البنية التحتية
تعترب �شبكات البنى التحتية للغاز الطبيعي �أحد العقبات الرئي�سية التي تقف يف وجه تقدم وانت�شار
الغاز يف �أ�سواق الطاقة ،حيث �أن الغاز لي�س باملنتج ال�سهل نقله مثل النفط و�إمنا يحتاج �إىل �أنظمة
�أنابيب داخلية و�أنابيب طويلة املدى لأغرا�ض الت�صدير .وتعاين بع�ض البلدان العربية من تقادم عمر
�شبكات الأنابيب الداخلية فيها والتي تهدد زيادة الطاقات الإنتاجية والت�صديرية.
• العوامل اجليو�سيا�سية
ت�ؤثر العوامل اجليو�سيا�سية اخلارجية والداخلية ب�شكل كبري على �إمكانية ا�ستغالل وتطوير
احتياطيات الغاز وتو�سيع الطاقات الإنتاجية والت�صديرية .وتلعب الظروف اجليو�سيا�سية والأمنية
الداخلية غري امل�ستقرة دوراً كبرياً يف احلد من تو�سيع الطاقات الإنتاجية والت�صديرية للغاز يف بع�ض
الأقطار الأع�ضاء التي متتلك احتياطيات كبرية ن�سبياً من الغاز الطبيعي.
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وخال�صة القول ،تتميز بع�ض البلدان العربية ،وعلى وجه اخل�صو�ص الأقطار الأع�ضاء ،باحتياطيات
غاز كبرية ن�سبياً وتعمل جاهدة على تطوير قطاع الغاز لأغرا�ض اال�ستهالك الداخلي والتجارة البينية
العربية والت�صدير �إىل الأ�سواق العاملية .وب�ضوء وامل�شاريع القائمة واملخططة ف�إنه يتوقع زيادة امدادات
الغاز من البلدان العربية ،وب�شكل خا�ص �إىل ال�سوق الأوروبية لأ�سباب منها القرب اجلغرايف بالإ�ضافة
�إىل رغبة االحتاد الأوروبي يف تقوية عالقاته مع البلدان العربية يف جتارة الغاز يف �إطار �سيا�سات
االحتاد الرامية �إىل ت�أمني امدادات غاز ل�سد احتياجات ال�سوق على الأمد البعيد بالإ�ضافة �إىل تقليل
درجة اعتماده على الغاز الرو�سي .وت�شري املعطيات احلالية �إىل �أن اجلزء الأكرب من �صادرات الغاز
من البلدان العربية �ستكون على �شكل غاز طبيعي م�س ّيل ،بالأخ�ص من قطر ،بالإ�ضافة �إىل �أن حماولة
تو�سيع الطاقات الت�صديرية ب�شكل كبري �سيواجه مب�شاكل ومعوقات عديدة.

المالحظات الختامية واال�ستنتاجات
يف �ضوء ما ورد �أعاله ،ميكن ا�ستخال�ص املالحظات واال�ستنتاجات التالية:
ً
�سوقا
 .1تعترب بلدان االحتاد الأوروبي – ثاين �أكرب م�ستورد للغاز الطبيعي يف العامل بعد الواليات املتحدة –
تقليدية ل�صادرات الغاز من الأقطار الأع�ضاء يف �شمال �إفريقيا (غاز الأنابيب ،والغاز امل�سيل) ب�سبب ميزة املوقع
ً
و�سوقا هامة ل�صادرات الغاز الطبيعي امل�سيل من دول اخلليج العربي حيث �أ�صبح الو�صول �إليها مي�سورا
اجلغرايف
عرب ناقالت الغاز امل�سيل العمالقة.
 .2يتوقع �أن ي�ستمر الغاز الطبيعي كوقود مف�ضل ي�ساهم ب�شكل متزايد يف مزيج الطاقة يف بلدان االحتاد الأوروبي
لي�ستحوذ على ن�سبة �أكرث من  % 30يف عام  2030باملقارنة مع  % 24يف عام  ،2007لأ�سباب عديدة من �أهمها
ميزاته البيئية وتقنياته التطبيقية عالية الكفاءة.
 .3متتلك بلدان االحتاد الأوروبي �أقل من  % 2من �إجمايل احتياطيات العامل من الغاز الطبيعي ،كما يف عام
 ،2007وتنتج حوايل  ،% 7بينما و�صل ا�ستهالكها �إىل  % 16.4من �إجمايل اال�ستهالك يف العامل لذات ال�سنة.
 .4تعاين بلدان االحتاد الأوروبي عجزا يف ميزان الغاز ،حيث و�صلت الفجوة بني الإنتاج واال�ستهالك �إىل  290مليار
مرت مكعب وهو ما يعادل  % 38.6من اال�ستهالك كما يف عام .2007
 .5انعك�ست الأزمة املالية العاملية ،التي تفاقمت خالل الن�صف الثاين من عام ً ،2008
�سلبا على االقت�صاد العاملي
وعلى الطلب على الغاز ب�شكل عام� ،إال �أنه من املتوقع �أن ي�ستمر ا�ستهالك االحتاد الأوروبي من الغاز بالتزايد على
املدى البعيد لي�صل �إىل حوايل  680مليار مرت مكعب يف عام � ،2030أي بزيادة  % 28مقارنة مع عام  ،2006وذلك
يعني �أن الفجوة بني الإنتاج واال�ستهالك �سوف تت�سع يف �ضوء االنخفا�ض امل�ستمر يف انتاج بلدان االحتاد من الغاز،
وهذا يعني زيادة ن�سبة اعتمادها على واردات الغاز من اخلارج لت�صل �إىل حوايل  % 85يف عام  2030مقارنة مع
 % 57يف عام .2006
 .6تعاين بلدان االحتاد الأوروبي من تركيز يف ا�سترياد اجلزء الأكرب من وارداتها من الغاز من رو�سيا ()% 42
و�إىل درجة �أقل من الرنويج ( )% 23ومن اجلزائر ( )% 19كما يف عام .2007
 .7تفاوتت �شدة ت�أثري انقطاع الغاز الرو�سي عن بلدان االحتاد الأوروبي املختلفة ،ولفرتة �أ�سبوعني يف بداية عام
� ،2009إثر الأزمة الرو�سية الأوكرانيةً ،
تبعا ملدى اعتمادها على �إمدادات الغاز الرو�سية ون�سبة القطع ومرونة
اقت�صادها واخليارات الأخرى املتاحة.
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 .8كان من �أهم نتائج الأزمة الرو�سية الأوكرانية الأخرية ،تعميق �شكوك بلدان االحتاد الأوروبي يف رو�سيا كدولة
موثوقة ميكن االعتماد عليها يف توريد كميات متزايدة من الغاز لل�سوق الأوروبية ،وكان لذلك انعكا�سات على �إعادة
النظر يف توجهات �سيا�سة الطاقة يف االحتاد ،نحو تنويع الطاقة وم�صادر الواردات منها من خالل ربط بلدان االحتاد
ً
بعيدا عن رو�سيا ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع زيادة ا�سترياد
ب�شكل مبا�شر ب�أنابيب غاز من بلدان ومناطق منتجة �أخرى
الغاز الطبيعي امل�سيّل الذي يت�سم بدرجة عالية من املرونة مقارنة مع غاز الأنابيب.
 .9يتوقع �أن تف�ضي �إعادة النظر يف �سيا�سة الطاقة لالحتاد الأوروبي �إىل انعكا�سات خمتلفة يف اجتاهاتها على
ً
فمثال� ،إن �إجراءات االحتاد باجتاه رفع م�ستوى كفاءة اال�ستخدام وزيادة
الطلب على الغاز من الأقطار الأع�ضاء.
ح�صة الطاقة املتجددة �ضمن مزيج الطاقة امل�ستقبلي ،قد ت�ؤدي �إىل انخفا�ض يف الطلب على الغاز ب�شكل عام ،و�إىل
ً
ممكنا .ومن جهة �أخرى ،تنعك�س م�ساعي االحتاد الهادفة �إىل تنويع م�صادر التزود
خف�ض اال�سترياد كلما كان ذلك
م�صدرا واعداً
ً
بالغاز �إىل زيادة الطلب على الغاز من الأقطار الأع�ضاء والرتكيز على املنطقة العربية باعتبارها
لتزويد االحتاد بكميات �إ�ضافية من الغاز يف امل�ستقبل� ،سواء كان ذلك عرب الأنابيب �أوعلى �شكل غاز طبيعي م�سيل.
� .10إن حماولة الأقطار الأع�ضاء زيادة �صادراتها من الغاز �إىل االحتاد الأوروبي ب�شكل كبري �ستواجه بالعديد من
امل�شاكل واملعوقات ومن �أهمها:
 اال�ستهالك الداخلي املتزايد للغاز.-

اال�ستثمارات العالية املطلوبة.

 تقادم عمر البنية التحتية. العوامل اجليو�سيا�سية والأمنية الداخلية. .11يتوقع وفقا للمعطيات احلالية� ،أن يكون اجلزء الأكرب من �أية زيادة م�ستقبلية يف �صادرات الغاز من الأقطار
الأع�ضاء �إىل بلدان االحتاد على �شكل غاز طبيعي م�سيّل ،و�أن ت�ستحوذ دولة قطر على اجلزء الأكرب منها و�إىل حد
�أقل اجلزائر� .أما بالن�سبة للكميات الإ�ضافية من غاز الأنابيب فيتوقع �أن يكون م�صدرها اجلزائر بالإ�ضافة �إىل م�صر
والعراق وليبيا.
 .12يتوقع �أن ي�ستحوذ قطاع الكهرباء على اجلزء الأكرب من الزيادة يف الطلب امل�ستقبلي على الغاز ،وبالتايل ف�إن
زيادة جتارة الكهرباء قد تكون �أحد اخليارات ،و�شكل �آخر لتجارة الغاز الدولية .ويف �إطار تنويع الطاقة وم�صادر
جتهيزها قد تلج�أ بلدان االحتاد الأوروبي �إىل ا�سترياد كميات من الكهرباءً ،
بدال من الغاز ،من بع�ض الأقطار
ً
جغرافيا ،وخا�صة يف حالة ما �إذا مت امل�ضي قدما يف تنفيذ
الأع�ضاء بالأخ�ص من بلدان �شمال �إفريقيا القريبة
“م�شروع ديزرتيك” الذي تتبناه �أملانيا بالأ�سا�س.

108

علي رجب

ملحق اجلداول
اجلدول  :1 -احتياطيات الغاز الطبيعي لبلدان االحتاد الأوروبي كما يف
نهاية عامي  2006و( 2007مليار مرت مكعب)

2006

2007

االحتياطيات

الن�سبة من
الإجمايل ()%

اجلدول � :2 -إنتاج وا�ستهالك بلدان االحتاد الأوروبي من الغاز الطبيعي
للفرتة  2000و( 2007مليارمرت مكعب)

الإنتاج

اال�ستهالك

 1مطروح منه 2

التغري
()2 - 1

امل�صدرIEA Statistics, Natural Gas Information, 2008 :
BP Statistical Review of world Energy, 2008

امل�صدرBP Statistical Review of world Energy, 2008 :

اجلدول  :3 -موازنة الغاز الطبيعي يف العامل لعام  2007ح�سب املجموعات الدولية الرئي�سية (مليار م)3

الإنتاج
امل�سوق

الت�صدير

اال�سترياد

امل�صدرWGI, May 14, 2008 :

 . 1اوروبا ت�شمل البلدان ال ـ  27بالإ�ضافة �إىل الرنويج و�سوي�سرا وتركيا ودول و�سط �أوربا الأخرى.
109

النفط والتعاون العربي 135 -
اجلدول  :4 -تطور �صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي للفرتة ( 2007 - 2000مليار م)3

2000

التغري خالل
الفرتة

2007

املجموع ()1

املجموع ()2

غاز الأنابيب

( 1مطروح منه )2

امل�صدرBP Statistical Review of World Energy Various Issues :

ً
ً
وعامليا للفرتة
عربيا
اجلدول  :5 -تطاقة الغاز الطبيعي امل�سيّل
( 2012 - 2007مليار م� / 3سنة)
الطاقة
يف نهاية
2007

طاقات
حتت الت�شييد

اجلدول  :7 -توقع م�صادر ا�ستريادات الغاز لالحتاد الأوروبي لعام 2020
(مليار م� / 3سنة)

الطاقات
املتوقعة
لعام 2012

2005

2020

التغري

امل�صدر:
Dr. Tatiana Mitrova, « European Gas Import Requirements
and Russian Gas Export Potential Looking Forward for the
Balance». Warsaw, June 2008, www. Eriras. ru

ت�شمل امل�شاريع املخططة واملقرتحة

امل�صدرIEA, World Energy Outlook, 2008 :

110

علي رجب

اجلدول  : -6الإنتاج امل�ستهدف واخلطط الت�صديرية للبلدان العربية للغاز لغاية ( 2012مليار مرت مكعب) ( عرب
الأنابيب وعلى �شكل غاز م�سيل)

الدولة

الإنتاج احلايل

الإنتاج
امل�ستهدف

امل�صدرIEA, Natural Gas Market Review, 2008 :
BP Statistical Review of World Energy, 2008.

111

خطط الت�صدير لغاية 2012

135 - النفط والتعاون العربي

المراجــع
 املراجع العربية:�أوال
. �أعداد متفرقة، تقرير الأمني العام ال�سنوي،) منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك.1
.2008 ، حقائق ومعلومات،) منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك.2

،109  عدد، املجلد الثالثون، جملة النفط والتعاون العربي،” “ �صناعة الغاز الطبيعي يف الدول العربية، خمتار اللبابيدي.3
.2004 ربيع

ً
 املراجع الأجنبية:ثانيا

1. Aleksandar Kovacevic, “The Impact of the Russian- Ukraine Gas Crisis in South Eastern
Europe”, Oxford Institute for Energy Studies, NG 29, March, 2009.
2. AOG, Various Issues.
3. APICORP Research, Economic Commentary, Vol. 4, No. 1-2 January- February, 2009.
4. BP, Statistical Review of World Energy, Various Issues.
5. Bright F.Okoga, Issues in Global Natural Gas. A Primer Analysis, IMF Working Paper WP
102/40, IMF, February 2002.
6. Cedigaz, 2008 Natural Gas year Review, Press Release, 6 May 2009.
7. Council European Energy Regulators.” The Increasing Role of LNG in Europe”, The 7th
US-EU Energy Regulators Roundtable, November 14-16, 2008, New Orleans, USA.
8. Commission of the European Communities, Unofficial Version, Volume 1, Strategy Review:
An Energy Security and Solidarity Action Plan. [com (2008) 7441] Brussels, 2008.
9. Copy vander Linde and Jonathan Stern, The future of Gas: Will Reality Meet Expectation?
9th International Energy Forum, Amsterdam, The Netherlands, May 22-24, 2004.
10. Energy Economist, Various Issues.
11. Eurogas, Annual Report, 2006-2007.
12. Eurogas, Natural Gas Demand and Supply: Long Term Outlook to 2030, 2008.
13. EU, Commission Green Paper, A European Strategy for Sustainable, Competitive and
Secure Energy, Com (2006), 2006.
14. EU, an Energy for Europe, Communication from the Commission to European Council
and the European Parliament, January, 10, 2007 [Com (2007)].
15. EU, The European Weekly, New Europe, Issue 781, May 12, 2009, http://www.
neweurope:eu/.
16. ENI, World Oil and Gas Review, Various Issues
17. Financial Times, Various Issues.
18. Gasprom, Gasprom in Questions and Answers, 2008.
19. George Verberge, The Gas Market on its Way to Competition, 8th Handelbalt Annual
Energy Conference, Berlin, January, 16, 2001.
20. IEA, World Energy Outlook, 2008.
21. IEA, Natural Gas Market Review, Various Issues.
112

علي رجب
22. IEA, Natural Gas Pricing Under Competition, 1998
23. IEA, Statistics, Natural Gas Information, 2008.
24. IEA, Flexibility in Natural Gas Supply and Demand, 2002.
25. IEA, Energy Security of Russia, 2004.
26. IEA, South American Gas Daring to Tap the Bounty, 2003.
27. Instituto Bruno Leoni, European Energy Security and Climate Policies, Kuwait, February 16, 2009.
28. Jonathan Stern, “ The New Security Environment for European Gas: Worsening Geopolitics and
Increasing Global Competition for NG” Oxford Institute for Energy Studies, NG 15, October, 2006.
29. Mees, Various Issues.
30. Meed, Various Issues.
31. OECD, Agricultural Market Impacts of Future Growth in the Production of Biofuels, Working
Paper on Agricultural Policies and Markets, AGRICA, APM (2005), February 1, 2006.
32. OPEC, Energy Review, Various Issues.
33. Oxford Institute for Energy Studies, “ The Russo-Ukrainian Gas Dispute of January 2009:
A Comprehensive Assessment” NG 27, February 2009.
34. OECD/IEA, Development of Competitive Gas Trading in Continental Europe, IEA,
Information Paper, May, 2008.
35. Oil and Gas Journal, Various Issues.
36. Petroleum Economist, Various Issues.
37. WGI, Various Issues.
38. Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://wikipedia.org/wiki.

