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النفط والتعاون العربي مجلة ف�سلية علمية محكمة تعني ب�سوؤون النفط والغاز والطاقة
حيث ت�ستقطب نخبة من المتخ�س�سين العرب واالأجانب لن�سر اأبحاثهم وتعزيز التعاون العلمي
في المجاالت التي تغطيها المجلة ،كما تقوم على ت�سجيع الباحثين على اإنجاز بحوثهم المبتكرة
واالأ�سهام في ن�سر المعرفة والثقافة البترولية وتلك المتعلقة بالطاقة وتعميمها والعمل على
متابعة التطورات العلمية في مجال ال�سناعة البترولية.
االبحاث Research Articles

كافة البحاث التي تتعلق بالنفط والغاز والطاقة والتي تهدف اإلى الح�صول على اإ�صافات جديدة
في حقل الفكر الإقت�صادي العربي.
مراجعة االبحاث والكتب Review Articles & Books

تقوم المجلة بن�صر المقالت التي تقدم مراجعة تحليلية لكتب اأو درا�صات تم ن�صرها حول
�صناعة النفط والغاز والطاقة عموماً ،بحيث تكون هذه المقالت مرجعاً للباحثين حول اأحدث واأهم
الإ�صدارات المتعلقة بال�صناعة البترولية.
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تتناول التقارير وقائع موؤتمر اأو ندوة ح�صرها الكاتب� ،صريطة اأن تكون موا�صيعها ذات �صلة
بالنفط والغاز والطاقة ،كما ي�صترط ا�صتئذان الجهة التي اأوفدته للموؤتمر اأو الموؤ�ص�صات الم�صرفة
عليه لكي ت�صمح له بن�صرها في مجلتنا .وان ل تزيد عدد �صفحات التقرير عن � 10صفحات مع
كافة ال�صكال والخرائط والجداول ان وجدت.
�ضروط البحث

•ن�صر الأبحاث العلمية الأ�صيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها
دوليا ومكتوبة باللغة العربية.
•ان ل يتجاوز البحث العلمي المن�صور على � 40صفحة( ،متن البحث ،الجداول وال�صكال) بدون
قائمة المراجع ،وير�صل اإلكترونيا كام ً
ال اإلى المجلة على �صكل .word document
•تر�صل ال�صكال ،الخرائط وال�صور في ملف ا�صافي على �صكل .JPEG
•ا�صتخدام خط  Times New Romanفي الكتابة وبحجم  ،12وان تكون الم�صافة بين
ال�صطر  .1.5وان تكون ر�صف الكلمات بطريقة .Justified
•ان يتم ال�صارة الى م�صادر المعلومات بطريقة علمية وا�صحة.

•عند اقتبا�س اي معلومات من اي م�صدر (اذا كانت المعلومات رقميه او ررووؤية معينة او تحليل
أ�صلوب
صلوب
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ا�صصصا�س
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�صصارة
وال�ص
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صياق
وال�صصصركات
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المن�صصصورة
•تعبر جميع الفكار المن�
ورة لموجبات فنية.
المن�صصصورة
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البحـــــث األول

الملخ�ص التنفيذي
ته���دف الدرا�ص���ة ،بالدرجة الأ�صا����س ،اإلى اإلقاء
ال�ص���وء على تطور اإم���دادات الطاقة ف���ي البرازيل،
واآفاقه���ا الم�صتقبلية .وركز الجزء الأول من الدرا�صة
عل���ى اإعط���اء لمح���ة عامة ح���ول مزي���ج الطاقة في
البرازيل ،حيث يتميز مزيج الطاقة البرازيلية بهيمنة
الطاق���ة المتج���ددة وبن�صبة بلغ���ت حوالي  %43من
اإجمالي ا�صته���اك الطاقة في البرازيل كما في عام
 ،2011و�ص���كل النف���ط ن�صب���ة  ،%41م���ا يعني باأن
م�ص���ادر الطاقة الأخرى ق���د �صكلت مجتمعة حوالي
 %16فق���ط م���ن اإجمال���ي ا�صته���اك الطاق���ة ف���ي
البرازيل خال العام المذكور.
بعد الكت�صافات الكبيرة خال ال�صنوات الأخيرة
ف���ي المناط���ق المغمورة  ،وبخا�صة ف���ي منطقة “ما
قب���ل الملح” تزايدت احتياطيات البرازيل من النفط
ب�ص���كل كبي���ر لت�صل اإلى  16.2ملي���ار برميل كما في
نهاية عام  ،2014اأي بزيادة حوالي  %45بالمقارنة
م���ع عام  .2004كما ارتفع���ت احتياطياتها من الغاز
لت�صل اإلى حوالي  0.5ترليون متر مكعب ،اأي بزيادة
حوالي  %67بالمقارنة مع عام .2004
اأم���ا الج���زء الثان���ي فق���د خ�ص�س للتط���رق اإلى
تط���ور اإمدادات النفط والغاز الطبيعي في البرازيل،
ففيما يخ�س اإمدادات النفط ،و�صل اإنتاج النفط في
البرازي���ل اإلى  2.35مليون ب/ي عام  ،2014بزيادة
حوالي  1.1مليون ب/ي  ،اأي ما يعادل حوالي %85
بالمقارنة مع عام .2000
م���ن جهة اأخرى ،ظ���ل ا�صته���اك البرازيل يفوق
اإنتاجه���ا م���ن النف���ط من���ذ بداي���ة �صناع���ة النف���ط
البرازيلية وم���ا يعني ذلك من حاجة اإلى واردات من
الخارج .اإل اأن البرازيل تعتبر دولة م�صدرة وم�صتوردة
للنف���ط في اآن واح���د واإن كانت الكمي���ات متوا�صعة
ن�صبياً �صواء بالن�صبة للت�صدي���ر اأوال�صتيراد .وتتوزع
�ص���ادرات البرازي���ل عل���ى ال�ص���وق الآ�صيوي���ة بن�صبة
 ،%43واأمريكا ال�صمالية ( ،)%32واأوروبا (،)%13
واأمري���كا الو�صط���ى والجنوبي���ة ( )%12كما في عام
 .2013م���ن جه���ة اأخرى ،كان م�ص���در حوالي %72
م���ن وارداتها النفطي���ة في عام  2013م���ن اأفريقيا
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بينما �صاهمت ال�صرق الأو�صط بحوالي  ،%24ودول
اأخرى من اآ�صيا واأمريكا الو�صطى والجنوبية بالن�صبة
المتبقية.
اأما فيم���ا يتعلق باإم���دادات الغاز ف���ي البرازيل،
ف���اإن �صناعة الغ���از البرازيلي���ة تعتبر حديث���ة العهد
ومتوا�صعة في حجمه���ا بالمقارنة مع النفط .و�صهد
اإنت���اج الغ���از في البرازي���ل اتجاه���اً ت�صاعدياً خال
الفت���رة  2014-2000لي�ص���ل اإل���ى  20ملي���ار متر
مكع���ب ع���ام  ،2014اأي م���ا يع���ادل زي���ادة %167
بالمقارنة مع عام  .2000وبرغم الزيادات في اإنتاج
الغ���از المحلي فق���د تو�صعت الفجوة م���ا بين الإنتاج
وال�صته���اك في البرازيل ب�ص���وء تزايد ال�صتهاك
بمع���دلت تف���وق الإنتاج .وهذا م���ا ا�صطر الحكومة
البرازيلي���ة اإلى ا�صتيراد الغاز عبر الأنابيب وبخا�صة
م���ن جارته���ا بوليفي���ا .ه���ذا بالإ�صاف���ة اإل���ى بع�س
الكميات من الغاز الم�صال معتمدة في ذلك ،وبدرجة
كبي���رة ،على الم�صادر القريب���ة مثل ترينداد وتوباغو
بالإ�صافة اإل���ى دول �صرق اأفريقيا .كما تم ال�صتيراد
من بع�س ال���دول الأع�صاء ،وبخا�صة قطر والجزائر
وم�ص���ر ،وذلك لتلبية الحتياجات المحلية المتزايدة
من الغاز.
وتن���اول الجزء الثالث النف���ط والغاز في منطقة
“م���ا قبل الملح” البرازيلية التي غيّرت ،وب�صكل كبير
م���ن واق���ع واآفاق �صناع���ة النفط والغ���از البرازيلية.
ويعتب���ر حق���ل “توبي” الذي ت���م اكت�صافه في حو�س
�صانتو����س عام  2006اأول���ى الكت�صافات الكبيرة في
منطقة “ما قبل الملح” البرازيلية .ومن اأهم العوامل
الرئي�صي���ة وراء نجاح البرازيل في المياه العميقة هو
التقدم التكنولوجي الذي �صاعد في اإمكانية اكت�صاف
واإنتاج ونقل النفط والغاز من تلك الم�صادر من المياه
العميق���ة الأكث���ر تعقيداً م���ن الناحي���ة التقنية .هذا
بالإ�صافة اإلى و�ص���ول اأ�صعار النفط خال ال�صنوات
الأخي���رة اإلى م�صتويات م�صجعة �صاهمت بدورها في
تح�صين اقت�صاديات الم�صاريع في المناطق المغمورة
العميقة.
ب���دون �صك ،تعد الم�صادر المكت�صفة في منطقة
“م���ا قب���ل الملح” ف���ي البرازي���ل �صخم���ة لكنها في
نف�س الوق���ت تمثل اإحدى التحدي���ات الأكثر �صعوبة

ميزان الطاقة في الهند:
الواقع واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء

ف���ي �صناعة النفط العالمية ومنها التحديات التقنية
واللوج�صتية والتكاليف العالية والمخاطر البيئية.
وتن���اول الجزء الرابع �صناعة الوقود الحيوي في
البرازي���ل حيث تع���د البرازيل دولة رائ���دة في مجال
اإنت���اج وا�صتهاك الوقود الحيوي ،وبخا�صة الإيثانول
م���ن ق�صب ال�صكر ،كوق���ود للنقل .ولغاية عام 2005
كان���ت البرازيل تعتب���ر الدولة الأكبر ف���ي العالم في
اإنتاج الإيثانول قبل اأن تتجاوزها الوليات المتحدة.
يذك���ر ،و�صل اإنت���اج البرازيل م���ن الإيثانول حده
الأعل���ى البال���غ  28.2ملي���ون متر مكع���ب (ما يعادل
 486األف ب/ي) عام  2010ولم تتمكن البرازيل من
تحقيق مثل ذلك الم�صتوى لغاية عام  .2014وفي ظل
تكاليف اإنتاجه���ا المنخف�صة ن�صبياً ،تمكنت البرازيل
م���ن دخول ال�ص���وق العالمية كدولة م�ص���درة �صافية
لاإيثان���ول على رغم توا�صع الكميات الم�صدرة .وفي
مجال �صناعة الديزل الحيوي ،تعتبر البرازيل حديثة
العه���د ن�صبياً بالمقارنة مع الإيثان���ول ،حيث لم يبداأ
اإنتاجها التجاري اإل في عام  ،2005لكنها ا�صتطاعت
وخال فترة ق�صيرة زيادة اإنتاجها ب�صكل دراماتيكي.
وب�ص���كل عام ،برز في العالم خال ال�صنوات الأخيرة
جدل ح���اد حول اإنتاج الوقود الحي���وي وتزايد القلق
بخ�صو�س الجوان���ب القت�صادية والبيئية والديمومة
الجتماعي���ة للوق���ود الحي���وي ،وبخا�ص���ة مناف�صت���ه
للغذاء ،ف���ي حالة التو�صع باإنتاجه في اإطار التقنيات
الحالية.
وخ�ص����س الجزء الخام�س م���ن الدرا�صة للتطرق
اإل���ى الآف���اق الم�صتقبلي���ة لإم���دادات الطاق���ة ف���ي
البرازي���ل ،حيث ت�صير التوقع���ات الأخيرة اإلى تحول
البرازي���ل اإلى دولة م�صدرة �صافية للنفط على الأمد
القريب ،لكن الكميات يتوقع اأن تكون متوا�صعة.
اأم���ا بالن�صبة لتج���ارة الغاز ،فهنال���ك العديد من
عوام���ل عدم اليقين تحي���ط باإمكانيات اآفاق ت�صدير
البرازي���ل للغاز في الم�صتقب���ل خ�صو�صاً واأن اإمكانية
موازنة الغاز والكتف���اء الذاتي في البرازيل ل يتوقع
تحقيقه���ا على الأم���د القري���ب .وت�صي���ر المعطيات
الحالي���ة اإل���ى اأن الإيثانول �صيمثل الج���زء الأكبر من
اإنتاج البرازيل من الوقود الحيوي على الأمد البعيد.
وفي حال���ة ا�صتمرار نمو الطلب المحلي على الوقود

الحيوي ،فاإن الكميات المتوفرة للت�صدير منه �صتكون
متوا�صع���ة اأو قد ت�صطر البرازيل اإلى وقف الت�صدير
لاإيفاء بمتطلبات ال�صوق المحلية بحلول عام .2040
كم���ا ا�صتعر����س الج���زء ال�صاد����س م���ن الدرا�صة
النعكا�صات المحتملة عل���ى ال�صوق العالمية والدول
الأع�صاء ،والتي كانت على النحو التالي:
اإن تح���ول البرازي���ل اإل���ى دولة م�ص���درة �صافية
للنفط ،يعن���ي تحولها من دولة م�صت���وردة للنفط من
بع����س الدول الأع�صاء اإلى دولة م�صدرة مناف�صة لها
في اأ�صواقها الرئي�صية.
اإن اكت�ص���اف نوعيات نفوط خفيفة في البرازيل،
وبخا�ص���ة في منطقة “ما قبل الملح” يمنحها فر�صة
للتو�ص���ع ب�صكل اأكب���ر وتنويع �صادراتها ف���ي الأ�صواق
العالمي���ة ،والتي تقت�صر حالياً على النوعيات الثقيلة
تقريب���اً ،وم���ا قد يعني ذلك من مناف�ص���ة اأكبر للدول
الأع�ص���اء ف���ي اأ�صواقه���ا الرئي�صي���ة وبخا�ص���ة اآ�صيا
واأوروبا.
كون واردات البرازيل من الغاز من الدول العربية
متوا�صعة فاإن النعكا�صات لزيادة اإنتاج الغاز المحلي
في البرازيل يتوقع اأن تكون اأقل على الدول الأع�صاء
بالمقارنة مع اإنتاج النفط.
في ظل مناف�صة الوقود الحيوي للنفط في قطاع
النق���ل ،فاإن اأي تطورات في مج���ال اإنتاج وا�صتهاك
الوقود الحيوي ،قد يكون لها انعكا�صات غير مبا�صرة
في �صوق النفط البرازيلية والعالم.
اأم���ا الجزء ال�صابع والأخير فق���د اأختم بعدد من
الماحظات الختامية وال�صتنتاجات.
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البحـــــث األول

تطور �إمد�د�ت �لطاقة في �لبر�زيل و�آفاقه
�لم�ستقبلية ،و�النعكا�سات �لمحتملة على
�لدول �الأع�ساء
مقدمة عامة
تع���د البرازيل خام�س اأكبر دول���ة م�صاحة و�صابع
اأكب���ر اقت�صاد في العال���م كما في عام  1 2013وهي
م���ن القت�صادات النا�صئة الكبي���رة .وتمتلك البرازيل
م�ص���ادر طبيعية �صخمة ومتنوع���ة وحققت خطوات
كبيرة في زي���ادة اإنتاجها المحلي من الطاقة لتحتل،
وف���ي جوان���ب متعددة ،مكان���ة متميزة ف���ي منظومة
الطاق���ة العالمي���ة .ومنذ �صبعيني���ات القرن الما�صي
اتبعت البرازي���ل ا�صتراتيجية مزدوج���ة تركزت على
ت�صجيع زيادة اإنت���اج النفط المحلي من خال �صركة
بتروبرا�س ،من جهة ،وتخفي�س الطلب على النفط من
خال تطوير الوقود الحي���وي ال�صائل كبديل للنفط،
م���ن جهة اأخرى .2واأ�صبحت البرازيل دولة رائدة في
مج���ال اإنت���اج الوقود الحيوي وا�صتخ���راج النفط من
المناط���ق المغم���ورة العميقة بعد اأن كان���ت تاريخياً
دولة م�صتوردة للنفط .وبعد النجاحات التي تحققت
ف���ي مجال اإنتاج الوقود الحيوي ،وبخا�صة اليثانول،
والنف���ط من المياه العميق���ة تمكنت البرازيل ولب�صع
�صنوات م���ن الو�صول اإلى مرحلة الكتفاء الذاتي من
الوق���ود ال�صائل اأو حت���ى الت�صدير لبع����س الكميات
لفت���رة ق�صيرة وذلك قب���ل اأن تعود ثانية لت�صبح دولة
م�صت���وردة �صافي���ة للوقود ال�صائل من���ذ عام ،2011
وبخا�ص���ة بعد النم���و المتوا�صل ف���ي ا�صتهاكها من
النف���ط .اإل ان الكت�صاف���ات النفطي���ة الكبي���رة ف���ي
مكامن “ما قبل الملح” في المياه العميقة قد تحول
البرازي���ل اإل���ى ق���وة ل ي�صتهان بها ف���ي مجال قطاع
النف���ط وتوؤهله���ا لتلعب دوراً مهماً ف���ي م�صهد �صوق
النفط العالمية.
ومن جه���ة اأخرى ت�صير التجارب الأخيرة اإلى اأن
�صناع���ة الطاقة البرازيلية تواج���ه م�صاكل وتحديات
كبي���رة ،ومن جوانب متع���ددة والتي قد توؤدي بدورها
اإلى تباطوؤ في معدلت نمو النتاج المخططة ،خا�صة
ب�ص���وء الأعم���اق المتزاي���دة والطبيع���ة الجيولوجية
المعقدة لاكت�صافات البرازيلية الأخيرة في المناطق
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المغمورة العميقة.3
وت�صم���ل الدرا�ص���ة كما تم الإ�صارة اإلي���ه اآنفاً في
الملخ�س التنفيذي ،على �صبعة اأجزاء ،ركز اأولها على
اإعط���اء لمحة عامة حول مزيج الطاقة في البرازيل.
وتن���اول الج���زء الثاني تطور اإم���دادات النفط والغاز
الطبيع���ي في البرازي���ل .وتطرق الج���زء الثالث اإلى
النفط والغاز في منطقة “ما قبل الملح” البرازيلية.
خ�ص����س الجزء الرابع ل�صناع���ة الوقود الحيوي في
البرازي���ل .اأما الجزء الخام�س فقد ا�صتعر�س الآفاق
الم�صتقبلي���ة لإمدادات الطاقة ف���ي البرازيل ،وتناول
الجزء ال�صاد�س النعكا�صات المحتملة على الأ�صواق
العالمي���ة وعلى ال���دول الأع�صاء ،ثم الج���زء ال�صابع
والأخي���ر الذي اختتم ببع����س الماحظات الختامية
وال�صتنتاجات.
�أوال :لمحة عامة حول مزيج �لطاقة في �لبر�زيل
تع���د البرازي���ل الت���ي ت�صغل الج���زء ال�صرقي من
اأمريكا الجنوبية ثامن اأكبر دولة م�صتهلكة للطاقة في
العالم وثالث اأكبر دولة في الأمريكتين (بعد الوليات
المتحدة وكندا) وذلك كما في عام .4 2013
وقد ت�صاعف ا�صتهاك البرازيل من الطاقة منذ
بداي���ة ت�صعينيات القرن الما�صي 5وتزايد بما يقارب
م���ن الن�صف ما بين عام���ي  2003و  6 2013وذلك
لأ�صباب من اأهمها النمو القت�صادي الم�صتمر وبروز
طبق���ة اجتماعي���ة متو�صط���ة جديدة ف���ي البرازيل.
وق���د تج�صد ذلك بو�صوح في المعدلت العالية لنمو
ا�صتهاك الطاقة الكهربائية ووقود النقل ،خ�صو�صاً
واأن قط���اع النقل قد تمي���ز باأعلى معدلت النمو من
بي���ن القطاع���ات القت�صادية خ���ال الفترة -2000
 .2011وبرغ���م الزيادة التي ح�صلت في ال�صتهاك
البرازيلي ،ل يزال معدل ا�صتهاك الفرد من الطاقة
ف���ي البرازيل منخف�صاً ،وبح���دود  %75من المعدل
العالمي.
اأم���ا م���ن ناحية اإنت���اج الطاقة ،فق���د ا�صتحوذت
البرازيل على المركز العا�صر في العالم كما في عام
 2013وا�صتطاع���ت تحقيق زيادة هام���ة في اإنتاجها
من الطاقة وبخا�صة من النفط والأيثانول.

ميزان الطاقة في الهند:
الواقع واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء

 :1-1ميزان الطاقة في البرازيل
م�ص���ادر الطاقة المتج���ددة لتلبية حوالي  % 43من
تهيم���ن م�ص���ادر الطاق���ة المتج���ددة والنف���ط ،اإجمالي ا�صتهاكه���ا الأولي من الطاقة ،والذي يفوق
وب�ص���كل كبي���ر ،على مزي���ج الطاق���ة ف���ي البرازيل .المع���دل العالم���ي لم�صاهمة الطاق���ة المتجددة في
لك���ن تقدي���رات الم�ص���ادر المختلف���ة تتف���اوت ف���ي مزيج الطاقة الأولي ،ما جعل قطاع الطاقة البرازيلي
بع����س الأحيان ب�صبب افترا�صاته���ا المختلفة وطرق م���ن بين الأقل كثافة في العالم فيما يخ�س انبعاثات
ا ن�صبة الكتلة الحيوية
الحت�ص���اب .وطبق���اً لبيانات وكالة الطاق���ة الدولية الكربون .يذكر ،تزاي���دت قلي ً
ا�صتح���وذ النف���ط والم�ص���ادر المتج���ددة (ب�صمنه���ا في مزيج الطاقة البرازيلي خال فترة العقد الأخير
الطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية والوقود الحيوي ف���ي البرازيل .كما دخلت م�ص���ادر الطاقة المتجددة
والم�ص���ادر المتجددة الجدي���دة) على حوالي  % 84الجدي���دة (الطاق���ة ال�صم�صي���ة وطاقة الري���اح) واإن
م���ن اإجمالي الطلب الأولي على الطاقة في البرازيل كان���ت لتزال بن�صب���ة متوا�صعة ج���داً بينما حافظت
كم���ا ف���ي ع���ام  ،2011ما يعن���ي ب���اأن دور الم�صادر الطاق���ة الكهرومائي���ة على ح�ص���ة م�صتق���رة تقريباً
الأخ���رى ب�صمنها الغ���از الطبيعي والفح���م والطاقة في مزيج الطاق���ة البرازيلي خال الفترة المذكورة.
النووي���ة يعتبر منخف�س ن�صبياً ،حيث ت�صكل مجتمعة م���ن جهة اأخ���رى ،كان هنال���ك انخفا����س في ح�صة
حوالي  % 16م���ن اإجمالي مزيج الطاقة البرازيلي ،الفح���م �صاحبه انخفا�س طفيف ف���ي ح�صة الطاقة
وكما يت�صح من ال�صكل التالي:
النووية ،وبالمقابل ،تزايد دور الغاز في مزيج الطاقة
البرازيلي خال العقد الأخير.7
اأما بالن�صبة لنم���ط ا�صتهاك الطاقة
�ل�سكل ()1
مزي� èلطاقة في �لبر�زيل كما في عام 2011
ح�صب القطاع���ات القت�صادية البرازيلية،
()%
يهيمن القط���اع ال�صناعي با�صتحواذه على
متجددة أخرى %0.4
النووية% 1.5
 %37.6من اإجمالي ا�صتهاك الطاقة في
الفحم% 5.6
البرازي���ل كما في عام  ،2011حيث تزايد
الطل���ب على الطاقة ف���ي القطاع المذكور
الغاز % 8.6
بمع���دل �صن���وي مق���داره  %3.5م���ا بي���ن
النفط % 40.8
عامي  1990و .2011وفيما يتعلق بقطاع
الكهرومائية% 13.9
النق���ل ،الذي يعتمد عل���ى النفط والوقود
الحي���وي ،فقد ا�صتح���وذ على ن�صبة %34
الحيوية % 29.2
((بضمنها الوقود الحيوي
خ�صو�صاً واأن �صوق ال�صي���ارات البرازيلية
يع���د رابع اأكبر �صوق في العالم بعد كل من
ال�صين والوليات المتح���دة واليابان .يلي
 Source: IEA, Brazil Energy Outlook, Part B, World Energy Outlook, 2013.ذلك قطاع المباني بن�صبة  %16علماً باأن
يت�ض���ح م���ن ال�ض���كل اأعاله باأن النفط يلع���ب دوراً كبيراً في مزيج الطاق���ة البرازيلية بحيث القطاع المذكور قد انخف�س اعتماده على
ي�ضكل حوالي  %41من اإجمالي ا�ضتهالك الطاقة البرازيلية خالل عام  .2011مع ذلك لوحظ
وتعتمد التقليدي م���ن الكتلة الحيوية ف���ي ا�صتهاك
الوق���ود
انخفا����ض متوا�ضع في ح�ض���ة النفط في مزيج الطاقة البرازيلي خ���الل العقد الأخير.
من
ا�ضتهالكها الأولي
النف���طإجمالي
حواليأن % 43من ا
المتجددة لتلبية
م���نالطاقة
م�ضادر
البرازيل على
يلعب
أع���اه ب���ا
ال�ص���كل ا
يت�ص���ح
الطاق���ة المنزلية لت�صل اإل���ى حوالي  %20فقط عام
الطاق���ة ،والذي يفوق المع���دل العالمي لم�ضاهمة الطاقة المتجددة ف���ي مزيج الطاقة الأولي،
بحي���ث
دوراً كبي���راً ف���ي مزي���ج الطاق���ة البرازيلي���ة
الكربون.بينما كانت ت�صكل الجزء الأكبر عام .1990
يخ�ض انبعاثات2011
م���ا جعل قطاع الطاقة البرازيلي من بي���ن الأقل كثافة في العالم فيما
الطاقة
ا�صتهاك
إجمال���ي
من ا
حوالي
أما بالن�صب���ة لبقية القطاعات ب�صمنها الزراعة
خالل فترة العقد الاأخير
البرازيلي
مزيج الطاقة
الحيوية في
%41الكتلة
ال ن�ضبة
قلي ً
ي�ص���كلتزاي���دت
يذك���ر،
ال�ضم�ضية وطاقة الرياح)
ذل���ك(الطاقة
م���عالجديدة
المتج���ددة
ع���امالطاقة
خ���ال م�ضادر
البرازيل .كما دخلت
ف���ي
لوح���ظ
.2011
البرازيلي���ة
وال�صتخدام���ات لغي���ر الطاقة فق���د ا�صتحوذت على
واإن كان���ت لتزال بن�ضب���ة متوا�ضعة جداً بينما حافظت الطاقة الكهرومائية على ح�ضة م�ضتقرة
مزيج
النفط في
البرازيليح�صة
متوا�صع في
 %12.4من اإجمال���ي ا�صتهاك الطاقة في البرازيل
الطاقةكان هنالك انخفا�ض
جهة اأخرى،
المذكورة .من
خالل الفترة
انخفا�سمزيج الطاقة
تقريباً في
وبالمقابل ،تزايد دور
الطاقة النووية،
أخير.في ح�ضة
انخفا�ضلطفيف
البرازيليالفحم
في ح�ضة
البرازيل على
وتعتمد
�ضاحبهالعقد ا
خال
خالالغازعام  ،2011وكما يت�صح من ال�صكل التالي:
في مزيج الطاقة البرازيلي خالل العقد الأخير(.)7

BP, Statistical Review of World Energy, Various Issues.
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العال���م بع���د كل من ال�ضين والولي���ات المتحدة واليابان .يلي ذلك قط���اع المباني بن�ضبة %16
علم���اً ب���اأن القطاع المذكور قد انخف����ض اعتماده على الوقود التقليدي م���ن الكتلة الحيوية في
ا�ضته���الك الطاقة المنزلي���ة لت�ضل اإلى حوالي  %20فقط عام  2011بينما كانت ت�ضكل الجزء
البحـــــث األول
الأكبر عام .1990
اأما بالن�ضبة لبقية القطاعات ب�ضمنها الزراعة وال�ضتخدامات لغير الطاقة فقد ا�ضتحوذت
عل���ى  %12.4م���ن اإجمالي ا�ضته���الك الطاقة في البرازيل خالل ع���ام  ،2011وكما يت�ضح من
ال�ضكل التالي:
�ل�سكل ()2
توز´ ��ستهالك �لطاقة في �لبر�زيل ح�سب �لقطاعات �لقت�سادية �لرFي�سية كما في عام 2011
()%

بقية القطاعات
%12.4

الصناعي % 37.6

المباني % 16

النقل % 34

«تطور �إمد�د�ت �لطاقة في �لبر�زيل و �آفاقها �لم�ستقبلية،
و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �لأع�ساء »

اأما بالن�ضبة لنمط ا�ضتهالك الطاقة ح�ضب القطاعات القت�ضادية البرازيلية ،يهيمن القطاع
الأرقام محت�ضبة من:
البرازيل كما في عام
ال�ضناع���ي با�ضتح���واذه على  %37.6من اإجمال���ي ا�ضتهالك الطاقة ف���ي
IEA, Brazil Energy Outlook, Part B, World Energy Outlook,2013.
 ،2011حي���ث تزاي���د الطلب على الطاقة في القطاع المذكور بمع���دل �ضنوي مقداره  %3.5ما
بين عامي  1990و .2011وفيما يتعلق بقطاع النقل ،الذي يعتمد على النفط والوقود الحيوي،
�ضوق في
عل���ى رابع ا
البرازيلية يعد
ال�ضيارات
والنف���طاً واأن �ضوق
 %34%5خ�ضو�ض
ا�ضتحوذ على ن�ضبة
وتمتل���ك البرازيل ثال���ث اأكبر قطاع توليدفقدكهرباء
منها
%3أكبرلكل
النووية
والطاق���ة
العال���م بع���د كل من ال�ضين والولي���ات المتحدة واليابان .يلي ذلك قط���اع المباني بن�ضبة %16
في الأمريكتين(14بعد كل من الوليات المتحدة وكندا)
البرازيل،
في
الكهرباء
تولي���د
في
%2
على
والفح���م
علم���اً ب���اأن القطاع المذكور قد انخف����ض اعتماده على الوقود التقليدي م���ن الكتلة الحيوية في
وبقدرة توليد قائم���ة بحدود  127غيغاواط كما
ال�صم�صية
الري���اح
طاقة
ت���زال
فيالطاقة ول
والطاقةت�ضكل الجزء
 2011بينما كانت
فقط عام
م�صاهمة%20
لت�ضل اإلى حوالي
المنزلي���ة
ا�ضته���الك
م�صادرها.لأكبر عام
ا
ع���ام  8 2013والتي تتميز بتن���وع
وتزايد .1990متوا�صع���ة جداً ( اأقل من  %1مجتمعة) خال العام
اأما بالن�ضبة لبقية القطاعات ب�ضمنها الزراعة وال�ضتخدامات لغير الطاقة فقد ا�ضتحوذت
ا�صته���اك الكهرباء ف���ي البرازيل بن�صبة حوالي  %4المذكور ،وكما في ال�صكل التالي:
عل���ى  %12.4م���ن اإجمالي ا�ضته���الك الطاقة في البرازيل خالل ع���ام  ،2011وكما يت�ضح من
منذ عام  1990والذي يفوق معدل النمو
ال�ضكل التالي:
�ل�سكل ()2
القت�ص���ادي البرازيلي خال تلك الفترة
توز´ ��ستهالك �لطاقة في �لبر�زيل ح�سب �لقطاعات �لقت�سادية �لرFي�سية كما في عام 2011
لأ�صب���اب متع���ددة منها اأ�صع���ار الكهرباء
()%

المنخف�ص���ة للم�صتهل���ك والتي ل تعك�س
التكاليف الحقيقية.9
وب�صوء م�صادرها المائية ال�صخمة،
تعد البرازيل ثال���ث اأكبر دولة في العالم
ف���ي ا�صته���اك الطاق���ة الكه���رومائي���ة
(بعد كل من ال�صي���ن وكندا) والتي بلغت
حوالي  % 10.2م���ن الإجمالي العالمي
ع���ام  .10 2013وبالتال���ي ،تلعب الطاقة
الكهرومائي���ة دوراً مركزي���اً ف���ي تولي���د
الكهرباء في البرازيل بلغت حوالي %81
ع���ام  .2011و�صاهمت الكتل���ة الحيوية
بن�صب���ة  ،%6بينم���ا ا�صتح���وذ الغاز على
12

بقية القطاعات
%12.4

الصناعي % 37.6

المباني % 16

النقل % 34

الأرقام محت�ضبة من:
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المذك���ور( .)11اأما مو�ض���م الجفاف الذي ح�ضل في �ضيف  2014فقد اأدى اإلى تخفي�ض من�ضوب
المي���اه ف���ي بع�ض مناطق المحط���ات الكهرومائية الرئي�ضية في البرازي���ل اإلى حوالي  %37من
طاقات
إ�ضافة
ميزان خالل ا
طاقته���ا .وه���ذا ما دعى الحكومة لل�ضعي لتنويع قط���اع توليد الكهرباء من
الهند:
في
الطاقة
توليد جديدة معتمدة على الوقود الأحفوري( )12من �ضمنها كميات كبيرة من الغاز الم�ضال(.)13
الواقع واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء
وبرغ���م الخط���ط البرازيلية التي تهدف اإل���ى تنويع الم�ضادر في مجال تولي���د الكهرباء من
خ���الل تقلي���ل دور الطاقة الكهرومائية لتخفيف مخاط���ر النقطاعات في توليد الكهرباء نتيجة
لموا�ضم الجف���اف ،بالإ�ضافة اإلى المحددات الجتماعية واليكولوجية التي تواجه بناء م�ضاريع
كهرومائي���ة كبي���رة( ،)14فاإن البرازي���ل ل تزال م�ضتمرة ف���ي تنفيذ بع�ض الم�ضاري���ع الكهرومائية
العمالق���ة كم���ا ف���ي حالة محطة تولي���د ( )Belo Monteف���ي حو�ض الأم���ازون بكلفة حوالي
يذك���ر ،يعاني قط���اع توليد الطاق���ة الكهرومائية  : 2-1االحتياطيات
 13ملي���ار دولر وبطاقة  1400ميغاواط وال���ذي �ضي�ضكل بعد اإكماله المخطط في عام 2016
البرازيل
والغاز في
تزاي���دت
تكرار
ف���ي البرازيل من معوقات ومحددات من اأهمها
م�ضاكل �ضناعة
النف���طيزيد من
احتياطياتالعالم .ومما
البرازي���ل والثالثة في
محطة توليد كهرباء في
ثان���ي اأكبر
الطاقة
مجال
في
البرازيل
إمكانيات
ا
من
أكبر
ل
ا
الجزء
وقوع
أي�ضا،
ا
البرازيل
في
الكهرب���اء
تولي���د
موا�ص���م الجفاف وانخفا����س من�صوب المياه وما يعني ب�ص���كل كبي���ر خال ال�صن���وات القليل���ة الأخيرة ،كما
الكهرومائية في حو�ض الأمازون �ضمال البالد ،والتي تبعد كثيراً عن مراكز الطلب على الكهرباء
جنوب في
الكبيرة
الكت�صافات
ال�صكل()15التالي،
يت�صح من
توليدأماكنوتوزيع
ذلك من اآثار �صلبية على ربحية �صركات
البرازيلية الكبيرة
التجمعات ال�ضكانية
وا
ال�ضرقية
إثر طول ال�ضواحل
وبخا�ضة اعلى
()16
النقل
في
عالي
فاقد
وجود
يعني
ما
البالد،
.
الكهرب���اء وذلك كما ح�صل في عام  2012والذي نتج المناط���ق المغمورة البرازيلية ف���ي حو�صي �صانتو�س

ع���ن تخفي�س الطاق���ة الكهرومائية بح���دود  %2في وكامبو�س لت�صل اإلى  18.2مليار برميل مكافئ نفط
� : 2-1لحتياطيات
كم���ا في نهاي���ة ع���ام  .2013وت�ص���كل الحتياطيات
مزي���ج الطاقة في تولي���د الكهرباء في البرازيل خال
تزاي���دت احتياطيات النفط والغاز في البرازيل ب�ضكل كبير خالل ال�ضنوات القليلة الأخيرة،
11
ي�صكل
بينما
)%84
(حوالي
أكبر
ل
ا
الج����زء
النفطي���ة
ح�صل
فيمن ال�ض���كل التالي ،اإثر الكت�ضاف���ات الكبيرة في المناطق المغم���ورة البرازيلية في
يت�ض���ح
الع���ام المذكور  .اأما مو�صم الجفاف الذي كم���ا
برميل مكافئ نفط كما في نهاية عام .2013
 18.2مليار
الغازلت�ضل اإلى
�ضانتو�ض وكامبو�ض
المتبقية:
الن�صبة
حو�ضيالمياه
�صي���ف  2014فقد اأدى اإل���ى تخفي�س من�صوب
وت�ضكل الحتياطيات النفطية الج����زء الأكبر (حوالي  )%84بينما ي�ضكل الغاز الن�ضبة المتبقية:
في بع�س مناطق المحطات الكهرومائية
�ل�سكل ()4
الرئي�صية في البرازيل اإلى حوالي %37
تطور �حتياطيات �لنفط و�لغاز �لطبيعي في �لبر�زيل
الحكومة
م���ن طاقته���ا .وه���ذا ما دع���ى
11 Leda Gomes, Brazil: Country of the Future or Has its Time Come for Natural Gas? June 2014,
OIES Paper: NG88, Oxford Institute for Energy Studies
لل�صع���ي لتنوي���ع قط���اع تولي���د الكهرباء
12 Mari Luomi, Sustainable Energy in Brazil: Reversing Past Achievements or Realizing Future
Potential, August 2014,OIES Paper: SP 34, Oxford Institute for Energy Studies.
م���ن خال اإ�صافة طاق���ات توليد جديدة
13 EIA, Today in Energy, June 17, 2014.
14 John Michell, Energy in Brazil, First Magazine Ltd. London,
معتم���دة عل���ى الوق���ود الأحف���وري 12من
www.firstmagazine.com/Download,Special Report Detail.
15 EIA, Today in Energy, June 17, 2014.
�صمنها كميات كبيرة من الغاز الم�صال.13
16 Energy Economist, Issue 377, March 2013.
وبرغ���م الخط���ط البرازيلي���ة الت���ي
16
ته���دف اإل���ى تنويع الم�ص���ادر في مجال
تولي���د الكهرب���اء م���ن خ���ال تقليل دور
الطاق���ة الكهرومائي���ة لتخفيف مخاطر
النقطاعات في تولي���د الكهرباء نتيجة
لموا�ص���م الجف���اف ،بالإ�صاف���ة اإل���ى
Source: IEA, Brazil Energy Outlook, Part B, World Energy Outlook 2013.
المح���ددات الجتماعي���ة واليكولوجية
وتمت��ل���ك البرازي���ل احتياطيات من الفحم تقدر بح���دود  6.6مليار طن ،والتي ت�ضكل حوالي
إن الإجمال���ي العالمي كم���ا في عام  .2013اإل اأن حوال���ي  %75منها يعتبر منخف�ض
م���ن
الت���ي تواجه بناء م�صاري���ع كهرومائية كبي���رة0.7
%،14فا
الجودة كما اأنها تعاني من ارتفاع في ن�ضبة الرماد والكبريت ،ما يجعلها غير منا�ضبة لال�ضتخدام
تقدر
الفحم
احتياطيات م���ن
البرازي���ل
الم�صاريع
إلى 2.2
ينخف�ض لي�ضل ا
الفحم في البرازيل
وتمتل���كما جعل اإنتاج
�ضناع���ة الحديد وال�ضلب .وهذا
البرازي���ل ل تزال م�صتمرة في تنفيذ بع�س ف���ي
مكافئ
مليون طن
البالغ 3.5
طن،لأعلى
مع حده ا
بالمقارنة
توليدمكافئ نفط عام
مليون طن
0.7نفط%
حوالي
ت�صكل
والتي
مليار
6.62011
بح���دود
الكهرومائي���ة العماق���ة كما في حال���ة محطة
في منت�ضف ثمانينيات القرن الما�ضي.
( )Belo Monteفي حو�س الأمازون بكلفة حوالي م���ن الإجمال���ي العالمي كما في ع���ام  .2013اإل اأن
اأم���ا بالن�ضبة لحتياطي���ات اليورانيوم ،تعد البرازيل تا�ضع اأكبر دول���ة في العالم في امتالك
العالمأنها
الجودة فيكما ا
منخف�س
 %75منها
حوال���ي
وال���ذي
م�ضادر اليورانيوم
يعتب���رإجمالي
يق���ارب  %4من ا
ت�ضكل ن�ضبة ما
اليورانيوم والتي
 13ملي���ار دولر وبطاق���ة  1400ميغ���اواطم�ض���ادر
2011
عام
كما
.
2016فيثاني تعان���ي من ارتفاع ف���ي ن�صبة الرم���اد والكبريت ،ما
�صي�صكل بعد اإكمال���ه المخطط في عام
�لنفطغير منا�صبة لا�صتخدام في �صناعة الحديد
يجعلها
في
والثالثة
البرازيل
اأكب���ر محطة توليد كهرباء ف���ي
� :1-2-1حتياطيات
البرازيل
الفح���م
احتياطياتهاإنتاج
وه���ذافيما جعل ا
وال�صل���ب.
فيبحدود 1.3
قدرت
النفطية والتي
دولة فقيرة
الكهرباء كانت البرازيل تعتبر
العالم .ومما يزيد من م�صاكل �صناعة توليد تاريخياً،
مكافئمليار
ط���ن اأقل من 5
لت�ضل اإلى
 2.2لحق���اً
وتزايدت
الما�ضي.
ثمانينيات القرن
برمي���ل في بداية
ف���ي البرازيل اأي�صا ،وقوع الجزء الأكبر من ا ملي���ار
فحم
مليون
إل���ى
لي�ص���ل ا
ينخف����س
إمكانيات
برمي���ل في بداية الت�ضعيني���ات .لكن البرازيل ا�ضتطاعت تحقيق زي���ادات هامة في احتياطياتها
5.1
حو�س ع���ام  2011بالمقارن���ة مع حده الأعل���ى البالغ
البرازي���ل في مجال الطاق���ة الكهرومائية في
من���ذ بداي���ة القرن الحال���ي ،وبخا�ضة في الن�ض���ف الثاني من العق���د الأول من القرن
النفطي���ة
الأم���ازون �صمال الباد ،والتي تبعد كثيراً عن مراكز مليار طن مكافئ فحم في منت�صف ثمانينيات القرن
17 Nuclear Energy Agency (NEA) and International Atomic Energy Agency (IAEA), Uranium
2011: Resources, Production and Demand, OECD/NEA,No. 7059.
الطل���ب على الكهرب���اء واأماكن التجمع���ات ال�صكانية الما�صي.
اأم���ا بالن�صب���ة لحتياطي���ات اليوراني���وم ،تع���د
البرازيلي���ة الكبيرة 15وبخا�ص���ة على طول ال�صواحل
17
ال�صرقي���ة جنوب الباد ،ما يعني وج���ود فاقد عالي البرازي���ل تا�ص���ع اأكبر دول���ة في العالم ف���ي امتاك
م�صادر اليورانيوم والتي ت�صكل ن�صبة ما يقارب %4
في النقل.16
()17
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م���ن اإجمالي م�ص���ادر اليورانيوم ف���ي العالم كما في البرازي���ل النفطي���ة بحدود  13.2ملي���ار برميل كما
عام .17 2011
ف���ي نهاي���ة ع���ام  ،2013اأي اأنها اأقل م���ن تقديرات
الم�ص���ادر ال�صابق���ة بح���دود  .20%15.4وف���ي كل
 :1-2-1احتياطيات النفط
الأح���وال تمكنت البرازيل من احتال المرتبة الثانية
تاريخي���اً ،كان���ت البرازيل تعتبر دول���ة فقيرة في في الحتياطيات النفطي���ة لمنطقة اأمريكا الاتينية
احتياطياتها النفطية والتي قدرت بحدود  1.3مليار (التي تمتلك حوالي  %19.5من اإجمالي احتياطيات
برميل في بداية ثمانينيات القرن الما�صي .وتزايدت النفط العالمية) وذل���ك نتيجة لاكت�صافات النفطية
لحق���اً لت�صل اإلى اأقل من  5ملي���ار برميل في بداية ف���ي المناط���ق المغم���ورة .21حي���ث اأ�صبح���ت المياه
الت�صعينيات .لكن البرازيل ا�صتطاعت تحقيق زيادات مقابل ال�صواح���ل البرازيلية على المحيط الأطل�صي،
هام���ة ف���ي احتياطياته���ا النفطية من���ذ بداية القرن ومنذ ثمانينيات القرن الما�صي ،تعتبر اإحدى مناطق
الحالي ،وبخا�صة في الن�صف الثاني من العقد الأول الهتم���ام العالمي���ة الرئي�صية في مج���ال ا�صتك�صاف
من القرن المذكور لتبلغ الحتياطيات وفق الم�صادر النف���ط والغاز .22لكن���ه لم يبداأ ينظ���ر اإلى ان�صمام
البرازيلية (وبع�س الم�ص���ادر الأخرى مثل �صركة بي البرازيل اإلى نادي الدول ذات الحتياطيات النفطية
بي البريطاني���ة)  15.6 18مليار برميل كما في نهاية ال�صخم���ة اإ َّل منذ ع���ام  2006وذلك بع���د اكت�صاف
منآفاقها
�لبر�زيل و �
�لطاقة
(م�صتحوذةإمد�د�ت
«تطور �
 %1من
ما فييقارب
عل���ى
ع���ام 2013
�لم�ستقبلية ،حق���ل توب���ي ( )Tubiالعماق وال���ذي اأ�صبح يعرف
و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �لأع�ساء »
اإجمال���ي احتياطي���ات النف���ط العالمي���ة) اأي بزيادة حالياً بحق���ل لول ( )Lulaفي حو����س �صانتو�س في
حوال���ي  % 40بالمقارن���ة مع ع���ام  ،2004وال�صكل
المناط���ق المغم���ورة العميق���ة والتي و�صف���ت باأنها
المذك���ور لتبلغ الحتياطيات وفق الم�ضادر البرازيلي���ة (وبع�ض الم�ضادر الأخرى مثل �ضركة بي
البريطاني���ة)
ب���ي
(م�ضتحوذة على ماا يقارب
2013
احتياطيات نهاية عام
مليار برميل كما في
يو�صح 15.6
البرازيلية
النف���ط
تط���ور
التال���ي
أكب���ر مناكت�ص���اف للنفط في ن�صف الك���رة الغربي منذ
 %1من اإجمالي احتياطيات النفط العالمية) اأي بزيادة حوالي  % 40بالمقارنة مع عام ،2004
23
البرازيلية خ�����الل الفت��������رة -1990اأكث���ر
:2013
خ�����ال الفت��������رة -1990
:2013م���ن عقدين من الزمن والأكب���ر على م�صتوى
وال�ضكل التالي يو�ضح تطور احتياطيات النفط
العال���م منذ اكت�صاف حق���ل كا�صاغان في
�ل�سكل ()5
كازاخ�صت���ان ع���ام  .2000وق���د غي���رت
تطور �حتياطيات �لنفط في �لبر�زيل
(مليار برميل)
تل���ك الكت�صافات من واقع واآفاق �صناعة
النف���ط البرازيلي���ة كونه���ا ق���د تجع���ل
البرازي���ل واحدة من اأه���م مناطق العالم
م���ن ناحي���ة الحتياطي���ات والإم���دادات
النفطي���ة عل���ى الأم���د البعي���د .وقد كان
الكت�صاف المذك���ور مثار اهتمام �صناعة
النفط العالمية لي����س فقط ب�صبب حجم
الحتياطيات التي اكت�صفت في حينه ،بل
اأي�صاً باعتبارها واحدة من مناطق العالم
الواعدة بالم���واد الهيدروكربونية وتاأكيد
 Source: BP, Statistical Review of World Energy, Various Issues.على وجود احتياطي���ات هامة تقبع تحت
وخالل عام  2014تمكنت البرازيل من تحقيق زيادة في احتياطياتها لت�ضل اإلى  16.2مليار مياه المحيط ف���ي الطبقات الجيولوجية
برميل ،اأي بزيادة  % 3.9بالمقارنة مع عام . 2013
وخال عام  2014تمكن���ت
البرازيل من تحقيق لمنطق���ة “م���ا قب���ل الملح” وم���ا قد يعن���ي ذلك من
يذك���ر ،اإن تقدي���رات اإدارة معلومات الطاق���ة التابعة لوزارة الطاق���ة الأمريكية لحتياطيات
مليار
16.2
برميلإلى
لت�صل ا
احتياطياتها
البرازيلفي
زيادة
ا في
تقديرات تحقيق اكت�صافات نفطية هامة م�صتقب ً
برميل،أنها اأقل امنإمكانية
 ،2013اأي ا
نهاية عام
كما في
 13.2مليار
النفطية بحدود
بحدود %15.4
الم�ض���ادر
تلكالمرتبة
البرازيل من احتالل
عاملأح���وال
وفي كل ا
2013
بالمقارنة .مع
ال�ضابق���ة %
بزيادة 3.9
اأي
تمكنت.19
المنطقة.
الثاني���ة ف���ي الحتياطيات النفطية لمنطق���ة اأمريكا الالتينية (التي تمتل���ك حوالي  %19.5من
الطاق���ة
وذلكإدارة
تقدي���رات ا
يذك���ر ،ا
وبخ�صو����س الت���وزع الجغراف���ي ،يق���ع اأكث���ر من
معلوم���اتالنفطية في
نتيجة لالكت�ضافات
إن النفط العالمية)
احتياطيات
اإجمالي
المناطق المغمورة .
لحتياطي���ات
التابع���ة ل���وزارة الطاق���ة ال
18 %94م���ن اإجمال���ي احتياطي���ات النف���ط البرازيلية
BP Statistical Review
أمريكي���ةof World Energy,
2014.
()18

()19

()20

()21

19 BP Statistical Review of World Energy, 2015.
20 EIA, Brazil Country Analysis Brief, December 29, 2014.
21 Virendra Chauhan etal, Challenges Across Brazil’s Oil Sector and Prospects for Future
Production, October 2014, OIES Paper: WPM 55, Oxford Institute for Energy Studies.
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 :2-2-1احتياطيات الغاز الطبيعي
ف���ي المناط���ق المغم���ورة ،24وبخا�صة تل���ك الواقعة
تمتل���ك البرازي���ل احتياطي���ات متوا�صع���ة ن�صبياً
قبال���ة ولية ريوديجانيرو الت���ي ت�صتحوذ على حوالي
 %80من اإجمالي احتياطيات النفط في البرازيل .25م���ن الغ���از الطبيعي كم���ا تم���ت الإ�صارة اإل���ى ذلك،
وب�ص���كل ع���ام يتق���دم حو����س كامبو����س الأحوا����س والت���ي بلغ���ت حوال���ي  0.1ترلي���ون مت���ر مكعب كما
البرازيلي���ة باحتوائ���ه عل���ى  %55.5م���ن اإجمال���ي ف���ي بداية ت�صعيني���ات القرن الما�ص���ي .وا�صتطاعت
الحتياطي���ات يلي���ه حو�س �صانتو����س)  )%35وبقية م�صاعف���ة احتياطياته���ا م���ن الغ���از كم���ا ف���ي بداية
المناطق المغمورة )بحدود(  . 3%اأما المتبقي فيقع الق���رن الحالي .وبالتزامن مع الزي���ادة التي تحققت
�لم�ستقبلية،من ف���ي احتياطياته���ا النفطية خال ال�صن���وات الأخيرة
�لبر�زيل و �
الياب�صةإمد�د�ت �لطاقة
«تطور �
آفاقها يت�صح
وكما
وبح���دودفي %6
ف���ي المناطق
و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �لأع�ساء »
حقق���ت البرازيل زيادات ف���ي احتياطياتها من الغاز،
ال�صكل التالي:
وبخا�ص���ة بع���د الكت�صاف���ات ف���ي المناط���ق
�ل�سكل ()6
توز´ �حتياطيات �لنفط في �لبر�زيل ح�سب �لمناطق كما في عام 2012
المغمورة وال�صتثمارات الكبيرة من قبل �صركة
()%
النفط البرازيلية (بتروبرا�س) و�صركات القطاع
بقية المناطق المغمورة المناطق على اليابسة
5.9%
3.3%
الخا�س في ال�صتك�ص���اف والتطوير في مجال
النفط والغاز .29ويعود ذلك اإلى العاقة الوثيقة
ما بين النفط والغاز في البرازيل خ�صو�صاً واأن
ج���زءاً كبيراً م���ن الغاز في البرازي���ل يعتبر من
حوض كامبوس 55.5
حوض سانتوس
النوع الم�صاحب للنفط.30
%
35.3%
وبالتال���ي ،ارتفع���ت احتياطي���ات البرازيل
م���ن الغ���از لت�صل اإلى حوال���ي  0.5ترليون متر
م�ضاعفة احتياطياتها من الغاز كما في بداية القرن الحالي .وبالتزامن مع الزيادة التي تحققت
إجمالي
في من ا
%0.2
حققتحوالي
ت�صكل
مكع���ب
احتياطياتها من
البرازيل زيادات
والتيأخيرة
ال�ضن���وات ال
ف���ي احتياطياتها النفطية خالل
�ضركة
قبل
من
الكبيرة
وال�ضتثم���ارات
المغمورة
المناطق
في
الم�ضدر IEA، Brazil Energy Outlook، Part B، World Energy Outlook، 2013 :الغ���از ،وبخا�ضة بع���د الكت�ضافات
احتياطي���ات الغاز العالمية كم���ا في نهاية عام
جداً(بتروبرا�ض) و�ضركات القطاع الخا�ض ف���ي ال�ضتك�ضاف والتطوير في مجال
البرازيلي���ة
النف���ط
أنها عميقة
يذك���ر ،ي�ضنف الجزء الأكبر (حوالي  )%75من المناطق المغمورة على ا
عام
 ،2014اأي بزي���ادة حوال���ي  %67بالمقارنة مع
النف���ط
ا�ضتغاللها ويعود ذلك اإلى العالقة الوثيقة ما بين النف���ط والغاز في البرازيل خ�ضو�ضاً
يواجهوالغ���از .
اأو �ضحيق���ة تقع تحت كيلومترات من الماء وطبقات ال�ضخور والملح والذي
يعتبر من
2004في البرازيل
أطول الغاز
كبيراً من
منا
)%75وا26أن جزء
الم�ضاحب للنفط .
ون�صف بالمقارنة مع
النوع�صع���ف
حوالي
وبزي���ادة
الحتياطي���اتً وقتاً
وا�ضتخراج تلك
تطوي���ر
ي�صنفلأمر ال���ذي
غي���ر تقليدية ،ا
تحدي���ات
(حوالي
الجزء ا�ضيالأخذأكبر
يذكر،
بال�ضافة اإلى ارتفاع التكاليف.
27
ترليون متر مكعب
حوالي 0.5
لت�ضل اإلى
البرازيل من
وبالتال���ي،
التالي:
ال�صكل
الغازمن
يت�صح
احتياطيات كما
ارتفع���ت،2000
عام
�صحيقة
أو
ا
ً
ا
جد
عميقة
أنها
ا
على
المغمورة
المناطق
والتي ونفط
كم���ا تمتل���ك البرازيل م�ضادر نفط غي���ر تقليدية ب�ضمنها نفط الكيروجي���ن
ال�ضجيل  %0.2من اإجمالي احتياطيات الغاز العالمية كما في نهاية عام  ،2014اأي
ت�ضكل حوالي
وطبق���ات
الماء
م�ضادرمن
كيلومت���رات
(النفطتحت
تق���ع
حوالي
ال�صخوريعادل
مليار برميل ،ما
أخير بحدود 5.3
النوع ال
ال�ضخري) حيث قدرت
 %67بالمقارنة مع عام  2004وبزيادة حوالي �ضعف ون�ضف بالمقارنة مع عام
حوال���ي
بزي���ادة
كما في
 %1.5م���ن اإجمال���ي الم�ضادر القابل���ة لال�ضتخراج من الناحية
عاممن ال�ضكل التالي:
يت�ضح
العالم ،كما
التقنية ف���ي،2000
تحديات
والمل���ح .والذي يواج���ه ا�صتغالها
2013
�ل�سكل ()7
ال���ذي �صياأخذ تطوير
تقليدية ،ا
غي���ر
تطور �حتياطيات �لغاز �لطبيعي في �لبر�زيل خالل �لفترة 2014-2000
أمر�لطبيعي
�حتياطياتل�لغاز
:2-2-1
(ترليون متر مكعب)
الطبيعي كما تمت الإ�ضارة اإلى ذلك،
احتياطيات متوا�ضعة ن�ضبي
تمتل���ك
الغاز اأطول
الحتياطي���اتاً منوقتاً
البرازي���لتلك
وا�صتخ���راج
والتي بلغت حوالي  0.1ترليون متر مكعب كما في بداية ت�ضعينيات القرن الما�ضي .وا�ضتطاعت
بال�صافة اإلى ارتفاع التكاليف.
26 EIA, Brazil Country Analysis Brief, December 29, 2014.
27 IEA, Brazil Energy Outlook,
م�ص���ادر Part
البرازي���لB, World Energy
كم���ا تمتل���ك Outlook 2013.
نفط
28 EIA, Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale
0.5
Formations in 41 Countries
Outside
the
United
States,
2013.
ب�صمنه���اJuneنف���ط الكيروجين
غي���ر تقليدية
0.4
ونف���ط ال�صجيل ( النف���ط ال�صخري) حيث
20
0.3
قدرت م�ص���ادر النوع الأخي���ر بحدود 5.3
0.2
مليار برميل ،ما يع���ادل حوالي  %1.5من
0.1
اإجمالي الم�ص���ادر القابلة لا�صتخراج من
0
الناحي���ة التقني���ة في العال���م ،كما في عام
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
.28 2013
()26

()27

()29

()30

()28

Source: BP Statistical Review of World Energy, Various Issues.

اأما بالن�ضبة لتوزيع احتياطيات الغاز البرازيلية على المناطق الجغرافية ،فيتركز الجزء
الأكب���ر (حوالي )31()%85من تل���ك الم�ضادر في المناطق المغم���ورة ،وبخا�ضة حو�ض �ضانتو�ض
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Leda Gomes, Brazil: Country of the Future or Has its Time Come for Natural Gas? June 2014,
OIES Paper: N688, Oxford Institute for Energy Studies.
30 IEA, Brazil Energy Outlook, Part B, World Energy Outlook 2013.
31 EIA, Brazil Country Analysis Brief, December 29,2014.

البحـــــث األول

اأما بالن�صبة لتوزي���ع احتياطيات الغاز البرازيلية
عل���ى المناط���ق الجغرافي���ة ،فيترك���ز الج���زء الأكبر
(حوال���ي 31)%85م���ن تل���ك الم�صادر ف���ي المناطق
المغم���ورة ،وبخا�ص���ة حو����س �صانتو�س ال���ذي ي�صم
 :1-2تطور اإمدادات النفط
حوال���ي  %48من اإجمال���ي احتياطيات البرازيل من
اإن م���ن اأه���م م���ا يمي���ز �صناع���ة النف���ط والغاز
الغاز (واأكثر من  %50من الحتياطيات في المناطق البرازيلي���ة ه���ي هيمن���ة �صرك���ة النف���ط الوطني���ة
ي�صتحوذ على
كامبو�سفيالذي
�لم�ستقبلية( ،بتروبرا����س) على الج���زء الأكبر من تل���ك ال�صناعة
�لبر�زيل و �آفاقها
حو�سإمد�د�ت �لطاقة
المغم���ورة) .يليه «تطور �
على �لدول �ل
و�لنعكا�سات �لمحتملة
المتبقي���ة
الكمي���ات
حوال���ي  .%22وتت���وزع
أع�ساء »ما بين �ص���واء كان ذل���ك بالن�صب���ة للنف���ط اأو الغ���از .ويعود
المناط���ق الياب�ص���ة (حوالي  )%15وبقي���ة المناطق اكت�صاف النف���ط في البرازيل اإل���ى ثاثينيات القرن
ال���ذي ي�ض���م حوال���ي  %48من اإجمال���ي احتياطيات البرازي���ل من الغاز (واأكث���ر من  %50من
،)%14يليهوكما
(حوال���ي
المغم���ورة
الما�ص���ي ،اإل اأن اكت�صاف���ات النفط والغاز البرازيلية
ال�صكلعلى حوالي .%22
من ي�ضتحوذ
يت�ص���ح الذي
حو�ض كامبو����ض
المناطق المغمورة).
الحتياطي���ات ف���ي
المغمورة
المناطق
وبقي���ة
)%15
(حوالي
الياب�ضة
المناط���ق
بين
ما
المتبقية
الكمي���ات
وتت���وزع
التالي:
ظل���ت متوا�صعة ن�صبياً ولغاية نهاية ال�صبعينيات على
(حوالي  ،)%14وكما يت�ضح من ال�ضكل التالي:
33
اأقل تقدير  .وبعد نجاح �صركة بتروبرا�س
�ل�سكل ()8
في تحقيق �صل�صلة من الكت�صافات الكبيرة
توز´ �حتياطيات �لبر�زيل من �لغاز �لطبيعي ح�سب �لمناطق ()%
كما في نهاية عام 2012
في المناطق المغمورة وبخا�صة في حو�س
كامبو����س خال العق���ود الثاث���ة الأخيرة،
ب���رزت البرازيل كق���وة �صاع���دة في قطاع
المناطق على اليابسة
النفط العالمي.

