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مجلة ف�صلية محكمة ت�صدر عن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول 



ال�صتراك ال�صنوي : 4 اأعداد )وي�صمل اأجور البريد(

البلدان العربية 

للأفراد : 8 د.ك اأو 25 دولراً اأمريكيًا

للموؤ�ص�صات : 12 د.ك اأو 45 دولراً اأمريكيًا

البلدان الأخرى 

للأفراد : 30 دولراً اأمريكيًا

للموؤ�ص�صات : 50 دولراً اأمريكيًا

* نموذج ال�صتراك في هذا العدد

ال�صتراكات با�صم : منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة وال يجـــوز اإعــادة النــ�شر اأو االقتبــا�س مــن  دون 

للبترول. الم�شدرة  العربية  االأقــطــار  لمنظمة  العامة  االأمــانــة  مــن  م�شبق  اإذن 



رئي�س التحرير

عبا�س علي النقي

مدير التحرير

عي�صــى  �صيـــودة

هيئة التحرير

حــــــ�ــــــشــــــن مــــــحــــــمــــــد قـــــــــبـــــــــازرد

اأ�ــــــــــــــشــــــــــــــامــــــــــــــة الــــــــجــــــــمــــــــالــــــــي

مـــــــــــاأمـــــــــــون عـــــبـــــ�ـــــشـــــي حــــلــــبــــي

عـــــــــــــــاطـــــــــــــــف الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــلــــــــي

�ــــــــــــــــشــــــــــــــــعــــــــــــــــد عــــــــــــكــــــــــــا�ــــــــــــشــــــــــــة

اأحـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــواز

�ـــــــــشـــــــــمـــــــــيـــــــــر الــــــــقــــــــرعــــــــيــــــــ�ــــــــس

عــــــــــبــــــــــد الـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــاح دنـــــــــــــــدي

عـــــــــــــــــبـــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــم عـــــــــــــايـــــــــــــد

جميع المرا�شالت توجه با�شم رئي�س التحرير - �شندوق بريد 20501 ال�شفاة- دولة الكويت 13066
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تعريف بالمجلة واأهدافها

اإن الهدف الرئي�شي لمجلة النفط والتعاون العربي هو الم�شاهمة في ن�شر الوعي، وتنمية الفكر 

الوطن  في  واالجتماعية  االقت�شادية  والتنمية  النفط  قطاع  بين  العالقة  حول  الم�شترك،  العربي 

العربي. ونظراً لوجود عدد من المجالت والن�شرات العربية المتخ�ش�شة في �شوؤون واأخبار النفط، 

فقد راأينا اأن يختلف طابع هذه المجلة عن تلك المجالت والن�شرات من حيث الهدف والم�شمون، 

وذلك تفادياً لالزدواجية والتكرار. وذلك حر�شاً على الم�شاهمة في تنمية اأ�شلوب الدرا�شة والتحليل، 

لق�شية العالقة بين النفط كاأحد الموارد االأ�شا�شية الطبيعية، والتنمية في بالدنا، كاأقطار منفردة 

ال�شلع والخدمات،  اقت�شاد عربي متكامل في قطاعات  وبناء  اإلى خلق  تتطلع  وكاأمة عربية واحدة 

يتمتع بحرية التنقل في عنا�شر االإنتاج بين اأقطاره المختلفة، وفقاً لم�شالح المجتمع والفرد في اآن 

واحد.

وتاأكيدا لفل�شفة المجلة �شمن هذا االإطار، ووعياً منها ب�شرورة تعميق وتنمية اأ�شلوب الدرا�شة 

والتحليل، فاإنها تقوم بن�شر االأبحاث الجيدة والمبتكرة، التي تهدف اإلى اإحداث اإ�شافات جديدة في 

حقل الفكر االقت�شادي العربي.

موا�صيع البحث 

�شليمة وخالقة ومبدعة،  اأ�ش�س  المبنية على  البحوث  بكل  النفط والتعاون العربي  ترحب مجلة 

والتي يمكن اأن ت�شاهم في تطوير االقت�شاد العربي في اإطار اأهداف وفل�شفة المجلة. ونتوجه بالدعوة 

البترولية واالإنمائية لم�شاركتنا بمقاالتهم وبحوثهم  الباحثين والكتاب الذين يهتمون بالم�شائل  لكل 

لن�شرها في مجلتنا تعميما للفائدة. 

ولتحقيق ذلك يتعين االلتزام بالنقاط التالية عند الكتابة.

1 - ينبغي اأال يكون البحث قد تم ن�شره من قبل باللغة العربية في اأية مجلة اأو مطبوعة.
2 - ينبغي اأن ي�شتمل البحث على ما بين 15 اإلى 40 �شفحة )واأكثر اإذا تطلب االأمر( مع طبعها 

على الكمبيوتر. ويتوقع من الكتاب العرب الكتابة باللغة العربية.

3 -  ينبغي تقديم ملخ�س و�شفي باللغة االنكليزية، يوجز الغر�س ومجال واأ�شاليب البحث، واهم 
االأفكار الواردة فيه واال�شتنتاجات، على اأن يكون في حدود 2 اإلى 3 �شفحات،  ويجب اأن يكتب 

ب�شيغة الغائب، واأن يكون وا�شحا ومفهوما من دون الرجوع اإلى البحث الرئي�شي، 

4 - �شفحة العنوان: ينبغي اأن يكون العنوان دقيقاً ومفيداً ومخت�شراً بقدر الم�شتطاع، كما يجب تزويد 
المجلة با�شم الموؤلف مع �شيرة ذاتية مخت�شرة،.

5 - اإذا �شبق وتم تقديم البحث في موؤتمر اأو ندوة، اأو ن�شر بلغة اأخرى، ينبغي كتابة مذكرة تو�شح ذلك، 
وتبين ا�شم الموؤتمر ومكان وتاريخ انعقاده، وا�شم المجلة التي ن�شر فيها وتاريخ الن�شر، ورقم العدد 

والمجلد: وعنوان البحث باللغة االإنكليزية اأو غيرها من اللغات االأجنبية.

6 - يتعين على الموؤلف اأن يقدم قائمة بالمراجع التي ا�شتخدمها في اإنجاز بحثه.

اإر�شادات حول �شروط الن�شر في المجلة



التقارير

ينبغي اأن تكون التقارير مطبوعة على الكمبيوتر وتتناول وقائع موؤتمر اأو ندوة بترولية اأو اقت�شادية 

ح�شرها الكاتب، �شريطة اأن تكون موا�شيعها ذات �شلة بالبترول اأو االقت�شاد والتنمية، كما ي�شترط 

ا�شتئذان الجهة التي اأوفدته للموؤتمر اأو الموؤ�ش�شات الم�شرفة عليه لكي ت�شمح له بن�شرها في مجلتنا.

الن�صر

تنطبق هذه ال�شروط على البحوث والمراجعات التي يتم ن�شرها في مجلة النفط والتعاون العربي.

1 - هيئة التحرير هي الجهة الوحيدة التي تقرر �شالحية البحث اأو المراجعة للن�شر قبل عر�شه 
للتحكيم.

2 - ي�شبح البحث اأو المراجعة ملكاً للمجلة بعد الن�شر.
3 - تمنح مكافاأة رمزية لكل بحث اأو مراجعة يتم ن�شرها.

ويعطي موؤلف البحث 5 اأعداد من العدد الذي تن�شر فيه بحثه.

اأواب��ك، العربي،  والــتــعــاون  الــنــفــط  مجلة  التحرير،  رئي�س  با�شم  والمراجعات  المقاالت  تر�شل 

�س. ب: 20501 ال�شفاة- الرمز البريدي: 13066 دولة الكويت

 الهاتف:  24959000 -00965  اأو 00965-24959728

الفاك�س:   24959747 - 00965

oapec@oapecorg.org البريد االلكتروني

www.oapecorg.org موقع االأوابك على االنترنت
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مجلة عربية تهتم بـــدرا�شـــة دور النـفـط والغاز الطبيعي 

في التنمية والتعاون العربي

المقاالت المن�شورة في هذه المجلة تعك�س اآراء موؤلفيها وال تعبر بال�شرورة عن راأي 

منظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول - اأوابك
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األبحـــــــــاث

علي رجب 

الطاقة النووية وآفاقها المستقبلية
بعد حادثة فوكوشيما اليابانية

اإلقاء ال�شوء على الطاقة النووية واآفاقها امل�شتقبلية بعد كارثة فوكو�شيما  تهدف الدرا�شة، بالدرجة الأ�شا�س، اإىل 

اليابانية.  وكر�س اجلزء الأول من الدرا�شة لإعطاء ملحة تاريخية حول تطور الطاقة النووية يف العامل، حيث تعود 

بداية تطور الطاقة النووية يف توليد الكهرباء يف العامل، وب�شكل جتاري، اإىل خم�شينيات القرن املا�شي. فبعد انطالق 

النه�شة النووية الأوىل يف مطلع �شتينات القرن املا�شي �شهدت الطاقة النووية حقبة ازدهار وت�شارعت فيها وترية 

25 مفاعل يف بداية  العامل من  الإن�شاء يف  النووية حتت  النووية لريتفع عدد املحطات  ت�شييد وت�شغيل املحطات 

ال�شتينات اإىل 125 مفاعل يف بداية ال�شبعينات وي�شل الذروة بواقع 233  مفاعل يف عام 1979. 

٭ خبري اإقت�صادي - الإدارة الإقت�صادية - اأوابك- الكويت

٭
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الطاقة النووية وآفاقها المستقبلية
بعد حادثة فوكوشيما اليابانية

مقدمة 

بعد انطالق النه�صة النووية الأوىل يف مطلع الن�صف الثاين من القرن املا�صي، ت�صارعت وتائر ت�صييد 

وت�صغيل املحطات النووية لتوليد الكهرباء يف العامل لتبلغ ذروتها عام 1979.  لكنه ح�صل تباطوؤ وانخف�ض 

والتخوف  القلق  اأهمها  من  متعددة  لأ�صباب  العامل  يف  اجلديدة  النووية  الطاقة  وح��دات  اإ�صافة  معدل 

 Three( ”العاملي من احلوادث النووية وما ميكن اأن توؤدي اإليه من كوارث اإثر حادثتي “ثري مايلز اآيلند

Miles Island( يف الوليات املتحدة )1979( و »ت�صرنوبل« )Chernobyl( يف اأوكرانيا ال�صوفيتية يومذاك 
 .)1986(

الطاقة  املواقف ل�صالح  الر�صى ح�صل تبدل يف  الركود والنح�صار وعدم  اأكرث من عقدين من  وبعد 

النووية التي عادت لتجذب الهتمام واحتلت مركزاً مهماً يف �صيا�صة الطاقة يف الدول ال�صناعية وبع�ض 

الدول الأخرى خارج املجموعة ال�صناعية.  ومن العوامل التي �صاعدت بالدفع باإجتاه نه�صة جديدة للطاقة 

النووية منذ بداية القرن احلايل، هو الإدراك العاملي باأهمية اأمن الطاقة واحلاجة امللحة لتحديد انبعاثات 

غازات الدفيئة، ب�صوء القلق العاملي حول ظاهرة الحتبا�ض احلراري، خ�صو�صاً واأن املحطات النووية ل 

تنتج عن انبعاث ملثل تلك الغازات ب�صكل مبا�صر. 

الأذه��ان املخاوف  اإىل   ثانية  اأعادت   )2011 )اآذار  اليابان  النووي يف  اأن كارثة جممع فوكو�صيما  اإل 

من احلوادث النووية وطرح الكثري من الت�صاوؤلت حول م�صتقبل الطاقة النووية واأخطارها الكبرية على 

الب�صرية، خ�صو�صاً واأنه ل ميكن اعتبار تلك الكارثة باحلادثة العتيادية كونها تاأتي من دولة متقدمة لها 

ال�صبق والريادة يف ا�صتخدام التكنولوجيا وتعترب مثالً ي�ُحتذى به يف جمال ال�صيطرة النوعية. 

وب�صوء تاأثري كارثة فوكو�صيما على م�صتقبل الطاقة النووية وانعكا�ض ذلك على م�صهد الطاقة العاملي، 

ب�صمنها �صناعة النفط والغاز يف الدول الأع�صاء، فقد ارتاأت منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول 

)اأوابك( اإجراء درا�صة حول الطاقة النووية يف العامل واآفاقها امل�صتقبلية بعد كارثة فوكو�صيما.

ت�صتمل الدرا�صة على اأربعة اأجزاء. كر�ض اجلزء الأول لإعطاء ملحة تاريخية حول تطور الطاقة النووية 

التطرق  الثالث  الياباين. ومت يف اجلزء  النووي  كارثة جممع فوكو�صيما  الثاين  وتناول اجلزء  العامل.  يف 

اإىل املوقف احلايل للطاقة النووية عاملياً وعربياً. وخ�ص�ض اجلزء الرابع لتناول الآفاق امل�صتقبلية للطاقة 

النووية يف العامل ومت الختتام ببع�ض املالحظات اخلتامية وال�صتنتاجات .

اأواًل: ملحة تاريخية حول تطور الطاقة النووية يف العامل  

ركزت الأبحاث النووية يف اأربعينات القرن املا�صي، وب�صكل رئي�صي، على تطور الأ�صلحة النووية والتي 

اإىل  العامل  انتبه  اأوزاره���ا،  احل��رب  و�صعت  اأن  وبعد  الثانية.   العاملية  احل��رب  نهاية  يف  ا�صتخدامها  مت 

ومنذ  يدور،  الرتكيز  لي�صبح  الكهرباء،  توليد  جمال  يف  وبالأخ�ض  النووية،  للتقنية  ال�صلمية  التطبيقات 
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. لكنه بعد �صنوات من البحث ا�صتطاع 
(((

منت�صف اخلم�صينات، حول التطور التقني ملحطات نووية موثوقة

العلمية  اجلوانب  يف  اأخرى  متعددة  يف جمالت  الب�صرية  النووية خلدمة  التقنية  من  ال�صتفادة  العلماء 

.  ويف العقود الأخرية امتدت ا�صتخدامات الطاقة النووية من الكهرباء اإىل جمال 
(((

والطبية وال�صناعية

حتليه املياه، حيث اأن التقنيتني مت�صابهتان اإىل حد كبري.  ومن الدول الرائدة يف جمال التحلية بالطاقة 

النووية: اليابان وكوريا اجلنوبية ورو�صيا وال�صني والهند والأرجنتني.  واجلدير بالذكر، اأن املحطة النووية 

.  مع ذلك فاإن توليد الكهرباء ميثل ال�صتخدام 
(((

الواحدة ممكن اأن تنتج الكهرباء واملياه العذبة يف اآن واحد

الرئي�صي للطاقة النووية على م�صتوى العامل. 

برغم اأن ا�صتخدام الطاقة النووية يف توليد الكهرباء قد بداأ يف الوليات املتحدة يف عام 1951 بوا�صطة 

مفاعل جتريبي، فاإن بداية تطور الطاقة النووية يف توليد الكهرباء يف العامل وب�صكل جتاري يرجع، عادة، 

اإىل عام 1954 وبداية ت�صغيل مفاعل »اوبنن�صك« )Obininsk( يف الحتاد ال�صوفيتي ال�صابق بطاقة 5 

ميغاواط )الذي ا�صتخدم لتوليد الكهرباء لغاية عام 1959 ومن ثم لأغرا�ض الأبحاث لغاية عام 2000(. 

بالنه�صة  ت�صميتها  رئي�صية ميكن  بثالث مراحل  العاملية  النووية  الطاقة  التاريخ مرت �صناعة  ذلك  ومنذ 

النووية الأوىل ومرحلة انح�صار الطاقة النووية والنه�صة النووية اجلديدة.  

1-1: مرحلة النه�ضة النووية االأوىل
تلتها  رو�صيا  يف  اخلم�صينات،  خالل  العامل  يف  التجارية  النووية  املحطات  اأوىل  ت�صغيل  بداأ  اأن  بعد 

مفاعل  ذلك  بعد  وجاء   )1956( النووية   )Calder Hall( “كالدرهول”  �صنتني يف حمطة  بعد  بريطانيا 

.  وبعد انطالق ما يعرف 
(((

»�صبينغبورت« )Shipping port( لتوليد الكهرباء يف الوليات املتحدة )1957(

بالنه�صة النووية الأوىل، وخا�صة يف مطلع ال�صتينات، �صهدت الطاقة النووية حقبة ازدهار، حيث ت�صارعت 

فيها وترية ت�صييد وت�صغيل املحطات النووية.  فقد دخلت املجال النووي دول متطورة اخرى مثل فرن�صا 

يف نهاية اخلم�صينيات واأملانيا وكندا وبلجيكا واإيطاليا واليابان وال�صويد واأ�صبانيا وهولندا و�صوي�صرا خالل 

. وخالل ال�صبعينات انت�صرت التقنيات النووية اإىل دول اأخرى مثل ال�صني والهند التي متكنت 
(((

ال�صتينات

من تطوير برامج نووية �صلمية مدعومة من قبل الوليات املتحدة اأو الحتاد ال�صوفيتي كما اختارت دول 

 
(((

نامية اخرى اخليار النووي وب�صكل خا�ض الأرجنتني، الربازيل، املك�صيك، جنوب افريقيا وكوريا اجلنوبية

ثم حلقتها دول اأخرى، ما نتج عن ذلك ان�صمام دول اأخرى يف العامل اإىل النادي النووي. واأ�صبح من ميزات 

عقد الت�صعينات هو حتّول الطاقة النووية باجتاه اآ�صيا والدول النامية ب�صكل عام. 

(1)  World Nuclear Association, History of Nuclear Energy, June 2010, http://www.world-nuclear.org/info/inf54.
html. 

(2) US Department of Energy, The History of Nuclear Energy, DOE/NE-00 88 
))( د. اأحمد ب�صارة، الطاقة النووية وفر�ض امل�صتقبل لدول اخلليج العربية، جريدة القب�ض الكويتية، عددي 18–2006/12/19.

حممود ن�صر الدين – �صو �صعد م�صباح، م�صتقبل توليد الكهرباء بالطاقة النووية، النفط والتعاون العربي، منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول   )((

)اأوابك(، املجلد )2)( العدد )119( خريف 2006. 

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

(6) David Elliott, Nuclear Power After Fukushima: Facts and Figures, 28 September 2011. Science and 
Development Network, http://www.scidev.net/en/climate-change-and-energy/nuclear-power-after-fukushima. 
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وبلغ عدد املفاعالت النووية حتت الإن�صاء يف العامل حوايل 45 يف بداية ال�صتينات لريتفع اإىل حوايل 

125 مفاعل يف بداية ال�صبعينات ويبلغ الذروة لي�صل اإىل 233 مفاعل يف عام 1979.  ثم عاد لينخف�ض 
ب��ع��د ذل���ك م��ع��دل امل��ف��اع��الت 

ال�صنوية حتت الن�صاء اإىل ما 

بني 30 اإىل 40 خالل الفرتة 

كما  وذل����ك   2005–1995
يت�صح من ال�صكل التايل: - 

اأما بالن�صبة ملجموع الطاقة 

النووية العاملة يف العامل فقد 

خالل  عالية  بوتائر  ت��زاي��دت 

ال�صبعينات والثمانينات لكنها، 

وب��ا���ص��ت��ث��ن��اء ال��ي��اب��ان وك��وري��ا 

ركود  مرت مبرحلة  اجلنوبية، 

 .
(((

خالل الت�صعينات

وب��ال��ن��ت��ي��ج��ة ف���اإن���ه خ��الل 

اخلم�صينات وبداية ال�صتينات كان ا�صتخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ليزال يعترب تقنية غري ماألوفه 

، فقد ارتفعت الطاقة النووية العاملة يف العامل من حوايل 1 غيغاواط يف بداية ال�صتينات لت�صل 
(((

وجديدة

غيغاواط   100 ح���وايل  اإىل 

واإىل  ال�صبعينات  ن��ه��اي��ة  يف 

غ��ي��غ��اواط يف   320 ح����وايل 

خالل  اأم��ا  الثمانينات.  نهاية 

هناك  ك��ان  فقد  الت�صعينات 

 364 اإىل  لت�صل  بطيء  من��و 

كما   2010 عام  يف  غيغاواط 

يت�صح من ال�صكل التايل:-

ال�صكل  م���ن  ي��ت��ب��ني  ك��م��ا 

ارتفاع عدد املفاعالت النووية 

 424 اإىل  العامل  يف  العاملة 

وبلوغ  الثمانينات  نهاية  يف  

البالغ  ال��ذروة  م�صتوى  العدد 

 2002 ع��ام  يف  مفاعل   444
حوايل  اإىل  بعدها  لينخف�ض 

429 مفاعل يف عام 2012. 

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

(2) J. Samuel Walker and Thomas R. Wellock, A Short History of Nuclear Regulation, 1946-2009, US Nuclear 
Regulatory Commission, October, 2010. 

عدد املفاعالت حتت الإن�شاء يف العامل للفرتة 1951 – 2010

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

امل�صدر:

اأ�شطول املفاعالت النووية يف العامل للفرتة 1954 - 2012

Mycle Schneirder, Antony Froggatt, World Nuclear Industry Status Report 2012. :امل�صدر
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وخالل عقد ال�صتينات ازداد حجم املفاعالت النووية امل�صممة ب�صكل هام من 500 ميغاواط اإىل 800 

ميغاواط واإىل 1000 ميغاواط برغم اأن التجربة العملية كانت حم�صورة باملفاعالت التي ي�صل حجمها اإىل 

 )باملقارنة مع حجم 5 ميغاواط ملفاعل »اوبنن�صك« يف الحتاد ال�صوفيتي ال�صابق(.
(((

200 ميغاواط اأو اأقل
بدون �صك، يعترب التقدم والتطور التكنولوجي العامل احلا�صم يف اإمكانية ال�صتفادة من التقنية النووية وت�صخريها 

النووية  النه�صة  وا�صح يف حتقيق  وب�صكل  اأثرت  اأخرى  لكن عوامل  الكهرباء،  لتوليد  وبخا�صة  ال�صلمية،  لالأغرا�ض 

الأوىل يف العامل ومن اأهمها الرتفاع الذي ح�صل يف اأ�صعار النفط يف بداية �صبعينات القرن املا�صي. 

فقد ا�صتطاعت دول اأوبك ت�صحيح اأ�صعار نفوطها ومن ثم رفعها من حوايل 2.5 دولر/ برميل )للنفط 

العربي اخلفيف ال�صعودي( يف بداية عام 1973 لت�صل اإىل 5.2  دولر/برميل يف نهاية العام املذكور واإىل 

.  والتي اأطلق عليها »ال�صدمة النفطية الأوىل«، والتي تعد مبثابة 
11.6 دولر/برميل يف بداية عام 1974)))

املرحلة الفا�صلة يف املجال النووي. 

وقد كان لرتفاع اأ�صعار النفط تاأثري كبري يف حت�صني اقت�صاديات م�صاريع الطاقة النووية وبدائل النفط 

الرئي�صية  امل�صتهلكة  ال�صناعية  الدول  اكت�صاف  النفطية عاماًل مبا�صراً يف  ال�صدمة  تعترب  الأخرى.  كما 

اأمن  قلقها حول  زيادة  اإىل  اأدى  ما  امل�صتورد من اخلارج،  النفط  الكلي على  �صبه  اعتمادها  للنفط مدى 

المدادات النفطية واحتمالت انقطاعها.  وهذا ما جعل مو�صوع اأمن الطاقة يحتل املرتبة الأوىل يف �صلم 

 ، خ�صو�صاً واأن ال�صدمة النفطية الأوىل قد  تبعتها �صدمة 
(((

اأولويات �صيا�صة الطاقة يف الدول ال�صناعية 

نفطية ثانية يف نهاية ال�صبعينات وارتفاع اأكرب لأ�صعار النفط بعد الثورة الإيرانية. 

وبرغم التفاوت يف ردود اأفعال الدول امل�صتهلكة املختلفة حول ال�صدمة النفطية، فقد كان هناك اجماع 

الأخرى  والبدائل  النووية  الطاقة  ت�صجيع  خالل  من  امل�صتورد  النفط  على  العتماد  تقليل  �صرورة  حول 

)الفحم والطاقة املائية والغاز( وزيادة م�صاهمتها يف مزيج الطاقة، بالإ�صافة اإىل ت�صجيع تطوير امل�صادر 

املحلية من النفط والغاز كما يف حالة بحر ال�صمال واأل�صكا واتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى، ومنها 

تر�صيد ال�صتهالك. 

الأدخنة  لتقليل  طريقة  باعتبارها  النووية  املحطات  من  الأول  اجليل  بناء  تربير  مت  اأخ��رى  جهة  من 

.  وتربز يف هذا املجال فرن�صا 
(((

املت�صاعدة يف اجلو من حمطات الكهرباء العاملة على الفحم وامللوثة للبيئة

  .2000 الكهرباء بحلول عام  لتوليد  200 مفاعل نووي  اإىل   190 لبناء  1974 خطة  اأقرت يف عام  التي 

وهناك دول اأوروبية اأخرى اقتدت بالنموذج الفرن�صي.  

لقد �صاعدت تلك الإج��راءات مبجملها الدول ال�صناعية يف حتقيق بع�ض النجاحات يف تقلي�ض دور 

النفط يف جمال توليد الكهرباء ب�صكل وا�صح. 

الوقود( يف  زيت  �صكل  )على  النفط  ا�صتبدال  على  البداية  امل�صتهلكة يف  الدول  جهود  تركزت  يذكر، 

حمطات الكهرباء لكونها مواقع ثابتة ونظراً لأن العوائق التي تعرت�ض ا�صتبدال زيت الوقود اأقل ن�صبياً من 

.  هذا بالإ�صافة اإىل العتبارات البيئية ب�صبب احتواء زيت 
(((

م�صاكل ا�صتبدال املنتجات النفطية الأخرى

(1) J Samuel Walker and Thomas R. Wellock, A Short History of Nuclear Regulation, 1946 – 2009, US Nuclear 
Regulatory Commission, October, 2010. 

(2)  Middle East Economic Consultants (MEEC(, The Price of Oil 1945 – 1983, Report No., 36, July 1984. 
))(  منظمة  الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ) اأوابك (، الإدارة القت�صادية، م�صتجدات �صيا�صة الطاقة يف الدول ال�صناعية والنعكا�صات على الدول 

الأع�صاء، كانون الثاين / يناير 2011. 

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

))(  د. ماأمون عب�صي حلبي ود. ح�صن قبازرد، »بدائل الوقود واقت�صادياتها«، الدورة الثامنة ع�صر لأ�صا�صيات �صناعة النفط والغاز، منظمة الأقطار 

العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(، الكويت 20 – )2 اآذار / مار�ض )200. 
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الوقود على ن�صبة عالية من الكربيت نتيجة لرتكيز اجلزء الأكرب من املحتوى الكربيتي للنفط يف ذلك املنتج 

اثناء عملية التكرير. 

فعلى م�صتوى العامل، يف الوقت الذي تزايدت فيه ح�صة توليد الكهرباء من الطاقة النووية من %3.3 

يف عام 1973 اإىل حوايل 13% عام 2010، انخف�صت فيه ح�صة النفط من 24.7% اإىل 4.6% خالل 

.  وتزايدت ح�صة الطاقة النووية يف اإجمايل انتاج الكهرباء يف جمموعة الدول ال�صناعية من 
(((

تلك الفرتة 

4.2% عام 1973 لت�صل اإىل 10.9% عام 1980 واإىل 22.5% عام 1990 واإىل 23% عام 2000 لتنخف�ض 
اإىل 21% يف عام 2010. باملقابل انخف�صت م�صاهمة النفط يف اإجمايل انتاج الكهرباء يف دول املجموعة 

املذكورة من 25.3% يف عام 1973 اإىل 17.5% عام 1980 واإىل 9.1% عام 1990 واإىل 6.1% عام 2000 

واإىل 2.8% عام 2010.  اأما بالن�صبة للفحم فبعد اأن و�صلت ح�صته اإىل 40.8% عام 1980، باملقارنة مع 

37.8% عام 1973، انخف�صت اإىل 40.3% عام 1990 واإىل 38.7% عام 2000 و 34.4% عام 2010. 
وبقدر تعلق الأمر بالغاز الطبيعي انخف�صت ح�صته يف البداية من 11.6% عام 1973 اإىل 10.9% عام 

1980 و 10% عام 1990، لكنه ب�صبب التطور التكنولوجي وحت�صن اقت�صاديات املحطات الغازية خالل 
عقد الت�صعينات بالإ�صافة اإىل اكت�صاف احتياطيات كبرية من الغاز احلر )غري امل�صاحب( يف العامل، تزايدت 

ح�صته يف اإنتاج الكهرباء اإىل 15.7% عام 2000 واإىل 23.3% عام 2010. 

باملقابل، ا�صتمرت ح�صة الطاقة الكهرومائية بالنخفا�ض امل�صتمر طيلة الفرتة لت�صل اإىل 13% عام 

2010 باملقارنة مع 20.8% عام 1973.  بينما ح�صل منو كبري يف م�صاهمة امل�صادر الأخرى وبخا�صة 
الطاقات املتجددة الأخرى وبخا�صة )الطاقة ال�صم�صية والرياح( خالل الفرتة الأخرية لت�صل ح�صتها اإىل 

5.6% من اإجمايل اإنتاج الكهرباء يف العامل يف عام 2010 باملقارنة مع 2.1% عام 2006 و 0.3% فقط 
عام 1973.  وكما يت�صح من اجلدول التايل: 

(1)  International Energy Agency (IEA), Key World Energy Statistics, 2012. 

اإنتاج الكهرباء يف دول منظمة التعاون االقت�ضادي والتنمية ح�ضب نوع الوقود

للفرتة 1973 – 2010  )%(

19731980199020002010
9798.110921.8).07672.)68)7.)8))اإجمالي الإنتاج )تيراواط �شاعة(

021.0.)2).210.922.)الطاقة النووية 
9.16.12.8).17).)2النفط
).))8.7)).0)0.8)7.8)الفحم

).)72.)11.610.910.01الغاز الطبيعي
0.)1).)16.01).20.819الكهرومائية 

6.)2.12.1).0).0اأخرى 

International Energy Agency (IEA), IEA Statistics, Electricity Information 2012. :امل�صدر
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ويف الوليات املتحدة، اأ�صدرت الإدارة الأمريكية ت�صريعات يف بداية الثمانينات تق�صي بتوقف حمطات 

توليد الكهرباء الأمريكية عن ا�صتخدام زيت الوقود بعد اأن و�صل ال�صتهالك يف القطاع املذكور اإىل 1.7 

.  وقد عرف عقد الثمانينات باأنه الفرتة التي خرجت منها اأمريكا 
(((

مليون ب/ي يف نهاية ال�صبعينات 

عام  4.1% يف  اإىل  الأمريكية  الكهرباء  توليد  م�صاهمته يف  معدل  وانخفا�ض  الوقود  زيت  ا�صتخدام  من 

1990 واإىل حوايل 1% فقط يف عام 2010.  وقد �صارت اأوروبا بعد ذلك بالجتاه نف�صه ثم تبعتها ال�صوق 
الآ�صيوية ولكن ب�صرعة اأبطاأ.

وقد نتجت �صيا�صة ا�صتبدال زيت الوقود يف قطاع توليد الكهرباء اإىل انح�صار ا�صتهالك املنتج املذكور 

يف العامل لي�صكل حوايل 13% من اإجمايل ا�صتهالك امل�صتقات النفطية يف عام 2000 باملقارنة مع %27.7 

.
(((

يف عام 1970 

1-2: مرحلة انح�ضار الطاقة النووية 
بعد فرتة الزدهار، مرت �صناعة الطاقة النووية العاملية مبرحلة انح�صار وتخفي�ض يف عدد املفاعالت 

النووية اجلديدة حتت الإن�صاء منذ عام 1980 وكما هو وا�صح من ال�صكل ال�صابق.  ودخلت �صناعة الطاقة 

باإيقاف بناء وحدات جديدة.  كما  النهاية مرحلة مراجعة وتعديل انتهت بقيام معظم الدول  النووية يف 

قررت بع�ض الدول النووية الأخرى اإنهاء تدريجي اأو جتميد لرباجمها النووية. 

وتعزى مرحلة النح�صار املذكورة اإىل عدد من الأ�صباب ومنها: - 

• انخفا�س الثقة ب�شالمة وحدات الطاقة النووية يف العامل والتخوف من حوادث نووية وما ميكن 	

 )Three Miles Island( ”اأن تنتج عن اإ�صعاعات كارثية،  بالأخ�ض بعد حادثتي “ثري مايلز ايلند

 يف اوكرانيا )1986(.  
(((

 )Chernobyl( »و »ت�صرنويل )يف الوليات املتحدة )1979

تعترب حادثة »ثري مايلز ايلند« اأول حادثة رئي�صية يف حمطة نووية لالأغرا�ض ال�صلمية، وبرغم اأنها مل 

توؤدي اإىل �صحايا يف الأرواح فقد كان لها تاأثري نف�صي كبري لي�ض فقط على ال�صاكنني بجوار املحطة، بل 

امتد لي�صمل اأجزاء الوليات املتحدة الأخرى و�صائر الدول الغربية.  وقد نتج عن ذلك �صرر كبري يف �صمعة 

. ففي »ثري مايلز ايلند« يف بن�صلفانيا بداأ احلادث النووي يف املفاعل رقم 
(((

�صناعة الطاقة النووية العاملية

2 ب�صبب عطل ب�صيط يف تغذية مولدات البخار باملياه، حيث قامت اأنظمة احلماية التلقائية بوقف التفاعل 
النووي للمفاعل واأطلقت م�صخات الإنقاذ التي بقيت معطلة واأدت �صل�صلة من التغريات الب�صرية والتقنية 

اإىل ان�صهار جزء من الوقود النووي يف املفاعل، ما اأدى اإىل دخوله يف مرحلة من احلماوة  ال�صديدة بعد 

اأن توقف �صخ املياه على مدى اأربع �صاعات قبل اإعادة م�صار التربيد اإىل طبيعته.  وبعد نحو ع�صر �صاعات 

على بدء احلادث، انفجر اأكرث من 300 كيلو غرام من الهيدروجني الذي انبعث من الوقود املن�صهر يف مبنى 

. وهناك اإجماع بني العلماء املتخ�ص�صني باأن احلادث يعود 
(((

املفاعل من دون اأن يلحق اأ�صراراً ج�صيمة 

(1)  Juan Carlos Boue, “The Market for Heavy Sour Crude Oil in the US Gulf Coast”, Oxford Institute for Energy 
Studies, 2002. 

(2)  BP Statistical Review of World Energy, Various Issues. 
(3)  CRS Report For Congress, Managing the Nuclear Fuel Cycle: Policy Implications of Expanding Global Ac-

cess to Nuclear Power, Order Code RL34234, January 30, 2008. 
(4)  International Atomic Energy Agency (IAEA), 50 years of Nuclear Energy , Vienna, 1997, www.iaea.org/

about/policy/.../gc48inf-4-ftn3. 
))(   اللكرتونية القت�صادية، العدد 6))6: 2))1/)11/0 ، املوافق )16/0/ 2011. 
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ملزيج من التدخل والإهمال الب�صري ونق�ض يف كفاءة الكادر الفني.  يذكر، بلغت تكاليف احلادثة املذكورة 

 .
(((

حوايل 2 مليار دولر يف املوقع بالإ�صافة اإىل اأ�صرار بحدود 150 مليون دولر خارج املوقع 

اأما بالن�صبة حلادثة »ت�صرنوبل« يف اوكرانيا، فقد حدثت الكارثة عند اإجراء اخلرباء باملحطة جتربة 

يف  امل�صتخدمة  املياه  توربينات  اغالق  بعد  الت�صغيل  يف  خطاأ  واأدى  عليها،  الكهرباء  انقطاع  اأثر  لختبار 

تربيد اليورانيوم اإىل ارتفاع حرارة اليورانيوم باملفاعل الرابع من املحطة اإىل درجة ان�صهار قلب املفاعل 

 ،
(((

املذكور وحدوث انفجارين اأعقبهما ا�صتعال النريان بكثافة يف املفاعل والتي ا�صتمرت لفرتة اأ�صبوع كامل

وحملت احلرارة والدخان الناجتان من النريان امل�صتعلة كميات كبرية من املواد امل�صعة اإىل ال�صماء وخلقت 

وجارتها  اوكرانيا  وبخا�صة يف  اوربا  انت�صرت عرب  النووية  الإ�صعاعات  من  �صحابة  واحلرائق  النفجارت 

رو�صيا البي�صاء ورو�صيا. 

وبينما ح�صل ان�صهار جزئي م�صحوب بحدوث ت�صرب قليل جداً من الإ�صعاعات اخلارجية يف حادثة 

ت�صرنوبل فور  املفاعل، يف  انفجار  وت�صبب  ت�صرنوبل،  كارثة  تام يف  ان�صهار  ايلند، فقد حتقق  ثري مايلز 

وقوعه بانت�صار ا�صعاعات بكميات اأكرب بكثري عما هي عليه يف حادثة ثري مايلز ايلند اودت مب�صرع 31 

من العاملني ورجال الإطفاء باملحطة جراء تعر�صهم مبا�صرة لالإ�صعاع، لكن تباينت التقديرات ب�صاأن العدد 

احلقيقي ل�صحايا الكارثة، حيث قدرت الأمم املتحدة عدد من قتلوا ب�صبب احلادث باأربعة اآلف �صخ�ض.  

ويف كل الأحوال، لتزال اأ�صباب الكارثة غري موؤكدة، على وجه التحديد لكنه يعتقد ب�صكل عام باأن �صل�صلة 

لعيوب يف  تعود  كانت  ت�صرنوبل  املفاعل يف  وان�صهار  النريان  وا�صتعال  النفجار  اإىل  اأدت  التي  احلوادث 

.  واعترب البع�ض اأن الختالل الوظيفي للمفاعل يعترب اأحد العالمات 
(((

ت�صميم املفاعل وخطاأ يف الت�صغيل

.
(((

مل�صتوى التدهور الذي و�صلت اإليه العلوم واملجتمع ال�صوفيتي يف حينه 

• 	 )Anti-Nuclear Movements( احلركات املناه�شة للطاقة النووية

والنفايات  امل�صتنفذ  الوقود   الآمن من  التخل�ض  وكيفية  النووية  والتخوف من احلوادث  القلق  ب�صوء 

النووية، بالإ�صافة اإىل الربط ما بني املفاعالت لالأغرا�ض ال�صلمية والأ�صلحة النووية ومن انت�صارها يف 

العامل، اأ�صبحت الطاقة النووية مو�صوع مثري للجدل ما بني موؤيد ومعار�ض. 

يذكر، �صبق واأن بداأ اجلدل حول الأ�صلحة النووية ما بني العلماء والدبلوما�صيني حتى قبل ا�صتخدام الأ�صلحة 

املذكورة، ولأول مرة، من قبل الوليات املتحدة يف كل من هريو�صيما وناغازاكي اليابانيتني يف عام 1945. 

كما بداأت احلركة البيئية العاملية يف انتقاد ال�صناعة النووية يف �صتينات القرن املا�صي – ب�صكل جزئي، 

احلركات  اأن  اإل   .
(((

الع�صكرية« ال�صناعية  »املجمعات  يف  واأ�صولها  الغام�صة  ال�صناعة  مواقف  على  رداً 

املنظمة املناه�صة للطاقة النووية قد بداأت يف الوليات املتحدة وبع�ض الدول الأوروبية منذ ال�صبعينات، 

(1)  Michael Corradini, The Future of Nuclear Power After Fukushima, Energy Institute, University of Wiscon-
sin, 11 March 2012, http://www.energy.wisc.edu. 

(2)  Mycle Schneider et al, The World Nuclear Industry Status Report 2010 – 2011, Nuclear Power in a Post-
Fukushima World, World Watch Institute, 2011 www.worldeatch.org.

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

(4)  Energy Economist, Issue 354, April 2011. 
))( اجلريدة الإلكرتونية، العدد )7)6، 19/)/2))1 املوافق )2/)/2011.
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، و�صرعان 
(((

وكنتيجة مبا�صرة لربوز حركات التحرر واحلركات البيئية وتاأ�صي�ض اأحزاب اخل�صر ال�صيا�صية

ما انت�صرت تلك احلركات اإىل باقي اأوربا ودول العامل الأخرى، بالتزامن مع تزايد الوعي بالبيئة و�صرورة 

احلفاظ عليها، لتتطور اإىل حركات وجمموعات �صغط )لوبي( مناه�صة للطاقة النووية يف معظم الدول 

التي متتلك برامج طاقة نووية. 

وقد حتولت بع�ض تلك احلركات واملجموعات ال�صعبوية اإىل اأحزاب �صيا�صية معار�صة للطاقة النووية، 

وب�صكل خا�ض اأحزاب اخل�صر يف بع�ض الدول الأوروبية والتي تهدف بالدرجة الأوىل اإىل احلفاظ على 

البيئة. 

وا�صتطاعت تلك احلركات التاأثري على اتخاذ القرارات ب�صاأن الطاقة النووية باأ�صكال متفاوتة يف الدول 

واإطالة فرتة  النووية  للمحطات  والأمان  ال�صالمة  متطلبات  ت�صديد  كبري يف  ب�صكل  اأثرت  والتي  املختلفة 

احل�صول على اإجازات  البناء و�صولً اإىل التجميد اأو الإنهاء التدريجي للربامج النووية يف بع�ض الدول. 

• اعتبارات اقت�شادية 	

مما زاد من امل�صكلة التي تعاين منها �صناعة الطاقة النووية وبالتايل انح�صارها خالل تلك الفرتة هو 

تراجع تناف�صيتها، وب�صكل كبري، باملقارنة مع م�صادر الطاقة الأخرى امل�صتخدمة يف توليد الكهرباء. 

فمثاًل،  اإن اإجراءات الت�صدد يف متطلبات ال�صالمة والأمان للمحطات النووية ترجمت اإىل تكاليف اأعلى 

وتدهور يف اقت�صاديات تلك املحطات، هذا بالإ�صافة اإىل التاأخري يف بناء املحطات النووية. اإل اأن التاأثري 

اإن انخفا�ض  اأ�صعار النفط العاملية ومن ثم انهيارها يف منت�صف الثمانينات.  الأكرب كان يعود لنخفا�ض 

اأ�صعار النفط الفورية من حوايل 40 دولر/ برميل يف نهاية ال�صبعينات وبداية الثمانينات اإىل حوايل 10 

اأثر ب�صكل كبري يف تدهور تناف�صية الطاقة النووية باملقارنة مع النفط  دولر/ برميل بحلول عام 1986 

والفحم والغاز الطبيعي. 

كما يعود تدهور اقت�صاديات الطاقة النووية اأي�صاً اإىل الرتفاع يف اأ�صعار الفائدة نتيجة للت�صخم الذي 

�صهده القت�صاد العاملي يف تلك الفرتة. 

• اإعادة هيكلة اأ�شواق الكهرباء يف الدول ال�شناعية 	

بداأت اإعادة هيكلة �صوق الكهرباء يف الوليات املتحدة يف عام 1978 وذلك باإدخال مبداأ التناف�صية يف 

ال�صوق على م�صتوى البيع باجلملة والتجزئة. 

وك�صفت عملية اإعادة الهيكلة عن طاقات فائ�صة يف اأ�صواق الكهرباء تراكمت خالل فرتة ال�صيطرة على 

تلك ال�صوق، ما دفع باأ�صعار الكهرباء، وبالتايل عوائد �صركات الكهرباء، بالنخفا�ض والذي نتج عنه زيادة 

يف خماطر ال�صتثمار يف تلك ال�صوق. 

وب�صوء التكاليف ال�صتثمارية الراأ�صمالية العالية ملحطات الطاقة النووية  وبخا�صة يف بداية امل�صروع 

بالإ�صافة اإىل اأ�صعار الغاز الطبيعي املنخف�صة خالل معظم عقد الت�صعينات، بخا�صة يف الوليات املتحدة، 

يعترب  الذي  الطبيعي  الغاز  باجتاه  النووية  الطاقة  عن  بعيداً  اجلديدة  ال�صتثمارات  معظم  اجتهت  فقد 

م�صدر طاقة نظيف ن�صبياً. 

(1)   David Fischer, History of the International Atomic Energy Agency: The First Forty Years, IAEA, Vienna, 
1997.
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1-3: النه�ضة النووية اجلديدة
مع بدايات القرن احلايل بعد اأكرث من عقدين من النح�صار وعدم الر�صى ح�صل تبدل يف املواقف 

ال�صناعية حمبذ  الدول  القرار يف  ولدى �صانعي  العام  الراأي  اإيجابي يف  النووية وحتول  الطاقة  ل�صالح 

يف  مهماً  مركزاً  الهتمام وحتتل  لتجذب  النووية  الطاقة  وعادت  النووية.   الطاقة  ا�صتخدام  للتو�صع يف 

�صيا�صة الطاقة يف الدول ال�صناعية،  واأعلن العديد منها، بالأخ�ض تلك التي �صبق واأن جمدت براجمها 

النووية اأو اأقرت التخل�ض من القائم منها، عن �صيا�صات ملزاولة بناء املحطات كما يف حالة دول مثل اإيطاليا، 

بريطانيا واأمريكا.  وبالتايل تزايد عدد املحطات النووية التي مت البدء باإن�صائها من 6 حمطات عام 2007  

 .
(((

اإىل 15 حمطة عام 2010 لي�صل عدد املحطات حتت الإن�صاء يف نهاية العام املذكور اإىل 65 حمطة 

 .
(((

كما اأبلغت 60 دولة جديدة وكالة الطاقة الذرية العاملية عن رغبتها يف اإطالق برامج نووية �صلمية 

وتختلف مالمح النه�صة النووية احلالية عن الأوىل التي اقت�صرت، بالأخ�ض يف البداية، على بع�ض دول 

�صناعية فقط. فقد اأ�صبحت هناك دول اأخرى كالهند وال�صني اللتان توا�صالن التو�صع يف تنفيذ برامج 

طموحة ت�صمل ت�صييد الع�صرات من حمطات الطاقة النووية.  كما اأعلنت العديد من الدول النامية، منها 

بع�ض الدول الأع�صاء ودول عربية اأخرى )م�صر واملغرب والأردن والإمارات والكويت ...( عن نيتها اإن�صاء 

حمطات نووية لالأغرا�ض ال�صلمية لتوليد الكهرباء وحتلية املياه، و�صرع بع�صها لو�صع خطط وبرامج لهذا 

الغر�ض واإبرام التفاقيات مع الدول املوردة للطاقة النووية للم�صاعدة يف تنفيذها. 

وتعزى عودة الهتمام املتزايد بالطاقة النووية والنه�صة النووية احلالية اإىل جمموعة من الدوافع منها:- 

• القلق العاملي املتزايد حول مو�صوع اأمن اإمدادات الطاقة، وبخا�صة النفط والغاز الطبيعي، واحتالله 	

اأولوية يف �صيا�صات الطاقة للدول امل�صتهلكة الكبرية التي تبنت �صيا�صات تهدف اإىل تنويع م�صادر 

الطاقة وتقلي�ض ا�صترياد النفط والغاز الطبيعي. 

• وحققت 	 املناخي.  التغري  كبري، يف ظاهرة  وب�صكل  الدفيئة،  غازات  م�صاهمة  اليقني حول  تزايد 

ال�صناعة النووية بع�ض النجاح يف اقناع النا�ض بالنظر اإليها بالطريقة ذاتها التي ينظرون بها اإىل 

لتوليد  والأم��واج، كطريقة نظيفة  الرياح  ال�صم�صية وطاقة  الطاقة  املتجددة مثل  الطاقة  م�صادر 

الكهرباء ل ت�صهم يف زيادة ظاهرة الحتبا�ض احلراري.  و�صرعت �صناعة الطاقة النووية بحمالت 

اإعالمية لرتويج الطاقة النووية واإعادة اإحيائها وتقدميها على اأنها احلل مل�صكلة الحتبا�ض احلراري 

 وذلك منذ نهاية ت�صعينات القرن املا�صي بالتزامن مع تزايد القلق العاملي 
(((

والتغري املناخي العاملي

حول ظاهرة التغري املناخي.  وقد �صاعد ذلك، بالإ�صافة اإىل القلق حول اأمن الطاقة، يف توفري 

.  لكنه ل بد من الإ�صارة باأن اجلماعات 
(((

قاعدة قوية للرد على النواحي ال�صلبية للطاقة النووية

النووية  الأ�صلحة  انت�صار  وخماطر  النفايات  من  التخل�ض  وم�صكلة  احلوادث  باأن  مقتنعة  البيئية 

تفوق اأية فوائد لها عالقة بغازات الدفيئة.  من جهة اأخرى، برغم اأن املحطات النووية ل تنتج 

عن انبعاثات غازات الدفيئة ب�صكل مبا�صر، فهي تنتج انبعاث ب�صكل غري مبا�صر خالل دورة حياة 

(((
الوقود النووي وفرتة البناء

(1)  Energy Economist, Issue 353, March 2011. 
(2)  IEA, FAQs: Nuclear, 2012 IECD/IEA, www.iea.org/aboutus/faqs/nuclear/
(3) Wikipedia, Anti-Nuclear Movement, en.wikipedia.org/wiki/anti-nuclear-movement. 
(4)  Donald N Zillman et al (Editors), Beyond the Carbon Economy: Energy Law In Transition, Oxford University Press, 2008.
(5)  CRS Report for Congrees, Managing the Nuclear Fuel Cycle: Policy Implications of Expending Global Ac-

cess to Nuclear Power.  Order Code  RL34234, January 30,2008.
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• قمة 	 طلب  على  بناء  فمثاًل،  ال���دويل.  امل�صتوى  على  النووية  الطاقة  به  ح�صيت  ال��ذي  الدعم 

جمموعة الثماين املنعقدة يف مدينة »غلينيغلز« يف ا�صكتلندة يف عام 2005، لتطوير ا�صرتاتيجيات 

واآمنة وتناف�صية، فمن �صمن ما  اإىل م�صتقبل طاقة نظيفة  البديلة تهدف  و�صيناريوهات للطاقة 

اقرتحته وكالة الطاقة الدولية هي اإمكانية زيادة العتماد على الطاقة النووية يف توليد الكهرباء 

وذلك باإعتبارها �صناعة وطنية .  

• يعود التو�صع يف ا�صتخدام الطاقة النووية  اإىل تخفي�ض ا�صتخدام الفحم يف توليد الكهرباء خ�صو�صاً 	

 .
(((

واأن الفحم هو اأكرث املوارد الهيدروكربونية تلويثاً للبيئة

• الطاقة 	 الفرتا�صي ملحطات  والعمر  الكفاءة  زاد من معدل  النووية  التقنيات  امل�صتمر يف  التقدم 

النووية، حيث ارتفعت ن�صبة الت�صغيل يف املحطات النووية من حوايل 60% يف الثمانينات اإىل اأكرث 

من 90%، ما جعلها الأف�صل باملقارنة مع م�صادر الطاقة الأخرى )اأي حوايل 70% للفحم واأكرث 

من 50% لكل من النفط والغاز الطبيعي(.  كما اأ�صبح بالإمكان ت�صغيل حمطات الطاقة النووية 

لفرتة متتد لعدة عقود بعد انتهاء عمرها الفرتا�صي الأويل وبطريقة منتجة واآمنة. 

• واإع��ادة 	 النووي  الوقود  وتدوير  معاجلة  اأن  كما  طويلة،  لفرتة  العاملي  اليورانيوم  خمزون  كفاية 

ا�صتخدامه تطيل من عمره الفرتا�صي ملئات ال�صنني. 

• مع 	 باملقارنة  الوقود  تكاليف  انخفا�ض  اإىل  النووية  الطاقة  ملحطات  الرئي�صية  اجلاذبية  تعزى 

النووية الأمريكي ت�صكل  ملعهد الطاقة  النفط.  وطبقاً  اأو  الغاز  اأو  العاملة على الفحم  املحطات 

تكاليف الوقود ن�صبة 78% من اإجمايل تكاليف حمطات الفحم و 89% بالن�صبة ملحطات الغاز و 

.
(((

14% فقط يف حالة الطاقة النووية
• عوامل اأخرى ي�صعب حتليلها ب�صبب طبيعتها ال�صيا�صية والتي تتعلق بالنظرة اإىل و�صع اأو موقع 	

 خ�صو�صاً واأن الدخول اإىل الع�صر النووي يعترب عالمة حداثة 
(((

الدولة التي تتقن التقنية النووية

. كما اأن بع�ض الدول النامية قد تنظر اإىل تلك التقنيات على اأنها جواز �صفر اإىل عامل 
(((

وقوة

الدول املتقدمة. 

• الأحفوري 	 للوقود  مناف�صة  م�صتويات  اإىل  النووية  الطاقة  من  الكهرباء  توليد  تكاليف  انخفا�ض 

ب�صوء  للتكاليف  دقيقة  احت�صابات  اإىل  التو�صل  �صعوبة  برغم  معينة،  افرتا�صيات  اأ�صا�ض  وعلى 

الدولية  الطاقة  وكالة  بيانات  ق��درت  ال�صياق،  هذا  ويف  الدعم احلكومي لل�صناعة املذكورة.  

تكاليف حمطات الطاقة النووية اجلديدة ما بني 4.9 اإىل 5.7 �صنت / كيلوواط/ �صاعة يف حالة 

تخفيف خماطر الت�صغيل والبناء لت�صبح اأقل من تكاليف التوليد من الغاز الطبيعي يف حالة زيادة 

اأ�صعار الغاز الطبيعي عن 4.7 اإىل 5.7 دولر / مليون وحدة حرارية بريطانية. 

(1) International Energy Agency (IEA), Energy Technology Perspectives: Scenarios and Strategies to 2050, June 
2006. 

(2) World Nuclear Association, The Economics of Nuclear Power, July 2012,
    world-nuclear.org/info/inf02.html
(3) Jose Goldenberg, Nuclear Energy in Developing Countries, Daedalus, Fall 2009, Vol.138 No. 4, MIT Press 

Journals. 
(4) Henrich Boll Foundation, Perspectives: Political Analysis and Commentary From the Middle East, 1 April, 

2011. 
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وت�صري م�صادر اأخرى اإىل اأن تكلفة اإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية يف الوليات املتحدة كانت الأقل 

باملقارنة مع النفط والغاز الطبيعي خالل الفرتة 1995–2008، وكانت مقاربة للفحم لغاية عام 2008 

لت�صبح بعد ذلك اأقل منه اأي�صاً، كما يو�صح ال�صكل التايل: - 

الوليات  يف  للتكنولوجيا  ما�صتيو�صت�ض  معهد  عن  �صدرت  درا�صة  قدرت  اأخ��رى،  جهة  من  لكنه 

املتحدة يف عام 2009 تكاليف الكهرباء النووية 8.4 �صنت للكيلوواط �صاعة باملقارنة مع 6.2 – 

. كما اأكد البنك الدويل باأن حمطات الطاقة النووية 
(((

6.5 �صنت للكيلوواط �صاعة للفحم والغاز
اإليها ال�صركات  اأرقام التكاليف التي عادة ما ت�صري  اأن  هي غري اقت�صادية.  وهناك دلئل على 

املوردة هي اأقل من التكاليف احلقيقية، خ�صو�صاً واأنها ل تاأخذ بنظر العتبار التكاليف املتعلقة 

.  فمثاًل، قدرت تكاليف 
(((

بالتخل�ض من النفايات واخراج املحطة من اخلدمة وتكاليف بيئية اأخرى

 .
(((

اغالق املفاعل النووي ب�صكل دائمي بحدود 300 – 400 مليون دولر

• بعد الدرو�ض التي مت تعلمها من كارثتي ثري مايلز ايلند وت�صرنوبل، ح�صل  تقدم كبري يف و�صائل 	

 بداأ العمل على تطوير جيل 
(((

احلماية والأمن والأمان يف املحطات النووية.  ويف اإطار تعاون دويل

(1)  Deutch et al, Update of the MIT 2003 Future of  Nuclear Power Study, (MIT, 2009),
(2)  World Bank, GuideLines for Environmental Assessment of Energy and Industry Projects. World Bank Tech-

nical Paper No. 154/1992. Environmental Assessment Sourcebook , Vol. 111,1992.
(3) US Nuclear Regulatory Commission, Fact Sheet on Decommissioning Nuclear Power Plants, 2011. 
(4)  International Enegy Agency, (IEA), Energy Technology Essentials, Nuclear Power, ETEO4, March 2007.

تكلفة اإنتاج الكهرباء يف الوليات املتحدة الأمريكية 1995 – 2008 

.
�شنت/كيلووات �شاعة كما يف عام 2008*

World Nuclear Association, The Economics of Nuclear Power, Updated July 2012, world-
nuclear.org/info/infoz.htm/                                                                          

امل�صدر:

)*(  ت�صمل تكاليف الإنتاج: الت�صغيل والدامة + تكاليف اإنتاج الوقود لكنها ل ت�صمل التكاليف غري املبا�صرة والتكاليف الراأ�صمالية.
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رابع متقدم من املفاعالت النووية ذاتية الأمان، بالإ�صافة اإىل اأنها اأكرث كفاءة وتناف�صية اقت�صادية. 

.
(((

كما اأن وقودها اأكرث ممانعة لنت�صار الأ�صلحة النووية واأ�صهل يف ت�صريف نفاياته

وقبيل الكارثة النووية يف فوكو�صيما يف اليابان، يظهر باأنه ويف اأغلب الأحوال قد مت ن�صيان نتائج 

. وبالتايل، فاإنه بحلول بداية عام 2011 تطور 
(((

ت�صرينوبل الوخيمة اأو التقليل من �صاأنها اأو اهمالها

نوع من الإجماع العاملي )وبدرجات متفاوتة احلما�ض( لت�صجيع الطاقة النووية، لكن ذلك مل يدم 

طوياًل ب�صبب الكارثة املذكورة والتي �صتكون مو�صوع اجلزء التايل. 

ثانيًا: حادثة فوكو�ضيما اليابانية واآثارها املبا�ضرة 

2-1: بع�ض املعامل العامة حلادثة فوكو�ضيما 
ت�صتمل مقاطعة فوكو�صيما اليابانية على جممعني من املحطات النووية، يقع الأول يف منطقة فوكو�صيما 

دايت�صي، الذي وقع فيه احلادث، والكائن على بعد حوايل 240 كيلو مرت اإىل ال�صمال من العا�صمة طوكيو، 

وي�صم �صتة مفاعالت يعود تاريخ بنائها اإىل �صبعينات القرن املا�صي باإجمايل طاقة توليد 6095 ميغاواط.  

اأما املجمع الثاين فهو يف منطقة فوكو�صيما دايني الواقع اإىل اجلنوب من فوكو�صيما دايت�صي وي�صم اأربعة 

 .
(((

مفاعالت مت ت�صييدها يف الثمانينات

يف احلادي ع�صر من اآذار/مار�ض 2011 �صرب زلزال بقوة 9 درجات على مقيا�ض ريخرت واأمواج عاتية 

)ت�صونامي( بارتفاع 14 مرت واأكرث منطقة يف عر�ض البحر قبالة ال�صاحل ال�صمايل ال�صرقي لليابان – اأي 

ما اأدى اإىل خ�صارة ماأ�صاوية يف الأرواح واأ�صرار ودمار  املنطقة التي ت�صمل جممع فوكو�صيما دايت�صي – 

يعود  وذلك  �صخ�ض   26000 حوايل  للكارثة  واجلرحى  القتلى  عدد  قّدر  وقد  التحتية.   البنية  فادح يف 

بالدرجة الأ�صا�ض للزلزال واأمواج الت�صونامي التي تبعته. و�صمل الدمار واخلراب العديد من املدن والقرى 

يف املنطقة. 

بقوة  اليابان  يف  نوعه  من  والأك��رب  العامل  يف  م�صجلة  زلزل  خم�صة  اأك��رب  من  واح��د  يعترب  اأن��ه  ومع 

تفوق املوا�صفات الت�صميمية للمحطة، التي كانت م�صممة لتحمل هزات اأر�صية بدرجة 8.2 على مقيا�ض 

 . 
(((

، فاإن اجلزء الأكرب من الدمار احلا�صل كان �صببه الت�صونامي الذي تاله
(((

ريخرت

 
(((

ومر حدث الزلزال املذكور من دون وقوع اأ�صرار خطرية مبحطة فوكو�صيما دايت�صي واملحطات النووية

الأخرى القريبة من مركز الزلزال، حيث مت وبنجاح اإغالق املفاعالت النووية يف تلك املناطق ومن �صمنها 

)1(  د. عدنان �صهاب الدين، دور الطاقة النووية والطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء، موؤمتر الطاقة العربي التا�صع، قطر 9 – 12 اأيار/مايو 2010. 

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

(3) Paul L. Joskow and John E. Parsons, The Future of Nuclear Power After Fukushima, February 2012, MIT 
Center for Energy and Environment Policy Research, CEEPR WP 2012-001.

(4) Michael Corradini, The Future of Nuclear Power After Fukushima, Energy Institute, University of Wisconsin, 
11 March 2012, http://www.energy.wisc.edu.

(5) Energy Economist, Issue 355, May 2011.
(6) B. Raj Sehgal, The Future of Nuclear Power After Fukushima, Royal Institute of Technology, Stockholm, 

Sweden. 
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�صعرت جم�صات  حينما  لها  كان خمططا  كما  تلقائياً،  دايت�صي  فوكو�صيما  يف  العاملة  الثالث  الوحدات 

احلركة فيها بالهتزازات من الزلزال )وهي الوحدات 1 و 2 و 3 بينما كانت الوحدات 4 و 5 و 6 متوقفة 

لأغرا�ض الفح�ض الدوري(.  وبعد فقدان م�صدر الطاقة الكهربائية من ال�صبكة الوطنية ب�صبب الزلزال 

بداأت مولدات الديزل الحتياطية بالعمل. 

وقد كانت تكمن امل�صكلة يف اأمواج الت�صونامي التي اأحدثها الزلزال، والتي �صربت املنطقة بعد حوايل 

ال�صاعة من الزلزال و اجتاحت اأ�صيجة احلماية يف حمطة الطاقة النووية يف فوكو�صيما دايت�صي وغمرت 

 ، اأي اأقل من 
(((

الفي�صانات املوقع )الذي كان م�صمماً بالأ�صل على اأ�صا�ض حائط مائي بارتفاع 5.7 متر 

ن�صف ارتفاع الت�صونامي( ودمرت اأمواج الت�صونامي مولدات الطاقة الحتياطية واأوقفت تربيد املفاعالت. 

وب�صبب تلك الأحداث فاإن اأنظمة تربيد عدة والتي يقت�صي عملها اإزالة احلرارة قد ف�صلت يف العمل، 

حيث �صرعان ما اأطاحت موجات الت�صونامي مبولدات الدعم التي تعمل بالديزل والتي كانت ت�صخ مياه 

التربيد.  ومتكن بعدها الفنيون من ت�صغيل بطاريات الطوارئ لإبقاء الدورة تعمل لعدة �صاعات اإىل اأن 

توقفت هي الأخرى عن العمل.  مل تفلح جهود الفنيون من ال�صيطرة على الرتفاع ال�صديد  يف درجة حرارة 

منطقة القلب باملفاعالت الثالثة العاملة، ما نتج عن ا�صتعال للهيدروجني م�صبباً �صل�صلة من الإنفجارات 

 .
(((

واحلرائق التي دمرت املباين و�صربت اإ�صعاعات اإىل املناطق املحيطة

يذكر، �صكل الربملان الياباين جلنة حتقيق م�صتقلة باحلوادث النووية بعد كارثة فوكو�صيما، وا�صدرت 

تقريرها يف متوز/يوليو 2012 انتقدت فيه وب�صدة كل من احلكومة اليابانية وال�صركة امل�صغلة للمحطة 

)�صركة طوكيو للطاقة الكهربائية - تيبكو(. وبعد اإجراء اأكرث من 900 �صاعة من التحقيقات واملقابالت 

اأن  العلنية والتي �صملت اأكرث من 1100 �صخ�ض وزيارة العديد من املحطات النووية تو�صل التقرير اإىل 

احلادثة كانت »كارثة من عمل الب�صر«، »نتيجة للتواطوؤ ما بني احلكومة وال�صلطات التنظيمية املتخ�ص�صة 

التنظيمية كونها مل حتافظ على درجة كافية من  ال�صلطات  التقرير  انتقد  و�صركة تيبكو امل�صغلة.  فقد 

كفاية  لعدم  احلكومة  التقرير  وانتقد  ال�صالمة.   اأنظمة  وفر�ض  تطوير  يف  ال�صناعة  جتاه  ال�صتقاللية 

لثقافة  وافتقارها  حوكمتها  ل�صعف  انتقدت  فقد  امل�صغلة  ال�صركة  اأما  للطوارئ.  واإدارتها  ا�صتعداداتها 

 .
(((

ال�صالمة

.  وبرغم اأن 
(((

عموماً تعترب حادثة فوكو�صيما ثاين اأ�صواأ حادثة نووية يف التاريخ بعد حادثة ت�صرنوبل

 - من اإجمايل 
(((

قدرت بحدود 10% فقط اأقل بكثري –  ال�صعاعات التي خلفتها كارثة فوكو�صيما هي 

ال�صعاعات التي خلفتها كارثة ت�صرنوبل، فاإن الآثار العامة حلادثة فوكو�صيما هي م�صابهة حلادثة ت�صرنوبل. 

.  كما قّدرت وكالة الطاقة الذرية 
(((

وقّيمت احلكومة اليابانية خطورتها مب�صتوى مماثل حلادثة ت�صرنوبل

(1)  Robert Rosner and Steve Goldberg, Nuclear Power Post-Fukushima? What Happened? What will Happen? 
The Harris School, Energy Policy Institute, University of Chicago. 

(2) Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan, Japan’s Nuclear Accident and Current Energy Situation, 
April 18, 2011. 

(3) World Nuclear Association, Fukushima Accident 2011, November 2012, world-nuclear.org/info/fukushima-
accident-inf129.html

(4) Special Ux Consulting Report, Nuclear Power in the Post-Fukushima Era, June 11, 2011, www.uxc.com 
لأغرا�ض املقارنة اأطلقت حادثة ثري مايلز اأيلند حوايل 10 مرات اأقل من الإ�صعاعات.  )((

(6) Holman W.Jenkins Jr., Coal is more Dangerous Than Nuclear, The Wall Street Journal, April, 13, 2011. 
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الدولية �صدة حادثة فوكو�صيما بدرجة 7 على مقيا�ض احلوادث النووية وال�صعاعية وهي ذات الدرجة التي 

  .
(((

اأعطيت حلادثة ت�صرنوبل

يذكر، انت�صرت ال�صعاعات التي افرزتها كارثة فوكو�صيما على م�صاحة اأقل بكثري مما هي عليه يف حالة 

.  من جهة اأخرى 
(((

ا�صعاعات ت�صرنوبل والتي اأعتربها البع�ض مبثابة نقطة �صلبية بالن�صبة للكارثة اليابانية

خل�صت بع�ض الدرا�صات باأن كارثة فوكو�صيما قد اأدت اإىل تلويث مياه املحيط بالكيماويات امل�صعة بدرجة 

 .
(((

اأكرب مما عليه احلال يف ت�صرنوبل

فاإنه مل  بالقرب من فوكو�صيما،  ال�صعاعي«  »الت�صمم  الإعالم حول  التقارير يف و�صائل  وبرغم بع�ض 

يعاين اأي �صخ�ض ب�صكل مبا�صر من الآثار احلادة – واملميتة يف الغالب- التي �صببها انفجار مفاعل ت�صرنوبل 

 .
(((

لرجال الإطفاء ال�صوفييت والكادر الوظيفي للمفاعل عام 1986 

ومما قلل من خماطر التعر�ض ال�صعاعي بالن�صبة لل�صكان هو فر�ض ال�صلطات اليابانية منطقة اإخالء 

اإجبارية »ممنوع الدخول اإليها« )No-Entry-Zone( مبحيط 20 كيلومرت حول فوكو�صيما والقيام بالإخالء 

ال�صريع حلوايل 200000 �صخ�ض يعي�صون يف تلك املنطقة خالل فرتة الثالثة اأيام الأوىل بعد احلادثة. ثم 

قامت ال�صلطات لحقاً باإعادة ت�صميم منطقة الخالء وفر�ض منطقة اخالء اختيارية ما بني 20 اإىل 30 

.  ومما قلّل من خماطر التعر�ض ال�صعاعي 
(((

كيلومرت حول املحطة بالإ�صافة اإىل منطقة الإخالء الإجبارية

اأي�صاً هو اأن اجتاه هبوب الرياح يف �صمال اليابان يف حينه كانت من اجلنوب الغربي اأو الغرب، الأمر الذي 

�صيحرك جميع انبعاثات ال�صعاعات اإىل البحر، بعيداً عن الرب الياباين والقارة ال�صيوية. 

وبخ�صو�ض م�صتوى ال�صعاعات التي تعر�ض لها ال�صكان يف اليابان خارج مناطق الخالء، فقد كانت 

.
(((

وطبقاً لتقرير �صادر عن منظمة ال�صحة العاملية يف اأيار/مايو 2012، اأقل من امل�صتوى ال�صار بال�صحة

لالأبحاث  اليابان  مركز  لحت�صابات  وطبقاً  فاإنه  النووية  فوكو�صيما  كارثة  بتكاليف  الأمر  تعلق  وبقدر 

اخالوؤهم  الذين مت  لل�صكان  تعوي�صات  دولر، من �صمنها  مليار   250 اإىل حوايل  ت�صل  قد  القت�صادية، 

.  كما اعرتفت احلكومة 
(((

.  وقد ت�صتغرق عمليات تنظيف موقع الكارثة حلوايل 40 �صنة 
(((

من املنطقة

اليابانية باأن هناك بع�ض املناطق �صتبقى غري ماأهولة ب�صكل دائم. 

برغم اختالف الآراء حول حادثة فوكو�صيما، فهي تختلف عن حادثة ت�صرنوبل، ب�صكل اأ�صا�صي، حيث 

اأنها مل تكن نتيجة مبا�صرة خلطاأ ب�صري اأو عدم كفاءة الكادر الفني.  ومهما تكن الأخطاء الب�صرية التي 

اأحد  ، حيث مل ميت 
(((

ارتكبت، فهي كانت يف النهاية نتيجة مبا�صرة لكارثة طبيعية )زلزال وت�صونامي( 

ب�صبب مبا�صر من الت�صرب ال�صعاعي لفوكو�صيما. 

(1) International Atomic Energy Agency (IAEA), IAEA Annual Report, 2011. 
(2) B. Raj Sehgal, The Future of Nuclear Power After Fukushima, Royal Institute of Technology, Stockholm Sweden. 
(3)  Journal of Environment and Technology, Impacts of The Fukushima Nuclear Power Plants On Marine Radioactivity, 2011. 

))(  القت�صادية اللكرتونية، العدد )7)6، 19/)/2))1 املوافق )2/)/2011. 

(5) World Energy Council, World Nuclear Perspective: Nuclear Energy One year After Fukushima, 2012. 
(6) World Nuclear Association, Fukushima Accident, November 2012,  
      world-nuclear.org/info/fukushima_accident_inf129.html. 
(7) Dave Elliott, Nuclear Power After Fukushima: Facts and Figures, Science and Development Network, 28 

September, 2011, http//www.scidev.net/en/… 
(8) Victor Kotsev, Nuclear Power Back From The Grave, Asian Time Online, March 10, 2012. 
(9) Energy Economist, Issue 354 April 2011. 
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كما اأنها وبرغم الت�صرب ال�صعاعي الأقل ن�صبياً باملقارنة مع احلادثتني ال�صابقتني، فهي لي�صت حادثة 

والريادة يف  ال�صبق  لها  دولة  اأنها حت�صل يف  وخا�صة  م�صبوقة،  يقول اخلرباء غري  كما  تعترب  بل  عادية 

يف  بها  يحتذى  التي  الدولة  اأنها  اإىل  بالإ�صافة  الذرية  الطاقة  عامل  ويف  النووية  التكنولوجيا  ا�صتخدام 

جمال ال�صيطرة النوعية ب�صكل عام وتعد من�صاآتها من بني الأكرث �صالمة يف العامل. وقد جاءت احلادثة يف 

وقت حرج يتزايد فيه الطلب على الطاقة وترتفع فيه اأ�صوات تطالب بتخفي�ض انبعاثات غاز ثاين اأك�صيد 

الكربون الناجتة عن ا�صتخدام الوقود الأحفوري. 

وقد �صعق العامل وهو يتفرج على املاأ�صاة اليابانية، ومما زاد من وقع الكارثة هي ثورة املعلومات وو�صائل 

الت�صالت احلديثة، التي مل تكن موجودة يف حالة كل من احلادثتني ال�صابقتني، وبالتايل كانت التغطية 

العالمية التي اأعقبت حادثة فوكو�صيما تختلف ب�صكل جذري عن ال�صابق.  فقد كان با�صتطاعة النا�ض من 

بقاع العامل املختلفة متابعة احداث فوكو�صيما ب�صكل مبا�صر على �صا�صات التلفاز والإنرتنت والتفاعل معها 

عرب و�صائل التوا�صل الجتماعي، وما رافق ذلك من اخبار وحتليالت واإ�صاعات والتي غطت على قدرة 

الفنيني يف اإدارة اأخبار الكارثة وفاقت تدفق اآراء »اللوبي« الأخ�صر.

واأف�صت تلك التغطية العالمية اإىل جدل ذات طابع عاملي حول الطاقة النووية خارج حدود الأطر 

املحلية.  كما جاءت كارثة فوكو�صيما النووية يف وقت ي�صهد فيه العامل »نه�صة نووية جديدة« اأو »موجة 

مد نووية« اأطلق البع�ض عليها م�صمى »الع�صر الذهبي للطاقة النووية«، حيث توجهت دول عديدة خالل 

ال�صنوات القليلة الأخرية لو�صع اخلطط وعقد ال�صفقات لإن�صاء املفاعالت النووية يف مناخ دويل يرحب 

 .
(((

بذلك تلبية ملطالب بيئية، من جهة، وب�صبب اأ�صعار النفط املرتفعة، من جهة اأخرى

اأحداث فوكو�صيما، ا�صتطاعت �صناعة الطاقة النووية العاملية  ويظهر باأنه خالل الفرتة التي �صبقت 

التغلب على ماآ�صي ت�صرنوبل اأو ما اأطلق عليه »متالزمة ت�صرنوبل«.  حيث اأعلنت وكالة الطاقة الدولية باأن 

.
(((

حوايل 60 دولة جلاأت اإليها طلباً للن�صيحة كونها تفكر باإدخال الطاقة النووية 

يذكر، اأن اليابان هي اأحدى الدول التي و�صعت خططاً لزيادة درجة اعتماها على الطاقة النووية يف 

امل�صتقبل، يف وقت يعترب اعتمادها احلايل على ذلك امل�صدر مرتفعاً ن�صبياً.  وهذا ما زاد من وقع كارثة 

التطرق ب�صيء من  التالية  الإي�صاح �صيتم يف اجلزئية  اليابان ب�صكل خا�ض.  وملزيد من  فوكو�صيما على 

التف�صيل اإىل اأهمية الطاقة النووية يف اليابان. 

2-2: اأهمية الطاقة النووية يف اليابان  

الذرية الذي  الأ�صا�صي للطاقة  القانون  1954 و�صدر  النووية يف عام  اليابان برنامج البحاث  بداأت 

حدد ا�صتخدام التقنية النووية لالأغرا�ض ال�صلمية.  ويهدف القانون ل�صمان ثالثة مبادئ ت�صمل الأ�صاليب 

الدميقراطية والإدارة امل�صتقلة وال�صفافية كاأ�صا�ض للن�صاط البحثي النووي.

 الذي ا�صتمر بالعمل لغاية 
وبعد ت�صغيل اأول مفاعل طاقة نووي جتاري يف اليابان يف عام 1966)))

اآذار/ مار�ض 1998، تزايدت اأهمية الطاقة النووية يف مزيج الطاقة الياباين خ�صو�صاً بعد اأن اكت�صبت 

،  لت�صل عدد املفاعالت النووية العاملة يف 
الطاقة النووية اأولوية ا�صرتاتيجية وطنية منذ عام 1973)))

)1( جريدة البيان الإماراتية، عدد 12 اآب/اأغ�صط�ض 2011. 

(2) Mycle Schneider et al, The World Nuclear Industry Status Report 2010 – 2011, Nuclear Power in a Post-
Fukushima World, 2011, World Watch Institute, www.worldwatch.org 

(3)  EIA, Country Analysis Briefs, Japan, June 4, 2012. 
(4) World Nuclear Association, Nuclear Power in Japan, 22 October 2012. www.world-nuclear.org/info/inf79.html
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. اإن ما يبعث على ال�صتغراب 
(((

اليابان اإىل 54 مفاعل موزعة على 17 حمطة يف اأنحاء اليابان املختلفة 

من  متطلباتها  لتلبية جزء هام من  ال�صلمية  لالأغرا�ض  النووية  الطاقة  لالعتماد على  اليابان  هو جلوء 

الطاقة وو�صع اخلطط امل�صتقبلية لزيادة درجة اعتمادها على ذلك امل�صدر وهي الدولة املعروفة بهزاتها 

الأر�صية املتكررة )ت�صكل اليابان 0.3% من كتلة الياب�صة يف العامل، لكن عدد الزلزل التي ت�صرب البالد 

تقدر باأكرث من 100 �صعف املعدل العاملي(، وما يعني ذلك من خماطر على حمطات الطاقة النووية. 

هذا بالإ�صافة اإىل اأنها الدولة التي تعر�صت لدمار وماآ�صي اأول قنبلتني نوويتني يف العامل خالل احلرب 

العاملية الثانية. 

يعود ال�صبب يف ذلك وب�صكل عام اإىل اأن اليابان )وكما هي عليه احلال يف بع�ض الدول الأخرى مثل 

فرن�صا( تختلف عن معظم الدول ال�صناعية الرئي�صية وذلك لفتقارها اإىل امل�صادر الطبيعية املحلية، ما 

جعلها تعتمد على الواردات يف تغطية اجلزء الأعظم )وبن�صبة حوايل 84%( من اإجمايل احتياجاتها من 

تقريباً، على  اليابان ب�صورة كاملة  تعتمد  ب�صكل خا�ض،  الطبيعي،  والغاز  النفط  . وفيما يخ�ض 
(((

الطاقة

الواردات من اخلارج.  

تاريخياً، يعترب النفط م�صدر الطاقة الأكرب يف اليابان، اإل اأن ح�صته اإنخف�صت من حوايل 80% يف 

.  وتعود 
(((

�صبعينيات القرن املا�صي اإىل حوايل 40% من اإجمايل ا�صتهالك الطاقة يف اليابان يف عام 2010 

الأ�صباب بدرجة رئي�صية اإىل ا�صتبدال النفط مب�صادر الطاقة البديلة املتوفرة، من جهة، واإىل تر�صيد الطاقة 

ورفع كفاءة ا�صتخدامها، من جهة اأخرى، حيث تعترب اليابان من بني الدول املتقدمة الأقل كثافة للطاقة.  

وليزال الفحم ي�صتحوذ على ن�صبة مهمة من اإجمايل ا�صتهالك الطاقة يف اليابان، برغم اأن الغاز الطبيعي 

اأ����ص���ب���ح م�����ص��در ال��ط��اق��ة 

املف�صل. اأما بالن�صبة للطاقة 

النووية فقد ازدادت ح�صتها 

م��ن ح����وايل 1% ف��ق��ط يف 

بداية ال�صبعينات لت�صل اإىل 

ح���وايل 13% م��ن اإج��م��ايل 

اليابانية  الطاقة  ا�صتهالك 

ولت����زال   .2010 ع���ام  يف 

الطاقة املتجددة �صواء كانت 

الطاقة  اأن��واع  اأو  كهرومائية 

ت�صاهم  الأخ����رى  امل��ت��ج��ددة 

بن�صبة منخف�صة ن�صبياً وكما 

يف عام 2010 كما يت�صح من 

ال�صكل التايل: - 

اأما بخ�صو�ض م�صاهمة الطاقة النووية يف توليد الكهرباء يف اليابان فقد بلغت 27% يف عام 2009 

(1)  Energy Economist, Issue 354, April 2011. 
(2)  Antony Froggatt et al, Reset or Restart? The Impact of Fukushima on the Japanese and German Energy Sec-

tors, Chattam House, Briefing Paper, July 2012, EERG BP, 2012/03.
(3)  EIA, Country Analysis Briefs, Japan, June4, 2012. 

اإجمايل ا�شتهالك الطاقة يف اليابان لعام 2010 ح�شب نوع الوقود )%(

BP Statistical Review of World Energy, June 2012. :امل�صدر
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 وذلك باملقارنة مع 
(((

)وقدرت بحدود 32.5% خالل �صهر �صباط/فرباير 2011 قبل حادثة فوكو�صيما(

  .
حوايل 2% فقط يف عام 1973)))

الأوىل  املرتبة  يتبواأ  اأ�صبح  فقد  للبيئة(  تلويثاً  الأكرث  الأحفوري  الطاقة  )م�صدر  للفحم  بالن�صبة  اأما 

وبحدود 28% من اإجمايل توليد الكهرباء يف اليابان وكما يف عام 2009 )بينما كان ي�صاهم بحوايل %8 

فقط يف عام 1973(. 

وي�صاهم الغاز الطبيعي بح�صة 26% يف عام 2009 )بعد اأن كانت م�صاهمته بحدود 4% فقط يف عام 

1973(.  وبقدر تعلق الأمر بالنفط فقد بلغت ح�صته 9% فقط يف عام 2009 )باملقارنة مع اأكرث من %72 
يف عام 1973(. و�صاهمت الطاقات املتجددة يف احل�صة املتبقية تت�صدرها الطاقة الكهرومائية وكما يت�صح 

من ال�صكل التايل: - 

يذكر، مرت �صيا�صة الطاقة 

اليابانية قبل حادثة فوكو�صيما 

مب���راح���ل ع���دي���دة. ف��ب�����ص��وء 

بانتهاء  املتمثلة  ال��ت��ط��ورات 

وتقدم  الباردة  احلرب  ظروف 

وبروز  العاملي  القت�صاد  عوملة 

املناخي، ح�صل  التغري  ظاهرة 

ت��غ��ري ج��وه��ري يف الأه����داف 

يف  الطاقة  ل�صيا�صة  الرئي�صية 

الأخ��ري  العقد  خ��الل  اليابان 

من القرن املا�صي.  ويف بداية 

القرن احلايل، وخالل فرتة ما 

قبل فوكو�صيما ، تعود �صيا�صة 

ما  اإىل  ال��ي��اب��ان  يف  ال��ط��اق��ة 

ي�صمى بالقانون الأ�صا�ض حول 

�صيا�صة الطاقة لعام 2002 والذي مت فيه حتديد املعامل الرئي�صية ل�صيا�صة الطاقة على اأ�صا�ض ثالثة مبادئ 

 مع منح احلكومة 
(((

رئي�صية وهي تاأمني امدادات م�صتقرة، واملالءمة البيئية، وال�صتخدام لآليات ال�صوق

�صالحيات اأكرب لتاأ�صي�ض بنية حتتية طاقوية للنمو القت�صادي. وقد اأف�صى القانون الأ�صا�ض املذكور اإىل 

الت�صريعات اخلا�صة ب�صيا�صة الطاقة اليابانية خالل ال�صنوات الالحقة. 

البارزة  النقاط  اإحدى  فاإن    .
(((

النووية الطاقة  التو�صع يف  حول  الياباين  العام  الراأي  وبرغم حتفظ 

دعم  اإىل  ت�صري  كانت   
(((

 2004 ح����زيران/يوني���و  يف  ال�ص����ادرة  اليابان  يف  الأ�صا�صية  الطاقة  ل�صيا�صة 

(1)   Energy Economist, Issue 354, April 2011.
(2)   International Energy Agency (IEA), IEA Statistics, Electricity information, 2012 Edition. 
(3)   Antony Froggatt et al, Reset or Restart? The Impact of Fukushima on the Japanese and German Energy Sectors, 

Chattam House, Briefing Paper, July 2012, EERG BP/03, www.chattamhouse.org.
(4)  World Energy Council, World Energy Climate Policy: 2009 Assessment. 
(5)  MEES, January 17, 2005. 

توليد الطاقة الكهربائية يف اليابان ح�شب امل�شدر 2009

EIA, Today in Energy, March 17,2011. امل�صدر:
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الياباين.  ومن  الطاقة  الرئي�صية يف مزيج  امل�صادر  كاأحد  النووية والعتماد عليها  للطاقة  حكومي قوي 

�صمن الأهداف الرئي�صية ل�صرتاتيجية الطاقة الوطنية اجلديدة اأو ما تعرف اخت�صاراً »ال�صرتاتيجيات 

اجلديدة« ل�صيا�صة الطاقة اليابانية لعام 2006 هو اأن تكون ح�صة الطاقة النووية ما بني 30 – 40% من 

 .
(((

اإجمايل توليد الكهرباء يف اليابان

وبالنتيجة، فاإنه قبل عام 2011 كان هناك دعم قوي لتطوير الطاقة النووية كاأحد ال�صبل لتنويع م�صادر 

الطاقة يف اليابان.  وطبقاً لوزارة القت�صاد والتجارة وال�صناعة اليابانية، فاإن خطط �صيا�صة احلكومة لعام 

2010  كانت تهدف اإىل زيادة ح�صة الطاقة النووية من اإجمايل توليد الكهرباء يف اليابان من 24% يف عام 
. وتق�صي خطة الطاقة لعام 

(((
2008 لت�صل اإىل 40% بحلول عام 2017 واإىل 50% بحلول عام 2030 

2010 ت�صييد 12 مفاعل طاقة نووي جديد على الأقل بحلول عام 2020، اإل اأن كارثة فوكو�صيما خلقت 
قلقاً عاماً اأكرب وك�صفت عن املخاطر املحتملة لعتماد �صيا�صة طاقة نووية طموحة. 