113

135 - النفط والتعاون العربي

Proceedings of the

Ninth Arab Energy Conference

9 - 12 May 2010

Doha - The State of Qatar

Statements of Opening and Closing Sessions,
Final Communiqué, Conference program,
and list of Participants
114
Volume

1

تقارير

ت
قـ

ـا
ر
يـ

ر

م�ؤمتر حت�سني م�صايف النفط
لإنتاج الوقود النظيف

املنامة -مملكة البحرين � 27-25أكتوبر 2010

�إعداد� :سمري القرعي�ش*
عماد مكي**

خلطة عمل الأمانة العامة لعام  2010انعقد م�ؤمتر حول «حت�سني
م�صايف النفط لإنتاج الوقود النظيف” ،يف فندق موفنبيك ،املنامة-
مملكة البحرين ،يف الفرتة � 27 - 25أكتوبر  ،2010حتت رعاية �صاحب
ال�سعادة الدكتور /عبد احل�سني بن علي مريزا ،وزير �ش�ؤون النفط والغاز ،ورئي�س
الهيئة الوطنية للنفط والغاز يف مملكة البحرين ،بالتعاون بني منظمة الأقطار
العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) والهيئة الوطنية للنفط والغاز .
�شارك يف امل�ؤمتر العديد من املخت�صني يف جمال �صناعة تكرير النفط من
ال�شركات التابعة للدول الأع�ضاء يف منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول
(�أوابك) ،من مملكة البحرين ( ،)39اجلمهورية اجلزائرية ( ،)1اململكة العربية
ال�سعودية ( ،)20اجلمهورية العربية ال�سورية ( ،)3جمهورية العراق ( ،)4دولة قطر
( ،)1دولة الكويت ( ،)12اجلماهريية الليبية ( ،)2جمهورية م�صر العربية (،)2
�إ�ضافة �إىل ممثلني من ال�شركات ومعاهد الأبحاث الإقليمية والدولية ،ومنهم معهد
الكويت للأبحاث العلمية ( ،)KISR) (2ومركز التعاون الياباين للبرتول ()JCCP
 ،)(5و�شركة �أك�سنز ( )Axensالتابعة ملعهد البرتول الفرن�سي ( ،)3و�شركة هارت
�إنرجي الأمريكية ( ،)Hart Energy) (2عالوة على وفد الأمانة العامة (.)4

تنفيذا

* مدير �إدارة ال�ش�ؤون الفنية � -أوابك  -الكويت -
** خبير �أول �صناعة تكرير النفط� ،إدارة ال�ش�ؤون الفنية � -أوابك  -الكويت
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افتتح �صاحب ال�سعادة الدكتور /عبد احل�سني بن
علي مريزا  ،وزير �ش�ؤون النفط والغاز ،ورئي�س الهيئة
الوطنية للنفط والغاز يف مملكة البحرين امل�ؤمتر بكلمة
�أ�شاد فيها بالتعاون القائم بني الهيئة ومنظمة الأقطار
العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) لعقد هذا امل�ؤمتر الذي
يحمل عنواناً يف غاية الأهمية ،وهو يخ�ص م�صايف النفط،
م�شرياً �إىل �سعي الكثري من الدول لإجراء تو�سعات يف
امل�صايف القائمة وزيادة الإ�ستثمارات يف �إقامة امل�صايف
اجلديدة على النطاق العاملي ،وذلك ب�سبب زيادة الطلب
على امل�شتقات النفطية ،وقال �أن عقد امل�ؤمتر ي�أتي بعد
�شهر من حدثني مهمني يف قطاع النفط والغاز ،هما
ً
الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبك) ،معربا �أن عام 1960
�شكل منعطفاً تاريخياً مهماً بالن�سبة للدول املنتجة وامل�صدرة للنفط� .أما احلدث الأخر فهو
حملي ،ويتمثل يف �إن�شاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز .و�أ�ضاف د .مريزا �أن الهيئة الوطنية
للنفط والغاز ،و�ضعت منذ �إن�شائها �إ�سرتاتيجية نفطية جديدة لهذا القطاع ،تقوم بالأ�سا�س
على الإ�ستغالل الأمثل لرثوات البالد الطبيعية ،والعمل على املزيد من الإ�ستثمارات يف قطاع
الطاقة ،مبيناً �أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز قد حققت ،خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية ،الكثري
من الإجنازات والإتفاقيات النفطية مع �شركات برتول عاملية .وذكر د .مريزا �أنه �سيتم يف العام
القادم افتتاح م�شروع زيت الأ�سا�س للت�شحيم ،والذي من املتوقع �أن ت�صل كلفته �إىل �أكرث من
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 400مليون دوالر ،وهو م�شروع م�شرتك بني الهيئة الوطنية للنفط والغاز يف مملكة البحرين
و�شركة ني�ستي �أويل الفنلندية ،م�شرياً �إىل �أن الهيئة تبحث يف الوقت احلا�ضر خطة م�ستقبلية
لتطوير امل�شاريع اجلديدة يف امل�صفاة ت�صل كلفتها �إىل �أكرث من  5مليارات دوالر.
وفيما يخ�ص م�شاريع حتديث م�صفاة البحرين� ،أ�شار د .مريزا يف كلمته �إىل �أن �أهم م�شروع
يف برامج التحديث متثلت يف افتتاح جممع الديزل منخف�ض الكربيت ،يف العام  ،2007الذي
بلغت كلفته  725مليون دوالر ،تزامناً مع احتفاالت البالد مبرور  75عاماً على اكت�شاف النفط
يف البحرين ،كما مت تنفيذ م�شاريع �أخرى نفطية ذات عالقة بالبيئة واملحافظة عليها ،وكان
�آخرها م�شروع �إزالة الكربيت من غاز امل�صفاة ،الذي مت افتتاحه يف �شهر مايو  ،2010وبلغت
كلفته  155مليون دوالر.
ويف ختام كلمته وجه �سعادة الدكتور مريزا ال�شكر �إىل
الأمانة العامة ملنظمة �أوابك و�إىل �إدارة ال�ش�ؤون الفنية
على مابذلوه من جهود لإجناح امل�ؤمتر.
من جانبه ،تقدم �سعادة الأ�ستاذ عبا�س علي نقي،
الأمني العام ملنظمة �أوابك ،يف كلمته خالل افتتاح امل�ؤمتر،
بوافر ال�شكر والتقدير ملعايل الدكتور عبد احل�سني بن علي
مريزا وزير �ش�ؤون النفط والغاز ورئي�س الهيئة الوطنية
للنفط والغاز ،على دعوته الكرمية لعقد هذا امل�ؤمتر يف
مملكة البحرين ورعايته له .ول�سعادة علي عبد اجلبار
ال�سواد ممثل مملكة البحرين يف املكتب التنفيذي للمنظمة ولكافة العاملني يف الهيئة الوطنية
للنفط والغاز على جهودهم يف ا�ستكمال الرتتيبات اخلا�صة بعقد امل�ؤمتر .كما رحب بامل�شاركني
بامل�ؤمتر من معاهد �أبحاث ومراكز درا�سات برتولية وخرباء تكرير عرب و�أجانب ،متمنياً لهم
التوفيق يف مناق�شاتهم خالل جل�سات امل�ؤمتر .وذكر ب�أن الغاية املرجوة من هذا امل�ؤمتر تتمثل
يف تبادل اخلربات والآراء ووجهات النظر حول �أهم التطورات التي ظهرت يف تقنيات �إنتاج
الوقود النظيف .و�أ�شار �إىل �أن الدول الأع�ضاء يف منظمة (�أوابك) ،حري�صة على اتخاذ كافة
الإجراءات املمكنة للمحافظة على �صحة و�سالمة البيئة ،وهي بذلك ت�سري مع النهج العاملي
واملعايري الدولية يف �إنتاج وقود نظيف خال من امل�ؤثرات ال�ضارة ب�صحة الإن�سان واملجتمع.
وقال �إن �صناعة تكرير النفط واجهت يف العقود املا�ضية العديد من التحديات الناجمة عن
تنامي الطلب على امل�شتقات البرتولية اخلفيفة ،والعمل على تلبية متطلبات الت�شريعات البيئية
اخلا�صة ب�إنتاج م�شتقات متوافقة مع املعايري الدولية .وقد تركزت جهود معظم م�صايف النفط
يف العامل ،خالل العقدين ال�سابقني ،على �إنتاج وقود نظيف يحتوي على ن�سب منخف�ضة من
الكربيت ،وخا�صة وقود املحركات كالغازولني والديزل ،وذلك من خالل تخ�صي�ص ا�ستثمارات
باهظة ،ومازالت احلاجة ملحة �إىل املزيد من اجلهود واال�ستثمارات لإن�شاء وحدات جديدة،
وتطوير عمليات املعاجلة القائمة التي متكنها من �إنتاج م�شتقات نظيفة ،وحت�سني قدرتها على
تلبية متطلبات الت�شريعات اخلا�صة بحماية البيئة من التلوث .ويف الدول العربية تواجه �صناعة
التكرير حتديات مماثلة لتلك التي تواجه امل�صايف يف املناطق الأخرى من العامل .وهناك العديد
من م�شاريع تو�سيع امل�صايف القائمة و�إن�شاء م�صاف جديدة ،تبلغ طاقتها التكريرية حوايل 5.1
117
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مليون برميل يف اليوم ،حيث من املتوقع �أن ت�ساهم هذه امل�شاريع يف رفع �إجمايل الطاقة التكريرية
مل�صايف النفط العربية لت�صل �إىل  12.8مليون برميل يف اليوم عام � ،2015إ�ضافة �إىل م�شاريع
تو�سيع طاقة عمليات �إنتاج الغازولني عايل الأوكتان ،و�إن�شاء طاقات حتويلية جديدة تهدف �إىل
متكني امل�صايف العربية من تلبية الطلب املحلي على امل�شتقات البرتولية اخلفيفة ،وت�صدير الفائ�ض
�إىل الأ�سواق اخلارجية .و�أو�ضح ب�أن درا�سات �أجرتها منظمة (�أوابك) ت�شري �إىل �أن م�صايف النفط
يف الدول العربية قد خ�ص�صت حوايل مائة و�أربعني مليار دوالر �أمريكي مل�شاريع التطوير خالل
ال�سنوات اخلم�س القادمة� ،إال �أن معظم هذه امل�شاريع تعاين من �صعوبات عديدة ناجمة عن الأزمة
املالية العاملية ،وتذبذب �أ�سعار النفط اخلام ،وعدم اليقني الذي ي�سود معدالت الطلب امل�ستقبلي
على امل�شتقات النفطية .وملواجهة هذه ال�صعوبات ،البد من ت�ضافر اجلهود لبناء ج�سور احلوار بني
املنتجني وامل�ستهلكني للو�صول �إىل حلول ت�ضمن م�صالح جميع الأطراف.
وقال �أن احل�ضور املتميز يف امل�ؤمتر ي�شري مبا ال يدع جمال لل�شك �إىل �أهمية املو�ضوع الذي
يتناوله امل�ؤمتر ،والذي ن�أمل �أن يحقق �أهدافه املرجوة من خالل الأوراق العلمية التي �ستقدم
خالل اجلل�سات الفنية ،وتوجه �سعادة الأ�ستاذ علي نقي بال�شكر �إىل �أ�صحاب املعايل وزراء
النفط والبرتول والطاقة يف الدول الأع�ضاء يف املنظمة ،على تلبية اجلهات املنظمة مب�شاركة
هذا العدد من الفنيني واملخت�صني ،ولل�شركات العاملة ومعاهد البحوث العربية والدولية
ملوافقتها على م�شاركة ممثليها يف هذا امل�ؤمتر لإغنائه بامل�ستجدات وتبادل اخلربات مع الفنيني
والإخت�صا�صيني من الدول الأع�ضاء.

املحاور الرئي�سية جلل�سات امل�ؤمتر
ت�ضمن امل�ؤمتر يف اليومني الأول والثاين خم�س جل�سات فنية تناولت املحاور الرئي�سية التالية:
�صناعة التكرير يف العامل ،التطورات والتحديات.
 تطورات موا�صفات وخ�صائ�ص امل�شتقات النفطية. ا�سرتاتيجيات �إنتاج الوقود النظيف ،احللول التقنية والإقت�صادية. جتارب الدول العربية يف تطوير امل�صايف لإنتاج الوقود النظيف والدرو�س امل�ستفادة.118

تقارير
 ت�أثري ت�شريعات �إنتاج الوقود النظيف على �صناعة تكرير النفط . التكامل بني م�صايف النفط و�صناعة البرتوكيماويات ،وانعكا�ساتها على �إنتاج الوقود النظيف. -الأثر البيئي ل�صناعة تكرير النفط واحللول املمكنة.

كما ت�ضمن اليوم الثالث من فعاليات امل�ؤمتر زيارة ميدانية مل�صفاة النفط يف مملكة
البحرين ،ومت الإطالع على امل�شاريع اجلديدة التي مت �إجنازها لتطوير �أداء امل�صفاة� ،إ�ضافة
�إىل زيارة املتحف البرتويل (دار النفط).

ويف ما يلي ملخ�صات لبع�ض الأوراق العلمية التي مت عر�ضها خالل هذا امل�ؤمتر

نظرة �شاملة على �صناعة التكرير يف العامل :التحديات والتطورات

كري�ستني كالفر�س  -م�ؤ�س�سة هارت ال�ست�شارات الطاقة -هيو�سنت  -تك�سا�س ،و.م�.أ

Global Refining Outlook, Challenges and Developments

افتتحت ال�سيدة كري�ستني كالفر�س ورقة با�ستعرا�ض تطور معدالت الطلب على امل�شتقات النفطية
يف مناطق العامل الرئي�سية ،خالل الفرتة الواقعة بني عامي  2000و  ،2030وارتباط ذلك مع النمو
الإقت�صادي والب�شري ،وذلك على النحو املبني يف ال�شكل  ،1 -و�أ�شارت �إىل �أن منو الطلب �سيكون
كبرياً يف الدول النامية ،وخا�صة يف قارة �آ�سيا ،كال�صني والهند ،خالل الع�شرين �سنة القادمة ،بينما
�سيكون معدل النمو �ضعيفاً� ،أو معدوماً ،يف كل من الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا ،وذلك ب�سبب
انخفا�ض معدل النمو ال�سكاين ،وارتفاع الأ�سعار ،و�سيا�سات تر�شيد الإ�ستهالك.
ال�شكل  : 1 -معدالت النمو ال�سكاين والإقت�صادي يف مناطق العامل
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كما تناولت املتحدثة يف اجلزء الثاين من الورقة �أهم الق�ضايا املرتبطة بالإمدادات ،م�شرية
�إىل �أن العامل يحتاج خالل العقدين القادمني �إىل كميات من النفط اخلام تفوق كمية الإنتاج،
مما �سي�ؤدي �إىل ن�شوء �أزمة يف ت�أمني موارد الطاقة ،على الرغم من تنامي �إنتاج الأنواع الأخرى
كالوقود احليوي ،والغاز الطبيعي ،والنفوط اخلام غري التقليدية ،و�أن امل�صادر الهيدروكربونية
التقليدية �ست�ستمر يف تزويد العامل بامل�شتقات النفطية يف امل�ستقبل .كما �سيتنامى الإهتمام
بدور املكثفات الناجتة عن عمليات معاجلة الغاز الطبيعي� ،إ�ضافة �إىل تنامي �إمدادات النفط
اخلام الثقيل ،حيث �سترتكز الزيادة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أمريكا ال�شمالية ،ح�سب ماهو
مبني يف ال�شكلني  2 -و 3 -
وفيما يتعلق بطاقة تكرير النفط يف العامل� ،أ�شارت املتحدثة �إىل �أنه يتوقع �أن ترتفع من 89
مليون برميل /اليوم يف عام � 2009إىل  102مليون برميل/اليوم يف عام  ،2020وذلك بت�أثري
ت�شغيل م�شاريع جديدة ،ترتكز معظمها يف �آ�سيا با�سيفيك ،وال�شرق الأو�سط ،و�أفريقيا ،بينما
�سيالحظ �إغالق بع�ض امل�صايف يف �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا ومنطقة الكاريبي.
بعد ذلك انتقلت املتحدثة �إىل املحور الثالث املتعلق بالت�شريعات البيئية وانعكا�ساتها،
م�شرية �إىل �أن �صناعة التكرير �ساهمت بن�سبة  3%من �إجمايل غازات الدفيئة التي تطرحها
القطاعات ال�صناعية الأخرى يف الواليات املتحدة الأمريكية ،عام  ،2005ح�سب ماهو مبني
يف ال�شكل .4 -
ال�شكل � :2 -إمدادات النفط اخلام و�أنواع الوقود الأخرى يف العامل خالل الفرتة ()2005-2025
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ال�شكل � :3 -آفاق تطور �إنتاج النفط الثقيل يف مناطق العامل خالل الفرتة ()2007-2030

ال�شكل  :4 -توزع ن�سب غازات الدفيئة املطروحة من القطاعات ال�صناعية يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 2005
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واختتمت املتحدثة ببع�ض الإ�ستنتاجات والتو�صيات ،و�أكدت على �ضرورة التعاون والتن�سيق
بني منتجي النفط اخلام والقائمني على �صناعة التكرير ،و�صناعة ال�سيارات يف �سبيل الو�صول
�إىل �إنتاج وقود نظيف منخف�ض الكربون.

م�شاريع الوقود النظيف يف �صناعة التكرير يف البلدان العربية
ت�ضمنت الورقة عر�ضاً للطاقة التكريرية احلالية يف البلدان العربية التي بلغت  7.83مليون
ب/ي ،ويتم �إنتاجها يف  65م�صفاة عاملة ،وهي ت�شكل  % 8من �إجمايل الطاقة التكريرية يف
العامل ،البالغة  87.2مليون ب/ي يتم �إنتاجها يف  661م�صفاة ،وهو ما يو�ضحه ال�شكل .5 -
ال�شكل  :5 -الطاقات التكريرية احلالية وامل�ستقبلية يف الدول العربية

كما بينت الورقة �إجمايل تكلفة امل�شاريع املتوقع �إن�شا�ؤها ،والتي تتكون من م�شاريع �إن�شاء
م�صاف جديدة ،وتطوير امل�صايف القائمة� ،إ�ضافة �إىل الأهداف التي ت�سعى امل�صايف لتحقيقها
من تنفيذ هذه امل�شاريع ،والتي تتلخ�ص فيما يلي:
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 تلبية الطلب املتنامي على امل�شتقات النفطية يف الأ�سواق املحلية. تعظيم ن�سبة �إنتاج امل�شتقات اخلفيفة على ح�ساب القطفات الثقيلة ،وذلك من خالل �إ�ضافة طاقاتجديدة من العمليات التحويلية.
 �إنتاج الوقود النظيف مبوا�صفات تتوافق مع املعايري الدولية اخلا�صة بحماية البيئة من التلوث ،وذلكمن خالل �إ�ضافة طاقات جديدة من عمليات املعاجلة الهيدروجينية والتهذيب والأزمرة والألكلة.
 �إ�صالح الفجوة بني ن�سب �إنتاج و�إ�ستهالك امل�شتقات النفطية ،من خالل تعديل هيكل �إنتاج امل�صايف. حت�سني قدرة امل�صايف على تلبية متطلبات الت�شريعات اخلا�صة مبنع طرح امللوثات �إىل البيئة. تنويع م�صادر الدخل القومي. حت�سني القيمة امل�ضافة للنفط ًبدال من ت�صديره كمادة خام.
 خلق فر�ص عمل جديدة. م�شاركة القطاع اخلا�ص يف تنمية الإقت�صاد الوطني. حت�سني ا�ستخدام املن�ش�آت اخلدمية القائمة ،مثل �شبكات خطوط الأنابيب واخلزانات ،وحمطاتحتميل وتفريغ امل�شتقات والنفط اخلام ،وغريها.

كما ا�ستعر�ضت الورقة انعكا�سات تنفيذ م�شاريع �إنتاج الوقود النظيف يف �صناعة التكرير يف
الدول العربية ،وذلك من خالل حتليل نتائج درا�سة بحثية �أعدتها �إدارة ال�ش�ؤون الفنية يف منظمة
الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) ،والتي افرت�ضت ثالثة حاالت ،على النحو التايل:
احلالة الأوىل :حالة الأ�سا�س � ،أي �إبقاء الو�ضع على ماهو عليه دون تغيري.
احلالة الثانية :تنفيذ كافة امل�شاريع املعلن عنها.
احلالة الثالثة :تنفيذ كافة امل�شاريع املعلن عنها ،مع �إغالق كافة امل�صايف ال�صغرية
ذات الأداء ال�ضعيف.

وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة ،بعد حتليل انعكا�سات كل حالة من احلاالت املفرت�ضة على
ميزان العر�ض والطلب على امل�شتقات النفطية يف البلدان العربية� ،أن احلالة الثالثة هي احلالة
الأن�سب ،وذلك لأ�سباب عديدة �أهمها:
 �سهولة �إمكانية ت�أمني �أ�سواق خارجية لت�صريف فائ�ض امل�شتقات النفطية املتوقع بعد تنفيذ امل�شاريع. م�ساهمتها يف تعزيز التعاون والتن�سيق والتكامل بني الدول العربية يف جمال تبادل امل�شتقات النفطية. امل�ساهمة يف حت�سني الأداء البيئي واملايل للم�صايف العربية ،من خالل توقيف امل�صايف ال�صغرية ذات املردودال�ضعيف� ،إ�ضافة �إىل امل�صايف القدمية التي الحتتوي على �أنظمة متطورة ملنع انطالق امللوثات �إىل البيئة.

