مجلة ف�صلية محكمة ت�صدر عن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول
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اال�شتراك ال�سنوي :

� 4أعداد (وي�شمل �أجور البريد)

البلـــدان العــربيـــة
للأفراد :

 8د .ك �أو  25دوالراً �أمريكياً

للم�ؤ�س�سات :

 12د.ك �أو  45دوالراً �أمريكياً

البلدان الأخرى
للأفراد :

 30دوالراً �أمريكياً

للم�ؤ�س�سات :

 50دوالراً �أمريكياً

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

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة ويجوز االقتبــا�س مع ذكر ا�سم المجلة!.
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قواعد الن�شر في المجلة

تعريف بالمجلة واهدافها

النفط والتعاون العربي مجلة ف�صلية محكمة تعني ب�ش�ؤون النفط والغاز والطاقة حيث
ت�ستقطب نخبة من المتخ�ص�صين العرب والأجانب لن�شر �أبحاثهم وتعزيز التعاون العلمي في
المجاالت التي تغطيها المجلة ،كما تقوم على ت�شجيع الباحثين على �إنجاز بحوثهم المبتكرة
والأ�سهام في ن�شر المعرفة والثقافة البترولية وتلك المتعلقة بالطاقة وتعميمها والعمل على
متابعة التطورات العلمية في مجال ال�صناعة البترولية.
الأبحاث

كافة االبحاث التي تتعلق بالنفط والغاز والطاقة والتي تهدف �إلى الح�صول على �إ�ضافات جديدة
في حقل الفكر الإقت�صادي العربي.
مراجعة الأبحاث والكتب

تقوم المجلة بن�شر المقاالت التي تقدم مراجعة تحليلية لكتب �أو درا�سات تم ن�شرها حول
�صناعة النفط والغاز والطاقة عموماً ،بحيث تكون هذه المقاالت مرجعاً للباحثين حول �أحدث و�أهم
الإ�صدارات المتعلقة بال�صناعة البترولية.
التقارير

تتناول التقارير وقائع م�ؤتمر �أو ندوة ح�ضرها الكاتب� ،شريطة �أن تكون موا�ضيعها ذات �صلة
بالنفط والغاز والطاقة ،كما ي�شترط ا�ستئذان الجهة التي �أوفدته للم�ؤتمر �أو الم�ؤ�س�سات الم�شرفة
عليه لكي ت�سمح له بن�شرها في مجلتنا .وان ال تزيد عدد �صفحات التقرير عن � 10صفحات مع
كافة اال�شكال والخرائط والجداول ان وجدت.
�شروط البحث

•ن�شر الأبحاث العلمية الأ�صيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها
دوليا ومكتوبة باللغة العربية.
•ان ال يتجاوز البحث العلمي المن�شور على � 40صفحة( ،متن البحث ،الجداول واال�شكال) بدون
قائمة المراجع ،وير�سل �إلكترونيا كام ً
ال �إلى المجلة على �شكل .word document
•تر�سل اال�شكال ،الخرائط وال�صور في ملف ا�ضافي على �شكل .JPEG
•ا�ستخدام خط  Times New Romanفي الكتابة وبحجم  ،12وان تكون الم�سافة بين
اال�سطر  .1.5وان تكون تن�سيق الهوام�ش الكلمات بطريقة .Justified
•ان يتم اال�شارة الى م�صادر المعلومات بطريقة علمية وا�ضحة.
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•عند اقتبا�س اي معلومات من اي م�صدر (اذا كانت المعلومات رقميه او ر�ؤية معينة او تحليل
ما) يجب ان ال يتم االقتبا�س الحرفي وانما يتم اخذ ا�سا�س الفكرة واعادة �صياغتها ب�أ�سلوب
الباحث نف�سه ،واال�شارة الى م�صدر الإقتبا�س� .أما في حاالت الإقتبا�س الحرفي فت�ضع المادة
المقتب�سة بين عالمتي الإقتبا�س (“.)‟...
•يف�ضل ان تذكر المدن ومراكز االبحاث وال�شركات والجامعات االجنبية الواردة في �سياق
البحث باللغة االنجليزية وال تكتب باللغة العربية.
•�أرفاق ن�سخة من ال�سيرة العلمية �إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.
•تعبر جميع االفكار المن�شورة في المجلة عن �آراء كاتبيها وال تعبر بال�ضرورة عن وجهة نظر
جهة الإ�صدار ويخ�ضع ترتيب الأبحاث المن�شورة وفقاً لالعتبارات الفنية.
•البحوث المرفو�ضة يبلغ ا�صحابها من دون ابداء الأ�سباب.
•يمنح لكل كاتب بحث خم�سة �أعداد من العدد الذي ن�شر فيه بحثه.

تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير ،مجلة النفط والتعاون العربي� ،أوابك،
�ص .ب 20501 :ال�صفاة -الرمز البريدي 13066 :دولة الكويت
الهاتف� 00965- 24959000 :أو 00965-24959779
الفاك�س00965 - 24959755 :
البريد االلكتروني oapec@oapecorg.org
موقع الأوابك على االنترنت www.oapecorg.org
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المحتويات
األبحاث
البترول والتحوالت
في نظام الطاقة العالمي
7

د .ماجد عبداهلل المنيف
مالمح وتوجهات �صناعة البتروكيماويات
عالمي ًا وعربي َا وخليجي ًا
د .عبدالوهاب ال�سعدون

29

تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
لتغير المناخ بعد اتفاق باري�س
د .محمد ال�صياد

63

مجلة عربية تهتم بن�شر المعرفة والثقافة البترولية وتلك المتعلقة بالطاقة وتعميمها والعمل على متابعة التطورات العلمية في مجال ال�صناعة البترولية

المقاالت المن�شورة في هذه المجلة تعك�س �آراء م�ؤلفيها وال تعبر بال�ضرورة عن ر�أي منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول � -أوابك

البحـــــث األول

البترول والتحوالت
في نظام الطاقة العالمي

د .ماجد عبداهلل املنيف *

م�ست�شار ،المملكة العربية ال�سعودية.

ورقة مقدمه �إلى م�ؤتمر الطاقة العربي الحادي ع�شر « -الطاقة والتعاون العربي»  -مراك�ش  -المملكة المغربية )� 4-1أكتوبر (2018
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ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻣﻠﺨﺺ
البحـث األول

ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ ﺑﺈﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺗﺘﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ )ﻭﺇﻥ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻈﺮ ﺃﻭ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ( ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ
ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍً .ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺃﺳﻮﺍﻗﻪ ﻣﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻜﻮﺹ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ .ﻭﺳﻴﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻮﻗﻲ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﻻﺗﻪ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻭﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﺗﻪ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺃﻭ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﺃﻣﻦ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ
ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺃﺳﻮﺍﻗﻪ .ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﺪﺭﺓ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﻧﺴﺐ
ﺑﻴﺌﻴﺎ ً ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ً ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻵﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪﺩﺍ ً ﻫﺎﻣﺎ ً ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ .ﺃﻣﺎ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻓﻖ ﺯﻣﻨﻲ ﺃﻁﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻷﻁﻮﻝ ﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﺘﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺿﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻁﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻌﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻁﻐﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺤﻮﺭﺍ ً ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﺎ ً ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻨﺄﻯ
ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ .ﻭﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ،ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﻈﺮﺗﻪ ،ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺟﺪﻭﻯ ﺗﻜﺘﻞ ﺃﻭﺑﻚ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﺟﺎﻧﺒﺎ ً ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﺪﻝ
ﺃﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻗﺪ ﺧﺒﺎ ﺃﻭ ُﺣﺴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻓﺮﺯﺕ ﺇﻣﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ً ﺃﻭ ﺑﻄﺌﺎ ً ﺃﻭ ﺗﻐﻴﺮﺍ ً ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻞ ﻭﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻋﺼﺮﺍ ً ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍ ً ﺃﻋﻤﻖ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺲ ،ﻭﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ "ﺟﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ" ﻗﺪ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻣﻨﺬ
ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ ﻋﺎﻡ  2001ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺎﺕ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩ ،ﻭﺃﻥ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ً
ﻣﻊ ﺃﻁﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﻠﻤﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻡ
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 ،2008ﻭﺃﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﺃﻣﻨﻴﺎﺕ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻛﻤﺎ
ﻭﺇﻥ ﺃﻁﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺩﻭﺭ ﺃﻭﺑﻚ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎﺗﻬﺎ
)(1
ﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻜﺎﺱ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﻭﻣﺤﺮﻛﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃ ً
ﻁﺮﺕ ﻭﺣﻔﺰﺕ ﻭﺩﻋﻤﺖ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺛﻘﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺒﺮﻭﺯ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
)ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺗﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ( ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻧﺤﺴﺎﺭ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﻼﻧﻜﻔﺎء ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ .ﻭﻣﻦ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ
ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺻﻌﻮﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺫﻟﻚ .ﻭﻟﻴﺲ
ﻭﺍﺿﺤﺎ ً ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻜﻮﺹ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺠﺮﺩ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﺳﺘﺆﺩﻱ ﺁﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻋﻠﻰ
ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻭﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﺃﻡ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻜﻮﺹ ﻳﺸﻜﻞ
)(2
ﻣﺴﺎﺭﺍ ً ﻳﻨﺬﺭ ﺑﺘﻀﺎﺭﺏ ﺃﻋﻤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﻋﺪﻟﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ .ﺑﻞ ﻭﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻛﺎﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺮﺯﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻼﺭﺗﺪﺍﺩ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2018ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎء ﻭﻟﻴﺲ
ﺇﻟﻐﺎء ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ .ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ
 20ﻭ 28ﻭ 13ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  37ﻭ 41ﻭ 37ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﺗﻨﻤﻮ
ﺑﻨﺤﻮ  1.4ﺿﻌﻒ ﻧﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  OECDﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺑﻨﺤﻮ
 3.5ﺿﻌﻔﺎ ً ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ .ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎﺭﺗﻬﺎ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻨﺪ  % 6.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻭﺻﻞ ﻧﻤﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ  %10ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻫﻲ ﺿﻌﻒ
ﻧﻤﻮ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮﻫﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺬﻫﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻭﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻁﻨـﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤـﺪﻭﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎءﺓ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺟـﻪ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻣﺜﻞ ﺩﻭﻝ ﺟﻨﻮﺏ
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ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻛﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒـﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ.
البحـث األول

ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻛﻞ
ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ،ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺣﺒﺎ ً
ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ  MDGsﻋﺎﻡ 2000
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻛﺄﻫﺪﺍﻑ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ  SDGsﻋﺎﻡ  2015ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺎﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻭﻛﺎﻻﺗﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ
ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺨﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﺃﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ
ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﺳﻮﺍء ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺇﻋﻄﺎء
ﺩﻭﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻣﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺇﺿﻌﺎﻑ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ً ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ
ﻅﺮﻭﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ.

ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻪ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻭﺗﻜﺮﻳﺮﻩ ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ﻳﺠﺮﻱ )ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺷﻌﺎﺭﺍ ً ﻭﺇﻁﺎﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ( ﻓﻲ ﻅﻞ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺤﺮﻳـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ .ﻟﻘﺪ
ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺣﺎﻓﺰﺍ ً ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ.
ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .ﻭﺳﺎﻋﺪﺕ
ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻪ ﻭﺭﻭﺍﺝ ﺗﺠﺎﺭﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ .ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﺗﺠﺎﺭﺗﻪ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺗﺒﻮﺃﺕ ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻁﻮﺍﻝ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻭﺗﺘﻮﺳﻊ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﺇﻥ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﺗﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻭﺗﺒﺪﻻﺕ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺤﻮ  %75ﻋﺎﻡ  1980ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺇﻟﻰ  %62ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ  %43ﻋﺎﻡ  ،2016ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  %6ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ  %22ﺍﻵﻥ .ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻧﺤﻮ %71
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ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ  1980ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺇﻟﻰ  %45ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ  OECDﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﺘﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﻭﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ﻭﺗﺼﺪﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺗﻨﺴﺎﺏ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ ﺗﻨﻤﻮ ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ،ﻭﻗﺒﻞ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ.
ﻭﻏﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺩ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ ،ﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺘﻪ .ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺮﻱ
ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،1947ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ
ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ .ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺨﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺧﻼﻝ
ﺟﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺇﻣﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺑﻨﺎء ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺇﻋﻔﺎء
ُﻣﺪﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﻡ .ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ
ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )ﺍﺳﺘﺜﻨﺎءﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ( ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﺣﻴﺚ
ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (gﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ً ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻳﻀﺎ ً .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺮﺭﺓ ﻓﻬﻲ
ﺃﻳﻀﺎ ً ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﻤﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺟﻮﻟﺔ ﺍﻻﻭﺭﺟﻮﺍﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺿﻤﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺑﻔﺮﺽ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺪﻭﺍﻉٍ
ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺃﻳﺎ ً ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺳﻮﺍء ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ً ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻭﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ( ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻗﺪ ﻗﻴﺪﺕ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
)(3
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻻ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻗﻞ ﺗﻔﻀﻴﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ "ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ" ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺇﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻟﻢ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺈﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺗﺘﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ )ﻭﺇﻥ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻈﺮ ﺃﻭ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ( ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺗﺄﺛﺮ
ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ ً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .ﻛﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺃﻭ
ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻛﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻁﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﻮﻝ
"ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ" ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻨﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ .ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﺳﻮﺍﻗﻪ ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻫﻞ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻗﻲ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
 Physicalﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،Financialﺇﺫ ﺃﺻﺒﺢ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﻋﻘﺪ\ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻳﺘﺤﺪﺩ
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ﻭﻓﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﻦ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎﻡ  2008ﻭﻗﺒﻠﻪ
ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻋﺎﻡ 1998ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﻷﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺒﺴﺎﻁﺔ ﻣﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﻱ ﻟﻠﺴﻮﻗﻴﻦ.
البحـث األول

ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ .ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺍﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ً ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻮﺍء ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﺠﺎﺭﺗﻪ ﺃﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ
ﺍﻟﻄﺎﻏﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ،ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ،ﻭﺣﺠﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻤﺪﺍ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺍﻵﻥ ﺑﻜﺜﻴﺮ .ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ )ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﻴﻦ( ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ .
ﻭﻗﺪ ﻣﺮﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﻔﺘﺮﺍﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺛﺎﺑﺘﺎ ً ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  1971ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺛﺎﺑﺘﺎ ً ﻧﺴﺒﻴﺎ ً ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻌﺪﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻳﺨﻀﻌﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﻌﺎً .ﻭﻻﻥ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ،ﺍﻧﺼﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺑﺒﺪﺍﺋﻞ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺑﻌﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺳﻼﻝ  Basketsﻋﻤﻼﺕ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ .ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺮﻯ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ )ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ( ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻟﺘﻘﻴﻴﺲ  Indexingﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ .ﻭﻗﺪ ﺿﻌﻒ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺳﻮﺍء ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ .ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﺨﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ،ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻁﺎﻏﻴﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻁﺮﻓﺎ ً ﻫﺎﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺩﻭﺭ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ )ﺍﻟﻴﻮﺍﻥ( ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺳﻮﻕ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ )ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ( ﻓﻲ
ﺷﻨﻐﻬﺎﻱ .ﻟﻘﺪ ﺃﺿﺤﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻏﻴﺮ ﺫﻱ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻧﻈﺮﺍ ً ﻷﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﻦ
)(4
ﻳﺘﻢ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻥ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺮﻧﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺍﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺳﻮﻕ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ،ﻓﺈﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻌﻠﻴﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﺪﺭﻱ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻢ ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺗﺪﻓﻊ ﺃﻗﻞ ﻟﻘﺎء ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ
ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﻟﺪﻭﺍﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻧﻘﺪﻳﺔ.

6

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 168

ﺇﻥ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺩﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻗﻪ ﻭﺩﻭﺭﻩ
ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺇﻧﺘﺎﺟﻲ ﻭﺳﻌﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ،ﻭﻭﺟﻮﺩ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﺫﻟﻚ .ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻫﻢ ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺃﻭ
ﻫﻮﺍﺟﺲ ﺃﻣﻦ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ
ﺗﺘﺴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ .ﻓﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺇﻣﺪﺍﺩ ﻛﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ  Transitionsﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻐﻴﺮﺍ ً ﺭﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﺎ ً ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﻞ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﺭﻫﻤﺎ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﻗﺎﺩﻣﺔ .ﺇﻧﻬﺎ
ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﻮﻻً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ،ﻭﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﺔ  Shiftﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺍﺕ :ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺎﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  Assembly Linesﻭﺁﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺋﻖ ،ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ ﺃﻭﺳﻊ .ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﺍ ﺃﺷﻜﺎﻻً ﻋﺪﺓ ﻛﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ )ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺸﺎﺏ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﺤﺠﺮﻱ ﺛﻢ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﺩ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﺩ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺁﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ( ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ )ﻛﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ( ﺃﻭ
ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﺧﺮ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﺪﺭ ﺁﺧﺮ .ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻒ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺒﻌﺪﻫﺎ
ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻛﻌﺼﺮ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﺤﺠﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻋﺼﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻣﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ .ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﻟﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺨﺸﺒﻲ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﻥ
ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺑﻨﺤﻮ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﻥ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺑﻨﺤﻮ  %15ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﻋﺼﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻟﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ َ ﻛﻤﺎ
)(5
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ )(1
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البحـث األول

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ(Sovacool 2016)) :
ﻭﻳﻨﻄﻮﻱ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ،ﻻ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﻲ ﺃﻭ ﺣﺘﻤﻲ
ﻭﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻳﻘﻴﻦ ﻭﺗﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ):(6
.1
.2
.3
.4

ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺑﻨﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ )ﺩﻭﻝ ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺻﻨﺎﻋﺎﺕ( ﻭﺣﻜﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﻢ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺿﻤﻦ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺑﻄﻴﺌﺎ ً ﺃﻭ ﺳﺮﻳﻌﺎ ً ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺘﻪ ﻭﺣﺠﻤﻪ  Magnitudeﻭﺍﺗﺠﺎﻫﻪ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺩﻭﻝ ﻭﺻﻨﺎﻋﺎﺕ

ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ
ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻄﺌﺎ ً ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻋﺪﺓ ﻋﻘﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ .ﻣﺜﻼً ﺗﺨﻄﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺣﺎﺟﺰ %25
ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﺎﻡ  1871ﺑﻌﺪ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺗﺨﻄﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﻋﺎﻡ  1953ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﻗﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺣﺼﺔ
ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ  %5ﻋﺎﻡ  1830ﺇﻟﻰ ﺍﻋﻼﻫﺎ ﻋﻨﺪ  %60ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻣﺎ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﻘﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  %2ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻼﻫﺎ ﻋﻨﺪ  %49ﻋﺸﻴﺔ ﻣﺎ ُﻋﺮﻑ ﺑﺄﺯﻣﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ  .1973ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ  %4ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ
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ﻧﺤﻮ  %24ﻋﺎﻡ  .2017ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻻ ﺷﻲء ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  % 5ﺍﻵﻥ .ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺃﻭﺍﺳﻂ  1880ﻟﻢ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ  1920ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻻﺣﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﻂء ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻁﻮﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﻭﻁﺮﻕ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ
ﻭﻗﺘﺎ ً ﻛﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ،ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ﺷﻴﺪﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﺃﺻﻮﻻً
ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ً ﺇﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ،ﻫﺬﺍ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍءﻫﺎ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ
ﻓﻲ ﺁﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ).(Smil 2016
ﻭﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻫﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ،ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻌﺒﺮﺍ ً ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﻭﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺳﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻥ .ﻓﻤﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ )ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ( ﻧﺤﻮ  %42) %30ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭ %25ﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮ  %2.3ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ) %1.3ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭ %2.6ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻭ %2.8ﻟﻠﻔﺤﻢ(
ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻨﺤﻮ  %17ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  2017ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  %0.1ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ %5
ﻋﺎﻡ  .2017ﻭﺗﺮﻯ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻋﺪﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻛﺴﻔﻮﺭﺩ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺘﺒﻌﺖ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻝ 250
ﻋﺎﻣﺎ ً ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎﺭﺍ ً ﻣﺸﺎﺑﻬﺎ ً ﻟﻠﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺳﻴﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﻥ ،ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﺧﻼﻝ  2016-2011ﺳﺎﻫﻤﺖ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺑﻨﺤﻮ  %20ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ) %13ﻁﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺡ ﻭ %7ﻁﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ( ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ .ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ
ﺑﻨﺤﻮ  18ﺿﻌﻔﺎ ً ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﺿﻌﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  2040ﻧﺤﻮ 2.2
ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
 11ﻭ 17ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ/ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﻋﺎﻡ  2010ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎﻟﻤﻲ  6ﻭ 5ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ
ﻭﺍﺕ/ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﻭﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ
)(7
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻗﻞ ﺯﺧﻤﺎ ً ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻭﺇﻥ ﺗﺴﺎﺭﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ .ﻓﻘﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺃﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﺿﻌﻔﺎ ً ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻣﻦ  1.69ﺍﻟﻔﺎ ً ﻋﺎﻡ  2006ﺇﻟﻰ  1.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺗﻠﻚ ﻭﺇﻥ ﺷﻜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﺃﺳﻄﻮﻝ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺇﻻ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺎﺿﻄﺮﺍﺩ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻣﻌﺪﻝ  %68ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺑﻘﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺭﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻘﻴﺴﺎ ً ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ.
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ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ Electric
 Vehicles Initiative EVIﺑﻨﺤﻮ  20ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ  % 1.7ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺳﻄﻮﻝ ﻋﺎﻡ  2020ﺃﻭ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺎﺋﺔ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻋﺎﻡ  2030ﺑﺤﺼﺔ  % 6ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ ﻭﻧﺤﻮ  150ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺎﻡ  2040ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ  COP21ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ  % 9ﻣﻦ ﺃﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ  .%15ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ  Bank of Americaﻭﺻﻮﻝ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ  10ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻡ  2030ﻭ 20ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ  .2050ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ  BPﺃﻥ ﻳﺰﺩﺍﺩ
ﺍﻻﺳﻄﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ﺳﺘﻴﻦ ﺿﻌﻔﺎ ً ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  70ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺑﻨﺤﻮ  900ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﺎﻡ  .2035ﺃﻣﺎ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮﺝ ﻓﺘﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ %55
ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﺳﻄﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ  %33ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻭﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻧﺤﻮ  %60ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .ﺑﻞ ﻭﺗﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺑﻨﺤﻮ  7.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً .ﻭﻣﻊ ﺃﻥ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﻓﻲ ﻧﺤﻮ  40ﺩﻭﻟﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﺤﻮ  % 80ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺩﻭﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ﻭﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ،ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻭ ٍ
ﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺼﺺ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ  % 23ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ﻭ 10ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﺇﻟﻰ  1ﻭ 0.7ﻭ % 0.6ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺠﻢ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ  % 63ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﺎﻡ
 2015ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺪﺩﺍ ً ﻫﺎﻣﺎ ً ﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
)(8
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺮﺳﺨﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﻋﺪﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﻓﻲ
ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ  Adoptionﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺮﺳﺨﻬﺎ  Penetrationﻻ ﺯﺍﻝ ﻣﻮﺿﻊ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻧﻤﺎﺫﺝ
ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﺮﺳﺦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻼﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﺍﻟﻐﺴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻭﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻬﺎ .ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  % 80ﺗﺮﺳﺦ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﺧﺬ ﻧﺤﻮ
 30-20ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮ  %1ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .ﻭﺑﺎﻓﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ  % 2.5ﻓﻲ
ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﻮﻝ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ،ﺍﺳﺘﻨﺘﺠﺖ ﺃﻥ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ  % 60-20ﻋﺎﻡ  2030ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺣﻴﻨﻬﺎ  % 22-7ﻣﻦ ﺍﺳﻄﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺳﺦ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﺳﺮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻧﻪ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  2050ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺣﺼﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﺳﻄﻮﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻨﺼﻒ )(Whitmore 2016
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻥ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ )ﺃﻛﺴﻮﻥ ﻭﺗﻮﺗﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺷﻞ ﻭﺷﻔﺮﻭﻥ( ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﻭﺑﻚ ﺗﺘﺠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﺮﻋﺔ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺗﺮﺳﺦ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺣﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ )ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻼ( ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻮﻥ ﺍﻟﺸﺎﺳﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ )،(2
ﻳﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﻳﻘﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻁﺮﻭﺣﺔ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ "ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ"
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ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻷﻫﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﻯ
ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴَﺮﻫﺎ .ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺳﻴﺐ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ  Lithium-ionﻭﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ) .(9ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﺮ
ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  120ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  500ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ
ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ .ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ  1000ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ/
ﺳﺎﻋﺔ  Kwhﻋﺎﻡ  2010ﺇﻟﻰ  268ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﻣﻮﺗﺮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺭﺗﻬﺎ
 Chevrolet Boltﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺇﻟﻰ  145ﺩﻭﻻﺭ  Kwhﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻼ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ  100ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ
 2020ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﻔﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ  125ﺩﻭﻻﺭ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ
 .(10) 2022ﻭﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ
) .(Economist 2017ﻓﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺷﻴﻔﺮﻭﻟﻴﻪ  Voltﺗﺘﻄﻠﺐ  10-4ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺷﺤﻦ ﺑﻄﺎﺭﻳﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺪﺓ
ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﺨﻼﻓﺎ ً ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ
ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ  EVSEﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺎﺣﻦ
ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ  40ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎﻡ  .2016ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﺑﻨﺤﻮ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﺿﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ .ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺳﻄﻮﻝ  Stockﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
11
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ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺤﻦ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺗﻬﺎ )ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ  BEVﻭ (PHEVﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  ،%35ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ.

البحـث األول

ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ )ﻛﻤﺤﻄﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ( ،ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ً ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺑﻞ ﻭﻧﺰﻉ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﺇﻟﻰ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺑﺈﻋﻔﺎءﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ  6ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ  PHEVﺇﻟﻰ  10ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ  BEVﻭﺗﻌﻄﻲ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﺎﻓﺰ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﻭﺳﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻨﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ .ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ  7800ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﺗﻌﻔﻲ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ﻣﺸﺘﺮﻱ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎء 7500
ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺇﻋﻔﺎءﺍﺕ ﻛﺈﻋﻔﺎء ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ  2500ﺩﻭﻻﺭ.
ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﻭﺃﺣﻘﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺣﻮﺍﻓﺰ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ .ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ
ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ ً ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ً ،ﻓﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻨﺤﻮ  5-4ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﺜﻼً ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﻋﺎ ٍﻝ ﻗﺪ ﻻ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺎً .ﺃﻣﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻼﺗﻬﻢ ﻓﻼ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺗﺘﻮﺍﻟﻰ
ﺣﻮﻝ ﻫﻴﻜﻞ ﻭﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻮﻕ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁﺔ ﺗﺸﺎﺅﻣﺎ ً ﺃﻭ
ﺗﻔﺎﺅﻻً ﺣﻮﻝ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻫﺬﺍ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﺪﺧﻼﺗﻬﺎ
ﻛﺎﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ).(11
ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻﺕ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻭﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻁﻮﻋﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ
ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ،ﺃﺑﺘﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  2010ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﺒﺎﻁﺆ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ  %1ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  2040ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺆ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻭﺿﻌﻒ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻨﻤﻂ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻁﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ
ﻭﺇﻥ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ )ﻣﺜﻼً ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻣﻨﺬ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﻥ(
 ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ :ﺍﻟﻔﺤﻢ ) (%0.2ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ) (%0.4ﻭﻧﻤﻮ ﺃﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ) (%1.6ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻗﻞ ﺑﻌﺜﺎ ً ﻟﻐﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ.
ً
 ﻧﻤﻮ ﻣﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ )ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻭﺭﻳﺎﺡ( ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻨﺤﻮ  %7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺤﻴﺚ
ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ  % 62ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ  2040-2017ﻭﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ  % 4ﺇﻟﻰ  %16ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ.
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 ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ  2040ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ
ﺗﺤﺴﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ،ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﺟﻬﺎ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ.
 ﺗﺤﻮﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫﺕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ %93
ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻋﻠﻰ ُﺟﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻟﺘﺼﻞ ﺣﺼﺘﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  %15ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻﺕ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺸﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ
ﻭﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺃﻭ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ،ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﻭﻣﺠﺎﻝ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻮﺍﺩﺭﻩ :ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﺑﺄﻥ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺗﺤﻮﻝ ﻅﺮﻭﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﺎﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻅﺮﻓﻴﺔ ﺗﻤﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺴﻴﺮﻫﺎ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﻄﻂ ،ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺗﺤﻔﺰﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻭﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻭﺿﻊ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻭﻣﺎﻟﻲ
ﻟﻼﺑﺘﻜﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ً ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻳﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺑﻨﺎء ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﺤﺎﻛﺎﺓ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻟﺴﺒﺮ ﺃﻏﻮﺍﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ .ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ
ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ  Problem-Drivenﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻻﻏﺘﻨﺎﻡ
ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ  Opportunity- Drivenﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻨﻰ
ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ).(12
ﻭﻳﺮﻯ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺟﺎﻧﺒﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺮﻳﻌﺎ ً ﻭﺫﺍ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻗﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻧﺎﺗﺠﺎ ً ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ .ﻓﻘﺪ
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ﺑﻌﺪ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻋﺎﻡ  1975ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﻣﻦ ﻗﺼﺐ ﺍﻟﺴﻜﺮ )ﺍﻻﻳﺜﺎﻧﻮﻝ( ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺪﻳﻼً ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﺣﻴﻨﻬﺎ
ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺤﻮ  %90ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ،ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺒﻨﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﺻﺒﺢ
ﻧﺼﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﺑﻞ ﺇﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻲ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﻣﻊ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ "ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ" ﻳﺘﺼﺪﺭ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻤﺎ ﺃﻭﺟﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻭﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ،ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺄﻁﺮﻭﺣﺎﺕ ﻧﻀﻮﺏ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺃﻗﺼﻰ
ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ "ﺫﺭﻭﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ" ﺃﻱ ﻗﺮﺏ ﻭﺻﻮﻝ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺗﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﻪ .ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺪﻧﻲ
13