ولبد من الإ�صادة باأن اليابان متيزت ول�صنوات عديدة بتقدمها يف جمال تطوير تقنيات جديدة لتح�صني 

كفاءة الطاقة يف جانبي الإمدادات وال�صتهالك يف ال�صوق. كما متيزت اليابان اأي�صاً بتبنيها اإدخال اأنواع 

وقود نقل بديلة عن النفط جديدة والذي مت متويل اجلزء الأكرب منه من خالل برامج الأبحاث والتطوير 

احلكومية.  فقد اأدخلت ال�صركات اليابانية اجليل الأول من خاليا الوقود و�صنعت اأول ال�صيارات الكهربائية 

الهجينة يف العامل )بريو�ض من قبل �صركة تويوتا(. 

وتقليل  الطاقة  م�صادر  لتنويع  �صعيها  يف  الأهمية  غاية  يف  يعد  التكنولوجيا  على  اليابان  تركيز  اإن 

اعتمادها على النفط، من جهة، وم�صاعدتها يف تلبية التزاماتها يف جمال التغري املناخي من جهة اأخرى. 

2-3: االآثار املبا�ضرة حلادثة فوكو�ضيما 
ب�صكل عام و�صعت حادثة فوكو�صيما �صناعة الطاقة النووية العاملية يف مفرتق طرق، كما ح�صل بعد 

حادثة ت�صرنوبل، وخلقت رعباً يف مناطق عديدة من العامل، ما اأجرب العديد من دول العامل اإىل اإعادة النظر 

يف براجمها النووية.  وكما هو متوقع فاإن النعكا�صات املبا�صرة والفورية الأكرث اأهمية حلادثة فوكو�صيما 

.
(((

كانت يف اليابان والتي هزت �صيا�صة الطاقة اليابانية يف ال�صميم

2-3-1: اليابان

ابتداء، تاأثر قطاع الطاقة الياباين ب�صكل كبري ب�صل�صلة الأحداث التي بداأت بالزلزال مروراً بالت�صونامي 

وماحلق من دمار يف جممع فوكو�صيما.  فقد اأ�صبح اأكرث من 10 مليون �صخ�ض من دون طاقة كهربائية 

بعد الدمار الذي اأ�صاب ما جمموعه 19.5 غيغاواط من الطاقة احلرارية و 13.5 غيغاواط من الطاقة 

. وفقدت �صركة تيبكو حوايل 40% من طاقة التوليد نتيجة للزلزال والت�صونامي، وهي ال�صركة 
(((

النووية

من   %40 عن حوايل  وم�صوؤولة  �صخ�ض  مليون   42 من  اأكرث  ي�صكنها  ملنطقة  الكهربائية  للطاقة  املجهزة 

 .
(((

اإجمايل الناجت املحلي الياباين

(1)  CGES, Global Oil Report, Volume 19, September – October, 2008. 
(2)   EIA, Country Analysis Briefs, Japan, June 4, 2012. 
(3)   Center for Strategic and International Studies, Japanese Energy Policy One Year Later, Commentary, March 

19, 2012, csis.org/print/35860.
(4)   Energy Economist, Issue 355, May 2011. 
(5)  Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan, Japan’s Nuclear Accident and Current Energy Situation, 

April 18, 2011. 
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واأدت احلادثة اإىل حّتول الراأي العام الياباين ب�صكل كبري �صد الطاقة  النووية خ�صو�صاً واأن دعم الراأي 

.  وارتفعت 
(((

العام للطاقة النووية قد تاآكل يف اليابان منذ الت�صعينات بعد �صل�صلة من احلوادث والف�صائح

الأ�صوات مطالبة باإنهاء العتماد على الطاقة النووية ووقف جميع املفاعالت يف البالد. 

فبعد حدوث كارثة فوكو�صيما، اأ�صار ا�صتطالع للراأي اأن ن�صبة الذين يوؤيدون التو�صع يف الطاقة النووية 

يف اليابان بلغت 10% يف ني�صان/ ابريل 2011 ثم انخف�صت اإىل 2% فقط خالل �صهر ت�صرين اأول/ اأكتوبر 

من العام املذكور. بينما ارتفعت ن�صبة املطالبني بتخفي�ض اأو انهاء الطاقة النووية من 41%  اإىل %68 

. 
خالل ذات الفرتة، ويف اآذار/مار�ض 2012، ارتفعت تلك الن�صبة اإىل ما يقارب من %80)))

وبالتايل، اأجربت احلكومة اليابانية اإىل اإعادة النظر بخططها فيما يخ�ض الطاقة النووية ب�صكل جذري. 

فبالإ�صافة اإىل املفاعالت التي اأغلقت ب�صبب اأحداث الزلزال والت�صونامي، طلبت احلكومة اليابانية اإغالق 

الكارثة، مت وقف جميع  �صهرين من  اليابان. ويف غ�صون  الأخ��رى يف  املناطق  النووية يف  املفاعالت  بع�ض  

املحطات النووية يف اليابان عن العمل )وتطلب الأمر اأكرث من �صنة لإعادة افتتاح اأول حمطة نووية يف يونيو 

/ حزيران 2012(. 

اإيقاف عمليات البناء اجلارية يف املفاعالت حتت الإن�صاء ومت �صدور قوانني جديدة يتطلب  كما مت 

مبوجبها خ�صوع املفاعالت املغلقة لختبارات جهد قبل اإعادتها اإىل العمل بالإ�صافة اإىل خ�صوعها اإىل 

النووية  ال�صالمة  لتعزيز  مبا�صرة  اإج��راءات  اليابانية  احلكومة  اأعلنت  ذلك  اإىل  اإ�صافة  دورية.  اختبارات 

بالإ�صافة اإىل التخطيط للمبا�صرة باإجراء تقييمات �صالمة �صارمة لكل مفاعل للتحقق من مدى امكانيته 

لل�صمود بوجه الكوارث الطبيعية. 

اأربعة مفاعالت يف جممع فوكو�صيما دايت�صي  اإخراج  اأعلنت احلكومة عن  ويف ني�صان/ ابريل 2012 

من اخلدمة بطاقة 3 غيغاواط. كما اأكدت اليابان موؤخراً باأن املفاعالت القدمية التي يزيد عمرها عن 

40 عاماً �صيتم اخراجها من اخلدمة وذلك كاإجراء لتح�صني م�صتوى ال�صالمة والذي بدوره �صي�صاهم يف 
 .

(((
تخفي�ض الطاقة النووية يف اليابان

وبالنتيجة، فقد انخف�ض ا�صتهالك الطاقة النووية يف اليابان باأكرث من 44% )على اأ�صا�ض ما يعادل 

.  ومن الإجراءات التي اتخذتها احلكومة اليابانية 
(((

من النفط( خالل عام 2011 باملقارنة مع عام 2010 

الكهرباء  توليد  �صركات  الطلب من  النووية، هو  الطاقة  الكهرباء وبخا�صة من  توليد  النق�ض يف  ملعاجلة 

اليابانية تبني اإجراءات لرفع كفاءة الطاقة لتخفي�ض ال�صتهالك لغاية 15% خالل فرتة ذروة ال�صتهالك 

.  لكن برغم تلك الإجراءات، فاإن انخفا�ض م�صاهمة الطاقة النووية قد نتج عن زيادة كبرية يف ا�صتهالك 
(((

(1)  World Nuclear Association, Nuclear Power in Japan, 22 October, 2012, 
        www.world-nuclear.org/info/inf79.html. 
(2)  Antony Froggatt et al, Reset or Restart? The Impact of Fukushima on the Japanese and German Energy 

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

Sectors, Chattam House, Briefing Paper, July 2012, EERG BP 2012/03, 
     www.chattamhouse.org. 
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الوقود الأحفوري يف اليابان، حيث ا�صطرت اليابان اإىل التحول اإىل اأ�صكال اأخرى من الوقود وبخا�صة الغاز 

الطبيعي امل�صال والنفط )على �صكل زيت الوقود اأو النفط اخلام للحرق املبا�صر( من اأجل توليد الطاقة 

الكهربائية. 

وبالتايل، انعك�ض اجتاه ا�صتهالك النفط يف اليابان ب�صكل عام ولكافة ال�صتخدامات ليتزايد، واإن كان 

ب�صكل متوا�صع )بحدود 1%(، خالل عام 2011 باملقارنة مع 2010 وذلك بالعك�ض من الجتاه ال�صلبي الذي 

�صهدته اليابان خالل ال�صنوات الأخرية،  حيث انخف�ض بواقع 17.2% ما بني عامي 2005 و 2010.  علماً 

باأن ا�صتهالك النفط يف جمموعة الدول ال�صناعية قد انخف�ض خالل عام 2011 )وبحدود 2%( وذلك 

.
(((

ا�صتمراراً لالإجتاه ال�صلبي الذي بداأ منذ عام 2005 الذي �صهدته تلك املجموعة

اأما بالن�صبة ل�صتهالك الغاز الطبيعي امل�صال يف اليابان، فقد ارتفع ب�صكل اأكرب )اأي 11.6%( خالل 

عام 2011 باملقارنة مع عام 2010 لي�صل اإىل 105.5 مليار مرت مكعب.  ويعترب ذلك ا�صتمرار لالإجتاه 

الت�صاعدي ل�صتهالك اليابان من الغاز، حيث تزايد بحدود 20% ما بني عامي 2005 و 2010. 

وهذا ما اأف�صى اإىل ارتفاع �صادرات الغاز امل�صال من الدول العربية اإىل اليابان يف عام 2011 لت�صل 

اإىل 30.2 مليار مرت مكعب، اأي بزيادة حوايل 40% باملقارنة مع عام 2010.  كما ارتفعت ا�صتريادات الغاز 

امل�صال اإىل اليابان يف عام 2011 من بع�ض الدول امل�صدرة الأخرى، مثل نيجرييا )بزيادة اأكرث من ثالثة 

اأ�صعاف( ورو�صيا )19%( وا�صرتاليا )7.6%( وذلك باملقارنة مع عام 2010. 

اأرباع  اأ�صا�ض  يو�صح ال�صكل التايل تطور ا�صتهالك الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء يف اليابان على 

ال�صنة منذ عام 2006 ولغاية الربع الأول 2012: - 

 

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

ا�شتهالك الوقود الأحفوري من قبل حمطات الطاقة الكهربائية اليابانية

للفرتة  2006 – 2012

IEEJ, Energy Indicators of Japan, June 2012. :امل�صدر
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اإن زيادة ا�صتهالك اليابان من الوقود الحفوري، وبخا�صة الغاز امل�صال، كان له تاأثري وا�صح يف زيادة 

اأ�صعار الغاز وب�صكل خا�ض يف ال�صوق اليابانية، وزيادة التكاليف التي حتملتها خزينة الدولة يف اليابان. 

فمثاًل، ارتفعت اأ�صعار ا�صترياد الغاز امل�صال وا�صل اليابان لت�صل اإىل 14.73 دولر/مليون وحدة حرارية 

2010، بزيادة  لعام  10.91 دولر/مليون وحدة حرارية بريطانية  باملقارنة مع   ،2011 بريطانية يف عام 

3.82 دولر/مليون وحدة حرارية بريطانية، اأي ما يعادل %35. 

وقد كانت النعكا�صات املالية لذلك التحول يف اليابان وا�صحة، حيث كانت الزيادة يف ا�صتهالك الوقود 

الحفوري اأحد العوامل )وذلك بالإ�صافة اإىل عوامل اأخرى مثل قوة الني الياباين والتباطوؤ الذي ح�صل 

 التي اأدت اإىل عجز جتاري قيا�صي يف اليابان بلغ 78 مليار 
(((

يف بع�ض امل�صانع ب�صبب النق�ض يف الطاقة(

 باملقارنة مع فائ�ض بواقع حوايل 50 مليار يورو يف عام 2010. 
(((

دولر يف عام 2012 

وخالل �صهر �صباط/ فرباير 2012 بلغ ا�صتهالك اليابان من البرتول �صعف ما كان عليه يف ال�صهر 

املناظر من العام ال�صابق وقبل حادثة فوكو�صيا، وذلك ح�صب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. وخالل الفرتة 

�صبتمرب 2012  تزايدت ا�صتريادات اليابان من زيت الوقود 92.7%، والنفط اخلام %91.1،  اأبريل – 

. اأما بالن�صبة لكامل عام 2012، فقد ت�صل تكاليف الوقود الأحفوري 
والغاز الطبيعي امل�صال %11.2)))

للتعوي�ض عن النق�ض يف توليد الكهرباء من الطاقة النووية بحدود 57.5 مليار دولر. 

اأما بالن�صبة لالآثار البعيدة الأمد حلادثة فوكو�صيما على اليابان وت�صكيلة مزيج الطاقة فيها، وما يعني 

ذلك من انعكا�صات على �صوق الطاقة العاملي، ف�صتكون هامة واإن كانت لتزال غري وا�صحة ب�صكل دقيق. 

بداأت اليابان باإجراء اإعادة نظر رئي�صية يف �صيا�صتها املتعلقة بالطاقة، وبعد جدل وطني حاد برزت يف 

اليابان وجهتا نظر متعار�صتان حول �صيا�صة الطاقة اليابانية.  فبينما يدعم الراأي العام وبقوة اخلروج ب�صكل 

كامل من الطاقة النووية، تطلب جمموعات اأرباب الأعمال اإعادة الطاقة النووية لتقوية القت�صاد الوطني 

.  وبالتايل فاإنه من الوا�صح باأن �صيا�صتها الطموحة ال�صابقة املتمثلة بزيادة العتماد على الطاقة 
(((

املقلق

مقبولة.   اأ�صبحت غري   ،2010 عام  املعتمدة يف  ال�صيا�صة  وكما حددتها  امل�صتقبل  كبري يف  ب�صكل  النووية 

واأ�صبح الجتاه نحو تخفي�ض الطاقة النووية اإىل اأدنى م�صتوى ممكن على املديني املتو�صط والبعيد، طبقاً 

املتجددة مبرور  الطاقات  اإدخال  مع   ،2011(((
اأول/اأكتوبر  ت�صرين  يف  ال�صادر  اليابانية  احلكومة  لتقرير 

الوقت للتعوي�ض عن اخل�صارة يف الطاقة النووية. 

اليابان  باأن  الياباين  ال�صناعة  وزير  اأ�صار   ،2012 اأغ�صط�ض  اآب/  �صهر  لل�صحافة يف  له  ت�صريح  ويف 

.  لكنه يف �صهر ت�صرين اأول/ �صبتمرب 2012، اأعلنت 
(((

قد تتخلى عن الطاقة النووية بحلول عام 2030 

(1)  William Tucker, Fukushima and The Future of Nuclear Power, The Wall Street Journal, March 6,2012, http://
online.wsj.com. 

(2)   World Gas Intelligence (WGI), February6, 2013. 
(3)   WGI, January 9, 2013.
(4)   Seyed Mohammad Reza Ghaffari, Japan’s Energy Policy After Fukuchima, Geopolitics of  Energy, October 

– November 2012. 
(5)   EIA, Country Analysis Briefs, Japan, June 4, 2012. 

)6( جريدة الحياة اللندنية ، عدد 7 آب/ أغسطس 2012. 
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احلكومة اليابانية عن �صيا�صتها يف جمال الطاقة النووية واأكدت باأنها �صتاأخذ بنظر العتبار التو�صيات 

التي ت�صمنها التقرير ال�صادر عن جمل�ض البيئة والطاقة الياباين حول �صيا�صة الطاقة يف اليابان بعنوان 

»ا�صرتاتيجية مبتكرة للطاقة والبيئة« والتي دعت فيها، من بني اأ�صياء اأخرى، اإىل التخلّي التدريجي عن 

.
(((

الطاقة النووية بحلول عام 2040 

يذكر، اأ�صار التقرير اأعاله اإىل ثالث ركائز رئي�صية اعتمدت عليها ا�صرتاتيجية الطاقة املقرتحة وهي: 

• تخفي�ض العتماد على الطاقة النووية با�صرع وقت ممكن باعتبارها ركيزة مركزية ل�صيا�صة الطاقة 	

اليابانية مع اقرتاح التخلي الكامل قبل عام 2040.  

• والتي تهدف اإىل ت�صجيع حتول املجتمع الياباين اإىل 	 تطبيق ما ي�صمى “ثورة الطاقة اخل�صراء” 

الطاقة اخل�صراء بهدف حماية البيئة. 

• المدادات الآمنة وامل�صتقرة من الطاقة، وذلك بالعتماد بدرجة رئي�صية على رفع كفاءة ا�صتخدام 	

الوقود الحفوري.  كما يقر التقرير بالدور الهام للغاز يف جتهيز الكهرباء املحلية وذلك باعتباره 

اقل تلويثاً من الفحم. 

يف كل الأحوال، يظهر باأن احلكومة اليابانية �صتكون يف موقف �صعب كونها واقعة بني مطرقة الراأي 

العام الياباين الذي يطالب باإنهاء �صريع للطاقة النووية وبني �صندان اأرباب العمل اليابانية التي تعار�ض 

مبداأ التخلي عن الطاقة النووية.  وقد جتل�ّى ذلك بو�صوح برتاجع احلكومة وخالل اأ�صبوع واحد فقط من 

اإعالنها عن خططها القا�صية بالتخلي التام عن الطاقة النووية بحلول عام 2040.  يذكر، قد تكون هناك 

 .
(((

النووية الطاقة  الياباين عن  للتخلي  املعار�ض  املعلن  الأمريكي  املوقف  ب�صوء  اأي�صاً  اعتبارات خارجية 

وخالل النتخابات العامة التي اأجريت يف اليابان يف كانون اأول/دي�صمرب2012 مل حتقق الأحزاب املناوئة 

(((
للطاقة النووية جناحاً كبرياً كما كان متوقعاً والذي قد يوؤثر بدوره على م�صتقبل الطاقة النووية يف اليابان

وبالتايل، فاإنه قد ل ت�صهد اليابان اختفاء �صريع للطاقة النووية، و�صرتكز املعركة ال�صيا�صية على املدى 

القريب حول حماولة احلكومة احل�صول على اجماع ميكنها من اإعادة افتتاح اجلزء الأكرب من املفاعالت 

 الياباين على مثل تلك اخلطوة . 
(((

النووية اليابانية املغلقة حالياً، ب�صوء املعار�صة ال�صديدة للراأي العام 

2-3-2: دول العامل الأخرى 

تاأثرت دول العامل الأخرى بحادثة فوكو�صيما ب�صكل غري مبا�صر ومتثلت ردود اأفعال معظم الدول التي متتلك 

مفاعالت نووية عاملة، بعد احلادثة باإجراء فحو�صات جهد ملن�صاآتها النووية، و�صمل ذلك تقييمات اأولية ملدى 

امكانية الت�صغيل الأمن ملحطاتها النووية، بالإ�صافة اإىل تقييم �صامل للحادثة واآثارها على ال�صالمة. 

وقد بداأت فحو�صات اجلهد يف دول الحتاد الأوروبي يف بداية �صهر حزيران/ يونيو 2011 ومت تنفيذها 

وفق املوا�صفات املعتمدة من قبل جمموعة منظمي ال�صالمة النووية الأوروبية )ENSREG(.  كما وافقت 

(1)  Kevin O’Sullivan et al, Japan’s Proposed Energy Policy-How it Will Affect Australia’s Energy and Resources 
Sector? 27 September 2012, Clayton UTZ, Australia, 

      http://www.claytonutz.com/publications/edition/27-september2012.......
(2) Seyed Mohammad Reza Ghaffari, Japan’s Energy Policy After Fukushima, Geopolitics of Energy, October-November, 2012. 
(3)  WGI, January 9, 2013. 
(4) Hiroko Tabuchi, Japan Sets Policy to Phase Out Nuclear Power Plants by 2040, The New York Times, 

September 14, 2012, http://nytimes.com/2012/09/15/world/asia/japan..
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دول اأخرى من خارج الحتاد )مثل ارمينيا ورو�صيا البي�صاء وكرواتيا ورو�صيا و�صوي�صرا وتركيا واوكرانيا( 

على اإجراء فحو�صات جهد م�صتخدمة الطريقة الأوروبية.  ومت اإجراء تقييم ال�صالمة الوطنية يف دول مثل 

 .
(((

كندا واملك�صيك وكوريا اجلنوبية والوليات املتحدة )بالإ�صافة اإىل اليابان(

والتنظيمية لتح�صني ت�صاميم  الرقابية  لقيام اجلهات  اأظهرت حادثة فوكو�صيما بو�صوح احلاجة  كما 

للتخفيف منها يف حالة حدوثها.  كما اأثارت حادثة  املحطات النووية لي�ض فقط ملنع احلوادث بل اأي�صاً 

فوكو�صيما العديد من امل�صائل التقنية بالإ�صافة اإىل كيفية مواجهة التحدي اخلا�ض بكيفية التعامل مع 

فقدان املحطات النووية للطاقة الكهربائية ب�صكل كامل، وبخا�صة لفرتة طويلة. 

وجلبت احلادثة النتباه اإىل النعكا�صات على التكاليف امل�صتقبلية للطاقة النووية، حيث ليزال 

الوقت مبكراً ملعرفة تاأثري حادثة فوكو�صيما ب�صكل كامل على التكاليف، خ�صو�صاً واإن الأمر يحتاج 

ا�صتخال�ض  املعلومات اخلا�صة باحلادثة وانعكا�صاتها وبالتايل  ل�صنوات عديدة لتجميع وحتليل كل 

بالن�صبة  اأما  النووية.  الأزم��ات  واإدارة  النووية  احل��وادث  اآثار  تخفيف  اأو  منع  بهدف  منها  الدرو�ض 

لالإجراءات اخلا�صة بالإجراءات التي توؤثر يف م�صاهمة الطاقة النووية يف مزيج الطاقة املحلي، فقد 

تفاوتت ردود اأفعال الدول املختلفة. من املعروف باأن بع�ض الدول قد بداأت بالعمل باإجتاه الإنهاء 

التدريجي للطاقة النووية قبل حادثة فوكو�صيما مثل النم�صا وال�صويد.  ولكن التغري الأكرث اأهمية يف 

�صيا�صة الطاقة خارج اليابان، بعد حادثة فوكو�صيما، كان يف اأملانيا. 

الطاقة  �صيا�صة  املا�صي، ح�صل تغري هام يف  القرن  �صبعينات  النووية خالل  للطاقة  القوي  الدعم  بعد  

الأملانية بعد حادثة ت�صرنوبل، خ�صو�صاً واأن بع�ض الأحزاب الأملانية تعار�ض الطاقة النووية، ما جعل من امل�صاألة 

نقطة خالف ما بني الأحزاب الرئي�صية يف البالد، كحزب اخل�صر الذي اأ�صبح جزء من  احلكومة الأملانية 

.  وبالتايل مل يتم اإ�صافة اإي مفاعل 
(((

وتقلد بع�ض اأع�صائه منا�صب يف احلكومة الفدرالية واحلكومات املحلية

)))1989.  ويف عام 2010، كان لدى اأملانيا 17 مفاعل نووي عامل 
نووي جديد اإىل اخلدمة يف اأملانيا منذ عام 

 .
(((

بطاقة اإجمالية قدرها 20 غيغا واط لتلبية حوايل 23% من الطاقة الكهربائية يف البالد

الطاقة  العامل يف جمال  يف  رائ��دة  دولة  املانيا  اأ�صبحت  النووية،  الطاقة  دور  على  التفاق  عدم  وب�صوء 

اأ�صعاف خالل العقدين  اإنتاج املانيا من تلك الطاقات خم�صة  املتجددة واعتمدت �صيا�صات لت�صجيعها لينمو 

 .
(((

املا�صيني.  وطبقاً خلطة العمل التي مت تطويرها يف عام 2010، يتوقع م�صاعفة الإنتاج بحلول عام 2020 

بعد حادثة فوكو�صيما ازدادت حدة املعار�صة للطاقة النووية يف اأملانيا،  وخالل اأيام قليلة بعد احلادثة، 

ويف رد فعل غري متوقع، قررت احلكومة الأملانية تعليق العمل يف ثمانية من مفاعالتها النووية القدمية.  

ا�صتخدام  الكامل عن  بالتخل�ّي  يق�صي  قانوناً  الأملاين  الربملان  اأقر  احلادثة  اأ�صهر من  ثالثة  ويف غ�صون 

 مع تاأكيد احلكومة الأملانية على الإبقاء بالأهداف 
(((

الطاقة النووية وب�صكل تدريجي، بحلول عام 2022 

النووية  الطاقة  عن  بالتخل�ّي  القا�صي  الأمل��اين  للقرار  �صيكون  �صك،  دون  من  املناخي.   للتغري  احلالية 

انعكا�صات هامة على م�صتويات عديدة. 

(1)  Nuclear Energy Agency-Fukushima Press Kit, www.oecd-nea.org/press/press-kits/fukushima.html
)2(  وليد خدوري، النفط يف اأ�صبوع، تغري املناخ وم�صالح الدول، جريدة احلياة 6/12/2012. 

(3)  World Nuclear Association, Nuclear Power in Germany, November 2012 www.world-nuclear.org/info/inf43.
html. 

(4)  World Energy Council, World Energy Perspective: Nuclear One Year After Fukushima,2012. 
(5)  Antony Froggatt et al, Reset or Restart? The Impact of Fukushima on The Japanese and German Energy 

Sectors, Chattam House, Briefing Paper, July 2012, EERG BP, 2012/03, www.chattamhouse.org. 
(6)  Paul L. Joskow and John E. Parsons, The Future of Nuclear Power After Fukushima, February 2012, MIT 

Center for Energy and Environment Policy Research, CEEPR 2012-001. 
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ابتداء، تعتمد �صيا�صة الطاقة الأملانية املعدلة، وبدرجة كبرية على تغيري ا�صتهالك الطاقة، حيث من 

املقرتح تخفي�ض الطلب على الكهرباء بن�صبة 10% يف غ�صون العقد القادم، ما يتطلب التنفيذ ال�صريع 

ل�صيا�صات واإجراءات جديدة حتتاج بع�صها اإىل ا�صتثمارات عالية. 

و�صيوؤثر القرار الأملاين على منظومة الطاقة يف عموم اأوربا، نظراً لأنه يتوجب جتهيز ال�صوق الأملانية مبزيد 

من الطاقة الكهربائية املتقطعة وتزايد جتارة الكهرباء عرب احلدود. 

كما يتوقع العتماد وب�صكل اأكرب على الغاز الطبيعي للتعوي�ض عن الطاقة النووية وموازنة املنظومة 

الكهربائية، و�صيكون لذلك انعكا�صات على الأ�صعار لكل من اأ�صواق الغاز والكهرباء يف اوربا ي�صعب معرفة 

طبيعتها بالتحديد يف الوقت احلا�صر.  هذا ومن املخطط تزايد ا�صتخدام الطاقات املتجددة  لت�صاهم 

الوقت  11% يف  باملقارنة مع   2020 اأملانيا بحلول عام  الكهربائية يف  الطاقة  20% من جتهيز  بحوايل 

. اأما على املدى البعيد فاإنه من املتوقع 
(((

احلايل )4% كهرومائية و 6% طاقة رياح و 1% طاقة �صم�صية(

اأن ت�صاهم الطاقات املتجددة بحوايل 80% من اإجمايل الطلب الأملاين على الكهرباء بحلول عام 2050. 

كما قامت دول اأوروبية اأخرى بالبتعاد عن الطاقة النووية ب�صمنها �صوي�صرا التي قررت خالل �صهر 

اآذار/مار�ض 2011 التخلّي عن اخلطط القا�صية ببناء مفاعالت نووية جديدة والإنهاء التدريجي للمفاعالت 

املحتملة  البدائل  اأحد  واإن    .  2034 عام  بحلول  وكامل  تدريجي  ب�صكل  حالياً  العاملة  اخلم�صة  النووية 

 .
(((

للتعوي�ض عن اإغالق املحطات النووية هو تطوير �صامل للطاقات املتجددة 

اأما بالن�صبة لإيطاليا، فقد فر�صت حظراً دائم على اإعادة اإدخال برنامج الطاقة النووية لتوليد الكهرباء يف 

النووية  اإخراج املفاعالت  اإىل  بناء مفاعالت نووية جديدة بالإ�صافة  التخلي عن  البالد، وقررت بلجيكا كذلك 

العاملة بعد و�صول عمرها الت�صغيلي 40 �صنة ولي�ض 50 �صنة،  كما �صبق واأن مت اعتماده يف عام 2009. 

وبالتايل، فاإن قرارات حتديد الفرتة الت�صغيلية والتخل�ّي التدريجي للمفاعالت يف اوربا �صت�صمل 21 

مفاعل نووي حتت الت�صغيل حالياً بطاقة اإجمايل قدرتها 21198 ميغاواط وكما يلي: - 

ومن جانبها، اأكدت فرن�صا – الدولة التي ت�صتحوذ على املرتبة الأوىل يف درجة العتمادية على الطاقة 

على نيتها بتخفي�ض اعتمادها على الطاقة النووية اإىل 50% بحلول عام 2025 من امل�صتوى  النووية – 

 .
احلايل الذي يفوق %75)))

(1)  World Nuclear Association, Nuclear Power in Germany, November, 2012, www.world-nuclear.org/info/inf43.html. 
(2) Siemens, One Year After Fukushima-Germany’s Path to a New Energy Policy, March 2012. www.

austineconetwork.com/...Siemens-factsheet-pd.
(3) Charles Digges, France Vows To Lower Nuclear To 50% By 2025. 17 September, 2012, www.bellona.org/

articles/articles-2012/france-2012-nuke-cuts.

الطاقة المركبة )ميغاواط(عدد المفاعالت العاملةالدولة 

)91200 )17 قبل قرار اإغالق الثمانية مفاعالت(المانيا
2)2))�صوي�صرا
))9)7بلجيكا

2121198المجموع

ـّي التدريجي يف اوربا وكما اإجراءات حتديد الفرتة الت�ضغيلية والتخل

يف �ضباط/فرباير 2012
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ويف مناطق العامل املختلفة، قامت بع�ض الدول بتاأجيل اتخاذ القرارات ب�صدد خططها  امل�صتقبلية فيما 

يخ�ض براجمها من الطاقة النووية مثل ت�صيلي واندوني�صيا وماليزيا واملغرب وال�صعودية. واأوردت بع�ض 

 وبخا�صة فيما يخ�ض 
(((

امل�صادر باأن كل من ال�صني والهند �صتقومان باإبطاء براجمهما من الطاقة النووية

.  من جهة اأخرى فاإن دول اأخرى ح�صمت اأمرها وقررت اإلغاء 
(((

اإجازات الت�صييد اجلديدة بالن�صبة لل�صني

اإدخال الطاقة النووية مثل الكويت وال�صنغال وفنزويال.  لكن معظم الدول، مت�صي قدماً يف تنفيذ براجمها 

النووية وبالرغم من حادثة فوكو�صيما.  وكمثال على ذلك، متت املوافقة يف الوليات املتحدة، يف �صباط/

.
(((

فرباير 2012، ولأول مرة منذ 30 عاماً، لبناء حمطة نووية جديدة يف البالد

ثالثًا: املوقف احلايل للطاقة النووية عامليًا وعربيًا. 

)-1: موقف الطاقة النووية يف دول العامل املختلفة.

العاملية كما يف عام  الطاقة  ا�صتهالك  اإجمايل  5% من  العامل حوايل  النووية يف  الطاقة  بلغت م�صاهمة 

 وا�صتحوذت على نحو 13.5% من اإجمايل توليد الكهرباء يف العامل كما يف بداية عام 2012 وذلك 
(((

 2011
بعد اأن و�صلت ح�صة الطاقة النووية يف توليد الكهرباء ذروتها البالغة 17% يف عام 1993. وينتج العامل اليوم 

 .
(((

كهرباء من الطاقة النووية ما يعادل ما اأنتجه العامل من كهرباء من طاقة من كافة امل�صادر يف عام 1960 

عموماً، تتميز �صناعة الطاقة النووية يف العامل بحركتها الديناميكية امل�صتمرة،  حيث هناك مفاعالت 

نووية عاملة يف توليد الكهرباء لغاية انتهاء عمرها الت�صغيلي قبل اأن يتم اإغالقها واإخراجها من اخلدمة.  

اكتمالها.  هذا  الكهرباء حال  توليد  تدخل جمال  اأن  الن�صاء على  باملقابل، هناك مفاعالت يف مرحلة 

بالإ�صافة اإىل املفاعالت التي ل تزال يف مراحل التخطيط املختلفة اأو اأنها ل تزال جمرد مقرتح. 

3-1-1: املفاعالت النووية العاملة. 

435 مفاعل كما يف نهاية عام  اإىل  العاملة لتوليد الكهرباء يف العامل  النووية  و�صل عدد املفاعالت 

2011 بطاقة اإجمالية قدرها 369 غيغاواط كهرباء )باملقارنة مع 445 مفاعل الذي ميثل م�صتوى الذروة 
 منخف�صة بحوايل 2% باملقارنة مع بداية عام 2011 

(((
لعدد املفاعالت العاملة يف العامل يف عام 2002(

 .
(((

)وبعد ت�صغيل مفاعل بو�صهر الإيراين ارتفع العدد اإىل 436 مفاعل يف عام 2012(

(1)  Michael Corradini, The Future of Nuclear Power After Fukushima Energy Institute, University of Wisconsin, 
http://www.energy.wisc.edu

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

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

(4)  BP Statistical Review of World  Energy, 2012. 
(5)  World Nuclear Association, Nuclear Power in The World World Today, April, 2012. www.world-nuclear.org/

info/inf01.html. 
(6) Energy Economist, Issue 336, October 2009.
(7) World Nuclear Association, Nuclear Power Reactors and Uranium Requirements, December, 2012, www.

world-nuclear.org/info/reactors.html. 
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ويعزى النخفا�ض املذكور اأعاله اإىل اإغالق ما جمموعه 13 مفاعل يف العامل ب�صكل دائم.  حيث يعود 

اإغالق 12 مفاعل منها اإىل حادثة فوكو�صيما يف اليابان ب�صكل مبا�صر )4 مفاعالت يف جممع فوكو�صيما 

ذاته بالإ�صافة اإىل 8 مفاعالت يف اأملانيا( بالإ�صافة اإىل اإغالق مفاعل نووي قدمي يف اململكة املتحدة خالل 

 هذا وتتفاوت مناطق ودول العامل املختلفة يف عدد وطاقة املفاعالت النووية التي متتلكها 
(((

عام 2011.

وبالتايل يف مدى انتاجها وا�صتهالكها للطاقة النووية. 

العامل املختلفة والتي  الكهرباء لدول  توليد  النووي يف جمال  الن�صاط  املرفق  يو�صح اجلدول )1( يف 

 والتي متتلكها تلك  
(((

ت�صمل توليد الكهرباء النووية لعام 2011، عدد املفاعالت النووية القابلة للت�صغيل

الدول والطاقة ال�صافية كما يف دي�صمرب 2012، واملفاعالت النووية حتت الإن�صاء واملخططه كما يف 11 

دي�صمرب 2012 واملفاعالت النووية املقرتحة كما يف دي�صمرب 2012، هذا بالإ�صافة اإىل كميات اليورانيوم 

املطلوبة. 

ويتميز اأ�صطول املفاعالت النووية العاملة يف العامل مبعدل عمري مرتفع ي�صل اإىل 27 �صنة كما يف 

بداية �صهر اأيار/مايو 2012.  ويف غياب م�صاريع كبرية لبناء مفاعالت جديدة، من الوا�صح اأن هرم العمر 

يتحرك ب�صكل متزايد نحو العدد الأعلى من ال�صنوات وبالتايل يتزايد عدد املفاعالت الواقعة يف لئحة 

الأعمار الكبرية.  وكما يف ال�صكل التايل: -

يقارب  ما  اأن  يذكر، 

من 80% من املفاعالت 

ال��ع��امل قد  ال��ع��ام��ل��ة يف 

�صنة   20 عمر  جت���اوزت 

29 مفاعل  واأن  اأكرث،  اأو 

 40 عمر  بلغ  ق��د  ن���ووي 

�صنة اأو اأكرث كما يف نهاية 

وجت��اوز   .2011(((
ع��ام 

155 مفاعل )اأي حوايل 
عدد  اإجمايل  من   %36
ال��ع��امل(  امل��ف��اع��الت يف 

عمر 30 �صنة ، ما يعني 

باأن ن�صبة كبرية من املفاعالت النووية العاملة يف العامل متوقع لها اأن ت�صل اإىل نهاية عمرها الت�صغيلي 

)وعلى اأ�صا�ض 40 �صنة( خالل العقدين القادميني وبالتايل �صتكون بحاجة لال�صتبدال.  يذكر، كان الجتاه 

ال�صائد قبل حادثة فوكو�صيما لتمديد العمر الت�صغيلي ملحطات الطاقة النووية العاملة من 40 اإىل 60 �صنة 

)اأو رمبا 80 �صنة(، وبخا�صة يف دول مثل فرن�صا والوليات املتحدة.  لكن حادثة فوكو�صيما جعلت مثل هذه 

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

(3)  International Atomic Energy Agency, Annual Report, 2011.

Mycle Scheider et al, World Nuclear Industry Status Report, 2012 :امل�صدر

أعمار 429 مفاعل عاملة في العالم 
كما في بداية أيار/مايو 2012

ت
ال

ع
فا

مل
 ا
د
د

ع

التوزيع العمري للمفاعالت النووية العاملة، 2012
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، خ�صو�صاً واأن اأ�صئلة اأثريت بعد احلادثة حول حكمة ت�صغيل 
(((

الإجراءات لي�ض بالأمر املمكن قبوله ب�صهولة

 .
(((

املفاعالت القدمية

من جهة اأخرى، اإن معظم املفاعالت النووية العاملة يف العامل حالياً يعود للجيل الثاين الذي ظهر خالل 

، خ�صو�صاً واأن جزاأ مهماً من ال�صطول العاملي احلايل من املفاعالت النووية قد 
(((

�صبعينيات القرن املا�صي

مت تخطيطه خالل �صتينات و�صبعينات القرن املا�صي.  وكمثال، فاإن جميع املفاعالت العاملة حالياً �صمن 

 . 
(((

الربنامج النووي الأمريكي قد مت طلبها ما بني عامي 1963 و1973 

اأما من ناحية حجم طاقة التوليد، فاإن معظم املحطات النووية احلديثة تتميز بطاقة توليد ترتاوح 

ما بني 1000 – 1600 ميغاواط.  مع وجود ت�صاميم ملفاعالت �صغرية لإنتاج طاقة بحدود 20 – 300 

.
(((

ميغاواط 

ب�صكل عام، يرتكز اجلزء الأكرب من ا�صتهالك الطاقة النووية يف العامل يف جمموعة الدول املتقدمة بالرغم من 

النخفا�ض امل�صتمر يف ح�صتها ل�صالح جمموعة الدول النامية والنا�صئة. 

العاملي  83% من الإجمايل  اأكرث من  التعاون القت�صادي والتنمية على  فقد ا�صتحوذت دول منظمة 

ل�صتهالك الطاقة النووية يف عام 2011 باملقارنة مع 85% يف عام 2005. بينما تزايدت ح�صة بقية دول 

العامل لت�صل اإىل حوايل 17% يف عام 2011 باملقارنة مع حوايل 15% يف عام 2005 وكما يت�صح من 

ال�صكليني التاليني:-

ح��رك��ة  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 

يف  النووية  الطاقة  اإجمايل 

العامل خالل العقد الأخري، 

م�صتوى  ب��ل��غ  ب��اأن��ه  يت�صح 

الذروة بواقع 635.2 مليون 

 )اأي 
(((

ط��ن م��ك��اف��ئ ن��ف��ط

ت����رياواط   2660 ح����وايل 

 يف عام 2006.  ثم 
(((

�صاعة(

خالل  بالإنخفا�ض  ا�صتمر 

)باإ�صتثناء  التالية  ال�صنوات 

اإىل  لي�صل   )2010 ع���ام 

599.3 مليون طن مكافئ نفط )اأو حوايل 2518 ترياواط �صاعة( يف عام 2011. 

(1)  Energy Economist, Issue 364, February 2012. 
(2)  Mycle Scheider et al, World Nuclear Industry Status Report, 2012.
(3)  IEA, IEA Energy Technology Essentials, ETE04, March, 2007, www.iea.org/Textbase/techno/essentials.htm. 
(4)  Mycle Scheider et al, World Nuclear Industry Status Report, 2012. 
(5)  Dave Elliott, Nuclear Power After Fukushima: Facts and Figures, 26 September, 2011, Science and 

Development Network, http://www.scidev.net. 
(6)  BP Statistical Review of World Energy, 2012. 
(7) Mycle Scheider et al, World Nuclear Industry Status Report, 2012.

توزع ا�شتهالك الطاقة النووية ما بني الدول املتقدمة والدول الأخرى 

لعامي 2005 و 2011.

BP Statistical Review of World Energy, 2012 امل�صدر:
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ويرتكز ا�صتخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء حالياً يف دول قليلة يف العامل، مقت�صراً على 31 دولة 

فقط، والتي ت�صكل من الناحية العددية 16% من اإجمايل عدد الدول الأع�صاء يف الأمم املتحدة كما يف 

 - :
(((

بداية عام 2012، وذلك كما يف اجلدول )1( يف املرفق، امل�صار اإليه اأعاله وال�صكل التايل

ي���ت�������ص���ح م�����ن اجل������دول 

وال�����ص��ك��ل امل��ذك��وري��ن اأع���اله، 

النووية يف  ال��دول  ن�صف  ب��اأن 

العامل تقع يف منطقة الحتاد 

على  ت�صتحوذ  والتي  الأوروبي 

اإج��م��ايل  م��ن   %50 ح����وايل 

العاملية.   النووية  الطاقة  انتاج 

و���ص��م��ن الحت�����اد الأوروب�����ي 

ت�صتحوذ فرن�صا لوحدها على 

49% من جمموع انتاج الطاقة 
النووية يف دول الحتاد. 

وعلى م�صتوى دول العامل، 

مت��ت��ل��ك ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

ن��ووي،  مفاعل   104 لوحدها 

العامل ومبجموع طاقة �صافية قدرها  للت�صغيل يف  القابلة  النووية  املفاعالت  24% من عدد  اأي حوايل 

102195 ميغاواط م�صتحوذة على 27.3% من اإجمايل الطاقة ال�صافية للمفاعالت النووية يف العامل كما 
يف اأواخر عام 2012. 

وجاءت فرن�صا يف املرتبة الثانية، بعد الوليات املتحدة، بامتالكها 58 مفاعل نووي وباإجمايل طاقة 

�صافية 63130 ميغاواط م�صتحوذة على ما يقارب 17% من اإجمايل الطاقة ال�صافية للمفاعالت النووية 

القابلة للت�صغيل يف العامل. 

وتاأتي اليابان يف املرتبة الثالثة بامتالكها 50 مفاعل )قابل للت�صغيل كما يف اأواخر عام 2012( بطاقة 

رو�صيا  تليها   ،
(((

العاملي الإجمايل  من   %11.9 ن�صبة  تعادل  والتي  ميغاواط،   44396 مقدارها  �صافية 

بامتالكها 33 مفاعل مبجموع طاقة �صافية 24164 ميغاواط وبح�صة 6.5% من الإجمايل العاملي. 

ثم كوريا اجلنوبية بامتالكها 23 مفاعل مبجموع طاقة �صافية قدرها 20787 ميغاواط والتي تعادل 

5.6% من الإجمايل العاملي كما يف اأواخر عام 2012. 
وبالتايل، فاإنه على اأ�صا�ض عدد املفاعالت النووية القابلة للت�صغيل، متتلك اأكرب خم�صة دول يف جمال 

الطاقة النووية يف العامل 268 مفاعل نووي قابل للت�صغيل كما يف اأواخر عام 2012 م�صتحوذة على %61.5 

)1(  بداأت اإيران يف ت�صغيل مفاعل بو �صهر النووي يف عام 2011 وهي اأول دولة منتجة جديدة للطاقة النووية تن�صم للنادي النووي العاملي منذ )1 �صنة 

حينما ان�صمت رومانيا اإىل الدول املنتجة للطاقة النووية يف عام 1996. 

)2(  وبقدر تعلق الأمر بالتوليد الفعلي للكهرباء النووية تاأتي اليابان يف املرتبة الرابعة بعد رو�صيا التي جاءت باملرتبة الثالثة خالل عام 2011، حيث و�صل 

جمموع توليد الكهرباء النووية يف اليابان 6.2)1 مليار كيلوواط �صاعة خالل ال�صنة املذكورة باملقارنة مع 162 مليار كيلوواط �صاعة توليد للطاقة 

النووية يف رو�صيا خالل ذات الفرتة. 

Mycle Schneider et al, World Nuclear Industry Status Report 2012. :امل�صدر

توزع ا�شتهالك الطاقة النووية ما بني الدول املتقدمة والدول الأخرى 

لعامي 2005 و 2011.
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من الإجمايل العاملي لعدد املفاعالت، ومبجموع طاقة �صافية 254672 ميغاواط والتي تعادل 68% من 

الإجمايل العاملي. 

الإجمايل  من   %31.4 املتحدة  الوليات  ح�صة  بلغت  النووية،  للكهرباء  الفعلي  التوليد  اأ�صا�ض  وعلى 

العاملي خالل عام 2011 وا�صتحوذت اأكرب خم�صة دول يف العامل على 66.7% من الإجمايل العاملي من 

توليد الكهرباء النووية خالل العامل املذكور. 

اأما بالن�صبة لأكرب ع�صر دول يف توليد الكهرباء النووية يف العامل، فاإنها ت�صتحوذ على حويل  80% من 

اإجمايل توليد الكهرباء النووية يف عام 2011 وت�صمل تلك الدول الوليات املتحدة وفرن�صا ورو�صيا واليابان 

 وكندا واكرانيا وال�صني واململكة املتحدة. وذلك كما يف ال�صكل التايل: - 
(((

وكوريا اجلنوبية  واأملانيا

وع���ل���ى م�����ص��ت��وى الإحت�����اد 

الأوروبي، ح�صلت 9 دول اأوروبية 

على اأكرث من 0) % من اإجمايل 

الطاقة  من  الكهربائية  طاقتها 

 .2010 ع��ام  يف  كما  ال��ن��ووي��ة، 

و���ص��ك��ل��ت ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة يف 

اأكرث  اأخرى  اأوروبية  دول  خم�ض 

اإج��م��ايل توليد  % م��ن   20 م��ن 

الكهرباء فيها، وذلك كما يت�صح 

من ال�صكل التايل: 

وبالن�صبة ملدى اأهمية الطاقة 

يف  الكهرباء  توليد  يف  النووية 

م�صتوى  على  املختلفة   ال���دول 

العامل، تربز فرن�صا يف م�صاهمة 

النووية يف حوايل ثالثة  الطاقة 

كما  فيها  الكهرباء  توليد  اأرب��اع 

يف عام 2010. بينما حت�صل كل 

وجمهورية  وبلغاريا  بلجيكا  من 

و�صلوفاكيا  وهنغاريا  الت�صيك 

وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة وال�����ص��وي��د 

واكرانيا  و�صلوفينيا  و�صوي�صرا 

توليد  م��ن  اأك���رث  اأو  ث��ل��ث  ع��ل��ى 

الطاقة  م�����ص��در  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء 

م�صاهمة  ت�صل  كما  ال��ن��ووي��ة.  

الطاقة النووية يف كل من اليابان 

2010 ما  وفنلندة وكما يف عام 

)1(  بالن�صبة لأملانيا مت ا�صتثناء املفاعالت الثمانية املغلقة خالل عام 2011. 

توليد الكهرباء النووية خالل عام 2011

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

امل�صدر:

توليد الكهرباء من الطاقة النووية والطاقات الأخرى لدول من الحتاد 

الأوروبي، 2010

 EIA, Today in Energy, June15, 2011, :امل�صدر
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يقارب من 30% من توليد الكهرباء.  لكنه بالرغم من اأن الوليات املتحدة هي الدولة الأوىل يف العامل يف 

عدد املفاعالت واإجمايل طاقتها النووية، فاإن م�صاهمة الطاقة النووية فيها ت�صل اإىل اخلم�ض فقط وذلك 

ال�صجيل قد قللت  اأن ظاهرة غاز  املتحدة كما  الوليات  الكهربائية يف  للطاقة  العايل  ب�صبب ال�صتهالك 

.  ي�صري ال�صكل التايل اإىل 
(((

من اقت�صاديات الطاقة النووية يف الوليات املتحدة خالل ال�صنوات الأخرية

ح�ص�ض توليد الكهرباء من الطاقة النووية للدول املختلفة كما يف عام 2010.  

3-1-2: املفاعالت النووية حتت الإن�شاء

لدى تفح�ض اجلدول امل�صار اإليه اأعاله يف املرفق يت�صح باأن هناك 13 دولة يف العامل متتلك مفاعالت 

نووية حتت الإن�صاء ي�صل عددها اإىل 65 مفاعل باإجمايل طاقة 65159 ميغاواط كهرباء وذلك كما يف 11 

دي�صمرب 2012.  واأن اجلزء الأكرب منها يقع يف جمموعة الدول النامية، لت�صتحوذ دول تلك املجموعة على 

41 مفاعل )بطاقة 39540 ميغاواط كهرباء( التي تعادل 63% من اإجمايل العدد وحوايل 61% من طاقة 
املفاعالت حتت الإن�صاء يف العامل. 

 30010 )بطاقة  نووي  مفاعل   29 اإن�صاء   اأرا�صيها  على  يجري  التي  ال�صني  تربز  النامية  الدول  بني  ومن 

ميغاواط كهرباء( ، ما يعادل حوايل 70% من اإجمايل العدد و 76% من طاقة املفاعالت حتت الإن�صاء يف الدول 

النامية وحوايل 45% من اإجمايل العدد و 46% من طاقة املفاعالت حتت الإن�صاء يف العامل.  كما ت�صتحوذ الهند 

على 7 مفاعالت نووية حتت الإن�صاء بطاقة 5300 ميغاواط كهرباء، ما يعادل 17% من اإجمايل عدد املفاعالت 

حتت الإن�صاء يف الدول النامية واأكرث من 10% من اإجمايل عدد املفاعالت حتت الإن�صاء يف العامل. 

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

توليد الكهرباء من الطاقة النووية والطاقات الأخرى لدول من الحتاد 

الأوروبي، 2010

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

امل�صدر:

مالحظة:  ت�صل م�صاهمة الطاقة النووية يف تايوان حوايل %22 من اإجمايل توليد الكهرباء يف اجلزيرة املذكورة. 
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وت�صتحوذ ال�صني والهند جمتمعتني على 36 مفاعل نووي مبجموع طاقة 35310 ميغاواط كهرباء حتت 

الإن�صاء، اأي ما يعادل حوايل 88% من اإجمايل العدد و 89% من طاقة املفاعالت يف الدول النامية واأكرث 

من 55% من اإجمايل العدد واأكرث من 54% من طاقة املفاعالت حتت الإن�صاء يف العامل. 

كما يجري يف رو�صيا عمليات اإن�صاء 10 مفاعالت نووية بطاقة 9160 ميغاواط كهرباء ويف كوريا 

الأكرب  اجلزء  يرتكز  وبالنتيجة  كهرباء.   ميغاواط   5205 بطاقة  الإن�صاء  مفاعالت حتت   4 اجلنوبية 

من املفاعالت النووية حتت الإن�صاء يف  الدول الأربع الأكرب يف العامل )ال�صني والهند ورو�صيا، وكوريا 

اجلنوبية(. لي�صل عدد املفاعالت حتت الإن�صاء فيها جمتمعة اإىل 50 مفاعل مبجموع طاقة 49675 

ميغاواط كهرباء، اأي ما يعادل حوايل 77% من اإجمايل العدد و 76% من طاقة املفاعالت النووية 

حتت الإن�صاء يف العامل. 

ومن �صمن الدول النامية تربز الإمارات العربية التي جتري فيها عمليات اإن�صاء مفاعل نووي واحد 

بطاقة 1400 ميغاواط كهرباء، وذلك كما يت�صح من ال�صكل التايل:  

3–1–3: املفاعالت النووية املخططة

ي�صري اجلدول امل�صار اإليه اأعاله يف املرفق باأن هناك 27 دولة يف العامل لديها خطط لبناء مفاعالت 

نووية باإجمايل عدد 168 مفاعل وطاقة مبجموع 185495 ميغاواط كهرباء وذلك كما يف 11 دي�صمرب 

 .2012

  
)1(

 املفاعالت حتت الإن�شاء كما يف 11 دي�شمرب2012 

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

امل�صدر:

)1( ي�صمل املجموع 2 مفاعل حتت الإن�صاء بطاقة اإجمالية 2700 ميغاواط يف تايوان.
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World Nuclear Energy Association, World Nuclear Reactors and Uranium Requirements, 
11 December, 2012, www.world-nuclear.org/info/reacters.html.                                                            

امل�صدر:

يقع اأكرث من ن�صف اإجمايل عدد املفاعالت املخططة يف العامل يف الدول النامية.  ولدى ال�صني وحدها 

العدد  اإجمايل  31% من  تعادل حوايل  والتي  كهرباء،  ميغاواط   60880 بطاقة  52 مفاعل  لبناء  خطط 

وحوايل 33% من طاقة املفاعالت النووية املخططة يف العامل. تليها رو�صيا لبناء 24 مفاعل خمطط بطاقة 

24180 ميغاواط كهرباء ثم الهند بواقع 18 مفاعل خمطط مبجموع طاقة 15100 ميغاواط كهرباء، تليها 
الوليات املتحدة التي تخطط لبناء 13 مفاعل بطاقة 15660 ميغاواط كهرباء. 

لبناء )107(  املتحدة( خطط  والهند ورو�صيا والوليات  اأعاله )ال�صني  الأربعة  الدول  وبالنيتجة، لدى 

مفاعل، اأي حوايل 64% من اإجمايل عدد املفاعالت النووية املخططة يف العامل. 

كما اأن هناك ثالث دول عربية لديها خطط لبناء مفاعالت نووية وهي مفاعل واحد لكل من م�صر 

والأردن وثالثة مفاعالت لالإمارات العربية، وكما يت�صح من ال�صكل التايل:- 

املفاعالت املخططة يف الدول املختلفة يف العامل 

كما يف 11 دي�شمرب 2012))).

3-1–4: املفاعالت النووية املقرتحة

يتبني من اجلدول امل�صار اإليه اأعاله يف املرفق باأن هناك 37 دولة لديها مفاعالت نووية مقرتحة يبلغ 

جمموعها 317 مفاعل مبجموع طاقة قدرها 359655  ميغاواط كهرباء اإجمايل. 

وكما هي ال�صورة يف املفاعالت حتت الإن�صاء واملفاعالت املخططة فاإن اجلزء الأكرب من املفاعالت 

املقرتحة هي من ن�صيب الدول النامية التي ت�صتحوذ على حوايل 70% من اإجمايل عدد املفاعالت النووية 

املقرتحة يف العامل كما يف دي�صمرب 2012. 

)1(  ي�صمل املجموع 2 مفاعل حتت الإن�صاء بطاقة اإجمالية 2700 ميغاواط يف تايوان. 
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)*( ثمانية ع�صرة دولة لكل منها مفاعلني اأو مفاعل واحد فقط

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

امل�صدر:

بطاقة  مفاعل   120 اإىل  عددها  ي�صل  التي  املقرتحة  املفاعالت  من  عدد  باأكرب  ال�صني  وت��ربز 

123000 ميغاواط كهرباء التي ت�صكل اأكرث من 50% من جمموع عدد املفاعالت املقرتحة يف الدول 
النامية وحوايل 38% من اإجمايل عدد املفاعالت املقرتحة يف العامل. تليها الهند بواقع 39 مفاعل 

مقرتح بطاقة 45000 ميغاواط كهرباء اإجمايل والتي ت�صكل حوايل 17% من جمموع عدد املفاعالت 

املقرتحة يف الدول النامية و12.3% من اإجمايل عدد املفاعالت املقرتحة يف العامل، ما يعني باأنه لدى 

الدولتني 159 مفاعل مقرتح بطاقة جمتمعة 168000 ميغاواط كهرباء اإجمايل، والتي ت�صكل %50.2 

من اإجمايل عدد املفاعالت املقرتحة يف العامل و 46.7 % من طاقتها. 

تاأتي بعد ذلك رو�صيا بامتالكها 20 مفاعل مقرتح بطاقة 20000 ميغاواط كهرباء اإجمايل والتي ت�صكل 

6.3% من اإجمايل عدد املفاعالت املقرتحة يف العامل كما يف دي�صمرب 2012.  يلي ذلك اململكة العربية 
ال�صعودية بواقع 16 مفاعل مقرتح بطاقة 17000 ميغاواط كهرباء اإجمايل والتي ت�صكل 5.1% من اإجمايل 

عدد املفاعالت املقرتحة يف العامل . 

اأما الوليات املتحدة، فاإنه لديها 13 مفاعل مقرتح بطاقة 21600 ميغاواط كهرباء اإجمايل ثم اوكرانيا 

 10 بواقع  والإم��ارات  ايطاليا  وتاأتي كل من  12000 ميغاواط كهرباء.   11 مفاعل مقرتح بطاقة  بواقع 

ميغاواط   14400 و  ايطاليا  اإجمايل يف  كهرباء  ميغاواط   17000 بطاقة  منهما  لكل  مفاعالت مقرتحة 

كهرباء اإجمايل يف الأمارات وذلك كما يت�صح من ال�صكل التايل: - 

املفاعالت املقرتحة يف الدول املختلفة كما يف دي�شمرب  2012))).

)1(  ي�صمل املجموع مفاعل مقرتح بطاقة 0))1 ميغاواط كهرباء اإجمايل يف تايوان. 
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من  الأك��رب  اجلزء  وتنفيذ  الإن�صاء  النووية حتت  املفاعالت  بناء  اكتمال  باأن  اأع��اله،  جاء  يت�صح مما 

امل�صاريع اخلا�صة باملفاعالت املخططة واملقرتحة، املذكورة اأعاله، �صيقود اإىل تغري جذري يف خارطة توزيع 

املفاعالت النووية يف العامل، وحتّول كبري باجتاه الدول النامية على ح�صاب الدول املتقدمة. 

فمثاًل، متتلك ال�صني لوحدها ما جمموعه اأكرث من 200 مفاعل نووي يف املراحل املختلفة )اأي حتت 

اأكرث  اإجمايل، والتي تعادل  213890 ميغاواط كهرباء  الن�صاء وخمطط ومقرتح( مبجموع طاقة قدرها 

من 45% من اإجمايل عدد الأ�صطول احلايل للمفاعالت القابلة للت�صغيل  يف العامل وحوايل 57% من 

اأ�صطول متنوع من املفاعالت النووية با�صتخدام تقنيات  اإجمايل طاقتها.  يذكر تتميز ال�صني بامتالكها 

فرن�صية واأمريكية ورو�صية بالإ�صافة اإىل التقنية املطورة حملياً.  وبالتايل، يتوقع اأن ت�صبح ال�صني دولة 

اأن  كبرياً حلقيقة  انتباهاً  اأن ذلك ل يثري  اإل   .
(((

النووية يف غ�صون �صنوات قليلة قادمة للتقنية  م�صدرة 

ال�صني ت�صتثمر اأموالً �صخمة يف تكنولوجيا اأنواع اأخرى من الطاقة والتي بداأت قبل حادثة فوكو�صيما.  

فمثاًل اأن القدرة امل�صيدة للطاقة من الرياح كانت اأعلى باأربعة اأ�صعاف عن تلك الناجتة عن الطاقة النووية 

يف ال�صني منذ نهاية عام 2010. كما اأن القرارات ال�صينية ال�صادرة بعد فوكو�صيما- جتميد كافة اجراءات 

الرتخي�ض اجلديدة والتخلّي عن املفاعالت القيا�صية من اجليل الثاين- قد يعني يف النهاية تراجعاً يف 

 ومتتلك الهند 64 مفاعل حتت الإن�صاء وخمطط ومقرتح مبجموع طاقة 65400 
(((

التو�صع النووي ال�صيني

ميغاواط كهرباء اإجمايل والتي ت�صكل حوايل 15% من اإجمايل عدد املفاعالت القابلة للت�صغيل احلالية 

وحوايل 17% من طاقتها. وهذا يعني باأنه لدى ال�صني والهند جمتمعة م�صاريع وخطط ومقرتحات لبناء 

حوايل 265 مفاعل مبجموع طاقة قدرها 279290 ميغاواط كهرباء اجمايل والتي تعادل حوايل 60% من 

اإجمايل عدد الأ�صطول احلايل للمفاعالت القابلة للت�صغيل يف العامل وحوايل 75% من طاقتها. 

)-2: الدول العربية والطاقة النووية
يعود اهتمام الدول العربية بالطاقة النووية اإىل عقود عديدة �صابقة، واإن كان الوعي العربي لأهمية الدور 

الذي ميكن اأن تلعبه الطاقة النووية اقت�صر يف البداية على عدد قليل من الدول العربية فقط.  وقد قامت 

بع�ض الدول العربية يف حينه باإجراء درا�صات جدوى من اأجل تاأ�صي�ض برامج للطاقة النووية.  لكنه ويف الأغلب 

مل ت�صتمر تلك الأن�صطة، حيث اأن العوامل اجليو�صيا�صية والقت�صادية واملتغريات من الظروف الأخرى التي 

مرت بها تلك البلدان ت�صببت يف توقف اأو بطء تنفيذ الربامج النووية يف الدول العربية.  وبالتايل، مل يتم 

 التي مت ا�صتثمار 
(((

احلفاظ على املعرفة التي مت اكت�صابها من خالل تلك الأن�صطة، مبا يف ذلك القوة الب�صرية 

موارد كبرية يف بنائها يف بع�ض احلالت. 

تاريخياً، متيزت ثالث دول عربية، وهي: م�صر والعراق واجلزائر، بقوة التوجه يف براجمها النووية.  

ويف هذا ال�صياق تعترب م�صر من اأوائل الدول العربية والنامية، اإن مل تكن اأ�صبقها التي فطنت منذ بداية 

ال�صتينات اإىل اأهمية اأن يكون لها برنامج نووي يعني با�صتخدام الطاقة النووية لالأغرا�ض ال�صلمية. 

العربية لتدر�ض ملياً  القرن املا�صي قد �صجع بع�ض الدول  النفط يف �صبعينات  اأ�صعار  ارتفاع  اأن  كما 

م�صاألة اإدخال الطاقة النووية، حتى اأن الكويت مثاًل قامت بدعوة عرو�ض لبناء مفاعل �صغري. لكن النهيار 

الطاقة  باإدخال  املتعلقة  العالية  والتكاليف  ت�صرنوبل  وكارثة  الثمانينات  منت�صف  لالأ�صعار خالل  الالحق 

اإىل مدى  امل�صي  ال�صتمرار يف  بيئة حتتية منا�صبة حالت دون  اإىل  تفتقر  التي  للدول  النووية، وبخا�صة 

. ومع النه�صة النووية اجلديدة وعودة الهتمام العاملي بالطاقة النووية، جددت العديد من الدول 
(((

اأبعد

(1)   The New York Times, October 10, 2011. 
(2)   Mycle Schneider et al, World  Nuclear Energy Status Report 2010 – 2011, Worldwatch Institute, April 2011. 

))(   املنتدى العربي الثاين حول اآفاق توليد الكهرباء وحتلية مياه البحر بالطاقة النووية، تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية والهيئة الأردنية للطاقة 

الذرية بالتعاون مع املجل�ض الوزاري العربي للكهرباء والوكالة الدولية للطاقة الذرية، 12/6/2012، عمان– الأردن. 

(4)  Mohamed Abdel Raouf, United Arab Emirates: The Nuclear Program and Renewable Energy Alternatives, 
Perspectives, Political Analysis and Commentary from the Middle East, April 1, 2011.
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العربية رغبتها يف امتالك الطاقة النووية لالأغرا�ض ال�صلمية خالل ال�صنوات الأخرية.  وقد اأعلنت معظم 

الدول العربية اأخرياً عن رغبتها يف اإدراج توليد الكهرباء واإزالة ملوحة املياه �صمن اإ�صرتاتيجيتها لتنويع 

.  وتعترب الإمارات وال�صعودية والأردن وم�صر من الدول العربية التي حققت تقدماً باإجتاه 
(((

م�صادر الطاقة

اأهدافها املقررة لإن�صاء وت�صغيل مفاعالت نووية حملية لالأغرا�ض ال�صلمية. كما عربت دول عربية اأخرى 

عن رغبتها يف امتالك قدرات انتاج طاقة نووية �صلمية ب�صمنها اجلزائر وقطر وليبيا واملغرب والكويت 

.  ويعترب الربنامج النووي يف الإمارات الأكرث تقدماً يف الوقت احلايل من بني الدول 
(((

)والعراق موؤخراً(

العربية، ويتوقع اأن تكون قريباً اأول دولة عربية حت�صل على مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك 

بعد اأن مت توقيع عقد اإن�صاء اأربعة مفاعالت يف موقع »براكة« الواقع على �صاحل اخلليج العربي، غرب 

، مع 
(((

مدينة اأبوظبي بنحو 300 كيلومرت،بطاقة اإجمالية قدرها 5600 ميغاواط بتكلفة 20 مليار دولر

طاقة  باإجمايل  مقرتحة  مفاعالت  ع�صرة  اإىل  بالإ�صافة  وذلك   ،2009 عام  يف  كورية  �صركات  ائتالف 

 .
(((

14400 ميغاواط بهدف تلبية الطاقة النووية حلوايل 25% من متطلباتها الإ�صتهالكية يف نهاية املطاف

ولدى ال�صعودية مقرتح لبناء 16 مفاعل باإجمايل طاقة 17000 ميغاواط جمدولة للت�صييد بحلول عام 

2032.  ويف م�صر مفاعل خمطط ومفاعل مقرتح بطاقة 1000 ميغاواط لكل منهما.  اأما الأردن فلديها 
مفاعل خمطط واحد بطاقة 1000 ميغاواط، وذلك كما يت�صح من اجلدول التايل: - 

                     

                                                                                                       

)1(   املنتدى العربي الثاين حول اآفاق توليد الكهرباء وحتلية مياه البحر بالطاقة النووية، تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية والهيئة الأردنية للطاقة 

الذرية بالتعاون مع املجل�ض الوزاري العربي للكهرباء والوكالة الدولية للطاقة الذرية، 21/6/2012، عمان – الأردن.

)2( اأعلنت وزارة البيئة العراقية يف اأيلول/�صبتمرب 2012 عن جهود تبذل لإن�صاء حمطات تعمل بالوقود النووي لتوليد الكهرباء – جريدة احلياة عدد 

 .(0/12/2012
(3) MEES, 21 December, 2012. 
(4)  RIGZONE.com, Oil Min: UAE Plans to Lift Oil Production Capacity in 2013, 9/1/2013.

الدول العربية التي لديها مفاعالت حتت الت�ضييد اأو خمططة اأو مقرتحة

World Nuclear Association, World Nuclear Power Reactors and Uranium Requirements, 11 
December 2012 www.world-nuclear.org/info/reactors.html. .               
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عموماً، منذ عام 2011 ح�صل تباطوؤ يف تقدم الربامج النووية يف بع�ض الدول العربية ب�صبب التطورات 

اجليو�صيا�صية التي ابتداأت يف تون�ض يف نهاية عام 2010 وامتدت لت�صمل دول عربية اأخرى، والتي اأثرت 

وب�صدة يف اجلو ال�صيا�صي عرب دول املنطقة واأدت اإىل تغيريات �صيا�صية يف بع�ض الدول العربية.  وب�صوء 

. ومما زاد 
(((

تلك التطورات اأ�صبح من ال�صروري ك�صب الراأي العام يف امل�صائل اخلا�صة بالطاقة النووية

يف الطني بل�ّة ح�صول كارثة فوكو�صيما يف ذات العام والتي كانت ال�صبب املبا�صر لقيام بع�ض الدول العربية 

باتخاذ قرار التخل�ّي عن فكرة الطاقة النووية اأو تاأجيلها.

ومع ذلك فاإن اعتماد الدول العربية امل�صدرة، وبدرجة عالية، على عوائد �صادرات النفط، بالإ�صافة اإىل 

الأ�صعار العالية للغاز الطبيعي امل�صتورد وامل�صتخدم ب�صكل رئي�صي لأغرا�ض توليد الكهرباء، �صت�صتمر يف توفري 

احلافز لدعم البدائل ومنها الطاقة النووية يف الدول العربية،  ب�صكل عام. حيث حتاول تلك الدول تنويع م�صادر 

والتقدم  التطور  تاأثري  ب�صوء  النفط  العاملي على  للطلب  الأمد  بعيدة  التحولت  تقليل خماطر  الطاقة بهدف 

 .
(((

التكنولوجي و�صيا�صات الطاقة التي تتبعها الدول امل�صتهلكة باإجتاه تخفي�ض ا�صتهالكها من النفط

هناك العديد من الدوافع وراء الهتمام العربي بالطاقة النووية خالل ال�صنوات الأخرية، لكن التف�صري الذي 

يطرح نف�صه بدرجة اأكرث من الو�صوح يكمن يف تنامي الطلب املحلي على الطاقة مبعدلت عالية والذي يعود 

بدوره، وب�صكل رئي�صي، اإىل العديد من العوامل ومنها النمو القت�صادي والنمو ال�صكاين والهجرة من الريف 

اإىل املدن وزيادة م�صتوى املعي�صة والرفاهية وا�صعار الطاقة املحلية املدعومة املنخف�صة باملقارنة مع امل�صتويات 

العاملية. كما ميكن ا�صتغالل الطاقة النووية يف حتلية املياه ملواجهة �صح املياه العذبة وبخا�صة يف دول اخلليج 

العربي التي ت�صتخدم يف الوقت احلايل الطاقة الأحفورية لتلبية متطلباتها املائية، حيث اأن م�صكلة ندرة 

املياه العذبة هي خا�صية ثابتة لدول اخلليج العربية التي ل تكاد متاثلها اأي منطقة ح�صرية مهمة يف العامل. 

هذا ويكت�صب ا�صتخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء اأهمية بالغة للدول العربية، بغ�ض النظر عما 

اإذا كانت الدولة م�صتوردة اأو م�صدرة للنفط، يف ظل اأ�صعار النفط العالية كون ذلك يوؤدي اإىل التخفيف من 

العبء على امليزان التجاري للدول امل�صتوردة.  اأما بالن�صبة للدول امل�صدرة فاإنه يوؤدي اإىل توفري كميات من 

النفط والغاز لأغرا�ض الت�صدير وجلب املزيد من العوائد. يذكر، تزايد ال�صتهالك النهائي من الطاقة يف 

2009 ليتزايد ا�صتهالكها النهائي باأكرث  الدول العربية مبعدل حوايل 5% �صنوياً خالل الفرتة 1980 – 

من ثالثة اأ�صعاف يف الوقت الذي تزايد فيه ال�صتهالك النهائي للطاقة يف العامل بحدود 54% خالل 

الفرتة املذكورة.  كما تزايد ال�صتهالك النهائي من امل�صادر املختلفة مبعدلت متباينة، اإذ ارتفع ال�صتهالك 

زيادة  مع  )باملقارنة  العربية  ال��دول  يف   %217 بحدود  ليزداد  �صنوياً   %4.1 مبعدل  النفط  من  النهائي 

اأ�صعاف   6 باأكرث من  ليتزايد  6.9% �صنوياً  الغاز الطبيعي مبعدل  44.5% يف العامل(، وازداد ا�صتهالك 
يف الدول العربية خالل الفرتة اأعاله )باملقارنة مع 55% يف العامل(، بينما و�صل معدل زيادة ا�صتهالك 

الكهرباء اإىل 7.6% �صنوياً خالل ذات الفرتة ليتزايد مبا يقارب من �صبعة ا�صعاف ون�صف يف الدول العربية 

)باملقارنة مع حوايل �صعف ون�صف عامليا خالل ذات الفرتة(. 

وهذا اأدى اإىل انخفا�ض ح�صة النفط من 77.5% عام 1980 اإىل 59.6% عام 2009، بينما تزايدت 

ح�صة الغاز الطبيعي من 14% اإىل 23.8% يف الدول العربية و�صهدت ح�صة الكهرباء ت�صاعداً ملمو�صاً، 

حيث ت�صاعفت من 8% اإىل 16.4% خالل الفرتة املذكورة )وهذا يعك�ض الجتاه العاملي نحو زيادة اأكرب 

(1)  Adnan Shihab Eldin, Nuclear Power in the Arab Region, 44th  Session of the Erice International Seminar on 
Planetary Emergencies, Erice, Italy, 19-24 August, 2011. 

(2)  The Economist, The GCC in 2020: Resources for the Future, The Economist Intelligence Unit, 2010.
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يف ال�صتهالك النهائي للكهرباء(. اأما بالن�صبة للفحم فاإن ح�صته بقيت حمدودة للغاية يف الدول العربية 

يف   %0.2 تتجاوز  مل  بحيث 

ال�صكل  يف  كما   ،2009 ع��ام 

التايل: - 

ي���ذك���ر، ب��ل��غ ال���ص��ت��ه��الك 

ال��دول  يف  للطاقة  الإج��م��ايل 

مليون   13 ب��ح��دود  ال��ع��رب��ي��ة 

يف  ن��ف��ط/ي��وم  مكافئ  برميل 

ي�صل  ق��د  بينما   2011 ع��ام 

اإجمايل ال�صتهالك اإىل ما بني 

14 و 15 مليون برميل مكافئ 
ن��ف��ط/ي��وم يف ف��رتات ال��ذروة 

ال�صيف  ف�صل  يف  خ�صو�صاً 

الكهرباء  ا�صتهالك  يبلغ  حيث 

ولتلبية احلاجة  ذروته.   واملاء 

وب�صكل  الطاقة  من  املتزايدة 

خا�ض من الكهرباء عملت الدول 

قدرتها  تو�صيع  على  العربية 

وو�صع  الكهربائية  الطاقة  من 

ل��زي��ادة  امل�صتقبلية  اخل��ط��ط 

من  يت�صح  وكما  القدرات،  تلك 

اجلدول التايل: - 

وت���واج���ه ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 

العديد من التحديات يف �صعيها 

ب���اإجت���اه ت��و���ص��ي��ع ق��درات��ه��ا من 

الكهرباء  من  وبخا�صة  الطاقة 

ومن اأهمها: - 

• ال�صتثمارات العالية التي 	

امل�صاريع،  تلك  حتتاجها 

يبلغ  اأن  ي��ت��وق��ع  ح��ي��ث 

اإج��م��ايل ال���ص��ت��ث��م��ارات 

م�صاريع  يف  الراأ�صمالية 

ال���ط���اق���ة ب�����ص��ك��ل ع���ام 

الأو�صط  ال�صرق  ملنطقة 

بحدود  اأفريقيا  و�صمال 

خالل  دولر  مليار   740
ف���رتة اخل��م�����ض ���ص��ن��وات 

التوزيع الن�شبي لال�شتهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية 

لعامي 1980 و 2009 )%(

امل�صدر : منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(، ال�صتهالك النهائي من الطاقة ح�صب القطاعات القت�صادية 

يف الدول العربية، يوليو 2012. 

الدولة 
القدرة الحالية 

)غيغاواط(
الآف����اق

9).11الجزائر
يقدر نمو الطلب بن�صبة ).%12 

�صنوياً لغاية نهاية 2017.

و�صول الطلب اإلى م�صتوى الذروة )2.9 في 2012. )البحرين

)2م�شر
الإعالن في عام 2010 عن خطة لإ�صافة طاقة 

)).10 غيغاواط خالل الفترة )201 – 2017. 

)).8العراق
الم�صتوى الم�صتهدف طاقة 27 

غيغاواط في نهاية )201.

متوقع و�صول الطلب اإلى )9.) غيغاواط بحلول 8.2020).)الأردن

الطاقة المطلوبة المتوقعة ).)2 غيغاواط بحلول 2.2020.)1الكويت

).1لبنان
توقفات متكررة للطاقة مع طلب 

مقدر بحدود ).2 غيغاواط.

6.2ليبيا
6.2 غيغاواط قبل الثورة في وقت كانت القدرة 

الم�صتهدفة 20 غيغاواط بحلول 2020.

نمو الطلب يقدر بن�صبة 12% كما في 2012. ))0.1موريتانيا

الهدف طاقة توليد ).)1 غيغاواط  بحلول 2020.)).6المغرب

يتوقع تزايد الطلب بمعدل )1% �صنوياً لغاية 18.2020.)عمان 

يتوقع و�صول القدرة اإلى )1 غيغاواط بحلول 9.2018قطر

الهدف طاقة 120 غيغاواط بحلول 2)20.))ال�شعودية

)).2ال�شودان و جنوب ال�شودان
تغطية الطاقة الكهربائية اأقل من 0)% . 

النزاع الم�صتمر يحول دون ال�صتثمار.

8�شوريا
مخطط ا�صافة طاقة ).1 غيغاواط بحلول 

2016. الظروف الحالية تعيق ال�صتثمار.

).)تون�س
يتوقع اإ�صافة طاقة ).0 غيغاواط خالل 

)201 – )201. متوقع م�صاعفة القدرة 
المطلوبة بحلول عام 2020. 

يتوقع و�صول الطلب اإلى 0) غيغاواط بحلول 2020. 19المارات

مخطط اأ�صافة طاقة ) – ) غيغاواط جديدة.)0.8اليمن

قدرات توليد الطاقة الكهربائية يف الدول العربية

MEES, 4 January 2013. :امل�صدر
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املمتدة ما بني 2013 و 2017 .  ي�صتحوذ قطاع الكهرباء على اأكرث من 33% منها )اأي نحو 250 مليار 

دولر( وي�صكل توليد الكهرباء وحده ما يقارب من 60% من قطاع الكهرباء، وحوايل 20% من اإجمايل 

 .
(((

ال�صتثمارات املطلوبة مل�صاريع الطاقة يف دول منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

• بعد اأن تزايد معدل تكلفة امل�صروع يف جمال الطاقة بحدود ثالث مرات خالل الفرتة 2003 – 	

2008 ، انخف�ض بعد الأزمة املالية العاملية يف عام 2008، لكنه عاود الزيادة ثانية بعد ال�صتقرار 
و�صط ظروف الأزمة املذكورة. وت�صري التوقعات اإىل ا�صتمرار ت�صاعد تكاليف امل�صاريع يف جمال 

يثري  ما  امل�صاريع،  تلك  تنفيذ  والتاأخري يف  ال�صائدة  الت�صخم  معدلت  ب�صوء  املنطقة  الطاقة يف 

الغمو�ض حول اآفاق تكاليف تلك امل�صاريع يف امل�صتقبل. 

• توفري الوقود/ اللقيم، الغاز الطبيعي يف املقام الأول، لتوليد الكهرباء و�صناعة البرتوكيماويات، 	

خ�صو�صاً واأن اجلزء الأكرب من دول املنطقة تعاين من م�صكلة الغاز بالرغم من حماولة البع�ض مثل 

العراق تقليل هدر الغاز وتقلي�ض حرقه. يذكر، يعترب الغاز الطبيعي امل�صدر الأهم لتوليد الكهرباء 

يف املنطقة حيث ي�صكل حوايل 60% من اإجمايل توليد الكهرباء يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 

افريقيا )و 57% بالن�صبة للدول العربية( كما يف عام 2010 وت�صكل املنتجات النفطية 37% من 

اأجمايل التوليد يف املنطقة )41% للدول العربية(.  اأما الن�صبة املتوا�صعة املتبقية فهي م�صدرها 

(((
الطاقة الكهرومائية والفحم والطاقة املتجددة

ب�صكل عام، اإن ت�صاعد ا�صتهالك الكهرباء وزيادة اأهميتها يف مزيج الطاقة يف الدول العربية يحتم على 

تلك الدول ال�صعي اإىل تنويع م�صادر الطاقة، وبخا�صة لتوليد الكهرباء، ويعترب ذلك اأحد الدوافع املهمة 

وراء �صعي الدول العربية باإجتاه احل�صول على م�صادر طاقة بديلة عن النفط والغاز لتوليد الكهرباء مثل 

.
(((

الطاقة النووية وم�صادر الطاقة املتجددة وحتى الفحم يف بع�ض الأحيان

وكما يت�صح مما جاء اأعاله، من بني الدول العربية، حققت بع�ض دول جمل�ض التعاون اخلليجي خطوات 

مهمة و�صتكون الإمارات اأول دولة عربية حت�صل على الطاقة النووية، كما متتلك ال�صعودية، الدولة امل�صدرة 

الأكرب للنفط يف العامل، برنامج نووي طموح. 

وب�صوء ما متتلكه دول جمل�ض التعاون من م�صادر �صخمة من النفط والغاز الطبيعي، م�صتحوذة على 

 ،
(((

حوايل 40% من الحتياطيات النفطية املثبتة يف العامل وحوايل 23% من الإحتياطيات املثبتة من الغاز

فقد كرث احلديث ون�صرت العديد من الدرا�صات واملقالت خالل ال�صنوات القليلة الأخرية حول رغبة دول 

املجل�ض يف الدخول يف م�صمار الطاقة النووية لالأغرا�ض ال�صلمية. وهذا ما ي�صتدعي ت�صليط املزيد من 

ال�صوء على الطاقة النووية يف دول املجل�ض. 

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

لطاملا اعتربت الطاقة النووية، ولفرتة طويلة، خيار بعيد الحتمال يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي، 

امل�صادر  تلك  على  العايل  التقليدي  اعتمادها  وبالتايل  والغاز  النفط  من  هائلة  لرثوات  امتالكها  ب�صوء 

(1)  Arab Petroleum Investment Corporation (APICORP) MENA Energy Investment Outlook: Capturing the Full 
Scope and Scale of The Power Sector, Economic Commentary, Volume 7 No.10 – October 2012. 

(2)  Ali Aissaoui, Growth Potential, Investment and Challenges, MEES, 30 April 2012. 
))(  تخطط دبي لتلبية حوايل %20 من حاجتها من الكهرباء على املدى البعيد من املحطات التي تعمل على الفحم باإ�صتخدام تقنيات ا�صطياد وتخزين 

. )MEES، ( January :الكربون )امل�صدر

))( منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك( التقرير الح�صائي ال�صنوي 2012. 
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املحلية، بالإ�صافة اإىل املوقف الذي اتخذه قادة دول املجل�ض ل�صالح جعل املنطقة خالية من الطاقة النووية، 

�صواء كان ذلك لالأغرا�ض ال�صلمية اأو الع�صكرية.  اإل اأنه ويف تغيري مفاجئ ومعاك�ض بالكامل اأعلنت دول 

املجل�ض يف اأواخر عام 2006 عن نيتها لمتالك التقنية النووية لالأغرا�ض ال�صلمية وعن تاأ�صي�ض برنامج 

. وقامت دول جمل�ض التعاون اخلليجي باإجراء درا�صة م�صرتكة مت النتهاء منها يف 
(((

اأبحاث نووية م�صرتك

�صهر يونيو 2011 لتقييم جمالت التعاون املمكنة يف امل�صتقبل يف مو�صوع الطاقة النووية والتي احتوت على 

.
(((

جمموعة �صاملة من التو�صيات التي تبناها الجتماع الوزاري لدول املجل�ض

الطاقة يف  وا�صتهالك  اإنتاج  واقع  على  طراأ  الذي  البنيوي  التحول  اإىل  رئي�صي،  ب�صكل  ذلك،  ويعزى 

�صمن  من  تعترب  بوتائر  املحلية  الطاقة  ا�صتهالك  تزايد  اأن  حيث  اخلليج.   منطقة  و�صائر  املجل�ض  دول 

الالتينية  اأمريكا  دول  لطلب  مناف�صة  للطاقة  م�صتهلكة  منطقة  املجل�ض  دول  من  جعل  العامل  يف  الأعلى 

جمتمعة. وترتفع كميات ال�صتهالك ب�صكل ملحوظ خا�صة يف ف�صل ال�صيف وارتفاع درجات احلرارة نتيجة 

ل�صتخدام الطاقة الكهربائية لالأغرا�ض املنزلية والتجارية ولأغرا�ض التربيد من خالل املكيفات وخالفه، 

حيث اأن تزايد الأحمال وال�صغوط على ال�صبكات الكهربائية يف دول اخلليج دفعت ال�صلطات اإىل اعتماد 

املنطقة  اإمكانيات  على  �صلباً  ذلك  انعك�ض  وقد  الكهربائية.  والقدرة  الطاقة  لرفع  متعددة  ا�صرتاتيجيات 

الت�صديرية ب�صوء ال�صتنزاف املتزايد ل�صادراتها الرئي�صية من النفط والغاز.  وبا�صتثناء قطر، اأخذت دول 

املجل�ض تعاين من عجز يف اإمدادات الغاز واأ�صبح بع�صها دول م�صتوردة لتلك املادة خالل ال�صنوات الأخرية.  