كما تناولت الورقة �أهم ال�صعوبات التي تعرت�ض تنفيذ امل�شاريع اال�ستثمارية يف �صناعة
تكرير النفط العربية ،والتي �أدت �إىل ت�أجيل تنفيذ حوايل  % 51منها� ،إ�ضافة �إىل تعليق العمل
يف  % 26منها ،بينما  % 23منها فقط هي قيد التنفيذ ويرتكز معظمها يف اململكة العربية
ال�سعودية( ،ال�شكل  . )6 -مع الإ�شارة �إىل �أهم الإ�سرتاتيجيات املتبعة ملواجهة هذه ال�صعوبات
والتغلب على انعكا�ساتها ال�سلبية ،ومن �أهمها:
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 تعزيز التكامل والتن�سيق بني امل�صايف العربية. تقا�سم املخاطر من خالل بناء عالقات �شراكة مع م�ستثمرين �أجانب وحمليني. ت�شجيع مراكز ومعاهد البحث العلمي املحلية ،وتعزيز التعاون مع بيوت اخلربة الدولية. دعم م�شاريع تطوير امل�صايف العربية القائمة لتمكينها من الإ�ستمرار يف تزويد ال�سوق املحلية مب�شتقاتذات موا�صفات متوافقة مع متطلبات املعايري البيئية ،وتعزيز قدرتها التناف�سية يف الأ�سواق الدولية.
ال�شكل  :6 -الو�ضع الراهن لتنفيذ م�شاريع الوقود النظيف يف م�صايف البلدان العربية

تقنية “يوريكا” وتطبيقاتها يف التغويز ،اخرتاق يف حت�سني خملفات التقطري
تو�شيوكو �أو�شيدا ،م�ؤ�س�سة �شيودا ،اليابان

EureKa and Gasification... A Breakthrough in Residue Upgrading
تهدف هذه الورقة �إىل التعريف بفوائد حت�سني خملفات التقطري الثقيلة با�ستخدام تقنية
جديدة ت�سمى (يوريكا) مع تقنية التغويز التقليدية .و�أكد املتحدث على �أهمية دور هذه التقنية
يف ت�أمني الهيدروجني الالزم لعمليات امل�صفاة� ،إ�ضافة �إىل التخل�ص من املتخلفات ال�صلبة.
ويبني ال�شكل  7 -خمططاً مب�سطاً الرتباط تقنية يوريكا مع عملية التغويز.
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ال�شكل  :7 -ارتباط تقنية يوريكا مع وحدات امل�صفاة

ال�شكل  : 8 -مقارنة ن�سب منتجات تقنية اليوريكا مع تقنيتي التفحيم ونزع الأ�سفلتينات
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كما �أ�شار املتحدث �إىل قدرة هذه التقنية على رفع ن�سبة �إنتاج امل�صفاة من امل�شتقات
اخلفيفة الثمينة على ح�ساب املنتجات الثقيلة ،ويبني ال�شكل ( 8 -يف ال�صفحة ال�سابقة)
مقارنة بني هذه التقنية مع تقنية التفحيم امل�ؤجل ( ،)Delayed Cokingوتقنية نزع الأ�سفلتينات
باملذيب ، )Solvent Deasphaltines (SDA ،وذلك من حيث ن�سبة املواد اخلفيفة الثمينة التي
تنتج عن هذه العمليات.

نظرة �شاملة على تكنولوجيا التكرير لإنتاج الوقود النظيف يف �شركة �إيدميت�سو

موريهريو يو�شيدا� ،شركة �إيدميت�سو ،اليابان
Refining Technology Overview for Clean Fuels Productions in IDMITSU
Morihiro Yoshida, IDMITSU, Japan.

بد�أ ال�سيد موريهريو يو�شيدا ورقته بتقدمي تعريف موجز عن �شركة �إيدميت�سو التي متتلك
�أربعة م�صايف نفط يف اليابان ،تبلغ �إجمايل طاقتها التكريرية � 640ألف برميل يف اليوم ،موزعة
على النحو املبني يف ال�شكل .9 -
ال�شكل  :9 -االتوزع اجلغرايف مل�صايف �إيدميت�سو اليابانية وطاقتها التكريرية

ثم انتقل املتحدث �إىل ا�ستعرا�ض مراحل تطور �إنتاج الوقود النظيف يف م�صايف ال�شركة،
كما �أ�شار �إىل �أهم العمليات التكنولوجية التي طبقت يف امل�صايف للتو�صل �إىل الغاية املن�شودة يف
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�إنتاج الديزل احلاوي على ن�سبة منخف�ضة جداً من الكربيت عام  .2007وخل�ص �إىل �أن �إنتاج
الوقود النظيف يحتاج �إىل تطبيق ا�سرتاتيجيات مدرو�سة بعناية ،تعتمد على اال�ستخدام الأمثل
للوحدات القائمة يف امل�صفاة ،و�إىل �إن�شاء وحدات جديدة منا�سبة ،ف�ض ً
ال عن االختيار املالئم
للعوامل احلفازة امل�ستخدمة يف وحدات امل�صفاة املختلفة.

التكرير والبرتوكيماويات :ت�ضافر اجلهود والفر�ص،

كري�ستيان دوبراز� ،أك�سنز  ,جمموعة التكنولوجيات ،املعهد الفرن�سي للبرتول .فرن�سا
Refining-Petrochemical, Synergies & Opportunities,
Christian Dupraz, Axens, Goup Technologies, IFP, France

بد�أ الدكتور كري�ستيان دوبراز ورقته با�ستعرا�ض التوقعات امل�ستقبلية لنمو الطلب على املنتجات
البرتوكيماوية ،وامل�صادر املتوقعة للقيم الالزم لإنتاج هذه املنتجات ،م�شرياً �إىل �أن م�صايف النفط
ت�شكل الن�سبة العظمى من هذه امل�صادر ،حيث ترتاوح من  % 86-82من �إجمايل امل�صادر،
و�ستحافظ على هذه الن�سبة خالل العقدين القادمني ،وذلك ما يو�ضحه ال�شكل .10 -
ال�شكل  : 10 -توقعات الطلب على املنتجات البرتوكيماوية وم�صادر اللقيم

ثم انتقل املتحدث �إىل ا�ستعرا�ض �أهم فر�ص التكامل بني م�صايف النفط وبني ال�صناعة
البرتوكيماوية (ح�سب ماهو مو�ضح يف ال�شكل  ،)11 -ومنها على �سبيل املثال: :
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 حتويل النافثا الفائ�ضة من امل�صفاة �إىل وحدات ال�صناعة البرتوكيماوية ال�ستخدامها كلقيم. ا�ستخدام الهيدروجني الفائ�ض من الوحدات البرتوكيماوية يف وحدات املعاجلة الهيدروجينية ملنتجات امل�صفاة. ا�ستخدام وحدات م�ساندة م�شرتكة لكال ال�صناعتني ،كوحدات توليد الطاقة الكهربائية ،وبخار املاء،وحمطات التحميل والتفريغ ،و�شبكات الوقود الغازي ،والهواء ،وغريها.
ال�شكل  : 11 -فر�ص التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات

وبعد ذلك ،تناول املتحدث الفوائد التي ميكن اكت�سابها من خالل التكامل بني �صناعتي
التكرير والبرتوكيماويات ،و�أهمها:
 تخفي�ض الإ�ستثمارات الالزمة لإن�شاء الوحدات اجلديدة املتكاملة ،مقارنة بحالة �إن�شائها منف�صلة عن بع�ضها. حت�سني الربحية من خالل القيمة امل�ضافة التي ميكن احل�صول عليها من الإ�ستفادة من املنتجات منخف�ضةالقيمة الفائ�ضة من كال ال�صناعتني ،مما ي�ساهم يف حت�سني القدرة التناف�سية يف الأ�سواق الدولية.
 حت�سني مرونة ال�صناعة يف معاجلة تذبذب �أ�سعار النفط اخلام. -فوائد بيئية ناجتة عن توفري ا�ستهالك الطاقة.

ويف اخلتام قدم املتحدث بع�ض الأمثلة العملية لدرا�سات جدوى م�شاريع التكامل التي نفذتها
�شركة �أك�سنز ،م�شرياً �إىل فوائد كل حالة من احلاالت املعرو�ضة .ويبني ال�شكل  12 -منوذجاً
لإحدى احلاالت التي ت�شري �إىل مقدار التخفي�ض يف الإ�ستثمارات الالزمة لإن�شاء امل�شروع.
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ال�شكل  : 12 -منوذج تطبيقي لدرا�سة جدوى التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات

كما �أ�شار املتحدث �إىل حالة درا�سية �أخرى خا�صة بالتكامل بني امل�صفاة والوحدات
البرتوكيماوية ،وذلك لتعظيم �إنتاج الربوبيلني من خالل الإ�ستفادة من فائ�ض الربوبان املنتج من
وحدات التفحيم والتك�سري الهيدروجيني ،ح�سب ماهو مبني يف ال�شكل .13 -
ال�شكل � : 13 -إنتاج الربوبيلني من الربوبان املنتج من وحدات التفحيم والتك�سري الهيدروجيني
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م�شروع الوقود النظيف ،الإ�سرتاتيجية واالقت�صاديات
Clean Fuels Project: Strategy and Economics

Abdullah F. Al-Ajmi, Manager CFP, Kuwait National Petroleum Company

تناولت الورقة جتربة دولة الكويت يف جمال تطوير م�صايف النفط لإنتاج الوقود النظيف ،حيث
متتلك دولة الكويت ثالث م�صايف تقع يف منطقة الأحمدي ،بطاقة �إجمالية قدرها � 936ألف ب/ي.
و�أ�شار املتحدث �إىل �أهداف امل�شروع التي تتلخ�ص يف تطوير م�صفاتي مينا الأحمدي ومينا
عبد اهلل لتعزيز �إمكانية �إنتاج م�شتقات ذات موا�صفات متوافقة مع املعايري الدولية ،وحت�سني التزام
هاتني امل�صفاتني مبتطلبات الت�شريعات البيئية ،ومعايري ال�صحة وال�سالمة املهنية� ،إ�ضافة �إىل تعزيز
التكامل فيما بينهما ،مبا يتوافق مع التوجهات الإ�سرتاتيجية ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية ،ف�ض ً
ال
عن خلق فر�ص عمل جديدة لل�شباب الكويتي ،والعمل على تلبية حاجة ال�سوق املحلية من امل�شتقات
النفطية ،وت�صدير الفائ�ض �إىل الأ�سواق اخلارجية .و�أ�ضاف املتحدث �إىل �أن امل�شروع يت�ضمن رفع
الطاقة التكريرية للم�صفاتني لتغطية النق�ص الذي �سين�ش�أ نتيجة �إيقاف امل�صفاة الثالثة ،وهي م�صفاة
ال�شعيبة ،التي تعترب قدمية وذات مردود منخف�ض ،ح�سب ماهو مبني يف ال�شكل  14 -كما ا�ستعر�ض
�أهم التحديات وال�صعوبات التي تعرت�ض عملية حت�سني موا�صفات املنتجات ،و�سبل التغلب عليها ،
ويبني ال�شكل  15 -موا�صفات منتجات امل�صفاتني قبل وبعد تنفيذ امل�شروع.
ال�شكل  : 14 -طاقة تكرير النفط يف م�صايف دولة الكويت قبل وبعد تنفيذ امل�شروع
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ال�شكل  : 15 -تطور موا�صفات امل�شتقات النفطية قبل وبعد تنفيذ امل�شروع

كما �أ�شار املتحدث �إىل �أهمية امل�شروع يف حت�سني ن�سب �إنتاج امل�شتقات اخلفيفة على الثقيلة غري
املرغوبة ،حيث �ستنخف�ض ن�سبة �إنتاج زيت الوقود من � % 20.7إىل  % 5.7من كمية النفط اخلام
املكرر ،ويبني ال�شكل  16 -مقارنة بني ن�سب املنتجات قبل وبعد تنفيذ امل�شروع.
ال�شكل  : 16 -مقارنة بني ن�سب املنتجات قبل وبعد تنفيذ م�شروع الوقود النظيف
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تطوير م�صفاة الزاوية لإنتاج الوقود النظيف
Upgrading of Azzawiya Refinery for Clean Fuel Production
بعد تقدمي ملحة عامة عن �صناعة التكرير ،وعدد امل�صايف وطاقتها التكريرية ،يف اجلماهريية
الليبية ،على النحو املبني يف ال�شكل � ،17 -أ�شار املتحدث �إىل اخلطة الإ�سرتاتيجية التي و�ضعتها
م�ؤ�س�سة البرتول الليبية لتنفيذ مراحل م�شروع حت�سني م�صايف النفط الليبية ،والأهداف املرجوة من
هذه اخلطة ،و�أهمها:
 حت�سني موا�صفات املنتجات ،وخا�صة الديزل والغازولني. حتويل زيت الوقود الثقيل �إىل منتجات خفيفة. تعظيم �إنتاج الديزل والغازولني لتلبية حاجة ال�سوق املحلية. تعزيز التكامل بني �صناعة التكرير والبرتوكيماويات. نقل �آخر التقنيات املتطورة �إىل اجلماهريية الليبية.ال�شكل  : 17 -طاقة وخ�صائ�ص م�صايف النفط يف اجلماهريية الليبية
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بعد ذلك انتقل املتحدث �إىل ا�ستعرا�ض �أهم خ�صائ�ص م�شروع تطوير م�صفاة الزاوية ،ونوع
الوحدات اجلديدة التي �ست�ضاف �إىل امل�صفاة ،وتطور ن�سب املنتجات بعد تنفيذ امل�شروع ،عل النحو
املبني يف ال�شكل .18 -
ال�شكل  : 18 -مقارنة ن�سب منتجات م�صفاة الزاوية قبل وبعد تنفيذ م�شروع التطوير

الزيارة امليدانية

جتربة بابكو
قام امل�شاركون بزيارة ميدانية �إىل م�صفاة بابكو يف مملكة البحرين ،مت خاللها الإطالع على
تطورات م�شروع �إنتاج الوقود النظيف يف امل�صفاة ،واملراحل التي مر بها امل�شروع ،والفوائد التي �أمكن
احل�صول عليها من خالل متكني امل�صفاة من �إنتاج م�شتقات نفطية عالية اجلودة ،وقابلة للت�صدير
�إىل الأ�سواق العاملية ،وفقاً للموا�صفات واملعايري الدولية� ،إ�ضافة �إىل دوره يف حت�سني التزام امل�صفاة
بتلبية متطلبات الت�شريعات اخلا�صة بحماية البيئة من التلوث.
كما اطلع امل�شاركون على برنامج خف�ض الفاقد و�إىل برنامج تخفي�ض كمية الغازات املحروقة يف
�شعلة امل�صفاة ،و�أثر هذه الربامج على حت�سني الربحية �إ�ضافة �إىل تخفي�ض التلوث الناجت عن
امل�صفاة �إىل البيئة.
كما ت�ضمنت اجلولة امليدانية زيارة �إىل املتحف البرتويل (دار النفط) الذي يحتوي على وثائق
تاريخية هامة ترتبط مبراحل تطور �إنتاج النفط ،كما ا�ستمع امل�شاركون �إىل ق�صة اكت�شاف النفط يف
مملكة البحرين ،ومراحل تطور �إنتاجه� ،إ�ضافة �إىل زيارة للبئر النفطي الأول الذي حفر يف اململكة.
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اال�ستنتاجات والتو�صيات
ً
فر�صا هامة لإنتاج الوقود النظيف ،من خالل تطوير
 متتلك �صناعة تكرير النفط يف الدول العربيةامل�صايف القائمة و�إ�ضافة طاقة تكرير جديدة.
ً
خططا �إ�سرتاتيجية تت�ضمن قائمة طويلة من الإجراءات الالزمة لتطوير
 لدى م�صايف النفط العربية�أدائها ،لتتمكن من املناف�سة يف الأ�سواق الدولية ،من خالل �إمداد هذه الأ�سواق مبنتجات برتولية عالية
اجلودة ،وب�أ�سعار مناف�سة.
 �ضرورة تعزيز التكامل والتن�سيق بني الدول العربية لتذليل ال�صعوبات والتحديات التي تعرت�ض تنفيذم�شاريع تطوير �صناعة تكرير النفط.
 �ست�ساهم �إمدادات الوقود الأحفوري بن�سبة تزيد عن  80%من احتياجات العامل من الطاقة الأ�سا�سيةلعدة عقود قادمة.
 يزداد معدل الطلب العاملي ب�شكل م�ستمر على املنتجات النفطية النظيفة. �إن تغري الطلب العاملي على املنتجات النفطية وجودتها� ،سي�ؤدي �إىل تغيري منوذج التبادل التجاريلهذه املنتجات بني مناطق العامل.
 �إن العمل امل�شرتك والتعاون بني كل من منتجي النفط ،والقائمني على �صناعة التكرير ،وم�صنعيال�سيارات �سي�ساهم يف تعزيز �إنتاج وقود منخف�ض الكربون.
 �ستبقى الهيدروكربونات الأنظف هي الأنواع الأكرث فعالية يف قطاع و�سائل النقل. �إن عمليات التقطري الفراغي وعمليات حتويل املقطرات الثقيلة �ضرورية جد ًا لتلبية احتياجات العاملمن الغازولني والديزل احلاويان على ن�سبة منخف�ضة جد ًا من الكربيت.
 �إن تنامي الوعي بالتلوث التي يحدثه قطاع و�سائل النقل �سي�ساهم يف تنامي ال�ضغوط نحو اتخاذ -�إجراءات احلد من تلوث هواء املدن يف الدول النامية.
 �إن التطورات احلديثة التي �أدخلت على العوامل احلفازة وعمليات التكرير� ،ست�ساهم يف حت�سني �إنتاجغازولني عايل الرقم الأوكتاين ،ومنخف�ض حمتوى العطريات والكربيت.
 الإختيار اجليد للعوامل احلفازة ميكن امل�صايف من �إنتاج الديزل احلاوي على ن�سبة منخف�ضة جد ًا منالكربيت ( )ULSDدون زيادة يف ا�ستهالك الهيدروجني.
 ي�ساهم التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات يف احل�صول على فوائد عديدة ناجتة عنحتويل النفط اخلام املنخف�ض القيمة �إىل منتجات برتولية وبرتوكيماوية عالية القيمة.
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مراجعات الكتب

مـ ــراجـعات الك ـتــب
امل�صادر امل�ستقبلية للطاقة يف اخلليج العربي:
هيدروكربونية �أم نووية �أم متجددة؟
�إ�صدار :مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية
تاريخ الن�شر2009 :