19

20

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 168

البحـث األول

ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺎﺩﻣﻬﺎ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ )ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ  % 4ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً(
ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻭﺣﻘﻮﻝ ﺃﻗﻞ ﻏﺰﺍﺭﺓ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺮﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻀﺨﻴﻢ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺍﺟﻬﺘﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺿﺎﻓﺖ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺃﻁﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺎﺟﻪ ﻋﺎﻡ  1950ﺑﻨﺤﻮ  15ﻋﺎﻣﺎ ً ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﻟﻰ  30ﻋﺎﻣﺎ ً ﻓﻲ  1980ﻭ50
ﻋﺎﻣﺎ ً ﺍﻵﻥ ،ﻭﻫﻮ ﻭﺇﻥ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺭﻭﻧﻖ ﺃﻁﺮﻭﺣﺔ "ﺫﺭﻭﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ" ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ،ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﺣ َﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2010
ﺃﻁﺮﻭﺣﺔ "ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ.
ﻭﺗﻨﻄﻠﻖ ﺃﻁﺮﻭﺣﺔ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻁﺆ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻭﺑﺪﺃ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺤﻮ  %1.5ﺳﻨﻮﻳﺎً ،ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻐﺎﺯ ،ﻭﺗﺤﺴﻦ
ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻁﺮﻭﺣﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺗﻘﺪﺭ ﺷﺮﻛﺘﻲ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻮﺗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ً ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻋﺎﻡ  2040ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺪﺭﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻞ ﺑﻴﻦ
 2030-2025ﻭﺗﻘﺪﺭﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻛﻮﻳﻨﻮﺭ )ﺳﺘﺎﺗﻮﻳﻞ ﺳﺎﺑﻘﺄً( ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻡ  2030ﺃﻣﺎ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺗﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﻋﺎﻡ  .2040ﻭﺗﻘﺪﺭﻫﺎ ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭﺑﻚ ﻋﺎﻡ  2029ﻓﻲ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﻳﻘﺪﺭﻫﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﺎﻣﻲ
 2030ﺃﻭ  2042ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺮﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻄﻲء ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .ﻭﺑﺎﻟﻐﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻄﻠﻘﺎً ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﺍﺻ ُ
ﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ " ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺨﺎﻣﻠﺔ"  Stranded Assetsﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ  500ﻭ 600ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﺤﻠﻮﻝ
ﻋﺎﻡ  2035ﺃﻱ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻭﺃﻥ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺑﺘﺮﻭﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﺪﻳﺎ ً ).(13
ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ "ﺑﺬﺭﻭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻝ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ " ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﻧﻤﺎءﻩ" Low Carbon
 Economyﺃﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺁﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ،ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ،ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ً ﻧﺤﻮ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ً ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻱ ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺑﻞ ﻭﺗﺴﺎﺭﻋﻬﺎ
ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ،ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ً ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﺬﻫﻞ .ﻭﻟﻜﻦ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺮﻭﺣﺔ "ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ" ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺣﻮﻝ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﺤﺘﺪﻣﺎ ً ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺑﻘﻪ "ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ" ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮﺍء ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺃﻭ
ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻧﻤﻮﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﻋﻮﺍﻣﻞ.
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ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺁﺧﺮ ﻭﺑﺒﻂء ﻓﻲ ﺃﺧﺮﻯ .ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﺜﻼً ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ،
ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ .ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻣﻘﺒﻮﻻً ﻭﻣﺘﺎﺣﺎ ً ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﺪﺍ ً ﺯﻣﻨﻴﺎ ً ﺃﻁﻮﻝ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ .ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ
ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺯﻣﻦ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻗﻞ .ﻭﻛﻤﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺮﻭﻳﺠﻬﺎ .ﺃﻣﺎ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺒﺪﺃ ﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺱ
ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺪء ﺗﺤﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.
ﺇﻥ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﺑﻄﻴﺌﺎ ً ﺃﻭ ﺳﺮﻳﻌﺎ ً ،ﻭﺇﺣﺪﻯ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ "ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ
ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍ ً ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺒﺎ ً ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻬﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ً ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﻣﺤﺪﺩﺍ ً ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ .ﻛﻤﺎ ﻭﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻭﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻪ
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺗﻬﺎ )ﻛﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻭﺍﺟﻬﺘﻪ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻪ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﻜﺮﻳﺮﻩ ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﻪ .ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ،
ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻗﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻷﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ )ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ( ﺃﻭ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﻪ ﻭﺳﺮﻋﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻁ ﺳﻮﺍء ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ
ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﺑﻴﺌﻴﺎ ً ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻤﺪﻯ ﺃﻁﻮﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺘﺮﻭﻝ .ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺗﺨﺬ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻛﺸﺮﻛﺘﻲ ﺷﻞ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻭﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺠﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ .ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﺮﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺗﻌﻘﺪ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﺪﻣﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ،ﻭﻷﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﻮﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﺳﺎﺱ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ
ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ .ﺑﻞ ﺇﻥ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺑﻌﻀﻬﻢ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ( ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺠﺪﻳﺔ .ﺇﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺠﻌﻞ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻴﺌﻴﺎ ً .ﺃﻱ ﺍﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﺣﺪﺙ ﻋﻮﺿﺎ ً ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﻁﻠﺔ  Strandedﺣﺴﺐ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ )(Fattouh et.al. 2018
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البحـث األول

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﺴﺘﻮﺍﺟﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ .ﻓﺎﻷﻓﻖ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻭﺃﻓﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ .ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻮﺯﻉ ﺃﺻﻮﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ً ﺗﺘﺮﻛﺰ
ﺃﺻﻮﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ .ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺠﺰ ﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺪﻭﻟﻬﺎ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺃﻭ "ﺫﺭﻭﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ" ﺑﻄﻴﺌﺎ ً ﺃﻭ ﺳﺮﻳﻌﺎ ً ﻳﺘﻠﺨﺺ
ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺿﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻁﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ
ﺑﻌﻮﺍﺋﺪﻩ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ.
ﻭﻳُﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺳﺠﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺗﻬﺎ ﻁﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ُﻣﺮﺿﻴﺎ ً ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﻓﺰﺍ ً ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ .ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻋﺎﻡ  2014ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ .ﻭﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻭﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪﻫﻤﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ
ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺪﻯ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ
ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ .ﻭﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ "ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻷﻥ
ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻧﺘﺞ ﻋﻘﺪﺍ ً ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ً ﻳﺸﻮﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺡ ﻋﺪﺓ .ﻭﻻ ﺭﻳﺐ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻓﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺯﻣﻨﺎ ً ﻁﻮﻳﻼً ﻭﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ً ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ
ﻭﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ً
ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍً .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﺘﺮﻭﻝ ﻗﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﺗﻮﺍﺟﺪ ﻋﺎﻟﻤﻲ
ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺧﻴﺎﺭﺍ ً ﺻﻌﺒﺎ ً ﻻ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
)ﻭﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ( ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﻤﻼً ﻭﻣﺤﺮﺭﺍ ً ﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ .ﺇﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺩﻭﺭﺍ ً ﻫﺎﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺛﺒﺖ ﺟﺪﻭﻯ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺗﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ
ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺳﻌﺔ ﺟﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺤﻮ  40ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻭ243
ﺃﻟﻒ ﻗﺪﻡ ﻣﻜﻌﺐ ﻏﺎﺯ .ﻭﺗﺮﻯ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺃﻛﺴﻔﻮﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﺓ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ  2016ﻭ،2017
ﻓﺈﻥ ﺳﻌﺮ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ  17.3ﺩﻭﻻﺭ
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ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻭ 2.96ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺃﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ )(Fattouh et.al. 2018
ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ ﻭﺩﻣﺞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻧﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً،
ﻣﺆﺛﺮﺍ ً ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺃﻭ ﺑﻂء ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﺤﻔﺰﺍ ً ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ،ﻭﺇﻥ ﺑﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺫﺍﺕ ﺍﻛﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻳﻮﻣﺎ ً ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻪ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻭﺗﻜﺮﻳﺮﻩ ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ﻳﺠﺮﻱ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺷﻌﺎﺭﺍ ً ﻭﺇﻁﺎﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ،ﻓﻲ ﻅﻞ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺤﺮﻳـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ،ﻭﺇﻥ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﺒﺎﺩﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻭﺗﺒﺪﻻﺕ .ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺗﻨﺴﺎﺏ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ ﺗﻨﻤﻮ ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ،ﻭﻗﺒﻞ ﻭﺧﻼﻝ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ .ﺇﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ ،ﺣﻴﺚ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺇﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ
ﺑﻨﺎء ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺮﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺃﻳﻀﺎ ً
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﻤﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺟﻮﻟﺔ ﺍﻻﻭﺭﺟﻮﺍﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺿﻤﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ
ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺑﺈﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻭﻣﺴﺎﺭ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺗﺘﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ )ﻭﺇﻥ ﺗﺄﺛﺮﺕ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻈﺮ ﺃﻭ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ( ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺗﺄﺛﺮ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻜﻮﺹ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ ً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﺳﻮﻗﻲ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﻣﻌﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﻻﺗﻪ.
ﺇﻥ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺃﻭ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﺃﻣﻦ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ
ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺃﺳﻮﺍﻗﻪ .ﺇﺫ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﺑﺘﺪﺃﺕ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﺸ ُﻜﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻁﺎﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪ
ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﺪءﺍ ً ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﺤﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﺮﻭﺭﺍ ً ﺑﻌﺼﺮ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .ﻭﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻫﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ،ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻌﺒﺮﺍ ً ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﻭﺭﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻥ .ﻭﺇﺣﺪﻯ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺭﻭﺍﺝ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻗﺮﺏ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ .ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺑﻄﻴﺌﺎ ً ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺳﺮﻳﻌﺎ ً ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ
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ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ
ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻪ ،ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
البحـث األول

ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﺪﺭﺓ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﺑﻴﺌﻴﺎ ً ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ً ﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻵﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪﺩﺍ ً ﻫﺎﻣﺎ ً ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ .ﺃﻣﺎ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻓﻖ ﺯﻣﻨﻲ ﺃﻁﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻷﻁﻮﻝ ﻻﺣﺘﻴﺎﻁﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻓﺘﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺿﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻁﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻌﻮﺍﺋﺪﻫﺎ،
ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺗﻪ ﺑﻞ ﺿﺮﻭﺭﺗﻬﻤﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ً ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍً .ﻭﻋﻠﻰ
ﺧﻼﻑ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺤﺒﺬ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺪﻭﺍﻩ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ،ﺳﻴﺤﺮﺭ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ .ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺩﻣﺞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
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ﻫﻮﺍﻣﺶ
) (1ﺣﻮﻝ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﺍﻧﻈﺮ )(Bailey 2017
ﻭ) (Zhang et.al 2017ﺣﻮﻝ ﻓﺸﻞ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺟﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻧﻈﺮ ) Mc
 (Bride 2018ﻭﻛﺬﻟﻚ ) (Lester 2016ﻭ) (Financial Times 2015ﻭﺣﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻧﺠﺎﺡ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻧﻈﺮ ) (Sandbu 2015ﻭﻛﺬﻟﻚ ) Reddy, and
 (Kvangraven 2015ﻭﺣﻮﻝ ﻗﺮﺏ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺩﻭﺭ ﺃﻭﺑﻚ ﺍﻧﻈﺮ ) (Van de Graff 2017ﻭﻛﺬﻟﻚ
)ٍ (Slav 2016ﻭ )ِ(Alhajji 2016
) (2ﺣﻮﻝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺃﻧﻈﺮ ) (Cox 2017ﻭ) (El-Erian 2017ﻭﻛﺬﻟﻚ
) (Majumdar 2017ﻭ )(Ghemawat 2017
)) (3ﺍﻧﻈﺮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ) (Desta 2010ﻭﻛﺬﻟﻚ )ﺍﻟﻤﻨﻴﻒ (2000
) (4ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ،ﺃﻧﻈﺮ )ﺍﻟﻤﻨﻴﻒ (1997
) (5ﺃﻧﻈﺮ )ٍ (Schwab 2015ﻭ) (Marr 2016ﻭ) (Deloitte 2018ﻭﻛﺬﻟﻚ )(Sovacool 2016
) (6ﺃﻧﻈﺮ ) (Fatouh et al. 2018ﻭ)(Sovacool and Geels 2016
) (7ﺑﻠﻎ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﻋﺎﻡ  2016ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﻮ ﻅﺒﻲ ﻧﺤﻮ  2.4ﺳﻨﺖ ﺗﻼﻫﺎ
ﻋﻄﺎء ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2017ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻨﺪ  2.3ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ /ﺳﺎﻋﺔ .ﺃﻧﻈﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ) IRENA
 (2018ﻭﻛﺬﻟﻚ ) (MEES 2018ﻭﺣﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺃﻛﺴﻔﻮﺭﺩ ﺃﻧﻈﺮ )(Fatouh et al. 2018
) (8ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ  BEVﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻫﺠﻴﻨﺔ ﻭﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )ﺃﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ ﻭﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ( ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺏ  PHEVﻭﺑﻠﻎ
ﺍﺳﻄﻮﻝ ﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎﻥ ،ﺣﻮﺍﻟﻲ  800ﺃﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.
) (9ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪﺍً ،ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺍﻭﺩ ﻣﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺗﻮﻣﺎﺱ
ﺍﺩﻳﺴﻮﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻧﺘﺠﺖ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻘﻄﻌﻬﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ
ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺑﻄﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﻭﻳﻌﺎﺩ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ.
) (10ﺃﻁﻠﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﻼ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻜﻮﻥ ﺧﻼﻑ ﻣﻘﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻳﺘﺮﻭﻳﺖ( ﻋﺎﻡ  2017ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺳﻴﺎﺭﺓ  Model 3ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺒﻄﺎﺭﻳﺔ  60-50ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﻁ ﺳﺎﻋﺔ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺔ  346ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺧﻼﻝ  40-30ﺩﻗﻴﻘﺔ
) (11ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ  Mobilityﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻴﺾ ﻋﻦ
ﻋﻼ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺃﻭ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻭﺑﺮ ﻭﻛﺮﻳﻢ ﻭﻟﻴﻔﺖ ﻭﺩﻳﺪﻱ ﻭ ُ
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺛﻮﺭﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺮﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ
ﻭﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﺃﻧﻈﺮ ) (IEA 2018ﻭ )ﺍﻟﻤﻨﻴﻒ (2017
) (12ﺃﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼً )(Sovacool and Geels 2016
) (13ﺃﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼً ) (McGlade and Ekins 2014ﻭ) (van der Ploeg and Rezai 2016ﻭﻛﺬﻟﻚ
)(Manley, et.al. 2017
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 .1المقدمة

في السبعينيات من القرن الماضي برز توجه لدى الدول العربية المنتجة للنفط الستغالل احتياطاتها
الهيدروكربونية الضخمة لتقليل االعتماد على عائدات البترول المتذبذبة من جهة واالنتقال باقتصاداتها من
اقتصادات أحادية المورد إلى اقتصادات متعددة الموارد يقود القطاع الصناعي فيها قاطرة التنويع االقتصادي
وتمثل صناعة البتروكيماويات حجر الزاوية في هذا التوجه .وساعد في بلورة خيار تصنيع البتروكيماويات
توفر فوائض مالية ضخمة لدى الدول المصدرة للنفط جراء ارتفاع أسعار النفط في عام  1973والتي تتطلبها
إقامة البنية التحتية لهذه الصناعة التي تتسم بكثافتها الرأسمالية.

البحـث الثاني

وشكلت توجهات الدول العربية النفطية إلقامة صناعات بتروكيمياوية مصدر قلق مزمن لدى شركات
البتروكيماويات في الدول الصناعية إلدراكها بأن كلفة إنتاج البتروكيماويات في الدول النفطية متدنية بسبب
وفرة وتسعيرة الغاز الطبيعي التنافسية وتحديدا الغاز المصاحب ( )Associated Gasالتي تعكس تكلفة إنتاجه
الهامشية كونه منتج عرضي ينتج عند إنتاج النفط وكانت كميات ضخمة تحرق منه لعدم توفر البنية التحتية
لنقله إلى مواقع االستهالك ما قلل من جدواه االقتصادية عند فوهة البئر .ونظرا لكون الغاز يستخدم من قبل
الصناعة كلقيم وكوقود ويشكل سعره نسبة عالية تتجاوز  %50من تكاليف اإلنتاج في صناعة البتروكيماويات
فإنه يشكل "ميزة نسبية" للدول النفطية تجعلها ذات تنافسية عالية عالميا .وهذا األمر شكل عامل جذب في
ذات الوقت لشركات النفط والبتروكيماويات العالمية التي تتنافس فيما بينها للنمو والتوسع في الوقت الذي
كانت تعاني فيه من تراجع في إمدادات الغاز وارتفاع أسعاره في مراكز إنتاجها التقليدية.
وتميزت تجربة دول الخليج العربي من بين الدول العربية بقدر كبير من النجاح حيث تحولت األولى في فترة
وجيزة من الزمن إلى أحد أهم مراكز إنتاج البتروكيماويات عالميا .ولم يأت هذا النجاح اعتباطا بل جاء نتيجة
لما قامت به حكومات دول الخليج من خطوات في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي تمثلت بإقامة
بنية تحتية متطورة في المدن الصناعية مكتملة المنافع ومرتبطة بشبكة طرق وموانئ ،وبناء وتشغيل شبكات
الغاز الطبيعي وسوائله ،وإنشاء شركات وطنية إلنتاج وتسويق البتروكيماويات .وكل تلك الخطوات تمت
بنجاح كبير مرده إلى توزيع األدوار والدرجة العالية من التنسيق والتكامل بين عدة أطراف حكومية مرتبطة
بتوفير إمدادات الغاز وإنشاء وإدارة المدن والموانئ الصناعية وصناديق وبنوك التنمية الصناعية .إضافة إلى
ذلك فأن ذلك النجاح يعود أيضا إلى صياغة شراكة مع كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذه الصناعة تم
من خاللها مبادلة جزء من الميزة النسبية التي تملكها دول الخليج العربي في مجال الطاقة وخامات التغذية
نظير االستفادة من إمكانات الشركاء األجانب في مجال التقنيّة وخبراتها في التشغيل والتسويق وتدريب وتأهيل
العمالة الوطنية للعمل في شركات البتروكيماويات الخليجية الجديدة .وشكلت صيغة المشاريع المشتركة وسيلة
عملية وناجزة ـ في مرحلة التأسيس على وجه التحديد ـ لبناء مشاريع ناجحة تحقق الربح لجميع الشركاء
وتخدم أغراض التنمية في دول الخليج العربية.
وسيتم في هذه الورقة تسليط الضوء بإيجاز على نشأة وتطور صناعة البتروكيماويات على المستويين العالمي
والعربي مع التوسع في استعراض التجربة الخليجية في تطوير قطاع البتروكيماويات والعوامل التي أسهمت
في تحول منطقة الخليج العربي خالل عقود قليلة إلى أحد أهم مراكز إنتاج البتروكيماويات في العالم.
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.2