وبالنتيجة، اأ�صبح ينظر، وب�صكل متزايد، على م�صادر الطاقة البديلة، ب�صمنها الطاقة النووية على اأنها 

 .
(((

احلل على الأمد البعيد

الوافدون( والتو�صع يف   )ب�صمنها 
(((

ال�صكاين النمو  العالية من  املعي�صة واملعدلت  اإن ت�صاعد م�صتوى 

ال�صناعات ذات ال�صتهالك العايل للطاقة وحمطات حتلية مياه البحر جعلت من ا�صتهالك الطاقة يف دول 

جمل�ض التعاون حتدياً اقت�صادياً حقيقياً لبد من مواجهته بحيث اأ�صبح من ال�صروري اإيجاد حلول ذات 

جدوى بعيدة الأمد لنموذج التنمية اخلا�صة لدول املجل�ض. وت�صكل منطقة ال�صرق الأو�صط اأكرب �صوق عاملي 

لتحليه مياه البحر، والذي يرتكز معظمها يف دول جمل�ض التعاون، ومتثل ما يقارب من 50% من اإجمايل 

.  وقد اأ�صبح طلب دول جمل�ض التعاون على الكهرباء الذي يتزايد مبعدلت 
(((

طاقة حتليه املياه يف العامل

التزايد  واإن   ،
(((

الم��دادات يفوق  الطبيعي  الغاز  على  الغالب  تعتمد يف  التي  العربية  الدول  معدل  تفوق 

ال�صكاين العايل يف املنطقة يهدد بح�صول نق�ض حاد ما مل يتم تداركه. 

فمثاًل، �صهدت قطر منو �صكاين و�صل اإىل اأكرث من 15% �صنوياً خالل ال�صنوات القليلة الأخرية وتزايد 

ا�صتهالكها من الكهرباء بن�صبة حوايل 9% �صنوياً خالل الفرتة 2000 – 2009، والتي تعادل ثالثة اأ�صعاف 

ن�صبة الزيادة العاملية خالل ذات الفرتة.  تلتها الإمارات بزيادة �صنوية �صكانية تفوق 12% وتزايد ا�صتهالكها 

(1)   RUSI, The Dawn of a Civil Nuclear Age in The Gulf, 11, January 2012, www.rusi.org/analysis/commentary.. 
 www.uaeiab.ae/ar/publication 2012    2(   املجل�ض ال�صت�صاري الدويل، دولة الإمارات، التقرير الن�صف �صنوي الرابع لعام(

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

))(  يقدر عدد �صكان بلدان اخلليج  ب� )2)( مليون ن�صمة مبن فيهم الوافدون فيما يقارب الناجت املحلي لهذه البلدان )1.1) ترليون دولر )امل�صدر – 

جريدة احلياة: عدد )17/1/201(. 

(5)   MEES, 1 February 2013. 
(6)  The Economist, The GCC in 2020: Resources for the Future, The Economist Intelligence Unit, 2010.
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.  وهذا 
(((

من الكهرباء بن�صبة حوايل 8% �صنوياً، ثم ال�صعودية بن�صبة حوايل 7% خالل الفرتة املذكورة

ما جعل املتطلبات ال�صتثمارية الراأ�صمالية لقطاع الكهرباء لدول جمل�ض التعاون تعادل حوايل 43% من 

اإجمايل متطلبات منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، وحوايل 53% من اإجمايل الدول العربية من 

2017 )ب�صمنها النفقات على التوليد من  املتطلبات الراأ�صمالية لقطاع الكهرباء خالل الفرتة 2013 – 

 .
(((

الطاقة النووية يف الإمارات(

فيما يخ�ض اجلانب القت�صادي، ميكن القول باأنه، نظرياً على اأقل تقدير، توفر الطاقة النووية لدول 

املجل�ض العديد من الفوائد القت�صادية. ويرى موؤيدو الطاقة النووية يف املنطقة باأنها متثل م�صدر طاقة 

وكهرباء موثوق به ورخي�ض على الأمد البعيد.  كما اأنها تعترب، واإىل درجة كافية، اآمنة لالإ�صتخدام وباإمكانها 

تقلي�ض اعتماد املنطقة على ا�صترياد الغاز الطبيعي يف امل�صتقبل وحترير كميات من النفط والغاز يف بع�ض 

الدول لأغرا�ض الت�صدير.  وبف�صل انبعاثاتها املنخف�صة اأ�صبح ينظر اإىل الطاقة النووية، وعلى نحو وا�صع، 

على اأنها م�صدر طاقة نظيف، باعتبار ذلك ميزة يف منطقة تعتمد ب�صكل �صبه كامل على الوقود الحفوري.  

كما ينظر اإىل الطاقة النووية اأي�صاً على اأنها ت�صاهم وب�صكل هام يف منو اقت�صادي وا�صع، مثاًل من خالل 

امتالك اخلربة التقنية وخلق وظائف عالية املهارات ملواطني دول املجل�ض. 

يف الوقت الذي اأ�صارت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية اإىل اعتبار الطاقة النووية بديل ذو جدوى 

اقت�صادية لدول جمل�ض التعاون اخلليجي، هناك اأ�صباب وجيهة تقود لل�صك يف ا�صتخدام الطاقة النووية 

من  الأولية جتعل  ال�صتثمارية  التكاليف  اأن  حيث  املنطقة،  يف  الطاقة  مل�صاكل  الأمد  طويل  بنيوي  كحل 

الطاقة النووية م�صدراً غري رخي�ض لدول املجل�ض. فمثاًل، ت�صري تقديرات دولة الإمارات باأن القيمة الأولية 

لال�صتثمارات لت�صييد اأربعة مفاعالت نووية هي بحدود 20 مليار دولر. بينما قد ت�صل التكاليف النهائية 

لتلك املفاعالت اإىل 32 مليار دولر طبقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما يف عام 2009. ول 

تت�صمن تلك املبالغ التكاليف الأخرى التي تتحملها الدولة والتي ت�صمل تكاليف الوقود الإ�صافية والتكاليف 

املحطات  واإغالق  امل�صتنفذ  الوقود  من  بالتخل�ض  عالقة  لها  والتي  �صيا�صياً  وامل�صحونة  الالحقة  العالية 

والتطوير  التحتية  بالبنية  لها عالقة  اأخرى  تكاليف  اإىل  بالإ�صافة  هذا  اخلدمة.  من  واإخراجها  النووية 

.
(((

والتدريب وتكاليف اإ�صافية اأخرى غري جتارية وغري منظورة

وكيفية  املحلية  الكهرباء  مبيعات  التكاليف من  ا�صرتداد  �صيتم  الوا�صح هل  يزال من غري  اأنه ل  كما 

ال�صرتداد ب�صوء الت�صعرية املنخف�صة للكهرباء والتي متثل م�صكلة يف عموم دول املجل�ض.

وكمثال، تعترب املحطات الغازية يف الوليات املتحدة اأقل تكاليفاً باملقارنة مع حمطات الطاقة النووية 

والتي تعترب مناف�صة لتقنيات الطاقة املتجددة، خا�صة ال�صم�صية والرياح. علماً باأن الوليات املتحدة هي 

اقت�صاديات احلجم يف جمال  با�صتغالل  الكبرية  �صوقها  ت�صمح  كما  الطبيعي،  للغاز  رئي�صية  دولة منتجة 

اإىل  يوحي  قد  ما  وهذا  التعاون.  دول جمل�ض  املحدودة احلجم يف  الأ�صواق  بخالف  النووية،  املفاعالت 

احتمالية مغالطة اجلدوى القت�صادية  يف حالة الطاقة النووية يف دول املجل�ض.

)1(  منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(، ال�صتهالك النهائي من الطاقة ح�صب القطاعات القت�صادية يف الدول العربية، يوليو 2012.

(2)  Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), MENA Energy Investment Outlook: Capturing The 
Full Scope and Scale of The Power Sector, Economic Commentary, Volume 7, No. 10, October, 2012. 

(3) Laura El-Katiri, The GCC and The Nuclear Question, Oxford Energy Comment, December 2012, The Oxford 
Institute for Energy Studies. 
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كما يتوقع البع�ض اأن تزداد تكاليف م�صاريع الطاقة النووية يف املنطقة وب�صكل كبري يف مراحلها الأخرية 

باملقارنة مع التقديرات الأولية، كما اأن مثل هذه امل�صاريع تعاين،عادة، من التاأخري حتى يف اأكرث الدول 

تقدماً، ما قد يثري ت�صاوؤلت اإ�صافية حول جدواها القت�صادية.  لكنه ب�صبب الطبيعة اخلا�صة ل�صناعة 

الطاقة النووية قد ت�صبح العتبارات ال�صرتاتيجية البعيدة الأمد وتطوير نظم بديلة للطاقة ت�صتحق اأن 

تكون الأ�صا�ض يف القرار يف امل�صي قدماً يف مثل هذه امل�صاريع. 

من دون �صك، ت�صاهم العوائد النفطية التي جتنيها دول جمل�ض التعاون اخلليجي يف زيادة معدلت 

ا�صتهالكها من النفط والغاز والتي تعترب بدورها دافعاً ل�صعيها لتنويع م�صادرها من الطاقة.  لكن العوائد 

النفطية ذاتها توفر التمويل الذي يتطلبه ال�صتثمار يف م�صاريع بدائل الطاقة ومنها الطاقة النووية يف تلك 

الدول والذي يعترب بحد ذاته حافزاً ل�صعى دول املجل�ض لمتالك الطاقة النووية. 

امل�صتويني  على  املراقبني،  لدى  اإجماع  يوجد  ل  فاإنه  الدولية  اجليو�صيا�صية  باجلوانب  يتعلق،  وفيما 

الإقليمي والدويل على النظرة اليجابية جتاه الربنامج النووي لدول املجل�ض ل�صببني رئي�صيني يتعلق اأولهما 

مبخاطر انت�صار خربة التقنية النووية الإ�صرتاتيجية احل�صا�صة ب�صكل اأو�صع وانت�صارها لحقاً اإىل  اأطراف 

دولية ثالثة. ويكمن ثانيهما يف خماطر �صباق الت�صلح النووي يف ال�صرق الأو�صط، وبخا�صة ما بني اإيران 

وجاراتها دول اخلليج، خ�صو�صاً واأن بع�ض املراقبني اعترب العالن اخلليجي رد فعل على الربنامج النووي 

الإيراين يف الوقت الذي اأكدت دول جمل�ض التعاون على ل�صان اأمني عام املجل�ض اأن اخلطط النووية للخليج 

 .
“لي�صت ر�صالة �صد اأحد”)))

يذكر �صبق واأن اأكدت دول املجل�ض على اأن رغبتها يف امتالك الطاقة النووية هي ح�صراً لالأغرا�ض 

املدنية واأ�صبحت جميعها اأع�صاء يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقامت بالتوقيع على جميع اتفاقيات 

الوكالة املتعلقة بتحديد خماطر النت�صار النووي واأكدت التزامها بها. بالإ�صافة اإىل ذلك، قامت الإمارات 

مثاًل، بالتوقيع على اتفاقيات مع كل من الوليات املتحدة واأوروبا تن�ض معظمها م�صبقاً على احليلولة دون 

انت�صار التقنية احل�صا�صة اأو املواد عالية التخ�صيب ال�صاحلة لإنتاج الأ�صلحة النووية. لكن يعتقد البع�ض 

باأن تلك التفاقيات غري قادرة على حماية املنطقة من �صباق الت�صلح النووي بوجود نية حقيقية يف حالة 

و�صول التقنية النووية اإىل املنطقة.

من جهة اأخرى، يرى البع�ض، باأن ال�صعي للح�صول على طاقة نووية �صلمية يف ال�صرق الأو�صط ميثل 

جناح للحكومات الغربية واملنظمات الدولية على حد �صواء. وي�صري موؤيدو الطاقة النووية يف دول املجل�ض 

اإىل الإمارات باعتبارها “منوذج للمنطقة” والتي يجب دعمها.

العاجل.  القريب  يف  الإم��ارات  يف  حقيقة  �صتكون  النووية  الطاقة  اأن  اإىل  الدرا�صات  بع�ض  وخل�صت 

النووية  الطاقة  باأمن  املتعلقة  والغري معروفة  املتعددة  بالق�صايا  الرئي�صية اخلا�صة  الأ�صئلة  فاإن  وبالتايل 

يف دول املجل�ض �صت�صغل اهتمام املنطقة واملجتمع الدويل، خ�صو�صاً واأن املخاوف الأمنية على امل�صتويني 

الوطني والإقليمي قد تزايدت، واإىل درجة كبرية، بعد حادثة فوكو�صيما اليابانية يف عام 2011. علماً باأن 

الكثافة ال�صكانية العالية ل�صواحل اخلليج توفر م�صاحة قليلة لالإخالء يف حالة احلوادث التقنية اخلطرية. 

اأية حادثة يف دولة معينة على  تاأثري  واإن القرب اجلغرايف لدول اخلليج من بع�صها البع�ض الآخر يعني 

بقية دول املنطقة. بالإ�صافة اإىل ذلك مرت املنطقة بفرتة عدم ا�صتقرار وعانت من العديد من احلروب 

يف املا�صي القريب.

)1(  جريدة ال�صرق الأو�صط، عدد 17 حمرم 28)1 ه�، املوافق ) فرباير 2007. 
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رابعًا: االآفاق  امل�ضتقبلية للطاقة النووية بعد حادثة فوكو�ضيما  

يف الإجمال، ل تزال ال�صورة احلالية غري وا�صحة فيما يخ�ض م�صتقبل الطاقة النووية العاملية   

على الأمد البعيد، لكنه ويف كل الأحوال، وبرغم حادثة فوكو�صيما ل تزال دول جديدة ترغب يف الدخول 

يف جمال الطاقة النووية ال�صلمية بينما ت�صعى دول نووية للحفاظ على قدراتها النووية اأو حتى تو�صيعها.  

ويعزى ذلك اإىل العديد من الدوافع الرئي�صية وكما يلي:-

)-1:الدوافع وراء ا�ضتمرار الرغبة يف امتالك الطاقة النووية اأو تو�ضيعها. 

1. الطلب على الطاقة 

الطلب  النمو يف  ا�صتمرار  الطاقة على  با�صت�صراف  املتخ�ص�صة  العاملية  املوؤ�ص�صات  اإجماع من  هنالك 

العاملي على الطاقة عامة والكهرباء على وجه التحديد ولعقود عديدة قادمة، وبخا�صة يف الدول النامية، 

وذلك ب�صوء النمو ال�صكاين العايل وتطلعات التنمية يف الدول النامية التي ل يزال يعاين جزء كبري من 

 .
(((

�صكانها من الفتقار اإىل الطاقة وب�صكل خا�ض الكهرباء

لتقديرات الأمم املتحدة يتوقع ا�صتمرار منو �صكان العامل ليتزايد من حوايل 6.8 مليار ن�صمة  طبقاً 

، اأي بزيادة حوايل 1.8 مليار م�صتهلك جديد 
(((

عام 2010 لي�صل اإىل 8.6 مليار ن�صمة بحلول عام 2035 

للطاقة خالل تلك الفرتة.  وت�صتحوذ الدول النامية على اجلزء الأكرب من تلك الزيادة )اأكرث من %92(، 

ليتزايد �صكان الدول خارج جمموعة منظمة التعاون القت�صادي والتنمية وت�صتحوذ على ن�صبة 84% من 

اإجمايل �صكان العامل عام 2035 باملقارنة مع ن�صبة 81.9% عام 2010.  اأما بالن�صبة لدول منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية فيتوقع اأن ت�صاهم بحدود 8% من الزيادة وبالتايل تخفي�ض ن�صبة �صكانها من حوايل 

18.1% عام 2010 اإىل حوايل 16% عام 2035 من الإجمايل العاملي. يذكر، اأن بع�ض دول العامل مثل 
اليابان ورو�صيا تعاين من تراجع يف عدد �صكانها. 

من جهة اأخرى، هناك عالقة وثيقة ما بني الطلب على الطاقة والن�صاط القت�صادي.  ويف هذا املجال، 

يتوقع ا�صتمرار حتقيق القت�صاد العاملي على منو تدريجي على الأمد الق�صري لريتفع من معدل 3.2% عام 

2012 اإىل 3.5% عام 2013  و 4.1% عام 2014.  وت�صتمر الدول النامية واملتحولة يف حتقيق معدلت منو 
اأعلى مما هي عليه يف حالة الدول املتقدمة لت�صل اإىل 5.5% عام 2013 واإىل 5.9% عام 2014 باملقارنة 

مع 5.1% عام 2012. اأما بالن�صبة لقت�صادات الدول املتقدمة فاإنه يتوقع منوها مبعدل 1.4% عام 2013 و 

2.2% عام 2014 باملقارنة مع 1.3% عام 2012.  ومن بني الدول النامية حتقق ال�صني اأعلى معدلت النمو 
 .

(((
لت�صل اإىل 8.2% عام 2014 باملقارنة مع 7.8% عام 2012 

وبقدر تعلق الأمر بالأمد البعيد، فاإنه يتوقع منو القت�صاد العاملي بنحو 3.5% �صنوياً خالل الفرتة 2010 – 

2035 مع ا�صتمرار حتقيق الدول النامية واملتحولة على معدلت منو عالية ن�صبياً وبحدود 4.8% باملقارنة مع 
 .

(((
2.1% �صنوياً لالإقت�صادات املتقدمة خالل تلك الفرتة

وبناء على تلك الفرتا�صات، تتوقع وكالة الطاقة الدولية تزايد الطلب الأويل على الطاقة يف العامل 

 –  2010 الفرتة  خالل  �صنوياً   %1.2 مبعدل  املرجعي(  )ال�صيناريو  اجلديدة  ال�صيا�صات  ل�صيناريو  طبقاً 

(1)   International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects for Nuclear Power 2012, 15 August 2012. 
(2)   International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook, 2012.
(3)   International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook, Update January 23, 2013.
(4)   International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook, 2012. 
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2035 لي�صل اإىل 17197 مليون طن مكافئ نفط عام 2035 باملقارنة مع 12730 مليون طن مكافئ نفط 
عام 2010. 

ويتوقع اأن حتقق الدول خارج منظمة التعاون القت�صادي والتنمية اجلزء الأكرب )حوايل 93%( من 

اإجمايل الزيادة يف الطلب الأويل العاملي على الطاقة مبعدل منو 1.9% �صنوياً. بينما يتوقع اأن حتقق دول 

املنظمة املذكورة معدل منو متوا�صع بنحو 0.1%  �صنوياً م�صتحوذة على اأقل من 7% من اإجمايل الزيادة 

يف الطلب العاملي على الطاقة يف العامل خالل الفرتة اأعاله. 

لل�صيناريو املرجعي لوكالة الطاقة الدولية، فاإنه يتوقع  اأما بالن�صبة للطلب العاملي على الكهرباء، وطبقاً 

ترياواط   31859 اإىل  لي�صل  الطاقة(  على  الأويل  الطلب  معدل منو  يفوق  )اأي  �صنوياً   %2.2 منوه مبعدل 

�صاعةعام 2035 باملقارنة مع 18443 ترياواط �صاعة عام 2010 ويتوقع ا�صتحواذ الدول خارج منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية على اجلزء الأكرب )وبحدود 82.6%( من اإجمايل الزيادة يف الطلب العاملي على الكهرباء 

خالل الفرتة اأعاله، حيث ي�صل معدل منو الطلب على الكهرباء يف تلك الدول اإىل 3.3% �صنوياً باملقارنة مع 

معدل منو 0.9% �صنوياً لدول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية خالل ذات الفرتة. 

الوليات  منها  �صنوياً(   %1( الأمريكية  الدول  اأن حتقق جمموعة  يتوقع  املذكورة،  املنظمة  دول  و�صمن 

املتحدة 0.8% �صنوياً. اأما بالن�صبة لأوروبا فاإنه يتوقع اأن حتقق معدل منو 0.8% �صنوياً وحتقق اليابان اأدنى 

املعدلت بواقع 0.3% �صنوياً خالل الفرتة املذكورة. وبقدر تعلق الأمر بالدول خارج جمموعة املنظمة امل�صار 

اإليها اأعاله، يتوقع اأن حتقق الدول النامية الآ�صيوية اأعلى املعدلت ت�صل اإىل 3.8% �صنوياً تليها دول ال�صرق 

الأو�صط 3.1% �صنوياً ثم افريقيا 3% �صنوياً خالل الفرتة اأعاله وكما يت�صح من اجلدول التايل: - 

المعدل المركب))201020

)20(( – 2010(

0.9%6)9618119دول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية ومنها: - 
1.0%9)9)9)6)الدول الأمريكية منها

0.8%769))89)الوليات المتحدة 
0.8%8)9)2)2)اوربا

0.7%17272078ا�صيا المحيط الهادي منها 
).0)1017109اليابان 

%).) )1990)882دول خارج منظمة التعاون القت�شادي والتنمية منها:
).1%01978))1اوربا ال�صرقية / يورا�صيا ومنها: 

1.6%))12))8رو�صيا
8.)%)70)21)))ا�صيا ومنها : - 

6.)%6688810)ال�صين
2.)%)6)2)69الهند 

1.)%66)6801ال�صرق الأو�صط
0.)%)69119)افريقيا

).2%9))1)87امريكا الالتينية 
2.2%9)18))))18الع���ال���م. 

الطلب العاملي على الكهرباء ح�ضب االإقليم

)وفق �ضيناريو ال�ضيا�ضات اجلديدة لوكالة الطاقة الدولية ( )ترياواط �ضاعة(

 IEA, World Energy Outlook, 2012. :امل�صدر
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2- اأ�شعار الوقود الأحفوري  
كما هو معلوم، منذ �صبعينات القرن املا�صي تقل�ض ا�صتخدام النفط يف قطاع توليد الكهرباء يف العامل 

وبخا�صة يف الدول ال�صناعية.  وانخف�صت ح�صته ب�صكل كبري من اإجمايل توليد الكهرباء، بينما ا�صتمر الفحم 

بزيادة ح�صته وكذلك احلال بالن�صبة للغاز الطبيعي الذي ازدادت ح�صته. كما ارتفعت ح�صة الطاقة النووية 

 .
(((

وكذلك احلال بالن�صبة للم�صادر املتجددة )با�صتثناء الطاقة الكهرومائية( التي انخف�صت م�صاهمتها

وبالتايل، فاإنه ينظر اإىل الفحم والغاز الطبيعي على اأنهما امل�صدران املناف�صان الرئي�صيان للطاقة النووية، 

وبخا�صة على الأمدين القريب واملتو�صط.  لكنه يف حالة توفر من�صاآت توليد مزدوجة ت�صمح با�صتخدام النفط، 

بالإمكان اللجوء اإىل ا�صتخدام النفط يف قطاع التوليد عند احلاجة وخالل فرتة ق�صرية ن�صبياً كما ح�صل يف 

اليابان اإثر حادثة فوكو�صيما. 

الرئي�صي  الوقود  بعيد،  واملعروفة منذ زمن  الدول  الهائلة يف بع�ض  باحتياطياته  الفحم،  يعترب  يذكر، 

وجمهورية  وكازخ�صتان  والهند  وا�صرتاليا  وال�صني  وبولندا  افريقيا  جنوب  مثل  دول  يف  الكهرباء  لتوليد 

الأكرب  الزيادة  فاإن  الطبيعي،  للغاز  بالن�صبة  اأما   .
(((

واملغرب واأملانيا  املتحدة  والوليات  واليونان  الت�صيك 

يف ا�صتخدامه يف توليد الكهرباء حتققت بعد الكت�صافات اجلديدة والكبرية يف حقول الغاز احلر خالل 

ثمانينات القرن املا�صي وما نتج عن زيادة يف وفرته.  هذا بالإ�صافة اإىل التطور التقني الذي ح�صل يف 

جمال حمطات توليد الكهرباء التي ت�صتخدم الغاز لت�صغيل العنفات )التوربينات( وفق نظام الدورة املركبة 

)CCGT( يف مرحلة الت�صعينات وما اأدت اإليه من زيادة يف كفاءتها باملقارنة مع املحطات التقليدية. 

اأ�صعار الفحم هي الأدنى م�صتوى والأكرث ا�صتقراراً، ما يجعل من املرجح بقاء الفحم  تاريخياً، تعترب 

الوقود الأكرث اقت�صاداً لتوليد الكهرباء يف بع�ض دول العامل ولعقود عديدة قادمة. 

وذلك  الق�صري  الأم��د  على  وبخا�صة  ن�صبياً  التذبذب  من  عالية  بدرجة  العاملية  الغاز  اأ�صعار  وتتميز 

لتظافر الختناقات الطبيعية والقت�صادية والفنية، خ�صو�صاً واأن الطلب على الغاز يتميز بدرجة عالية من 

 يف بع�ض الأ�صواق. 
(((

احل�صا�صية املو�صمية معتمداً ب�صورة اأ�صا�صية على ظروف الطق�ض

 ومن الالفت باأن ا�صتغالل كميات كبرية من م�صادر الغاز غري التقليدية، وبخا�صة الغاز ال�صخري، 

خالل ال�صنوات القليلة الأخرية يف الوليات املتحدة، كان اأحد الأ�صباب الهامة وراء تغيري اجتاه ت�صاعد 

اأ�صعار الغاز وانخفا�صها بغ�ض النظر عن حركة اأ�صعار النفط وب�صكل خا�ض يف ال�صوق الأمريكية.   

النووية  الطاقة  اقت�صاديات  اأثرت يف حت�صني  الأحفوري  للوقود  العالية  الأ�صعار  اإن  كما هو معروف، 

و�صاهمت يف احتاللها مواقع بارزة يف �صيا�صات الطاقة، وبخا�صة للدول امل�صتهلكة املعتمدة على ال�صترياد.  

للدول  قلق  م�صدر  الأخ��رية متثل  الفرتة  الأحفوري خالل  الوقود  اأ�صعار  �صهدتها  الني  التقلبات  اأن  كما 

ي�صب يف  والذي  اقت�صاداتها  ال�صلبي على  التاأثري  ب�صوء   ،
(((

�صواء والنا�صئة على حد  املتقدمة  امل�صتهلكة 

ن�صبة  متثل  الوقود  تكاليف  واأن  خ�صو�صاً  النووية،  الطاقة  ومنها  الأخ��رى  امل�صادر  م�صلحة  يف  النهاية 

منخف�صة ن�صبياً من اإجمايل تكاليف التوليد يف املحطات النووية. 

(1)   International Energy Agency (IEA), Key World Energy Statistics, 2012. 
(2)   World Coal Association, Coal Facts 2012, London, August, 2012, www.worldcoal.org .
(3)  David Long and Gay Wenban (Editors), Gas Trading Manual, Woodhead Publishing Limited, 2003. 
(4)  International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects for Nuclear Power 2012, 15 

August, 2012. 
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 %45  –  35 بحدود  التوليد  تكاليف  زي��ادة يف  اإىل  ترتجم  ال�صعف  بواقع  الأ�صعار  زي��ادة  اإن  فمثاًل، 

بالن�صبة ملحطات التوليد املعتمدة على الفحم وبحدود 70– 80% للمحطات التي ت�صتخدم الغاز الطبيعي.  

باملقابل، اإن م�صاعفة اأ�صعار اليورانيوم ينتج عنه زيادة طفيفة ن�صبياً وبحدود 5 – 10% فقط يف اإجمايل 

 .
(((

تكاليف التوليد للمحطات النووية

3- اعتبارات بيئية
منذ ت�صعينات القرن املا�صي، جتدد الهتمام العاملي بالبيئة نتيجة للدرا�صات العلمية التي اأ�صارت اإىل 

احتمالت تغري املناخ وربط ذلك بتزايد م�صادر الطاقة الأحفورية. وقد تعمق الإح�صا�ض العاملي بالق�صايا 

البيئية واملخاوف والقلق املتزايد من ظاهرة تغري املناخ والحتبا�ض احلراري خالل ال�صنوات الأخرية، ما 

جعل من م�صاألة احلفاظ على البيئة يف مقدمة اولويات �صيا�صة الطاقة للبلدان واملنظمات العاملية.  وقد 

اختتم اآخر موؤمتر لالأمم املتحدة لتغري املناخ )COP 18( اأعماله اأوائل كانون اأول/ دي�صمرب يف الدوحة – 

 .
(((

قطر الذي ميكن اعتباره مبثابة خطوة اأ�صا�صية يف الت�صدي العاملي لتغري املناخ

وحت�صب العتبارات البيئية وب�صكل متزايد عاماًل ل�صالح الطاقة النووية كونها ل تطلق غازات الدفيئة 

اأ�صا�ض  6 غرام لكل كيلوواط �صاعة وعلى  ب�صكل مبا�صر لكنها تطلق انبعاثات قليلة ن�صبياً بحدود 2 – 

كامل دورة احلياة التي متتد من مرحلة تعدين الوقود، اأي اليورانيوم ومعاجلته وتخ�صيبه وت�صييد املفاعل 

وا�صتخدام الوقود واإنتهاء مبرحلة النفايات النووية والوقود امل�صتنفذ. ومن املعروف فاإن مثل هذا امل�صتوى 

من النبعاثات مماثل تقريباً ملا هو عليه يف الطاقات املتجددة وبخا�صة طاقة الرياح والطاقة ال�صم�صية 

 .
(((

ويقل بدرجة كبرية باملقارنة مع النبعاثات الناجتة عن الفحم اأو النفط اأو حتى الغاز الطبيعي

بدون �صك، اأن انبعاثاتها املنخف�صة من غازات الدفيئة ت�صاهم يف زيادة جاذبية الطاقة النووية، ما جعلها 

 .
(((

الو�صيلة التي توفر الحتمال الأكرب لتخفي�ض النبعاثات يف قطاع توليد الكهرباء ح�صب بع�ض امل�صادر

فبمنا�صبة املوؤمتر ال�صابع ع�صر لالأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية )COP 17( الذي عقد يف 

مدينة دوربان يف جنوب افريقيا، ن�صرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيقة معنونة “تغري املناخ والطاقة 

اأك�صيد  اأهمية الطاقة النووية يف التقليل من انبعاثات غاز ثاين  النووية لعام 2011”، التي �صددت على 

الكربون يف قطاع توليد الكهرباء وكما يت�صح من ال�صكل التايل: - 

(1) International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects for Nuclear Power 2008. 
)2(  . موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي، جملة التقدم العلمي، العدد 79، دي�صمرب 2012. 

(3) Statement of the IAEA Director General, 15th Conference of the Indian Nuclear Society (INSAC-2004), 
Peaceful Uses of Nuclear Energy: Meeting Societ al Needs, 15 November, 2004, Mumbai-India.

(4) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2007: Mitigation, Contribution of 
WGIII to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (B. Metz et al, 
Editors), Cambridge University Press. 
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�صارة  غازات  اأية  النووية  الطاقة  تطلق  ل  الدفيئة،  غازات  من  املنخف�صة  انبعاثاتها  اإىل  وبالإ�صافة 

بال�صحة خالل عملية الت�صغيل والتي ميكن اأن حتدث ملوثات هواء مثل اأك�صيد النيرتوجني وثاين اأك�صيد 

 .
(((

الكربيت اأو انبعاثات من املواد الدقيقة التي ت�صبب ا�صراراً يف �صحة الإن�صان 

4- اأمن الطاقة. 
تاريخياً، بداأ القلق العاملي حول اأمن الطاقة وبخا�صة اأمن امدادات النفط العاملية يف �صبعينات القرن 

املا�صي اإثر اأزمة النفط الأوىل والثانية وما تبعها من اأحداث وتطورات يف اأ�صواق الطاقة.  وقد كان ذلك 

مبثابة الدافع وراء الإجراءات التي اتخذتها الدول امل�صتهلكة الرئي�صية للنفط باإجتاه تنويع م�صادرها من 

الطاقة  اأمن  القلق حول  يعد  فمثاًل،  النووية.   الطاقة  ب�صمنها  البديلة  الطاقة  م�صادر  وت�صجيع  الطاقة 

عامالآ مهماً وراء التو�صع يف الربامج النووية لكل من فرن�صا واليابان وبالتزامن مع الأزمات النفطية خالل 

 .
(((

ال�صبعينات

وبعد تراجع اأهمية اأمن الطاقة بعد انهيار اأ�صعار النفط يف منت�صف الثمانينات، عاد الهتمام العاملي 

ثانية مبو�صوع اأمن الطاقة وبدرجة اأكرب خالل العقد الأول من القرن احلايل وبالتزامن مع موجة ت�صاعد 

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

(2)  International Atomic Energy Agency (IAEA), International status and Prospects of Nuclear Energy, 2008. 

كثافة اإنتاج ثاين اأك�شيد الكربون وح�ش�س امل�شادر غري الأحفورية يف قطاع الكهرباء

يف جمموعة خمتارة من البلدان 

International Atomic Energy Agency, Annual Report, 2011. :امل�صدر
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اأ�صعار النفط وب�صكل مل يقت�صر على اأمن الإمدادات. و�صاد جو من التوتر والقلق العاملي املتزايد حول مدى 

كفاية الطاقات الإنتاجية مل�صادر الطاقة لتلبية الطلب العاملي املتزايد على الطاقة من الدول ال�صناعية 

و�صدور بع�ض الدرا�صات  “ذروة النفط”  اإىل اجلدل حول نظرية  والنا�صئة. ويعزى ذلك، ب�صكل رئي�صي، 

والتقارير املت�صائمة والتي تنذر عن قرب ن�صوب احتياطيات النفط العاملية.  

وقد عزز ذلك من مكانة وموقع م�صادر الطاقات البديلة ومنها الطاقة النووية لكنه لبد من الإ�صارة 

هنا اإىل اأن النجاحات الأخرية يف ا�صتغالل امل�صادر غري التقليدية وبخا�صة يف اأمريكا ال�صمالية وما اأدت 

اإليه من زيادة يف اإنتاج املنطقة من م�صادر النفط والغاز غري التقليدية جعلت من ذروة النفط اأمراً غري 

ملحاً يف الوقت احلا�صر على اأقل تقدير. 

عموماً، اإن ا�صتخدام الطاقة النووية يف  توليد الكهرباء يعني زيادة املرونة وتنويع خلليط الوقود يف 

قطاع التوليد وبالتايل تعزيز للجوانب اخلا�صة باأمن الطاقة. كما تت�صم الطاقة النووية مبميزات تقود اإىل 

درجة اأكرب من املرونة والتي تتمثل بوفرة الوقود الأ�صا�ض، اليورانيوم، وكفايته لفرتة طويلة بالإ�صافة اإىل 

اأنه يت�صم بال�صمولية والتنوع اجلغرايف ويتوزع على دول خمتلفة يف قارات العامل ال�صت، مع العلم اأن اأكرب 

خم�صة دول )ا�صرتاليا وكازخ�صتان ورو�صيا وكندا وناميبيا( ت�صتحوذ على اأكرث من 61% من اإجمايل م�صادر 

اليورانيوم املعروفة يف العامل وكما يف ال�صكل التايل: - 

ال��وق��ود  ك��م��ي��ة  اأن  ك��م��ا   

ن�صبياً،  قليلة  ه��ي  املطلوبة 

كثافة  ع��ل��ى  ك��ون��ه��ا حت��ت��وي 

هي  بكثري مم��ا  اأع��ل��ى  طاقة 

الأح��ف��وري،  الوقود  يف  عليه 

اإن�صاء  ال�صهولة  ما يجعل من 

وال��ذي  ا�صرتاتيجي  خم��زون 

اأح��د الأع��م��دة  ب���دوره يعترب 

ام����دادات  لأم���ن  الرئي�صية 

ال���ط���اق���ة. وت���ق���در ك��م��ي��ات 

اليورانيوم التقليدية املعروفة 

وال����ت����ي مي��ك��ن  ال����ع����امل  يف 

ا�صتخال�صها بتكلفة تقل عن 

130 دولر/ كيلوغرام ب� 5.3 
مليون طن من اليورانيوم، مع 

كمية 1.8 مليون طن اإ�صافية 

من اليورانيوم ميكن ا�صتخال�صها بتكلفة ما بني130اإىل260 دولر/كيلوغرام، ما يعني باأن اإجمايل م�صادر 

 )علماً باأن 
(((

اليورانيوم املمكن ا�صتخال�صها باأ�صعار اأقل من 260 دولر/كيلوغرام هي بحدود 7.1 مليون طن

ال�صعر الفوري لليورانيوم كان بحدود 135 دولر/ كيلوغرام كما يف نهاية 2011(. وبالتايل فاإنه وعلى اأ�صا�ض 

معدل ال�صتهالك ملحطات الطاقة النووية يف العامل يف عام 2010، يكون العمر املتوقع لكمية 7.1 مليون 

(1)  Nuclear Energy Agency (NEA) and International Atomic Energy Agency (IAEA), Uranium 2011: Resources, 
Production and Demand, OECD 2012, NEA No. 7059. 

توزع م�شادر اليورانيوم املعروفه يف العامل كما يف عام 2011

 Nuclear Energy Agency (NEA) and International Atomic Energy Agency (IAEA), 
Uranium 2011: Resources, Production and Demand, OECD2012, NEA No. 7059.         

امل�صدر:
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.  واأن احتمالت التقدم التكنولوجي قد تزيد من فرتة كفايتها ب�صكل 
(((

طن من اليورانيوم بحدود 100 عام

كبري. وعلى هذا الأ�صا�ض ل تعترب م�صادر اليورانيوم بحد ذاتها حمدداً للتو�صع يف الطاقة النووية يف العامل. 

)-2: التحديات التي جتابه تو�ضع الطاقة النووية 
هناك العديد من التحديات والتقييدات التي جتابه تو�صيع قدرات الطاقة النووية يف العامل ومنها ما يلي: - 

1- التكاليف والتمويل 
برغم اأن تكاليف حمطات الطاقة النوعية كثرياً ما هي عالية جداً، فاإن جدولة تكاليف ال�صتثمارات 

، ما قد يتطلب تدخل الدولة ملعاجلة ذلك يف بع�ض احلالت.  
(((

لبناء املحطات نف�صها تعترب حاجزاً اأكرب

فب�صكل عام، تعترب املحطات النووية، وكما هو عليه يف حالة املحطات الكهرومائية وال�صم�صية والرياح، ذات 

تكاليف مبداأية عالية، اأي عالية التكاليف يف مرحلة البداية، وا�صتحواذ مرحلة الت�صييد على اجلزء الأكرب 

، ومتدنية التكاليف يف مرحلة الت�صغيل ن�صبياً باملقارنة مع حمطات الطاقة 
(((

من اإجمايل تكاليف املحطة

. وبالتايل متثل ال�صتثمارات ن�صبة عالية ت�صل، عادة، اإىل حوايل 60% من 
(((

العاملة على الغاز الطبيعي

  .
(((

اإجمايل تكاليف التوليد للكهرباء النووية

وكما هو معلوم، فاإن التكاليف الراأ�صمالية العالية متثل البداية لأي حتليل لأية طاقة توليد جديدة.  

واإن املعيار الأدق للتناف�صية القت�صادية والأهم للجهات التنظيمية وللم�صتهلك،  هي كلفة الكهرباء املنتجة 

مل�صروع معني باملقارنة مع م�صادر الكهرباء الأخرى ول�صعر الكهرباء عندما يبداأ امل�صروع بالت�صغيل التجاري. 

حيث ت�صمل تكاليف التوليد لي�ض فقط التكاليف الراأ�صمالية وتكاليف التمويل بل تاأخذ بنظر العتبار اأي�صاً 

الت�صغيل وكفاءة امل�صروع. 

وبالنظر اإىل اإجمايل التكاليف، فاإن الكلفة العالية لراأ�ض املال، تتم موازنتها من خالل تكاليف الوقود 

النووية  للمحطات  املتقدمة  املراحل  يف  العالية  التكاليف  اإن  الت�صغيل.  عملية  خالل  وامل�صتقرة  املتدنية 

وعملية  الرتاخي�ض  على  واحل�صول  التخطيط  مراحل  ت�صتغرقها  التي  الطويلة  الفرتات  اإىل  بالإ�صافة 

الت�صييد متثل حتديات متويلية لتلك املحطات خ�صو�صاً واأن تكاليفها تعترب ح�صا�صة ملعدلت الفائدة. ومبا 

اأنه يتوجب دفع فوائد على راأ�ض املال خالل عملية الت�صييد الطويلة، تتاأثر تناف�صية الطاقة النووية باأي 

اأو م�صاكل  اأو امل�صائل القانونية  تاأخري يح�صل يف الت�صييد قبل الت�صغيل. لأ�صباب لها عالقة بالرتخي�ض 

تقنية اأو توفر اخلربة اأو املعدات.

 .
(((

من جهة اأخرى ، تعترب م�صاألة التمويل اأحد التحديات الرئي�صية التي جتابه تو�صيع الطاقة النووية

وهذا ما يجعل من حمطات الطاقة النووية ا�صتثمار جاذب يف حالة توفر التمويل القادر على النتظار 

لعوائد طويلة الأمد – والتي غالباً ما تكون من ميزات اجلهات احلكومية اأكرث منه للقطاع اخلا�ض.   ومما 

(1)  International Atomic Energy Agency (IAEA), Climate Change and Nuclear Power, 2012.     
(2)  Mycle Schneider et al, The World Nuclear Industry Status Report 2010 – 2011, Nuculear Power in a post-

Fukushima World, Worldwatch Institute, 2011. 
(3)  Energy Economist, Issue 323, August 2008. 
(4) International Atomic Energy Agency (IAEA), Status and Prospects for Nuclear Energy, 2012, 15 August, 2012. 
(5) International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects for Nuclear Power, 2008.
(6)  Richard H. Jones (International Energy Agency), Major Pillars of Energy Supply and Global Warming 

Measures: Considering the Future of Nuclear Energy “Clean Energy Technology Deployment”, JAIF Annual 
Conference, April 21,2010. 
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يزيد من جاذبية متويل املحطات النووية هي خماطرها  التمويلية املنخف�صة ن�صبياً ب�صوء اإمكانية التنبوؤ 

بالطلب والأ�صعار بالإ�صافة اإىل هيكلية ال�صوق امل�صتقرة والدعم ال�صيا�صي القوي. 

ولذلك، فاإن اجلزء الأعظم من املفاعالت النووية حتت الإن�صاء يف العامل، وكما يف منت�صف 2012، 

يتم متويلها ب�صكل مبا�صر من قبل موؤ�ص�صات مملوكة من قبل احلكومات.  كما حتظى تلك املوؤ�ص�صات بدعم 

حكومي قوي وتتميز ب�صهولة احل�صول على موارد وت�صنيف ائتماين يوؤهلها �صهولة احل�صول على قرو�ض 

مي�صرة من اأ�صواق الئتمان العاملية. وي�صمل ذلك الدول التي يرتكز فيها التو�صيع احلايل وامل�صتقبلي للطاقة 

النووية مثل ال�صني والهند وكوريا اجلنوبية ورو�صيا. 

وت�صاهم موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض التي عادة ما تكون كبرية وتتمتع مبيزانيات عمومية قوية يف بناء 

ومتويل اأعداد اأقل من املفاعالت اجلديدة ويف العادة كاأطراف م�صاركة يف ائتالفات. ويف يومنا هذا، مل 

تعد �صركات القطاع اخلا�ض تخاطر ببناء حمطة طاقة نووية دون دعم و�صمانات حكومية.  واملالحظ باأن 

 .
(((

حمطات الطاقة  النووية تبنى عادة عندما يكون هناك حتالف ما بني احلكومة و�صناعة الطاقة

اجلديدة.   النووية  الطاقة  ملحطات  الراأ�صمالية  التكاليف  تقديرات  ب�صاأن  غمو�ض  هناك  عام،  ب�صكل 

وترتاوح تكاليف اأعمال الهند�صة والتوليد والت�صييد ما بني حوايل 4 مليار دولر حالياً اإىل حوايل 22.5 

مليار دولر عام 2022 مل�صروع حمطة طاقة نووية تتاألف من وحدتني ب�صمنها خطوط النقل واخلدمات 

 .
(((

الأخرى وذلك طبقاً لطبيعة الفرتا�صات املعتمدة

النووية يف  الطاقة  ملحطات  بالن�صبة  اأهمية  يتزايد  القت�صادي  العامل  اأخذ  الأخرية  ال�صنوات  خالل 

العامل، وبخا�صة ب�صوء ت�صاعد التكاليف خالل مراحل الت�صييد، اأو حتى قبلها، باملقارنة مع التخمينات 

الأولية.  فمثاًل، ارتفعت تكاليف املحطات النووية اجلديدة يف كل من فنلندا وفرن�صا بواقع مرتني اإىل ثالثة 

. ويف حالة حمطة الطاقة النووية اجلديدة يف موقع 
(((

اأمثال ما كان عليه يف التخمينات الأولية للتكاليف

“اأولكيلوتو” يف فنلندا، تزايدت التكاليف من 3 مليار يورو اإىل 4.5 مليار يورو على الرغم من اأن عمليات 
الت�صييد مل تبداأ بعد. 

اإغالق املحطة  اإىل نفقات هامة بعد مرحلة  للحاجة  ا�صتمرارها  النووية  الطاقة  تتميز حمطات  كما 

واإخراجها من اخلدمة واإدارة النفايات النووية والوقود امل�صتنفذ. حيث متثل تكاليف اإخراج املحطة من 

15% من التكاليف الراأ�صمالية للمحطة، وتكاليف مقاربة للفقرة اخلا�صة باإدارة  اخلدمة بحدود 10 – 

 .
(((

النفايات والت�صريف النهائي لها

2- ال�شالمة النووية 
تعترب حادثة ت�صرنوبل دافعاً وراء اإجراء حت�صينات رئي�صية يف مقاربة ال�صناعة لل�صالمة النووية.  وبذلت 

منذ ذلك الوقت جهود كبرية لتطوير جوانب ال�صالمة للمفاعالت النووية.  وقد مت تطوير “نظام ال�صالمة 

)1(  �صتيف توما�ض، اقت�صاد الطاقة النووية: اآخر امل�صتجدات، موؤ�ص�صة هيرن�ض بل الأملانية، ت�صرين الثاين/ نوفمرب 2011، �صل�صلة من�صورات عن علوم 

 . )Henrich Boll Stiftung( البيئة

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

(3) Walt Patterson, Japan’s Nuclear Crisis: The Long-term Impact, Expert Comment, Chatham House, 13 March 
2011, http://www.chatamhouse.org/media/comment/view/163069.

(4)  International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects of Nuclear Power, 2008. 
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 .
(((

النووية” وعقدت اتفاقيات دولية لو�صع معايري قانونية ملزمة لتعزيز اأن�صطة ال�صالمة النووية العاملية

وبعد حادثة ت�صرنوبل واحلادثة التي �صبقتها يف ثري مايلز ايلند �صهد �صجل ال�صالمة لل�صناعة النووية 

حت�صناً هاماً والذي يعزى اإىل امل�صاركة املتزايدة يف املعلومات اخلا�صة باأف�صل املمار�صات والدرو�ض التي 

 .
(((

اكت�صبتها ال�صناعة من تلك احلوادث

ومنذ �صهر اآذار/مار�ض 2011، هيمنت احلاجة لتعيني وتطبيق الدرو�ض امل�صتفادة من حادثة فوكو�صيما، 

وب�صكل كبري، على املناق�صات حول �صالمة املن�صاآت النووية العاملية ومنع احلوادث النووية اأو التخفيف من 

اآثارها ال�صلبية يف حالة احلدوث. وبالإ�صافة اإىل الإجراءات التي تتخذها الدول اأو املجموعات الدولية 

فيما يخ�ض جتارب التحمل على حمطاتها النووية يف اأعقاب حادثة فوكو�صيما، عقد العديد من املوؤمترات 

الدولية حول املو�صوع.  فمثاًل، وا�صتجابة حلادثة فوكو�صيما، عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف فيينا 

من 20 اإىل 24 حزيران/ يونيو 2011 موؤمتراً وزارياً ملدة خم�صة اأيام ب�صاأن الأمان النووي ملناق�صة التقييم 

معاجلة  اإطالق  للم�صاهمة يف  تعلمها  الواجب  الدرو�ض  العتبار  بنظر  والأخذ  فوكو�صيما  الأويل حلادثة 

لتعزيز ال�صالمة النووية يف �صائر اأنحاء العامل والتفكري بطرق من �صاأنها تقوية ال�صتجابة للحوادث وحالت 

الطوارئ النووية.  واعتمد خالل املوؤمتر اعالن وزاري مت الطلب فيه من املدير العام للوكالة، جملة اأمور، 

منها اإعداد م�صروع خطة عمل ب�صاأن الأمان النووي.  ووافق جمل�ض حمافظي الوكالة على خطة العمل 

واأقرتها بالجماع الدورة العادية للموؤمتر التي عقدت يف اأيلول/ �صبتمرب 2011. وتوفر هذه اخلطة اإطاراً 

�صاماًل من الجراءات لتعزيز الأمان النووي العاملي. 

ال�صالمة  ب�صاأن  الذرية  للطاقة  الدولية  العمل  اإىل خطة  التطرق  الالحقة مت  الوكالة  اجتماعات  ويف 

النووية واأكدت الوكالة باأنه على الرغم من حادثة فوكو�صيما ظل م�صتوى الأمان النووي يف حمطات الطاقة 

النووية يف العامل عالياً.  وقد مت احراز تقدم ملحوظ يف العديد من املجالت الرئي�صية اخلا�صة بال�صالمة 

النووية مبا يف ذلك تقييم مواطن ال�صعف يف �صالمة حمطات الطاقة النووية وحت�صني التاأهب حلالت 

.
(((

الطوارئ وقدرات ال�صتجابة ومراجعة معايري ال�صالمة الدولية للطاقة الذرية

3- موقف الراأي العام اإزاء الطاقة النووية.
ب�صالمتها  العام  ال��راأي  اإقناع  ال�صعوبة مبكان  من  النووية،  للتقنية  املعقدة  الطبيعة  ظل  ويف  عموماً، 

.  واإن القبول العام للطاقة النووية يف اأماكن ودول خمتلفة من العامل تعك�ض طبيعة املقارنة ما 
(((

الن�صبية

بني كل من املنافع واملخاطر املدركة للطاقة النووية. 

ويف اأعقاب حادثة فوكو�صيما مت اإجراء العديد من م�صوحات الراأي العام غطت دول متعددة لالإجابة 

على اأ�صئلة مت�صابهة بخ�صو�ض املوقف من الطاقة النووية.  وات�صح باأنه وكما هو عليه احلال يف ال�صيا�صات 

القائمة، باأن هناك انق�صام وا�صح يف الراأي العام اإزاء الطاقة النووية وتفاوت �صا�صع يف املواقف عرب الدول 

القبول ومن ثم عودة  اأويل يف معدلت  اإىل انحدار حاد  الدول  تام يف بع�ض  تتدرج من رف�ض  والأقاليم 

ارتفاعها اإىل م�صتويات ما قبل فوكو�صيما يف البع�ض الآخر. 

(1)  Mohamed El Baradei, Nuclear Power’s Changing Picture, IAEA Bulletin 49/1, September 2007. 
(2)   International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects of Nuclear Power, Vienna, 2008. 
(3)   .International Atomic Energy Agency, Annual Report, 2011. 
(4)   Adnan  Shihab-Eldin, Outlook for Nuclear Power Following Fukushima, Oxford Energy Seminar, 19 

September 2012, Oxford Institute for Energy Studies. 
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الراأي  بني  ما  فروقات  باأن هناك  نووية عاملة  دول عديدة متتلك مفاعالت  امل�صوحات يف  واأظهرت 

العام اإزاء املفاعالت القائمة والتي، عادة، ما ينظر اإليها ب�صكل اإيجابي وما بني الراأي العام اإزاء املفاعالت 

اجلديدة والتي ينظر اإليها ب�صكل اأقل اإيجابية.  ومن الوا�صح، باأن الراأي العام يتاأثر بعوامل عديدة منها ما 

هو خا�ض بتلك الدولة اأو املجتمع مثل طبيعة موقف اإمدادات الطاقة املحلية والتجربة الوطنية يف جمال 

العام، وب�صكل كبري، يف بع�ض  الراأي  يتاأثر  البيئية.  وقد  العام جتاه العتبارات  النووية واملوقف  الطاقة 

الدول ب�صبب غياب توفر بدائل طاقة عملية  وذات جدوى، بالإ�صافة اإىل مالحظة امل�صاهمة القيمة للطاقة 

النووية يف حت�صني امل�صتوى املعي�صي للمواطنني. 

وتوؤكد نتائج امل�صوحات على اأهمية توفري معلومات �صفافة تكون يف متناول اجلميع حول نتائج احلوادث 

.
(((

والتهيئة للحوادث امل�صتقبلية بالإ�صافة اإىل منافع وخماطر الطاقة النووية والبدائل الأخرى

4- اإدارة النفايات النووية والوقود امل�شتنفذ.
الطاقة  با�صتخدام  الكهرباء  اإنتاج  تنتج عن عملية  ن�صاط �صناعي كبري،  بالن�صبة لأي  كما هو احلال 

النووية نفايات كمنتج ثانوي. ويعترب الوقود امل�صتنفذ امل�صع، وبخا�صة عايل ال�صعاع، الأكرث اأهمية من اأنواع 

النفايات والذي يتطلب اإدارة بطريقة اآمنة وم�صوؤولة.  فحاملا ي�صل الوقود النووي نهاية عمره الت�صغيلي 

واأن الوقود امل�صتنفذ يولد كميات  اإزالته من املفاعل، خ�صو�صاً  الفرتا�صي ي�صبح وقود م�صتنفذ يتوجب 

كبرية من احلرارة وذات م�صتوى اإ�صعاع عايل. 

باملقارنة مع حمطات توليد الكهرباء  وبرغم اأن كمية النفايات املنتجة من الطاقة النووية تقل كثرياً 

الأخرى التقليدية امل�صابهة يف �صعة القدرة، اإل اأن من اخلوا�ض املهمة للوقود النووي امل�صتنفذ هو ال�صتمرار 

بالإ�صعاع لفرتات متتد لآلف ال�صنني، ما يجعله يتطلب اإجراءات عزل واأمان يف غاية ال�صرامة حلماية 

 .
(((

الب�صر والبيئة من اآثاره ال�صارة

الرئي�صية  التحديات  اأحد  امل�صع  الوقود  النهائي من  والتخل�ض  امل�صتنفذ  الوقود  اإدارة  ويعترب مو�صوع 

التي جتابه التو�صع يف الطاقة النووية. وعند تخطيطها للدخول يف جمال الطاقة النووية اأو لإجراء تو�صعة 

اجلديد  بالوقود  اخلا�صة  امل�صائل  العتبار  بنظر  الأخذ  الدولة  على  يتوجب  القائمة،  النووية  لقدراتها 

للتنفيذ  ا�صرتاتيجية  �صيا�صة  تطوير  �صرورة  مع  ال�صعاع  عالية  النووية  والنفايات  امل�صتنفذ  الإ�صايف  اأو 

.
(((

والتمويل

ويف الوقت الذي ترتاكم فيه كميات الوقود امل�صتنفذ التي تخلفها املفاعالت النووية القائمة حالياً يف 

العامل، هناك عدد متزايد من الدول ترغب يف الدخول يف برامج طاقة نووية، ما يجعل من اإدارة الوقود 

امل�صتنفذ م�صاألة تبدو اأكرث اأهمية من اأي وقت م�صى ل�صناعة الطاقة النووية، وبخا�صة لقطاع ال�صالمة 

النووية. 

ويف كل الأحوال، لتزال اإدارة الوقود امل�صتنفذ م�صاألة غري منتهية وغري متفق عليها، ب�صكل عام، لأن 

معظم الدول مل تبت ب�صكل نهائي فيما يخ�ض الوجهة النهائية للوقود. وتختلف ال�صرتاتيجيات التي تتبعها 

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

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

(3)  International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects of Nuclear Power 2012, 15 
August 2012. 
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الدول حيال اإدارة الوقود امل�صتنفذ وذلك تبعاً ل�صيا�صة تلك الدول يف هذا ال�صاأن.  فمثاًل تعترب بع�ض الدول 

الوقود امل�صتنفذ م�صدر طاقة بالإمكان اإعادة تدويره من خالل اإعادة معاجلته وا�صتخال�ض املادة القابلة 

واليابان  والهند  فرن�صا  مثل  الدول  بع�ض  لدى  وتوجد  والبلوتونيوم(  )اليورانيوم  ثانية  ال�صتخدام  لإعادة 

ورو�صيا برامج متقدمة لإعادة ا�صتخدام الوقود امل�صتنفذ.  من جهة اأخرى، اتبعت معظم دول العامل الأخرى 

ا�صرتاتيجية �صد اإعادة معاجلة الوقود امل�صتنفذ تق�صي باعتبار الوقود امل�صتنفذ نفايات نووية يتم خزنها 

بانتظار التخل�ض منها ب�صكل نهائي، وذلك لأ�صباب اقت�صادية بالإ�صافة اإىل اعتبارات لها عالقة بالنت�صار 

 .
(((

النووي اأو خماوف بيئية متعلقة بف�صل البلوتونيوم

ويتم حالياً تخزين الوقود امل�صتنفذ من اإنتاج الكهرباء النووية يف من�صاآت تخزين م�صممة يف املوقع اأو يف 

اأماكن خا�صة خارج املوقع بانتظار اتخاذ قرار ب�صاأن التخل�ض النهائي منها.  وهناك اإجماع باأن عمليات التخزين 

احلالية ما هي اإلاإجراءات موؤقتة واأن احلل الأكرث مالءمة للتخل�ض النهائي للوقود امل�صتنفذ يكمن يف التخزين 

ال�صياق عن تقدم حا�صل يف دول عديدة حول  العميقة.  وقد مت العالن يف هذا  يف الرتاكيب اجليولوجية 

امل�صتودعات اجليولوجية القابلة للتخزين لفرتات طويلة، اإل اأنها لتزال يف املراحل البحثية.  وتعترب فنلندا 

وفرن�صا وال�صويد من بني الدول الرائدة الأكرث تقدماً يف جمال اإدارة النفايات النووية لتاأ�صي�ض حل لت�صريفها 

نهائياً يف الطبقات اجليولوجية العميقة واأنه من املخطط اأن تبداأ من�صاآتها اخلا�صة بالتخل�ض النهائي للوقود 

.  وقد اأ�صدر الحتاد الأوروبي قراراً يف  متوز/يوليو 2011 
(((

امل�صتنفذ بالعمل  خالل الفرتة 2020 – 2025 

يقت�صي مبوجبه قيام جميع دول الحتاد تاأ�صي�ض برامج وطنية خا�صة باإدارة الوقود امل�صتنفذ والنفايات امل�صعة. 

ويجمع اخلرباء على اأن الرتاكيب اجليولوجية هي املكان الأف�صل وذات جدوى من الناحية التقنية للتخل�ض 

من الوقود امل�صتنفذ عايل الإ�صعاع، اإل اأنه لتزال هناك �صكوك من قبل الراأي العام حول املو�صوع. وبالتايل 

اأول امل�صتودعات اجليولوجية  �صيظل التخل�ض من الوقود امل�صتنفذ مو�صوع مثري للجدول حلني بدء ت�صغيل 

 .
(((

والتثبت من تقنيات ت�صريف الوقود امل�صتنفذ ب�صكل تام

يذكر، اأخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعري اأهمية خا�صة ملو�صوع الوقود امل�صتنفذ منذ فرتة طويلة 

واأ�صبح ترويج اإدارة وت�صريف النفايات النووية ب�صكل اآمن و�صليم يعترب حجر الزاوية لعمل الوكالة.  وقد 

اأ�صدرت الوكالة العديد من املبادرات مل�صاعدة الدول ملعاجلة التحديات التي جتابهها يف براجمها اخلا�صة 

باإدارة الوقود امل�صتنفذ والنفايات امل�صعة ويف مقدمتها الو�صائل القانونية التي حتكم ال�صالمة النووية على 

م�صتوى العامل،  وبخا�صة امليثاق امل�صرتك حول �صالمة واإدارة الوقود امل�صتنفذ والنفايات امل�صعة والذي 

 .
(((

اأ�صبح نافذاً منذ عام 2011 ويعد اأول و�صيلة ملعاجلة امل�صاألة على م�صتوى دويل

5- املوارد الب�شرية 
ب�صكل عام، يعد توفر املوارد الب�صرية حتدي حرج لتو�صيع ومنو الطاقة النووية.  وتواجه �صناعة الطاقة 

النووية حتدياً يف جمال توظيف وتدريب عدد كبري من الأ�صخا�ض املوؤهلني لالإحالل حمل املتقاعدين من 

الأ�صخا�ض اأ�صحاب اخلربة الطويلة خ�صو�صاً واأن القوة العاملة النووية احلالية تتقادم يف العمر وت�صتنزف. 

(1)  International Atomic Energy Agency (IAEA), International Status and Prospects of Nuclear Power, 2008. 
(2)   International Atomic Energy Agency (IAEA), Keeping it Safe: Spent Fuel and Radioactive Waste Manage-

ment, 2012, www.iaea.org/newscenter/news/2012/keepingsafe.html. 
(3)  Mohamed El Baradei, Nuclear Power’s Changing Picture, IAEA Bulletin 49/1,September 2007. 
(4)   International Atomic Energy Agency (IAEA) Understanding Safety Challenges, 2012, www.iaea.org/news-

center/news/2012/mangeradwaste.html. 
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وتواجه العديد من قطاعات ال�صناعة النووية، حتى يف بع�ض الدول ذات الربامج النووية العريقة، عجز يف 

العاملني من اأ�صحاب اخلربة وخ�صارة يف املعرفة واخلربة ب�صبب التقاعد. بالإ�صافة اإىل ذلك، يتطلب جلب 

موارد ب�صرية اإ�صافية لدعم التو�صع املخطط اأو تنفيذ الربامج النووية اجلديدة، ما يجعل التحدي اإجمالً 

، خ�صو�صاً اإذا ما علمنا باأن التعقيد الذي تت�صم به التقنية النووية يجعلها تتطلب قوى 
(((

حقيقي وجوهري

عاملة على م�صتوى عايل من التعليم وتدريب خا�ض.

وتقر كل من جماعات ال�صغط )اللوبي( املوؤيدة واملعار�صة للطاقة النووية باأن ال�صناعة النووية تفتقر 

اإىل القدرة ال�صناعية لجناز عدد كبري من املفاعالت النووية اجلديدة، خ�صو�صاً واأن متو�صط عمر القوة 

العاملة يف ال�صناعة النووية هو اأكرب من متو�صط عمر املفاعالت النووية القائمة يف العامل. وينطبق ذلك 

على كل من الوليات املتحدة واأوربا ورو�صيا.  ويعزى ذلك ب�صكل رئي�صي اإىل عدم تف�صيل اخلريجني اجلدد 

.
(((

من اجلامعات اللتحاق بال�صناعة النووية التي كانت، ولفرتة قريبة، تبدو باأنها تعاين من انحدار

ويف الوليات املتحدة لوحدها قدرت ن�صبة ا�صتنزاف العاملني يف ال�صناعة النووية بحدود 39% خالل 

 والذي يعادل حوايل 22300 �صخ�ض واأ�صارت تقديرات اأخرى اإىل اأعداد 
(((

فرتة اخلم�ض �صنوات القادمة

مماثلة بالن�صبة لأوربا. 

يذكر، �صبق واأن حذرت بع�ض املنظمات العاملية من امل�صكلة منذ �صنوات عديدة.  فمثاًل، حذرت منظمة 

التعاون القت�صادي والتنمية وذراعها النووي )وكالة الطاقة الذرية(، منذ عام 2000 باأنه يجب العمل على 

توقف النحدار يف درا�صات الهند�صة النووية يف اجلامعات.  ويف عام 2007 اأ�صبحت وكالة الطاقة الذرية  

 .
(((

قلقة حلد اأنها اأ�صدرت بياناً حول احلاجة اإىل املوارد الب�صرية املوؤهلة يف احلقل النووي

النووية  التوليد  ل�صركات  م�صكلة  لي�صت  هي  النووية  الهند�صية  املهارات  الفجوة يف  باأن  الالفت  ومن 

وال�صركات املجهزة للمعدات النووية فقط، بل هي م�صكلة للجهات التنظيمية احلكومية يف تلك الدول. 

ب�صكل عام، اإن القلق حول اإمكانية ح�صول عجز يف الكوادر الب�صرية املوؤهلة هو م�صكلة تخ�ض جميع 

الدول النووية اإل اأنها تختلف باختالف الدول.  فمثاًل، بقدر تعلق الأمر بالدول اجلديدة التي تدخل يف 

برامج نووية لأول مرة، فهي تواجه حتدي كبري فيما يخ�ض املوارد الب�صرية لكنها يف العادة تقوم بالعتماد 

التثقيف والتدريب وب�صكل  ب�صكل كبري على الدعم الذي تقدمه الدول املجهزة للمفاعالت، فيما يخ�ض 

.  وبالتايل، فاإن الدول املجهزة للتقنية النووية لدول اأخرى، يتوجب 
(((

خا�ض للوحدات الأوىل من املفاعالت

عليها تلبية احتياجاتها من الكوادر الب�صرية بالإ�صافة اإىل م�صاعدة الدول الأخرى التي ت�صدر اإليها تلك 

.
(((

التقنيات

(1) International Atomic Energy Agency (IAEA) International Status and prospects of Nuclear Power, 2008. 
(2)  Energy Economist, Issue 336, October 2009. 
(3) International Atomic Energy Agency (IAEA) International Status and Prospects for Nuclear Energy 2012, 15 

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

August 22012. 
(6) International Atomic Energy Agency (IAEA), Human Resource Issues Related to an Expanding Nuclear 

Power Programme, IAEA-TECDOC-1501, May 2006,
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6- خماطر انت�شار الأ�شلحة النووية والأمن النووي.  
ال�صالمة  من  عالية  بدرجة  النووية  الطاقة  تكون  اأن  يكفي  ل  ال�صتخدام،  مزدوجة  طبيعتها  ب�صوء 

والأمان فقط، بل يجب اأن يكون ا�صتخدامها لالأغرا�ض ال�صلمية ب�صكل ح�صري.  وكما هو معلوم، وبخالف 

اأ�صكال الطاقة الأخرى، مت ت�صخري الطاقة النووية يف البداية لأغرا�ض �صنع الأ�صلحة التدمريية ثم جاءت 

.  ويف البداية، كانت هناك عالقة وثيقة يف بع�ض 
(((ً

تطبيقاتها غري التدمريية مثل توليد الكهرباء لحقا

احلالت بني النوعني من تطبيقات الطاقة النووية، اأي ال�صلمي والع�صكري.  فمثاًل، كان املفاعل التجاري 

.
(((

الأول يف بريطانيا “كالدر هول” هو امل�صوؤول عن جتهيز البلوتونيوم لت�صنيع الأ�صلحة النووية

وبرغم اأن حمطات الطاقة النووية ال�صلمية ل ت�صكل بحد ذاتها خماطر متزايدة من النت�صار النووي، 

فاإن تزايد ا�صتخدام املواد النووية قد يجعل من خماطر التحويل اإىل ا�صتخدامات غري �صلمية اأو لأغرا�ض 

الإرهاب اأكرث حدة.  واأن التو�صع يف الطاقة النووية يثري خماوف ب�صاأن انت�صار الأ�صلحة النووية والتقنيات 

النووية احل�صا�صة.   وبالتايل، يكمن التحدي يف التو�صع يف الطاقة النووية يف جعل خماطر انت�صار الأ�صلحة 

 .
(((

النووية من دورة الوقود النووية التجارية مقبولة و�صئيلة

بدون �صك، ي�صكل الإنت�صار النووي من اأكرب التهديدات لالأمن العاملي واأن امل�صكلة ذات طبيعة عاملية واأن 

.
(((

اأي ا�صتجابة فعالة يجب اأن تكون متعددة الأطراف ودولية

ومنذ الأيام الأوىل للع�صر النووي كان من الوا�صح وب�صكل جلي باأن هناك حاجة ملنع انت�صار الأ�صلحة 

النووية.  ويف عام 1957، تاأ�ص�صت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتوفيق ما بني الطبيعة املزدوجة للذرة 

والعمل على م�صاعدة الدول على ا�صتخدام الطاقة النووية لالأغرا�ض ال�صلمية ح�صراً. 

ويف غ�صون العقود العديدة املا�صية مت التو�صل اإىل العديد من املعاهدات والآليات الدولية للم�صاعدة يف 

احلد من انت�صار الأ�صلحة النووية والتي من اأهمها معاهدة منع النت�صار النووي )NPT( والتي ت�صمى اأي�صاً 

معاهدة احلد من انت�صار الأ�صلحة النووية بالإ�صافة اإىل التفاقيات اخلا�صة باملناطق اخلالية من الأ�صلحة 

النووية وال�صيطرة على الت�صدير واإجراءات الأمن النووي والنظام الوقائي للمنظمة الدولية للطاقة الذرية. 

النووية  ومتثل معاهدة الإنت�صار النووي حجر الزاوية والعن�صر الأ�صا�صي لنظام التحكم يف الأ�صلحة 

املعقد. حيث مت التوقيع على املعاهدة املذكورة يف عام 1968 ودخلت حيز التنفيذ يف عام 1970 وتقوم 

على ثالث ركائز اأ�صا�صية:  

• احلد من انت�صار الأ�صلحة النووية، ما يعني التزام الدول التي ل متتلك اأ�صلحة نووية بعدم ال�صعي 	

لمتالك تلك الأ�صلحة. 

• نووية 	 اأ�صلحة  التي متتلك  الدول  التزام  اأي  فعلي،  ب�صكل  النووي  ال�صالح  نزع  نحو  قدماً  امل�صي 

بالتخلي عنها. 

• 	 .
(((

ال�صماح بالتطوير ال�صلمي للطاقة النووية

(1)  International Atomic Energy Agency (IAEA) Climate Change and Nuclear Power, 2012.
(2)  Freiends of the Earth (Canberra) , Strategy Against Nuclear Power, Australia, January 1984, ISBN 090931327x.
(3)  Massachusetts Institute of Technology, The Future of Nuclear Power: An Interdisplinary MIT Study, 2003.
(4)  Council on Foreign Relations, The Global Nuclear Nonproliferation Regime, 15 February, 2013, www.cfr.

ogr/proliferation/global-nuclear-nonproliferation-regime/P18984.
(5)  Cole Harvey, Major Proposals to Strengthen the Nuclear Non Proliferation Treaty: A Resource Guide for the 

2010 Review Conference, Arms Control Association, March 2010. 
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يف البداية اأبرمت معاهدة منع النت�صار النووي ملدة 25 �صنة لكنه جرى يف عام 1995 متديد العمل بها 

من دون حتديد �صقف زمني على اأن تتم مراجعة اأو ا�صتعرا�ض كيفية تطبيق بنود املعاهدة كل 5 �صنوات. 

يذكر، بالإ�صافة اإىل التحدي اخلا�ض مبنع النت�صار النووي والذي ترتكز اإجراءاته، بدرجة رئي�صية، 

على منع حتويل الطاقة النووية اإىل اأ�صلحة نووية، ميثل الأمن النووي واحتمالت ح�صول حوادث اإرهابية 

 .
(((

نووية اأحد اأهم التهديدات لالأمن العاملي والذي اأ�صبح عاماًل رئي�صياً مثري للقلق خالل ال�صنوات الأخرية

)-): توقعات الطاقة النووية يف العامل 
التدريجي  بالإنهاء  ال��دول  بع�ض  بقرار  فوكو�صيما  حادثة  بعد  الفورية  الدولية  الأفعال  ردود  متثلت 

ل�صناعتها النووية وقيام دول اخرى بتاأجيل اأو اإلغاء خططها النووية، بينما مل يح�صل تغيري هام يف برامج 

وخطط معظم الدول النووية التي تركز جل اهتمامها على تعزيز جوانب ال�صالمة والأمان ملحطاتها النووية. 

.  ولكن 
(((

ب�صكل كامل ودقيق لتقييمها  للحادثة فالوقت ليزال مبكراً  الأمد  البعيدة  وبالن�صبة لالآثار 

على  للحادثة  املحتملة  النعكا�صات  حول  واملتخ�ص�صني  املراقبني  وحتليالت  اآراء  يف  كبري  تباين  هنالك 

م�صتقبل الطاقة النووية يف العامل، خ�صو�صاً واأنه حتى بالن�صبة للدول التي قررت اإلغاء براجمها النووية قد 

تتغري مواقفها يف امل�صتقبل وتعيد النظر بالقرارات احلالية يف حال جاءت النتخابات امل�صتقبلية باأحزاب 

تختلف يف روؤاها عن الأحزاب احلاكمة حالياً، كما �صبق واأن ح�صل يف بع�ض الدول مثل ايطاليا وا�صبانيا 

 .
(((

وال�صويد

فمثاًل، ي�صري املدافعون عن الطاقة النووية باأن احلوادث ل تقت�صر على �صناعة الطاقة النووية واأن 

البحار.   التي حتدث يف  النفط  الفحم وبقع  انهيار مناجم  بالكوارث مثل  الوقود الأحفوري مليء  ما�صي 

وبرغم حادثة فوكو�صيما فاإن العامل يحتاج اإىل الطاقة النووية لتلبية احتياجاته من الطاقة من اأجل تنمية 

اقت�صادية م�صتدامة. 

باملقابل، يرى املعار�صون للطاقة النووية باأن هناك العديد من الأ�صباب التي تقود اإىل الت�صكيك مب�صتقبل 

باأن  فوكو�صيما  واآخرها  النووية  احلوادث  ك�صفت  فقد  للنمو.   وقابل  م�صتدام  كم�صدر طاقة  النووية  الطاقة 

عواقب ان�صهار املفاعالت مدمرة للبيئة والب�صر حولها.  وقد ينتج التلوث الإ�صعاعي عن اآثار هائلة على جميع 

جوانب احلياة ما يجعل م�صاحات �صا�صعة من الأرا�صي غري ماأهولة لعقود اإن مل تكن لقرون. هذا بالإ�صافة اإىل 

املخاطر الأخرى للطاقة النووية مثل الأمن النووي والنفايات النووية وتهديد النت�صار النووي. 

بدون �صك، اأثرت حادثة فوكو�صيما على اآفاق الطاقة النووية واأ�صافت قدراً من ال�صبابية حول م�صتقبلها 

يف العامل بعك�ض ما كان متوقعاً قبل احلادثة.  لكن ي�صود العتقاد باأنه من ال�صعوبة مبكان اإنهاوؤها لأ�صباب 

متعددة خ�صو�صاً واأنه يتطلب تهيئة م�صادر طاقة بديلة بكميات كافية للتعوي�ض عنها لتلبية الطلب العاملي 

على الطاقة. 

(1) Tsutomu Arai, Global Nuclear Expansion: Challenges and Opportunities, 2010, Ministry of  Foreign Affairs 
of Japan.

(2) David Koranyi (Editor), Transatlantic Energy Futures: Strategic Perspectives on Energy Security, Climate 
Change and New Technologies in Europe and the United States, Center for Transatlantic Relations, Johns 
Hopkins University, Washington, 2011. 

(3)  Paul L. Joskow and John E. Parsons, The Future of Nuclear Power After Fukushima, MIT CEEPR, February 
2012, CEEPR WP 2012-001. 
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ويف هذا ال�صياق، ت�صري املعطيات احلالية اإىل ا�صتمرار تزايد الطلب العاملي على الطاقة يف امل�صتقبل. 

لطبيعة  تبعاً  تتفاوت  املختلفة  الطاقة  م�صادر  اأنواع  على  الطلب  وكمية  عام  ب�صكل  الطلب  اإجمايل  لكن 

ال�صيناريو والفرتا�صات املعتمدة. 

فمثاًل، وفقاً ل�صيناريو ال�صيا�صات اجلديدة )ال�صيناريو املرجعي( لوكالة الطاقة الدولية، يتزايد الطلب 

العاملي بن�صب ترتاوح من 13.2% بالن�صبة للنفط اإىل 82.8% بالن�صبة مل�صادر الطاقة املتجددة وامل�صادر 

الأخرى خالل الفرتة ما بني عامي 2010 و 2035، ما يعني تغري يف مزيج الطاقة العاملي باجتاه امل�صادر 

املنخف�صة الكربون. 

وطبقاً لل�صيناريو املذكور، يتزايد الطلب على الطاقة النووية بن�صبة 58.2% خالل تلك الفرتة، بينما 

تنخف�ض ن�صبة الزيادة اإىل حوايل 42% يف حالة �صيناريو ال�صيا�صات احلالية،  وترتفع الن�صبة اإىل اأكرث 

من ال�صعف )حوايل 116%( يف حال�ة �صيناريو 450 )الذي يفرت�ض تغري كبري يف مزيج الطاقة وتطبيق 

لل�صيا�صات الهادفة اإىل احلد من تركيز غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي اإىل 450 جزء باملليون(، والذي 

بدوره يقود اإىل انخفا�ض يف الطلب على كل من الفحم والنفط خالل تلك الفرتة، وكما يت�صح من اجلدول 

التايل: 

وينطبق ال�صيء ذاته على م�صتقبل اأنواع الوقود امل�صتخدم يف توليد الكهرباء، حيث تتزايد جميع اأنواع 

الوقود طبقاً ل�صيناريو ال�صيا�صات اجلديدة وال�صيا�صات احلالية، بينما ي�صهد �صيناريو 450 انخفا�ض يف 

الكهرومائية  والطاقة  النووية  للطاقة  بالن�صبة  كبرية  وزيادة  الكهرباء،  توليد  يف  الحفوري  الوقود  كمية 

واملتجددة الأخرى. 

وللرتكيز ب�صكل اأكرب على م�صتقبل الطاقة النووية، فاإنه با�صتثناء “�صيناريو الطاقة النووية املنخف�ض” 

جميع  ف��اإن   ،)World Nuclear Association( العاملية  النووية  والرابطة   
(((

النووية الطاقة  لوكالة 

)1(  �صيناريو جديد مت اإدخاله بعد حادثة فوكو�صيما يفرت�ض عدم ت�صييد مفاعالت نووية جديدة يف دول منظمة التعاون القت�صادي والتنمية مع  ت�صييد 

ن�صف عدد املفاعالت املفرت�صة وفق �صيناريو ال�صيا�صات اجلديدة يف دول العامل الأخرى مع تق�صري الأعمار الت�صغيلية للمفاعالت القائمة )امل�صدر: 

 . )IAEA، Nuclear Technology Review، 2012

توقعات الطلب االأويل على الطاقة يف العامل لعام ))20 ح�ضب ال�ضيناريوهات املختلفة لوكالة 

الطاقة الدولية )مليون طن مكافئ نفط(

IEA, World Energy Outlook, 2012. امل�صدر:

)*( ت�صمل الطاقة املتجددة باأنواعها املختلفة من �صمنها الكهرومائية والطاقة احليوية التقليدية وا�صتخداماتها احلديثة ول ت�صمل وقود الناقالت العاملي. 

�شيناريو ال�شيا�شات2010

الجديدة

�شيناريو ال�شيا�شات 

الحالية

�شيناريو 0))

7))2)2))218))7))الفحم
682)))0)6)6))11)النفط
)29)80))106)0)27الغاز

6))810191)71911الطاقة النووية
)*(

)92)0792702))168متجددة واأخرى
)79)017197186761)127المجموع.
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ال�صيناريوهات املفرت�صة للموؤ�ص�صات العاملية الرئي�صية التي لها عالقة با�صت�صراف الطاقة النووية )وكالة 

الطاقة الدولية والرابطة النووية العاملية والوكالة الدولية للطاقة الذرية( تقود اإىل زيادة يف الطاقة النووية 

يف العامل بحلول عام 2030 باملقارنة مع م�صتوى عام 2010 وبن�صب خمتلفة ح�صب امل�صدر وال�صيناريو 

وكما يت�صح من ال�صكل التايل: - 

تُ���دخ���ل  مل  ي����ذك����ر، 

للطاقة  الدولية  الوكالة 

الذرية  “�صيناريو الطاقة 

املنخف�ض”  ال���ن���ووي���ة 

الدولية  بالطاقة  )ا�صوة 

والرابطة النووية العاملية( 

ت��وق��ع��ات��ه��ا  ت������زال  ول 

اإىل  ت�صري  امل�صتقبلية 

ا�صتمرار زيادة يف الطاقة 

اأج���رت  لكنها  ال��ن��ووي��ة، 

توقعاتها  يف  تخفي�صات 

الأخ�����رية ب��امل��ق��ارن��ة مع 

تلك ال�صادرة قبل حادثة 

ف��وك��و���ص��ي��م��ا.  ف��ط��ب��ق��اً 

“لل�صيناريو املنخف�ض”، كانت التوقعات قبل حادثة فوكو�صيما ت�صري اإىل زيادة اإجمايل قدرة الطاقة النووية 
يف العامل لت�صل اإىل 546 غيغاواط كهرباء بحلول عام 2030، اأي بزيادة 177 غيغاواط كهرباء، ما يعادل 

حوايل 48% باملقارنة مع م�صتوى عام 2011.  

وبعد حادثة فوكو�صيما قامت بتخفي�ض توقعاتها وفق ال�صيناريو املنخف�ض لت�صبح 501 غيغاواط كهرباء، 

اأي بزيادة 132 غيغاواط كهرباء والتي تعادل 35.8% باملقارنة مع عام 2011.  ويف عام 2012 اأجرت 

الوكالة املذكورة تخفي�ض اآخر يف توقعاتها ح�صب ال�صيناريو املنخف�ض لقدرة الطاقة النووية العاملية لت�صل 

اإىل 456 غيغاواط كهرباء، اأي بزيادة 87 غيغاواط كهرباء والتي تعادل 23.6% باملقارنة مع عام 2011.  

وهذا يعني باأن توقعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق ال�صيناريو املنخف�ض لعام 2030 ال�صادرة يف عام 

2012 هي اأقل بحدود 16.5% باملقارنة مع توقعاتها ال�صادرة قبل حادثة فوكو�صيما. 

اأما بالن�صبة “لل�صيناريو العايل”، فقد كانت ت�صري توقعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ال�صادرة يف 

عام 2010 قبل حادثة فوكو�صيما اإىل و�صول اإجمايل قدرة الطاقة النووية يف العامل اإىل 803 غيغاواط، 

اأي بزيادة حوايل 118% باملقارنة مع م�صتوى عام 2011. 

ويف توقعاتها ال�صادرة يف عام 2011 مت التخفي�ض اإىل 746 غيغاواط كهرباء ثم اإىل 740 غيغاواط 

الأخرية  توقعاتها  باأن  يعني  وهذا    .2011 عام  مع  باملقارنة  ال�صعف  بزيادة  اأي   ،2012 عام  كهرباء يف 

ال�صادرة يف عام 2012 تقل بواقع اأقل من 8% باملقارنة مع توقعاتها قبل حادثة فوكو�صيما.  وكما يت�صح 

من ال�صكل التايل: - 

مقارنة التوقعات املختلفة للطاقة النووية لعام 2030

IAEA, Nuclear Technology Review, 2012. امل�صدر:
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ويف �صياق توقعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2030 وامل�صار اإليها اأعاله، ت�صتحوذ دول ال�صرق 

الأق�صى على الزيادة الأكرب.  حيث ترتفع قدرة الطاقة النووية يف تلك املنطقة من 80 غيغاواط كهرباء 

يف نهاية عام 2011 لت�صل اإىل 153 غيغاواط كهرباء يف عام 2030 وفق ال�صيناريو املنخف�ض واإىل 274 

غيغاواط كهرباء وفق ال�صيناريو العايل وكما يت�صح من ال�صكل التايل: - 

)-): االنعكا�ضات على الدول االأع�ضاء  
اأثرت حادثة فوكو�صيما على الدول العربية ب�صكل مبا�صر من خالل قيام بع�ض تلك الدول باإلغاء براجمها 

 وتاأجيل بع�ض الدول العربية الأخرى خلططها وبراجمها 
(((

النووية، )كما يف حالة كل من الكويت والبحرين(

النووية �صواء كان ذلك ب�صبب حادثة فوكو�صيما ح�صراً اأو رمبا لأ�صباب اأخرى كالظروف اجليو�صيا�صية التي 

متر بها م�صر مثاًل. 

(1)  Adnan Shihab-Eldin, Outlook for Nuclear Power Following Fukushima, Oxford Energy Seminar, 19 
September, 2013, Oxford Institute for Energy Studies. 