مراجعة  :عماد مكي*

�أ�صدر مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية قبل �أزيد من �سنة ً
كتابا جديرا باالهتمام
لأنه يتناول م�ستقبل الطاقة يف منطقة تعد من �أهم مناطق �إنتاج النفط والغاز يف العامل .ونظرا
لأهمية هذا الكتاب ،ف�إننا نقدم له ا�ستعرا�ضا موجزا يف هذه ال�صفحات ،وال �شك �أننا لن نفي
الكتاب حقه ،فهو يقع يف نحو � 500صفحة� ،إال �أن غاية يف م�سعانا هذا هي جنذب �أنظار قرائنا �إىل
الكتاب ،و�إىل جمموعة الكتب والدرا�سات املتميزة التي د�أب على ن�شرها املركز امل�شار �إليه �أعاله.
يت�ضمن جمموعة �أوراق قدمت يف م�ؤمتره ال�سنوي الثالث ع�شر الذي عقد يف �أبو ظبي ،خالل
الفرتة  19-21ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2007حتت عنوان « امل�صادر امل�ستقبلية للطاقة يف اخلليج
العربي :هيدروكربونية �أم نووية �أم متجددة؟”.
�صناع القرار وخرباء الطاقةّ ،
�شارك يف امل�ؤمتر عدد من ّ
وركزت الأوراق املقدمة على العديد من
الأبحاث املتعلقة باخليارات املحتملة مل�صادر الطاقة امل�ستقبلية ،والتحديات التي تواجه دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية يف جمال تلبية احتياجاتها املتنامية للطاقة ،والعالقة بني التنمية
االقت�صادية واالجتماعية والتمدن امل�ستمر من جهة ،وتوفري الطاقة من جهة ثانية ،و�أهمية ن�شر
الوعي والثقافة برت�شيد ا�ستهالك الطاقة وحت�سني كفاءة ا�ستخدامها ،مما جعل هذا الكتاب توليفة
ثرية لوجهات نظر قيّمة يف ميدان كان و�سيظل حديث ال�ساعة ،ولعقود قادمة.
* خبير بترول  /تكرير و�صناعات بتروكيماوية � -إدارة ال�ش�ؤون الفنية � -أوابك  -الكويت
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�صنف الكتاب الأفكار التي طرحت يف امل�ؤمتر �إىل ثالثة حماور رئي�سية ،حيث تناول
املحور الأول تقييم اجتاهات الطلب على الطاقة يف منطقة اخلليج ،والتوقعات املواكبة
لها على مدى العقود القادمة ،وبحث احلاجة �إىل تقوية �سبل احلفاظ على موارد الطاقة
والكهرباء ،والأ�ساليب التي ميكن من خاللها احلد من االرتفاع املتوقع يف الطلب .كما
تناول املحور الثاين مدى مالءمة الطاقة النووية كم�صدر بديل لإنتاج الكهرباء يف العقود
القادمة ،والق�ضايا الفنية واجليو�سيا�سية والإ�سرتاتيجية التي تكتنف ا�ستخدامها يف
منطقة ذات �أهمية خا�صة كمنطقة اخلليج العربي� .أما املحور الثالث فقد ناق�ش الدور
املحتمل مل�صادر الطاقة املتجددة يف دفع عجلة م�شروعات توليد الكهرباء ونقلها .وفيما
يلي مراجعة لأهم الأفكار التي عر�ضت يف هذه املحاور:
املحور الأول :الطلب على الطاقة وتر�شيد ا�ستخدامها
تناول هذا املحور ق�ضية النمو املتزايد للطلب على الطاقة بكافة �أ�شكالها ،و�سبل
متنام بالن�سبة �إىل كل من احلكومات
تلبية الطلب العاملي امل�ستقبلي باعتباره م�صدر قلق
ٍ
وال�سكان .ففي �سبعينيات القرن الع�شرين �أرغمت �أ�سعار النفط املرتفعة الدول ال�صناعية
امل�ستهلكة الرئي�سية على تخفي�ض ا�ستخدامها للطاقة ،ولكن بعد �أن مت التغلب على العوائق
التي كانت تقف وراء عملية الإمدادات ،عاد اال�ستهالك �إىل الزيادة .ويرى امل�ؤمترون �أنه
يف حال ا�ستمرار هذا الو�ضع �سوف تن�ش�أ م�شكالت م�ستقبلية ناجمة عن عجز م�صادر
الطاقة التقليدية الراهنة عن الوفاء بالطلب ،و�أن هذه الق�ضية تعترب �أ�سا�سية وحتتاج �إىل
املزيد من الرعاية والإهتمام.
ويف دول جمل�س التعاون اخلليجي العربية بد�أت تظهر احلاجة امللحة �إىل �إحداث
زيادة جوهرية يف معدالت �إنتاج الطاقة الكهربائية خالل العقود القادمة دعماً لعملية
التنمية االقت�صادية واالجتماعية املت�سارعة ،حيث تعترب هذه الدول اليوم الأعلى ا�ستهالكاً
للطاقة عاملياً على �صعيد الفرد الواحد ،وقد ت�صل �إىل ع�شرة �أ�ضعاف متو�سط املعدل
العاملي ،لي�س ب�سبب الظروف املناخية القا�سية فح�سب ،بل ونتيجة لال�ستخدام املفرط،
مقارنة مبناطق �أخرى من العامل .ويبني ال�شكل  1 -مقارنة بني معدالت ا�ستهالك الفرد
من الطاقة الكهربائية يف بع�ض دول جمل�س التعاون اخلليجي مع دول العامل الأخرى.
كما �سلط الدكتور نايف العبادي ،مدير معهد �أبحاث الطاقة مبدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتكنولوجيا يف اململكة العربية ال�سعودية ،ال�ضوء يف ورقته “تخفي�ض ا�ستخدام
الطاقة :دور احلكومة” ،على قطاع الطاقة يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي
يت�صف بزيادات ملمو�سة يف اال�ستخدام املحلي للنفط والغاز ،ومب�ستوى مرتفع من الطلب
على الكهرباء ،وبالتايل تنامي احلاجة �إىل �إن�شاء حمطات توليد جديدة .وحتى تتم
املحافظة على امل�صادر القابلة للنفاد ،وحماية البيئة ،وزيادة ن�صيب جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية من �صادرات النفط ،ف�إنه ينادي ب�سيا�سات فاعلة للطاقة وابتداع وتنفيذ
ا�سرتاتيجيات منا�سبة .ويرى �أنه ال مفر من حتقيق زيادة كبرية يف معدالت توليد الكهرباء،
من �أجل تلبية االحتياجات امل�ستقبلية ،ولكن يجب �أن يرتافق ذلك مع تبني برامج جادة
لدعم ا�سرتاتيجيات تر�شيد ا�ستهالك الطاقة ،وحت�سني اال�ستفادة منها ،واحلد من الهدر
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ال�شكل  : 1 -مقارنة ا�ستهالك الكهرباء يف مناطق العامل ودول اخلليج العربية
(ميغاواط� .ساعة /فرد� /سنة)2005 ،

تركيا

ماليزيا

الهند

تون�س

م�صر

الإمارات

ال�سعودية

قطر

عمان

الكويت

الأردن

البحرين

اليابان

املممكة املتحدة

�أملانيا

الربازيل

الواليات املتحدة

امل�صدرEnergy Information Administration (EIA), International Energy Outlook, 2007 :

ب�أ�شكاله املتعددة ،وت�شجيع القطاع اخلا�ص على امل�شاركة يف ا�ستثمارات م�شاريع توليد
وخدمات الطاقة ،واال�ستفادة من التقنيات الفعالة ،ون�شر الوعي ب�ضرورة املحافظة على
املوارد وتر�شيد الإ�ستهالك ،من خالل احلمالت الإر�شادية وور�شات العمل.
وقدم الدكتور العبادي ملحة موجزة عن التجارب الدولية ذات ال�صلة بدور
احلكومات يف تعزيز اال�ستخدام امل�ستدام للطاقة ،م�شرياً �إىل اال�سرتاتيجيات
واملبادرات التي تنتهجها بع�ض حكومات الدول الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي،
مثل منوذج املبادرة ال�سعودية التي �أطلق عليها ا�سم «الربنامج الوطني لإدارة وتر�شيد
الطاقة .كما طرح بع�ض الدرو�س امل�ستفادة من برامج تر�شيد ا�ستهالك الطاقة التي
طبقت يف الدول املتقدمة ،مثل الربنامج الذي طبقته الواليات املتحدة الأمريكية
منذ منت�صف ال�سبعينيات وحتى منت�صف ثمانينيات القرن الع�شرين ،عرب م�شاركة
احلكومة ،وال�ضغط املتزايد على امل�ستهلكني .و�أكد على �أن هناك الكثري من الفر�ص
خلف�ض ا�ستهالك الفرد من الطاقة يف دول جمل�س التعاون ،فعلى �سبيل املثال ت�شري
بيانات البنك الدويل �إىل �أن معدل ا�ستهالك الفرد يف الإمارات العربية املتحدة من
الطاقة بلغ  11طناً من مكافئ النفط عام  ،2000وهذا الرقم �أكرث من � 20ضعف
ما ي�ستهلكه الفرد يف الهند ،يف حني �أن متو�سط ا�ستهالك الفرد يف الواليات املتحدة
الأمريكية يزيد قلي ً
ال عن � 8أطنان من مكافئ النفط.
و�أ�شار �إىل �أن االهتمام ب�ش�أن ا�ستخدام الفرد للطاقة ينمو تدريجياً يف الدول املتقدمة،
وذلك �إىل حد كبري لأ�سباب تتعلق بانبعاث غازات االحتبا�س احلراري والتغري املناخي،
ومن الطبيعي �أن يكون الأمر كذلك يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،ولكن
مل تنفذ �أي دولة من هذه الدول �سيا�سة وا�ضحة ومتكاملة لكبح الطلب على الكهرباء عرب
137

النفط والتعاون العربي 135 -

حوافز مالية �أو غريها.
ومن الأ�ساليب الأخرى التي طرحها الباحثون للتقليل من ا�ستهالك الطاقة �أو
توفريها ما دعا �إليه الدكتور بكر بن حمزة خ�شيم ،ع�ضو جمل�س ال�شورى باململكة
العربية ال�سعودية ،وع�ضو الهيئة الدولية للطاقة ال�شم�سية ،حيث �أكد على �أن احلاجة
تدعو �إىل �إعادة النظر بعناية يف الطرق املتبعة يف التنب�ؤ بالطلب امل�ستقبلي على الطاقة،
ومن ثم زيادة الإنتاج على هذا الأ�سا�س ،ف�ض ً
ال عن �ضرورة و�ضع خطط م�ستقلة ت�شمل
القطاع اخلا�ص ..والقيام بحمالت التوعية ال�شعبية.

و�أ�شار الدكتور خ�شيم �إىل �أن الطلب على الكهرباء يف ال�شرق الأو�سط �آخذ يف
االرتفاع ب�أكرث من �ضعف معدل الطلب العاملي ،والطلب يف جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية �سوف ي�صل �إىل  292ميغاواط بحلول عام  2028من �إجمايل
الطلب ملنطقة ال�شرق الأو�سط الذي يبلغ  391ميغاواط .ويف ورقته التي جاءت
بعنوان “ا�ستعرا�ض للطلب املتنامي على الطاقة :االجتاهات والتوقعات والطاقات
البديلة” ذكر عدداً من الإجراءات التي ميكن تبنيها لتلبية الطلب املتنامي على
الكهرباء يف دول اخلليج العربية ،مبا يف ذلك برامج �إدارة الطلب ،وو�ضع التعريفات،
وتكامل �شبكات الكهرباء ،واملزيد من اال�ستثمار يف الطاقات البديلة.
املحور الثاين :الطاقة النووية ،الق�ضايا وامل�ضامني
ظهر يف امل�ؤمتر اجتاهان مل�ستقبل مزيج م�صادر الطاقة مبنطقة اخلليج ،حيث رجح
الطرف الأول كفة الطاقة النووية وو�صفها باخليار الأف�ضل ،يف حني عار�ضها �آخرون
داعني �إىل ا�ستخدام م�صادر �أخرى كالطاقة ال�شم�سية املتوفرة باخلليج.
كان من بني امل�ؤيدين ال�سيد علي عبد اهلل العوي�س ،وكيل وزارة الطاقة بدولة الإمارات
العربية املتحدة ،الذي توقع �أن تدخل الطاقة النووية الأ�سواق اخلليجية خالل خم�سة
ع�شر عاما ،معتربا �أنها �أف�ضل م�صدر لتوليد الطاقة الكهربائية مقارنة بامل�صادر الأخرى،
ودعا الدول اخلليجية �إىل العمل على توطني التقنية النووية وت�سخريها كم�صدر رئي�سي
من م�صادر الطاقة امل�ستقبلية .و�أيد هذا االجتاه �أي�ضاً مدير دائرة الت�سويق والتكرير
ب�شركة برتول �أبو ظبي الوطنية (�أدنوك) �سلطان �أحمد املهريي ،م�ؤكدا على �أنه يجب
�أن تكون كافة اخليارات مفتوحة �أمام دول اخلليج العربية� ،سواء بناء حمطات نووية� ،أو
ا�ستخدام الفحم� ،أو ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية وغريها من امل�صادر املتجددة.
عدد الدكتور هان�س هولغر روغرن ،مدير ق�سم التخطيط والدرا�سات
يف هذا ال�سياق ّ
االقت�صادية ب�إدارة الطاقة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ،العوامل التي جعلت
من الطاقة النووية خيارا جذابا للدول� ،أهمها الرغبة يف ال�سيطرة على معدالت التلوث
و معاجلة م�شكلة التغري املناخي ،ويبني ال�شكل  2 -مقارنة بني ن�سبة �إنبعاث غاز ثاين
�أك�سيد الكربون من حمطات توليد الطاقة الكهربائية .كما يبني ال�شكل  3 -كمية النفايات
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ال�شكل  : 2 -ن�سبة �إنبعاث غاز ثاين �أك�سيد الكربون من حمطات توليد الطاقة الكهربائية املختلفة
(كغ  / CO2كيلواط� .ساعة)

مائي
نووي
رياح برية
رياح بحرية
فولطية
غاز طبيعي
فحم حجري �صلب
امل�صدرNuclear Energy Agency (NEA), 2007 :

ال�شكل  : 3 -كمية النفايات ال�صلبة غري امل�شعة الناجتة عن توليد الكهرباء(كغ  / CO2ميغاواط� .ساعة)

غاز طبيعي
نووي
رياح
مائي
الفولطات ال�ضوئية
الفحم احلجري
امل�صدرNuclear Energy Agency (NEA), 2007 :
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ال�صلبة غري امل�شعة الناجتة عن وحدات توليد الكهرباء.
كما �أ�شار الدكتور روغرن �إىل �أن ارتفاع �أ�سعار النفط ،واحلاجة �إىل حتقيق �أمن
�إمدادات الطاقة ،وتنامي الطلب على الطاقة الكهربائية ،دفع العديد من الدول النامية،
وخا�صة يف قارة �آ�سيا� ،إىل بناء العديد من املفاعالت النووية ،ويبني ال�شكل  4 -مقارنة
بني معدل منو توليد الكهرباء با�ستخدام الطاقة النووية يف مناطق العامل خالل الفرتة
(.)1960-2007
ال�شكل  : 4 -معدل منو توليد الكهرباء با�ستخدام الطاقة النووية يف مناطق العامل ()2007 - 1960

�أما املعار�ضون لفكرة ا�ستخدام الطاقة النووية ،ومنهم الدكتور علي ال�صايغ ،رئي�س
امل�ؤمتر العاملي للطاقة املتجددة ،واملدير العام لل�شبكة العاملية للطاقة املتجددة باململكة
املتحدة ،فقد اعترب �أن الطاقة النووية لي�ست خيارا بل هي لعبة �أخرى للبعد عن الهدف
الرئي�سي ،و�أن على الدول اخلليجية البحث عن امل�صادر الأخرى املتوفرة يف بيئتها كالطاقة
ال�شم�سية .واتفق مع هذا الر�أي الباحث مبعهد الديناميكا احلرارية الفنية مبركز الف�ضاء
الأملاين الدكتور فرانز تريب ،الذي ر�أى �أن للطاقة ال�شم�سية العديد من املزايا بالن�سبة
لدول اخلليج العربية نظراً لتوفرها على مدار العام ،وانخفا�ض تكلفة �إنتاجها ن�سبيا،
ودورها يف حماية البيئة من التلوث� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية حتويل هذه الدول �إىل م�صدر
للكهرباء �إىل �أوروبا والدول الأخرى .وبني الدكتور تريب ال�سيناريوهات املحتملة لتطور
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ا�ستخدام الطاقات البديلة لتوليد الكهرباء يف دول اخلليج العربية حتى عام ،2050
م�شرياً �إىل تنامي الإعتماد على الطاقة ال�شم�سية ،ويف نف�س الوقت تراجع الإعتماد على
النفط والغاز ،ويبني ال�شكل � 5 -أحد هذه ال�سيناريوهات.
ال�شكل � : 5 -سيناريو م�صادر طاقة توليد الكهرباء يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ()2050 - 2000