لمحة عن بدايات صناعة الكيماويات عالميا

1.2

أوروبا  ..مهد الصناعة األول

مع انطالقة الثورة الصننننننناعية في إنجلترا والحقا في ألمانيا في الفترة ما بين  1850-1750م شننننننهدت أوروبا
التحول من الصننناعات الصننغيرة في الورش إلى نظام مصننانع الكيماويات المسننتقلةو ورافق ذلك التحول من
العمل اليدوي إلى المكننةو والتي جاءت معها االنطالقة الحقيقية لصناعة الكيماويات الحديثة.
اعتمدت صناعة الكيماويات في أوروبا في بداياتها على الفحم الحجري إلنتاج وحدات البناء األساسية وإلى
حد أقل بكثير على المصادر الطبيعية (الذرة وقصب السكر إلنتاج اإليثانول وحامض الخل) .وكان لذلك أثر
مباشر على قاعدة منتجاتها والتي غلب عليها كونها كيماويات عطرية ( )Aromaticsفي شبه غياب للكيماويات
األليفاتية الخطية ( .)Linear Aliphaticكما أنتشر على نطاق واسع استخدام مدخالت إنتاج مشتقة من الكحوليات
نباتية المصدر في الفترة الممتدة ما بين السنوات .1930-1920
وبدأت هيمنة ألمانيا على المشهد في صناعة الكيماويات األوروبية ـ وتحديدا ً في المنتجات الكيماوية العضوية
ـ مع اندالع الحرب العالمية األولىو وتمثل الدافع الرئيس وراء االنطالقة القوية للصناعة في ألمانيا في تأمين
احتياجات البالد خالل الحرب من المنتجات الكيماوية التي يدخل قسم كبير منها في اإلنتاج الحربي
واالستعاضة عما كان يستورد من الخارج النقطاع خطوط اإلمداد آنذاك .وكان للشركات األلمانية مثل باسف
()BASFو وهوكست ()Hoechstو وواكر ()Wackerو وباير ( )Bayerقصب السبق في تطوير وإنتاج مجموعة
كبيرة من الكيماويات أبرزها األمونيا التي بدأت باسف ( )BASFإنتاجها تجاريا باستخدام تقنية هابر-بوش
( )Haber-Bosch Processفي عام  1913وال زالت تستخدم لحد اآلن.
وبالمثل أسهمت الحرب العالمية الثانية في دفع عجلة التوسع في صناعة الكيماويات وتطوير منتجات جديدة
لسد احتياجات اآللة الحربية لألطراف المتحاربة .وبانتهاء الحرب حصل توسع كبير في صناعة
البتروكيماويات في أوروبا وشهد عقد الخمسينيات بداية اإلنتاج التجاري للبوليمرات البالستيكية .وأسهم
االنتعاش االقتصادي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية في إدخال صناعة الكيماويات في فترة من النمو
المطرد اتسمت بتسارع وتيرة تطوير التقنيات واإلنتاج التجاري.
وخالل العقدين الماضيين ( )2016-1996تراجع الموقع الريادي ألوروبا ألسباب عدة من بينها أن  %90من
النمو العالمي كان خارج أوروبا وتحديدا في االقتصادات الناهضة والناميةو كما أسهم ارتفاع أسعار مدخالت
اإلنتاج (النافثا) المستوردة في تراجع تنافسية الصناعة .ونتيجة لذلك شهدت الصناعة األوروبية عمليات إعادة
هيكلة اختفت على إثرها شركات رائدة في هذه الصناعة مثل شركات :باير ( )Bayerو ( )Hoechstاأللمانية
وآي سي آي ( )ICIالبريطانية .واتسمت توجهات الصناعة األوروبية خالل هذه المرحلة بتركيزها على إنتاج
الكيماويات المتخصصة وتطوير قدراتها االبتكارية.
في عام  2016بلغت قيمة مبيعات صناعة الكيماويات األوروبية نحو 507مليار يوروو تتصدر ألمانيا المشهد
في أوروبا بمبيعات بلغت قيمتها نحو  145مليار يورو تمثل نحو  %28.5من إجمالي قيمة مبيعات صناعة
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األوروبية تلتها كل من فرنسا وإيطاليا بمبيعات بلغت قيمتها على التوالي  71و 50مليار يورو تشكل  %14و
 %10من قيمة مبيعات الكيماويات األوروبية.
وعلى صعيد قاعدة منتجات الصناعة األوروبية تشكل الكيماويات المتخصصة  %27.2تليها البتروكيماويات
نحو  %25.9والبوليمرات  %21.6وتتقاسم كل من الكيماويات األساسية والكيماويات االستهالكية النسبة
الباقية.

البحـث الثاني

2. 2

الواليات المتحدة  ..الموطن الجديد للصناعة

تُجمع آراء المؤرخين على أن بدايات انطالقة صناعة الكيماويات الحديثة في الواليات المتحدة األمريكية تعود
إلى مطلع العشرينيات من القرن الماضي .ورافق هذه االنطالقة تحول الصناعة من االعتماد على الفحم
الحجري إلى الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية كمدخالت لإلنتاجو والتي أسهمت وفرتها وتدني أسعارها في
الواليات المتحدة في تحقيق نمو مطرد ومتسارع للصناعات الكيماوية .وكان التحول المتزايد نحو استخدام
مشتقات البترول كمدخالت لإلنتاج في صناعة الكيماويات سببا ً في شيوع مصطلح "البتروكيماويات" لتمييز
هذه المنتجات الكيماوية عن تلك المشتقة من الفحم الحجري .وكان لسهولة التشغيل والصيانة للوحدات العاملة
باستخدام الغاز ومشتقات البترول مقارنة بمثيالتها التي تستخدم الفحم أثرا بالغا ً في تسارع تحول الشركات
المنتجة للكيماويات بعيدا عن الفحم الحجري .كما شكل تطوير تقنيات تكرير البترول عامال مساعدا في هذا
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التحول حيث أسهمت مصافي تكرير البترول في توفير مزيج أوسع من خامات أو مدخالت إنتاج
البتروكيماويات .وخالل تلك الفترة اتسمت مسيرة الصناعة بعدد من التوجهات أبرزها:
أ) استخدام مدخالت إنتاج أقل كلفة
ب) توسيع منتجات الصناعة عبر تطوير منتجات عضوية جديدة (مثل أكسيد البروبلين ،وحامض
األكريلك ،وحامض التريفثالك ،واألولفينات الخطية) ومنتجات بوليمرية جديدة (مثل :البولي بروبلين،
البولي أستر ،البولي يورثين ،البولي كاربونيت ،البولي أمايد (النايلون).
ت) تقليل األثر البيئي للصناعة عبر تطوير طرق إنتاج أقل تلويثا للبيئة وللصحة والسالمة المهنية.
ث) التوسع المطرد للطاقات التصميمية لوحدات اإلنتاج من خالل التعاون مع الشركات الهندسية الرائدة
وشركات تصنيع المعدات لتوظيف اقتصاديات الحجم وتطوير طرق جديدة بطاقات تصميمية كبيرة
إلنتاج الكيماويات األساسية والذي أدى بدوره إلى تخفيض ملموس في تكاليف اإلنتاج.
وخالل الفترة  1960-1940أصبحت صناعة البتروكيماويات أكبر القطاعات الصناعية حجماو موفرة عددا
هائال من المنتجات الوسيطة التي تستخدم إلنتاج البالستيكو واأللياف الصناعيةو والمطاط الصناعيو وغيرها
من المنتجات التي أضحت بديال جيدا من الناحيتين االقتصادية والبيئية عن العديد من المنتجات الطبيعية.
ونتيجة للطلب القوي من صناعات رئيسية ازدهرت خالل الستينيات والسبعينيات كصناعة السيارات وصناعة
اإللكترونيات أنتعش الطلب على البتروكيماويات وتسارعت وتيرة االبتكار إلضافة منتجات جديدة والتوسع
في الطاقات اإلنتاجية القائمة .وفي تلك الفترة ظهرت بوادر شح في إمدادات البترول والغاز في الواليات
المتحدة اضطرت معها صناعة البتروكيماويات إلى تغيير توجهاتها وأسفرت عن اتجاهات جديدة للصناعةو
أبرزها:
.I
.II

التحول نحو تكسير مزيج من سوائل الغاز (اإليثان +البروبان) إلنتاج األثيلين بدال من االقتصار على
اإليثان كلقيم .ففي مطلع السبعينات كان  %20من إنتاج األثيلين في الصناعة األمريكية مصدره سوائل
البترول الثقيلة (النفثا وغاز الزيت) لكن النسبة ارتفعت بحلول منتصف السبعينيات إلى .%50
التكامل بين صناعات البتروكيماويات والتكرير الذي تبنته العديد من شركات النفط العالمية مثل أكسون
وموبيل وشل .وأضحى تكسير النفثا وغاز الزيت ( )Naphtha and Gas Oilمجديا اقتصاديا .وأصبح
هذا الخيار الحقا مفضال حتى لدى شركات النفط التي ال تملك ذراعا إلنتاج البتروكيماويات .

وفي مطلع األلفية الثانية أحدث التوسع في انتاج الغاز الصخري (غاز السجيل) وتدني أسعاره في الواليات
المتحدة في انتعاش صناعة الكيماويات األمريكية وفي تحقيق طفرة في إنتاج الكيماويات األساسية وتحديدا
األثيلين ومشتقاته .ويتجسد ذلك في حصة اإليثان في خامات التغذية للصناعة التي ارتفعت من  %50في عام
 2005إلى  %65في عام  2013والتي من المتوقع أن تبلغ  %80خالل السنوات المقبلة مع بدء تشغيل العديد
من المجمعات الصناعية التي يجري تشييدها حاليا والتي من المتوقع أن تضيف  10مليون طن من األثيلين
خالل السنوات العشر المقبلة .وفي عام  2016بلغت قيمة مبيعات صناعة الكيماويات األمريكية  528مليار
دوالر تشكل ما نسبته  %15من إجمالي مبيعات صناعة الكيماويات العالمية محتلة المرتبة الثانية بعد الصين.
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ويبلغ عدد المشاريع التي تغذيها ثورة الغاز الصخري (السجيل) بنهاية أبريل  2018نحو  325مشروع
باستثمارات بلغت  194مليار دوالر لشركات  %64منها من خارج الواليات المتحدة.

3.2

عولمة الصناعة  ..وريادة الصين

البحـث الثاني

في نهاية عقد الخمسينيات بدأت صناعة البتروكيماويات العالمية رحلة الهجرة من موطنها "التقليدي" في
أوروبا والواليات المتحدة إلى عدد متزايد من بلدان العالم .وبرزت في مطلع الستينيات اليابان كمركز متقدم
إلنتاج الكيماويات في شرق آسيا .أعقب ذلك دخول الدول النفطية إلى نادي منتجي البتروكيماويات في
السبعينيات من القرن الماضي .ولعب توفر "الميزة النسبية" (والتي تعرف بأنها إنتاج سلعة معينة بتكاليف أقل
من تكاليف إنتاجها في األسواق المصدرة إليها) دورا رئيسيا في عولمة اإلنتاج والتوسع في بناء مجمعات
بتروكيماوية عمالقة في مناطق تمتلك تلك الميزة وتقع خارج النطاق الجغرافي للدول الصناعية .وتكتسب
مواقع اإلنتاج الجديدة "الميزة النسبية" إما بسبب قربها من مصادر إمدادات خامات التغذية (الغاز الطبيعي
والمشتقات البترولية) أو لقربها جغرافيا من األسواق الرئيسية .وتبرز كمثال على بلدان ينطبق عليها الشق
األول من عناصر "الميزة النسبية" دول الخليج العربيو فيما ينطبق على سنغافورة الشق الثاني من عناصر
الميزة النسبية والمتمثل بقربها جغرافيا من السوق الصيني الضخم.
وتضمنت هجرة الصناعة من مراكزها التقليدية ليس فقط نقل التقنية بل أيضا تطوير مهارات اإلنتاج والتشغيل
والتسويق ألبناء تلك البلدان ممن تم تأهيلهم للعمل في خطوط اإلنتاج ومنظومة اإلمداد والمبيعات .وبذلك
حققت "عولمة" الصناعة بالنسبة للدول النامية إضافة إلى ما تقدمو أمرا مهما ً يتمثل بفرص تطوير الموارد
البشرية الوطنية .واألمر الذي ال يقل أهمية عن ذلك قيام الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع بنقل المعايير
الصارمة في مجال السالمة المهنية وحماية البيئة إلى مواقع اإلنتاج الجديدة في الدول النامية والتي إما لم تكن
موجودة فيها أو لم تكن بالمستوى المطلوب.
وفي فترة السبعينيات من القرن الماضي بدأت الصين تبرز كقطب رئيسي في صناعة الكيماويات عالميا .فبعد
تحولها تدريجيا نحو اقتصاد السوق بدأ ً من عام  1979والذي نتج عنه االنفتاح نحو االستثمارات األجنبية
والتجارة الدولية ،تبنت الصين خطط لتقليص اعتمادها على وارداتها من الكيماويات والسير بخطى ثابتة
ومتسارعة نحو الصدارة عالميا على مستوى اإلنتاج واالستهالك والتصدير .وعملت الحكومة الصينية على
بلورة خطط استراتيجية ركزت على تخصيص كل مقاطعة لتكون مركزا لصناعة معينة وطورت حزمة من
الحوافز لجذب الشركات العالمية لالستثمار في الصين بمشاركة الشركات الصينية المملوكة في الغالب للحكومة
الصينية وفقا لعدد من الشروط منها :أن تكون تلك الشركات مالكة لتقنيات متقدمة توظفها في المشروع ،وأن
تقوم بتدريب وتوظيف ما ال يقل عن  %50من العمالة من الصينين وتخصص ما ال يقل عن  %50من إنتاجها
للسوق المحلي .وتعتبر صناعة الكيماويات في الصين حديثة نسبيا واتسمت منذ أواخر السبعينات من القرن
الماضي بزخم نمو قوي وسريع يعد األعلى عالميا حيث بلغ معدل نمو القطاع الصناعي خالل الفترة (1979
 )2003أكثر من  %10سنوياً .ولم يقتصر التوسع على حجم وقاعدة المنتجات بل تجاوزها إلى نجاح الشركات|7
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الصينية في تطوير تقنيات التصنيع التي تعتمد على تحويل الفحم الحجري إلى كيماويات .كما نشطت الشركات
الصينية الكبرى (ساينوبك ،وبتروشاينا) في التوسع خارجيا من خالل المشاريع المشتركة أو من خالل
االستحواذ على أصول لشركات عالمية منتجة للكيماويات.
وفي الفترة ما بين  2015-2000أرتفع حجم اإلنتاج الصيني من الكيماويات من  80مليون طن تشكل  %8من
إجمالي حجم اإلنتاج العالمي إلى  632مليون طن تمثل  %34من حجم اإلنتاج العالمي وبمعدل نمو سنوي بلغ
 ،%13.8وهو األعلى عالميا ً .وبالمثل ارتفعت قيمة مبيعات صناعة الكيماويات الصينية خالل الفترة – 2006
 2016بمعدالت عالية عالميا .ففي عام  2006كانت حصة الصين من إجمالي قيمة مبيعات صناعة الكيماويات
العالمية  274مليار دوالر تشكل ما نسبته  %13في عام  ،2006ارتفعت في عام  2016إلى  1.5تريليون
دوالر تشكل ما نسبته  %39من إجمالي قيمة مبيعات الكيماويات عالميا .ووفقا لتقديرات المجلس األوروبي
للصناعات الكيماوية ( )Ceficمن المتوقع أن تواصل الصين تصدرها للمشهد العالمي موسعة حصتها من
إجمالي مبيعات الكيماويات العالمية بحلول  2030بمبيعات تصل إلى  3.2تريليون دوالر تشكل ما نسبته %44
من إجمالي قيمة مبيعات الكيماويات عالميا ً.
ويجسد تصدر الصين للمشهد العالمي في صناعة الكيماويات البيانات المدرجة في الجدول ( )2.1والتي توضح
أن نسبة التغيير في حصة الصين خالل الفترة  2016-2006كانت األعلى عالميا وبلغت  %200مقارنة
بمستويات عام  .2006في المقابل ،انكمشت حصص مراكز اإلنتاج التقليدية في أوربا وأمريكا الشمالية واليابان
خالل نفس الفترة بمعدالت عالية تراوحت بين .%44-33
جدول ( – )1-2التغير في حصص مراكز اإلنتاج التقليدية من إجمالي قيمة مبيعات الكيماويات السنوية
العالمية وتصدر الصين للمشهد العالمي ()2030 – 2006
المنطقة /الدولة