ثانيا :تطور �إم��د�د�ت �لنفط و�لغ��از �لطبيعي
في �لبر�زيل

15.4%

 :1-1-2االإنتاج
حوض سانتوس
بقية المناطق المغمورة
48.3%
14.1%
برغ���م اكت�ص���اف النفط ف���ي البرازيل
منذ فترة طويلة ظل اإنتاج النفط البرازيلي
حوض كامبوس
بمع���دلت ت���كاد ل تذك���ر بحيث ل���م ت�صل
22.2%
اإلى 200األف ب/ي اإل في بداية ثمانينيات
القرن الما�ص���ي .ومنذ عام  1980تميزت
م�ضدر الأرقامIEA، Brazil Energy Outlook، Part B، World Energy Outlook 2013:
حرك���ة اإنت���اج النف���ط البرازيلي���ة بزي���ادة
م�صتم���رة ب�صكل عام( ،با�صتثناء النخفا�س في بع�س
وبال�ضاف���ة اإل���ى الحتياطيات من الم�ض���ادر التقليدية تعتبر البرازي���ل عا�ضر اأكبر دولة في
الم�ص���ادر
الحتياطي���اتالغازم���ن
إل���ى
وبال�صاف���ة ا
ال�صن���وات) وذلك لفترة ثاثة عقود متتالية لحقة،34
ال�ضجيل) والتي تقدر
ال�ض���خري (غاز
الغاز غير التقليدية من
لم�ضادر
العالم في امتالكها
ال�ضخري
أكبر%3.3
حوالي
البرازيلما يعادل
قدم مكعب ،اأي
التقليدي���ةترليون
بحدود 245
إجماليالعالم
دولةمن افي
عا�صر ا
تعتبر
كان���ت مع���دلت الزيادة متوا�صع���ة ومتفاوتة ول
م�ضادر الغاز واإن
القابلة لال�ضتخراج من الناحية التقنية في العالم .
في امتاكها لم�ص���ادر الغاز غير التقليدية من الغاز يمكن مقارنته���ا بمعدلت الزي���ادة العالية في بع�س
ال�ص���خ���ري (غاز ال�صجيل) والتي تقدر بحدود  245الدول المنتجة الكبيرة من الدول الأع�صاء.
Recoverableمن
%3.3Shale
حوالي
مكع���ب ،اأي
قدم
ترليون
وبالتال���ي ،تزايد اإنتاج النفط في البرازيل لي�صل
32 EIA,Technically
يعادلOil and
ماShale Gas
Resources:
An Assessment
of 137
Shale
Formations in 41 Countries Outside the United States, June 2013 .
إل���ى حوال���ي  0.5ملي���ون ب/ي ع���ام  1984ويعب���ر
اإجمالي م�ص���ادر الغاز ال�صخري القابلة لا�صتخراج ا
من22الناحية التقنية في العالم.32
حاجز مليون ب/ي في نهاية الت�صعينيات وحاجز 2
مليون ب/ي عام .2009
وبالتركي���ز على فترة القرن الحالي ،وبخا�صة ما
بي���ن عامي  2000و  ،2014ارتف���ع اإنتاج النفط في
البرازي���ل م���ن  1.3مليون ب/ي ع���ام  2000لي�صل
اإل���ى حوالي  2.2مليون ب/ي عام ( 2011اأي بزيادة
()32
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حوال���ي  %72بالمقارن���ة م���ع ع���ام  .)2000ويمثل
وتع���زى النخفا�ص���ات في الإنتاج خ���ال عامي
الم�صتوى المذكور الحد الأعلى لاإنتاج الذي و�صلت  2012و ،2013بدرج���ة رئي�صية اإلى اأ�صباب طبيعية
37
اإلي���ه �صناع���ة النف���ط البرازيلية لغاية ذل���ك التاريخ ذات عاق���ة بجيولوجي���ة الحق���ول البرازيلي���ة
وال���ذي بدوره يمثل بحدود  % 2.6من اإجمالي اإنتاج وبخا�ص���ة القديم���ة منه���ا والت���ي تعاني م���ن ظاهرة
النفط العالمي خال العام المذكور .35وعلى اأ�صا�س الن�صوب الطبيعي بالإ�صافة اإلى التوقفات الإجبارية
المع���دل ال�صنوي �صجل اإنتاج النف���ط البرازيلي نمواً في الإنتاج التي تتطلبها عمليات �صيانة اأبراج الحفر
�صنوي���اً بح���������دود  0.1ملي���ون ب /ي خ���ال الفترة القديم���ة والتاأخير ال���ذي تعاني من���ه بع�س الحقول
اأعاه (با�صتثن����اء ع���ام  2004الذي �صهد انخفا�صاً الجديدة ،وبخا�صة في بع�س مكامن “ما قبل الملح”
طفيفاً)  .36اأما بالن�صبة لكل من عامي  2013 ،2012الذي بدوره حال دون اإكمالها في الأوقات المخططة
فقد ح�صل���ت انخفا�صات طفيفة ن�صبي���اً في الإنتاج لها .38وخال عام  ،2014اأ�صارت البيانات المتوفرة
آفاقها
ليع���ود �لطاقة
� ،2011إمد�د�ت
بالمقارن���ة م���ع ع���ام «تطور
�لم�ستقبلية،البرازي���ل زيادة في اإنتاجه���ا لي�صل اإلى
إل���ى تحقيق
�لبر�زيل و � ا
فيالنتاج
ويرتف���ع
و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �لأع�ساء »
39
بواق���ع حوال���ي  %11في ع���ام  2014بالمقارنة مع حوال���ي  2.35ملي���ون ب/ي (.وال���ذي يف���وق الحد
ع���ام  ،2013وكما يت�صح من ال�صكل التالي والجدول الأعل���ى لاإنت���اج لع���ام  )2011وذلك لأ�صب���اب منها
بع�س وكما يت�ضح
ت�صغي���ل،2013
بواقع حوالي  %11في عام  2014بالمقارنة م���ع عام
النت���اج
من�ص���ات امنلإنتاج والتخزي���ن والتفريغ
الملحق:
ويرتف���ع في
رقم ()1
الملحق:
في
()1
رقم
والجدول
التالي
ال�ضكل
العائم���ة الجدي���دة
()9
�ل�سكل
( )FPSOوالت���ي
تطور �إنتاج �لنفط في �لبر�زيل خالل �لفترة 2014-2000
بدوره���ا �صاع���دت
(مليون ب/ي)
ف���ي تحقي���ق زي���ادة
هام���ة ف���ي الإنت���اج
م���ن مكام���ن “ماقبل
الملح” بالإ�صافة اإلى
 2.5التح�ص���ن في م�صتوى
الكفاءة بعد فترة من
2
ال�صيانة المكثفة.40
يذك���ر اأن���ه م���ن
1.5
اأه���م م���ا تتمي���ز ب���ه
1
خارط���ة اإنتاج النفط
 0.5ف���ي البرازي���ل ه���و
ا�صتح���واذ المناط���ق
0
الغم���ورة على الجزء
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
الأكب���ر م���ن الإنت���اج
 Source: BP, Statistical Review of World Energy, Various Issues.وذل���ك ف���ي ظ���ل
الطبيع���ة الخا�ص���ة
وتع���زى النخفا�ضات ف���ي الإنتاج خالل عامي  2012و ،2013بدرج���ة رئي�ضية اإلى اأ�ضباب
النف���ط البرازيلي���ة وكما يت�صح
لت���وزع احتياطيات
طبيعي���ة ذات عالقة بجيولوجية الحق���ول البرازيلية ( )37وبخا�ضة القديمة منها والتي تعاني من
ال�صكلالتيالتالي:
تتطلبها عمليات
منالإنتاج
ظاه���رة الن�ضوب الطبيعي بالإ�ضافة اإلى التوقفات الإجباري���ة في
�ضيان���ة اأبراج الحف���ر القديمة والتاأخير الذي تعاني منه بع�ض الحق���ول الجديدة ،وبخا�ضة في
بع����ض مكام���ن «ما قبل الملح» ال���ذي بدوره ح���ال دون اإكمالها في الأوق���ات المخططة لها(.)38
وخ���الل عام  ،2014اأ�ضارت البيانات المتوفرة اإلى تحقيق البرازيل زيادة في اإنتاجها لي�ضل اإلى
حوال���ي  2.35ملي���ون ب/ي((.)39والذي يفوق الحد الأعلى لالإنتاج لع���ام  )2011وذلك لأ�ضباب
منها ت�ضغيل بع�ض من�ضات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة الجديدة ( )FPSOوالتي بدورها

 37وليد خدوري ،اأهمية دور الدول المنتجة في اأوبك في اأ�ضواق النفط العالمية 20 ،مار�ض  ،2013مركز الإمارات للدرا�ضات والبحوث
ال�ضتراتيجية.
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البحـــــث
األول تحقيق زيادة هامة في الإنتاج من مكامن “ماقب���ل الملح” بالإ�ضافة اإلى التح�ضن
�ضاع���دت ف���ي
في م�ضتوى الكفاءة بعد فترة من ال�ضيانة المكثفة(.)40
يذك���ر اأن���ه من اأهم م���ا تتميز به خارط���ة اإنتاج النفط ف���ي البرازيل هو ا�ضتح���واذ المناطق
المغمورة على الجزء الأكبر من الإنتاج وذلك في ظل الطبيعة الخا�ضة لتوزع احتياطيات النفط
البرازيلية وكما يت�ضح من ال�ضكل التالي:
�ل�سكل ()10
�إنتاج �لنفط في �لبر�زيل ح�سب �لمناطق �لمغمورة و�لياب�سة للفترة 2013-2004
(مليون ب/ي)

ويغط���ي م�صاح���ة ح�����وال���ي
 348.9األ���ف كيل���و مت���ر
مرب���ع ويق���ع قبال���ة �صواحل
مدينة �صانتو�س والذي تعده
�صرك���ة بتروبرا�س من اإحدى
المناط���ق الأكث���ر واعدي���ة
ف���ي مج���ال ال�صتك�ص���اف
ومثل���ت
والتطوي���ر.
مكام���ن “م���ا قب���ل المل���ح”
التركي���ز الرئي����س لأن�صط���ة
ال�صتك�ص���اف والتطوير التي
نف���ذت في منطق���ة الحو�س
Source: National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP), Oil, Natural Gas and
Biofuels Statistical Yearbook, 2014, Brazil.
المذكور خال عام .2013
في
فمث���ال ،ا�ضتح���وذت المناطق المغم���ورة على اأكثر م���ن  %90من اإجمالي ا
النفطقد ت���م تحقيق عدد م���ن الكت�صافات في
إنت���اجأن���ه
يذك���ر ا
المغمورة الواقعة قبالة �ضواحل
المناطق
حوالي %99
وكان م�ضدر
فمثا،عام 2013
البرازي���ل
منه���ا على ا
المغمورة
المناط���ق
ا�صتحوذت
أكثر( .)41حقل �صانتو�س خال ال�صنوات الأخيرة ما ي�صاعد في
ولية ريوديجانيرو وبدرجة رئي�ضية من حو�ضي �ضانتو�ض وكامبو�ض
م���ن  %90م���ن اإجمالي اإنت���اج النفط ف���ي البرازيل
فيهاإنتاج باتجاه نم���و مطرد في الم�صتقبل
إنتاجال
عجلة
دف���عبداأ ال
من جهة اأخرى ،برغم الكت�ضافات الكبيرة في منطقة «ماقبل الملح» والتي
المناطق
منها
م�صدر
وكان
2013
عام
 )%85من
للجزء الأكبر (وبحدود
الم�ضدر
%99تمثل
حوالي الملح»
منطقة «مابعد
لتزال
،2008
منذ عام
الحقول العميقة وال�صحيقة.
وبخا�صة من
ريوديجانيرو
ولية
�صواح���ل
قبالة
الواقعة
المغم���ورة
.2013
عام
في
وكما
البرازيل
في
النفط
إنتاج
ا
إجمالي
ا
حو����س” اإ�صبيريتو�صانتو����س” (Espirito
وب�ضكل عام يتاأتى اإنتاج النفط في البرازيل من ثالثة ا 41
()42
وهي
رئي�ضية،
أحوا�ض
:
وبدرجة رئي�صية من حو�صي �صانتو�س وكامبو�س .
 )Santosويغط���ي م�صاحة حوالي  75األف كيلو متر
في40 Virendra Chauhan, etal,
Challenges
برغ���مBrazil’s Oil
Sector and
Prospects
Future
Acrossالكبيرة
الكت�صافات
أخرى،
م���نforجهة ا
المناطق المغم���ورة وحوالي  14األف كيلو
مرب���ع من
Production,
October 2014, OIES Paper: WPM 55, Oxford Institute for Energy Studies.
Brazil Country Analysis
Decemberفيها
29,2014.الإنتاج
منطق���ة “ماقبل الملح” والتي ب���داأ
 41الياب�ص���ة .ويت�صم الحو����س المذكور
مربعEIA,على
Brief,منذ مت���ر
42 Virendra Chauhan, etal, Challenges Across Brazil’s Oil Sector and Prospects for Future
تمثل
المل���ح”
“مابعد
ع���ام ،2008
Production,
October
2014,
OIES
Paper:
WPM
55,
منطق���ةOxford
لت���زالInstitute for
Energy Studies.
بتن���وع م�ص���ادره واإنتاجه الذي يتدرج م���ن الغاز اإلى
الم�ص���در للجزء الأكبر (وبحدود  )%85من اإجمالي النفوط الثقيلة جداً.
25
اإنتاج النفط في البرازيل وكما في عام .2013
اأما بالن�صبة لبقية الأحوا�س الأخرى فهي عديدة
وب�صكل عام يتاأت���ى اإنتاج النفط في البرازيل من و�صغي���رة الحجم ويقع بع�صها في المناطق المغمورة
ثاثة اأحوا�س رئي�صية ،وهي:42
والبع�س الآخر على الياب�صة.44
حو����س كامبو����س الذي يتق���دم بقي���ة الأحوا�س
ويغطي م�صاحة حوالي  115األف كيلومتر مربع ويعد
 :2-1-2اال�ستهالك
الم�صدر للجزء الأكبر لاإحتياطيات النفطية المثبتة
وم�صتح���وذاً عل���ى حوال���ي  %83من اإجمال���ي اإنتاج
كانت البرازيل تحت���ل المرتبة الثانية كاأكبر دولة
43
النف���ط في البرازيل ع���ام  . 2014وتم خال عام م�صتهلكة للنفط في اأمريكا الاتينية بعد الأرجنتين،
 2013الإنت���اج من  47حقل ف���ي الحو�س المذكور .اإل اأن���ه ومن���ذ ع���ام  1970تج���اوزت الأرجنتي���ن
ويتح�ص���ل الج���زء الأكب���ر م���ن الإنت���اج ف���ي حو�س لت�صبح في المرتب���ة الأولى في المنطقة بعد و�صول
كامبو����س م���ن مكامن “ م���ا بعد المل���ح” بالرغم من ا�صتهاكه���ا اإلى حوالي  0.5مليون ب/ي خال العام
تزاي���د دور مكامن “ما قبل الملح” في الإنتاج والتي المذك���ور .وبرغم حالة التذبذب م���ن زيادة ونق�صان
كان���ت الم�صدر لإنت���اج  0.17ملي���ون ب/ي كما في الت���ي تمي���ز بها ا�صته���اك النفط البرازيل���ي ،تزايد
نهاية عام  2013من الحو�س المذكور.
ال�صته���اك بم���رور الوق���ت ليعبر حاج���ز  1مليون
الثانية
بالمرتب���ة
حو����س �صانتو����س الذي ياأت���ي
ب/ي ع���ام  1976وحاج���ز  2مليون ب/ي في نهاية
18

ميزان الطاقة في الهند:
الواقع واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء

الت�صعينيات من القرن الما�صي .45وفي الوقت الذي الدع���م الذي تقدم���ه الحكوم���ة لأ�صع���ار المنتجات
�صه���دت فيه البرازيل اتجاه���اً ت�صاعدياً في اإنتاجها النفطي���ة ،خ�صو�صاً واأن الأ�صع���ار المحلية للغازولين
النفط���ي ،كان ا�صتهاكه���ا من النف���ط يتزايد بوتائر والدي���زل والت���ي تقل عن تكالي���ف ال�صتيراد بحدود
مماثلة اأو اأعلى ،وبخا�صة خال ال�صنوات الأخيرة.
 %30-20ت�صاع���د ف���ي زيادة الطل���ب المحلي على
46
ول���دى تفح����س حرك���ة ا�صته���اك النف���ط ف���ي المنتج���ات  .كما اأن الكت�صافات النفطية الجديدة
الب�����رازي���ل خ����������ال الفت���رة  2014 -2000تبين ف���ي البرازيل قد تعط���ي انطباع الوفرة في الم�صادر
باأن���ه (وبا�صتثن���اء ع���ام  2002الذي تمي���ز بم�صتوى وال���ذي بدوره ي�صج���ع على زي���ادة ال�صتهاك .ومما
مق���ارب للع���ام ال�صاب���ق وع���ام  2003ال���ذي �صه���د عزز من نمو ا�صتهاك النفط في البرازيل اأي�صاً هو
48
انخفا�ص���اً طفيفاً) ات�صم���ت الفترة بزي���ادات �صنوية ما يطل���ق عليه البع�س ظاه���رة “رواج( 47اأوفقاعة
متتالي���ة واإن كان���ت بوتائ���ر متفاوت���ة ليرتف���ع معدل (ال�ص�ل���ع” [Commodities Boom )or
ال�صته���اك بحوال���ي  1.2ملي���ون ب/ي خال تلك  ، )Bubbleوبخا�صة خ���ال الفترة 2010-2000
الفت���رة لي�صل اإل���ى حوالي  3.2ملي���ون ب/ي خال الت���ي �صهدت �صعوداً ف���ي اأ�صعار الم���واد الخام بعد
ع���ام  ،2014اأي بزيادة حوال���ي  %60بالمقارنة مع فت���رة طويلة م���ن الأ�صعار المنخف�ص���ة والتي امتدت
ع���ام  ،2000ولت�صب���ح البرازي���ل �صاد����س اأكبر دولة من���ذ ثمانينيات الق���رن الما�صي و انعك�ص���ت اإيجاباً
م�صتهلك���ة للنفط في العالم م�صتح���وذة على  %3.4وكانت اأحد الأ�صباب وراء انتعا�س بع�س القت�صادات
النا�صئ���ة كالقت�صاد البرازيلي المُ�ص���دّ ر للعديد من
م���ن اإجمالي ا�صتهاك النف���ط العالمي كما في عام
ول���دى تفح�ض حركة ا�ضته���الك النفط في الب�����رازيل خ�������الل الفترة 2014 -2000
الذي المواد الخام ،وبخا�صة الزراعية.
2003أنواع
ال�ضابقمنوعام ا
للعام)%
مق���ارب90
أكثر من
تميز (ا
الذيأكبر
الجزء ال
.2014أن���هيذكر ،ا
بم�ضتوى
(وبا�ضتثناءأنعام 2002
تبي���ن با
خالواإن كانت
�ضنوية متتالية
قدبزيادات
ال�صتهاكالفترة
فياً طفيفاً) ات�ضمت
انخفا�ض���
�ضه���د
بوتائر متفاوتة ليرتفعويع���زي البع����س ظاه���رة رواج ال�صل���ع اإلى عدد
ال�صنوات
ترك���زت
الزي���ادة
معدل ال�ضتهالك بحوالي  1.2مليون ب/ي خالل تلك الفترة لي�ضل اإلى حوالي  3.2مليون ب/ي
�ضاد�ضالعوامل منها بداي���ة مرحلة الت�صنيع في ال�صين
من البرازيلم���ن
يت�صح
2014%60
-2006
أخي���رة اأي
عامل
القليلة ا
ولت�ضبح
وكما ،2000
بالمقارنة مع عام
بزي���ادة حوالي
 ،2014اأي
خ���الل
التالي:للنفط في العالم م�ضتحوذة على  %3.4من اإجمالي ا�ضتهالك النفط العالمي
دولة م�ضتهلكة
اأكبر
والهند وزيادة الحاجة اإل���ى المواد الأولية بالإ�صافة
ال�صكل
كم���ا في ع���ام  .2014يذكر ،اأن الجزء الأكبر (اأكثر م���ن  )% 90من الزيادة في ال�ضتهالك قد
اإل���ى عوام���ل اأخرى مث���ل برام���ج الت�صييل
تركزت خالل ال�ضنوات القليلة الأخيرة اأي  2014 -2006وكما يت�ضح من ال�ضكل التالي:
�ل�سكل ()11
الكم���ي ل���اإدارة الأمريكي���ة الت���ي اأث���رت
تطور ��ستهالك �لنفط في �لبر�زيل خالل �لفترة 2014-2000
49
بمجملها في زيادة اأ�صعار المواد الأولية .
(مليون ب/ي)
 :3-1-2موازنة النفط
من���ذ بداية �صناعة النف���ط البرازيلية،
3.5
3
ظل ال�صته���اك يفوق اإنت���اج البرازيل من
2.5
النف���ط الخ���ام ،وما يعني ذل���ك من حاجة
2
اإل���ى اإم���دادات من م�ص���ادر اأخ���رى ومنها
1.5
الواردات من الخ���ارج .وبمرور الوقت ومع
1
النجاح���ات التي تحققت في مجال الإنتاج
0.5
0
المحلي من النفط ،تقل�صت الفجوة ما بين
الإنتاج وال�صتهاك وب�صكل تدريجي لت�صل
 Source: BP, Statistical Review of World Energy, Various Issuesاإلى  0.75مليون ب/ي اأي ما يعادل حوالي
وتع���زى الزي���ادات في ا�ضتهالك النفط في البرازيل اإلى العدي���د من الدوافع الرئي�ضية منها  %37م���ن ال�صته���اك ف���ي بداي���ة القرن
الدع���م ال���ذي تقدمه الحكوم���ة لأ�ضعار المنتج���ات النفطية ،خ�ضو�ض���اً واأن الأ�ضع���ار المحلية
الحال���ي مقارن���ة مع ن�صبة اأكثر م���ن  %84في بداية
للغازولين والديزل والتي تقل عن تكاليف ال�ضتيراد بحدود  %30-20ت�ضاعد في زيادة الطلب
المحل���ي عل���ى
البرازيل قد تعطي
النف���ط ف���ي
النفطي���ة الجديدة
ف���يالكت�ضافات
الزي���اداتكم���ا اأن
وتع���زىالمنتج���ات .
ثمانينيات القرن الما�صي.
ف���ي
ا�صته���اك
Blount (Reuters),
Analysis: Petrobras
Fuel Woes
العديدMake
Brazil Dependent
on
US., India,
46 Jebوبالتركيز على الفترة  ،2014-2000يت�صح باأن
منها
الرئي�صية
الدواف���ع
م���ن
إل���ى
ا
البرازي���ل
January 22,2014.
()46
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البحـــــث األول
«تطور �إمد�د�ت �لطاقة في �لبر�زيل و �آفاقها �لم�ستقبلية،
و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �لأع�ساء »

الفجوة بلغت حدها الأدنى بواقع  0.33مليون ب/ي،
اأي م���ا يع���ادل حوال���ي  % 15م���ن ال�صتهاك عام
 ،2006اإل اأنه���ا �صلك���ت منحى ت�صاعدي���اً بعد ذلك
لت�صل اإلى حده���ا الأعلى البالغ  0.94مليون ب/ي،
م���ا يع���ادل حوالي  %31من ال�صته���اك خال عام
 ،2013وذلك يع���ود بالدرجة الرئي�صية اإلى ا�صتمرار
تزاي���د ال�صته���اك بالرغ���م م���ن النخفا����س الذي
تعر����س له الإنت���اج المحلي من النفط ف���ي البرازيل
خ���ال عام���ي  2012و ،2013اأم���ا بالن�صب���ة لع���ام
 ،2014فقد انخف�صت الفجوة قلياً ،برغم ا�صتمرار
ت�صاعد ال�صتهاك ،ب�صبب الزيادة الهامة في النتاج
خال العام المذكور ،وكما يت�صح من ال�صكل التالي:
�ل�سكل ()12
تطور �لفجوة بين �إنتاج و��ستهالك �لنفط في �لبر�زيل خالل �لفترة 2014-2000
(مليون ب/ي)
3.5
3

2.5

الفجوة

2
1.5
1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
االستهالك

اإلنتاج

Source: BP, Statistical Review of World Energy, Various Issues.

وم���ن جه���ة اأخرى ،تتمي���ز البرازيل باعتماده���ا وبن�ضبة عالي���ة ن�ضبياً على الوق���ود الحيوي
ل�ضتخدام���ه كوق���ود في قطاع النقل (كما �ضيت���م التطرق اإلى ذلك ب�ضيئ م���ن التف�ضيل لحقاً)
وال���ذي ب���دوره ي�ضاعد في اإمكاني���ة التعوي�ض عن جزء م���ن الواردات النفطي���ة اأو تحرير بع�ض
الكمي���ات المنتجة لأغرا�ض الت�ضدي���ر .وقد كان ذلك اأحد العوامل المهمة ،بالإ�ضافة اإلى نجاح
البرازي���ل في زي���ادة اإنتاجها من النفط في المياه العميقة ،وراء تمك���ن البرازيل من التحول من
دولة م�ضتوردة �ضافية اإلى م�ضدرة �ضافية للوقود ال�ضائل لبع�ض ال�ضنوات القليلة الما�ضية قبل
اأن تعود ،منذ عام  2011كدولة م�ضتوردة �ضافية كما يت�ضح من ال�ضكل التالي:

وم���ن جهة اأخ���رى ،تتمي���ز البرازي���ل باعتمادها
وبن�صبة عالية ن�صبياً على الوقود الحيوي ل�صتخدامه
كوق���ود في قطاع النقل (كما �صيتم التطرق اإلى ذلك
ب�صي���ئ من التف�صيل لحقاً) والذي بدوره ي�صاعد في
اإمكاني���ة التعوي�س عن جزء من الواردات النفطية اأو
تحرير بع�س الكمي���ات المنتجة لأغرا�س الت�صدير.
وق���د كان ذلك اأحد العوامل المهم���ة ،بالإ�صافة اإلى
نجاح البرازيل في زيادة اإنتاجها من النفط في المياه
دولة
العميق���ة ،وراء تمك���ن البرازيل م���ن التحول من 29
م�صتوردة �صافية اإلى م�صدرة �صافية للوقود ال�صائل
لبع�س ال�صن���وات القليلة الما�صية قبل اأن تعود ،منذ
ع���ام  2011كدولة م�صت���وردة �صافية كما يت�صح من
ال�صكل التالي:
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�ل�سكل ()13
�إنتاج و��ستهالك �لوقود �ل�ساFل في �لبر�زيل
(مليون ب�/ي)

Source: U.S.Energy Information Administration

ب�ض���كل عام ،تع���د البرازيل دولة م�ضدرة وم�ضتوردة للنفط ف���ي اآن واحد واإن كانت الكميات

متوا�ضع���ة ن�ضبي���اً �ض���واء بالن�ضب���ة للت�ضدي���ر اأو ال�ضتي���راد .واإذا نظرن���ا اإلى حرك���ة ال�ضتيراد
وم�صتوردة
ب�صكل عام ،تعد البرازيل دولة م�صدرة
وال�ض���ادرات خالل الفترة  2013-2004يت�ضح باأن ال�ضادرات كانت باتجاه ت�ضاعدي منذ عام
الكمي���ات 0.63مليون ب/ي)
كانتبرميل (اأي حوالي
 230.5ملي���ون
إلى حدها ال
2004
متوا�صعة
أعلى واإن
واح���د
و�ضولهاااآن
لغاي���ة في
للنف���ط
لتنخف����ض بع���د ذلك وت�ضل اإلى حوالي  139مليون برمي���ل (اأي حوالي  0.38مليون ب/ي) عام
ال�صتيراد.تلك واالفترةإذا
للت�صدي���ر ا
بالن�صب���ة
�صواء
ن�صبي���
أوإلى البرازيل خالل
النفط ا
انخفا�ضي عام لواردات
ذلك مع اتجاه
وقداً تزامن
.2013
خال عام 2004
وال�صادرات 0.46ب/ي)
مليون برمي���ل (اأي حوالي
حركة بواقع 169.3
حدها الأعلى
م���ن
لتنخف����ض
الفترة
ال�صتيراد
إلى
ا
نظرنا
لت�ضل اإلى حدها الأدنى البالغ  121.3مليون برميل (اأي حوالي  0.33مليون ب/ي) عام 2011
مليون ب/ي) عام
حوال���ي 0.4
ملي���ون برميل (اأي
2013-2004لت�ض���ل اإلى
لتع���ود وترتف���ع بعد ذلك
باتجاه
كانت
ال�ص���ادرات
147.8اأن
يت�ص���ح ب
.2013
حدها
إلى
ا
و�صولها
لغاية
2004
عام
منذ
ت�صاع���دي
وبالتال���ي ،عن���د مقارنة كميات ال�ضادرات والواردات النفطية خ���الل تلك الفترة ،يت�ضح باأن
حوال���يواردات نفط
 0.23مليون ب/ي
مليون برميل (اأي
بحوالي 85
فاقت ال�ضادرات
الواردات
0.63
حوالياأي
برمي���ل (
ملي���ون
230.5
أعل���ى
ال
�ضافي���ة) عام  2004بينم���ا فاقت ال�ضادرات الواردات بواق���ع  106.8مليون (اأي حوالي 0.29
إلى حوالي
ا
وت�صل
ذلك
بعد
لتنخف����س
ب/ي)
مليون
مليون ب/ي �ضادرات نفط �ضافية) عام  ،2010وكما يت�ضح من الجدول التالي:
 139ملي���ون برميل (اأي حوال���ي  0.38مليون ب/ي)
30
ع���ام  .2013وق���د تزامن ذلك مع اتج���اه انخفا�صي
ع���ام لواردات النفط اإل���ى البرازيل خال تلك الفترة
لتنخف����س من حده���ا الأعلى بواق���ع  169.3مليون
برمي���ل (اأي حوال���ي  0.46ب/ي) عام  2004لت�صل
اإل���ى حدها الأدنى البال���غ  121.3مليون برميل (اأي
حوالي  0.33مليون ب/ي) عام  2011لتعود وترتفع
بعد ذلك لت�صل اإلى  147.8مليون برميل (اأي حوالي
 0.4مليون ب/ي) عام .2013
وبالتال���ي ،عن���د مقارن���ة كمي���ات ال�ص���ادرات
وال���واردات النفطية خ���ال تلك الفت���رة ،يت�صح باأن
الواردات فاقت ال�صادرات بحوالي  85مليون برميل
(اأي حوالي  0.23مليون ب/ي واردات نفط �صافية)
ع���ام  2004بينما فاقت ال�ص���ادرات الواردات بواقع
 106.8ملي���ون ب/ي (اأي حوالي  0.29مليون ب/ي
�ص���ادرات نفط �صافية) عام  ،2010وكما يت�صح من
الجدول التالي:

ميزان الطاقة في الهند:
الواقع واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء

�لجدول رقم ()1
تطور و�رد�ت و�سادر�ت �لنفط �لبر�زيلية خالل �لفترة 2004-2013
(مليون برميل)
�ل�سادر�ت ()1

�لو�رد�ت ()2

�لفرق ( )1مطروح منه ()2

2004

84.25

169.28

()85.03

2005

100.19

138.21

()38.02

2006

134.34

131.51

2.83

2007

153.81

159.63

()5.82

2008

158.11

149.21

8.9

2009

191.86

143.51

48.35

2010

230.49

123.65

106.84

2011

220.65

121.27

99.38

2012

200.53

113.95

86.58

2013

138.98

147.83

()8.85

مالحظة :ما بين قو�ضين �ضالب.
Source: National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP), Oil, Natural
Gas and Biofuels Statistical Yearbook, 2014,Brazil.

ويرج���ع ا�ضتم���رار اعتماد البرازيل على الواردات النفطية حتى في حالة الكتفاء الذاتي من
ويرجع ا�صتم���رار اعتماد البرازيل على الواردات والهن���د  53)%13تليه���ا اأمري���كا ال�صمالي���ة ()%32
 %70كما
البرازيل �لبر�زيل و �آفاقها
فيإمد�د�ت �لطاقة في
الإنت���اج المحل���ي ،اإلى اأن الجزء الأكبر من اإنتاج النف���ط حالياً «تطور �
أوروبا
�لم�ستقبلية ،ثم ا
(وبحدود %4
وكندا
%28
المتح���دة
النفطي���ة حتى في حالة الكتف���اء الذاتي من الإنتاج
�لدول �لأع�ساء »
�لمحتملة على
منها الولياتو�لنعكا�سات
التكرير
منظومة
لتزال
بينما
الثقيل���ة.
النوعيات
من
)2013
منأكبرعام
الن�ض���ف ال
ف���ي
()50كما
يعتبرحالياً ( )%13واأمري���كا الو�صط���ى والجنوبية (،)%12
النفط
من اإنتاج
أول ال
الجزء
المحل���ي ،اإلى اأن
الما�ضي
و�ضبعينيات
�ضتينيات
خالل
الم�ضيدة
منها
القديمة
تلك
بخا�ضة
و
البرازيلية،
 )%13تليها
القرن %30والهند
(�ضكلت ال�ضين
ال�ضادرات لعام 2013
با�ضتحواذها على  %43من
ال�صكل التالي:
في البرازيل (وبح���دود  %70كما في الن�صف الأول يت�صح من
( )51المتح���دة  %28وكندا  %4ثم اأوروبا ( )%13واأمريكا
اأمري���كا ال�ضمالية ( )%32منها
الو�ضطىتلك
وتكرير كل
وبالتاليمنغير قابلة
غيرعاممطورة
يعني �ضرورة ت�ضدير
الوليات ،من ما
ال�ضكل التالي:
الكمياتيت�ضح
والجنوبية ( ،)%12كما
ل�ضتيعاببينما
النوعي���ات الثقيلة.
 )2013يعتبر
م���ن
�ل�سكل
( )14من الخارج لتعظيم
الخفيفة
وا�ضتيراد بع�ض الأنواع
الثقيلة
النفوط
من
الفائ�ضة
الكميات
بع�ض
تلك
بخا�صة
و
البرازيلي���ة،
التكرير
منظوم���ة
لتزال
توز´ �سادر�ت �لنفط �لبر�زيلية ح�سب �لوجهات 2013
المراقبين باأن البرازيل
البرازيلية .وفي
ح�ضيلة
هذا الخ�ضو�ض ،يعتقد بع�ض ()%
و�صبعينيات
الم�ضافي �صتينيات
الم�صيدة خ���ال
م���ردودمنها
القديمة
50
ال�ضتك�ضاف في المناطق المغمورة لدرجة اأنها اأهملت قطاع
مطورةمجالت
كبير على
رك���زت
الما�صي
الق���رن
وبالتال���ي غير قابلة
وب�ض���كلغي���ر
التكري���ر المحلي(.)52وتهيم���ن ال 51
آ�ضيوية كوجهة رئي�ضي���ة ل�ضادرات النف���ط البرازيلية
ل
ا
أ�ض���واق
ل�صتيع���اب وتكري���ر كل تل���ك الكمي���ات  ،م���ا يعني
�ص���رورة ت�صدير بع�س الكميات الفائ�صة من النفوط
50 Igore Daniel, Brazilian Oil Imports and Exports, May 7, 2014, Prezi.com/Brazilian-oil-importsالثقيلة وا�صتيراد بع����س الأنواع الخفيفة من الخارج
and-exports/.
51 The Brazil Business Importation/ Oil in Brazil, 262013/8/,
لتعظيم م���ردود ح�صيلة الم�صاف���ي البرازيلية .وفي
http://thebrazilianbusiness.com/article/importation-of-oil-in--brazil.
هذا الخ�صو�س ،يعتقد بع�س المراقبين باأن البرازيل
52 Jeb Blount ( Reuters), Analysis: Petrobras Fuel Woes Make Brazil Dependent on U.S, India,
رك���زت وب�صكل كبير على مج���الت ال�صتك�صاف في
January 22,2014,Reuters.com .
المناطق المغمورة لدرجة اأنها اأهملت قطاع التكرير
رئي�صية
المحلي.52وتهيمن الأ�صواق الآ�صيوية كوجهة
31
ل�صادرات النفط البرازيلية با�صتحواذها على %43
م���ن ال�ص���ادرات لعام �( 2013صكل���ت ال�صين %30
()53

Source:U.S.Energy Information Administration,National Agency of Petroleum,
Natural Gas and Biofuels (ANP) Brazil.

بينم���ا تهيم���ن اأفريقيا كم�ضدررئي�ض���ي لواردات النفط اإل���ى البرازيل خ�ضو�ض���اً واأن الجزء
الأكب���ر م���ن النفوط الأفريقية ،وبخا�ض���ة �ضمال وغرب القارة هي من النف���وط الخفيفة ،وذلك
با�ضتحواذه���ا عل���ى حوالي  %72م���ن اإجمال���ي واردات النفط اإلى البرازيل ع���ام  ،2013تليها
منطقة ال�ضرق الأو�ضط ( )%23.9بالإ�ضافة اإلى بع�ض الكميات القليلة من كل من اآ�ضيا واأمريكا
الو�ضطى والجنوبية وكما يت�ضح من ال�ضكل التالي:
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بينم���ا تهيم���ن اأفريقيا كم�صدررئي�ص���ي لواردات
النفط اإل���ى البرازيل خ�صو�صاً واأن الجزء الأكبر من
النفوط الأفريقية ،وبخا�صة �صمال وغرب القارة هي
من النفوط الخفيفة ،وذلك با�صتحواذها على حوالي
 %72من اإجمال���ي واردات النفط اإلى البرازيل عام
 ،2013تليه���ا منطق���ة ال�ص���رق الأو�ص���ط ()%23.9
بالإ�صافة اإلى بع�س الكميات القليلة من كل من اآ�صيا
واأمري���كا الو�صطى والجنوبية وكما يت�صح من ال�صكل
التالي:
�ل�سكل ()15
توز´ و�رد�ت �لنفط �إلى �لبر�زيل ح�سب �لم�سادر 2013
()%
أمكريكا الوسطى
والجنوبية
2%

2.4آسيا %

23.9الشرق األوسط %

إجمالي
الواردات
147.834

71.7أفريقيا %

Source: National Agency of Petroleum Natural Gas and Biofuels (ANP), Oil, Natural
Gas and Biofuels Statistical Yearbook, 2014, Brazil.

وعل���ى م�ضتوى ال���دول ا�ضتحوذت نيجيريا لوحدها على حوالي  %53.5من اإجمالي واردات

النفط الخام البرازيلية عام  .2013و�ضكلت الدول الأع�ضاء في اأوابك الم�ضدر لحوالي %33
لوحدها
نيجيريا
الدول
م�صتوى
وعلى
( )%18.9والجزائر
ا�صتحوذت ال�ضعودية
العام المذكور تقدمتها
الخ���ام خالل
واردات النفط
م���ن اإجمالي
( )%8والعراق ( )%5وليبيا (.)%0.8
على حوالي  %53.5من اإجمالي واردات النفط الخام
 :2-2تطور اإمدادات الغاز الطبيعي في البرازيل
و�صكلت الدول الأع�صاء في
البرازيلية ع���ام .2013
ب�ض���كل عام ،تع���د �ضناعة الغ���از الطبيعي البرازيلي���ة حديثة العهد ومتوا�ضع���ة في حجمها
واردات
إجمالي
أواب���ك
مع قطاع النفط
ابالمقارنة
الطاقة في البرازيل
م���نفيام�ضهد
%33متوا�ضعاً
لحوالي يلعب دوراً
الم�صدر .ول يزال الغاز
لأ�ضباب متعددة منها هيمنة الطاقة الكهرومائية في قطاع توليد الكهرباء وغياب البنية التحتية
ال�صعودية
تقدمتها
المذكور
العام
خال
الخام
النفط
المتط���ورة للغ���از بالإ�ضافة اإلى المناخ المعتدل ن�ض���بياً (وال���ذي ل يتطلب التدفئة) واإلى الدعم
الحكومي لأ�ضعار غاز البترول الم�ضال واحتكار �ضركة بتروبرا�ض لتلك ال�ضناعة .
( )%5وليبيا
( )%18.9والجزائ���ر ( )%8والع���راق
(.)%0.8
()54

()55

54 World Energy Council, World Energy Resources, 2013 Survey.
55 Leda Gomes, Brazil Country of the Future or Has its Time Come for Natural Gas? June 2014,
OIES Paper: NG 88, Oxford Institute for Energy Studies.

 :2-2تطور اإمدادات الغاز الطبيعي في البرازيل

واإلى الدعم الحكومي لأ�صع���ار غاز البترول الم�صال
واحتكار �صركة بتروبرا�س لتلك ال�صناعة.55
 :1-2-2االإنتاج
ظل���ت م�صتويات اإنتاج الغاز في البرازيل متدن�ية
ت�ق���ل ع����ن ملي����ار م�ت���ر م�كعب /ف���ي ال�صن���ة لغاية
نهاي���ة �صبعيني���ات القرن الما�ص���ي ليتزايد بعد ذلك
وبمع���دلت متوا�صع���ة ن�صبي���اً ليعبرحاج���ز  2مليار
مت���ر مكعب ع���ام  1984و 4مليار مت���ر مكعب بداية
الت�صعيني���ات ولي�صل اإلى  6.7ملي���ار متر مكعب في
نهاية الت�صعينيات.
و�صه���د اإنت���اج الغاز ف���ي البرازيل خ���ال الفترة
 2014-2000اتجاه���اً ت�صاعدي���اً ب�صكل عام برغم
النخفا�س في بع�س ال�صنوات ،ما مكّن البرازيل من
تحقي���ق زيادة في اإنتاج الغ���از بلغت  12.5مليار متر
مكع���ب خال الفترة المذك���ورة لي�صل اإلى  20مليار
مت���ر مكعب ع���ام  ،2014اأي ما يعادل زيادة %167
�لم�ستقبلية،
آفاقها
.2000في �لبر�زيل و �
عامإمد�د�ت �لطاقة
بالمقارن���ة مع«تطور �
الزيادات ل
أع�ساء »تلك
وبرغ���م
و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �ل
ي���زال اإنتاج البرازي���ل من الغاز ي�ص���كل ن�صبة متدنية
:1-2-2اً �لإنتاج
بواق���ع  %0.6م���ن اإجمال���ي اإنت���اج الغاز في
ن�صبي���
ظلت م�ضتويات اإنتاج الغاز في البرازيل متدن�ية ت�قل ع�ن ملي�ار م�تر م�كعب /في ال�ضنة لغاية
أكبر
متوا�ضعةأنن�ضبياًالجزء ا
علماً ب���ا
.2014
الما�ضيعام
القرنفي
�ضبعينياتكما
العال���م
ل مليار
ليعبرحاجز 2
وبمعدلت
ليتزايد بعد ذلك
نهاية
متر مكعب عام  1984و 4مليار متر مكعب بداية الت�ضعينيات ولي�ضل اإلى  6.7مليار متر مكعب
ال�صنوات
الت�ضعينيات .في الإنتاج قد تحقق���ت خال
نهايةالزيادة
م���ن
في
ب�ضكل عام
التيت�ضاعدياً
الزيادة اتجاه���اً
�صكلت2014-2000
خ���الل الفترة
أخيرة،البرازيل
إنت���اج الغاز في
و�ضه���د
ما
تحققت
حيث
القليلة ا ال
برغ���م النخفا�ض في بع����ض ال�ضنوات ،ما مكّن البرازيل من تحقيق زي���ادة في اإنتاج الغاز بلغت
من
%65
يقاربمترمن
و2014
2009
عام���ي
 ،2014اأي
مكعب عام
ماإلى  20مليار
لي�ضل ا
الفترة المذكورة
مكعب خالل
بي���نملي���ار مت���ر
12.5
م���ا يع���ادل زيادة  %167بالمقارنة مع ع���ام  .2000وبرغم تلك الزيادات ل يزال اإنتاج البرازيل
،2014-2000
الزيادة
الفترةاإنتاج الغ���از في العالم كما في
كام���ل من اإجمالي
خالبواقع %0.6
متدنية ن�ضبي���اً
إجماليي�ضكل ن�ضبة
ام���ن الغ���از
ع���ام  .2014علم���اً باأن الجزء الأكبر من الزيادة ف���ي الإنتاج قد تحققت خالل ال�ضنوات القليلة
وال�صكل
الملحق
ف���ي
()2
الجدول
م���ن
يت�صح
وكم���ا
الأخي���رة ،حي���ث �ضكلت الزيادة التي تحققت ما بين عام���ي  2009و 2014ما يقارب من %65
التالي :الزيادة خالل كامل الفترة  ،2014-2000وكما يت�ضح من الجدول ( )2في الملحق
من اإجمالي
وال�ضكل التالي:
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ب�صكل عام ،تعد �صناعة الغاز الطبيعي البرازيلية
حديث���ة العهد ومتوا�صعة في حجمه���ا بالمقارنة مع
قط���اع النفط .54ول يزال الغ���از يلعب دوراً متوا�صعاً
في م�صهد الطاقة في البرازيل لأ�صباب متعددة منها
هيمنة الطاقة الكهرومائية في قطاع توليد الكهرباء
وغي���اب البنية التحتية المتطورة للغاز بالإ�صافة اإلى
المن���اخ المعتدل ن�ص���بياً (وال���ذي ل يتطلب التدفئة)
22

�ل�سكل ()16
تطور �إنتاج �لغاز في �لبر�زيل خالل �لفترة 2014-2000
(مليار متر مكعب)
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Source: BP Statistical Review of World Energy, Various Issues.
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ت�صتح���وذ بتروبرا����س عل���ى حوال���ي  %83م���ن
اإجمالي اإنتاج الغ���از في البرازيل هذا بالإ�صافة اإلى
بع����س �صركات القطاع الخا�س الت���ي تعمل معظمها
بالم�صارك���ة مع بتروبرا�س .56وكما هو عليه في حالة
النف���ط ،تعتب���ر المناط���ق المغمورة الم�ص���در للجزء
الأكب���ر م���ن اإنت���اج الغاز وال���ذي بل���غ  %73كما في
ع���ام  ،2013خ�صو�صاً واأن حوال���ي  %76من الغاز
المكت�ص���ف ف���ي البرازيل ه���و من الن���وع الم�صاحب
ت�ضتح���وذ بتروبرا����ض على 57
للإ�ضافة
هذا با
الغ���از في البرازيل
إجمالي اإنتاج
حوالي  %83من ا
()Assosiated
أكب���ر
الج���زء ا
ف���اإن
وبالتال���ي
اإل���ى بع�ض �ض���ركات القطاع الخا�ض التي تعمل معظمها بالم�ضارك���ة مع بتروبرا�ض  .وكما هو
إنتاج الغاز والذي بلغ
الم�ضدر للجزء الأكبر
( )%67النفط،
عليه في حالة
م�صاحب
البرازي���لمن اهو
المغمورة في
المناطق الغاز
تعتبرإنت���اج
م���ن ا
 %73كما في عام  ،2013خ�ضو�ضاً واأن حوالي  %76من الغاز المكت�ضف في البرازيل هو من
ال�صكلين
()Assosiatedيت�صح
النفط وكما
إنتاج
ل
الم�ضاح���ب
الن���وع
التاليين:الغاز في
( )%67من اإنتاج
من الجزء الأكب���ر
وبالتالي فاإن
()56

()57

البرازيل هو م�ضاحب لإنتاج النفط وكما يت�ضح من ال�ضكلين التاليين:

�ل�سكلين ( )17و ()18
�إنتاج �لغاز في �لبر�زيل ح�سب �لمناطق �لمغمورة و�لياب�سة
وح�سب �لغاز �لم�ساحب و�لغاز �لحر كما في عام 2013
()%

Source: Leda Gomes, Brazil: Country of the Future or Has its Time Come for Natural
Gas? June 2014, OIES Paper: NG 88, Oxford Institute for Energy Studies.

يذك���ر اإن حوال���ي  %35م���ن اإجمالي اإنتاج الغاز في البرازيل قد توج���ه اإلى ال�ضوق المحلية
لأغرا����ض ال�ضته���الك كما في عام  ، 2014اأما وجهة الجزء المتبق���ي فقد توزعت بين الحرق
وال�ضتهالك في العمليات الحقلية والنقل والخزن ووحدات المعالجة(.)58

يذك���ر اإن حوالي  %35من اإجمال���ي اإنتاج الغاز
ف���ي البرازيل قد توجه اإلى ال�صوق المحلية لأغرا�س
ال�صته���اك كما في ع���ام  ، 2014اأما وجهة الجزء
المتبق���ي فق���د توزع���ت بي���ن الح���رق وال�صته���اك
ووحدات
ف���ي العملي���ات الحقلي���ة والنق���ل والخ���زن
35
المعالجة.58
56 Leda Gomes, Brazil: Country of the Future or Has its Time Come for Natural Gas? June 2014,
OIES Paper: NG 88, Oxford Institute for Energy Studies.
57 Natural Gas Industry in Brazil, The Brazil Business, 2015,
http:// the brazilbusiness.com/article/natural-gas-industry-in brazil.
58 Marcelo Colomer, Brazilian Natural Gas Industry: Challenges and Prospects, Roundtable Hosted
by Center on Global Energy Policy, Colombia University, New York, May 18, 2015.
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برغ���م حجم اقت�صادها والتعداد الكبير ل�صكانها
يعتب���ر ا�صتهاك الغاز متوا�صع���اً ن�صبياً في البرازيل
بالمقارن���ة م���ع جارته���ا ال�صغي���رة ،الأرجنتي���ن ،اأو
م���ع بع�س القت�ص���ادات النا�صئة الأخ���رى مثل تركيا
اأو الهن���د .59وفي نهاي���ة ت�صعينيات الق���رن الما�صي
اتخ���ذت الحكوم���ة البرازيلي���ة بع����س الإج���راءات
لت�صجي���ع ا�صتخدام الغاز في الب���اد وذلك لتخفيف

العتماد على الطاقة الكهرومائية ،اإل اأن التطورات
القت�صادي���ة المحلي���ة غير الموؤاتي���ة حينئذ عرقلت
الم�صاع���ي الحكومي���ة ف���ي تو�صي���ع �ص���وق الغ���از
البرازيلية.60
ومن �صمن الإجراءات الحكومية لت�صجيع التو�صع
في ا�صتخدام الغاز هو �صعيها لربط البرازيل باأنابيب
غ���از م���ع بع����س ال���دول المج���اورة الم�ص���درة للغاز
وبخا�ص���ة بوليفي���ا التي بداأ ا�صتي���راد الغاز منها في
ع���ام  ،1999ليبداأ بعد ذلك ا�صته���اك الغاز بالنمو
ف���ي البرازيل ب�صكل م�صتم���ر وبوتائر تفوق الطاقات
الإنتاجية المحلية.
وخال الفت���رة  ،2013-2000تزايد ا�صتهاك
البرازي���ل م���ن الغ���از بمع���دل نم���و مرك���ب بح���دود
( ،61%10.8برغ���م انخفا�ص���ه ف���ي عام���ي 2009
و )2011لي�ص���ل ال�صته���اك اإل���ى  37.3مليار متر
مكع���ب ع���ام  2013ثم ا�صتم���ر بالزي���ادة لي�صل اإلى
 39.6ملي���ار متر مكع���ب ع���ام  2014بالمقارنة مع
 9.4ملي���ار متر مكعب ع���ام  ،2000اأي بزيادة 30.2
ملي���ار متر مكع���ب ،ما يع���ادل زيادة اأكث���ر من ثاثة
اأ�صع���اف خال تل���ك الفترة .وبرغم تل���ك الزيادات،
ل ي���زال ا�صتهاك الغ���از في البرازي���ل ي�صكل ن�صبة
متوا�صعة بحدود  %1.2من اإجمالي ا�صتهاك الغاز
في العالم كما في عام .2014
يذك���ر اإن الج���زء الأكب���ر (اأكثر م���ن  )%64من
الزي���ادة ف���ي ا�صته���اك الغ���از ق���د تحقق���ت خال
ال�صن���وات القليلة الأخي���رة ،اأي ما بين عامي 2009
و.2014
ول���دى تفح����س اإنت���اج وا�صته���اك الغ���از خال
الفت���رة  ،2014-2000يت�ص���ح باأن الفج���وة ما بين
الإنت���اج وال�صتهاك ق���د تو�صعت من  1.9مليار متر
مكعب ع���ام  ،2000والتي ت�ص���كل حوالي  %20من
اإجمال���ي ال�صتهاك خال العام المذكور لت�صل اإلى
 19.6ملي���ار متر مكعب ع���ام  ،2014اأي بزيادة اأكثر
م���ن ت�صع���ة اأ�صعاف خ���ال الفترة المذك���ورة ،حيث
�صكلت الفجوة  %49.5من اإجمالي ال�صتهاك عام
 ،2014وكما يت�صح من الجدول رقم ( )2في الملحق
وال�صكل التالي:
23

البحـــــث األول
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�ل�سكل ()19
تطور �لفجوة بين �إنتاج و��ستهالك �لغاز في �لبر�زيل خالل �لفترة 2014-2000
( مليار متر مكعب)
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Source: BP Statistical Review of World Energy, Various Issues.

يذك���ر اأن نم���ط ا�ضته���الك الغاز ف���ي البرازيل يختل���ف بالمقارنة مع معظم ال���دول النا�ضئة

البرازيلعلى الغاز في
م���ن الطلب المحلي
على الجزء ا
القطاع ال�ضناعي
وذل���ك لهيمنة
الأخ���رى،
يختلف
الغازلأكبرف���ي
ا�صتهاك
نمط
يذك���ر اأن
الوق���ت الذي يت�ضم فيه طلب قطاع توليد الكهرب���اء على الغاز بالتذبذب ال�ضديد متاأثراً وب�ضكل
وذلك
أخرى،
ل
ا
النا�صئة
ال���دول
معظم
مع
بالمقارن���ة
كبي���ر بمع���دلت الأمطار ووف���رة الطاقة الكهرومائي���ة .فمثالً ،ا�ضتحوذ القط���اع ال�ضناعي على
 %66م���ن اإجمال���ي �ضوق الغاز في البرازيل بينما �ضكل قط���اع التوليد  %17فقط كما في عام
من
 %46امنلاأكبر
الج���زء
عل���ى
القط���اع
إجمالي �ضوق
ال�ضناعي على
ال�صناعيالقطاع
 ،2013فقد ا�ضتحوذ
لهيمن���ةبالن�ضبة لعام
 .2011اأم���ا
الغاز البرازيلية تاله قطاع التوليد (.)%43
الغاز في الوقت الذي يت�صم فيه
الطلب المحلي على
طل���ب قطاع تولي���د الكهرب���اء على الغ���از بالتذبذب
ال�صديد متاأثراً وب�صكل كبير بمعدلت الأمطار ووفرة
الطاق���ة الكهرومائي���ة .فمث���اً  ،ا�صتح���وذ القط���اع
ال�صناع���ي عل���ى  %66من اإجمالي �ص���وق الغاز في
كما
البرازي���ل بينما �صكل قط���اع التوليد  %17فقط
37
ف���ي ع���ام  .2011اأم���ا بالن�صب���ة لع���ام  ،2013فقد
ا�صتح���وذ القطاع ال�صناعي عل���ى  %46من اإجمالي
«تطور �إمد�د�ت �لطاقة في �لبر�زيل و �آفاقها �لم�ستقبلية،
(.)%43
التوليد
قطاع
و�لنعكا�سات تاه
�صوق الغاز البرازيلية
�لدول �لأع�ساء »
�لمحتملة على

�ل�سكل ()20
تطور نمط ��ستهالك �لغاز في �لبر�زيل ح�سب �لقطاعات �لرFي�سية كما في عامي
 2011و )%( 2013

2013

2011
بقية
القطاعات
%8

الصناعي
66%

النقل %9
توليد
الكهرباء
%17

بقية
القطاعات
%5
النقل %6
الصناعي
%46

توليد
الكهرباء
%43

Source: Leda Gomes, Brazil: Country of the Future or Has its Time Come for Natural
Gas? June 2014, OIES Paper: NG 88, Oxford Institute for Energy Studies.
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ف���ي ظ���ل تحديات اإنت���اج الغاز المحل���ي ،ا�ضطرت الحكوم���ة البرازيلية اإل���ى اللجوء اإلى
ا�ضتي���راد الغ���از عبر الأنابيب من بع�ض دول الج���وار بالإ�ضافة اإلى ا�ضتي���راد الغاز الطبيعي
الم�ض���ال من دول اأخرى عدي���دة .وبالنتيجة ،تزايد دور واردات الغاز ف���ي تلبية الحتياجات
المحلي���ة وبخا�ض���ة خالل ال�ضنوات الأخيرة خ�ضو�ضاً واأن اإمدادات الغ���از المحلية لم تغطي
�ض���وى  % 48م���ن اإجمال���ي ا�ضتهالك الغاز في البرازيل خالل ع���ام  ، )62(2013وكما يت�ضح
من ال�ضكل التالي:

24

ف���ي ظل تحديات اإنت���اج الغاز المحلي ،ا�صطرت
الحكوم���ة البرازيلي���ة اإلى اللجوء اإل���ى ا�صتيراد الغاز
عبر الأنابي���ب من بع�س دول الج���وار بالإ�صافة اإلى
ا�صتي���راد الغ���از الطبيع���ي الم�ص���ال م���ن دول اأخرى
عدي���دة .وبالنتيج���ة ،تزاي���د دور واردات الغ���از ف���ي
تلبي���ة الحتياجات المحلية وبخا�صة خال ال�صنوات
الأخي���رة خ�صو�ص���اً واأن اإمدادات الغ���از المحلية لم
تغطي �ص���وى  % 48من اإجمالي ا�صتهاك الغاز في
البرازيل خال عام  ، 2013وكما يت�صح من ال�صكل
التالي:
�ل�سكل ()21
تطور �إنتاج و��ستير�د �لغاز في �لبر�زيل خالل �لفترة 2013-2000
( مليار متر مكعب)

Source: Leda Gomes, Brazil: Country of the Future or Has its Time Come for Natural Gas? June
2014, OIES Paper: NG 88, Oxford Institute for Energy Studies.