لـ

ويرى كل من الدكتور وهيب النا�صر والدكتور نا�صر النا�صر يف ورقتهما بعنوان “ طاقة
ال�شم�س والرياح :خيارات ممتازة ملزيج الطاقة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية”
�أنه لي�س هناك مايربر التفكري بالتوجه نحو الطاقة النووية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي،
وذلك للأ�سباب التالية:
 عدم توافر خام اليورانيوم يف املنطقة. اليورانيوم مورد قابل للن�ضوب ،واليتوافر منه يف عموم بلدان العامل �سوى ثالثة ماليني طن. يتطلب �إن�شاء املحطات النووية �إثني ع�شر ًعاما على �أقل تقدير ،ويرتفع هذا الرقم �إىل  18عاما
بالن�سبة للبلدان التي المتتلك علماء وفنيني متخ�ص�صني حمليني.
 حمطات الطاقة النووية غري �آمنة ،ففي حال وقوع كارثة �أو خلل يف منظومة التربيد يف اجلزءاملركزي من املفاعل ،فالبد من نقل الأ�شخا�ص املقيمني على مقربة من املحطة �إىل مواقع تبعد
عنها مبا يرتاوح بني  200و 400كيلومرت على الأقل ،ولن ي�سمح لهم بالعودة �إال بعد 50-70
�سنة.
 لن ميكن ا�ستخدم الأر�ض التي تقام عليها هذه املحطات بعد العمر الإفرتا�ضي لها ،والمنا�ص منالإنتظار لفرتة ترتاوح بني  50و� 100سنة.
 تكاليف معاجلة النفايات النووية مرتفعة ًجدا.
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وهناك من تبنى وجهات نظر و�سطية ،ومنهم لوي�س �إت�شافاري ،مدير عام وكالة الطاقة
النووية التابعة ملنظمة التعاون الإقت�صادي والتنمية ،حيث �أ�شار يف ورقته بعنوان “الطاقة
ً
بديال يف توليد الطاقة :الفوائد الكامنة واملخاطر امل�صاحبة” �إىل �أن احلالة الراهنة
النووية
ً
للطلب على الطاقة توفر فر�صا جيدة لتطوير الطاقة النووية لكي تكمل �أنواع الوقود الأحفوري
وامل�صادر املتجددة للطاقة ،حيث �أن م�صادر الطاقة النووية واملتجددة متكاملة عرب كثري
من الطرق ،وميكن �أن ت�سهم يف مناذج متوازنة من مزيج الطاقة يف معظم الدول ،مبا يف
ذلك دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،لأن الطاقة النووية مالئمة ملعظم متطلبات
�إنتاج كهرباء احلمل الأ�سا�سي الالزمة خلدمة ال�صناعات الكثيفة الطاقة ،والأماكن احل�ضرية
الكبرية ،بينما جند �أن امل�صادر املتجددة تتكيف ب�شكل �أف�ضل مع �إمداد الأماكن النائية ،حيث
يكون الربط ال�شبكي غري عملي اقت�صادياً ،كما �أن ذلك �سوف ي�سمح باملزيد من اال�ستخدام
االقت�صادي للنفط والغاز� ،سواء يف تعزيز ال�صادرات �أو لال�ستخدام يف جماالت �أخرى مثل
البرتوكيماويات .وبالرغم من �أنه يقر ب�أن متطلبات تطوير القدرات النووية الداخلية رمبا
تطرح حتدياً يف الدول النامية �أو النا�شئة ،ف�إن تنفيذ برامج الطاقة النووية �سوف يوفر يف
نهاية الأمر فر�صاً لتطوير القدرات الداخلية يف جمال التقنية املتقدمة.
و�سانده يف هذا الر�أي الدكتور �صالح املانع� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية ،وعميد كلية العلوم
الإدارية بجامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية ،حيث �أكد يف ورقته بعنوان”
الإنعكا�سات الإ�سرتاتيجية للطاقة النووية يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية” على
�أن هناك نزعة وا�ضحة اليوم يف معظم دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية نحو تبني
خيار نووي �سلمي كم�صدر لإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه .وين�سب هذا التطور �إىل
حقيقة �أن �إنتاج الطاقة التي تولدها املحطات النووية واملفاعالت �أرخ�ص يف املتو�سط بحوايل
 25-30%من الطاقة الكهربائية التي يولدها الديزل �أو الغاز الطبيعي ،و�أن تكلفة �إنتاج مرت
مكعب من املياه املحالة يف حمطة نووية تبلغ نحو ربع التكلفة الالزمة لإنتاج املياه املحالة يف
حمطات التحلية بالتقطري �أو حمطات التحلية بالتقطري الومي�ضي املتعدد املراحل .ومع ذلك
ي�سلط ال�ضوء على العوامل املتعلقة بال�سيا�سة املحلية ،والق�ضايا البيئة ،والقدرات الأهلية
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية التي تثبط تبني �سيا�سات تنا�صر ت�شييد حمطات
نووية كربى يف دول اخلليج العربية ،و�أو�صى ببناء حمطات �صغرية لأغرا�ض البحث العلمي
تكون تابعة للجامعات ومراكز البحوث لكي تعزز القدرات العلمية والبحثية يف دول جمل�س
التعاون ،وذهب �إىل �أن هذه املقاربة �سوف يكون لها تداعيات �سيا�سية وا�سرتاتيجية �أخف
كثرياً من تبني املن�ش�آت النووية الكبرية احلجم.
�أما الدكتور كينيث كاتزمان ،اخلبري املتخ�ص�ص يف هيئة �أبحاث الكونغر�س الأمريكي ،فقد
عر�ض املو�ضوع من وجهة نظر �أخرى ،م�شريا ُ �إىل �أنه بالنظر �إىل قدرة دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية على �شراء التكنولوجيا الباهظة الثمن ،وا�سترياد املهارات ،ف�إن الربنامج،
بر�أي الكثري من اال�سرتاتيجيني� ،سوف يعترب �أن الهدف منه هو �إنتاج �سالح نووي ،وي�ضيف �أن
ت�صور النية يف امتالك �أ�سلحة نووية� ،أو على الأقل هذا اخليار� ،سوف يفر�ض نف�سه ،بغ�ض
النظر عن املنطق الفني واملربرات التي �ستطرحها دول جمل�س التعاون يف �أنها حتتاج للطاقة
النووية ب�سبب تراجع �صادراتها من النفط� ،أو لأي تربير �آخر ميكن طرحه .و�أ�ضاف ب�أنه ال
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�أحد ي�ؤمن ب�أن الربنامج النووي الإيراين �أغرا�ضه �سلمية بالكامل ،وبالتايل ينبغي �أن تفهم دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �أن براجمها النووية �سينظر �إليها بنف�س الطريقة.
املحور الثالث :الدور املحتمل مل�صادر الطاقة املتجددة
�أ�شارت الأوراق التي تناولت مو�ضوع الدور املحتمل مل�صادر الطاقة املتجددة يف منطقة
اخلليج �إىل �أن الدول الأع�ضاء يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية متتلك �إمكانيات هائلة
فيما يتعلق مب�صادر الطاقة املتجددة لإنتاج الكهرباء وحتلية مياه البحر .وبني الدكتور فرانز
تريب يف ورقته بعنوان “ تقييم �إمكانية تنويع م�صادر الطاقة يف دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية” �أن الإ�شعاع ال�شم�سي هو �إىل حد كبري �أكرب م�صدر مع حيث الإمكانيات
الفنية يالئم املنطقة للح�صول على الكهرباء يف احلا�ضر وامل�ستقبل مبقادير وفرية .كما �أ�شار
�إىل �أن للطاقة الفولطية ال�ضوئية وطاقة الرياح ،والطاقة اجليوحرارية من ال�صخور اجلافة
وال�ساخنة يف الأعماق ،وطاقة الكتل احليوية من النفايات البلدية والزراعية� ،إمكانيات كبرية
لتوليد الكهرباء ،بالرغم من �أنها لي�ست وا�سعة كتلك اخلا�صة برتكيز الطاقة ال�شم�سية .كما
توقع �أن حتل الطاقة ال�شم�سية حمل �أنواع الوقود الأحفوري يف حمطات الطاقة التقليدية ،و�أن
يطول توافرها لعقود �أو حتى قرون .وبطريقة م�شابهة حلالة زيت الوقود �أو الغاز الطبيعي،
ميكن �أن ت�صدر الطاقة ال�شم�سية �إىل �أوربا عرب خطوط ال�ضغط العايل للتيار املبا�شر لنقل
الطاقة مع درجة عالية جداً من الكفاءة والتكلفة املنخف�ضة .ووفقاً ملا يرى الدكتور تريب،
ميكن �أن تظل دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية دوالً م�صدرة للطاقة ،ولكن بدالً من
االعتماد على م�صادر الوقود الأحفوري املحدودة� ،سوف تعتمد على الطاقة ال�شم�سية.
ويف الورقة التي قدمها الدكتور وهيب النا�صر� -أ�ستاذ الفيزياء التطبيقية ،وعميد كلية
العلوم يف جامعة البحرين� ،أكد على �ضرورة �أن ت�سعى دول جمل�س التعاون �إىل ا�ستغالل كافة
م�صادر الطاقة املتاحة ،والعمل على اال�ستفادة من �آلية التنمية النظيفة ،وجتارة الكربون،
و�شهادات خف�ض االنبعاثات ،مع الإ�شارة �إىل �أنه ميكن توفري النفط والغاز يف هذه الدول
للت�صدير �أو ال�ستخدامهما يف �صناعة البرتوكيماويات والتطبيقات الأخرى .كما �أكد على
�ضرورة الإهتمام ب�إجراءات تر�شيد ا�ستهالك الطاقة وحت�سني كفاءة ا�ستخدامها ،مبا يف ذلك
مبان م�ستدامة ،كا�ستخدام معدات
احلث على ت�شييد املباين يف دول جمل�س التعاون يف �شكل ٍ
فولطية �ضوئية متكاملة يف املبنى ،والعمل على دعم جهود البحث العلمي لتطوير تقنيات
ومعدات طاقة متجددة جتارية ،والتفكري اجلدي يف الت�صنيع يف جمال الطاقة املتجددة،
وقطاعات الطاقة وحتلية مياه البحر.
وخل�ص الدكتور النا�صر الفوائد التي ميكن �أن حت�صل عليها دول جمل�س التعاون اخلليجية
من خالل ا�ستغالل م�صادر الطاقة املتجددة على النحو التايل:
 التقليل ما �أمكن من ا�ستخدام �أنواع الوقود الأحفوري لال�ستهالك املحلي ،ليمكن بالتايل احلفاظعليها لال�ستخدامات امل�ستقبلية ،ولأغرا�ض الت�صدير ،وتوظيفها يف ال�صناعات البرتوكيماوية.
 تخفيف الإنعكا�سات ال�سلبية لتقلبات الأ�سعار ،وتعزيز ا�ستقرار اقت�صادات الطاقة. خف�ض انبعاثات غازات الدفيئة امل�سببة للإحتبا�س احلراري.143
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 حتقيق عائدات �إ�ضافية من العمليات املحتملة للمتاجرة بالكربون. �إتاحة الفر�صة لتويل الريادة الدولية على ال�صعيدين العلمي والتقني ،وما يقرتن بها من تطويرالنظم التعليمية وخلق فر�ص عمل جديدة.

كما �أ�شار الدكتور النا�صر �إىل العوائق التي تعرت�ض طريق و�ضع برامج وخطط الإ�ستفادة
من م�صادر الطاقة املتجددة يف دول جمل�س التعاون ،من بينها:
 الدعم احلكومي لأ�سعار امل�شتقات النفطية امل�ستهلكة يف الأ�سواق املحلية ،والذي من �ش�أنه �أنيعيق توظيف ا�ستثمارات يف م�شاريع ومنظومات الطاقة عالية الكفاءة ،مبا يف ذلك م�شاريع الطاقة
املتجددة� ،أو غريها من امل�شاريع ذات الكفاءة العالية.
 ارتفاع قيمة الإ�ستثمارات الالزمة مل�شاريع الطاقة املتجددة ،حيث ميكن �أن ت�صل �إىل ثالثة �أ�ضعافقيمة الإ�ستثمارات التي توظف يف امل�شاريع التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
 �ضعف اخلربات يف جمال دمج منظومات الطاقة املتجددة يف النظام العام للطاقة يف كل بلد. �شيوع ظاهرة تقطع �إمدادات م�صادر الطاقة املتجددة ،والتي تقت�ضي �إن�شاء �شبكة �أكرث تطوراًلتوزيع التيار الكهربائي ،مبا يف ذلك م�شاريع تخزين الطاقة.
 �صعوبة تطبيق نظام التمويل اخلا�ص مب�صادر الطاقة املتجددة وعدم مالءمته.تقلب ال�سيا�سات اخلا�صة بالطاقة ،وهو مايتفاقم يف الوقت احلا�ضر بفعل املخاوف املرتبطة
بخ�صخ�صة هذا القطاع.

وركز الربوف�سور �إبراهيم دجنر� ،أ�ستاذ الهند�سة امليكانيكية يف كلية الهند�سة والعلوم
التطبيقية لدى معهد التكنولوجيا يف جامعة �أونتاريو (كندا) ،يف ورقته بعنوان “ �إدخال الطاقة
املتجددة يف النقل” على �أهمية دور ا�ستخدام الطاقة املتجددة يف املوا�صالت ،وعلى �ضرورة
التحول من اقت�صاد الوقود الأحفوري �إىل احت�ضان م�صادر الطاقة املتجددة ،و�شدد �أي�ضاً على
�أهمية التعليم والتدريب ،ودورهما يف تغيري �سلوك وعادات امل�ستهلكني ،وعلى �ضرورة العمل
على تطوير تقنيات الهيدروجني وخاليا الوقود للموا�صالت ،م�ضيفاً �أن اال�ستفادة من الطاقة
املتجددة يف �إنتاج الهيدروجني ميكن �أن توفر ح ً
ال منا�سباً للم�شكالت البيئية الراهنة.
�أما الدكتور �سليم الرحمن ،املدير امل�ؤقت ملركز التميز يف �أبحاث الطاقة املتجددة يف
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،فقد �أكد يف ورقته بعنوان “تطوير تقنيات طاقة بديلة
يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية :التجارب واالحتماالت” على �ضرورة تعزيز املعرفة
يف منطقة اخلليج العربي ،وتوليد ملكيات فكرية مفيدة يف حقل الطاقة البديلة .و�أ�شار �إىل
�أن دول اخلليج العربية متلك م�صادر مادية وب�شرية لإجناز املهمة ،و�أن هذه احلقيقة قد �أقر
بها �صناع القرار ،و�أورد بع�ض الأمثلة التي تو�ضح ذلك ،مثل �إطالق مبادرة “م�صدر” يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،و�إعالن عاهل اململكة العربية ال�سعودية دعمه للطاقة النظيفة،
و�إن�شاء احلكومة ال�سعودية مركز التميز البحثي يف الطاقة املتجددة ،كما �أ�شار �إىل م�شاريع
�أخرى هامة يف اململكة العربية ال�سعودية ،ودولة الإمارات العربية املتحدة ،و�سلطنة ُعمان،
ومملكة البحرين ،والكويت� ،إال �أنه مع ذلك يعتقد �أن حجم مثل هذه اجلهود �أقل بكثري من
اجلهود التي تبذل يف �أماكن �أخرى من العامل ،م�شرياً �إىل �أن �إجمايل الطلب على الطاقة
يف الدول املتقدمة �أخذ ينمو مع تو�سع الإقت�صادات ،ولكن ا�ستهالك الفرد �أخذ يف الهبوط
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تدريجياً� ،إال �أن الأمر لي�س كذلك يف الدول النامية ،حيث االرتفاع ال�سريع يف م�ستويات املعي�شة
بالن�سبة �إىل مليارات الب�شر الذين يعي�شون يف ال�صني والهند.
ويف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية من املتوقع �أن يزداد الطلب امل�ستقبلي على
الكهرباء �سريعاً مع تو�سع هذه الدول يف قواعدها التجارية وال�سكنية وال�صناعية .وتوفر �أبوظبي
مثاالً مالئماً على هذا ،فوفقاً لهيئة مياه وكهرباء �أبوظبي ،كانت ذروة الطلب يف الإمارة �أقل من 4
�آالف ميجاواط ،ومن املتوقع �أن يرتفع الطلب �إىل �أكرث من � 14ألف ميجاواط بحلول عام .2020
ومن الطبيعي� ،أن ي�ؤدي التطور ال�سريع للنمو االقت�صادي يف دولة الإمارات العربية املتحدة �إىل
ارتفاع غري م�سبوق يف الطلب على النفط والغاز الطبيعي وم�صادر الطاقة الأخرى.
الإ�ستنتاجات والتو�صيات
توجه اهتمام امل�ؤمترين على عرو�ض �أبحاث الطاقة املتجدِّدة وخا�صة على ما يتعلق
با�ستثمار الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح ،اللتني تتمتع دول جمل�س التعاون مبوارد وا�سعة
منهما ،وهما امل�صدران اللذان يجب �أن تر ّكز دول اخلليج عليهما بالإ�ضافة �إىل الطاقة
النووية ،وهذا ما طرحه الدكتور فرانز تريب ،حول تقييم امكانية تنويع الطاقة ،ر ّكز فيه
على الطاقة ال�شم�سية ب�إعتبار �أن دول اخلليج تتمتع مب�ستوى �سطوع �شم�سي عايل امل�ستوى
ميكن معه ،يف �ضوء التقانات احلديثة� ،إنتاج الطاقة الكهرو�شم�سية بع�شرات �آالف امليغاواط
التي تكفي لإ�شباع حاجة اال�ستهالك املحلي وت�صدير الفائ�ض منها �إىل الدول الأوربية التي
ال ت�ستطيع االعتماد على توليد هذه الطاقة يف �أرا�ضيها� ،أو تكون تكلفة توليدها عالية جداً
وغري منتظمة ،ب�سبب تدين م�ستوى ال�سطوع فيها.
وعلى الرغم من �سيطرة الطابع العلمي على املناق�شات والأبحاث التي طرحت يف امل�ؤمتر
�إال �أنها مل تخل من بع�ض املداخالت ذات الطابع ال�سيا�سي ،مثل مداخلة الدكتور كينيث كاتزمان
الذي دعا فيها دول جمل�س التعاون �إىل ا�ستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية من �أجل الت�أثري
على الو�ضع يف منطقة اخلليج ،ومل ينكر ال�سيد كاتزمان البعد اال�سرتاتيجي لهذه الدعوة ،وذلك
من �أجل �إمكانية مقاي�ضة ذلك مع برنامج �إيران النووي� ،إال �أن هذه الفكرة مل تلق ا�ستح�ساناً
يف �أو�ساط امل�ؤمتر ،واعتربها البع�ض �أنها دعوة لدول جمل�س التعاون اخلليجي ب�أن تخ�ص�ص
ع�شرات املليارات من الدوالرات ،لي�س من �أجل توفري م�صدر بديل للطاقة يحفظ النفط والغاز
للإ�ستهالك املحلي وللت�صدير �إىل الأ�سواق الدولية ،مع احلفاظ على نظافة البيئة ،خا�صة �أنه
مل يتطرق �إىل برنامج �إ�سرائيل النووي ودوره يف املنطقة.
كما �أجمع امل�ؤمترون على �أن مزيج الطاقة يف هذا القرن وما بعده -على �أقل
تقدير� -سوف ي�شهد ارتفاعاً تدريجياً يف ن�سبة توفر امل�صادر غري الهيدروكربونية
لأ�سباب تتعلق بالكفاءة ،والتوجه نحو �إجراءات خف�ض التلوث ،واحلد من انبعاث غازات
االحتبا�س احلراري ،ف�ض ً
ال عن ندرة عر�ض امل�صادر الهيدروكربونية.
ويف اخلتام �أو�صى امل�ؤمتر ب�ضرورة �أن تقوم دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية بتبني �إ�سرتاتيجية وا�ضحة و�شاملة ،يتم من خاللها ترتيب �أولويات �إدارة م�صادر
الطاقة ،وبحث �سبل تر�شيد اال�ستهالك وحت�سني كفاءة اال�ستخدام ،مع الإ�شارة �إىل
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�أن �أية زيادة �إ�ضافية يف اال�ستهالك املحلي �سوف متثل بال �شك �ضرراً على املديني
املتو�سط والبعيد.
كما �أكد امل�ؤمترون على �أهمية ت�شجيع البحث العلمي و�إجراء الدرا�سات الفنية
واالقت�صادية للت�أكد من �إمكانية توليد الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح بتكلفة اقت�صادية
ت�ساهم يف تعوي�ض الرتاجع ال�سريع يف �إنتاج النفط ،وحتقق املزايا التالية:
ت�أمني مورد بديل عن النفط والغاز اللذين ترتفع �أ�سعارهما مع الزمن ،وت�صدير الفائ�ض
منهما لتمويل امل�شاريع التنموية.
احل�صول على طاقة نظيفة من �أرا�ض قاحلة غري �صاحلة للإ�ستخدام.
ّ
و�ضخها �إىل مراكز اال�ستهالك الب�شري
ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف حتلية مياه البحار
و�إىل امل�شاريع الزراعية.
ت�صدير الفائ�ض من الطاقة املتولدة عرب �شبكة نقل كهربائي تربط الوطن العربي ب�أوربا،
على غرار �أنبوب نقل الغاز العربي.
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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
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االقت�صاد والتنمية
�أ�سباب النمو االقت�صادي يف عمان خالل الن�صف الأول من عام  --.2010ق�ضايا املال
والأعمال يف الكويت واخلليج --.ع� --. ( 2010 /9/ 7 ) 36.ص.32 - 18 .
ت�أثري الت�ضخم على االقت�صاد الكويتي يف �ضوء ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الغذائية --.ق�ضايا املال
والأعمال يف الكويت واخلليج العربي --.ع� --.)2010 /12/ 5( 48 .ص.14 - 5 .
التداعيات االقت�صادية لقرار بع�ض دول اخلليج لإيقاف خدمات البالك بريي --.ق�ضايا املال
والأعمال يف الكويت واخلليج العربي --.ع� --.)2010 /8/ 16( 33 .ص.25 - 17 .
جودة ،حمفوظ  .التحليل الإح�صائي الأ�سا�سي با�ستخدام  --.SPSSعمان :دار وائل
للن�شر والتوزيع� 346 --،ص 311.1 --.ت ح ل.
ر�ؤية حتليلية للنو االقت�صادي القطري خالل الن�صف الأول من عام  2010يف ظل التوجه
نحو اقت�صاد حقيقي --.ق�ضايا املال والأعمال يف الكويت واخلليج العربي --.ع.
� --.)2010 /9/ 14 ( 37ص.31 - 17 .
متطلبات تفعيل دور القطاع اخلا�ص الكويتي --.ق�ضايا املال والأعمال يف الكويت
واخلليج العربي --.ع� --.)2010 /8/ 9( 32 .ص.15 - 6 .
متطلبات تفعيل دور امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي--.
ق�ضايا املال والأعمال يف الكويت واخلليج العربي --.ع--.)2010 /8/ 9( 32 .
�ص.28 - 18 .
املنظمة العربية للتنمية الزراعية .تقرير الأمن الغذائي العربي --.2009 ،اخلرطوم :املنظمة
العربية للتنمية الزراعية�. 2010 ،ص R058: 351. 778. 71 - 2 .ت ق ر.

املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين .التقرير ال�صناعي العربي -.2010 - 2009
 -الرباط :املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين� 231 --.2010 ،ص.

البرتول
�أحمد ،دينا علي  .ماهو النفط؟� --.أخبار النفط وال�صناعة --.مج ،41.ع10( 481.
� --.)2010/ص.6 - 4 .
�أوبك بعد خم�سني عاما :الإجنازات..التحديات --.ق�ضايا املال والأعمال يف الكويت
واخلليج --.ع� --.)2010/ 9/ 21( 38.ص.76 - 65 .
عبدالباقي ،ه�شام حن�ضل  .النفط يف بلدان اخلليج العربية :ت�أ�سي�س جمل�س الإمارات املت�صاحلة--.
�أخبار النفط وال�صناعة --.مج ،41 .ع� --.)2010/ 7( 478 .ص.18 - 16 .
قطب ،بدوي ا�سماعيل  .الرواية البرتولية� --.أخبار النفط وال�صناعة --.مج ،41 .ع.
� --.)2010 /8( 479ص.23 - 20 .
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البرتول  -ا�ستك�شافات
�أبوظبي لتطوير الغاز املحدود توقع �أربعة عقود لربنامج تطوير حقل �شاه بقيمة 13و3
مليار --.الطاقة يف الكويت واخلليج العربي والعامل --.ع-.)10/8/2010 ( 8 .
 �ص.82 - 81 .جامعة م�ستدامة خالية من الكربون --.البيئة والتنمية --.مج ،15 .ع/9( 50 .
� --.)2010ص.34 - 32 .
الد�سوقي� ،صالح ابراهيم  .موانع احلفر و�إكمال و�صيانة الآبار� :سالح ذو حدين يتطلب املراقبة--.
�أخبار النفط وال�صناعة --.مج ،41 .ع� --.)2010 /7( 478 .ص.11 - 10 .

البرتول � -أ�سعار
زيادة الإمدادات النفطية من الدول غري املنتجة...وت�أثريها على الأ�سعار يف �ضوء توقعات
الطلب على النفط --.الطاقة يف الكويت واخلليج العربي والعامل --.ع10( 8 .
� --.)2010/ 8/ص.18 - 5 .

البرتول  -ت�سويق
تداعيات كارثة الت�سرب النفطي يف خليج املك�سيك على �أ�سواق النفط العاملية --.الطاقة يف
الكويت واخلليج العربي والعامل --.ع� -- )2010 /8/ 10 ( 8 .ص.48 - 34 .
دبلوما�سية ال�صني النفطية ...وت�أثريها على �أ�سواق النفط العاملية --.ق�ضايا املال والأعمال
يف الكويت واخلليج العربي --.ع� --. )2010 /8/ 9( 32 .ص.58 - 47 .
�سوق النفط العاملية� ...أحادية �أم ثنائية القطبني --.الطاقة يف الكويت واخلليج العربي
والعامل --.ع� --.)2010 /12/ 6( 12 .ص.31 - 19 .
قراءة يف �أو�ضاع منظمة �أوبك يف ظل الأو�ضاع الراهنة بال�سوق النفطية العاملية --.الطاقة يف
الكويت واخلليج العربي والعامل --.ع� --.)2010 /11/ 2 ( 11 .ص.30 - 18 .

البرتول � -شركات
ا�ستثمارات النفط والغاز يف �شركة “�أرامكو ال�سعودية” ..والنهو�ض بقطاع النفط
ال�سعودي --.الطاقة يف الكويت واخلليج العربي والعامل --.ع-.)2010 /9/ 8( 9.
 �ص.28 - 17 .اجلزائر� :سوناطراك �سوقت  1056مليار طن مكافئ نفط منذ العام  --.2000جملة
البرتول والغاز العربي --.مج� --.)2010/ 8( 47 .ص.4 .
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البرتول � -صناعة
الإمارات ،ادنوك ،تنفق  30مليار دوالر على م�شاريع نفطية وغازية لزيادة الإنتاج--.
جملة البرتول والغاز العربي --.مج� --.)2010 /8( 47 .ص.3 .
بريت�ش برتوليوم العمالق اجلريح� --.أخبار النفط وال�صناعية --.مج ،41 .ع478 .
(� --.)2010 /7ص.9 - 7 .
حنظل ،فالح  ..النفط يف بلدان اخلليج العربية :النفط يف �سلطنة عمان� --.أخبار
النفط وال�صناعة --.مج ،41.ع� --.)2010/ 10( 481.ص.15 - 14 .
الد�سوقي� ،صالح ابراهيم  ..موائع احلفر و�إكمال و�صيانة الآبار� :سالح ذو حدين يتطلب املراقبة--.
�أخبار النفط وال�صناعة --.مج ،41.ع� --.)2010 /10 ( 481.ص.13 - 12 .
ال�شراح ،رم�ضان � .صناعة النفط يف دولة الكويت :واقعها وم�ستقبلها --.الكويت :مركز
البحوث والدرا�سات الكويتية� 420 --.،ص� )536.8( 6 .665 --.ص ن ا.
قطاع النفط والغاز القطري ...الواقع والتحديات --.ق�ضايا املال والأعمال يف الكويت
واخلليج العربي  --.ع� --.)2010 /9 /7 ( 36.ص.67 - 59 .
م�شروعات تطوير النفط الكويتي يف �ضوء التحديات املتوالية على القطاع --.الطاقة يف
الكويت واخلليج العربي والعامل --.ع� --.)2010 /9/ 8( 9.ص.42 - 29 .

البرتول  -عائدات
ال�سعودية 100 :مليار دوالر عائدات النفط املتوقعة يف الن�صف الأول من العام احلايل--.
جملة البرتول والغاز العربي --.مج� --.)2010 /8( 47 .ص.2 .

البرتول والعالقات االقت�صادية الدولية
ال�سعدي� ،أحمد  ..االقت�صاد ال�سيا�سي لتنامي قوة النفط يف العراق :مرحلة حا�سمة--.
امل�ستقبل العربي --.مج ،33.ع� --.)2010 /8( 378 .ص.60 - 42 .
نعو�ش� ،صباح  .ت�صدير النفط وفق �أحكام منظمة التجارة العاملية� --.أخبار النفط
وال�صناعة --.مج ،41.ع� --.)2010 /10( 481.ص.18 - 16 .
النفط يف العراق :بني التطور ..واملعوقات --.ق�ضايا املال والأعمال يف الكويت واخلليج
العربي --.ع� --.)2010 /8/ 2 ( 31 .ص.58 - 48 .
النفط يف العراق :بني التطور ..واملعوقات --.ق�ضايا املال والأعمال يف الكويت واخلليج
العربي --.ع� --.)2010 /8 /2( 31 .ص.58 - 48 .
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التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
ا�ستكمال اتفاقية االحتاد اجلمركي اخلليجي..بني الفر�ص والتحديات --.ق�ضايا املال والأعمال
يف الكويت واخلليج العربي --.ع� --. )2010 /9 /21( 38.ص.33 - 22 .
التوجه ال�صيني نحو �أفريقيا ..الفر�ص والتحديات --.ق�ضايا املال والأعمال يف الكويت
واخلليج العربي --.ع� --.)2010 /9 /14( 37 .ص.51 - 41 .
�سرحان ،مي دم�شقية .ت�أثري الأزمة املالية العاملية على ال�صناعة العربية والدور املن�شود
من منطقة التجارة احلرة العربية الكربى --.الن�شرة االقت�صادية العربية --.ع7 .
(� --.)2010/ 9 - 7ص.40 - 11 .
�شو�شان� ،سامية جرب  .خماطر العوملة :كيف ي�صبح الأثرياء �أكرث ثراء والفقراء �أكرث
فقرا --.املجلة امل�صرية للتنمية والتخطيط --.مج ،18 .ع--.)2010/ 6( 1 .
�ص.307 - 283 .
م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية .ا�ستعرا�ض النقل البحري  --.2009نيويورك:
الأمم املتحدة� 216 --.2009 ،ص.

الطاقة
اال�ستثمارات الدولية يف م�صادر الطاقة املتجددة ..فر�ص يعوقها التمويل --.الطاقة يف
الكويت واخلليج العربي والعامل --.ع� --.)2010 /9/ 8( 9 .ص.16 - 5 .
�أمن الطاقة :ما هي ا�ستجابة الناتو يف الق�ضية؟ --.الطاقة يف الكويت واخلليج العربي
والعامل --.ع� --.)2010 /11/ 2( 11 .ص.54 - 45 .
تطور قطاع الطاقة العماين :الفر�ص...والتحديات --.ق�ضايا املال والأعمال يف الكويت
واخلليج العربي --.ع� --.)2010 /8/ 16( 33 .ص.50 - 44 .
متتلك ثالث احتاطي يف العامل :ال�صني تنتج وت�ستهلك ن�صف الإنتاج العاملي للفحم--.
(� --.)2010 /8ص.35 .
�أخبار النفط وال�صناعة --.مج ،41 .ع479 .
دور اململكة العربية ال�سعودية يف ا�ستقرار �أ�سواق الطاقة العاملية --.ق�ضايا املال والأعمال
يف الكويت واخلليج العربي --.ع� --.)2010 /11 /20( 46.ص.69 - 61 .
ال�صني تتجاوز الواليات املتحدة يف ا�ستهالك الطاقة --.جملة البرتول والغاز العربي--.
مج� --.) 2010 /8( 47 .ص.7 .
الطاقة يف دولة الإمارات� --.أخبار النفط وال�صناعة --.مج ،41 .ع-.)2010 /8( 479 .
 �ص.9 - 7 .الطاقة يف دولة الإمارات� --.أخبار النفط وال�صناعة --.مج ،41 .ع--.)2010 /7( 478 .
�ص.15 - 12 .
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الطاقة يف دولة الإمارات :اال�ستثمارات يف قطاع الكهرباء� --.أخبار النفط وال�صناعة--.
مج ،41.ع� --.)10/2010( 481.ص.7-11 .
العبادي ،نايف بن حممد .برنامج تقنية الطاقة يف اململكة العربية ال�سعودية --.العلوم
والتنمية --.مج ،24 .ع� --.)6/2010( 95 .ص.54-57 .
العتيبي ،زيد بن �سعد .املحوالت واملولدات واملحركات الكهربائية --.العلوم والتنمية--.
مج ،24 .ع� --.)6/2010( 95 .ص.5-9 .

الطاقة  -العر�ض والطلب
�أ�سعار الطاقة والتنمية ال�صناعية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي --.التجارة --.مج.
 ،39ع� --.)8/2010( 8 .ص.27 - 26 .
�سميعي ،حممد ال�صالح � .شبكة التوزيع الكهربائي --.العلوم والتنمية --.مج ،24 .ع.
� --.)2010 /6( .95ص.20-23 .
�سيف ،ح�سام الدين بن .الطاقة الكهربائية --.العلوم والتنمية --.مج ،24 .ع95 .
(� --.)6/2010ص.13 - 10 .
القوى ال�صاعدة على �ساحة الطاقة العاملية --.الطاقة يف الكويت واخلليج العربي
والعامل --.ع� --.)2010 /11/ 2( 11 .ص.44 - 31 .

الطاقة  -امل�صادر

تزاكيان ،بيرت تري� .ألف برميل يف الثانية :نقطة التحول النفطي القادمة والتحديات التي
يواجهها عامل يعتمد على الطاقة� --.أبوظبي :مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث
الإ�سرتاتيجية� 316 --.2009 ،ص� 620.9 :665.6 --.أ ل ف.
الطاقة املتجددة يف م�صر الإمكانيات والتحديات --.ق�ضايا املال والأعمال يف الكويت
واخلليج العربي --.ع� --.)2010 /9 /14( 37 .ص.68 - 60 .
العبداجلبار� ،أمين بن عبداهلل .توليد الطاقة الكهربائية �أنواعه وخ�صائ�صه --.العلوم
والتنمية --.مج ،24 .ع� --.) 2010 /6 ( 95 .ص.19 - 14 .
عبداحلميد ،عمر عبدربه .املزج بني الطاقة املتجددة و�شيكة الكهرباء العامة� --.أخبار
النفط وال�صناعة --.مج ،41.ع� --.)2010 /10( 481.ص.20 - 19 .
املجل�س الوزاري للكهرباء .درا�سة حول حتليل التو�سع امل�ستقبلي الأمثل لأنظمة التوليد
الكهربائية للدول العربية حتى عام  --.2030القاهرة :جامعة الدول العربية،
� 209 --.2010ص )063( )53( 621.311.1 --.د ر ا.
مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية .امل�صادر امل�ستقبلية للطاقة يف اخلليج
العربي :هيدروكربونية �أم نووية �أم متجددة؟� --.أبوظبي :مركز الإمارات للدرا�سات
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والبحوث الإ�سرتاتيجية� 497 --.2009 ،ص )535( 91 .620 --.م �ص ا.
م�ستقبل طاقتنا يعتمد علينا� --.أخبار النفط وال�صناعة --.مج ،41 .ع479 .
(� --. )8/2010ص.15-16 .

الطاقة � -سيا�سة

حوار الهند والواليات املتحدة ب�ش�أن �أمن الطاقة --.الطاقة يف الكويت واخلليج العربي
والعامل --.ع� --.)6/12/2010) 12 .ص.39-48 .
�سيا�سات الطاقة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي� :إمكانيات وحدود االعتدال البيئي يف
الدول ذات الدخول الريعية --.الطاقة يف الكويت واخلليج العربي والعامل --.ع.
� --.( 10/8/2010) 8ص.49-65 .
�سيا�سة الطاقة يف �إدارة �أوباما� :سنة حتت املراجعة --.الطاقة يف الكويت واخلليج
العربي والعامل --.ع� --.( 8/9/2010) 9.ص.43-58 .
اليو�سف ،يو�سف .تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء باململكة --.العلوم والتنمية --.مج،24 .
ع� --.)6/2010( 95 .ص.49-53 .

الغاز
�سوق الغاز العاملية ،نق�ص يف الإمدادات اخلليجية ..فائ�ض يف املعرو�ض الأمريكي--.
الطاقة يف الكويت واخلليج العربي والعامل --.ع� --.( 11/2010/ 2) 11 .ص.
.5-17
�صناعة الغاز امل�صرية.....بني حتميات الت�صدير ومتطلبات ال�سوق املحلي --.الطاقة يف
الكويت واخلليج العربي والعامل --.ع� --.( 6/12/2010) 12 .ص.5-18 .
الغاز من امل�صادر غري التقليدية....م�صدر مناف�س �أم مكمل --.الطاقة يف الكويت
واخلليج العربي والعامل --.ع� --.( 10/8/2010) 8 .ص.19-33 .
املالية واملالية العامة
اال�ستثمار يف م�شروعات البنية التحتية ودورها يف النمو االقت�صادي الكويتي --.ق�ضايا
املال والأعمال يف الكويت واخلليج العربي --.ع� --.)7/9/2010( 36.ص.
.6-15
ت�أثري حتويالت امل�صريني العاملني يف اخلارج على االقت�صاد امل�صري --.ق�ضايا املال
والأعمال يف الكويت واخلليج --.ع� --.) 21/9/2010( 38.ص.46-56 .
تقييم املناخ اال�ستثماري الكويتي يف �ضوء تقريري اال�ستثمار العاملي والتناف�سية الدولية
 --.2010ق�ضايا املال والأعمال يف الكويت واخلليج العربي --.ع)21 38.
� --.( 9/2010/ص.6-21 .
153

النفط والتعاون العربي 135 -

حمود ،مازن .م�ستجدات الأزمة املالية العاملية وتداعياتها على االقت�صادات العربية
والدولية --.الن�شرة االقت�صادية العربية --.ع� --.)2010 /12 - 10( 8 .ص.
.66 - 45
فر�ص حمتملة للبنوك اال�ستثمارية الإقليمية لرت�شيد النمو طويل الأجل --.التجارة--.
مج ،39 .ع� --.)2010 /8( 8 .ص.35 - 34 .
ملاذا جنحت اململكة العربية ال�سعودية يف جذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة؟--.
ق�ضايا املال والأعمال يف الكويت واخلليج العربي --.ع--.)2010 /8 /2( 31 .
�ص.29 - 19 .
مطالبات للبنك املركزي الكويتي بخف�ض �سعر الفائدة وتداعياته على االقت�صاد
الكويتي --.ق�ضايا املال والأعمال يف الكويت واخلليج العربي --.ع/8 /16( 33 .
� --.)2010ص.16 - 5 .
نوير ،طارق .تقييم اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر على الت�شغيل يف م�صر --.املجلة امل�صرية
للتنمية والتخطيط --.مج ،18 .ع� --.) 2010 /6( 1 .ص.1 -4 5 .
وزارة اخلارجية القطرية .امل�ساعدات واملعونات الإمنائية املقدمة من دولة قطر خالل
الفرتة  --.2009 - 2005الدوحة :وزارة اخلارجية القطرية34 --.2010 ،
�ص 714 .336 --.م �س ا.