مقارنة توقعات الطاقة النووية لعام 2030 قبل وبعد حادثة فوكو�شيما للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية

IAEA, IAEA Annual Reports. Various Issues. امل�صدر:

تقديرات قدرة الطاقة النووية ح�شب املناطق الرئي�شية لعام 2030

IAEA: Climate Change and Nuclear Power 2012. :امل�صدر
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وهذا يعني باأن الدول العربية التي كانت يف نيتها الدخول يف جمال الطاقة النووية لتخفي�ض ا�صتخدامها 

اأكرب  اأو م�صتورد، لتوليد الكهرباء قد ت�صطر اإىل اعتماد  من الغاز والنفط، �صواء كان ذلك منتج حملياً 

على الغاز والنفط واللجوء اإىل خيارات اأخرى لتنويع الوقود امل�صتخدم يف توليد الكهرباء وبخا�صة الطاقة 

املتجددة كالطاقة ال�صم�صية والرياح. يذكر، تعمد معظم الدول العربية وبدرجات متفاوته على و�صع خطط 

بع�صها  ولدى  القادم  العقد  خالل  املتجددة  الطاقة  من  قدرتها  زيادة  بهدف  لال�صتثمار  وا�صرتاتيجيات 

اأهداف م�صتقبلية حمددة لتلبية النمو العايل يف الطلب على الطاقة الكهربائية ورمبا الت�صدير م�صتقباًل 

يف بع�ض احلالت، خ�صو�صاً واأن املنطقة تتمتع باإمكانيات هائلة من الطاقة ال�صم�صية واإىل حد اأقل طاقة 

الرياح.  وتتوقع بع�ض امل�صادر زيادة م�صاهمة الطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء يف منطقة ال�صرق الأو�صط 

)))2030، بينما تتوقع م�صادر 
و�صمال افريقيا من حوايل 2% يف عام 2010 لت�صل اإىل 12% بحلول عام 

. وكما 
(((

اأخرى زيادة قدرة الطاقة املتجددة يف املنطقة املذكورة اإىل حوايل ثالثة اأمثال بحلول عام 2020 

اأهم  اأحد  العربية  الدول  والغاز يف  للنفط  املنخف�صة  املحلية  لالأ�صعار  الدعم احلكومي  معلوم، ميثل  هو 

.  هذا بالإ�صافة اإىل اأ�صعار الكهرباء املحلية 
(((

التحديات التي جتابه تطوير الطاقة املتجددة يف املنطقة

 .
(((

املدعومة املنخف�صة التي تقل عن تكاليف اإدخال تقنيات الطاقة املتجددة ذاتها يف معظم احلالت

بالإ�صافة اإىل الإنعكا�صات املبا�صرة امل�صار اإليها اأعاله، هناك اإنعكا�صات اأخرى ذات طبيعة غري مبا�صرة.  

حيث اأن تاأثريات حادثة فوكو�صيما على م�صتقبل الطاقة النووية تنعك�ض بدورها بطريقة اأو باأخرى على 

الطلب على الغاز والنفط من الدول الأع�صاء يف امل�صتقبل. 

عاملياً، يعترب الفحم املناف�ض الأول للطاقة النووية يف توليد الكهرباء يليه الغاز. اأما بالن�صبة للنفط فاإنه 

ان�صحب تدريجياً من قطاع التوليد منذ �صبعينات القرن املا�صي ليرتكز ب�صكل رئي�صي يف قطاع املوا�صالت، 

الدول  بع�ض  نفط خام يف  �صكل  التوليد وحتى على  بدرجة كبرية يف  ا�صتخدامه  ا�صتمرار  برغم  )وذلك 

  .
(((

العربية(

ب�صكل عام، اإن تخفي�ض العتماد على الطاقة النووية قد يقود اإىل ت�صجيع التو�صع يف الطاقة املتجددة 

تقنيات  تطوير  على  كبرية  وبدرجة  يعتمد  الفحم  ا�صتخدام  الكبري يف  التو�صع  لكن  الحفوري.   والوقود 

ا�صطياد وتخزين الكربون.  كما اأن الطاقة املتجددة تعاين هي الأخرى من تعقيدات يف طاقة المدادات 

،  ما يجعل احلل املعقول للم�صكلة يكمن يف تو�صيع ا�صتخدام الغاز.  وبالتايل، فاإن 
(((

وتقطع يف المدادات

حادثة فوكو�صيما ما هي اإل تاأكيد اآخر على امل�صاكل التي تواجه م�صادر الطاقة البديلة وبخا�صة الطاقة 

النووية والتي بدورها �صتعزز من الدور امل�صتقبلي املتزايد للغاز يف توليد الكهرباء وتاأكيد على ع�صر ذهبي 

م�صتقبلي للغاز. 

ومبا اأن الدول الأع�صاء والدول العربية الأخرى ب�صكل عام، تفتقر اإىل الفحم فاإن التاأثري الأكرب لأي 

(1)  IEA, World Energy Outlook, 2012. 
(2) MEED Insight , October 5, 2011, http://www.meed.com/research/
(3) David Ramin Jalilvand, Renewable Energy for the Middle East and North Africa: Policies for a Successful 

Transition, Friedrich Ebert Stiftung, February 2012. 
(4)  Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP), Economic Commentary, Vol.7, No. 7, July 2012.
Bassam Fattouh and Laura El- :( يتم حرق لغاية حوايل 1،0 مليون ب/ي نفط خام لتوليد الكهرباء يف ال�صعودية خالل اأ�صهر ال�صيف )امل�صدر((

.)Katiri، Arab Human Development Report، Energy Subsidies in the Arab World ، UNDP. 2012
(6)   Akira Miyamoto et al, A Realistic Perspective on Japan’s LNG Demand After Fukushima, The Oxford Insti-

tute for Energy Studies, NG 62, June 2012. 
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تطور يف م�صتقبل الطاقة النووية يرتكز بدرجة رئي�صية على الغاز واإىل حد اأقل النفط.  وكما هو معلوم، 

ولعتبارات بيئية، �صيبقى الغاز الوقود املف�صل لتوليد الكهرباء على الأمد البعيد كونه وقود نظيف اأقل 

تلويثاً باملقارنة مع الفحم والنفط.  وبالتايل �صيكون الغاز امل�صتفيد الأكرب يف حالة تخفي�ض منو الطاقة 

النووية يف امل�صتقبل )بالإ�صافة اإىل الطاقة املتجددة(.  اأما بالن�صبة للنفط فاإنه �صيعتمد، وب�صكل كبري، على 

وجود حمطات التوليد ذات الوقود املزدوج ب�صمنها النفط. 

لكن �صناعة الغاز ذاتها تعاين من بع�ض التحديات يف الدول العربية.  فب�صوء املعدلت العالية لنمو 

ا�صتهالكها من الغاز، مل تعد ال�صرق الأو�صط منطقة م�صدرة رئي�صية فح�صب، بل اأ�صبحت تعد ذاتها �صوقاً 

رئي�صية ل�صتهالك الغاز، ما يعني باأنه قد يكون هناك تعار�ض ما بني الت�صدير وال�صتهالك املحلي.  وقد 

وجدت بع�ض الدول املنتجة للغاز نف�صها تعاين من عجز يف بع�ض الأحيان وبداأ القلق ي�صاور بع�ض دول 

اخلليج وبع�ض الدول العربية الأخرى املنتجة وامل�صدرة للغاز من احتمال عدم كفاية احتياطياتها يف تغطية 

احتياجاتها املحلية والإيفاء بالتزاماتها التعاقدية �صواء كان ذلك لأغرا�ض الت�صدير خارج املنطقة اأو يف 

اإطار التجارة البينية العربية.  

وقد اأخذ املو�صوع اأكرث �صمولية بحيث اأ�صبح يدور اجلدل بني املتخ�ص�صني يف �صناعة الغاز العربية 

حول كيفية حتقيق ال�صتفادة الق�صوى من الغاز يف البلدان املنتجة.  فهل الأف�صل ت�صديره اأم ال�صتفادة منه 

لتلبية الحتياجات املحلية حالياً وم�صتقباًل يف ال�صتخدامات املختلفة، منها تطوير عملية الت�صنيع ودعمها 

يف البلد املنتج ذاته.  واأ�صبح اجلدل يدور حول ما هو ال�صتغالل الأمثل للغاز لي�ض لتلبية متطلبات اجليل 

احلايل فح�صب، بل لالجيال القادمة اأي�صاً. 

وب�صوء ذلك، فاإن هناك دولً عربية قليلة �صيكون مبقدورها ال�صتفادة من اأية زيادة يف الطلب العاملي 

على الغاز قد ينتج عن انخفا�ض يف النمو املتوقع للطاقة النووية يف امل�صتقبل ب�صبب حادثة فوكو�صيما. 
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مالحظات ختامية وا�ضتنتاجات 

تعود بداية تطور الطاقة النووية لتوليد الكهرباء يف العامل وب�صكل جتاري اإىل خم�صينات القرن . 1

التاريخ مرت �صناعة الطاقة النووية العاملية بثالث مراحل رئي�صية ميكن  املا�صي.  ومنذ ذلك 

ت�صميتها بالنه�صة النووية الأوىل تلتها مرحلة انح�صار ثم مرحلة النه�صة النووية اجلديدة قبل 

ح�صول كارثة فوكو�صيما يف اليابان يف احلادي ع�صر من اآذار/مار�ض 2011. 

حادثة . 2 اخل��رباء  يعترب  “ت�صرنوبل”،  حادثة  مع  باملقارنة  ن�صبياً  الأق��ل  ال�صعاعي  الت�صرب  برغم 

ال�صبق والريادة يف  لها  واأنها حت�صل يف دولة  لي�صت اعتيادية وغري م�صبوقة، خا�صة  فوكو�صيما 

ا�صتخدام التكنولوجيا النووية.

تركزت النعكا�صات الفورية الأكرث اأهمية لكارثة فوكو�صيما حملياً يف اليابان فبالإ�صافة . )

اإىل املفاعالت التي اأغلقت يف جممع فوكو�صيما مت يف غ�صون �صهرين من الكارثة اإغالق 

جميع املحطات النووية يف اليابان عن العمل خل�صوعها لإختبارات جهد قبل اإعادتها اإىل 

العمل. 

بعد حادثة فوكو�صيما قامت معظم دول العامل باإجراء اختبارات جهد ملن�صاآتها النووية و�صمل ذلك . )

تقييمات اأولية ملدى اإمكانية الت�صغيل الآمن ملحطاتها النووية بالإ�صافة اإىل تقييم �صامل للحادثة 

واآثارها على ال�صالمة.  

وبعد حادثة فوكو�صيما قررت بع�ض الدول مثل اأملانيا و�صوي�صرا وايطاليا وبلجيكا التخلي الكامل . )

عن ا�صتخدام الطاقة النووية وب�صكل تدريجي.  وقامت بع�ض الدول الأخرى بالغاء اأو تاأجيل اإدخال 

الطاقة النووية. لكن معظم دول العامل الأخرى ا�صتمرت يف تنفيذ براجمها النووية. 

بلغت م�صاهمة الطاقة النووية يف العامل حوايل 5% من اإجمايل ا�صتهالك الطاقة كما يف عام . 6

2011 وا�صتحوذت على نحو 13.5% من اإجمايل تولي���د الكهرباء كما يف بداية 2012.  وو�صل 
عدد املفاعالت النووية العاملة يف العامل اإىل 435 مفاعل كما يف نهاية عام 2011 بطاقة اإجمالية 

قدرها 369 غيغاواط كهرباء. 

النووية . 7 الطاقة  ا�صتهالك   اإجمايل  من   )%83 من  )اأكرث  الأكرب  اجلزء  ال�صناعية  الدول  متتلك 

القابلة  اإجمايل عدد املفاعالت  24% من  الوليات املتحدة بامتالكها  الكهرباء، تتقدمها  لتوليد 

للت�صغيل يف العامل. 

يرتكز اجلزء الأكرب من املفاعالت النووية حتت الإن�صاء وتلك املخططة واملقرتحة يف الدول النامية . 8

وبخا�صة ال�صني والهند، ما يعني باأن امل�صتقبل �صي�صهد تغري جذري يف خارطة توزيع املفاعالت 

النووية يف العامل وحتول كبري باجتاه اآ�صيا. 

على م�صتوى الدول العربية، يعترب الربنامج النووي يف الإمارات الأكرث تقدماً يف الوقت احلايل . 9

اأول دولة عربية حا�صلة على مفاعل نووي لتوليد الكهرباء. وهناك دول  اأن تكون قريباً  ويتوقع 

عربية اأخرى لديها مفاعالت خمططة ومقرتحة كالأردن وال�صعودية وم�صر. 

ل تزال ال�صورة غري وا�صحة فيما يخ�ض تاأثري حادثة فوكو�صيما على م�صتقبل الطاقة النووية يف . 10

العامل على الأمد البعيد وهناك تباين كبري يف الآراء يف هذا ال�صاأن.  لكنه وبرغم الكارثة املذكورة 

ل تزال بع�ض دول العامل غري النووية ترغب يف دخول جمال الطاقة النووية بينما ت�صعى معظم 
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الدول النووية للحفاظ على قدراتها النووية اأو حتى تو�صيعها، لكن يواجه التو�صع يف الطاقة النووية 

العديد من التحديات والتقييدات. 

 ت�صري التوقعات اخلا�صة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ال�صادرة يف عام 2012 اإىل زيادة اإجمايل . 11

املنخف�ض(  ال�صيناريو  )ح�صب  كهرباء  غيغاواط   501 اإىل  لت�صل  العامل  النووية يف  الطاقة  قدرة 

توقعاتها  تقل عن  والتي   2030 عام  بحلول  العايل(  ال�صيناريو  )ح�صب  كهرباء  غيغاواط   746 و 

 %8 و  املنخف�ض  لل�صيناريو   %16.5 بحدود  فوكو�صيما  حادثة  قبل  اأي   2010 عام  ال�صادرة يف 

لل�صيناريو العايل. 

 بخ�صو�ض تاأثريات حادثة فوكو�صيما على الدول العربية من اأهمها ما يلي. . 12

• قيام بع�ض الدول العربية باإلغاء اأو تاأجيل خططها وبراجمها النووية، و بالتايل قد ت�صطر تلك 	

الدول اإىل العتماد بدرجة اأكرب على الغاز اأو النفط واللجوء اإىل خيارات اخرى لتنويع الوقود 

امل�صتخدم يف توليد الكهرباء وبخا�صة الطاقة املتجددة كالطاقة ال�صم�صية والرياح. 

• يعترب الغاز الطبيعي امل�صتفيد الأكرب يف حالة تخفي�ض منو الطاقة النووية يف امل�صتقبل. لكن دول 	

اأية زيادة م�صتقبلية يف الطلب  عربية قليلة مبقدورها زيادة طاقاتها الت�صديرية وال�صتفادة من 

العاملي على الغاز كون معظمها تعاين نف�صها من عجز يف الغاز يف بع�ض الأحيان. 
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املراجــــــع

اأواًل: املراجع العربية  

• النفط 	 النووية، جملة  بالطاقة  الكهرباء  توليد  �صعد م�صباح، م�صتقبل  الدين، �صو  ن�صر  حممود 

 )119( العدد   )32( املجلد  )اأوابك(  للبرتول  امل�صدرة  العربية  الأقطار  منظمة  العربي،  والتعاون 

خريف 2006. 

• منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(، الإدارة القت�صادية، م�صتجدات �صيا�صة الطاقة 	

يف الدول ال�صناعية والنعكا�صات على الدول الأع�صاء، كانون الثاين/ يناير 2011. 

• الثامنة ع�صر 	 الدورة  واقت�صادياتها”،  الوقود  “بدائل  قبازرد،  ود. ح�صن  ماأمون عب�صى حلبي  د. 
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األبحـــــــــاث

اندفاعات اآلبار وآثارها البيئية

اإىل خ��روج املوائع املوجودة فيه بطريقة ال ميكن التحكم فيها.  ي��وؤدي  ال�سيطرة عليه مما  البئر هو فقدان  اندفاع 

وتختلف تاأثريات االندفاع ح�سب مكان حدوثه، وح�سب كمية ونوع املوائع )م��اء، �سوائل حفر، نفط، ال��خ(، وح�سب 

تاأتي من  وم�ستقاته  بالنفط  التلوث  اأن معظم عمليات  ورغ��م  باملكان.  املحيطة  والظروف اجلوية  ال�سائد  الطق�س 

م�سادر خمتلفة وخا�سة حوادث الناقالت، اإال اأن الرتكيز االإعالمي على االندفاعات واآثارها البيئية اأدى اإىل وجود 

�سعور عام باأن هذا النوع من احلوادث كارثي مدمر.

�سيتم يف هذه الدرا�سة تعريف االندفاعات باأنواعها املختلفة، مع تقدمي ملحة تاريخية عنها، واإي�ساح اأ�سبابها واأماكن 

حدوثها، كما �ستتم مناق�سة االآثار البيئية الناجتة عنها وعن عمليات التنظيف الفيزيائية والكيميائية الالحقة. 

و�سعها  اإىل  العودة  اآلية  البيئة متتلك  اأن  اإال  البيئية،  للتاأثريات  االآنية  ال�سدة  الرغم من  على  باأنه  �سيتبني  حيث 

الطبيعي خالل فرتة من الزمن تختلف من مكان الآخر.

تركي الحمش

٭ خبري برتول / ا�شتك�شاف واإنتاج، اإدارة ال�ش�ؤون الفنية - اأوابك

٭
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الف�صــل الأول

الندفاعات، تعريفها، اأ�صبابها، اأماكن حدوثها

Blow Out تعريف الندفاع

يعرف االندفاع باأنه تغلب �شغط م�ائع* املكمن على ال�شغط )ال�شك�ين اأو احلركي( لل�ش�ائل امل�ج�دة يف البئر، 

وجريانها نح� البئر، اأما احلالة االأ�ش�اأ فهي خروج هذه امل�ائع )ماء، نفط، غاز( نح� ال�شطح وعدم التمكن من كبح 

جماحها. وبكلمات اأخرى ه� فقدان التحكم بالبئر.

حيث تتدفق امل�ائع من  وي�شار هند�شياً يف بع�ض االأحيان اإىل ما ي�شمى “باالندفاع حتت ال�شطحي” 

مكمن اإىل اآخر حتت االأر�ض دون اأن تنطلق نح� ال�شطح. 

تعد معرفة هيكلية عملية احلفر اللبنة االأوىل يف بناء الت�ش�ر الدقيق عن االندفاع، كما اأن دورة حياة 

التي  املع�شلة  لكن  والتكلفة.  امليكانيكية  والكفاءة  االإنتاج  عمليات  فعالية  بني  دقيقاً  ت�ازناً  تتطلب  البئر 

االإنتاج تعتمد على تغري و�شع  الع�امل ب�شكل دقيق، الأن فعالية  تفر�ض نف�شها هي �شع�بة تعريف هذه 

بال�شروط اخلزنية وب��شع املعدات وبتغري ن�عية  اإجماالً  البئر  تتاأثر حال  البئر، كما  املكمن خالل حياة 

وتركيب امل�ائع املنتجة. 

وملا كانت بع�ض االندفاعات ال ت�شل اإىل مرحلة الفقدان الكامل للتحكم بالبئر، فقد مال البع�ض اإىل 

فقدان  حالة  اإىل   )Event( بتعبري احلدث  ي�شار  ن�عها، حيث  احلالة ح�شب  تعبريين مييزان  ا�شتخدام 

التحكم بجريان النفط اأو الغاز من البئر نح� ال�شطح، وتعبري احلادث ) Incident( اإىل جتاوز ال�شغط 

الطبقي ل�زن �شغط عم�د ال�شائل يف البئر دون اأن يت�شبب ذلك يف فقدان التحكم يف البئر.

وميكن اإي�شاح ذلك عرب )اجلدول- 1(، الذي يبني بع�ض االأحداث واحل�ادث يف املنحدر ال�شمايل يف 

 .
1
اأال�شكا ح�شب هذا الت�شنيف

���ش��اأن  اأن  ال���ا���ش��ح  وم���ن 

حماية البيئة من االآثار الناجتة 

يعني  االن��دف��اع،  عمليات  ع��ن 

احلد  حماولة  االأول  املقام  يف 

االإمكان،  قدر  االندفاعات  من 

به  العناية  تق�م على  اأمر  وه� 

احلك�مات من جهة من خالل 

ف��ر���ض ���ش��روط ���ش��ارم��ة على 

ال�شناعة  يف  ال��ع��م��ل  م��ع��اي��ري 

البرتولية وخا�شة خالل احلفر 

يف املغم�رة، كما تعنى به اأي�شاً 

اأوالً  فه�  نف�شها،  ال�شركات 

اخل�شارة  يعني  اأم���ٌر  واأخ����رياً 

*  امل�ائع: Fluids تعبري يجمع ال�ش�ائل )Liquids( والغازات. 

ال�سركةال�سنةا�سم البئرالنوع

CPF1-231979ARCO AKحدث
F-201986BP AKحدث
J-231987BP AKحدث
Cirque #11992ARCO AKحدث
Q-20/1-531994BP AKحدث

Tunalik Test well #11978USGSحادث 
DS 15-211980ARCO AKحادث
Challenge Isl. #11981Sohio AKحادث
L5-361989ARCO AKحادث
3F-191996ARCO AKحادث
1H-151996ARCO AKحادث

اجلدول- 1 

فقدان التحكم بالبئر واحلوادث يف املنحدر ال�سمايل، اأال�سكا 1979 - 2000
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املادية الفادحة لل�شركة �ش�اء املبا�شرة من حيث املعدات وكميات النفط التي ت�شيع، اأو من حيث الغرامات 

التي تفر�ض الحقاً على هذه ال�شركة والكلفة العالية لعمليات تنظيف البقع الناجتة عن االندفاعات، ناهيك 

عن اخل�شائر الب�شرية التي ال تقدر بثمن.

Release الت�صرب اأو التهريب

يعرف الت�شرب باأنه حادث يح�شل خالله تهريب للم�اد الهيدروكرب�نية من نقطة ما، كاأن يك�ن هناك ثقب 

يف م�ا�شري االإنتاج اأدى اإىل مرور الهيدروكرب�نات اإىل م�ا�شري التغليف، وهذا الن�ع من احل�ادث يتم غالباً 

ال�شيطرة عليه قبل اأن ي�ؤدي اإىل نتائج كارثية. 

ومن االأمثلة احلديثة عليه ت�شرب الغاز من راأ�ض بئر G4 يف حقل Elgin يف 25 اآذار/ مار�ض 2012. 

يقع احلقل يف املغم�رة على بعد 240 كم اإىل ال�شرق من مدينة Aberdeen يف بريطانيا ، وقد قامت �شركة 

Total  التي تدير احلقل باإيقاف اإنتاج الغاز من حق�ل Elgin، وFranklin، وWest Franklin، واأطلقت 
�شل�شلة من اإجراءات الط�ارئ يف ال�شابع والع�شرين من ال�شهر نف�شه حيث حتركت فرق اإدارة الك�ارث يف 

املدينة ويف باري�ض نح� املنطقة، ومل يح�شل فقدان لالأرواح حيث مت اإخالء 238 عاماًل كان�ا على املن�شة. 

ويف اخلام�ض ع�شر من �شهر اأيار/ماي� بداأت ال�شركة يف حقن �شائل حفر ثقيل يف البئر الإيقاف ت�شرب الغاز 

الذي يكلف ال�شركة نح� ثالثة ماليني دوالر ي�مياً ب�شبب عمليات املعاجلة من جهة، وب�شبب خ�شارة الغاز من 

. وقد اأكدت ال�شركة يف احلادي والع�شرين من اأيار/ماي� اأن الت�شرب قد مت اإيقافه متاماً، واأنها 
2
جهة اأخرى

.
3
قد ا�شتعادت ال�شيطرة على البئر

Shallow Gas Release ت�صرب الغاز ال�صطحي

وهي احلالة التي يح�شل فيها تهريب للغاز بعد اخرتاق نطاق غازي قبل تركيب م�انع االندفاع، اأما بعد 

.
4
تركيب امل�انع فال ي�شتخدم هذا التعريف لهذه احلالة

يظهر تتبع اندفاعات االآبار اأن معظمها يحدث خالل عملية احلفر اأو خالل القيام باإ�شالحات على 

البئر، اأي اأن �ش�ائل احلفر هي من �شمن ال�ش�ائل االأخرى التي تت�شرب خارج البئر عند حدوث االندفاع، 

كما اأن كمية منها تك�ن م�ج�دة يف اخلزانات اخلا�شة على من�شة احلفر، وهي معر�شة للت�شرب اأي�شاً 

ال�ش�ائل حتت�ي على عدد كبري من االإ�شافات  املن�شة. وملا كانت هذه  بتاأثري االندفاع ل� حتطمت هذه 

الكيميائية التي ت�شتخدم لتعديل اخل�شائ�ض الفيزيائية والكيميائية لها ح�شب طبيعة الطبقات التي يتم 

اخرتاقها، فاإن هذه االإ�شافات �شت�ؤثر بدورها على البيئة املحيطة يف حال ت�شربها، وهذا ما �ش�ف تتم 

االإ�شارة له �شمن الدرا�شة.

ملحة تاريخية عن الندفاعات

عرفت اندفاعات النفط منذ بداية عمليات احلفر يف القرن التا�شع ع�شر، حني مل تكن �ش�ائل احلفر 

قد ا�شتخدمت بعد، كما اأن م�انع االندفاع مل تكن معروفة. وحني كانت احلفر ي�شل اإىل منطقة مرتفعة 

ال�شغط، كانت �ش�ائل البئر تندفع نح� ال�شطح بق�ة تتنا�شب مع �شدة ال�شغط يف املكمن، وكثرياً ما اأطاحت 

مبن�شة احلفر وت�شببت يف حرائق وح�ادث وفاة.

 ،Lakeview ومن اأوىل احل�ادث امل�شجلة من هذا الن�ع من االندفاعات، ميكن االإ�شارة اإىل اندفاع

املتحدة  ال�اليات  يف  كاليف�رنيا  والية  قرب  النفط  حق�ل  اأكرب  يعد  الذي   Midway-Sunset حقل  يف 
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االأمريكية. اكت�شف هذا احلقل يف عام 1894، وحتى مطلع عام 2007 كان اإنتاجه الرتاكمي قد زاد عن 

، اأي اأنه ال زال 
5
ثالثة مليارات برميل، كما قدر احتياطيه يف مطلع عام 2009 باأكرث من ن�شف مليار برميل

ي�شنف من �شمن احلق�ل العمالقة بعد مرور قرن على االإنتاج منه. حدث االندفاع االأول امل�شجل يف هذا 

احلقل يف بئر Lakeview-1  عام 1910 )ال�سكل- 1(، حيث اندفع البئر بعد و�ش�ل احلفر اإىل عمق 70 

مرتاً، وبلغ معدل االندفاع يف البداية 15 األف برميل يف الي�م، لكنه تزايد الحقاً لي�شل اإىل ح�ايل 125 األف 

النفط  واندفع  الي�م،  يف  برميل 

يف اجل� على �شكل عم�د و�شل 

ارتفاعه اإىل اأكرث من 60 مرتاً. 

وقد ا�شتمر االندفاع ملدة قاربت 

اأن  قبل  �شهراً  ع�شر  الثمانية 

وق���درت  ع��ل��ي��ه،  ال�شيطرة  ت��ت��م 

اإىل  ت�شربت  التي  النفط  كمية 

امل��ح��ي��ط اخل���ارج���ي ب��اأك��رث من 

وكانت   .
6
برميل ماليني  ت�شعة 

ال�شرتجاع  حثيثة  جه�د  هناك 

النفط  من  ا�شرتجاعه  ما ميكن 

اأقل من ن�شف  اأن  اإال  املت�شرب، 

ا�شرتجاعها  مت  قد  الكمية  تلك 

عملياً، بينما �شاع اجلزء االأكرب 

يف  التغلغل  عمليات  خ��الل  من 

االأر�ض والتبخر والتحلل.

و�شهدت املك�شيك يف الثالث 

 1979 عام  حزيران/ي�ني�  من 

 Ixtoc اندفاع البئر اال�شتك�شايف

I يف خليج Campeche لفرتة 

زادت عن ثالثة اأ�شهر )ال�سكل- 

ال�شغط  فقدان  اأن  حيث   .)2
البئر  �شمن  الهيدرو�شتاتيكي 

يخف�ش�ن  عليه  القائمني  جعل 

احلفر  �شائل  تدوير  �شرعة  من 

يف حماولة للحد من تهريبه اإىل 

ما  وه��ذا  املخرتقة،  الطبقات 

�شمح للنفط بالتدفق اإىل جذع 

اندفعت  كبرية  بكميات  البئر 

نح� ال�شطح وا�شتعلت مت�شببة يف زعزعة اأ�شا�شات من�شة احلفر. وقد بلغ معدل اندفاع النفط ح�ايل 30 

.
7
األف برميل ي�مياً، وكان اإجمايل ما ت�شرب من النفط ح�ايل 3.3 ملي�ن برميل

ال�سكل- 1

اندفاع Lakeview يف كاليفورنيا عام 1910

ال�سكل- 2

اندفاع Ixtoc I يف خليج املك�سيك عام 1979
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يبني )ال�سكل- 3( م�اقع بع�ض اأكرب االندفاعات والت�شريبات التي ح�شلت يف العامل منذ مطلع القرن 

املا�شي.

اأ�صباب حدوث الندفاعات

املختلفة  االإعالم  و�شائل  تركيز  نتيجة  كبري  ب�شكل  العاملي  االهتمام  النفطية  االندفاعات  ا�شتقطبت 

على هذا امل��ش�ع، كما ظهر يف نف�ض ال�قت ن�ع من ال�عي واالإدراك للتاأثريات البيئية التي ت�شببها هذه 

الناجتة عن  التل�ث  فاإن خماطر  ال مفر منه،  اأمراً  والغاز  النفط  اإنتاج وا�شتهالك  االندفاعات. وملا كان 

الهيدروكرب�نات عم�ماً باتت بدورهاً اأمراً �شبه حتمي. 

وحتى ل� مت النظر اإىل امل��ش�ع بعيداً عن االندفاعات، فال بد من التاأكيد اأن عملية و�ش�ل البرتول من 

احلقل اإىل امل�شتهلك متر بعدة مراحل كالنقل واملعاجلة والتكرير والتخزين، وكل مرحلة منها ميكن اأن تك�ن 

نقطة للت�شرب، مما يعني اأن االندفاعات لي�شت هي امل�ش�ؤول ال�حيد عن التل�ث البيئي. 

فعلى �شبيل املثال بلغ عدد الت�شربات النفطية امل�شجلة يف كندا والتي يزيد حجمها عن 4000 لرت، اثني 

ع�شر ت�شرباً يف الي�م، اأي ما يعادل ح�ايل اأربعني طناً من النفط اأو امل�شتقات ي�مياً وذلك كمت��شط يف عام 

2000، بينما بلغ العدد يف ال�اليات املتحدة يف نف�ض العام مئة ت�شرب ي�مياً، منها 75 ت�شرباً على الياب�شة، و25 
ت�شرباً يف املغم�رة اأو ما يزيد عن 300 طن. اأي اأن جمم�ع ما �شجل من ت�شربات يف كندا وال�اليات املتحدة 

خالل �شنة واحدة يقارب 870 األف برميل. بينما يبني )اجلدول- 2( اأن جمم�ع االندفاعات النفطية ما 

ال�سكل- 3

موقع وحجم اأكرب االندفاعات والت�سريبات النفطية يف العامل
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و1993   1969 عامي  بني 

بلغ ح�ايل 9 ماليني برميل 

ث��الث��ة ع�شر  ع���ن  ن��ت��ج��ت 

اندفاعاً يف �شبعة دول.

اأواًل: االأ�سباب الطبيعية

هناك  اأن  ال��ق���ل  عند 

حل��دوث  طبيعية  اأ���ش��ب��اب��اً 

يعني  ال  ف��ه��ذا  االن���دف���اع، 

القب�ل باأن حدوث االندفاع 

املق�ش�د  لكن  طبيعي،  اأمر 

يك�ن  ح��االت  هناك  اأن  به 

ف��ي��ه��ا ال�����ش��غ��ط ال��ط��ب��ق��ي 

اأعلى من ال�شغط ال�شك�ين 

امل�ج�د يف البئر، وال تك�ن 

م����ان���ع االن����دف����اع ك��اف��ي��ة 

الإيقاف هذا ال�شغط �ش�اء 

اأو  ت�شميمي  عيب  ب�شبب 

ت�شنيعي. وبكلمات اأخرى، االندفاع الطبيعي ه� االندفاع غري املفتعل.

حتت�ي االآبار يف احلالة النم�ذجية على ثالثة اأن�اع من م�انع االندفاع:

مانع اندفاع امل�ا�شري )Pipe Ram( يغلق الفراغ بني م�ا�شري التغليف وم�ا�شري احلفر.. 1

املانع االأعمى )Blind Ram(، يغلق البئر كلياً يف حال عدم وج�د م�ا�شري حفر �شمنه.. 2

مانع الق�ض )Shear Ram(، ويتمتع بق�ة كبرية تكفي لق�ض امل�ا�شري امل�ج�دة يف البئر واإغالقه . 3

متاماً يف احلاالت اخلطرية.

ال�شغط  ُمراكمات  حتمله  ال��ذي  الهيدروليكي  ال�شغط  عرب  ع��ادة  بالطاقة  االن��دف��اع  م�انع  وت��زود 

)Accumulator( ويتم التحكم بها عرب �شمامات الكرتونية يتم ت�شغيلها يدوياً، كما قد ت�جد اأجهزة حتكم 
اأخرى يتم ت�شغيلها اأوت�ماتيكياً يف حال عدم وج�د اأحد من الطاقم لت�شغيل امل�انع.

�ش�اء خالل تخطيط  االندفاعات  امل�ؤدية حلدوث  الطبيعية  االأ�شباب  الب�شرية �شمن  االأخطاء  تدخل 

�شائل احلفر يف اخلزانات  ارتفاع م�شت�ى  يك�ن  املثال قد  �شبيل  فعلى  تنفيذها،  اأو خالل  عملية احلفر 

م�ؤ�شراً على بداية االندفاع، حيث اأن ال�شغط اجل�يف املرتفع يتغلب على ال�شغط الناجت عن �شائل احلفر، 

يرفع  �شائل احلفر مما  اإىل خزانات  ال��ش�ل  بت�شكيلة احلفر وحتى  االأعلى مروراً  نح�  بال�شائل  ويدفع 

م�شت�ى ال�شائل فيها.

كما �شجلت العديد من احلاالت التي مل ينتبه فيها الطاقم اإىل االأ�ش�ات املرتفعة ال�شادرة عن البئر 

والتي ت�شبه الهدير، اأو التغري يف وزن م�ا�شري احلفر املبني على اأجهزة القيا�ض امل�ج�دة يف غرفة التحكم 

�شمن من�شة احلفر حيث ينخف�ض احلمل على راأ�ض احلفر رغم عدم وج�د تقدم ملح�ظ لت�شكيلة احلفر، 

وهذا ما قد يرتبط بال�شغط املعاك�ض القادم من الطبقات. كما اأن معدل �شرعة تقدم احلفر )ROP( قد 

اجلدول- 2

8
بع�س االندفاعات النفطية امل�سجلة بني عامي 1969 و 1993 

الكمية )األف طن(الموقع/البئرالدولةال�سنة

270حقل ن�روزاإيران1993

Fergana Valley300اأوزباك�شتان1992

Campeche /Abkatun34المك�شيك1986

18المحيط االأطل�شي/ Ray Richleyال�اليات المتحدة1985

140على الياب�شةليبيا1980

Forcados /Funiwa26نيجيريا1980

470خليج المك�شيك/  IXTOCالمك�شيك1979

Corpoven / El Tigre11 فنزويال1979

Trinimar 327 6فنزويال1973

Fergana Valley8اأوزباك�شتان1972

Laban Island13اإيران1971

9والية ل�يزياناال�اليات المتحدة1970

14على الياب�شةال�اليات المتحدة1969
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يك�ن م�ؤ�شراً على قرب حدوث اندفاع للبئر، فقد يت�شبب �شغط الغاز املرتفع يف طبقة ما بتفتيت ال�شخ�ر 

اأمام راأ�ض احلفر ب�شكل مفاجئ مما يتجلى يف زيادة معدل �شرعة التقدم. 

ومن احلاالت التي البد من اإيالئها االهتمام الكبري، حالة تغيري راأ�ض احلفر حيث يتم �شحب كل 

امل�ا�شري من البئر، وهذا يرافقه انخفا�ض يف م�شت�ى ال�شائل امل�ج�د يف البئر يقابل حجم االنزياح 

يك�ن  الطبقي وقد  لل�شغط  املعاك�ض  ال�شغط  انخفا�ض  ي�شبب  نف�شها، مما  امل�ا�شري  الناجت عن حجم 

اإنزال امل�ا�شري يرتفع م�شت�ى ال�شائل يف البئر مبا يعادل  اإعادة  اأ�شباب حدوث االندفاع. وعند  اأحد 

اأعلى من املقابل حلجم امل�ا�شري قد  حجم االإزاحة للم�ا�شري املنزلة، وارتفاع هذا امل�شت�ى مبن�ش�ب 

يك�ن م�ؤ�شراً على بداية االندفاع. كما قد يحدث االندفاع خالل عملية احلفر نف�شها عند عدم ت�فر 

معل�مات كافية عن النطاقات املخرتقة، كاأن تك�ن اإحدى الطبقات ذات �شغط اأعلى من املت�قع. ومن 

يعمل  لذلك  االندفاعات،  حدوث  منع  يف  الهام  احلي�ي  الدور  دوماً  يلعب  احلفر  �شائل  اأن  املالحظ 

الطاقم املخت�ض على مراقبة ال�زن الن�عي وم�شت�ى �شائل احلفر يف اخلزانات �ش�اء خالل احلفر اأو 

ال�شائل ب�شكل م�شتمر من قبل �شخ�ض  الغازات يف  واإنزال امل�ا�شري، كما يتم قيا�ض ن�شبة  خالل رفع 

ال�شمنتة،  ف�شل عملية  مثل  االأخرى،  االأ�شباب  العديد من  اإ�شافة  )Mud Logger(. وميكن  خمت�ض 

اأو االختيار اخلاطئ مل�ا�شري التغليف، وعم�ماً تعترب املراقبة الدقيقة ملتغريات احلفر احلد الفا�شل 

بني العمل الطبيعي وبني احتمال حدوث كارثة على من�شة احلفر. وتدل بع�ض االإح�شائيات على اأن 

اخلطاأ الب�شري يقف وراء 30 % - 50 % من اأ�شباب ح�ادث االندفاع، بينما ت�ؤول بقية االأ�شباب اإىل 

ف�شل املعدات يف اأداء املهام التي �شممت من اأجلها.

ورغم كل االحتياطات التي يتم اأخذها، ورغم كل التقدم التقني يف عمليات املراقبة، اإال اإن االندفاعات 

لي�شت اأمراً نادر احلدوث، وقد �شجل اأكرث من 47 اندفاعاً يف املغم�رة يف خمتلف مناطق العامل، وذلك 

بني عامي 1955 و2010. 

ثانيًا: االندفاعات املفتعلة

املعدات  تخريب  كعمليات  املق�ش�دة  العمليات  عن  الناجت  ذلك  ه�  االندفاعات،  من  اآخر  ن�ٌع  هناك 

2001 يف  عام  اندفاع ح�شل  ومنها حادث  نيجرييا،  Shell يف  �شل  �شركة  لها  تعر�شت  التي  ال�شطحية 

منطقة Ogoniland، حيث بينت حتقيقات ال�شركة بعد ال�شيطرة على االندفاع، اأن يداً ما عملت على فك 

بع�ض �ش�اميل راأ�ض البئر Yorla-10. وقد تعر�ض احلقل الذي كان ينتج 28 األف برميل يف الي�م اإىل عدة 

عمليات تخريب لالأنابيب اأي�شاً، مما ا�شطر �شركة �شل اإىل هجر احلقل يف عام 1993.

وعم�ماً ينتج هذا الن�ع من االندفاعات عن احل�ادث املفتعلة وخا�شة تلك التي حتدث يف اأوقات احلروب، 

مثلما ح�شل اأيام الغزو العراقي للك�يت يف مطلع الت�شعينات من القرن املا�شي، حيث مت اإحراق وتدمري اأكرث 

من 700 بئر من اآبار النفط مما اأدى اإىل تك�ين نح� 300 بحرية نفطية مب�شاحات واأعماق متفاوتة تراوحت 

، واحت�ت على ح�ايل 23 
2
بني 30 �شم اإىل مرتين، وقدرت امل�شاحة االإجمالية لتلك البحريات بح�ايل 50 كم

، و�شاهم يف ت��شيع م�شاحة تلك البحريات االأمطار الغزيرة التي هطلت يف �شنة 1991، 
9
ملي�ن برميل من النفط

حيث اأدت اإىل تك�ين جماري مائية حملت الطني واملخلفات ثم ان�شبت يف البحريات، كما اأدى  هط�ل االأمطار 

اإىل غمر وملء تلك البحريات وحتطيم �شدود االآبار املحت�ية على النفط ثم انتقل النفط مع ط�فان املياه اإىل 

. كما وجدت اآثار للمعادن الثقيلة يف الرتبة بعد ع�شرين عاماً 
10

مناطق اأخرى مك�ناً العديد من البحريات املل�ثة
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النفطية،  االندفاعات  من 

وال��ف��ان��دي���م  النيكل  مثل 

وال��ر���ش��ا���ض وال��ك��ادم��ي���م 

11.  )ال�سكل- 4(
والزئبق

اآبار  حرائق  ا�شتمرت 

ال��ك���ي��ت ل��ف��رتة ق��ارب��ت 

نا�شرة  اأ���ش��ه��ر،  الثمانية 

ن���اجت  م��ن  هائلة  كميات 

االح�����رتاق ال�����ش��ام��ة مثل 

 COالكرب�ن اأك�شيد  اأول 

ال��ن��رتوج��ني  ، واأك��ا���ش��ي��د 

وال����ك����ربي����ت وك��ربي��ت��ي��د 

وثاين   ،H2S الهيدروجني 

اأك�شيد الكرب�ن، و ت�شكلت 

�شحابة دخان ف�ق حق�ل 

االأحمدي وبرقان بلغ عر�شها 15 كم، ويف داخلها ن�اة �شديد ال�ش�اد عر�شها 5 كم وتراوح ارتفاعها بني 70 

- 150 مرتاً، بينما بلغ ارتفاعها يف املنطقة ال��شطى من اخلليج 1300 - 2500 مرت، وقد تر�شب الهباب 

 .
12

الناجت عنها فيما بعد على م�شاحة وا�شعة يف الرب والبحر

كما ت�شكلت بقعة نفطية قدر ط�لها بح�ايل 130 كم وعر�شها بقرابة 25 كم، مما �شكل عائقاً اأمام 

االأك�شجني واأمام و�ش�ل ال�ش�ء الالزم للع�الق املائية وهذا ما نتج عنه خلل يف ال�شل�شلة الغذائية جتلت 

نتائجه بانخفا�ض املخزون ال�شمكي يف املنطقة. 

ومل يقف اأثر التل�ث البيئي على الك�يت فح�شب، اإذ و�شل اإىل الدول املجاورة، ومنها ال�شع�دية التي 

اأكدت يف كلمة األقيت يف االأمم املتحدة يف عام 2004، اأن االأ�شرار التي حلقت ببيئتها جراء حرب اخلليج 

، حيث 
13

كانت هائلة دمرت العديد من م�اردها الطبيعية التي يعتمد عليها قطاع عري�ض من ال�شع�ديني

اأثرت على النظم احلياتية ودمرت ال�شل�شلة االأوىل من غذاء االأحياء البحرية على امتداد 800 كيل�مرت 

من �ش�اطئ اململكة، وهل���ك العدي����د من��ها وما تب���قى ي����شارع من اج���ل احلي��اة، كما بني اأن هناك اأكرث 

من 8 ماليني مرت مكعب من الرمال املل�ثة بالنفط ال بد من تنظيفها ومعاجلتها. وحتى مطلع عام 2012، 

كانت اململكة ال تزال تعمل على ت�ظيف اأبحاث علمية وتقنية يف عمليات االإ�شالح واإعادة التاأهيل للمناطق 

، حيث اأعلنت اأنها ب�شدد تنفيذ اأ�شخم م�شروع بيئي الإعادة تاأهيل املناطق 
14

ال�شاحلية والربية املت�شررة

املت�شررة من حرب اخلليج، بقيمة 200 ملي�ن دوالر.

اأين حتدث الندفاعات

حتدث اأغلب االندفاعات خالل عمليات احلفر، وخا�شة احلفر التنقيبي، حيث تك�ن املعل�مات املت�فرة 

عن الطبقات املخرتقة غري كافية اأحياناً لتاليف اأ�شباب االندفاع، لكن هذا ال يعني اأن كافة االندفاعات 

حتدث مرحلة احلفر فقط.

ال�سكل- 4

حرائق اآبار الكويت
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ف������ق������د �����ش����ه����دت 

البت�رولية  ال�����ش�����ن��اع��ة 

ع���دداً م��ن االن��دف��اع��ات 

خمتلف  خ��الل  ح�شلت 

االأع���م���ال ال��ت��ي جت��ري 

على االآبار، وخا�شة عند 

اإ�شالح  بعمليات  القيام 

على االآبار املنتجة، مث�ل 

ال�ش��يدية  بئ�ر  ان�دف�اع 

يف  ���ش������ري��ة  يف   575
 2010 �شبتم�رب  اأيل�ل/ 

وال���ذي   )5 )ال�������س���ك���ل- 

ت�م اإيقافه خ�الل ي�مي�ن 

دون اأن يت�ش�بب باأ�ش�رار ب�ش�رية.

حدث االندفاع اأثناء القيام بعملية اإ�شالح للبئر والذي يرتافق مع اإزالة �شجرة امليالد عن راأ�ض البئر، مما 

االإنتاج يف  اإ�شقاط م�ا�شري  اال�شتجابة عن طريق  بالبئر، وقد متت  للتحكم  اإمكانية عملية  يعني عدم وج�د 

البئر، ومن ثم اإنزال مانع اندفاع وذلك ب�ا�شطة رافعة تل�شك�بية واآليات م�شاعده لها عن طريق ال�شغط ومتت 

ال�شيطرة ب�شكل كامل على االندفاع.

الرنويجي من  القاري  الر�شيف  Ekofisk يف  الذي ح�شل يف حقل  االأخرى االندفاع  االأمثلة  ومن 

عرب   1971 عام  االإنتاج  على  وو�شع   ،1969 عام  املذك�ر  احلقل  اكت�شف   .1977 عام  ال�شمال  بحر 

وخالل  احلقل.  من  ال�شمايل  الق�شم  يف   )Ekofisk Bravo( منهما  واحدة  ت��شعت  اإنتاج،  من�شتي 

عملية اإ�شالح للبئر B-14، جرى قتل البئر* ومتت اإزالة جمم�عة �شمامات االإنتاج من �شجرة امليالد، 

االإنتاج، وقد  3048 مرتاً من م�ا�شري  بعد، وجرى رفع  البئر  االندفاع قد ركبت على  ومل تكن م�انع 

ت�شبب رفع هذه الكمية الكبرية من امل�ا�شري دون تع�ي�ض حجم �شائل القتل يف انخفا�ض عم�د ال�شائل 

برميل  األف   28 بلغ  اأويل  البئر مبعدل  فاندفع  املكمن،  ل�شغط  املعاك�ض  ال�شغط  البئر مما خف�ض  يف 

البئر كان قد ركب بطريقة خاطئة فلم  املثبت يف باطن  االأمان  اأن �شمام  النفط ي�مياً، وقد تبني  من 

اإىل  األف برميل من النفط   202 اأكرث من  اأيام، وت�شرب  اإيقاف االندفاع الذي ا�شتمر ل�شبعة  يفلح يف 

ال�شمال.  بحر  مياه 

 SINTEF  ورمبا يك�ن من املفيد االإ�شارة اإىل مبادرة قامت بها جمم�عة االأبحاث ال�شناعية والعلمية

** يف معهد التكن�ل�جيا الرنويجي، حيث مت مب�جبها اإن�شاء قاعدة بيانات لالندفاعات يف املغم�رة ت�شمنت 

معل�مات عن 573 حادثة اندفاع منذ عام 1955 حتى عام 2009. 

*   يتم �شخ املاء اأو �شائل احلفر يف البئر الإيقافه عن االإنتاج، وهذا ما يدعى قتل البئر.
**  Selskapet for INdustriell og TEknisk Forskning ved norges tekniske hoegskole )The Foundation for Scientific 

and Industrial Research at the Norwegian Institute of Technology(.

ال�سكل- 5

اندفاع بئر ال�سويدية 575 يف �سورية
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تلك  بع�ض  اإىل  وبالنظر 

ان��دف��اع��اً(،   173( ال��ب��ي��ان��ات 

االندفاعات  معظم  اأن  يتبني 

حدثت خالل عمليات احلفر 

اال�شتك�شايف يف بحر ال�شمال، 

عمليات  ن�شبة  ت�شاوت  بينما 

االن����دف����اع ال���ن���اجت���ة خ��الل 

التط�يري  احل��ف��ر  عمليات 

واإ�شالح االآبار )ال�سكل- 6(.

املك�شيك  خ��ل��ي��ج  يف  اأم����ا 

ف��اأظ��ه��رت   ،)7 )ال���������س����ك����ل- 

البيانات اأن معظم االندفاعات 

احلفر  مرحلة  خ��الل  حدثت 

ال��ت��ط���ي��ري واال���ش��ت��ك�����ش��ايف، 

 %  20 اأك��رث من  بينما ح��دث 

من االندفاعات خالل عمليات 

اإ�شالح االآبار.

ي���ظ���ه���ر ب����������ش�����ح م��ن 

ال�شكلني ال�شابقني اأن ح�ايل 

االن���دف���اع���ات  م���ن   %  60
حت�شل خالل عمليات احلفر 

منها،  اال�شتك�شافية  وخا�شة 

وه����ذا مي��ك��ن ت��ف�����ش��ريه ب��اأن 

امل��اأخ���ذة  النظرية  البيانات 

من امل�شح الزلزايل اأو اجلي�ل�جي ومن م�شاهاة االآبار )Correlation( وغريها من امل�شادر، ال ميكن 

اأن تك�ن مطلقة الدقة، فعلى �شبيل املثال قد تك�ن هناك طبقة مل تظهر بامل�شح الزلزايل مثاًل ب�شبب 

�شماكتها القليلة اأو وج�دها حتت طبقة ملحية، اأو اأن طبقة اأخرى قد تال�شت يف مكان معني مل يبلغه 

امل�شح، اأو اأن هناك عد�شة )Lens( مرتفعة ال�شغط )Super Charged( عن باقي الطبقات املحيطة 

االآبار، حيث ميكن من  االأ�شباب املختلفة. وينطبق االأمر نف�شه على م�شاهاة  اإىل ما هنالك من  بها، 

)ال�سكل- 8( مالحظة اأن عملية حتديد اأعايل الطبقات ال�شرتاتيغرافية بني البئرين )022/21-02، 

 متت بخط�ط م�شتقيمة وهذا �شبه م�شتحيل عملياً خا�شة واأن امل�شافة بني البئرين 
15

و022/21-07(

كما يبني مقيا�ض الر�شم تقارب الثمانية كيل�مرتات، لذلك ل� مت احلفر بني هذين البئرين ا�شتناداً على 

عملية امل�شاهاة  هذه فقط، فمن املحتمل اأن يفاجاأ الطاقم بتغري يف الطبقات مل يظهر خالل امل�شاهاة، 

وميكن دوماً الق�ل اإن االختالف يف خ�شائ�ض الطبقات حتت ال�شطحية ي�شبه االختالف املالحظ يف 

الطبقات على ال�شطح.

ال�سكل- 6

اأ�سباب حدوث اندفاعات االآبار يف بحر ال�سمال

ال�سكل- 7 

اأ�سباب حدوث اندفاعات االآبار يف خليج املك�سيك
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ال�سكل- 8 

م�ساهاة االآبار وحتديد اأعايل الطبقات
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الف�صــل الثاين

الآثار البيئية للمياه الطبقية، و�صوائل احلفر، والنفط والغاز

الآثار البيئية لالندفاعات

هناك العديد من امل�اد التي ميكن اأن تت�شرب اإىل البيئة املحيطة ب�شبب احل�ادث، واأهمها:

• ت�شرب النفط وال�ق�د من الناقالت.	

• ت�شرب النفط من اأنابيب النقل.	

• ت�شرب امل�اد الكيميائية من امل�شت�دعات.	

• ت�شرب �ش�ائل احلفر.	

• ت�شرب ن�اجت احلفر املحف�ظة يف اخلزانات متهيداً للتخل�ض منها.	

• ت�شرب النفط والغاز خالل االندفاعات.	

يف  ال�شئيلة جداً  التغريات  بني  ترتاوح  اأن  التاأثريات ميكن  من  البيئية جملة  التاأثريات  تعبري  يغطي 

الرتكيب الكيميائي للماء، و�ش�الً اإىل تغريات معقدة كيميائية وفيزيائية وبي�ل�جية ت�ؤثر على املاء والروا�شب 

وعلى الكائنات احلية. 

وت�شكل ال�شمية )Toxicity( اأحد اأهم النقاط املقلقة ، فهي مقيا�ض ملدى تاأثر حياة الكائنات احلية 

بالنفط املت�شرب، �ش�اء كانت ال�شمية احلادة ذات التاأثري الف�ري )Acute(، اأو ال�شمية ذات التاأثري املزمن 

)Chronic(. حيث تعترب ال�شمية احلادة مقيا�شاً لل��شع القاتل، بينما ينظر اإىل ال�شمية املزمنة كمقيا�ض 

للتاأثريات الالحقة، وتقا�ض التاأثريات ال�شمية عرب:

الرتكيز االأدنى. -

زمن التعر�ض للم�اد ال�شامة. -

زمن ال�شفاء بعد التعر�ض للم�اد ال�شامة. -

البكرتيا، وتتح�ل  للقاع من قبل  املغطية  الرمال  اأو ف�ق  املاء  �ش�اء يف  الع�ش�ية  امل�اد  ا�شتهالك  يتم 

اإىل مركبات اأب�شط، ويف النهاية تتح�ل اإىل ثاين اأك�شيد الكرب�ن واملاء. يحتاج التحلل البي�ل�جي اله�ائي 

)Aerobic( للم�اد الع�ش�ية ل�ج�د االأك�شجني يف البيئة املتاأثرة، ولكن االأك�شجني ال ي�جد بكميات كافية 

�ش�اء يف الروا�شب اأو حتى يف املاء عند وج�د كمية كبرية من امل�اد الع�ش�ية، وهذا ما ي�ؤدي اإىل ا�شتهالك 

االأك�شجني امل�ج�د ب�شرعة عالية حم�الً البيئة اإىل بيئة غري قابلة للحياة، ورغم اأن التيارات البحرية وحركة 

املاء والرياح تذيب بع�ض اأك�شجني اله�اء يف املاء، اإال اأن و�ش�ل هذا االأك�شجني اإىل الروا�شب على القاع 

يك�ن �شعباً، مما ي�شبب ا�شتهالك خمزونها منه ب�شرعة، وهذا ما يف�شح املجال اأمام التحلل الاله�ائي. 

من جهة اأخرى يلعب ثبات املادة املل�ثة دوراً يف حتديد التاأثري االإجمايل على البيئة، وميكن تعريف الثبات 

.)Safe Components( باأنه قدرة املادة على البقاء على حالها االأويل وعدم تفككها اإىل مركبات حميدة

التاأثري البيئي للمياه الطبقية

كما   ،)Ionic Strength( للمياه  الت�شاردية  الق�ة  يغري  اأن  الطبقية  للمياه  الكيميائي  للرتكيب  ميكن 

قد يك�ن لهذه املياه تاأثري �شاٌم على الكائنات احلية �ش�اء تلك التي ت�شبح �شمن مياه البحر اأو تلك التي 

تعي�ض على القاع كالنباتات البحرية. وميكن للتفاعل الكيميائي بني املركبات التي حتملها هذه املياه وبني 
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مياه البحر اأن يغري طبيعة الروا�شب كيميائياً وفيزيائياً، مما ي�ؤدي اإىل تاأثريات ملح�ظة على املجتمعات 

فاإن  وبالتايل  منخف�ض،  �شمّي  تاأثري  ذات  الطبقية  املياه  اأن  املخربية  الدرا�شات  بع�ض  بينت  البي�ل�جية. 

ال�شمية احلادة لهذه املياه ال ت�شكل خطر مبا�شراً على احلياة، بينما يعترب تاأثريها ال�شمي غري املبا�شر 

ناجتاً عن بع�ض املك�نات الع�ش�ية يف هذه املياه والتي تعمل على ا�شتهالك االأك�شجني، كما تبني اأن مل�حة 

بع�ض  فقدان  يف  يت�شبب  االأنهار، مما  وم�شبات  اخللجان  مياه  مثل  ال�شحلة  املياه  على  ت�ؤثر  املياه  هذه 

الكائنات احلية للبيئة املنا�شبة حلياتها، وي�ؤدي اإىل هجرتها، اأو قد تظهر اأن�اع جديدة من الكائنات احلية 

يف املنطقة املتاأثرة.

ب�ئ�ر غازي يف ك�ل�مب�يا  اندف�اع  اإىل ح�ادث  االإ�ش�ارة  املل��حة، مي�ك�ن  تغ�ي�ر  تاأث�ي��ر  االأمث�لة على  ومن 

بئر  Union Pacific Resources بحفر  Search Energy  و�ش�ركة  �ش�ركة  ب�داأت  الربيط�اني�ة، حي�ث 

ا�شتك�شايف )Klua( جن��ب غرب Fort Nelson، واأدت �شل�شلة من االأحداث اإىل فقدان التحكم بالبئر 

واندفاعه. 

بداأ حفر البئر يف التا�شع والع�شرين من �شهر ت�شرين االأول/اأكت�بر عام 1999، وب�شبب وج�د بع�ض 

امل�شاعب الت�شاري�شية، مت حفر البئر كبئر م�ّجه، ويف الثالثني من ت�شرين الثاين/ن�فمرب من نف�ض العام 

اإنزال م�ا�شري التغليف ال�شطحية اإىل عمق 226 م، ثم بداأت عملية متييل البئر عند عمق 285 م،  مت 

لت�شل درجة امليل العظمى الحقاً اإىل 23 درجة عند عمق 800 م، وجرى تغليف املرحلة ال��شطية اإىل عمق 

1522 م. ثم متت متابعة عملية احلفر واأنزلت م�ا�شري تغليف �شائعة )Liner( اإىل عمق 2105 م. ويف 
بداية كان�ن االأول/دي�شمرب وعند متابعة احلفر اإىل عمق 2234 م ح�شل تهريب كلي ل�شائل احلفر، فتم 

اإيقاف امل�شخات وبداأت اال�شتعدادات مل�اجهة التهريب الكلي، لكن البئر بداأ باالندفاع بعد �شاعة من اإيقاف 

امل�شخات، فاأغلقت م�انع االندفاع، ثم مت �شخ م�اد �شاّدة الإيقاف التهريب، ومت اإجراء دوران ل�شائل احلفر 

ب�شكل �شبه طبيعي بعدها مع مالحظة وج�د تهريب ب�شيط جداً، لكن االأجهزة ال�شطحية دلت على حدوث 

ت�شريب للغاز نح� ال�شطح بلغت ن�شبة غاز كربيتيد الهيدروجني فيه 5000 جزء بامللي�ن. متت متابعة عملية 

احلفر اإىل عمق 2248 م التي حدث عندها تهريب كلي ل�شائل احلفر مرة ثانية وهبطت جمم�عة احلفر 

، ثم تالها اندفاع البئر.
16

بدون اأي مقاومة وكاأنها و�شلت اإىل كهف حتت اأر�شي

وب�شبب وج�د البئر يف منطقة ح�شا�شة بيئياً فقد كان احت�اء االندفاع اأمراً بالغ االأهمية، لكنه كان اأمراً 

، من اأهمها:
17

بالغ ال�شع�بة اأي�شاً لعدة اأ�شباب

/ي. -
3
معدل اندفاع مرتفع جداً للغاز و�شل اإىل 250 ملي�ن قدم

وج�د غاز كربيتيد الهيدروجني H2S يف الغاز املندفع مما �شكل خط�رة مبا�شرة على العاملني يف  -

حماولة اإيقاف االندفاع.

اندفاع كميات هائلة من املياه املرافقة مبعدل بلغ 45 األف ب/ي. -

درجات احلرارة املنخف�شة جداً يف املنطقة. -

اإجراء درا�شات متعددة ملتابعة تاأثري املياه الطبقية التي اندفعت، ومنها درا�شة تتبعت  وقد مت الحقاً 

، حيث جرى تقييم تغري املل�حة على احلياة النباتية، ول�حظ اأن تغري 
18

نتائج احلادث ملدة ع�شر �شن�ات

تركيز ال�ش�ارد بني ركام االأوراق وبني ن�شيج النباتات اأدى اإىل تغري كبري يف الناقلية الكهربائية للرتبة، كما 

ازداد الغطاء الطحلبي )Moss( مبعدل 40 % بني عامي 2002 و2010، وتناق�شت بقية ف�شائل النباتات 
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مبعدل 30 %، بينما كانت درا�شة �شابقة قد خل�شت اإىل اأن املنطقة �ش�ف حتتاج ل�قت ط�يل جداً كي 

.)Miller، 2001( ت�شتعيد ت�ازنها البيئي الطبيعي

التاأثري البيئي ل�صوائل احلفر

ميكن ت�شبيه �شائل* احلفر يف البئر بالدم الب�شري يف ج�شم االإن�شان، فه� امل�ش�ؤول االأول عن حياة هذا 

البئر اإن �شح التعبري، حيث يع�ل على �شائل احلفر يف اإجناز عدد كبري من املهام، مثل تربيد راأ�ض احلفر، 

ونقل فتات ال�شخر نح� ال�شطح، ونقل الطاقة احلركية عند ا�شتخدام احلفر العنفي، اإىل ما هنالك من 

ال�ظائف الهامة. ومل يعد �شائل احلفر** جمرد ماء وغ�شار كما كان يف بداياته، بل بات اأمام مهند�شي 

. وهناك عدد كبري من 
19

احلفر كٌم كبرٌي من االإ�شافات التي يختارون من بينها ما ينا�شب و�شع كل بئر

االأ�شباب التي ت�شتدعي حت�شني ن�عية واأداء �ش�ائل احلفر، ومنها العامل االقت�شادي ، حيث ترتاوح كلفة 

�شائل احلفر بني 5 - 15 % من تكلفة حفر البئر. 

ي�شاف اإىل ذلك اأن االعتبارات البيئية قد �شاهمت يف احلد من ا�شتخدام بع�ض امل�اد الكيميائية التي 

ت�شاف ل�ش�ائل احلفر، بل �شاهمت يف منع ا�شتخدام بع�ض ال�ش�ائل كلياً يف بع�ض احلاالت. وقد حت�لت 

هند�شة �ش�ائل احلفر نتيجة االعتبارات االقت�شادية والهند�شية والبيئية اإىل عملية تغطيها مظلة من التكتم 

يف ال�شناعة البرتولية، وباتت ت�شكل �شراً من اأ�شرار ال�شركات العاملة يف هذا املجال.

تق�ش�م �ش��ائل احلف�ر اإىل ث�الثة اأن��اع رئي�ش�ية، ه�ي:

• �ش�ائل احلفر ذات االأ�شا�ض غري املائي، وهي بدورها تق�شم ح�شب ن�ع االأ�شا�ض امل�شتخدم فيها اإىل 	

ثالثة اأن�اع ت�شتند اإىل: ال�ش�ائل ال�شناعية، اأو الديزل، اأو الزيت املعدين.

• اأو 	 اأو طني وب�ليمريات،  اأن�اع: غروية،  اإىل  املائي، وت�شنف بدورها  �ش�ائل احلفر ذات االأ�شا�ض 

ب�ليمريات.

• �ش�ائل احلفر الغازية، وتك�ن على عدة اأن�اع، مثل: الغاز اجلاف، اأو ال�ش�ائل ال�شبابية، اأو الرغ�ة، 	

اأو الطني املغّ�ز.

ومنها:  املنا�شب،  احلفر  �شائل  اختيار  عند  االعتبار  بعني  ت�ؤخذ  التي  النقاط  من  كبري  عدد  وهناك 

امليكانيكية، والرتكيب  ال�شخ�ر وم�ا�شفاتها  املنتجة، وبنية  الطبقة  املت�قع، وخا�شة يف  الطبقي  ال�شغط 

الكيميائي للطبقات التي �شيخرتقها البئر، ودرجات احلرارة، والن�اظم واالعتبارات البيئية، ومدى ت�فر 

املعدات املنا�شبة، وبطبيعة احلال االعتبارات االقت�شادية.

ويتم عادة النظر اإىل خم�شة ع�امل رئي�شية عند و�شع برنامج البئر وخالل عملية احلفر، وهي:

تغري حالة ال�شائل )Rheology(، والكثافة، وكمية ال�ش�ائل التي قد تفقد، وحمت�ى املادة ال�شلبة يف 

ال�شائل، واخل�ا�ض الكيميائية للطبقات.

تعتمد امل�ا�شفات الكيميائية ل�ش�ائل احلفر اإىل حد كبري على ن�ع الغ�شار امل�شتخدم، وه� خيار ي�شتند 

اإىل ن�ع البئر وطبيعة الت�شكيلة التي �شيتم حفرها، والظروف البيئية للبئر واملنطقة املحيطة به.

لكن كاًل من الع�امل اآنفة الذكر ميكن تعديلها با�شتخدام اإ�شافات كيميائية خمتلفة ت�شكل بحد ذاتها 

خطراً حمتماًل يف حال حدوث ت�شرب لل�شائل �ش�اء من من�شة احلفر اأو ب�شبب حدوث اندفاع ما.

*   رغم اأن مائع احلفر ي�شم باالإ�شافة لل�ش�ائل و/ اأو الغازات، مركبات �شلبة معلقة، اأو م�شتحلبات وغريها، فه� بالتايل اأعم من كلمة �شائل، اإال اأن 
تعبري �شائل احلفر ه� االأكرث �شي�عاً وا�شتخداماً يف ال�شناعة البرتولية العربية.

**   تطلق ت�شميات خمتلفة على �شائل احلفر يف الدول العربية، فقد ي�شمى طني احلفر، كما ي�شمى اأحياناً الَطفْل اأو الَطفلة يف دول اأخرى.
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ي���ج���ري خ�����الل ع��م��ل��ي��ة 

احلفر  �شائل  ت��دوي��ر  احلفر 

با�شتخدام  م�شتمر  ب�شكل 

ق�ية،  هيدروليكية  م�شخات 

اإىل  ال�����ش��ائ��ل  ي��دخ��ل  بحيث 

و�شالت  البئر عرب جمم�عة 

راأ�ض  من  ويخرج  وخراطيم، 

احل���ف���ر ل��ي��ع���د ث��ان��ي��ة نح� 

امل�ج�د  الفراغ  عرب  ال�شطح 

وج��دار  احلفر  م�ا�شري  ب��ني 

التغليف(،  م�ا�شري  )اأو  البئر 

احللقي.  ب��ال��ف��راغ  وامل�شمى 

وت��ب��ني االأ���ش��ه��م احل��م��راء يف 

�شائل  م�شار   )9 )ال�����س��ك��ل- 

احلفر، حيث تعترب كل نقطة 

م�قع  مبثابة  امل�شار  هذا  من 

حمتمل لت�شرب ال�شائل.

مهام �صائل احلفر

احلف���ر  راأ������ض  ي��ت��ق��دم 

ال�زن  ب�شبب  ال�شخر  �شم�ن 

ت�شكيلة  م��ن  ع��ل��ي��ه  امل��ط��ب��ق 

احلفر )Drill String( مرتافقاً مع دورانه مبالم�شة قاع البئر، مما ينجم عنه ته�شم ال�شخر وتق�شريه اإن 

�شح التعبري، منتجاً قطعاً �شغرية احلجم من ال�شخر تدعى فتات احلفر )Cuttings( والتي يجب التخل�ض 

منها لعدة اأ�شباب اأهمها:

تنظيف قاع البئر اأمام راأ�ض احلفر حتى ال ي�شيع جزء من زمن احلفر يف طحن هذه الفتات، وه�  -

ما ي�ؤدي اإىل نق�شان عمر راأ�ض احلفر وازدياد �شرعة تاآكله، وتناق�ض �شرعة تقدم احلفر.

اإن االأحجام املختلفة لهذه الفتات وتركيبها الليث�ل�جي املتغري ح�شب الطبقة املخرتقة قد ي�ؤدي اإىل  -

تغيري م�ا�شفات �شائل احلفر امل�شتخدم.

عند ت�قف دوران �شائل احلفر يف البئر الأي �شبب )مثل حالة اإ�شافة ما�ش�رة حفر جديدة( فاإن  -

هذه الفتات قد ترت�شب ف�ق راأ�ض احلفر مما قد ي�ؤدي اإىل ا�شتع�شائه. ويف حالة �شحب امل�ا�شري 

لتبديل راأ�ض احلفر، ميكن لهذه الفتات اأن ترت�شب على القاع ثانية مما ي�شتدعي اإعادة حفرها.

هذه  من  للتخل�ض  البئر  من  اخلارج  احلفر  �شائل  غربلة  اأو  ت�شفية  تتم  وغريها،  االأ�شباب  لهذه 

االأهمية،  غاية  يف  دوراً  احلفر  �شائل  لزوجة  تلعب  وهنا  احلفر.  �شائل  مهام  اأوىل  من  وهذه  الفتات، 

له  ت�شمح  بحيث  احلد  اإىل  لزوجته  تزداد  احلركة،  عن  يت�قف  اأو  ال�شائل  دوران  �شرعة  تقل  فعندما 

اإىل  الفتات �شمنه، حيث ي�شكل ما ي�شبه الهالم )Gel(، وعند ع�دة احلركة يع�د هذا الهالم  بتعليق 

ثانية. ال�شائلة  احلالة 

ال�سكل- 9 

م�سار �سائل احلفر
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ت�شتخدم  حيث   ،)Stabilization( ال�شخر  ثبات  على  املحافظة  احلفر  �شائل  ي�ؤديها  التي  املهام  ومن 

اإ�شافات خا�شة للتاأكد من اأن ال�شخ�ر لن متت�ض هذا ال�شائل، وهذه نقطة يف غاية االأهمية، اإذ اأن امت�شا�ض 

املاء من ال�شائل يف ال�شخ�ر الغ�شارية ي�ؤدي اإىل انتفاخها )Swell( مما قد ي�شبب ا�شتع�شاء ت�شكيلة احلفر، 

ومن املعروف يف ال�شناعة البرتولية اأن ال�شخ�ر الغ�شارية هي اأكرث اأن�اع ال�شخ�ر التي ت�شادفها عمليات 

، حيث تقدر التكلفة 
20

احلفر، وهي امل�ش�ؤولة عن اأعلى ن�شبة من م�شاكل احلفر املتعلقة باأن�اع ال�شخ�ر املخرتقة

غري املنتجة التي تت�شبب بها هذه ال�شخ�ر بح�ايل 500 اإىل 600 ملي�ن دوالر �شن�ياً. كما اأن ال�شخ�ر امللحية 

ميكن اأن تذوب وتتهدم وي�ؤدي ذوبانها اإىل تغيري م�ا�شفات ال�شائل. 

ويعمل �شائل احلفر على تربيد راأ�ض احلفر الذي يدور ب�شرعات عالية، اإ�شافة اإىل قيام ال�شائل بدور 

التزليق )Lubricant( لراأ�ض احلفر وللم�ا�شري، ويعمل على نقل الطاقة اإىل راأ�ض احلفر يف حالة احلفر 

برج احلفر  يتحمله  الذي  )Buoyancy( من اجلهد  الطف�  وتقلل خا�شية   ،)Turbo Drilling( العنفي 

نتيجة ازدياد العمق وارتفاع عدد امل�ا�شري امل�شتخدمة، اإ�شافة اإىل العديد من املهام االأخرى.

اأهم ما يق�م به �شائل احلفر ه� التحكم يف �شغط البئر عرب معاك�شة ال�شغط الناجت عن وزن  ومن 

 Weighing( اإ�شافة مثقالت ل�شائل احلفر الناجت عن م�ائع الطبقات. ويتم عادة  اأو ال�شغط  ال�شخ�ر 

Agents( لزيادة كثافته مما يزيد من �شغطه على جدران البئر. ويف حال انخفا�ض هذا ال�شغط املعاك�ض، 
ت�شبح الفر�شة �شانحة اأمام املكمن ليدفع مبحت�ياته نح� البئر ومنه اإىل �شطح االأر�ض.

اإن التف�شيل ال�شابق فيما يتعلق ب�شائل احلفر ت�شتلزمه حقيقة اأن �سائل احلفر هو خط الدفاع االأول 

اندفاع خالل  اأو  ت�شريب  ال�شائل يف حال حدوث  الكامن يف هذا  اإىل اخلطر  اإ�شافة  االندفاعات،  اأمام 

عمليات احلفر اأو عمليات اإ�شالح االآبار.

رمبا تك�ن �ش�ائل احلفر التي تخرج اإىل �شطح االأر�ض/مياه البحر نتيجة االندفاع هي اأه�ن ال�شّرين 

اإن جاز التعبري، وذلك ب�شبب قلة كمية هذه ال�ش�ائل مقارنة بت�شرب م�ائع الطبقة من نفط وغاز ومياه 

طبقية. لكن ذلك ال مينع اأن بع�ض امل�اد الداخلة يف تركيبها قد ي�شل تاأثريها اإىل حد ال�شمية، وهذا ما 

يحدو الإيراد ملحة عن بع�ض تاأثرياتها على البيئة.

 )ferro-chrome lignosulfonate( الكروم واحلديد ليغن��شلف�نات  املثال تعرف مادة  فعلى �شبيل 

�شمن  وندٍف  زغاباٍت  ت�شكل  متنع   )Thinner( مرققة  كمادة  امل�شتخدمة  ال�شائعة  االإ�شافات  اأحد  باأنها 

اال�شتجابات  على  ت�ؤثر  املادة  هذه  اأن  بينت  الدرا�شات  من  العديد  لكن   .)Deflocculent(احلفر �شائل 

االأخرى مادة  ال�شائعة  االإ�شافات  لها. ومن  تتعر�ض  التي  االأ�شماك  لبي��ض وفراخ  الفيزي�ل�جية احلي�ية 

والتي   CMC ال�شائع  با�شمها  املعروفة   ،)Carboxy-Methyl-Cellulose( �شيليل�ز  ميثيل  كارب�ك�شي 

ميكن اأن ت�شبب م�ت االأ�شماك عند تركيز 1000 - 2000 ملغ / ليرت، بينما ت�شبب لها تغريات فيزي�ل�جية 

عند تركيز يرتاوح بني 12 - 50 ملغ / ليرت.

كما اأن هناك العديد من امل�اد االأخرى امل�شتخدمة مثل م�انع ت�شكل الرغ�ة، ورافعات اللزوجة، وم�اد 

التزليق، وم�اد التثبيت، ومن�شطات الت�تر ال�شطحي، ومانعات التاآكل، وغريها، والتي تبني نتيجة للدرا�شات 

اأنها ذات تاأثري على الكائنات احلية يرتاوح بني التغريات الفيزي�ل�جية الب�شيطة، مثل اإنقا�ض اخل�ش�بة، 

وانخفا�ض معدل التغذية، و�ش�الً اإىل ارتفاع ن�شبة ال�فيات وذلك ح�شب تركيز هذه امل�اد*.

*  Offshore-environment.com.
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وعم�ماً ت�جد العديد من الت�شانيف ل�ش�ائل احلفر ا�شتناداً اإىل تاأثريها البيئي وح�شب تركز امل�اد ال�شامة 

اأ�شرتاليا  يف  وامل�شادر  ال�شناعة  اإدارة  اعتمدتها  التي  الت�شانيف  اأحد   )3 )اجل���دول-  ويبني  حتت�يها،  التي 

يعرب  ح��ي��ث   ،
21 

)DOIR(

القاتل  التاأثري  عن   LC50
على 50 % من املتع�شيات 

لدرا�شة  ا�شتخدمت  التي 

ال�شامة  امل���اد  تركيز  تاأثري 

يف ال�شائل*.

ما  م���ادة  جن���اح  يعترب 

اأح��د   LC50 اخ��ت��ب��ار  يف 

الع�امل التي ت�شاعد على 

انت�شارها جتارياً يف الدول التي ت�يل العناية مب��ش�ع التاأثريات البيئية ل�ش�ائل احلفر. وقد �شهدت الفرتة 

املمتدة بني الثمانينات ومطلع الت�شعينات من القرن املا�شي تط�راً ملح�ظاً يف معايري التحكم ب�شمية �ش�ائل 

احلفر، وت�شمنت طريقة التحكم بهذه املعايري عدة اإجراءات منها اختبارات لل�شمية، والبحث عن بدائل 

قليلة ال�شمية للم�اد الداخلة يف تركيب �شائل احلفر، وطرق ف�شل امل�اد ال�شامة قبل التخل�ض من ال�ش�ائل.

املغم�رة،  وخا�شة عند احلفر يف  ال�شركات  من  العديد  قبل  �ش�ائل احلفر من  �شمية  اختبار  ويطبق 

وجترى هذه االختبارات عادة على بع�ض املخل�قات البحرية مثل املحار، والروبيان )اجلمربي(، وال�شرطان، 

واالأ�شماك، والرخ�يات. وتعرب هذه االختبارات اإجبارية يف بع�ض الدول مثل ال�اليات املتحدة وبريطانيا.

فالكروم  �شمية،  اأقل  مبركبات  ال�شامة  املركبات  بع�ض  ا�شتبدال  فتت�شمن  ال�شمية  قليلة  البدائل  اأما 

)Chromium( وه� من املعادن الثقيلة امل�ج�دة يف ليغن��شلف�نات الكروم بن�شبة 2-4 %، جرى ا�شتبداله 

ب�ش�ارد اأخرى كاحلديد اأو املنغنيز اأو الكال�شي�م اأو الب�تا�شي�م، ورغم اأن هذه املركبات كانت )خمربياً( اأقل 

الكروم  �ش�ارد  من  فاعلية 

وخ���ا����ش���ة ع��ن��د درج����ات 

اأن  اإال  العالية،  احل���رارة 

ا�شتخدامها حقلياً بني اأنها 

قادرة على التحكم بلزوجة 

����ش���ائ���ل احل����ف����ر ���ش��م��ن 

احلدود املطل�بة.

وي��ب��ني )اجل��������دول- 4( 

احلفر  �ش�ائل  بع�ض  �شمية 

اإ�شافات  على  حتت�ي  التي 

ملنع انحالل فتات احلفر اأو 

للتحكم بالغ�شار امل�ج�د يف 

الطبقات التي يتم اخرتاقها 

.
22

اأثناء عملية احلفر

*  Lethal Concentration to 50% of test organisms.

اجلدول- 3

ت�سنيف �سوائل احلفر ح�سب درجة �سميتها

تركيز LC50الت�سنيف

اقل من 100 األف ملغ/لترغير �شام

10 اآالف - 100 األف ملغ/لترتقريباً غير �شام
1000 - 10 اآالف ملغ/لترقليل ال�شمية
100- األف ملغ/لتر�شام تقريباً

1- 100 ملغ/لتر�شام
اأكثر من 1 ملغ/لتر�شام جداً

اجلدول- 4

�سمية بع�س �سوائل احلفر

LC50 التركيز نوع ال�سائل

>1،000،000 3
1.15 غ/�شم  

)i(PHPA
>1،000،000 3

1.7 غ/�شم PHPA
140،000  كل�ر ال�ش�دي�م

3
1.71 غ/�شم PHPA / ماء مالح

>1،000،000 3
1.6 غ/�شم PHPA / ماء البحر

621،000 ماء البحر مع لغن��شلفات

300،000 ماء عذب مع لغن��شلفات

203،000 اأ�شا�ض كل�شي

33،000 ب�ليمير/ كل�ر الب�تا�شي�م

>1،000،000 �شائل حفر اإي�ني

5،970 ديزل 2% ماء عذب/ لغن��شلفات الكروم

4،740 زيت معدني 2 %+ 15 % مركبات عطرية

ماء عذب/ لغن��شلفات الكروم/ 

زيت معدني/ مركبات عطرية

22،500 زيت معدني 2 %+ 15 % مركبات عطرية ماء عذب/ لغن��شلفات الكروم/ زيت معدني

180،000 �شائل حفر ذو اأ�شا�ض زيتي
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كما ينظر لهذه ال�ش�ائل من ناحية قابليتها للتحلل البي�ل�جي، وهي من اخل�ا�ض الهامة التي يفرت�ض اأن 

ت�شمن عدم بقاء ال�شائل بدون حتلل لفرتة ط�يلة فيما ل� ح�شل اندفاع ما اأو تهريب لهذا ال�شائل. ويرتبط 

معدل �شرعة التحلل البي�ل�جي بعدة ع�امل، من اأهمها:

درجة احلرارة، وخا�شة عند احلفر يف املغم�رة.. 1

تركيز امل�اد الداخلة يف تركيب ال�شائل.. 2

قطر حبيبات امل�اد ال�شلبة امل�شتخدمة يف تركيب ال�شائل.. 3

ورغ�����م اأه���م���ي���ة ه��ذه 

�شرعة  اأن  اإال  اخلا�شية، 

حت��ل��ل ���ش��ائ��ل احل��ف��ر قد 

تك�ن اأحد امل�شاكل البيئية 

ينتج  ف��ق��د  ذات���ه���ا،  ب��ح��د 

ال�شريع  اال�شتهالك  عنها 

م��ن��اط��ق  ل��الأك�����ش��ج��ني يف 

االندفاع يف املغم�رة، مما 

الكائنات احلية من  يحرم 

ويت�شبب  االأك�شجني  ه��ذا 

�ش�ائل  تاأثري  اأم��ا  مب�تها. 

على  امل��خ��ت��ل��ف��ة  احل���ف���ر 

االإن�شان، فيتعلق بالرتكيب 

ال�ش�ائل  لهذه  الكيميائي 

.
)اجلدول- 5(23

الآثار البيئية للنفط والغاز

هناك العديد من امل�اد التي ميكن اأن تت�شرب اإىل البيئة املحيطة ب�شبب احل�ادث، واأهمها:

ملعرفة تاأثري النفط على البيئة البد من معرفة الطريقة التي يتفكك فيها النفط يف الطبيعة، اإذ كما 

اأن النفط يتك�ن من عدد كبري جداً من  تعالج نف�شها*، وينظر هنا اإىل حقيقة  يقال فاإن الطبيعة دوماً 

املركبات الع�ش�ية والالع�ش�ية، وتغري الرتكيب اأو تغري ن�شب تلك امل�اد ي�ؤثر على ن�عية النفط وخ�ا�شه 

وبالتايل تاأثريه على البيئة، كما ي�ؤثر على الطريقة املثلى الإزالة اآثار هذا النفط عند اندفاعه.

تفكك النفط املندفع يف الطبيعة

عند ح�ش�ل اندفاع ما على الياب�شة تك�ن امل�شاحة التي ينت�شر عليها النفط حمدودة ن�شبياً، كما اأن 

اال�شتجابة ملعاجلة االندفاع تك�ن اأي�شر ب�شبب ال�شه�لة الن�شبية لنقل املعدات الالزمة للمعاجلة.

اأما يف املغم�رة، فاإن هذا النفط قد يتبدد الحقاً نتيجة عمليات فيزيائية وكيميائية خمتلفة ت�ؤدي اإىل 

اآلية هذا التفكك على ن�ع النفط وتركيبه، فالنفط اخلفيف احلاوي على ن�شبة  تفككه )حتلله(، وتعتمد 

عالية من املتكثفات يتبخر ب�شه�لة، بينما قد يتح�ل  النفط الثقيل اإىل م�شتحلب ي�شعب التخل�ض منه 

اأ�شعب من التخل�ض من النفط نف�شه، ويحتاج اإىل زمن ط�يل حتى يتفكك. ويرتبط زمن التفكك عملياً 

*  Mother nature heals itself.