تع���ود فكرة بناء اأنبوب غاز م���ا بين البرازيل وبوليفيا ،والذي يعتبر عامل تغير هام في واقع
اإمدادات الغاز البرازيلية ،اإلى عقود عديدة �ضابقة وقد كان الأنبوب مو�ضوع نقا�ض بين البلدين
ف���ي منا�ضب���ات متفرق���ة �ضابقة( .)63وبعد اكتم���ال بناء الأنبوب المذكور في ع���ام  ،1999بداأت
البرازي���ل با�ضتي���راد الغاز من بوليفيا .وبرغم بناء اأنبوب غاز ما بي���ن الأرجنتين والبرازيل وبدء
ا�ضتي���راد الغاز ف���ي عام  ،2000فقد اأ�ضبحت بوليفيا ت�ضكل ج���زءاً كبيراً من اإجمالي اإمدادات
الغ���از البرازيلية والم�ض���در الوحيد لواردات الغاز عبر الأنابيب اإل���ى البرازيل وذلك بعد توقف
واردات الغ���از م���ن الأرجنتين ف���ي عام  2009ب�ضبب تناق����ض اإنتاج الأرجنتين م���ن الغاز والتي
بدورها اأ�ضبحت دولة م�ضتوردة للغاز .اأما بالن�ضبة للبرازيل ،فقد بداأت في نف�ض العام با�ضتيراد
تنوع م�ضادر الإمدادات و�ضمان اأمنها.
الغاز الم�ضال من الخارج وذلك ل�ضد العجز وزيادة 62
وبالتال���ي ،فق���د ا�ضتحوذت واردات الغ���از عبر الأنابيب من بوليفيا عل���ى  %68من اإجمالي
واردات البرازيل من الغاز (عبر الأنابيب والغاز الم�ضال) في عام  ،2013كما يت�ضح من ال�ضكل
التالي:

تع���ود فك���رة بن���اء اأنبوب غ���از ما بي���ن البرازيل
وبوليفي���ا ،وال���ذي يعتبر عام���ل تغير ه���ام في واقع
اإم���دادات الغاز البرازيلية ،اإل���ى عقود عديدة �صابقة
وق���د كان الأنب���وب مو�ص���وع نقا�س بي���ن البلدين في
منا�صب���ات متفرق���ة �صابق���ة  .وبع���د اكتم���ال بناء
الأنب���وب المذكور في ع���ام  ،1999ب���داأت البرازيل
با�صتيراد الغاز من بوليفيا .وبرغم بناء اأنبوب غاز ما
بين الأرجنتين والبرازيل وبدء ا�صتيراد الغاز في عام
 ،2000فق���د اأ�صبحت بوليفيا ت�صكل جزءاً كبيراً 39
من
اإجمال���ي اإمدادات الغاز البرازيلية والم�صدر الوحيد
ل���واردات الغاز عبر الأنابيب اإلى البرازيل وذلك بعد
توق���ف واردات الغاز من الأرجنتي���ن في عام 2009
ب�صب���ب تناق����س اإنت���اج الأرجنتي���ن من الغ���از والتي
بدوره���ا اأ�صبحت دولة م�صت���وردة للغاز .اأما بالن�صبة
63 Maria De Fatima Salles Abreu Passos, Bolivia- Brazil Gas Pipeline, Economy and Energy, Year
II, No.10, September, October 1998, http://www.ecen.com/eee10/gas.htm.
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للبرازي���ل ،فقد بداأت ف���ي نف�س العام با�صتيراد الغاز
الم�صال م���ن الخارج وذلك ل�صد العج���ز وزيادة تنوع
م�صادر الإمدادات و�صمان اأمنها.
وبالتال���ي ،فق���د ا�صتح���وذت واردات الغ���از عبر
الأنابي���ب من بوليفيا على  %68من اإجمالي واردات
الم�صال) في
البرازيل من الغاز (عبر الأنابيب والغاز
«تطور �إمد�د�ت �لطاقة في �لبر�زيل و �آفاقها �لم�ستقبلية،
و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �لأع�ساء »
التالي:
عام  ،2013كما يت�صح من ال�صكل

�ل�سكل ()23
توز´ و�رد�ت �لغاز �لم�سال �إلى �لبر�زيل ح�سب �لم�سدر عام 2013
()%

�ل�سكل ()22
و�رد�ت �لغاز �إلى �لبر�زيل كما في عام 2013
()%

غاز مسال %32
غاز عبر األنابيب من
بوليفيا %68

Source: National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP), Oil, Natural Gas and
Biofuels Statistical Yearbook 2014.

ثالãاً:النفط والغاز في منطقة “ ما قبل الملح”
البرازيلية �لملح”
)(Pre-Saltما قبل
منطقة “
ثالثاً�:لنفط و�لغاز في
 :1-3نبذ Iموجز Iحول المناWق المغمور Iفي العالº
(� )Pre-Saltلبر�زيلية
اإن البحث عن النفط والغاز في المناطق المغمورة في العالم لي�ض بالأمر الجديد ،بل هنالك
تقليد طويل في اإنتاج النفط والغاز من تلك المناطق .وظهرت اأولى عمليات ا�ضتك�ضاف وتطوير
الحقول في المناطق المغمورة ال�ضحلة في �ضواحل كاليفورنيا في الوليات المتحدة في اأواخر
الق���رن التا�ض���ع ع�ضر والتي �ضهدت ت�ضيي���د اأولى اأبراج حفر النفط ف���ي المناطق المغمورة في
العالم( )64و اإن كانت بطرق بدائية.
ومع التقدم التكنولوجي والطلب المتزايد على النفط ،تطور البحث عن النفط وب�ضكل تدريجي
من المناطق المغمورة ال�ضحلة اإلى المناطق المغمورة العميقة ثم العميقة جداً اأو ال�ضحيقة.

 :1-3نبذة موجزة حول المناطق المغمورة في العالم
Source: IEA, Natural Gas Information, 2014 Edition.

اأما بالن�ضبة لواردات الغاز الم�ضال ،تعتمد البرازيل ،وبدرجة كبيرة ،على الم�ضادر القريبة،
حي���ث ا�ضتح���وذت ترني���داد وتوباغ���و على ما يقارب م���ن  % 45من واردات الغ���از الم�ضال اإلى
البرازي���ل كما في عام  ،2013تلته���ا نيجيريا ( )%17.5والدول الأع�ضاء في اأوابك (- )%9.5
منها قطر  %6.2والجزائر  % 1.8وم�ضر  - % 1.5والنرويج ( )%8.2بالإ�ضافة اإلى عمليات
اإع���ادة ت�ضدير بع�ض كميات الغاز من بع�ض ال���دول الأوروبية ( )%18.4خالل عام  ،2013كما
يو�ضح ال�ضكل التالي:

اأم���ا بالن�صبة ل���واردات الغ���از الم�ص���ال ،تعتمد
البرازي���ل ،وبدرجة كبي���رة ،على الم�ص���ادر القريبة،
حي���ث ا�صتحوذت ترني���داد وتوباغو عل���ى ما يقارب
م���ن  % 45من واردات الغاز الم�ص���ال اإلى البرازيل
كم���ا ف���ي ع���ام  ،2013تلته���ا نيجيري���ا ()%17.5
وال���دول الأع�ص���اء في اأواب���ك ( - )%9.5منها قطر
 %6.2والجزائر  % 1.8وم�صر  - % 1.5والنرويج
( )%8.2بالإ�صافة اإلى عمليات اإعادة ت�صدير بع�س
40
كمي���ات الغاز من بع�س ال���دول الأوروبية ()%18.4
خال عام  ،2013كما يو�صح ال�صكل التالي:

اإن البح���ث ع���ن النف���ط والغ���از ف���ي المناط���ق
المغم���ورة ف���ي العال���م لي����س بالأم���ر الجدي���د ،ب���ل
تلك
هنال���ك تقليد طويل ف���ي اإنتاج النفط والغاز من
41
المناط���ق .وظهرت اأولى عمليات ا�صتك�صاف وتطوير
الحق���ول في المناطق المغمورة ال�صحلة في �صواحل
كاليفورني���ا في الوليات المتحدة ف���ي اأواخر القرن
التا�ص���ع ع�صر والتي �صه���دت ت�صييد اأولى اأبراج حفر
النفط في المناطق المغمورة في العالم 63و اإن كانت
بطرق بدائية.
وم���ع التقدم التكنولوج���ي والطلب المتزايد على
النفط ،تطور البحث عن النفط وب�صكل تدريجي من
المناط���ق المغمورة ال�صحلة اإل���ى المناطق المغمورة
العميقة ثم العميقة جداً اأو ال�صحيقة.
عموماً ،ل يوجد تعريف متفق عليه في ال�صناعة
النفطي���ة لمفهوم المياه العميقة اأو العميقة جداً ،بل
هنال���ك تفاوت في تعريف الم�ص���ادر المختلفة لتلك
المفاهيم 64وطورت تلك الم�صادر تعاريفها الخا�صة
لمفه���وم المي���اه العميقة .ومن الوا�ص���ح باأنه بمرور
الوق���ت وم���ع التط���ور التكنولوج���ي وتط���ور قدرات
ال�صناع���ة النفطي���ة العالمي���ة ،تطور مفه���وم المياه
العميقة والعميقة جداً.
64 World Ocean Review, 2014, 3 Marine Resources- Opportunities and Risks, Published by Maribus
Germany, worldoceanreview.com.
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فمثاً ،في بداية خم�صينيات القرن الما�صي كان
ينظ���ر اإلى الأعماق التي تفوق  60قدم ( حوالي 18
مت���ر) على اأنها مياه عميق���ة ،65بينما اأ�صبحت بع�س
الم�صادر تطلق م�صطلح المياه العميقة على الأعماق
التي تت���راوح ما بين  1000 - 400متر تحت �صطح
البح���ر ،وما يزيد ع���ن  1000متر يعتبر مياه عميقة
جداً .66وفي خليج المك�صيك ،ت�صنف اإدارة معلومات
الطاق���ة الأمريكي���ة الأعماق التي تف���وق  5000قدم
( 1524متر) فاأكثر على اأنها مياه عميقة جداً.67
م���ن جهة اأخ���رى ،تطلق بع�س الم�ص���ادر مفهوم
المي���اه العميق���ة على الأعم���اق التي تت���راوح ما بين
 7500 -1500ق���دم ( اأي  2286 -457مت���ر) .اأما
م���ا يزيد عن  7500قدم فهو ي�صن���ف على اأنه مياه
عميقة جداً.68
وت���م اكت�ص���اف العديد م���ن الحق���ول المهمة في
المناط���ق المغم���ورة ف���ي العال���م م���ن �صمنه���ا بحر
ال�صم���ال ،وخليج المك�صي���ك و�صواحل كاليفورنيا في
الوليات المتحدة ،وبحر قزوين وبخا�صة اأذربيجان،
وكن���دا ،وغرب اأفريقيا (نيجيري���ا واأنغول) ،ورو�صيا،
والبرازيل وبع�س الدول الأع�صاء في اأوابك.
وتحققت اأولى الكت�صافات في المياه العميقة في
العال���م في الوليات المتح���دة ،عندما حققت �صركة
�صل اأول اكت�صاف في المياه العميقة ،على عمق اأكثر
م���ن  330متر ،في عام  1975في خليج المك�صيك.
وتوال���ت بعد ذلك الكت�صافات في المياه العميقة من
قب���ل �ص���ركات اأخرى وفي مناطق اأخ���رى من العالم.
يذكر اأن اإنتاج النفط من المناطق المغمورة في خليج
المك�صي���ك في الوليات المتح���دة قد بداأ ولأول مرة
عام .69 1938
وتزايد اإنتاج النفط في المياه العميقة في العالم
خ���ال الع�صرين �صن���ة الما�صية ب�ص���كل دراماتيكي،
م���ن حوال���ي  60األف ب/ي ع���ام  1990لي�صل 4.6
ملي���ون ب/ي ع���ام  2012لي�ص���كل حوالي  % 6من
اإجمالي اإنتاج النف���ط العالمي خال العام المذكور.
وق���د امتدت اأن�صطة ال�صتك�صاف في المياه العميقة
ف���ي البداية من خليج المك�صيك اإلى البرازيل وغرب
اأفريقي���ا ثم لحقاً اإلى بع�س مناط���ق العالم الأخرى
مث���ل اأ�صترالي���ا ،البح���ر المتو�ص���ط ،بح���ر ال�صي���ن
26

الجنوبي ،الهند و�صرق اأفريقيا.70
وح�ص���ل خال ال�صنوات الأخي���رة تقدم هام في
التحرك باتجاه ا�صتغال المياه العميقة وفي مناطق
اأكث���ر عمقاً وتزايد ن�ص���اط الحفر في المياه العميقة
والعميق���ة ج���داً ،وبخا�ص���ة فيما يع���رف بمنطقة “
المثل���ث الذهبي” للبرازي���ل وخليج المك�صيك وغرب
اأفريقي���ا .فمث���اً  ،ب���داأت �ص���ركات النف���ط العالمية
الكب���رى الحف���ر ف���ي ع���ام  2000في اأعم���اق تفوق
 7500ق���دم تحت �صطح البحر ،اإل اأن �صركة بي بي
البريطاني���ة د�صنت في عام  2009حملة ا�صتك�صاف
وحفر بئر على عمق حوالي  35000قدم ( 10668
متر) تحت �صطح البحر في خليج المك�صيك.71
وحققت عمليات ال�صتك�صاف في المياه العميقة
اأعلى معدلت النمو من بين قطاعات �صناعة النفط
والغ���از العالمي���ة .72وخ���ال الفت���رة م���ا بين عامي
 2007و 2012ت���م اكت�ص���اف  481حقل ف���ي المياه
العميق���ة والت���ي تمث���ل اأكثر من  % 50م���ن الحقول
المكت�صف���ة الجديدة في المغم���ورة .وبالتالي ،اأ�صبح
قط���اع المناطق المغمورة العميقة ،ب�صكل عام ،يلعب
دوراً متزاي���داً في الأهمية ،واأ�صبحت المياه العميقة
والعميق���ة ج���داً اإحدى المكون���ات الهام���ة ل�صناعة
النف���ط والغ���از العالمي���ة وت�صي���ر كل الدلئ���ل باأنها
�صت�صتمر كذلك ل�صنوات عديدة قادمة.73
وفي العادة ،ينظر اإلى خليج المك�صيك -المنطقة
التي ابتداأ فيها الحف���ر في المغمورة -كم�صدر مهم
للنف���ط والغ���از في الولي���ات المتح���دة ولعب هام
م���ن الم�صاهمين ف���ي ازدهار �صناع���ة النفط والغاز
العالمي���ة ف���ي المي���اه العميق���ة .اإل اأن دور البرازيل
(بالإ�صافة اإلى دول غرب اأفريقيا) اأ�صبح ل ي�صتهان
به ،وبخا�ص���ة بعد الكت�صافات الكبي���رة الأخيرة في
منطقة “ ما قبل الملح”.
يذكراأنه في ظل ال�صعوبات التي تجابه ال�صناعة
النفطي���ة في العمل ف���ي المياه العميق���ة ب�صكل عام
وبخا�صة ا�صتخدام اأح���دث التقنيات في ا�صتك�صاف
وتطوي���ر واإنت���اج ونق���ل النف���ط م���ن تل���ك الأعم���اق
م���ن تحت �صطح البح���ر ،يطلق البع����س على النفط
المكت�ص���ف في المي���اه العميقة على اأنه نفط ي�صعب
اإنتاج���ه وت���م ت�صنيفه كنفط غير تقلي���دي .74واعتبر

ميزان الطاقة في الهند:
الواقع واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء

البع����س الآخر النفط غي���ر التقليدي ف���ي المناطق
المغمورة باأنه النفط المكت�صف على اأعماق اأكثر من
 500متر تحت �صطح البحر .لكنه ،وفي كل الأحوال،
ف���اإن ت�صنيف النف���ط المكت�صف في المي���اه العميقة
كنفط غير تقليدي هي م�صاألة مختلف عليها.75
 :2-3منطقة “ ما قبل الملح” البرازيلية
يطل���ق م�صطلح “ ما قب���ل الملح” اأو تحت الملح
( )Pre- Saltف���ي البرازيل على ت�صكيلة جيولوجية
ف���ي الجرف الق���اري 76والت���ي ت�صير اإل���ى الطبقات
الجيولوجية التي تكونت في المناطق المغمورة تحت
طبقات الملح في الفت���رة التي �صبقت تراكم طبقات
المل���ح التي تغطيها ،77ما يعن���ي باأن نفط وغاز “ ما
قب���ل الملح” هي احتياطي���ات متمو�صعة على اأعماق
تعتبر ا�صتثنائية في بع�س الأحيان تحت �صطح البحر
تح���ت طبقات م���ن ال�صخ���ور والملح والت���ي يتطلب
ا�صتخراجها تقنيات متطورة وا�صتثمارات كبيرة.78
وتمتد حقول “ما قبل الملح” البرازيلية لم�صافة
حوال���ي  800كيلومتر طولً وتغطي م�صاحات وا�صعة
تقدر بحوال���ي  149األف كيلومتر مربع في المحيط
الأطل�ص���ي الجنوب���ي .وتقع منطقة “م���ا قبل الملح”
البرازيلي���ة قبال���ة ال�صواح���ل البرازيلي���ة 79لوليات
ريوديجانيرو و�صاوباول���و وا�صبيرتو �صانتو في مواقع
يبع���د بع�صها ع���ن ال�صاحل اأكثر م���ن  350كيلومتر.
وتعتب���ر بتروبرا����س اأن منطقة “ما قب���ل الملح” في
حو����س �صانتو����س والت���ي تبلغ م�صاحته���ا حوالي 15
األ���ف كيلومتر مربع ه�ي “ الأف�صل” �صمن مجموعة
“م���ا قبل المل���ح” البرازيلية لأ�صب���اب منها اأن جميع
القواط���ع ف���ي المنطقة المذك���ورة تت�ص���م بمميزات
فيزيائي���ة وجيولوجية مت�صابهة بالإ�صافة اإلى تواجد
الم���واد الهيدروكربوني���ة تحت طبق���ات �صلدة (غير
مت�ص�صية) من الملح.
يذك���ر اأنه ق���د تم اكت�ص���اف النف���ط والغاز على
80
اأعماق  5000 -2000متر تحت �صطح مياه البحر
م���ن �صمنها  2500 -2000متر من المياه ،و2000
مت���ر اأو اأكث���ر من طبق���ات الملح المتح���رك .وت�صير
بع�س الم�صادر اإلى اأن �صمك طبقات الملح قد ي�صل

ف���ي بع����س الأماكن في حو�س �صانتو����س اإلى حوالي
 5000مت���ر ،ما يعني اأن �صركة بتروبرا�س تعمل على
ا�صتخ���راج النفط والغاز من اأعم���اق ت�صل في بع�س
الملح
البح���ر م���ن �ضمنها  2500 -2000متر م���ن المياه ،و 2000متر اأو اأكث���ر من طبقات81
البحر
�صطح
�7000ضمكمتر
حوالي
المتح���رك .اإلى
الأحيان
أماكن ،في
في بع�ض ال
تحت قد ي�ضل
طبق���ات الملح
الم�ضادر اإلى اأن
وت�ضي���ر بع�ض
حو�ض �ضانتو�ض اإلى حوالي  5000متر ،ما يعني اأن �ضركة بتروبرا�ض تعمل على ا�ضتخراج النفط
كما يت�صح من ال�صكلين التاليين:
والغ���از م���ن اأعماق ت�ضل في بع�ض الأحيان اإلى حوالي  7000مت���ر تحت �ضطح البحر  ،كما
()81

()82

يت�ضح من ال�ضكلين التاليين:

�ل�سكلين ( )24و()25

تاريخي���اً ،بداأت عمليات ال�صتك�صاف عن النفط
ف���ي البرازيل في ثاثينيات الق���رن الما�صي ،وكانت
اأول���ى الكت�صافات ف���ي المناطق الياب�ص���ة في ولية
“باهي���ا” البرازيلي���ة .وبرغ���م اأن تل���ك الكت�صافات
المبك���رة كانت متوا�صعة في حجمه���ا ،فقد اتخذت
الحكوم���ة البرازيلي���ة �صل�صلة من الإج���راءات لإدارة
ال�صناع���ة النفطية ف���ي الباد من �صمنه���ا تاأ�صي�س
�صركة نفط وطنية (بتروبرا�س) في عام  1953لتكون
45
م�صوؤولة ع���ن جميع الأن�صطة المتعلق���ة بال�صناعات
النفطية وب�صكل احتكاري 82وذلك باتجاه بلوغ اكتفاء
ذاتي من الطاقة.
وتو�صعت اآفاق عمليات ال�صتك�صاف في البرازيل
خط���وة بخطوة من الياب�صة اإل���ى المناطق المغمورة،
وم���ن المي���اه ال�صحلة اإل���ى المياه العميق���ة ومن ثم
المي���اه العميق���ة ج���داً .واأح���دث تطوي���ر كل منطقة
ط���رق واأ�صاليب جدي���دة في التفكير ح���ول الطبيعة
الجيولوجي���ة المحلي���ة والإقليمي���ة بالإ�صاف���ة اإل���ى
ال�صتجابة لتحديات الإنتاج والحفر.83
ومن����ذ الل�صتينيات القرن الما�صي بداأت �صركة
بتروبرا�س بجهود من�صقة لا�صتك�صاف في المناطق
المغمورة .وتحقق في نهاية اللل�صتينيات اكت�صاف
اأول حق����ل نفط����ي ف����ي المغم����ورة ال�صحل����ة قبال����ة
ال�صاح����ل �صمال �ص����رق البرازيل .84وت����م تطوير اأول

تاريخي���اً ،بداأت عمليات ال�ضتك�ضاف عن النفط في البرازيل في ثالثينيات القرن الما�ضي،
وكان���ت اأول���ى الكت�ضافات ف���ي المناطق الياب�ضة في ولي���ة “باهيا” البرازيلي���ة .وبرغم اأن تلك
الكت�ضاف���ات المبك���رة كانت متوا�ضع���ة في حجمها ،فقد اتخ���ذت الحكوم���ة البرازيلية �ضل�ضلة
م���ن الإج���راءات لإدارة ال�ضناع���ة النفطية ف���ي البالد من �ضمنه���ا تاأ�ضي�ض �ضرك���ة نفط وطنية
(بتروبرا����ض) في ع���ام  1953لتكون م�ضوؤولة عن جميع الأن�ضط���ة المتعلقة بال�ضناعات النفطية
وب�ضكل احتكاري( )83وذلك باتجاه بلو Æاكتفاء ذاتي من الطاقة.
81 Oxford Analytica, The Impact of Pre- Salt: A Long- Term Prospective, May 2010, A Report Prepared for Petrobras..
82 Norman Gall, Deepest Oil: Part 2, The Technology and Logistics of Deep Sea Prospecting, February 28, 2011
http://www.brazilinfocus.com/samba/energy-a-enterprise/81-energy-enterprise/223-oil/-in...
83 OSEC (Business Network Switzerland), Swiss Business Hub Brazil: The Brazilian Oil and Gas
Sector, September 2011.
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م�صروع ل�صتخراج النفط من المناطق المغمورة في
البرازي����ل .85وتلت تلك البدايات المبكرة اكت�صافات
جديدة في المناطق المغمورة تكللت في عام 1964
باكت�صاف حقل “جاروبا” ( )Garoupaفي حو�س
كامبو�����س قبالة ال�صواح����ل البرازيلي����ة جنوب �صرق
الب����اد والذي يعتب����ر اأول حقل يكت�صف تحت �صطح
البحر واأكبر اكت�صاف تحققه البرازيل خال الفترة
الت����ي �صبقت اكت�ص����اف منطقة “ما قب����ل الملح”.86
وت����م بعد ذل����ك اكت�صاف ع�صرات الحق����ول في تلك
المنطق����ة وبداأ اإنتاج النفط من حقل ()Enchova
عام .87 1977
ومع تقدم عمليات ا�صتك�صاف وا�صتخراج النفط
ف���ي البرازيل باتجاه المياه العميق���ة منذ �صبعينيات
الق���رن الما�ص���ي ،تمكن���ت �صناع���ة النف���ط والغ���از
البرازيلي���ة في المغم���ورة من التغل���ب على تحديات
هامة ف���ي الجوانب العملية والتقني���ة والهند�صية.88
اإل اأن غي���اب اكت�صاف���ات كبيرة ف���ي مناطق “ما بعد
الملح” ( )Post- Saltفي حو�س كامبو�س بالإ�صافة
اإل���ى النتائج المخيبة لاآمال لاكت�صافات الأولية في
حو����س �صانتو����س دفعت �صرك���ة بتروبرا�س و�صركات
ال�صتك�ص���اف الأخرى للبح���ث عن النفط في مناطق
اأكثر عمقاً في المغمورة.
وبالتال���ي ،فاإنه ومنذ ع���ام  2000تحول التركيز
ف���ي حو�س �صانتو�س باتجاه المياه العميقة والعميقة
ج���داً وذلك و�صولً اإلى اكت�ص���اف حقل “ توبي” في
ع���ام  2006في حو�س �صانتو�س والذي تغير ت�صميته
اإل���ى “ لول” ف���ي ع���ام  89 2010باحتياطيات تقدر
بح���دود  8-5مليار برمي���ل .ويعد حقل “ توبي” اأول
اكت�صاف رئي�س في منطقة “ماقبل الملح” البرازيلية
ال�صخم���ة ،90خ�صو�صاً واأن عمليات ال�صتك�صاف في
طبق���ات “ما قبل الملح” ق���د بداأت في منطقة حقل
“توبي” وحول���ه .91وبداأ اإنتاج النفط من منطقة “ما
قبل المل���ح” البرازيلية – من حقل “توبي” -في عام
.2008
الجدير بالذكر اأنه تم ماحظة الدلئل الأولى
لوج���ود النفط ف���ي مكام���ن “ما قب���ل الملح” في
المناط���ق المغم���ورة البرازيلية في ج���رف حو�س
كامبو�س في ع���ام  1965وتبع ذلك تحقيق حوالي
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 10اكت�صاف���ات خال ثمانينيات وت�صعينيات القرن
الما�ص���ي .92اإل اأن الحج���م ال�صخم لحقل “توبي”
ق���د جل���ب النتباه ،ولأول م���رة ،لاأهمي���ة الكبيرة
لمكام���ن “ماقب���ل المل���ح” البرازيلي���ة .ومن وجهة
نظ���ر ال�صتك�ص���اف والتطوير ،تعتب���ر منطقة “ما
قب���ل الملح” ظاه���رة جديدة ن�صبياً ف���ي البرازيل،
خ�صو�ص���اً واأن���ه لغاي���ة ع���ام  2005كان���ت معظم
عملي���ات ال�صتك�صاف ت���دور ح���ول المناطق التي
تق���ع ف���وق طبقات الملح في الأحوا����س التي تمتد
جن���وب �ص���رق البرازيل .ول���م يكن حق���ل “ توبي”
الكت�صاف الأخير في المنطقة ،بل تلته �صل�صلة من
الكت�صافات الأخرى في مكامن “ما قبل الملح”.
فف���ي يناي���ر  2008اأعلن���ت بتروبرا����س ع���ن
اكت�صاف حقل �صخ���م للغاز الطبيعي والمكثفات-
حق���ل “ جوبت���ر” -وال���ذي يعتب���ر مق���ارب لحقل
“توب���ي” في الحج���م .93كم���ا حقق���ت بتروبرا�س
اكت�صاف حق���ل “لرا” في حو����س �صانتو�س تقدر
احتياطيات���ه القابل���ة لا�صتخا�س بح���دود 4-3
ملي���ار برمي���ل مكافئ نف���ط من النف���ط والغاز.94
وف���ي ع���ام  2010اأعلن���ت ال�صناع���ة النفطي���ة
البرازيلي���ة عن اكت�صاف حقل نف���ط كبير “ليبرا”
ف���ي حو�س �صانتو�س في منطق���ة “ما قبل الملح”
باحتياطي���ات قد تفوق احتياطي���ات حقل “توبي”
وتق���در بحدود  15-3.7مليار برميل مكافئ نفط
والذي يعتبر الكت�ص���اف الأكبر في البرازيل لغاية
تاريخ���ه والأكبر في ن�صف الكرة الغربي منذ اأكثر
م���ن ثاثة عقود .95ومن المتوق���ع اأن ي�صل الإنتاج
م���ن الحقل المذكور لوحده اإلى حوالي  1.4مليون
ب/ي بحلول عام .96 2021
وبم���رور الوق���ت ا�صتطاع���ت �صرك���ة بتروبرا�س
الو�ص���ول اإلى اأعماق اأكبر تحت �صطح البحر تدرجت
م���ن  120مت���ر تح���ت �صط���ح البحر لبئ���ر في حقل
“جاروبا” في حو�س كامبو�س عام  1974و�صو ًل اإلى
 2126متر تحت �صطح البحر لبئر في حقل “توبي”
(ل���ول) في حو����س �صانتو�س ع���ام  2006واإلى عمق
 2248مت���ر تحت �صطح البحر لأحد الآبار في قاطع
( )Entomo De Laraف���ي حو����س �صانتو�س عام
 ،2014وكما يت�صح من ال�صكل التالي:

«تطور �إمد�د�ت �لطاقة في �لبر�زيل و �آفاقها �لم�ستقبلية،
و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �لأع�ساء »

وبم���رور الوق���ت ا�ضتطاعت �ضركة بتروبرا����ض الو�ضول اإلى اأعماق اأكب���ر تحت �ضطح البحر
تدرجت من  120متر تحت �ضطح البحر لبئر في حقل “جاروبا” في حو�ض كامبو�ض عام 1974
و�ضولً اإلى  2126متر تحت �ضطح البحر لبئر في حقل “توبي” (لول) في حو�ض �ضانتو�ض عام
 2006واإلى عمق  2248متر تحت �ضطح البحر لأحد الآبار في قاطع ()Entomo De Lara
في حو�ض �ضانتو�ض عام  ،2014وكما يت�ضح من ال�ضكل التالي:
�ل�سكل ()26
تطور �لأعماق ل�سركة بتروبر��س -من مكامن «ما بعد �لمل� »íإلى مكامن
« ما قبل �لمل»í

Source: Bruno Moczydlower, Brazilian Pre- Salt and Libra: Overview, Initial Results and Remaining
Challenges, Petrobras Presentation to KIVI Engineering Society, October 14, 2014, http://afdelingen.kivi.nt/…pre-salt-presentation-to-KI.

وبالتالي ،يمكن القول باأن البرازيل قد حققت نجاحاً كبيراً في ا�ضتغالل م�ضادرها من المياه
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 % 20منذ عام  1990ولغاية عام  ،2011كما يت�ضح من ال�ضكل التالي:
اإنت���اج للنف���ط من المي���اه العميقة ف���ي البرازيل عام
 ،1980ا�صتطاع���ت اأن تحق���ق نم���واً كبي���راً في هذا
المج���ال من���ذ ع���ام  .1990فبينم���ا تزاي���د اإجمالي
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إنت���اج النفط ف���ي البرازيل بواق���ع  10اأ�صعاف منذ
ا
ع���ام  ،1980بمعدل نمو �صنوي  ،% 8.4تزايد اإنتاج
النفط من المياه العميقة ب�صكل دراماتيكي بواقع 38
�صعف ،اأي بمعدل نمو �صنوي  % 20منذ عام 1990
ولغاية عام  ،2011كما يت�صح من ال�صكل التالي:
�ل�سكل ()27
تطور �إنتاج �لنفط في �لميا√ �لعميقة في �لبر�زيل 2011-1980
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Source: Evan Spanagle, The Brazilian Pre- Salt Program: Update, Opportunities Special Themes,
January 2013, Southern Cone Consultants.

 :3-3اآثار منطقة “ماقبل الملح” على �سناعة النفط والغاز البرازيلية
تعتب���ر منطق���ة «ما قبل الملح» الكت�ضاف الأكبر الذي �ضهدته البرازيل في تاريخها( )98والتي
�ضاعدت في فتح اأبواب جديدة لها .واإن المنافع القت�ضادية التي �ضتجنيها البرازيل من اكت�ضاف
مكام���ن «م���ا قبل الملح» كبيرة لدرج���ة اأنها دفعت الحكومة البرازيلي���ة باتخاذ اإجراءات لتغيير
�ضيا�ضاته���ا الخا�ض���ة با�ضتخراج الموارد الهيدروكربونية في البالد كم���ا �ضيتم التطرق اإلى ذلك
لحقاً.

اأم���ا بالن�ضب���ة ل�ضناع���ة النفط والغاز ،فاإنه يمك���ن القول باأن منطقة «ماقب���ل الملح» غيرت،
وب�ضكل كبير ،من واقع واآفاق �ضناعة النفط والغاز البرازيلية( )99وفتحت اآفاق جديدة في مجال
98 Oxford Analytica, The Impact of Pre- Salt: A Long- Term Perspective, May 2010, A Report Prepared for Petrobras. .
99 Alexander Clegg etal, The Brazilian Pre- Salt Basins: A Natural Gas Perspective, November
2014, Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

ميزان الطاقة في الهند:
الواقع واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء

 :3-3اآث � � ��ار منطق � � ��ة “ماقبل الملح” على �س � � ��ناعة
النفط والغاز البرازيلية
تعتبر منطقة “م���ا قبل الملح” الكت�صاف الأكبر
ال���ذي �صهدته البرازيل في تاريخها 97والتي �صاعدت
في فتح اأب���واب جديدة لها .واإن المنافع القت�صادية
التي �صتجنيها البرازيل من اكت�صاف مكامن “ما قبل
المل���ح” كبيرة لدرجة اأنها دفعت الحكومة البرازيلية
باتخاذ اإجراءات لتغيير �صيا�صاتها الخا�صة با�صتخراج
الموارد الهيدروكربونية في الباد كما �صيتم التطرق
اإلى ذلك لحقاً.
اأم���ا بالن�صب���ة ل�صناع���ة النف���ط والغ���از ،فاإن���ه
يمك���ن القول ب���اأن منطق���ة “ماقبل المل���ح” غيرت،
وب�ص���كل كبي���ر ،م���ن واق���ع واآف���اق �صناع���ة النف���ط
والغ���از البرازيلية 98وفتحت اآف���اق جديدة في مجال
ال�صتك�ص���اف والإنتاج .99و�صي�صاع���د تطوير مكامن
“ما قبل الملح” البرازيلية على تعزيز الدور القيادي
الذي بلغته البرازيل و�صركة بتروبرا�س على الم�صتوى
العالمي في مجال الإنتاج من المياه العميقة.100
ب�صكل ع���ام ،ليزال ا�صتك�ص���اف وتطوير مكامن
“م���ا قب���ل الملح” ف���ي بدايات���ه .وفي ظ���ل الطبيعة
المعق���دة لتل���ك المكام���ن فاإنه م���ن ال�صعوبة بمكان
التو�ص���ل اإل���ى تقييم دقي���ق لاحتياطي���ات .101وقد
كان ذل���ك �صبباً في التفاوت ف���ي تقديرات الم�صادر
المختلف���ة لكميات النفط الممك���ن ا�صتخا�صها في
منطقة “ما قبل الملح” البرازيلية.
فمث���اً  ،تقدر بع�س البيوت ال�صت�صارية العالمية
مثل “ وود مكنزي” و” اآي اأت�س اأ�س” ( )IHSكميات
النف���ط الممك���ن ا�صتخا�صها من طبق���ات “ما قبل
الملح” البرازيلية ما بين  30-20مليار برميل ،بينما
تق���در الموؤ�ص�ص���ة الوطنية للبت���رول والوقود الحيوي
( )ANPفي البرازيل تلك الكميات بحدود  50مليار
برميل.102
وم���ن جهة اأخرى ،تتوق���ع اإدارة معلومات الطاقة
الأمريكية اإمكانية اأن ت�صيف منطقة “ما قبل الملح”
البرازيلي���ة اأكثر من  50مليار برميل اإلى احتياطيات
البرازي���ل النفطية .103اأما �صرك���ة بتروبرا�س فتتوقع
تل���ك الكمي���ات بح���دود  100-70ملي���ار برميل.104
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وهن���اك م�ص���ادر اأخ���رى تتوق���ع احت���واء المنطق���ة
المذك���ورة على كميات نفط تتراوح م���ا بين  50اإلى
 150مليار برميل.105
لكن���ه م���ن الوا�ص���ح باأن���ه برغ���م ذل���ك التفاوت
الكبي���ر في التوقعات ،هنالك اإجماع باأن منطقة “ما
قب���ل المل���ح” البرازيلي���ة تحتوي على كمي���ات كبيرة
م���ن النفط ،لدرج���ة اأن �صركة بتروبرا����س تتوقع باأن
الكت�صاف���ات في منطقة “ما قب���ل الملح” �صت�صاعد
ف���ي م�صاعف���ة احتياطياتها من النف���ط بحلول عام
.106 2020
اأم���ا من ناحية الإنت���اج ،ل ت���زال م�صاهمة نفط
وغ���از طبقات “ما قبل المل���ح” البرازيلية متوا�صعة
ن�صبي���اً ف���ي �صناعة النف���ط والغ���از البرازيلية لكنها
ت�صي���ر باتج���اه ت�صاعدي .فق���د و�صل اإنت���اج النفط
م���ن منطقة “م���ا قبل الملح” اإل���ى حوالي  700األف
ب/ي م���ن اإجمالي اإنتاج النفط ف���ي البرازيل البالغ
 2.2ملي���ون ب/ي ،اأي م���ا يع���ادل حوالي  %15من
اإجمال���ي اإنتاج النفط في البرازيل عام  2013والتي
تمث���ل زيادة مهم���ة بالمقارنة مع ن�صب���ة  % 0.4في
عام  2008وهو العام الذي بداأ فيه اإنتاج النفط من
منطق���ة “ما قبل الملح” لأول مرة ف���ي البرازيل.107
وبما اأن معظ���م الغاز هو من النوع الم�صاحب لإنتاج
م�صاهمة غاز
و�صلت
فقد
البرازيل،
النفطمن في
متوا�ضعة
ن�صبةالملح» البرازيلية
طبقات «ما قبل
نفط وغاز
م�ضاهمة
ناحية الإنتاج ،ل تزال
اأما
ن�ضبياً في �ضناعة النفط والغاز البرازيلية لكنها ت�ضير باتجاه ت�ضاعدي .فقد و�ضل اإنتاج النفط
إنتاج
ا
إجمالي
ا
من
%14
إلى
ا
الملح”
قبل
“ما
طبقات
م���ن منطق���ة «ما قبل الملح» اإلى حوالي  700األف ب/ي من اإجمال���ي اإنتاج النفط في البرازيل
البال���غ  2.2مليون ب/ي ،اأي ما يعادل حوال���ي  %15من اإجمالي اإنتاج النفط في البرازيل عام
بالمقارنة
الغ���از
حوالياأ
معالعام الذي بد
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ع���اممع ن�ضبة 0.4
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%
من النوع الم�ضاحب لإنتاج النفط في البرازيل ،فقد و�ضلت ن�ضبة م�ضاهمة غاز طبقات «ما قبل
 %14من اإجمالي اإنتاج الغاز في البرازيل عام  2013بالمقارنة مع حوالي % 0.5
الملح» اإلى
التاليين:
()108

فقط عام  ،2008وكما يت�ضح من ال�ضكلين التاليين:

�ل�سكلين ( )28و()29

Source: EIA, Today in Energy, January 9, 2015.

يذك���ر اأن حو����ض �ضانتو�ض يمثل حالياً الم�ضدر لحوالي ن�ض���ف اإنتاج النفط من منطقة “ما
قب���ل الملح” في البرازي���ل ويتاأتى الن�ضف الآخر من حو�ض كامبو����ض .وتتوقع �ضركة بتروبرا�ض
ت�ضاع���د الإنت���اج في تلك المكامن ليتزايد اإجمالي اإنتاج الب��رازيل من النف��ط لي�ضل اإلى حوالي
 4ملي���ون ب/ي( .)109ويتوق���ع اأن يكون حو�ض �ضانتو����ض الم�ضدر لحوالي  % 90من الزيادة في
اإنت���اج النف���ط في البرازيل لغاية ع���ام  .2035كما يعتبر بمثابة المفتاح لإنت���اج الغاز من المياه
العميقة في البرازيل (.)110

يذك���ر اأن حو�س �صانتو�س يمث���ل حالياً الم�صدر
لحوال���ي ن�ص���ف اإنتاج النف���ط من منطق���ة “ما قبل
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108 Jackson School of Geoscience, The University of Texas at Austin, Presalt Oil and Natural Gas
Provide an Increasing Share of Brazil’s Production, January 12,2015.
109 Toko Koning, Is Brazil’s Prolific Pre- Salt Petroleum Geology a Template for Oil and Gas Exploration in West Africa?Geo Convention 2015,4-8 May, Calgary, Canada
www.geoconvention.com/.../116_GC 2015_Is_Brazils_P.
110 IEA, Brazil Energy Outlook, Part B, World Energy Outlook, 2013.

الملح” في البرازيل ويتاأتى الن�صف الآخر من حو�س
كامبو����س .وتتوقع �صركة بتروبرا����س ت�صاعد الإنتاج
ف���ي تلك المكامن ليتزايد اإجمالي اإنتاج البرازيل من
النفط لي�صل اإلى حوالي  4مليون ب/ي .108ويتوقع
اأن يك���ون حو����س �صانتو�س الم�ص���در لحوالي % 90
م���ن الزيادة في اإنتاج النفط ف���ي البرازيل لغاية عام
 .2035كم���ا يعتب���ر بمثابة المفتاح لإنت���اج الغاز من
المياه العميقة في البرازيل.109
بالن�صبة للبرازي���ل ،يعتبر اإنتاج النفط والغاز من
طبقات “ ما قبل الملح” في غاية الأهمية خ�صو�صاً
واأن الإنت���اج م���ن الحقول التي تغط���ي طبقات الملح
والت���ي ت�صمى” ما بعد الملح” ( )Post- Saltيعاني
م���ن انخفا�س �صريع .وبالتال���ي ،فاإنه من دون النفط
والغ���از م���ن منطقة “ما قب���ل المل���ح” ،كان �صيتحتم
عل���ى البرازي���ل زي���ادة اعتماده���ا بدرج���ة اأكبر على
ا�صتي���رادات النفط والغاز من الخارج وما يعني ذلك
م���ن النعكا�ص���ات عل���ى ميزانه���ا التج���اري .وتتمثل
النعكا�ص���ات الإيجابي���ة المبا�ص���رة لمنط���ق���ة “ ما
قب���ل الملح” بزيادة الحتياطيات وزيادة اإنتاج النفط
والغ���از المحل���ي والت���ي بدوره���ا توؤدي اإل���ى تقلي�س
ا�صتي���راد النف���ط ومن ثم ع���ودة البرازي���ل اإلى �صوق
النف���ط العالمية كدولة م�صدرة للنفط بالإ�صافة اإلى
تقلي����س ا�صتيرادات الغ���از من الخ���ارج .ويوؤثر ذلك
بمجمله ب�صكل اإيجابي وهام على ميزان المدفوعات
البرازيلي.
ول تقت�ص���ر انعكا�ص���ات الكت�صاف���ات الجدي���دة
عل���ى ارتف���اع اإنت���اج النف���ط والغاز ،ب���ل تتعدى ذلك
لت�صم���ل كاف���ة القطاع���ات القت�صادي���ة البرازيلي���ة
وتط���ور البرازيل ب�صكل عام من النواحي القت�صادية
والجتماعية والعلمية.
وبالإم���كان اعتب���ار اكت�ص���اف “م���ا قب���ل الملح”
فر�صة �صانحة لزيادة فر�س العمل للمواطنين واإيجاد
فر����س جديدة لا�صتثم���ار للقطاع الع���ام والخا�س،
خ�صو�صاً واأن هناك �صناعات جديدة متنوعة تتطور
له���ا عاقة ب�صناعة النفط والغاز في المياه العميقة
والخدم���ات المتعلق���ة بها ف���ي البرازيل في مجالت
ال�صتك�ص���اف والحفر والتطوير ونق���ل النفط والغاز
من تلك المواقع ال�صعبة والبعيدة عن ال�صواحل.
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ويعتق���د البع����س باأن الإرث الأكب���ر لمنطقة “ما
قب���ل المل���ح” ل يتمثل بزي���ادة الحتياطيات والإنتاج
والفوائ����س التجاري���ة فق���ط ،ب���ل بتط���ور �صناعات
عالي���ة التطور من الناحي���ة التقني���ة .110وتعمل تلك
ال�صناع���ات ،الت���ي تترك���ز ف���ي �صرك���ة بتروبرا����س،
على تلبي���ة متطلب���ات �صل�صلة اإنتاج عالي���ة التعقيد،
والت���ي بدوره���ا تف�صي اإلى انعكا�ص���ات اإيجابية على
ط���ول �صل�صل���ة الإم���دادات وبخا�صة �صناع���ة ال�صلع
الراأ�صمالية وما يمكن اأن يعني ذلك من تطور اإيجابي
في مجالت الدخل والعمالة والمعرفة.111
وبه���دف ت�صجي���ع �صل�صل���ة “ الإنت���اج المحل���ي
والتط���ور التكنولوج���ي واإيج���اد فر�س عم���ل جديدة
ق���ررت الحكوم���ة البرازيلي���ة اعتم���اد �صي������ا�ص���ة
“المحت���وى المحل���ي” ( )Local Contenوالت���ي
يتوج���ب بمقت�صاه���ا عل���ى ال�ص���ركات الم�صاركة في
العطاءات ال�صتك�صافي���ة الح�صول على ن�صبة معينة
م���ن ال�صلع والخدم���ات المحلية .لك���ن هنالك جدل
يحيط بال�صيا�صة المذكورة والذي �صيتم الإ�صارة اإليه
لحقاً.
 :4-3العوام � � ��ل الرئي�س � � ��ية وراء نج � � ��اح البرازيل في
المياه العميقة
اإن ع���دم العث���ور عل���ى احتياطي���ات كبيرة على
الياب�ص���ة كان الداف���ع الرئي�س للبرازي���ل للتوجه نحو
المغم���ورة والتدرج من المي���اه ال�صحلة اإلى العميقة.
وهن���اك العديد من العوام���ل التي �صاعدت في نجاح
البرازيل في الكت�صافات في المياه العميقة ومنها:
� -1سركة بتروبرا�ص:
ف���ي ظل ال���دور المح���وري ال���ذي لعبت���ه �صركة
بتروبرا����س ف���ي �صناع���ة النف���ط البرازيلي���ة ،فاإن���ه
بالإم���كان القول ب���اأن اأحد العوامل الت���ي تكمن وراء
النج���اح ال���ذي حققت���ه البرازيل في المي���اه العميقة
يعود اإلى وجود هذه ال�صركة.
تاأ�ص�صت �صركة بتروبرا�س في عام  1953ك�صركة
نفط وطنية متكاملة عمودياً تحتكر الحقوق المتعلقة
با�صتك�ص���اف واإنتاج وتكري���ر وتوزيع النفط في عموم

البرازي���ل بهدف تطوير الحقول البرازيلية بعيداً عن
�صيطرة �ص���ركات النفط العالمية الكب���رى ،112والتي
كان���ت ت�صيطر عل���ى �صناعة النف���ط العالمية خارج
الوليات المتحدة ،خال تلك الحقبة.
وق���د جاء ذلك بعد جدل �صيا�صي في الباد في
ظل تنامي ال�صع���ور الوطني بين اأو�صاط ال�صناعات
ال�صتخراجي���ة ف���ي اأمري���كا الاتيني���ة وف���ي وق���ت
كان في���ه الكتف���اء الذات���ي في مج���ال الطاقة يحتل
المرتبة الأولى بي���ن اأولويات الحكومة البرازيلية.113
وا�صتكمالً لحتكار �صركة بتروبرا�س ل�صناعة النفط
البرازيلية ،تم في عام  1960ت�صريع قانون احتكرت
بموجبه ال�صركة اأن�صطة ا�صتيراد النفط من الخارج.
ومن���ذ تاأ�صي�صها تط���ورت �صرك���ة بتروبرا�س من
بدايات بدائية لت�صبح اإح���دى �صركات النفط الأكثر
نجاح���اً في العال���م .يعود ذلك اإل���ى ا�صتثماراتها في
التكنولوجيا بال�صافة اإلى العتماد على التكنولوجيا
الأجنبي���ة لتطوير عملياتها والدفع بال�صتك�صاف في
المناط���ق المغمورة اإلى اأعماق اأكبر .114ومن العوامل
الأخ���رى اأي�صاً ا�صتقالية بتروبرا�س اإدارياً و�صيا�صياً
ع���ن الحكومة الوطني���ة ،بالإ�صافة اإل���ى ال�صعي اإلى
تطوير المهارات الب�صرية من خال اإيفاد المئات من
منت�صبيها من الخت�صا�صات الهند�صية والجيولوجية
للدرا�ص���ة خ���ارج البرازي���ل وتدري���ب الآلف م���ن
المنت�صبي���ن �صنوي���اً في الجامع���ات التابع���ة لها في
الداخ���ل .وبم���رور الوق���ت تو�صعت وتنوع���ت اأعمال
�صرك���ة بتروبرا�س لت�صبح اإحدى اأكبر �صركات النفط
ا
الوطني���ة العالمية ومن اأكثر �ص���ركات النفط تكام ً
حتى اأنها و�صفت من قبل البع�س على اأنها اأ�صبحت
“دولة داخل دولة”.115
ومن���ذ الل�صتينيات القرن الما�صي ،بداأت �صركة
بتروبرا����س اأن�صطتها في المناط���ق المغمورة محققة
بع�س الكت�صافات في تلك المناطق في ال�صبعينيات.
وا�صتم���رت في اإحراز تق���دم في هذا المجال و�صولً
اإل���ى اكت�ص���اف منطق���ة “م���ا قب���ل المل���ح” لت�صبح
بتروبرا�س من اإحدى �صركات النفط العالمية القائل
ف���ي العال���م الت���ي تتق���ن تقني���ات الحفر ف���ي المياه
العميق���ة 116وتحتل مرتبة القيادة ف���ي مجال الحفر
في المناطق المغم���ورة داخل البرازيل وخارجها في
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المواق���ع الجيولوجي���ة الم�صابهة لممي���زات الحقول
البرازيلي���ة .117وتب���واأت ال�صركة المرتب���ة الأولى في
مجال اإنتاج النفط من المي���اه العميقة 118م�صتحوذة
على حوالي ربع الإنتاج العالمي من تلك المناطق.119
وه���ذا ما �صاعد اأن ت�صاه���م البرازيل بحوالي %63
م���ن اإجمالي الكت�صافات العالمية في المياه العميقة
خال الفترة .120 2010-2005
وبع���د اأكثر م���ن � 40صنة من الحت���كار الوطني
ت���م في نهاية ت�صعينيات القرن الما�صي اإنهاء احتكار
بتروبرا����س وال�صم���اح لل�ص���ركات المحلي���ة و�صركات
النفط العالمية الدخ���ول لل�صوق البرازيلية ومناف�صة
بتروبرا����س في �صناع���ة النفط والغ���از وذلك كجزء
من برنام���ج الخ�صخ�صة في الب���اد ،121وكما �صيتم
التط���رق اإلى ذلك �صم���ن فقرة العوام���ل الت�صريعية
والتنظيمية.
وحتى بعد اإنهاء احتكار �صركة بتروبرا�س ،ارتاأت
الحكوم���ة البرازيلي���ة اإبق���اء ال�صركة كجه���ة م�صغلة
وحي���دة لقواط���ع منطقة “ما قبل المل���ح” البرازيلية
وح�ص���ول بتروبرا����س عل���ى ح���د اأدن���ى ( )%30من
ح�ص�س �صركات الم�صاركة العاملة في تلك المنطقة،
حيث بررت الحكومة البرازيلية ذلك الإجراء على انه
نتيجة منطقية ب�صوء تميز ال�صركة في مجال الحفر
في المياه العميقة جداً ،م�صيفة اأن الغر�س من وراء
اإجراءات اإنهاء الحت���كار التي بداأت في عام 1997
هو تطوي���ر �صركة بتروبرا�س وع���دم اإ�صعافها وذلك
لتلع���ب دوراً اأ�صا�صياً ف���ي م�صيرة التطور القت�صادي
الوطني.122
 -2التطور التكنولوجي
ب�ص���كل ع���ام ،يعتبر النف���ط في المي���اه العميقة
م�صاب���ه م���ن ناحية النوعي���ة للنف���ط الم�صتخرج من
الحق���ول ف���ي الياب�ص���ة ،لك���ن طريق���ة ال�صتك�صاف
والحف���ر والنت���اج والنقل تختلف ك���ون موقع النفط
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في المي���اه العميقة اأكثر تعقيداً من الناحية التقنية.
وه���ذا ما دع���ا البع�س بال�صارة اإل���ى م�صادر النفط
والغاز في المياه العميقة على اأنها غير تقليدية.
وهن���اك عاقة وثيق���ة بين التط���ور التكنولوجي
وا�صتغ���ال م�صادر النفط والغاز من المياه العميقة.
ابت���داء ،كانت م�صادر النف���ط متواجدة في المناطق
المغم���ورة يق���ع بع�صه���ا عل���ى اأعماق قد ت�ص���ل اإلى
كيلومت���رات تح���ت �صطح البحر ف���ي اأماكن عدة في
العال���م ،وبخا�صة خلي���ج المك�صيك وغ���رب اأفريقيا
والبرازي���ل ،لكنه ل���م يتم اكت�صاف تل���ك الم�صادر اإل
بع���د اأن تط���ورت تقني���ات ال�صتك�ص���اف المنا�صب���ة.
وحت���ى بعد اكت�صافها فاإنه ل���م يكن الو�صول اإلى تلك
الم�ص���ادر ممكن���اً اإل بعد تطور التقني���ات المنا�صبة
للحف���ر والنتاج في المي���اه العميق���ة .123وقد تظل
الم�ص���ادر المكت�صفة غير مطورة لفترة قد ت�صل اإلى
ب�صع �صنوات بانتظار ح�صول تطور في تقنيات الحفر
والنت���اج للحاق بال�صتك�صاف .وفي كل الأحوال فاإنه
يتحتم عل���ى �صناعة النفط في المغمورة البحث عن
الو�صائ���ل الكفيل���ة لمجابهة التحدي���ات القت�صادية
والبيئية الناجمة عن العمل في تلك المناطق .124كما
اأن بع����س الكت�صافات في المياه العميقة تتواجد في
مواقع بعي���دة عن ال�صواحل وه���ذا ي�صيف تعقيدات
اأخ���رى فيما يخ�س نق���ل النفط والغاز بال�صافة اإلى
تحدي���ات لوج�صتي���ة اأخ���رى .وبالتال���ي ،ف���اإن عملية
الكت�ص���اف كان���ت محف���زاً للبحث عن اإيج���اد حلول
تقني���ة ل�صتغ���ال تلك الم�صادر ،وم���ا قد يعني ذلك
من تطور تكنولوجي.
وب�ص���كل عام ،بالإمكان الق���ول كلما زادت اأعماق
مكام���ن النفط والغاز تحت �صطح البحر ،كلما زادت
تعقيداتها التقني���ة لدرجة ان ا�صتغال النفط والغاز
ف���ي المياه العميقة جداً قد يتطلب اللجوء اإلى طرق
وو�صائل بديلة غير معروفة م�صبقاً في �صناعة النفط
والغازوالت���ي بدوره���ا تط���ورت بم���رور الزمن .ففي
البرازيل مثاً ،نتجت الم�صوحات الجيوفيزيائية التي
اأجريت في ال�صابق ولعدة عقود با�صتخدام التقنيات
المتوف���رة في حينه ل�صطح البح���ر لحو�س �صانتو�س
عن بع�س الكت�صافات المتوا�صعة ،لكن الحتياطيات
الكبي���رة للنفط والغاز تحت طبقات الملح ظلت غير
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مكت�صف���ة لفت���رة طويل���ة لأ�صب���اب تعود اإل���ى ظاهرة
الت�صوي����س التي ت�صببها طبقات المل���ح الكثيفة على
الإ�ص���ارات ال�ص���ادرة عل���ى اأجهزة القيا����س .125لكن
اكت�صاف مكامن النفط في المغمورة قد د�صن مرحلة
جديدة من التعلم التكنولوجي تدرجت بموجبها �صركة
بتروبرا����س خال منحن���ى التعل���م ال�صتك�صافي في
المغم���ورة .126ونتيجة ل�صتخدام تقنيات اأكثر تطوراً
ت���م في النهاي���ة اكت�صاف تل���ك المخزون���ات الكبيرة
خ���ال ال�صن���وات الأخي���رة ،خ�صو�ص���اً واأن التح�صن
الدراماتيك���ي ال���ذي ط���راأ عل���ى حق���ل الجيوفيزياء
ف���ي نهاية الت�صعيني���ات وبداية الق���رن الحالي جعل
بالإمكان الو�صول اإلى الطبقات الر�صوبية والتراكيب
تحت طبقات الملح والتعرف عليها.127
وبالتال���ي يمكن القول باأن ث���ورة في الجيوفيزياء
كانت وراء الكت�صافات الكبيرة الجديدة في المحيط
الأطل�ص���ي الجنوب���ي ف���ي البرازيل والت���ي مكنت من
النف���اذ خ���ال طبق���ات كثيفة م���ن المل���ح واكت�صاف
مخزون���ات النفط والغاز تحته���ا .ول بد من الإ�صارة
ب���اأن اكت�صاف حقول النف���ط العماقة تحت طبقات
المل���ح ،وبخا�ص���ة تحت �صط���ح المحي���ط الأطل�صي
الجنوب���ي ،هو ثم���رة تراكم معقد م���ن المعرفة على
الم�صتوى العالمي.128
وبرغ���م درج���ة التطور ال���ذي و�صل اإلي���ه قطاع
النف���ط في المياه العميق���ة البرازيلي على الم�صتوى
العالم���ي الذي حققته �صركة بتروبرا�س ،فاإن ال�صركة
الوطنية لم تتمكن من تطوير الحتياطيات البرازيلية
الكبي���رة بمفرده���ا .وكجه���ة م�صغلة للج���زء الأعظم
م���ن الحقول ف���ي المياه العميق���ة البرازيلي���ة ارتاأت
بتروبرا����س اأن تكون الحلول عالية التعقيد من خال
م�صاركاته���ا مع �صركات الخدم���ات النفطية العالمية
في اأوروبا والوليات المتحدة.129
 -3اأ�سعار النفط
ب�ص���كل عام ،تعتبر اأ�صع���ار النفط اإحدى العوامل
المهمة وراء ت�صجيع �صناعة النفط المحلية في الدول
الم�صتهلكة ،وبخا�صة في المواقع ال�صعبة كالمناطق
المغم���ورة ،وذل���ك كو�صيل���ة لتقلي����س العتماد على
النفط الم�صتورد من الخارج .وفي البرازيل حفزت “