تلوث البيئة وحمايتها
الإمارات حتقق االن�سجام بني النمو االقت�صادي واحلفاظ على البيئة� --.أخبار النفط
وال�صناعة --.مج ،41 .ع� --.) 2010 /7( 478 .ص.27 - 26 .
البياتي ،فرا�س  .بيئة �أهل العراق :هواء موبوء ومياه ملوثة وتربة م�سمومة فكيف يعي�ش
�سكان بالد الرافدين؟ --.البيئة والتنمية --.مج ،15 .ع--.)2010 /9( 150 .
�ص.27 - 26 .
جامعة الدول العربية ،واملنظمة اال�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة و برنامج الأمم
املتحدة للبيئة .درا�سة الت�شريعات البيئية يف الدول العربية ومدى التزامها مبتطلبات
االتفاقيات الدولية البيئية واملفاهيم احلديثة --.القاهرة :جامعة الدول العربية،
� 524 --.2009ص.
جامعة الدول العربية ،واملنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة و برنامج الأمم
املتحدة للبيئة .الدليل الت�شريعي النموذجي اال�سرت�شادي العربي حلماية البيئة--.
القاهرة :جامعة الدول العربية� 108 --. 2009 ،ص 341:711.2 --.د ل ي .
حيا�صات ،قا�سم حممود� .أثر البيئة على �سيكولوجية الإن�سان� --.أخبار النفط
وال�صناعة --.مج ،41 .ع� --.)2010 /8( 479 .ص.6 - 4 .
154

بيبليوغرافيا

حيا�صات ،قا�سم حممود� .أثر تغري املناخ على الكائنات احلية وبخا�صة على �صحة الإن�سان--.
�أخبار النفط وال�صناعة --.مج ،41 .ع� --.) 2010 /7( 478 .ص.20 - 19 .
عبداجلليل ،ابراهيم� .سيا�سة موجهة علميا �أم علم موجه �سيا�سيا؟� :أي �سيا�سة مناخية
يف العامل العربي؟ --.البيئة والتنمية --.مج ،15 .ع� --.)2010 /9( 150 .ص.
.25 - 24
القبندي ،عنود .الطاقة النظيفة من ج�سم الب�شر --.بيئتنا --.ع-.)2010 /7( 127 .
 �ص.37 - 36 .قطب ،بدوي �إ�سماعيل .الت�سرب النفطي و�آثاره� --.أخبار النفط وال�صناعة --.مج.
 ،41ع� --.)2010 /7( 478 .ص.23 - 21 .
املواد الكيميائية احذروا خطر االنفجار --.بيئتنا --.ع� --.)2010 /7( 127 .ص.
.27 - 20

مو�ضوعات �أخرى
االحتاد العربي للأ�سمدة .التقرير الإح�صائي ال�سنوي للأ�سمدة  --.2009القاهرة:
االحتاد العربي للأ�سمدة� --.2009 ،ص� 62 .ص.
اتفاقية باري�س حلماية امللكية ال�صناعية --.التعاون --.مج ،24 .ع-.)2010 /9( 71 .
 �ص.138 - 127 .�أثر تغري املناخ على الكائنات احلية وبخا�صة على �صحة الإن�سان� --.أخبار النفط
وال�صناعة --.مج ،41 .ع� --.)2010 /7( 478 .ص.20 - 19 .
ب�شناق ،عادل  .العرب ي�شربون البحر --.البيئة والتنمية --.ع-.)2010 /12( 153 .
 �ص.25 - 20 .التغريات املناخية و�أثرها على ال�صحة النف�سية والبدنية� --.أخبار النفط وال�صناعة--.
مج ،41.ع� --.)2010 /10( 481.ص.23 - 21 .
جامعة الدول العربية .م�سودة درا�سة �أنظمة التفتي�ش واملراقبة البيئية يف العامل العربي--.
القاهرة :جامعة الدول العربية� 119 --.2010 ،ص 2 .711 --.م �س و.
جرب ،فالح �سعيد .واقع و�آفاق عامل الع�صائر وامل�شروبات واملياه املعب�أة والألبان يف
الوطن العربي --.الن�شرة االقت�صادية العربية --.ع� --.)2010/ 9 - 7( 7.ص.
.54 - 41
احلداد ،حمرمو عبدالرحمن عبداملنعم و احلداد ب�سمة  .ظاهرة التغري املناخي العاملي
واالحتبا�س احلراري --.املجلة امل�صرية للتنمية والتخطيط --.مج ،18 .ع( 1 .
� --.)2010 /6ص.165 - 110 .
155

النفط والتعاون العربي 135 -

دارجني ،جو�ستني  .احلل الكربوين لعجز الطاقة يف دول اخلليج --.الطاقة يف الكويت
واخلليج العربي والعامل --.ع� --.)2010 /12/ 6( 12 .ص.38 - 32 .
ر�ؤوف ،مرمي .الآثار االقت�صادية للتغري املناخي --.املجلة امل�صرية للتنمية والتخطيط--.
مج ،18 .ع� --.)2010 /6( 1 .ص.193 - 166 .
�سفر� ،أحمد� .إ�سرتاتيجية بناء احلكومات الإلكرتونية يف البلدان العربية --.الن�شرة
االقت�صادية العربية --.ع� --.)2010/ 12 - 10( 8 .ص.-44 11 .
�سليمان� ،شريفة رحمة اهلل .دور االت�صال والعالقات العامة يف احلكومة الإلكرتونية--.
�أبوظبي :مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية� 155 --.2009 ،ص --.
 658:518د و ر.
العرب يواجهون ندرة املياه احلادة قبل  --.2015البيئة والتنمية --.ع/11( 152.
� --.)2010ص.31 - 22 .
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي .املو�سعة العملية لل�صخور واملعادن --.الكويت :م�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي� 256 --.2009 ،ص.
املعهد العربي للتخطيط .الدليل واخلطة العلمية  --.2011 - 2010الكويت :املعهد
العربي للتخطيط� 71 --.2010 ،ص 386 .658 --.د ل ي.
موري�سون ،دوغال�س .الت�سرب النفطي و�آثاره� --.أخبار النفط وال�صناعة --.مج،41 .
ع� --.)2010 /7( 478 .ص.23 - 21 .
هالل ،نداء .نحو �إ�سرتاتيجية عربية ملواجهة الكارثة املائية --.البيئة والتنمية --.ع.
� --.)2010 /12( 153ص.71 - 48 .

156

Bibliography
Prepared by : Omar K. Ateefa
Information and Library Dept.
The bibliography presents a subject compilation of books, serials, documents, and
periodical articles newly acquired by OAPEC’s library.
The entries are classified under the following subject headings.

COMMERCE & INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
ECONOMICS & DEVELOPMENT
ENERGY
FINANCE & PUBLIC FINANCE
PETROCHEMICALS
PETROLEUM (OIL & GAS)
POLLUTION & ENVIRONMENTAL PROTECTION
TECHNOLOGY TRANSFER
MISCELLANEOUS

Oil & Arab Cooperation - Vol. 36, Issue 135 , Automn 2010

OIL AND ARAB COOPERATION - 135

COMMERCE & INTERNATIONAL ECONOMIC
RELATIONS

Dong, Yan and Whalley, John . Carbon, Trade policy and carbon
free trade areas.-- The World Economy.-- Vol. 33, no. 9
(9/2010).-- p. 1073-1094.

Egger, Hartmut; and Kreickemeier, Udo. Worker-specific effects
of globalization.-- The World Economy.-- Vol. 33, no. 8
(8/2010).-- p. 987-1005.

Gregoriou, Greg N. Handbook of trading.-- McGrawhill
Companies, 2010.-- 462 p.-- 339. 54: 061.1 (100) HAN.
Miranda, Jorge. Causal link and non-attribution as interpreted
in WTO trade remedy disputes.-- Journal of World Trade.-Vol. 44, no. 4 (9/2010).-- p. 729-762.

Naghavi, Alireza. Trade sanctions and green trade liberalization.-Environment and Development Economics.-- Vol. 15, no.
4 (8/2010).-- p. 379-394.
Stoler, Andrew L. The Evolution of subsidies disciplines in
GATT and the WTO.-- Journal of World Trade.-- Vol. 44,
no. 4 (9/2010).-- p. 797-808.
UNCTAD. Trade and development report, 2010.-- New York:
United Nations, 2010.-- 171 p.-- R058:339 (1-77) TRA.
ECONOMICS & DEVELOPMENT

Brahmbhatt, Milan and Hu, Albert . Ideas and innovation in East
Asia.-- The World Bank Research Observer.-- Vol. 25, no.
2 (8/2010).-- p. 177-207.

Gill, Indermit S; and Goh, Chor-Ching . Scale economies and
cities.-- The World Bank Research Observer.-- Vol. 25,
no. 2 (8/2010).-- p. 235-262.
Green, Tim and Winters, Alan. Economic crises and migration:
12

Bibliography

Learning from the past and the present.-- The World
Economy.-- Vol. 33, no. 9 (9/2010).-- p. 1053-1072.

ICON Group. The economic competiveness of the Middle
East: Financials returns, labor .-- San Diego: ICON Group,
2010.-- 107 p.-- 338 (56) ECO.
Japan Statistics Bureau. Statistical handbook of Japan 2010.-Japan-Ministry of Internal Affairs and Communications,
2010.-- 203 p.-- R058:31 (520) J35.
Kouloridas, Athanasies. The law and economics of takeovers.-Oxford: Hart Publishing, 2008.-- 304 p.-- 338:34 LAW.
Kuwait launches four-year economic revamp.-- Middle East Economic
Survey(MEES).-- Vol. LIII, no. 39 (27/9/2010).-- p. 1-4.
MEED. Middle East economic review 2010.-MEED.-- 42 p.-- Doc. 5586.

London:

Penton, Suzanne . Kuwait Reshaping the economy.-- MEED.-Vol. 54, no. 38 (17/9/2010).-- p. 24-25.
Power & water: Special report, 2010.-- MEED.-- Vol. 54 , no.
44 (5/11/2010).-- p. 33-49.

Power & water: Special report, 2010.-- MEED.-- Vol. 54 , no.
46 (12/11/2010).-- p. 33-49.

Roadmap for restructuring Iraq’s state owned enterprises.-MEES .-- Energy & Geopolitical Risk.-- Vol. 1 , no. 8
(9/2010).-- p. 23-29.

Santos - Paulino,Amelia U. Export productivity and specialization:
A disaggregated analysis.-- The World Economy.-- Vol. 33,
no. 9 (9/2010).-- p. 1095-1116.
UAE: Special report, 2010.-- MEED.-- Vol.
(5/11/2010).-- p. 33-49.

54 , no.

45

UNCTAD. Information economy report 2010.-- New York:
United Nations, 2010.-- 154 p.-- 338 INF.
13

OIL AND ARAB COOPERATION - 135

ENERGY

Al-Falih, Khalid . Accessibility and acceptability: Striking a
balance for an optimal energy future .-- Middle East Economic
Survey (MEES).-- Vol. 33, no. 38 (20/9/2010).-- p. 27-30.
International Energy Agency. World energy outlook 2010.-Paris: OECD/IEA, 2010.-- 731 p.-- R058: 620.91 WOR.

McCracken, Ross . Coal converters: Revisiting town gas.-Energy Economist.-- No. 347 (9/2010).-- p. 22-24.
ENERGY - ECONOMIC ASPECTS

Aissaoui, Ali . Joint report to the G20 on energy subsidies: A
critical review.-- Middle East Economic Survey (MEES).-Vol. 33, no. 35 (30/8/2010).-- p. 17-20.
Aissaoui, Ali. MENA energy investment outlook: Recovery
despite uncertainty.-- Middle East Economic Survey
(MEES).-- Vol. LIII , no. 40 (4/10/2010).-- p. 27-34.
Bazilian, Morgan, (et al). Understanding the scale of investment
for universal energy access.-- Geopolitics of Energy.-- Vol.
32 , no. 10 & 11 (10- 11/2010).-- p. 21-42.
Chalabi, Fadhil J . Iraq’s oil expansion and market stability.-Middle East Economic Survey (MEES).-- Vol. LIII , no. 49
(6/12/2010).-- p. 25-26.
Goldwyn, David L. Addressing energy poverty.-- Geopolitics of
Energy.-- Vol. 32 , no. 10 & 11 (10-11/2010).-- p. 11-19.

Khatib, Hisham . Electricity subsidies in Arab countries.-Energy & Geopolitical Risk.-- Vol. 1, no. 6 (6/2010).-- p.
7-14.
Wenke, Han. China’s experience with energy access and
development.-- Geopolitics of Energy.-- Vol. 32 , no. 10 &
11 (10-11/2010).-- p. 43-46.
14

Bibliography

ENERGY - POLICY

Swiger, Andy P . Delivering energy in the low-carbon era:
Challenges and opportunities.-- Middle East Economic Survey
(MEES).-- Vol. LIII , no. 47 (22/11/2010).-- p. 26-28.

ENERGY – RESOURCES

Haghighi, Sanam S. Energy Security: The external legal
relations of the European Union with major oil-and gassupplying countries.-- Oxford: Hart Publishing, 2007.-- 480
p.-- 620. 9 (4) ENE.

Halff, Antoine. Bridging the energy poverty gap.-- Geopolitics
of Energy.-- Vol. 32 , no. 10 & 11 (10-11/2010).-- p. 1-8.
IEA. IEA world energy outlook warns of “ Unprecedented
uncertainty”.-- Middle East Economic Survey (MEES).-Vol. LIII, no. 46 (15/11/2010).-- p. 6-7.

International Energy Agency. Energy technology perspectives,
2010.-- Paris: International Energy Agency, 2010.-- 432 p.-R058: 620.9 ENE.
Lennon, Steve . The role of utilities in improving access to energy
in the developing world.-- Geopolitics of Energy.-- Vol. 32 ,
no. 10 & 11 (10- 11/2010).-- p. 47-50.

Muller, Benito. Addressing large developing country
emissions.-- Oxford: Oxford Institute for Energy Studies,
2010.-- 29 p.-- 620.91:711.2 ADD.
OECD Nuclear Energy Agency. Uranium 2009: Resources,
production and demand.-- Paris: International Energy
Agency, 2010.-- 456 p.-- R058: 662. 349. 5 URA.

Renewable energy sources: A chance to combat climate change.-Austin: Wolters Kluwer, 2009.-- 610 p.-- 620. 91 REN.
15

OIL AND ARAB COOPERATION - 135

FINANCE & PUBLIC FINANCE

GCC keeps wary eye on “Currency war”.-- Middle East
Economic Survey (MEES).-- Vol. LIII, no. 46 (15/11/2010).-p. 10-11.

Greenaway, David . The effect of exchange rates on firm exports:
The role of imported intermediate inputs.-- The World
Economy.-- Vol. 33, no. 8 (8/2010).-- p. 961-986.

Hammoudeh, Shawkat. GCC countries can draw lessons from
China’s exchange rate experience.-- Middle East Economic
Survey (MEES).-- Vol. 33, no. 36 (6/9/2010).-- p. 25-26.
Hufbauer, Gary Clyde. Tax discipline in the WTO.-- Journal of
World Trade.-- Vol. 44, no. 4 (9/2010).-- p. 763-777.

McKenzie, David. Impact assessments in finance and private
sector development: What have we learn and what should we
learn?.-- The World Bank Research Observer.-- Vol. 25,
no. 2 (8/2010).-- p. 209-233.
Muller, Benito. The reformed financial mechanism of the
UNFCCC.-- Oxford: Oxford Institute for Energy Studies,
2010.-- 91 p.-- 711. 2 REF.

UNCTAD. International accounting and reporting issues
2009 review.-- New York: United Nations, 2010.-- 126 p.-R058: 657. 4 (100) INT.
UNCTAD. World investment report 2010.-- New York: United
Nations, 2010.-- 184 p.-- R058:336.714 WOR.

GAS

Arab countries in the face of the challenge of unconventional gas.-Arab Oil & Gas.-- Vol. xxxix , no. 937 (1/10/2010).-- p. 3-6.
Arab Petroleum Research Center. Natural gas survey: Middle
East & North Africa, 2010.-- Paris: Arab Petroleum Research
Center, 2010.-- 579 p.-- R058: 662.767(53) NAT.
16

Bibliography

CEDIGAZ. Underground gas storage in the world, 2010.-Paris: CEDIGAZ, 2010.-- 120 p.-- R058: 662.69 UND.

Energy Intelligence. World LNG outlook 2010-2011.-- New
York: Energy Intelligence Research, 2010.-- 256 p.-- R058:
662. 69 WOR.

The future of gas: An MIT study.-- Energy & Geopolitical
Risk.-- Vol. 1, no. 6 (6/2010).-- p. 21-27.

Heather, Paatrick. The evolution and functioning of the traded
gas market in Britain.-- Oxford: Oxford Institute for Energy
Studies,2010.-- 62 p.- - 662. 69 WOR.

International Energy Agency. Natural gas liquids: Supply outlook
2008 - 2015.-- Paris: International Energy Agency, 2010.-- 96 p.

Iraq’s competing gas demands.-- MEED.-- Vol. 54, no. 38
(17/9/2010).-- p. 20-21.

Jensen, James T . Recent developments in LNG markets & pricing.-Energy & Geopolitical Risk.-- Vol. 1 , no. 8 (9/2010).-- p. 7-22.
Konoplyanik, Andrey. The evolution of gas pricing: Europe &
CIS.-- Energy Economist.-- No. 347 (9/2010).-- p. 9-11.
McCracken, Ross . Can oil save Chesapeake.-- Energy
Economist.-- No. 350 (12/2010).-- p. 3-7.

Petroleum Economist. The LNG review 2010.-- London:
Petroleum Economist, 2010.-- 55 p.-- 662.69 LNG.
Petroleum Economist. World gas : map & factbook.-- London:
Petroleum Economist, 2009 .-- 48 p.-- 662.69 WOR.

Petroleum Economist. World gas 2009.-- London: Petroleum
Economist, 2009.-- 55 p.-- 662. 69.

Pirani, Simon, Stern, Jonathan; and Yafimava, Katja. The April
2010 Russo-Ukranian gas agreement and its implications
for Europe.-- Oxford: Oxford Institute for Energy Studies,
2010.-- 46 p.-- 662. 69 (47) APR.
17

OIL AND ARAB COOPERATION - 135

Poirier, Louise. Egypt’s gas subsidies complicate supply.-Energy Economist.-- No. 347 (9/2010).-- p. 15-18 .
Rogers, Howard V. LNG trade-flows in the Atlantic Basin:
trends and discontinuities.-- Oxford: Oxford Institute for
Energy Studies, 2010.-- 133 p.-- 662. 69: 339 LNG.

Voser, Peter . The natural gas revolution is changing the energy
landscape.-- Arab Oil & Gas.-- Vol. xxxix , no. 937
(1/10/2010).-- p. 36- 42.
Witton, Trevor. Algeria’s reliability in question.-- Energy
Economist.-- no. 350 (12/2010).-- p. 8-13.

Yafimava, Katja. The June 2010 Russian-Belarusian gas
transit dispute: a surprise that was to be expected.-Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, 2010.-- 19 p.-662.69(47) JUN
PETROCHEMICALS

Algeria country profile: New Beginnings.-- Refining &
Petrochemicals Middle East.-- ( 8/2010).-- p. 28-32.

Arab Petroleum Research Center. Refining & petrochemical
survey Middle East & North Africa 2010.-- The Arab
Petroleum Research Center, 2010.-- p. 323 p.-- R058:665.66:
665.71(53) REF.

Britto, J.M.; Rebboucas, M.V. and Bessa, I . Troubleshoot silicon
contamination on catalysts.-- Hydrocarbon Processing.-Vol. 89 , no. 10 (10/2010).-- p. 65-69.
Shaheen, Salem. Petrochemicals: Time to build.-- Refining &
Petrochemicals Middle East.-- 8/2010).-- p. 14-18.
PETROLEUM

Downstream data.-- Refining & Petrochemicals Middle East.-(8/2010).-- p. 38-39.
18

Bibliography

OPEC. World Oil Outlook 2010.-- Vienna: OPEC, 2010.-- 281
p.-- R058: 665. 6 WOR.

Sarif, Sunil. India’s hydrocarbon deficit.-- Energy Economist.-No. 350 (12/2010).-- p. 21-25.

Fight for control of Kurdish hydrocarbon resources intensifies.-Middle East Economic Survey (MEES).-- Vol. LIII , no. 40
(4/10/2010).-- p. 1-4.
OPEC and new challenges.-- Middle East Economic Survey
(MEES).-- Vol. 53, no. 37 (13/9/2010).-- p. 27-28.
Black sea prospectors.-- Energy Economist.-- No.
(9/2010).-- p. 3-6.

347

International Energy Agency. Medium - term oil & gas markets,
2010.-- Paris: International Energy Agency, 2010.-- 370 p.-R058: 665. 6: 33 MED.
Jamali, Usameh F. Back to basics: The case for Iraq.-- Energy &
Geopolitical Risk.-- Vol. 1, no. 6 (6/2010).-- p. 15-20.

Baghdad gains the upper hand.-- MEED.-- Vol. 54, no. 38
(17/9/2010).-- p. 20-21.