الحصة من قيمة مبيعات الكيماويات

نسبة التغيير في الحصص
()2016-2006

2006

2016

2030

أوروبا

%32

%18

%15

%44 -

أمريكا الشمالية

%24

%16

%14

%33 -

اليابان

%7

%4

%4

%43 -

الصين

%13

%39

%44

%200 +

بقية دول العالم

%24

%23

%23

%4 -

المصدر :تحليل لبيانات المجلس األوروبي
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4.2

الدول العربية واالنضمام إلى نادي منتجي الكيماويات

كان للتحول الذي شهدته الصناعة العالمية من االعتماد الكلي على الفحم إلى االعتماد على النفط والمشتقات
النفطية كمدخالت لإلنتاج أبلغ األثر في االنتشار الجغرافي للصناعة ونشوء أهم مراكز إنتاج الكيماويات
بالقرب من مراكز إنتاج النفط .ولما تحويه من احتياطيات ضخمة من النفط والغاز تبنت عدد من الدول العربية
خطط لتطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية فيهاو وبرزت إضافة إلى دول الخليج العربي كل من الجزائرو
والعراقو وليبياو ومصر.
أ .صناعة الكيماويات في الجزائر
البحـث الثاني

في النصف الثاني من السبعينيات أقدمت الجزائر عبر شركة النفط الوطنية (سوناطراك) على إقامة ستة
مجمعات صناعية بمشاركة عدد من الشركات األجنبية في قطاعي الكيماويات واألسمدة الكيماوية متوزعة
بين ثالث مناطق صناعية هي أرزيوو وسكيكدةو وعنابة ويبلغ إجمالي طاقاتها اإلنتاجية نحو  10.5مليون
طن/سنةو تشكل األسمدة النتروجينية والفوسفاتية  %90منها فيما تبلغ حصة البتروكيماويات منها نحو %10
من اإلجمالي .وتضم قائمة مجمعات صناعة الكيماويات الجزائرية كل من:
• مجمع الميثانول ومشتقاته ()CP1Z
ويعد باكورة المجمعات الصناعات الكيماوية في منطقة أرزيو وتم تطويره عام  1976وتتوزع ملكيته بين
سوناطراك ( )%49والشركة الجزائرية للميثانول ()%51و وينتج  100ألف طن/سنويا من الميثانول وكميات
تتراوح بين  40-10ألف طن/سنويا من الفورمالديهايد واليوريا فورمالديهايد والميالمين.
• مجمع سكيكدة للبتروكيماويات (()CP1K
وتم تطويره ذاتيا من قبل سوناطراك وينتج أحادي كلوريد الفنيل ( )VCMبطاقة إنتاجية تبلغ  40ألف طن/سنة
والبولي فنيل كلورايد ( )PVCبطاقة إنتاجية تبلغ  35ألف طن/سنة.
• مجمع سكيكدة للبتروكيماويات (()CP2K
وتساهم في ملكيته سوناطراك ( )%67بمشاركة شركة ريبسول األسبانية ( )%33وينتج بتروكيماويات بطاقات
إنتاجية صغيرة نسبيا مخصصة للسوق المحلي تشمل األثيلين ( 120ألف طن/سنة)و البولي أثيلين عالي الكثافة
( 130ألف طن/سنة)و والبولي أثيلين منخفض الكثافة ( 48ألف طن/سنة).
• مجمع العطريات في سكيكدة
وتم تطويره ذاتيا من قبل سوناطراك ويتكامل مع مصفاة سكيكدة وينتج الزايلين ( 245ألف طن/سنة)و والبنزين
( 90ألف طن/سنة)و والبارازايلين ( 40ألف طن/سنة)و وألكيل البنزين الخطي ( 50ألف طن/سنة).
• مجمع سورفيرت ()Sorfert
وهو مجمع إلنتاج األسمدة الكيماوية في المنطقة الصناعية بأرزيو وتشترك في ملكيته سوناطراك ()%51
وشركة أوراسكوم المصرية ( )%49وينتج األمونيا ( 1.35مليون طن/سنة) واليوريا ( 1.2مليون طن/سنة).
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• مجمع الشركة الجزائرية العمانية لألسمدة والمخصبات
وهو مشروع مشترك مملوك لسوناطراك ( )%51ومجموعة سهيل بهوان العمانية ( )%49ويقع في المنطقة
الصناعية بأرزيو وينتج األمونيا ( 1.35مليون طن/سنة) واليوريا ( 2.4مليون طن/سنة)
• مجمع األسمدة فيرتيل ()2&1( )Fertial
وهو مجمع األسمدة األكبر في الجزائر ومملوك مشاركة بين سوناطراك ( )%34ومجموعة فيالرمير األسبانية
( )%66وتتوزع منشآته بين المنطقة الصناعية بسكيكدة وعنابة وينتج األسمدة الفوسفاتية ( 740ألف طن/سنة)
واألمونيا ( 990ألف طن/سنة) ونترات األمونيوم ( 825ألف طن/سنة).
وتعثرت عدد من المشاريع المشتركة لسوناطراك في قطاع البتروكيماويات في العقد الماضي من بينها مشروع
لمجمع إلنتاج مليون طن سنويا من الميثانول مع تحالف لشركات أجنبية بقيادة شركة القرين الكويتية
وباستثمارات تقديرية بلغت مليار دوالر وكان مخططا تشغيله عام  .2013كما أعلن في عام  2007عن مشروع
مشترك لسوناطراك لتطوير مجمع أرزيو للبتروكيماويات ( )CP3Kيتضمن وحدة لتكسير اإليثان بطاقة إنتاجية
تبلغ  1.4مليون طن/سنة تتكامل مع وحدات إلنتاج البولي أثيلين ( 800ألف طن/سنة) وجاليكول األثيلين (410
ألف طن/سنة) .وقدرت تكلفة المشروع بما يزيد على  3مليار دوالر وتتوزع ملكيته بين سوناطراك ()%51
وكل من توتال الفرنسية ( )%39وقطر للبترول ()%10و لكن المشروع تم تأجيله بسبب نقص في إمدادات
غاز اإليثان.
ب .صناعة الكيماويات في العراق
في العراق بدأت المساعي إلقامة صناعة بتروكيماويات وكيماويات بمقاييس عالمية في أواخر الستينيات لكن
تلك الخطط تعثرت بسبب غياب االستقرار السياسي وسلسلة الحروب التي كان العراق طرفا فيها .وأقتصر
اإلنجاز في هذا القطاع على الشركات والمجمعات الصناعية التالية:
• مصنع األسمدة الجنوبية
وتم بناؤه في أبو الخصيب عام  1969من قبل شركة ميتسوبيشي اليابانية ويستخدم تقنيات مرخصة من شركة
هالدور توبسو الدنماركية إلنتاج  66ألف طن/سنويا من األمونيا وسنامبروجيتي اإليطالية إلنتاج نحو  53ألف
طن/سنويا من اليوريا .وفي عام  1978تم توسعة المجمع بإضافة خطوط إلنتاج األمونيا بطاقة إنتاجية (264
ألف طن/سنويا)و واليوريا ( 429ألف طن/سنويا).
• مجمع خور الزبير للبتروكيماويات
تم تشييده في عام  1977من قبل شركة ( )ABB Lumus Globalفي خور الزبير الذي يبعد  28كيلومتر عن
مدينة البصرة بتكلفة بلغت  1.1مليار دوالر إلنتاج منتجات سلسلة األثيلين بطاقات إنتاجية محدودة نسبياو
تشمل :األثيلين ( 130ألف طن/سنة) ومشتقاته من البي في سي ( 66( )PVCألف طن/سنة)و والبولي أثيلين
بنوعيه عالي ومنخفض الكثافة ( 90ألف طن/سنة) إضافة إلى كميات محدودة من حامض الهيدروكلوريك
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والصودا الكاوية .وفي عام  1987تم إضافة مصنع إلنتاج األسمدة النتروجينية بطاقات تصميمية تبلغ  330ألف
طن/سنويا من األمونيا و 528ألف طن/سنويا من اليوريا.
• مجمع األسمدة في بيجي
وتم تشييده في مدينة بيجي ( 220كيلومتر شمال بغداد) عام  1978بطاقة تصميمية تبلغ  330ألف طن/سنة
من األمونيا و  580ألف طن/سنويا من اليوريا .وبدء التشغيل التجريبي للمصنع في عام .1990
وشهدت تلك الفترة أيضا إنشاء الشركة العربية لكيماويات المنظفات (أرادات) وهي مشروع عربي مشترك
تشارك في ملكيته حكومات العراق ( )%32والكويت ( )%32والسعودية ( )%10إضافة إلى الشركة العربية
لالستثمار ( )%16والشركة العربية للتعدين .وصمم المصنع الذي يقع في مدينة بيجي إلنتاج مدخالت صناعة
المنظفات ( )Linear Alky Benzeneبطاقة تصميمية تبلغ  50ألف طن بالسنة.
البحـث الثاني

• مصنع األسمدة الفوسفاتية في عكاشات
وتم إنشاؤه في عام  1978وينتج  1.5مليون طن سنويا من األسمدة الفوسفاتية والمركبة ()MAP, NP, TSP
ويقع في مدينة القائم غرب العراق.
وتوقفت معظم تلك المجمعات عن اإلنتاج جراء الدمار الذي تعرضت له خالل سلسلة الحروب التي كان
العراق مسرحا لها خالل العقود األربعة الماضية وجرى خالل العقد الماضي إعادة تشغيل بعضها وإن
بمعدالت تشغيل تقل كثيرا عن طاقاتها التصميمية.
ت .صناعة الكيماويات في ليبيا
تعود بداية صناعة البتروكيماويات في ليبيا إلى نهاية عقد السبعينات عندما تم بناء وتشغيل عدد من المجمعات
الصناعية المملوكة للمؤسسة الوطنية الليبية للنفطو وتشمل:
• مجمع البريقة للبتروكيماويات
ويضم المجمع الذي بدأ تشغيله عام  1978وحدات إلنتاج الميثانول واألمونيا واليوريا .وشهد المجمع توسعات
في االعوام  1985و 1991رفعت الطاقات اإلنتاجية السنوية للميثانول لتبلغ ( 720ألف طن)و واألمونيا (700
ألف طن)و واليوريا ( 900ألف طن) .وفي عام  2009تم االتفاق مع شركة يارا ( )Yaraالنرويجية إلنشاء
الشركة الليبية النرويجية لألسمدة لتطوير مجمع البريقة في صفقة قيمتها  225مليون دوالر .وبموجب تلك
الصفقة تملك يارا  %50من المجمع في الوقت الذي احتفظت فيه المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة الليبية
لالستثمار بـ  %25لكل منهما.
• مجمع أبو كماش للبتروكيماويات
وبدأ تشغيله في عقد السبعينيات ويضم وحدات إلنتاج ثاني كلوريد اإلثيلين ( )EDCبطاقة ( 104ألف طن/سنة)و
وكلوريد الفينيل ( )VCMبطاقة ( 60ألف طن/سنة)و وبوليمر كلوريد الفينيل ( )PVCبطاقة ( 60ألف طن/سنة)و
والصودا الكاوية بطاقة ( 50ألف طن/سنة).
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• مجمع راس النوف للبتروكيماويات
وتم تشغيله في عام  1987ويعد أكبر المجمعات الصناعية المملوكة للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط والمصدر
األساسي لألولفينات في ليبيا .وتبلغ الطاقات اإلنتاجية السنوية لوحدات المجمع :اإلثيلين ( 330ألف طن/سنة)
والبولي إثيلين عالي الكثافة ( 80ألف طن/سنة) ،والبولي أثيلين منخفض الكثافة الخطي ( 160ألف طن/سنة)،
والبروبلين ( 170ألف طن/سنة) ،والبيوتاديين ( 585ألف طن/سنة) .وفي عام  2007أعلنت المؤسسة الوطنية
للنفط نيتها الدخول في شراكة بنسبة  50:50مع شركة داو كيميكال األمريكية لتوسعة وتشغيل مجمع راس
النوف لكن تلك الخطط لم ترى النور.
ث .صناعة الكيماويات في مصر
بدأت صناعة البتروكيماويات في مصر بداية متواضعة في ستينيات القرن الماضي بإنتاج األسمدة النتروجينية
(االَزوتية) من غاز األمونيا الناتج من غازات معامل التكرير بمنطقة عتاقة بالسويس .وركزت الصناعة في
تلك المرحلة على تطوير سلسلة الميثان وتحديدا تصنيع األسمدة النتروجينية لسد الطلب عليها محليا .وتوسعت
الصناعة في السبعينيات وتحديدا في عام  1976عندما تأسست شركة أبو قير لألسمدة التي تعد اليوم أكبر منتج
لألسمدة النتروجينية في مصر حيث تساهم حاليا بنحو  %70من حجم اإلنتاج المحلى لألسمدة في مصر .وبدأت
الشركة في عام  1979تشغيل مصنعها (أبو قير )I-بطاقة إنتاجية تبلغ  510ألف طن/سنة من اليوريا الحبيبية
أعقبتها بتوسعات متتالية خالل السنوات ( 2004-1991أبو قير II-وأبو قير )III-والتي أضافت  726ألف
طن/سنة من األمونيا و 577ألف طن/سنة من اليوريا إضافة إلى إنتاج عدد من األسمدة المتخصصة.
وفيما يخص البتروكيماويات بدأت مصر في تصنيعها الثمانينيات ومرت الصناعة بمرحلتين أساسيتين،
المرحلة األولى بدأت في عام  1984بإنتاج األلكيل بنزين الخطي في مصفاة شركة العامرية للبترول
باألسكندرية بطاقة إنتاجية تبلغ  43ألف طن سنوياً ،تال ذلك تشغيل أول مجمع للبتروكيماويات في عام 1986
إلنتاج البولي فينيل كلوريد بطاقة  80ألف طن سنويا ً باإلسكندرية والتابع لشركة البتروكيماويات المصرية،
وأعقب ذلك إنشاء شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) في عام .2000
وبعد التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في بداية هذا القرن نمت صناعة األسمدة والبتروكيماويات وتم
في عام  2001إنشاء الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) ،المملوكة بالكامل للهيئة المصرية العامة
للبترول لتولي مهمة تطوير وتنمية مشروعات البتروكيماويات في الدولة جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص
الذي نشط في إقامة عدد من المشروعات في هذا القطاع .وفي عام  2002بلورت مصر الخطة القومية
للبتروكيماويات التي تنفذ على ثالث مراحل إلنشاء  14مجمعا إلنتاج البتروكيماويات بحلول عام  2022بطاقات
إنتاجية تصل إلى نحو  15مليون طن سنوياً ،وباستثمارات تصل إلى حوالي  20مليار دوالر.
ومع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي للصناعة في مطلع األلفية الثانية قامت الشركة المصرية القابضة
للبتروكيماويات ( )EChemبتطوير ستة مشاريع من بينها مشاريع مشتركة مع شركات أجنبيةو وتشمل:
• شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) التي تأسست عام  1997باإلسكندرية وبدأت في إنتاج األثيلين
في عام  2000بطاقة ( 300ألف طن/سنة) ،والبولي أثيلين ( 225ألف طن/سنة) .وتم رفع الطاقة اإلنتاجية
لألثيلين بنهاية عام  2016إلى ( 790ألف طن/سنة) والبولي أثيلين إلى ( 625ألف طن/سنة) .وتطور الشركة
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•
•
البحـث الثاني