�صدمة” اأ�صعار النفط في �صبعينيات القرن الما�صي
اإثر عملية ت�صحيح الأ�صعار وارتفاعها وا�صتعادة بلدان
اأوبك ال�صيطرة على ثرواتها الطبيعية ،بالإ�صافة اإلى
بع�س الكت�صافات التي تحققت في حو�س كامبو�س،
�صركة بتروبرا�س لتو�صيع برنامجها لا�صتك�صاف في
المناطق المغم���ورة 130وباأعماق اأكبر ،خ�صو�صاً واأن
العم���ل في تلك المناطق اأعلى كلفة واأكثر تعقيداً من
الياب�صة.
وم���ن الماح���ظ ،ب���اأن ت�صاع���د اأ�صع���ار النفط
العالمي���ة بداي���ة الق���رن الحال���ي وعبوره���ا حواجز
قيا�صي���ة متتالية خ���ال ال�صنوات الاحق���ة وبقاءها
مرتفعة لفترة طويلة ن�صبياً قد �صجع العديد من دول
العال���م ،ومنه���ا البرازيل ،في زي���ادة ا�صتثماراتها في
المناط���ق المغمورة وت�صريع وتي���رة تطوير �صناعتها
النفطي���ة في تلك المناطق واعتبرت الأ�صعار العالية
اأح���د المحف���زات المهم���ة وراء تطوي���ر التكنولوجيا
لمواجه���ة تحدي���ات ا�صتخ���راج النفط م���ن المناطق
المغمورة.131
 -4اإجراءات تنظيمية وت�سريعية
بع���د فترة طويلة م���ن احتكار �صرك���ة بتروبرا�س
�صعرت الحكوم���ة البرازيلية باأن هناك حاجة لبع�س
الإج���راءات التنظيمية والت�صريعي���ة .وبهدف اإدخال
المناف�ص���ة وج���ذب ال�صتثم���ارات الخا�ص���ة لل�صوق
البرازيلي���ة 132اعتم���دت الحكومة في نوفمبر 1995
تعدي���اً د�صتوري���اً تم بموجب���ه اإنهاء احت���كار �صركة
بتروبرا����س ل�صناع���ة النف���ط والغ���از البرازيلي���ة مع
اإبقاء ملكية الم�ص���ادر الطبيعية تحت �صطح الأر�س
للدولة.133
وبع���د اأقل م���ن �صنتي���ن ،اأي في ع���ام  1997تم
ت�صريع قانون البترول التاأريخي الذي تم بموجبه:134
•اإنهاء احتكار اأن�صطة ا�صتك�صاف واإنتاج الم�صادر
الهيدروكربونية.
•ال�صم���اح ل�ص���راء ح�ص����س اأقلي���ة ف���ي �صرك���ة
بتروبرا�س.
•ال�صم���اح ل�ص���ركات القط���اع الخا����س الأجنبي
والمحلي للم�صاهمة ف���ي ال�صتك�صاف والنتاج
من خال نظام المتياز (.)Concession
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•اإن�ص���اء الوكالة الوطني���ة للبترول والغاز والوقود
الحي���وي ( )ANPكجه���ة تنظيمي���ة تهدف اإلى
تكامل اأن�صطة النفط والغاز والوقود الحيوي في
البرازيل ومرتبطة بوزارة المعادن والطاقة.135
•اإن�ص���اء المجل����س الوطن���ي ل�صيا�ص���ة الطاق���ة
( )CNPEلاإ�ص���راف عل���ى �صيا�ص���ة الطاق���ة
وتنفيذها ومرتبط برئا�صة الجمهورية.
وف���ي ظ���ل المناف�صة الت���ي اأدخلت اإل���ى ال�صوق
البرازيلية بموجب قانون عام  1997كان على �صركة
بتروبرا����س اتخاذ مخاطر اأكبر ف���ي ال�صوق المحلية
والت���ي كانت غي���ر مجبرة على اتخاذه���ا في ال�صابق
عندم���ا كانت الاعب الوحيد ف���ي ال�صوق .وبالن�صبة
لل�صركات الأجنبية فقد دخلت ال�صوق البرازيلية للعمل
ب�ص���كل منفرد اأو بالم�صاركة مع �صركة بتروبرا�س من
خال تقديمها الم�صاعدة التقنية وراأ�س المال لتمويل
الأن�صطة ال�صتك�صافية في البرازيل ب�صمنها منطقة
“ما قبل المل���ح” .136وبعد الكت�صاف���ات الكبيرة في
عام  ،2007ب���داأت الحكومة البرازيلية عملية اإعادة
تقيي���م لاإطار القانون���ي لا�صتك�ص���اف والنتاج في
الباد 137معتبرة اأن نظام المتياز ال�صائد غير مائم
لتحقي���ق الأهداف الجدي���دة الت���ي اأ�صبحت ممكنة
بعد اكت�صاف م�صادر “ما قبل الملح” الكبيرة.
وبع���د فترة م���ن الجدل عل���ى الم�صتويي���ن العام
والت�صريع���ي تم في ع���ام  2010اعتماد اإطار قانوني
جديد في مج���ال العمل في منطقة “ما قبل الملح”
اله���دف من ورائه دفع عملية البتكار كما ح�صل في
دول اأخرى مثل النرويج.138
وطبق���اً لاإط���ار القانون���ي الجديد ت���م في عام
 2010اإ�ص���دار “ قانون ما قبل الملح” (Pre- Salt
 )Lawوالذي تم بموجبه اإدخال نظام الم�صاركة في
الإنت���اج ( )PSCكطريق���ة تعاقد جدي���دة بدل نظام
المتي���از يتم تطبيقه في العقود الجديدة في منطقة
“م���ا قبل الملح” واأية منطقة اأخ���رى تعتبرها الدولة
ا�صتراتيجي���ة ،مع عدم الم�صا�س بالعقود القائمة قبل
�ص���دور القانون .كما ت���م اأي�صاً اإن�صاء �صركة حكومية
جدي���دة با�صم ( )Petro-Salمهمتها ال�صراف على
م���زادات الم�صاركة في النتاج ف���ي منطقة “ما قبل
الملح” 139وم�صوؤولة عن اإدارة جميع عقود الم�صاركة
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بالنت���اج والتج���ار بح�ص���ة الدول���ة من نف���ط الربح
م���ن عقود الم�صاركة بالنت���اج .140وطبقاً للت�صريعات
المتعلق���ة بالإط���ار التنظيمي الجدي���د ،تكون �صركة
بتروبرا����س الجهة الم�صغلة الوحي���دة لجميع قواطع
منطق���ة “ما قب���ل الملح” م���ع ح�صولها عل���ى ن�صبة
( )%30كح���د اأدن���ى من ح�ص�س ائت���اف ال�صركات
العاملة في المنطقة المذكورة ،كما �صبق ذكر ذلك.
يذكر اأن الإطار القانوني الجديد يعطي الحكومة
البرازيلية خي���اران ب�صاأن ا�صتغ���ال قواطع “ما قبل
المل���ح” ،اأولهم���ا ا�صت���دراج العرو����س والتعاق���د مع
ال�ص���ركات النفطية المناف�صة تح���ت نظام الم�صاركة
بالإنت���اج ،وثانيهما التعاقد ب�ص���كل مبا�صر مع �صركة
بتروبرا�س خارج اإطار المناف�صة.141
 :5-3التحدي � � ��ات التي تواجه تطوي � � ��ر منطقة “ما
قبل الملح” البرازيلية
تعد الحتياطيات المكت�صفة في منطقة “ما قبل
المل���ح” في البرازيل �صخم���ة لكنها في نف�س الوقت
تمث���ل اإحدى التحدي���ات الأكثر �صعوب���ة في �صناعة
النفط 142ويتطلب تطويرها طيفاً وا�صعاً من التقنيات
والمكاني���ات لتحقيق النجاح من النواحي الت�صغيلية
والقت�صادية .143ومن تلك التحديات ما يلي:
 -1التحديات التقنية واللوج�ستية
تب���داأ التحديات التقنية ،عادة ،في كيفية تحديد
كمي���ة الحتياطي���ات في المكامن ف���ي تلك المنطقة
ال�صعب���ة ،144خ�صو�ص���اً واأن منطقة “ما قبل الملح”
البرازيلي���ة تعتب���ر ،واإلى حد ما ،ظاه���رة جديدة من
وجه���ة نظ���ر ال�صتك�ص���اف والنت���اج .145وبالمقارنة
م���ع طرق الحفر ف���ي المناطق المغم���ورة التقليدية،
تمث���ل “م���ا قبل المل���ح” تحدي���ات تقني���ة ا�صتثنائية
ومخاطر كبي���رة ،خ�صو�صاً واإن مكامن النفط والغاز
ف���ي المنطقة المذكورة تقع عل���ى اأعماق كيلومترات
تح���ت �صط���ح المحي���ط وتح���ت طبقات م���ن الملح.
وم���ن المع���روف باأنه كلم���ا زادت اأعم���اق المياه في
المحيط���ات كلم���ا ارتفع ال�صغ���ط وانخف�صت درجة
الحرارة.
ولك���ن الأمر ل يتعلق بال�صغ���ط العالي ودرجات

ميزان الطاقة في الهند:
الواقع واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء

الحرارة ال�صديدة فح�صب ،بل اأي�صاً ب�صرورة التعامل
م���ع طبقات الملح التي تغطي مكام���ن النفط والغاز
والتي قد ي�صل �صمكها في بع�س الأماكن اإلى حوالي
 5كل���م ،كم���ا في حو����س �صانتو����س ،بالإ�صاف���ة اإلى
اأنه���ا ذات طبيع���ة متحركة وغي���ر متجان�صة وتحتوي
عل���ى اأنواع مختلفة م���ن الأماح كما اأن الملح ي�صبح
“با�صتيكي���اً” تحت الحرارة وال�صغط ،مما يزيد من
�صعوب���ة حفر الآبار وي���وؤدي اإلى انهياره���ا ،وبالتالي
يمث���ل الحفر ف���ي مكامن “ما قبل المل���ح” تحديات
“مروعة”.146
وبالنتيج���ة ،يتطل���ب ذل���ك تقنيات حف���ر جديدة
وبطريقة قادرة على اختراق طبقات الملح والو�صول
اإل���ى الحق���ول 147وا�صتخ���دام مع���دات واأنابي���ب لها
الق���درة على تحمل ال�صغط العالي ودرجات الحرارة
ال�صديدة في اأعماق المحيط.
ولإنتاج النفط والغاز من منطقة “ما قبل الملح”
البرازيلي���ة ومن مواق���ع تبعد لغاية  350كيلومتر عن
ال�صواح���ل ،كما في حو����س �صانتو�س ،يتطلب التغلب
على تحديات تقنية ولوج�صتية اأكثر �صرامة وخطورة
بالمقارن���ة م���ع الإنتاج من خلي���ج المك�صيك .كما اأن
العم���ل على �صطح المحي���ط الأطل�صي الجنوبي وفي
تل���ك المواق���ع البعي���دة يواج���ه تحدي���ات لوج�صتية
اإ�صافي���ة .فمثاً ،هنالك م�صكلة تخ�س نقل العاملين
على المن�صات ف���ي تلك المناطق من واإلى ال�صاحل،
خ�صو�ص���اً واأن���ه يتطلب نق���ل اأعداد هائل���ة بوا�صطة
طائرات الهليكوبتر .اأما الم�صكلة الثانية فهي تخ�س
تجهيز الموؤن والمواد والمعدات اإلى مواقع العمليات
في المغمورة .كما اأن هنالك م�صكلة فيما يخ�س نقل
كمي���ات النفط والغ���از المنتجة من تل���ك الم�صافات
البعي���دة اإل���ى ال�صاح���ل ف���ي ظ���ل ظ���روف المحيط
ال�صعبة وغير الم�صتقرة.148
 -2التكاليف
ب�ص���كل ع���ام ،تعتب���ر تكالي���ف ال�صتخ���راج ف���ي
المناط���ق المغم���ورة اأعلى م���ن الياب�ص���ة .وبالن�صبة
للمغم���ورة فاإن���ه كلم���ا زادت اأعم���اق مكام���ن النفط
والغاز تحت �صطح البحر ،زادت تكاليف ال�صتخراج،
فمث���اً  ،تقدر تكاليف الحفر لي���وم واحد في اأعماق

تفوق  1500متر تحت �صطح البحر باأربعة اأ�صعاف
تكالي���ف الحفر في المغمورة ال�صحلة وذلك كما في
عام  ،2012وكما يت�صح من ال�صكل التالي:
�ل�سكل ()30
تكاليف �لحفر في �ليوم �لو�حد بح�سب �لأعماق كما في عام 2012
(�ألف دولر �أمريكي)

Source: Maribus(Publisher),Oil and Gas From The Sea, Third Report, World Ocean Review ( Marine
Resources- Opportunities and Risks), 2014
Worldoceanreview.com/wp-contents/downloads/…/WOR3_english.pdf

بالن�ضبة لمنطقة “ما قبل الملح” البرازيلية ،تت�ضبب ظروفها ال�ضعبة والمعقدة اإلى رفع تكلفة
التنقي���ب والنت���اج ونقل النفط والغاز اإلى ال�ضاحل بالإ�ضافة اإلى اأن الم�ضاريع في تلك المنطقة
تاأخ���ذ ،ع���ادة ،وقتاً اأطول ،ما يزيد ب���دوره من التكلفة .وهذا ما جعل المنطقة ت�ضنف من �ضمن
المناطق عالية التكاليف في العالم وكما في حالة اإنتاج النفط ال�ضخري في الوليات المتحدة
ورم���ال النفط الكندية .فمثالً ،تنتج الأعماق ال�ضحيقة للمكامن في منطقة “ما قبل الملح” عن
تكالي���ف اإ�ضافي���ة اإلى تكلفة الآبار التي تمثل حوالي  % 50من اإجمالي التكلفة لم�ضروع تطوير
نموذجي في المنطقة المذكورة(.)150
وتق���در �ضرك���ة بتروبرا�ض ب���اأن الم�ضاريع في مكام���ن «ما قبل الملح» تتطلب ح���داً اأدنى من
اأ�ضع���ار النف���ط بحدود  57-41دولر /برميل لتكون اقت�ضادية( .)151من جهة اأخرى ،تقدر بع�ض

بالن�صب���ة لمنطقة “ما قب���ل المل���ح” البرازيلية،
تت�صب���ب ظروفه���ا ال�صعبة والمعقدة اإل���ى رفع تكلفة
التنقي���ب والنتاج ونق���ل النفط والغ���از اإلى ال�صاحل
بالإ�صاف���ة اإلى اأن الم�صاريع في تلك المنطقة تاأخذ،
عادة ،وقت���اً اأطول ،ما يزيد بدوره من التكلفة .وهذا
م���ا جعل المنطقة ت�صنف م���ن �صمن المناطق عالية
التكالي���ف ف���ي العالم وكما ف���ي حالة اإنت���اج النفط
ال�صخ���ري ف���ي الولي���ات المتح���دة ورم���ال النفط
61
الكندي���ة .فمثاً ،تنت���ج الأعم���اق ال�صحيقة للمكامن
في منطقة “ما قبل الملح” عن تكاليف اإ�صافية اإلى
تكلف���ة الآب���ار التي تمثل حوال���ي  % 50من اإجمالي
التكلف���ة لم�ص���روع تطوي���ر نموذج���ي ف���ي المنطقة
المذكورة.149
وتقدر �صركة بتروبرا�س باأن الم�صاريع في مكامن
“ما قبل المل���ح” تتطلب حداً اأدنى من اأ�صعار النفط
بح���دود  57-41دولر /برميل لتكون اقت�صادية.150
من جهة اأخرى ،تقدر بع�س الم�صادر باأن معدل �صعر
التع���ادل ( )Break –even Priceلحق���ول النفط
البرازيلي���ة ف���ي المي���اه العميقة بح���دود  75دولر/
برمي���ل والت���ي تعتبر مقارب���ة لتكاليف اإنت���اج النفط
ال�صخري الأمريكي (حوالي  76دولر /برميل) واأقل
من تكالي���ف اإنتاج رمال النفط الكندية ( حوالي 80
دولر/برميل) ،وكما يت�صح من ال�صكل التالي:

150 Guilherme Estrella, Pre- Salt Production Development in Brazil, First Magazine Special Report
on the 20th World Petroleum Congress,2010, Qatar.
151 Juan Pablo Spinetto (Bloomberg Business), Crude Below $60 Tests Petrobras’ Deep Water Discoveries, December 19, 2014,
…www.bloomberg.com/…/2014…19/crude-below-60-tests

35

البحـــــث األول

«تطور �إمد�د�ت �لطاقة في �لبر�زيل و �آفاقها �لم�ستقبلية،
و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �لأع�ساء »

الم�ضادر باأن معدل �ضعر التعادل ( )Break –even Priceلحقول النفط البرازيلية في المياه
العميقة بحدود  75دولر /برميل والتي تعتبر مقاربة لتكاليف اإنتاج النفط ال�ضخري الأمريكي
(حوال���ي  76دولر /برمي���ل) واأق���ل من تكاليف اإنتاج رمال النف���ط الكندية ( حوالي  80دولر/
برميل) ،وكما يت�ضح من ال�ضكل التالي:
�ل�سكل ()31
منحنى معدل �لتكاليف في �سوق �لنفط (دولر /برميل)

Source: Anjli Raval, Oil Price Plunge Means Survival of Fittest, Financial Times December 10,201
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/51cc00ba-7f85-11e4-8bee-00144feabdc0.htm1

وق���د اأعلن���ت �ضرك���ة بتروب��را�ض باأنه���ا اعتمدت كل���ف���ة التع���ادل ()Break –even Cost

اعتمدت
بتروب��را����س با
�صرك���ة
أعلن���ت
وقد ا
أنه���ا وبرغم انخفا�ض
مو�ضحة باأنها،
للفت������رة 2018-2014
ف��ي خطته���ا
دولر /برميل
بواق���ع 45
اأ�ضع���ار النف���ط ،ل تنوي تاأجي���ل م�ضاريعها خ�ضو�ضاً واأنه���ا تتوقع عودتها اإل���ى النتعا�ض خالل
45
بواقع
)Break
–even
(Cost
التع���ادل
كل���ف���ة
ال�ضن���وات القليلة القادمة .واأ�ضافت ال�ضركة ب���اأن انخفا�ض الأ�ضعار قد اأدى اإلى تقلي�ض هام�ض
برمي���ليزال في
لم�ضاريعها لكنه ل
الربح
ف��ي الموجب .
خطته������ا للفت���رة 2018-2014
دولر/
م���ن جه���ة اأخرى ،تعتقد بع�ض الم�ضادر باأنه من المحتم���ل اأن توؤدي م�ضتويات اأ�ضعار النفط
تنوي
النفط،
انخفا�س ا
مو�صحةإلىبا
وبرغممن قبل �ضركة
أنها،ال�ضتثمارات
تقلي�ض
المنخف�ضة ا
ال بالن�ضبة
لً
ح�ضل فع
أ�صعاروهذا ما
بتروبرا�ض ،
لخطة بتروبرا�ض للفترة .2019-2015
خ�صو�صاً واأنها تتوق���ع عودتها اإلى
تاأجي���ل م�صاريعها
النتعا����س خال ال�صنوات القليل���ة القادمة .واأ�صافت
ال�صرك���ة ب���اأن انخفا�س الأ�صعار ق���د اأدى اإلى تقلي�س
هام�س الربح لم�صاريعها لكنه ل يزال في الموجب.151
62
م���ن جه���ة اأخ���رى ،تعتقد بع����س الم�ص���ادر باأنه
م���ن المحتم���ل اأن ت���وؤدي م�صتوي���ات اأ�صع���ار النفط
المنخف�ص���ة اإلى تقلي�س ال�صتثمارات من قبل �صركة
ا بالن�صبة لخطة
بتروبرا����س ،152وهذا ما ح�ص���ل فع ً
بتروبرا�س للفترة .2019-2015
وطبق���اً لتقديرات حديثة لتكالي���ف الإنتاج ،فاإنه
ف���ي حالة بقاء م�صتويات الأ�صعار حوالي  60دولر/
برمي���ل ،فاإن حوالي ثلث الإنت���اج الحالي ي�صبح غير
اقت�ص���ادي وبخا�ص���ة بالن�صبة لاإنتاج م���ن المناطق
عالية التكالي���ف (الوليات المتحدة وكندا والبرازيل
والمك�صي���ك) والت���ي تعتبر الأكث���ر تاأث���را باإنخفا�س
الأ�صع���ار .153كم���ا ت�صبح ثلثي الزي���ادة المتوقعة في
اإنتاج النفط العالمي غير اقت�صادية اأي�صاً.154
تج���در الإ�ص���ارة اإلى اأن���ه برغ���م النجاحات التي
حققتها الم�صاريع في المياه العميقة في العالم ب�صكل
ع���ام ،فقد اأ�صبحت تل���ك الم�صاريع تحت التمحي�س
والتدقي���ق حتى قب���ل النخفا�س الأخير ف���ي اأ�صعار
النفط العالمية وذلك ب�صبب المبالغ الهائلة لتكاليف
الم�صاريع بالإ�صافة اإلى ت�صاعد تلك التكاليف خال
ال�صنوات الأخيرة.
()152

()153

152 Juan Pablo Spinetto (Bloomberg Business), Crude Below $ 60 Tests, Petrobras’ Deep Water
Discoveries, December 19,2014
www.bloomberg.com/.../2014...19/crude-below-60-tets...
153 Arthur D Little ( View Point), Where Now for Oil? March 2015
http://www.adlittle.com/downloads/tx_adreports/ADL_where_now_for_oil,pdf.
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فمث���اً  ،طبقاً لخطة بتروبرا����س للفترة -2014
 2018ت�ص���ل ال�صتثم���ارات في مج���ال ال�صتك�صاف
والنت���اج في البرازيل اإلى  153.9مليار دولر والذي
�صي�ص���كل تطوير الحتياطيات المثبتة الحالية الجزء
الأكبر(حوال���ي  )%73والت���ي �صتوج���ه ن�صبة حوالي
 %64منه���ا لتطوير احتياطيات “ما قبل الملح”.155
واأ�ص���ارت م�ص���ادر اأخ���رى ب���اأن بتروبرا����س ملتزم���ة
با�صتثمار حوالي  82مليار دولر في منطقة “ما قبل
المل���ح” خال الفترة  2018-2014من �صمن خطة
اإجمالية قدرها  237مليار دولر.156
ت�صي���ر بع����س التقديرات اإل���ى اأن تكاليف تطوير
حق���ل “ توبي” ف���ي البرازي���ل لوح���ده وو�صوله اإلى
النت���اج الكام���ل ق���د ت�ص���ل اإل���ى حوال���ي  50مليار
دولر .157اأم���ا بالن�صب���ة لتطوير حق���ل “ليبرا” ،فاإن
التكالي���ف قد ت�صل اإلى حوال���ي  80مليار دولر.158
كم���ا ارتفع���ت تكاليف التطوير ف���ي منطقة “ما قبل
المل���ح” البرازيلية خال ال�صن���وات الأخيرة لأ�صباب
عزتها بع�س الم�صادر اإلى الت�صريعات الخا�صة بعقود
الم�صاركة بالإنت���اج بالإ�صافة اإلى الآثار الناجمة عن
التحديدات الخا�ص���ة بالمحتوى المحلي التي تن�س
على �ص���راء ن�صبة من الخدم���ات والمعدات للحقول
النفطي���ة ذات من�ص���اأ برازيل���ي .159وحت���ى بالن�صب���ة
ل�صرك���ة بتروبرا�س البرازيلية ،فقد ارتفعت التكاليف
بح���دود  %30خ���ال فترة الثاث �صن���وات الأخيرة
مقارن���ة بع���ام  .160 2010ب���دون �ص���ك ،اإن ت�صاعد
التكالي���ف يزي���د من ال�صعوب���ات ل�صرك���ة بتروبرا�س
لتهيئة ال�صتثمارات الهائلة المطلوبة لتمويل م�صاريع
“م���ا قب���ل المل���ح” ،161خا�ص���ة واأنها تمتل���ك ح�صة
 %30كحد اأدنى من تلك الم�صاريع،في ظل التقارير
الأخيرة ح���ول �صوء الإدارة والف�ص���اد 162في ال�صركة
الوطنية البرازيلية.
من جهة اأخرى ،فاإن جزء هام من تكاليف النتاج
له عاقة بالمراحل الأولى للم�صاريع في منطقة “ما
قبل الملح”و تهيئة الحقول للحفر ،ما يعني باأن هناك
تكاليف غير قابلة لا�صترداد ( )Sunk Costsفي
حالة التوقف وذلك بالن�صبة لمعظم الم�صاريع القائمة
حالياً .وب�صبب ذل���ك فاإنه برغم الأ�صعار المنخف�صة
ل يتوق���ع توقف النتاج على الأم���د القريب بالن�صبة

ميزان الطاقة في الهند:
الواقع واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء

لمعظ���م تل���ك الم�صاريع.163وفيما يخ����س الم�صاريع
الجديدة التي تم الح�صول على الموافقات المتعلقة
بالتموي���ل الازم ،ف���اإن اإلغائه���ا اأو توقفها يحتاج في
الع���ادة ،اإل���ى انخفا�س اأكب���ر في الأ�صع���ار ،اأما بقاء
الأ�صع���ار منخف�صة لفت���رة طويلة ،فاإن���ه اإن لم يوؤدي
اإل���ى توقف بع�س الم�صاري���ع� ،صيوؤثر بدون �صك على
اقت�صادي���ات الم�صاريع المخططة الجديدة وبخا�صة
في مثل تلك المناطق المت�صمة بالتكاليف العالية.
 -3المخاطر البيئية
اإن عملي���ات الحف���ر ف���ي المناط���ق المغم���ورة
ل�صتخ���راج م�ص���ادر النفط والغاز م���ن مواقع تحت
�صط���ح الم���اء قد تطورت خ���ال ال�صن���وات الأخيرة
ب�صكل ع���ام ،وب�ص���كل تدريجي ،باتج���اه اأعماق اأكبر
ومواق���ع اأبعد ع���ن ال�صواحل .لكنه م���ع ذلك التطور
تتزاي���د المخاطر البيئية ب�صمنه���ا مخاطر اأكبر في
الحوادث والت�صرب والحرائق.164
وي�صتم���ل الحفر في المياه العميقة على عمليات
معقدة وعالية المخاطر ،حيث يتوجب على ال�صركات
تن�صيق ت�صغيل مع���دات عالية التعقيد لحفر اآبار في
ت�صكي���ات جيولوجية غي���ر موؤكدة وفي الغالب تحت
ظ���روف بيئية غاي���ة ف���ي ال�صعوبة .فبرغ���م التقدم
التكنولوج���ي المثير لاإعجاب ،تبقى عمليات الحفر
لبئر معين خا�صعة ل�صل�صلة من اتخاذ قرارات ب�صرية
والت���ي ق���د تنته���ي بكارث���ة .165وقد تمثل���ت مخاطر
ال�صتك�ص���اف والنت���اج ف���ي المي���اه العميق���ة خال
ال�صن���وات الأخيرة بحادث���ة انفجار بئ���ر “موكاندو”
( )Mocandoالتاب���ع ل�صرك���ة ب���ي ب���ي البريطانية
ف���ي خلي���ج المك�صيك ف���ي الولي���ات المتح���دة في
اأبريل ع���ام  2010والتي نتجت ع���ن �صحايا ب�صرية
وجرح���ى بال�صاف���ة اإل���ى ت�ص���رب حوال���ي  5مليون
برمي���ل م���ن الهيدروكربونات اإلى مي���اه الخليج .وقد
اعتب���رت حادث���ة انفجار البئ���ر اأكبر حادث���ة ت�صرب
نف���ط في البحر في تاريخ الوليات المتحدة وماأ�صاة
بيئي���ة واإن�صانية حادة .وبالإمكان القول باأن الأ�صباب
الرئي�صية التي كانت وراء النفجار تتمثل باإدارة غير
�صحيحة واأخطاء في ال�صتجابة لت�صرب الغاز الذي
حفز النفجار.166

يذك���ر اأن الكت�صاف���ات البرازيلي���ة الأخي���رة في
المياه العميقة جداً في حو�س �صانتو�س تبعد �صعف
م�صاف���ة بئر “موكاندو” ع���ن ال�صاحل .لكن ال�صناعة
النفطي���ة ولح���د الآن ل���م ت�صتط���ع تطوي���ر التقنيات
والمع���دات الازمة لا�صتجاب���ة ال�صريعة والمنا�صبة
للتعامل مع حادثة بم�صتوى انفجار “موكاندو”.167
وتح���اول �صرك���ة بتروبرا����س جاه���دة تجنب مثل
تل���ك الم�صاكل بعد معاناتها م���ن بع�س الحوادث في
المناط���ق المغمورة خال العقود الأخيرة كما ح�صل
في حو�س كامبو�س في عام  2011وما نتج عن ذلك
من �صحايا ب�صرية وخ�صائر.
خا�صة الق���ول ،اإن تطوير م�صادر النفط والغاز
تح���ت طبقات الملح البرازيلية ق���د ترافقها مخاطر
بيئي���ة توؤث���ر وب�ص���كل هام عل���ى التن���وع الحيوي في
المنطقة وعلى التكاليف ،والتي يجب اأن توؤخذ بنظر
العتبار وبدقة عالية.168
 -4المحتوى المحلي ()Local Content
اإن متطلب���ات المحتوى المحل���ي التي تحتم على
ال�ص���ركات العامل���ة الح�ص���ول على ن�صب���ة معينة من
الخدم���ات وال�صلع من ال�صوق المحلية لي�صت جديدة
ف���ي البرازيل .فق���د تم البدء بتطبيقه���ا في �صناعة
النف���ط البرازيلي���ة منذ ع���ام  1999وتطورت بمرور
الوق���ت .لكنها ولغاي���ة  2004كان���ت ،بدرجة كبيرة،
خا�صع���ة للفق���رات ذات العاق���ة ب���كل اتفاقي���ة من
اتفاقيات المتياز.169
وبعد الكت�صافات الكبيرة في المكامن الواقعة
تحت طبقات الملح ،اأ�ص���درت البرازيل ت�صريعات،
اعتب���رت م���ن الأكث���ر �صرامة ف���ي العال���م ،خا�صة
بالمتطلب���ات الت���ي يجب عل���ى ال�ص���ركات النفطية
العامل���ة ف���ي الب���اد تطبيقها فيما يخ����س العمالة
المحلي���ة والمعدات وال�صل���ع المحلية والتي تهدف
لخل���ق فر����س عم���ل للمواطني���ن وتحفي���ز تطوي���ر
ال�صناع���ة المحلية  170وت�صجي���ع ال�صتثمار الأجنبي
في البرازيل.
ا ما
وتتف����اوت متطلبات المحت����وى المحلي مث ً
بين مرحلة ال�صتك�صاف والتطوير وح�صب المكوّن.
وف����ي الع����ادة تك����ون م�صتوي����ات المحت����وى المحلي
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المطلوبة اأقل في العق����ود الخا�صة بالمياه العميقة
مقارن����ة بعقود المي����اه ال�صحل����ة .171وهناك تفاوت
ف����ي تقييم اآث����ار ت�صريع����ات المحت����وى المحلي في
البرازي����ل ،حيث و�صفت من قب����ل الم�صجعين لتلك
الت�صريع����ات على اأنها مذهل����ة خ�صو�صاً واأنه خال
ال�صنوات الع�صر الأولى من تطبيق القواعد الجديدة
للمحت����وى المحل����ي ،ت����م اإ�صافة حوال����ي  875األف
فر�ص����ة عمل جدي����دة وبلغ اإجمال����ي قيمة المعدات
والتجهي����زات الم�صتراة م����ن ال�صوق المحلية بحدود
 14مليار دولر.172
م���ن جهة اأخ���رى ،ي�صير المنتقدون ب���اأن �صناعة
الخدم���ات النفطي���ة البرازيلي���ة غي���ر كف���وءة وذات
تكلف���ة اأعلى بالمقارنة م���ع الأ�صعار العالمية وهي ل
ت���زال غير متطورة ومتاأخ���رة بالمقارنة مع ال�صناعة
العالمي���ة .كم���ا تعاني البرازي���ل بالأ�ص���ل من �صحة
حادة في الطاقة الب�صرية الموؤهلة لتلبية المتطلبات
الم�صتقبلي���ة ل�صرك���ة بتروبرا�س .كما ل���م ي�صبق واأن
قام���ت �صركات بناء ال�صف���ن البرازيلية ببناء ناقات
173
طافي���ة خا�ص���ة باإنت���اج وخ���زن وتفري���غ النف���ط
(Floating Production، Storage and
)Offloading-FPSO
وم���ن الوا�ص���ح ب���اأن الت�صريع���ات الخا�ص���ة
بالمحت���وى المحلي اأ�صبحت تحد من فر�س تطوير
174
الحقول و�صبب في تاأخير تنفيذ بع�س الم�صاريع
وعرقل���ة النتاج .كم���ا ان زي���ادة التكاليف الناجمة
عن تطبيق تلك الت�صريعات تجعل ،وب�صكل متزايد،
الكت�صافات البرازيلي���ة الكبيرة اأكثر كلفة ،ما يوؤثر
عل���ى �ص���ركات النف���ط العامل���ة .175وه���ذا ما دعا
بالبع�س اإلى العتقاد باأن قواعد المحتوى المحلي
الت���ي فر�صتها الحكوم���ة البرازيلية عل���ى م�صاريع
منطق���ة “ما قب���ل المل���ح” تعتب���ر بمثاب���ة المعوق
والتحدي الأكبر الذي تواجهه �صركة بتروبرا�س في
تطوير تلك المنطقة ،خ�صو�صاً واأن الحكومة تنوي
زي���ادة م�صتويات المحتوى المحلي وب�صكل تدريجي
176
ويتم تطبيقه على جميع فقرات �صل�صلة التجهيز
اأو الإمداد.
م���ن جهة اأخ���رى ،ي�صي���ر البع�س اإل���ى اأنه برغم
التحدي���ات الخا�ص���ة بالمحت���وى المحل���ي ،اإل اأن
38

�صركات النفط العالمية ل تزال تتوافد على البرازيل
من���ذ الإعان عن اكت�صاف منطق���ة “ما قبل الملح”
عام  ،177 2007ما يدل على �صعف تاأثير الت�صريعات
المذكورة على تلك ال�صركات.
ر�بعاً� :سناعة �لوقود �لحيوي في �لبر�زيل
 :1-4نبذة موجزة حول الوقود الحيوي في العالم
يق�ص���د بم�صطلح الوقود الحي���وي ()Biofuels
لاإ�ص���ارة اإل���ى اأنواع الوق���ود ال�صائ���ل الم�صتمدة من
الكتل���ة الحيوي���ة والتي يمك���ن ا�صتخدامها في قطاع
النق���ل ،178حيث يعد م�صدر هام لوقود النقل البديل
حالي���اً وم�صتقباً .ويتميز الوق���ود ال�صائل الم�صتمد
من الكتل���ة الحيوي���ة بخ�صائ�س م�صابه���ة للغازولين
اأو الديزل اأو اأن���واع الوقود الأخرى الم�صتخرجة من
البت���رول .179كم���ا يعتب���ر الوقود الحي���وي اأحد اأنواع
الطاق���ة المتج���ددة التي م���ن الموؤم���ل اأن تلعب دوراً
متزاي���داً ف���ي مزيج الطاق���ة العالمي خ���ال العقود
القادمة.
والجدي���ر بالذك���ر اأن النت���اج التج���اري للوقود
الحيوي ال�صائل قد بداأفي �صبعينيات القرن الما�صي
ف���ي كل م���ن البرازيل والولي���ات المتح���دة .وتزايد
اإجمال���ي اإنتاج الوق���ود الحيوي في العالم من حوالي
 9.2ملي���ون طن مكافئ نفط ع���ام  2000لي�صل اإلى
حوال���ي  70.8مليون طن مكاف���ئ نفط عام ،2014
اأي بزي���ادة حوال���ي  61.6ملي���ون ط���ن مكافئ نفط،
والت���ي تعادل اأكث���ر من �صتة اأ�صع���اف ون�صف خال
تل���ك الفترة .وتحقق���ت الزيادة الأكب���ر خال الفترة
 ،2010 -2005اأي بواق���ع  40.3ملي���ون طن مكافئ
نفط والتي ت�صكل اأكثر من  %65من اإجمالي الزيادة
خال الفت���رة  :2014-2000اأما بالن�صبة لل�صنوات
الأخي���رة ،فقد كانت الزيادة اأق���ل ن�صبياً ،حيث بلغت
 10.8ملي���ون طن مكافئ نفط خال الفترة -2010
 2014والت���ي ت�ص���كل حوال���ي  %18م���ن اإجمال���ي
الزيادة خال الفترة  ،2014-2000وكما يت�صح من
ال�صكل التالي:

والجدي���ر بالذك���ر اأن النتاج التجاري للوق���ود الحيوي ال�ضائل قد بداأف���ي �ضبعينيات القرن
الما�ضي في كل من البرازيل والوليات المتحدة .وتزايد اإجمالي اإنتاج الوقود الحيوي في العالم
م���ن حوال���ي  9.2مليون طن مكافئ نفط عام  2000لي�ضل اإلى حوالي  70.8مليون طن مكافئ
نف���ط ع���ام  ،2014اأي بزيادة حوالي  61.6مليون طن مكافئ نف���ط ،والتي تعادل اأكثر من �ضتة
اأ�ضع���اف ون�ضف خ���الل تلك الفترة .وتحققت الزيادة الأكبر خ���الل الفترة  ،2010 -2005اأي
بواقع  40.3مليون طن مكافئ نفط والتي ت�ضكل اأكثر من  %65من اإجمالي الزيادة خالل الفترة
 :2014-2000اأم���ا بالن�ضب���ة لل�ضنوات الأخيرة ،فقد كانت الزيادة اأقل ن�ضبياً ،حيث بلغت 10.8
ملي���ون طن مكاف���ئ نفط خالل الفت���رة  2014-2010والتي ت�ضكل حوال���ي  %18من اإجمالي
الزيادة خالل الفترة  ،2014-2000وكما يت�ضح من ال�ضكل التالي:
�ل�سكل ()32
تطور �إنتاج �لوقود �لحيوي في �لعالم خالل �لفترة2014-2000
( مليون طن مكاف Åنفط)
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Source: BP Statistical Review of World Energy, Various Issues.
 179ي�ضتخدم الم�ضطلح في نطاق اأو�ضع في بع�ض الدرا�ضات لي�ضير اإلى كل اأنواع الوقود الم�ضتمدة من الكتلة الحيوية الم�ضتخدمة في
القطاعات القت�ضادية المختلفة (.)IEA، World Energy Outlook، 2006
180 IEA-ETSAP and IRENA,Production of Liquid Biofuels, Technology Brief PIO, January 2013.

وم���ن اأن���واع الوق���ود الحي���وي الرئي�صي���ة الأكثر
ا�صتخداماً في العالم هي الأيثانول والديزل الحيوي.
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وي�ص���كل الأيثان���ول الج���زء الأكبر من اإجمال���ي اإنتاج
الوق���ود الحيوي ف���ي العالم وبن�صب���ة بلغت %95.5
ع���ام  .2000لكن���ه في ظ���ل النخفا�س ال���ذي طراأ
عل���ى اإنتاجه خال بع�س ال�صن���وات الأخيرة لأ�صباب
متع���ددة ومتنوعة منها ظروف الطق�س غير الموؤاتية
وارتف���اع اأ�صع���ار ال�صك���ر ف���ي العال���م ،180م���ن جهة،
«تطور �إمد�د�ت �لطاقة في �لبر�زيل و �آفاقها
�لم�ستقبلية،في العالم
الحي���وي
الديزل
إنت���اج
وا�صتم���رار تزايد ا
�لدول �لأع�ساء »
�لمحتملة على
و�لنعكا�سات
م���ن جهة اأخ���رى ،انخف�صت م�صاهم���ة الأيثانول اإلى
أيثانول والديزل
الوقود في العالم
أكثر ا�ضتخدام���اً
الرئي�ضية ال
الحي���وي
أن���واع الوقود
وم���ن ا
العالم
ه���ي الفي
الحيوي
إنتاج
إجمالي ا
م���ن ا
%78.7
الحي���وي .وي�ض���كل الأيثانول الجزء الأكبر م���ن اإجمالي اإنتاج الوقود الحي���وي في العالم وبن�ضبة
الديزل
وبالتال���ي،
.2012
ع���ام
م�صاهم���ةبع�ض ال�ضنوات
ارتفع���تاأ على اإنتاجه خالل
النخفا�ض الذي طر
 .2000لكنه في ظل
 %95.5عام
بلغت
ال�ضكر
أ�ضعار
ا
وارتف���اع
ؤاتية
و
الم
غير
الطق����ض
ظروف
منها
ومتنوعة
متع���ددة
أ�ضب���اب
ل
أخي���رة
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الحي���وي من  %4.5ع���ام  2000لت�صل اإلى %21.3
ف���ي العال���م  ،من جهة ،وا�ضتم���رار تزايد اإنتاج الدي���زل الحيوي في العالم م���ن جهة اأخرى،
في
الحيوي
إجمال���يم���نا اإنتاج
 2012المن
ع���ام
العالم عام
الوق���ودالحي���وي في
إجمالي اإنتاج الوقود
أيثانولااإلى %78.7
انخف�ض���ت م�ضاهم���ة
 .2012وبالتال���ي ،ارتفعت م�ضاهمة الديزل الحي���وي من  %4.5عام  2000لت�ضل اإلى %21.3
العالم ،كما يت�صح من ال�صكل التالي:
عام  2012من اإجمالي اإنتاج الوقود الحيوي في العالم ،كما يت�ضح من ال�ضكل التالي:
()181

�ل�سكل ()33
�لنتاج �لعالمي من �لأيثانول و�لديزل �لحيوي خالل �لفترة 2012-2000
(مليار لتر)

Source: Macelo Santana Silva etal, Biodiesel in Brazil: A Market Analysis and its Effects, Journal of
Agricultural Science, Vol.6, No.8,2014, Published by Canadian Center of Science and Education.

وي�ض���كل الوق���ود الحيوي ،ايثان���ول وديزل حيوي بدرجة رئي�ضي���ة %3.4 ،من اإجمالي الوقود
الم�ضتخ���دم في النقل البري ف���ي العالم و %2.5من اإجمالي وقود النقل في العالم كما في عام
.)182( 2012

181 Marcelo Santana Silva etal, Biodiesel in Brazil: A Market Analysis and its Effects, Journal of
Agricultural Science, Vol.6 No.8, 2014, Published by Canadian Center of Science and Education.
182 Biodiesel Magazine, 2012 Global Biodiesel Production Rises Slightly, April 15,2014, http://
www.biodieselmagazine.com/articles/53729/2012-global-biodiesel-production-rises...
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وي�ص���كل الوق���ود الحيوي ،ايثان���ول وديزل حيوي
بدرجة رئي�صية %3.4 ،من اإجمالي الوقود الم�صتخدم
في النقل البري في العالم و %2.5من اإجمالي وقود
النقل في العالم كما في عام .181 2012
تتمي���ز خارطة توزي���ع اإنتاج الوق���ود الحيوي في
العال���م بدرجة عالية م���ن التركيز ،وهناك دول قليلة
ن�صبياً تنتج الوق���ود الحيوي على نطاق وا�صع حالياً.
وتعتب���ر البرازي���ل والوليات المتح���دة ودول التحاد
الأوروربي الدول المنتجة التقليدية الرئي�صية للوقود
الحي���وي في العالم ،حي���ث ا�صتح���وذت على حوالي
 %97.5من اإجمالي النتاج العالمي عام  .2000اإل
اأنه بعد دخول دول اأخرى م�صمار النتاج ،انخف�صت
م�صاهم���ة الدول المنتجة الرئي�صي���ة المذكورة اأعاه
اإلى حوالي  %82عام  .2014يذكر ،يهيمن اليثانول
عل���ى اإنت���اج الوق���ود الحيوي ف���ي كل م���ن الوليات
المتح���دة والبرازيل والديزل الحي���وي بالن�صبة لدول
التحاد الأوروبي.
يذك���ر ،برغم ا�صتم���رار �صيط���رة دول قليلة على
الج���زء الأكبر م���ن اإنت���اج الوقود الحي���وي ،تطورت
ال�ص���وق لتاأخذ اأبعاداً دولية خ���ال ال�صنوات الأخيرة
حي���ث اأ�صبح���ت تج���ارة الإيثانول والدي���زل الحيوي
تت���م ب�ص���كل يوم���ي وفي جمي���ع ق���ارات العال���م.182
كما تط���ورت ا�صتخدام���ات جديدة للوق���ود الحيوي
مث���ل النقل الج���وي وتوليد الكهرب���اء والطبخ والنقل
البحري واإن كانت لتزال بن�صب متوا�صعة بالمقارنة
مع ال�صتخدام الأ�صا�صي في النقل البري.
كان���ت البرازيل الدولة المنتجة الأكبر في العالم
للوق���ود الحيوي حي���ث �صكل اإنتاجه���ا حوالي %57
م���ن الإجمالي العالمي ع���ام  .2000اإل اأن الوليات
المتحدة تجاوزتها لت�صبح الدولة المنتجة الأكبر منذ
عام  2006لتنخف�س م�صاهمة البرازيل اإلى %23.5
م���ن الإجمالي العالمي عام  ،2014بينما �صكل اإنتاج
الولي���ات المتحدة  %42.5من اإجمالي اإنتاج العالم
من الوقود الحيوي خال العام المذكور .183وفي كل
الأحوال �صكل الوقود الحيوي جزء هام من اإمدادات
الوقود ال�صائل في ال�صوق البرازيلية ل�صنوات عديدة
م�صتح���وذاً عل���ى اأكبر ح�صة في الوق���ود ال�صائل في
قط���اع النق���ل ف���ي البرازي���ل مقارن���ة باأي���ة دولة في
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البحـــــث األول

العالم .184ويو�ص���ح ال�صكل التالي باأنه بالإ�صافة اإلى
الولي���ات المتح���دة والبرازي���ل والتح���اد الأوروبي،
�صاهم���ت الأرجنتي���ن بن�صب���ة  ،%3.6واأندوني�صي���ا
( ،)%3.5وال�صي���ن ( ،)%2.9وتايلند ( ،)%2وكندا
�لم�ستقبلية،
�لبر�زيل و �آفاقها
�لطاقة في
«تطور �إمد�د�ت
من الوقود
العالم���ي
النتاج
إجمال���ي
( ،)%1.6م���ن ا
و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �لأع�ساء »
الحيوي كما في عام :2014
�ل�سكل ()34
توز´ �إنتاج �لوقود �لحيوي في �لعالم كما في عام 2014
كندا

بقية دول العالم
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16.4%

23.5%

الصين
أندونيسيا
األرجنتين
االتحاد االوروبي

البرازيل

 :2-4اإنتاج الإيãانول في البرازيل

 :2-4اإنتاج االإيثانول في البرازيل
يعتب���ر اليثان���ول الوقود الحيوي الأكثر �ضيوعاً حالياً ،والأكث���ر واعدية في الم�ضتقبل كوقود
نقل �ضائل بديل وي�ضتخدم ب�ضورة اأ�ضا�ضية في المركبات التي تعمل على الغازولين.
تترك���ز التقنيات التقليدية ف���ي اإنتاج الإيثانول من المن�ضاأ النباتي لإنتاجه ،بالدرجة الأ�ضا�ض
م���ن ق�ض���ب ال�ضكر (كم���ا في البرازي���ل) والذرة (كما في الولي���ات المتحدة بالدرج���ة الأولى).
وبالإم���كان اإنتاج الإيثانول من م�ض���ادر اأخرى منها القمح وال�ضمندر ال�ضكري والبطاط�ض ونبات
الكا�ضاف���ا ،وهو نوع من الدرنيات في المناط���ق المدارية( .)186وبالإمكان ا�ضتخدام الإيثانول في
قط���اع النق���ل اإما على �ض���كل مزيج مع الغازولين وبن�ضب مختلف���ة اأو ا�ضتخدامه لوحده وب�ضورة
خال�ضة (اأي  %100اإيثانول).
تركزت الجهود على اإدخال الإيثانول في �ضوق وقود النقل على �ضكل مزيج منخف�ض الن�ضبة
م���ن الإيثان���ول مثل  ( E5اأي  %5اإيثانول و  %95غازولي���ن) و( E10اأي  %10اإيثانول و%90
غازولين) والذي يدعى ( )Gasoholفي البرازيل والوليات المتحدة .كما ي�ضوق  E10في دول

يعتب���ر اليثانول الوق���ود الحيوي الأكث���ر �صيوعاً
حالي���اً ،والأكث���ر واعدية ف���ي الم�صتقب���ل كوقود نقل
�صائل بديل وي�صتخدم ب�صورة اأ�صا�صية في المركبات
التي تعمل على الغازولين.
تترك���ز التقنيات التقليدي���ة في اإنت���اج الإيثانول
من المن�ص���اأ النباتي لإنتاجه ،بالدرج���ة الأ�صا�س من
في
ق�ص���ب ال�صكر (كم���ا في البرازيل) وال���ذرة (كما
 186برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( ،)UNEPالتنوع البيولوجي واإنتاج الوقود ال�ضائل “مذكرة من الأمين العام 25 ،ني�ضان /اأبريل
UNEP/CBD/SBSTTA.2007
المتحدة بالدرجة الأولى) .وبالإمكان اإنتاج
الوليات
ال70إيثان���ول من م�صادر اأخرى منه���ا القمح وال�صمندر
ال�صك���ري والبطاط����س ونب���ات الكا�صاف���ا ،وه���و نوع
م���ن الدرنيات في المناطق المداري���ة .185وبالإمكان
ا�صتخ���دام الإيثانول في قطاع النق���ل اإما على �صكل
مزيج م���ن الغازولين وبن�صب مختلف���ة اأو ا�صتخدامه
لوحده وب�صورة خال�صة (اأي  %100اإيثانول).
ترك���زت الجهود على اإدخ���ال الإيثانول في �صوق
وق���ود النق���ل عل���ى �ص���كل مزي���ج منخف����س الن�صبة
م���ن الإيثان���ول مث���ل  ( E5اأي  %5اإيثانول و %95
غازولين) و( E10اأي  %10اإيثانول و %90غازولين)
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وال���ذي يدعى ( )Gasoholف���ي البرازيل والوليات
المتح���دة .كما ي�صوق  E10في دول اأخرى مثل كندا
وا�صتراليا وتايلند ،وال�صي���ن وكولومبيا وبيرو .بينما
ي�صوق مزيج  E5في دول مثل ال�صويد والهند.186
ويع���ود نجاح ت�صويق المزيج المنخف�س الإيثانول
اإل���ى اأن ا�صتخدام���ه ل يتطلب اإج���راء اأي تحوير في
محرك المركبة ،كما يمكن تجهيز تلك الأنواع بنف�س
طريقة الغازولين ومن خال �صبكات التوزيع القائمة
ذاتها.
ويت�صف الإيثانول بدرجة اأوكتانية عالية بالمقارنة
م���ع الغازولين ،ما جع���ل الطلب عليه يتزايد في دول
عدي���دة م���ن العال���م كم���ادة م�صافة عل���ى الغازولين
وبن�ص���ب منخف�صة ،لتح�صين درجة الأوكتان بدلً من
الم���واد الأخرى الم�صتخدمة لهذا الغر�س وبالأخ�س
( )MTBEالت���ي يت���م ال�صتغناء عنه���ا في الوليات
المتح���دة لعتبارات بيئي���ة .اأما اأن���واع المزيج التي
تحتوي على ن�صب اأعلى من  %10من الإيثانول ،فاإنه
يتطل���ب ا�صتخدامها ،عادة ،اإج���راء بع�س التحويرات
في محرك المركبة وبدرج���ات مختلفة تبعاً لطبيعة
الظروف المحلية مث���ل المناخ والرتفاع عن م�صتوى
�صط���ح البحر .187ومن الأن���واع العالية المحتوى من
الإيثان���ول الت���ي ا�صتهرت ه���ي  %85( E85اإيثانول
و %15غازولين).
تع���د البرازي���ل الدول���ة الرائدة في مج���ال اإنتاج
وا�صته���اك الإيثان���ول من ق�صب ال�صك���ر على نطاق
تجاري وا�صع حيث ب���داأ اإنتاجها من الإيثانول كوقود
للنق���ل في منت�صف �صبعينيات الق���رن الما�صي على
رغ���م وجود مح���اولت تجريبي���ة قبل ذل���ك .وبرغم
دخ���ول البرازيل ف���ي مج���ال اإنتاج الدي���زل الحيوي
خ���ال ال�ص�����نوات الأخي���رة ،ل يزال الإيثانول ي�صكل
 %90.5م���ن اإجمال���ي اإنت���اج البرازي���ل م���ن الوقود
الحيوي كما في عام .188 2013
وكانت البرازيل لغاي���ة عام  2005الدولة الأكبر
في اإنتاج الإيثانول في العالم ،لكن الوليات المتحدة
تجاوزتها في عام  .2006وا�صتحوذت البرازيل على
 %27.4م���ن اإجمالي اإنت���اج الإيثانول في العالم عام
 ،2012اأم���ا الولي���ات المتح���دة فقد �ص���كل اإنتاجها
 %59.5من الإجمالي العالمي.189
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وق���د اأطلقت الحكوم���ة البرازيلية في �صبعينيات
القرن الما�صي برنامج وطني وا�صع لاإيثانول بهدف
تطوي���ر اإنتاج وا�صتخ���دام الإيثانول �صم���ي البرنامج
الوطن���ي لاإيثانول “بروالكول” ( )ProAlcolوذلك
كرد فعل على اأزمة النفط وارتفاع اأ�صعاره خال تلك
الفت���رة وكذلك لتخفي���ف الم�صاع���ب المتكررة التي
يواجهه���ا قط���اع ق�صب ال�صك���ر لأ�صب���اب ناتجة عن
الفائ�س في الإنتاج وتذبذب الأ�صعار العالمية.
ويع���د برنام���ج الإيثان���ول البرازيل���ي الأكب���ر من
نوعه في العالم الخا�س بالتطبيقات التجارية للكتلة
الحيوي���ة لإنتاج وا�صتخدام الطاقة .و�صمل حزمة من
الإج���راءات ب�صمنها منح مالي���ة ومحفزات �صريبية
واإج���راءات تنظيمي���ة ا�صتهدفت بالدرج���ة الأ�صا�س
ال�صناعيي���ن الراغبين في بناء معامل تقطير جديدة
لإنتاج الإيثانول من ق�صب ال�صكر الذي كان يعاني من
فائ�س في الإنتاج ف���ي حينه .كما �صدرت ت�صريعات
لت�صجع ا�صتهاك الإيثانول في قطاع النقل من خال
اإجب���ار مالكي المركبات ومنذ عام  1976على خلط
ن�صب معينة من الإيثانول مع الغازولين.190
ودخل���ت الحكوم���ة ف���ي مفاو�صات م���ع �صركات
�صناع���ة ال�صي���ارات لإدخ���ال التحوي���رات المطلوبة
في المحركات والأج���زاء الأخرى للمركبات لت�صهيل
ال�صته���اك .ول�صم���ان اإم���دادات وق���ود الإيثان���ول
اأجب���رت الحكوم���ة ف���ي ال�صبعيني���ات والثمانيني���ات
�صرك���ة بتروبرا����س لتوفي���ر وت�صغيل البني���ة التحتية
المطلوبة.191
وب���ررت الحكومة البرازيلية تلك الإجراءات على
اأ�ص����س اقت�صادية واجتماعية لها عاقة باأمن الطاقة
وتنوي���ع م�صادرها من الطاق���ة ،وتخفي�س اعتمادها
على النفط الم�صتورد الذي كان ي�صكل حوالي %80
من اإجمال���ي احتياجاتها النفطي���ة ،وتح�صين موقف
مي���زان المدفوع���ات وبخا�ص���ة بعد ت�صاع���د اأ�صعار
النف���ط في بداية �صبعيني���ات القرن الما�صي .ويقدر
ب���اأن البرازي���ل وف���رت حوال���ي  55ملي���ار دولر من
تخفي�س ف���ي ا�صتيراداتها النفطي���ة نتيجة البرنامج
المتبناة خال الفترة  .192 2003-1975كما �صاعد
البرنامج في �صمان ربحية �صناعة ال�صكر البرازيلية
بعد النخفا�س الحاد في اأ�صعار ال�صكر العالمية في

ع���ام  1974كونه فت���ح فر�صة لتحوي���ل الفائ�س من
اإنتاج ق�صب ال�صكر اإلى اإيثانول.
وبع���د ت�صاع���د اأ�صع���ار النفط في ع���ام 1979
قام���ت الحكومة البرازيلي���ة باإطاق مرحلة ثانية من
برنامج الإيثانول برفع م�صت���وى الدعم والعتمادات
لا�صتثمار في معامل تقطير جديدة لإنتاج الإيثانول،
وعملت الحكومة على زيادة مبيعات الإيثانول بتقديم
دع���م لتخفي����س اأ�صع���ار بي���ع الإيثان���ول للم�صتهل���ك
وتخفي����س ال�صرائب عل���ى مبيعات ال�صي���ارات التي
ت�صتخ���دم الإيثان���ول ودع���م لعملية نق���ل المنتوج من
معامل التقطير اإلى محطات التوزيع ،ما �صاعد على
خلق �ص���وق لاإيثانول وزي���ادة ا�صتهاكه بحوالي ()4
اأ�صعاف ما بين عامي .193 1989-1981
وب���دون اأدنى �ص���ك ،يعتبر ارتف���اع اأ�صعار النفط
العالمي���ة عام���ل اأ�صا�صي ف���ي تح�صي���ن اقت�صاديات
اإنت���اج الإيثان���ول ونجاح برنامج “بروالك���ول” ،اإل اأن
هناك عوام���ل اأخرى كان لها تاأثير اإيجابي في نجاح
البرنام���ج المذك���ور و�صناعة الإيثان���ول في البرازيل
ب�صكل عام منها الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة
م���ن خال البرنام���ج ل�صناعة الإيثان���ول والذي قدر
بحوال���ي  $ 12.3ملي���ار دولر خال الفترة -1975
 ،194 1989والتع���اون م���ا بي���ن كل م���ن الحكوم���ة
والمزارعي���ن ومنتجي الكحول و�ص���ركات ال�صيارات،
بالإ�صافة اإلى طبيع���ة المناخ ووفرة الأمطار والتربة
الموؤاتي���ة والأرا�ص���ي الزراعي���ة ال�صا�صعة وانخفا�س
م�صت���وى تكالي���ف العمال���ة البرازيلية ن�صبي���اً ،195ما
جع���ل تكلفة الإنتاج ف���ي البرازيل الأق���ل في العالم.
كم���ا ا�صتثمرت البرازيل في البنية التحتية لاإيثانول
لي�صب���ح مناف�ص���اً للغازولين .196وق���د اأثبت البرنامج
الج���دوى الفنية لاإنتاج وا�ص���ع النطاق لاإيثانول من
ق�ص���ب ال�صك���ر وا�صتخدام���ه كوقود للنق���ل ،لت�صبح
البرازي���ل مثالً يحتذى به لي����س فقط من قبل بع�س
ال���دول النامي���ة بل من بع�س ال���دول المتقدمة اأي�صاً
بهدف تخفي�س اعتمادها على النفط الم�صتورد .وقد
ظه���رت في البرازيل ال�صي���ارات التي ت�صتخدم مزيج
الإيثان���ول كوقود في محركاته���ا في بداية ثمانينيات
الق���رن الما�صي ،وتزايدت اأعداده���ا لت�صبح حوالي
 %90م���ن ال�صيارات الجديدة ف���ي ال�صوق البرازيلية
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البحـــــث األول

ف���ي منت�ص���ف الثمانيني���ات ق���ادرة عل���ى ا�صتخدام
الإيثانول.197
لقد مر برنام���ج الإيثانول البرازيلي باأزمة كبيرة
خال الفترة  2003-1989بعد انهيار اأ�صعار النفط
العالمية في ع���ام  1986وما اأدى اإليه من انخفا�س
ف���ي الطلب عل���ى الإيثان���ول وانخفا�س ف���ي اأ�صعاره
وف���ي م�صتوى الربحية .وق���د تزامن ذلك مع ت�صاعد
ف���ي اأ�صعار ال�صكر في العالم ،م���ا حدى بالمزارعين
بالتجاه نحو ت�صدير ال�صك���ر وبالتالي انخفا�س في
اإم���دادات الإيثان���ول لل�صوق المحلي���ة خ�صو�صاً واأن
الحكومة قامت برفع دعمها ل�صناعة الإيثانول .وقد
خلق ذل���ك اأزمة في اإم���دادات الإيثانول وانخفا�صها
وهب���وط حاد ف���ي مبيع���ات ال�صي���ارات العاملة على
الوق���ود المذك���ور وانهي���ار اأ�صعارها لت�ص���كل حوالي
 %0.1فق���ط من المبيع���ات في ع���ام  198 1998ما
اأجبر الحكومة على ا�صتيراد كميات من الإيثانول من
الخارج ،لت�صبح البرازيل م�صتورداً �صافياً لاإيثانول،
وبالتالي فقدان الثقة ببرنامج “ بروالكول” وف�صله.
وبع���ودة اأ�صع���ار النفط نحو الرتف���اع منذ بداية
الق���رن الحالي وا�صتمرارها عل���ى م�صتويات مرتفعة
لفت���رة طويل���ة ن�صبياً ،عاد الهتمام ثاني���ة بالإيثانول
ف���ي ظ���ل التح�صّ ن الكبير ف���ي اقت�صادي���ات اإنتاجه
وا�صتهاك���ه .ومما كان له اأثر كبي���ر في تو�صيع اإنتاج
و�صوق الإيثانول وانتعا�صه هو عودة الدعم الحكومي
لتل���ك ال�صناع���ة في ع���ام  ،2002اأي اإحياء لبرنامج
الإيثان���ول .و بالإ�صافة اإلى ذل���ك تم في عام 2003
ط���رح موديات م���ن المركبات تعمل عل���ى “ الوقود
الم���رن” اأو مرن���ة الوق���ود ( 199 )Flex- Fuelوالتي
اعتبرت بمثابة نقطة تحول في ق�صة الوقود الحيوي
البرازيل���ي 200اأو بمثاب���ة ثورة ثاني���ة ل�صناعة الوقود
الحيوي البرازيلية بعد الثورة الأولى المتمثلة باإطاق
البرنام���ج الوطن���ي لاإيثانول في �صبعيني���ات القرن
الما�ص���ي ،201هذا بال�صافة اإل���ى تزايد الطلب على
الإيثان���ول كمادة اأوك�صيجينية م�صافة على الغازولين
لتعزيز الدرجة الأوكتانية للغازولين.
وق���د و�صل���ت ن�صب���ة ال�صي���ارات مرن���ة الوق���ود
(الم�صممة عل���ى ا�صتخدام الإيثانول اأو الغازولين اأو
اأي خلي���ط منهما) اإلى  %16من ال�صيارات الجديدة
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وبدرجة كبيرة ،كما يت�ضح من ال�ضكل التالي:
�ل�سكل ()35
مبيعات �لمركبات �لجديدة في �لبر�زيل ح�سب نو´ �لوقود خالل �لفترة �( 2013-1975ألف وحدة)

Source: IEA Bioenergy, Country Report Brazil, IEA Bioenergy TASK 40,UNICAMP , December
2014.