BNP Paribas & Petroleum Economist. Oil & gas map of Eastern
Europe & the FSU, 2010.-- London: Petroleum Economist,
2010.-- V.p.-- Doc. 5585.
PETROLEUM - COMPANIES

Eide, Asbjorn; Bergesen, Helge Ole; and Goyer, Pia Rudolfson
. Human rights and the oil industry.-- Oxford: Intersentia,
2000.-- 198 p.-- 342.7: 665.6 HUM.

Ghadhban, Thamir A. Iraq’s oil service contracts an overview.-- Energy &
Geopolitical Risk.-- Vol. 1, no. 7 (8/2010).-- p. 7-12.

Jiyad, Ahmed Mousa. The fiscal regime of the Iraqi oil model contracts.-Energy & Geopolitical Risk.-- Vol. 1, no. 5 (6/2010).-- p. 7-28.
19

OIL AND ARAB COOPERATION - 135

PETROLEUM - REFINING

Nexant. PERP report benefits of refinery/
petrochemical
integration.-- White Plains, New York: Chem Systems,
2007.-- 84 p.-- 665. 71 BEN.

PETROLEUM - PRODUCTION

Laframboise, G. Improve exploration, production and refining
with “add-at-will’ wireless automation.-- Hydrocarbon
Processing.-- Vol. 89, no. 10 (10/2010).-- p. 35-38.

McCracken, Ross . New Standard for reserves disclosure.-Energy Economist.-- No. 347 (9/2010).-- p. 12-14.
PETROLEUM - PRICES

Ait-Laoussine, Nordine & Gault, John . The influence of
expectations on oil prices.-- Middle East Economic
Survey(MEES).-- Vol. 53, no. 34 (23/8/2010).-- p. 20-22.
ICON Group. The 2010 - 2015 outlook for petroleum refining
catalysts in the Middle East & Africa.-- San Diego: ICON
Group, 2009.-- 68 p.-- 665. 64. 097. 3 PHI.
Jiyad, Ahmed Mousa . Geopolitical determinants of Iraq’s oil
capacities.-- Energy & Geopolitical Risk.-- Vol. 1, no. 7
(8/2010).-- p. 13-26 .

Oil prices benefit from the rise in stock markets and the fall
in the dollar.-- Arab Oil & Gas.-- Vol. xxxix , no. 937
(1/10/2010).-- p. 14-18.
Zadakbar, D; Vatani, A and Mokhatab, S. Gas refineries
can benefit from installing a flare gas recovery system.-Hydrocarbon Processing.-- Vol. 89 , no. 8 (8/2010).-- p.
51-54.
20

Bibliography

PETROLEUM- EXPLORATION

Environmental performance in the exploration and production industry
(2007 and 2008).-- JPT.-- Vol. 62, no. 8 (8/2010).-- p. 75-77.
Johnson, R.D. Valve design reduces costs and increases safety
for US refineries.-- Hydrocarbon Processing.-- Vol. 89 , no.
8 (8/2010).-- p. 37- 40.

POLLUTION & ENVIRNMENTAL PROTECTION

Balancing environment, society and the economy: Sustainable
decisions.-- Middle East Economic Survey (MEES).-- Vol.
LIII, no. 39 (27/9/2010).-- p. 27-29.
Choppy waters.-- Fertilizer International.-- No. 439
11/2010).-- p. 23-26.

(10-

Francioni, Francesco. Environment, human rights &
international trade.-- Oxford: Hart Publishing,.-- 361 p.-711.2: 339 ENV.

ICON Group. The 2009 - 2014 outlook for drinking and
wasrewater treatment chemicals in the Middle East.-- San
Diego: ICON Group, 2009.-- 36 p.-- 614.87 PHI.

Lipford, Jody W and Yandle, Bruce . Environmental Kuznets curves,
carbon emissions and public choice.-- Environment and Development
Economics.-- Vol. 15, no. 4 (8/2010).-- p. 417-438.
Ogg, Clayton . Environmental and equity issues associated with
biofuel programs.-- Geopolitics of Energy.-- Vol. 32, no. 8
(8/2010).-- p. 2-8.

MISCELLANEOUS

The Emirates Center for Strategic Studies & Research. The
Arabian Gulf between conservatism and change.-- Abu
Dhabi: The Emirates Center for Strategic Studies and
21

OIL AND ARAB COOPERATION - 135

Research, 2009.-- 380 p.

Fertilizer market outlook, 2010.-- Fertilizer International .-No. 439 (10-11/2010).-- p. 4-6.

Fresh water in the Arab countries.-- Energy & Geopolitical
Risk.-- Vol. 1, no. 5 (6/2010).-- p. 32-33.

El-Houry, Ramzi . The Israel-Palestinian water conflict.-- Energy
& Geopolitical Risk.-- Vol. 1, no. 8 (9/2010).-- p. 30-37.

Janabi, Hassan. Water security in Iraq.-- Energy & Geopolitical
Risk.-- Vol. 1, no. 5 (6/2010).-- p. 29-31.

Routledge. The Europa World of learning 2011.-- London:
Routledge, 2011.-- 2 Vols.-- R058.7:37 W927.

Whittington, Dale and Nauges, Celine. Estimation of water
demand in developing countries: An overview.-- The World
Bank Research Observer.-- Vol. 25, no. 2 (8/2010).-- p.
262-294.

22

Volume 36

Issue

135

Automn 2010

Editor - in - Chief

Abbas Ali Naqi
Managing Editor

Aissa Siouda

EDITORIAL BORD
Hasan M. Qabazard
Usameh El-Jamali
Mamoun A. Halabi
Atif Al-Jamili

Saed Akashah
Ahmed Al-Kawaz
Jamil Tahir
Samir El Karaeish

Oil and Arab Cooperation, a quarterly publication of General Secretariat
of the Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC),
address the role of petroleum in Arab Cooperation and development.

Articles published in this journal reflect opinions of their
authors and not necessarily those of OAPEC.
All right reserved. Reproduction in full or in part requires prior written consent
from OAPEC. Quotations are permitted with due acknowledgement.

Prices
Annual Subscription ( 4 issues including postage)
Arab Countries:
Individuals: KD 8 or US $25
Institutions: KD 12 or US$45
Other Countries:
Individuals: US$ 30
Institutions: US$ 50
All Correspondences should be directed to:
the editor – in-Chief of Oil and Arab Cooperation.
OAPEC, P.O.Box 20501 Safat, 13066 State of Kuwait
Tel: (00965) 24959000
Fax: (00965) 24959747
E-mail: oapec@oapecorg.org / oapec@oapec.fasttelco.com
Website: www.oapecorg.org

GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS TO
OIL AND ARAB COOPERATION

Aims and scope
The Organization of Arab Petroleum Exporting Countries publishes Oil and Arab
Cooperation each quarter with a view to enhancing the Arab reader’s awareness of the
interaction between petroleum and socioeconomic development. In research articles, book
reviews, documents, and bibliographies, the journal examines the diverse issues involved
in this relationship and in the economic integration to which the Arab nation aspires. This
is to serve the interests of Arab society and the Arab individual. The bibliography section
provided in each issue, presents a subject compilation of books, documents, and periodical
article newly acquired by OAPEC’s library. The entries are classified under the following
subject headings.
Research articles
Oil and Arab Cooperation welcomes sound, creative research that helps to develop Arab
economic thought within the framework of the journal’s goals and philosophy. Persons
researching petroleum and development issues and sharing our concern are invited to
contribute research articles to our journal. The following points should be observed:
1. The article should not be previously published in Arabic.
2. The article should be about 20 - 40 pages typed . Arab contributors are expected to write
in Arabic.
3. Three clear copies of the article must be supplied.
4. A descriptive abstract in English must also be supplied, summarizing the purpose, scope,
and methods of the research and detailing the findings and conclusions. It should be 3 - 5
pages, and carry the information specified for the title page. It should be written in the
third person and be intelligible without reference to the article.
5. A 40 word summary must be supplied in Arabic by Arab authors or in language of article
by others.
6. The title page should be as accurate and informative but as concise as possible. Author
name(s) must be supplied along with a brief C.V. and the titles of four publications by the
author(s).
If the research has previously been presented at a conference or been published in another
language, a note should so state, giving the conference name, place, and dates, or the
journal name, date, and volume/issue numbers, and the foreign language title of the
article.
7. Form and style: The journal’s readers represent different disciplines. Writing should be
simple and concise, and any abbreviations and technical terms must be defined. Tables
and illustrations should be used only to support the text. They should be numbered
consecutively, and each headed with a brief descriptive title.
8. List of references: The journal requires that authors cite accurately and completely all
sources used.

Reports
Reports of 15 - 30 pages are accepted on conferences or symposiums related to petroleum,
economics, or development which have been attended by the author. Prior permission must
be obtained from the author’s employer or the conference/symposium sponsor.
Book reviews
The journal also welcomes reviews of books on oil and development. A book reviewed
for the journal must be a recent publication that contributes to the development of economic
thought. The review, in about 15 -25 pages typed double-spaced, should include a description
of the content and ideas of the book as well as critique of the author’s treatment of his or her
topic. The reviewer must provide, in the original language, the title of the book, the author’s
name, the publisher’s name, and the place and date of publication
Publication
The following conditions apply to the publication of research articles and book reviews
in Oil and Arab Cooperation:
I. The Editorial Board alone determines the suitability of articles and reviews for
publication.
2. The published article or review becomes the property of the journal.
3. An honorarium is paid for each article or review published. Authors of articles receive 30
complimentary copies of the article and 5 copies of the issue in which it appears.
Articles and reviews should be directed to
Mr the Editor -in -Chief, Oil and Arab Cooperation,
OAPEC P.o.Box 20501 Safat, 13066 State of Kuwait.
E-mail: oapec@oapecorg.org
Website: www.oapecorg.org

Volume 36

Issue

135

Automn 2010

Contents
Articles
International Developments in Oil and Natural
Gas Markets and their Impact on Arab Countries
Abstract in English

Christophe Alsopp & Bassam Fattouh

The Rationalization of the Energy Consumption in
Arab Countries, its Drivers & Economic Impact

Mohamed El Houari

Abstract in English

9
6

45
8

Development of the E.U. Natural Gas Markets and their
Impacts on the Gas Demand From OAPEC Member Countries

65

Ali Rajab

10

Abstract in English

Report

Conference on Upgrading Oil Refineries to Produce Clean fuel
Prepared by: Samir Elkareish & Imad Makki

115

Book Review

Future Arabian Gulf Energy Sources: Hydrocarbon, Nuclear or Renewable?
Reviewed by: Imad Makki
Arabic
English

Bibliograpy

135
145
12

OIL AND ARAB COOPERATION - 135

Summary

International Developments in Oil and Natural Gas
Markets and their Impact on Arab Countries (1)
(Part I)

Christophe Alsopp* & Bassam Fattouh**

The period since the last Arab Energy conference in 2006 could
hardly have been more interesting and challenging for oil and gas
producers. In 2006, at global level, the ‘great moderation’ appeared
well established after the downturn in the early 2000s. Oil prices
were firm and on the way up. Demand and supply patterns for oil
had been changing, notably due to increased demand for oil in Asia
and due to emerging disappointment about non-OPEC oil supplies.
Geopolitical security issues and concern over climate change and
policy responses to it were rising up the political agenda.

The anticipation of continuing rapid growth was one of the
drivers that set the scene for the very rapid rise in oil and other
commodity prices, from about $25 in 2002 to their peak at $147
in July 2008. The decline in oil prices from their peak to a low of
below $40 at the beginning of 2009 is hardly surprising. In fact, it
may well be asked why the fall was not even greater. One reason,
further discussed below, is the OPEC response. Another is that
market anticipations of the future price of oil never fell below
$60 per barrel. As confidence in world recovery (and continued
growth in China and India) developed, spot prices rose in line
with the futures, and are now trading roughly in a band between
about $70 and $80.

1) Paper presented in the 9th Arab Energy Conference, Held in Doha, State of Qatar, 9 - 12 May 2010.
* Director, the Oxford Institute for Energy Studies and Fellow of New College and
Reader in Economic Policy at the University of Oxford
* Senior Research Fellow and Director of the Oil and Middle East Programme, the
Oxford Institute for Energy Studies
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Obviously, a key set of issues concerns prospects for the world recovery
and, closely related to anticipations of recovery, the likely development
of oil prices, especially given recent levels of excess capacity. On the
demand side, the situation in natural gas markets is broadly similar. But
the supply picture is very different from oil. One of the themes of this
paper is the question of whether there will be an emerging ‘disconnect’
between oil and gas developments in the medium term.

Section two considers some key aspects of the global economic
picture. The recovery has already confounded the dire predictions of the
pessimists. But the key point is that, even if growth rates recover, there is
a downward ‘level effect’ on energy demand, which will affect the supply/
demand balance for years to come. That said, there are both upside and
downside risks - and expectations, which drive oil prices, are likely to be
volatile. Beyond this is the question of what kind of a world picture is
likely to emerge in the medium term. The consensus has it that emerging
market economies will drive the world economy whilst OECD countries
languish with relatively low growth, in part due to policy concerns over
deficits and debt. There are forces which point both to low (real) interest
rates and to restricted credit flows due to continuing problems in the
financial sector (and new regulations).

Section three turns to oil. There are a number of important themes
which relate to supply, the dynamics of demand, volatility and possible
policy responses designed (for good or ill) to limit price swings. Another
theme is the increasing importance of the consumer producer dialogue.
Will the last cycle lead to major changes in the way the international
oil market functions? The key question is whether the recent relative
consensus over oil market prospects and stability is likely to persist.

Section four turns to gas – where it is argued that changes over the past
four years have been particularly far reaching – posing many questions
for the future. Section five considers the some of the key issues raised by
all the above for the MENA region.
)Sections 4 and 5 will be covered in our next issue(
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Summary

The Rationalization of the Energy Consumption in
Arab Countries, its Drivers & Economic Impact (1)
Mohamed El Houari *
The Arab region holds more than 60% of the world oil reserves and about 30% of
gas reserves. It is also the world’s most suitable region for the exploitation of renewable
energy resources, thanks to its vast deserts, long coast lines and the diversity of terrain
altitudes. But the region is still dependent -to a large scale- on the foreign experience and
technology in exploitation and conversion of these sources. In addition, the Arab domestic
consumption of energy is still growing at high levels. There is no doubt that paying more
attention to the rationalization of energy consumption, will allow the Arab countries to
avoid various forms of uselessly energy wasting , add to energy security and shape all
prospected sustainable energy projects.
This study addresses all solutions through which rationalization can be achieved in
this vital sector.
Current energy utilization systems are still of very weak efficiency, cars for example
use only 15% of the gasoline potential energy to spin the wheels, electricity end- users
benefit from just 25% of the potential energy of the fuels used in electricity generation
plants, 2% of the potential energy contained in gas cylinders is used in kitchens, the rest is
wasted, current photovoltaic cells can convert no more than 15% of solar energy received,
lighting consumes a small portion of electricity, the rest is vanished in the form of heat.
Although energy wasting in different economic and social aspects seems inevitable
and thought to persist for a while, yet, the energy crises of 1973, and the unexpected
depletion of the Ozone layer in 1976, have formed a turning point in the path of
worldwide energy consumption.
Three fundamental factors interacted to build the contemporary human civilization, namely:
1.
2.
3.

The importance of energy in modern economies.
The awareness of the seriousness of environmental degradation on the future of human life, and
The scarcity of fossil energy; upon which the modern industrial revolution was built.

These factors were fundamental for any form of economic and social development, later they
became challenges for its continuation, leading thus the researches and studies towards:
1) Paper presented in the 9th Arab Energy Conference, Held in Doha, State of Qatar, 9 - 12 May 2010.
* Director of the Economics Department, OAPEC - Kuwait
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• Creating more efficient transfer systems such as the use of associated gas as feedstock in
the petrochemical industry after it was flared, the use of combined cycle to generate electricity,
and the intensification of researches on the fuel cells domain. Such systems enhanced the benefits
drawn out from the increased energy potentials from 30 to 50 %.
• Diversifying the energy resources, especially the nuclear and renewable energies, and
reducing the dependence vis-à-vis of hydrocarbon resources.
• Initiating searches for new patterns of low-energy consumption life style, through the use
of the natural lighting and minimizing commuting by the establishment of remote jobs, and
drawing out benefits from the development of the new communication techniques and building
designs, which use less energy for air conditioning and artificial lighting, along with the use
of individual sources of renewable energy such as using solar energy for water heating, and
generating electricity by small wind turbines and PV panels.
• Taking appropriate measures to reduce environmental pollutants and the causes of climate change.

It must be emphasized that the resources of energy above and below the surface
of the earth are available in quantities that are large enough to fulfill human needs
for a long time; fossil fuel resources represent just a small part of them. The solar,
wind, waves, tidal and geothermal energy are available in vast quantities, however, it
must be stressed that energy resources (whether conventional or nonconventional) are
abundant, fossil fuels represent only a small share of them, solar, wind, waves, tidal
and geothermal energy are available in vast quantities, they need only to be tamed.
Arab deserts for example receive -in five days- an equivalent of all the regions’
reserves of oil and gas in the form of solar energy. Albert Einstein proved at the turn
of the last century the evenness of energy and material; this was later proved by
the fission and fusion experiment. Therefore, it can be stated that the problem is not
the scarcity of energy resources; it is rather the conversion techniques, the scientific
challenges and the technological and economic obstacles.
In this context, the Arab region is located in the heart of these challenges for many
reasons like as it holds more than 60% of global oil reserves and about 30% of gas reserves,
it is also the world’s most convenient region for the exploitation of renewable energy
resources, thanks to its vast desert, long coast lines and the diversity of terrains altitudes.
Addressing energy consumption rationalization in an energy- rich region that
needs cheap energy to stimulate the development process, is not an easy task, it is so
difficult in petroleum countries, and even more difficult in non- petroleum countries
where investing in renewables is very expensive comparing to hydrocarbon sector.
However, paying attention to energy consumption rationalization in the Arab region
represents one of the major inputs to control the utilization and conversion of the
energy on one hand; it also represents the Arab states commitment to CO2 mitigation,
which is assumed to form 80% of the green house gases.
Presenting the by- sector consumption will give a better idea about the available
sector of energy consumption rationalization and its relative importance.
9
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ABSTRACT

The Development of the E.U. Natural Gas Markets and the
Impact on the Gas Demand from OAPEC Member Countries
Ali Rajab *
The European Union natural gas market- the world’s largest gas importers
is continuously changing, due mainly to the regulatory reforms of the gas
sector, aiming at market competition and liberalization, in addition to the
entry of new members to the Union.

Recently, the European gas market attracted media attention following the
Russian – Ukranian disputes over transit tariffs and gas prices, as Ukrain is
the transit country for most of Russian gas exports to Europe. The disputes
resulted in a temporary mid-winter interruptions in the European gas supply
early 2006 and 2009.
Gas supply stoppage has been considered critical factor behind Eurepean
Union energy policy re-appraisal and the measures taken towards enhancement
of energy supply diversification.
EU officials have voiced increasing concerns over Russia’s reliability as
an energy exporter and are looking for ways to reduce Europe dependence on
the Russian gas by encouraging gas imports from other sources, such as the
Caspian area and the Middle East, including member countries.
Europe is considered a traditional market for the North African gas, due
to the geographical proximity and an easily reachable market for Gulf gas
supplies.

The study investigates the potential impact of above developments and the
prospect of expanding gas trade between member countries and Europe, taking
into consideration Arab gas industry outlook and the uncertainty surrounding
EU gas future growth of demand.
* Senior Economic Expert - Economics Department, OAPEC - Kuwait
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