•
•
•

حاليا مشروع إلنتاج البروبلين ( 320ألف طن/سنة) والبولي بروبلين ( 250ألف طن/سنة) باستثمارات تبلغ
 1.2مليار دوالر ومن المخطط أن يبدأ تشغيله عام  .2022وتم رفع الطاقة اإلنتاجية من اإليثلين إلى نحو
 760ألف طن سنوياً ،والبولي إيثيلين إلى نحو  625ألف طن سنويا ً مع بدء تشغيل الشركة المصرية إلنتاج
اإليثيلين ومشتقاته " إيثدكو" عام  .2016وقامت شركة سيدبك بمشاركة شركة بيرال ( )Perlaالهندية في
انشاء مشروع إلنتاج الياف االكريليك (اليكس فايبر) بطاقة انتاجية  36ألف طن/سنة وباستثمارات بلغت
 54مليون دوالر والذي بدأ تشغيله عام .2006
الشركة المصرية للميثانول ( )EMethanexوهي مشروع مشترك بين شركة ميثانكس الكندية ()%50
وشركات تابعة للحكومة المصرية ( )%33والنسبة الباقية تملكها الشركة العربية لالستثمارات البترولية
(أبيكورب) .وبدأت الشركة تشغيل مجمعها إلنتاج  1.3مليون طن/سنة في .2010
الشركة المصرية-الهندية للبوليستر ( )EIPETشركة مشتركة مع شركة دهونسيري بتروكيم الهندية التي
تملك  %70من أسهم الشركة والتي باعت حصتها في عام  2017إلى شركة أندوراما التايلندية .وبدأت
الشركة عام  2014تشغيل مجمعها إلنتاج  420ألف طن/سنة من البولي أستر (البولي أثيلين تريفثاليت).
شركة مصر لتصنيع البترول واألسمدة ( )MOPCOوتأسست عام  1998وتنتج اليوريا ( 650ألف
طن/سنة) ،واألمونيا ( 40ألف طن/سنة) .وفي عام  2016أضافت الشركة مجمعها الثاني إلنتاج اليوريا
( 1.3مليون طن/سنة) واألمونيا ( 100ألف طن/سنة).
الشركة المصرية إلنتاج األلكيل بنزين الخطي ( )ELABالمملوكة لشركة ( )EChemبمشاركة الهيئة
المصرية للبترول والتي قامت بإنشاء مجمع في اإلسكندرية إلنتاج مادة ( )LABباستثمارات قدرها 540
مليون دوالر وبطاقة إنتاجية تبلغ  100ألف طن/سنة والذي تم تشغيله في عام .2008
الشركة المصرية إلنتاج الستايرين والبولي ستايرين ( )E-Styrenicsوتأسست عام  2005وبدأت في عام
 2013بتشغيل مجمعها إلنتاج  200ألف طن/سنة من البولي ستايرين.

وإضافة إلى تلك الشركات ،نشط القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل عدد من الشركات العاملة في قطاع
البتروكيماويات ،أبرزها:
• الشركة المصرية للبروبلين والبولي بروبلين ( )EPPوتملكها مجموعة النساجون الشرقيون القابضة
بمشاركة شركات تابعة لهيئة البترول وشركات استثمارية عربية .تأسست الشركة عام  2003وتنتج 350
ألف طن من البولي بروبلين .وتدرس الشركة مشروعا لرفع الطاقة اإلنتاجية إلى  600ألف طن/سنويا من
البولي بروبلين بتكلفة تقديرية تبلغ  890مليون دوالر.
• الشركة الشرقية للبولي بروبلين ( )OPCالتي تأسست عام  1996وتنتج  180ألف طن من البولي بروبلين
وتم االستحواذ عليها في عام  2013من قبل مجموعة الكربون القابضة (المملوكة بدورها لشركة النساجون
الشرقيون للبتروكيماويات) والتي بدورها أعلنت في عام  2011خطط إلنشاء مجمع التحرير
للبتروكيماويات ( )TPCفي منطقة العين السخنة .ووقعت الشركة األخيرة في يونيو  2018عقود تطوير
وتشغيل مجمع عمالق للبتروكيماويات يعد من بين األكبر في المنطقة باستثمارات تقديرية تبلغ  10.9مليار
دوالر ويتمحور حول وحدة لتكسير النافثا إلنتاج  1.5مليون طن من األثيلين يتكامل مع وحدات إلنتاج
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البولي أثيلين ( 1.35مليون طن/سنة) البولي بروبلين ( 880ألف طن/سنة) والبنزين العطري ( 420ألف
طن/سنة).
النظرة الفاحصة لهذه التحوالت المتسارعة في الدول العربية تؤكد حقيقة أن العوامل الجيوسياسية لعبت دورا
حاسما في تحديد مدى نجاح مساعي الدول النفطية في إقامة صناعة بتروكيماويات والتوسع في هذا القطاع.
فكان لغياب االستقرار السياسي واالضطرابات الداخلية والحروب اإلقليمية أثر مباشر في تعثر خطوات دول
نفطية تمتلك احتياطيات ضخمة من البترول والغازو كما هو الحال في العراق وليبيا .وفي المقابل نجحت
تجربة دول مجلس التعاون الخليجية في إقامة صناعة بتروكيماويات ذات تنافسية عالمية واستمرت في التوسع
أفقيا وعموديا حتى غدت في الوقت الحاضر أحد أهم مراكز إنتاج البتروكيماويات عالميا.

 .3انطالقة الصناعة الخليجية نحو العالمية
شكل اكتشاف النفط مطلع القرن الماضي في البحرين بداية لتغيير دراماتيكي في تاريخ دول الخليج العربيو
فاكتشاف النفط كان مدخالً لتطوير صناعات تعتمد على النفط ومشتقاتهو وفي مقدمتها الصناعات
البتروكيماوية.
3.1

تعظيم القيمة المضافة للثروة النفطية

في البداية لم يكن الكتشاف النفط في دول الخليج العربي سوى تأثير طفيف على ازدهارهاو بسبب تحكم
شركات النفط األجنبية بحجم اإلنتاج وأسعاره وضآلة ما تتقاضاه الدول المنتجة من عوائد مالية نظير حقوق
االمتياز التي منحتها لتلك الشركات للتنقيب عن النفط وإنتاجه .ولم يبدأ هذا المورد الجديد بتقديم منافع اقتصادية
واضحة لدول الخليج العربية ّإال مع حلول عقد الستينيات .وفي تلك الحقبةو بدأت حكومات دول الخليج تف ّكر
جديا في إنشاء صناعات أساسية يكون أساسها استغالل الغاز الطبيعي الذي كان يحرق في مشاعل اإلنتاج في
حقول النفط .وبرز عامالن وراء تبني هذا التوجه أولهما :الحاجة إلى تنويع االقتصادات الوطنية وتقليل
االعتماد المباشر على عائدات النفط المتذبذبةو وثانيهما الرغبة في االستغالل األمثل للغاز المصاحب والذي
كان يهدر بحرقه في الجو متسببا في تلويث البيئة إضافة إلى ما يمثله من خسارة لثروة طبيعية ناضبة .وبفعل
الضغط العالي في المكامن النفطية في الدول المنتجة الواقعة على ساحل الخليج العربي وغزارة إنتاجها التي
تصل إلى آالف البراميل يوميا دون الحاجة لمضخاتو كانت معدالت اإلنتاج في ارتفاع مطرد ومعها كمية
الغاز المصاحب التي كانت تحرق لتدني قيمتها السوقية في ذلك الوقت ومعظمها تحوي نسبة عالية من غاز
كبريتيد الهيدروجين ( )H2Sالسام الذي يسبب التآكل ويمتاز برائحته الكريهةو األمر الذي جعل الخيار األنسب
لجهة السالمة في تلك الفترة إحراق الغاز المصاحب في الهواء.
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ولم يقتصر حرق الغاز المصاحب على دولة خليجية بعينها بل امتد ليشمل كل الدول الخليجية وإن كان ذلك
بكميات تتناسب مع حجم إنتاجها من النفط الخام .وحسب بيانات منظمة األوبك لعام  1979المدرجة في
الجدول ()1-3و بلغ حجم ما يحرق من الغاز في الدول الخليجية األربع األعضاء في المنظمة نحو 1,843
بليون قدم مكعبو وكانت نسبة ما يُحرق إلى إجمالي الغاز المنتج تتراوح بين  %27في حدها األدنى في دولة
الكويت إلى ما يزيد عن  %75في المملكة العربية السعودية .هذه المستويات العالية من الغاز التي كانت
يمر قرب مناطق إنتاج النفطو ويشاهد كتل اللهب
تُحرق شكلت أمرا ً شغل بال ك ّل مسؤول ومواطن خليجي ّ
المتصاعدة في عنان السماء ليال ونهاراو وأضحى وضع نهاية لهذا الهدر الكبير والتلوث البيئي الذي يتسبب
به وإضافة قيمة لهذا المورد الطبيعي أمرا بالغ األهمية وضمن أولويات الحكومات الخليجية.

البحـث الثاني

ومثلما توضح بيانات الجدول ( )1-3فإن ثالثة أرباع كميات الغاز المصاحب في المملكة العربية السعودية
كانت تُحرق في الجو .وتقف جملة أسباب وراء التخلص من الغاز بهذه الطريقةو منها :عدم وجود سوق محلي
للغاز آنذاكو واألمر الذي ال يقل أهمية أن تصديره كغاز مسال أمر مكلف جدا ويتطلب استثمارات ضخمة في
تسييله باستخدام مبادالت حرارية عمالقة وتبريده إلى ما دون  160درجة مئوية كي يسهل تخزينه ونقله في
ناقالت عمالقة مصممة لتحمل الضغط العالي الذي يبقي الغاز في الحالة السائلة ويسهل عملية نقله إلى األسواق
البعيدة .جدير باإلشارة إلى أن تقنيات تسييل ونقل الغاز الطبيعي آنذاك لم تكن متاحة ومتطورة بالدرجة التي
هي عليها اليوم .وهذه االعتبارات لم تترك من خيار أمام دول الخليج في تلك الفترة سوى إعادة حقن الغاز في
آبار النفط أو إحراقه ،وكالهما خيار غير مجدي العتبارات اقتصادية وفنية.
جدول ( - )1-3حجم الغاز المحروق في دول الخليج العربية ()1979
الدولة
أبوظبي
الكويت
قطر
السعودية
اإلجمالي

حجم الغاز المحروق
(بليون قدم مكعب)
293
127
81
1,342

نسبة ما يحرق إلى إجمالي الغاز المنتج
(*)%
60.9
27.4
34.7
75.1
1,843

المصدر :النشرة السنوية اإلحصائية لمنظمة أوبك – 1979
*نسبة الغاز المحترق تمثل الغاز الذي ال يتم استغالله كوقود في القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية

 3.2مصانع الكيماويات األولى خليجيا
بدأت الجهود األولى الستغالل الغاز كلقيم لتصنيع منتجات كيماوية ضمن دول الخليج العربية في النصف
الثاني من ستينيات القرن الماضي في كل من الكويت والسعودية وقطر .ولكون الغاز الطبيعي المصاحب
يتكون من مزيج من الغازات تكون في الحالة الغازية في درجة حرارة الغرفة وتحت الضغط الجوي الطبيعي
وهي :الميثان واإليثان والبروبان والبيوتان .وتختلف نسب تركيزها في الغاز المصاحب باختالف نوع الغاز
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مكون الرئيسي في هذا المزيج ويشكل ما نسبته %75
ومصدره .ومن بين الغازات األربعة يعد غاز الميثان ال ّ
إلى % 90و ومن أهم المواد التي يمكن إنتاجها منه :الميثانول (الكحول المثيلي) إضافة إلى األمونيا (غاز
النشادر) واليورياو وكالهما يستخدم كأسمدة كيماوية (وتعرف أيضا باألسمدة النيتروجينية) .وترتب على هذه
المعطيات أن تكون منشآت التصنيع األولى في قطاع صناعة الكيماويات في منطقة الخليج العربي مخصصة
لصناعة الميثانول واألسمدة الكيماوية كما هو مبين في الجدول (.)2-3
جدول ( - )2-3أوائل شركات إنتاج الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي
البلد
الشركة
الكويت
صناعة الكيماويات البترولية
المملكة العربية السعودية
األسمدة العربية السعودية (سافكو)
قطر
قطر لألسمدة الكيماوية (قافكو)
البحرين
الخليج لصناعة البتروكيماويات
(جيبك)
أبو ظبي
شركة الرويس لألسمدة (فرتيل)
عمان
العمانية الهندية لألسمدة (أوميفكو)

أهم المنتجات
سنة التشغيل
 1967/1966األمونياو اليوريا
األمونياو اليوريا
1969
األمونياو اليوريا
1969
األمونياو الميثانول
1985
1983
2005

األمونياو اليوريا
األمونياو اليوريا

ولغياب أغلب متطلبات إقامة تلك الصناعة في دول المنطقة في عقدي الستينيات والسبعينيات من بنية تحتية
وموارد بشرية مؤهلة لتشغيل وإدارة تلك المصانعو كانت تلك البدايات مليئة بالتحديات والمصاعب على كافة
األصعدة بدأ من التصميم وإنتهاءا ً بالتسويق ومرورا بتشغيل منشآت اإلنتاج على الرغم من أن عدد من تلك
المشاريع تم تنفيذها بمشاركة شركاء أجانب .لكن تلك المصاعب والتحديات شكلت في ذات الوقت مصدرا
ثريا لبناء خبرات محلية أثبتت الحقا قدرتها على االنتقال بهذه المشاريع إلى الربحية.

 3.3الغاز الطبيعي  ..وقود قاطرة النمو
لعب الغاز الطبيعي دور الرافعة األساسية للتنمية الصناعية في دول الخليج العربية ،وكانت إمداداته بمثابة
الوقود لقاطرة النمو السريع الذي حققته الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة كالصلب واأللمنيوم واألسمدة
والبتروكيماويات .وتصنف احتياطات الغاز في دول الخليج إلى نوعين :غاز مصاحب يشكل ما نسبته الثلثين،
وغاز غير مصاحب (يسمى أيضا الغاز الجاف) يشكل الثلث الباقي من إجمالي االحتياطات المثبتة .ويتميز
الغاز المصاحب (ويعرف أيضا بالغاز الرطب) بكونه غنيا بمحتواه من غاز اإليثان ـ الذي يعتبر اللقيم المفضل
في صناعة البتروك يماويات نظرا لتنوع المشتقات البتروكيماوية التي يمكن إنتاجها منه ـ حيث يشكل ما نسبته

| 16

مالمح وتوجهات صناعة البتروكيماويات عالميا وعربيا وخليجيا | د .عبد الوهاب السعدون

43

44

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 168

مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر

 %18-16من مكونات الغاز المصاحب فيما تنخفض هذه النسبة إلى نحو  %3.9من مكونات الغاز غير
المصاحب (الجاف).
التنوع في الصناعات البتروكيماوية التي ظهرت في دول الخليج العربي بتأثير
وضمن هذا اإلطار يمكننا فهم ّ
من حجم االحتياطي المثبت ونوع الغاز المتوفر في ك ٍّّل منها والمبين في الجدول (.)3-3

جدول ( :)3-3االحتياطيات المثبتة للغاز الطبيعي وأنواعه في دول الخليج العربي 2016 -
البحـث الثاني

البحرين
قطر
السعودية

االحتياطي المثبت
(تريليون قدم
مكعب)
6.1
866.2
294.0

الدولة

الكويت
أبوظبي
عمان
اإلجمالي

63
215.1
24.3
1,468.7

نوع الغاز

النسبة من
االحتياطي العالمي
()%
غير مصاحب
0.1
غير مصاحب (جاف)
13.1
مصاحب ( %61من الغاز)
4.5
غير مصاحب ()%39
مصاحب
1.0
مصاحب
3.3
 %88غير مصاحب (جاف)
0.4
%22.2