200 Juan Forero, Brazil’s Ethanol Sector, Once Thriving, is Being Buffeted by Forces Both ManMade, Natural, New York Times, January 1, 2014.
201 Jeff Fick, Brazil: Biofuel Choices, Energy Economist, Issue 398, February 2014.
202 Nelson Mojarro, The Energy Collective, Brazil: Just Not That Into Second- Generation Biofuels,
September 30, 2013,
www.theenergycollective.com/nelsonmojarro/282571/brazil-just-not-second-generation-biofuels.
203 Anne Mclvor, An Ethanol Economy/ Brazil: A Biofuel Success Story, Cleantech Investor,2010,
http://www.cleantechinvestor.com/portal/energy-storage.html.

عموم����اً ،ا�صتم����ر اإنت����اج الإيثانول ف����ي البرازيل
من����ذ ع����ام  2000بالتزايد (با�صتثن����اء عام )2009
ب�صب����ب الأزم����ة المالي����ة العالمي����ة ،وع����ام 2011
أ�صباب منها الطق�س غي����ر الموؤاتي وارتفاع اأ�صعار
ل 74
ال�صك����ر في العالم ،حيث و�صل اإنت����اج الإيثانول اإلى
 27.8ملي����ون مت����ر مكع����ب (ما يع����ادل حوالي 479
األ����ف ب/ي) ع����ام  ،2013اأي بزي����ادة  17.1مليون
متر مكع����ب ،ما يعادل حوالي  %160بالمقارنة مع
ع����ام  .2000وقد تحق����ق الجزء الأكبر ( )%71من
الزيادة المذك����ورة خال الفت����رة (،)2010-2005
وبل����غ النتاج ح����ده الأعلى البال����غ  28.2مليون متر
مكع����ب (ما يع����ادل  486األف ب/ي) ع����ام .2010
وبرغ����م الزيادات خ����ال عام����ي  2012و 2013ل
ي����زال م�صتوى النتاج خال عام  2013يقل بحدود
 %1.4بالمقارن����ة مع الحد الأعل����ى المذكور ،وكما
يت�صح من ال�صكل التالي:

عموم���اً ،ا�ضتمر اإنتاج الإيثانول في البرازيل منذ عام  2000بالتزايد (با�ضتثناء عام )2009
ب�ضب���ب الأزمة المالي���ة العالمية ،وعام  2011لأ�ضباب منها الطق�ض غير الموؤاتي وارتفاع اأ�ضعار
ال�ضكر في العالم ،حيث و�ضل اإنتاج الإيثانول اإلى  27.8مليون متر مكعب (ما يعادل حوالي 479
األف ب/ي) عام  ،2013اأي بزيادة  17.1مليون متر مكعب ،ما يعادل حوالي  %160بالمقارنة
م���ع عام  .2000وقد تحقق الجزء الأكب���ر ( )%71من الزيادة المذكورة خالل الفترة (-2005
 ،)2010وبل���غ النت���اج حده الأعل���ى البالغ  28.2مليون متر مكعب (ما يع���ادل  486األف ب/ي)
ع���ام  .2010وبرغم الزي���ادات خالل عامي  2012و 2013ل ي���زال م�ضتوى النتاج خالل عام
 2013يقل بحدود  %1.4بالمقارنة مع الحد الأعلى المذكور ،وكما يت�ضح من ال�ضكل التالي:
�ل�سكل ()36
تطور�إنتاج �لإيثانول في �لبر�زيل2013-2000 ،
(مليون متر مكعب)
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Source: National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP), Oil, Natural Gas and Biofuels Statistical Yearbook, Various Issues.

اأم���ا بالن�ضب���ة لع���ام  ،2014ت�ضير البيانات الأولي���ة اإلى انخفا�ض النت���اج البرازيلي بحوالي
 %1بالمقارن���ة م���ع ع���ام  .)204( 2013وقد تمكنت البرازيل وبنجاح م���ن تعوي�ض اأكثر من ن�ضف

اأم���ا بالن�صبة لعام  ،2014ت�صير البيانات الأولية اإلى
انخفا����س النتاج البرازيلي بحوال���ي  %1بالمقارنة
75
مع عام  .203 2013وقد تمكنت البرازيل وبنجاح من
تعوي����س اأكث���ر م���ن ن�ص���ف الغازولي���ن الم�صتهل���ك
بالإيثانول المنتج محلياً .204وا�صتحوذ الإيثانول على
الم�صتهلكة في
حوال���ي  %14من الطاق���ة النهائي���ة
«تطور �إمد�د�ت �لطاقة في �لبر�زيل و �آفاقها �لم�ستقبلية،
و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �لأع�ساء »
قط���اع النقل ف���ي ع���ام  ،2013كما يو�ص���ح ال�صكل
التالي:الم�ضتهلك بالإيثان���ول المنتج محلياً  .وا�ضتح���وذ الإيثانول على حوالي  %14من
الغازولي���ن

204 Renewable Fuels Association (RFA), World Fuel Ethanol Production, Washington,USA,www.
ethanolfa.org/pages/statistics.
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عل���ى اإيثان���ول اأ�صبحت جمي���ع مناف���ذ التوزيع فيها
ت�ص���وق وقود يدخل في���ه الإيثانول بن�صب مختلفة من
الإيثان���ول والغازولي���ن الخليط ،م���ا اأدى اإلى اختفاء
ت�صوي���ق الغازولين ب�صكل���ه الخال�س تماماً من ال�صوق
المحلية.205
وفي ظ���ل تكاليف اإنتاجه���ا المنخف�ص���ة ن�صبياً،
تمكن���ت البرازي���ل م���ن دخ���ول ال�ص���وق العالمي���ة
كم�ص���در لاإيثانول ،على رغم توا�ص���ع الكميات .اإل
اأن البرازي���ل ا�صت���وردت كميات كبيرة م���ن الإيثانول
خال الت�صعينيات ،كان اأولها خال الفترة (-1990
 )1991الت���ي تمي���زت بالنق�س في عر����س الإيثانول
والفت���رة ( )1997-1993التي ات�صمت خالها �صوق
ال�صك���ر العالمي���ة بظ���روف م�صجعة للت�صدي���ر .اأما
خ���ال الفت���رة  ،2012-2011فاإنه ب�صبب التكاليف
العالية لاإنتاج المحلي لاإيثانول ،ا�صتوردت البرازيل
كميات من الوليات المتحدة لكنها وفي نف�س الوقت
بلغ���ت �صادراتها �صعف وارداتها م���ن الإيثانول ،كما
م�ضجع���ة للت�ضدي���ر .اأما خ���الل الفت���رة  ،2012-2011فاإنه ب�ضب���ب التكاليف العالي���ة لالإنتاج
التالي:
إيثان���ول،ال�صكل
يت�صحلالمن
كميات م���ن الوليات المتحدة لكنه���ا وفي نف�ض الوقت
ا�ضتوردت البرازيل
المحل���ي
بلغت �ضادراتها �ضعف وارداتها من الإيثانول ،كما يت�ضح من ال�ضكل التالي:
�ل�سكل ()38
�سادر�ت وو�رد�ت �لبر�زيل من �لإيثانول ()2013-1970

()205

الطاقة النهائية الم�ضتهلكة في قطاع النقل في عام  ،2013كما يو�ضح ال�ضكل التالي:
�ل�سكل ()37
�ل�ستهالك �لنهاFي للطاقة في قطا´ �لنقل �لبر�زيلي (()2013

أخرى
%10

الديزل
%46

اإليثانول
%14

%30

Source: IEA Bioenergy, Country Report, Brazil, IEA Bioenergy Task 40, UNICAMP, December
2014.

الغازولين

Source: IEA Bioenergy, Country Report, Brazil, IEA Bioenergy Task 40, UNICAMP, December
2014.

وا�ضتطاعت البرازيل تطوير �ضبكة محلية وا�ضعة ومتطورة من اإنتاج وتوزيع الإيثانول ل مثيل
له���ا في العالم �ضمل���ت حوالي  1.5مليون مزارع يعنون بزراعة ق�ض���ب ال�ضكر لأغرا�ض الوقود.
وبم���ا اأن كام���ل كميات الغازولين الم�ضتهلكة ف���ي البرازيل تحتوي على اإيثان���ول اأ�ضبحت جميع
مناف���ذ التوزي���ع فيها ت�ضوق وقود يدخل في���ه الإيثانول بن�ضب مختلفة م���ن الإيثانول والغازولين
الخليط ،ما اأدى اإلى اختفاء ت�ضويق الغازولين ب�ضكله الخال�ض تماماً من ال�ضوق المحلية(.)206
وف���ي ظل تكالي���ف اإنتاجها المنخف�ضة ن�ضبي���اً ،تمكنت البرازيل من دخ���ول ال�ضوق العالمية
كم�ض���در لالإيثان���ول ،عل���ى رغم توا�ض���ع الكمي���ات .اإل اأن البرازيل ا�ضتوردت كمي���ات كبيرة من
الإيثان���ول خالل الت�ضعينيات ،كان اأولها خالل الفترة ( )1991-1990التي تميزت بالنق�ض في
عر����ض الإيثان���ول والفترة ( )1997-1993التي ات�ضمت خاللها �ض���وق ال�ضكر العالمية بظروف

وا�صتطاعت البرازيل تطوير �صبكة محلية وا�صعة
ومتط���ورة م���ن اإنت���اج وتوزي���ع الإيثان���ول ل مثيل لها
ف���ي العالم �صمل���ت حوالي  1.5مليون م���زارع يعنون
بزراعة ق�صب ال�صكر لأغرا�س الوقود .وبما اأن كامل
كمي���ات الغازولي���ن الم�صتهلكة ف���ي البرازيل تحتوي
205 Mairon G.Bostos Lima, The Brazilian Biofuel Industry: Achievements, Challenges and Geopolitics, The Newsletter/No.62/Winter 2012, The Focus: Chinese and EU Energy Studies,
http://www.iias.nl/sites/default/files/IIAS-NL62-35.pdf.
206 EIA, Country Analysis Briefs, Brazil, Otober 2008.
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و�ضمل���ت الأ�ضواق الرئي�ضية ل�ضتقبال �ضادرات الإيثانول البرازيلي ،الوليات المتحدة،
التي ا�ضتحوذت على اأكثر من ن�ضف ال�ضادرات في عام  ،2013خ�ضو�ضاً واأن الأيثانول البرازيلي
م���ن ق�ض���ب ال�ضكر يعتبر اأكث���ر تقدماً واأقل من ناحي���ة الكربون بالمقارنة م���ع الإيثانول المنتج
م���ن ال���ذرة في الوليات المتح���دة( .)207كما �ضملت القائمة دولً اأخرى مث���ل كوريا وبع�ض الدول
الأوروبية واليابان ونيجيريا وبع�ض الدول الأع�ضاء ( الإمارات بن�ضبة .)%2
يذكر ،اإن زيادة الطلب المحلي على الإيثانول بالإ�ضافة اإلى التعريفة الجمركية العالية
التي تفر�ض على ال�ضادرات البرازيلية في بع�ض الدول ،بالأخ�ض الوليات المتحدة ،تعمل على
الحد من اإمكانية زيادة كبيرة في �ضادرات الإيثانول البرازيلية.

و�صمل���ت الأ�صواق الرئي�صي���ة ل�صتقبال �صادرات
الإيثان���ول البرازيل���ي ،الولي���ات المتح���دة ،الت���ي
ا�صتح���وذت على اأكثر من ن�ص���ف ال�صادرات في عام
 ،2013خ�صو�ص���اً واأن الأيثانول البرازيلي من ق�صب
ال�صك���ر يعتبر اأكث���ر تقدماً واأقل م���ن ناحية الكربون
الوليات
بالمقارنة مع الإيثانول المنتج من الذرة في
77
المتح���دة .206كم���ا �صمل���ت القائم���ة دولً اأخرى مثل
207 Kris Bevill, US Expected To Become World’s Top Ethanol Exporter, Ethanol Producer Magazine, August 26,2011,
http://ethanolproducer.com/articles/8107/us-expected-to-become-world’s-top-ethanol...
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كوري���ا وبع�س ال���دول الأوروبي���ة والياب���ان ونيجيريا
وبع�س الدول الأع�صاء ( الإمارات بن�صبة .)%2
يذك���ر ،اإن زي���ادة الطلب المحلي عل���ى الإيثانول
بالإ�صافة اإلى التعريفة الجمركية العالية التي تفر�س
على ال�صادرات البرازيلية في بع�س الدول ،بالأخ�س
الوليات المتحدة ،تعمل على الحد من اإمكانية زيادة
كبيرة في �صادرات الإيثانول البرازيلية.
ه���ذا بالإ�صافة اإل���ى التحديدات التي لها عاقة
بالبني���ة التحتي���ة واللوج�صتية مثل الحاج���ة اإلى بناء
موان���ئ ومن�ص���اآت تحمي���ل وخط���وط �ص���كك حديد.
وبالإ�صاف���ة اإلى ت�صدير الإيثان���ول ،اهتمت البرازيل
اأي�صاً بت�صدير تكنولوجيا الوقود الحيوي اإلى مختلف
دول العالم.
وف���ي ظ���ل نج���اح ت�صدي���ر الإيثان���ول وتزاي���د
الطلب ا�صط���رت الحكومة البرازيلي���ة اإلى تخفي�س
الح���د الأدنى المق���رر لمزج الإيثانول م���ع الغازولين
ف���ي ال�ص���وق اإل���ى ( %20بعد اأن اأ�صب���ح  %25منذ
بداي���ة يولي���و  )2007لتف���ادي ح�ص���ول نق����س ف���ي
الإم���دادات .كما اأنها اأ�صبحت ق���ادرة على تخفي�س
الدعم الحكوم���ي لتلك ال�صناعة بالمقارنة مع بداية
البرنام���ج الوطن���ي لاإيثان���ول عل���ى رغ���م ا�صتمرار
التدخل الحكومي فيها .207ثم عادت في مايو 2013
لجعل الحد الأدنى لمزج الإيثانول  %25ويتوقع رفع
الح���د الأدنى اإلى  %27.5كاإجراء لتخفي�س واردات
الغازولين. 208
 :3-4اإنتاج الديزل الحيوي في البرازيل
تعتب���ر �صناع���ة الدي���زل الحي���وي ف���ي البرازيل
حديثة ن�صبياً بالمقارنة مع �صناعة الأيثانول .وبرغم
اأن اهتم���ام البرازيل بالديزل الحيوي يعود اإلى عقود
عدي���دة �صابق���ة ،ف���اإن اإنتاجها التجاري م���ن الديزل
الحي���وي ل���م يبداأ اإل ف���ي ع���ام  .2005وا�صتطاعت
البرازيل تطوير �صناعة الديزل الحيوي بوتائر عالية
ج���داً لتنمو ب�ص���كل دراماتيكي خال �صن���وات قليلة
فقط.
وق���د تزاي���د اإنتاجه���ا م���ن الديزل الحي���وي من
كمي���������ات ت������كاد ل ت�����ذك���ر ( 736متر مكعب) عام
44

 2005ليعب���ر حاج���ز مليون مت���ر مكعب عام 2008
وحاج���ز  2مليون متر مكعب عام  2010ولي�صل اإلى
 2.9ملي���ون مت���ر مكع���ب ع���ام  .209 2013وفي عام
 2014يق���در و�ص���ول الإنتاج اإلى اأكث���ر من  3مليون
مت���ر مكع���ب ( اأي اأكث���ر م���ن  3مليار لت���ر) وكما في
ال�صكل التالي:
�ل�سكل ()39
تطور�إنتاج �لديزل �لحيوي في �لبر�زيل2014-2005،
( مليار لتر)

Source: IEA, Country Report: Brazil, IEA Bioenergy Task 40, UNICAMP, December 2014.

وبالتال���ي ،فاإنه خالل فت���رة ق�ضيرة تزايدت اأهمية الديزل الحيوي ف���ي البرازيل لي�ضكل ما
يق���ارب من  % 10م���ن اإجمالي اإنتاجها من الوقود الحيوي ولت�ضبح البرازيل اإحدى اأكبر الدول
المنتج���ة ف���ي العال���م ،حيث احتلت المرتب���ة الثالثة في الإنت���اج بعد كل من الولي���ات المتحدة
واألمانيا(.)211
ويع���زى النج���اح الذي حققته البرازيل في مجال �ضناعة الدي���زل الحيوي ،وبدرجة رئي�ضية،
اإل���ى ال�ضيا�ض���ات التي اتخذتها الحكوم���ة البرازيلية في دعم وت�ضجيع اإنت���اج وا�ضتخدام الديزل
الحيوي .فقد �ضرعت الحكومة في عام  « 2004البرنامج الوطني لإنتاج الديزل الحيوي»
()National Programme for Biodiesel Production- PNPB
مدفوعة ،بدرجة رئي�ضي���ة ،بالرغبة بتنويع اإمدادات الوقود والتنمية الإجتماعية( ،)212والذي

وبالتالي ،فاإنه خال فترة ق�صيرة تزايدت اأهمية
الدي���زل الحيوي في البرازيل لي�ص���كل ما يقارب من
 % 10م���ن اإجمال���ي اإنتاجه���ا م���ن الوق���ود الحيوي
ولت�صب���ح البرازيل اإح���دى اأكبر ال���دول المنتجة في
العال���م ،حيث احتلت المرتب���ة الثالثة في الإنتاج بعد
كل من الوليات المتحدة واألمانيا.210
ويعزى النجاح ال���ذي حققته البرازيل في مجال
إلى
�صناع���ة الدي���زل الحي���وي ،وبدرج���ة رئي�صي���ة ،ا 79
ال�صيا�ص���ات الت���ي اتخذتها الحكوم���ة البرازيلية في
دعم وت�صجيع اإنتاج وا�صتخدام الديزل الحيوي .فقد
�صرعت الحكومة في عام  “ 2004البرنامج الوطني
لإنتاج الديزل الحيوي”
(National Programme for
)Biodiesel Production- PNPB
مدفوع���ة ،بدرج���ة رئي�صي���ة ،بالرغب���ة بتنويع
اإم���دادات الوقود والتنمي���ة الإجتماعية ،211والذي
كان م���ن اأهم اأهدافه تروي���ج اإنتاج الديزل الحيوي
وتقلي�س واردات وقود الديزل التقليدي من الخارج.
وبالتزامن مع ذلك هدف البرنامج اأي�صاً اإلى خلق

211 OECD- FAO,OECD-FAO Agricultural Outlook, 2014-2023,2014.
212 Edmar Fagundes etal, The Performance of Brazilian Biofuels: An Economic, Envirenmental and
Social Analysis, Discussion Paper No. 2007- 5, December 2007, Joint Transport Research Center- OECD, International Transport Forum.

ميزان الطاقة في الهند:
الواقع واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء

فر����س عمل ودخل وبخا�صة ف���ي المناطق الريفية
م���ن خ���ال تطوي���ر الأقالي���م البرازيلي���ة وتقلي�س
الفروقات ما بين تلك الأقاليم ب�صكل عام وبخا�صة
تطوي���ر الأقاليم في �صمال و�صمال �صرق الباد،212
ه���ذا بالإ�صافة اإلى منح ال�صركات المنتجة للديزل
الحي���وي والت���ي ت�صت���ري اللقي���م م���ن المجتمعات
الريفي���ة ال�صغيرة في الأقالي���م البرازيلية الفقيرة
بع�س المنافع ال�صريبية.213
وتطورت الأهداف الرئي�صية للبرنامج الحكومي
ح���ول الدي���زل الحي���وي لت�صم���ل اأي�ص���اً التو�صع في
ا�صتخ���دام م�صادر الطاقة المتجددة ،وتحفيز ن�صاط
الزراعة الوطنية ،وتقلي�س انبعاثات غاز ثاني اأوك�صيد
الكربون ،وزيادة م�صاهمة البرازيل في تجارة الوقود
الحيوي الدولية.214
وبموج���ب البرنام���ج الوطن���ي لإنت���اج الدي���زل
الحي���وي تم ف���ي عام  2005اإلزام خل���ط ن�صبة %2
( )B2من الديزل الحيوي مع وقود الديزل التقليدي.
ث���م تزايدت ن�صبة الخل���ط الإجبارية لت�صل اإلى %5
( )B5في عام  215 2010واإلى  )B7( %7في نوفمبر
 .216 2014ويتوقع اأن ت�صل الن�صبة اإلى  %10بحلول
عام .217 2020
وب�ص���كل ع���ام ،يتميز الديزل الحي���وي بمحتوى
طاق���ة اأق���ل مقارن���ة بوق���ود الدي���زل التقلي���دي.
وي�صتخ���دم الدي���زل الحي���وي ب�ص���ورة اأ�صا�صية في
المركب���ات التي تعم���ل بالديزل وبالإم���كان ت�صويق
الديزل الحيوي على �صكل مزيج بخلطه مع الديزل
التقلي���دي باأي���ة ن�صبة كان���ت .218واإذا كان���ت ن�صبة
الخل���ط عالي���ة اأو اإذا ت���م ت�صويق الدي���زل الحيوي
ب�ص���كل خال����س ( )B100فاإنه يتحت���م اإجراء بع�س
التحوي���رات في المركبات ،خ�صو�صاً واأن ا�صتخدام
الدي���زل الحيوي يوؤدي اإلى ت���اآكل في اأجزاء محرك
المركب���ات بدرجة اأكبر مقارن���ة بالديزل التقليدي.
لك���ن احتراق الدي���زل الحيوي يتمي���ز بنظافة اأكبر
وينت���ج عنه دخائن ومركب���ات كبريت اأقل بالمقارنة
مع الديزل التقليدي.219
م���ن جهة اأخرى ،يت�صف الديزل الحيوي ب�صهولة
النق���ل ن�صبياً بالمقارنة م���ع الإيثانول ب�صبب اإمكانية
ا�صتخدامه للبنية التحتي���ة للنقل و�صهاريج التخزين

الخا�ص���ة بالديزل التقلي���دي 220وا�صتخدام المعدات
الم�صتخدمة لعمليات التخزين والنقل وتوزيع الديزل
التقلي���دي ذاتها وم���ن دون اأي تحوي���ر ،بينما هنالك
حاجة لإج���راء بع�س التحوي���رات بالن�صبة لاإيثانول
مع �ص���رورة تاأمين وجود درجة من الف�صل اأثناء نقل
الإيثانول.
مم����ا يذك����ر ،اإن الم�صادر الأكث����ر �صيوعاً لإنتاج
الدي����زل الحيوي ه����ي الزيوت النباتي����ة ومن اأهمها
ف����ول ال�صوي����ا واللف����ت وعب����اد ال�صم�����س والف����ول
ال�صودان����ي وزي����ت ج����وز الهن����د .كما يمك����ن اإنتاجه
اأي�صاً من الده����ون الحيوانية ومن الزيوت والدهون
الم�صتخدمة.221
وفي البرازيل ،ينتج الجزء الأكبر (حوالي )%75
م���ن الدي���زل الحيوي من ف���ول ال�صويا .اأم���ا المواد
الأولية الأخرى الم�ص���در لإنتاج الديزل الحيوي في
البرازيل فهي الدهن الحيواني ( )%17.2والقط�����ن
( )%4.5وم���واد دهني�����ة اأخ����رى ( .222)%3
وتعتبر تجارة الديزل الحيوي البرازيلية متوا�صعة
ج���داً اأو غير موجودة في بع�س ال�صنوات .فمثاً ،لم
يك���ن هناك ا�صتيراد اأو ت�صدي���ر للديزل الحيوي في
البرازيل في عام  .2012اأما بالن�صبة لكل من عامي
 2013و 2014فق���د بلغ���ت ال�ص���ادرات حوال���ي 40
ملي���ون لتر فقط ،بينما و�صلت �صادرات البرازيل من
الإيثان���ول اإلى  2.9مليار لتر عام  2013و 1.6مليار
لتر عام .223 2014
:4-4نقاط الجدل حول الوقود الحيوي
راف���ق تطور �صناعة الوقود الحيوي في البرازيل
ودول العال���م الأخ���رى حملة تروي���ج وا�صعة ،ل تخلو
من الت�صخيم لعتبارات �صيا�صية وانتخابية داخلية،
رك���زت على بع�س ميزات الوق���ود الحيوي الإيجابية
الت���ي عل���ى اأ�صا�صه���ا تم تبري���ر الدخول ف���ي برامج
وتخ�صي����س مبال���غ دعم هائل���ة وا�صتثم���ارات كبيرة
لتطوير تلك ال�صناعة.
وف���ي المقابل ،يعتقد البع�س باأن �صناعة الوقود
الحي���وي تمر بمفترق طرق واأن حملة تطويرها ،على
ه���ذا النطاق ،ربم���ا اأطلقت قبل اأوانه���ا وهي قائمة
ب�صب���ب الدع���م الحكومي ال�صخي ف���ي معظم الدول
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المنتج���ة لتل���ك ال�صناعة .وكان م���ن الأجدر التريث
لحين تطوير جي���ل جديد من التقنيات الأكثر تقدماً
وتطوراً ،مثل الإيثانول ال�صليلوزي .واأكثرمن ذلك فقد
ب���رز خ���ال ال�صنوات الأخيرة جدل ح���اد حول مدى
اقت�صادية التو�صع في اإنتاج الوقود الحيوي وتزايدت
الإنتق���ادات وجرى ت�صكيك ف���ي بع�س الجوانب التي
اعتب���رت اإيجابي���ة وت���م اعتمادها في تبري���ر تطوير
ال�صناعات المذك���ورة وبالنتيجة ،هناك قلق متنامي
بخ�صو�س الجوان���ب القت�صادية والبيئية والديمومة
الجتماعية للوقود الحيوي في حالة التو�صع باإنتاجه
للتعوي����س عن ن�صبة هامة م���ن ا�صتخدامات البترول
ف���ي العالم .224ومن اأهم نق���اط الخاف التي يدور
الجدل حولها ما يلي:
اأ -انبعاث الغازات واالآثار البيئية.
ب -مي � � ��زان الطاق � � ��ة ال�س � � ��افي اأو الطاقة ال�س � � ��افية
(.) Net Energy
ج -المناف�س � � ��ة مع الغ � � ��ذاء ( Biofuels Versus
.) Food
اأ -انبعاثات الغازات واالآثار البيئية
اأ�ص���ارت معظ���م الدرا�ص���ات الت���ي اأجريت منذ
بداي���ة ت�صعيني���ات الق���رن الما�ص���ي اإل���ى اأن اإنتاج
الوق���ود الحيوي وفق التقني���ات التقليدية ينتج عنه
اآث���ار اإيجابي���ة في موازن���ة انبعاث غ���ازات الدفيئة
بالمقارن���ة مع الغازولي���ن وبدرج���ات متفاوتة تبعاً
لنوعية اللقيم الم�صتخدم .وطبقاً لتقديرات اإحدى
الدرا�ص���ات ح���ول المو�صوع والتي ل���م تاأخذ بنظر
الإعتب���ار الآث���ار الناجمة عن ا�صتخ���دام الأرا�صي،
ينت���ج عن الإيثان���ول المنتج من ق�ص���ب ال�صكر في
البرازي���ل اأعل���ى درج���ة م���ن تخفي����س النبعاثات
وبواق���ع  70اإل���ى  .% 90اأما الأن���واع الأخرى من
الوق���ود الحيوي وه���ي م�صابه���ة لانخفا�س الناتج
ع���ن تقني���ات الجيل الثان���ي للوق���ود الحيوي .فهي
اأق���ل جاذبية .فمثاً ،يمثل الوق���ود الحيوي المنتج
من ال���ذرة في الولي���ات المتحدة الأق���ل تخفي�صاً
لاإنبعاثات والذي يقدر بحوالي  %10فقط ،وكما
يت�صح من ال�صكل التالي:
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�أ � -نبعاKات �لغاز�ت و�لآKار �لبيئية
اأ�ض���ارت معظ���م الدرا�ضات التي اأجري���ت منذ بداية ت�ضعينيات القرن الما�ض���ي اإلى اأن اإنتاج
الوقود الحيوي وفق التقنيات التقليدية ينتج عنه اآثار اإيجابية في موازنة انبعاث غازات الدفيئة
بالمقارنة مع الغازولين وبدرجات متفاوتة تبعاً لنوعية اللقيم الم�ضتخدم .وطبقاً لتقديرات اإحدى
الدرا�ضات حول المو�ضوع والتي لم تاأخذ بنظر الإعتبار الآثار الناجمة عن ا�ضتخدام الأرا�ضي،
ينت���ج ع���ن الإيثانول المنتج م���ن ق�ضب ال�ضكر في البرازيل اأعلى درج���ة من تخفي�ض النبعاثات
وبواقع  70اإلى  .% 90اأما الأنواع الأخرى من الوقود الحيوي وهي م�ضابهة لالنخفا�ض الناتج
عن تقنيات الجيل الثاني للوقود الحيوي .فهي اأقل جاذبية .فمثالً ،يمثل الوقود الحيوي المنتج
م���ن الذرة في الولي���ات المتحدة الأقل تخفي�ضاً لالإنبعاثات وال���ذي يقدر بحوالي  %10فقط،
وكما يت�ضح من ال�ضكل التالي:
�ل�سكل ()40
ن�سبة تخفي�س �نبعاKات Zاز�ت �لدفيئة لأنو�´ مختارة من �لوقود �لحيوي بالمقارنة مع
�لوقود �لأحفوري (()%

Source: FAO, The State of Food and Agriculture, Biofuels: Prospects, Risks and Opportunities 2008.
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هناك اتفاق بي���ن معظم المهتمين ب�صوؤون البيئة باأن
عملية مزج الإيثان���ول بالغازولين يمكن اأن توؤدي اإلى
تخفي����س ف���ي انبعاثات غ���از ثاني اأك�صي���د الكربون
بالمقارن���ة م���ع ا�صتخ���دام الغازولي���ن الخال�س .لكن
الإيثانول ب���دوره يزيد من احتمالت اأنواع اأخرى من
التل���وث البيئ���ي .وكمثال اأن عملية تقطي���ر الإيثانول
تنت���ج عن انبعاثات اأك�صيدات النيتروجين .225وخال
ال�صن���وات الأخي���رة تزاي���د انتق���اد الدرا�ص���ات التي
خل�صت اإل���ى اأن ا�صتخدام الوق���ود الحيوي ينتج عن
اآث���ار اإيجابية في موازنة الغ���ازات الدفيئة وتزايدت
ح���دة قل���ق العدي���د م���ن الباحثي���ن ح���ول التكاليف
والمنافع البيئية والنعكا�ص���ات الجتماعية الناجمة
ع���ن اإنتاج الوقود الحيوي عل���ى اأ�صا�س كامل �صل�صلة
النتاج وال�صتهاك.226
حي���ث خل�صت بع�س الدرا�صات اإلى اأنه في حالة
اأخذ كام���ل �صل�صلة مراحل اإنت���اج وا�صتخدام الوقود
الحيوي �صمن التقنيات التقليدية ب�صمنها الآثار غير
المبا�ص���رة لتغيير ا�صتخ���دام الأرا�صي ،فاإنه قد ينتج
عنه في بع�س الأحيان اآثار بيئية �صلبية تفوق الوقود
الأحفوري.227
وق���د خل�صت اإح���دى الدرا�صات الت���ي اعتمدت
مفه���وم “ التوازن البيئ���ي” بعد الأخذ بنظر العتبار
تاأثير كامل �صل�صلة اإنت���اج وا�صتخدام الوقود الحيوي
على البيئة ،اإل���ى نتيجة مفادها اأن الجزء الأكبر من
اأنواع الوقود الحيوي لي�صت �صديقة للبيئة.228

ميزان الطاقة في الهند:
الواقع واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء

ب -ميزان الطاقة ال�سافي
يق�ص���د بميزان الطاق���ة ال�صافي ن�صب���ة الطاقة
الموج���ودة ف���ي الوق���ود الحي���وي اإلى الطاق���ة غير
المتجددة الداخلة في اإنتاجه .وقد اأ�صبح المو�صوع
مثار جدل منذ عقود وتفاوتت نتائج الدرا�صات التي
حاول���ت احت�ص���اب الطاق���ة ال�صافية ع���ن ا�صتخدام
الوقود الحيوي من م�صادر مختلفة.
ب�ص���كل ع���ام ،وبا�صتثن���اء الإيثان���ول م���ن ق�صب
ال�صك���ر ،فاإن ن�صبة مي���زان الطاق���ة ال�صافي للوقود
الحي���وي التقلي���دي تعتب���ر متوا�صعة ( مث���اً -1.3 ،
 1.65بالن�صب���ة لاإيثان���ول م���ن ال���ذرة) ،بينم���ا ق���د
ت�ص���ل اإلى  6.6-4.4بالن�صب���ة لاإيثانول ال�صليلوزي.
فمث���اً  229تو�صلت بع�س الدرا�ص���ات اإلى اأن الر�صيد
ال�صاف���ي م���ن الطاق���ة ل�صتخ���دام الوق���ود الحيوي
بالط���رق التقليدي���ة ه���و بح���دود  ( 3-2اأي باإ�صافة
�صع���ف اأو �صعفين) وهناك عدد قليل من الدرا�صات
التي اأ�صارت اإلى اأرقام اأعلى من ذلك.
م���ن جه���ة اأخ���رى ،ا�صتنتج ع���دد قلي���ل اآخر من
الدرا�ص���ات اأن الوق���ود الحيوي غي���ر اقت�صادي كونه
ل ي�صيف ر�صيداً �صافياً يذكر من الطاقة الإ�صافية
واأن الطاق���ة الم�صافة قد ل تتعدى  0.03اإلى 0.06
فق���ط .230ول يزال مو�صوع ميزان الطاقة مثار جدل
غير متفق عليه.
ج -المناف�سة مع الغذاء
تمث���ل محدودي���ة الرقع���ة الزراعي���ة المتاح���ة
لا�صتخ���دام اأحد العوائ���ق اأمام التو�ص���ع الكبير في
اإنت���اج الوق���ود الحيوي ف���ي العالم .وي�ص���اور البع�س
القل���ق م���ن اأن �صناعة الوق���ود الحي���وي تتناف�س مع
الغذاء باحتالها م�صاحات الأرا�صي القابلة للزراعة
وا�صتخ���دام المحا�صيل الزراعي���ة الأ�صا�صية الناتجة
كلقائ���م لتلك ال�صناعة بالإ�صاف���ة اإلى المناف�صة في
ا�صتخدام م�ص���ادر المياه ال�صحيح���ة .وقد ينتج عن
ذل���ك ت�صاعد في اأ�صعار الم���واد الغذائية الأ�صا�صية
وما يمكن اأن يوؤدي اإليه ذلك من اآثار �صلبية اجتماعية
واقت�صادي���ة و�صيا�صي���ة وب�ص���كل اأ�صا�ص���ي في الدول
الفقي���رة .وقد �صه���د العالم موجة م���ن المظاهرات
في العديد من ال���دول النامية اإثر الإرتفاع المفاجئ

لأ�صع���ار المواد الغذائية الأ�صا�صي���ة باأكثر من %50
ف���ي بع����س الدول ف���ي غ�ص���ون فت���رة اأ�صابيع فقط
خ���ال عام  ،2008حي���ث اأدرك العالم فيها ،حقيقة
عاق���ة الترابط والعتماد المتب���ادل ما بين الطاقة
والغذاء.231
وف���ي ظل توق���ع ا�صتمرار تزاي���د الطلب العالمي
عل���ى الغ���ذاء خ���ال العق���ود القادمة نتيج���ة للنمو
ال�صكان���ي العالمي ،فقد �صدرت تحذيرات من بع�س
المنظم���ات الدولي���ة واأثي���رت ت�ص���اوؤلت حول مدى
اأخاقية عملية �صحب المواد الغذائية من ال�صتخدام
الب�ص���ري وا�صتخدامها بدلً من ذلك في اإنتاج الوقود
الحي���وي .فمثاً ،حذرت منظمة التعاون القت�صادي
والتنمية باأن الندفاع في دعم الوقود الحيوي �صوف
يق���ود اإلى ارتفاع كبير في اأ�صعار المواد الغذائية.232
وبالتال���ي ف���اإن �صناع���ة الوقود الحي���وي “ قد ت�صع
الب�صر اأمام خيار القوت اأو الوقود.233
وحتى بالن�صبة للبرازي���ل ،التي تتميز بانخفا�س
تكالي���ف الإنت���اج ولها خط���ط طموح���ة للتو�صع في
الإنت���اج والت�صدي���ر ،تب���دي الكثير م���ن المنظمات
الأهلي���ة البرازيلية قلقها من اأن يكون ما يبدو وكاأنه
فتح اقت�ص���ادي ،ما هو اإل كارث���ة اجتماعية وبيئية،
حي���ث اأن���ه كلم���ا تو�صعت �صناع���ة الوق���ود الحيوي
وزرع���ت المزي���د م���ن الم�صاح���ات م���ن الأرا�ص���ي
بق�صب ال�صك���ر� ،صوف تتفاقم الم�ص���كات القائمة
في المناطق الريفية مث���ل نق�س الأرا�صي الزراعية
والج���وع والبطال���ة وتل���وث البيئ���ة والن���زاع عل���ى
الأرا�ص���ي .وهن���اك مخاوف م���ن اأن تو�صيع �صناعة
الإيثان���ول ق���د يجعل قلة م���ن البرازيليي���ن �صديدي
الثراء ،لكنه �صيكون على ح�صاب الأغلبية ال�صاحقة،
ل �صيما فقراء الأرياف.234
وي�ص����ود العتق����اد ب����اأن الح����ل الأمث����ل للخروج
م����ن ماأزق مناف�ص����ة الوقود الحي����وي للغذاء هو عن
طري����ق تطوي����ر تقنيات جيل جدي����د للوقود الحيوي
وم����ن اأهمها الوق����ود ال�صليل����وزي ،اإل اأن ال�صعوبات
اللوج�صتي����ة والتكالي����ف العالي����ة لتحوي����ل الم����واد
ال�صليلوزية اإلى وقود حيوي يجعل من غير المنطقي
توق����ع اأن ي�صبح الإيثانول ال�صليلوزي اقت�صادي على
الأمد القريب.235
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البحـــــث األول

 :5-4اقت�ساديات الوقود الحيوي
تتفاوت تقدي���رات الم�ص���ادر المختلفة لتكاليف
الوقود الحيوي في العالم ومدى تناف�صيته مع الوقود
التقليدي على نحو وا�صع تبعاً لاأ�ص�س والفترا�صات
الم�صتخدمة ف���ي التقييم القت�ص���ادي .وقد ي�صعب
التو�صل اإلى تقدي���رات حقيقية في هذا المجال في
ظل اعتماد �صناعة الوقود الحيوي وب�صكل كبير على
الدعم والت�صجيع الحكومي باأ�صاليب وطرق مختلفة.
وق���د يكون الدعم على �ص���كل اإعفاءات �صريبية على
الوق���ود لت�صجيع ال�صته���اك اأو فر�س �صرائب على
ال�صتيرادات اأو �صمانات قرو�س اأو دفع مبالغ ب�صكل
مبا�صر لت�صجيع الإنتاج .كما اأ�صدرت العديد من دول
العال���م ت�صريعات لت�صجيع ال�صتهاك تق�صي بفر�س
مزج حد اأدنى من الوقود الحيوي مع الوقود التقليدي
ل�صم���ان ال�صوق للمنتج المحل���ي ،والذي ينطبق على
جمي���ع ال���دول المنتجة الكبيرة ب�ص���كل اأو باآخر ومن
�صمنه���ا البرازيل الذي يتميز اإنتاجها باأقل التكاليف
في العالم .فمثاً ،قدرت بع�س الم�صادر دعم الإدارة
الأمريكي���ة ل�صناعة الوقود الحي���وي بحدود  4مليار
دولر خ���ال ع���ام  2008لتعوي����س حوالي  %2من
اإم���دادات الغازولين في ال�ص���وق الأمريكية ،ما يعني
ب���اأن مع���دل التكلف���ة التي تحمله���ا داف���ع ال�صرائب
ف���ي الوليات المتح���دة ل�صتبدال برمي���ل واحد من
الغازولي���ن ،والذي بلغ حوالي  82دولر ،يمثل 1.95
دولر فوق �صع���ر الغازولين العادي 236في حينه .كما
تفر����س الإدارة الأمريكي���ة �صريب���ة ا�صتيراد لحماية
الإنتاج المحلي من الإيثانول.
ب�ص���كل عام ،ليزال الوقود الحيوي غير تناف�صي
بالمقارن���ة م���ع الوق���ود التقلي��������دي ( الغازولي���ن
والدي���زل) وذل���ك با�صتثن���اء الإيثان���ول البرازيلي من
ق�ص���ب ال�صكر 237الأقل تكلف���ة من بين اأنواع الوقود
الحيوي نظ���راً لب�صاط���ة عملية التحوي���ل ن�صبياً من
ناحي���ة ،والإنتاجي���ة العالية لق�ص���ب ال�صكر من جهة
اأخرى.238
وق���د ق���درت بع����س الم�ص���ادر تكالي���ف اإنت���اج
الإيثان���ول ف���ي البرازي���ل بح���دود  0.23دولر /لتر
والت���ي تعادل �صع���ر نفط بح���دود  /32برميل ( من
دون ربح اأو خ�صارة).
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اأم���ا بالن�صب���ة لتكالي���ف الإنت���اج من ال���ذرة في
 0.39دولر/
الوليات المتح���دة فقد قدرت بحدود
«تطور �إمد�د�ت �لطاقة في �لبر�زيل و �آفاقها �لم�ستقبلية،
و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �لأع�ساء »
برميل) لترتفع اإلى
لتر ( يعادل �صعر نفط  54دولر/
إيثانول
ل
ا
إنت���اج
ا
لتكاليف
 0.52دولر /لت���ر بالن�صبة
وق���د قدرت بع�ض الم�ض���ادر تكاليف اإنتاج الإيثانول في البرازي���ل بحدود  0.23دولر /لتر
خ�ضارة).
أو
ا
ربح
دون
( ( من
برميل
بحدود /32
تعادل �ضعر
والتي
تعادل �صعر نفط  72دولر/
القمح
أوروبانفطمن
ف���ي ا
اأما بالن�ضبة لتكاليف الإنتاج من الذرة في الوليات المتحدة فقد قدرت بحدود  0.39دولر/
التالي:
ال�صكل
برميل)�.ضعركما
 0.52دولر /لتر بالن�ضبة لتكاليف اإنتاج
برميل) لترتفع اإلى
فيدولر/
نفط 54
لت���ر ( يع���ادل

الإيثانول في اأوروبا من القمح ( تعادل �ضعر نفط  72دولر /برميل) .كما في ال�ضكل التالي:
�ل�سكل ()41
تكاليف �إنتاج �لإيثانول في كل من �لبر�زيل و�لوليات �لمتحدة و�وروبا
(دولر /لتر)

0.7
0.52

0.5

0.39
0.34

0.23

0.25

0.18

0.18

0.13

أوروبا من القمح

الواليات المتحدة من الذرة

المجموع

0.3
0.1

0.05
البرازيل من قصب السكر

-0.1

تكاليف اللقيم

Source: United Nations Conference on Trade and Development. “Biofuel Production Technologies:
Status, Prosepects and Implications for Trade and Development, 2008.

وه���ذا يعن���ي باأن تكالي���ف اإنتاج الإيثانول من ق�ضب ال�ضكر ف���ي البرازيل تقل بحوالي %40

م�ضادر اأخرى باأن
لبينما
المتح���دة.
أن الذرة في
إنتاجامن
وهذاتكاليف ال
بالمقارن���ة م���ع
ق�صب
قدرت من
إيثانول
الولياتإنتاج ا
تكاليف ا
يعني ب
معدل تكاليف اإنتاج الإيثانول في البرازيل خالل الفترة  2008 -2006كان يقل بحوالي %24
تقل .بحوال���ي  %40بالمقارنة
البرازيل
المتحدة
ف���يفي الوليات
ال�صك���رالتكاليف
بالمقارنة مع
مع تكالي���ف الإنتاج من الذرة في الوليات المتحدة.
بينما قدرت م�ص���ادر اأخرى باأن معدل تكاليف اإنتاج
ال86إيثانول ف���ي البرازيل خال الفترة 2008 -2006
كان يق���ل بحوال���ي  %24بالمقارنة مع التكاليف في
الوليات المتحدة.239
وتبع���اً لتقيي���م بع�س الم�صادر فاإن���ه على اأ�صا�س
اأ�صعار النف���ط ما بين  70-50دولر /برميل ،ت�صبح
الجدوى القت�صادية لم�صاريع الإيثانول غير تناف�صية
م���ن دون الدع���م الحكوم���ي ف���ي معظ���م دول العالم
با�صتثن���اء الإنت���اج البرازيل���ي . 240لكن���ه على المدى
البعي���د ،قد ي�صاه���م النخفا�س ف���ي تكاليف اللقيم
واقت�صادي���ات الإنتاج على نط���اق وا�صع في تخفي�س
التكالي���ف اإل���ى اأق���ل م���ن م�صتوي���ات تكالي���ف اإنتاج
الإيثانول من القمح.
وفيم����ا يتعل����ق بالدي����زل الحي����وي ف����اإن تكاليف
اإنتاج����ه م����ن جميع اأن����واع اللقيم وفي بل����دان العالم
المختلف����ة وفق تقنيات الجي����ل الأول ل تزال عالية
()240

240 Christine L.Crago etal, Competitiveness of Brazilian Sugarcane Ethanol Compared to US Corn
Ethanol, Presentation at The Agricultural and Applied Economics Assosiation, 2010 AAEA,
CAES, and WAEA Joint Annual Meeting, Denver, Colorado, July 25-27, 2010.

ميزان الطاقة في الهند:
الواقع واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء

ن�صبي����اً .ولأغرا�����س المقارنة ،تعتب����ر تكاليف اإنتاج
الدي����زل الحيوي م����ن الزيوت النباتية ف����ي التحاد
الأوروب����ي هي الأعل����ى تليها البرازيل ث����م الوليات
المتحدة.241
يذكر ،منذ فترة تجرى البحوث في العالم بهدف
التو�ص���ل اإلى تقنيات جديدة لإنت���اج الوقود الحيوي
اأكث���ر تقدم���اً وتط���وراً م���ن اأهمه���ا الوق���ود الحيوي
ال�صليل���وزي التي ت�صم���ح باإنتاج الوق���ود الحيوي من
طي���ف وا�صع م���ن اللقائم المتوفرة ف���ي اأكثر مناطق
العالم بدلً من اعتمادها على لقائم قليلة محددة .كما
اأنها تت�صف باآث���ار �صلبية اأقل بالمقارنة مع التقنيات
التقليدي���ة وت�صاعد في زيادة الطاق���ة النتاجية ،ما
يعني تخفي�س التكالي���ف على المدى البعيد . 242اإل
اأن تل���ك التقنيات ل ت���زال في مراحلها الأولية وذات
تكالي���ف اإنتاج مختلفة تعتمد على اللقيم الم�صتخدم
وه���ي ب�ص���ورة عامة عالي���ة جداً وغي���ر تناف�صية مع
الوقود التقليدي.
وكما هو معلوم ،هن���اك عاقة بين حركة اأ�صعار
النف���ط و�صناعة الوقود الحي���وي ب�صكل عام .فمثاً،
انعك�ص���ت الأزمة المالي���ة العالمية �صلباً على �صناعة
الوق���ود الحيوي وب�صكل خا�س في عام  .2009ففي
ظل انخفا����س اأ�صعار النفط وتزاي���د تكاليف اللقيم
وتحديد في التمويل تاأثرت �صلباً اقت�صاديات م�صاريع
الوق���ود الحيوي ،واأف�صت تلك التحديات اإلى غلق اأو
اإفا����س بع�س ال�ص���ركات المنتجة .كم���ا اأن الموجة
الحالي���ة م���ن انخفا����س اأ�صع���ار النفط الت���ي بداأت
ف���ي الن�ص���ف الأول من ع���ام  2014والت���ي تزامنت
اأي�ص���اً مع وفرة عالمية ف���ي ال�صكر ،قد خلقت بع�س
ال�صعوب���ات بالن�صبة لمنتجي ق�ص���ب ال�صكر ،ما اأدى
اإل���ى زيادة مديوني���ة وغلق بع�س ال�ص���ركات المنتجة
لتلك المادة. 243
وم���ع ذلك ،يهيمن الوقود الحيوي على ما يقارب
م���ن  % 20م���ن الطلب على وقود النق���ل البري في
البرازيل كما في ع���ام  .244 2011في ظل التكاليف
المنخف�صة ن�صبياً لإنتاج الوقود الحيوي في البرازيل
وبخا�صة الإيثانول من ق�صب ال�صكر و�صيا�صة الدعم
والت�صجي���ع ،يتوقع تزايد اأهمي���ة دور الوقود الحيوي
في قطاع النق���ل البرازيلي ،وبالتالي فاإن اآفاق قطاع

الوق���ود الحيوي البرازيلي عل���ى الأمد البعيد لي�صت
قاتم���ة وتعتمد على مدى التقدم التكنولوجي وب�صكل
خا�س في مجال تقنيات الجيل الثاني للوقود الحيوي
لتذلي���ل الم�صاكل وال�صعوب���ات التي تواجهها تقنيات
الجيل الأول الحالية.
وعل����ى م�صت����وى العالم ،هناك بع�����س الإ�صارات
الوا�صحة التي تعك�س الإتج����اه المتزايد ل�صتخدام
الوق����ود الحي����وي م����ن خ����ال اعتماد بع�����س الدول
اأه����داف خا�ص����ة با�صتخ����دام الوق����ود المذك����ور،
وبخا�صة التحاد الأوروبي والوليات المتحدة .وفي
كل الأحوال ،تتوقع بع�س الم�صادر ا�صتحواذ الوقود
الحي����وي عل����ى ج����زء متوا�ص����ع ن�صبياً م����ن اإجمالي
�صوق النق����ل العالمي ،وبالتال����ي �صيعو�س عن كمية
متوا�صعة من الوقود الهيدروكربوني 245حيث ت�صير
تقدي����رات الحالة المرجعي����ة لوكالة الطاقة الدولية
بتزاي����د ح�صة الوقود الحيوي م����ن حوالي  %2في
ع����ام  2012اإلى حوالي  %4في ع����ام  2020واإلى
 %6ع����ام  2040من اإجمالي الوقود الم�صتخدم في
قطاع النقل.246
خام�ساً� :الآفاق �لم�ستقبل��ة الإمد�د�ت �لطاقة
في �لبر�زيل
تعتب���ر منطقة “ما قبل الملح” في غاية الأهمية
بالن�صبة لواقع واآفاق �صناعة النفط والغاز البرازيلية
كونه���ا �صتك���ون الم�صدر للج���زء الأكبر م���ن الزيادة
الم�صتقبلية في الإنتاج.
 :1-5اآفاق �سناعة النفط البرازيلية
بع���د اكت�ص���اف حق���ول نف���ط “م���ا قب���ل الملح”
كان هن���اك الكثي���ر م���ن الت�صخيم في تقيي���م الآفاق
النفطية للبرازيل وم���ا يمكن اأن تحدثه من اآثار على
�ص���وق النفط العالمية .فقد اعتق���د البع�س باأن تلك
الم�ص���ادر يمك���ن اأن تعم���ل عل���ى نق���ل البرازيل اإلى
ن���ادي الدول المنتج���ة الكبرى للنف���ط بحيث ت�صبح
دول���ة منتجة وم�صدرة رئي�صية وال���ذي بدوره �صيغير
ف���ي موازنة توزع النفط ف���ي العالم وذات انعكا�صات
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جيو�صيا�صية هامة بالن�صبة لعتماد الوليات المتحدة
على منطقة ال�صرق الأو�صط ب�صوء القرب الجغرافي
للبرازيل ن�صبياً من ال�صوق الأمريكية.
م����ن جهة اأخ����رى ،ينظ����ر البع�س اإل����ى البرازيل
عل����ى اأنها منطقة نفطية عالي����ة الخطورة مع وجود
تحديات ومحددات كبي����رة تجابه تطوير م�صادرها
م����ن النف����ط والغ����از 247القابع����ة كيلومت����رات تحت
طبق����ات م����ن المل����ح تحت �صط����ح المحي����ط وعلى
م�صاف����ات بعيدة عن �صواحله����ا ،ما يعني باأن هناك
قدر كبير م����ن عدم اليقين يحي����ط ب�صناعة النفط
والغاز البرازيلية.
وت�صن���ف ،م�ص���ادر النف���ط والغ���از ف���ي منطقة
“م���ا قبل المل���ح” البرازيلية ،عادة ،عل���ى اأنها عالية
التكاليف وبالتالي فاإن اآفاق اإنتاج البرازيل من النفط
تتاأثر وب�صكل كبير بتطورات اأ�صعار النفط العالمية.
اإن ارتف���اع اأ�صعار النف���ط العالمية (ممثلة بنفط
برنت) اإل���ى م�صتويات ف���وق  100دولر /برميل في
عام  2011وا�صتقرارها ن�صبياً حول تلك الم�صتويات
لغاي���ة الن�صف الأول من عام  2014قبل اأن تنخف�س
بدرج���ة ح���ادة خ���ال الن�ص���ف الثان���ي م���ن الع���ام
المذك���ور ،يعتبر اأحد العوام���ل الرئي�صية وراء التغير
ف���ي التوقعات الخا�ص���ة باإنتاج النفط ف���ي البرازيل
على المدى البعي���د ال�صادرة خال ال�صنوات القليلة
الأخيرة.
فمث��������اً  ،ت�صير بيان���ات وكالة الطاق���ة الدولية
ووفق���اً للحال���ة المرجعي���ة ف���ي دوريته���ا ال�صنوي���ة
( )World Energy Outlookالمن�ص���ورة ع���ام
 ،2013ب���اأن الوكالة ق���د زادت م���ن توقعاتها لإنتاج
النف���ط ف���ي البرازيل لل�صن���وات  2020لغاية 2035
لي�صل الإنتاج اإلى  6مليون ب/ي مقارنة ب�  5.7مليون
ب/ي ع���ام  2035طبقاً لذات الدورية ال�صادرة عام
.2012
وبعد انهي���ار الأ�صعار خال الن�ص���ف الثاني من
ع���ام  ،2014ع���ادت الوكالة وخف�صت م���ن توقعاتها
لإنت���اج البرازيل م���ن النفط لجميع ال�صن���وات ليعود
ثاني���ة اإلى  5.7مليون ب/ي ع���ام  2035وذلك وفق
دوريته���ا ال�ص���ادرة ع���ام  ،2014وكم���ا مو�ص���ح في
الجدول التالي:
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اأن تنخف����ض بدرجة حادة خالل الن�ضف الثاني من العام المذكور ،يعتبر اأحد العوامل الرئي�ضية
وراء التغير في التوقعات الخا�ضة باإنتاج النفط في البرازيل على المدى البعيد ال�ضادرة خالل
ال�ضنوات القليلة الأخيرة.
فمث���الً  ،ت�ضي���ر بيان���ات وكالة الطاقة الدولية ووفق���اً للحالة المرجعية ف���ي دوريتها ال�ضنوية
( )World Energy Outlookالمن�ض���ورة ع���ام  ،2013ب���اأن الوكالة ق���د زادت من توقعاتها
لإنتاج النفط في البرازيل لل�ضنوات  2020لغاية  2035لي�ضل الإنتاج اإلى  6مليون ب/ي مقارنة
ب�  5.7مليون ب/ي عام  2035طبقاً لذات الدورية ال�ضادرة عام .2012
وبع���د انهي���ار الأ�ضعار خ���الل الن�ضف الثاني من ع���ام  ،2014عادت الوكال���ة وخف�ضت من
توقعاتها لإنتاج البرازيل من النفط لجميع ال�ضنوات ليعود ثانية اإلى  5.7مليون ب/ي عام 2035
وذلك وفق دوريتها ال�ضادرة عام  ،2014وكما مو�ضح في الجدول التالي:
�لجدول رقم ()2
توقعات وكالة �لطاقة �لدولية لإنتاج �لنفط في �لبر�زيل
للفترة  2035 -2020ح�سب �لحالة �لمرجعية
( مليون ب/ي)
�سنة �لتوقعات

2020

2025

2030

2035

2011

4.4

5.1

5.2

5.2

2012

4.0

5.0

5.5

5.7

2013

4.1

5.4

5.8

6.0

2014

3.7

4.9

5.5

5.7

Source: IEA, World Energy Outlook, Various Issues.

يذك���ر اأن���ه هنال���ك تفاوت في تقدي���رات الموؤ�ض�ض���ات الدولي���ة المختلف���ة المتخ�ض�ضة في
ا�ضت�ضراف م�ضتقبل النفط فيما يخ�ض اآفاق اإنتاج النفط في البرازيل على الأمد البعيد.
فمث���الً  ،ت�ضي���ر بيانات اإدارة معلومات الطاقة التابعة ل���وزارة الطاقة الأمريكية ال�ضادرة عام
( 2014وف���ق الحالة المرجعية) بو�ضول اإنت���اج البرازيل اإلى  3.2مليون ب /ي عام  2020واإلى
 5.3ملي���ون ب /ي ع���ام  2035والتي تقل عن التوقعات الم�ضار اإليها اأعاله وال�ضادرة عن وكالة
الطاق���ة الدولية لل�ضنوات المذكورة .اأم���ا توقعات منظمة اأوبك حول نف�ض المو�ضوع فت�ضير اإلى
 4.1مليون ب/ي عام  2020واإلى  4.6مليون ب/ي عام .2035

يذك���ر اأنه هنالك تف���اوت في تقدي���رات الموؤ�ص�صات
الدولي���ة المختلف���ة المتخ�ص�ص���ة ف���ي ا�صت�ص���راف
م�صتقب���ل النف���ط فيما يخ�س اآفاق اإنت���اج النفط في
البرازيل على الأمد البعيد.
فمثاً ،ت�صي���ر بيان���ات اإدارة معلومات الطاقة
89
التابع���ة ل���وزارة الطاق���ة الأمريكية ال�ص���ادرة عام
( 2014وف���ق الحال���ة المرجعي���ة) بو�ص���ول اإنتاج
البرازيل اإل���ى  3.2مليون ب /ي عام  2020واإلى
 5.3ملي���ون ب /ي ع���ام  2035والت���ي تق���ل ع���ن
التوقع���ات الم�صار اإليها اأعاه وال�صادرة عن وكالة
الطاق���ة الدولية لل�صنوات المذك���ورة .اأما توقعات
منظمة اأوبك حول نف�س المو�صوع فت�صير اإلى 4.1
ملي���ون ب/ي عام  2020واإل���ى  4.6مليون ب/ي
عام .2035
من جه���ة اأخرى ،ت�صي���ر بيان���ات اإدارة معلومات
الطاق���ة اإلى ا�صتم���رار تحقيق البرازي���ل زيادات في
اإنتاجه���ا لكام���ل الفت���رة  2040 -2020واإن كان���ت
بن�ص���ب متفاوتة وبالتالي و�ص���ول اإنتاج البرازيل حده
الأعل���ى البالغ  5.6ملي���ون ب/ي خال عام ،2040
بينم���ا ت�صير بيانات وكالة الطاقة الدولية اإلى و�صول
اإنت���اج البرازيل ح���ده الأعلى بواق���ع  5.8مليون ب/
ي عام  2035ث���م يبداأ بالنخفا�س في عام .2040
اأم���ا بالن�صبة لتوقعات منظم���ة اأوبك فاإنها ت�صير اإلى
و�ص���ول اإنتاج البرازيل حده الأعلى بواقع  4.7مليون
ب/ي خال فترة قريب���ة ن�صبياً وبحدود عام 2025
م���ع ا�صتمراره بنف����س الم�صتوى خال عام  2035ثم
يبداأ بالتج���اه النخفا�صي بعد ذلك لي�صل اإلى 4.5
ملي���ون ب /ي ع���ام  ،2040كما يت�ص���ح من الجدول
التالي:

و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �لأع�ساء »

م���ن جهة اأخرى ،ت�ضير بيانات اإدارة معلوم���ات الطاقة اإلى ا�ضتمرار تحقيق البرازيل زيادات
في اإنتاجها لكامل الفترة  2040 -2020واإن كانت بن�ضب متفاوتة وبالتالي و�ضول اإنتاج البرازيل
حده الأعلى البالغ  5.6مليون ب/ي خالل عام  ،2040بينما ت�ضير بيانات وكالة الطاقة الدولية
اإلى و�ضول اإنتاج البرازيل حده الأعلى بواقع  5.8مليون ب /ي عام  2035ثم يبداأ بالنخفا�ض
ف���ي ع���ام  .2040اأما بالن�ضبة لتوقعات منظمة اأوبك فاإنها ت�ضير اإلى و�ضول اإنتاج البرازيل حده
الأعلى بواقع  4.7مليون ب/ي خالل فترة قريبة ن�ضبياً وبحدود عام  2025مع ا�ضتمراره بنف�ض
الم�ضتوى خالل عام  2035ثم يبداأ بالتجاه النخفا�ضي بعد ذلك لي�ضل اإلى  4.5مليون ب /ي
عام  ،2040كما يت�ضح من الجدول التالي:
�لجدول رقم ()3
توقعات �إنتاج �لبر�زيل من �لنفط للفترة  2040 -2020وفق �لبيانات �ل�سادرة عام 2014
عن �لم�سادر �لمختلفة ( مليون ب/ي)
2020

2025

2030

2035

2040

وكالة الطاقة الدولية ()1

3.7

4.9

5.5

5.8

5.7

اإدارة معلومات الطاقة ()2

3.2

4.0

4.8

5.3

5.6

منظمة اأوبك ()3

4.1

4.7

4.7

4.6

4.5

Sources:
IEA, World Energy Outlook, 2014.
EIA, International Energy Outlook, 2014.
OPEC, World Oil Outlook, 2014.