المخاطر ال�شحيةالمادة

النفط الخام

منخف�ض ال�شمية- ي�ؤثر على الجهاز الع�شبي المركزي 

عند التعر�ض له لفترة ط�يلة وقد ي�شبب االكتئاب- ت�شقق 

الجلد وتق�شره- يحت�ي على م�اد م�شرطنة

الديزل )زيت الغاز(

تهيج الجلد وت�شققه، يزيل الده�ن الطبيعية الم�جدة تحت 

الجلد- مرتفع ال�شمية ب�شبب احت�ائه على ن�اتج التك�شير للمركبات 

الط�يلة- يحت�ي على مركبات حلقية بع�شها م�شرطن

تعتبر عم�ماً من الم�اد منخف�شة ال�شميةاالأوليفينات

ال تعتبر �شامة اإال عندما تزيد الجرعة عن 1000 ملغ/ كغ من وزن الج�شماالإ�شترات

ZnBr2 بروميد الزنك
مادة مخر�شة واأكالة – تهيج االأغ�شة المخاطية والجهاز التنف�شي- 

ي�شبب حروق في الجلد خا�شة مع وج�د �شيء من الرط�بة

البنت�نايت

Al2O34SiO2H2O 

�شميته مرتبطة ب�ج�د الك�ارتز SiO2 الذي ي�شبب 

االلتهاب الرئ�ي وانتفاخ الرئة وال�شرطان

هيدروك�شيد ال�ش�دي�م 

NaOH
مادة اأكالة، ابتالعها قد ي�شبب الم�ت

هيدروك�شيد 

KOH الب�تا�شي�م

مادة اأكالة ي�ؤدي ا�شتن�شاقها اإلى وذمة في الحنجرة وت�شنجات 

حادة قد ت�شبب الم�ت. ابتالعها قد ي�شبب انثقاب المعدة

اجلدول- 5

التاأثريات ال�سحية لبع�س املركبات امل�ستخدمة يف �سوائل احلفر
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مبجم�عة من الع�امل، تت�شمن:

كمية ون�ع النفط.. 1

الظروف املناخية، كدرجة احلرارة و�شرعة الرياح.. 2

بقاء النفط على �شطح املاء اأو انتقاله مع التيارات نح� ال�شاطئ.. 3

اأي اأن �شرعة عملية التفكك برّمتها ترتبط بن�عية النفط والظروف املحيطة، فالتفكك �شيك�ن اأ�شرع يف 

البحار العاتية منه يف املياه ال�شحلة الهادئة. كما اأن عمليات التنظيف الالحقة تعتمد بدورها على ن�عية 

النفط، فالنفط اخلفيف قد تك�ن عملية تنظيفه والتخل�ض منه اأ�شهل من النفط الثقيل، اإال اأن املركبات 

اأن  اأما الظروف املحيطة فيمكن  اله�اء.  اأ�شرع م�شببة تل�ث  اخلفيفة امل�ج�دة فيه �ش�ف تتطاير ب�شكل 

يك�ن اجتاه الريح مثاالً عليها، فقد تدفع الرياح البقعة النفطية نح� ال�شاطئ فت�ؤثر على املخل�قات التي 

ت�شت�طنه، اأو قد تدفع البقعة اإىل عر�ض البحر حيث يك�ن تاأثريها البيئي اأقل.

التغريات  من  �شل�شلة  اإىل  تعر�شه  اإىل  ي���ؤدي  امل��اء،  ب�ج�د  وخا�شة  اخلارجي  للمحيط  النفط  تالم�ض  اإن 

الفيزيائية والكيميائية التي حتدث بدرجات خمتلفة ولكنها تبداأ ب�شكل ف�ري.

وللنظر يف التاأثريات البيئية الندفاع النفط، البد من النظر يف اآلية تفككه، التي ت�شمل املراحل الثماين 

التالية:

Spreading 1. االنت�سار
كلما زادت  عند حدوث اندفاع ما، تنت�شر بقعة النفط على �شطح املاء نتيجة فرق الكثافة، وعم�ماً 

لزوجة النفط كلما كانت البقعة اأقل انت�شاراً والعك�ض �شحيح، لكن هذا ال مينع اأن بقعة النفط الثقيل ميكن 

اأن تنت�شر على م�شاحات وا�شعة، كما اأن �شماكتها �شتك�ن خمتلفة من مكان الآخر. وت�ؤدي الرياح واالأم�اج 

والتيارات املائية اإىل تفتيت هذه البقعة اإىل بقع اأ�شغر ترتا�شف باجتاه الريح.

اجلاذبية  ق�ة  وج�د  ذلك  ومرد  مائية،  تيارات  اأو  رياح  وج�د  حالة عدم  عادة حتى يف  البقعة  وتنت�شر 

�شطح  بني  الرتابط  وق�ة  جهة،  من 

 Interfacial( النفط  و�شطح  امل��اء 

ت�شتمر  االأخ��رية  وهذه   ،)Tension
بالتاأثري على النفط مهما كان حجم 

القطرات النفطية �شغرياً. 

�شرعة   )10 )ال�������س���ك���ل-  ي��ب��ني 

امل�اد  من  املختلفة  االأن���اع  انت�شار 

املاء.  �شطح  على  الهيدروكرب�نية 

الثقيلة  امل�����اد  اأن  ي��الح��ظ  ح��ي��ث 

تنت�شر على م�شاحة اأقل خالل نف�ض 

اخلفيفة  امل���اد  مع  مقارنة  الزمن 

وذلك نتيجة لزوجتها املرتفعة. اأما 

ما يالحظ من ال�شكل من انخفا�ض 

بالعالقة  الغازولني  انت�شار  م�شاحة 

ال��ذي  التبخر  ف�شببه  ال��زم��ن،  م��ع 

ال�سكل- 10

�سرعة انت�سار البقعة الهيدروكربونية
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 اإىل اأنه عندما تك�ن البقعة النفطية قريبة من ال�شاطئ 
24

يحد من هذه امل�شاحة. وت�شري بع�ض الدرا�شات

وتك�ن �شرعة الرياح اقل من 10 كم/ ال�شاعة، فاإن البقعة تتحرك بنف�ض �شرعة حركة املياه، اأو ما يعادل 

3 % من �شرعة الريح.

اأخرى،  النفط من جهة، وبطبيعة الرتبة من جهة  تتاأثر برتكيب  النفط  الياب�شة، فاإن حركة  اأما على 

فالنفط منخف�ض اللزوجة مثاًل �شيتغلغل ب�شرعة يف الرتبة اجلافة مرتفعة امل�شامية، مما يعني اأن انت�شاره 

على �شطح االأر�ض �شيك�ن اأقل. ويتحرك النفط خالل الرتبة نح� االأ�شفل متاأثراً باجلاذبية حتى ت�قفه 

طبقة كتيمة ما، اأو يتم امت�شا�شه ب�شكل كلي من احلبيبات املك�نة للرتبة، كما اأنه يف حالة تالقيه مع املياه 

اجل�فية فاإنه �شيتحرك معها، وقد يظهر يف اأماكن اأخرى كالينابيع القريبة مثاًل.

Evaporation 2. التبخر
عملية  اأه����م  ال��ت��ب��خ��ر  ي��ع��ت��رب 

تاأثري  ولها  النفط،  لها  يتعر�ض 

ك��ب��ري ع��ل��ى ك��م��ي��ة ال��ن��ف��ط ال��ت��ي 

الياب�شة  ع��ل��ى  ���ش���اء  تبقى  ق��د 

ت�شبح  واإج���م���االً  امل���ي���اه،  يف  اأو 

زادت  كلما  اأ�شرع  التبخر  عملية 

م�شاحة بقعة النفط اأو انخف�شت 

�شماكتها، ومن نافل الق�ل اأنه كلما 

زادت كميات املركبات اخلفيفة يف 

النفط كلما كان زمن تبخرها اأقل، 

بينما ت�جد بع�ض املركبات الثقيلة 

درجة  ك��ان  مهما  تتبخر  لن  التي 

احلرارة املحيطة ومهما كان الزمن 

يتبخر  وعندما   .)11 )ال�����س��ك��ل- 

البقعة  م��ن حجم   %  40 ح���ايل 

النفطية فاإن لزوجة النفط املتبقي 

قد ترتفع مبقدار األف �شعف، كما 

ترتفع كثافته مبعدل قد يزيد عن 10 % من الكثافة االأ�شلية.

Dispersion 3. الت�ستت
ت�ؤدي االأم�اج واال�شطرابات املائية اإىل ت�شتيت اأو تفتيت بقعة النفط اإىل بقع اأ�شغر كما ذكر �شابقاً، 

وتزداد هذه البقع �شغراً حتى ت�شل اإىل حجم القطرات ال�شغرية جداً )Droplet( لتمتزج مع املياه. ويعتمد 

الت�شتت على ن�ع النفط وطاقة االأم�اج، فالنفط الثقيل قد ال يت�شتت اإال بن�شبة �شئيلة ال تذكر، بينما قد 

يت�شتت النفط اخلفيف كلياً خا�شة يف حال انخفا�ض ن�شبة االأ�شفلت فيه وارتفاع ن�شبة املركبات امل�شبعة. 

وميكن على �شبيل املثال االإ�شارة اإىل حادثة ت�شرب من الناقلة Braer التي حدثت عام 1993 قبالة �ش�احل 

ا�شكتلندا، حيث اأدت االأم�اج الق�ية جداً اإىل ت�شتيت كامل كمية النفط املت�شربة )85 األف طن من النفط 

 )Mervin، 2001( معدل عن

ال�سكل- 11

�سرعة انت�سار االأنواع املختلفة من املواد الهيدروكربونية على �سطح املاء
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اخلفيف، و2000 طن من النفط الثقيل(، وذلك نتيجة الرياح العا�شفة التي زادت �شرعتها عن 150 كم 

.
25

يف ال�شاعة

وعادة تبقى القطرات االأ�شغر حجماً )20 ميكرون( على حالها معلقة يف املياه، اأما القطرات االأكرب فقد 

ترتفع نح� ال�شطح حيث ميكن اأن جتتمع لت�شكل بقعاً جديدة، اأو قد تنت�شر اأكرث م�شكلة طبقة رقيقة جداً.

Emulsification 4. اال�ستحالب

يت�شكل امل�شتحلب عند احتاد مائعني يك�ن اأحدهما معلقاً )Suspended( يف االآخر، وي�شري ا�شتحالب 

امتزاج فيزيائي  نتيجة  النفط، وهذا يح�شل  املاء معلقة يف  التي تك�ن فيها قطرات  العملية  اإىل  النفط 

بع�ض  كان  واإن  بدقة،  امل�شتحلب غري معروفة  ت�شكل  اآلية  تزال  املاء. وال  اال�شطراب على �شطح  يدعمه 

 25  - املاء )10  من  البحر جترب قطرات دقيقة جداً  الناجتة عن حترك مياه  اأن الطاقة  الباحثني يرى 

ميكرون( على الدخ�ل بني قطرات النفط. وحتى ل� كان النفط منخف�ض اللزوجة فاإن هذه القطرات لن 

تك�ن قادرة على االبتعاد عن قطرات النفط رمبا ب�شبب ق�ة التجاذب ال�شطحي. اأما يف حال ك�ن النفط 

مرتفع اللزوجة فاإنه من ال�شعب اأن يت�شكل امل�شتحلب اأ�شا�شاً. ونتيجة تاأثري اجلاذبية تتجه هذه القطرات 

اإىل اأ�شفل البقعة النفطية، وي�ؤدي وج�د االأ�شفلتني والراتنجات اإىل تثبيت هذه القطرات.

يك�ن امل�شتحلب املت�شكل عادة مرتفع اللزوجة واأكرث ثباتاً من النفط املندفع، وقد ي�شار له ا�شطالحاً 

با�شم ق�شدة ال�ش�ك�ال ب�شبب مظهره. وبعيداً عن زيادة ثبات النفط، فاإن ت�شكل امل�شتحلب يزيد حجم امل�اد 

التي يجب ا�شرتجاعها ما بني ثالثة اإىل اأربعة اأ�شعاف حجم النفط املندفع اأو املت�شرب اأ�شا�شاً. ومن اجللي 

اأنه كلما زادت ن�شبة االإ�شفلتني يف النفط كلما زادت قابليته لت�شكيل امل�شتحلب. ويف بع�ض احلاالت قد 

ينف�شل هذا امل�شتحلب اإىل مك�ناته االأولية )نفط، وماء( عندما يك�ن �شطح املاء راكداً ي�شاعده على ذلك 

ارتفاع درجة حرارة امل�شتحلب نتيجة التعر�ض حلرارة ال�شم�ض. واإجماالً ميكن للماء اأن ي�جد مع النفط 

باأربعة اأ�شكال، هي:

بع�ض اأن�اع النفط قد حتت�ي على 1 % من املاء، وهذا ال ي�ؤثر عملياً على خ�ا�شها الفيزيائية اأو . 1

.
26

الكيميائية

غري . 2 م�شتحلبات  ي�شكل  وه��ذا  فقط،  اللزوجة  نتيجة  النفط  قطرات  بني  امل��اء  قطرات  احتجاز 

م�شتقرة تظهر عادة عند عدم وج�د ن�شبة م�ؤثرة من االإ�شفلتني اأو نتيجة ارتفاع ن�شبة املركبات 

العطرية، وتتفكك هذه امل�شتحلبات ب�شرعة عندما تخف حركة االأم�اج.

اإىل . 3 اإ�شافة  والراتنجات  االأ�شفلتني  الرتابط مع  نتيجة ق�ة  تت�شكل  التي  امل�شتحلبات وهي  اأ�شباه 

لزوجة النفط، وتظهر عندما ال تقل ن�شبة االإ�شفلت عن 3 %، وترتاوح لزوجتها بني 20 - 80 

�شعفاً من لزوجة النفط املندفع.

%، وترتاوح لزوجيتها بني . 4  8 امل�شتحلبات امل�شتقرة، وتت�شكل عندما ال تقل ن�شبة االأ�شفلتني عن 

500 - 800 �شعف لزوجة النفط املندفع، وهي التي ت�شاهد بل�ن بني حممر على �شطح املاء بعد 
االندفاعات النفطية، وتبقى ثابتة الأ�شابيع اأو حتى لعدة �شه�ر.

ي�ؤدي ت�شكل امل�شتحلبات امل�شتقرة اإىل زيادة حجم البقعة النفطية حتى ثالثة اأ�شعاف اأحياناً، ونتيجة 

 )Skimmer( ا�شتقرار هذه امل�شتحلبات، ي�شبح التعامل معها اأمراً �شعباً جداً، فال ميكن ا�شتعمال الك�ا�شط
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للتخل�ض منها، كما ال ميكن اإحراقها ب�شبب احت�ائها على ن�شبة عالية من املاء قد ت�شل اإىل 70 % من 

حجمها. اإ�شافة اإىل ذلك تنخف�ض ن�شبة التبخر واالأك�شدة والتحلل البي�ل�جي.

Dissolution 5. االنحالل
يحت�ي النفط عادة على بع�ض امل�اد القابلة لالنحالل يف املاء، وهذا يعتمد على تركيب النفط وعلى 

النفط  يتعر�ض  عندما  اأ�شرع  االنحالل  عملية  وتك�ن  فيها،  وال�ش�ارد  االأمالح  ون�شبة  اأي�شاً  املياه  تركيب 

 )Toluene( والت�ل�ين )Benzene( املندفع اإىل عملية الت�شتيت. تعترب امل�اد العطرية اخلفيفة كالبنزين

من امل�اد التي ميكن اأن تنحل يف املاء، كما اأنها من اأوىل امل�اد التي تتعر�ض للتبخر وهي عملية اأ�شرع من 

االنحالل مبعدل يرتاوح بني 10 - 100 مرة، وبالتايل فاإن تاأثري عملية االنحالل على النفط الفقري بهذه 

امل�اد يك�ن حمدوداً واأقل اأهمية من باقي العمليات.

Oxidation 6. االأك�سدة
عند تفاعل النفط مع االأك�شجني امل�ج�د يف املاء واله�اء، فاإن العملية قد ت�شري باأحد اجتاهني، االأول 

ه� اأن ي�شكل النفط مادة ثابتة هي القطران )Tar( حيث تتك�ن كرات من القطران وهي عبارة عن طبقة 

خارجية من املك�نات الثقيلة حتيط باملك�نات االأخف داخلها، اأما االجتاه الثاين فه� اأن يتفكك النفط اإىل 

مركبات قابلة لالنحالل. وبالتاأكيد فاإن تركيب النفط و�ش�ء ال�شم�ض يعتربان من اأهم الع�امل التي تق�د 

عملية االأك�شدة التي تعترب عملية بطيئة جداً، فحتى يف اأف�شل احلاالت ال يتاأك�شد اأكرث من 10 % من كمية 

النفط يف الي�م ال�احد. 

Sedimentation 7. الرت�سب
رغم اأنها من احلاالت النادرة، اإال اأن بع�ض اأن�اع النفط الثقيل قد تزيد كثافتها الن�شبية عن كثافة املاء، 

مما ي�شبب تر�شب النفط والت�شاقه بالكائنات البحرية �ش�اء النباتية اأو غريها. اأما النفط الذي ي�شل اإىل 

ال�شاطئ فقد يختلط مع الرمال ويلت�شق بها، وعند اجنراف هذه الرمال اإىل البحر نتيجة حركة االأم�اج اأو 

حركات املد واجلزر، فاإنها �شتغ��ض بدورها نح� القاع. ويف حال حدوث حريق نتيجة االندفاع، فاإن ن�اجت 

االحرتاق بدورها �شترت�شب نح� القاع. 

Biodegradation 8. التحلل البيولوجي

تعي�ض يف مياه البحر اأحياء دقيقة )Microorganisms( لديها القدرة على حت�يل النفط اإىل مركبات 

قابلة لالنحالل يف املاء، بل ويف بع�ض احلاالت ميكنها حت�يل النفط اإىل ماء وثاين اأك�شيد الكرب�ن. وال 

تت�شاوى كافة اأن�اع النفط يف قابليتها للتحلل، كما اأن وج�د بع�ض امل�اد برتاكيز خمتلفة ميكنه اأن ي�ؤثر 

على قدرة تلك االأحياء على حتليل النفط، ومن هذه امل�اد: النرتوجني، والف��شف�ر، واالأك�شجني، اإ�شافة 

اإىل تاأثري درجة احلرارة املنا�شبة حلياة االأحياء الدقيقة. فعملية التحلل ميكن اأن حتدث فقط يف البيئة 

البيئة غري مت�افرة عم�ماً،  الرياح، تك�ن هذه  الاله�ائية )Anaerobic(، ونظراً حلركة االأم�اج وتاأثري 

وبالتايل فاإن تاأثري التحلل البي�ل�جي يك�ن حمدوداً يف نطاق متا�ض النفط باملاء فقط. اإن حت�ل النفط اإىل 
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قطرات �شغرية جداً �ش�اء ب�شكل طبيعي اأو با�شتخدام امل�اد الكيميائية املنا�شبة، يزيد من م�شاحة النفط 

املالم�ض للماء مما ي�شاهم يف ت�شريع عملية التحلل.

اأو  البقع  من  التخل�ض  يف  ت�شاهم  التي  الطبيعية  العمليات  اأه��م  ه�  التبخر  اإن  الق�ل  وميكن 

اأن يتبخر ب�شكل كلي  امل�شتقات النفطية، حيث ت�شري الدرا�شات اإىل الغازولني على �شبيل املثال ميكن 

خالل ي�مني عندما تك�ن درجة احلرارة يف حدود 15 درجة مئ�ية، بينما ويف نف�ض ال�شروط �شيتبخر 

60 % من بقعة من الديزل، و40 % من بقعة من النفط اخلفيف، و20 % من بقعة من النفط الثقيل. 

اأما ثاين العمليات من حيث االأهمية فهي ت�شكل امل�شتحلبات التي تغري خ�شائ�ض النفط ب�شكل كبري، 

وقد حت�له اإىل كتل لزجة �شلبة وثقيلة ي�شهل التخل�ض منها.

املواد الكيميائية امل�صتخدمة

تلعب امل�اد الكيميائية دوراً هاماً خالل عمليات احلفر وال�شمنتة واالإكمال وحتى خالل اإحياء االآبار وخالل 

االإنتاج واالأعمال االإ�شالحية الالحقة على البئر. وكما تقدم ذكره، فاإن امل�اد الكيميائية خالل عملية احلفر 

ت�ؤثر على قدرة �شائل احلفر على رفع فتات احلفر )Cuttings( وعلى قدرته على ت�شكيل �شغط معاك�ض على 

جدران البئر وتثبيتها. وخالل عملية االإنتاج تق�م بع�ض امل�اد الكيميائية بدور م�شاعد مثل م�انع التاآكل وامل�اد 

التي متنع ت�شكل الرغ�ة النفطية، ويف عمليات االإ�شالح يتم اأحياناً حقن مثبتات حتد من حترك الرمال نح� 

البئر، اإ�شافة اإىل الكثري من العمليات االأخرى التي ال ت�شتغني عن امل�اد الكيميائية.

تق�شم امل�اد الكيميائية امل�شتخدمة يف احلفر واالإنتاج اإىل اأربعة اأق�شام رئي�شية، هي:

امل�اد الكيميائية امل�شتخدمة يف �شائل احلفر.. 1

امل�اد الكيميائية امل�شتخدمة يف عمليات ال�شمنتة.. 2

امل�اد الكيميائية امل�شتخدمة يف االإحياء واالإ�شالح.. 3

امل�اد الكيميائية امل�شتخدمة يف عمليات االإنتاج.. 4

بينما  البئر،  امل�ج�دة يف  ال�ش�ائل  اإىل  مبا�شرة  باإ�شافتها  االأوىل  الثالثة  االأ�شناف  ت�شتخدم  وعم�ماً 

ي�شتخدم ال�شنف الرابع منها مع 

النفط املنتج وخا�شة يف املغم�رة 

على  الغاز  ف�ا�شل  ت�جد  عندما 

ويبني  االإن���ت���اج.  من�شة  ���ش��ط��ح 

ا�شتخدام  ن�شب   )12 )ال�����س��ك��ل- 

امل�اد الكيمائية عرب مراحل عمر 

البئر. 

اإي���راد  هنا  املفيد  م��ن  ولعله 

مثال عن ن�عية امل�اد امل�شتخدمة 

درا�شة  اأ�شارت  فقد  االآب��ار،  على 

قام بها باحث�ن بتكليف من دائرة 

وزارة  يف  املعدنية  العنا�شر  اإدارة 

وج�د   اإىل  االأمريكية،  الداخلية 

.عدة عنا�شر م�شنفة �شمن امل�اد 
معّدل عن Boehm واآخرون، 2001 27

ال�سكل- 12

ن�سب ا�ستخدام املواد الكيميائية عرب مراحل عمر البئر )احلقل( 
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اخلطرة، مت ا�شتخدامها يف 58 بئراً حفرت يف خليج املك�شيك عام 1998، وهي:

1 ..Sodium hydroxide ،هيدروك�شيد ال�ش�دي�م

2 ..Potassium hydroxide ،هيدروك�شيد الب�تا�شي�م

3 ..Acetic acid ،حم�ض اخلليك

كما وجدت ت�شعة م�اد خطرة مت ا�شتخدامها يف عمليات االإكمال واالإحياء واالإ�شالح، وهي:

1 ..Acetaldehyde ،اآ�شيتالدهيد

2 ..Ammonium bisulfate ،بي�شلف�نات االأم�ني�م

3 ..Crotonaldehyde ،كروت�ن األدهيد

4 ..Hydrochloric acid ،)حم�ض الهيدروكل�ريك )حم�ض كل�ر املاء

5 ..Acetic acid ،حم�ض اخلليك

6 ..Ammonium chloride ،كل�ريد االأم�ني�م

7 ..Dodecylbenzene sulfonic acid ،حم�ض �شلف�نات دودي�شيل بنزين

8 ..Hydrofluoric acid ،حم�ض الهيدروفل�ريك

9 ..Zinc bromide ،بروميد الزنك

اأما امل�اد الكيميائية امل�شتخدمة يف معاجلة النفط املنتج، فت�شمنت:

حم�ض اخلليك.. 1

2 ..Aluminum sulfate ،شلفات االأملني�م�

3 ..Ammonium bisulfate ،بي�شلفات االأم�ني�م

4 ..Ammonium chloride ،كل�ريد االأم�ني�م

5 ..Diethylamine ،ثنائي اإيثيل اأمني

6 ..Ethylbenzene ،اإيثيل البنزين

حم�ض الهيدروكل�ريك.. 7

هيدروك�شيد الب�تا�شي�م.. 8

9 . .Naphthalene ،النفتالني

10 ..Phosphoric acid ،حم�ض الف��شف�ريك 

11 ..Sulfuric acid ،حم�ض الكربيتيك 

12 ..Sodium bisulfate ،بيكربيتات ال�ش�دي�م 

13 ..Toluene ،الت�ل�ين 

14 ..Xylene ،الزيلني 
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ومن املالحظ اأن امل�اد اآنفة الذكر ترتاوح خط�رتها بني امل�اد االأّكالة )Corrosive( وامل�اد املخّر�شة اأو 

املهّيجة )Irritant( وحتى القاتلة �شديدة ال�شمية.

حيث:

DF الكيماويات يف �شائل احلفر
C الكيماويات يف عملية ال�شمنتة

CSW الكيماويات يف عمليات االإكمال واالإحياء واالإ�شالح
)PT )O الكيماويات يف معاجلة النفط املنتج

)PT )W الكيماويات يف معاجلة املاء املنتج

اإن اأهمية اإيراد املثال ال�شابق عن ن�عية امل�اد الكيميائية امل�شتخدمة، تنبع من حقيقة اأن اندفاعات 

نا�شرة  ال�شطحية،  املن�شاآت  تدمري  اإىل  ت�ؤدي  ما  كثرياً  بل  فقط،  والغاز  النفط  بانت�شار  تت�شبب  ال  االآبار 

خمزونها من امل�اد الكيميائية على �شطح االأر�ض اأو يف املياه، ح�شب م�قع البئر. ومن ال�ا�شح اأن انت�شار 

هذه امل�اد على �شطح االأر�ض �شيك�ن حمدوداً، بينما يك�ن انت�شارها يف املياه وا�شعاً اأكرث بكثري، مما ي�ؤثر 

على التجمعات البي�ل�جية على قيعان البحار واملحيطات. وملا كان عدد كبري من عمليات اال�شتك�شاف يف 

املغم�رة يتم على حدود الر�شيف القاري، فاإن ال�شعب املرجانية )Coral( �شتك�ن من اأهم املتاأثرين مبا 

تنقله املياه من م�اد �شامة، وهذا بدوره ي�ؤثر على كل النظام البيئي املرتبط بالكائنات احلية التي تتعاي�ض 

التي  املخل�قات  من  بال�شم�م  تاأثراً  اأكرث  البيئية  النظم  تك�ن  فعادة  املرجانية،  ال�شعب  بج�ار  بع�شها  مع 

تعي�ض على القاع يف املناطق ال�شحلة كالرخ�يات واملحار، وهي تختلف من حيث ح�شا�شيتها للم�اد ال�شامة 

وا�شتجابتها لال�شطرابات البيئية.

اأما يف املناطق العميقة، حيث ت�جد اأكرب التجمعات احلي�ية، فاإن الظالم الدام�ض، واملياه الباردة، 

وال�شغط الهائل لعم�د املاء، كلها جتعل من و�ش�ل االإن�شان اإليها �شرباً من امل�شتحيل، وهذا ما يف�شر 

�شبب قلة املعرفة عن هذه التجمعات ودورتها احلياتية.

نظريتها يف  تختلف عن  وتقنية  بيئية  اعتبارات  لها  العميقة  املياه  واالإنتاج يف  اال�شتك�شاف  فعمليات 

املياه ال�شحلة، حيث تك�ن امل�اقع اأبعد عن ال�شاطئ، ويك�ن احتمال و�ش�ل النفط اإىل ال�ش�احل يف حال 

حدوث اندفاع ما اأقل. لكن احتمال حدوث تل�يث البيئة يك�ن اأكرب يف حالة االندفاع، رمبا ب�شبب الكميات 

الكبرية من امل�اد الكيميائية التي يتم تخزينها على من�شات احلفر يف هذه احلالة، كما اأن ال�شيطرة على 

االندفاعات يف هذه الناطق تك�ن اأ�شعب، ب�شبب الظروف املناخية اأو ب�شبب ال�قت الط�يل الذي يحتاجه 

نقل املعدات املاآزرة ملعاجلة االندفاع، وت�شري بع�ض الدرا�شات اإىل اأن التاأثري على املخل�قات القاعية ي�شتمر 

.
28

ملدة اأط�ل يف هذه املناطق

وقد ميزت بع�ض االأبحاث بني االندفاعات التي حت�شل على عمق يقل عن 300م، وتلك التي 

حت�شل على عمق يزيد عن ذلك، فمن الناحية الديناميكية، وبغ�ض النظر عن املياه الطبقية و�ش�ائل 

ون�شبة حجمي هذين  والغاز،  النفط  املندفعة هي  االأخرى  امل�ائع  فاإن  البئر،  امل�ج�دة يف  احلفر 

املائعني تابعة مل�ا�شفات املكمن وتركيب امل�ائع �شمنه. فالغاز الطبيعي الذي يك�ن م�ج�داً حتت 

�شغط املكمن ي�شكل الق�ة املحركة لالندفاع، وعند اندفاع الغاز من املكمن يتمدد حتى ال��ش�ل 

اإىل راأ�ض البئر اأو منطقة التهريب متحركاً ب�شرعة عالية جداً، وهنا ي�شكل النفط جزءاً �شغرياً من 

تركيب املائع املندفع. ثم يعرب النفط والغاز املتحررين ثالثة مناطق، هي:
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منطقة ال�شرعة العالية جداً عند راأ�ض البئر والتي يتحكم بها الغاز، وهي املنطقة التي تت�شكل فيها . 1

قطرات النفط التي يرتاوح قطرها بني 0.5-2 ملم.

ب�شبب وج�د املاء ف�ق البئر، تتخامد �شرعة احلركة على بعد ب�شعة اأمتار من نقطة االندفاع، وال . 2

يع�د لق�ة العطالة تاأثري هام ن�شبة اإىل ق�ة الطف�.

بعد ذلك يك�ن لق�ة الطف� التاأثري االأكرب على حركة امل�ائع نح� االأعلى.. 3

اإن ال�شرعة التي تتحرك بها فقاعات الغاز يف املياه الراكدة ال تتجاوز 0.25 م/ ثانية، بينما قد ت�شل اإىل 

10م/ثانية يف مركز االندفاع، وبالتايل فاإن املاء املحيط بهذه الفقاعات يكت�شب �شرعة عالية بدوره، ومع 
ازدياد كمية الغاز املندفع تزداد كمية املاء املتحرك نح� ال�شطح، حيث يتغري اجتاه حركته من العم�دي اإىل 

االأفقي م�شكاًل دوائر تبتعد عن مركز االندفاع، وي�ؤدي وج�د تيارات مائية �شطحية اإىل حت�يل هذه الدوائر 

اإىل  التيارات ال�شطحية حتى ال��ش�ل  لتن����شره مع اجتاه حركة  النف���ط  اإىل قطع مكافئ، حاملة مع���ها 

الندف�����اع  يع�د  ال  نقط����ة 

الغاز تاأثري عندها، وبالتايل 

بق����عة  ح���رك���ة  ت��ك������������������ن 

بالت����يارات  النفط حمك�مة 

املائي����ة فقط كما ه� مبني 

بينما   ،)13 )ال�����س��ك��ل-  يف 

ال���غ���از جم��رد  دور  ي�����ش��ب��ح 

اإح���������داث ا�����ش����ط����راب يف 

احلمراء  )االأ�شهم  ال�شطح 

ي�شمى  م��ا  اأو  ال�����ش��ك��ل(  يف 

منطقة الغليان.

اأما يف االندفاعات التي 

حت�شل على عمق يزيد عن 

300 م، فاإن وج�د ال�شغط 
امل��رت��ف��ع ودرج����ات احل���رارة 

ب�ج�د  ي���ؤدي��ان  املنخف�شة 

الغاز اإىل ت�شكل ما يعرف با�شم الهيدرات Hydrates، التي ت�شبه ندف الثلج، كما اأن الغاز قد يذوب يف 

املاء، اأي اأن احلالتني ت�ؤديان اإىل فقدان تاأثري الغاز على رفع النفط املندفع، مما يجعل اجلاذبية وق�ة الطف� 

تتحكمان بارتفاع النفط نح� ال�شطح. حيث تتجمع القطرات الكبرية اأوالً، بينما تدفع القطرات ال�شغرية 

.
29

من قبل التيارات املائية قبل و�ش�لها لل�شطح

البيئية  املياه التي حت�شل بها االندفاعات، ما ت�شري له الدرا�شات  ولعل من مربرات النظر يف عمق 

املختلفة من وج�د تغري متدرج يف وج�د الكائنات احلية بالعالقة مع العمق، وهذا ما يجعل التعامل مع 

اإىل  البيئية  اأمراً غري مقب�ل، حيث يتم تق�شيم ال�حدات  املناطق البحرية العميقة ك�حدة بيئية متماثلة 

وحدات �شحلة )حتى عمق 200 م(، ووحدات ُعليا )حتى عمق 1000 م(، ووحدات �شحيقة )حتى عمق 

3000 م(. كما تتغري الكتلة احلي�ية اأي�شاً بالعالقة مع العمق، حيث تتناق�ض تدريجياً كميات امل�اد الغذائية 

ال�سكل- 13

حركة بقعة النفط بتاأثري التيارات املائية
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املتاحة ون�عيتها، مما يعني اأن املناطق العميقة ح�شا�شة جداً الأي تغري بيئي ينتج عن وج�د النفط اأو الغاز 

اأو امل�اد الكيميائية.

تاأثري الهيدروكربونات على الإن�صان

ت��دخ��ل  اأن  مي��ك��ن 

الهيدروكرب�نات اأج�شام 

ال���ب�������ش���ر ع����ن ط��ري��ق 

التالم�ض  اأو  التنف�ض 

امل��ب��ا���ش��ر ع��ن��د ح��دوث 

االن����دف����اع )ال�������س���ك���ل- 

تناول  نتيجة  اأو   ،)14
مل�ث.  �شراب  اأو  طعام 

ال��ن��ف��ط على  ي��ح��ت���ي 

ال���ع���دي���د م����ن امل������اد 

الع�ش�ية الطّيارة و�شبه 

ال���ط���ي���ارة وامل���رك���ب���ات 

ال��ع��ط��ري��ة وم��رك��ب��ات 

الكربيت  على  حت��ت���ي 

وال��ن��رتوج��ني وامل��ع��ادن. 

النفط  اح���رتاق  وع��ن��د 

قد تظهر املزيد من املركبات العطرية كمنتج ثان�ي لالحرتاق، اإ�شافة اإىل ن�اجت دقيقة جداً يقل حجمها عن 

2.5 ميكرون. وميكن للمركبات البرتولية اأن حتت�ي على اآالف العنا�شر التي تختلف يف اإمكانية تاأثريها على 
الب�شر �ش�اء من حيث تاأثري املتالم�ض اأو مدى ال�شمية اأو زمن التعر�ض لهذه املركبات.

اإن بع�ض امل�اد الهيدروكرب�نية قابلة لالنحالل يف املاء، بينما البع�ض االآخر ي�جد �شمن املاء كمادة 

منف�شلة، ورغم ذلك فاإن تناول امل�اد املل�ثة بالنفط قد ال ي�شكل خط�رة كبرية دوماً اإذ ميكن الأجهزة اله�شم 

اأن ت�شتقلب املركبات العطرية مما مينع تراكمها يف الع�شالت وبقية االأن�شجة القابلة لالأكل، ولكن اجل�شم 

عادة ي�شتجيب باالإقياء واالإ�شهال للتخل�ض من هذه امل�اد. 

التنف�ض وتهيجاً يف اجللد  النفط م�شاكل يف  اأثناء احرتاق  الكيميائية  امل�اد  بينما ي�شبب حترر بع�ض 

في�شبب  النفط  املبا�شر احلاد مع  التما�ض  اأما  امل�ت.  اإىل  ت�ؤدي  �شامة  االأبخرة  تك�ن  ما  ونادراً  والعي�ن، 

احمرار اجللد، وظه�ر وذمات، والتهابات، وطفح جلدي وبث�ر وتقرحات. وي�ؤدي ا�شتن�شاق اأبخرة النفط 

اإىل ال�شعال وتهيج احلنجرة وانقطاع التنف�ض وال�شداع، اإ�شافة اإىل ت�ش��ض الذهن.

من جهة اأخرى فاإن التاأثري املزمن للتعر�ض ل�ش�يات منخف�شة من الهيدروكرب�نات، لي�ض مفه�ماً ب�شكل 

�شبه  الدرا�شات وج�د عالقة  بع�ض  بينت  و  الع�شبي.  والت�شمم  ال�شرطان  م�شببات  يك�ن من  وقد  جيد، 

م�ؤكدة بني التعر�ض للنفط والتاأثريات الفيزيائية والفيزي�ل�جية املزمنة، ت�شل اإىل حد الت�ش�هات اجلينية 

 
30 )Endocrine والتاأثري على اإفراز الغدد ال�شماء ) Foetus( والتاأثري على من� االأجنة ،)Genotoxic(

 .glands(

ال�سكل- 14

�سورة لعامل كاد ميوت غرقًا يف بقعة نفطية نتجت عن اندفاع يف بحر ال�سني

,The Telegraph 2010/7/20امل�شدر: �شحيفة 
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التاأثري العام للهيدروكربونات على احلياة يف املاء وعلى الياب�صة

تاأثري الهيدروكربونات على الياب�سة

ميكن اعتبار الهيدروكرب�نات مظلة تخفي حتتها مئات املركبات الع�ش�ية، وتاأثرياتها البيئية تنتج عن 

اخل�ا�ض الكيميائية لهذه املركبات كال�شمية مثاًل، اأو عن اخل�ا�ض الفيزيائية كاأن ت�شكل غطاءاً عازالً بني 

الرتبة واالأك�شجني وبني النباتات وال�ش�ء مما ي�ؤدي اإىل م�ت املخل�قات.

اأولها تغيري امل�ا�شفات الكيميائية والفيزيائية للرتبة،  اأ�شكال  ت�ؤثر الهيدروكرب�نات على الرتبة بعدة 

ودرجة التغري تعتمد اإىل حد ما على ن�عية الرتبة نف�شها، وكمية النفط، ون�عيته، فت�شرب كمية �شغرية 

من الهيدروكرب�نات اخلفيفة يف ي�م م�شم�ض يعني اأنها �شتتطاير بدون اأن تخلف وراءها اأثراً يذكر، بينما 

كالنفاذية،  الفيزيائية  خ�ا�شها  وتغري  بالرتبة  متتزج  النفط  من  كبرية  كمية  ت�شرب  عند  احلال  يختلف 

وحت�لها اإىل تربة �شامة غري �شاحلة للزراعة، بل تتح�ل الرتبة نف�شها اإىل م�شدر للتل�ث البيئي ينتقل 

ب�ا�شطة املياه اأو بفعل الرياح. وهذه الرتبة املل�ثة �شت�ؤدي بدورها اإىل تاأثريات �شحية على الكائنات احلية 

�ش�اء عرب االت�شال املبا�شر، اأو عرب اال�شتن�شاق ودخ�ل حبيبات منها اإىل اجل�شم، اأو من خالل اأكل بع�ض 

للتل�ث حترر  ب�ؤرة  اإىل  تتح�ل يف هذه احلالة  الرتبة  اأن  اأي  للتل�ث.  تعر�شت  اأخرى  الكائنات ملخل�قات 

�شم�مها حتى بعد مرور وقت ط�يل على اإيقاف االندفاع اأو الت�شرب.

تاأثري الهيدروكربونات على املياه

ب�شكل غري  اأو  املغم�رة،  االندفاع يف  مبا�شرة عند حدوث  املياه  اإىل  ت�شل  اأن  للهيدروكرب�نات  ميكن 

مبا�شر عند انتقالها من الياب�شة اإما ب�ا�شطة الرياح اأو االأمطار اأو املياه اجل�فية، ومهما كان امل�شار الذي 

تتبعه، �شيك�ن لها تاأثري تعتمد �شدته على طبيعة املك�نات وخ�ا�ض الهيدروكرب�نات وكميتها. وحتى عندما 

تك�ن الكميات قليلة فالبد اأن تك�ن هناك تاأثريات فيزيائية وكيميائية، حيث ميكن للهيدروكرب�نات اأن متنع 

تبادل االأك�شجني بني املياه واجل� مغرية من بيئة احلياة املائية كلها، اأو متنع تنف�ض االأ�شماك بالت�شاقها على 

اخليا�شيم، اأو حت�ل املياه العذبة اإىل مياه غري �شاحلة لل�شرب.

وميكن اإجماالً الق�ل اإنه اإ�شافة اإىل الرتكيب الكيميائي واخل�ا�ض الفيزيائية للهيدروكرب�نات وكميتها، 

اإ�شافياً، يحدد ن�ع وعدد الكائنات التي تتعر�ض  تلعب درجة احلرارة وامل��شم وحتى وقت االندفاع دوراً 

للتل�ث.

فالنفط املمتزج باملياه �شي�ؤثر على الع�الق الدقيقة والطحالب واالأ�شنيات وبي��ض ال�شمك، اإ�شافة اإىل 

الرخ�يات التي تعي�ض على الرمال قرب ال�شاطئ حيث ت�ؤدي حركات املد واجلزر اإىل اإي�شال الهيدروكرب�نات 

واحلي�انات  الطي�ر  وت�شعى  والفراء،  للري�ض  العازلة  اخل�شائ�ض  النفط  يدمر  كما  املخل�قات.  هذه  اإىل 

لتنظيف اأنف�شها من النفط العالق بها عن طريق املناقري اأو االأل�شنة مما ي�ؤدي اإىل اأ�شرار مبا�شرة على 

كالها واأكبادها.

ال�شعب املرجانية، حيث  النفط على  تاأثري  التفا�شيل عن  تبيان بع�ض  التاأثريات  وميكن الإي�شاح هذه 

حتت�ي هذه ال�شعب عادة على تن�ع بيئي هائل ي�شل اإىل ثالثة اأالف ف�شيلة حية. تغطي ال�شعب املرجانية 

وت�شري  العامل،  م�شت�ى  على  مربع  كيل�مرت  األ��ف   600 عن  تزيد  م�شاحة  ال�شاطئي  احليد  يف  امل�ج�دة 

التقديرات اإىل اأنها ت�شاهم يف تر�شيب 111 ملي�ن طن من الكرب�ن �شن�ياً �شمن كرب�نات الكال�شي�م، كما 

تلعب دوراً هاماً يف التقليل من احلت ال�شاطئي، وال يخفى دورها كم�شدر للرثوة ال�شمكية.
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عند حدوث اندفاع وت�شرب للنفط حتى ل� كان بعيداً عن ال�شاطئ، فاإن النفط �شيطف� على �شطح املاء 

ب�شبب فرق الكثافة، وينتقل مع التيارات اأو نتيجة حركات املد واجلزر لي�شل ق�شم منه اإىل ال�شعب املرجانية. 

هذا النفط يلت�شق بالع�شب املرجانية ب�شبب لزوجته من جهة، وب�شبب االإفرازات املخاطية لهذه ال�شعب التي 

ت�شاهم يف زيادة االلت�شاق من جهة اأخرى. كما تلت�شق قطرات النفط على حبيبات الرمال امل�ج�دة يف املياه 

قرب ال�شاطئ مما يزيد من وزنها وي�شبب تر�شبها ف�ق ال�شعب املرجانية. وملا كانت بع�ض مك�نات النفط 

قابلة للذوبان جزئياً يف املاء فاإن ال�شعب املرجانية �شتتعر�ض للمزيد من امل�اد ال�شامة، كما اأن امل�اد امل�شتتة 

ملعاجلة  ت�شتخدم  ال��ت��ي 

الناجتة  النفطية  البقع 

ت�شاهم  االندفاعات  عن 

ق���ط���رات  ت�����ش��غ��ري  يف 

النفط اأكرث فاأكرث وتزيد 

الت�شاقها  اإمكانية  م��ن 

ال�شعب  م��ك���ن��ات  ع��ل��ى 

يف  يبدو  كما  املرجانية 

حيث   )15 )ال�������س���ك���ل- 

تبني البقع البي�شاء م�ت 

ت��اأث��ره  نتيجة  االإ���ش��ف��ن��ج 

بالنفط.

وي��ب��ني )اجل��������دول- 

6( بع��ض نتائج درا�شات 
ت���ب���ني ت����اأث����ر ال�����ش��ع�����ب 

امل��رج�����ان��ي��ة ب��ت�����ش��رب��ات 

لي�شت  خمتلفة  نفطية 

ب��ال�����ش��رورة ن��اجت��ة عن 

االن�����دف�����اع�����ات، ل��ك��ن 

كل  يف  م�ش�ابه  تاأثريها 

االأح��ال.

وي������ش��ح )ال�����س��ك��ل- 

املرجان  بني  الفرق   )16
ال��ط��ب��ي��ع��ي  و����ش���ع���ه  يف 

والت�شاق   ،)1 )ال�����س��ورة 

ال����ن����ف����ط ب����امل����رج����ان 

وانكما�ض   ،)2 )ال�سورة 

اجل��زء احل��ي )ال�����س��ورة 

.)3

ال�سكل -15

�سورة تبني موت 

االإ�سفنج الذي تعر�س 

للنفط يف خليج بنما

التاأثيرالكمية والنوعالت�سرب

خليج تاروت- ال�شع�دية
100 األف برميل من 
النفط العربي الخفيف

م�ت �شرطانات البحر والرخ�يات 

واالأ�شماك واالأ�شداف

تل�يث 13 كم من ال�شاطئ400 طن من النفط الثقيلال�شاحل ال�شرقي الأ�شتراليا

50 األف برميل من النفطبنما
انخفا�ض كبير في كثافة 

ال�شعب المرجانية و�شل اإلى 

عمق 6 اأمتار من ال�شطح

اجلدول- 6 

تاأثر ال�سعب املرجانية بالنفط يف بع�س مناطق العامل

ال�سكل- 16 

�سورة تو�سح تاأثر املرجان بالنفط يف اأ�سرتاليا
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التاأثريات  عن  وبعيداً 

الت�شاق  ي����ؤدي  ال�شمية، 

احلية  بالكائنات  النفط 

فيزيائية  ت���اأث���ريات  اإىل 

فالت�شاقه  اأي�شاً،  مبا�شرة 

اإىل  ي���ؤدي  الطي�ر  بري�ض 

ق��درت��ه��ا على  اإف���ق���اده���ا 

 ،)17 )ال�سكل-  الطريان 

ال�شباحة،  عن  تعجز  كما 

خا�شية  ال��ري�����ض  وي��ف��ق��د 

ال����ع����زل احل��������راري مم��ا 

لتقلبات  عر�شة  يجعلها 

وت�شري  احل�����رارة،  درج���ة 

االأب���ح���اث ال��ت��ي اأج��ري��ت 

اأنها  الناجية  الطي�ر  على 

م�شاكل  من  الحقاً  تعاين 

ت�شل  ق���د  ال��ت��ف��ري��خ  يف 

. كما بينت 
31

لدرجة العقم

ثعالب  ع��ل��ى  ال��درا���ش��ات 

النفط  الت�شاق  اأن  البحر 

فقدان  اإىل  ي�ؤدي  بفرائها 

اله�ائية  للفقاعات  الفراء 

التي تعمل كمنظم لدرجة 

ي�شبب  قد  احل���رارة، مما 

م�ت هذه املخل�قات برداً، 

على  ق��درت��ه��ا  تفقد  ك��م��ا 

للغرق  وتتعر�ض  ال�شباحة 

يف بقع النفط.

ذل���ك  اإىل  اإ����ش���اف���ة 

���ش��ج��ل��ت ب�����ش��ع��ة ح���االت 

م����ات����ت ب���ه���ا احل���ي���ت���ان 

)ال�سكل- 18( اإما ب�شبب 

املغطاة  لالأ�شماك  اأكلها 

بالنفط، اأو ب�شبب ان�شداد 

يف  امل���ج���د  الته�ية  ثقب 

اأعلى راأ�شها عندما ت�شعد 

نح� ال�شطح للتنف�ض.

National Geographic امل�شدر: معر�ض �ش�ر م�قع

ال�سكل- 17 

اأحد طيور البجع يغطيه النفط يف خليج املك�سيك

ال�سكل- 18

حوت ميت ب�سبب اختناقه بالنفط يف خليج املك�سيك

Green Peace امل�شدر: معر�ض �ش�ر م�قع
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يلخ�ض )ال�سكل- 19( تاأثري االأن�اع املختلفة من امل�اد الهيدروكرب�نية على البيئة، حيث تعرب القي�مة 

املنخف��شة عن تاأثي�ر اأقل من القيمة املرتفعة )Mervin، 2001(. ويالحظ اأن الغازولني ه� االأكرث خطراً 

على النبات واملياه ب�شبب انخفا�ض لزوجته مما ي�شهل تغلغله يف الرتبة وامت�شا�شه ب�شكل �شريع من اجلذور، 

وياأتي بعده النفط اخلفيف واإن كان االأخري اأكرث خط�رة من ناحية لزوجته والت�شاقه بالكائنات احلية. اأما 

وق�د ال�شفن فتتمثل خط�رته يف لزوجته العالية التي ت�شاهم يف الت�شاقه بالكائنات احلية، كما اأن �شرعة 

حتلله منخف�شة مقارنة مع باقي املركبات املبينة يف املخطط. بينما يك�ن النفط الثقيل اأقل خط�رة من وق�د 

ال�شفن عند مقارنة اللزوجة والقدرة على االلت�شاق بالكائنات احلية، لكن هذا يجعله اأكرث قدرة على التغلغل 

مما يزيد من قدرته على تل�يث املياه وت�شميم النباتات.

تاأثري الهيدروكربونات على النباتات

ميكن للهيدروكرب�نات اأن ت�شل اإىل النباتات بعدة طرق:

هط�ل رذاذ االندفاع على النباتات.. 1

ت�شرب الهيدروكرب�نات نح� اجلذور.. 2

امتزاج جزء من الهيدروكرب�نات مع املياه اجل�فية.. 3

انتقال الهيدروكرب�نات ب�ا�شطة الريح.. 4

ن�عية وكمية  النباتات على  الهيدروكرب�نات على  تاأثري  يعتمد  اأخرى،  اأي حالة  االأمر يف  وكما ه� 

للنباتات  العمرية  املرحلة  على  يعتمد  كما  الهيدروكرب�نات،  هذه  يف  والكيميائية  الع�ش�ية  العنا�شر 

اآخر،  اإىل  نبات  من  التاأثري  يختلف  اأن  ذلك ميكن  اإىل  اإ�شافة  الهيدروكرب�نات.  مع  ات�شالها  وطريقة 

ال�سكل -19

تاأثري بع�س اأنواع الهيدروكربونات على البيئة
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ويق�شي على  البيئي  التن�ع  يدمر  اأن  االندفاع، ميكنه  ب�شبب  ما  ن�ش�ب حريق يف غابة  اأن  مع مراعاة 

لبع�ض  امت�شا�شها  نتيجة  النباتات  اإمكانية م�ت  ومع  املنطقة.  املخل�قات احلية يف  كاملة من  ف�شائل 

مينع  كما  )التبخر(  النتح  مينع  باأوراقها  النفط  الت�شاق  فاإن  اجل��ذور،  طريق  عن  ال�شامة  العنا�شر 

بع�ض  اأن  كما   .
32

النبات يف  ال�ش�ئي  التمثيل  عملية  بالتايل  وي�قف  االأوراق  اإىل  ال��ش�ل  من  ال�ش�ء 

اأن ن�شبة هذه  NORM قد ترت�شب من النفط اإىل الرتبة ب�ج�د املياه، ورغم  امل�اد امل�شعة الطبيعية 

امل�اد قليلة يف النفط، لكن اندفاع كميات كبرية منه وانت�شارها على �شطح الياب�شة قد يرفع من ن�شبة 

بع�ض هذه امل�اد كالرادي�م الذي متت�شه النباتات وقد ي�ؤدي اإىل تغيريات جينية فيها تنتقل الحقاً اإىل 

االإن�شان اأو احلي�ان، كما يتفكك الرادي�م طبيعياً اإىل غاز الرادون الحقاً، والذي ت�شري بع�ض التقارير 

.
33

21 األف �شخ�ض �شن�ياً ب�شبب �شرطان الرئة اإىل اأنه امل�ش�ؤول عن م�ت 

زمن تعايف البيئة املتعر�صة للمواد الهيدروكربونية

اأن كل م�قع قد يك�ن  اإذ  لها،  التي تعر�شت  الب�يئة  ن��ع  الهيدروكرب�نية ح��ش�ب  امل�اد  تاأثي�ر  يخت�لف 

خمتلفاً عن االآخر من حيث النباتات ون�ع الرتبة ون�ع الطق�ض ال�شائد، وه�ذا ب�دوره ي��ؤدي اإىل اخت�الف 

لتعايف  ال��الزم  الزمن   )7 )اجل���دول-  يب�ني  البي�ئة.  ه�ذه  اإىل  الطبي�عية  احل�ياة  لع��دة  ال��الزم  الزم�ن 

البيئات املختلفة )Mervin، 2001(، وه� ياأخذ بعني االعتبار عدة نقاط من اأهمها الزمن الالزم لع�دة 

يتبعه  وهذا  املكان،  يف  العي�ض  العا�شبة  املخل�قات  باإمكان  اأن  يعني  النباتات  وج�د  الأن  للنم�،  النباتات 

ثانية. للبيئة  الطبيعية  وتع�د احلياة  الغذائية  ال�شل�شلة  تك�ين  يعيد  الالحمة، مما  املخل�قات  وج�د 

زمن التعافي مع 

نظيف مثالي

زمن التعافي مع 

تنظيف جزئي

زمن التعافي 

بدون تنظيف المكان

�سنة

اأقل من 1 1 1 اإلى 5 منطقة �شكنية

اأقل من 1 1 1 اإلى 5 ج�انب الطرقات

2 اإلى 10 1 اإلى 3 2 اإلى 10 منطقة زراعية

1 1 اإلى 2 1 اإلى 5 اأر�ض ع�شبية جافة

1 اإلى 13 2 اإلى 5 2 اإلى 20 غابات

2 اإلى 10 3 اإلى 20 5 اإلى 30 اأرا�شي رطبة

2 اإلى 8 2 اإلى 10 3 اإلى 20 �شبخات

1 اإلى 5 2 اإلى 8 3 اإلى 10 �شه�ل جرداء

اجلدول- 7 

زمن التعايف لبيئات خمتلفة بالعالقة مع اإجراءات التنظيف

وميكن النظر اإىل بيانات اجلدول ال�شابق من زاوية املنطقة املتعر�شة للهيدروكرب�نات، فاملناطق ال�شكنية 

احل�شرية Urban لي�ض فيها اندفاعات اإذ ال يجري احلفر فيها عادة، اإال اأن املناطق ال�شكنية يف حق�ل 

النفط ميكن اأن تك�ن عر�شة للنفط اأو الغاز الناجت عن اندفاع بئر قريب منها، وهنا تربز االأهمية الق�ش�ى 

لالإ�شراع يف ا�شتعادة ال��شع الطبيعي للمنطقة ال�شكنية حلماية القاطنني فيها.
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الف�صــل الثالث

التاأثريات البيئية لبع�ض حوادث الندفاع والت�صرب

االآثار  درا�شة  اإىل  ي�شتند  البيئة  على  النفطية  والت�شربات  االندفاعات  تاأثري  عن  العامل  يعرفه  ما  اإن 

الناجتة عن ح�ادث �شابقة، وهي ح�ادث يندر اأن تك�ن مت�شابهة، فلكل منها ظروفه اخلا�شة، مما يعني 

عملياً ا�شتحالة التنب�ؤ باالأثر البيئي الدقيق الندفاع قد يح�شل يف امل�شتقبل يف مكان ما من العامل. ومع اأن 

هذه الدرا�شة تعنى باالآثار البيئية لالندفاعات، فاإن وج�د النفط حراً يف املاء اأو على الياب�شة ال يختلف من 

حيث املبداأ اإن كان ناجتاً عن اندفاع من بئر، اأو عن ت�شرب من ناقلة عمالقة، فالنفط ه� النفط والبيئة 

هي البيئة، والتاأثري مت�شابه، اإال اأن الفرق قد يك�ن يف كمية النفط املت�شربة و تركزها يف بقعة ما، اإ�شافة 

اإىل اأن اندفاع االآبار قد يك�ن مرتافقاً مع كميات من �ش�ائل احلفر امل�ج�دة يف البئر، و/اأو املياه الطبقية، 

اإ�شافة اإىل الغاز. لذلك البد من ا�شتعرا�ض اآثار بع�ض ح�ادث الت�شرب واالندفاع والنظر يف تاأثرياتها البيئية 

الظاهرة اأو املحتملة الحقاً.

Macondo الآثار البيئية لندفاع بئر

ي�شتحق هذا االندفاع ال�ق�ف عليه ب�شيء من التف�شيل ملا اأثاره يف و�شائل االإعالم من حمالت �شد 

البرتول  �شركة  به  منّيت  وقد  االأخ��رية،  االآون��ة  االندفاعات يف  تلك  اأ�شهر  من  فلعله  البرتولية،  ال�شناعة 

الربيطانية BP يف 20 ني�شان/اأبريل 2010. ورمبا  يك�ن من الهام االإ�شارة اإىل احلق�ل التي تعمل فيها 

BP يف املنطقة، حيث متتلك خربة ط�يلة عن العمل يف هذا املكان من العامل، ولديها تاريخ ط�يل فيه حافل 
باملعل�مات والبيانات عن املياه العميقة.

 ،”Mississippi Canyon“ يق���ع امت�ياز ماك�ندو يف خليج املك�ش�يك �شمن ما ي�شمى اأخدود املي�شي�شيبي

وهي منطقة تتميز بن�شاطات ا�شتك�شافية واإنتاجية متعددة، وي�جد فيها حقل Thunder Horse الذي 

اأعمق من حقل  اأنه  اأي  1850 مرتاً  املنطقة، ويقع على عمق  تلك  �شمن  اإنتاجاً  اأكرث احلق�ل  يعترب من 

ماك�ندو بح�ايل 20 %، وينتج ح�ايل 250 األف برميل ي�مياً مع كميات كبرية من الغاز املرافق،وتديره 

.Exxon Mobil التي متتلك 75 % من ح�ش�شه، بينما ت�ؤول باقي ح�ش�شه اإىل �شركة BP شركة�

ومن احلق�ل االأخرى التي ت�شتثمر فيها BP ميكن االإ�شارة اإىل حقل Pompano الذي ت�شرتك فيه مع 

�شركة Conoco، والذي و�شع على االإنتاج منذ عام 1994، ويقع يف املياه العميقة )570 مرتا(. وهناك 

حقل Marlin امل�ج�د يف مياه عمقها 900 مرت وينتج منذ عام 1999 مبعدل 60 األف برميل ي�مياً، ويقاربه 

يف معدل االإنتاج حقل Horn Mountain الذي تديره BP وت�شرتك فيه مع Occidental، وقد و�شع على 

 )Na Kika( االإنتاج منذ عام 2002 وي�جد يف مياه عمقها 1650 مرتاً. اإ�شافة اإىل جمم�عة من احلق�ل

تقع على عمق يرتاوح بني 1770 - 2300 مرت، وبداأ االإنتاج منها عام 2003، وحقل Holstein على عمق 

 Mad 1325 مرتاً، وبداأ االإنتاج منه عام 2004 ويبلغ معدل اإنتاجه ح�ايل 100 األف برميل ي�مياً، وحقل
Dog على عمق 1370 مرتاً، وبداأ االإنتاج منه عام 2005 مبعدل و�شل اإىل 80 األف برميل يف الي�م ، 
وحقل Atlantis الذي اكت�شف عام 2002 وو�شع على االإنتاج عام 2007، ويقدر االحتياطي فيه باأكرث من 

ن�شف مليار برميل.
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تعترب بع�ض امل�شادر اندفاع بئر ماك�ندو اأحد اأكرب الك�ارث التي اأ�شابت ال�اليات املتحدة االأمريكية يف 

التاريخ احلديث. وعند حدوث االندفاع، كانت العمل جارياً على حفر بئر ا�شتك�شايف يف امتياز ماك�ندو يف 

خليج املك�شيك �شمن مياه عمقها 1500 مرت، وذلك �شمن القاطع 252 يف Mississippi Canyon على 

بعد 66 كم من �ش�احل والية ل�زيانا.

اأدى اندفاع البئر اإىل ت�شرب كميات كبرية من غاز امليثان اإىل ال�شطح، وا�شتعل الغاز مت�شبباً بانفجار 

نتج عنه مقتل 11 �شخ�شاً واإ�شابة �شبعة ع�شر اآخرين من طاقة من�شة احلفر. وتعترب املن�شة �شبه العائمة 

التي كانت تعمل على البئر من املن�شات ال�شخمة التي ميكنها العمل يف مياه ي�شل عمقها اإىل 2400 مرت، 

وت�شتطيع احلفر اإىل عمق يزيد عن 9000 مرت. وكانت �شركة BP قد وقعت عقداً مع ال�شركة املالكة ملن�شة 

احلفر Transocean، ميتد من عام 2008 اإىل عام 2013.

اأيل�ل/ وقد ن�شر مكتب تنظيم طاقة املحيطات االأمريكي التابع ل�زارة الداخلية يف الرابع ع�شر من 

�شبتمرب 2011، تقريراً مف�شاًل عن االأ�شباب التي اأدت اإىل حادث االندفاع. حيث وجد التقرير اأن ال�شبب 

مت  فقد  االإنتاجية،  املرحلة  تغليف  مل�ا�شري  ال�شمنتة  عمليات  تنفيذ  �ش�ء  ب�شبب  كان  لالندفاع  الرئي�شي 

ا�شتخدام خلطة اإ�شمنتية رغ�ية اعتمد فيها على غاز النرتوجني للح�ش�ل على خلطة خفيفة ال�زن قدر 

يف  متثلت  م�شكلة  على  للتغلب  االإمكان 

اأن تدرج ال�شغط بني امل�شامات وال�شق�ق 

هذه  اختيار  ترافق  وقد  حم��دوداً.  كان 

اخللطة بعدة خماطر، اأهمها:

ع���دم ث��ب��ات اخل��ل��ط��ة ال��رغ���ي��ة،  -

الحقاً  منه  التاأكد  مت  م��ا  وه��ذا 

اختبارات على عدد  اإج��راء  عرب 

كبري من العينات التي ثبت اأن 50 

% منها مل تكن ثابتة يف ال�شروط 
بينما   ،)20 )ال�سكل-  ال�شطحية 

فقدت  ال��ع��ي��ن��ات  م��ن   %  18.5
ثباتيتها يف ال�شروط املكمنية.

وج�د حجم كبري من الغاز �شمن  -

عملياً  عنى  االإ�شمنتية  اخللطة 

اأن كمية االإ�شمنت الفعلية كانت 

مطل�ب،  ه���  مم��ا  ن�شبياً  اأق���ل 

تل�ث  احتمال  من  زاد  ما  وهذا 

اال�شمنت ب�شائل احلفر.

للتخفيف  املتاح  ال�حيد  االأمر  كان 

م��ن خم��اط��ر اخ��ت��ي��ار ه���ذا ال��ن���ع من 

اإج����راء اخ��ت��ب��ار دقيق  امل��خ��ل��ط��ات ه��� 

االإمكان  قدر  والعناية  اخللطة  لرتكيب 

ال�سكل- 20 

اأحد االختبارات التي متت على اخللطة االإ�سمنتية لبئر ماكوندو
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�ْرِك�زات  مُمَ �شتة  ا�شتخدام  ال�اقع، فقد مت  اأر�ض  ال�شمنتة. لكن ذلك مل يتحقق على  باإجراءات عملية 

املن�شة  على  وت�فرت  ذل��ك،  من  اأك��رب  الت�شميمي  العدد  كان  بينما  املكمن،  قبالة   )Centralizer(
جمم�عة من املمركزات  ظن الطاقم خطاأً اأنها مل تكن من الن�ع املطل�ب، فتم اال�شتغناء عنها. اإ�شافة 

االأعلى، ومت  نح�  املكمن  رمال  من  اأقنية متتد  ت�شكل  اإىل خماطر  اأ�شارت  �شابقة  درا�شات  وج�د  اإىل 

التغا�شي عنها. ومل ت�شتمل خلطة االإ�شمنت على االإ�شافات املنا�شبة التي متنع انف�شال ال�شائل )املاء( 

من اخللطة، وهذا ما ت�شبب يف فقدان كمية كبرية من ال�شائل  مبعدل بلغ �شتة اأ�شعاف املعدل املقب�ل 

البرتولية. ال�شناعة  يف 

م�شار  ف�����ش��ل  ف��ق��د  ل��ذل��ك،  اإ���ش��اف��ة 

منع  يف   )Shoe Track( امل�ا�شري  حذاء 

اإىل  احللقي  الفراغ  من  االإ�شمنت  ع�دة 

يعتمد عادة  امل�شار  اأن هذا  امل�ا�شري، مع 

ال��ف��راغ  ع��زل  يف  نف�شه  االإ�شمنت  على 

تل�ث  ب�شبب  يتحقق  ما مل  وهذا  احللقي 

الن�ع  اأن  كما  احلفر،  ب�شائل  االإ�شمنت 

عدم  �شمامي  على  يحت�ي  امل�شتخدم 

 Float( العائم  الط�ق  يف  مثبتني  رج�ع 

ت�شرب  منع  يف  بدورهما  ف�شال   )Collar
اإما الأنهما  الفراغ احللقي  االإ�شم���نت من 

يقدما  مل  الأنهما  اأو  اأ�شا�شاً،  يعمال  مل 

 .)21 )ال�سكل-  املطل�ب  العزل 

ت�شبب ما �شبق يف ت�شرب الغاز والنفط 

اإىل البئر. وكان هناك عدد من امل�ؤ�شرات 

على ح�ش�ل هذا الت�شرب، منها:

قيام الطاقم باإجراء اختبار لل�شغط على عازلية االإ�شمنت خلف م�ا�شري التغليف االإنتاجية، وقد  -

.)Kill Line( *بني االختبار وج�د فرق يف ال�شغط بني م�ا�شري احلفر وبني خط قتل البئر

تاأثري  - ي�شمى  ما  اإىل  الطاقم  عزاه  وقد  النتائج،  نف�ض  على  واحل�ش�ل  ثانية  مرة  االختبار  تكرار 

املثانة** )Bladder Effect(، والذي تبني خطاأه الحقاً.

 ،)MGS( بعد و�ش�ل الغاز اإىل ال�شطح اختار الطاقم حت�يله اإىل فا�شل الغاز اخلا�ض ب�شائل احلفر

وارتفع  بالي�م،  165 ملي�ن قدم مكعب  اإىل  الغاز  اندفاع  الغاز كانت كبرية حيث و�شل معدل  لكن كمية 

ال�شغط يف املعدات اإىل اأكرث من الطاقة الت�شغيلية بح�ايل 100 رطل/ ب��شة مربعة )psi(، وت�شرب الغاز 

على �شطح من�شة احلفر و�ش�الً اإىل ماآخذ اله�اء للمحركات العاملة على �شطح املن�شة، وحت�ل االأمر من 

ت�شرب للغاز اإىل انفجار اأودى كما �شلف بحياة 11 �شخ�شاً من الطاقم، وت�شبب بتدمري من�شة احلفر التي 

ا�شتعلت ل�شت وثالثني �شاعة قبل اأن تغرق، لتبداأ بعدها اآالف الرباميل من النفط بالت�شرب اإىل مياه خليج 

*   خط م�ا�شري عايل ال�شغط ميتد من جمم�عة م�انع االنفجار اإىل امل�شخات على ال�شطح.
**   �شغط �شائل احلفر امل�ج�د يف الفراغ احللقي الذي ينتقل اإىل م�ا�شري احلفر.

ال�سكل -21

جزء من ت�سكيلة عملية ال�سمنتة
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املك�شيك، وقد بني التحقيق اأن م�انع االندفاع )BOP( اأغلقت على الفراغ احللقي لكنها مل تتمكن من 

عزله، فعملت م�انع االندفاع املتغرية )VBR( واأغلقت الفراغ، اإال اأن ت�شرر كابل )MUX(* ت�شبب يف 

اإعادة فتح م�انع االندفاع، ثم ف�شلت عملية ت�شغيل مانع االندفاع االأعمى )BSR(، وف�شل نظام امل�شاكل 

الكربى االأوت�ماتيكي )AMF( يف ت�شغيل ذلك املانع، وبدورها ف�شلت املركبات االآلية التي يتم التحكم بها 

من بعد )ROV( يف ت�شغيل مانع االندفاع االأعمى.

ا�شتمر االندفاع ملدة 87 ي�ماً قبل اأن يتم التحكم بالبئر ب�شكل نهائي. وقدرت كمية النفط االإجمالية التي 

ت�شربت اإىل املياه بح�ايل 5 ماليني برميل، اأي مبعدل زاد عن 57 األف برميل يف الي�م، كما قدر حجم الغاز 

املت�شرب بح�ايل 8 مليارات قدم مكعب )اأكرث من 226 ملي�ن مرت مكعب(، معظمها من غاز امليثان، كما مت 

العث�ر يف العينات املاأخ�ذة من املياه القريبة من م�قع االندفاع على ن�شب من البنزين benzene، والت�ل�ين 
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toluene، واإيثيل بنزين ethylbenzene، والزيلني xylenes، وبرتكيز و�شل اإىل 78 ميكرو غرام/ لرت

اأن عملية االندفاع هي نتيجة  اإىل  اإن التف�شيل ال�شابق ملا حدث من اندفاع بئر ماك�ندو ي�شري 

ل�شل�شلة من االأخطاء تق�د اإىل ت�شاقط االأنظمة الدفاعية يف البئر ب�شكل متتاٍل مثل اأحجار الدومين�. 

وميكن جتاوزاً اأن يدعى هذا الن�ع من االندفاعات باالندفاعات الطبيعية كما ذكر �شابقاً، وهي تلك 

التي حتدث نتيجة اأخطاء غري مق�ش�دة تتعلق باآلية العمل اأو بالتف�شري اخلاطئ للمعل�مات اأو بف�شل 

املعدات امل�شتخدمة.

اخلا�شة  العمليات  على  دوالر  مليار   17.7 اأنفقت  قد   BP �شركة  كانت   2010 عام  نهاية  حتى 

البيئة  ملعاجلة  خا�شاً  �شندوقاً  اأن�شاأت  كما  للمت�شررين.  دفعت  التي  والتع�ي�شات  االندفاع  باإيقاف 

ال�شركة  2010، وتعهدت  5 مليارات منها عام  20 مليار دوالر، مت دفع  ولتع�ي�ض املت�شررين بقيمة 

بدفع 1.25 مليار دوالر كل ثالثة اأ�شهر حتى عام 2013. 

له،  البيئي  التاأثري  ح�ل  مت�شاربة  االآراء  تزال  ال  االندفاع،  هذا  على  عامني  ح�ايل  مرور  وبعد 

االأجيال  ت�ش�هات �شرطانية يف  �شكل  بداأ يظهر على  املبا�شر  التاأثري غري  اأن  العلماء  بع�ض  يرى  حيث 

اجلديدة من املخل�قات امل�ج�دة يف مياه املنطقة مثل وج�د اأعداد من الروبيان التي ال عي�ن لها، اأو 

اأن  اآخرون  يرى  بينما  بدون خمالب.  ال�شرطانات  اأن�اع  بع�ض  ظه�ر  اأو  قروحاً،  اأ�شماك حتمل  وج�د 

والتي نفق  واالأ�شماك  البحرية  املخل�قات  املبا�شر يف وقت االندفاع على  التاأثري  يتعد  التاأثري مل  ذلك 

املياه  عينات  حتليل  اأن  م�ؤكدين  املنطقة،  يف  ال�شيد  عمليات  كفاءة  انخفا�ض  م�شبباً  منها  كبري  عدد 

على بعد ثالثة كيل�مرتات من م�قع االندفاع بني عدم وج�د اأية اآثار للهيدروكرب�نات على االإطالق.  

Sea Empress ت�صرب الناقلة

حدث هذا الت�شرب عام 1996 يف ويلز يف بريطانيا، عندما كانت الناقلة Sea Empress يف طريقها اإىل 

م�شفاة Texaco لتفريغ حم�لتها، وقد ا�شطدمت بكتلة كبرية من ال�شخ�ر ت�شببت يف ت�شريب اأكرث من 72 

األف طن من النفط اإىل املاء خالل اأ�شب�ع واحد.

ولعل من املفارقات اأن حتدث تلك الكارثة يف اأحد املحميات الربيطانية البحرية الطبيعية، وكان من 

نتائجها م�ت اآالف الطي�ر يف االأ�شابيع القليلة التي تلت احلادث، كما ماتت كميات �شخمة من الطحالب 

.Mux Cable ويتم و�شله اإىل من�شة احلفر عرب ،Multiplexer يتم التحكم مب�انع االندفاع اأوت�ماتيكياً عرب جهاز متعدد االإر�شال يدعى  *
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واالأع�شاب البحرية قرب ال�شاطئ، ونفقت اأعداد كبرية من الالفقاريات واملحار والرخ�يات واالأ�شماك. كما 

�شجل م�ت اأعداد من خنازير البحر )Porpoises( والدالفني. لكن التاأثري البيئي االإجمايل لتلك احلادثة 

كان اأقل من املت�قع، وت�شري بع�ض الدرا�شات اإىل اأن ال�شبب رمبا كان مرتبطاً بالت�قيت الذي ح�شل فيه 

الت�شرب يف �شهر �شباط/فرباير، حيث مل تكن املخل�قات املهاجرة قد و�شلت اإىل املنطقة بعد، كما كان 

للطق�ض العا�شف دور كبري يف ت�شتيت بقعة النفط. واأ�شارت االأبحاث الالحقة اإىل اأن احلياة البحرية يف 

املنطقة عادت اإىل طبيعتها تقريباً يف عام 2001، اأي بعد ح�ايل خم�ض �شن�ات من احلادثة.

اندفاعات Ogoniland يف نيجرييا

وهي من املناطق التي ال زالت تثري اجلدل حتى الي�م فيما يخ�ض التاأثريات البيئية لالندفاعات، وقد 

متت االإ�شارة الأحدها �شابقاً يف هذه الدرا�شة كمثال عن االندفاعات املفتعلة، حيث باتت هذه املنطقة متثل 

رمزاً للك�ارث البيئية الناجتة عن ت�شربات واندفاعات النفط بكل معنى الكلمة، مما ي�شتدعي �شيئاً من 

التف�شيل ح�لها. 

واخللجان  املتعرجة  اجل��داول  من  كبري  وعدد  متغرية  بت�شاري�ض  عم�ماً   Ogoniland منطقة  تتميز 

ال�شغرية، وبحريات �شحلة من املياه قليلة املل�حة، كما تت�شف بتن�ع كبري يف الغطاء النباتي مثل الغابات 

النامية يف امل�شتنقعات. كما اأن االأح�ا�ض املائية يف املنطقة تعترب م�شدراً رئي�شياً ملياه ال�شرب، مما يجعل 

احلفاظ عليها اأمراً يف غاية االأهمية، حيث يق�م ال�شكان املحلي�ن بحفر اآبار مياه ال�شرب يدوياً اإذ اأن تلك 

التل�ث الناجت عن النفط يجرب  اأمتار، ولكن  اأغلب االأح�ال عن 10  االأح�ا�ض �شحلة ال يزيد عمقها يف 

ال�شكان على احلفر اإىل اأعماق ت�شل اإىل 50 مرتاً اأحياناً، مع اأن املياه على هذه االأعماق هي مياه م��شمية 

يف الغالب مما ي�ؤدي اإىل �شح ما يت�فر منها يف غياب االأمطار.

ميكن تق�شيم اجلهة ال�شاحلية اإىل ثالثة مناطق ح�شب ن�عية النباتات التي تعي�ض فيها:

�شمن . 1  )Mangroves( اال�شت�ائية  املانغروف  اأ�شجار  فيها  وت�جد  ال�شاطئية:  احلافة  منطقة 

اجلزء  على  والف�اكه  النخيل  واأ�شجار  امل�شتنقعات  اأ�شجار  تنت�شر  بينما  ال�شاطئية،  امل�شطحات 

الرملي.

منطقة املياه املاحلة: تنت�شر فيها اأ�شجار املانغروف.. 2

املنطقة املياه العذبة: تنت�شر فيها �شروب عدة من اأ�شجار الغابات واأ�شجار نخيل الزيت.. 3

ونخيل  املطرية  الغابات  اأ�شجار  فتغطيه  النيجر،  لنهر  املجاور   )Floodplains( الفي�شي  النطاق  اأما 

الزيت، واالأ�شجار الليفية، واالأ�شجار املثمرة، والنباتات املت�شلقة، وال�شراخ�ض، والنباتات الع�شبية، والق�شب. 

املنطقة  يف  ال�شكان  متد  التي  واملنتجات  البيئية  النظم  من  كبري  لعدد  مالذاً  املانغروف  اأ�شجار  وت�شكل 

باأ�شباب العي�ض كال�شمك، واخل�شب امل�شتخدم لبناء املنازل وحطب ال�ق�د. وبغ�ض النظر عن الزراعة، تقدم 

الغابات العديد من الف�اكه واالأغذية التي تنم� ب�شكل طبيعي على مدار ال�شنة، كما اأنها غنية باالأع�شاب 

الطبية التي ت�شتخدم كدواء من قبل ال�شكان وت�شكل م�شدراً رافداً لرزقهم. وقدر عدد ال�شكان يف املنطقة 

عام 2006 بح�ايل 832 األف ن�شمة. 

اكت�شف النفط غربي Ogoniland عام 1956، وذلك يف ت�شعة اآبار، و�شكل النفط املنتج منها جزءاً من اأول 

�شحنة نفط �شدرتها نيجرييا عام 1958 والتي بلغ حجمها 22 األف برميل.
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 River State والي��ة  �شهدت  وق��د 

ال��ت��ي ت��ق��ع ف��ي��ه��ا امل��ن��ط��ق��ة ع�����دداً من 

االن��دف��اع��ات واحل���رائ���ق ال��ن��اجت��ة عن 

واالإنتاج  اال�شتك�شاف  عمليات  ن�شاط 

فيها منذ اأواخر اخلم�شينات من القرن 

، ومابني عامي 1970 و1982 
35

املا�شي

ت�شريب  1581 حادثة  اأكرث من  �شجلت 

كما  النيجر.  دل��ت��ا  منطقة  يف  للنفط 

�شجلت 2768 حادثة بني عامي 1976 

ت�شريب  اإىل  مبجم�عها  اأدت   1996 و 

3.8 ملي�ن برميل من النفط اإىل النظام 
البيئي احلي�ي للمنطقة )ال�سكل- 22(، ومنها حادثة اندفاع بئر Faniwa عام 1984، وقدرت كمية النفط مبا 

يرتاوح بني 146-200 األف برميل، وحادثة Fantuna عام 1984 والتي ت�شرب فيها 200 األف برميل. وما بني 

 .
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عامي 1985 و1993 �شجل ت�شرب اأكرث من 5352 برميل من النفط من من�شاآت �شركة Shell فقط

يف الثاين والع�شرين من حزيران/ي�لي� 1999 �شب حريق يف البئر رقم 16 �شمن حقل Yorla الذي 

تديره �شركة �شل، وقد مت اإخماد احلريق الناجت بالتعاون بني ال�شركة وامل�اطنني املحليني، واعتربت ال�شركة 

اأن �شبب احلريق كان العبث املتعمد ب�شام�لتني على راأ�ض البئر الذي يبعد ب�شع مئات من االأمتار عن البئر 

رقم 10.  يف التا�شع والع�شرين من �شهر ني�شان/اأبريل 2001 حدث انفجار �شخم يف البئر رقم 10 تبعه 

اندفاع ق�ي للنفط و�شفه املحلي�ن باأنه كان يت�شاقط عليهم مثل املطر، ومتكنت ال�شركة من اإيقاف االندفاع 

واإذ   .2001 اأيار/ماي�  الثامن من  يف 

اأدى  االندفاع  اأن  اإىل  البيانات  ت�شري 

لت�شرب اأربعة اآالف برميل فقط، اإال 

اأنه حدث  ب�شبب  كبرياً  كان  اأث��ره  اأن 

يف منطقة Ogoniland والتي تقدر 

 .
2
م�شاحتها بح�ايل 1000 كم

Exxon Valdez  ت�صرب الناقلة

ع�ام  يف  الت�ش�رب  ه���ذا  ح�����دث 

)ال�سكل-  اأال�شكا  خلي�ج  يف   1989

ح����ايل  ت�����ش��رب  ع��ن��ه  ون��ت�����ج   ،)23
وقد  النفط،  م��ن  برميل  األ��ف   262
 Sea( شجل م�ت 2500 ثع�لب بحر�

طائر  األف   250 من  واأك��رث   ،)Otter
عن  نتج  كما  خمتلفة،  ف�شائل  م��ن 

ال�سكل- 22

Ogoniland بحرية نفطية ت�سكلت نتيجة اأحد االندفاعات يف 

ال�سكل- 23

خارطة تبني موقع الت�سرب وتقدم البقعة النفطية الناجتة عنه

37Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council   امل�شدر: معدل عن
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احلادث م�ت جزء كبري من الطحالب والالفقاريات �ش�اء نتيجة لتما�شها مع النفط، اأو ب�شبب عمليات 

اأربع  مدة  وال�شاطئ  البحر  تنظيف  عمليات  ا�شتمرت  امل�شغ�طة حيث  املياه  با�شتخدام  ال�شاطئ  تنظيف 

�شن�ات، واأنفقت �شركة Exxon يف �شبيل ذلك اأكرث من 2 مليار دوالر. 

وتبني على املدى الط�يل اأن تعر�ض املخل�قات البحرية والربية لبقايا النفط املمتزجة برمال ال�شاطئ  

قد �شبب عدداً من ال�فيات بعد ب�شع �شنني من احلادث، كما ترك ب�شمة على امل�ؤ�شرات احلي�ية لالأ�شماك 

وكالب البحر وحتى على و�شع البي�ض من قبل الطي�ر التي ت�شت�طن املنطقة. ويبدو اأن التاأثري غري املبا�شر 

متاأخرة، حيث تغريت  نتائجه قد ظهرت  كانت  واإن  تلك احلالة،  املبا�شر يف  التاأثري  اأهمية  نف�ض  له  كان 

الرتكيبة احلي�ية يف املنطقة نتيجة تغري الت�ازن البيئي بني عدد احلي�انات املفرت�شة وعدد الطرائد، وهذا 

�شبب بدوره تغري ن�ع النباتات يف املنطقة. وبالرغم من ذلك، اإال اأن املنطقة املتاأثرة ا�شرتجعت عافيتها 

اأن  تبني  احل��ادث،  �شن�ات من  بعد ع�شر  املنطقة  الف�شائل احلية يف  اأجريت على  درا�شة  تدريجياً، ويف 

ع�شرة منها قد تعافت متاماً من تاأثري احلادث، بينما كانت بقية الف�شائل يف ط�ر التعايف والع�دة حلالتها 

 .
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الطبيعية من حيث التكاثر وا�شتيطان املنطقة

وقد بينت مراقبة املنطقة املت�شررة ودرا�شة ال��شع احلي�ي لل�شاطئ بعد فرتة ط�يلة، �شرورة تغيري 

منظ�ر عملية تنظيف التل�ث الناجت عن الت�شرب النفطي، حيث مت التاأكيد على النقاط التالية:

تكرارها . 1 عند  خا�شة  نف�شه،  النفط  من  البيئة  على  �شرراً  اأك��رث  تك�ن  قد  التنظيف  اإن حم��اوالت 

با�شتخدام امل�اد الكيميائية املختلفة )كاملنظفات( والطرق الفيزيائية )اإزالة الرمال، اأو ا�شتخدام املاء 

امل�شغ�ط(. حيث ظهرت تداخالت بي�ل�جية متن�عة يف املناطق التي تتاأثر باملد واجلزر نتج عنها 

تغري يف امل�ئل الطبيعي للمخل�قات، اأدى بدوره اإىل اأن تك�ن اخل�شائر احلي�ية غري املبا�شرة اأكرب من 

تلك املبا�شرة.

ميكن للنفط الذي ميتزج برمال ال�شاطئ ويتغلغل عميقاً فيها اأن يبقى م�شتقراً لفرتة ط�يلة، وميكن . 2

له الحقاُ اأن يع�د اإىل ال�شطح م�ؤثراً على املخل�قات، خا�شة اأن النفط يتفكك مبعدل يعتمد على 

الظروف املحيطة به، حيث ميكن اعتبار الرمال املدف�نة مبثابة ر�ش�بيات حتفظ النفط املمتزج 

بها من الت�شتت واالأك�شدة والتفكك ال�ش�ئي.

يتغلغل النفط عميقاً يف ال�شق�ق امل�ج�دة بني احلجارة وال�شخ�ر على ال�ش�اطئ، مما يقدم له . 3

اأي  البيئي ال�شار يف  تاأثريه  يتابع  اأن  النفط  الع�امل اخلارجية، وميكن لهذا  اإ�شافية من  حماية 

وقت يتم ك�شفه فيه، كاأن يق�م اأحد املخل�قات بتحريك ال�شخ�ر، اأو يتم ذلك نتيجة حلركات املد 

واجلزر اأو االأم�اج الق�ية.

بعيداً عن التاأثري املبا�شر للنفط على الطي�ر والثدييات، فاإن هذا التاأثري قد ميتد اإىل فرتة ط�يلة . 4

للمخل�قات  ال�شحي  بال��شع  ترتبط  التي  البيئي  االإجهاد  ع�امل  بني  التفاعل  من  ن�عاً  مك�ناً 

التي تعر�شت للنفط ب�شكل مزمن �ش�اء عرب اأكلها لطرائد مل�ثة اإن كانت الحمة، اأو عرب تناولها 

لالأع�شاب والنباتات التي جنت من امل�ت بعد التالم�ض املبا�شر مع النفط. كما ميكن اأن يتجلى االأثر 

البيئي يف هذه املرحلة يف تعطيل ال�ظائف االجتماعية كرعاية امل�اليد اجلدد �شمن الف�شائل التي 

تعي�ض على �شكل قطعان اأو جماعات.