نسبة حجم
غاز اإليثان
()%
4.5
5.3
16.7
4.5
17.2
10
5.6

المصدر :التقرير اإلحصائي لشركة بريتش بتروليوم  2016ومصادر عامة

وتسمح النسب العالية من اإليثان الموجودة في الغاز المصاحب للنفط في كل من المملكة العربية السعودية
وأبو ظبي من التوسع في إنتاج كميات كبيرة من األثيلين والذي بدوره يستخدم محليا إلنتاج مجموعة واسعة
من مشتقاتهو بينما أدى توفر الغاز "الجاف" (الذي ال يحتوي على نسبة عالية من سوائل الغاز) في البحرين
وعمان مثال إلى تطوير صناعة كيماوية تعتمد على منتجات أساسها الميثان مثل الميثانولو واليورياو واألمونيا.
ويرتبط إنتاج الغاز المصاحب بمستوى إنتاج البترول الخام والذي يعتمد بدوره على الطاقة اإلنتاجية المتاحة
فعليا التي تتحد وفقا لحصص اإلنتاج المقررة من قبل منظمة أوبك .واستنادا ً إلى نوع وحجم خامات التغذية
(اللقائم) المتوفرة للصناعة ـ والتي بدورها تحدّد حجم ونوع المنتجات البتروكيماوية ـ يمكن تحديد أربعة
مراحل مرت بها الصناعة الخليجية والسعودية منها على وجه التحديد:
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 .1المرحلة األولى ( :)1994-1981وكان الجزء األكبر من خامات التغذية تأتي من الغاز الطبيعي المصاحب،
ولذا كانت كل مجمعات إنتاج األثيلين في سابك خالل تلك الفترة تغذى بغاز اإليثان بنسبة  .%100ونتج
عن اعتماد الصناعة الكامل في هذه المرحلة على الغاز المصاحب فقط اقتصار منتجاتها على سلسلتي
الميثان (الميثانول ،والـ  ،MTBEواألمونيا واليوريا) واألثيلين (البولي أثيلين ،وجاليكول األثيلين).
 .1المرحلة الثانية ( :)2009-1994وبدأ خاللها استعمال مزيج من سوائل الغاز (البروبان  ،C3والبيوتان
 )C4مع مكونات الغاز الطبيعي األكبر حجما (اإليثان  C2والميثان  )C1كلقائم ،وتوسعت نتيجة لذلك قاعدة
منتجات الصناعة من البتروكيماويات األساسية والوسيطة لتتضمن :البروبلين ،والبولي بروبلين ،والبولي
إثيلين ترفثاالت ،والبولي ستايرين ،والبيوتادايين ،وغيرها.
 .2المرحلة الثالثة ( 2009حتى اآلن) ،وتضمنت استخدام مزيج من سوائل الغاز والمشتقات النفطية السائلة
كالنافثا والتكامل لهذا الغرض مع مصافي تكرير النفط .وشهدت هذه المرحلة توسعا ً أكبر في قاعدة المنتجات
األساسية وحجم إنتاج الصناعة من المنتجات العطرية (البنزين والتولوين والزايلين) .وأدى استخدام النافثا
كلقيم إلى توسع كبير في قاعدة منتجات الصناعة الوسيطة لتشمل منتجات عالية القيمة مثل :بوليمرات
األداء والكيماويات المتخصصة.
 .3المرحلة الرابعة (بدأ ً من  )2023وستتضمن استخدام منتجات تقنية التحويل المباشر للنفط إلى كيماويات
المطورة من قبل شركتي سابك وأرامكو السعودية والمقرر دخولها مرحلة التشغيل أوائل العقد الثاني في
مدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية .وستوفر المجمعات التي تعمل وفقا لهذه التقنية مزيجا أوسع من
البتروكيماويات األساسية بما يمكن الصناعة من معالجة مشكلة شح الغاز.
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البحـث الثاني

3.4

مسار التحول إلى مركز ثقل عالمي

مثلما كان إلمدادات الغاز الطبيعي دورا حاسما ً في تحديد حجم ونوع منتجات الصناعة منذ انطالقتهاو كان
لوفرة اإلمدادات منه دورا في تحديد معدالت النمو وحجم الوحدات اإلنتاجية في دول المنطقةو األمر الذي
تجسد في توجه شركات البتروكيماويات الخليجية لبناء مصانع بطاقات إنتاجية تعد األعلى عالميا .ومكن ذلك
المنتجين الخليجيين من توظيف اقتصاديات الحجم لتخفيض تكاليف اإلنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المرتبطة
بدرجة كبيرة بانخفاض التكاليف المتغيرة (تكاليف المواد األولية والوقود) .فعلى سبيل المثال يبلغ معدل وحدات
إنتاج األثيلين في السعودية بين  1.3-1.2مليون طن /سنةو وفي أبو ظبي بلغ حجم وحدة انتاج األثيلين التابعة
لشركة بروج  1.5مليون طن/سنةو وهو األعلى عالميا .وحتّم النجاح في إقامة وحدات كبيرة إلنتاج
البتروكيماويات في دول الخليج من جهةو وصغر حجم السوق المحلي من جهة أخرىو إلى تبني الصناعة
الستراتيجية "التصنيع للتصدير" .وساعد على نجاح المنتجين الخليجيين في تلك االستراتيجية موقع دول
الخليج المميز وقربها من األسواق الرئيسية في شرق آسيا وتدني كلفة الشحن لتلك المنطقة باستغالل ميزة
( )back-haulingالتي بموجيها تقدم شركات الشحن أسعار مخفضة لشحن الحاويات إلى آسيا بعد تفريغ
حمولتها في دول الخليج العربي .وأسهم في نجاح تلك االستراتيجية أيضا توفر البنية التحتية المتطورة في
عدد من موانئ دول الخليج وفي مقدمتها ميناء جبل علي في األمارات العربية المتحدة.
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ونتيجة لذلك حافظت الصناعة الخليجية على نسب صادرات عالية مقارنة بحجم اإلنتاج .وعلى الرغم من
التوسع في حجم استهالك السوق المحلي جراء توسع الصناعات التحويلية في دول الخليج العربي إال أن نسبة
الصادرات حافظت خالل العقود الثالث األخيرة على معدل يزيد عن  %80من حجم اإلنتاج .ونتيجة لذلك
التوجه تبوأت الصناعة الخليجية الصدارة في تجارة الكيماويات السلعية عالمياو وكما يوضح الشكل ()2-3
فإن حصة دول الخليج من إجمالي التجارة العالمية في عام  2016بلغت  %76لجاليكول األثيلينو %51
للبولي أثيلين عالي الكثافةو  %56للبولي أثيلين منخفض الكثافة الخطيو  %33للميثانولو  %58لمادة مثيل
ثالثي بيوتيل اإليثر ()MTBEو و  %4للبولي بروبلين.

وكان للتوسع في الطاقات اإلنتاجية ونسب النمو العالية التي حققتها الصناعة في الخليج أثرها في إبقاء هذه
النسب العالية من الصادرات إلى األسواق العالميةو األمر الذي بدوره جعل دول الخليج العربية تتبوأ مراكز
متقدمة في الترتيب العالمي لمصدري الكيماويات السلعية .وكما هو موضح في الجدول ()4-3و فإن خمسة
من دول المجلس تقع ضمن الثلث األول من الدول المصدرة للكيماويات عالميا لجهة القيمة وتتصدر الترتيب
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المملكة العربية السعودية التي تقدمت ثالث مراتب بين عامي  2010و 2016متبوأه المرتبة الـ  15ضمن
ترتيب دول العالم المصدرة للكيماويات في عام  2016والتي بلغت  160دولة وفقا لمنظمة التجارة العالمية.
جدول ( :)4-3ترتيب دول المجلس عالميا في تصدير الكيماويات حسب قيمة الصادرات
الدولة

البحـث الثاني

السعودية
قطر
أبو ظبي
عمان
الكويت
البحرين

*الترتيب يشمل  160دولة
المصدر :منظمة التجارة العالمية2018 ،

2010
18
41
47
52
46
96

الترتيب عالميا*

2016
15
53
31
58
52
74

التغيير في الترتيب
3+
1216+
6622+

السمة الثالثة التي اتسمت بها الصناعة الخليجية في مسيرة تطورها تمثلت بتركيزها على إنتاج المنتجات
السلعية ()Commodity Petrochemicalsو وهي منتجات تنتج بطاقات إنتاجية كبيرة جدا وتتسم بكونها
ذات مواصفات قياسية موحدةو األمر الذي يجعل عمليات التسويق والتوزيع سهلة نسبيا مقارنة بالكيماويات
المتخصصة التي تنتج بطاقات إنتاجية صغيرة نسبيا وبمواصفات خاصة لتطبيقات محددة وتنشأ في الغالب
بالقرب من مواقع أكبر زبائنها .إضافة إلى ذلك ساعد على توجه الصناعة الخليجية نحو المنتجات السلعية
توفر تقنيات اإلنتاج لتلك المنتجات من خالل أكثر من مصدر مالك للتقنيات على عكس المنتجات المتخصصة
التي تتسم بكون تقنيات انتاجها محتكرة بأيدي عدد محدود من مطوري تلك التقنيات .ونتيجة لذلك اتسمت
المراحل األولى من مسيرة صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي بالتركيز على المنتجات السلعية
التي تشكل ما نسبته  %99من إجمالي اإلنتاج الخليجي .في السنوات األخيرة برزت اتجاهات في الصناعة
وتحديدا في المملكة العربية السعودية لتنويع قاعدة المنتجات والتوجه نحو انتاج الكيماويات المتخصصة
( )Specialty Chemicalsوكيماويات األداء ( .)Performance Chemicalsوتشمل أبرز هذه المنتجات
الموضحة كمياتها في الشكل ) (3-3كل من :البوليمرات الهندسية كالبولي كاربونيت والبولي مثيل
ميثاكرياليتو ومنتجات حامض األكريليك مثل البيوتيل أكرياليت والبوليمرات فائقة االمتصاص ( Super
)Absorbent Polymerو ومنتجات المطاط الصناعي ()Butyl Rubber, EPDMو والبولي يورثانو
وبوليمرات خالت الفنيل ( .)PVAوهذه المنتجات الجديدة ستخلق صناعات تحويلية جديدة وبالتالي ستزيد
القيمة المضافة التي تحققها الشركات المنتجة .هذا التوجه تعكسه بيانات اإلنتاج للكيماويات المتخصصة التي
بلغت في عام  2006نحو  249ألف طن تشكل ما نسبته  %0.4من إجمالي إنتاج الصناعة الخليجيةو هذا
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الرقم تضاعف بحلول عام  2016ليبلغ  2.36مليون طن تشكل ما نسبته  %1.5من إجمالي اإلنتاج .والجدير
بالمالحظة هنا أن حجم إنتاج الكيماويات المتخصصة تضاعف كميا ً بنحو  9.5مرة فيما لم يزد نسبيا إال بمقدار
ست مراتو والسبب يعود إلى ضخامة التوسع في حجم إنتاج المنتجات السلعية خالل تلك الفترة.

وحسبما موضح في الشكل ( )4-3بلغ حجم إنتاج دول الخليج الست من الكيماويات والبتروكيماويات بنهاية
عام  2016نحو  154مليون طن سنويا تتوزع ما بين منتجات أساسية معظمها يتم استخدامه داخل المجمعات
الصناعية إلنتاج منتجات وسيطة ونهائية كالبوليمرات واألسمدة بنوعيها النتروجينية والفوسفاتية التي تشكل
على التوالي  %19و %15من إجمالي اإلنتاج الخليجي .وتتربع المملكة العربية السعودية على مركز الصدارة
لجهة حجم اإلنتاج بحصة تبلغ نحو ثلثي إنتاج دول الخليج الست من البتروكيماوياتو تليها كل من قطر وأبو
ظبي بنسبة  %13و %10من إجمالي إنتاج البتروكيماويات على التوالي.
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البحـث الثاني

وكان وراء النمو والتوسع المطرد والسريع في صناعة البتروكيماويات بدول الخليج العديد من الممكنات التي
أسهمت في تحقيق الصناعة الخليجية معدالت نمو هي من بين األعلى عالميا .فعلى المستوى الكلي واصلت
الصناعة إضافة طاقات إنتاجية خالل العقدين األخيرين بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو  %10وهو معدل يزيد
عن ضعف معدل نمو الصناعة العالمية خالل نفس الفترة الذي بلغ  .%4ونتيجة لذلك تضاعف إجمالي
الطاقات اإلنتاجية للصناعة الخليجية ستة مرات خالل السنوات ( )2016-2006ليصل بنهاية عام  2016إلى
نحو  154مليون طن سنويا مرتفعا من مستواه في عام  2006الذي كان يزيد قليال عن  25مليون طن سنوياو
حسبما هو موضح في الشكل (.)5-3
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المعيار اآلخر الذي يحدد مسار النمو والتوسعات المتتالية في صناعة البتروكيماويات الخليجية يتضح من تتبع
النمو في الطاقات اإلنتاجية لألثيلين ،ليس لكونه اللقيم أو وحدة البناء األهم واألكبر حجما َ في صناعة
البتروكيماويات لجهة تعدد وتنوع المنتجات التي يمكن إنتاجها منه وقيمتها العالية فحسب ،بل أيضا لكون
األثيلين يُستهلك في الغالب محليا وجزء قليل منه يتم تصديره للخارج بسبب تكاليف شحنه الباهظة كونه يحتاج
إلى حاويات خاصة تتحمل الضغط العالي ،ولهذه األسباب مجتمعة أصبح حجم إنتاج لقيم األثيلين بمثابة مؤشر
لنمو الصناعة في أي منطقة من مناطق العالم .خليجيا توالت اإلضافات والتوسعات للطاقات اإلنتاجية لألثيلين
في كل من قطر ،والكويت ،وأبو ظبي إضافة إلى السعودية منذ انطالقة الصناعة مطلع الثمانينات .وصاحب
النمو في الطاقات اإلنتاجية لألثيلين نمو مماثل لطاقات إنتاج مشتقات األثيلين التي تشمل جاليكول األثيلين
والبولي أثيلين بأنواعه (الخطي منخفض الكثافة ،وعالي الكثافة ،ومنخفض الكثافة) التي تضاعفت مرات عدة
خالل العقود الثالث الماضية وجعلت منطقة الخليج العربي من ضمن أهم مراكز انتاجها عالميا كما يوضح
ذلك الشكل (.)6-3
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البحـث الثاني

ونتج عن معدالت النمو العالية في الطاقات اإلنتاجية للصناعة الخليجية تعزيز مكانتها الريادية عالميا في عدد
من البتروكيماويات السلعية وعلى وجه التحديد في منتجات سلسلة األثيلين والميثان .فالصناعة الخليجية اليوم
تحتل مراتب عالمية متقدمة في المنتجات التالية:
• األثيلين وينتج منه خليجيا  25.5مليون طن بالسنة تشكل  %15.5من اإلنتاج العالمي،

• األثيلين جاليكول ،وتنتج الصناعة الخليجية  6.7مليون طن/سنة تشكل  %22.2من اإلنتاج العالمي

• البولي أثيلين عالي الكثافة ،وتنتج الصناعة  7.4مليون طن سنويا تشكل  %16.6من اإلنتاج العالمي

• البولي أثيلين منخفض الكثافة الخطي وينتج منه خليجيا  5.1مليون طن/سنة تمثل  %14.9من اإلنتاج
العالمي

ونتيجة لذلك تضاعفت حصة دول الخليج من اجمالي إنتاج الصناعة العالمية مرتفعة من  %3في عام 2006
إلى  7%بنهاية عام  2016من إجمالي اإلنتاج العالمي.
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3.5

التوسع خارجيا والنمو غير العضوي

تنمو الشركات عامة وتلك العاملة في قطاع البتروكيماويات من خالل آليتينو األولى بإضافة طاقات إنتاجية
عبر توسعة المشاريع القائمة أو بناء مشاريع جديدةو وهو ما يطلق عليه "النمو العضوي" ( Organic
)Growthو والثانية من خالل االندماج واالستحواذ على شركات أو مشاريع قائمة ومنتجة وهو ما يعرف
بـ"النمو غير العضوي" ( .)Inorganic Growthويمكن تصنيف صفقات االستحواذ وفقا لدوافعها ضمن
مجموعتين:
• عمليات االستحواذ االستراتيجية ( )Strategicالمرتبطة باألهداف االستراتيجية للشركة كنقل التقنية
وأساليب اإلدارة الحديثة واختراق األسواق العالمية ،ويندرج ضمنها تلك التي تتم بهدف بناء كيانات تمتلك
( )Critical Massوهو أمر حيوي لتعزيز التنافسية في صناعة عالمية كصناعة البتروكيماويات.
• عمليات االستحواذ المرتبطة بالفرص ( )Opportunisticوهي التي تسنح نتيجة إلعادة هيكلة أو تغيير
في استراتيجية شركة ما قررت تغيير النشاط وبيع مصانعها القائمة.
| 26

مالمح وتوجهات صناعة البتروكيماويات عالميا وعربيا وخليجيا | د .عبد الوهاب السعدون

53

54

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 168

مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر

وال تخلو عمليات االندماج واالستحواذ من مخاطر كما أنها تتطلب وقتا طويال وجهدا مكثفا قبل أن تنعكس على
أداء الكيانات الناتجة عن تلك العمليات سلبا ً أو إيجابا ً ،ومع ذلك فهي تبقى توجه استراتيجي مهم لنمو الشركات
ألنه يختصر مراحل زمنية في تطورها وصوال إلى امتالك ناصية التقنيات المتقدمة والدخول إلى األسواق
العالمية.