اأما بالن�ضبة لتقديرات ال�ضلطات البرازيلية فقد حفزتها الكت�ضافات الكبيرة في منطقة “ما

فقد
ال�صلطات
لتقديرات
الملح”أم���ا
قبل ا
البرازيليةالع�ضرية
حيث اأ�ضارت الخطة
النفط في البرازيل،
بالن�صبةطموحة لإنتاج
على و�ضع اأهداف
ل�ضركة بتروبرا�ض المو�ضوعة في عام  2013اإلى توقع و�ضول اإنتاج البرازيل اإلى  5.3مليون ب/
قبل
“ما
منطق���ة
في
الكبيرة
الكت�صاف���ات
حفزته���ا
ي ع���ام  ،2020ما يعن���ي م�ضاعفة م�ضتويات اإنتاج النفط بالمقارن���ة مع الم�ضتويات التي كانت
�ضائ���دة ف���ي البرازيل خالل ع���ام  ،2012واأ�ضارت خطة بتروبرا�ض الت�ضغيلي���ة اإلى و�ضول اإنتاج
النفط
المل���ح” عل���ى و�صع اأه���داف طموحة لإنت���اج
ال�ضرك���ة م���ن النفط اإلى  4.2مليون ب /ي بحلول  . 2020وبع���د النهيار الحاد في اأ�ضعار
مديونية ال�ضركة
التكاليف وزيادة
الم�ضروعات وت�ضاعد
البرازيل،ظل التاأخير
النف���ط العالمية ،وفي
ل�صركة
الع�صرية
الخطة
حيث اف���يأ�ص���ارت
في
المذك���ورة بالإ�ضافة اإلى ف�ضيحة الف�ضاد حوله���ا ،ا�ضطرت بتروبرا�ض اإلى تقلي�ض ال�ضتثمارات
المو�صوع���ة ف���ي ع���ام  2013اإلى توقع
وتخفي�ض اأهداف ا
بتروبرا����سلإنتاج الم�ضتقبلية .
فق���د خف�ض���ت �ضركة بتروبرا�ض خطته���ا ال�ضتثمارية للفت���رة  ،2018 -2014وبخا�ضة في
عام
ي
ب/
ملي���ون
5.3
إلى
ا
البرازي���ل
إنتاج
التكرير ا
و�ص���ول
قط���اع
بعد اكتمال التو�ضعات الكبيرة في القطاع المذكور  .وطبقاً لخطة بتروبرا�ض
 ،2020م���ا يعني م�صاعف���ة م�صتوي���ات اإنتاج النفط
بالمقارن���ة م���ع الم�صتوي���ات الت���ي كان���ت �صائدة في
البرازيل خال عام  ،2012واأ�صارت خطة بتروبرا�س
90
الت�صغيلي���ة اإلى و�صول اإنت���اج ال�صركة من النفط اإلى
 4.2ملي���ون ب /ي بحل���ول  .248 2020وبعد النهيار
الحاد في اأ�صعار النف���ط العالمية ،وفي ظل التاأخير
ف���ي الم�صروعات وت�صاعد التكاليف وزيادة مديونية
ال�صرك���ة المذك���ورة بالإ�صافة اإلى ف�صيح���ة الف�صاد
حولها ،ا�صطرت بتروبرا�س اإلى تقلي�س ال�صتثمارات
وتخفي�س اأهداف الإنتاج الم�صتقبلية.249
فق���د خف�ص���ت �صرك���ة بتروبرا����س خطته���ا
ال�صتثماري���ة للفت���رة  ،2018 -2014وبخا�ص���ة في
قط���اع التكرير بعد اكتم���ال التو�صع���ات الكبيرة في
القطاع المذكور .250وطبقاً لخطة بتروبرا�س الإدارية
والتجارية للفت���رة  2019-2015ال�صادرة في يونيو
 ،2015تم تخفي����س النفقات الراأ�صمالية المخططة
بح���دود  %40.9لتل���ك الفترة .وكج���زء من خطتها
ال�صتراتيجي���ة الجدي���دة ،خف�ص���ت بتروبرا����س من
توقع���ات اإنتاجها المحلي م���ن النفط اإلى  2.8مليون
ب /ي بحل���ول  2020بالمقارنة م���ع الهدف ال�صابق
البال���غ  4.2ملي���ون ب /ي ،اأي بتخفي����س حوال���ي
.251%33
ومهم���ا يكن م���ن اأمر ،ف���اإن الج���زء الأعظم من
الزي���ادة المتوقعة ف���ي اإنتاج النف���ط الم�صتقبلي في
البرازي���ل �صيكون م�صدره منطقة “م���ا قبل الملح”،

ميزان الطاقة في الهند:
الواقع واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء

م���ا يعني ب���اأن اإنت���اج النفط م���ن المناط���ق العميقة
والعميقة جداً �صي�صكل الجزء الأكبر في اإنتاج النفط
البرازيل���ي .بالإ�صافة اإلى ذلك �صتتمكن البرازيل من
الإداري���ة والتجاري���ة للفت���رة  2019-2015ال�ض���ادرة في يوني���و  ،2015تم تخفي����ض النفقات
تعزي���ز موقعه���ا كدولة رائ���دة في مج���ال الإنتاج من
الراأ�ضمالية المخططة بحدود  %40.9لتلك الفترة .وكجزء من خطتها ال�ضتراتيجية الجديدة،
2020
 2.8مليون ب/
النفط اإلى
المغم���ورةإنتاجها المحلي من
بتروبرا�ض من توقعات ا
خف�ضت
بحلولأولى
المرتبةي ال
على
وال�صتحواذ
المناطق
بالمقارنة مع الهدف ال�ضابق البالغ  4.2مليون ب /ي ،اأي بتخفي�ض حوالي . %33
النفط
المتوقع���ة في اإنت���اج
الزي���ادة
الج���زء ال
فيمام���ن اأمر ،ف���اإن
ومهم���ا يك���ن
العميقة
المناطق
أعظم منمن
إنتاج
يخ����س ال
في العالم
الم�ضتقبل���ي ف���ي البرازيل �ضيكون م�ضدره منطقة «م���ا قبل الملح» ،ما يعني باأن اإنتاج النفط من
منإلى
يت�صحإ�ضافة ا
البرازيلي .بال
هذالأكبر في اإنتاج
في الجزء ا
أفريقيا�ضي�ضكل
والعميقة جداً
المناطق العميقة
المجال،النفطكما
تجاوز ا
بع���د
ذل���ك �ضتتمكن البرازيل من تعزي���ز موقعها كدولة رائدة في مجال الإنتاج من المناطق المغمورة
التالي:
ال�صكل
المرتبة الأولى في العالم فيما يخ�ض الإنتاج من المناطق العميقة بعد تجاوز
وال�ضتحواذ على
()252

اأفريقيا في هذا المجال ،كما يت�ضح من ال�ضكل التالي:

�ل�سكل ()42
تطوير �إنتاج �لنفط من �لميا√ �لعميقة و�لعميقة جد  �kفي �لعالم
(مليون ب/ي)

()249

()250

()251

249 IEA, Brazil Energy Outlook, Part B, World Energy Outlook, 2013.
250 Jeb Blount, Falling Oil Price Threatens Petrobras Oil Output Rebound, Reuters, October 15,2014
http://www.reuters.com/article2014/10/16/us-petrobras-brent...
251 Lisa Viscidi, The Future Still Looks Bright for Brazils’Energy Giant, Petrobras, OIL PRICE
…May 1, 2014,http://oilprice.com/Energy-Energy-General/The Future-Still

Source: IEA, Brazil Energy Outlook, Part B, World Energy Outlook, 2013.
252 BMI Research, Petrobras: New Business Plan Supports Modest Production Outlook, July 3,
2015, www.bmiresearch.com/.../petrobras-new-business-plan-.s...

كم���ا يتوقع اأن ي�صاهم حو����س �صانتو�س بالح�صة
الأكبر من الزيادة المتوقعة في الإنتاج وتزايد اأهميته
�لم�ستقبلية،
�لبر�زيلاو �آفاقها
�لطاقة
لي�صتحوذ على «تطور �
إنتاج النفط
إجمالي ا
أكبرفي من
إمد�د�تال
الجزء
و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �لأع�ساء »
في البرازيل وذلك بالتزامن مع النخفا�س التدريجي
المتوقعة في الإنتاج وتزايد
أكبر من
�ضانتو�ض بالح�ضة ال
ي�ضاهم حو�ض
فيكما يتوقع اأن
البرازيلي،
الزيادةلإنتاج
من ا
كامبو����س
حو�س
م�صاهمة
اأهميت���ه لي�ضتحوذ عل���ى الجزء الأكبر من اإجمالي اإنتاج النفط ف���ي البرازيل وذلك بالتزامن مع
التالي:
ال�صكل
من
يت�صح
وكما
النخفا�ض التدريجي في م�ضاهمة حو�ض كامبو�ض من الإنتاج البرازيلي ،وكما يت�ضح من ال�ضكل
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التالي:

�ل�سكل ()43
توقعات �إنتاج �لنفط في �لبر�زيل ح�سب �لأحو��س2035-2010،
(مليون ب/ي)

Source: IEA, Brazil Energy Outlook, Part B, World Energy Outlook, 2013.

اأم���ا بخ�ضو�ض اآفاق تجارة النف���ط في البرازيل ،فقد كان اإنتاج البرازيل من النفط تاريخياً،
يق���ل ع���ن ا�ضتهالكها ،ومع ذلك ،كما �ضبق الإ�ضارة اإلي���ه ،تعتبر البرازيل دولة م�ضدرة وم�ضتوردة
للنف���ط ف���ي اآن واحد لأ�ضباب تع���ود اإلى اأن اأغلب نفوطها المنتجة محلي���اً من النوعيات الثقيلة
والتي ل تتواءم مع طبيعة م�ضافيها ،هذا بالإ�ضافة اإلى اإنتاجها لكميات كبيرة ن�ضبياً من الوقود
الحيوي التي باإمكانها التعوي�ض عن النفط في قطاع النقل .وقد كانت التوقعات ال�ضابقة ت�ضير
اإل���ى تح���وّل البرازيل اإلى دولة م�ضدرة كبي���رة للنفط لت�ضل �ضادراتها النفطي���ة اإلى حوالي3.5
مليون ب/ي بحلول عام  2030وتفوق تلك الم�ضتويات بحلول عام ،2035وكما يت�ضح من ال�ضكل
التالي:

51

البحـــــث األول

اأم���ا بخ�صو�س اآفاق تج���ارة النفط في البرازيل،
فق���د كان اإنتاج البرازيل من النفط تاريخياً ،يقل عن
ا�صتهاكه���ا ،ومع ذلك ،كما �صبق الإ�صارة اإليه ،تعتبر
البرازيل دولة م�صدرة وم�صتوردة للنفط في اآن واحد
لأ�صب���اب تعود اإلى اأن اأغل���ب نفوطها المنتجة محلياً
م���ن النوعي���ات الثقيل���ة والت���ي ل تتواءم م���ع طبيعة
م�صافيها ،هذا بالإ�صافة اإلى اإنتاجها لكميات كبيرة
ن�صبي���اً من الوق���ود الحيوي الت���ي باإمكانها التعوي�س
ع���ن النف���ط في قط���اع النقل .وقد كان���ت التوقعات
ال�صابق���ة ت�صي���ر اإل���ى تح���وّل البرازي���ل اإل���ى دول���ة
م�صدرة كبيرة للنفط لت�ص���ل �صادراتها النفطية اإلى
حوال���ي 3.5مليون ب/ي بحلول ع���ام  2030وتفوق
تلك الم�صتويات بحل���ول عام ،2035وكما يت�صح من
ال�صكل التالي:
�ل�سكل ()44
مو�زنة �لنفط في �لبر�زيل تبع kا للحالة �لمرجعية لوكالة �لطاقة �لدولية
(مليون ب/ي)

وا�صتمرار تزايد ال�صتهاك المحلي لي�صل اإلى 3.5
،2040-2035
الفترة
خال
مليون ب/ي كحد
آفاقها �لم�ستقبلية،
�لبر�زيل و �
أعلى�لطاقة في
«تطور �اإمد�د�ت
و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �لأع�ساء »
وكما يت�صح من ال�صكل التالي:
�ل�سكل ()45
تطور �لفجوة �لمتوقعة بين �إنتاج و��ستهالك �لنفط في �لبر�زيل خالل �لفترة 2040-2020
(مليون ب/ي)

7
6.5
6
5.5
5

الفجوة

إنتاج

4.5

استهالك

4
3.5
3
2.5
2040

2035

2030

2025

2020

Source: IEA, World Energy Outlook, 2014.

لك���ن قي���ام �ضركة بتروبرا�ض في ع���ام  2015باإعادة النظر بخططه���ا وتخفي�ض الم�ضتويات

إعادة
عام
�صركة
لكن قيام
 2015تتبااأخر ،وبعد
في البرازيل قد
فيالنفط
بتروبرا�سموازنة
قد يعني باأن م�ضاألة
الم�ضتهدفة لالنتاج،
الم�ضتقبلية
تحولها اإلى دولة م�ضدرة �ضافية �ضتكون الكميات متوا�ضعة ن�ضبياً وفق المعطيات الحالية.
النظ���ر بخططها وتخفي�س الم�صتوي���ات الم�صتقبلية
قد يعن���ي باأن م�صاأل���ة موازنة
لانت���اج،
الم�صتهدف���ة
البرازيلية
�سناعة الغاز
 :2-5اآفاق
ب�ض���كل ع���ام ،تتوق���ع معظم الم�ضادر نم���و اإنتاج الغاز ف���ي البرازيل بوتائ���ر اأعلى من النمو
دولة
النفط في البرازيل قد تتاأخر ،وبعد تحولها اإلى
المتوق���ع لال�ضته���الك ما يتيح الفر�ضة لتح�ضي���ن موقف موازنة الغ���از البرازيلية في الم�ضتقبل
إنتاج الغاز
الدولية اإلى تزايد ا
المرجعية لوكالة الطاقة
�صافية الحالة
م�ص���درةً ،ت�ضير بيانات
القريب .فمثال
مكعبفياً
ن�صبي
متوا�صعة
الكمي���ات
�صتك���ون
البرازيل بحوالي  %440ما بين عامي  2012و 2040لي�ضل النتاج اإلى  102مليار متر
البرازيلي على الغاز بحوالي �ضعفين خالل الفترة الم�ضار
تزايد الطلب
 2040بينما يتوقع
عام
الحالية.
المعطيات
وفق
اإليها اأعاله لي�ضل اإلى  96مليار متر مكعب عام  . 2040وبالتالي يتوقع ح�ضول تقلي�ض تدريجي
للفج���وة ما بين اإنت���اج وا�ضتهالك الغاز في البرازيل ،ما قد يعني تخفي�ض الواردات من الخارج،

Source: IEA, Brazil Energy Outlook, Part B, World Energy Outlook, 2013.

وف���ي نهاي���ة عام  2014اأ�ضدرت وكالة الطاقة الدولية توقعات جديدة اأخذت بنظر العتبار

النخفا����ض ال���ذي ح�ضل في اأ�ضعار النف���ط خالل الن�ضف الثاني من الع���ام المذكور ت�ضير اإلى
الطاقة
وف���ي نهاية ع���ام  2014اأ�ص���درت وكالة
تحول البرازيل اإلى دولة م�ضدرة �ضافية للنفط على الأمد القريب لكن الكميات يتوقع اأن تكون
يتوقع اأن تكون بحدود
أخ���ذتمن النفط
إنتاج اوال�ضتهالك
الفجوة بين ال
البداية خ�ضو�ضاً واأن
اأقل في
العتب���ار
بنظ���ر
جدي���دة
توقع���ات
الدولي���ة
 1.0ملي���ون ب /ي بحل���ول ع���ام  2020وتظل بح���دود حوالي  2.0ملي���ون ب  /ي خالل الفترة
النفطي كحد اأعلى
 5.8مليون ب/
المحلي اإل���ى
ح�صلالإنتاج
افترا�ض و�ضول
وذل���ك عل���ى
،2040-2025
خال
أ�صع���ار
ف���ي ا
ال���ذي
النخفا����س
عام  2035ومن ثم البدء بالنخفا�ض وا�ضتمرار تزايد ال�ضتهالك المحلي لي�ضل اإلى  3.5مليون
التالي:اإلى تحول
ت�صير
المذك���ور
العام
من
الثاني
الن�ص���ف
أعلى خالل الفترة  ،2040-2035وكما يت�ضح من ال�ضكل
ب/ي كحد ا
البرازيل اإلى دولة م�صدرة �صافية للنفط على الأمد
القريب لكن الكميات يتوقع اأن تكون اأقل في البداية
خ�صو�ص���اً واأن الفجوة بين الإنت���اج وال�صتهاك من
النف���ط يتوق���ع اأن تك���ون بحدود  1.0ملي���ون ب /ي
مليون
بحلول ع���ام  2020وتظل بحدود حوالي 2.0
93
ب  /ي خ���ال الفت���رة  ،2040-2025وذل���ك عل���ى
افترا����س و�صول الإنتاج المحلي اإلى  5.8مليون ب/
ي كح���د اأعلى عام  2035ومن ثم البدء بالنخفا�س
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 :2-5اآفاق �سناعة الغاز البرازيلية
 94ب�صكل عام ،تتوق���ع معظم الم�صادر نمو اإنتاج الغاز
في البرازيل بوتائر اأعلى من النمو المتوقع لا�صتهاك
ما يتيح الفر�صة لتح�صين موقف موازنة الغاز البرازيلية
ف���ي الم�صتقبل القريب .فمث���اً  ،ت�صير بيان���ات الحالة
المرجعي���ة لوكالة الطاقة الدولية اإلى تزايد اإنتاج الغاز
ف���ي البرازي���ل بحوال���ي  %440ما بي���ن عامي 2012
و 2040لي�ص���ل النت���اج اإلى  102مليار متر مكعب عام
 2040بينم���ا يتوقع تزايد الطل���ب البرازيلي على الغاز
بحوالي �صعفين خال الفترة الم�صار اإليها اأعاه لي�صل
اإل���ى  96مليار مت���ر مكعب عام  . 2040وبالتالي يتوقع
ح�صول تقلي�س تدريجي للفجوة ما بين اإنتاج وا�صتهاك
الغ���از في البرازيل ،ما ق���د يعني تخفي�س الواردات من
الخارج ،وربما تحول البرازيل من دولة م�صتوردة �صافية
اإل���ى م�صدرة �صافي���ة للغاز بحلول ع���ام  2030اأو قبل
ا وكما يت�صح من ال�صكل التالي:
ذلك قلي ً

ميزان الطاقة في الهند:
الواقع واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء
وربما تحول البرازيل من دولة م�ضتوردة �ضافية اإلى م�ضدرة �ضافية للغاز بحلول عام  2030اأو
ال وكما يت�ضح من ال�ضكل التالي:
قبل ذلك قلي ً
�ل�سكل ()46
توقعات تطور �إنتاج و��ستهالك �لغاز في �لبر�زيل2040-2012 ،
( مليار متر مكعب)

95
75
55
35

«تطور �إمد�د�ت �لطاقة في �لبر�زيل و �آفاقها �لم�ستقبلية،
و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �لأع�ساء »

حوالي
م���ن حوال���ي  %55ع���ام  2014لت�صل اإل���ى
زي���ادة ن�ضب���ة الغاز الممكن ا�ضتغالله من الغاز المنتج .هذا بالإ�ضافة اإلى الحاجة اإلى ا�ضتخدام
آخر لتعزيز معدل
في الجزء ال
إعادة حقن
الحقلي���ة وا
العمليات
م���ن كميات الغاز
بع����ض
ع���ام2023
%65
النفط،
حال���ة
ه���و
وكم���ا
المنتجة في.253
ا�ضتخال�ض النفط من حقول المنطقة المذكورة.
أكبر«ما قبل
منطقة
البرازيلي���ة تزايد
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من ال�ضكل التالي:

�ل�سكل ()47
توقعات �إنتاج �لغاز في �لبر�زيل ح�سب �لأحو��س2035-2010،
(مليار متر مكعب)
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Source: IEA, World Energy Outlook, 2014.

وكم���ا ه���و معلوم ،يتمي���ز اإنتاج الغاز في البرازيل باأن م�ضدر الج���زء الأكبر منه من المناطق

فيالنفط .كما
الغاز اإنتاج
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وكما هو
اأهمية منطقة «ما قبل الملح» البرازيلية كم�ضدر للغاز في البرازيل في الم�ضتقبل خ�ضو�ضاً واأن
من .المناطق المغمورة وهو
منه
أكبر
ل
ا
الجزء
م�صدر حوالي  %25من حقول تلك المنطقة
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ا
تبع
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ا
يت
إنه
ا
ف
وبالتال���ي
للنفط،
م�صاحب
لإنت���اج ونق���ل الغاز من حقول تلك المنطقة تعتبر م�ضاألة مكلفة بحد ذاتها .وكمثال ،للتغلب على
الخيارات منها
بتروبرا�ض بع�ض
ال�ضواطئ ،تدر�ض
البعيدة للحقول
الم�ضافات
ام�ضكلة
“ما
منطقة
�ضركةأهمي���ة
تزايد ا
كم���اعنيتوقع
النفط.
إنت���اج
ن�ضب وحدات ت�ضييل غاز طافية في مواقع النتاج في المحيط بدلً عن مد اأنابيب معقدة تحت
في
ال�ضواطئ في
كم�صدرإلى للغاز
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قبل المحيط
�ضطح
الم�صتقب���ل خ�صو�صاً واأن الغ���از ي�صكل حوالي %25
من حقول تلك المنطقة.252
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وف���ي ظ���ل ال�صعوب���ات والمحددات الت���ي تحيط
بمنطقة “ما قبل الملح” ،فاإن اإيجاد طريقة لإنتاج ونقل
الغاز من حقول تلك المنطقة تعتبر م�صاألة مكلفة بحد
ذاتها .وكمثال ،للتغلب على م�صكلة الم�صافات البعيدة
للحقول عن ال�صواطئ ،تدر�س �صركة بتروبرا�س بع�س
الخيارات منها ن�ص���ب وحدات ت�صييل غاز طافية في
مواقع النتاج في المحيط بدلً عن مد اأنابيب معقدة
تح���ت �صطح المحيط لتلك الم�صاف���ات الطويلة لنقل
الغاز اإل���ى ال�صواط���ئ البرازيلية ،ما يجع���ل بالإمكان
زي���ادة ن�صبة الغاز الممكن ا�صتغاله من الغاز المنتج.
ه���ذا بالإ�صافة اإلى الحاجة اإل���ى ا�صتخدام بع�س من
كميات الغ���از المنتجة في العملي���ات الحقلية واإعادة
حقن الج���زء الآخر لتعزيز مع���دل ا�صتخا�س النفط
من حقول المنطقة المذكورة.
وف���ي كل الأح���وال ،تتوق���ع الم�ص���ادر الحكومية
البرازيلي���ة تزايد م�صاهمة منطقة “م���ا قبل الملح”
من اإجمالي اإنتاج الغاز في البرازيل من حوالي %13
عام  2013لت�صل اإلى حوالي  %57عام  .2023كما
تتوقع تزايد ن�صبة الغاز المنتج التي ت�صل اإلى ال�صوق
()253

253 Joshua Schneyer , Oil Rich Brazil’s Steep Financial Hurdle, Energy Economist, Issue 327,January 2009.

Source: Grupo de Economia da Energia, Dynamics of the Oil and Natural Gas industry: Case of Brazil, Energy Policies and Economic Dynamics of the Energy Industry, Energy Economics Meeting,
Medellin, April 2014.

كما يتوقع بروز الغاز من الم�ضادر غير التقليدية ،وبخا�ضة الغاز ال�ضخري ،كم�ضدر م�ضاهم
ف���ي اإجمال���ي اإنتاج الغاز في البرازيل خ���الل العقود القليلة القادم���ة ،واإن كان بن�ضب متوا�ضعة
ن�ضبي���اً .فمث���الً ت�ضير تقدي���رات الحكومة البرازيلية ب���اأن اإنتاج البرازيل من الغ���از في المناطق
الياب�ض���ة ي�ض���ل اإلى حوالي  56ملي���ون متر مكعب /يوم في ع���ام  2023منها حوالي  14مليون

كم���ا يتوق���ع ب���روز الغ���از م���ن الم�ص���ادر غي���ر
التقليدية ،وبخا�صة الغاز ال�صخري ،كم�صدر م�صاهم
ف���ي اإجمال���ي اإنتاج الغاز في البرازي���ل خال العقود
القليل���ة القادم���ة ،واإن كان بن�ص���ب متوا�صعة ن�صبياً.
96
ا ت�صير تقدي���رات الحكومة البرازيلية باأن اإنتاج
فمث ً
البرازي���ل من الغ���از في المناطق الياب�ص���ة ي�صل اإلى
حوال���ي  56مليون متر مكعب /ي���وم في عام 2023
منها حوالي  14مليون متر مكعب /يوم من الم�صادر
غير التقليدية وحوالي 41مليون متر مكعب /يوم من
التالي:
ال�صكل
وحوال���ي41من
التقليديةيت�صح
التقليدية،غيروكما
الم�صادر
الم�ضادر
مكعب /يوم من
مليون متر
مكع���ب /يوم من الم�ضادر
مت���ر
254 Marcelo Colomer, Brazilian Natural Gas Industry: Challenges and Prospects, Roundtable Hosted by Center on Global Energy Policy, Colombia University, New York, May 18,2015.

التقليدية ،وكما يت�ضح من ال�ضكل التالي:

�ل�سكل ()48
توقعات �إنتاج �لغاز من �لم�سادر �لمختلفة في �لبر�زيل2023-2014،
(مليون متر مكعب /يوم)

Source: Marcelo Colomer, Brazilian Natural Gas Industry: Challenges and Prospects, Roundtable
Hosted by Center on Global Energy Policy, Colombia University New York, May 18, 2015.

اأما بالن�ضبة لتجارة الغاز في البرازيل ،تقدر بع�ض الم�ضادر باأن �ضادرات الغاز البرازيلية قد
ت�ضل اإلى حوالي  %7من اإجمالي اإنتاجها من الغاز بحلول عام ( .2040)255اإل اأن هناك العديد
م���ن عوامل عدم اليقين تحي���ط باإمكانيات اآفاق ت�ضدير البرازيل للغاز في الم�ضتقبل ،خ�ضو�ضاً
واأن اإمكاني���ة موازن���ة الغاز والكتفاء الذاتي في البرازيل ل يتم تحقيقها على الأمد القريب واإن
كميات الت�ضدير المتوقعة في حالة تحقيقها �ضتكون متوا�ضعة ن�ضبياً في حجمها.
ه���ذا بالإ�ضاف���ة اإلى الرتباط الوثيق بين اإنت���اج الغاز والنفط في ظل الن�ضب���ة العالية للغاز
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اأم���ا بالن�صب���ة لتج���ارة الغاز ف���ي البرازيل ،تقدر
بع����س الم�صادر باأن �ص���ادرات الغ���از البرازيلية قد
ت�ص���ل اإلى حوالي  %7من اإجمالي اإنتاجها من الغاز
بحل���ول ع���ام  .254 2040اإل اأن هن���اك العدي���د من
عوام���ل عدم اليقين تحي���ط باإمكانيات اآفاق ت�صدير
البرازي���ل للغاز في الم�صتقبل ،خ�صو�صاً واأن اإمكانية
موازن���ة الغاز والكتف���اء الذاتي ف���ي البرازيل ل يتم
تحقيقه���ا عل���ى الأمد القريب واإن كمي���ات الت�صدير
المتوقعة في حالة تحقيقها �صتكون متوا�صعة ن�صبياً
في حجمها.
ه���ذا بالإ�صافة اإل���ى الرتباط الوثي���ق بين اإنتاج
الغاز والنفط في ظل الن�صبة العالية للغاز الم�صاحب
للنفط ف���ي البرازي���ل .بالتالي ،فاإن اأي���ة تقلبات في
موؤ�ص���رات النت���اج اأو الطل���ب على الغ���از في ال�صوق
البرازيلي���ة ،واإن كان���ت �صغيرة في حجمها ،قد يكون
لها ف���ي النهاية انعكا�ص���ات كبيرة عل���ى واقع تجارة
الغاز البرازيلية.
فمثاً ،اإن قيام �صرك���ة بتروبرا�س موؤخراً باإعادة
النظر بخططه���ا الإنتاجي���ة الم�صتقبلي���ة وتخفي�س
الإنتاج الم�صتهدف �صيعني بال�صرورة تخفي�س الإنتاج
المحل���ي البرازيلي للغاز في الم�صتقبل بالمقارنة مع
الخطط ال�صابقة .وهذا ب���دوره يعني تاأخير اإمكانية
تحقي���ق موازنة للغاز ف���ي البرازيل وتاأخي���ر اإمكانية
تحوّل البرازيل اإلى دولة م�صدرة �صافية للغاز .وحتى
ف���ي حالة تح���ول البرازيل اإل���ى دولة م�ص���درة للغاز
�صتكون الكميات الم�صدرة اأقل مما كان متوقعاً وفقاً
للخطط ال�صابقة ،خ�صو�صاً واأنه يتوقع ا�صتمرار نمو
ا�صتهاك الغاز في البرازيل �صواء تم تحقيق نمو في
الإنتاج المحلي للغاز اأم ل.
 :3-5اآفاق �سناعة الوقود الحيوي في البرازيل
ف���ي بداية الق���رن الحالي كانت هن���اك توقعات
طموح���ة حول اآفاق اإنتاج الوق���ود الحيوي في العالم
وم���دى اإمكانية اإحاله مح���ل النفط في قطاع النقل
وكو�صيل���ة لتخفي�س انبعاثات غ���ازات الدفيئة .لكنه
خ���ال ال�صن���وات الأخي���رة اأ�صبحت التوقع���ات اأكثر
واقعية بعد و�صوح التحديات والمعوقات التي تجابه
التو�ص���ع الكبير في اإنت���اج وا�صتهاك الوقود الحيوي
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منه���ا التكالي���ف العالية ن�صبي���اً بالمقارنة مع الوقود
التقليدي والكفاءة البيئية المتوا�صعة للوقود الحيوي
ومحدودي���ة اللقائ���م لإنتاجه وفق التقني���ات الحالية
ومناف�صته لإنتاج الغذاء.255
وبعد فترة من النم���و المت�صارع� ،صهدت �صناعة
الوق���ود الحيوي تباطوؤ في النمو في كل من الوليات
المتحدة والبرازي���ل والتحاد الأوروبي ،تم على اأثره
تخفي�س التوقعات الم�صتقبلية لإنتاج الوقود الحيوي
ف���ي العال���م لي�صل اإل���ى  104مليار لت���ر بحلول عام
 2020بالمقارنة مع التوقعات ال�صابقة والتي اأ�صارت
اإلى  139مليار لتر للعام المذكور. 256
وبرغ���م تحقق زيادة في الإنت���اج للوقود الحيوي
على م�صتوى العالم خال عام  ،2014فاإن انخفا�س
اأ�صعار النفط العالمية وما اأدى اإليه من انخفا�س في
اأ�صعار الغازولين والديزل قد اأثرت �صلباً على تناف�صية
الوقود الحيوي بالمقارنة مع الوقود التقليدي .وعلى
الأم���د البعي���د تتوقع وكال���ة الطاقة الدولي���ة ارتفاع
م�صاهم���ة الوقود الحيوي في قط���اع النقل من %3
عام  2012لت�صل اإلى  %8عام .257 2040
بالن�صبة للبرازيل ،واجهت �صناعة الإيثانول بع�س
التحدي���ات الخطي���رة والتي انعك�صت ف���ي انخفا�س
الإنت���اج خال بع�س ال�صن���وات الأخيرة  .258ول تزال
التوقعات المتو�صطة المدى تبدو قاتمة بالن�صبة لتلك
ال�صناع���ة مع تزاي���د الطلب المحلي عل���ى الإيثانول
بوتائر اأقل عما كان متوقعاً قبل ب�صع �صنوات �صابقة
لأ�صب���اب تعود بالدرجة الأ�صا�س اإلى نمو الطلب على
الغازولي���ن .حيث يتوق���ع و�صول اإنت���اج الإيثانول في
البرازي���ل اإل���ى  530األف ب/ي بحل���ول عام 2020
بالمقارنة مع  495األف ب/ي عام  ،2014اأي بزيادة
حوالي  %7فقط خال تلك الفترة.
وتعان���ي �صناعة الإيثان���ول البرازيلية من الربحية
المنخف�صة لكل من الإيثانول وال�صكر في اآن واحد ،ما
جعل بع�س ال�صركات المنتجة لاإيثانول تكافح لتحافظ
عل���ى ا�صتمراري���ة ت�صغي���ل وحداتها لت�صدي���د ديونها.
ومم���ا قد يخفف من وطاأة الظروف ال�صعبة التي تمر
به���ا تلك ال�صناعة هو قرار الحكومة البرازيلية بزيادة
ن�صبة خل���ط الإيثانول مع الغازولين في المركبات من
 %25اإل���ى  %27.5في وق���ت متاأخر من عام 2015

ميزان الطاقة في الهند:
الواقع واآلفاق واالنعكاسات على الدول األعضاء

والذي قد يمن���ح منتجي الإيثانول فر�صة لبيع كميات
اأكبر لتلبية متطلبات الخليط الجديد.
اأما بالن�صبة ل�صناعة الديزل الحيوي البرازيلية،
فاإن���ه م���ن دون الدع���م الحكوم���ي ي�صع���ب عل���ى
تل���ك ال�صناع���ة ال�صتم���رار وال�صم���ود ف���ي ال�صوق
البرازيلي���ة .259ومع ذلك ،فاإن اآف���اق �صناعة الديزل
الحي���وي البرازيلي���ة تب���دو اأكث���ر تفاوؤلً عل���ى الأمد
القري���ب عل���ى اأق���ل تقدي���ر لأ�صب���اب اأهمه���ا ق���رار
الحكومة البرازيلية زيادة ن�صبة خلط الديزل الحيوي
م���ع الديزل التقليدي من  %5اإلى  %7والذي يتوقع
اأن ي���وؤدي اإلى زيادة اإنتاج الديزل الحيوي بحدود 15
األف ب/ي لي�صل اإلى  70األف ب/ي عام  2015مع
توقع و�ص���ول الإنتاج اإلى حوالي  80األف ب/ي على
الأمد المتو�صط.260
وف���ي كل الأحوال ،ت�صير المعطيات الحالية اإلى
اأن الإيثان���ول �صيمثل الجزء الأكبر م���ن اإنتاج الوقود
الحي���وي ف���ي البرازيل عل���ى الأمد البعي���د مع بقاء
ال�ص���ادرات البرازيلية من الوق���ود الحيوي مح�صورة
بالإيثانول بالدرجة الرئي�صية .اأما اإنتاجها من الديزل
الحي���وي فاإنه م���ن المتوقع توجيه���ه لتلبية متطلبات
ال�صوق المحلية بالدرجة الأولى.261
اأم���ا بالن�صبة لآفاق �صادرات البرازيل من الوقود
الحي���وي ب�ص���كل عام ،فق���د اأ�صارت تقدي���رات وكالة
الطاق���ة الدولي���ة ال�ص���ادرة ف���ي ع���ام  ،2013وفقاً
لحالته���ا المرجعية ،بو�صول اإجمال���ي اإنتاج البرازيل
م���ن الوقود الحي���وي اإلى مليون برمي���ل مكافئ نفط
يومياً (ب م ن ي) عام  ،2035مع توقع الطلب المحلي
بالتزاي���د لي�صل اإلى  0.8ملي���ون ب م ن ي ،ما يعني
توق���ع �صادرات البرازيل م���ن الوقود الحيوي بحدود
 0.2ملي���ون ب م ن ي بحلول العام المذكور .262وفي
عام  ،2014قامت الوكالة المذكورة بخف�س توقعاتها
لإنت���اج البرازيل من الوقود الحي���وي اإلى  0.8مليون
ب م ن ي بحل���ول ع���ام  ،263 2040وه���ذا يعني باأنه
ف���ي حالة ا�صتمرار نمو الطل���ب المحلي على الوقود
الحيوي ،ح�صبما ه���و متوقع ،فاإن الكميات المتوفرة
للت�صدير من الوقود الحيوي �صتكون متوا�صعة اأو قد
ت�صطر البرازيل لوق���ف الت�صدير لاإيفاء بمتطلبات
ال�صوق المحلية بحلول عام .2040

�ساد�س��اً� :النعكا�سات �لمحتمل��ة على �الأ�سو�ق
�لعالمية و�لدول �الأع�ساء
يت�صح مما �صبق باأن المعطيات الحالية ت�صير اإلى
تزاي���د اإنتاج النفط والغ���از والوقود الحيوي ،وبن�صب
متفاوت���ة ،خال العق���ود القليل���ة القادم���ة ،وبوتائر
اأق���ل مما كان متوقعاً ف���ي ال�صابق .مع ذلك يتوقع اأن
يكون لتلك التط���ورات بع�س النعكا�صات لي�س فقط
على �صوق الطاق���ة البرازيلية بل على م�صتوى العالم
والدول الأع�صاءفي منظمة اأوابك.
 -1-6النف � � ��ط :ابت���داء ،اإن تح���ول البرازيل من دولة
م�صت���وردة �صافي���ة اإلى دولة م�ص���درة �صافية للنفط
يعن���ي اإمكانية البرازيل تقلي�س وارداتها النفطية من
الخارج ،وما يعني ذلك من تح�صن لميزان مدفوعاتها.
بالإ�صاف���ة اإل���ى ذلك تتمي���ز النف���وط المكت�صفة في
بع����س حق���ول منطق���ة “م���ا قب���ل المل���ح” باأنها من
النوعي���ات الخفيفة وذات محت���وى كبريتي منخف�س
بعك����س الجزء الأكبر من اإنتاجها الحالي الذي يتميز
بنوعي���ات ثقيلة عالية المحت���وى الكبريتي .وهذا ما
يجع���ل بالإمكان ا�صتغال الجزء الأكبر من النوعيات
الجدي���دة في الم�صافي المحلي���ة وعدم الحاجة اإلى
ت�صديره���ا ومن ث���م ا�صتيراد نوعي���ات نفوط اأخرى،
كم���ا تعمل البرازيل حالي���اً بالن�صبة لبع�س النوعيات
الثقيلة المنتجة التي ل تتما�صى مع تركيبة م�صافيها
القديمة.
وب���دون �ص���ك ،اإن م���دى تاأثير الزيادة ف���ي اإنتاج
النفط ف���ي البرازيل في الأ�ص���واق العالمية �صيعتمد
عل���ى بع�س العوامل منها وتائر الزيادات الم�صتقبلية
ف���ي الطلب المحل���ي على النف���ط والت���ي توؤثر على
الكمي���ات الفائ�ص���ة لأغرا����س الت�صدير بع���د تلبية
المتطلبات المحلية .هذا بالإ�صافة اإلى حالة موازنة
الإمدادات والطلب العالمي على النفط على م�صتوى
العال���م في حين���ه ،خ�صو�صاً واأنه م���ن المعروف باأن
�ص���وق النفط تم���ر ،عادة ،ب���دورات ( .)Cyclesفاإن
كانت �صوق النفط هي بالأ�صل تعاني من فائ�س ،فاإن
اأي���ة اإمدادات اإ�صافية من النفط �صواء كان م�صدرها
البرازيل اأو اأية دولة اأخرى� ،صتوؤدي اإلى تعميق حالة
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عدم موازنة ال�صوق ومن ثم التاأثير �صلباً على الأ�صعار.
وبالعك����س ،اإن كان �ص���وق النف���ط العالمية يعاني من
�صحة في الإمدادات ،ف���اإن اأية اإمدادات اإ�صافية قد
تكون �صبباً في تقليل حدة ارتفاع الأ�صعار.
اأم���ا بالن�صبة للدول الأع�ص���اء الم�صدرة للنفط،
فاإن تحول البرازيل اإلى دولة م�صدرة �صافية للنفط،
يعن���ي تحولها من دول���ة م�صتوردة للنف���ط من الدول
العربي���ة اإلى دولة م�صدرة مناف�ص���ة لها في اأ�صواقها
الرئي�صي���ة في اأمريكا واآ�صي���ا واأوروبا ،خ�صو�صاً واإن
البرازي���ل يتوقع اأن تنتج نوعيات مختلفة من النفوط
تتدرج م���ن الثقيلة اإلى الخفيفة في ظل الكت�صافات
الجديدة في مناطق “ما قبل الملح”.
وقد ت�صتمر البرازي���ل با�صتيراد بع�س النوعيات
م���ن النف���وط الخام من بع����س ال���دول الأع�صاء في
اأواب���ك لأ�صباب تتعلق بمدى ماءمة نفوطها المحلية
لم�صافيه���ا ،لكنه���ا قد تكون وفي نف����س الوقت دولة
م�ص���درة مناف�ص���ة لل���دول الأع�ص���اء ف���ي الأ�ص���واق
العالمية.
فمثاً ،تعتب���ر النفوط الثقيلة البرازيلية مناف�صة
للنف���وط المتو�صط���ة والثقيلة من ال���دول الأع�صاء،
وبخا�ص���ة في ال�صوق الأمريكي���ة التي �صتظل بحاجة
اإل���ى النوعي���ات الثقيل���ة من النفوط ف���ي ظل تزايد
اإنتاجه���ا المحلي من النوعي���ات الخفيفة من النفط
ال�صخ���ري ،ه���ذا بالإ�صاف���ة اإلى الق���رب الجغرافي
للبرازيل من تلك ال�ص���وق ،وبخا�صة خليج المك�صيك
وال�صاحل الغربي الأمريكي مقارنة بالدول العربية.
كم���ا اأن التو�ص���ع ف���ي اإنتاج نوعي���ات خفيفة في
البرازي���ل يمنحها فر�ص���ة لتو�صع اأكبر ف���ي الأ�صواق
العالمي���ة ،وبخا�ص���ة اأ�صواق اآ�صي���ا واأوروبا وما يعني
ذل���ك م���ن مناف�ص���ة اأكبر لل���دول الأع�ص���اء في تلك
الأ�صواق.
 -2-6الغازالطبيع � � ��ي :اأم���ا بالن�صب���ة للتط���ورات
الخا�صة ب�صناع���ة الغاز البرازيلية ،ف���اإن انعكا�صات
تزاي���د الإنت���اج تتمث���ل ،بالدرج���ة الأول���ى ،باإمكانية
تقلي����س وارداتها من الغاز عب���ر الأنبوب من جارتها
بوليفي���ا بالإ�صاف���ة اإل���ى تقلي�س وارداته���ا من الغاز
الم�صال من دول العالم ومنها بع�س الدول العربية.
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اأم���ا بالن�صبة لإمكانية تح���ول البرازيل اإلى دولة
م�ص���درة مهم���ة للغ���از فتب���دو �صعيف���ة حت���ى عل���ى
الأم���د البعيد وف���ق المعطيات الحالي���ة ب�صوء النمو
الم�صتمر في ا�صتهاكها من الغاز .لكنه برغم الحجم
المتوا�ص���ع ل�صتهاك الغاز ف���ي البرازيل ،فاإن زيادة
اإنتاجه���ا المحل���ي قد ت���وؤدي ب�ص���ورة غي���ر مبا�صرة
اإل���ى تحرير بع����س الكميات من الغ���از البوليفي اإلى
الأ�صواق العالمية بالإ�صافة اإلى تقلي�س في �صحناتها
م���ن الغاز الم�ص���ال وقد يك���ون لذلك بع����س التاأثير
المتوا�صع على اأ�صعار �صحنات الغاز الم�صال الحدية
في الأ�صواق العالمية.
ومن جهة اأخرى ،قد يكون لزيادة اإنتاج وا�صتهاك
الغاز ف���ي البرازيل بع�س الآثار غي���ر المبا�صرة على
�ص���وق النفط من خال اإحال كميات من الغاز محل
النف���ط ف���ي قط���اع توليد الكهرب���اء ،خ�صو�ص���اً واأن
م�صاهمة النفط من اإجمال���ي الوقود الم�صتخدم في
قط���اع التوليد في البرازيل تبلغ حوالي  %47.5كما
ف���ي عام  2012والتي هي اأعلى من المعدل العالمي
البالغ  %40.7للعام المذكور.264
وفيما يتعلق بال���دول الأع�صاء ،فاإن النعكا�صات
المبا�ص���رة لزيادة اإنت���اج الغاز المحلي ف���ي البرازيل
يتوق���ع اأن تك���ون اأقل حدة بالمقارنة م���ع تزايد اإنتاج
النف���ط ،خ�صو�ص���اً واأن���ه وكما تم���ت الإ�ص���ارة اإليه،
ف���اإن واردات الغاز البرازيلي���ة من الدول العربية هي
متوا�صع���ة (اأق���ل من  )%10م���ن اإجمال���ي وارداتها
م���ن الغاز خال ع���ام  ،2013بينما ت�ص���كل وارداتها
النفطية من الدول العربية حوالي  %33من اإجمالي
وارداتها من النفط خال العام المذكور.
 -3-6الوق � � ��ود الحيوي :وفيما يخ�س �صناعة الوقود
الحي���وي ،فاإنه برغم التو�صع ف���ي تجارته بين قارات
العال���م المختلف���ة ،لي���زال الج���زء الأكبر م���ن اإنتاج
الوق���ود الحي���وي ي�صتهلك محلياً ف���ي اأماكن الإنتاج،
خ�صو�صاً واأن تجارة الوقود الحيوي العالمية ل تزال
في مراحله���ا الأولية ،حيث تق���در الكميات الداخلة
ف���ي تج���ارة الوقود الحي���وي بحدود مع���دل %6-5
فق���ط م���ن اإجم���ال���ي الإنت���اج العالم���������ي خ��������ال
الفت���رة ( 265 2014 -2012بالمقارن���ة م���ع حوالي
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 %64بالن�صبة للنفط خال ذات الفترة).
ومع ذل���ك ،فاإنه ب�صوء محدودي���ة حجم التجارة
الدولية للوقود الحيوي ،فاإن اأي تغيير في الإمدادات
اأو ال�صته���اك المحل���ي ف���ي البرازيل ق���د يكون له
تاأثير على الأ�صعار كون البرازيل دولة منتجة رئي�صية
للوق���ود الحيوي .بالإ�صافة اإلى ذل���ك ،هناك عاقة
وثيقة بي���ن �صناعة الوقود الحي���وي و�صناعة النفط
البرازيلي���ة في ظل ا�صتخ���دام الوقود الحيوي كوقود
مناف�س للنفط في قطاع النقل ،خ�صو�صاً واأن الوقود
الحي���وي ي�ص���كل حوال���ي  %15من اإجمال���ي الوقود
الم�صتخ���دم في قطاع النق���ل البرازيلي كما في عام
 .2012وبالتال���ي ،فاإن اأية تط���ورات في مجال اإنتاج
وا�صته���اك الوقود الحيوي يكون لها انعكا�صات غير
مبا�صرة على �صوق النفط في البرازيل والعالم والتي
�صتك���ون في النهاي���ة مهمة بالن�صبة لل���دول الأع�صاء
في اأوابك.
�سابعاً� :لمالحظات �لختامية و�ال�ستنتاجات
•تتبع البرازي���ل منذ �صبعيني���ات القرن الما�صي
ا�صتراتيجية مزدوجة تركزت على ت�صجيع زيادة
اإنتاج النفط المحلي من جهة ،وتخفي�س الطلب
على النف���ط من خال تطوي���ر الوقود الحيوي
كبديل للنفط في قطاع النقل من جهة اأخرى.
•يتميز مزيج الطاقة في البرازيل بهيمنة الطاقة
المتج���ددة ،وبخا�صة الطاق���ة الكهرومائية في
مجال توليد الكهرب���اء و الوقود الحيوي كوقود
في قطاع النقل.
•ا�صتطاع���ت البرازيل تحقيق نجاحات كبيرة في
ا�صتغال م�صادرها من النفط والغاز في المياه
العميق���ة و�صولً اإلى اكت�ص���اف منطقة “ما قبل
المل���ح” التي غيرت ب�صكل كبير من واقع واآفاق
�صناعة النفط والغاز البرازيلية.
•ل تقت�ص���ر انعكا�صات الكت�صافات الجديدة في
منطقة “ما قبل الملح” على ارتفاع اإنتاج النفط
والغ���از ،بل تتعدى ذلك لت�صمل كافة القطاعات
القت�صادي���ة وتط���ور البرازي���ل ب�ص���كل عام من

النواحي القت�صادية والجتماعية.
•م���ن اأه���م العوام���ل الرئي�صية الت���ي تكمن وراء
النجاح الذي حققته البرازيل في المياه العميقة
ه���و التط���ور التكنولوج���ي بالإ�صاف���ة و�ص���ول
اأ�صع���ار النفط خ���ال ال�صن���وات الأخي���رة اإلى
م�صتويات م�صجعة �صاهمت بدورها في تح�صين
اقت�صاديات الم�صاريع في تلك المناطق.
•تع���د الحتياطي���ات المكت�صفة ف���ي منطقة “ما
قبل المل���ح” البرازيلية �صخمة ن�صبياً لكنها في
نف�س الوقت تمثل اأحد التحديات الأكثر �صعوبة
ف���ي �صناع���ة النفط العالمية ومنه���ا التحديات
اللوج�صتية وتكالي���ف الإنتاج العالية والمخاطر
البيئية.
•كان هناك الكثير من الت�صخيم في تقييم الآفاق
النفطية للبرازيل بعد اكت�صاف منطقة “ما قبل
المل���ح” ،بينما ينظر البع����س اإلى البرازيل على
اأنها منطقة نفطية عالية المخاطر.
•تع���د البرازي���ل دول���ة رائ���دة ف���ي مج���ال اإنتاج
وا�صتهاك الوق���ود الحيوي ،وبخا�صة الإيثانول
م���ن ق�صب ال�صكر وبتكالي���ف اإنتاج تعتبر الأقل
في العالم.
•يعود نجاح البرازيل في �صناعة الوقود الحيوي
اإلى الدعم الحكومي الكبير والمتنوع بالإ�صافة
اإل���ى طبيع���ة المن���اخ ووف���رة الأمط���ار والتربة
الموؤاتية والأرا�صي الزراعية ال�صا�صعة.
•ب�ص���كل عام ،رافق تطور �صناعة الوقود الحيوي
في البرازي���ل ودول العالم الأخرى حملة ترويج
وت�صخي���م وا�صع���ة ،لكن���ه برز خ���ال ال�صنوات
الأخيرة جدل حاد حول مدى اقت�صادية التو�صع
في اإنتاج الوقود الحيوي وفق التقنيات الحالية.
•ت�صي���ر المعطي���ات الحالي���ة اإل���ى توق���ع تحول
البرازي���ل اإلى دولة م�ص���درة �صافية للنفط لكن
كمي���ات الت�صدير تبقى متوا�صع���ة ن�صبياً لغاية
ع���ام  .2040اأما بالن�صبة للغ���از فاإن احتمالت
تحوله���ا اإلى دولة م�صدرة �صافي���ة تبقى بعيدة
حتى عل���ى الأمد البعيد .وفيم���ا يتعلق بالوقود
الحي���وي ،ف���اإن ال�ص���ادرات تظ���ل متوا�صع���ة
ومح�صورة بالإيثانول.
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•اإن النعكا�ص���ات المحتملة على ال�صوق العالمية
والدول الأع�صاء �صتكون على النحو التالي:
✓ يعتم���د تاأثير الزيادة الم�صتقبلية في اإنتاج
البرازي���ل من النفط في الأ�صواق العالمية
عل���ى بع����س العوام���ل منها تط���ور الطلب
المحل���ي البرازيلي عل���ى النفط من جهة،
وحالة موازنة الإمدادات والطلب العالمي
على النفط من جهة اأخرى.
✓ اإن اكت�ص���اف نوعي���ات نف���وط خفيف���ة،
وبخا�ص���ة ف���ي منطق���ة “ما قب���ل الملح”
يمن���ح البرازي���ل فر�صة لتنوي���ع �صادراتها
ف���ي الأ�ص���واق العالمي���ة ،والت���ي تقت�ص���ر
حالياً على النوعي���ات الثقيلة تقريباً ،وما
يعن���ي ذلك من مناف�صة اأكبر لنفوط الدول
الأع�صاء في اأ�صواقها الرئي�صية ،وبخا�صة
في اآ�صيا واأوروبا.
✓ ف���ي ظل الحجم المتوا�صع لواردات الغاز
البرازيلية ب�صكل عام ومن الدول الأع�صاء
ب�ص���كل خا�س ،فاإن اأية انعكا�صات مبا�صرة
لزيادة اإنتاج الغ���از في البرازيل تكون اأقل
عل���ى الدول الأع�ص���اء بالمقارنة مع زيادة
اإنتاجها من النفط.
✓ وف���ي ظل مناف�صة الوق���ود الحيوي للنفط
ف���ي قطاع النقل ،ف���اإن تزايد اإنتاج الوقود
الحيوي البرازيلي ،قد يكون له انعكا�صات
غير مبا�صرة عل���ى �صوق النفط البرازيلية
والعالمية.
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�لمالحق
ملحق رقم ()1
اإنتاج وا�ستهالك النفط في البرازيل للفترة 2014-2000
( مليون ب/ي)
االإنتاج ()1

اال�ستهالك ()2

الفرق ( 1مطروح منه )2

2000

1.27

2.02

0.75-

2001

1.34

2.03

0.69-

2002

1.5

2.03

0.53-

2003

1.55

1.97

0.42-

2004

1.54

2.05

0.51-

2005

1.7

2.1

0.40-

2006

1.8

2.13

0.33-

2007

1.83

2.29

0.46-

2008

1.9

2.44

0.54-

2009

2.02

2.49

0.47-

2010

2.14

2.7

0.56-

2011

2.19

2.8

0.61-

2012

2.15

2.86

0.71-

2013

2.11

3.05

0.94-

2014

2.35

3.23

0.88-

Source: BP Statistical Review of World Energy, Various Issues.
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ملحق رقم ()2
انتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في البرازيل للفترة 2014 -2000
(مليار متر مكعب)
االنتاج ()1

اال�ستهالك ()2

الفرق ( 1مطروح منه )2

2000

7.5

9.4

1.9-

2001

7.7

11.9

4.2-

2002

9.2

14.1

4.9-

2003

10.0

15.8

5.8-

2004

11.0

18.8

7.8-

2005

10.9

19.6

8.7-

2006

11.2

20.6

9.4-

2007

11.2

21.2

10-

2008

14.0

24.9

10.9-

2009

11.9

20.1

8.2-

2010

14.6

26.8

12.2-

2011
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الفصل الثالث

استدامة مزيج الطاقة
تمهـي ــد
يلعب قطاع الطاقة دورا حيويا في تحقيق التنمية القت�شادية والجتماعية في الدول العربية ،فهو يوفر
متطلبات برامج التنمية من م�شادر الطاقة كالنفط والغاز والكهرباء ،وي�شاهم اأي�شا في تاأمين احتياجات
ال�شكان من الماء والغذاء ،فتحلية مياه البحر تتم في محطات التوليد المزدوج للكهرباء والماء با�شتخدام
الوقود الأحفوري .كما ت�شكل عائداته اأحد اأهم م�شادر الدخل القومي في الدول العربية ،حيث ي�شاهم باأكثر
من  %70من اإجمالي الإيرادات العامة والمنح للدول العربية مجتمعة.
بيد اأن الدول العربية تواجه جملة من التحديات الداخلية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي .فمن جانب
ال�شتهالك ،يمكن اعتبار التجاهات الحالية لأنماط ال�شتهالك مبددة للطاقة .ويت�شح ذلك من خالل قراءة
وتحليل لبع�ض الموؤ�شرات المرتبطة بالطاقة وا�شتهالكها .فكثافة ا�شتهالك الطاقة في الدول العربية من
�شمن الأعلى على م�شتوى العالم .وعلى مدار الع�شر �شنوات الما�شية ،لم يحدث فك لالرتباط بين النمو
القت�شادي ونمو الطلب على الطاقة ،بل على العك�ض فقد تخطى نمو الطلب على الطاقة ،النمو القت�شادي
في بع�ض الدول العربية .وفي هذا موؤ�شر على عدم ا�شتخدام الطاقة بكفاءة لإنتاج القيمة القت�شادية
المطلوبة .ولقد �شاهم في ذلك عدة اأ�شباب منها وفرة م�شادر الوقود الأحفوري في بع�ض الدول العربية،
التي ت�شاهم في تلبية نحو  %99من اإجمالي الطلب على الطاقة الأولية ،والدعم الكبير لأ�شعار الوقود التي
تعد الأقل على م�شتوى العالم.
اأما من جانب الإنتاج ،وفي قطاع الغاز الطبيعي
على وجه الخ�شو�ض محل الدرا�شة ،فهناك حاجة
اإل��ى �شخ المزيد من ال�شتثمارات للحفاظ على
م�شتويات الإنتاج ،لرتفاع التكاليف الالزمة لتطوير
احتياطيات الغاز الطبيعي التي لم يتم تنميتها بعد،
نظرا لوجودها في مناطق على اأعماق كبيرة مثل
منطقة المياه العميقة في البحر المتو�شط قبالة
�شواحل جمهورية م�شر العربية ،اأو ف��ي مناطق
منعزلة بعيدة عن البنى التحتية مثل منطقة الربع
الخالي بالمملكة العربية ال�شعودية ،والمنطقة
الواقعة في جنوب �شرق الجزائر ،اأو تواجه �شعوبات
فنية ل�شتخراجها ،مثل حقول الغاز الجيورا�شية في
�شمال الكويت ،وحقول الغاز الحم�شية في اأبو ظبي.
لذا ف�اإن لتحقيق التنمية الم�شتدامة ،والحفاظ
على ح�شة ال��دول العربية من ال�شادرات البترولية،
80

فال بد من اإدارة اأكثر كفاءة لم�شادر الطاقة ،وتنويع
مزيج الطاقة لتحقيق ال�شتخدام الأم��ث��ل لم�شادر
النفط والغاز النا�شبة ،ورفع كفاءة ا�شتخدام الطاقة
والحد من هدرها في مختلف القطاعات القت�شادية
الإنتاجية والخدمية ،وهو ما �شيوؤدي بالنهاية اإلى زيادة
المردود القت�شادي ،والحد من الآثار البيئية ال�شلبية.
ي��ت��ن��اول ه��ذا الف�شل التحديات ال��ت��ي تواجه
ا�شتدامة مزيج الطاقة في الدول العربية من ناحية
ال�شتهالك والإنتاج ،نتيجة هيمنة الوقود الأحفوري
وفي مقدمته الغاز الطبيعي على المزيج .كما يتطرق
اإل��ى ال�شيا�شات والخطط الحالية نحو ا�شتغالل
م�شادر الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة
ال�شم�شية ،و�شعي بع�ض ال��دول العربية نحو تبني
برامج وطنية لدرا�شة تطبيق ال�شتخدام ال�شلمي
للطاقة النووية.
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معددددل نمددددو النددددات المحلدددي اإلجمددددالي نحددددو %0.0ال�شنوي المركب للطلب على
 :أوا  -التقرير اإلحصايي السنو -أعداد مختلفة
الطاقة الأولية نحو ،%10.8
على الطاقة الولية.
مقابنة معدل نمو نسبت  %2.5للطل
اأي حوالي ثالثة اأ�شعاف نمو
طل  :2-2جسط ح إل
:3-1-2
ال ،)3113
ع (ىأس
ج ح إل
3113-3111
خال ف
عى
ال��ن��ات��ج ال��م��ح��ل��ي .وف���ي دول��ة
لدددن يكدددن هندددا أ فددد لحبتبدددار دددين نمدددو الندددات المحلدددى اإلجمدددالي فدددي الددددولالإم���ارات ،بلغ متو�شط معدل
الطلددد علدددى
العر يدددة ونمدددو
الطاقدددة الوليدددة خدددحل الفتدددرة  5105-5111كمدسددا هدددو مبددديننمو الناتج المحلي الإجمالي
ج ح
سط
ال ع م
أس
ن��ح��و  %4.1م��ق��ارن��ة بمعدل
عى
ث
ف ل
نمو ن�شبته  %5.9للطلب على
142
غ ب
الطاقة الأولية.
ع
 :3-1-3نـ ـ�ـ ـسـ ـب ــة/درج ــة
س
االعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
Energy Dependency
ت�������ش���ي���ر ن�������ش���ب���ة/درج���ة
الع��ت��م��اد على ال��ط��اق��ة ،اإل��ى
ق
س
مدى قدرة كل دولة على تلبية
ئ
جز
احتياجاتها من الطاقة الأولية
ح
من م�شادر الطاقة المحلية،
إل ت
اأي اأن���ه���ا م��ق��ي��ا���ض ل��الك��ت��ف��اء
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%11%12%13%14%
الذاتي من الطاقة دون الحاجة
( يانا الطاقة الولية(  -International Energy Agency, IEAاإلى ال�شتيراد .ونظرا لتنامي
:
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