ي�ؤدي التعر�ض للنفط لفرتة ط�يلة حتى ل� كان برتكيز منخف�ض )اأجزاء باملليار( اإىل ت�ش�هات تط�ل . 5

فراخ ال�شمك من حيث �شرعة النم� واحلجم، وتتجاوزها اإىل اإيجاد ت�ش�هات اأحياناً يف الفراخ، 

.
39

ونق�ض يف اخل�ش�بة  وحتى امل�ت
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الف�صل الرابع

الآثار البيئية لعمليات احتواء ومعاجلة النفط املت�صرب

ي�شري تعبري احت�اء Containment بقعة النفط املت�شربة اإىل احتجاز هذه البقعة ملنعها من الت��شع اأو 

لت�جيهها نح� منطقة ي�شهل فيها التعامل مع البقعة، اأو حتى ملجرد جتميع النفط املت�شرب ب�شكل ميكن من 

خالله ا�شرتجاع هذا النفط اأو حرقه اأو معاجلته. 

املت�شرب للحد من  النفط  البيئة من  التقنيات امل�شتخدمة لتخلي�ض  اأهم  اأحد  وتعترب عملية االحت�اء 

تاأثريه قدر االإمكان. لكنها قد تك�ن بدورها اأحد امل�ؤثرات على البيئة املحيطة مبكان االندفاع.

هن�اك عدد كبري من امل��اد الكيمي�ائية واملع�دات امل�شتخ�دمة يف عم�لية احت�اء الن�فط بعد اأو خالل 

االندفاع، وهي ت�شكل �شالحاً ذا حّدين مما يجعل من ا�شتخ�دامها يف عمل�يات االحت�اء والتنظيف اأمراً 

يحتاج اإىل درا�شة متاأنية، بل تق�م بع�ض اجلهات باإجراء عمليات حماكاة Simulation للتاأثريات البيئية 

التي قد تنتج عن ا�شتخدام هذه املعدات وامل�اد، حتى ال يك�ن ال�شرر الذي قد ينتج عنها اأكرب من ال�شرر 

الناجت عن النفط نف�شه. ومن هذه املع�دات وامل��اد الكيميائية، مي�كن االإ�ش�ارة اإىل اأهم�ها في�ما يلي:

Booms 1. احلواجز 

احلاجز عبارة عن �شتارة يرتاوح ط�لها بني 15 اإىل 30 مرتاً، وتتك�ن من اأربعة اأجزاء اأ�شا�شية كما ه� 

مبني يف )ال�سكل- 24(:

1 ..Means of Flotation جزء يعمل على تع�مي الذراع

2 ..Freeboard جزء مينع مرور النفط ف�ق الذراع

حا�شية �شفلية متنع مرور النفط من حتت الذراع Skirt، وت�شنع عادة من مادة ب�يل فينيل كل�رايد . 3

PVC، اأو الب�لي�شرت اأو النايل�ن.

ال�سكل- 24

خمطط يبني اأق�سام ذراع ا�سرتجاع النفط
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4 ..Tension Member ق�شيب معدين �شلب ي�شتخدم لدعم بنية الذراع

كما يحت�ي احلاجز على ثقٍل م�ازن مينع انقالبه نتيجة حركة االأم�اج الق�ية اأو عند حتريكه ب�شرعة.

 )25 )ال���������س����ك����ل-  وي���ب���ني 

احل�اجز  من  املختلفة  االأن�اع 

ال����ت����ي ت�������ش���ت���خ���دم ح�����ش��ب 

�شرعة  من  املحيطة  الظروف 

ال��ري��اح وق���ة االأم����اج وحجم 

من  وغريها  النفطية  البقعة 

الظروف.

احل���اج��ز  ه��ذه  ت�شتخدم 

ي�شحبها  ب��ق��ارب  ربطها  ع��رب 

النفطية،  ال��ب��ق��ع��ة  ل��ت��ح��ري��ك 

يف  تثبيتها  اأحياناً  يتم  قد  اأو 

بقعة  تقدم  الإيقاف  ما  مكان 

م���ن ال��ن��ف��ط ن��ح��� ال�����ش��اط��ئ 

 )26 )ال�����س��ك��ل-  ويبني  مثاًل. 

ت��ث��ب��ي��ت��ه  ����ش����رة حل���اج���ز مت 

م���ن ق���ب���ل ����ش���رك���ة ال���ب���رتول 

اندفاع  BP خالل  الربيطانية 

خليج  يف   Macondo ب��ئ��ر 

حيث   ،2010 ع��ام  املك�شيك 

با�شتخدام  ال�����ش��رك��ة  ق��ام��ت 

من  األف مرت  ثالثني  اأكرث من 

احل�اجز خالل ت�شعة اأيام من 

بدء اندفاع البئر، مت من خاللها ا�شرتجاع اأكرث من 16 األف برميل من مزيج النفط واملاء. اإ�شافة اإىل 

األف لرت من املركبات املفككة للنفط خالل االأيام الت�شعة االأوىل   290 ذلك ا�شتخدمت ال�شركة قرابة 

 .
40

االندفاع من عملية مكافحة 

Skimmers 2. الكوا�صط 
الك�ا�شط عبارة عن معدات ميكانيكية تعمل كما ي�شري ا�شمها على ك�شط النفط عن �شطح املاء وقد حتت�ي 

على خزانات الحت�اء النفط كما يحت�ي بع�ض اأن�اعها على ف�ا�شل تعمل على معاجلة النفط امل�شرتجع. 

وتختلف هذه الك�ا�شط ح�شب ا�شتطاعات عملها التي ترتاوح بني 0.2 وحتى 100 مرت مكعب يف ال�شاعة. 

 ،Macondo وقد ا�شتخدمت �شركة البرتول الربيطانية عدداً كبرياً من الك�ا�شط اأثناء احت�اء اندفاع بئر

وا�شتطاعت اأن ت�شرتجع اأكرث من 827 األف برميل من النفط مت ك�شطها من على �شطح املاء، وقد اعتربتها 

احلك�مة االأمريكية من �شمن )االإنتاج( الذي يجب فر�ض �شريبة حق امللكية Royalty و�شريبة الدخل عليه. 

ال�سكل- 25 

اأ�سكال خمتلفة من احلواجز امل�ستخدمة لتجميع النفط

ال�سكل- 26 

تثبيت �ستارة من قبل �سركة البرتول الربيطانية يف خليج املك�سيك
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يبني )ال�سكل- 27( اأحد 

امل�شمى  الك�ا�شط  اأن�اع 

كا�شط الفر�شاة الدوارة.

ورغ�����������م اأه����م����ي����ة 

ا���ش��ت��خ��دام احل����اج���ز، 

اآثار  فاإنها قد ت�ؤدي اإىل 

بيئية فيزيائية مثل اإعاقة 

املخل�قات  بع�ض  هروب 

بن�اجت  املل�ثة  املياه  من 

االندفاع، اإ�شافة اإىل اأن 

تتل�ث  نف�شها  احل�اجز 

وت�شكل  املندفع  بالنفط 

ب�ؤرة قد تك�ن قاتلة بحد 

الك�ا�شط  اأن  ذاتها. كما 

بع�ض  تقتل  قد  بدورها 

تعرت�ض  التي  املخل�قات 

تقدمها  اأث��ن��اء  طريقها 

يت�جب  التي  التقنية  تقييم  يف  دوره��ا  وامل�شار  الف�ائد  بني  امل�ازنة  تلعب  وهنا  املل�ثة،  املياه  منطقة  يف 

ا�شتخدامها.

Sorbents 3. املواد املا�صة 
امل�اد  النفطية، مثل  البقع  امل�شتخدمة يف معاجلة  الكيميائية  امل�اد  اإىل  اأي�شاً  املقام  ينظر يف هذا 

املراحل  يف  وخا�شة  النفط   Adsorption امتزاز  اأو   Absorption بامت�شا�ض  تق�م  التي  املا�شة 

امل�اد  املياه. وهذه  النفط على �شطح  اآثار من  اأو  بقع �شغرية  تتبقى  املعاجلة حني  االأخرية من عملية 

اأو ري�ض الطي�ر والق�ض،  اأو ع�ش�ية مثل رغ�ة ق�شب ال�شكر  قد تك�ن �شناعية مثل حبيبات النايل�ن، 

Clay. ويجري عادة النظر يف عدة احتياطات قبل ا�شتخدام امل�اد  اأو حتى غري ع�ش�ية مثل الطمي 

مثل: املا�شة، 

• اإن ا�شتخدام كميات كبرية من امل�اد املا�شة وخا�شة على هيئة حبيبات اأو ب�درة ميكن اأن ي�شكل عائقاً 	

اأمام عمليات التنظيف الالحقة، وخا�شة ا�شتخدام الك�ا�شط.

• ميكن للم�اد املا�شة اأن ت�شد امل�شخات التي ت�شفط النفط اأو تغلق خط�ط اجلريان.	

• يجب احلذر عند ا�شتخدام امل�اد املا�شة التي ال تطف� على �شطح املاء، الأن غرقها قد ي�شكل مركز 	

تل�ث ي�شعب ال��ش�ل اإليه.

• يجب اأن تك�ن هذه امل�اد قادرة على امت�شا�ض النفط واالحتفاظ به لفرتة كافية ريثما يتم التخل�ض 	

منها ب�شكل ال ي�شر البيئة.

ال�سكل- 27

 كا�سط الفر�ساة الدوارة
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Dispersants 4. امل�صتتات 
امل�شتتات ه� م�شطلح عام ي�شتخدم لالإ�شارة اإىل جمم�عة م�اد معاجلة كيميائية حتفز ت�شكيل قطرات 

�شغرية من النفط على �شطح املاء. حتت�ي امل�شتتات عادة على م�اد خمتلفة مثل من�شطات الت�تر ال�شطحي 

وهي ت�شابه بذلك ال�شاب�ن وم�اد التنظيف املنزلية، وعادة ما ت�شتخدم يف مناطق االندفاعات القريبة من 

امل�شتعمرات احلي�ية اأو قرب ال�ش�اطئ. لكن هناك نقطتني اأ�شا�شيتني ترافقان ا�شتخدام هذا الن�ع من 

امل�اد الكيميائية، وهما: فاعلية هذه امل�اد، ودرجة �شميتها اأو درجة �شمية املركب الناجت عن احتادها مع 

النفط.

حتدد فعالية هذه امل�اد ح�شب كمية النفط التي تبقى بعد ا�شتخدامها، وتتاأثر بن�عية النفط وتركيبه 

اإ�شافة اإىل طاقة املياه، فكلما ارتفعت هذه الطاقة كلما ازدادت فعالية هذه امل�اد.

اأما �شمية هذه امل�اد، فهي ما جعلت ا�شتخدام هذا الن�ع من املركبات ي�اجه جدالً حاداً، فبع�ض هذه 

املركبات التي كانت ت�شتخدم حتى �شبعينات القرن املا�شي كانت �شديدة ال�شمية حتى اأن تاأثريها على البيئة 

كان اأ�شد �شرراً من النفط نف�شه. بينما تتمتع امل�شتتات املت�فرة حالياً بدرجة اأقل من ال�شمية تقل مبئة مرة 

عن �شمية امل�شتتات التي كانت ت�شتخدم �شابقاً. وي�شتخدم م�ؤ�شر LC50 املذك�ر �شابقاً يف حتديد �شمية 

هذه امل�اد، وقد كان الرتكيز ال�شام من هذه امل�اد �شابقاً يرتاوح بني 5-50 ملغ/لرت، بينما ال تعترب امل�اد 

امل�شتخدمة حالياً �شامة اإال اإذا و�شل تركيزها اإىل حدود 200 - 500 ملغ/لرت.

 
41

يبني )اجلدول- 8( نتائج اختبار �شمية بع�ض هذه امل�اد خالل 48 �شاعة على بع�ض اأن�اع البالنكت�ن

.)Mervin، 2011( التي ت�جد يف معظم املياه

Surface Washing Agents 5. مواد الغ�صيل ال�صطحي 
وهي م�اد ي�شار اإليها اأحياناً با�شم منظفات ال�شاطئ، وتختلف عن امل�شتتات رغم اأنها قد تعرف بنف�ض 

اال�شم اأحياناً، ويعترب الفرق االأ�شا�شي بينها وبني امل�شتتات، يف اأن االأخرية ت�شتخدم يف املياه لت�شتيت النفط 

وحت�يله اإىل قطرات اأ�شغر، بينما ت�شتخدم م�اد الغ�شيل عادة على الياب�شة لف�شل النفط عن ال�شط�ح 

التي الت�شق بها، كما اأن انحاللية امل�شتتات يف املاء والنفط مت�شاوية عم�ماً، بينما تك�ن م�اد الغ�شيل اأكرث 

انحاللية يف املياه. وقد بينت التجارب اأن �شمية هذه امل�اد اأقل بكثري من امل�شتتات، وحل�شن احلظ فاإن اأكرث 

LC50 )mg L-1التركيب الكيميائي
(

2-Butoxyethanol 211 - 1007ثنائي ب�ت�ك�شي اإيثان�ل

Monopropylene glycol 7139 - 11783اأحادي بروبلين غليك�ل

Sorbitant monoleate 1000 �ش�ربيتانت م�ن�ليت >

Polyethylene glycol monoleate 671 - 1220ب�لي اإيثيلين غليك�ل م�ن�ليت

Sodium dioctyl sulphosuccinate 2.8 - 4.2�شلف��شاك�شينات دي�كتيل ال�ش�دي�م

Dearomatised kerosene 10000كيرو�شين منزوع الم�اد العطرية >

اجلدول- 8

درجة �سمية بع�س اأنواع امل�ستتات
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اأف�شلها  فعالية هي  امل�اد  هذه 

من حيث قدرتها على التنظيف، 

ال�����ش��اب���ن  اأن  ل���ح��ظ  ح��ي��ث 

اأع��ل��ى  يعترب  ال��ع��ادي  امل��ن��زيل 

امل���اد  ه��ذه  معظم  م��ن  �شمية 

قدرته  اأن  رغم   )LC50=15(

من  اأق��ل  تعترب  التنظيف  على 

 )28 )ال�����س��ك��ل-  يبني  بقيتها.  

نتائج اختبار �شمية بع�ض م�اد 

مع  مقارنة  ال�شطحي  الغ�شيل 

قدرتها على التنظيف.

وم���ن ال���ا���ش��ح م��ن خ��الل 

ال�شكل اأن امل�شتح�شر التجاري املرخ�ض* ه� االأقل �شمية حيث تزيد قيمة LC50 له عن 10000، بينما 

ه� االأكرث فاعلية. كما يبدو من ال�شكل اأي�شاً اأن فعالية اأغلب هذه امل�اد تك�ن متقاربة يف املاء العذب ويف 

املاء املالح، اإال اأن املنظفات احلديثة التي ت�شتند اإىل مذيبات ذات اأ�شا�ض نفطي قد تفقد معظم فعاليتها 

.)Mervin، 2011( عند ا�شتخدامها يف املاء املالح

Emulsion breakers 6. موانع ال�صتحالب
اإ�شافة اإىل امل�اد املذك�رة اأعاله، ت�شتخدم م�اد اأخرى مثل م�انع اال�شتحالب التي متنع ت�ش�كل م�شت�حلب 

املاء يف النفط، اأو تعمل على تفك�يك ه�ذه امل�شتح�لبات اإن وج�دت. وقد ذكر �شابقاً اأن وج�د امل�شتحلبات 

ي�شكل اأحد ال�شع�بات الكبرية التي ت�اجه عمليات التنظيف �ش�اء ب�شبب احلجم الكبري لهذه امل�شتحلبات 

والذي ي�شتلزم وج�د م�شت�دعات كبرية حلفظها قبل التخل�ض منها، اأو ب�شبب اللزوجة العالية للم�شتحلبات 

مما قد يجعل الك�ا�شط اأو امل�شخات تقف عاجزة اأمام التخل�ض منها.

وي�جد ن�عان رئي�شيان من هذه امل�انع، اأحدهما ي�شمى )النظام املغلق( وي�شتخدم عندما تك�ن كميات 

املياه قليلة مثل حالة اندفاع على الياب�شة مثال. اأما االآخر املدع� با�شم )النظام املفت�ح( في�شتخدم يف وج�د 

كميات كبرية من املياه، وتقا�ض فعالية هذه امل�اد باأقل كمية كافية ملنع ت�شكل امل�شتحلب اأو لتفكيكه. يبني 

)اجلدول- 9( فعالية بع�ض م�انع اال�شتحالب ودرجة �شميتها يف اختبار مدته 96 �شاعة.

*   يبدو اأن االهتمام املتزايد بامل�اد التي ت�شتخدم يف عمليات تنظيف البقع النفطية �ش�اء يف املاء اأو على الياب�شة جعل ال�شركات التجارية تتحفظ 
على ذكر تركيبها الكيميائي، واالكتفاء بذكر اال�شم التجاري

ال�سكل -28

�سمية وفعالية بع�س مواد الغ�سيل ال�سطحي امل�ستخدمة يف تنظيف بقع النفط

.Mervin، 2001 ،م�شدر البيانات: جدول اختبار �شمية وفعالية م�اد الغ�شيل ال�شطحي

ال�سمية LC50نظام مغلقنظام مفتوحالمادة

< 1:8001:70010000م�شتح�شر تجاري مرخ�ض
1:3001:800400من�شط ت�تر �شطحي تجاري
1:1001:600300م�شتح�شر تجاري حقلي 1
1:1001:60075م�شتح�شر تجاري حقلي 2

اجلدول- 9

فعالية و�سمية بع�س موانع اال�ستحالب
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ومن اجللي اأن االهتمام ب�شمية امل�اد الكيميائية امل�شتخدمة له ما يربره، فدرا�شة تاأثري االندفاعات 

النفطية تق�م على املراقبة وت�شجيل النتائج، اأما التنب�ؤ �شلفاً بتاأثري اندفاع ما على بيئة ما، فهذا اأمر ي�شعب 

العمل عليه حالياً، واإن كانت ق�اعد البيانات املختلفة ت�شجل با�شتمرار نتائج درا�شات االندفاعات يف اأماكن 

خمتلفة من العامل.

In-Situ Burning 7. حرق النفط املندفع 
يعترب حرق البقعة النفطية من �شمن تقنيات التخل�ض من النفط املندفع، حيث يتم اإ�شعال النفط بهدف اإزالة 

اأكرب كمية ممكنة منه على اأو�شع م�شاحة ممكنة �شمن زمن ق�شري ن�شبياً. 

وقد بينت التجارب العملية التي بداأت منذ �شبعينات القرن املا�شي اأن �شماكة البقعة النفطية يجب اأن 

ال تقل عن 2 - 3 ملم حتى حترتق، وهذا ما ي�شت�جب القيام بتجميع واحت�اء النفط اأحياناً قبل حرقه. 

وتختلف �شه�لة عملية احلرق ح�شب الطق�ض وح�شب ن�ع النفط ودرجه تعر�شه للمحيط اخلارجي وتاأثره 

بالع�امل اجل�ية، وينتج عن عملية احلرق انبعاثات تختلف باختالف تركيب النفط.

من حما�شن هذه الطريقة اأنها تتف�ق على باقي طرق احت�اء االندفاع عندما يتم تطبيقها باأ�شرع وقت 

ممكن قبل اأن تتطاير املركبات اخلفيفة من النفط املندفع، وعند تطبيقها �شمن ال�شروط املنا�شبة فاإنها 

متنع انت�شار النفط على م�شاحات وا�شعة، كما اأنها عملية �شريعة م�ؤلفة من خط�ة واحدة حيث بينت بع�ض 

الدرا�شات اأن �شرعة احرتاق النفط تبلغ 5000 لرت/املرت املربع/الي�م، بينما يجب عند ا�شرتجاع النفط 

القيام بتخزينه ونقله والتخل�ض منه اأو ف�شله عن ال�ش�ائب قبل ا�شتخدامه، وهي خط�ات حتتاج اإىل معدات 

خمتلفة وط�اقم كبرية وزمن ط�يل كما اأنها مكلفة جداً، خا�شة واأن هذه امل�شتلزمات ال تك�ن مت�فرة يف 

مكان االندفاع بل يجب جتميعها ونقلها من اأماكن متفرقة. بينما ميكن حرق النفط املندفع حتى يف االأماكن 

النائية با�شتخدام اإمكانات حمدودة. 

وم����ن م�����ش��اوئ ه��ذه 

كميات  بع�ض  اأن  التقنية 

ال��ن��ف��ط ال��ت��ي حت���رق قد 

بع�ض  يف  ك���ب���رية  ت���ك����ن 

االأحيان، بحيث قد يك�ن 

الناحية  من االأجدى )من 

جتميعها  االق��ت�����ش��ادي��ة( 

قامت  فقد  ومعاجلتها، 

�شركة البرتول الربيطانية 

 265 ح������ايل  ب����اإح����راق 

األ����ف ب��رم��ي��ل يف االأي����ام 

من  فقط  االأوىل  الت�شعة 

 Macondo بئر  ان��دف��اع 

يف خليج املك�شيك بهدف 

واقرتابها  انت�شارها  منع 

)ال�����س��ك��ل-  ال�شاطئ  م��ن 

.
42)29

ال�سكل- 29

ح�رق اإحدى البقع النفطية من قبل �س�ركة BP يف 

اندفاع Macondo يف خليج املك�سيك عام 2010
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اأما اأهم امل�شاوئ والتي تثري �شك�كاً كثرية ح�ل جدوى عملية حرق النفط املندفع، فهي ت�شتلزم وج�د 

ح�اجز خا�شة مقاومة للنار، اإ�شافة اإىل العامل االأكرث اأهمية وه� احتمال وج�د انبعاثات �شامة يف �شحابة 

الدخان الناجت عن احلرق. حيث يف �شحابة احلريق جزئيات ترت�شب من ال�شحابة، كما ت�جد غازات ت�شبه 

ب�شكل  الناجت   Soot ال�شخام  ويتك�ن  املحرتقة.  غري  الهيدروكرب�نات  من  وكميات  العادم،  غاز  برتكيبها 

رئي�شي من جزيئات من الكرب�ن التي متت�ض على �شطحها كميات من امل�اد الكيميائية املختلفة.

وقد جرت العديد من الدرا�شات التي اهتمت بدرا�شة تركيب ال�شحابة الدخانية نتيجة التخ�ف من تاأثريها 

على البيئة عم�ماً، وعلى �شحة االإن�شان خ�ش��شاً، حيث ي�ؤخذ بعني االعتبار اأن هذه ال�شحابة ميكن اأن تنت�شر 

على م�شاحات �شا�شعة اإذا ت�فرت الرياح ب�شرعة منا�شبة. وتبني اأن اجلزئيات ال�شغرية جداً )10 ميكرون اأو 

اأقل( وهي التي ميكن اأن تدخل اإىل اجلهاز التنف�شي لالإن�شان، وجدت على م�شت�ى �شطح االأر�ض على بعد 

500 مرت من حريق جتريبي �شغري، وبرتكيز يقارب الرتكيز احلرج الذي ميكن اأن يك�ن ذا اأثر مبا�شر على 
ال�شحة، والبالغ 10 ميكرون/املرت املكعب. ومن هذه امل�اد املركبات الهيدروكرب�نية العطرية متعددة احللقات 

)PAH( * ، وقد عرث عليها يف ن�اجت عمليات احلرق �ش�اء �شمن الغازات املنبعثة اأو �شمن �شحابة ال�شخام. 

وهي م�اد ت�جد يف كل اأن�اع النفط وترتاوح ن�شبتها بني 0.001 % وحتى 1 %، وقد تبني اأنها تتح�ل اإىل 

غازات عند حرق البقع النفطية، لكن ق�شماً منها ميكن اأن ي�شل اإىل 10 % من الكمية االأ�شا�شية يظل يف بقايا 

احلريق بدون اأن ي�شتعل، اإال اأن هذه امل�اد ب�شبب تركيزها ال�شئيل ن�شبياً وب�شبب احرتاق معظمها، ال تعترب 

 ي�ؤكدون اأن وج�دها بن�شبة 5.4 
43

من �شمن امل�اد اخلطرة عند تقييم ن�اجت االحرتاق، واإن كان بع�ض الباحثني

جزء باملليار ppb قد ت�شبب يف انخفا�ض فر�ض جناة بع�ض اأن�اع �شمك ال�شامل�ن بن�شبة 15 % نتيجة فقد 

بع�ض حي�يتها.

مثل  ال�شمية  عالية  م�اد  ت�جد  النفطية،  البقع  حرق  عند  هاج�شاً  ت�شكل  التي  االأخ��رى  امل���اد  ومن 

الدي�ك�شينات Dioxins ، واأخطرها مادة TCDD ** ، لكن ن�شبتها اأي�شاً ال ت�شكل ذلك اخلطر الذي ميكن 

االعتداد به. كما ت�جد الن�اجت االأخرى املت�قعة مثل اأول وثاين اأك�شيد الكرب�ن، وثاين اأك�شيد الكربيت الذي 

يتنا�شب حجمه مع ن�شبة الكربيت امل�ج�دة يف النفط والتي ترتاوح عادة 0.1 % وحتى 5 % وزناً. كما ت�جد 

ن�اجت اأخرى من املركبات الطيارة مثل البنزين ، والزيلني ، والت�ل�ين.

اإال اأن الدرا�شات احلديثة بينت اأن التاأثريات املبا�شرة ال�شارة بال�شحة تنخف�ض كثرياً اأو تنعدم تقريباً 

على بعد 1 كم من مركز احلريق، وترتاوح م�شافة االأمان عم�ماً بني 90 مرت وحتى 3200 مرت عن مركز 

احلريق. كما اأكدت تلك الدرا�شات اأن عملية حرق البقع النفطية ال تزيد من كمية املركبات التي تنتقل من 

النفط اإىل املاء حتى بدون عملية احلرق .

*  Polyaromatic Hydrocarbons.
**  2،3،7،8-tetrachlorodibenzo-para-dioxin
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 اخلال�صــة 

       - اإن حوادث االندفاع لي�ست اأمرًا نادرًا، ومن املتوقع اأن حت�سل دومًا، مما ي�ستوجب اتخاذ 
كل و�سائل احليطة املمكنة للحد منها. لكن هذا ال يعني اأن كل بئر يحفر �سيندفع، فبع�س 

االإح�سائيات ت�سري اإىل اأن احتمال وقوع اندفاع يف مرحلة احلفر اال�ستك�سايف يبلغ 200/1، 

اإىل  اأكرث  500/1 يف مرحلة احلفر التطويري، وينخف�س  اإىل  بينما ينخف�س االحتمال 

1000/1 يف مرحلة احلفر االإنتاجي، وما بني عامي 2002 و2006، حفر يف كندا حوايل 
89 األف بئر، �سجلت حوادث اندفاع يف 37 منها، ومن بينها 7 فقط ت�سرب فيها الغاز، بينما 

ت�سربت املياه الطبقية فقط من بقية تلك االآبار.

     - تختلف اآثار االندفاعات النفطية على البيئة ح�سب مكان االندفاع، وكمية النفط وبقية 

املوائع املت�سربة، وتركيبها الكيميائي. حيث تتاأثر املجتمعات احليوية املوجودة يف االأعماق 

الكبرية اأكرث من تلك املوجودة يف املياه ال�سحلة يف حال ح�سول اندفاع نفطي، بينما تتاأثر 

ت�سربات  من  كبري  ب�سكل  ال�ساطئ  على  اأو  ال�سحلة  املياه  يف  الواقعة  احليوية  التجمعات 

النفط الناجتة عن الناقالت اأو عن خطوط االأنابيب.

     - ي�ساهم املخروط الناجت عن اندفاع النفط والغاز من قيعان البحار نحو االأعلى يف نقل 

اأعداد كبرية من الكائنات الدقيقة نحو ال�سطح فاإن مل تتاأثر هذه الكائنات بالت�سمم املبا�سر 

امللوحة  ن�سب  وتغري  احل��رارة  ودرج��ة  ال�سغط  بتغري  �ستتاأثر  فهي  الهيدروكربونية،  باملواد 

و�سدة ال�سوء.

االأك�سجني  ت���وازن  تغيري  اإىل  امل��ي��اه  الع�سوية يف  للمركبات  البيولوجي  التحلل  ي���وؤدي   -    

املنحل فيها ب�سرعة كبرية مما قد ي�سبب موت الكائنات احلية. وحتتوي �سوائل احلفر على 

يكون  قد  امل��واد  ه��ذه  وبع�س  ال�سوائل،  ه��ذه  بخوا�س  للتحكم  كيميائية خمتلفة  اإ�سافات 

�سديد ال�سمية، حيث يوؤدي ت�سرب �سائل احلفر اإىل تعكري املياه وا�سطراب البيئة احلياتية 

على  �سئيل  تاأثري  املندفع  للنفط  يكون  بينما  ال�سوء،  اإىل  حتتاج  التي  احلية  للكائنات 

االأحياء يف هذه احلالة كون قوة الطفو ت�ساهم يف ارتفاع القطرات املت�سكلة نحو االأعلى، 

اإمن��ا لفرتة حم��دودة حيث ت�ساهم  ي��وؤدي لنف�س امل�سكلة،  لكن تكّون بقع نفطية كبرية قد 

الرياح والتيارات املائية يف ت�ستيت بقع النفط الكبرية اإىل بقع اأ�سغر.

    - ال تعترب املياه الطبقية املرافقة لالندفاعات �سامة ب�سكل مبا�سر، لكن تاأثريها يكون عرب 

املنا�سبة  الكائنات احلية للبيئة  اإىل فقدان بع�س  ي��وؤدي  امل��اء مما  امللوحة يف  تغيري ن�سبة 

املنطقة  الكائنات احلية يف  اأن��واع جديدة من  اأو قد تظهر  اإىل هجرتها،  وي��وؤدي  حلياتها، 

املتاأثرة.

      - ت�ستخدم يف عمليات االإكمال واالإحياء واالإ�سالح بع�س املواد الكيميائية االأّكالة واملخّر�سة 

وحتى القاتلة �سديدة ال�سمية، وتاأثريها البيئي املبا�سر على التجمعات احليوية قد يكون 

قاتاًل يف حال اندفاعها من البئر.

     - يوؤدي امتزاج النفط بالرتبة اإىل تغري خوا�سها الفيزيائية كالنفاذية، ويحولها اإىل تربة 

�سامة غري �ساحلة للزراعة، لت�سبح الرتبة نف�سها م�سدرًا للتلوث البيئي ينتقل بوا�سطة 

املياه اأو بفعل الرياح.
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     - تاأثري املواد الهيدروكربونية على النباتات قد يكون ب�سكل مبا�سر اإما عرب ت�سمم النباتات 

مبا متت�سه جذورها من هذه املواد، اأو نتيجة الت�ساق الهيدروكربونات باالأوراق ومنع عملية 

التنف�س والتمثيل ال�سوئي. كما توؤثر االندفاعات ب�سكل غري مبا�سر على النباتات من خالل 

التاأثريات اجلينية التي قد تنتقل اإىل االأجيال القادمة اأو قد تنتقل اإىل املخلوقات االأخرى 

التي تاأكل هذه النباتات.

    - ي��وؤدي التما�س املبا�سر احلاد مع النفط اإىل احمرار اجللد، وظهور وذم��ات، والتهابات، 

وطفح جلدي وبثور وتقرحات. ويوؤدي ا�ستن�ساق اأبخرة النفط اإىل ال�سعال وتهيج احلنجرة 

ال�سرطان  الذهن، وقد يكون من م�سببات  ت�سو�س  اإىل  اإ�سافة  وال�سداع،  التنف�س  وانقطاع 

ال�سم عند  الغدد  اإف��راز  وت��اأث��ريات على  اآث��ار جينية  الع�سبي، كما قد ينتج عنه  والت�سمم 

واحليوانات  الطيور  وت�سعى  والفراء،  للري�س  العازلة  اخل�سائ�س  النفط  ويدمر  االإن�سان. 

لتنظيف اأنف�سها من النفط العالق بها عن طريق املناقري اأو االأل�سنة مما يوؤدي اإىل اأ�سرار 

مبا�سرة على كالها واأكبادها.

      - ي��وؤدي موت بع�س الكائنات احلية التي تاأثرت ب�سكل مبا�سر باالندفاعات النفطية اأو 

الغازية �سواء يف املغمورة اأو على الياب�سة اإىل اختالل ال�سل�سلة الغذائية وهذا يتبعه اختالل 

التوازن البيئي للمنطقة املتعر�سة لالندفاع.

      - تكون تاأثريات االندفاعات النفطية على الياب�سة اأكرب يف حال وجود مياه قريبة اأو اأرا�سٍ 

رطبة، حيث ت�ساهم املياه يف نقل الهيدروكربونات اإىل م�سافات بعيدة عن مركز االندفاع.

     -  ت�ساهم بع�س املركبات الكيميائية امل�ستخدمة يف عمليات تنظيف اآثار االندفاعات يف 

تاأثريات بيئية قد تكون اأ�سد من تاأثري املواد الهيدروكربونية نف�سها، مما ي�ستوجب املوازنة 

الدقيقة بني اإيجابيات و�سلبيات ا�ستخدام هذه املركبات.

      - رغم كل ما ذكر، فاإن قدرة التجدد التي اأودعها اهلل �سبحانه وتعاىل يف الطبيعة، جتعل 

هذه  بنوعية  تتعلق  ف��رتات خمتلفة  خ��الل  الطبيعي  و�سعها  ا�سرتجاع  على  ق��ادرة  البيئة 

البيئة ومدى كفاءة عمليات التنظيف التي اأجريت عليها.
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�سور من حادثة اندفاع بئر Macondo يف خليج املك�سيك ملحـــق

احرتاق من�صة احلفر بعد اندفاع البئر

�صرطان اأزرق يغطيه النفط الذي بداأ يتاأك�صد
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طيور ت�صاقط ري�صها نتيجة تالم�صها مع النفط

تالم�ض قطرات النفط مع الروبيان
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بع�ض امل�صطلحات الواردة يف الدرا�صة

A
Absorptionامت�شا�ض

Accumulatorمراكم )جممع( ال�شغط
Acuteتاأثري حاد

Adsorptionامتزاز
Aerobicه�ائي

Algaeطحالب- اأ�شنيات
Anaerobicال ه�ائي

B
Biodegradationحتلل حي�ي
Bladder Effectتاأثري املثانة

Blind Ramمانع اندفاع اأعمى
Blow Out Preventer مانع االندفاع

Blowoutاالندفاع
Buoyancyخا�شية الطف� )الع�م(

C
Chronicتاأثري مزمن

Centralizersممركزات
Clay swellانتفاخ الغ�شار

Commercial field agentم�شتح�شر جتاري حقلي
Commercially approved agentم�شتح�شر جتاري مرخ�ض

Containmentاحت�اء
Coralمرجان، �شعب مرجانية

Correlationم�شاهاة االآبار
Corrosiveم�اد اأّكالة

Cuttingsفتات احلفر
D

Deflocculentمانع ت�شكل الندف
Dispersantم�اد م�شتتة

Dispersionت�شتت
Dissolutionانحالل

Drill Stringت�شكيلة )جمم�عة( احلفر
Dynamic pressureال�شغط اجلرياين
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E
Edemaوذمة

Emulsificationا�شتحالب
Endocrine glandsالغدد ال�شماء

Erosionحت
Evaporationتبخر
Eventحدث

F
Floodplainsالنطاق الفي�شي، منطقة جتاور �شفة النهر

Fluidمائع )�شائل اأو غاز(
Foetusاأجّنة

G
Gastropodaبطنيات االأرجل
Genotoxicت�ش�هات جينية

H
Hemicدم�ي

Hydrostatic pressureال�شغط ال�شك�ين
I

Incidentحادث
Interfacial Tensionق�ة ترابط بني ال�شط�ح

Ionic Strengthالق�ة الت�شاردية
Irritant خمّر�ض

K
Line Killخط قتل البئر

L
Liquid�شائل

Lubricatingتزليق اأو ت�شحيم
M

Microorganismsاأحياء دقيقة
Momentumعطالة، زخم

Mud Loggerحُملل )متابع( �شائل احلفر
N

Radioactive Occurring Normally م�اد م�شعة بطبيعتها
NORM Materials
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O
Otterثعلب املاء

Oxidationاأك�شدة
P

Ram Pipeمانع اندفاع امل�ا�شري
Poly Aromatic Hydrocarbonsهيدروكرب�نات عطرية متعددة احللقات

Precipitationتثفل )تر�شيب(
R

Penetration of Rate�شرعة تقدم احلفر
Releaseالت�شرب اأو التهريب

Remote Operated Vehiclesمركبات يتم التحكم بها من بعد
Rheology خا�شية قدرة ال�شائل على احلركة

Royalty�شريبة امللكية
S

Components Safeمك�نات اآمنة )غري �شارة(
Sedimentationتر�شب

Shallow Gas Releaseت�شرب الغاز ال�شطحي 
Shear Ramمانع يق�ض امل�ا�شري

Shoe Trackحذاء امل�ا�شري
Simulationحماكاة
Skimmerكا�شط

Slick بقعة نفطية
Sootال�شخام، الهباب

Sorbentsم�اد ما�شة
Spreadingانت�شار

Stabilizationثبات
Super Charged Layerطبقة مرتفعة ال�شغط

Surface Washing Agentsم�اد التنظيف ال�شطحي
T

Toxicityال�شمية
Turbo Drillingاحلفر العنفي )الت�ربيني(

W
Weighting Agentsم�اد مثّقلة
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أربعة محاور رئيسية

مشاريع قطرية طموحة لسياسة الطاقة االماراتية

لزيادة الطاقة التكريرية

من إصدارات المنظمة



األبحـــــــــاث

االستهالك النهائي من الطاقة حسب 
القطاعات االقتصادية في الدول العربية

القطاعات  ح�سب  العربية  ال��دول  يف  الطاقة  من  النهائي  اال�ستهالك  حجم  على  التعرف  الدرا�سة  ه��ذه  ت�ستهدف 

االقت�سادية ووفق امل�سادر املتاحة خالل الفرتة 1980-2009. وتغطي هذه الدرا�سة �سبع ع�سرة دولة عربية، ومنها 

جميع الدول االأع�ساء، وهي: االإم��ارات، البحرين، تون�س، اجلزائر، ال�سعودية، �سوريا، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، 

وم�سر. كما تغطي �ست دول عربية اأخرى، وهي: االأردن، ال�سودان، ُعمان، لبنان، املغرب، واليمن. اأما الدول العربية 

الطاقة  ا�ستهالك  بيانات عن  اأية  الُقمر، وموريتانيا فال تتوفر عنها  ال�سومال، فل�سطني،  االأخ��رى، وهي: جيبوتي، 

عموما.

مظفر حكمت البرازي٭

٭  باحث اقت�صادي اأول - االإدارة االقت�صادية، اأوابك - الكويت
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وبادئ ذي بدء، وملنع االلتبا�س، ال بد من االإ�صارة اإىل الفارق بني مفهوم اال�صتهالك االإجمايل من الطاقة 

من ناحية، ومفهوم اال�صتهالك النهائي من الطاقة من ناحية ثانية. وميكن تعريف اال�صتهالك النهائي من 

الطاقة باأنه هو حجم الطاقة الذي ي�صل اإىل امل�صتهلك النهائي، اأي القطاعات االقت�صادية املختلفة التي 

يتكون منها اقت�صاد ما. ويتمثل اال�صتهالك النهائي يف اإجمايل اإمدادات الطاقة االأولية املتاحة حمليا اأو 

اإجمايل ا�صتهالك الطاقة مطروحا منه اال�صتهالك الو�صيط، اأي كمية الطاقة امل�صتخدمة يف القطاعات 

الثالثة التالية، وهي:

قطاع م�صايف التكرير. -

قطاع توليد الطاقة يف حمطات الكهرباء وحتويلها وتوزيعها على القطاعات االقت�صادية املختلفة. -

قطاع ال�صناعات البرتوكيماوية )اللقائم(. -

وت�صنف القطاعات االقت�صادية �صمن ثالثة اأ�صناف رئي�صية، وهي: القطاع ال�صناعي، قطاع املوا�صالت، 

والقطاعات االأخرى. وت�صتمل القطاعات االأخرى �صمنيا على القطاع املنزيل، القطاع التجاري، والقطاع 

الزراعي.

و�صتغطي الدرا�صة النقاط الرئي�صية التالية:

اال�صتهالك النهائي من الطاقة ح�صب امل�صادر املتوفرة. -

اال�صتهالك النهائي من الطاقة ح�صب القطاعات االقت�صادية. -

م�صادر الطاقة امل�صتخدمة يف تلبية متطلبات الطاقة يف القطاعات االقت�صادية. -

كثافة ا�صتخدام الطاقة. -

وتتاألف امل�صادر التجارية التي ي�صتخدمها امل�صتهلك النهائي من اأربعة م�صادر رئي�صية، وهي: النفط، 

الغاز الطبيعي، الكهرباء، والفحم. وتعتمد القطاعات االقت�صادية امل�صتخدمة للطاقة يف الدول العربية على 

ثالثة م�صادر، وهي النفط والغاز الطبيعي والكهرباء. ويلعب النفط دورا اأ�صا�صيا يف تلبية متطلبات الطاقة 

الالزمة لدفع عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية.، ويليه يف االأهمية الغاز الطبيعي ثم الكهرباء. اأما 

الفحم فيوؤدي دورا �صئيال ال يكاد يذكر.

القطاعات  ملختلف  الالزمة  الطاقة  متطلبات  تلبية  يف  اأ�صا�صيا  دورا  النفط  يلعب  �صابقا  ورد  كما 

 - 1980 الفرتة  اإىل تراجع ملحوظ خالل  الدور قد تعر�س  العربية، لكن هذا  الدول  االقت�صادية يف 

2009 حيث هبطت ح�صة النفط يف اإجمايل اال�صتهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية ب�صورة 
م�صطردة من 77.5 % يف عام 1980 اإىل 68 % يف عام 1990 ثم اإىل 63.3 % يف عام 2000 لي�صل 

الطبيعي  الغاز  من  كل  تزايدت ح�صة  النفط  تراجع ح�صة  مقابل  2009. ويف  عام  % يف   59.6 اإىل 

والكهرباء ب�صورة ملمو�صة. ومن ناحية الغاز الطبيعي فقد ت�صاعدت ح�صته من 14 % يف عام 1980 

اإىل 19.3 % يف عام 1990 واإىل 21.3 % يف عام 2000 ثم اإىل 23.8 % يف عام 2009. اأما ح�صة 

الكهرباء فقد ت�صاعفت من 8 % يف عام 1980 لتبلغ 16.4 % يف عام 2009. اأما الفحم فقد تناق�صت 

ح�صته من 0.5 % اإىل 0.2 % خالل الفرتة ذاتها. ال�سكل - 1.

وقبل اخلو�س يف التفا�صيل املتعلقة باال�صتهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية بح�صب امل�صادر 

االجتاهات  موجزة عن  ملحة  اإعطاء  ال�صرورة  ت�صتدعي  املختلفة،  االقت�صادية  القطاعات  ووفق  املتوفرة، 

النهائي من الطاقة يف جمموعتني  تناول اال�صتهالك  النهائي من الطاقة. و�صيتم  العاملية يف اال�صتهالك 

خارج  الدول  وبقية  والتنمية،  االقت�صادي  التعاون  منظمة  يف  االأع�صاء  الدول  وهما جمموعة  رئي�صيتني 

املنظمة، وهذا ما �صيتم تناوله يف املحور االأول من الدرا�صة.
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اأواًل: االجتاهات العاملية يف اال�ستهالك النهائي من الطاقة 

ارتفع اال�صتهالك النهائي من الطاقة يف العامل مبعدل 23 % ما بني عامي 1990 وعام 2005. و�صجل 

% يف كل من   37 بلغت  التي  التزايد  اأعلى معدالت  النهائي يف قطاعي اخلدمات واملوا�صالت  اال�صتهالك 

القطاعني.  ويف الوقت نف�صه يعترب قطاع ال�صناعات التحويلية اأكرب قطاع م�صتهلك للطاقة حيث بلغت ح�صته 

33 %، ويليه القطاع املنزيل بح�صة 29 % ثم قطاع املوا�صالت بح�صة 26 %، كما يو�صح ال�سكل - 2:

ال�سكل - 1

التوزيع الن�سبي لال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية ) %(

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

 .IEA، Worldwide Trends in Energy Use and Efficiency :امل�صدر

ال�سكل - 2

اال�ستهالك النهائي للطاقة يف العامل ح�سب القطاعات
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وتزايد اال�صتهالك النهائي يف الدول ال�صناعية )OECD( خالل الفرتة 1990 – 2005 مبعدل 19 % 

مقابل 27 % يف بقية دول العامل. وجاءت الزيادة يف اال�صتهالك النهائي من الطاقة يف الدول ال�صناعية من 

جراء تزايد ا�صتهالك قطاع املوا�صالت. وبلغت ح�صة قطاع املوا�صالت يف الدول ال�صناعية 35 % من اإجمايل 

اال�صتهالك النهائي يف عام 2005. ويليه قطاع اخلدمات من حيث ت�صارع منو اال�صتهالك النهائي، وبلغت 

ح�صة قطاع اخلدمات 14 % من اال�صتهالك النهائي. ويظل قطاع ال�صناعات التحويلية القطاع الرئي�صي 

حيث بلغت ح�صته 27 %. 

التعاون االقت�صادي والتنمية حيث ي�صكل قطاع  ويبدو امل�صهد خمتلفاً يف الدول االأخرى خارج منظمة 

ال�صناعات التحويلية 38 % من اإجمايل اال�صتهالك النهائي من الطاقة يف عام 2005، ويليه القطاع املنزيل 

بح�صة مقاربة ت�صل اإىل 36 

%، بينما بلغت ح�صة قطاع 
كما    ،%  17 املللوا�للصللالت 

يو�صح ال�سكل - 3:

اللل�للصللورة  تختلف  كللمللا 

بلللني الللللللدول اللل�للصللنللاعلليللة 

)OECD( والدول االأخرى 

ح�صل�س  اإىل  النظر  عند 

تلبي  التي  الطاقة  م�صادر 

ففي  الللطللاقللة.  متطلبات 

ي�صكل  ال�صناعية  اللللدول 

النفط 47 % ملن اإجمايل 

اال�للصللتللهللالك الللنللهللائللي من 

 ،2005 علللام  يف  الللطللاقللة 

وتليه الكهرباء بح�صة 22 % ثم الغاز الطبيعي بح�صة 20 %.  اأما الفحم فقد تناق�صت ح�صته لت�صل 

اإىل 6 %. 

اأما يف الدول االأخرى خارج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية فاإن ح�صة النفط قد و�صلت اإىل 28 % من 

النهائي  اال�صتهالك  اإجمايل 

  .2005 عللام  يف  الطاقة  من 

وتلل�للصللاهللم ملل�للصللادر الللطللاقللة 

الع�صوية(  )الكتلة  املتجددة 

ملل�للصللاهللمللة ملللللمللو�للصللة مللن 

النهائي  اال�صتهالك  اإجمايل 

من الطاقة يف هذه املجموعة 

ح�صتها  بلغت  اإذ  الللدول  من 

 .2005 علللللام  يف   %  25
 18 بح�صة  الفحم  وي�صاهم 

 %  14 والكهرباء بح�صة   %
)وهي ح�صة الغاز الطبيعي(، 

كما يو�صح ال�سكل - 4:

ال�سكل - 3

توزع اال�ستهالك النهائي للطاقة ح�سب القطاعات

)OECD( الدول االأع�صاء يف)OECD( الدول غري االأع�صاء يف

ال�سكل - 4

ح�س�س م�سادر الطاقة املختلفة من اإجمايل اال�ستهالك النهائي للطاقة

)OECD( الدول االأع�صاء يف)OECD( الدول غري االأع�صاء يف
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وتقدم الفقرات التالية نبذة خمت�صرة عن اال�صتهالك النهائي من الطاقة ح�صب القطاعات يف العامل. 

القطاع  ال�سناعي: - 

ازداد ا�صتهالك الطاقة يف القطاع ال�صناعي يف العامل مبعدل 21 % خالل الفرتة 1990 – 2005. 

وح�صل معظم الزيادة يف الدول خارج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية، وخا�صة يف ال�صني. 

القطاع املنزيل: - 

التعاون  منظمة  دول  بني  فيما  كبرية  ب�صورة  املنزيل  القطاع  يف  امل�صتخدمة  الطاقة  خليط  يختلف 

االقت�صادي والتنمية وبني بقية دول العامل اإذ يعتمد هذا القطاع يف الدول ال�صناعية على الكهرباء والغاز 

72 % من اإجمايل اال�صتهالك النهائي يف عام 2005،  الطبيعي، حيث تبلغ ح�صة هذين امل�صدرين معاً 

بينما تلعب امل�صادر املتجددة، ومعظمها من طاقة الكتلة الع�صوية، دوراً كبرياً يف ا�صتهالك القطاع املنزيل 

يف خارج دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية، حيث ت�صل ح�صة هذه امل�صادر 59 % من اإجمايل 

اال�صتهالك النهائي لهذا القطاع. 

قطاع اخلدمات: - 

ازداد ا�صتهالك قطاع اخلدمات من الطاقة مبعدل 37 % ما بني عام 1990 وعام 2005.  وازداد 

هذا اال�صتهالك مبعدل 32 % يف الدول ال�صناعية و 53 % يف الدول خارج منظمة التعاون االقت�صادي 

والتنمية. وتبلغ ح�صة ا�صتهالك قطاع اخلدمات يف الدول ال�صناعية 73 % من اإجمايل اال�صتهالك العاملي. 

تبلغ  اإذ  اخلدمات  قطاع  يف  الطاقة  متطلبات  لتلبية  ا�صتخداماً  االأكرث  امل�صدر  هي  الكهرباء  وتعترب 

ح�صتها 47 % من اإجمايل ا�صتهالك هذا القطاع على امل�صتوى العاملي.  وازداد ا�صتهالك الكهرباء يف هذا 

القطاع مبعدل 73 % ما بني عام 1990 وعام 2005. 

قطاع املوا�سالت: - 

ازداد ا�صتهالك قطاع املوا�صالت مبعدل 37 % ما بني عام 1990 و عام 2005. وت�صكل املوا�صالت 

الربية 89 % من اإجمايل ا�صتهالك قطاع املوا�صالت حيث ازداد ا�صتهالك قطاع املوا�صالت الربية مبعدل 

41 % ما بني عام 1990 وعام 2005. 

قطاع توليد الكهرباء: - 

ا�صتهالك  اإجمايل  من   %  32 االأحفوري  الوقود  م�صادر  من  الكهرباء  توليد  قطاع  ا�صتهالك  ي�صكل 

الوقود االأحفوري يف العامل يف عام 2005، كما اأن 66 % من اإجمايل اإنتاج الكهرباء يف العامل يعتمد على 

ا�صتهالك الوقود االأحفوري. 

ثانيًا: اال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب امل�سادر املتوفرة

ال بد يف البداية من اإعطاء ملحة عن تطور اال�صتهالك النهائي االإجمايل من الطاقة يف الدول الللعربية 

خلللالل الفرتة 1980-2009، اإذ تزايد حجم هذا اال�صتهالك مبعدل 5 % �صنويا ليت�صاعف من حوايل من 

1.6 مليون ب م ن /ي يف عام 1980 اإىل 7 ماليني ب م ن /ي يف عام 2009. ال�سكل - 5 واجلدول - 1.
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19801990200020052009

 الدول االأع�ساء

1098.31700.82335.82947.53417.4النفط
226.3538.6891.41133.41560.0الغاز الطبيعي

114.5305.0544.2758.1972.8الكهرباء
7.413.311.212.010.4الفحم

1446.52557.73782.74851.15960.6 اإجمالي الدول االأع�صاء
 الدول العربية االأخرى

160.3222.7347.8481.2576.4النفط
1.27.28.823.335.3الغاز الطبيعي

16.132.569.187.4124.7الكهرباء
0.47.012.013.92.8الفحم

177.9269.5437.8605.7739.2 اإجمالي الدول العربية االأخرى
1624.42827.24220.55456.76699.8 اإجمالي الدول العربية

91.5103.5117.7132.8140.6 العالم   )مليون ب م ن /ي(

ال�سكل - 5

اإجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية  )األف ب م ن/ي(

اجلدول - 1

اإجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة )األف ب م ن /ي(

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

وعند النظر اإىل هذا اال�صتهالك يف اإطار الفرتات الزمنية الثالث التي تتاألف منها هذه احلقبة، وهي 

الفرتة االأوىل )1980-1990(، والفرتة الثانية )1990-2000(، والفرتة الثالثة )2000 - 2009( يتبني اأن 

حجم اال�صتهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية قد ازداد مبعدل 5.7 % �صنويا خالل الفرتة الزمنية 

االأوىل لريتفع من 1.6 مليون ب م ن /ي يف عام 1980 اإىل 2.8  مليون ب م ن /ي يف عام 1990. وتراجع 

معدل الزيادة خالل الفرتة الزمنية الثانية ليبلغ 4.1 % �صنويا حيث و�صل حجم اال�صتهالك النهائي اإىل 
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4.2 مليون ب م ن /ي يف عام 2000. ثم عاد اإىل االرتفاع مبعدل 5.3 % �صنويا خالل الفرتة الزمنية 
الثالثة ليبلغ 7 ماليني ب م ن /ي يف عام 2009. 

واأدت التطورات الكبرية التي ح�صلت يف ا�صتهالك الطاقة يف الدول العربية خالل الفرتة 2009-1980 

اإىل ت�صاعد ح�صة هذه الدول يف اإجمايل اال�صتهالك النهائي من الطاقة التجارية يف العامل من 1.8 % يف 

عام 1980 اإىل 2.7 % يف عام 1990 واإىل 3.6 % يف عام 2000 ثم اإىل 4.8 % يف عام 2009.

وت�صاعف حجم اال�صتهالك النهائي من الطاقة يف الدول االأع�صاء من 1.4 مليون ب م ن/ي يف عام 

1980 اإىل ما يقارب 6 ماليني ب م ن/ي يف عام 2009. وي�صكل اال�صتهالك النهائي من الطاقة يف الدول 
االأع�صاء 89 % من اإجمايل ا�صتهالك الدول العربللللللية ككل يف عللللام 2009. وتوجد ثالث دول عربية 

رئي�صية يف اال�صتهالك النهائي من الطاقللللللة، وهي: ال�صعودية، م�صر واالإمارات. وت�صل ح�صة هذه الدول 

الثالث اإىل 56.1 % من اإجمايل اال�صتهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية يف عام 2009. وتوجد 

�صت دول عربيللللة جتاوز فيللها معدل النمو يف اال�صتهالك النهائي من الطاقة املتو�صط العام )5 %( للنمو 

يف الدول العربية، وهذه الدول هي: ُعمان )9.5 %(، االإمارات )7.2 %(، قطر )7 %(، اليمن )6.1 %(، 

ال�صعودية )5.4 %(، واجلزائر )5.1 %(. اأما يف بقللللللية الدول العربية فقد كانت معدالت النمو كما يلي: 

البحرين، م�صر، واالأردن )4.9 %(، �صوريا )4.5 %(، ال�صودان )4.2 %(، لبنان )4 %(، املغرب )3.9 %(، 

العراق )3.8 %(، تون�س )3.6 %(، ليبيا )3.5 %(، والكويت )2.2 %(.

وتبني الفقرات التالية تطور اال�صتهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية ح�صب امل�صادر املتوفرة 

خالل الفرتة 2009-1980. 

1 - النفط:
�صهدت الفرتة 1980-2009 منوا يف حجم اال�صتهالك النهائي من النفط بوترية تقل عن متو�صط معدل 

النمو يف اال�صتهالك النهائي من الطاقة خالل الفرتة ذاتها حيث بلغ معدل النمو يف اال�صتهالك النهائي من 

النفط 4.1 % �صنويا باملقارنة مع 5 % وهو معدل النمو يف اال�صتهالك النهائي من الطاقة. واأدى ذلك كما 

ورد �صابقا اإىل تراجع ح�صة النفط يف اإجمايل اال�صتهالك النهائي من الطاقة من 77.5 % يف عام 1980 

اإىل 59.6 % يف عام 2009. ويالحظ اأن اال�صتهالك النهائي من النفط قد �صهد اأدنى معدالت النمو خالل 

الفرتة الزمنية الثانية )1990-2000( اإذ �صجل هذا اال�صتهالك معدال بلغ 3.4 % �صنويا مقابل 4.3 % 

خالل الفرتة الزمنية االأوىل )1980-1990( و 4.5 % خالل الفرتة الزمنية الثالثة )2000-2009(. وبناءا 

على هذه املعدالت ارتفع اإجمايل اال�صتهالك النهائي من النفط يف الدول العربية من 1.3 مليون ب م ن /ي 

يف عام 1980 اإىل 1.9 مليون ب م ن /ي يف عام 1990 ثم اإىل 2.7 مليون ب م ن /ي يف عام 2000 ليقارب 

4 ماليني ب م ن /ي يف عام 2009.
اال�صتهالك  اإجمايل  يف  العربية  الدول  ح�صة  يف  ملمو�س  تطور   2009-1980 الفرتة  خالل  وح�صل 

النهائي من النفط يف العامل اإذ ت�صاعفت هذه احل�صة من 2.6 % يف عام 1980 اإىل 3.3 % يف عام 1990 

واإىل 4.3 % يف عام 2000 ثم اإىل 6 % يف عام 2009.

وبلغ معدل النمو يف اال�صتهالك النهائي من النفط يف الدول االأع�صاء 4 % �صنويا خالل الفرتة 1980-

2009. وارتفع هذا اال�صتهالك من 1.1 مليون ب م ن /ي يف عام 1980 اإىل 3.4 مليون ب م ن /ي يف 
عام 2009. وي�صكل هذا اال�صتهالك 85.6 % من اإجمايل ا�صتهالك الدول العربية يف عام 2009. اأما يف 

بقية الدول العربية فقد ازداد اال�صتهالك النهائي من النفط مبعدل 4.5 % �صنويا لريتفع من 160 األف 

ب م ن /ي يف عام 1980 اإىل 576 األف ب م ن /ي يف عام 2009. ال�سكل - 6. 
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اإجمايل   )%  57.4( ن�صف  من  اأكللرث  عربية  دول  ثالث  يف  النفط  من  النهائي  اال�صتهالك  ويتجاوز 

اال�صتهالك النهائي يف الدول العربية يف عام 2009، وهذه الدول هي: ال�صعودية، م�صر، والعلللراق. وبلغللللت 

ح�صلللللة هذه الدول كما يلي: ال�صعودية )34.5 %(، م�صر )12.5 %(، والعراق )10.4 %(.

وتليه  ال�صناعي  القطاع  ثم يف  املوا�صالت  رئي�صية يف قطاع  ب�صورة  العربية  الدول  النفط يف  وي�صتهلك 

ب�صورة  النفط  من  النهائي  اال�صتهالك  اإجمايل  يف  املوا�صالت  قطاع  ح�صة  وارتفعت  االأخللرى.  القطاعات 

يف   %  42.2 من  الفتة 

 53.7 اإىل   1980 عللام 

% يف عام 2009، ويف 
تقل�صت  نف�صه  الللوقللت 

ح�صة القطاع ال�صناعي 

اال�صتهالك  اإجمايل  يف 

من  النفط  من  النهائي 

 33.1 اإىل   %  42.1
%، كما تراجعت ح�صة 
من  االأخللرى  القطاعات 

15.7 % اإىل 13.2 %. 
ال�سكل - 7.

وميللكللن احللتلل�للصللاب 

حلللجلللم اال�لللصلللتلللهلللالك 

النفط  مللن  الللو�للصلليللط 

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

ال�سكل - 6

اإجمايل اال�ستهالك النهائي من النفط يف الدول العربية )األف ب م ن /ي(

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

ال�سكل - 7

التوزيع الن�سبي لال�ستهالك النهائي من النفط ح�سب القطاعات االقت�سادية  )%(
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كمية  مع  النفط  من  النهائي  اال�صتهالك  كمية  والبرتوكيماويات مبقارنة  والكهرباء  التكرير  قطاعات  يف 

اال�صتهالك االإجمايل من النفط. وي�صتنتج من هذه العملية اأن حجم اال�صتهالك الو�صيط من النفط يف 

الدول العربية قد ارتفع من 681 األف ب م ن/ي يف عام 1980 اإىل 2 مليون ب م ن/ي يف عام 2009. 

وعليه فاإن ح�صة اال�صتهالك الو�صيط من النفط قد انخف�صت من 35.1 % من اإجمايل ا�صتهالك النفط 

يف الدول العربية يف عام 1980 اإىل 33.4 % يف عام 2009. ويتجلى اال�صتهالك الو�صيط ب�صورة اأو�صح 

عند النظر اإليه من مقارنة اال�صتهالك النهائي من الطاقة مع اال�صتهالك االإجمايل من الطاقة حيث يتبني 

اأن اإجمايل اال�صتهالك الو�صيط من الطاقة يف الدول العربية قد تزايد من 1.1 مليون ب م ن/ي يف عام 

1980 اإىل 4.7 مليون ب م ن/ي يف عام 2009، اأي اأن ح�صة اإجمايل اال�صتهالك الو�صيط من الطاقة يف 
اإجمايل ا�صتهالك الطاقة قد ارتفعت من 40.3 % يف عام 1980 اإىل 41 % يف عام 2009. اجلدول - 2.

اجلدول - 2

اإجمايل ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية )األف ب م ن /ي(

1980199020002009

1939263538206000النفط
660153828305200الغاز الطبيعي

97115142143الكهرباء

25476613الفحم

27214335685811356االإجمالي

امل�صدر: - منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول، بنك املعلومات.

           - منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول، تقرير االأمني العام ال�صنوي 2011.               

2 - الغاز الطبيعي:
تزايد اال�صتهالك النهائي من الغاز الطبيعي مبعدالت منو عالية خالل الفرتة 1980-2009 اإذ بلغ 

معدل النمو ال�صنوي يف اال�صتهالك النهائي من الغاز الطبيعي 6.9 %، وهو معدل اأعلى ب�صورة ملحوظة 

من معدل النمو يف اال�صتهالك النهائي من الطاقة خالل الفرتة ذاتها. ونتيجة لهذا املعدل املرتفع ن�صبيا 

تزايدت ح�صة الغاز الطبيعي يف اإجمايل اال�صتهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية ب�صورة م�صطردة 

من 14 % يف عام 1980 اإىل 23.8 % يف عام 2009.

الطبيعي  الغاز  النهائي من  االأوىل )1980-1990( طفرة يف حجم اال�صتهالك  الزمنية  الفرتة  و�صهدت 

حيث ت�صاعد هذا اال�صتهالك مبعدل بلغ 9.1 % �صنويا ليت�صاعف من 228 األف ب م ن/ ي يف عام 1980 

اإىل 546 األف ب م ن/ ي يف عام 1990. وح�صل تباطوؤ ن�صبي يف معدالت تزايد حجم اال�صتهالك النهائي من 

الغاز الطبيعي خالل الفرتة الزمنية الثانية )1990-2000( حيث ارتفع هذا اال�صتهالك مبعدل 5.1 % �صنويا 

ليبلغ 900 األف ب م ن/ ي يف عام 2000، ثم ما لبث اأن عاد اإىل االرتفاع مرة اأخرى خالل الفرتة الزمنية 

الثالثة )2000-2009( لينمو مبعدل 6.6 % �صنويا ليقارب 1.6 مليون ب م ن/ ي يف عام 2009. ال�سكل - 8.

العامل خالل  الطبيعي يف  الغاز  النهائي من  اإجمايل اال�صتهالك  العربية يف  الدول  تتزايد ح�صة  ومل 

الفرتة 1980-2009 مبعدالت مماثلة ملعدالت تزايد ح�صتها يف اإجمايل اال�صتهالك النهائي من الطاقة 

اأو النفط حيث ارتفعت ح�صتها من 0.7 % يف عام 1980 اإىل 1.1 % يف عام 2009.
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وتلللعلللتلللرب اللللللدول 

الدول  هي  االأع�صاء 

امل�صتهلكة  الرئي�صية 

للغاز الطبيعي �صمن 

حيث  العربية  الللدول 

 97.8 ح�صتها  بلغت 

اإجللللمللللايل  ملللللن   %
النهائي  اال�صتهالك 

للللللللدول الللعللربلليللة يف 

اأمللا يف  عللام 2009. 

العربية  الللدول  بقية 

واحللدة  دولللة  فتوجد 

ا�لللصلللتلللهلللالك  ذات 

ملللللمللو�للس ملللن الللغللاز 

الللطللبلليللعللي، وهللللذه 

الللدولللة هللي ُعللمللان، 

وبلغ حجم اال�صتهالك النهائي من الغاز الطبيعي فيها 34.5 األف ب م ن /ي يف عام 2009. 

ويتطابق معدل النمو ال�صنوي )6.88 %( يف اال�صتهالك النهائي من الغاز الطبيعي يف الدول االأع�صاء 

تقريبا مع معدل النمو يف الدول العربية ككل )6.95 %( حيث ازداد هللللذا اال�صتهلللالك من 226 األف ب 

م ن /ي يف عللللام 1980 اإىل 1.56 مللليون ب م ن /ي يف عام 2009. 

وبلغ اال�صتهالك النهائي من الغاز الطبيعي يف خم�س دول عربية 83.7 % من اإجمايل اال�صتهالك النهللللائي 

يف الللللدول العربية يف عام 2009، وهذه الدول هي: االإمارات )31.2 %(، ال�صعودية )16.9 %(، م�صر 

)15.1 %(، اجلزائر )11.4 %(، وقطر )9 %(.  ويعترب القطاع ال�صناعي هو القطاع امل�صتهلك االأ�صا�صي 

للللللغللاز الللطللبلليللعللي يف 

اللللللللدول اللللعلللربللليلللة. 

هذا  ح�صة  وارتفعت 

اإجمايل  من  القطاع 

النهائي  اال�صتهالك 

الطبيعي  الللغللاز  مللن 

من 79.1 % يف عام 

 90.7 اإىل   1980
 ،2009 علللام  يف   %
بينما تراجعت ح�صة 

االأخللرى  القطاعات 

اإىل   %  20.9 ملللن 

9.3 %. ال�سكل - 9.
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ال�سكل - 9

التوزيع الن�سبي لال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي ح�سب القطاعات االقت�سادية ) %(

ال�سكل - 8

اال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي يف الدول العربية )األف ب م ن /ي(
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3 - الكهرباء:
�صجل ا�صتهالك الكهرباء اأعلى معدالت النمو يف اال�صتهالك من بني امل�صادر التجارية املتاحة يف الدول 

العربية خالل الفرتة 1980-2009 اإذ ت�صاعد هذا اال�صتهالك مبعدل 7.6 % �صنويا ليت�صاعف باأكرث من 

ثمان مرات حيث ارتفع من 131  األف ب م ن/ ي يف عام 1980 ليقارب 1.1 مليون ب م ن/ ي يف عام 

2009. وعليه فقد ت�صاعفت ح�صة الكهرباء يف اإجمايل اال�صتهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية 
من 8 % يف عام 1980 اإىل 16.4 % يف عام 2009.

ويالحظ اأن ح�صة الدول العربية يف اإجمايل اال�صتهالك النهائي من الكهرباء يف العامل قد �صهدت تطورا 

ملمو�صا خالل الفرتة 1980-2009 حيث تزايدت هذه احل�صة من 1.6 % يف عام 1980 اإىل 2.9 % يف عام 

1990 واإىل 3.9 % يف عام 2000 ثم اإىل 5.2 % يف عام 2009.
و�صجل ا�صتهالك الكهرباء يف الدول االأع�صاء منوا كبريا خالل الفرتة 1980-2009 حيث بلغ معدل 

النمو ال�صنوي يف هذا اال�صتهالك 7.7 % ليت�صاعف من 114 األف ب م ن /ي يف عام 1980 اإىل 974 األف 

عام  يف  /ي  ن  م  ب 

2009. وبلغت ح�صة 
االأقلللطلللار االأعلل�للصللاء 

88.6 % من اإجمايل 
ا�لللصلللتلللهلللالك اللللللدول 

علللام  يف  اللللعلللربللليلللة 

�صجل  كللمللا   .2009
الكهرباء  ا�صتهالك 

يف  ملمو�صا  ارتفاعا 

العربية  الللدول  بقية 

النمو  بلغ معدل  فقد 

اال�صتهالك  هللذا  يف 

حيث  �صنويا   %  7.3
األللف   16 مللن  ازداد 

عام  يف  /ي  ن  م  ب 

1980 اإىل 125 األف 
ب م ن /ي يف عام 2009. ال�سكل - 10.  

وي�صكل ا�صتهالك الكهرباء يف ثالث دول عربية 59.2 % من اإجمايل ا�صتهالك الكهرباء يف الدول العربية 

يف عام 2009، وهذه الدول هي: ال�صعودية، م�صر، واالإمارات. وبلغت ح�صة هذه الدول كما يلي: ال�صعودية 

ما  �صمن  اأ�صا�صية  ب�صورة  الكهرباء  ا�صتهالك  ويتم   .)%  11.6( واالإمللارات   ،)%  18.7( م�صر   ،)%  28.9(

ي�صمى بالقطاعات االأخرى، وهي تتاألف ب�صكل رئي�صي فيما يتعلق با�صتهالك الكهرباء بالقطاع املنزيل والقطاع 

التجاري. وارتفعت ح�صة هذه القطاعات يف اإجمايل ا�صتهالك الكهرباء من 65.5 % يف عام 1980 اإىل 79.1 

% يف عام 2009. اأما القطاع ال�صناعي الذي ي�صتهلك كميات ال باأ�س بها من الكهرباء فقد تراجعت ح�صته يف 
اإجمايل ا�صتهالك الكهرباء من 34.3 % يف عام 1980 اإىل 20.6 % يف عام 2009. ويتم ا�صتهالك الكهرباء 

ب�صورة حمدودة يف قطاع املوا�صالت يف عدد قليل من الدول العربية، وتبلغ ح�صة قطاع املوا�صالت يف الدول 

العربية ككل 0.3 % يف اإجمايل ا�صتهالك الكهرباء يف عام 2009. ال�سكل - 11.
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4 - الفحم:
ثللانللويللا  دورا  الللفللحللم  يلللللعللب 

تلبية  يف  ومللتللنللاقلل�للصللا  و�للصللئلليللال 

مللتللطلللللبللات الللطللاقللة يف الللللدول 

حجم  يتجاوز  مل  حيث  العربية 

 13.3 منه  النهائي  اال�صتهالك 

األللف ب م ن/ ي يف عام 2009، 

وال ميثل ذلك اأكرث من 0.2 % من 

اإجمايل حجم اال�صتهالك النهائي 

العربية.  اللللدول  يف  الطاقة  مللن 

كما ال تزيد ح�صة الدول العربية 

جمتمعة عن 0.01 % من اإجمايل 

اال�صتهالك النهائي من الفحم يف 

العامل يف عام 2009 مرتاجعة من 

0.02 % يف عام 1980.
ويعترب القطاع ال�صناعي القطاع �صبه الوحيد الذي ي�صتخدم الفحم اإذ و�صلت ح�صته اإىل 98.5 % 

من اإجمايل اال�صتهالك النهائي من الفحم يف الدول العربية يف عام 2009، بينما بلغت ح�صة القطاعات 

االأخرى 1.5 % فقط من اإجمايل هذا اال�صتهالك.

ثالثًا: اال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�سادية

�صابقا  ورد  كما  القطاعات  وت�صنف هذه  للطاقة،  م�صتهلكة  رئي�صية  اقت�صادية  ثالث قطاعات  توجد 

�صمن ثالثة اأ�صناف رئي�صية، وهي: القطاع ال�صناعي، قطاع املوا�صالت، والقطاعات االأخرى. وتت�صمن 

القطاعات االأخرى القطاع املنزيل، القطاع التجاري، والقطاع الزراعي.

الهامة  االأوللليللة  النقاط  ومللن 

اأن  هللي  مالحظتها  متللكللن  الللتللي 

ح�صة  يف  ن�صبيا  ا�صتقرارا  هناك 

اإجلللملللايل  هللللذه الللقللطللاعللات يف 

للطاقة خالل  النهائي  اال�صتهالك 

حيث   2009-1980 اللللفلللرتة 

ال�صناعي  القطاع  ح�صة  تقارب 

النهائي  حوايل ن�صف اال�صتهالك 

تللقللارب ح�صة  كما  الللطللاقللة،  مللن 

هذا  حجم  ثلث  املوا�صالت  قطاع 

ح�صة  تللرتاوح  بينما  اال�صتهالك، 

خم�س  بللني  مللا  الللقللطللاعللات  بقية 

وربع هذا اال�صتهالك خالل الفرتة 

ذاتها. ال�سكل - 12.
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ال�سكل - 11

التوزيع الن�سبي لال�ستهالك النهائي من الكهرباء ح�سب القطاعات االقت�سادية 

)% (
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التوزيع الن�سبي لال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�سادية

)% (
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ويقدم اجلدوالن - 3 و 4 �صورة اإجمالية عن اال�صتهالك النهائي من الطاقة ح�صب القطاعات االقت�صادية 

يف الدول العربية ويف الدول االأع�صاء خالل الفرتة 2009-1980.

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

 19801990200020052009

القطاع ال�سناعي

529.2659.3967.81283.11321.4النفط 

179.9500.0825.41036.81447.5الغاز الطبيعي

44.782.1132.3171.7226.5الكهرباء

6.820.323.116.913.1الفحم

760.71261.71948.62508.53008.5المجموع

قطاع الموا�سالت

531.4977.41323.81636.72146.4النفط 

0.31.01.31.93.5الكهرباء 

531.7978.41325.11638.62149.9المجموع

القطاعات االأخرى

198.0286.8392.0508.9526.0النفط 

47.645.874.9119.9147.8الغاز الطبيعي 

85.5254.5479.7671.9867.5الكهرباء 

1.00.00.29.00.2الفحم

332.1587.1946.81309.71541.5المجموع

اإجمالي اال�ستهالك النهائي

1258.61923.52683.63428.63993.7النفط 

227.5545.8900.31156.71595.3الغاز الطبيعي 

130.5337.6613.3845.51097.5الكهرباء 

7.820.323.325.913.3الفحم

1624.42827.24220.55456.76699.8االإجمالي

اجلدول - 3

اإجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�سادية يف الدول العربية )األف ب م ن / ي (
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اجلدول - 4

اإجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�سادية يف الدول االأع�ساء

)األف ب م ن / ي (

 19801990200020052009

القطاع ال�سناعي

484.4602.9888.61159.11185.7النفط 

178.7494.2820.81014.61415.4الغاز الطبيعي

39.872.2112.1148.5197.0الكهرباء

6.413.311.012.010.2الفحم

709.31182.51832.52334.32808.3المجموع

قطاع الموا�سالت

455.9857.31157.51408.21876.3النفط 

0.10.70.91.41.5الكهرباء 

456.0858.01158.51409.51877.8المجموع

القطاعات االأخرى

158.0240.6289.6380.2355.5النفط 

47.644.470.7118.9144.6الغاز الطبيعي 

74.5232.2431.2608.2774.2الكهرباء 

1.00.00.20.00.2الفحم

281.2517.2791.71107.31274.5المجموع

اإجمالي اال�ستهالك النهائي

1098.31700.82335.82947.53417.4النفط 

226.3538.6891.41133.41560.0الغاز الطبيعي 

114.5305.0544.2758.1972.8الكهرباء 

7.413.311.212.010.4الفحم

1446.52557.73782.74851.15960.6االإجمالي
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ويلخ�س اجلدول - 5 التوزيع الن�صبي لال�صتهالك النهائي من الطاقة ح�صب القطاعات االقت�صادية 

ووفق امل�صادر يف الدول العربية خالل الفرتة 2009-1980. 

اجلدول - 5

التوزيع الن�سبي لال�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�سادية 

ووفق امل�سادر يف الدول العربية ) %(

 19801990200020052009

القطاع ال�سناعي

32.623.322.923.519.7النفط 

11.117.719.619.021.6الغاز الطبيعي

2.82.93.13.13.4الكهرباء

0.40.70.50.30.2الفحم

46.844.646.246.044.9المجموع

قطاع الموا�سالت

32.734.631.430.032.0النفط 

0.00.00.00.00.1الكهرباء 

32.734.631.430.032.1المجموع

القطاعات االأخرى

12.010.19.39.37.9النفط 

2.91.61.82.22.2الغاز الطبيعي 

5.39.011.412.312.9الكهرباء 

0.10.00.00.20.0الفحم

20.420.822.424.023.0المجموع

اإجمالي اال�ستهالك النهائي

77.568.063.662.859.6النفط 

14.019.321.321.223.8الغاز الطبيعي 

8.011.914.515.516.4الكهرباء 

0.50.70.60.50.2الفحم

100.0100.0100.0100.0100.0االإجمالي
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1 - القطاع ال�سناعي:
اإذ تقارب ح�صته حوايل  العربية  الرئي�صي امل�صتهلك للطاقة يف الدول  ال�صناعي القطاع  يعترب القطاع 

ن�صف اإجمايل اال�صتهالك النهائي للطاقة خالل الفرتة 1980-2009، لكن يالحظ اأن هناك تراجع ب�صيط 

يف ح�صته من 46.8 % يف عام 1980 على 44.9 % يف عام 2009.

الفرتة  % خالل   4.9 ال�صناعي  القطاع  يف  للطاقة  النهائي  اال�صتهالك  يف  ال�صنوي  النمو  معدل  وبلغ 

1980-2009 حيث ت�صاعف حجم ا�صتهالكه مبا يقارب 4 مرات ليتجاوز 3 ماليني ب م ن/ي يف عام 2009 
باملقارنة مع 761 األف ب م ن /ي يف عام 1980. وي�صكل اال�صتهالك النهائي يف القطاع ال�صناعي يف ثالث 

دول عربية 63.4 % من اإجمايل اال�صتهالك النهائي لهذا القطاع يف الدول العربية يف عام 2009. وهذه 

الدول هي ال�صعودية، االإمارات، وم�صر. وبلغت ح�ص�س هذه الدول كما يلي: ال�صعودية )32.4 %(، االإمارات 

)18.4 %(، وم�صر )12.6 %(. و�صجلت ثالث دول عربية اأعلى معدالت النمو ال�صنوي يف اال�صتهالك النهائي 

للقطاع ال�صناعي خالل الفرتة 1980-2009، وهذه الدول هي االإمارات، قطر، واالأردن. وبلغت معدالت 

النمو يف هذه الدول كما يلي: االإمارات )8.2 %(، قطر )7.3 %(، واالأردن )5.1 %(.   

ونتيجة لعملية التنمية ال�صناعية التي ح�صلت يف االقت�صادات العربية خالل الفرتة 1980-2009 ارتفعت 

ح�صة الدول العربية يف اإجمايل اال�صتهالك النهائي العاملي من الطاقة يف القطاع ال�صناعي من 1.9 % يف عام 

1980 اإىل 3.1 % يف عام 1990 واإىل 4.4 % يف عام 2000 ثم اإىل 5.5 % يف عام 2009.
القطاع  تلبي احتياجات  التي  1980-2009 حتول ملحوظ يف تركيبة امل�صادر  وح�صل خالل الفرتة 

ال�صناعي من الطاقة يف الدول العربية حيث ت�صاعد االعتماد ب�صورة كبرية على الغاز الطبيعي مقابل 

تقل�س ح�صة النفط اإذ تراجعت ح�صة النفط يف اإجمايل ا�صتهالك القطاع ال�صناعي من 69.6 % اإىل 

43.9 %، بينما ت�صاعفت ح�صة الغاز الطبيعي من 23.7 % اإىل 48.1 %، وبذلك جتاوز الغاز الطبيعي 
ل�صد احتياجاته من  العربية  الدول  ال�صناعي يف  القطاع  يعتمد عليه  الذي  االأول  لي�صبح امل�صدر  النفط 

الطاقة. ويف الوقت نف�صه ارتفعت ح�صة الكهرباء من 5.9 % اإىل 7.5 %، بينما تراجعت ح�صة الفحم من 

0.9 % اإىل 0.4 %. ال�سكل - 10 واجلدول - 6.
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الطاقة  م�صادر  من  العربية  الدول  يف  ال�صناعي  القطاع  ا�صتهالك  تطورات  التالية  الفقرات  وتقدم 

املختلفة خالل الفرتة 2009-1980.

1 - الغاز الطبيعي:
القطاع  الطاقة يف  يلبي متطلبات  الذي  االأول  امل�صدر  باعتباره  النفط  الطبيعي حمل  الغاز  لقد حل 

ال�صناعي يف الدول العربية حيث ت�صاعد ا�صتهالك هذا القطاع من الغاز الطبيعي بوتائر عالية ن�صبيا. 

وبلغ املعدل ال�صنوي الرتفاع ا�صتهالك القطاع ال�صناعي من الغاز الطبيعي 7.5 % خالل الفرتة 1980-

2009. وت�صاعف ا�صتهالك الغاز الطبيعي 8 مرات لريتفع من 180 األف ب م ن/ي يف عام 1980 اإىل 

اجلدول - 6

اإجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف القطاع ال�سناعي )األف ب م ن / ي (

19801990200020052009الدول

 الدول االأع�ساء 

56.7224.8363.6280.2553.0 االإمارات 
18.335.331.438.062.4 البحرين
16.826.835.336.636.7 تون�س 
33.680.490.5113.7132.7 الجزائر
255.4282.6506.4901.6976.1 ال�صعودية
39.643.0102.692.3109.3 �صوريا
60.8112.5166.5146.8167.0 العراق
27.551.590.6139.9214.7 قطر

39.642.285.1124.393.4 الكويت
36.849.778.879.685.1 ليبيا
124.3233.8281.8381.2377.9 م�صر

709.31182.51832.52334.32808.3 اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى 

5.712.719.125.524.1 االأردن 
7.26.87.56.314.5 ال�صودان
1.315.823.451.368.2 عمان
0.02.012.723.813.6 لبنان

37.140.545.052.760.5 المغرب
0.01.48.414.719.3 اليمن

51.379.2116.1174.2200.2 اإجمالي الدول العربية االأخرى

760.71261.71948.62508.53008.5 اإجمالي الدول العربية

39.340.344.250.654.7 العالم   )مليون ب م ن /ي(

IEA، Energy Balances of Non-OECD Countries، 2009، 2010، 2011 امل�صدر : م�صتق من
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ما يقارب 1.5 مليون ب م ن/ ي يف عام 2009. ونتيجة لهذا التزايد اأ�صبح الغاز الطبيعي يحتل املركز 

االأول من بني م�صادر الطاقة التي ت�صاهم يف تلبية متطلبات القطاع ال�صناعي يف الدول العربية عموما، 

ويف الدول االأع�صاء خ�صو�صا. وت�صاعفت م�صاهمة الغاز الطبيعي يف تلبية متطلبات القطاع ال�صناعي يف 

الدول االأع�صاء حيث اأ�صبح يغطي ما يربو قليال عن ن�صف احتياجات هذا القطاع يف عام 2009 بينما 

كان ي�صد نحو ربع هذه االحتياجات يف عام 1980.

وي�صاهم الغاز الطبيعي م�صاهمة عالية يف تلبية متطلبات القطاع ال�صناعي من الطاقة يف �صبع دول 

عربية حيث بلغت ح�صة الغاز الطبيعي يف هذه الدول اأكرث من ن�صف متطلبات القطاع ال�صناعي، وهذه 

الدول هي البحرين، االإمارات، قطر، الكويت، م�صر، ليبيا، واجلزائر. وبلغت م�صاهمة الغاز الطبيعي يف 

القطاع ال�صناعي لهذه الدول كما يلي: البحرين )94.6 %(، االإمارات )90.1 %(، قطر )67 %(، الكويت 

)58.3 %(، م�صر )57.4 %(، ليبيا )55.4 %(، واجلزائر )52.5 %(.

و�صهدت خم�س دول عربية اأعلى معدالت النمو يف اال�صتهالك النهائي من الغاز الطبيعي يف القطاع 

وتون�س.  االإمللارات،  ُعمان، م�صر،  ال�صعودية،  الدول هي  1980-2009، وهذه  الفرتة  ال�صناعي خالل 

وبلغت معدالت النمو يف هذه الدول كما يلي: ال�صعودية )14.9 %(، ُعمان )10.1 %(، م�صر )9.6 %(، 

االإمارات )9.1 %(، وتون�س )8.7 %(.

2 - النفط:
ارتفع ا�صتهالك النفط يف القطاع ال�صناعي مبعدل 3.2 % �صنويا خالل الفرتة 1980-2009 لي�صل اإىل 

1.3 مليون ب م ن/ي يف عام 2009 باملقارنة مع 529 األف ب م ن/ي يف عام 1980. وبذلك تراجعت مكانة 
النفط يف ا�صتهالك القطاع ال�صناعي من املرتبة االأوىل اإىل املرتبة الثانية حيث كان النفط يغطي 69.6 % 

من اإجمايل متطلبات القطاع ال�صناعي من الطاقة يف عام 1980 واأ�صبح يغطي 43.9 % يف عام 2009.

وبا�صتثناء دولة قطر فقد حقق ا�صتهالك القطاع ال�صناعي من النفط يف الدول العربية تزايد متوا�صعا 

ن�صبيا خالل الفرتة 1980-2009 اإذ �صجل ا�صتهالك هذا القطاع من النفط يف قطر ارتفاعا ملحوظا بلغ 

17.3 % �صنويا، وتلتها ُعمان مبعدل 6.5 % ثم البحرين مبعدل 3.9 %. 
وما يزال النفط يلعب دورا حا�صما بالن�صبة للقطاع ال�صناعي يف �صبع دول عربية، ثالث منها من 

الدول االأع�صاء. وهذه الدول هي اليمن، ال�صودان العراق، االأردن، املغرب، ال�صعودية، و�صوريا. ومن 

يف  الطاقة  من  ال�صناعي  القطاع  احتياجات  تلبية  يف  النفط  م�صاهمة  بلغت  االأع�صاء  الدول  ناحية 

عام 2009 كما يلي: العراق )83 %(، ال�صعودية )68 %(، و�صوريا )66.3 %(. اأما من ناحية الدول 

العربية غري االأع�صاء فيعتمد القطاع ال�صناعي يف اليمن اعتمادا كامال على النفط، كما بلغت درجة 

اعتماد القطاع ال�صناعي على النفط يف بع�س الدول العربية االأخرى م�صتويات عالية، وهذه الدول هي 

ال�صودان، االأردن، واملغرب. وبلغت م�صاهمة النفط يف تلبية احتياجات القطاع ال�صناعي من الطاقة 

يف عام 2009 يف هذه الدول كما يلي: ال�صودان )94.2 %(، االأردن )79.2 %(، واملغرب )74.1 %(.

3 - الكهرباء:
القطاع من  ا�صتهالك  وارتفع  الكهرباء.  لكنها متزايدة من  ال�صناعي كميات �صغرية  القطاع  ي�صتهلك 

الكهرباء مبعدل 5.8 % �صنويا خالل الفرتة 1980-2009 لي�صل اإىل 227 األف ب م ن/ي يف عام 2009 

باملقارنة مع 45 األف ب م ن/ي يف عام 1980. وتوجد دولتان عربيتان ذات ا�صتهالك ملمو�س من الكهرباء 

يف القطاع ال�صناعي، وهاتان الدولتان هما م�صر وال�صعودية. وبلغت ح�صة ا�صتهالك الكهرباء يف كل من 
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هاتني الدولتني يف اإجمايل ا�صتهالك الكهرباء يف القطاع ال�صناعي يف الدول العربية يف عام 2009 كما 

يلي: م�صر )29.7 %(، وال�صعودية )18.5 %(.

وتلعب الكهرباء دورا ملحوظا يف تلبية متطلبات القطاع ال�صناعي يف اأربع دول عربية يف عام 2009، 

وهذه الدول هي لبنان، تون�س، املغرب، واالأردن. وبلغت ح�صة الكهرباء يف اإجمايل ا�صتهالك القطاع ال�صناعي 

يف هذه الدول كما يلي: لبنان )43.9 %(، تون�س )24.4 %(، املغرب )24.3 %(، واالأردن )20.8 %(.

4 - الفحم:
على الرغم من اأن الفحم يكاد ي�صتخدم ح�صريا يف القطاع ال�صناعي فقط، اإال اأنه ي�صاهم م�صاهمة 

ب�صيطة ومرتاجعة يف تلبية متطلبات هذا القطاع من الطاقة. وارتفع ا�صتهالك القطاع ال�صناعي مبعدل 

2.3 % �صنويا خالل الفرتة 1980-2009 حيث ازداد من 6.8 األف ب م ن/ي اإىل 13.1 األف ب م ن 
/ي. ويتم ا�صتهالك الفحم يف القطاع ال�صناعي يف اأربع دول عربية فقط، وهذه الدول هي م�صر، لبنان، 

اجلزائر، واملغرب. وبلغ حجم هذا اال�صتهالك يف عام 2009 كما يلي: م�صر )7.8 األف ب م ن /ي(، لبنان 

)2.6 األف ب م ن /ي(، اجلزائر )2.4 األف ب م ن /ي(، واملغرب )200 ب م ن /ي(.

2 - قطاع املوا�سالت:
ياأتي قطاع املوا�صالت يف املرتبة الثانية من بني القطاعات االقت�صادية من ناحية حجم ا�صتهالكه من 

من  النهائي  اال�صتهالك  اإجمايل  ثلث  القطاع حوايل  ا�صتهالك هذا  وبلغ حجم  العربية.  الدول  الطاقة يف 

الطاقة خالل الفرتة 1980-2009. وح�صل تراجع ال يذكر يف ح�صة هذا القطاع من 32.7 % يف عام 

1980 اإىل 32.1 % يف عام 2009. وبالطبع ي�صد النفط جل ا�صتهالك هذا القطاع من الطاقة اإن مل يكن كله 
حيث توفر الكهرباء اأقل من 0.2 % من اإجمايل ا�صتهالك هذا القطاع من الطاقة يف عام 2009. ويقت�صر 

ا�صتهالك الكهرباء يف قطاع املوا�صالت على ثالث دول عربية، وهي املغرب، اجلزائر، وتون�س. ويتم ا�صتهالك 

الكهرباء يف قطاع املوا�صالت ب�صورة حمدودة يف هذه الدول الثالث اإذ ال تتجاوز كمية الكهرباء امل�صتهلكة يف 

قطاع املوا�صالت فيها عن 3.5 األف ب م ن/ي يف عام 2009. وبالتايل فاإن التعرف على ا�صتهالك النفط يف 

هذا القطاع يعني من الناحية العملية التعرف على ا�صتهالك هذا القطاع من الطاقة عموما.

يف  الطاقة  ا�صتهالك  وازداد 

قللطللاع املللوا�للصللالت مبللعللدل 4.9 

-1980 1 %
األف   532 ليت�صاعف من   2009
ب  م ن/ي يف عام 1980 اإىل ما 

ن/ي  م  ب  مليون   2.1 عن  يزيد 

يف عام 2009. وجرى ا�صتهالك 

اأكرث من ن�صف )52.2 %( الطاقة 

املوا�صالت  قطاع  يف  امل�صتخدمة 

يف الدول العربية يف عام 2009 

اللل�للصللعللوديللة  هللي  دول  ثلللالث  يف 

 14 ال�سكل -  وم�صر واالإمللارات. 

واجلدول - 7.

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

ال�سكل - 14

اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف قطاع املوا�سالت  )األف ب م ن /ي(
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وتوجد ثمان دول عربية جتاوز فيها معدل النمو يف ا�صتهالك الطاقة يف قطاع املوا�صالت خالل الفرتة 

م�صر،  ال�صعودية،  البحرين،  قطر،  ُعمان،  هي  الللدول  وهذه  العربية،  للدول  العام  املتو�صط   2009-1980
اجلزائر، املغرب، و�صوريا. وبلغ معدل النمو ال�صنوي يف هذه الدول كما يلي: ُعمان )7.8 %(، قطر )6.4 %(، 

البحرين )6 %(، ال�صعودية )5.8 %(، م�صر )5.7 %(، اجلزائر واملغرب )5.3 %(، و�صوريا )5.1 %(.

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

اجلدول - 7

اإجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف قطاع املوا�سالت )األف ب م ن/ي(

19801990200020052009الدول

 الدول االأع�ساء 

46.274.798.8148.2171.3 االإمارات 
4.26.810.416.922.7 البحرين

11.716.627.030.931.0 تون�س 
41.875.680.3100.6187.0 الجزائر

132.3329.3409.1503.7682.0 ال�صعودية
24.352.662.982.5104.2 �صوريا
66.9125.3151.8180.9208.9 العراق

7.010.016.331.542.8 قطر
35.919.541.455.479.3 الكويت

31.541.672.163.180.5 ليبيا
54.0105.8188.4195.8268.1 م�صر

456.0858.01158.51409.51877.8 اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى

10.617.923.938.834.5 االأردن 
15.125.918.138.049.8 ال�صودان

4.411.618.125.139.2 عمان
12.912.927.727.735.1 لبنان

17.525.049.059.977.4 المغرب
15.327.129.939.635.9 اليمن

75.7120.4166.6229.0272.0 اإجمالي الدول العربية االأخرى

531.7978.41325.11638.62149.9 اإجمالي الدول العربية

24.330.437.941.943.5 العالم   )مليون ب م ن /ي(
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اإجمايل  من  االأكرب  اجلزء  ي�صكل  املوا�صالت  قطاع  النفط يف  ا�صتهالك  اأن  هي  الهامة  املالحظات  ومن 

اال�صتهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية اإذ قاربت ن�صبة ا�صتهالك النفط يف هذا القطاع ثلث )32 %( 

اال�صتهالك االإجمايل يف عام 2009.

وارتفعت ح�صة الدول العربية يف اإجمايل اال�صتهالك النهائي من الطاقة يف قطاع املوا�صالت يف العامل 

خالل الفرتة 1980-2009 من 2.2 % يف عام 1980 اإىل 3.2 % يف عام 1990 واإىل 3.5 % يف عام 

2000 ثم اإىل 4.9 % يف عام 2009.

3 - القطاعات االأخرى:
تت�صمن هذه القطاعات �صمنيا كال من القطاع املنزيل، القطاع التجاري، والقطاع الزراعي. وت�صكل 

هذه القطاعات جمتمعة ثالث اأكرب م�صتهلك للطاقة يف الدول العربية. و�صهدت الفرتة 2009-1980 

ارتفاع ح�صة هذه القطاعات يف اإجمايل اال�صتهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية من 20.3 % 

يف عام 1980 اإىل 23 % يف عام 2009. و�صجلت هذه القطاعات معدالت اأعلى يف الزيادة يف ا�صتهالك 

الطاقة من كل من القطاع ال�صناعي وقطاع املوا�صالت اإذ منا فيها ا�صتهالك الطاقة مبعدل 5.4 % �صنويا 

ليزداد من 332 األف ب م ن/ي يف عام 1980 اإىل 1.5 مليون ب م ن/ي يف عام 2009. وبلغ ا�صتهالك 

الدول  ا�صتهالك  اإجمايل   )%  51.5( ن�صف  اأكرث من  دول عربية  القطاعات يف ثالث  الطاقة يف هذه 

العربية يف عام 2009. وهذه الدول هي م�صر، ال�صعودية، واجلزائر. وبلغت ح�ص�س هذه الدول كما يلي: 

م�صر )19.9 %(، ال�صعودية )19.8 %(، واجلزائر )11.8 %(. ال�سكل - 15 واجلدول - 8.

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

ال�سكل - 15

اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف القطاعات االأخرى  )األف ب م ن /ي(
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اجلدول - 8

اإجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة يف القطاعات االأخرى )األف ب م ن/ي(

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

النهائي من الطاقة يف القطاعات االأخرى يف  وارتفعت ح�صة الدول العربية يف اإجمايل اال�صتهالك 

العامل خالل الفرتة 1980-2009 من 1.2 % يف عام 1980 اإىل 1.8 % يف عام 1990 واإىل 2.7 % يف 

عام 2000 ثم اإىل 3.7 % يف عام 2009.

وح�صلت خالل الفرتة 1980-2009 تطورات كبرية يف م�صاهمة م�صادر الطاقة املختلفة يف تلبية احتياجات 

هذه القطاعات من الطاقة حيث اأدت عملية التطور العمراين اإىل ت�صاعف ح�صة ا�صتهالك الكهرباء فيها من 

19801990200020052009الدول

 الدول االأع�ساء 

9.025.260.5102.1115.7 االإمارات 
3.05.49.212.817.3 البحرين
10.819.033.341.843.0 تون�س 
42.794.6130.7198.2181.5 الجزائر
36.899.1174.0234.5305.5 ال�صعودية
13.357.649.251.560.0 �صوريا
40.275.1107.2116.7115.8 العراق
4.47.410.417.418.1 قطر

50.017.937.050.663.1 الكويت
9.216.629.545.547.4 ليبيا
61.899.2150.8236.3307.1 م�صر

281.2517.2791.71107.31274.5 اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى

6.514.626.126.333.5 االأردن 
1.43.16.011.414.4 ال�صودان
5.310.720.421.844.4 عمان
14.76.223.324.237.8 لبنان

19.028.351.877.785.6 المغرب
4.07.027.541.051.2 اليمن

50.969.9155.1202.4267.0 اإجمالي الدول العربية االأخرى

332.1587.1946.81309.71541.5 اإجمالي الدول العربية

27.932.935.640.342.5 العالم   )مليون ب م ن /ي(
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25.7 % يف عام 1980 اإىل 56.3 % يف عام 2009. ويف الوقت نف�صه تقل�صت ح�صة النفط من 59.6 % 
اإىل 34.1 %، كما هبطت ح�صة الغاز الطبيعي من 14.3 % اإىل 9.6 %. وانعدم ا�صتهالك الفحم يف هذه 

القطاعات يف عام 2009 بينما كان ي�صكل ن�صبة ب�صيطة بلغت 0.3 % يف عام 1980. وتقدم الفقرات التالية 

تطورات ا�صتهالك هذه القطاعات من م�صادر الطاقة املختلفة خالل الفرتة 2009-1980.

1 - الكهرباء:
 2009-1980 الفرتة  خالل  �صنويا   %  8.3 مبعدل  القطاعات  هذه  يف  الكهرباء  ا�صتهالك  ت�صاعد 

لريتفع من 86 األف ب م ن/ي يف عام 1980 اإىل 868 األف ب م ن/ي يف عام 2009. ونتيجة لهذا االرتفاع 

حلت الكهرباء حمل النفط باعتبارها امل�صدر االأول يف تغطية متطلبات الطاقة يف هذه القطاعات حيث – 

كما ورد �صابقا- ت�صاعفت ح�صة الكهرباء من 25.7 % اإىل 56.3 %.

وتوجد �صبع دول عربية حققت تزايدا ملحوظا يف ا�صتهالك الكهرباء يف هذه القطاعات خالل الفرتة 

1980-2009 اإذ جتاوز معدل النمو ال�صنوي يف ا�صتهالك الكهرباء يف هذه الدول املتو�صط ال�صنوي للدول 
العربية، وهذه الدول هي ُعمان، االأردن، م�صر، ال�صعودية، �صوريا، االإمارات، واليمن. و�صجلت هذه الدول 

معدالت النمو التالية: ُعمان )11 %(، االأردن )10.3 %(، م�صر )9.6 %(، ال�صعودية )9.5 %(، �صوريا 

)9.4 %(، االإمارات )9.1 %(، واليمن )8.4 %(.

وي�صكل ا�صتهالك الكهرباء يف هذه القطاعات يف ثالث دول عربية 60.5 % من اإجمايل ا�صتهالك 

الدول العربية يف عام 2009، وهذه الدول هي ال�صعودية، م�صر، واالإمارات. وبلغت ح�ص�س هذه الدول كما 

يلي: ال�صعودية )31.7 %(، م�صر )15.9 %(، واالإمارات )12.9 %(.

2 - النفط:
كما تراجع النفط من املركز االأول اإىل املركز الثاين يف تلبية متطلبات الطاقة يف القطاع ال�صناعي 

فقد ح�صل االأمر نف�صه يف القطاعات االأخرى حيث تراجع النفط من املركز االأول اإىل املركز الثاين بعد 

الكهرباء يف تلبية متطلبات الطاقة يف القطاعات االأخرى يف الدول العربية خالل الفرتة 2009-1980. 

ومنا ا�صتهالك النفط يف هذه القطاعات مبعدل 3.4 % �صنويا لريتفع من 198 األف ب م ن/ي يف عام 

1980 اإىل 526 األف ب م ن/ي يف عام 2009.
ويتم ا�صتهالك اأكرث من ن�صف اإجمايل النفط امل�صتخدم يف هذه القطاعات يف الدول العربية يف عام 

2009 يف ثالث دول وهي م�صر، العراق، واملغرب. وبلغت ح�ص�س هذه الدول كما يلي: م�صر )27.6 %(، 
العراق )12.9 %(، واملغرب )12.1 %(. و�صجلت ثالث دول عربية اأعلى معدالت الزيادة يف ا�صتهالك 

النفط يف هذه القطاعات خالل الفرتة 1980-2009، وهذه الدول هي اليمن، ال�صودان، وُعمان. وبلغت 

هذه املعدالت كما يلي: اليمن )9.4 %(، ال�صودان )8.7 %(، وُعمان )5.2 %(.  

3 - الغاز الطبيعي:
ومن  العربية.  الدول  من  على عدد حمدود  االأخرى  القطاعات  الطبيعي يف  الغاز  ا�صتهالك  يقت�صر 

الناحية العملية يتم ا�صتهالك هذا الغاز ب�صورة اأ�صا�صية يف دولة واحدة هي اجلزائر التي ت�صتحوذ على 

اأكرث من ثالثة اأرباع )76.1 %( اإجمايل ا�صتهالك الغاز الطبيعي يف هذه القطاعات يف الدول العربية يف 

عام 2009. وتاأتي م�صر يف املرتبة الثانية اإذ بلغت ح�صتها 15.8 %. كما يتم ا�صتهالك الغاز الطبيعي 
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ب�صورة حمدودة يف كل من تون�س وُعمان و�صوريا. وبلغت ح�ص�س هذه الدول كما يلي: تون�س )4.3 %(، 

ُعمان )2.2 %(، و�صوريا )1.6 %(.

 %  4 العربية مبعدل  الللدول  يف  االأخللرى  القطاعات  يف  الطبيعي  الغاز  ا�صتهالك  ارتفاع  من  الرغم  وعلى 

�صنويا خالل الفرتة 1980-2009 اإال اأن ح�صته تراجعت من 14.3 % اإىل 9.6 % من اإجمايل ا�صتهالك هذه 

القطاعات من الطاقة الذي ارتفع من 48 األف ب م ن/ي يف عام 1980 اإىل 132 األف ب م ن/ي يف عام 2009.

4 - الفحم:
كان الفحم ي�صتهلك يف هذه القطاعات مبقادير ب�صيطة يف عدد حمدود من الدول العربية، اإال اأن هذا 

اال�صتهالك قد اأ�صبح معدوما يف ال�صنوات املا�صية.

رابعًا: كثافة ا�ستخدام الطاقة

1- كثافة ا�ستخدام الطاقة ح�سب املجموعات االإقليمية
اإن تزايد ا�صتهالك الطاقة مبعدالت تتجاوز وتائر النمو يف الناجت املحلي االإجمايل ت�صري اإىل تراجع 

الطاقة  كمية  على  املوؤ�صر  هذا  ويدل  الطاقة.  كثافة  عنه مبوؤ�صر  يعرب  ما  وهو  الطاقة،  ا�صتخدام  كفاءة 

كفاءة  بني  ما  عك�صية  عالقة  وتوجد  االإجمايل.  املحلي  الناجت  من  واحدة  وحدة  األف  الإنتاج  امل�صتخدمة 

ا�صتخدام الطاقة وبني موؤ�صر كثافة الطاقة، اأي اأنه كلما ازداد موؤ�صر الكثافة تراجع معدل الكفاءة.

لقد تراجع موؤ�صر كثافة ا�صتخدام الطاقة يف العامل من 211 كيلوغرام مكافئ نفط لكل األف دوالر اأمريكي 

ح�صب القوة ال�صرائية وباالأ�صعار الثابتة  لعام 2005 يف عام 2000 اإىل 191 ك م ن يف عام 2009. وتتباين 

املجموعات اجلغرافية تباينا وا�صحا من ناحية كثافة الطاقة. وتعترب الدول االأوروبية هي اأقل املجموعات من 

ناحية كثافة الطاقة اإذ تراجع هذا املوؤ�صر من 140 ك م ن يف عام 2000 اإىل 122 ك م ن عام 2009، بينما ت�صجل 

دول االحتاد ال�صوفيتي ال�صابق اأعلى م�صتويات الكثافة التي بلغت 348 ك م ن يف عام 2009، وي�صكل هذا حت�صنا 

ملحوظا باملقارنة مع عام 2000 عندما كانت الكثافة 532 ك م ن. ويف الدول ال�صناعية عموما فقد حت�صن م�صتوى 

م  ك   168 من  الكثافة 

اإىل   2000 عللام  يف  ن 

عللام  يف  ن  م  ك   146
موؤ�صر  و�صهد   .2009
حت�صنا  الطاقة  كثافة 

املجموعات  جميع  يف 

با�صتثناء  االإقللللليللملليللة 

منطقة ال�صرق االأو�صط 

التي ارتفعت فيها كثافة 

م  ك   244 من  الطاقة 

اإىل   2000 عللام  يف  ن 

عللام  يف  ن  م  ك   259
 16  - ال�����س��ك��ل   .2009

واجلدول - 9. 

ال�سكل - 16

كثافة ا�ستخدام الطاقة ح�سب املجموعات االإقليمية 

كيلو غرام نفط مكافئ/1000 دوالر اأمريكي من الناجت املحلي االإجمايل ح�سب القوة ال�سرائية وباالأ�سعار الثابتة لعام 2005
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2- كثافة ا�ستخدام الطاقة يف الدول العربية

ويتبني من ال�سكل - 17 واجلدول - 10 اأن كثافة الطاقة يف الدول العربية قد ارتفع من 215 كيلوغرام مكافئ 

نفط )ك م ن( يف عام 

اإجللللراء  مللع   –  2000
الللتللعللديللالت الللالزمللة 

االعتبار  بعني  لللالأخللذ 

عن  بيانات  توفر  عللدم 

الناجت املحلي االإجمايل 

عللام  يف   
)1(

العراق يف 

242 ك  اإىل   - 2000
 .2009 علللام  يف  ن  م 

اأن  للنظر  الالفت  ومن 

كفاءة ا�صتخدام الطاقة 

العربية غري  الللدول  يف 

االأع�صاء يف اأوابك هي 

الللدول  يف  منها  اأعلللللى 

كثافة  اأن  اإذ  االأع�صاء 

1- ارتفع الناجت املحلي االإجمايل للدول العربية - با�صتثناء العراق نظرا لعدم توفر بيانات عن عام 2000- باالأ�صعار الثابتة 
2009-2000. ويف الوقت نف�صه تزايد حجم اال�صتهالك النهائي من  لعام 2005 مبعدل بلغ 4.7 % �صنويا خالل الفرتة 

الطاقة خالل الفرتة ذاتها للدول العربية - با�صتثناء العراق - مبعدل 5.6 % �صنويا.

ال�سكل - 17

كثافة الطاقة يف الدول العربية )ك م ن /1000 دوالر اأمريكي(

اجلدول - 9

كثافة ا�ستخدام الطاقة ح�سب املجموعات االإقليمية 

كيلو غرام نفط مكافئ/ 1000 دوالر اأمريكي من الناجت املحلي االإجمايل ح�سب القوة ال�سرائية وباالأ�سعار 

الثابتة لعام 2005

2009 2005 2000 المجموعات االإقليمية 

259 263 244  دول ال�صرق االأو�صط   

251 271 289  الدول االأفريقية   

215 229 233  الدول االآ�صيوية   

137 145 145  دول اأمريكا الجنوبية   

174 189 207  دول اأمريكا ال�صمالية   

122 133 140  الدول االأوروبية   

174 178 192  دول المحيط الهادي  

348 412 532  دول االتحاد ال�صوفيتي ال�صابق   

146 157 168  الدول ال�صناعية  

191 203 211  العالم   

Enerdata :امل�صدر

امل�صدر : م�صتق من اجلدولني امللحقني )1( و )17(.
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الطاقة يف الدول غري االأع�صاء قد بلغت 162  ك م ن يف عام 2009 مقابل 258 ك م ن يف الدول االأع�صاء. 

واإن دل هذا على �صيء فاإنه يدل على مدى اإمكانيات رفع كفاءة ا�صتخدام الطاقة يف الدول االأع�صاء.

وعند النظر اإىل كثافة الطاقة يف الدول االأع�صاء يف عام 2009 فاإنه ميكن ت�صنيف هذه الدول �صمن 

فئتني. وت�صم الفئة االأوىل الدول االأع�صاء التي يتجاوز فيها موؤ�صر الكثافة املتو�صط العام للدول االأع�صاء. 

وتتاألف هذه الفئة من خم�س دول، وهي العراق، م�صر، �صوريا، البحرين، وال�صعودية. وبلغ موؤ�صر كثافة 

الطاقة يف هذه الدول كما يلي: العراق )549 ك م ن(، م�صر )413 ك م ن(، �صوريا )389 ك م ن(، البحرين 

)299 ك م ن(، وال�صعودية )282 ك م ن(. اأما الفئة الثانية فت�صم كال من اجلزائر، االإمارات، ليبيا، قطر، 

اجلدول - 10

كثافة ا�ستخدام الطاقة يف الدول العربية

) كيلو غرام نفط مكافئ / 1000 دوالر اأمريكي باالأ�سعار الثابتة لعام 2005 (

200020052009الدول

 الدول االأع�صاء 

188146201 االإمارات 
254250299 البحرين
183169141 تون�س 
185199220 الجزائر
207259282 ال�صعودية
458395389 �صوريا
0611549 العراق
201218156 قطر

150142133 الكويت
232197196 ليبيا
414452413 م�صر

227249258 اإجمالي الدول االأع�صاء
 الدول العربية االأخرى

372358283 االأردن 
607980 ال�صودان
116158190 عمان
175172154 لبنان

156159152 المغرب
212249242 اليمن

153168162 اإجمالي الدول العربية االأخرى
215236242 اإجمالي الدول العربية

امل�صدر: م�صتق من اجلدولني امللحقني )1( و )17(.
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تون�س، والكويت. وبلغ موؤ�صر كثافة الطاقة يف هذه الدول كما يلي: اجلزائر )220 ك م ن(، االإمارات )201 

ك م ن(، ليبيا )196 ك م ن(، قطر )156 ك م ن(، تون�س )141 ك م ن(، والكويت )133 ك م ن(.

ولتج�صيد موؤ�صر كثافة الطاقة بكفاءة االأداء االقت�صادي يف الدول العربية من ناحية ا�صتخدام الطاقة 

اأن  اأمريكي للربميل، ميكن القول  61 دوالر  وهو   ،2009 عام  اأوبك يف  �صعر خامات  متو�صط  وباعتماد 

اقت�صادات الدول العربية عموما تنفق ما يقارب 108 دوالر اأمريكي للح�صول على 1000 دوالر اأمريكي 

يف عام 2009. وي�صل هذا املوؤ�صر اإىل 115.40 دوالر اأمريكي يف الدول االأع�صاء ككل، واإىل 72.4 دوالر 

اأمريكي يف الدول العربية االأخرى.

ازداد اال�صتهالك النهائي من الطاقة يف الدول العربية مبعدل 5 % �صنويا خالل الفرتة 1980-. 1

2009 ليت�صاعف من 1.6 مليون ب م ن/ي يف عام 1980 اإىل 7 ماليني ب م ن /ي يف عام 2009.
تزايد اال�صتهالك النهائي من امل�صادر املختلفة مبعدالت متباينة اإذ ارتفع اال�صتهالك النهائي من . 2

النفط مبعدل بلغ 4.1 % �صنويا، بينما ازداد اال�صتهالك النهائي من الغاز الطبيعي مبعدل 6.9 % 

�صنويا، ويف الوقت ذاته ت�صاعد ا�صتهالك الكهرباء مبعدل عال بلغ 7.6 %.

ح�صل تغري ملمو�س يف م�صاهمة م�صادر الطاقة يف اإجمايل اال�صتهالك النهائي من الطاقة يف . 3

الدول العربية خالل الفرتة 1980-2009 حيث هبطت ح�صة النفط من 77.5 % اإىل 59.6 %، 

بينما تزايدت ح�صة الغاز الطبيعي من 14 % اإىل 23.8 %. و�صهدت ح�صة الكهرباء ت�صاعدا 

ملمو�صا حيث ت�صاعفت من 8 % اإىل 16.4 %. 

القطاعات . 4 وتليه  ال�صناعي  القطاع  املوا�صالت ثم يف  النفط ب�صورة رئي�صية يف قطاع  وي�صتهلك 

ناحية  ومن  ال�صناعي.  القطاع  اأ�صا�صية يف  ب�صورة  ا�صتهالكه  فيتم  الطبيعي  الغاز  اأما  االأخللرى. 

الكهرباء فتعترب القطاعات االأخرى )القطاع املنزيل والقطاع التجاري( هي امل�صتهلك الرئي�صي، 

ويليها القطاع ال�صناعي الذي ي�صتهلك كميات ال باأ�س بها من الكهرباء.

يوجد هناك ا�صتقرار ن�صبي يف ح�ص�س القطاعات االقت�صادية من ناحية اال�صتهالك النهائي من . 5

الطاقة خالل الفرتة 1980-2009 حيث تقارب ح�صة القطاع ال�صناعي حوايل ن�صف اال�صتهالك 

النهائي من الطاقة، كما تقارب ح�صة قطاع املوا�صالت ثلث حجم هذا اال�صتهالك، بينما ترتاوح 

ح�صة بقية القطاعات ما بني خم�س وربع هذا اال�صتهالك خالل الفرتة ذاتها.

يعترب القطاع ال�صناعي القطاع الرئي�صي امل�صتهلك للطاقة يف الدول العربية. وازداد اال�صتهالك . 6

النهائي للطاقة يف هذا القطاع مبعدل 4.9 % �صنويا خالل الفرتة 1980-2009. وت�صاعف حجم 

ا�صتهالكه مبا يقارب 4 مرات لريتفع من 761 األف ب م ن /ي يف عام 1980 ليتجاوز 3 ماليني 

ب م ن/ي يف عام 2009.

حيث . 7 الطاقة  من  ال�صناعي  القطاع  احتياجات  تلبي  التي  امل�صادر  تركيبة  ملحوظ يف  ح�صل حتول 

ت�صاعد االعتماد ب�صورة كبرية على الغاز الطبيعي مقابل تقل�س ح�صة النفط اإذ تراجعت ح�صة النفط 

من 69.6 % اإىل 43.9 %، بينما ت�صاعفت ح�صة الغاز الطبيعي من 23.7 % اإىل 48.1 %، وبذلك 

جتاوز الغاز الطبيعي النفط لي�صبح امل�صدر االأول الذي يعتمد عليه القطاع ال�صناعي ل�صد احتياجاته 

اخلال�سة واال�ستنتاجات: 
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من الطاقة. ويف الوقت نف�صه ارتفعت ح�صة الكهرباء من 5.9 % اإىل 7.5 %، بينما تراجعت ح�صة 

الفحم من 0.9 % اإىل 0.4 %.

ياأتي قطاع املوا�صالت يف املرتبة الثانية من ناحية حجم ا�صتهالكه من الطاقة. وي�صد النفط جل . 8

ا�صتهالك هذا القطاع من الطاقة اإن مل يكن كله. وازداد ا�صتهالك الطاقة يف قطاع املوا�صالت 

مبعدل 4.9 % �صنويا خالل الفرتة 1980-2009 ليت�صاعف من 532 األف ب  م ن/ي يف عام 

1980 اإىل ما يزيد عن 2.1 مليون ب م ن/ي يف عام 2009. 
م�صتهلك . 9 اأكرب  ثالث  الزراعي(  والقطاع  التجاري،  القطاع  املنزيل،  )القطاع  االأخرى  القطاعات  ت�صكل 

اإجمايل  يف  القطاعات  هذه  ح�صة  ارتفاع   2009-1980 الفرتة  و�صهدت  العربية.  الدول  يف  للطاقة 

اال�صتهالك النهائي من الطاقة من 20.3 % يف عام 1980 اإىل 23 % يف عام 2009. كما �صجلت هذه 

القطاعات وتائر عالية من النمو يف ا�صتهالك الطاقة حيث ازداد هذا اال�صتهالك مبعدل 5.4 % �صنويا 

لريتفع من 332 األف ب م ن/ي يف عام 1980 اإىل 1.5 مليون ب م ن/ي يف عام 2009. 

 ارتفع موؤ�صر كثافة الطاقة يف الدول العربية من 215 كيلوغرام مكافئ نفط )ك م ن( يف عام . 10

2000 اإىل 242 ك م ن يف عام 2009. ويالحظ اأن كثافة الطاقة يف الدول االأع�صاء قد بلغت 
258 ك م ن مقابل 162 ك م ن يف الدول غري االأع�صاء يف عام 2009.

من خالل مقارنة موؤ�صر كثافة الطاقة �صمن الدول العربية فاإنه ميكن القول اأن اال�صتنتاج الرئي�صي 

لهذه الدرا�صة هو اأن هناك اإمكانيات كبرية لرفع كفاءة ا�صتخدام الطاقة يف الدول العربية، وخا�صة يف 

الدول االأع�صاء. 

منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول، بنك املعلومات.. 1

منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول، تقرير االأمني العام ال�صنوي، 2011.. 2

معلومات مبا�صرة من ال�صندوق العربي لالإمناء االقت�صادي واالجتماعي عن الناجت املحلي االإجمايل . 3

باالأ�صعار الثابتة يف الدول العربية.
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1. IEA, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2009, 2010, 2011 

2. IEA, Worldwide Trends in Energy Use and Efficiency
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املالحــــــــــق

198019901995200020052006200720082009الدول

 الدول االأع�ساء

111.9324.7432.2522.9530.6556.3693.8763.7840.0 االإمارات 

25.547.648.451.067.782.582.7100.2102.4 البحرين

39.462.575.995.6109.2105.4108.6110.9110.7 تون�س 

118.1250.6264.9301.4412.5423.3460.3469.9501.3 الجزائر

424.5711.1849.91089.51639.71722.11689.71866.41963.6 ال�صعودية

77.1153.2168.1214.7226.3234.2336.8342.8273.5 �صوريا

167.9312.9382.6425.5444.4463.1448.0474.9491.6 العراق

39.068.984.5117.3188.8211.3233.8267.1275.5 قطر

125.579.5141.4163.5230.3218.7219.7228.1235.8 الكويت

77.5107.8154.6180.3188.2195.2199.6200.8213.1 ليبيا

240.2438.8478.2620.9813.3864.9925.0939.4953.1 م�صر

1446.52557.73080.63782.74851.15077.05398.15764.45960.6 اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى

22.945.257.069.190.690.893.886.892.2 االأردن 

23.735.727.331.555.662.365.968.378.7 ال�صودان

11.138.251.861.998.2113.1124.7143.6151.8 عمان

27.521.170.363.775.761.547.063.986.6 لبنان

73.593.8118.9145.8190.4191.4205.2217.7223.5 المغرب

19.335.550.465.995.2100.0102.4105.4106.4 اليمن

177.9269.5375.7437.8605.7618.9639.0685.6739.2 اإجمالي الدواللعربية االأخرى

1624.42827.23456.34220.55456.75695.96037.16450.06699.8 اإجمالي الدول العربية

IEA، Energy Balances of Non-OECD Countries، 2009، 2010، 2011 : امل�صدر

اجلدول - 1

اإجمايل اال�ستهالك النهائي من الطاقة

)األف ب م ن / ي (
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IEA، Energy Balances of Non-OECD Countries، 2009، 2010، 2011 : امل�صدر

اجلدول - 2

اإجمايل اال�ستهالك النهائي من النفط

)األف ب م ن / ي (

198019901995200020052006200720082009الدول

 الدول االأع�ساء

62.1124.7141.6157.6190.0198.0207.2215.1214.7 االإمارات 

5.28.09.811.819.319.921.723.525.7 البحرين

32.546.854.267.172.766.566.166.563.7 تون�س 

92.6156.8147.4161.1208.5213.3235.6247.8262.7 الجزائر

397.8563.9700.5857.91156.31158.91215.81301.11376.4 ال�صعودية

71.9123.9132.3137.6151.4158.9250.4259.9204.4 �صوريا

128.1241.0282.4323.5369.3385.6386.6406.5415.3 العراق

9.012.920.131.177.186.698.2117.9105.8 قطر

54.630.368.968.1106.498.6102.4109.6122.1 الكويت

52.071.9106.8119.7113.9112.7116.5117.1127.1 ليبيا

192.4320.5331.4400.2482.6492.2525.1514.5499.4 م�صر

1098.31700.81995.42335.82947.52991.03225.63379.43417.4 اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى

21.540.049.058.675.373.975.366.771.3 االأردن 

22.533.524.927.750.456.459.260.870.3 ال�صودان

9.825.339.241.660.265.972.987.291.4 عمان

23.518.759.644.257.643.824.740.261.3 لبنان

64.571.996.8113.5148.0156.6165.1178.5183.8 المغرب

18.533.347.662.389.693.695.497.698.4 اليمن

160.3222.7317.1347.8481.2490.2492.6531.0576.4 اإجمالي الدول العربية االأخرى

1258.61923.52312.52683.63428.63481.23718.23910.43993.7 اإجمالي الدول العربية

49.152.456.262.668.969.971.370.769.5 العالم   )مليون ب م ن /ي(
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198019901995200020052006200720082009الدول

 الدول االأع�ساء

40.2175.3253.4299.8247.6255.8369.9427.5498.2 االإمارات 

17.534.331.129.734.747.042.659.859.0 البحرين

1.66.29.412.314.918.721.522.324.3 تون�س 

16.367.586.8106.6154.6161.1172.5166.5182.1 الجزائر

4.852.416.360.6250.2311.5202.0269.9270.3 ال�صعودية

0.015.118.752.035.733.541.235.321.5 �صوريا

21.132.552.051.623.723.723.930.918.9 العراق

26.148.255.873.990.899.8115.5126.1143.8 قطر

63.532.547.060.876.768.162.961.154.4 الكويت

20.325.934.943.241.445.245.447.247.2 ليبيا

15.148.662.1100.8163.1194.4207.2223.7240.2 م�صر

226.3538.6667.5891.41133.41258.81304.51470.41560.0 اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 االأردن 

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 ال�صودان

0.06.43.48.022.728.331.733.334.5 عمان

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 لبنان

1.20.80.20.80.61.01.00.80.8 المغرب

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 اليمن

1.27.23.68.823.329.332.734.135.3 اإجمالي الدول العربية االأخرى

227.5545.8671.1900.31156.71288.11337.31504.61595.3 اإجمالي الدول العربية

16.418.920.122.424.625.025.526.225.4 العالم   )مليون ب م ن /ي(

اجلدول - 3

اإجمايل اال�ستهالك النهائي من الغاز الطبيعي

)األف ب م ن / ي (

IEA، Energy Balances of Non-OECD Countries، 2009، 2010، 2011 : امل�صدر



النفط والتعاون العربي  -  144

170

IEA، Energy Balances of Non-OECD Countries، 2009، 2010، 2011 : امل�صدر

198019901995200020052006200720082009الدول

 الدول االأع�ساء

9.624.737.265.593.0102.4116.7121.1127.1 االإمارات 

2.85.27.49.413.715.718.516.917.7 البحرين

4.28.411.415.521.720.321.122.122.7 تون�س 

8.621.325.132.146.045.848.451.854.0 الجزائر

21.994.8133.1170.9233.2251.6271.9295.4316.9 ال�صعودية

5.214.317.125.139.241.845.247.647.6 �صوريا

18.739.448.250.451.453.837.637.657.4 العراق

3.87.88.612.320.924.920.123.125.9 قطر

7.416.725.534.547.252.054.457.459.2 الكويت

5.210.012.917.532.937.437.836.538.8 ليبيا

26.962.576.9111.1159.1170.1184.2193.0205.4 م�صر

114.5305.1403.5544.2758.1815.7855.7902.5972.8 اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى

1.45.28.010.415.316.918.520.120.9 االأردن 

1.22.22.43.85.25.86.67.48.4 ال�صودان

1.26.49.212.315.318.920.123.125.9 عمان

4.02.48.216.915.515.119.721.122.7 لبنان

7.414.118.522.130.533.335.537.638.8 المغرب

0.82.22.83.65.66.47.07.88.0 اليمن

16.132.549.269.187.496.4107.4117.1124.7 اإجمالي الدول العربية االأخرى

130.5337.6452.7613.3845.5912.1963.11019.61097.5 اإجمالي الدول العربية

11.816.818.821.926.027.128.529.128.9 العالم   )مليون ب م ن /ي(

اجلدول - 4

اإجمايل اال�ستهالك النهائي من الكهرباء

)األف ب م ن / ي (
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198019901995200020052006200720082009الدول

 الدول االأع�ساء

1.01.00.80.80.00.00.00.00.0 تون�س 

0.65.05.61.63.43.23.83.82.4 الجزائر

5.87.27.88.88.68.28.48.28.0 م�صر

7.413.314.311.212.111.412.312.110.4 اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى

0.00.02.42.62.62.62.62.62.6 لبنان

0.47.03.49.411.20.43.60.80.2 المغرب

0.47.05.812.113.93.06.23.42.8 اإجمالي الدول العربية االأخرى

7.820.320.123.325.914.518.515.513.3 اإجمالي الدول العربية

14.315.413.610.713.414.114.816.416.7 العالم   )مليون ب م ن /ي(

اجلدول - 5

اإجمايل اال�ستهالك النهائي من الفحم

)األف ب م ن / ي (

IEA، Energy Balances of Non-OECD Countries، 2009، 2010، 2011 : امل�صدر
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اجلدول - 6

اال�ستهالك النهائي للقطاع ال�سناعي من النفط

)األف ب م ن / ي (

IEA، Energy Balances of Non-OECD Countries، 2009، 2010، 2011 : امل�صدر

198019901995200020052006200720082009الدول

 الدول االأع�ساء

15.947.852.456.421.521.742.443.239.6 االإمارات 

0.40.40.20.20.80.81.01.21.2 البحرين

11.815.713.317.917.513.311.212.19.8 تون�س 

19.124.523.124.731.933.539.842.242.4 الجزائر

248.4215.9315.5424.1624.6587.8574.4609.5663.9 ال�صعودية

36.535.746.444.843.445.687.698.272.5 �صوريا

33.179.997.4114.9123.1125.7127.1138.0138.6 العراق

0.62.25.813.944.247.457.458.261.3 قطر

16.59.629.924.347.631.533.734.339.0 الكويت

15.120.928.730.332.730.731.529.931.5 ليبيا

87.0150.2137.8137.2171.9161.7158.9128.786.0 م�صر

484.4602.9750.5888.61159.11099.71165.01195.51185.7 اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى

5.210.613.515.921.121.321.118.719.1 االأردن 

6.86.45.26.45.48.68.89.613.7 ال�صودان

1.210.219.318.528.129.931.933.733.9 عمان

0.02.06.65.617.16.00.83.65.0 لبنان

31.525.727.124.337.641.642.045.444.8 المغرب

0.01.44.48.414.715.717.318.719.3 اليمن

44.856.476.179.1123.9123.1121.9129.7135.8 اإجمالي الدول العربية االأخرى

529.2659.3826.6967.81283.11222.81286.91325.21321.4 اإجمالي الدول العربية

15.413.614.216.017.718.118.518.017.8 العالم   )مليون ب م ن /ي(
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198019901995200020052006200720082009الدول

 الدول االأع�ساء

40.2175.3253.4299.8247.6255.8369.9427.5498.2 االإمارات 

17.534.331.129.734.747.042.659.859.0 البحرين

1.65.27.29.010.413.916.116.517.9 تون�س 

9.040.643.452.263.164.367.767.969.7 الجزائر

4.852.416.360.6250.2311.5202.0269.9270.3 ال�صعودية

0.00.016.546.231.729.736.531.519.1 �صوريا

21.132.552.051.623.723.723.930.918.9 العراق

26.148.255.873.990.899.8115.5126.1143.8 قطر

23.132.547.060.876.768.162.961.154.4 الكويت

20.325.934.943.241.444.845.447.247.2 ليبيا

15.147.245.893.6144.2174.7186.6202.8216.9 م�صر

178.7494.2603.5820.81014.61133.21169.01341.31415.4 اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 االأردن 

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 ال�صودان

0.05.01.63.821.727.129.330.731.3 عمان

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 لبنان

1.20.80.20.80.61.01.00.80.8 المغرب

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 اليمن

1.25.81.84.622.328.130.331.532.1 اإجمالي الدول العربية االأخرى

179.9500.1605.3825.41036.81161.41199.31372.81447.5 اإجمالي الدول العربية

9.39.09.110.611.211.611.812.111.6 العالم   )مليون ب م ن /ي(

اجلدول - 7

اال�ستهالك النهائي للقطاع ال�سناعي من الغاز الطبيعي

)األف ب م ن / ي (

IEA، Energy Balances of Non-OECD Countries، 2009، 2010، 2011 : امل�صدر
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اجلدول - 8

اال�ستهالك النهائي للقطاع ال�سناعي من الكهرباء

)األف ب م ن / ي (

IEA، Energy Balances of Non-OECD Countries، 2009، 2010، 2011 : امل�صدر

198019901995200020052006200720082009الدول

 الدول االأع�ساء

0.71.73.37.411.112.911.614.515.2 االإمارات 

0.40.61.21.52.52.42.82.22.1 البحرين

2.64.95.87.68.79.49.68.89.0 تون�س 

4.910.310.711.915.316.116.816.718.2 الجزائر

2.214.317.221.626.826.031.238.341.9 ال�صعودية

3.07.27.911.617.216.418.719.817.8 �صوريا

6.50.00.00.00.00.05.78.69.5 العراق

0.81.01.32.84.96.47.88.49.7 قطر

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 الكويت

1.42.94.85.35.55.88.65.56.4 ليبيا

17.329.134.942.456.559.764.064.467.2 م�صر

39.872.287.1112.1148.5155.1176.9187.1197.0 اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى

17.329.134.942.456.559.764.064.467.2 االأردن 

0.40.40.71.10.90.91.00.90.8 ال�صودان

0.10.50.61.11.51.92.12.53.0 عمان

0.00.02.14.44.13.95.25.56.0 لبنان

3.96.98.310.512.413.914.614.314.7 المغرب

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 اليمن

21.737.046.659.475.280.386.987.791.7 اإجمالي الدول العربية االأخرى

61.6109.1133.8171.5223.8235.4263.7274.7288.7 اإجمالي الدول العربية

6.07.68.09.110.711.312.012.111.6 العالم   )مليون ب م ن /ي(
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198019901995200020052006200720082009الدول

 الدول االأع�ساء

0.81.00.80.80.00.00.00.00.0 تون�س 

0.65.05.61.63.43.23.83.82.4 الجزائر

5.07.27.68.68.68.28.28.07.8 م�صر

6.413.314.111.112.111.412.111.810.2 اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى

0.00.02.42.62.62.62.62.62.6 لبنان

0.47.03.49.42.20.43.20.80.2 المغرب

0.47.05.812.14.83.05.83.42.8 اإجمالي الدول العربية االأخرى

6.820.319.923.116.914.517.915.313.1 اإجمالي الدول العربية

8.710.010.18.411.011.712.413.613.7 العالم   )مليون ب م ن /ي(

اجلدول - 9

اال�ستهالك النهائي للقطاع ال�سناعي من الفحم

)األف ب م ن / ي (

IEA، Energy Balances of Non-OECD Countries، 2009، 2010، 2011 : امل�صدر
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اجلدول - 10

اال�ستهالك النهائي لقطاع املوا�سالت من النفط

)األف ب م ن / ي (

198019901995200020052006200720082009الدول

 الدول االأع�ساء

46.274.787.098.8148.2155.6163.7169.7171.3 االإمارات 

4.26.88.410.416.917.719.120.922.7 البحرين

11.616.521.126.730.334.531.730.730.5 تون�س 

41.875.172.379.799.8101.8115.7119.7186.0 الجزائر

132.3329.3363.3409.1503.7543.4612.1660.9682.0 ال�صعودية

24.352.655.062.982.588.2128.5127.9104.2 �صوريا

66.9125.3138.0151.8180.9190.2196.8203.4208.9 العراق

7.010.013.316.331.537.839.457.642.8 قطر

35.919.536.541.455.463.965.171.579.3 الكويت

31.541.663.972.163.163.966.368.580.5 ليبيا

54.0105.8137.8188.4195.8211.5236.8248.4268.1 م�صر

455.9857.3996.51157.51408.21508.41675.11779.31876.3 اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى

10.617.919.923.938.831.734.130.934.5 االأردن 

15.125.918.318.138.041.444.244.849.8 ال�صودان

4.411.615.118.125.128.331.937.239.2 عمان

12.912.928.927.727.726.521.130.535.1 لبنان

17.324.736.348.659.461.164.971.575.5 المغرب

15.327.127.129.939.641.038.037.835.9 اليمن

75.5120.1145.6166.3228.5229.9234.2252.6270.1 اإجمالي الدول العربية االأخرى

531.4977.41142.11323.81636.71738.31909.22031.92146.4 اإجمالي الدول العربية

24.030.032.937.541.542.343.843.643.0 العالم   )مليون ب م ن /ي(

IEA، Energy Balances of Non-OECD Countries، 2009، 2010، 2011 : امل�صدر
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198019901995200020052006200720082009الدول

 الدول االأع�ساء

0.10.20.20.30.50.30.40.50.5 تون�س 

0.00.50.60.60.81.00.90.71.1 الجزائر

0.10.70.80.91.41.21.31.11.5 اإجمالي الدول االأع�صاء

 الدول العربية االأخرى

0.20.30.30.40.50.60.61.91.9 المغرب

0.20.30.30.40.50.60.61.91.9 اإجمالي الدول العربية االأخرى

0.31.01.11.31.91.81.93.03.5 اإجمالي الدول العربية

278425366376445458471470467 العالم  

اجلدول - 11

اال�ستهالك النهائي لقطاع املوا�سالت من الكهرباء

)األف ب م ن / ي (

IEA، Energy Balances of Non-OECD Countries، 2009، 2010، 2011 : امل�صدر
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اجلدول - 12

اال�ستهالك النهائي للقطاعات االأخرى من النفط

)األف ب م ن / ي (

198019901995200020052006200720082009الدول

 الدول االأع�ساء

0.02.22.22.420.320.71.22.23.8 االإمارات 

0.60.81.21.21.61.41.61.41.8 البحرين

9.014.719.922.524.918.723.123.723.3 تون�س 

31.757.252.056.676.777.980.186.034.3 الجزائر

17.118.721.724.728.127.729.330.730.5 ال�صعودية

11.135.530.929.925.525.134.333.727.7 �صوريا

28.135.747.056.865.369.762.765.167.9 العراق

1.40.61.01.01.41.41.42.01.8 قطر

2.21.22.42.43.43.23.63.83.8 الكويت

5.49.414.317.318.118.118.718.715.1 ليبيا

51.464.555.874.7114.9119.1129.5137.4145.4 م�صر

158.1240.6248.4289.6380.2383.0385.6404.7355.5 اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى

5.611.415.718.915.520.920.117.117.7 االأردن 

0.61.21.43.27.06.46.26.46.8 ال�صودان

4.23.44.85.07.07.69.016.318.3 عمان

10.63.824.110.812.911.22.86.021.1 لبنان

15.721.533.340.651.054.058.261.763.5 المغرب

3.24.816.123.935.337.040.241.243.2 اليمن

40.046.295.4102.4128.7137.2136.6148.6170.5 اإجمالي الدول العربية االأخرى

198.0286.8343.8392.0508.9520.1522.1553.3526.0 اإجمالي الدول العربية

9.78.89.19.09.79.59.19.18.8 العالم   )مليون ب م ن /ي(
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198019901995200020052006200720082009الدول

 الدول االأع�ساء

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 االإمارات 

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 البحرين

0.01.02.23.24.44.85.45.86.4 تون�س 

7.226.943.454.491.696.8104.898.6112.5 الجزائر

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 ال�صعودية

0.015.12.25.84.03.84.63.82.4 �صوريا

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 العراق

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 قطر

40.40.00.00.00.00.00.00.00.0 الكويت

0.00.00.00.00.00.40.00.00.0 ليبيا

0.01.416.37.218.919.720.720.923.3 م�صر

47.644.464.170.7118.9125.5135.6129.1144.6 اإجمالي الدول االأع�صاء

 الدول العربية االأخرى

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 االأردن 

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 ال�صودان

0.01.41.84.21.01.22.42.63.2 عمان

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 لبنان

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 المغرب

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 اليمن

0.01.41.84.21.01.22.42.63.2 اإجمالي الدول العربية االأخرى

47.645.865.974.9119.9126.7138.0131.7147.8 اإجمالي الدول العربية

7.19.911.011.913.413.313.714.113.8 العالم   )مليون ب م ن /ي(

اجلدول - 13

اال�ستهالك النهائي للقطاعات االأخرى من الغاز الطبيعي

)األف ب م ن / ي (

IEA، Energy Balances of Non-OECD Countries، 2009، 2010، 2011 : امل�صدر
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اجلدول  - 14

اال�ستهالك النهائي للقطاعات االأخرى من الكهرباء

)األف ب م ن / ي (

IEA، Energy Balances of Non-OECD Countries، 2009، 2010، 2011 : امل�صدر

198019901995200020052006200720082009الدول

 الدول االأع�ساء

9.023.033.958.181.889.5105.1106.6111.9 االإمارات 

2.44.66.38.011.213.315.714.715.5 البحرين

1.63.45.47.612.410.711.112.813.3 تون�س 

3.710.513.819.629.928.830.634.434.7 الجزائر

19.780.5115.9149.3206.3225.6240.7257.1275.0 ال�صعودية

2.27.09.213.521.925.426.527.829.8 �صوريا

12.139.448.250.451.453.831.929.047.9 العراق

3.06.87.39.416.018.512.314.716.2 قطر

7.416.725.534.547.252.054.457.459.2 الكويت

3.87.28.112.227.531.529.131.132.3 ليبيا

9.633.342.168.6102.6110.4120.2128.6138.2 م�صر

74.5232.2315.5431.2608.2659.4677.5714.3774.2 اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى

0.93.25.37.210.812.313.614.915.9 االأردن 

0.81.81.72.84.44.95.66.57.6 ال�صودان

1.15.98.611.213.817.018.020.622.9 عمان

4.02.46.112.511.411.114.515.516.7 لبنان

3.36.89.811.317.718.920.421.422.2 المغرب

0.82.22.83.65.66.47.07.88.0 اليمن

11.022.334.348.563.770.679.186.793.3 اإجمالي الدول العربية االأخرى

85.5254.5349.9479.7671.9730.1756.6801.0867.5 اإجمالي الدول العربية

5.58.710.412.314.815.416.016.416.8 العالم   )مليون ب م ن /ي(
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198019901995200020052006200720082009الدول

 الدول االأع�ساء

0.20.00.00.00.00.00.00.00.0 تون�س 

0.80.00.20.20.00.00.20.20.2 م�صر

1.00.00.20.20.00.00.20.20.2 اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى

0.00.00.00.09.00.00.40.00.0 المغرب

0.00.00.00.09.00.00.40.00.0 اإجمالي الدول العربية االأخرى

1.00.00.20.29.00.00.60.20.2 اإجمالي الدول العربية

5.65.43.52.42.32.42.42.83.0 العالم   )مليون ب م ن /ي(

اجلدول - 15

اال�ستهالك النهائي للقطاعات االأخرى من الفحم

)األف ب م ن / ي (

IEA، Energy Balances of Non-OECD Countries، 2009، 2010، 2011 : امل�صدر
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اجلدول )16(

اإجمايل اال�ستهالك النهائي العاملي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�سادية

)مليون ب م ن / ي (

198019901995200020052006200720082009

القطاع ال�سناعي

15.413.614.216.017.718.118.518.017.8    النفط 

9.39.09.110.611.211.611.812.111.6   الغاز الطبيعي

6.07.68.09.110.711.312.012.111.6   الكهرباء

8.710.010.18.411.011.712.413.613.7   الفحم

39.340.341.444.250.652.754.855.854.7المجموع

قطاع الموا�سالت

24.030.032.937.541.542.343.843.643.0   النفط 

0.30.40.40.40.40.50.50.50.5   الكهرباء 

0.00.00.00.10.20.30.30.30.3   الفحم

24.330.433.338.042.243.044.544.443.8المجموع

القطاعات االأخرى

9.78.89.19.09.79.59.19.18.8   النفط 

7.19.911.011.913.413.313.714.113.8   الغاز الطبيعي 

5.58.710.412.314.815.416.016.416.8   الكهرباء 

5.65.43.52.22.12.12.12.52.7   الفحم

27.932.833.935.540.040.340.842.142.1المجموع

اإجمالي اال�ستهالك النهائي

49.152.456.262.668.969.971.370.769.5   النفط 

16.418.920.122.424.625.025.526.225.4   الغاز الطبيعي 

11.816.818.821.926.027.128.529.128.9   الكهرباء 

14.315.413.610.713.414.114.816.416.7   الفحم

91.5103.5108.7117.7132.8136.0140.1142.3140.6االإجمالي

الم�صدر: م�صتق من الجداول رقم )18-1(.
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200020052009الدول

الدول االأع�ساء

138448180617208203االمارات

100081345917053البحرين

260263225639022تون�س

81097103066113514الجزائر

261838315337346441ال�صعودية

233352849935040�صوريا

3624344588العراق

291224304088174قطر

541778079288411الكويت

387564763554001ليبيا

7468489528114896م�صر 

7374929704721149342اإجمالي الدول االأع�ساء

 الدول العربية االأخرى

92431258916230 االأردن 

262683518648703 ال�صودان

265793090539724 عمان

181432186128037 لبنان

466865952473002 المغرب

155021905021864 اليمن

142422179115227561 اإجمالي الدول العربية االأخرى

87991411495871376903 اإجمالي الدول العربية

اجلدول - 17

الناجت املحلي االجمايل للدول العربية  )مليون دوالر(

باالأ�سعار الثابتة لعام 2005 وباأ�سعار دوالر عام 2005

الم�صدر: معلومات مبا�صرة من ال�صندوق العربي لالإنماء االقت�صادي واالجتماعي.
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تلبية لدعوة الأمانة العامة جلامعة الدول العربية 

املتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة  اخلارجية  ووزارة 

الأول  الجتماع  يف  للأوابك  العامة  الأمانة  �شاركت 

لوزراء الطاقة من الدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية 

والذي عقد مبقر اأر�ض املعار�ض يف مدينة اأبوظبي – 

الإمارات العربية املتحدة خلل الفرتة 15-16 يناير 2013.

اأمريكا اجلنوبية   �شارك يف الجتماع وزراء الطاقة وكبار امل�شوؤولني احلكوميني من دول 

وبع�ض الدول العربية. وممثلون عن كل من الأمانة العامة جلامعة الدول العربية ومنظمة 

)اأوابك(،  امل�شدرة للبرتول  العربية  الأقطار  )OLADE(، ومنظمة  اللتينية للطاقة  اأمريكا 

وممثل عن الوكالة الدولية للطاقة املتجددة “اإيرينا”.

وقد �شم وفد الأمانة العامة الذي تراأ�شه �شعادة الأمني العام ال�شتاذ/ عبا�ض علي النقي 

وكل من ال�شيد/ عبد الفتاح دندي مدير الإدارة الإقت�شادية وال�شيد/ عبد الكرمي عايد مدير 

اإدارة الإعلم واملكتبة.

 15 - 16   يناير  2013

اأبو ظبي – دولة الإمارات العربية املتحدة

تقرير حول االجتماع الوزاري االول لوزراء الطاقة يف الدول 

العربية ودول اأمريكا اجلنوبية



 النفط والتعاون العربي  -  144

186

وقائع االجتماع

اأبوظبي لال�ستدامة 2013، نظمت دولة الإمارات العربية املتحدة  اأ�سبوع  �سمن فعاليات 

وبالتعاون مع اجلامعة العربية واحتاد دول اأمريكا اجلنوبية الجتماع الأول لوزراء الطاقة يف 

الدول العربية ودول اأمريكا الالتينية.

خ�س�ص اليوم الأول )15 يناير 2013( لالجتماع التح�سريي لالجتماع الوزاري الول 

لوزراء الطاقة من الدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية، اأما اليوم الثاين )16 يناير 2013( 

فقد خ�س�ص لالجتماع الوزاري الأول، وفيما يلي موجز لأهم ما مت التطرق له يف الجتماعني 

�سالفي الذكر:

اأوًل: الجتماع التح�شريي للجتماع الوزاري الول لوزراء الطاقة من الدول العربية ودول 

اأمريكا اجلنوبية، 15 يناير 2013.

ا�ستهل الجتماع التح�سريي بكلمات افتتاحية األقاها كل من ممثل دولة الإمارات العربية 

املتحدة، وممثل جامعة الدول العربية، و ممثل عن دول جمموعة اأمريكا اجلنوبية، اأ�ساروا فيها 

اإىل اأن عقد الجتماع الأول لوزراء الطاقة من الدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية )الأ�سبا( 

، جاء تنفيذاً لإعالن قمة الدوحة )2009( الذي ن�ص على »اللتزام بتعزيز بناء اآليات للتعاون 

ذلك  للطاقة مبا يف  الأخرى  وامل�سادر  الطبيعي  والغاز  النفط  املعلومات يف قطاعات  وتبادل 

تبادل اخلربة التقنية ونقل التكنولوجيا وتدريب املوارد الب�سرية«، واإعالن قمة ليما )2012( 

بني  التعاون  ملجالت  الرئي�سي  املحور  مبثابة  الطاقة  قطاع  جلعل  »ال�سعي  اإىل  يدعو  الذي 

الإقليمني خالل ال�سنوات القادمة«. 

انعقدت يف  التي  اأمريكا اجلنوبية  العربية ودول  للدول  الأوىل  القمة  ان  بالذكر  واجلدير 

برازيليا يف 11 مايو 2005 دعت يف »اإعالن برازيليا« لبلورة روؤية م�سرتكة لتعزيز العالقات بني 

دول الإقليمني يف خمتلف املجالت وو�سع اأ�س�ص لهذا التعاون ، كما اأقر اآليات متابعة تنفيذ ما 

ورد يف الإعالن. 

العالقات  وتعميق  ال�ستثمار  فر�ص  و  التعاون  تعزيز  اىل  رئي�سي  ب�سكل  الجتماع  هدف 

وبناء �سراكات وثيقة تعمل على تنمية قطاع الطاقة بني اجلانبني، وقد مت بحث جمموعة من 

للتعاون بني دول الإقليمني  البنود املتعلقة مبختلف جمالت الطاقة لو�سع الركائز الأ�سا�سية 

والو�سول لال�ستفادة الق�سوى من هذا التعاون فيما يخدم م�ستقبل الطاقة لالإقليمني، ومنها 

التعاون يف جمال )الطاقة املتجددة، النفط والغاز، كفاءة الطاقة، وتوليد الطاقة الكهربائية(. 

التطورات يف  لتناول  اأولهما  التح�سريي حلقتني فنيتني، خ�س�ست  اأجندة الجتماع  وت�سمنت 

الالتينية  اأمريكا  منظمة  قام ممثل  حيث  املجموعتني  دول  يف  الطبيعي  والغاز  النفط  جمال 

اأمريكا  دول  الطاقة يف  و�سع  فيها  م�ستعر�سا  الأوىل  الورقة  بتقدمي   )  OLADE  ( للطاقة 

اجلنوبية، وقام ممثل منظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول )OAPEC ( بتقدمي الورقة عن 

اجلانب العربي و التي مت من خاللها ا�ستعرا�ص و�سع النفط والغاز الطبيعي  يف الدول العربية 



 تقارير

187

احلا�سر وامل�ستقبل مع تقدمي نبذة عن التطورات يف قطاع النفط والغاز الطبيعي يف جمموعة 

احللقة  وخ�س�ست  املجموعتني.  بني  امل�ستقبلي  التعاون  اآفاق  و حتديد  اجلنوبية  اأمريكا  دول 

الثانية ل�ستعرا�ص التطورات يف جمال الطاقات املتجددة يف دول املجموعتني، وقدمت ورقة 

واحدة من قبل ممثل الوكالة الدولية للطاقة املتجددة  وقد ا�ستعر�ص فيها الجتاهات احلالية 

اأفريقيا وجمموعة  وامل�ستقبلية لأ�سواق الطاقات املتجددة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

دول اأمريكا اجلنوبية، وفيما يلي ا�ستعرا�ص موجز لأهم ما جاء يف الأوراق الفنية الثالث:

الورقة املقدمة من منظمة اأمريكا اللتينية للطاقة عن جانب دول اأمريكا اجلنوبية

ا�ستعر�ست الورقة و�سع الطاقة يف جمموعة دول اأمريكا اجلنوبية، حيث مت بيان اأن دول 

املنطقة متتلك 19 % من اإجمايل الحتياطي العاملي من النفط اخلام والذي يرتكز يف فنزويال 

التي متتلك 92 % منه، و4 % من اإجمايل احتياطيات الغاز الطبيعي والذي يرتكز اأي�ساً يف 

فنزويال التي متتلك 77 % منه ونحو 2 % من الإجمايل العاملي من احتياطيات الفحم والذي 

يرتكز يف كولومبيا التي متتلك ن�سبة 45 % منه.

اأما فيما يتعلق باإنتاج دول املنطقة من م�سادر الطاقة املختلفة، فقد بلغ الإنتاج ال�سنوي من 

النفط اخلام حوايل 2.362 مليون ب م ن ، واإنتاج الغاز الطبيعي 1،078 مليون ب م ن ) برميل 

مكافئ نفط(، واإنتاج الفحم 430 مليون ب م ن.

وفيما يخ�ص اإمدادات املنطقة من اإجمايل الطاقة الأولية، فقد بلغت 4.035 مليون ب م ن، 

ا�ستاأثر النفط وم�ستقاته بح�سة 39 % من الإجمايل، والغاز الطبيعي بح�سة 25 %، والفحم 

بح�سة 4 %، والطاقة النووية بح�سة 1 %، فيما ا�ستحوذت الطاقات املتجددة على 31 % 

موزعة كالتايل الكهرومائي 12 %، والكتلة احليوية 16 %، وطاقات متجددة اأخرى 3 % .

وقد مت التطرق اإىل قطاع توليد الطاقة الكهربائية يف دول اأمريكا اجلنوبية الذي يعتمد 

ب�سكل رئي�سي على الطاقة الكهرومائية التي ت�ستحوذ على حوايل 60 % من اإجمايل القدرة 

املركبة لتوليد الطاقة الكهربائية البالغة 236،140 ميجاوات.

با�ستخدام  الكهربائية  الطاقة  توليد  يف  تو�سعاً  املنطقة  دول  ت�سهد جميع  اأن  املتوقع  ومن 

الطاقات املتجددة والكهرومائية والرياح والكتلة احليوية، و�سرتتفع ح�سة الطاقة املتجددة يف 

مزيج الطاقة الكهربائية خالل الع�سر �سنوات القادمة يف كل من الأرجنتني والربازيل وكولومبيا 

وت�سيلي والأكوادور والبريو والأورغواي. 

وخل�ست الورقة اإىل تقدمي عدد من املجالت التي ميكن تعزيز اآفاق التعاون فيها بني الدول 

العربية ودول اأمريكا اجلنوبية والتي منها تبادل املعلومات والإح�ساءات املتعلقة بالطاقة، وبناء 

القدرات من خالل الدورات التدريبية وور�ص العمل، تبادل املعرفة بني املجموعتني فيما يخ�ص 

كفاءة ا�ستخدام الطاقة، والطاقات املتجددة، وق�سايا تغري املناخ. 
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ورقة االأمانة العامة ملنظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول 

املقدمة عن اجلانب العربي

ا�ستعر�ست الورقة مو�سوع” تطورات �سناعة النفط والغاز الطبيعي يف جمموعة الأ�سبا 

واآفاق تعزيز التعاون امل�ستقبلي يف هذا املجال” ، وذلك من خالل ثالثة حماور رئي�سية وهي: 

اأوًل: املكانة احلالية وامل�شتقبلية للدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية على خارطة البرتول العاملية.

ثانيًا: التحديات التي �شتواجه تطوير �شناعة النفط والغاز يف املجموعتني.

ثالثًا: م�شتجدات واآفاق تعزيز التعاون بني الدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية يف جمال �شناعة 

النفط والغاز الطبيعي.

ومن اأهم ما مت الإ�سارة اإليه اأنه با�ست�سراف امل�ستقبل يالحظ الدور املحوري الذي تتمتع 

به الدول العربية املنتجة للنفط والغاز الطبيعي يف اأ�سواقه العاملية مما يلزمها بذل مزيد من 

اجلهد نحو ا�ستقرار تلك الأ�سواق، وتوفري احتياجات الدول امل�ستهلكة من الطاقة. حيث ت�سري 

التوقعات اإىل ارتفاع الفائ�ص النفطي يف الدول العربية من 17 مليون ب/ي يف الوقت احلا�سر 

اإىل حوايل 38.4 مليون ب/ي عام 2030، اأي بزيادة 21 مليون ب/ي. كما ت�سري التوقعات 

املتعلقة بالغاز الطبيعي اإىل ارتفاع الفائ�ص الذي تتمتع به الدول العربية من 175 مليار مرت 

مكعب يف الوقت احلا�سر اإىل اأكرث من 360 مليار مرت مكعب عام 2030. 

ومن اأهم ما خل�شت اإليه الورقة ما يلي:

v من امللحظ اأن عدد من دول اأمريكا اجلنوبية �شتواجه عجز يف اإنتاجها النفطي، بالإ�شافة اإىل 
اأن اأغلب �شادرات قارة اأمريكا اجلنوبية من النفط اخلام تتجه اإىل خارج القارة. 

الغاز  من  اجلنوبية  اأمريكا  دول  من  عدد  احتياجات  تزايد  اإىل  امل�شتقبلية  التوقعات  ت�شري   v
الطبيعي، وهذا ما يفتح اآفاق للتعاون يف جمال جتارة الغاز الطبيعي امل�شال. 

v كما توجد اآفاق وا�شعة اأخرى لزيادة التعاون بني الدول العربية ودول اأمريكا اللتينية يف جمال 
ال�شناعة النفطية والتي من اأهمها: 

v ال�شتفادة من التقدم التقني يف جمال جتهيز قطع غيار ومعدات القطاع النفطي يف بع�ض دول 
اأمريكا اجلنوبية كالربازيل والأرجنتني. 

ال�شتك�شاف  الربازيلية يف جمال  �شركة برتوبرا�ض  ال�شتفادة من خربة  العربية  للدول  ميكن   v
يف  الفنزويلية  الوطنية  النفط  �شركة  من خربة  وال�شتفادة  العميقة  املياه  يف  واحلفر  والتنقيب 

جمال ا�شتغلل النفط الثقيل جدًا. 

ورقة الوكالة الدولية للطاقة املتجددة املتعلقة مبو�صوع 

الطاقات املتجددة

قام ممثل الوكالة الدولية للطاقة املتجددة )اأيرينا( ال�شيد عدنان اأمني، التي اأن�سئت يف 

 )RE( 2009، من قبل 158 دولة لتعزيز ال�ستخدام امل�ستدام جلميع اأ�سكال الطاقة املتجددة
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لتكون مركزا عامليا للتعاون وتبادل املعلومات، بت�سليط ال�سوء 

على جمالت التعاون املحتملة على اأ�سا�ص مالمح الطاقة يف 

الجتاهات  عامة عن  ملحة  املتحدث  قدم  املنطقتني.  حيث 

العامة لالأ�سواق يف املنطقتني، مبا يف ذلك فر�ص ال�ستثمار 

جمموعة  اأن  وبني  املمكنة.  وال�سراكة  التعاون  وجمالت 

الدول العربية واأمريكا اجلنوبية “الأ�سبا “ ) ASPS ( ت�سم 

عددا كبريا من البلدان ذات الحتياجات املختلفة، والهياكل 

القت�سادية، و�سيا�سات الطاقة املختلفة. 

اأمريكا اجلنوبية و الدول  اأن معظم اقت�سادات  مو�سحا 

العربية تنمو مبعدل كبري، ويتوقع اأن ت�ستمر يف التو�سع. وكان 

هذا النمو م�سحوبا بارتفاع يف كثافة ال�ستهالك للطاقة، مع 

زيادة الطلب على الطاقة بنحو %3 �سنويا يف كل من املنطقتني. ونتيجة لذلك، فاإن هذه البلدان 

تبحث لتعزيز اأمن اإمدادات الطاقة من خالل تنويع مزيج الطاقة وم�سادر التزويدات.

الطاقة  لتوليد  جدا  عالية  قدرة  لديها  الدول  هذه  معظم  الأهمية،  من  القدر  وبنف�ص 

ال�سم�سي  ال�سطوع  املتجددة ملا متتلكه من موارد هائلة )مبا يف ذلك  امل�سادر  الكهربائية من 

العايل، و�سرعة الرياح اجليدة، والقدرة العالية من الطاقة املائية والطاقة احلرارية الأر�سية( 

، م�سريا اإىل التوقع باأن منطقة ال�سرق الأو�سط واأمريكا اجلنوبية �ستكون من بني اأقوى اأ�سواق 

الطاقة ال�سم�سية. لذلك، فاإن التعاون بني هاتني املنطقتني �سيكون ذو قيمة عالية، وخا�سة يف 

جمال تبادل اأف�سل املمار�سات يف جمال الطاقات املتجددة و�سياغة ال�سيا�سات والتكنولوجيا، 

وال�ستثمارات املتعلقة بها. كما تناول ب�سكل مف�سل الو�سع الراهن يف جمال الطاقة املتجددة. 

م�سريا اإىل اأنه هناك عدد من املوا�سيع التي حتتاج  ملزيد من املناق�سة، كمو�سوع ن�سر الطاقة 

ال�سم�سية لكهربة الريف، التكنولوجيات املتعلقة بـ CSP و PV، وتكنولوجيا حتلية املياه بالطاقة 

ال�سم�سية، وفر�ص ال�ستثمار يف م�ساريع الطاقة املتجددة، و بناء �سراكة بني مراكز البحث و 

التطوير يف املنطقتني، وبناء القدرات. 

ثانيا : فعاليات االجتماع الوزاري االول لوزراء الطاقة من الدول 

العربية ودول اأمريكا اجلنوبية، 16 يناير 2013.

اأما فيما يتعلق بالجتماع الأول لوزراء الطاقة من الدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية فقد 

التعاون يف جمالت  اأوجه  ركز على ا�ستك�ساف فر�ص ال�ستثمار احلالية وامل�ستقبلية، وتعزيز 

الطاقة التقليدية واملتجددة يف اأ�سواق تلك البلدان.

النيادي.  مطر  الدكتور  �سعادة  الإماراتية  الطاقة  وزارة  وكيل  الأول  الوزاري  الجتماع  تراأ�ض 

وا�شتهلت وقائع الجتماع بكلمة افتتاحية ملعايل وزير الطاقة الإماراتي، الأ�شتاذ حممد بن ظاعن 

واأمريكا  العربية  للدول  الطاقة  لوزراء  الأول  اللقاء  اأهمية  على  ومنوهاً  باحل�سور  الهاملي مرحباً 
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اجلنوبية موؤكداً على اأهمية الطاقة كونها املحور الرئي�سي للتعاون من اأجل التنمية امل�ستدامة واإيجاد 

حلول عملية و�سريعة ملواجهة التحديات التقنية الكبرية وذلك من اأجل حتقيق منو اقت�سادي م�ستدام، 

والتعرف على الفر�ص املتاحة وتبادل املعلومات، كما اأثنى معاليه على الجتماعات الفنية املثمرة بني 

اجلانبني وو�سع اإطار تعاوين على مدى الثالث �سنوات القادمة يف جمالت النفط والغاز والطاقة 

املتجددة والكهرباء ومعاجلة ق�سايا التنمية امل�ستدامة يف دول املجموعة.

الدكتور/  العربية  للجامعة  القت�شادية  لل�شوؤون  امل�شاعد  العام  الأمني  �شعادة  كما حتدث 

حممد بن اإبراهيم التويجري يف هذه اجلل�سة م�سريا اإىل اأن هذا اللقاء جاء نتيجة تعاون مثمر 

التعاون  اللقاء لرت�سيخ  وياأتي هذا   ،  2005 على مدى �سنوات �سابقة بني اجلانبني منذ عام 

اأكرث من ثلثي املوارد الطبيعية، حيث ت�ستحوذ الدول  والتنمية يف دول املجموعة التي متتلك 

 )ASPA( العربية على ثلث املوارد الطبيعية من النفط والغاز الطبيعي، كما متتلك دول الأ�سبا

وتنامي  الهائلة  الإمكانات  وهذه  اأي�ساً.  الطبيعية  املوارد  العامل من  احتياطيات  ثلث  اأكرث من 

الطلب على الطاقة يخلق فر�ساً كبرية وحتديات متعددة مما يدعو اإىل التفكري يف ت�سخري هذه 

الإمكانات واملوارد ملا فيه �سالح دول املجموعة وو�سع الأطر والآليات وقنوات التعاون وت�سجيع 

ال�ستثمار وتوفري الت�سريعات الالزمة لبناء اأوا�سر التعاون امل�ستقبلي فيما بني املجموعتني. 

اللتينية  اأمريكا  ملنظمة  العام  الأمني   Victorio Oxilia اأو�شيليا  فيكتوريو  ال�شيد  وقدم 

للطاقة )OLADE( ا�ستعرا�ساً تناول فيه بع�ص النقاط املهمة للتعاون امل�سرتك بني املنطقتني 

والتي كانت على النحو التايل:

v تبادل معلومات واإح�شاءات الطاقة بني دول املجموعة.

v اإمكانيات العمل �شويًا فيما يتعلق بتكنولوجيات امل�شتقبل )الرياح، الطاقة النووية لتوليد 
الكهرباء، خربات يف البحث العلمي(.

v التعاون يف جمال بناء برامج تدريبية يف جمال الطاقة واإدماج الطاقات البديلة للتعاون.
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النقي عر�شًا حول  علي  عبا�ض   / الأ�شتاذ  الأوابك  ملنظمة  العام  الأمني  �شعادة  قدم  كما 

تطورات �شناعة النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية وتعزيز اآفاق 

التعاون امل�شتقبلي، مبتدءًا باإعطاء نبذة خمت�شرة عن منظمة الأوابك ون�شاأتها، كما ا�شتعر�ض 

اجتاهات �شناعة النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية من حيث الحتياطيات والإنتاج 

وال�شتهلك والو�شع احلايل وامل�شتقبلي للدول العربية املنتجة لهذه املوارد احليوية.

يتعلق  فيما  الأ�سد  ن�سيب  على  ت�ستحوذ  العربية  الدول  اأن  اإىل  الورقة  يف  الإ�سارة  ومتت 

بالحتياطي النفطي )714 مليار برميل(، وفيما يخ�ص اإنتاج النفط اخلام فقد بلغ م�ستوى 22 

العاملي.  الإجمايل  من   %  31.4 ح�سة  م�سكاًل   2011 عام  يف  العربية  الدول  يف  ب/ي  مليون 

واجلدير باملالحظة هو اأن م�ساهمة الدول العربية يف الإنتاج العاملي من النفط تعترب �سئيلة ن�سبياً 

)31.4 %( اإذا ما قورنت بحجم الحتياطيات التي متتلكها )48.2 %( والعك�ص �سحيح بالن�سبة 

للمجموعات الدولية الأخرى. وعند مقارنة حجم ال�ستهالك بحجم الإنتاج يف الدول العربية ودول 

العربية مما يعني جزء كبري من  28 % يف الدول  اأنه قد و�سل ن�سبة  اأمريكا اجلنوبية نالحظ 

الإنتاج تتجه اإىل الأ�سواق العاملية يف �سكل �سادرات، وبالن�سبة لدول اأمريكا اجلنوبية فقد بلغت 

الن�سبة 73 % مما يعني اأن اجلزء الأعظم من الإنتاج يتم ا�ستهالكه حملياً. وبالنظر اإىل تطور 

امليزان النفطي خالل العقد املا�سي، نالحظ اأن الدول العربية تتمتع بفائ�ص يقدر بنحو 17 مليون 

ب/ي. ويف املقابل نالحظ تزايد العجز يف عدد من املجموعات الدولية الأخرى.

من  مكعب  مرت  تريليون   54 حوايل  العربية  الدول  متتلك  الطبيعي،  بالغاز  يتعلق  وفيما 

احتياطيات الغاز الطبيعي لعام 2011، اأي ما ي�سكل 27.5 % من الإجمايل العاملي. و اإ�ستاأثرت 

الدول العربية ن�سبة 14.3 % من اإجمايل كميات الغاز الطبيعي امل�سوق عاملياً. و �سكلت ح�سة 

الدول العربية من جممل الكميات امل�سدرة من الغاز الطبيعي بنوعيه امل�سيل وعرب الأنابيب يف 

عام 2011 نحو  18.8 %.

 كما اأ�سار اإىل اأوجه التعاون فيما بني املنطقتني من خالل:

v التن�شيق من خلل املنظمات البرتولية الدولية ب�شاأن ال�شيا�شات املتعلقة بالنفط والطاقة.

v تن�شيق املواقف يف ق�شايا التنمية امل�شتدامة والتغري املناخي.

v تبادل اخلربات يف جمالت تطوير الطاقات اجلديدة واملتجددة.

الأ�سبا يف جمال  ودول  العربية  الدول  بني  للتعاون  الوا�سعة  الآفاق  �سعادته  بني  كما 

�سناعة الطاقة ومن اأهمها وجود الرغبة ال�سيا�سية بني اجلانبني والحتياطيات ال�سخمة 

باحتياطيات  تتمتع  املنطقتني  كلتا  اأن  كما  اجلانبني.  من  كل  لدى  الطبيعية  املوارد  من 

�سخمة من املوارد الطبيعية.

كما حتدث املدير العام للوكالة الدولية للطاقة املتجددة »اإيرينا« يف هذه اجلل�سة الوزارية 

اأمن  اأن املنطقتني بحاجة اإىل تعزيز  اإىل وجود فر�ص كبرية للعمل �سوياً، وخ�سو�ساً  م�سرياً 

الطاقة وتنويع مزيج الطاقة لديها، واأن انخفا�ص تكلفة تكنولوجيات الطاقة املتجددة وزيادة 

هائلة  فر�سة  هناك  اأن  تبني  املتجددة  الطاقة  ملوارد  العالية  والإمكانات  ال�سيا�سية  الإرادة 

مل�ستقبل م�ستدام.
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وركزت معظم مداخلت اأ�شحاب املعايل الوزراء وكبار امل�شوؤولني من اجلانبني على اأهمية 

املتجددة  الطاقة  اأهمية  وكذلك  املنطقتني  بني  ت�سابه  اأوجه  هناك  واأن  القت�سادي  التعاون 

وال�ستثمار يف  الطاقة  واأمن  الطاقة  كفاءة  ق�سايا  على  والرتكيز  امل�ستدامة  التنمية  وق�سايا 

الطاقة اجلديدة واملتجددة. كما بحث وزراء الطاقة بالدول العربية واأمريكا اجلنوبية٬ ال�سبل 

الكفيلة بتعزيز التعاون امل�سرتك يف جمال العتماد على حلول تكنولوجيا الطاقة امل�ستدامة. 

و�سدد الوزراء على اأهمية دعم اجلهود امل�سرتكة خلف�ص النبعاثات الكربونية وتعزيز انت�سار 

تكنولوجيا الطاقة امل�ستدامة٬ ب�سراكة مع الوكالة الدولية للطاقة املتجددة “اإيرينا” ومنظمة 

و جامعة  اأوابك “  دول اأمريكا الالتينية للطاقة ومنظمة الأقطار العربية امل�سدرة للبرتول “ 

الدول العربية واحتاد دول اأمريكا اجلنوبية.  واأ�ساروا اإىل اأن تطوير �سناعة الطاقة املتجددة 

وتعزيز التنمية امل�ستدامة يف كلتا املنطقتني٬ رهني بتو�سيع نطاق اعتماد حلول الطاقة املتجددة 

والتقنيات النظيفة٬ داعني اإىل اعتماد اأف�سل التجارب الدولية يف هذا املجال احليوي وتبني 

برامج ناجعة للت�سدي لتحديات �سمان اأمن الطاقة واملياه والغذاء يف الإقليمني. كما تطرق 

الوزراء خالل هذا الجتماع اإىل الآليات العملية لتفعيل برامج نوعية يف ما يخ�ص �سناعة الطاقة 

النظيفة يف الدول العربية وبلدان اأمريكا اجلنوبية٬ من اأجل مواجهة التحديات امل�ستقبلية التي 

امل�ستدام  النت�سار  متطلبات  اإىل  بالإ�سافة  املتجددة٬  الطاقة  م�سادر  اإىل  النتقال  يفر�سها 

مل�ساريع الطاقة النظيفة٬ و�سرورة تبني �سيا�سات وبرامج ناجعة تلبي الحتياجات امل�ستقبلية 

من الطاقة املتجددة لكلتا املنطقتني٬ م�سددين على اأهمية اإن�ساء هيئة م�سرتكة تقوم بتبادل 

املعلومات ودعم جهود ال�ستثمار بالطاقة املتجددة والنفط والغاز والطاقة النووية وقطاعات 

كفاءة الطاقة يف الدول العربية وبلدان امريكا اجلنوبية.