س

الع

عى

Energy Dependency

ا�شتهالك الطاقة الأولية في الدول العربية بوتيرة لمعظم الدول العربية في اتجاه زيادة ن�شبة العتماد
احتياجات دددا مدددن الطاقدددة الوليدددة مدددن مصدددادب الطاقدددة المحليدددة ،أ أن دددا مقيددداس لحكتفدددا
الطاقة ،وه��و اأي�شا نف�ض ال��ح��ال م��ع ال��دول
اأعلى من الإنتاج ،فاإن اأو�شاع هذه الدول من كونها على
الددد اتي مدددن الطاقدددة دون الحاجدددة إلدددى االتدددتيراد .ونظدددرا لتندددامي اتدددت ح الطاقدددة الوليدددة
م�شدرة �شافية اأو م�شتوردة للطاقة هي اأو�شاع الم�شدرة للطاقة ب�شكل �شاف.
فددددي الدددددول العر يددددة ددددوتيرة أعلددددى مددددن اإلنتددددا  ،فدددد ن أوضددددا هدددد ف الدددددول مددددن كون ددددا
متغيرة ،يرافقها تغير في ن�شبة/درجة العتماد على
وا�شتنادا اإلى هذه الن�شبة ،فاإنه يمكن تق�شيم
مصددددددبة صدددددافية أو مسدددددتوبدة للطاقدددددة هدددددي أوضدددددا مت يدددددرة ،يرافق دددددا ت يدددددر فدددددي
الطاقة التي تعرف على النحو التالي:
الدول العربية اإلى ثالث مجموعات ،كما هو مبين
نسبة/دبجة االعتماد على الطاقة التي تعرف على النحو التالي:
بالجدول .1-3
نسبة االعتماد على الطاقة = ]( -0إنتا الطاقة الولية/اتت ح الطاقة الولية)[
الـمـجـمــوعــة االأول ـ ــى :وه��ي ال��دول
و التددددالي كلمددددا ابتفعددددت هدددد ف النسددددبة ،كلمددددا زاد دبجددددة اعتمدددداد الدولددددة علددددى الم�شدرة للطاقة ب�شكل �شاف وت�شم
وابدا الطاقدددة مدددن الخددداب لتلبيدددة احتياجدددا ومتطلبدددا السدددوق المحلدددي .وهددد ف النسدددبة ه��ذه المجموعة دول منطقة الخليج
وبالتالي كلما ارتفعت هذه الن�شبة ،كلما زادت
العربية ،واليمن ،والعراق ،بالإ�شافة اإلى الجزائر
تكددددون تددددالبة للدددددول المصدددددبة للطاقددددة شددددكه صدددداف والتددددي يكفددددى إنتاج ددددا احتياجددددا
الخارج
الطاقةدددب من
واردات
على
درجة
وليبيا.ددددولومعظم دول هذه المجموعة ت�شهد تحول
ددداوية للصددددفر للد
النسددددبة مسد
ددددير ،وتصد
دددايض للتصد
الدولةدددود فد
اعتماد مددددع وجد
دددوق المحلددددى
السد
وهذه
المحلي.
ال�شوق
ومتطلبات
احتياجات
لتلبية
.
للتصدير
فايض
وجود
عدل
مع
الطاقة
من
ذاتيا
المكتفية
في ن�شبة العتماد على الطاقة .ففي ال�شعودية
ب�شكل
الن�شبةو دتكون
�شبيل المثال ،بلغت هذه الن�شبة عام 2012
علىخددددحل
ددددول العر يددددة
للطاقة فددددي الد
الم�شدرةددددى الطاقددددة
للدولدددة االعتمدددداد عل
�شالبةدددوب دبجد
دددالنظر إلددددى تطد
المحلى
ال�شوق
يكفى ا
�شاف
نحولمعظددددن
االتجدددداف العددددال
يححدددد أن
احتياجات،0-6
إنتاجهامبددددين الشددددكه
كمددددا هددددو
والتي5105-
الفتددددرة 5111
 %212مقارنة ب�  %386-عام  .2012وفيم�شاوية
الن�شبة
وت�شبح
للت�شدير،
فائ�ض
وجود
مع
الدددول العر يددة فددي اتجدداف زيددادة نسددبة االعتمدداد علددى الطاقددة ،وهددو أي ددا نفددس الحددال مددع
الجزائر ،ارتفعت ه��ذه الن�شبة من  %427-عام
للطاقة شكه
المصدبة
الدول
المكتفية
للدول
لل�شفر
صاف.ذاتيا من الطاقة مع عدم  2000لت�شل اإل��ى  %210-ع��ام  .2012وينطبق
للت�شدير.
فائ�ض
وجود
ه��ذه التحول على باقي دول المجموعة با�شتثناء
وبالنظر اإلى تطور درجة العتماد على الطاقة دول��ة قطر ،وليبيا ،وه��و م��ا ي�شير اإل��ى اأن تنامي
في الدول العربية خالل الفترة  2012-2000كما الطلب المحلي على الطاقة من ناحية ،وعدم مواكبة
)
(
هو مبين بال�شكل  ،4-3يالحظ اأن التجاه العام معدلت النمو في الإنتاج لمعدلت نمو الطلب على
الطاقة من ناحية اأخرى ،يدفع باتجاه
3113 3111
ع
عى
ل  :3-2س الع
هذه الدول رويداً رويداً اإلى ارتفاع
درجة اعتمادها على موارد الطاقة
2012
2000
المحلية وتاآكل ح�شة ال�شادرات.
غ ب
المجموعة الثانية :وهي الدول
ت
س
في مرحلة التحول من كونها دول
س
م�شدرة للطاقة اإلى دول م�شتوردة،
س
وهي ت�شم كل من م�شر وال�شودان.
ح
ف��ف��ي م�����ش��ر ،ارت��ف��ع��ت الن�شبة من
ع
 %30ع���ام  ،2000لت�شل اإل��ىإل ت
ال�شفر تقريبا ع��ام  .2012ويعود
جز ئ
ذل��ك بالأ�شا�ض اإل��ى تنامي الطلب
س
ق
ع��ل��ى ال��ط��اق��ة محليا م��ن ن��اح��ي��ة،
وتراجع م�شتويات الإن��ت��اج ،وهو ما
بدا ملحوظا اأي�شا من خالل التراجع
الكبير ف��ي حجم ���ش��ادرات الغاز
-800%-700%-600%-500%-400%-300%-200%-100% 0% 100% 200%
 International Energy Agency, IEA statistics databaseالطبيعي بنوعيه الم�شال والم�شدر
:
تشدددير نسدددبة/دبجدددة االعتمددداد علدددى الطاقدددة ،إلدددى مددددى قددددبة كددده دولدددة علدددى تلبيدددة
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واتدددددتنادا إلدددددى هددددد ف النسدددددبة ،ف نددددد يمكدددددن تقسدددددين الددددددول العر يدددددة إلدددددى دددددحث
مجموعا  ،كما هو مبين الجدول .0-6

83

البحـــــث الثاني

عبر خطوط الأنابيب خالل ال�شنوات الأخيرة ،بل العرو�ض الخا�شة بعقد الهند�شة والتوريد والإن�شاء
وت�شتعد م�شر ل�شتيراد الغاز الم�شال ابتداء من ( )EPCلإن�شاء مرفاأ ثابت ل�شتيراد الغاز الطبيعي
الربع الثاني لعام  2015في �شوء ه��ذا التحول الم�شال في ميناء الفجيرة على خليج عمان ،ويعد
الطاقوي.
الأكبر من نوعه في منطقة ال�شرق الأو�شط بطاقة
المجموعة الثالثة :وهي الدول التي تعت��م�د ا�شتيعابية  9مليون طن/ال�شنة ،على اأن يتم النتهاء
ب�ش�كل رئي��شي على واردات الط�اقة ف��ي تلب�ية من تقييمها ،واتخاذ قرار ال�شتثمار النهائي ()FID
احتياج�اتها المحل�ية ،وت�ش��مل كل من تون�ض ،لبن�ان ،اأوائل عام  .2015ومن المتوقع اأن يدخل الم�شروع
الأردن ،فل�شطي�ن ،المغرب وان�شمت �شوريا اإلى حيز الت�شغيل بحلول عام .2018
ه�ذه المجم�وعة موؤخ�را .وت�ش�ل فات�ورة الطاقة في
وف��ي البح�رين ،ا�شتع�انت الهي�ئة الوطن�ية
هذه الدول اإلى اأكثر من  %30من النفقات العامة ،للنفط والغاز في وق�ت �شابق باإح�دى ال��ش�ركات
وبالتالي فاإن تنامي الطلب على الطاقة محليا في ال�ش�ت�شاري�ة وه�ي �ش�ركة Galway Energy
ه��ذه ال���دول ف��ي �ش�وء الإم��ك��ان��ات ال��م��ح��دودة من لإع�داد درا�ش��ة لتحديد اأف��ش�ل ال��ش�ب�ل ل�ش�تي�راد
م�شادر الطاقة� ،شي�وؤدي اإلى زي�ادة اأعب�اء الموازنة الغاز الطبي�عي الم��ش�ال .وتم الت�ف�اق على اإن��ش�اء
(
العامة لل�دولة المُثقل�ة اأ�شال بفات�ورة الطاق�ة.
ل�شتق�ب�ال) ال�غ�از الم��شال �ش��م�ال �ش�رق مي�ناء
مرف�اأ
خ�ل�ي�فة ب��ن �شلمان ب��ش�مال
عى
الع
حس
ف ج عت
:1-2
ج
ال��ب��ح�����ري�����ن م��ك��ون م���ن وح�����دة
ج ع
صف ج ع
ج ع
تبخ�ي�ر عائم�ة (Floating
دول منطقة الخلي العر ية ،اليمن،
 )Storage Unitور�شي�ف
المصدبة للطاقة شكه صاف
الولى
والعراق ،والجقاير وليبيا
م�����������زدوج ووح���������دات لإع��������ادة
في مرحلة التحول من تصدير الطاقة
مصر ،السودان
ال انية
تح�وي�ل الغاز الم��شال اإلى حال�ت�ه
إلى اتتيرادها
الغ�ازية بط�اقة  400مل�ي�ون
تونس ،لبنان ،البدن ،فلسطين،
المستوبدة للطاقة شكه صاف
ال ال ة
ق�دم مكعب/اليوم ( 4.1مليار
الم رب ،وتوبيا
متر مكعب �شنويا) ،مع اإمكاني�ة
المرفاأ في الم�شتقبل اإلى  800مليون
مرشدددحة ط�اقة
الطاقدددة رف�ع
لحبتفدددا فدددي
و ندددا علدددى مدددا تدددبق فددد ن نسدددبة االعتمددداد
علدددى على
العتماد
وب��ن��ا ًء على ما �شبق ف �اإن ن�شبة
مكع�ب/اليوم ( 8.2مليار متر مكعب �شنويا).
العربية الحاليدددةقدم
المصددددبة للطاقدددة
أملددد الددددول العر يدددة خدددحل السدددنوا المقبلدددة مدددا في دددا الددددول
الطاقة مر�شحة لالرتفاع في اأغلب الدول
ال�شركة القاب�شة للنفط والغاز ،ال��ذراع
و�شتق�وم ا التحددددول
(دول المجموعددددة الولددددى) ،وتيسدددداهن ال دددداز الطبيعددددي الدددددوب الكبددددر فددددي هدددد
خ��الل ال�شنوات المقبلة بما فيها ال��دول الحالية
الطاقو  ،كون المساهن الكبر في مقي الطاقة في المنطقة العر ية .ال�شتثمارية للهيئة الوطن�ية للنف�ط والغاز بالإ�شراف
ال��م�����ش��درة ل��ل��ط��اق��ة (دول ال��م��ج��م��وع��ة الأول�����ى)،
وتط�وي�ر الم��شروع المخط�ط ت�شغي�له
فمدددن دول المجموعدددة الولدددى (أ المصددددبة للطاقدددة شد على اإن�شاء
هذاددكه صددداف) ،تقدددول خمدددس
و�شي�شاهم الغاز الطبيعي بالدور الأكبر في
بحلول ع��ام  ،2017وال���ذي ي�ع�د اأول م��ش�روع
الطلددد المتندددامي علدددى ال ددداز
لتلبيدددة
الطبيع
كونه اتدددتيراد ال د
الطاقوي ،ددددف
تنفيددد مشدددابيع
دول
مزيج
أكبرددديفي
الم�شاهمددازال
التحول
ل�شتي�راد الغاز الطبيعي في البحري�ن ،بغية تل�ب�ية
.
ا
ر
الك
قطا
في
الخص
و
الطاقة في المنطقة العربية.
احت�ياج�ات ال�ب�الد الم�شت�قبلي�ة م�ن ال�غ�از.
الم�شدرةددي المسدددال ( Emirates
ددابااأي لل ددداز الطبيعد
اإلمدددابا  ،أعلندددت
اإلمد (
ددركةأول���ى
المجموعة شدال
فمنففددديدول
العراق ،ال��ذي يعانى من نق�ض اإم��دادات
وفي
بتنفيذقيام ددددا دباتددددة العددددرور
 5100عددددن
خم�ضدددال
دددوفمبر مددددن عد
�اف)/،ند
دددرين�ش�ال دددداني
للطاقة) فددددي تشد
LNG
دول
تقوم
�
�
ب�شكل
الغاز الالزمة لت�شغيل محطات الكهرباء الغازية،
مرفددد ا دددت التدددتيراد ال د
لتلبيةإلنشدددا
الطبيعي)EPC
الغازواإلنشدددا (
والتوبيدددد
بهدف ندتدددة
م�شاريعددة عقدددد ال
الخاصد
ا�شتيراد
النتهاءدداز تقريبا من اإن�شاء خط اأنابيب جديد
الطلب فقد تم
فدددي
نوعددد
مدددن
الكبدددر
ويعدددد
،
عمدددان
خلدددي
علدددى
الفجيدددرة
ميندددا
فدددي
المسدددال
الطبيعدددي
الكهرباء.
قطاع
في
أخ�ض
ل
وبا
الغاز
على
المتنامي
بطول  130كم وقطر  42بو�شة ل�شتيراد نحو 8.8
متر ددا مدددن
يددتن االنت
للغاز علدددى أن
��ارات/السددنة،
ددون رددن
اتددتيعا ية
��ارات ،اطاقددة
الشددرقإم�الوتددد
منطقددة
مكعب �شنويا من الغاز الإي��ران��ي لمدة
مليار
�شركة 5امليلدإم�
أعلنت
ففي ال
أن
المتوقدددع
ومدددن
.
5102
عدددال
أوايددده
)
FID
(
دددايي
الن
ماب
االتدددت
قدددراب
واتخددداذ
دددا،
تقييم
الطبيعي الم�شال ( )Emirates LNGفي ت�شرين اأربع �شنوات ،لتزويد محطة كهرباء المن�شورية في
.5109
عام حلول عال
التش يه
يدخه المشرو
قيامها بدرا�شة محافظة ديالى ،ومحطتي القد�ض وال�شدر في بغداد.
2014عن
الثاني/نوفمبرحيقمن
84
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

ومن المتوقع ت�شغيل الخط بنهاية الربع الثاني من التي تبلغ  ،%8كما ت�شمل ح�شة �شل في م�شروع
عام  .2015كما وقعت ال�شلطات العراقية ممثلة في ( )Wheatstone-Iagoللغاز الطبيعي الم�شال
وزارة الكهرباء في وقت �شابق من عام  ،2013على ال��ت��ي تبلغ  ،%6.4وذل���ك م��ق��اب��ل  1135مليون
اتفاق اآخر ل�شتيراد  18مليار متر مكعب �شنويا من دولر .وبهذه التفاقية ت�شل ح�شة �شركة كوفبيك
اإيران لإمداد محطات كهرباء الرميلة و�شط الب�شرة ،في م�شروع ويت�شتون للغاز الطبيعي الم�شال اإلى
. %13.4
والنجيبية في الب�شرة.
اأما �شلطنة عمان ،وهى اأحد اأكبر م�شدري الغاز
وفي الكويت ،تعاقدت �ش�ركة الب�ترول الوطنية
الكويتية الحكومية مع �شركة  Foster Wheelerالطبيعي الم�شال في المنطقة العربية في الوقت
الأمريكي�ة لإع��داد الت�شمي�مات الهند�ش�ية الأولية الراهن ،فقد تم توقيع اتفاق نهائي بين عمان واإيران
لإن��ش�اء مرفاأ ثابت ل�شتقبال الغاز الطبيعي الم��ش�ال في وقت �شابق من عام  ،2014يق�شي با�شتيراد
في منط�قة الزور جن�وب الكويت بطاقة  1.5مليار نحو  10مليار متر مكعب�/شنويا من الغاز الإيراني .
قدم مكعب/اليوم ( 15.5مليار متر مكعب �شنويا) ،وبموجب التفاقية� ،شيتم نقل الغاز عبر خط اأنابيب
وي�شم اأربعة خزانات ب�شعة تخزين اإجم�الية  720يمتد من رودان جنوب اإي��ران حتى مجمع �شحار
األ��ف متر مكعب  .وت�ش�مل الت�شم�يمات اإمكاني�ة للتكرير والبتروكيماويات �شمال �شلطنة عمان.
م�شاعفة طاقة المرفاأ اإل��ى  3مليار قدم مكعب /و�شيقوم الجانب العماني بتحمل تكاليف اإن�شاء
اليوم ( 31مليار متر مكعب �شنويا) ،مع اإ�شافة اأربعة الخط بالكامل ،والمرافق الالزمة ل�شخ الغاز ،على
خزانات اأخرى ب�شعة تخزين اإجمالية  720األف متر اأن يتم ا�شتعادة التكاليف تدريجيا من خالل عائدات
مكعب .وكانت �شركة  Foster Wheelerقد اأجرت بيع و�شراء الغاز من الجانب الإيراني.
بالم�شروعس
الخا�شة حق ق
في وقت �شابق درا�شة الجدوى غ ز
يلخ�ض الجدول  ،2-3م�شاريع ا�شتيراد الغاز
لتحديد موقع المرفاأ ،والتقنية الم�شتخدمة .وتخطط الطبيعي ال��ج��اري تنفيذها ف��ي ال���دول العربية
�شركة البترول الوطنية الكويتية اأن يكون المرفاأ قيد
المجموعة
�شاف
ب�شكل
(دولتنفيدددد ها فددددي
الجدددداب
الطبيعددددي
للطاقةال دددداز
الم�شدرةاتددددتيراد
يلخددددص الجدددددول  ،5-6مشددددابيع
الت�شغيل بحلول عام  ،2020لتلبية الطلب
شكهأولى).
المتناميللطاقة ال
صاف (دول المجموعة الولى).
الدول العر ية المصدبة
على الغاز الطبيعي في
خ ط ه
ج ي ف ذه
غز
ع س
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ج
ال����ب����الد .وف����ي م�شعى
لصف
لتاأمين و���ش��ول �شحنات
غل
ع
ع
صف
الغاز الطبيعي الم�شال،
قامت ال�شركة الكويتية
إنشا مرف ا ت التتقبال ال از الطبيعي المسال
5109
مينا الفجيرة على خلي عمان
وإعادت إلى الحالة ال ازية طاقة  5مليون
اإلمابا
لال�شتك�شافات البترولية
رن/السنة
ال��خ��ارج��ي��ة (ك��وف��ب��ي��ك)،
مرف التتيراد  0.0ملياب متر مكع تنويا من
ال�������ذراع ال���ش��ت��ث��م��اري��ة
البحرين ال از الطبيعي المسال قا ه للتوتع مستقبح إلى
5105
شرق مينا خليفة ن تلمان
 9.5ملياب متر مكع تنويا
ال��خ��ارج��ي��ة ل��م�وؤ���ش�����ش��ة
البترول الكويتية ،بتوقيع
ن اية الر ع
عبر منطقة خانة الحدودية حتى يصه إلى
إنشا خ أنا ي جديد طول  061كن وقطر
ال اني من عال
محطة ك ر ا المنصوبية ن يتفر إلى
 05وصة التتيراد نحو  9.9ملياب متر مكع
العراق
ات���ف���اق���ي���ة ب���ي���ع و����ش���راء
5102
فرعين
تنويا من ال از اإليراني لمدة أب ع تنوا
ع����ام  ،2014تق�شي
إنشا مرف ا ت التتقبال ال از الطبيعي المسال
بال�شتحواذ على ح�شة
5151
منطقة القوب جنوب الكويت
وإعادت إلى الحالة ال ازية طاقة  02.2ملياب
الكويت
متر مكع تنويا
�شركة �شل للتط�وير في
ال��م�����ش�����روع ال��م�����ش��ت��رك
يمتد من بودان جنوب إيران حتى مجمع
إنشا خ أنا ي جديد التتيراد نحو  01ملياب
تلطنة
صحاب للتكرير والبتروكيماويا شمال
( Wheatstone-
متر مكع تنويا من إيران
عمان
تلطنة عمان
 )Iagoب���اأ����ش���ت���رال���ي���ا
 :من اعداد الباح

اتتنادا إلى يانا

ومصادب بتمية

أمدددددا دول المجموعدددددة ال انيدددددة وتحديددددددا مصدددددر ،والتدددددي تشددددد د تحدددددوال لتصدددددب
مسدددتوبدا صدددافيا للطاقدددة ،فقدددد ددددأ

الشدددركة المصدددرية لل دددازا

85

الطبيعيدددة"إيجددداس" منددد

البحـــــث الثاني

اأما دول المجموعة الثانية وتحديدا م�شر ،والتي
ت�شهد تحول لت�شبح م�شتوردا �شافيا للطاقة ،فقد
بداأت ال�شركة الم�شرية للغازات الطبيعية"اإيجا�ض"
منذ عام  2012التخطيط ل�شتيراد الغاز الطبيعي
من خالل مرفاأ عائم ل�شتقبال الغاز الم�شال واإعادته
للحالة الغازية .وفي ت�شرين الأول/نوفمبر ،2014
قامت (اإيجا�ض) بتوقيع العقد النهائي مع �شركة
هوج النرويجية ل�شتئجار المرفاأ العائم بطاقة 500
مليون ق��دم مكعب/اليوم ( 5.2مليار متر مكعب
�شنويا) .تبلغ مدة العقد نحو خم�ض �شنوات ،وياأتي
توقيعه بعد فوز �شركة هوج بالمناق�شة العالمية
التي طرحتها اإيجا�ض .وف��ي نف�ض ال�شياق ،فقد
و�شل المرفاأ العائم في ميناء ال�شخنة اأوائل �شهر
ني�شان/اأبريل  ، 2015ومن المخطط بدء ت�شغيله
خالل الربع الثاني من عام  .2015كما قامت �شركة
اإيجا�ض بتوقيع عدة عقود ل�شتيراد �شحنات الغاز
الم�شال خ��الل الفترة المقبلة ،والتي بلغ عددها
الإجمالي نحو � 90شحنة ،منها نحو � 35شحنة من
�شركة غاز بروم الرو�شية على مدار خم�ض �شنوات
ابتدا ًء من منت�شف عام ( 2015بواقع � 7شحنات
�شنويا).
اأم��ا دول المجموعة الثالثة ،والتي هي الفعل
م�شتوردة �شافية للطاقة ،فقد تم الإعالن عن حزمة
من الم�شاريع الجديدة ل�شتيراد الغاز الطبيعي في
عدد منها ،كما هو مبين بالجدول .3-3
ففي الأردن ،ال��ذي ي�شعى اإل��ى تنويع م�شادر
اإم��دادات��ه م��ن ال��غ��از الطبيعي خا�شة بعد توقف
واردات الغاز الم�شري ،تم الإع��الن عن عدد من
الم�شاريع الم�شتقبلية ل�شتيراد الغاز الطبيعي:
• م�سروع اإن�ساء ر�سيف متخ�س�ص ال�ستقبال
ال ــوح ــدات الـعــائـمــة لـتـخــزيــن ال ـغــاز الطبيعي
الم�سال واإعادته اإلى الحالة الغازية
وهو م�شروع يهدف اإلى اإن�شاء ر�شيف ل�شتقبال
وحدات الغاز الطبيعي الم�شال على �شاحل البحر
الأحمر على بعد  18كم جنوب ميناء العقبة .وفي
ت�شرين الثاني /نوفمبر  ،2013فازت �شركة BAM
الهولندية بعقد الإن�شاء بقيمة  74مليون دولر.
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وبموجب العقد �شتقوم ال�شركة باإن�شاء ر�شيف
متخ�ش�ض ل�شتقبال الوحدة العائمة لتخزين الغاز
الطبيعي الم�شال واإع��ادت��ه اإل��ى الحالة الغازية،
واإن�شاء اأذرع التفريغ والأن��اب��ي��ب الناقلة ،وتوفير
الت�شهيالت الالزمة من محطات تحكم وقيا�ض ليتم
ربطها مع خط الغاز العربي ،وذلك من خالل خط
اأنابيب جديد قطره  24بو�شة وطوله  800متر،
ومنها اإلى محطات الكهرباء الأردنية .ومن المتوقع
اأن ت�شتغرق اأعمال الإن�شاء نحو خم�شة ع�شر �شهرا.
وح�شلت الأردن في اأيار /مايو  ،2013على قر�ض
من الكويت بقيمة  65مليون دولر للم�شاهمة في
تمويل الم�شروع.
كما فازت �شركة  Golarبممار�شة تاأجير الوحدة
العائمة ل�شتقبال وتخزين الغاز الم�شال واإعادته
اإلى الحالة الغازية في تموز /يوليو  ،2013بطاقة
 500مليون قدم مكعب غاز /اليوم ( 5.2مليار متر
مكعب �شنويا) وت�شل اإلى  750مليون قدم مكعب
غاز /اليوم ( 7.8مليار متر مكعب �شنويا) في اأوقات
الذروة ،وبقيمة  445مليون دولر لمدة � 10شنوات.
ومن المتوقع اأن ي�شل المرفاأ العائم اإلى العقبة في
�شهر اأيار/مايو  .2015وفي م�شعى لتاأمين و�شول
�شحنات ال��غ��از الطبيعي الم�شال ،وق��ع��ت �شركة
الكهرباء الوطنية الأردنية مع �شركة  Shellالهولندية
اتفاقية بيع و�شراء  150مليون قدم مكعب/اليوم
من الغاز الم�شال ( 1مليون طن �شنويا) بقيمة 500
مليون دولر �شنويا ،ومن المخطط اأن تبداأ �شركة
 Shellبتو�شيل اأول��ى �شحنات الغاز الم�شال اإلى
الأردن ابتدا ًء من �شهر تموز/يوليو . 2015
• توقيع اتفاقية ال�ستيراد الـغــاز الطبيعي من
فل�سطين المحتلة
وقعت �شركة البوتا�ض العربية و�شركة برومين
الأردن ف��ي �شباط/فبراير م��ن ع��ام  2014على
اتفاقية ل�شتيراد الغاز الطبيعي من �شركة Noble
 Energyالأم��ري��ك��ي��ة ل��م��دة خم�شة ع�شر عاما.
وبموجب التفاقية ،فاإنه �شيتم تزويد ال�شركتين
الأردن��ي��ت��ي��ن بالغاز الطبيعي م��ن حقل ت��ام��ار في
فل�شطين المحتلة اإلى الحدود الأردنية على البحر

دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

الميت في الأردن اب��ت��دا ًء من ع��ام  ،2016بكمية
اإجمالية  2مليار متر مكعب (ب�شعر ل يتجاوز �شقف
 6.5دولر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) .
وفي لبنان ،تركز �شيا�شة وزارة الطاقة والمياه
اللبنانية على تنويع اأن��واع الوقود الم�شتخدمة في
محطات توليد الكهرباء بحيث ي�شكل الغاز الطبيعي
ن�شبة الثلثين مع تنويع وتعدد م�شادره  .ومن الم�شاريع
الم�شتقبلية ل�شتيراد الغاز الطبيعي في لبنان:
• م�شروع بناء مرفاأ عائم ل�شتقبال وتخزين
الغاز الطبيعي الم�شال واإع��ادت��ه اإل��ى الحالة
الغازية قبالة ال�شاحل ال�شمالي لمدينة طرابل�ض
بنظام البناء والت�شغيل والتملك ( ،)BOOحيث
 :2-3التحديات المرتبطة باالإنتاج
ط�رحت وزارة الط�اقة والم�ياه اللبنانية مناق�شة
لقد �شاهم النمو الكبير في اإنتاج الغاز الطبيعي
عالمية عام  2013لإن�شاء المرف�اأ العائ�م ،وهي لي�ض فقط في تعزيز مكانة واأهمية الدول العربية على
تق�وم حالي�ا بتق�ييم الع�رو�ض الم�قدمة من الخريطة العالمية ،واإنما اأي�شا في تلبية احتياجات
ال�ش�ركات العالمية لتنف�يذ الم�ش�روع .ويتوق�ع كافة القطاعات القت�شادية الم�شتهلكة للغاز ،وتعزيز
اأن يتم توقي��ع الع�ق�د خالل الف�ت�رة المقب�لة.
التعاون العربي في مجال م�شاريع ربط الغاز العربي
• م�شروع بناء مرفق ب��ري للغاز الطبيعي في كخط ال��غ��از ال��ع��رب��ي وخ��ط غ��از دول��ف��ي��ن .بيد اأن
ال��ب��داوي م��ع اإن�����ش��اء خ��ط ا غأن�ز�اب��ي��ب
حق
علىق طول س الحزمة الحالية والمقبلة من م�شاريع تطوير حقول
ال�شاحل اللبناني (خط
ال��غ��از ال�شاحلي) من
خ ط ه
ج ي ف ذه
غز
ع س
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دي��ر عمار اإل��ى مدينة
ال���ط���اي���ر ف���ي ج��ن��وب
غل
خ
ع
ع
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ع
لبنان بطول  175كم
اتت جاب مرف عاين التتقبال ال از المسال
وق���ط���ر  36ب��و���ش��ة،
ن اية الر ع ال اني
مينا السخنة
وإعادت للحالة ال ازية طاقة  2.5ملياب
مصر
من عال 5102
متر مكع تنويا
و����ش���ي���ت���م رب����ط����ه م��ع
ك��اف��ة محطات توليد
اتت جاب مرف عاين التتيراد ال از الطبيعي
الر ع ال ال
مينا العقبة البدني على
المسال وإعادت للحالة ال ازية طاقة 2.5
من عال 5102
تاحه البحر الحمر
الكهرباء ،مما ي�شمح
ملياب متر مكع تنويا
بتغذية مرنة وم�شتمرة
البدن
من حقه تاماب في فلسطين
المحتلة إلى الحدود البدنية
مد خ أنا ي من حقه تاماب إلى الحدود
لتلك المحطات بالغاز
ا تدا
على البحر الميت لتقويد
البدنية على البحر الميت ،كمية إجمالية
من عال 5101
شركة البوتاس العر ية
 5ملياب متر مكع على مداب  02عاما
ال���ط���ب���ي���ع���ي .وت���ق���در
وشركة رومين البدن
التكلفة ال�شتثمارية
مرف عاين التتقبال وتخقين ال از الطبيعي
الساحه الشمالي لمدينة
لهذا الخط بنحو 455
5101
المسال وإعادت إلى الحالة ال ازية نظال
لبنان
ررا لس
البنا والتش يه والتمل ()BOO
م��ل��ي��ون دولر ،وم��ن
إنشا مرف ا ت التتقبال ال از الطبيعي
المتوقع اأن ي�شتغرق
منطقة الجرف الصفر ،على
المسال طاقة  7ملياب متر مكع ماز
5152
الم رب
عد  011كن جنوب كازا حنكا
تنويا لتوفير إمدادا ال از لمحطا
اإن�شاوؤه نحو �شنتين.
ك ر ايية قدبة  6جيجاوا
ك��م��ا ت��خ��ط��ط ال��م��غ��رب
 :من اعداد الباح اتتنادا إلى يانا ومصادب بتمية
لإن�شاء مرفاأ ثابت ل�شتقبال الغاز الطبيعي الم�شال
بطاقة  7مليار متر مكعب غاز �شنويا بحلول عام
 ، 2025بتاأخر نحو خم�ض �شنوات عما كان مخططا
في ال�شابق .و�شي�شاهم هذا الم�شروع حال تنفيذه
في توفير اإم��دادات الغاز لمحطات كهرباء بقدرة
اإجمالية  3جيجاوات .يذكر اأن كل من ال�شركة
الوطنية لال�شتثمار ومجموعة (اأكوا) قد وقعتا في
حزيران /يونيو  2010على اتفاقية �شراكة لإن�شاء
مرفاأ ال�شتقبال ،ومرافق التخزين واإع��ادة تبخير
الغاز ،ومن المتوقع اأن يتم اإن�شاوؤه في منطقة الجرف
الأ�شفر ،على بعد  100كم جنوب كازابالنكا.
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البحـــــث الثاني

الغاز الجديدة في الدول العربية تتطلب ا�شتثمارات
فعلى بع�د  210جنوب غ�رب اأب��و ظبي ي�ق�ع
باهظة ،مقارنة بما تم في ال�شابق كما هو مبين ح�ق�ل �شاه �ش�ديد الحم�و�شة كما ه�و مبين بال�شكل
بالجدول  ،4-3حيث اأنها تواجه بع�ض ال�شعوبات  ،5-3وي��ع��ود اكت�شافه اإل��ى منت�شف ال�شت�ينات،
الفنية ،مثل م�شاريع تطوير حقل �شاه وحقل باب وتاأخ�رت عمل�ية تط�وير الحقل لبعده عن �شبكات
بدولة الإمارات ،وحقول الغاز الجيورا�شية في �شمال الغاز من ناحية ،ول�ش�عوبة ا�شتخراج الغاز الذي
الكويت ،وحقول المياه العميقة بغرب الدلتا في البحر ت�شل فيه ن�شبة كبريتيد الهيدروجين اإل��ى ،%23
المتو�شط بم�شر .وهو ما ي�شتلزم خلق نوع من التوازن هو ما ي�ش�ير اإلى ال�ش�عوبات التقن�ية المتمثلة في
بين اأنماط ال�شتهالك والتوقعات الم�شتقبلية لنمو ت�ش�مي�م خط�وط الأنابيب والمعدات والمواد الأولية
الإنتاج ،لتحديد اأف�شل ال�شبل والخيارات لال�شتفادة للتعامل مع هذا الم�شتوى المرتفع من الحمو�شة
الكاملة من موارد الغاز الطبيعي.
مع ارتفاع درجة الحرارة وال�شغط .وتاأ�ش�شت لهذا
الغر�ض �شركة الح�شن للغاز ( )Al Hosn Gasفي
 :1-2-3م�ساريع تطوير الغاز في دولة االإمارات �شباط/فبراير  ،2010كم�شروع م�شترك بين �شركة
بترول اأب��و ظبي الوطنية (اأدن���وك) بن�شبة ،%60
العربية المتحدة
و�شركة  Occidental Petroleumالأمريكية
ف��ي اإط���ار توفير اح��ت��ي��اج��ات ال��ب��الد الحالية بن�شبة  %40لتطوير مكامن الغاز الحام�شي (عرب
والم�شتقبلية من الغاز الطبيعي ،نظرا لالعتماد عليه اأ ،ب ،ج ،د) الكائنة في الحقل ،با�شتثمارات تقدر
ب�شكل اأ�شا�شي في توليد الطاقة الكهربائية ،تقوم
)
بحوالي  10مليار (
دولر.
دولة الإمارات بتنفيذ م�شاريع تطويرية با�شتثمارات
يهدف م�شروع تطوير حقل �شاه اإل��ى معالجة
�شخمة تهدف اإلى رفع م�شتويات الإنتاج المحلي،
المياف العميقة رب الدلتا في البحر المتوت مصر .وهو مدا يسدتلقل
التدوازنمكعب/اليوم م��ن ال��غ��از الخام
مدن ق��دم
نحوخلدق 1ندومليار
جنبا اإلى جنب مع التو�شع في اإن�شاء البنى التحتية
ملياروالخيد
(10.3السددبه
ددين أنمددار االتددت ح والتوقعددا المسددتقبلية لنمددو اإلنتددا  ،لتحديددد أف دده
متردابامكعب �شنويا) ،لإنتاج نحو 500
ل�شتيراد الغاز الطبيعي.
مليون ق��دم مكعب/اليوم
لحتتفادة الكاملة من موابد ال از الطبيعي.
( 5.2م��ل��ي��ار م��ت��ر مكعب
خ
ع
ج
غز
حق
ع
 :3-2ض
ج
�شنويا) من الغاز الم�شوق،
ت،
الس
خ
إل
ع
سم
ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى  33األ��ف
ال
ب/ي م���ن ال��م��ت��ك��ث��ف��ات،
5100
راقة تصميمية  01.6ملياب
01
تطوير ال از المتكامه
ون��ح��و  4400ط��ن/ال��ي��وم
متر مكع تنويا
اإلمابا
من �شوائل الغاز الطبيعي،
01
5102
 01.6ملياب متر مكع تنويا
تطوير حقه شاف
ون���ح���و  10،000ط��ن/
01
5151
 01.6ملياب متر مكع تنويا
تطوير حقه اب
اليوم من الكبريت ال�شلب
5155
 01.6ملياب متر مكع تنويا
9.2
تطوير حقول ال از الحر
الكويت
 .و���ش��ي��ت��م م��ن��اول��ة ون��ق��ل
( ن اية المرحلة ال ال ة)
الكبريت ال�شلب من حقل
501
5105
بفع اإلنتا من  0.2إلى
دتوق
�شاه اإل��ى ميناء التحميل
مليون دوالب
 6.0ملياب متر مكع تنويا
مصر
بالروي�ض من خالل م�شروع
5109
05
 05.0ملياب متر مكع تنويا
مرب دلتا النيه
القطار ال���ذي ت��م تنفيذه
5.2
5102
بطول  226كم .وهو يعد
 1.5ملياب متر مكع تنويا
تطوير حقه أ و الطبول
للمرحلة الولى
عمان
الم�شروع الأول من نوعه
5109
01
 01.6ملياب متر مكع تنويا
تطوير حقه خقان
في دولة الإمارات ومنطقة
 :من إعداد الباح اتتنادا إلى يانا ومصادب بتمية
الخليج ال��ع��رب��ي لتطوير
:1-3-2

88

ع

غز

فددددي إردددداب تددددوفير احتياجددددا

إل

ت

ح

الددددبحد الحاليددددة والمسددددتقبلية مددددن ال دددداز الطبيعددددي،

نظدددرا لحعتمددداد عليددد شدددكه أتاتدددي فدددي توليدددد الطاقدددة الك ر اييدددة ،تقدددول دولدددة اإلمدددابا

النا ي

والمعدا

والمواد الولية للتعامه مع ه ا المستوى المرتفع من الحموضة مع ابتفا

 .وت تست ل ا ال رر شركة الحصن لل از ( )Al Hosn Gasفدي
دبجة الحرابة وال
دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية
شبار/فبراير  ،5101كمشرو مشتر ين شدركة تدرول أ دو ظبدي الورنيدة (أدندو ) نسدبة
 ،%11وشددركة  Occidental Petroleumالمريكيددة نسددبة  %01لتطددوير مكددامن ال دداز
الحام ي (عرب أ ،ب ، ،د) الكاينة في الحقه ،اتت مابا
ل  :3-2حقل غ ز ش ه ش

ح ض

تقدب حوالي  01ملياب دوالب.

ج بغ ب

ظ

وت�شتحوذ م�شاريع
ت���ط���وي���ر ح���ق���ول ال���غ���از
ع���ل���ى ق�����ش��م ك��ب��ي��ر م��ن
ال����ش���ت���ث���م���ارات ال��ت��ي
�شختها �شركة بترول اأبو
ظبي الوطنية حيث بلغت
ن��ح��و  25م��ل��ي��ار دولر،
وذل���ك ل��م��واك��ب��ة الطلب
المتنامي على الغاز في
اإمارة اأبو ظبي تما�شيا مع
روؤية اأبو ظبي .2030

ع

 :2-2-3م ـ� ـســاريــع
ت ـطــويــر الـ ـغ ــاز ف ــي دول ــة
الكويت
Modified after MEED :
يعد م�شروع تطوير
الغاز
إلىإنتاج
وقدشافبداأ ا
مكامندفالغاز
نحدوفي 0مليداب قددل مكعد /اليدول مدن ال داز
معالجة
الحام�شي.حقه
مشرو تطوير
ي
حقول الغاز الجيورا�شية
قدم
مليون
600
بطاقة
2015
عام
بداية
حقل �شاه
أ�شفل حقول اأم نقا وبحرة
ا
الكويت
�شمال
تقع
التي
الخال ( 01.6ملياب متر مكع تنويا) ،إلنتا نحو  211مليون قددل مكعد /اليدول ( 2.5مليداب
مكعب/اليوم ،و�شي�شاهم الم�شروع حال و�شوله اإلى و�شابرية ،والرو�شتين و�شمال غرب الرو�شتين كما
كامل طاقته الإنتاجية بنهاية الربع الثاني من عام هو مبين بال�شكل  ،6-3من اأبرز التحديات التي تواجه
ث
ف ل
 2015بنحو  %10من اإجمالي الطلب
المحلي على �شركة نفط الكويت .حيث تقع الطبقات الحاملة
156
ظبي.
أبو
ا
في
الغاز
للغاز على اأعماق بعيدة ت�شل اإل��ى  16األ��ف قدم،
اأما م�شروع تطوير حقل باب �شديد الحمو�شة ،ويعلوها طبقة روا�شب ملحية مما يحد من اإمكانية
والذي ت�شاهم فيه �شركة بترول اأبو ظبي الوطنية الت�شوير الزلزالي ،ودقة تحديد اأماكن الآبار .ي�شاف
بن�شبة  %60و�شركة  Shellبن�شبة  ،%40فهو اإلى ما�شبق اأن الطبقات الحاملة من الكربونات ذات
يمثل تحديا اأكبر من الناحية التقنية والقت�شادية الم�شامية المنخف�شة ،وهو ما ي�شتلزم حفر العديد
حيث ت�شل ن�شبة كبريتيد الهيدروجين في الغاز من الآبار لرفع الإنتاجية من الحقل .وتتراوح ن�شبة
اإلى  .%30ووفقا لما اأكدته �شركة  Shellموؤخرا ،الكبريت بين  ،%6-2بينما تتراوح ن�شبة كبريتيد
فاإنه يجرى حاليا اإع��داد الت�شميمات الهند�شية الهيدروجين بين  .%35-20وتجعل هذه التحديات
للم�شروع ،ومن المخطط البدء في المرحلة التالية من هذا الم�شروع الأ�شعب من نوعه على م�شتوى
عام  .2015ويهدف م�شروع تطوير حقل باب اإلى العالم ،حيث تتجمع عوامل ارتفاع درجة الحرارة
معالجة نحو  1مليار قدم مكعب/اليوم ( 10.3مليار وال�شغط ،مع عمق الطبقات الحاوية للغاز العالي
متر مكعب �شنويا) من الغاز الخام لإنتاج  540مليون الحمو�شة .ويت�شمن الم�شروع ثالثة مراحل للو�شول
قدم مكعب/اليوم ( 5.6مليار متر مكعب �شنويا)من باإنتاج الغاز اإلى  1مليار قدم مكعب/اليوم (10.3
الغاز الم�شوق با�شتثمارات تقدر بحوالي  10مليار مليار متر مكعب �شنويا) ،و 350األ��ف ب/ي من
دولر ،ومن المتوقع و�شع الحقل على الإنتاج بحلول المتكثفات والزيت الخفيف بحلول عام  ،2015اإل
عام .2020
اأنه في �شوء التحديات �شالفة الذكر ،فقد عدلت
89

وتتراوب نسبة الكبريت ين  ،%1-5ينما تتراوب نسبة كبريتيدد ال يددبوجين دين .%62-51
الثانيمن ه ا المشرو الصع
التحديا
وتجعه ه ف
البحـــــث
عوامه ابتفا دبجة الحرابة وال

من نوع على مستوى العدالن ،حيد

 ،مع عمق الطبقدا

تتجمدع

الحاويدة لل داز العدالي الحموضدة.

ويت من المشرو

ح ة مراحه للوصول نتا ال از إلى  0مليداب قددل مكعد /اليدول (01.6

مليدداب متددر مكع د

والقيددت الخفيددف حلددول عددال

تددنويا) ،و 621ألددف ب /مددن المتك فددا

�شركة نفط الكويت تاريخ الو�شول بالم�شتهدف من القاب�شة للغازات الطبيعية"اإيجا�ض" لتنفيذ م�شروع
 ،5102إال أندد فددي ضددو التحددديا تددالفة الدد كر ،فقددد عدددلت شددركة نفدد الكويددت تددابي
الإنتاج اإلى عام  .2022/2021وقد بلغ متو�شط غرب دلتا النيل ()West Nile Delta، WND
داز الحدر
وقدد لد متوتد
اإلنتا إلدى
الغازدف من
الوصولإنتاجالمست
.5155العام
/5150خالل
عداللأول��ى
المرحلة ا
الحر في
ا
بنحو  12مليار دولر ،بعد
إنتدا ت�ال�ق��در
با�شتثمارات
مكعب/
مليون قدم
139
العالنحو
2014/2013
الجانبين0.0ا�شتمرت ل�شنوات .وبموجب
مفاو�شات
مكعدبين /اليدول (
 065مليون قدل
 5100نحو
/5106
المالي
الماليالولى خحل
في المرحلة
مليار .متر مكعب �شنويا).
اليوم
التفاق� ،شتقوم �شركة  BPبتطوير منطقتي �شمال
مكع(1.4تنويا)
ملياب متر
الإ�شكندرية البحرية (ح�شة
ش
س
غز ج
ل  :8-2حق
 ،%60 BPح�����ش��ة DEA
 ،)%40وغرب المتو�شط مياه
ب
عميقة (ح�شة ،%80 BP
ت
ح�شة  ،)%20 DEAالتي
ت
تقدر احتياطياتهما من الغاز
بنحو  140مليار متر مكعب،
ومن المتكثفات نحو  55مليون
برميل ،لإنتاج نحو  1.2مليار
ق���دم م��ك��ع��ب/ال��ي��وم (12.4
م��ل��ي��ار م��ت��ر م��ك��ع��ب ���ش��ن��وي��ا)
اأي ما يعادل نحو  %25من
اإنتاج م�شر الحالي من الغاز
الطبيعي ،و�شيوجه بالكامل
 :شركة نف الكويت
ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات ال�����ش��وق
 :3-2-3مـ�ـســاريــع تـطــويــر ال ـغــاز فــي جمهورية المحلي .ومن المخطط الإ�شراع بخطط التطوير،
ث
ف ل
على اأن تتدفق اأول��ى كميات الغاز من الم�شروع
158
م�سر العربية
وفي م�شر التي ت�شهد طلبا متزايدا على الغاز بمعدل  4.65( 450مليار متر مكعب �شنويا) مليون
من ناحية ،وتراجع في معدلت الإنتاج من ناحية قدم مكعب/اليوم بح�لول عام  ،2017ثم رفع�ها اإلى
اأخرى ،تم الإعالن موؤخرا عن تنمية بع�ض الحقول  800مليون قدم مكعب/اليوم ( 8.3مليار متر مكعب
المكت�شفة التي تاأخرت لعدة �شنوات .وفي م�شعى �شنويا) بحلول عام  2018حتى يتم الو�شول اإلى
من ال�شركة الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية الإنتاج الم�شتهدف .ووفقا للم�شروع ،فاإنه �ش�وف يت�م
"اإيجا�ض" لجذب المزيد من ال�شتثمارات الأجنبية رب�ط اإنت�اج حقلي ليبرا ،وطورو�ض في منطقة �شمال
في مجال ال�شتك�شاف ،طرحت ال�شركة منظومة الإ�شكندرية مع ت�شهيالت الغاز البحرية التابعة
جديدة لأ�شعار الغاز بحيث يتراوح ال�شعر بين  -3.95ل�شركة البرل�ض للغاز التي تقع �شمن منطقة امتياز
 5.88دولر /مليون وحدة حرارية بريطانية ،بديال المياه العميقة بغرب الدلتا ( )WDDMالتابعة
عن ال�شعر القديم البالغ  2.65دولر/مليون وحدة ل�شركة  BGالبريطانية .اأما حقول الجيزة ،والفيوم،
حرارية بريطانية ،كمحفز قوي لل�شركات الأجنبية وراف��ي��ن الواقعة ف��ي نف�ض المنطقة ،ف�شيتم مد
لدفعها نحو �شخ مزيد من ال�شتثمارات في عمليات خطوط اإنتاج جديدة اإلى البر ،حيث �شيتم معالجة
اإنتاج الجيزة ،والفيوم ،في محطة روزيتا لمعالجة
ال�شتك�شاف والتطوير .
الغاز القائمة بمدينة اإدكو ،بينما �شيتم اإن�شاء محطة
ف��ي اآذار/م���ار����ض ع��ام  ،2015وق��ع��ت اأخ��ي��را مجاورة جديدة لمعالجة اإنتاج رافين كما هو مبين
�شركة  BPعلى اتفاقية م��ع ال�شركة الم�شرية بال�شكل .7-3
90

منطقددة امتيدداز الميدداف العميق دة ددرب الدددلتا ( )WDDMالتا عددة لشددركة  BGالبريطانيددة .أمددا
الغاز جديددة
حقول الجيقة ،والفيول ،وبافين الواقعة في نفس المنطقدة ،فسديتن مدد خطدوردورإنتدا
إلدىفي تحقيق التنمية المستدامة
الطبيعي
في الدول العربية
البددر ،حي د تدديتن معالجددة إنتددا الجيددقة ،والفيددول ،فددي محطددة بوزيتددا لمعالجددة ال دداز القايمددة
مدينددة إدكددو ،ينمددا تدديتن إنشددا محطددة مجداوبة جديدددة لمعالجددة إنتددا بافددين 1كمددا هددو مبددين
الشكه .5-6

 2800ك��م م��رب��ع .واأن��ف��ق��ت
ك BP
ع
ل
عغ ب
ل :3-2
بالفعل BPمئات الماليين
م��ن ال�����دولرات لحفر اآب���ار
ا�شتك�شافية وتقييمية .وبعد
ن���ج���اح م��ف��او���ش��ات ط��وي��ل��ة
ع
ب ت
ا�شتغرقت نحو اأربع �شنوات،
وقعت �شركة  BPفي نهاية
ع��ام  ،2013على اتفاقية
مدتها  30عاما مع الحكومة
العمانية لتطوير حقل خزان،
ل�شتخراج نحو  1مليار قدم
مكعب من الغاز/اليوم (10.3
ت ل
ت
مليار متر مكعب �شنويا)،
ون��ح��و  25األ����ف ب/ي من
Modified after MEES :
المتكثفات بحلول ،2018
في دلتددا النيدده البريددة ،حيد قددرب با�شتثمارات تقدر بنحو 16
منطقددة
دوق ف
مشددرو دتد
ومدن�نالمشددابيع
دي�وق
د�د��ش�
م�شروع
درى����رى
الخدلأخ
الم�شاريع ا
وم�
مدن اأن تقوم ال�شركة بحفر نحو
المقرر
الحداليومن
اإلنتدا دولر.
 DEAلرفدعمليار
 501قررت
نحوحيث
البرية،
DEAدلتا
منطقة
للحقده
�شركة إضدافية
مليون دوالب
النيل ض
اللمانية
شركة
خم�شة ع�شرة عاما ،بمتو�شط
مدار
على
بئر
300
لرفع
إ�شافية
ا
دولر
مليون
240
نحو
�شخ
ألمانية
ل
ا
 001مليون قدل مكع /اليول إلى  611مليون قدل مكع /اليول ( 6.0ملياب متر مكع تدنويا)
الإنتاج الحالي للحقل من  140مليون قدم مكعب 20 /بئر �شنويا.
حلددول عددال  ،5101عددد أن تددن االتفدداق علددى بفددع تددعر ال دداز مددن  5.2دوالب/مليددون وحدددة
اليوم اإلى  300مليون قدم مكعب/اليوم ( 3.1مليار
وفي �شباط /فبراير من عام  ،2014فازت �شركة
مليون وحدة
ريطانية إلى
حرابية
ريطانية.2
 ،2016بعد
دوالب /عام
6.2بحلول
�شنويا)
متر مكعب
حرابية اأن تم  Petrofacالبريطانية بعقد قيمته  1.2مليار دولر
التفاق على رفع �شعر الغاز من  2.5دولر/مليون لإن�شاء مجمع معالجة مركزية ي�شم وحدتي معالجة
وحدة حرارية بريطانية اإلى  3.5دولر/مليون وحدة MEES, Vol.58, No.11, 13/03/2015
قدم مكعب/اليوم لكل منهما،
مليون
MEES,
Vol.58,525
بطاقة No.13,
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حرارية بريطانية .
ووحدة لمعالجة المتكثفات الم�شاحبة للغاز المنتج،
ث
ف ل
ووح��دة لمعالجة مياه ال�شرف ال�شناعي ،ومحطة
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لتوليد الكهرباء .ويتوقع اأن يتم النتهاء من هذه
 :4-2-3م�ساريع تطوير الغاز في �سلطنة عمان
الأعمال واأن يكون المجمع جاهز للت�شغيل بحلول
تتواجد حقول الغاز المكت�شفة في عمان التي لم
ع��ام  ،2017حيث من المخطط ب��دء اإن��ت��اج الغاز
يتم تنميتها في �شخور كتيمة التي تت�شم بانخفا�ض
من حقل خزان نهاية عام  ،2017ورفعه تدريجيا
الم�شامية بالإ�شافة اإل��ى ارتفاع درج��ات الحرارة
للو�شول اإلى الإنتاج الم�شتهدف بحلول عام .2018
وال�شغط ،وهو ما اأدى اإلى تاأخر تطويرها.
كما يعد حقل غاز اأبو الطبول اأحد الحقول الغير
ففي حقلي خزان ومكارم اللذان تم اكت�شافاهما
تقليدية التي بداأت �شركة النفط العمانية لال�شتك�شاف
عام  1993في القطاع 61-و�شط عمان ،تتواجد
والإنتاج بتنميتها موؤخرا .ففي اأواخر عام ،2010
الطبقات الحاملة للغاز على اأعماق ت�شل اإلى اأكثر
اأُ�شُ ندت اإلى ال�شركة منطقة المتياز 60-التي تمتد
من  15األف قدم ( 4،650متر) ،وهى من ال�شخور
على م�شاحة  1،500كم مربع ،وت�شم حقل غاز اأبو
الكتيمة ،وه��و م��ا اأدى اإل��ى ت�اأخ��ر ان��ط��الق خطط
الطبول الذي يقع �شمن �شخور كتيمة ،بعد تخلي
التطوير ،حتى فازت �شركة  BPفي عام  2007بحق
�شركة  BGالبريطانية عن المنطقة في وقت �شابق
المتياز لتطوير المنطقة التي تمتد على م�شاحة
1
2
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البحـــــث الثاني

من نف�ض العام .وقد نجحت �شركة النفط العمانية
منذ ت�شلمها المنطقة في اإنجاز م�شروع تطوير الحقل
بعد �شنوات قليلة ،والذي يعد الم�شروع الأول لإنتاج
الغاز غير التقليدي في عمان ،حيث اأعلنت ال�شركة
في اأيلول�/شبتمبر  ،2014بداية تدفق اأولى كميات
الغاز من حقل اأبو الطبول بمعدل  27مليون قدم
مكعب/اليوم و 2500ب/ي من المتكثفات ،ونجاح
الت�شغيل التجريبي لمحطة معالجة الغاز الطبيعي.
ومع اكتمال عمليات الت�شغيل� ،شي�شل الإنتاج اإلى
نحو  70مليون قدم مكعب/اليوم ( 0.7مليار متر
مكعب �شنويا) ،ونحو  5،500ب/ي من المتكثفات،
و�شي�شخ الغاز المعالج في �شبكة الغاز الحكومية
في �شيح نهيده ،ومن خاللها يمكن نقله اإلى مجمع
ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي الم�شال.
ومن المخطط اأن يتم الحفاظ على معدل 70
مليون قدم مكعب/اليوم لمدة �شت �شنوات تمثل
المرحلة الأولى من الم�شروع .وخالل هذه الفترة،
�شوف ت�شتمر اأن�شطة الحفر لت�شيف ب�شعة اآبار
�شنوياً للحفاظ على م�شتويات الإنتاج ،ويتوقع اأن
ي�شل اإجمالي ال�شتثمارات في هذه المرحلة اإلى
حوالي  2.5مليار دولر.
 :3-3تنويع مزيج الطاقة في الدول العربية
ل �شك اأن هيمنة ال��وق��ود الأح���ف���وري على
اأنظمة الطاقة في الدول العربية يطرح العديد من
الت�شاوؤلت حول القدرة على ا�شتدامة هذا المزيج
لعقود قادمة ،ومراعاة احتياجات الأجيال القادمة،
في ظل الطلب المتنامي على الطاقة الأولية الذي
تخطى � %4شنويا خ��الل الفترة ،2013-2000
والنمو المت�شارع على الطاقة الكهربائية الذي تخطى
� %6شنويا خالل نف�ض الفترة متجاوزا �شعف معدل
النمو العالمي .كما اأنه لتلبية الطلب الم�شتقبلي على
الطاقة الكهربائية� ،شيتطلب اإ�شافة ق��درة توليد
باأكثر من  20جيجاوات �شنويا .ومن جانب اآخر ،فاإن
هذا النمو المت�شارع يعني زيادة في ا�شتهالك النفط
والغاز ،ومن ثم تراجع الكميات المتاحة للت�شدير
من الدول العربية الم�شدرة للبترول اإلى الأ�شواق
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العالمية ،وبالتالي تراجع العائدات البترولية التي
تمثل الم�شدر الرئي�شي لالإيرادات العامة ،والمحفز
القوي للحكومات لالإنفاق على م�شروعات البنية
التحتية ،والتعليم ،وال�شحة ،وه��و اأم��ر ل يمكن
تحمله.
وانطالقا من ه��ذه التحديات ،اتخذت بع�ض
الدول العربية عدة خطوات من �شاأنها تنويع مزيج
الطاقة الأول��ي��ة ،والتوجه نحو ا�شتغالل م�شادر
الطاقة الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة
ال�شم�شية والطاقة الحرارية الأر�شية في توليد
الكهرباء ،وال�شعي نحو تنفيذ برامج لال�شتخدام
ال�شلمي للطاقة ال��ن��ووي��ة .وب��ال��رغ��م م��ن اأن هذه
الم�شادر لي�شت بديال عن الوقود الأحفوري ،اإل اأنه
يبقى لها دورا هاما ومكمال في مزيج اإنتاج الطاقة
الأولية ،ومزيج توليد الطاقة الكهربائية.
ول �شك اأن مزايا ا�شتخدام م�شادر الطاقة
الجديدة والمتجددة والطاقة النووية في توليد
الكهرباء تتلخ�ض في انخفا�ض تكاليف التوليد
مقارنة بالمحطات الحرارية العاملة بالنفط اأو الغاز،
كما اأنه ل تنتج اأية انبعاثات عن تلك الم�شادر ،لكن
يبقى ارتفاع التكاليف ال�شتثمارية الالزمة لإن�شاء
محطات الطاقة النووية اأو المحطات الحرارية
الأر�شية اأو ال�شم�شية اأو مزارع الرياح ،عامل رئي�شي
وجوهري في تحديد اللجوء اإلى هذه الخيارات.
ول��ل��وق��وف ب�شكل اأك��ث��ر دق���ة ع��ل��ى ال��ج��دوى
القت�شادية لكافة اأن��واع محطات الكهرباء ،فالبد
من النظر اأول اإلى التكاليف ال�شتثمارية المطلوبة
لأعمال الهند�شة والتوريد والإن�شاء ،وكلفة التمويل،
واأية م�شاريف اأخرى طارئة ناتجة عن تذبذب اأ�شعار
المواد والمعدات اأو اأجور العمالة الالزمة ،وثانيا اإلى
تكاليف التوليد على طول فترة العمر الفترا�شي
للمحطة .فبالنظر اإل��ى التكاليف ال�شتثمارية،
يت�شح اأن المحطات الغازية (والمحطات التي تعمل
بنظام الدورة المركبة) هي الأقل مقارنة بالمحطات
الأخ���رى ،حيث ت��ت��راوح بين  1636- 565دولر
لكل كيلو وات من ال��ق��درة المركبة ،على اأ�شا�ض
عائد على ال�شتثمار ن�شبته  %5اأث��ن��اء عمليات

دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

ل

الإن�شاء والتركيب .بينما تتراوح التكلفة ال�شتثمارية وغيرهما) على طول فترة ال�شتخدام لت�شمل كافة
للمحطات العاملة بالفحم بين  632و 3995دولر التكاليف ابتداء من التكاليف ال�شتثمارية ،وتكاليف
لكل كيلو وات م��ن ال��ق��درة المركبة .اأم��ا الطاقة الت�شغيل وال�شيانة ،وتكاليف الوقود الم�شتخدم،
النووية فتتراوح التكلفة ال�شتثمارية بين  -1751والتخل�ض من النفايات ،ووقف الت�شغيل ،مع فر�شية
 6988دولر لكل كيلو وات من القدرة المركبة  .ثبات اأ�شعار الكهرباء للم�شتخدم النهائي.
اأما باقي م�شادر الطاقة الجديدة والمتجددة ،فت�شل
وفي هذا ال�شياق ،يت�شح اأن تكلفة توليد الكهرباء
التكلفة ال�شتثمارية اإلى  6233دولر لكل كيلو وات للمحطات النووية على طول العمر الفترا�شي هي
من القدرة المركبة لمحطات الرياح ،واإلى  6917الأقل حيث تتراوح بين  29و 82دولر لكل ميجاوات
للمحطات العاملة بالخاليا الكهرو�شوئية كما هو �شاعة من الكهرباء المولدة ،بينما تتراوح في حالة
مبين بال�شكل  .8-3وب�شكل عام يعود هذا التفاوت المحطات الغازية بين  119-36دولر لكل ميجاوات
فيز التكاليفحق قلنف�ض سالنوع من المحطات اإلى عدة �شاعة من الكهرباء المولدة ،بينما تعد المحطات
غ
عوامل منها ن��وع التكنولوجيا المطبقة ،وظ��روف ال�شم�شية الأعلى بتكلفة تتراوح بين  123و410
ال�شوق المحلي م��ن دول��ة لأخ���رى ،وال�شتراطات دولر لكل ميجاوات �شاعة من الكهرباء المولدة كما
والبيئية.القدده مقابنددة المحطددا الخددرى ،حي د تتددراوب التكلفددة ددين - 212
المركبددة) هددي
الدددوبة
التنظيمية
هو مبين بال�شكل .9-3
أتاس عايد على االتدت ماب نسدبت %2
المركبة،
منإنهالقدبة
�شبيلكيلو وا
دوالب لكه
علىكهرباء
محطة
لتركيب
المثال ،فا
0161وعلى
االتدت مابية للمحطدا العاملدة دالفحن
تتدراوب التكلفدة
ال�شتثمارية
والتركيد ف.اإنينمداالتكلفة
اإلنشداميجاوات،
عمليا1000
أ نابقدرة
 :4-3ال�سيا�سات والخطط الحالية ال�ستغالل
دولر
مليار
و1.8
دولر
مليون
565
بين
�راوح
د ت�
النوويددة فتتد
الطاقددة
دين�ت� 165و 6552دوالب لكدده كيلددو وا مددن القدددبة المركبددة .أمددا
دراوب في الدول العربية
المتجددة
الطاقة
م�سادر
للمحطة الغازية ،بينما تتراوح لمحطة الطاقة النووية
التكلفة االتدت مابية دين  1599-0520دوالب لكده كيلدو وا مدن القددبة
كبيرأمدامنداقي
المركبدة.1
الدول العربية اأهدافا لح�شة
و�شع عدد
بين  1.7مليار دولر و 7مليار دولر .بيد اأن لهذا
فيكيلددو
المتجددةلكدده
 1566دوالب
مصددادب الطاقددة الجديدددة والمتجددددة ،فتصدده التكلفددة االتددت مابية إلددى
مزيح الطاقة ،مع اختالفها
الطاقة
الأمر بعدا اآخر من الناحية القت�شادية اإذا تم ح�شاب
مندددا حيث الح�شة الم�شتهدفة
أخ��رى
دولة اإلى
 1505من
الخحيد
العاملدادددة
للمحطددددا
ددداب ،وإلددددى
طول الريد
لمحطددددا
ددددبة المركبد
تكلفةدددن القد
وا مد
الفترا�شي
العمر
الكهرباءدددةعلى
توليد
مزيج الطاقة الأولية ،والتقنية
أو
ا
الكهرباء،
توليد
في
يعدود هد ا التفداو فدي التكداليف لدنفس
 Costشكه عدال
الشكه  .9-6و
روضويية كما هو مبين
Levelised
(of Electricity،
الكللمحطة
 ،)LCOEوالتي يمكن من خاللها مقارنة تكاليف الم�شتخدمة اإما طاقة �شم�شية اأو طاقة الرياح اأو
النو من المحطا إلى عدة عوامه من ا نو التكنولوجيا المطبقة ،وظدروف السدوق المحلدي
التوليد للمحطات المختلفة (النووية اأو الغازية الطاقة الحرارية الأر�شية .واأغلب ال��دول العربية
من دولة لخرى ،واالشترارا التنظيمية والبي ية.
و�شعت اأه��داف��ا لح�شة
ال ل ال��ط��اق��ة ال��م��ت��ج��ددة في
ه ئ
ع ح ت
خ ف
ف الس
ل  :9-2ق
%3
ع ئ ع ى الس
ك  ،عى سس
ق
ت
ك
م���زي���ج ت���ول���ي���د ال��ط��اق��ة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ع��ل��ى وج��ه
16,000
14,176
14,000
الخ�شو�ض ،بينما و�شع
12,000
البع�ض الآخ���ر ك���الأردن
10,000
وفل�شطين اأهدافا لح�شة
8,000
7,958
6,988
ال��ط��اق��ة ال��م��ت��ج��ددة من
6,233
6,000
4,000
3,995
اإجمالي م�شادر الطاقة
2,949
2,000
1,892
1,863
1,751
الأول���ي���ة .وب��ال��ن��ظ��ر اإل��ى
1,253
632
565
0
الن�شبة الم�شتهدفة في
م��زي��ج ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء،
يت�شح اأن تون�ض والجزائر
* اتت نا الخحيا الك روضويية للتطبيقا المنقلية
قد و�شعتا اأعلى الأهداف
 :يانا مشتقة ومحسو ة من IEA/NEA, projected costs of generating electricity, 2010
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محطة ك ر ا قددبة  0111ميجداوا  ،فد ن التكلفدة

االتت مابية تتراوب ين  212مليون دوالب و 0.9ملياب دوالب للمحطة ال ازية ،ينما تتدراوب
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وفي ه ا السياق ،يت

أن تكلفة توليد الك ر دا للمحطدا

االفتراضي هي القده حيد
البحـــــث الثاني
المولدة ،ينما تتراوب في حالدة المحطدا

النوويدة علدى ردول العمدر

تتدراوب دين  55و 95دوالب لكده ميجداوا

من الك ر دا المولددة ،ينمدا تعدد المحطدا
دوالب لكه ميجاوا
ل :8-2

تداعة مدن الك ر دا

ال ازيدة دين  005-61دوالب لكده ميجداوا

تداعة

الشمسدية العلدى تكلفدة تتدراوب دين  056و001
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* اتت نا الخحيا الك روضويية للتطبيقا المنقلية
 :يانا مشتقة ومحسو ة من IEA/NEA, projected costs of generating electricity, 2010

طموحا على م�شتوى المنطقة العربية ،حيث 165
ت�شتهدف
الجزائر الو�شول بح�شة الطاقة المتجددة اإلى %40
من اإنتاج الكهرباء بحلول عام  ،2030وفي تون�ض
بن�شبة  %25من اإنتاج الكهرباء بحلول عام .2030
وفي م�شر ،من المخطط اأن ت�شل ح�شة الطاقة
المتجددة في مزيج الكهرباء اإلى  %20بحلول عام
 ،2020وهي نف�ض الن�شبة التي ت�شتهدفها دولة قطر
ولكن بحلول عام  .2030وفي الكويت ،من المخطط
اأن ت�شل ح�شة الطاقة المتجددة اإلى  %15بحلول
عام .2030
كما ت�شتهدف لبنان الو�شول بح�شة الطاقة المتجددة
اإلى  %12من اإنتاج الكهرباء بحلول عام  .2020اأما في
دولة الإم��ارات ،فتخطط اإم��ارة اأبو ظبي اأن ت�شكل الطاقة
المتجددة نحو  %7من اإجمالي القدرات المركبة بحلول
عام  ،2020وفي دبي نحو  %5من الكهرباء المولدة ولكن
بحلول عام .2030
وبالن�شبة للم�شتهدف في مزيج الطاقة الأولية،
فت�شعى الأردن اأن ت�شاهم م�شادر الطاقة المتجددة
بنحو  %7من اإجمالي الطاقة الأولية في عام ،2015
ون��ح��و  %10بحلول ع��ام  ،2020وف��ي فل�شطين
نحو  %25بحلول عام  .2020يبين الجدول 5-3
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ف ل

ث

الأهداف العامة لح�شة الطاقة المتجددة في مزيج
توليد الكهرباء في الدول العربية.
اأم���ا بالن�شبة ل���الأه���داف وف��ق��ا للتكنولوجيا
الم�شتخدمة ،فيالحظ اأن الطاقة ال�شم�شية وطاقة
الرياح هما الختيار الأول لدول المنطقة كم�شادر
متجددة الطاقة لتحقيق الأه���داف المرجوة كما
هو مبين بالجدول  ،6-3كما و�شعت بع�ض الدول
العربية اأه��داف��ا لال�شتفادة من الطاقة الحرارية
الأر�شية وتحويل النفايات والمخلفات اإلى طاقة،
مع اإن�شاء محطات كهرومائية �شغيرة .ووفقا لهذه
الأه��داف ،فاإن اإجمالي القدرات المركبة لم�شادر
الطاقة المتجددة يتوقع اأن يبلغ  45جيجاوات
بحلول عام  ،2020ثم حوالي  100جيجاوات بحلول
عام  .2030ومن الوا�شح اأي�شا اأن الدول العربية
المنتجة والم�شدرة للنفط وفي مقدمتها ال�شعودية
والجزائر ،قد تبنت اأهدافا و�شيا�شات اأكثر طموحا
مقارنة بالدول العربية الم�شتوردة للنفط ،اأي اأنه في
حال تحقيق هذه الأه��داف ،ف�شيكون لهذه الدول
دور ريادي في المنطقة من حيث ا�شتغالل م�شادر
الطاقة المتجددة ،وح�شتها في الإن��ت��اج ،وحجم
ال�شتثمارات المخ�ش�شة.

دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

وقد قامت بالفعل بع�ض الدول العربية في تنفيذ
م�شاريع لم�شادر الطاقة المتجددة ،ومن اأبرز ما تم
ت�شغيله موؤخرا م�شروع محطة الكريمات ،اأول م�شروع
للطاقة ال�شم�شية المركزة(Concentrated
 )Solar Power، CSPفي م�شر ،وهي تقع على
بعد  90كم جنوب القاهرة ،وت�شم حقل �شم�شي
يمتد على م�شاحة  1900متر مربع .وتتميز تلك
المنطقة الغير ماأهولة بال�شكان ،بارتفاع كثافة
الإ�شعاع ال�شم�شي التي ت�شل اإلى  2400كيلووات
�شاعة على المتر المربع في ال�شنة .وقد تم البدء
في اإن�شاء محطة الكريمات في كانون الثاني/يناير
 ،2008وتم الت�شغيل التجاري في حزيران/يونيو
 ،2011وبلغت التكاليف الإجمالية نحو  290مليون
دولر ،مولها البنك الدولي ،ومرفق البيئة العالمي،
وبنك اليابان للتعاون الدولي .وتعد محطة الكريمات
نموذج من المحطات ذات الدورة ال�شم�شية المركبة
المتكاملة (Integrated Solar Combined
 )Cycle، ISCCحيث ت�شتخدم محطة غازية تعمل
بنظام الدورة المركبة بقدرة  120ميجاوات ،واأخرى
�شم�شية بقدرة  20ميجاوات ،ويبلغ الناتج من الطاقة
ال�شم�شية كن�شبة من اإجمالي الطاقة المنتجة في
محطة الطاقة الهجينة نحو . %4.1
وف��ي دول��ة الإم����ارات ،يعد م�شروع "�شم�ض-
 "1باإمارة اأبو ظبي اأكبر محطة للطاقة ال�شم�شية
المركزة في العالم بقدرة اإجمالية  100ميجاوات.
وتمتد �شم�ض 1-على م�شاحة  2500متر مربع ،وتم
افتتاحها ر�شميا في اآذار/مار�ض  ،2013وا�شتغرق
اإن�شاوؤها نحو � 3شنوات بتكلفة قدرها  600مليون
دولر .وتعتمد المحطة على تركيز الحرارة الم�شتمدة
من اأ�شعة ال�شم�ض على اأنابيب ممتلئة ب�شائل نقل
ح��راري لإن��ت��اج البخار ال��ذي ي�شتخدم في تدوير
توربين بخاري وتوليد الكهرباء .ومن المتوقع اأن يتبع
"�شم�ض "1-م�شروع "�شم�ض "2-و"�شم�ض "3-خالل
ال�شنوات المقبلة.
ويت�شح من الم�شاريع �شالفة الذكر ،اأنها م�شاريع
باهظة التكاليف ،حيث ت�شل تكلفة الكيلو وات من
القدرة المركبة لم�شروع "�شم�ض "1-مثال اإلى نحو

 6000دولر ،اإل اأنها م�شاريع تجريبية ما زالت
في مراحلها الأول��ى نحو ا�شتغالل تلك الم�شادر
المتوافرة في المنطقة العربية.
 :5-3ب ــرام ــج اال� ـس ـت ـخــدام ال ـ� ـس ـل ـمــي لـلـطــاقــة
النووية في الدول العربية
اأب��دى ع��دد قليل من ال��دول العربية اهتماما
بخيار الطاقة النووية في توليد الكهرباء ،حيث
تفتقر الدول العربية ب�شكل عام اإلى البنى التحتية
الأ�شا�شية لإن�شاء المحطات النووية ،اأبرزها القوانين
والت�شريعات ال��الزم��ة التي تنظم عمليات اإن�شاء
وت�شغيل المحطات النووية ،والكوادر العلمية الموؤهلة
والمدربة لت�شغيل و�شيانة المحطات ،و�شيا�شات
وحلول طويلة الأمد لإدارة النفايات النووية وكيفية
التخل�ض منها .ولكن ه��ذه ال�شروريات ل يمكن
اعتبارها عقبات ي�شعب التغلب عليها ،اإنما ت�شتلزم
مراحل اإعداد وتهيئة تتطلب ع�شر �شنوات اأو اأكثر،
بجانب اللتزامات المالية الكبيرة.
عربيا ،اأعلن عدد قليل من ال��دول العربية في
مقدمتها الإمارات ،وم�شر ،والأردن عن الرغبة في
اإن�شاء محطات نووية كما هو مبين بالجدول ،7-3
اإل اأن دولة الإمارات هي الأقرب عمليا نحو توليد
الكهرباء من المحطات النووية.
ففي ع��ام  ،2008اأ���ش��درت الإم����ارات وثيقة
"ال�شيا�شة العامة لدولة الإمارات في تقييم اإمكانية
تطوير برنامج للطاقة النووية ال�شلمية في الدولة"،
وال��ذي اأ�شارت فيه اإل��ى اأن الحد الأق�شى للطلب
على الكهرباء �شي�شل اإلى  40جيجاوات بحلول عام
 ،2020ا�شتنادا اإلى معدل نمو �شنوي  %9ابتداء من
عام  .2007وبناء على هذه النتائج ،اأو�شحت الوثيقة
اأن كميات الغاز الطبيعي المتاحة يمكن اأن تلبي ما
يتراوح بين  25-20جيجاوات كحد اأق�شى في عام
 .2020وبدرا�شة كافة الخيارات الأخ��رى ،تبين اأن
الخيار النووي خيارا فعال من الناحية التجارية،
وواعدا من الناحية البيئية .وبالفعل تولت موؤ�ش�شة
الإم��ارات للطاقة النووية م�شوؤولية تنفيذ البرنامج
النووي ،التي اختارت بدورها في العام  2009اتحاد
97
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�شركات تقوده �شركة  KEPCOالكورية ،لت�شميم ثنائية في المجال النووي مع فرن�شا وال�شين وكوريا
وبناء اأربعة وح��دات بقدرة  1.4جيجاوات/وحدة ،الجنوبية والأرج��ن��ت��ي��ن ،ويتوقع اأن ت�شتغرق فترة
والم�شاعدة في عمليات الت�شغيل وال�شيانة .وبداأ تاأ�شي�ض البرنامج الوطني من � 15-6شنة ،بغية اإن�شاء
بناء الوحدة الأول��ى عام  ،2012والوحدة الثانية محطات نووية بقدرة مركبة اإجمالية  18جيجا وات
في عام  .2013ويتوقع اأن يبداأ الت�شغيل التجاري بحلول عام  .2032كما ت�شعى الجزائر لإن�شاء اأول
للوحدة الأول��ى عام  ،2017على اأن يتبعها ت�شغيل محطة نووية بقدرة  1جيجاوات قبل عام .2029
الوحدات الأخرى تباعا خالل الفترة .2020-2017
اأما م�شر ،فيعد برنامج الطاقة النووية الم�شري
وفي الأردن ،وقعت ال�شلطات الأردنية في اآذار /الأقدم في المنطقة ،حيث يعود اإلى فترة الخم�شينيات
مار�ض  2015اتفاقية اإطارية مع �شركة  ROSATOMعند تاأ�شي�ض هيئة الطاقة الذرية ،ثم تاأ�شي�ض هيئة
الرو�شية لإن�����ش��اء محطة ن��ووي��ة ب��ق��درة اإجمالية  2المحطات النووية لتوليد الكهرباء عام  .1976وبعد
)
(
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دور الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول العربية

 :5-3اال�ستنتاجات
• ي�شهد ا�شتهالك الطاقة الأول��ي��ة في ال��دول
العربية تطورا �شنويا ملحوظا ،منقادا بعدة
عوامل اأبرزها النمو ال�شكاني ،والتح�شن في
الأحوال المعي�شية ،والنمو المت�شارع في الطلب
على الطاقة الكهربائية ،وخا�شة في �شهور
ال�شيف.
• يهيمن الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة
في ال��دول العربية ،وح�شته في ارتفاع حيث
بلغت في ع��ام  2013نحو  %99.3مقارنة
بنحو  %98.3عام  .2000وفي نف�ض ال�شدد،
ارتفعت ح�شة ال��غ��از الطبيعي على ح�شاب
ال��ن��ف��ط ،حيث بلغت نحو  %50.3ف��ي عام
 2013مقارنة ب�  %44عام  ،2000في حين
تراجعت ح�شة النفط خالل نف�ض الفترة من
 %53.2اإلى .%47.8
• ل��م يكن ه��ن��اك اأي ف��ك ل��الرت��ب��اط بين نمو
الناتج المحلى الإجمالي في ال��دول العربية
ونمو الطلب على الطاقة الأولية خالل الفترة
 .2012-2000وف��ي بع�ض ال����دول ،تخطى
م��ع��دل نمو الطلب على ال��ط��اق��ة م��ع��دل نمو
الناتج المحلي ،وهو ما ي�شير اإلى اأن الطاقة ل
ت�شتخدم ب�شكل فعال لإنتاج القيمة القت�شادية
المطلوبة.
• الحزمة الحالية والمقبلة من م�شاريع تطوير
حقول الغاز الجديدة في الدول العربية تتطلب
ا�شتثمارات باهظة مقارنة بما تم في ال�شابق،
حيث اأنها تواجه بع�ض ال�شعوبات الفنية .وهو
ما ي�شتلزم خلق ن��وع من ال��ت��وازن بين اأنماط
ال�شتهالك والتوقعات الم�شتقبلية لنمو الإنتاج،
لتحديد اأف�شل ال�شبل والخيارات لال�شتفادة
الكاملة من موارد الغاز الطبيعي.
• التكاليف ال�شتثمارية للمحطات الغازية هي
الأقل مقارنة بالمحطات الأخرى ،حيث تتراوح
بين  1636-565دولر لكل كيلو وات من
القدرة المركبة ،بينما تتراوح التكلفة للمحطات
النووية بين  6988-1751دولر لكل كيلو

وات من القدرة المركبة .اأم��ا لباقي م�شادر
الطاقة الجديدة والمتجددة ،فت�شل التكلفة
ال�شتثمارية اإلى  6233دولر لكل كيلو وات من
القدرة المركبة لمحطات الرياح ،واإلى 6917
للمحطات العاملة بالخاليا الكهرو�شوئية.
• و�شع ع��دد كبير من ال��دول العربية اأهدافا
لح�شة الطاقة المتجددة في مزيح الطاقة،
تختلف من دولة اإلى اأخرى من حيث الح�شة
الم�شتهدفة ف��ي توليد ال��ك��ه��رب��اء ،اأو مزيج
الطاقة الأول��ي��ة ،والتقنية الم�شتخدمة �شواء
ط��اق��ة �شم�شية اأو ط��اق��ة ال��ري��اح اأو الطاقة
الحرارية الأر�شية .ووفقا لالأهداف المعلنة،
فاإن اإجمالي القدرات المركبة لم�شادر الطاقة
المتجددة يتوقع اأن يبلغ  45جيجاوات بحلول
عام  ،2020ثم حوالي  100جيجاوات بحلول
عام .2030
• اأب��دى عدد قليل من ال��دول العربية اهتماما
بخيار الطاقة النووية ف��ي توليد الكهرباء،
حيث تفتقر ال���دول العربية ب�شكل ع��ام اإل��ى
البنى التحتية الأ�شا�شية لإن�شاء المحطات
النووية ،اأبرزها القوانين والت�شريعات الالزمة
التي تنظم عمليات اإن�شاء وت�شغيل المحطات
النووية ،والكوادر العلمية الموؤهلة والمدربة
لت�شغيل و�شيانة المحطات ،و�شيا�شات وحلول
طويلة الأم��د لإدارة النفايات النووية وكيفية
التخل�ض منها .وتعد دولة الإمارات هي الأقرب
عمليا نحو بداأ توليد الكهرباء من المحطات
النووية ،حيث يتوقع ت�شغيل الوحدة الأول��ى
بحلول .2017
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اال�ستنتاجات
تناولت الدرا�شة تطورات �شناعة الغاز الطبيعي
في الدول العربية على مدار اأكثر من ثالثة عقود.
وكيف ي�شاهم الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية
الم�شتدامة في عدة مجالت قطاعية كقطاع النقل
والقطاع ال�شناعي وقطاع الكهرباء .كما تناولت
التحديات التي تواجه ا�شتدامة مزيج الطاقة الذي
يهيمن عليه الوقود الأح��ف��وري وف��ي مقدمته الغاز
الطبيعي ،وبع�ض الحلول والخطط وال�شيا�شات للتغلب
عليها .وفيما يلي اأبرز ما تو�شلت اإليه الدرا�شة:
•تتميز المنطقة العربية بوجود احتياطيات كبيرة
من الغاز الطبيعي بلغت حوالي  54.26تريليون
متر مكعب ( 1،916تريليون قدم مكعب) نهاية
ع��ام  ،2013ويتاألف الق�شم الأكبر منها من
الغاز الحر اأو الغير الم�شاحب للنفط الخام.
• تعد المنطقة العربية الأعلى نموا في اإنتاج
الغاز الطبيعي مقارنة بباقي مناطق العالم،
حيث بلغ معدل النمو ال�شنوي المركب على
م��دار العقود الثالثة الما�شية (ف��ي الفترة
 )2013-1980نحو  ،%7.3وه��و م��ا مكن
الدول العربية من الم�شاهمة باأكثر من %25
من اإجمالي الزيادة في الإنتاج العالمي خالل
نف�ض الفترة.
• تعد المنطقة العربية من المناطق الأعلى
نموا في ا�شتهالك الغاز الطبيعي على مدار
العقود الثالثة الما�شية ( في الفترة -1980
 ،)2013حيث بلغ معدل النمو ال�شنوي المركب
خالل تلك الفترة نحو  ،%6.5وهي تعد الثانية
عالميا بعد منطقة اآ�شيا/البا�شيفيك التي بلغ
فيها معدل النمو ال�شنوي نحو .%7
• ي�شتحوذ القطاع ال�شناعي ب�شقيه ال�شتخراجي
والتحويلي على ما يقرب من ن�شف اإجمالي
ا�شتهالك الغاز الطبيعي في ال��دول العربية،
بينما ي�شكل قطاع الكهرباء وتحلية المياه نحو
 %48من اإجمالي ال�شتهالك.
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• ا�شتخدام الغاز الطبيعي كلقيم في ال�شناعات
التحويلية ك�شناعة الكيماويات والبتروكيماويات
والأ�شمدة ،ي�شكل نحو  %18.4من اإجمالي
ا�شتهالك الغاز الطبيعي في ال��دول العربية،
وتعد المملكة العربية ال�شعودية اأكبر الدول
العربية ا�شتهالكا للغاز الطبيعي كلقيم حيث
يمثل قرابة ن�شف ا�شتهالكها الإجمالي من
الغاز الطبيعي ،نتيجة التطور الهائل في �شناعة
الكيماويات والبتروكيماويات ال��ذي �شهدته
المملكة في ال�شنوات الأخيرة.
• ا�شتخدام الغاز الطبيعي كوقود في ال�شناعات
ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة ك�����ش��ن��اع��ة ال��ح��دي��د وال�����ش��ل��ب،
والألمونيوم ،والأ�شمنت يمثل نحو  %19.5من
اإجمالي ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول
العربية ،وتعد دول��ة الإم����ارات اأع��ل��ى ال��دول
العربية ا�شتهالكا للغاز الطبيعي كوقود في
قطاع ال�شناعات التحويلية الذي بات ي�شاهم
بنحو  %14من الناتج المحلي الإجمالي غير
النفطي للبالد.
• �شاهم التو�شع الكبير ف��ي ا�شتخدام الغاز
الطبيعي (كلقيم وك��وق��ود) ف��ي رف��ع القيمة
الم�شافة من ال�شناعات التحويلية التي بلغت
 253مليار دولر باأ�شعار ال�شوق الجارية في
عام  ،2013مقارنة ب�  56مليار دولر باأ�شعار
ال�شوق الجارية عام .1995
• نجحت ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ال��و���ش��ول اإل��ى
م�شتويات منخف�شة من حرق الغاز ،حيث اأن
اإجمالي ما يتم حرقه يعادل نحو  %19.2فقط
من اإجمالي ما تم حرقه عالميا ،بينما تنتج
الدول العربية من النفط و�شوائل الغاز الطبيعي
ما يعادل نحو  %32.3من اإجمالي الإنتاج
العالمي .ويبلغ متو�شط قيمة موؤ�شر حرق الغاز
قرابة  2.3متر مكعب غاز/برميل من النفط
و�شوائل الغاز ،وهو اأقل من المتو�شط العالمي
الذي يقدر بحوالي  3.8متر مكعب/برميل.
• �شهدت الدول العربية نموا ملحوظا في الطلب
على الكهرباء م�شحوبا بالنمو الديموغرافي
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وتح�شن الأح����وال المعي�شية ،وال��ت��و���ش��ع في
تو�شيل الكهرباء اإل��ى المناطق الريفية .وقد
بلغ معدل النمو ال�شنوي المركب خالل الفترة
 2013-2000حوالي  ،%6.3اأي �شعف معدل
النمو العالمي.
• الغاز الطبيعي الوقود الأكثر ا�شتخداما
في معظم ال��دول العربية في اإنتاج الكهرباء،
وهو ي�شاهم في توليد نحو  %63من اإجمالي
الطاقة الكهربائية في ال��دول العربية .حيث
تعتمد البحرين على الغاز الطبيعي في مزيج
اإن��ت��اج الكهرباء بن�شبة  ،%100وقطر بن�شبة
 ،%100والإم����ارات بن�شبة  ،%98.6وعمان
بن�شبة  %97.6وت�شل هذه الن�شبة في ال�شعودية
اإلى  .%44.7اأما الدول العربية الأخرى المنتجة
للغاز الطبيعي ،فت�شل الن�شبة اإلى  %92.4في
الجزائر ،و %97في تون�ض %75.8 ،في م�شر،
اأما في ليبيا فت�شل الن�شبة اإلى .%61
• �شاهم التو�شع في ا�شتخدام الغاز الطبيعي
في قطاع الكهرباء ،في تراجع كمية النبعاثات
الناتجة لكل ميجا وات �شاعة من الكهرباء المولدة
من حوالي  725كجم ثاني اأك�شيد الكربون عام
 1990اإلى  636كجم ثاني اأك�شيد الكربون في
عام  ،2012وذلك على الرغم من محدودية توليد
الكهرباء من م�شادر الطاقة الجديدة والمتجددة
التي ل ينتج عنها اأية انبعاثات.
• يعد قطاع النقل من القطاعات التي تت�شبب
في انبعاثات عالية من غاز ثاني اأك�شيد الكربون
نتيجة اعتماده ب�شكل �شبه كامل على ا�شتخدام
الوقود ال�شائل ،حيث ي�شاهم بنحو %24.5
من مجموع النبعاثات من مختلف القطاعات
الم�شتهلكة للطاقة في الدول العربية ،ويُعزى
نحو  %85من ه��ذه النبعاثات اإل��ى اأ�شطول
النقل البري .وقد اتجهت بع�ض دول المنطقة
اإلى البدء في اإدخال تكنولوجيات حديثة اإلى
اأ�شاطيل النقل ،وتركزت اأ�شا�شاً في ا�شتخدام
اأن��واع الوقود الأنظف خا�شة الغاز الطبيعي
ب��اع��ت��ب��اره وق���ود �شديق للبيئة ويت�شبب في

انبعاثات اأقل مقارنة بالوقود ال�شائل.
• يعد القطاع ال�شكني م��ن القطاعات التي
ت�شاهم بن�شبة �شئيلة من النبعاثات بالمقارنة
م��ع القطاعات القت�شادية الأخ���رى ،نتيجة
اعتماده ب�شكل مو�شع على ا�شتخدام الوقود
الأنظف كغاز البترول الم�شال والغاز الطبيعي،
وهو ي�شاهم بنحو  %4.3من مجموع النبعاثات
من مختلف القطاعات .وعلى م�شتوى الدول
العربية ،تقوم ثالث دول هي تون�ض والجزائر
وم�شر بالتو�شع في ا�شتخدام الغاز الطبيعي
كوقود للقطاع ال�شكني بجانب غ��از البترول
الم�شال .وقد �شهد هذا التوجه تطورا متفاوتا
في البلدان الثالثة ،اإل اأنه من المالحظ ارتفاع
وتيرته في ال�شنوات الأخيرة .وقد بلغ اإجمالي
عدد الم�شتركين بالغاز الطبيعي عام 2014
حوالي  709األف م�شترك في تون�ض ،وحوالي
 4مليون و 140األف م�شترك في الجزائر ،اأما
في م�شر فقد بلغ عدد الم�شتركين اأكثر من 6
مليون و 190األف م�شترك.
•يهيمن الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة في
الدول العربية ،وح�شته في ارتفاع حيث بلغت
ف��ي ع��ام  2013نحو  %99.3مقارنة بنحو
 %98.3ع��ام  .2000وارتفعت ح�شة الغاز
الطبيعي على ح�شاب النفط ،حيث بلغت نحو
 %50.3في عام  2013مقارنة ب�  %44عام
 ،2000في حين تراجعت ح�شة النفط خالل
نف�ض الفترة من  %53.2اإلى .%47.8
• الحزمة الحالية والمقبلة من م�شاريع تطوير
حقول الغاز الجديدة في الدول العربية تتطلب
ا�شتثمارات باهظة مقارنة بما تم في ال�شابق،
حيث اأنها تواجه بع�ض ال�شعوبات الفنية.
•و�شع ع��دد كبير م��ن ال���دول العربية اأه��داف��ا
لح�شة الطاقة المتجددة في مزيح الطاقة.
ووفقا لهذه الأه��داف ،فاإن اإجمالي القدرات
المركبة لم�شادر الطاقة المتجددة يتوقع اأن
يبلغ  45ج��ي��ج��اوات بحلول ع��ام  ،2020ثم
حوالي  100جيجاوات بحلول عام .2030
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التو�سيات
•ا�شتمرار �شخ ال�شتثمارات في قطاع الغاز
الطبيعي ،لرفع م�شتويات الإن��ت��اج الحالية،
لدوره الرئي�شي في تحقيق التنمية الم�شتدامة
في كافة القطاعات القت�شادية وفي مقدمتها
قطاع الكهرباء والقطاع ال�شناعي.
• العمل علىاإيجاد نوع من التوازن بين اأنماط
ال�شتهالك والتوقعات الم�شتقبلية لنمو الإنتاج،
لتحديد اأف�شل ال�شبل والخيارات لال�شتفادة
الكاملة من موارد الغاز.
• ال�شتمرار في اإتباع �شيا�شات الحد من حرق
الغازات الم�شاحبة م��ع/اأو الذائبة في الزيت
الخام و�شوائل الغاز الطبيعي في مواقع الإنتاج،
حيث ي�شكل ذلك خطوة على الطريق ال�شحيح
نحو الحفاظ على البيئة ،وا�شتغالل موارد الغاز
في تلبية احتياجات مختلف القطاعات ،مع
الأخذ في العتبار رغبة بع�ض الدول العربية
كالعراق في رفع م�شتويات اإنتاج النفط خالل
ال�شنوات المقبلة ،حيث �شي�شاحب ذلك زيادة
في اإنتاج الغازات الم�شاحبة/الذائبة ،الأمر
ال��ذي ي�شتلزم ال�شتمرار ف��ي النهج المتبع
ل�شترجاع تلك الغازات ورفع كفاءة الإنتاج.
•مزيد من التعاون العربي الم�شترك في مجال
اأمن الطاقة وخا�شة الغاز الطبيعي ،في ظل
وجود خطط وم�شاريع ل�شتيراد الغاز الطبيعي
وب��الأخ�����ض ال��غ��از الم�شال ف��ي ع��دد كبير من
ال��دول العربية كالبحرين ،وم�شر ،والأردن،
ولبنان ،والإم���ارات ،ووج��ود فائ�ض كبير لدى
البع�ض الآخر مثل قطر والجزائر.
•تنويع م��زي��ج ال��ط��اق��ة الأول��ي��ة وم��زي��ج توليد
ال��ك��ه��رب��اء ف��ي ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ،ورف���ع ك��ف��اءة
ا�شتخدام الطاقة والحد من هدرها في مختلف
القطاعات القت�شادية الإنتاجية والخدمية
لتحقيق ال�شتخدام الأم��ث��ل لم�شادر النفط
والغاز النا�شبة ،وللحفاظ على ح�شة الدول
العربية م��ن ال�����ش��ادرات البترولية ،وه��و ما
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�شيوؤدي اإلى زيادة المردود القت�شادي ،والحد
من الآثار البيئية ال�شلبية.
المراج ــع
المراجع باللغة العربية
• ابراهيم باوزير ،تطور التقنيات الم�شتخدمة
في �شناعة الغاز الطبيعي الم�شال في الدول
ال��ع��رب��ي��ة :ح��ال��ة دول���ة ق��ط��ر ،م�وؤت��م��ر الطاقة
العربي العا�شر ،اأبو ظبي  23-21كانون الأول/
دي�شمبر .2014
• اأ�شامة كمال الدين ،الغاز الم�شغوط في قطاع
النقل بم�شر ودوره في حماية البيئة ،ال�شركة
الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية.2013 ،
•اأرامكو ال�شعودية ،التقرير ال�شنوي.2013 ،
• الأمانة العامة للتخطيط التنموي ،ا�شتراتيجية
التنمية لدولة قطر  ،2016-2011مايو 2011

http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/
_portal/ GSDP_ AR/ knowledge
_center_ar/Tab4/NDS_2011
May_18_final_lowres.pdf

• الأمانة العامة للتخطيط التنموي ،روؤية
قطر الوطنية  ،2030تموز/يوليو .2008

_http://www.gsdp.gov.qa/www1
docs/QNV2030_Arabic_v2.pdf

• الإ���ش��ك��وا ،تقرير التنفيذ الإق��ل��ي��م��ي ب�شاأن
المجالت الخم�شة المعرو�شة على لجنة الأمم
المتحدة للتنمية الم�شتدامة في دورتها الثامنة
ع�شر ،اأيار /مايو .2010
• البنك الدولي ،تمهيد الطريق للطاقة ال�شم�شية
والحرارية في م�شر2013 ،

http://www.albankaldawli.org/ar/
results/23/04/2013/paving-the-wayfor-solar-thermal-power-in-egypt

• التحاد العربي للكهرباء ،الن�شرة الإح�شائية،
العدد الثاني والع�شرون.2013 ،

_http://www.auptde.org/Article
Files/2013.pdf
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• البيئة والتنمية ،محطة الكريمات اأدخلت م�شر
ع�شر الطاقة البديلة ،ال��ع��دد  175ت�شرين
الأول /اأكتوبر .2012
• ال�شركة القاب�شة لكهرباء م�شر ،التقرير
ال�شنوي .2012/2011
• ال�شركة التون�شية للكهرباء والغاز ،التقرير
ال�شنوي .2011
• المنتدى العربي للبيئة والتنمية ،تقرير المنتدى
ح��ول البيئة العربية ،ال��ط��اق��ة الم�شتدامة:
التوقعات ،التحديات ،الخيارات.2013 ،
• الأمم المتحدة-الجمعية العامة ،توفير الطاقة
الم�شتدامة :برنامج عمل عالمي ،يوليو .2012

http://www.se4all.org/wp-content/
uploads/02 /2014/SE4All-ActionAgenda-ARA.pdf

• ال��م��وق��ع ال��ر���ش��م��ي ل�����ش��رك��ة ���ش��ون��اط��راك
www.sonatrach.com
• الموقع الر�شمي ل�شركة اأرام��ك��و ال�شعودية
www.saudiaramco.com
• ال��م��وق��ع ال��ر���ش��م��ي ل�شركة اأدن����وك للتوزيع
http://adnocdistribution.ae/ar
• الموقع الر�شمي لل�شركة التون�شية للكهرباء وال
www.
غاز
steg.com.tn
• ال���م���وق���ع ال���ر����ش���م���ي ل�����ش��رك��ة ���ش��ول��ن��غ��از
www.sonelgaz.dz
• ال���م���وق���ع ال���ر����ش���م���ي ل�������ش���رك���ة غ�����از ت��ك
www.gastec-egypt.com
• ال��م��وق��ع ال��ر���ش��م��ي ل�شركة ال��غ��از الطبيعي
لل�شيارات" كارجا�ض"www.ngvc-eg.com
• ال���م���وق���ع ال���ر����ش���م���ي ل�����ش��رك��ة ق���ط���ر غ���از
www.qatargas.com
• ال��م��وق��ع ال��ر���ش��م��ي ل�����ش��رك��ة ال��ح�����ش��ن للغاز
www.alhosngas.com
• ال��م��وق��ع الر�شمي ل�شركة النفط العمانية

لال�شتك�شاف والإنتاج www.occep.com
• ال����م����وق����ع ال���ر����ش���م���ي ل�������ش���رك���ة ن��ف��ط��ال
http://www.naftal.dz/fr
• الموقع الر�شمي لل�شركة الم�شرية القاب�شة
للغازات الطبيعية www.egas.com.eg
• ال��م��وق��ع الر�شمي لل�شركة العمانية للغاز
الطبيعي الم�شال www.omanlng.com
• الموقع الر�شمي لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية
www.energyandwater.gov.lb
• الموقع الر�شمي ل���وزارة الكهرباء العراقية
www.molec.gov.iq
• ال�����م�����وق�����ع ال����ر�����ش����م����ي ل����غ����رف����ة دب����ي
http://www.dubaichamber.com
• الموقع الر�شمي ل���وزارة البترول الم�شرية
www.petroleum.gov.eg
.اأواب�����ك ،ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ب��ن��ك المعلومات
http://oapecdbsys.oapecorg.org:8085/
apex/f?p=112:8

• اأوابك ،تقرير الأمين العام ال�شنوي2014. ،
• اأواب��ك ،خم�شون عاما على انطالق �شناعة
وتجارة الغاز الطبيعي الم�شال عالميا.2015،
• اأواب���ك ،درا���ش��ة واق��ع �شناعة وت��ج��ارة الغاز
الطبيعي في الدول العربية.2014 ،
• اأوابك ،التقرير الإح�شائي ال�شنوي.2014 ،
• اأواب���ك ،ورق��ة الأم��ان��ة العامة المقدمة اإل��ى
الج��ت��م��اع ال��راب��ع ع�شر للخبراء ح��ول بحث
اإمكانيات التعاون في مجال ا�شتثمار الغاز
الطبيعي في الدول الأع�شاء ،الكويت 14-13
اأكتوبر .2014
• اأوابك ،ورقة جمهورية م�شر العربية المقدمة
اإلى الجتماع الرابع ع�شر للخبراء حول بحث
اإمكانيات التعاون في مجال ا�شتثمار الغاز
الطبيعي في الدول الأع�شاء ،الكويت 14-13
اأكتوبر .2014
• برنامج الأمم المتحدة للبيئة/م�شروع تنمية
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القدرات لآلية التنمية النظيفة ،دليلك اإلى اآلية
التنمية النظيفة  ،CDMالطبعة الثانية .2004
www.eeaa.gov.eg/english/reports/
20guidebook-arabic.pdf%CC/cdm
• جامعة الدول العربية ،الطاقة لأغرا�ض التنمية
الم�شتدامة في المنطقة العربية :اإط��ار للعمل،
.2004

http://www.escwa.un.org/arabic/
information/meetings/events/-11/2004
12oct/LASFull.pdf

• خالد نوا�شري ،اإع���ادة هيكلة قطاع الكهرباء
والآف��اق الم�شتقبلية ،ال�شركة الجزائرية لإنتاج
الكهرباء"�شولنغاز".
• ���ش��ف��ارة دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة
بوا�شنطن ،ال�شيا�شة العامة ل��دول��ة الإم���ارات
ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة ف��ي تقييم اإم��ك��ان��ي��ة تطوير
برنامج للطاقة ال��ن��ووي��ة ال�شلمية ف��ي ال��دول��ة.
http://www.uae-embassy.org/
_sites/default/files/UAE_Policy
_Peaceful_ Nuclear_ Energy
غرفة دب��ي ،درا�شة لغرفة
Arabic.pdf
دبي تتوقع التو�شع في ال�شتثمار في ال�شناعات
التحويلية في الإمارات ،اأغ�شط�ض .2013
• غاز تك ،التقرير ال�شنوي .2013
• �شندوق النقد ال��ع��رب��ي ،التقرير القت�شادي
العربي الموحد.2014،
• محمد بن اأحمد قروان ،نحو برنامج �شلمي اآمن
وم�شتدام للطاقة الذرية ،الدورة الرابعة لموؤتمر
التعاون العربي ال�شيني في مجال الطاقة :طاقة
م�شتدامة م��ن اأج��ل التنمية ،الريا�ض 20-18
نوفمبر .2014
• مركز معلومات البنك ال��دول��ي ،تاأثير �شيا�شة
وب��رام��ج البنك ال��دول��ي على ال��ع��م��ران بم�شر،
.2013
• م�شرف قطر المركزي ،التقرير ال�شنوي ال�شابع
والثالثون2013 ،
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http://www.qcb.gov.qa/English/
Publications/ReportsAndStatements/
AnnualReports/Annual20%Report20%
2013.pdf

• وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ،ورق��ة �شيا�شة
قطاع الكهرباء.2010 ،

http://www.energyandwater.gov.lb/
adminpages/page/DownloadPageFile.
asp?PageFile_ID=93

• وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية
ال�شعودية ،دليل تفعيل التنمية الم�شتدامة في
التخطيط ،الطبعة الأولى  1426ه�.
• وزارة النفط ،الورقة القطرية لجمهورية العراق،
موؤتمر الطاقة العربي العا�شر ،اأبو ظبي23-21 :
كانون الأول /دي�شمبر .2014
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التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
ق�صايا حماية البيئة
الطاقة
المالية والمالية العامة
نقل التكنولوجيا
مو�صوعات اأخرى
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اأوال -االقت�صاد والتنمية
الإبراهيم ،فهد را�ضد .الآفاق القت�ضادية العربية في
ظل التحديات الإقليمية والدولية� --.صمان
اال�صتثمار --.مج ،33 .ع-.)2015/12-10( 4 .
 �س.3 .اأبو�ضادي ،عبدالمنعم هالل .م�ضروع المليون ون�ضف
مليون فدان :خيار ا�ضتراتيجي لتحقيق التنمية
في �ضحراء م�ضر --.البترول --.مج ،53 .ع4 .
(� --. )2016/2-1س.29-28 .
اأداء القت�ضاد العالمي المتوقع في  --.2016الن�صرة
االقت�صادية --.مج ،9 .ع--.)2016/1( 139 .
�س.6-1 .
ا�ضتعرا�س لأهم الأحداث القت�ضادية الكويتية ،خالل
عام  --.2015االقت�صادي الكويتي --.ع530 .
(� --.)2016/1س.56-39 .
اآفاق القت�ضاديات العربية لعامي -.2017-2016
 �صمان اال�صتثمار --.مج ،33 .ع-10( 4 .� --.)2015/12س.19-5 .
القت�ضاد القطري في عام :روؤية تقييمة لأدائه في عام
 2015وا�ضت�ضراف لعام  --.2016تقرير االقت�صاد
واالأعمال --.ع� --.)2016/1/6( 1 .س.15-6 .
اقت�ضاد المعرفة في اإمارة ال�ضارقة --.التجارة --.مج.
 ،45ع� --.)2016/2( 2 .س.31-30 .
اقت�ضاد المعرفة وبرنامج التحول الوطني ال�ضعودي--.
( 7
تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع.
� --.)2016/2/16س.16-7 .
الأمن المائي بالمنطقة العربية --.الذرة والتنمية--.
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اأزمة النفط --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع.
� --.)2016/3/1( 9س.17-6 .
تون�س :الخطة الخم�ضية  --.2020-2016االقت�صادي
(� --.)2016/1س.
الكويتي --.ع530 .
.63-62
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جامعة الدول العربية ،ال�ضندوق العربي� ،ضندوق النقد
العربي ،منظمة الأقطار العربية الم�ضدرة للبترول.
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ع� --.)2016/1( 1 .س.13-12 .
ح�ضابات مت�ضاربة :هل تمثل عودة اإيران النفطية عامل
�ضغط اإ�ضافي على الأ�ضواق؟ --.تقرير االقت�صاد
واالأعمال --.ع� --.)2016/1/19( 3.س-41 .
47
الخرا�ضي� ،ضيد .روؤية م�ضتقبلية لدور قطاع البترول في
مجال التنمية التكنولوجية و�ضناعة المعلومات--.
البترول --.مج ،53 .ع--.)2016/2-1( 4 .
�س.33-32 .
داغر ،نبيلة .تقديرات الإنتاج والحتياطي العالمي من
البترول والغاز --.البترول --.مج ،53 .ع4 .
(� --.)2016/2-1س.49-48 .
زغلول ،ماجدة  .اتجاهات الأ�ضواق والأ�ضعار 2015 :عام
القرارات التاريخية --.البترول --.مج ،53 .ع.
� --.)2016/2-1( 4س.45-44 .
عايد ،عبدالكريم .مفهوم الإعالم البترولي --.اأوابك--.
(� --.)2016/1س.
مج ،42 .ع1 .
.35
عبدالعزيز ،حمدي  .زلزال اأ�ضعار البترول :ماأزق
م�ضتحكم --.البترول --.مج ،53 .ع1-( 4 .
� --.)2016/2س.3.
ع�ضى اأن تكرهوا �ضعرا فيه خير لكم --.االقت�صادي
الكويتي --.ع� --.)2016/1( 530 .س4- .
.5

في الجتماع الخام�س والت�ضعين لوزراء بترول منظمة
اأوابك :م�ضر تبحث تنمية التعاون البترولي مع
اأ�ضقائها العرب --.البترول --.مج ،53 .ع4.
(� --.)2016/2 1-س.9-8 .
ك�ضر حاجز  30دولرا للبرميل :نفط الكويت لأدنى
م�ضتوى في  11عاما --.غلوبل --.مج ،11 .ع.
� --.)2016/1( 140س.37-36 .
الكويت والنفط :تقييم المكانة العالمية --.غلوبل--.
مج ،11 .ع� --. )2016/2 ( 141 .س16- .
.25
م�ضتقبل اأ�ضعار النفط العالمية :بين ال�ضراع
الجيو�ضيا�ضي وتباطوؤ النمو ال�ضيني --.تقرير
االقت�صاد واالأعمال --.ع--.)2016/1/6( 1 .
�س.48-41 .
النفط ال�ضخري :هل يمكن للعالم ال�ضتغناء عن بترول
دول الخليج --.الم�صيرة --.مج ،8 .ع95 .
(� --.)2016/2س.46-45 .
النفط العراقي :بين اأزمات متعددة ..وحلول غير قابلة
التنفيذ --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع2 .
( � --.)2016/1/13س48-40 .
النقي ،عبا�س علي .ال�ضوق النفطية العالمية تتعر�س
لظروف غير م�ضتقرة --.اأوابك --.مج ،42 .ع.
� --.)2016/1( 1س.34-30 .
هل ت�ضكل موازنة ال�ضعودية الجديدة مخرجا لزمة
تراجع اأ�ضعار النفط؟ الجزء الأول :قراءة في بنود
الموازنة --.تقرير الخليج اال�صتراتيجي --.ع.
� --.)2016/1/7( 1س.42-34 .
هل تعتبر اأ�ضعار النفط المنخفظة� ..ضناعة
�ضينية؟ --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع7 .
(� --.)2016/2/16س46-40 .
هل يعود النفط ال�ضخري الأمريكي للمناف�ضة
العالمية؟ --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع9 .
(� --.)2016/3/1س.47-41 .
ثالثا -الطاقة
التعليم الإلكتروني للوافدين الجدد لبرامج الطاقة
النووية طبقا لمنهجية المعالم الرئي�ضية للوكالة
الدولية للطاقة الذرية --.الذرة والتنمية --.مج.
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 ،27ع� --.)2016( 4 .س.30-22 .

جاه ،محمد �ضابر .تكنولوجيا الفحم النظيف كم�ضدر
لتوليد الكهرباء --.البترول --.مج ،53 .ع4.
(� --.)2016/2-1س.39-38 .

حجازي ،عالء .ا�ضتثمار ال�ضم�س --.البترول --.مج.
 ،53ع� --.)2016/2-1( 4 .س.31-30 .

ال�ضقر ،عادل  .التعدين بوابة الم�ضتقبل لالقت�ضاد
العربي --.البترول --.مج ،53 .ع1-( 4 .
� --.)2016/2س.36-34 .

الطاقة ال�ضم�ضية تحت �ضقفها الواقعي --.القافلة--.
مج ،65 .ع� --.2016 /2( 1 .س.35-31 .
الطاقة المتجددة� :ضرورة عربية ...الفر�س
والتحديات --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع.
� --.)2016/2/23( 8س.45-38 .

موؤتمر ومعر�س الكويت للطاقة الم�ضتدامة --.اأوابك--.
مج ،42 .ع� --. )2016/1( 1 .س.29-28 .

منظمة الأقطار العربية الم�ضدرة للبترول .ميزان الطاقة
في الهند :الواقع واالآفاق واالإنعكا�صاتها على
الدول االأع�صاء --.الكويت :منظمة الأقطار
العربية الم�ضدرة للبترول� --100.2015 ،س.
رابعا -التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
الإدارة المركزية لالإح�ضاء .اإح�صاءات التجارة الخارجية
 --.2014-2006الكويت :الإدارة المركزية
لالإح�ضاء� 29 --. ،س.

فر�س نمو ال�ضادرات ال�ضعودية في �ضوء اتفاقيات
التجارة الحرة :ماليزيا نموذجا --.التعاون --.ع.
� --.2015/7 88س.163-143 .
خام�صا -المالية والمالية العامة
اتفاق خليجي لفر�س �ضريبة  50%على الم�ضروبات
الغازية و  100%على التبغ --.الم�صيرة --.مج.
 ،8ع� --.)2016/2( 95 .س.41-40 .

اأثر ال�ضتثمار الأجنبي المبا�ضر في النمو القت�ضادي
لدولة قطر خالل المدة --.2013 1989-
التعاون --.ع� --.)2015/7( 88 .س-95 .
.142

الإدارة المركزية لالإح�ضاء .م�صح اال�صتثمار المبا�صر
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في دولة الكويت لعام  --.2013الكويت :الإدارة
المركزية لالإح�ضاء� 29---29.2013 ،س.
الإدارة المركزية لالإح�ضاء .م�صح الدخل واالإنفاق
االأ�صري على م�صتوى عام الم�صح يناير -دي�صمبر
 --.2013الكويت :الإدارة المركزية لالإح�ضاء،
� 46+--50. 2013س.

تخفي�س الت�ضنيف الإنتمائي ل�ضلطنة عمان ....الم�ضببات
والنتائج --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع8 .
(� --.)2016/2/23س.12-6 .
الجنيه الم�ضري رحلة اإلى المجهول ....روؤية
تحليلية --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع8 .
(� --.)2016/2/23س.34-23 .
�ضبط المالية العامة ل�ضلطنة عمان....الواقع
والحلول --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع3 .
(� --.)2016/1/19س.16-6 .
كيف ت�ضتثمر دون مخاطرة �ضيا�ضية؟ --.غلوبل --.مج.
 ،11ع� --. )2016/2(141 .س.80 .
ماذا ننتظر من موازنة الكويت للعام المالي
2017/2016؟ --.تقرير االقت�صاد واالأعمال--.
ع� --.)2016/2/9( 6 .س.17-6 .
�صاد�صا -تلوث البيئة وحمايتها
اتفاقية باري�س للتغير المناخي ...وماذا بعد؟--.
اأوابك --.مج ،42 .ع� --.)2016/1( 1 .س.
.5-4
البيئة الخ�ضراء ومتطلبات التنمية في القت�ضاد
الحديث --.التجارة --.مج ،45 .ع/1( 1 .
� --.)2016س.31-26 .
تخل�س من عيبه البيئي :البال�ضتيك القابل للتحلل--.
القافلة --.مج ،65 .ع� --.)2016 /2( 1 .س.
.24-21
تزايد الكوارث المرتبطة بتغير المناخ ي�ضكل تهديدا
مت�ضاعدا على الأمن الغذائي --.االأ�صمدة
العربية --.ع� --.)2015/12-9( 73 .س-42 .
.43
التغيرات المناخية واآثارها على المياه العذبة في
مجل�س التعاون --.الم�صيرة --.مج ،8 .ع95 .
(� --.)2016/2س.26-24 .
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التلوث البحري بالبال�ضتيك --.ن�صرة البيئة البحرية--.
ع� --.)2015/12-10( 106 .س.16-12 .
ثاني اأك�ضيد الكربون والتغير المناخي --.ن�صرة البيئة
البحرية --.ع� --.)2015/12 10-( 106 .س.
.28-24
الخ�ضائ�س الع�ضوائية لموؤ�ضرات الأ�ضعار واإمكانيات
التنبوؤ بالعوائد في اأ�ضواق الأوراق المالية
الخليجية --.التعاون --.ع--.)2015/7( 88 .
�س.94-41 .
درجات مئوية قليلة تكفي لإف�ضاده :التلوث الحراري
للماء --.القافلة --.مج ،65 .ع/2(1 .
� --.)2016س.27-26 .
قمة المناخ في باري�س :مخاوف واآمال --.2015 ،ن�صرة
البيئة البحرية --.ع-.)2015/12 10- ( 106 .
 �س.11-5 .المالمح الرئي�ضية لتفاقية باري�س للتغير المناخي--.
اأوابك --.مج ،42 .ع� --.2016/1 1 .س.
.25-24
المملكة العربية ال�ضعودية :ميزانية  2016بداية برنامج
تنويع م�ضادر الدخل --.االإقت�صادي الكويتي--.
ع� --.)2016/1( 530 .س.61-58 .
الو�ضع المالي للكويت في ظل هبوط النفط الكويتي.....
روؤية تحليلية --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع.
� --.)2016/1/13( 2س.15-6 .
�صابعا -مو�صوعات اأخرى
اإدارة المياه العادمة لمعا�ضرة الزيتون في دول حو�س
البحر الأبي�س المتو�ضط --.االأ�صمدة العربية--.
ع� --.)2015/12-9( 73 .س.32-30 .
الأمن المائي في دول مجل�س التعاون لدول الخليج
العربية --.الم�صيرة --.مج ،8 .ع95 .
(� --.)2016/2س.23-18 .
ثورة الت�ضالت والمعلومات تتوا�ضل في الكويت
باإنفاق يتجاوز  6مليارات دولر �ضنويا--.
غلوبل --.مج ،11 .ع--.)2016/1( 140 .
�س.32-28 .
جامعة الدول العربية .المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
على الم�صتوى الوزاري  -الدورة العادية :97

التقرير والقرارات --.القاهرة :جامعة الدول
العربية� --420.2016 ،س 341.121 --.م
جل
جودة ال�ضيانة في مجال �ضناعة الأ�ضمدة ،م�ضقط،
عمان 25-23 ،نوفمبر  --.2015االأ�صمدة
العربية --.ع� --.)2015/12-9( 73 .س7-6 .
ال�ضجل الكامل للتناظرات في الكون --.مجلة العلوم--.
مج ،31 .ع� --.)2015/12 11-( 12/11 .س.
.49-42
�ضيد البحر لإطعام باليين الب�ضر --.مجلة العلوم--.
(-.)2015/12-11
مج ،31 .ع12/11 .
 �س.11-4 .القهوة الخ�ضراء :فوائد �ضحية متعددة --.اأخبار
الموؤ�ص�صة --.مج ،15 .ع--.2016/2 169 .
�س.15-14 .
الكتاب واحد ،ورقيا كان اأم رقميا� :ضناعة الكتاب
في العالم --.القافلة --.مج ،65 .ع/2 ( 1 .
� --.)2016س89-81 .
الكويت� :ضوق المجوهرات والعطور وال�ضاعات ...يتجاوز
 5مليارات دولر �ضنويا --.غلوبل --.مج ،11 .ع.
� --.)2016/2( 141س.51-42 .
المبادئ التي تحكم منازعات الحدود في القانون الدولي
وتطبيقها على احتالل اإيران لجزر الإمارات
الثالث --.التعاون --.ع--.)2015/7( 88 .
�س.40-19 .
المتطلبات المهنية لالخت�ضا�ضي الجتماعي الأ�ضري
في اإطار التنوع الثقافي في المجتمع القطري--.
مجلة �صوؤون اجتماعية --.مج ،32 .ع127 .
� --.2015س37-9 .
المركز العلمي بالكويت تب�ضيط العلوم ون�ضر الوعي البيئي
في جو من التفاعل الترفيهي --.الم�صيرة--.
مج ،8 .ع� --.)2016/2( 95 .س.37-34 .
الن�ضر ال�ضحفي لإدارت العالقات العامة في �ضركات
الت�ضالت ال�ضعودية --.مجلة �صوؤون
اجتماعية --.مج ،32 .ع� --.2015 127 .س.
.176-127
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