ويف نهاية الجتماع مت التفاق على اإعلن اأبوظبي للجتماع الأول لوزراء الطاقة لدول 

اأمريكا اجلنوبية والدول العربية وذلك من خلل جعل الطاقة العمود الفقري للتعاون فيما 

بني املنطقتني خلل ال�شنوات القادمة، وقد ت�شمن الإعلن النقاط الرئي�شية التالية:

يف جمال الطاقة املتجددة:

التنمية  من  رئي�شي  كعن�شر  املتجددة  الطاقة  جمال  يف  الثنائي  التعاون  اأولويات  حتديد   a
امل�شتدامة.

a حتديد الآليات واملوا�شيع ذات الأولوية من اأجل: )تبادل اخلربات ، تعزيز فر�ض التمويل 
وال�شتثمار، التعاون الأكادميي، و بناء القدرات(.

a ال�شتفادة من الوكالة الدولية للطاقة املتجددة “اإيرينا” كونها املنتدى الرئي�شي للتعاون 
.)OLADE( والدعم فيما بني املبادرات الإقليمية ومنظمة الطاقة الأمريكية اللتينية

 يف جمال النفط والغاز:

a تعزيز الفر�ض ال�شتثمارية يف قطاع النفط والغاز.

a حتديد الفر�ض املتاحة، وحت�شني كفاءة الطاقة يف �شناعة النفط والغاز خا�شة يف قطاع النقل.
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والأكادمييني  الباحثني  زيارات  تبادل  خلل  من  القدرات  وبناء  لتطوير  الفر�ض  انتهاز   a
املتخ�ش�شني يف قطاع الطاقة.

يف جمال كفاءة الطاقة:

a ت�شليط ال�شوء على فر�ض ال�شتثمار لتح�شني اأمن الطاقة.

a حتديد اآليات حول تبادل املعرفة وحماية امل�شتهلكني.

يف جمال توليد الطاقة الكهربائية:

a حتديد الفر�ض ال�شتثمارية امل�شرتكة مل�شروعات توليد الطاقة.

a بحث الفر�ض ال�شتثمارية يف دول اأمريكا اجلنوبية يف قطاع توليد الطاقة.

a تبادل اخلربات يف تطوير اأنظمة �شوق الطاقة الكهربائية.

كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع وزاري كل ثلث �شنوات بالتناوب بني الدول العربية 

ودول اأمريكا اجلنوبية وت�شكيل جلنة فرعية للطاقة ملتابعة تنفيذ هذا الإعلن.
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كلمة معايل حممد 

بن ظاعن الهاملي، وزير 

الطاقة، رئي�س وفد 

دولة االمارات العربية 

املتحدة،،يف اللقاء 

االفتتاحي لقمة وزراء 

الطاقة للدول العربية ودول 

اأمريكا اجلنوبية

الوزراء  بزمالئي  اأرحب  اأن  ي�سعدين 

الأول  اللقاء  هذا  يف  الوفود  وروؤ�ساء 

ودول  العربية،  الدول  يف  الطاقة  لوزراء 

اأمريكا اجلنوبية، والذي ي�سرفنا ا�ست�سافته يف اأبوظبي عا�سمة دولة الإمارات.  وهو ما جاء 

جت�سيداً ملا اأكده روؤو�ساء دولنا يف اإعالن »ليما« على اأن الطاقة يجب اأن تكون املحور الرئي�سي 

ت�سكل  املتجددة  والطاقة  الطاقة  اأن  ذلك  العربية،  والدول  اجلنوبية  اأمريكا  دول  بني  للتعاون 

الركيزة الأ�سا�سية مل�ستقبل النمو القت�سادي وحتقيق التنمية امل�ستدامة. 

اإن �سراكتنا هذه هي اإمتداد ملا يجمعنا من حيث الإمكانات الكبرية التي تزخر بها دولنا 

يف جمال الطاقة والطاقة املتجددة من ناحية، والزدهار الذي ي�سهده قطاع النفط والغاز من 

ناحية اأخرى، بالإ�سافة اإىل التحديات التقنية والتنموية الكبرية التي يجدر بنا اأن نوجد لها 

حلولً عملية �سعيا ل�ستقرار ومنو اقت�سادي م�ستدام. 

اإن م�ساركة هذه النخبة من اخلرباء وامل�سوؤولني رفيعي امل�ستوى يف هذا امللتقى ي�سكل خطوة 

لتبادل  بالإ�سافة  بلداننا،  بني  التعاون  اآفاق  وا�ستك�ساف  املتاحة  الفر�ص  على  للتعرف  هامة 

املعلومات واأف�سل اخلربات واملمار�سات العاملية. 

باأننا  بالفعل، واإين على يقني  بّناءة ومثمرة  اأم�ص  الفني يوم  الفريق  اإجتماعات  لقد كانت 

ال�سنوات  مدار  على  بيننا  فيما  للتعاون  العام  الطار  و�سع  من  �سننتهي  الجتماع  هذا  خالل 

ي�سكل  ما  وهو  الطاقة  وكفاءة  والغاز،  والنفط  املتجددة،  الطاقة  القادمة يف جمالت  الثالث 

منطلقاً لتعاون وثيق ومثمر بني منطقتينا، واأنا على ثقة باأن هذا التعاون �سوف ي�ستمر وينمو 

يف ال�سنوات املقبلة. 

وا�سمحوا يل يف هذا ال�سياق اأن اأتوجه بجزيل ال�سكر والتقدير اإىل كل من الوكالة الدولية 

الأقطار  ومنظمة  )اأولدي(،  للطاقة  الالتينية  اأمريكا  دول  ومنظمة  )اإيرينا(،  املتجددة  للطاقة 

العربية امل�سدرة للبرتول )اأوابك(، وجامعة الدول العربية، واحتاد دول اأمريكا اجلنوبية، على 
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م�ساهمتهم القيمة من هذه الجتماعات. 

مع  بالتزامن  يعقد  الذي  الوزراي  الجتماع  هذا  ا�ست�سافة  �سرورنا  دواعي  من  اأنه  كما 

»اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة«، الذي يعد احلدث ال�سنوي الأهم والأكرب على امل�ستوي الدويل، 

يجمع م�سوؤويل و�سناع القرار يف جمالت ال�سيا�سة والأعمال والتقنيات الرفيعة لإيجاد احللول 

الفعالة ملواجهة حتديات ال�ستدامة يف العامل.  ومن خالل هذا احل�سور املتميز فانني على ثقة 

باأننا قادرون معاً على مناق�سة حلول ومبادرات واأفكار وطروحات ملعاجلة التحديات التي تواجه 

ق�سايا التنمية امل�ستدامة يف بلداننا. 

لقد بداأ اأ�سبوع اأبوطبي لال�ستدامة، مع اإجتماع اجلمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة 

ل�سندوق  ال�سنوية  الدورة  باإطالق   – العام  هذا  دولة يف   159 ومب�ساركة   – )اإيرينا(  املتحدة 

اأبوظبي للتنمية، لتمويل م�ساريع الطاقة املتجددة، يف الدول النامية. 

وكدولة م�ست�سيفة للوكالة الدولية للطاقة املتجددة )اإيرينا(، فاننا يف دولة المارات ي�سعدنا 

اأن ندعو من خالل هذا الجتماع اإىل تعزيز اأطر التوا�سل بني الدول الأع�ساء وهذه الوكالة 

العاملية الهامة لال�ستفادة من �سبكة عالقتها الدولية التي خولتها من تو�سيع من نطاق لي�سمل 

اأبوظبي فر�سة  يكون وجودكم معنا هنا يف  اأن  اآملني  اأمريكا اجلنوبية.   العربية ودول  الدول 

للتوا�سل املبا�سر مع مديرها العام، ال�سيد عدنان اأمني. 

ومن جهتها توؤكد دولة المارات العربية املتحدة التزامها باأن تكون �سريكاً يف اإجتماعات 

اإىل  اأمريكا اجلنوبية، ولقطاع الطاقة، ونحن نتطلع قدماً  وفعاليات قم الدول العربية، ودول 

العمل والتعاون الوثيقني مع جميع الوفود امل�ساركة.  واأود اأن اأغتنم هذه الفر�سة لأجدد دعوتي 

لكم لزيارة اأبوظبي، لنلتقي ونتناق�ص ونعزز اأوا�سر التعاون البناء والناجح يف ما بيننا. 

مع متنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، وطيب القامة يف دول المارت العربية املتحدة 
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كلمة �صعادة االأمني العام 

امل�صاعد لل�صوؤون االقت�صادية، 

جامعة الدول العربية.

معالي ال�شيد محمد بن ظاعن الهاملي 

وزير الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة

الخا�ض  والمبعوث  الخارجية  وزي��ر  م�شاعد  الجابر  احمد  �شلطان  الدكتور  و�شعادة 

ل�شوؤون الطاقة وتغير المناخ،

�شعادة ال�شيدة تاباتا د. فيفنكو Tabata d. vivanco اأمين عام وزارة الطاقة بدولة 

بيرو ،

الم�شدرة  العربية  الأق��ط��ار  لمنظمة  العام  الأم��ي��ن  النقي  علي  عبا�ض  ال�شيد  �شعادة 

للبترول )اأوابك(،

دول  لمنظمة  العام  الأم��ي��ن   Victorio Oxilia اأو�شيليا  فيكتوريو  ال�شيد  �شعادة 

،)OLADE(  اأمريكا اللتينية للطاقة

اأ�شحاب المعالي وال�شعادة،

ال�شيدات وال�شادة ،

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

حتية طيبة مباركة لكم جميعا، كم ي�سعدين واأنا بني هذه النخبة املتميزة من �سناع القرار 

يف افتتاح هذا احلدث الهام اأن اأعرب لكم عن خال�ص متنياتي للجميع بالتوفيق يف اأعمال 

الجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة من الدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية والذي يعترب 

نتاج تعاون مثمر ا�ستمر على مدار اأعوام يف جمالت خمتلفة، حيث بداأ هذا التعاون منذ 

دعوة الرئي�ص )لول دا�سيلفا( لعقد القمة الأوىل العربية الأمريكية اجلنوبية لتعزيز التعاون 

بني اجلانبني يف اإطار حوار جنوب-جنوب عام 2005 ، للدفع مب�سار العالقات بني الدول 

العربية ودول اأمريكا اجلنوبية على م�ستوياتها املختلفة ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، 

ومروراً مبا مت اإعالنه يف موؤمتر قمة الدوحة ) 2009 ( ب�ساأن  »اللتزام بتعزيز بناء اآليات 
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للتعاون وتبادل املعلومات يف قطاعات النفط والغاز الطبيعي وامل�سادر الأخرى للطاقة مبا 

يف ذلك تبادل اخلربة التقنية ونقل التكنولوجيا وتدريب املوارد الب�سرية«، واإعالن قمة ليما 

) 2012 ( الذي يدعو اإىل .. »ال�سعي جلعل قطاع الطاقة مبثابة املحور الرئي�سي ملجالت 

م�سرتك  اجتماع  اأول  يف  اليوم  نحن  وها  القادمة«  ال�سنوات  الإقليمني خالل  بني  التعاون 

لوزراء الطاقة من اجلانبني لرن�سخ معاً مبادئ التعاون ونحقق رخاء �سعوبنا وازدهارها، يف 

قطاع هو املحرك الرئي�سي للتنمية يف دولنا.

ال�شيدات وال�شادة ،،،

جنتمع اليوم حول مو�سوع يهمنا جميعاً هو الطاقة بكافة اأ�سكالها، ولكننا نعلم اأن ما يجمعنا 

كاإقليمني هو اأكرب من ذلك بكثري، فاإىل جانب جذورنا امل�سرتكة ، هناك امل�ساهمات العظيمة التي 

قدمتها منطقتنا للح�سارة الإن�سانية فد ولنا ت�سم ح�سارة الفينيقيني والأ�سوريني والفراعنة 

واحل�سارة الإ�سالمية بكل جوانبها الرثية وكذلك احلال يف دول اأمريكا اجلنوبية كيف ل نتذكر 

ما قدمه ح�سارة الأزتك والأنكا للب�سرية من كنوز، وهناك اأي�ساً مواقفنا املوحدة جتاه الكثري 

من الق�سايا ال�سيا�سية والدولية التي تت�سابك فيها تت�سابك معها ق�سايا الطاقة؛ فامتالك الدول 

العربية ثروة كبرية من املوارد  الطبيعية تبلغ نحو اأكرث من ثلث احتياطي النفط العاملي و حوايل 

ثلث احتياطي الغاز والعديد من املعادن يجعل الدول العربية ت�سطلع باأدوار رئي�سية نحو اإمداد 

الأ�سواق العاملية باحتياجاتها من م�سادر الطاقة، وكما هو احلال يف دول اأمريكا اجلنوبية حيث 

متتلك كميات كبرية من النحا�ص والذهب وخام احلديد والر�سا�ص والق�سدير والزنك واملنغنيز 

والفحم احلجري، اإىل جانب النفط والغاز الطبيعي ، وكما نعلم فقد اأعلنت فنزويال عام 2011 

اأنها اأ�سبحت اأكرب الدول النفطية من حيث الحتياطيات العاملية من النفط، وبذلك ت�سبح دول 

الأ�سبا مالكة لأكرث من ثلثي احتياطي النفط العاملي مما ي�سفي على التعاون القائم يف جمال 

الطاقة قوة كبرية ت�سكل فر�سة حقيقية لبناء تكتل اقت�سادي دويل قوي بني الإقليمني.  

ول �سك اأن تنامي الطلب العاملي على م�سادر الطاقة املختلفة يحمل للبلدان التي لديها 

م�سادر طبيعية اأفقا ينطوي على فر�ص �سانحة، اإل انه ينطوي يف الوقت نف�سه على خطر ل 

ي�ستهان به وما قد يلوح يف الأفق من اآثار اجتماعية واقت�سادية وبيئية و�سيا�سية. فقطاع الطاقة 

يرتبط غالبا بارتفاع خماطر ال�ستك�ساف و كثافة راأ�ص املال والإطار الزمني الطويل الالزم 

لال�ستثمار والعتماد على التكنولوجيا املتطورة التي متلكها البلدان املتقدمة النمو، مما يفر�ص 

علينا تعزيز �سبل التعاون بني كافة الأطراف من منتجني وم�ستهلكني. فم�سائل الطاقة تتجاوز 

الإقليمي  ال�سعيدين  على  والتعاون  التكامل  تكثيف  ال�سرورة  من  اأ�سحى  بالتايل  و  احلدود 

والدويل بهدف توجيه ال�ستثمارات نحو جمالت الطاقة لأغرا�ص التنمية امل�ستدامة.

ال�شيدات وال�شادة ،،،

جنتمع اليوم وقد باتت الظروف منا�سبة اأكرث من اأي وقت م�سى لطرح ومناق�سة جمالت 

من  متكننا  التي  وال�سبل  اجلنوبية  اأمريكا  ودول  العربية  الدول  بني  الطاقة  قطاع  يف  التعاون 

احلوافز  وتوفري  القطاع،  هذا  يف  قدراتهم  تعزيز  اأجل  من  والتجارية  الفنية  اخلربات  تبادل 

واملزايا لت�سجيع ال�ستثمار املتبادل وتوفري الت�سريعات الالزمة على ال�سعيد ال�سيا�سية والقانونية 
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والتنظيمية واملوؤ�س�سية و تبادل اخلربات، وحتديد اآليات عملية لتنفيذ وجهات يناط بها م�سوؤولية 

متابعة ما يتم التو�سل اإليه خالل هذا الجتماع مما يتيح اإدارة هذا القطاع احليوي ب�سكل اأف�سل.

ال�شيدات وال�شادة ،،،

اأن هذا الجتماع بح�سوره املتنوع وخربة املتحدثني واملحاورين فيه ميتلك فر�سة  اأعتقد 

كبرية ليكون رافداً رئي�سياً يف م�سرية التنمية يعرب بنا اإىل م�ستقبل اأخ�سر ن�ستثمر فيه طاقتنا 

ب�سكل اأكفاأ، وا�سمحوا يل يف هذه املنا�سبة اأن اأقرتح على اجلانبني النظر يف اإدراج كفاءة الطاقة 

�سمن خطة عملنا امل�ستقبلية نظراً لإمكان اإ�سهامها يف توفري اأمن الطاقة واإمداداتها من جهة، 

وتوفري ا�ستثمارات وحتقيق عوائد اقت�سادية مبا�سرة وغري مبا�سرة توؤدي اإىل حت�سني الأو�ساع 

القت�سادية والجتماعية �سواء على م�ستوى املواطن اأو القطاعات اأو الدولة ككل من جهة ثانية، 

ف�ساًل عن تاأثريها الإيجابي املبا�سر على البيئة، فتح�سني كفاءة الطاقة، كما تعلمون، مل يعد 

ترفاأ تُنفق عليه الأموال، بل لبد من التحول اإىل التعامل مع كم�سدر من م�سادر الطاقة �سوف 

جنني ثماره يف امل�ستقبل، فكل كيلووات منتج يكلف 3 اأ�سعاف الكيلووات الذي ميكن توفريه.

الح�شور الكرام

ال�سكر والتقدير لدولة الإمارات العربية  اأتوجه بخال�ص  اأن  ا�سمحوا يل يف ختام كلمتي، 

املتحدة على ح�سن ال�ستقبال وكرم ال�سيافة واحت�سانها لالجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة 

من دول ال�سبا �سمن فعاليات اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة ، وم�ساعيها الدائمة نحو دعم قطاع 

للوكالة الدولية  الرئي�سي  العامل ب�سكل عام من خالل ا�ست�سافتها للمقر  الطاقة املتجددة يف 

للطاقة املتجددة )ايرينا( يف مدينة اأبوظبي التي ت�ستحق بجدارة لقب مدينة الطاقة العاملية، 

متمنياً لجتماعنا اليوم كل النجاح والتوفيق ،،،
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ورقة �صعادة االأمني العام ملنظمة االأقطار العربية امل�صدرة 

للبرتول )اأوابك(

 ال�شيد الرئي�ض،،،

اأ�شحاب المعالي وزراء الطاقة في الدول العربية،،

اأ�شحاب المعالي وزراء الطاقة في دول اأمريكا الجنوبية

ال�شيدات وال�شادة،، 

الح�شور الكريم،، ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

 

بداية اأود اأن اأتقدم بخال�ص ال�سكر والتقدير للقائمني على تنظيم الجتماع الأول لوزراء 

الطاقة يف دولنا العربية ودول اأمريكا اجلنوبية لإعدادهم اجليد وح�سن ال�ستقبال والتنظيم. 

كما اأتقدم بال�سكر لالأخوة يف وزارة اخلارجية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ملا مل�سناه من 

ح�سن ال�ستقبال وكرم ال�سيافة.

وتلبية للدعوة الكرمية املوجهة من كل من الأمانة العامة جلامعة الدول العربية والأخوة 

يف وزارة اخلارجية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ي�سعد الأمانة العامة ملنظمة اأوابك اأن 

لن�ستعر�ص معكم ب�سكل خمت�سر تطورات �سناعة  املهم،  ت�سارككم يف فعاليات هذا الجتماع 

النفط والغاز يف الدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية و�سبل تعزيز التعاون امل�ستقبلي يف هذا 

املجال بني دول جمموعة )الأ�سبا( »ASPA”. وقد قدمت الأمانة العامة يوم اأم�ص يف الجتماع 

التح�سريي لهذا الجتماع الوزاري ورقة تناولت ب�سكل مف�سل وم�سهب هذا املو�سوع.
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الح�شور الكريم،،

يف البداية ا�سمحوا يل اأن اأقدم نبذة خمت�سرة عن منظمة الدول العربية امل�سدرة للبرتول 

)اأوابك( خا�سة للذين لي�ست لديهم اأية فكرة عن املنظمة، كما اأن هناك الكثري يخلطون بينها 

وبني منظمة اأوبك الدولية.

اإقليمية  منظمة  )اأوابك(،  بـ  اخت�ساراً  وتعرف  للبرتول  امل�سدرة  العربية  الدول  فمنظمة 

تنتج  دول  بني  “باتفاقية”  اأن�سئت  الكويت،  دولة  مقرها  دويل  طابع  ذات  متخ�س�سة  عربية 

ال�سبل  اأف�سل  لتحقيق  جهودها،  وتوحيد  بينها،  فيما  التعاون  اإىل  وتهدف  البرتول،  وت�سدر 

لتطوير ال�سناعة البرتولية يف �ستى جمالتها، ولالإفادة من مواردها واإمكاناتها لإقامة امل�ساريع 

امل�سرتكة، وخلق �سناعة برتولية متكاملة، عن طريق التكامل القت�سادي العربي املن�سود. 

مت التفاق على اإن�ساء املنظمة، والتوقيع على ميثاقها يف بريوت يف 9 يناير 1968، بني كل 

من اململكة العربية ال�سعودية، وليبيا ودولة الكويت )الأع�ساء املوؤ�س�سون(. 

ومنذ قيام املنظمة وحتى عام 1982، ارتفع عدد اأع�سائها من ثالث دول اإىل اإحدي ع�سرة 

دولة م�سدرة للبرتول، وهي: دولة الإمارات العربية املتحدة، مملكة البحرين، اجلزائر، اململكة 

العربية ال�سعودية، �سورية، العراق، دولة قطر، دولة الكويت ، ليبيا، م�سر، و تون�ص. وقد تقدمت 

تون�ص بطلب ان�سحابها من املنظمة لظروف خا�سة بها، اإل اأن جمل�ص وزراء املنظمة قرر اإيقاف 

اإلتزاماتها على اأن تعود متى ما رغبت ودون ان�سحابها نهائياً.

ال�سركة  مثل  الناجحة  امل�سرتكة  العربية  امل�سروعات  من  العديد  بتاأ�سي�ص  املنظمة  قامت 

العربية البحرية لنقل البرتول،  ومقرها دولة الكويت، وال�سركة العربية لال�ستثمارات البرتولية 

“اأبيكورب«، ومقرها مدينة اخلرب يف اململكة العربية ال�سعودية، وال�سركة العربية لبناء واإ�سالح 
ومقرها  البرتولية،  للخدمات  العربية  وال�سركة  البحرين،  مملكة  ومقرها  “اأ�سري”،  ال�سفن 

ليبيا، ومعهد النفط العربي، ومقره بغداد، جمهورية العراق، وتقوم املنظمة باإ�سدار العديد من 
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التقارير الدورية واإجراء الدرا�سات و البحوث  يف جمال النفط والغاز والطاقة عموماً. كما 

تقوم بتنظيم العديد من الجتماعات واملوؤمترات والندوات املتعلقة بالطاقة، ومن اأهمها موؤمتر 

الطاقة العربي الذي يعقد كل اأربع �سنوات.

وبالنتقال اإىل املو�سوع الرئي�سي للورقة ي�سرنا اأن ن�ستعر�ص معكم اجتاهات �سناعة النفط 

بينهما،   فيما  التعاون  تعزيز  و�سبل  اجلنوبية  اأمريكا  ودول  العربية  الدول  يف  الطبيعي  والغاز 

اأولها يتناول املوؤ�سرات الرئي�سية املتعلقة بالنفط  و�سيدور حديثنا حول ثالثة حماور رئي�سية، 

النفط  �سناعة  تواجه  التي  للتحديات  �سيتطرق  وثانيها  وم�ستقباًل،  حا�سراً  الطبيعي،  والغاز 

والغاز الطبيعي ب�سكل عام، واأخرياً حتديد جمالت تعزيز التعاون املمكنة بني املجموعتني.  

م�ؤ�رشات النفط اخلام:

اإن املكانة التي تتبوؤها الدول العربية على خارطة البرتول العاملية متميزة و مرموقة، وما 

النفط  املوؤكدة من  العاملية  الحتياطيات  الأكرب من  ا�ستحواذها على اجلزء  املكانة  يعزز هذه 

اخلام، وما تقوم باإنتاجه وت�سديره من هذا امل�سدر اإىل الأ�سواق العاملية. 

فقد بلغت احتياطيات الدول العربية املوؤكدة من النفط اخلام عام 2011 حوايل 714.4 

مليار برميل ، اأي ما ي�سكل حوايل 48.2 % من الإجمايل العاملي الذي كان قد بلغ 1481.5 

مليار برميل، ويف املقابل، بلغت احتياطيات دول اأمريكا اجلنوبية من النفط حوايل 326.6 مليار 

برميل، اأي ما ميثل 22 % من الجمايل العاملي لذات العام، وذلك ما يظهر يف ال�سكل التايل.

 توزع الحتياطيات الموؤكدة من النفط الخام  وفق المجموعات الدولية، عام 2011 )%(  
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 اأما فيما يخ�ص اإنتاج النفط اخلام ، فقد و�سل اإنتاج الدول العربية من النفط اخلام خالل 

عام 2011 اإىل 22.1 مليون ب/ي، اأي ما ي�سكل حوايل 31.4 % من الإجمايل العاملي البالغ 

70.4 مليون ب/ي، لتحتل بذلك املرتبة الأوىل باملقارنة باملجموعات الدولية الأخرى.
العاملي،  الإنتاج  اإجمايل  من   %  10 بح�سة  اجلنوبية  اأمريكا  دول  ا�ستاأثرت  املقابل  ويف 

حيث و�سل اإنتاجها اإىل حوايل 7.1 مليون ب/ي حمتلة بذلك املرتبة اخلام�سة على م�ستوى 

املجموعات الدولية.كما يف ال�سكل التايل:

واجلدير باملالحظة هنا اأن م�ساهمة الدول العربية يف الإنتاج العاملي تعترب �سئيلة ن�سبيا 

من   48.2% ن�سبة  ي�سكل  الذي  لديها  املتوفر  الحتياطي  بحجم  قورنت  ما  اإذا   )31.4%(

اأي اأن كمية ون�سبة الإنتاج ل تتما�سى مع حجم الحتياطيات  الحتياطي العاملي، كما ذكرنا، 

وكذلك احلال بالن�سبة لدول اأمريكا اجلنوبية التي متتلك ح�سة %22 من الحتياطيات مقابل 

ح�سة %10 من الإنتاج. كما يو�سحه ال�سكل التايل.

توزع 

اإنتاج 

النفط 

الخام 

وفق 

المجموعات 

الدولية، 

عام  2011 

)%(

توزع 

الحتياطي 

والإنتاج

 من النفط 

وفق 

المجموعات 

الدولية،

 عام 2011

)%(
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الح�شور الكريم،،

وفيما يتعلق بال�ستهالك املحلي من النفط يف الدول العربية، فقد بلغ نحو 6.2 مليون ب/ي 

عام 2011 ما ميثل نحو 7 % من الإجمايل العاملي، وفيما يخ�ص دول اأمريكا اجلنوبية، فقد 

بلغ ا�ستهالكها من النفط حوايل 5.2 مليون ب/ي، ما ي�سكل 5.9 % من الإجمايل العاملي.

وعند مقارنة ن�سبة ال�ستهالك املحلي من النفط اخلام اإىل اإنتاجه يف الدول العربية لعام 

الكميات  من  كبرياً  اأن جزءاً  يعني  اأن الن�سبة تقدر بنحو 28 %، الأمر الذي  2011، يت�سح 
املنتجة من النفط تتجه اإىل الأ�سواق العاملية ك�سادرات، ويف املقابل، و�سلت تلك الن�سبة يف دول 

اأمريكا اجلنوبية اإىل 73 %، مما يعني اجلزء الأعظم من الإنتاج يتم ا�ستهالكه حملياً.

وبالن�سبة لل�سادرات النفطية و�سلت يف عام 2011 اإىل 18.4 مليون ب/ي اأي ما ي�سكل 

نحو 30 % من اإجمايل ال�سادرات النفطية العاملية، التي بلغت نحو 61.3 مليون ب/ي، مقارنة 

الدولية  املجموعات  على  احل�س�ص  بقية  وتوزعت  اجلنوبية،  اأمريكا  لبلدان   %  4.4 بح�سة 

الأخرى كما يبينه ال�سكل التايل.

الح�شور الكريم،،

فيما يخ�ص الو�سع احلايل، يت�سح جلياً ارتفاع �سايف الكميات امل�سدرة من النفط واملنتجات 

الذي تتمتع به الدول العربية و الذي بلغ 17.2 مليون ب/ي عام 2011، وبلوغه يف دول اأمريكا 

الواردات يف بع�ص املجموعات  1.6 مليون ب/ي فقط، مقابل تزايد العتماد على  اجلنوبية 

الدولية الأخرى، كما يظهر يف ال�سكل التايل:

توزع ال�شادرات النفطية وفق المجموعات الدولية، عام 2011    
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هذا فيما يخ�ص موؤ�سرات النفط اخلام، و ننتقل الآن ل�ستعرا�ص موؤ�سرات الغاز الطبيعي 

يف الدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية:

عام  مكعب  مرت  تريليون   53.9 نحو  الطبيعي  الغاز  من  العربية  الدول  احتياطيات  بلغت 

املقابل  ويف  مكعب،  تريليون مرت   196.2 البالغ  العاملي  الإجمايل   27.5% 2011، ما ي�سكل 
ا�ستحوذت دول اأمريكا اجلنوبية على ح�سة %3.6 من ذلك الجمايل اأي ما ميثل 7.1 تريليون 

مرت مكعب.كما يت�سح من ال�سكل التايل.

ميزان النفط وفق المجموعات الدولية، عامي 2001 و 2011 ) مليون ب/ي ( 

توزع 

الحتياطيات 

العالمية من 

الغاز 

الطبيعي،

 عام  2011  

)%(
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الح�شور الكريم،،

املعاد  الكميات  ي�سمل  ل  الذي  امل�سوق،  الطبيعي  الغاز  من  العربية  الدول  لإنتاج  بالن�سبة 

حقنها واملحروقة، فقد بلغ حوايل 477.6 مليار مرت مكعب عام 2011، م�سكلة ح�سة 14.3% 

من الإجمايل العاملي البالغ 3338 مليار مرت مكعب. وبلغت ح�سة جمموعة اأمريكا اجلنوبية 

نحو %3.4 اأي 112.8 مليار مرت مكعب، كما يت�سح يف ال�سكل التايل.

وفيما يخ�ص ا�ستهالك الغاز الطبيعي، فقد بلغ ا�ستهالك الدول العربية منه نحو 279.7 

مليار مرت مكعب عام 2011، ما ميثل 8.7 % من الإجمايل العاملي ، ويف املقابل ا�ستهلكت دول 

اأمريكا اجلنوبية حوايل 122.2 مليار مرت مكعب اأي ما ي�سكل 3.8 % من الإجمايل العاملي 

لذات العام، وهي كميات تفوق م�ستوى اإنتاجها املحلي من الغاز لذات العام مما يعني العتماد 

على الواردات لتغطية جزء من الحتياجات املحلية.

اأما الكميات امل�سدرة من الغاز الطبيعي بنوعيه امل�سيل وعرب الأنابيب على امل�ستوى العاملي 

فقد و�سلت يف عام 2011 اإىل حوايل 1073 مليار مرت مكعب، وقد �سكلت �سادرات الدول 

العربية منها نحو 18.8 %. و�سكل الغاز الطبيعي امل�سيل ما ن�سبته 65 % من اإجمايل الغاز 

امل�سدر من الدول العربية، اأما الن�سبة املتبقية وقدرها 35 % فتمثل �سادرات اجلزائر وليبيا 

عن طريق الأنابيب باجتاه اأوروبا، و�سادرات م�سر اإىل الأردن عرب خط الغاز العربي، و�سادرات 

قطر اإىل الإمارات من خالل م�سروع دولفني، اأما ح�سة دول اأمريكا اجلنوبية فقد بلغت  1.5 % 

كما يت�سح الفائ�ص يف الكميات امل�سدرة من الغاز الطبيعي الذي تتمتع به الدول العربية 

والذي بلغ 165.5 مليار مرت مكعب، ويف املقابل نالحظ العجز الذي تعاين منه دول اأمريكا 

توزع كميات الغاز الطبيعي الم�شوق بح�شب المجموعات الدولية، عام  2011 )%(
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اجلنوبية كمجموعة حيث و�سل  اإىل 6.7 مليار مرت مكعب وهو ما يربزه ال�سكل التايل.

ال��سع امل�ستقبلي:

هذا فيما يتعلق بالو�سع احلايل، وبا�ست�سراف امل�ستقبل القريب �سنالحظ الدور املحوري 

الذي تتمتع به الدول العربية وعدد من دول اأمريكا اجلنوبية املنتجة للنفط والغاز الطبيعي يف 

اأ�سواقه العاملية الأمر الذي �سيلزمها بذل مزيد من اجلهد نحو مقابلة ال�ستهالك املتزايد من 

م�سادر الطاقة التي تعد املحرك الرئي�سي لنمو القت�ساد العاملي.

ومن اجلدير ذكره يف هذا ال�سياق، اإن التغريات يف امل�سهد العاملي ل�سوق النفط واأ�سواق 

الطاقة عموماً اأوجد فر�ساً وفر�ص حتديات على الدول املنتجة وامل�سدرة للنفط �سواء العربية 

اأو من دول اأمريكا اجلنوبية. لقد اأ�سبح جلياً اأن التقلبات يف اأ�سواق النفط  وعدم ال�ستقرار اأياً 

كان م�سدرهما واأ�سبابهما توؤثر على اإنتاج و�سادرات واإيرادات النفط وحجم واأمناط ال�ستثمار 

يف اإنتاجه وتكريره مما يوؤثر بالتايل على حجم ومعدلت النمو القت�سادي وعلى ا�سرتاتيجيات 

التنويع القت�سادي واأ�ساليب اإدارة الإيرادات النفطية. 

الأ�سواق  وتطور  والعر�ص  الطلب  وتوقعات  عاملياً  والغاز  النفط  دور  م�ستقبل  اأ�سبح  لقد 

البرتولية العاملية حمددات هامة ل�سرتاتيجيات التنمية يف بلدان املجموعتني ملا لذلك من تاأثري 

والغاز  النفط  وال�سادرات من  املحلي  لالإنتاج وال�ستثمار وال�ستهالك  بالن�سبة  على خياراتها 

وبالتايل ال�ستمرار يف التنمية الفاعلة التي ت�ساعد على ال�ستقرار و النمو والرفاه.

امل�ستقبلي  الطلب  ا�ست�سراف  املتخ�س�سة يف  والهيئات  املنظمات  توقعات  معظم  وت�سري 

على الطاقة اإىل اأن معظم الزيادة يف احتياجات العامل من الطاقة لعقود عدة قادمة �سيتم 

توزع �شادرات الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية، عام 2011 )%(
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تلبيتها من اأنواع الوقود الأحفوري )النفط والغاز والفحم( الذي من املتوقع اأن يحافظ على 

ح�سة 75.5 % يف مزيج الطاقة العاملي يف امل�ستقبل املنظور واأبعد من ذلك قلياًل.

 ومن املتوقع اأن ي�سكل النفط والغاز وحدهما ن�سبة 51 % من اإجمايل م�سادر الطاقة امل�ستهلكة 

بحلول عام 2035 بح�سب تلك التوقعات. ويتوقع اأن ينمو الطلب العاملي على النفط مبعدل 0.5 % 

�سنوياً ما بني عامي 2011 و 2035، ويف بلدان ال�سرق الأو�سط واأفريقيا فمن املتوقع اأن ينمو الطلب 

على النفط مبعدل 1.4 % و 1.6 % تباعاً ، ويف بلدان اأمريكا الالتينية كمجموعة مبعدل 0.9 %. 

اأما بالن�سبة للطلب على الغاز الطبيعي، فت�سري التوقعات اأن الطلب العاملي على الغاز �سينمو 

املعدل  ذات  وهو   %  2.2 وافريقيا مبعدل  الأو�سط  ال�سرق  دول  %، ويف   1.6 �سنوي  مبعدل 

املتوقع لدول اأمريكا الالتينية. من املتوقع اأن ت�سل الزيادة يف الطلب العاملي على الغاز ما بني 

عامي 2010 و 2035 اإىل 1648 مليار مرت مكعب.

ويف جانب الإمدادات، من املتوقع اأن ت�ساهم دول منظمة اأوبك، التي من �سمنها �سبع دول 

عربية )الإمارات العربية، ال�سعودية، الكويت، قطر، العراق، ليبيا واجلزائر( ودولتني من اأمريكا 

النفط  كل من  العاملي من  الإنتاج  النمو يف  % من   87 بنحو  والأكوادور(،  )فنزويال  الالتينية 

التقليدي وغري التقليدي و�سوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة 2011 – 2035. وتبعاً لتوقعات 

الإنتاج تلك فاإن دول املجموعتني الأع�ساء يف اأوبك �ست�ساهم بحوايل 88 % من الزيادة املتوقعة 

يف اإنتاج بلدان اأوبك، اأو 76.6 % من الزيادة يف الإنتاج العاملي.

 اأما بالن�سبة لالإنتاج العاملي من الغاز الطبيعي، فمن املتوقع اأن يزداد الإنتاج من 3284 مليار 

مرت مكعب عام 2010 اإىل 4955 مليار مرت مكعب عام 2035، و�ست�ساهم دول املجموعتني باأكرث 

ميزان الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية، عامي 2001 و 2011  )مليار متر مكعب(
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من 27 % من تلك الزيادة، حيث ت�ساهم الدول العربية الأع�ساء يف اأوبك بحوايل 18.5 % ودول 

اأمريكا الالتينية )الأرجنتني، فنزويال، الربازيل( بن�سبة 8.7 % من الزيادة يف الإنتاج العاملي من 

الغاز خالل الفرتة 2010 - 2035

الح�شور الكريم،،

يجدر التنويه هنا باأن اإعداد توقعات الطاقة على املدى البعيد وعلى �سرورتها الق�سوى 

للمنتجني وامل�ستهلكني لغر�ص التخطيط يف جمالت خمتلفة، اأمر تكتنفه حالت عديدة من عدم 

التاأكد واليقني عما يحمله امل�ستقبل، الأمر الذي ي�ستوجب النظر اإىل تلك التوقعات بحذر. وقد 

لوحظ اأن بع�ساً منها اإما اأن تكون متاأثرة ب�سكل اأو باآخر باخللفية الفكرية والقت�سادية ملعديها 

اأو بتاأثرهم )�سواء بالن�سبة لالفرتا�سات اأو النتائج( باأو�ساع اأ�سعار النفط والإمدادات و�سيا�سات 

الطاقة عند اإعداد توقعاتهم. 

اإن هذا ال�سجل للتوقعات ي�ستدعي دوماً النظر بحذر اإليها كي تبنى قرارات الإنتاج 

الواقع  من  اقرتاباً  اأكرث  فر�سيات  على  البعيد  للمدى  التخطيط  لغر�ص  وال�ستثمار 

واأف�سل ا�ست�سراقاً للم�ستقبل اآخذة بالعتبار التغريات يف امل�سهد القت�سادي العاملي 

والبيئة  الطاقة  �سيا�سات  وتوجهات  املتالحقة  التقنية  والتطورات  الطاقة  وحتولت 

وغريها مع �سرورة الإ�سارة دائماً اأن هذه الفر�سيات و�سعت يف حالة اأن جميع الأمور 

طبيعية ول تخرتقها عوامل اأو اأحداث غري متوقعة اأو مفاجئة. 

الح�شور الكريم،،

للبرتول جتعلها  املنتجة  اأمريكا اجلنوبية  العربية وعدد من دول  الدول  اإن مكانة 

ال�سوق  ا�ستقرار  حتمل على عاتقها مهمة موا�سلة ال�سطالع بدورها اليجابي نحو 

البرتولية مع بذل كافة اجلهود املمكنة للحفاظ على البرتول كم�سدر اأ�سا�سي للطاقة 

واأن  املجموعتني  لدول  القت�سادي  النمو  والفاعلة يف عملية  الكبرية  مل�ساهمته  نظراً 

ي�ستمر احلوار مع الدول امل�ستهلكة للحفاظ على هذا ال�ستقرار. و من الأهمية مبكان 

ملواجهة  ودولياً  اإقليمياً  البرتولية  ال�سيا�سات  وتن�سيق  املجموعتني  بني  التعاون  تعزيز 

التطورات والتحديات التي تواجهها ال�سناعة البرتولية ب�سكل عام.

التحديات:

وهذا ما يقودنا للحديث عن املحور املتعلق بالتحديات، ومن اأهمها كيفية املحافظة على 

معدلت اأ�سعار النفط عند م�ستويات منا�سبة وم�ستقرة متكن الدول املنتجة للنفط ب�سكل عام 

من الإبقاء على ح�سة مهمة يف مزيج الطاقة العاملي ويف اأ�سواق النفط العاملية، يف �سوء اإمكانية 

دخول منتجني جدد ومناطق اإنتاج جديدة، وهذا ال�ستقرار املن�سود يف م�ستويات الأ�سعار قد 

يكون من �ساأنه ا�ستمرار املحافظة على ح�سة الدول املنتجة يف ال�سوق البرتولية العاملية، وعدم 

تخفي�سها يف ميزان الطاقة العاملي.

من  و  القت�سادية.  م�ساحله  وتت�سابك  ترتابط   ٍ
عاملمَ نعي�ص يف  اأننا  اإدراك  علينا  اأن  كما 

البرتولية  ال�سوق  ا�ستقرار  على  للحفاظ  تتعاون  اأن  املختلفة،  املجموعات  اأطراف  م�سلحة 

العاملية، فاحلوار وتبادل الآراء واإظهار ال�سفافية عوامل مطلوبة �سواء من الدول املنتجة والتي 
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للطاقة  وامل�ستوردة  امل�ستهلكة  الدول  من  اأو   ، الالتينية  اأمريكا  ودول  العربية  الدول  بينها  من 

الأحفورية وخا�سة النفط والغاز والتي هي الطرف الآخر مليزان الطاقة العاملية للم�ساعدة على 

ا�ستمرار انتعا�ص الو�سع القت�سادي العاملي وامل�سي قدماً يف تنفيذ برامج التنمية القت�سادية 

والجتماعية يف هذه الدول كافة. 

كما اأن هناك حتد اآخر مت الرتكيز عليه يف ال�سنوات الأخرية وهو املتعلق بالق�سايا البيئية 

وربطها بالتغريات املناخية مما اأدى اإىل جلوء العديد من الدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية 

املنتجة للبرتول اإىل تطبيق املعايري الدولية للحفاظ على البيئة و ا�ستخدام تكنولوجيات من 

�ساأنها حت�سني نوعية النفط وتخفي�ص ن�سبة النبعاثات يف اجلو، اإل اأن الربط بني بيئة خالية 

من النبعاثات وا�ستهالك الوقود الحفوري وعلى الأخ�ص النفط اخلام هو ما يجعلنا اأن نكون 

اتفاقية  تعترب  اإذ  الواردة  املناخية  التغريات  بق�سايا  املرتبطة  الطاقة  �سيا�سات  جتاه  حذرين 

الأمم املتحدة الإطارية للتغري املناخي وبروتوكول كيوتو املنبثق عنها من اأهم الأدوات التي قد 

يكون لها انعكا�سات على ا�ستهالك البرتول وجتارته يف املدى البعيد يف حال تطبيق الربوتوكول 

والتفاقية، وبالتايل على اقت�سادات الدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية املنتجة للبرتول. اإذ 

ي�سع الربوتوكول والتفاقية م�ساراً لدول امللحق الأول يف التفاقية )الدول ال�سناعية( لتخفي�ص 

انبعاثات ما يعرف بغازات الحتبا�ص احلراري وو�سع اآليات �سمن الربوتوكول لهذا الغر�ص. 

و كدول منتجة للوقود الحفوري وخا�سة البرتول والغاز فاإننا نرى اأن تاأخذ هذه التفاقية 

والربوتوكول الظروف اخلا�سة لهذه الدول يف العتبار عند تطبيق هذه التفاقيات لكون دولنا 

تعتمد اعتماداً مبا�سراً على النفط والغاز كم�سدر وحيد اأو �سبه وحيد يف اقت�سادياتها ومواردها 

املالية لالأغرا�ص التنموية والجتماعية. 

ويف اعتقادنا اأنه هناك اأفاقاً رحبة وفر�ساً جمدية ومتعددة علينا ا�ستغاللها لتعزيز كافة اأوجه 

التعاون البرتويل بني الدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية ولعل من اأبرز جمالت التعاون الآتي:

اأوًل: التن�شيق من خلل املنظمات البرتولية الدولية ب�شاأن ال�شيا�شات املتعلقة بالنفط والطاقة  ودعم 

ا�شتقرار اأ�شواق البرتول العاملية واحلد من تقلبات الأ�شعار و�شمان اأمن الطاقة ب�شقيه �شمان المدادات 

و�شمان الطلب على النفط. ونرحب باأية جهود م�شرتكة ت�شب يف هذا اجلانب �شواء من خلل تبادل 

الدرا�شات والإح�شاءات البرتولية اأو امل�شاركة يف الندوات والفعاليات املتعلقة بهذا ال�شاأن.

املناخ  تغري  ب�شاأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  القائمة حول  املفاو�شات  املواقف يف  تن�شيق  ثانيًا: 

77 وال�شني وجمموعة  ال�  التن�شيق مع جمموعة  ، وذلك من خلل  كيوتو  وبروتوكول   UNFCCC
كافة  ور�شد   ””Like – minded developing countries التفكري  متقاربة  النامية  الدول 

اتفاق  اأي  ومنع  البرتولية  امل�شالح  عن  الدفاع  بغر�ض  وذلك  املناخ  تغري  بق�شايا  املتعلقة  التطورات 

متحيز �شد م�شالح الدول ال�شرتاتيجية املنتجة للبرتول، واإن التعامل مع ظاهرة تغري املناخ يجب 

اأن يكون وفقًا ملنظور �شامل ياأخذ بعني العتبار كافة م�شبباتها حيث تقع امل�شوؤولية الأكرب على عاتق 

تقدمي  ب�شاأن  للتفاقية  طبقًا  الدولية  بالتزاماتها  الوفاء  يف  الأول(  املرفق  )دول  ال�شناعية  الدول 

امل�شاعدات للدول النامية ومراعاة التوازن بني احتياجات الدول من الطاقة من جهة وبني متطلبات 

�شامل وفعال هي م�شوؤولية  التو�شل لتفاق دويل  واإن م�شوؤولية  اأخرى.  تقلي�ض النبعاثات من جهة 

املجتمع الدويل. 

وبالرغم من التحديات التنموية التي تواجهها الدول العربية، فاإنها ت�سطلع مب�سوؤولياتها 

لإدماج  وت�سعى  الوطنية  منظوماتها  كفاءة  وزيادة  لدعم  متوا�سلة  بجهود  تقوم  الدولية، حيث 
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التكيف والتخفيف �سمن خططها التنموية ال�ساملة ونحن نتطلع لال�ستفادة من خربات وجتارب 

الدول ل �سيما دول اأمريكا اجلنوبية ل�ستك�ساف اآفاق التعاون مع �سركائنا يف التنمية.

ثالثاً: تبادل اخلربات يف جمالت تطوير الطاقات اجلديدة واملتجددة كالطاقة ال�سم�سية 

والرياح وغريها وا�ستخداماتها كم�سادر مكملة للوقود الأحفوري من خالل اإقامة ور�ص العمل 

البحثية  املراكز  بني  امل�سرتكة  والدرا�سات  البحوث  واإعداد  املخت�سني  بني  الزيارات  وتبادل 

واجلامعات يف الدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية.

اال�ستثمارات:

والتحدي الآخر واملهم هو املتعلق بال�ستثمارات ال�سخمة التي يحتاجها قطاع البرتول يف 

العاملي  ب�ساأن الطلب  امل�ستقبلية  التوقعات  مع  الالتينية، فتما�سياً  اأمريكا  العربية ودول  الدول 

على النفط حتى عام 2035، ت�سعى دول املجموعتني املنتجة للنفط اإىل زيادة طاقتها الإنتاجية 

للحفاظ على ح�س�سها يف ال�سوق وا�ستقرار اأ�سعار ال�سوق وبقائه امل�سدر الرئي�سي للطاقة.

وقد قدرت متطلبات ال�ستثمار العاملي خالل الفرتة 2011-2035 يف �سل�سلة النفط بنحو 

10.2 تريليون دولر ت�ستاأثر منطقة ال�سرق الأو�سط بح�سة 10.5 %، ودول اأمريكا الالتينية 
بح�سة 16.5 %، و�سل�سلة الغاز الطبيعي بحوايل 8.67 تريليون دولر متثل ح�سة بلدان ال�سرق 

الأو�سط حوايل 5.4 %، وبلدان اأمريكا اجلنوبية حوايل 6.1 %، كما يت�سح من ال�سكل التايل:

املنتجني  تطلعات  تلبى  وم�ستقرة  متوازنة  نفطية  �سوق  اإيجاد  اإن  على  هنا  التاأكيد  واأود 

وامل�ستهلكني على حد �سواء يعترب اأمرا �سروريا حلفز الدول املنتجة وامل�سدرة لزيادة ا�ستثماراتها 

النفطية.

حجم ال�شتثمارات المتراكمة اللزمة للبنى التحتية لإمدادات النفط والغاز الطبيعي بح�شب 

المناطق،    2012 – 2035، )مليار دولر( 
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للنفط،  وم�سدرة  منتجة  كدول  لنا  بالن�سبة  جداً  هامة  نقطة  اإىل  هنا  ن�سري  اأن  نود  كما 

وهي كما اأن �سمان المدادات النفطية )Security of Supply( للدول امل�ستهلكة ال�سناعية 

مطلوب فاإن �سمان الطلب على النفط )Security of Demand( مهم جداً بالن�سبة للدول 

املنتجة وامل�سدرة للبرتول ويعترب اأمراً مقلقاً كذلك. فمن غري املعقول اأن ت�ستثمر الدول النفطية 

مليارات الدولرات يف م�ساريع ال�سناعة البرتولية باأكملها من ال�ستك�سافات البرتولية والتكرير 

والنقل وغريها من الن�ساطات املكملة ل�سناعة البرتول لزيادة الطاقة دون اأن يكون هناك �سمان 

على  �سمان  هناك  يكون  اأن  البرتولية، مبعنى  امل�ساريع  هذه  ت�سريف خمرجات  على  وتاأكيد 

الطلب على النفط والغاز وهذه امل�سروعات.

اآفاق التعاون

، هناك �سوؤال طبيعي يقفز اإىل الأذهان: تُرى، هل هناك اآفاق وا�سعة للتعاون  عند هذا احلدِّ

بني الدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية يف جمال �سناعة الطاقة؟

وتكاد الإجابة عن هذا ال�سوؤال تكون يقينية ومفادها “نعم” هناك اآفاق وا�سعة ورحبة.

اأمريكا  ودول  العربية  الدول  املختلفة يف  الطاقة  موؤ�سرات  لعدد من  ال�ستعرا�ص  فبعد    

اجلنوبية يت�سح لنا جلياً اأنه هناك اآفاق وا�سعة ورحبة لتعزيز التعاون بني الدول العربية ودول 

اأمريكا اجلنوبية فيما يتعلق ب�سناعة الطاقة، نوجزها يف النقاط التالية:

ر �ساف للنفط ككتلة واحدة ، اإل  على الرغم من اأن جمموعة اأمريكا اجلنوبية تعترب م�سدِّ

اأن بع�ص الدول مازالت تعاين من عجز يف اإنتاجها النفطي وبذلك تعتمد علي م�سادر الإمداد 

اخلارجية، حيث اأغلب �سادرات دول اأمريكا اجلنوبية من النفط اخلام تتجه اإىل خارج القارة. 

ت�ساهم الدول العربية يف الوقت احلا�سر بجزء من واردات القارة من النفط اخلام، و يتوقع 

اأن ت�ستمر بع�ص دول اأمريكا اجلنوبية يف ا�ستريادها للنفط العربي مما يعك�ص رغبة تلك الدول 

امل�ستوردة يف تنويع م�سادر جتهيزاتها النفطية.

اأمريكا  قارة  دول  بع�ص  مع  ثنائية  و�سراكة  تعاون  باتفاقيات  العربية  الدول  بع�ص  ترتبط 

اجلنوبية، حيث ترتبط الكويت و اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة باتفاقيات 

ت�سجيع ا�ستثمار وتعاون اقت�سادي مع ت�سيلي والبريو وهما الدولتان اللتان يتوقع اأن ت�ساهما 

بجزء كبري من الطلب امل�ستقبلي على النفط بقارة اأمريكا اجلنوبية.كما ترتبط م�سر والإمارات 

العربية املتحدة باتفاقيات جتارة مع الربازيل والبريو. 

اأن الإرادة ال�سيا�سية بني الكتلتني �سهدت تطوراً ملحوظا عك�سته وجهات النظر امل�سرتكة 

التي اأبرزتها العالقات املتوطدة واللقاءات والتي كان اأهمها القمة العربية الالتينية، التاريخية 

وغري امل�سبوقة، يف �سهر مايو 2005، بالعا�سمة الربازيلية، وتلتها قمة الدوحة، عام 2009، 

اأمريكا  ودول  العربية  الدول  بني  التعاون  اآفاق  م�سلحة  تدعم  والتي   2012 عام  ليما  وقمة 

دول  ت�سعى  حيث  الطاقة  جمال  مقدمتها  يف  ياأتي  والتي  املتاحة  املجالت  كل  يف  اجلنوبية 

املجموعة جلعله مبثابة املحور الرئي�سي للتعاون بني الإقليمني خالل ال�سنوات القادمة.
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اأن التوقعات امل�ستقبلية ت�سري اإىل تزايد احتياجات قارة اأمريكا اجلنوبية من الغاز الطبيعي، 

ونظرا  والأرجواي.  والأرجنتني  الربازيل  امل�سدر خا�سة يف  املتنامي على هذا  الطلب  يف ظل 

لتمتع بع�ص الدول العربية بوفرة احتياطيات  الغاز الطبيعي، فاأنه يتوقع اأن تاأخذ جتارة الغاز 

الطبيعي امل�سال حتديداً دورا مهما يف اآفاق التبادل التجاري يف جمال الطاقة بني املجموعتني. 

ف�ساًل عن ذلك هناك اآفاق وا�سعة اأخرى لزيادة التعاون بني الدول العربية ودول اأمريكا 

اجلنوبية يف جمال ال�سناعة النفطية والتي من اأهمها: - 

ومعدات  غيار  قطع  التقني يف جمال جتهيز  التقدم  من  ال�ستفادة  العربية  للدول  ميكن 

القطاع النفطي من بع�ص دول اأمريكا اجلنوبية، و تبادل اخلربات بني املتخ�س�سني يف علوم 

البرتول املختلفة مثل احلفر والإنتاج و�سناعة التكرير.

النفط  و�سركات  اجلنوبية  اأمريكا  دول  يف  النفط  �سركات  بني  التعاون  جمالت  تو�سعة   

الوطنية يف الدول العربية حيث ميكن ال�ستفادة من خربة �سركة برتوبرا�ص الربازيلية �ساحبة 

التجربة الطويلة يف جمال ال�ستك�ساف والتنقيب واحلفر يف املياه العميقة خا�سة من بع�ص 

التجربة   �ساحبة  الفنزويلية  الوطنية  النفط  و�سركة  بحرية،  لديها حقول  التي  العربية  الدول 

املتميزة يف جمال ا�ستغالل النفط الثقيل جداً حيث ميكن ال�ستفادة من خربتها من قبل بع�ص 

الدول العربية التي لديها احتياطيات من النفط الثقيل، وتقنيات تكريره ومعاجلته.

احل�سور الكرمي،،

ختاماً، ل �سك اأن الدول العربية املنتجة للبرتول وكذلك الدول الرئي�سية املنتجة يف قارة 

اأمريكا اجلنوبية تتحمل م�سوؤوليات جتاه �سعوبها على امل�ستوى املحلي واملتمثلة يف �سرورة تنمية 

قطاع الطاقة املحلي من خالل الرتكيز على العن�سر الب�سري واجلوانب العلمية والتقنية مع 

العتماد على م�سدر  وتقليل  الدخل  تنويع م�سادر  اأجل  من  الطاقة  ملوارد  الأمثل  ال�ستغالل 

واحد مثل البرتول من اأجل الرتقاء بدولنا والو�سول بها اإىل امل�ستويات املن�سودة.

�سكراً حل�سن ا�ستماعكم ،،،

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،  
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كلمة �صعادة 

ال�صيد عدنان 

اأمني . املدير العام، 

الوكالة الدولية 

للطاقة املتجددة.

 ال�شيد الرئي�ض،،،

اأ�شحاب ال�شعادة، ال�شيدات وال�شادة،

اإنها لعالمة �سعيدة اأن يعقد اجتماع دويل لوزراء الطاقة وممثلي الدول الرئي�سية املنتجة 

للنفط، من اأمريكا اجلنوبية والدول العربية، واأن تعطى فيه مثل هذه الأولوية للطاقة املتجددة.

اإن ذلك ليبعث بر�سالة وا�سحة مفادها باأن هذا املنتدى ل يعتزم اأن يبا�سر الأمور كاملعتاد، 

العديدة،  التحديات  التفكري البتكاري املطلوب ملواجهة  اأمت ال�ستعداد لحت�سان  بل هو على 

واملت�ساعدة التي يواجهها ع�سرنا هذا. وكل ما علي فعله هو اأن اأثني عليكم وعلى اللتزام الذي 

اأظهرمتوه لدعم هذا اجلهد.

اإن هذا املوقف املتقدم اإمنا يعود يف جزء لي�ص بال�سغري منه للروؤية املتب�سرة مل�سيفنا الكرمي، 

وزير الطاقة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، والذي فعل الكثري ل�سحذ الهمم والأفكار يف هذه 

املنطقة حول م�ستقبل الطاقة.

ففي خالل ال�سنوات الأخرية، كثفت دولة الإمارات العربية املتحدة وغريها من دول اخلليج 

للطاقة، ترمي لالنتقال من القت�سادات  جهودها الهادفة لالنطالق يف بناء م�ساريع "ثورية" 

امل�ستقبل، من خالل  اقت�سادات طاقة  باجتاه  الأحفورية  وامل�سادر  النفط  القائمة على طاقة 

ا�ستغالل الإمكانات ال�سخمة للطاقة املتجددة يف املنطقة، وجذب الهتمام العاملي الكبري نحو 

هذه العملية.

واإنني ملدين �سخ�سيا ملعايل الوزير على الدعم الذي قدمه للوكالة الدولية للطاقة املتجددة 

)اإيرينا(، وملهمتها حتى ت�سبح ال�سوت العاملي للطاقة املتجددة ومركزها، بحيث تاأتي خمتلف 

املناطق يف العامل للتحاور فيما بينها بعيدا عن الطرق التقليدية املعهودة. ومثل هذا الأمر �سوف 

يخلق جمموعة �سيا�سية واقت�سادية خمتلفة يف امل�ستقبل.

و قد يت�ساءل املرء للوهلة الأوىل، ما الذي يوحد بني دول اأمريكا اجلنوبية والدول العربية 

يف �سعي كل منهما من اأجل م�ستقبل طاقة م�ستدامة واآمنة؟ فلو طرح على هذا الت�ساوؤل قبل 



 النفط والتعاون العربي  -  144

214

اأن اأغدو امل�سوؤول عن الوكالة الدولية للطاقة املتجددة - اإيرينا - لكنت قد قلت �سعرا واأدبا يف 

ذلك. فمن الالفت للنظر اأنه على الرغم من الختالفات اجلغرافية، فاإن هناك اأوجه ت�سابه 

بني تاريخ املنطقتني. فهما تغطيان مناطق جغرافية �سا�سعة وغنية التنوع، وتعد موطنا لبلدان 

وجمتمعات ذات احتياجات خمتلفة، وموارد عديدة، ووتنتهج �سيا�سات واأنظمة طاقة عديدة.

لكن هناك الكثري من الأمور التي توحد ما بني املنطقتني وهي وا�سحة للعيان متاما..فعلى 

�سبيل املثال، �سهدت معظم الدول العربية ودول اأمريكا اجلنوبية منوا اقت�ساديا و�سكانيا كبريا 

النمو،  كان هذا  وقد  امل�ستقبل.  ي�ستمر هذا الجتاه يف  اأن  ويتوقع  املا�سي،  العقد  على مدى 

و�سيظل متطلبا للطاقة املكثفة، و�سيت�سع الطلب على الطاقة بن�سب ترتاوح ما بني 3 و8 % 

�سنويا يف كلتا املنطقتني. ومع تنامي الطلب بهذه ال�سرعة والكثافة، فاإن بع�ص الدول امل�سدرة 

للطاقة حاليا، قد تواجه يف امل�ستقبل احتمال اأن ت�سبح دول م�ستوردة للطاقة.

كما تواجه بلدان هاتني املنطقتني حتديات متماثلة يف تو�سيع وتعزيز اأمن الطاقة لديها، 

وتنويع مزيج الطاقة فيها، و�سرورة القيام بذلك بطريقة تكون يف الوقت ذاته م�ستدامة وقادرة 

اإن م�ساألة التو�سع تلك ل ترتبط باملفهوم الكمي فح�سب؛ بل ينبغي  على املناف�سة اقت�ساديا. 

بعيدا  يعي�سون  الذين  اأولئك  متناول  البلدان يف  بع�ص  الطاقة احلديثة يف  ت�سبح خدمات  اأن 

عن �سبكات التوزيع الكهربائي الوطنية. وميكن للطاقة املتجددة اأن توفر لأولئك النا�ص خيارا 

عن  ف�سال  الديزل،  بوقود  العاملة  املحلية  الكهرباء  مولدات  من  واأنظف  اأمنا  واأكرث  اأرخ�ص 

اخل�سراء  الوظائف  مثل  والقت�سادية،  الجتماعية  املنافع  من  جنيه  يتم  �سوف  ما  اإمكانية 

والفر�ص القت�سادية النا�سئة.

على  يتعني  فاإنه   ،  ... حقيقية،   فر�ص  من  التكنولوجيا  تكاليف  انخفا�ص  ما ميثله  ومع 

بلدان كال الإقليمني اأن تهتم اأكرث فاأكرث مبا تختزنه من قدرات يف جمال الطاقة املتجددة. فمع 

امل�ستويات العالية التي يتمتع البع�ص منها من الإ�سعاع ال�سم�سي، ومن �سرعة الرياح اجليدة، 

والإمكانات الهائلة لتوليد الطاقة الكهرومائية والطاقة احلرارية الأر�سية يف بع�سها الآخر، فاإنه 

ميكن القول باأن هذه البلدان متتلك موارد هائلة قد ت�سكل م�سدرا لقوة م�ستقبلهم امل�ستدامة.

وحتى عند التحول اإىل الطاقة املتجددة على اأ�س�ص اقت�سادية، فاإن العتبارات البيئية التي 

دفعت اأ�سال للتوجه نحو ذلك اخليار �ستظل قائمة، وذلك ما مت اإبرازه والتاأكيد عليه ب�سورة 

اأكرث اإحلاحا خالل اجتماع عقد موؤخرا يف قطر. ويعود ذلك بالتاأكيد اإىل كون معظم البلدان 

يف هاتني املنطقتني �ستجد نف�سها مكلفة بالإ�سراف على اأكرث النظم الإيكولوجية ه�سا�سة يف 

العامل، وعلى اأكرث البقاع التي تعاين ب�سكل غري متنا�سب من اأكرث الظواهر اجلوية تطرفا، وعليه 

فاإنه �سيكون من م�سلحتها اأن ت�سارك بفاعلية يف اجلهود العاملية الرامية للحد من النبعاثات 

ال�سارة. واإنني ل مقتنع �سخ�سيا باأن الطاقة املتجددة �ستلعب دورا رئي�سيا يف تلك العملية.

لقد �ساهدت على اأر�ص الواقع، وعرب كل املناطق، باأن �سناع القرارات وامل�ستثمرين قد وعوا 

و�سرعوا يف احت�سان الفر�ص التي تتيحها الطاقة املتجددة، وبذلك فاإنه ليحدوين الأمل باأن 

تتخذ الإجراءات الالزمة الكفيلة بتحويل اإمكاناتها الكامنة اإىل حقائق وواقع.

هناك العديد من العوامل التي �سوف تدفع املنطقة العربية لتنويع مزيج الطاقة فيها ولعل 

اأهم تلك العوامل بالن�سبة لبع�ص دولها هو اللجوء اإىل تطوير الطاقات املتجددة فيها لتكون  
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بديال عن كميات النفط املتزايدة التي تذهب لتلبية الطلب املحلي، مما يوؤثر �سلبا على حجم 

�سادراتها النفطية.  اأما بالن�سبة للدول العربية امل�ستوردة للنفط، فاإن ذلك �سوف يخفف عنها 

تقع �سمن ما  العربية  الدول  اأن معظم  املعلوم  وتقلباتها. ومن  الأحفوري  الوقود  اأ�سعار  تاأثري 

يعرف بـ"احلزام ال�سم�سي" وهي اإىل جانب ذلك متتلك اإمكانات جيدة بالن�سبة لطاقة الرياح 

التي ميكن ا�ستخدامها يف توليد الكهرباء وحتلية مياه البحر، وبع�سها الآخر ميتلك اإمكانيات 

جيدة يف  الطاقة الكهرومائية. وعليه، فاإنه ملن الأهمية مبكان اأن ت�سعى الدول العربية لتاأمني 

اإمكاناتها يف جمالت الطاقة املتجددة  وتنويع م�سادر الطاقة لديها من خالل ال�ستفادة من 

العديدة.

ول �سك اأن املجل�ص الوزاري العربي للكهرباء )وهو من املجال�ص الوزارية املتخ�س�سة التابعة 

جلامعة الدول العربية( ومن خالل اعتماده "ال�سرتاتيجية العربية لتنمية ا�ستخدامات الطاقة 

، قد اأثبتت اأن لديه اإدراك عميق لأهمية هذا املو�سوع. ومع ذلك،  املتجددة: 2030-2010" 

ومن اأجل حتقيق الأهداف املحددة، وجني العديد من الفوائد من تنفيذ، فاإن الأمر يحتاج لدعم 

وتعاون العديد من الهيئات واجلهات الأخرى.

 )MENA( اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  خططا  هناك  فاإن  الآن  وحلد 

املنطقة، لإنتاج ما يزيد عن واحد جيغاواط )GW( من الطاقات املتجددة، واأغلب تلك اخلطط  

يخ�ص ا�ستغالل طاقة الرياح وذلك بالأ�سا�ص يف م�سر واملغرب وتون�ص، ولكننا نعتقد اأن هذه 

�ستكون البداية فقط.

اأما الطاقة ال�سم�سية املركزة )CSP( والطاقة ال�سم�سية ال�سوئية )PV( فهما من الطاقات 

النا�سئة يف املنطقة وتعترب من التكنولوجيات الواعدة فيها ب�سكل خا�ص، ويجري تطوير جمموعة 

من امل�ساريع على نطاق وا�سع ل�ستغالل الإمكانات املتاحة. ولعل اأهم امل�ساريع املندرجة يف هذا 

املجال "م�سروع �سم�ص 1 " هنا يف اأبو ظبي، وم�سروع رزازات يف املغرب. ومن املتوقع اأن تنطلق 

يف اجلزائر وتون�ص وم�سر والأردن ولبنان م�ساريع هامة اأخرى. 

اإن تقدمي الروؤى امللهمة لكيفية تطوير الطاقة املتجددة �سيمكن من تقدير حجم م�ساهماتها 

ال�سعودية قد  العربية  اململكة  باأن  امل�ستقبل، ول �سك  الطاقوية يف  التحديات  التغلب على  يف 

ا�ستقطبت الهتمام العاملي باإعالنها عن نيتها يف بناء ملن�ساآت توليد للطاقة �سم�سية بقدرات 

تبلغ 41 جيغاواط بحلول عام 2032. ويف نف�ص ال�سياق اأعلنت دولة خليجية اأخرى هي دولة 

قطر، عن خطة لإجناز م�ساريع للطاقة ال�سم�سية ميكنها توليد 1.8 جيغاواط.

املحللون  عليها  واأثنى  الإجنازات  هذه  ملثل  الهتمام  الدولية  الإعالم  و�سائل  اولت  لقد 

الدوليون، وبهذا اخل�سو�ص قالت �سحيفة فاينان�سال تاميز  اللندنية موؤخرا باأن مبادرة تطوير 

الطاقة ال�سم�سية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، يعترب وفقا لبع�ص اأولئك املحللني "مبثابة  

عالمة دالة على اأن الثورة اخل�سراء هي ب�سدد حتويل م�سهد الطاقة يف منطقة اخلليج."

ال�سناعة  ق�سايا  يف  متخ�س�سة  ا�ست�سارية  )موؤ�س�سة  يونغ  اند  اإرن�ست  موؤ�س�سة  وقالت 

اأخ�سر جديد يف  لفجر  موؤ�سرا  تكون  "قد  املنطقة  ال�سم�سية يف  الطاقة  تنمية  باأن  والطاقة( 

منطقة ال�سرق الأو�سط"، اأما اأمريكا اجلنوبية فلديها تاريخ طويل مع الطاقة املتجددة. حيث 

ت�ستخدم طاقة الأنهار لتوليد اأكرث من 50 % من اإجمايل اإنتاج الكهرباء. وبالإ�سافة اإىل ذلك، 
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فقد اأ�سبحت اأمريكا اجلنوبية ثاين اأكرب منتج يف العامل من الإيثانول والديزل احليوي، وذلك 

بف�سل ما يتم اإنتاجه من هذا الوقود غري الأحفوري يف الربازيل والأرجنتني وكولومبيا.

واإىل جانب كون ال�ستثمارات املوجهة للطاقة املائية ل تزال قوية، ول�سيما يف الربازيل 

ب�سرعة  الظهور  اآخذة يف  الأخرى  املتجددة  الطاقة  تكنولوجيات  فاإن  والكوادور،  والرجنتني 

اأي�سا. وقد مت توجيه ا�ستثمارات كبرية لطاقة الرياح يف كل من الربازيل والأرجنتني و�سيلي 

واأوروغواي.

اإن النخفا�ص املالحظ يف تكاليف الطاقة ال�سم�سية وكذلك �سخامة مواردها غري امل�ستغلة، 

يدفع خمتلف بلدان اأمريكا اجلنوبية للتو�سع يف هذا املجال، وهناك دلئل تبني توجهها لتو�سيع 

ح�سة من الطاقة ال�سم�سية يف مزيج الطاقة لديها. ومن املجالت الأخرى التي بداأت جتذب 

الهتمام تلك الإمكانات الكبرية من طاقة احلرارة اجلوفية التي تختزنها منطقة جبال الأنديز، 

وت�سعى كال من �سيلي وبوليفيا والكوادور وكولومبيا وبريو لتخاذ خطوات ملمو�سة لتطوير تلك 

الإمكانيات يف قطاعها من تلك اجلبال.

 وهناك العديد من العوامل التي تخلق الدافع لتوجيه مزيد من ال�ستثمارات امل�ستقبلية 

العربية والأمريكية اجلنوبية،  بلدان املنطقتني  لتطوير موارد الطاقة املتجددة  تلك يف كافة 

ومن بينها.

- الزيادة ال�سريعة يف القدرة التناف�سية لتكنولوجيات الطاقة املتجددة التي ذكرناها. وقد 

اأظهرت درا�سات التكاليف واجلدوى التي قامت بها اإيرينا موؤخرا اأن تكلفة الألواح ال�سم�سية 

انخف�ست بن�سبة 60 % خالل العامني املا�سيني، وبرهنت اأي�سا على القدرة التناف�سية املتزايدة 

بالن�سبة لطاقة الرياح داخل وخارج ال�سبكة. ففي الربازيل، على �سبيل املثال، اأظهرت املناق�سات 

الأخرية التي اأبرمت يف جمال طاقة الرياح انخفا�ص �سعر الكيلواط/�ساعة منها ب�سكل كبري 

حيث مل يتعد 4 �سنت.  

التكلفة"  "فر�سة  ي�سمى  ما  اأعمال  ارتفاع  يف  ويتمثل  الآخر  هو  مهم  دافع  هناك   -

“opportunity cost” اخلا�سة باحل�سول على الطاقة املتجددة يف البلدان امل�سدرة للنفط 
وامل�سدرة للغاز الطبيعي. ففي الأعم الغالب، ل يباع النفط والغاز امل�ستهلكني حمليا باأ�سعار 

ال�سوق الدولية يف تلك البلدان، مما يعني اأن ال�ستهالك املحلي يوؤدياإىل حدوث نق�ص كبري يف 

عائدات الدولة من حيث تكلفة الت�سغيل. ومثل هذا الأمر بات ي�سكل ق�سية ملحة على نحو 

متزايد، نظرا للنمو املتوقع يف الطلب الداخلي. حيث يتوقع اأن يت�ساعف الطلب على الطاقة 

يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي على �سبيل املثال،  بحلول عام 2020.

اأما يف الوقت احلا�سر، فاإن توفري الن�سبة العظمى من الكهرباء يف املنطقة اإمنا يتم من 

خالل حمطات توليد تعمل بالنفط اأو بالغاز الطبيعي. يكلف كل برميل من النفط يتم اإحراقه 

حوايل 10 دولرات، وهو لو مت  ت�سديره فاإنه يدر نحو  100 دولر باأ�سعار ال�سوق احلالية، 

على خزينة الدولة.

الوقود الأحفوري  اأن توفر فر�سة لتقليل ا�ستهالك  باإمكان الطاقة املتجددة  وعليه، فاإنه 

اململكة  قامت  لو  اأنه  بلومربغ،  ن�سرة  وتقدر  للت�سدير.  ذلك  عن  عو�سا  وتخ�سي�سه  حمليا، 
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العربية ال�سعودية اليوم باإن�ساء حمطات لتوليد كهرباء تعمل بالطاقة الفوتوفلطائية PV فاإن 

ذلك ميكن اأن يدر عليها معدل عائد داخلي )IRR( ي�سل اإىل 15 % من ت�سدير النفط الذي 

كان �سي�ستهلك حمليا لتوليد الكهرباء.

من  متكن  التي  الأطر  تفعيل  �سيا�سة  خالل  من  ال�ستثمار  يف  التحكم  يتم  اأن  ينبغي   -

اإدماج ال�ستثمار �سمن الروؤية التنموية لتطوير البنية التحتية وال�سعي لبلوغ اأهداف رفع ح�سة 

م�سادر الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة. فعلى �سبيل املثال، اعتمدت بع�ص البلدان يف اأمريكا 

لتطوير  التكلفة،  وفعالة من حيث  ب�سيطة  اأنها طريقة  بينت  والتي  املناق�سة،  اآليات  اجلنوبية 

القدرات يف جمال الطاقة املتجددة. وقد اأعطت هذه املزادات للحكومات القدرة على التاأثري 

على ن�سر الطاقة املتجددة عن طريق ال�سماح بتعميم اآليات تلك العقود يف بع�ص القطاعات 

املحددة. و�سوف تقوم بريو با�ستخدام اآلية املزادات لإ�سافة 588 ميغاواط من الطاقة النظيفة 

ل�سبكتها بحلول عام 2014. وقد اأدت هذه التطورات بالفعل اإىل زيادات كبرية يف ال�ستثمار 

يف الطاقة املتجددة خالل ال�سنوات اخلم�ص املا�سية. ومن املتوقع اأن تنمو ح�سة ذلك القطاع 

ب�سرعة اأكرب يف اأ�سواق منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا: وقد تبلغ تلك الن�سبة 400 % 

خالل ال�سنوات الـ20 املقبلة، ل�سيما يف جمالت الطاقة ال�سم�سية، ولكن اأي�سا يف طاقة الريح. 

وينتظر اأن تنمو من�ساآت الطاقة ال�سم�سية وتبلغ قدرتها 30 غيغاواط بحلول عام 2020 و141 

جيغاواط بحلول عام 2030.

كما يتوقع اأن ينمو ال�ستثمار يف الطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح يف دول اأمريكا اجلنوبية، 

و�سوف تتعزز تكنولوجيات الطاقة ال�سم�سية وطاقة احلرارة اجلوفية، والكتلة احليوية. وينمو 

معدل النمو ال�سنوي املركب بن�سبة 33 % بالن�سبة لطاقة الرياح بني عامي 2012 و 2016، 

و�ستبلغ الطاقة املولدة اأكرث من 1.5 جيغاواط يف كل من �سيلي والأرجنتني.

والآن كيف ميكن لإيرينا، وجمل�ص وزراء الطاقة هذا، اأن ي�ساعدا على ا�ستمرار هذه العملية 

وت�سريعها؟

اإننا نعمل ب�سكل وثيق يف منظمة اأيرينا، ومع اأع�سائها من كل من اأمريكا اجلنوبية ومنطقة 

ال�سرق الأو�سط على جمموعة من امل�ساريع واملبادرات. وي�سمل ذلك اإجناز �سل�سلة من الدرا�سات 

التي ترتكز موا�سيعها حول تكاليف تكنولوجيات الطاقة املتجددة، وطرق دجمها �سمن ال�سبكات 

الكهربائية.وعالوة على ذلك، فقد اأقامت اإيرينا، خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، �سراكات قوية 

 )OLADE( مع املنظمات الإقليمية الرئي�سية، مبا يف ذلك منظمة الطاقة يف اأمريكا الالتينية

واملركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة )RCREEE(، من اأجل تعزيز اجلهود امل�سرتكة 

يف تنفيذ اأن�سطة الطاقة املتجددة.

اإن اأيرينا لعلى اأهبة ال�ستعداد لدرا�سة �سبل النخراط يف خمتلف امل�ساريع ذات ال�سلة، 

وذلك متا�سيا مع التو�سيات التي �سوف تنبثق عن هذا الجتماع. وهناك اأداتان هامتان و�سعتهما 

اإيرينا �سوف ت�ساعد على ت�سريع وترية ن�سر الطاقة املتجددة، وهما اأطل�ض الطاقة املتجددة 

العاملي، ومنهج تقييم جاهزية م�شادر الطاقة املتجددة. والأطل�ص العاملي هو اأكرب مبادرة يتم 

تنفيذها يف هذا املجال، وهو اأداة لتقييم الإمكانيات العاملية من الطاقة املتجددة. ويتعني على 

احلكومات، املوؤ�س�سات التقنية الرائدة اأن ت�ساهم بجمع البيانات وتقدميها عرب �سبكة النرتنت 
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وجعل تلك املعلومات والبيانات متاحة �سمن هذا املجال املفتوح وذلك بق�سد حتديد النطاق 

احلقيقي ملوارد الطاقة املتجددة.

اأما تقييم جاهزية الطاقة املتجددة فهي عملية اإحاطة �ساملة وتقييم للظروف التي ت�سمح 

بن�سر الطاقة املتجددة يف بلد معني. ومن خالل ذلك يتم كذلك حتديد وتقييم الإجراءات التي 

يتعني اتخاذها لزيادة حت�سني هذه الظروف والتغلب على العقبات القائمة.

اأ�سحاب ال�سعادة، ال�سيدات وال�سادة،

لقد اظهرمت تفهمكم وانفتاح اأفقكم على فكر جديد مثل هذا من خالل تنظيم هذا اللقاء 

واإعطاء م�ساحة كبرية جدا منه ملو�سوع الطاقة املتجددة. اإن ح�سافة روؤاكم وجدية التزاماتكم 

ملحوظة يف جميع  نتائج  بالفعل، وحتقق  اأكلها  توؤتي  بداأت  قد  املتجددة  الطاقة  م�ساألة  جتاه 

اأنحاء اأمريكا اجلنوبية والعامل العربي. ور�سالتي الرئي�سية لكم هو اأننا على ا�ستعداد للدخول 

يف �سراكة معكم.

مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي
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Abstract

Nuclear Power Future Prospects
 After Fukushima

Ali Rajab *

On 11 March 2011, a devastating earthquake and subsequent tsunami 
resulted in nuclear catastrophy in the Fukushima Daiichi nuclear power 
plant in Japan.  

The accident came where few expected it to happen, as Japan is 
wellknown to be pioneer in quality control and the world’s preeminent 
high-tech country.

The tragedy cast doubt on whether even an advanced country can 
master nuclear safety. It has re-invigorated the debate about how to meet 
the world’s growing demand for energy and the contribution of nuclear 
power to the global energy mix.

The long-term implications of the Fukushima accident remain quite 
uncertain, as many governments continue to reassess their plans for the 
use of nuclear power. The disaster ramifications will be felt for decades 
to come.

The study intends to shed a light on nuclear power and its future 
prospects after the Fukushima tragedy. Part one of the study provides 
historical overview of nuclear power evolution in the world, while part two 
covers the Fukushima disaster with some details. Part three highlights the 
international and Arab nuclear power situation, while part four addresses 
nuclear power prospects in the world.    

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

Blowouts and their Environmental 
Consequences

Torki Hemsh*

A blowout is an uncontrolled rush of fluids from an oil or gas well. 
The effects of a blowout vary depending on location, quantity and type of 
fluids (water, drilling mud, oil, etc), along with weather conditions.

Cutting edge technology has become a corner stone of the petroleum 
industry, yet, uncertainty of field data results in many errors in evaluating 
the reality of layers and formations, hence, drilling is by far the one and 
only way to clearly understand the geological structures. This leaves a 
wide gap through which blowouts might take place particularly in the 
exploration phase.

Contamination with oil and derivatives could result from different 
sources like oil tankers accidents, but media focus on blowouts and their 
environmental consequences, has led to a public consent that blowouts 
are devastating catastrophic incidents.

This study defined the different types of blowouts, and provided a 
historical overview to show their causes and were they occur. It focused 
on the environmental consequences, and the following physical and 
chemical cleaning operations. The study showed that despite the severity 
of immediate impacts, the environment has the ability to return to its 
normal conditions within different time spans.  

* Petroleum Expert, Drilling & Production – Technical Affairs Department  - OAPEC , Kuwait
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Final Consumption of Energy in Arab Countries
by Source and Sector

This paper was undertaken to identify the development of final consumption 
of energy in Arab countries during the period 1980-2009; the period for which 
statistical data is available. The paper focuses on two main topics: final consumption 
of energy by source, and final consumption of energy by sector.

Final Consumption of Energy by Source:

Total final consumption of energy in Arab countries rose by 5% annually during 
1980-2009. It increased from 1.6 million barrels of oil equivalent per day (boed) in 
1980 to 6.7 million boed in 2009.

Arab countries relied on petroleum products to meet 59.6% of their final consumption 
of energy in 2009 compared with 77.5% in 1980. The transport sector is the major 
consumer of petroleum products in the Arab countries with a share of 53.7% of 
total final consumption of oil in 2009. In second place came the industrial sector 
with a share of 33.1%, followed by “other” sectors (household, commercial, and 
agriculture) with 13.2%.

Natural gas’s share in total final consumption increased significantly from 14% in 
1980 to 23.8% in 2009. The industrial sector is the main consumer of natural gas 
in Arab countries. Its share in final consumption of natural gas rose from 79.1% in 
1980 to 90.7% in 2009. At the same time “other” sectors’ share in final consumption 
of natural gas fell from 20.9% in 1980 to 9.3% in 2009.

 Electricity’s share doubled from 8% of final consumption of energy in 1980 to 
16.4% in 2009. The household, commercial, and agricultural sectors are the major 
consumer of electricity in the Arab countries. Their combined share increased from 
65.5% in 1980 to 79.1% in 2009. The industrial sector consumes substantial amount 

ABSTRACT

Mouzaffar H. Albarazi *

* Senior Economist, OAPEC, Kuwait.
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of electricity. Nevertheless its share declined from 34.3% in 1980 to 20.6% in 
2009.  

Coal made a tiny contribution of no more than 0.2% of final consumption of 
energy in 2009.

Final Consumption of Energy by Sector:

The industrial sector is the main consumer of energy in Arab countries with a 
share of 44.9% of final consumption of energy in 2009. 

Natural gas replaced petroleum products as the major source of energy to satisfy 
the industrial sector’s requirements in Arab countries. Final consumption of natural 
gas in industrial sector rose by 7.5% annually during1980- 2009. It increased 
from 180 thousand boed in 1980 to 1.5 million boed in 2009. Natural gas’s share 
in final consumption of energy in industrial sector doubled from 23.7% to 48.1% 
during 1980-2009. 

Petroleum products consumption in industrial sector rose by 3.2% annually during 
1980-2009. It reached 1.3 million boed in 2009 compared with 529 thousand boed 
in 1980. Petroleum products’ share in final consumption of energy in industrial 
sector fell from 69.6% in 1980 to 43.9% in 2009.

At the same time electricity’s share in final consumption of energy in the industrial 
sector increased from 5.9% in 1980 to 7.5% in 2009, while Coal’s share  decreased 
from 0.9% to 0.4%.

The transport sector accounted for 32.1% of final consumption of energy in Arab 
countries in 2009. The transport sector depends almost entirely on petroleum 
products for its energy requirements. It is worth noting that the transport sector’s 
consumption of petroleum products represented 32% of total final consumption 
of energy in the Arab countries in 2009. 

The “other” sectors (household, commercial, and agriculture) account for 23% 
of final consumption of energy in Arab countries in 2009. The “other” sectors 
relied on various sources of energy to meet their needs. Electricity provided these 
sectors with 56.3% of their final consumption of energy, followed by petroleum 
products with 34.1%, and natural gas with 9.6%.   
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Ambitious Qatari’s Projects 

To Increase Refining CapacityFour Main Thrusts of 

UAE Energy Policy

من إصدارات المنظمة
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