البحـث الثاني

وفيما يخص شركات البتروكيماويات الخليجية انطلقت مسيرة توسعاتها الخارجية التي تم فيها االستحواذ على
أصول منتجة مع دخول األلفية الثانية بصفقات تجاوزت قيمتها  26.5مليار دوالر خالل السنوات -2002
.2016
وواكب عمليات االستحواذ تلك مع توسع الشركات الخليجية الرائدة في اعتماد مبدأ المشاريع المشتركة مع
شركاء أجانب في األسواق الخارجية تتيح لها توسيع أعمالها في أسواق البتروكيماويات الرئيسية ذات معدالت
النمو العالية أو االستفادة من وفرة خامات التغذية (الغاز الصخري في الواليات المتحدة مثال) وأسعارها
التنافسية.
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.4

التطلع إلى المستقبل

لكونها صناعة عالمية يرتبط أداء صناعة الكيماويات بصورة مباشرة بأداء االقتصاد العالمي .وتاريخيا كان
النمو في صناعة الكيماويات يشكل  2-1.5ضعف من معدل النمو في الناتج اإلجمالي لالقتصاد العالمي .كما
يرتبط أداء صناعة الكيماويات العالمية ارتباطا يكاد يكون مباشرا بالطلب على النفط وبمستويات أسعار النفط
في األسواق العالمية .ويعود ذلك لكون المشتقات النفطية (النافثا) تشكل أحد أهم مدخالت اإلنتاج لصناعة
البتروكيماويات في آسيا وأوروبا على وجه التحديد .ووفقا لتقديرات صادرة في عام  2017عن وكالة الطاقة
الدولية الموضحة في شكل ( )1-4فإن النمو في الطلب على النفط ومشتقاته من قبل قطاع البتروكيماويات
سيكون األعلى ضمن القطاعات المستهلكة للنفط مرتفعا من  11مليون برميل يوميا في عام  2015تشكل ما
نسبته  %12من إجمالي استهالك النفط عالميا إلى  15.5مليون برميل يوميا في عام  2040تشكل ما نسبته
 %15من استهالك النفط في ذلك العام .وهذه البيانات تعكس في الوقت ذاته استمرار النمو في صناعة
الكيماويات العالمية وبمعدالت عالية خالل العقدين المقبلين.
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وفي ضوء هذه المؤشرات من المرجح أن يكون المستقبل واعدا ً لصناعة البتروكيماويات في الدول العربية
والخليجية لتبوأ مكانة أعلى ضمن الصناعة العالمية .وإجماال يمكن تحديد أبرز االتجاهات المستقبلية لصناعة
البتروكيماويات الخليجية بما يلي:

البحـث الثاني

أ) التوسع في الطاقات اإلنتاجية
تتجه صناعة البتروكيماويات في دول الخليج العربي إلى تحقيق نمو مطرد في الطاقات اإلنتاجية .ومع أن
التوقعات تشير إلى أن معدالت النمو على المدى القصير ستكون أقل من مستوياتها في العقود السابقة إال أن
مرحلة النمو الجديدة تتسم بالتوجه نحو منتجات ذات قيمة مضافة عالية مع تحقيق درجة تكامل أعلى مع مصافي
تكرير النفط .ويجري حاليا تنفيذ  10مشاريع جديدة على مستوى دول الخليج باستثمارات تزيد عن  50مليار
دوالر .وحسبما يوضح الشكل ( )2-4من المتوقع أن تضيف الصناعة الخليجية خالل السنوات الخمس المقبلة
 46مليون طن تمثل ما نسبته  %30من الطاقات اإلنتاجية الحالية ليصل بعد تشغيلها إجمالي اإلنتاج الخليجي
بحلول عام  2023إلى نحو  200مليون طن سنويا .وسيأتي التوسع األكبر في حجم الطاقات اإلنتاجية من كل
من السعودية وعمان والكويت وأبو ظبي على التوالي .والمهم في هذه التوسعات أن تجلب معها تنويع أكبر
لقاعدة المنتجات باتجاه منتجات ذات قيمة مضافة عالية ،األمر الذي سيوفر أرضية قوية لنجاح مبادرات إلقامة
مناطق صناعية متخصصة بالصناعات التحويلية (البالستيكية والكيماويات المتخصصة).
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ب) التكامل مع صناعة التكرير
تتجه دول الخليج العربي نحو التوسع في قطاع التكرير كونه يشكل فرصا لتعظيم القيمة المضافة للموارد
الهيدروكربونية من خالل التكامل بين المصفاة والمجمع البتروكيماوي والذي تعمل من خالله المصفاة على
تأمين إمدادات موثوقة للمجمع البتروكيماوي من اللقائم إضافة إلى خفض التكاليف االستثمارية والتشغيلية من
خالل المشاركة في استخدام وحدات المنافع والخدمات.
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جدول ( :)1-4أبرز مجمعات التكرير المتكاملة مع البتروكيماويات (القائمة وتحت اإلنشاء) في دول
الخليج العربي
المجمع/المشروع

الشركات المساهمة
وحصتها ()%

طاقة التكرير
برميل/يوم

بترورابغ I
بترورابغ II
مصفاة ساتورب
(المرحلة الثانية)
مصفاة الدقم

400,000

البحـث الثاني

مجمع الزور
النفطي
مصفاة جازان
مصفاة الرويس

الموقع

الطاقة اإلنتاجية
للبتروكيماويات
(مليون طن/سنة)
رابغ،
2.4
السعودية
1.1
الجبيل،
1.0
السعودية
2.7
الدقم ،عمان
2.3

أرامكو ()%37.5
سوميتومو ()%37.5
أرامكو ()%62.5
توتال ()%37.5
النفط العمانية
()%50
البترول الكويتية
الدولية ()%50
مؤسسة البترول
()%100
أرامكو ()%100

650,000

2.761

400,000

1.07

أدنوك ()%100

600,000

3.4

440,000
230,000

الزور،
الكويت
جازان،
السعودية
أبو ظبي

سنة
التشغيل
2009
2018
2013
2018
2022

2024
-2019
2020
2022

هذه المشاريع تشير إلى أن صناعة الكيماويات الخليجية تتجه نحو التوسع في استخدام خامات تغذية سائلة
(النافثا) في الفترة المقبلة وهذا بدوره سيساهم في جعل قاعدة منتجات الصناعة في المستقبل أكثر توازنا مع
الميل نحو إنتاج المزيد من المنتجات العطرية ومشتقات البروبلين التي تنتجها مصافي التكرير.
ج) استثمار أكبر في البحث والتطوير وبناء القدرات االبتكارية
بعد عملية حضانة طويلة امتدت ألكثر من عقدين من الزمن ،تقود عدد من شركات البتروكيماويات الخليجية
عملية بناء قدرات االبتكار المحلية والتي تتجسد في قيام الشركات الرائدة مثل سابك ،وبروج ،والتصنيع
الوطنية ،وسبكيم ببناء مراكز لألبحاث التطبيقية واالبتكار الصناعي .لكن مع ذلك الزال حجم اإلنفاق على
البحث والتطوير من قبل الصناعة الخليجية متواضعا بالمعايير العالمية .ففي عام  2016أنفقت شركات
البتروكيماويات في المنطقة  584مليون دوالر تشكل ما نسبته  %1.3من إجمالي اإلنفاق العالمي الذي بلغ
 43.6مليار دوالر.
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وما يرجح تعزيز هذا النهج مستقبال تحقيق سابك قفزة في ترتيبها عالميا في مجال اإلنفاق على البحث والتطوير
حسبما موضح في جدول ( .)2-4ففي مؤشر بي دبليو سي لالبتكار العالمي ( PwC’s Global Innovation
 )1000بلغ حجم إنفاق سابك على البحث والتطوير  0.53مليار دوالر في عام  ،2017ما جعل الشركة تحتل
المرتبة العاشرة ضمن شركات الكيماويات العالمية المدرجة في المؤشر والبالغ عددها  63شركة .وجاءت هذه
المرتبة المتقدمة لسابك استكماال لمسيرة الشركة في تحقيق قفزات ضمن هذا المؤشر حيث كانت في عام 2011
تحتل المرتبة الـ  25وارتفع ترتيبها في عام  2014إلى  11ضمن شركات الكيماويات العالمية.
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جدول ( :)2-4أكبر عشر شركات للكيماويات عالميا لجهة حجم اإلنفاق على البحث والتطوير في عام
 2017حسب تصنيف شركة بي دبليو سي ( )PwCللشركات األلف األعلى في االبتكار

البحـث الثاني

الشركة

البلد

باسف ()BASF
دوبونت
داو كيمكال
مونسانتو
سوميتومو كيمكال
سنجينتا ()Syngenta AG
ميتسوبيشي كيمكال
أساهي كاسي ()Asahi Kasei
أل جي كيمكال ()LG Chem
سابك

ألمانيا
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
اليابان
سويسرا
اليابان
اليابان
كوريا
السعودية

المصدر“PwC’s Global Innovation 1000-2017” :

حجم اإلنفاق على البحث
والتطوير (مليار دوالر)
1.97
1.64
1.58
1.51
1.41
1.30
1.23
0.72
0.56
0.53

الترتيب عالميا ضمن
شركات الكيماويات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ومن المرجح نجاح الصناعة الخليجية في تطوير تقنيات جديدة إلنتاج البتروكيماويات سيكون لها تأثير كبير
على المشهد العالميو وفي المقدمة منها تقنيات التحويل المباشر للنفط الخام إلى كيمياويات والتي تتعاون في
تطويرها سابك مع أرامكو السعودية .ووقع الطرفان في نوفمبر  2017اتفاقية للمضي قدما في إنشاء مشروع
مجمع عمالق لتحويل النفط الخام إلى كيمياويات في المملكة باستثمارات تصل إلى  20مليار دوالر ينتج 9
ماليين طن من البتروكيماويات .والتقارير األولية عن سير العمل في مراحل تطوير هذه التقنية مشجعة جدا ً،
ومن المتوقع بد ُء تشغيل المجمع الصناعي الجديد في عام .2025
د) تعزيز الموقع الريادي للصناعة الخليجية عالميا
على صعيد الشركات من المتوقع أن تواصل الشركات الكبرى في هذا القطاع وتحديدا شركات النفط الوطنية
البروز بقوة على الساحة العالمية من خالل توسيع محفظتها البتروكيماوية سواء عبر النمو العضوي أو
باالستحواذ على أصول قائمة ومنتجة .وتبرز توجهات لدى الالعبين الكبار (سابك وأرامكو السعودية وأدنوك
على وجه التحديد) لالستثمار مستقبالً في الدول التي تمتلك أهم عنصرين :السوق ومدخالت اإلنتاج .وقد نرى
مزيدا من االستثمارات مستقبالً في الدول التي تمتلك األسواق الكبيرة ذات معدالت النمو العالية مثل الهند
والصينو إضافة إلى الدول الغنية بخامات التغذية مثل الواليات المتحدة األمريكية (الغاز الصخري) وروسياو
والصين (الفحم الحجري) .وضمن التوجه لخلق كيانات أكبر تأتي خطط أرامكو السعودية استكمال االستحواذ
على حصة النكسيس األلمانية في شركة أرالنكسيو للمطاط الصناعي ( )Arlanxeoواالستحواذ على حصة
استراتيجية في شركة سابك والتي من المؤكد أن تخلق أكبر وأقوى تحالف بين عمالقي النفط والبتروكيماويات
في العالم حيث وفرة المواد الخام واللقيم المشترك بين الشركتين والتقنيات المبتكرة وبراءات االختراع.
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هذه المشاريع والتوسعات ستعزز من مكانة شركات البتروكيماويات عالمياً.

ووفقا لتوقعات شركة ديلويت االستشارية الموضحة في الشكل ( )4-4فإن ثالثة من أكبر عشر شركات

للكيماويات في العالم في عام  2030لجهة قيمة مبيعاتها ستكون من منطقة الخليج العربي وهي تحديدا:
أرامكو السعودية ،وشركة سابك ،وشركات مبادلة/أدنوك .وبغض النظر عن مدى دقة هذه التوقعات بسبب
المتغيرات التي قد تحصل في السنوات المقبلة فإن هذه المعطيات تؤكد تنامي دور دول الخليج العربي
الريادي في صناعة البتروكيماويات العالمية ،وتؤكد في ذات الوقت أمرين أولهما أن رحلة األلف ميل
التي بدأتها الدول الخليجية قبل أكثر من أربعة عقود من الشعيبة في الكويت ومسيعيد في قطر والجبيل
في السعودية وسترة في البحرين والرويس في أبو ظبي وصحار في عمان التي كانت مجرد قرى تنام
بسكينة على ساحل الخليج العربي وتحولت بسرعة مذهلة إلى مراكز عالمية مهمة إلنتاج البتروكيماويات
السلعية كان وراؤها رؤية ثاقبة وتخطيط محكم وموارد ضخمة وفرتها حكومات دول الخليج العربي لست
التي كانت الالعب رقم واحد وراء ما تحقق من إنجازات على هذا الصعيد ،وثانيهما أن ما تحقق من
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مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر

نجاحات في هذا المجال يرفع سقف الطموحات لدى الجميع باتجاه تحقيق نجاحات أكبر في المستقبل.
وهذه الطموحات واآلمال لها ما يبررها فالصناعة البتروكيماوية في دول الخليج العربي تتجه بقوة نحو
معدالت استثمار أعلى في األبحاث واالبتكارات التطبيقية وتنويع أكبر لقاعدة المنتجات باتجاه منتجات
ذات قيمة مضافة عالية ،األمر الذي سيوفر أرضية قوية لنجاح مبادرات إلقامة مناطق صناعية متخصصة
بالصناعات التحويلية (البالستيكية والكيماويات المتخصصة) تستقطب التجمعات الصناعية العنقودية بما
يعظم بمشيئة هللا العوائد االقتصادية واالجتماعية لصناعة البتروكيماويات في دول الخليج العربية خالل
العقود المقبلة.

 .5قائمة المراجع
البحـث الثاني

•
•
•
•

د.عبدالوهاب السعدون" ،رحلة نحو الصدارة – كيف أصبح الخليج العربي مركزا عالميا إلنتاج
البتروكيماويات" ،كتاب قيد اإلصدار من قبل "دار الساقي".
"صناعة البتروكيماويات في الدول العربية" إصدار منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)،
2017
عدد من الدراسات واألوراق العلمية للمؤلف المنشورة في دوريات محكمة تشمل" :التعاون الصناعي"،
و"النفط والتعاون العربي" ،و ""Journal of Oil & Gas
التقارير السنوية لشركات البتروكيماويات الخليجية والدوريات الصادرة عن االتحاد الخليجي
للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) والمواقع اإللكترونية للشركات والهيئات ذات الصلة بصناعة
البتروكيماويات في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.

Dr. Abdulwahab Al-Sadoun. “Molecules, Mind and Matter – How the Arabian Gulf
)Became a Global Petrochemical Hub”, (Medina Publishing, 2015
“Facts & Figures 2017 of the European Chemical Industry”, by CEFIC.
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ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺲ
ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ
ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ "ﺃﻭﺍﺑﻚ" ،ﻭﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ
ﻣﺮﺍﻛﺶ ،ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ 4-1 ،ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺃﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2018
ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ – ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻮﺭﻗﺔ:
 ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺲ
 ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺲ
 ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﺑﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺑﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺺ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴﺎ ) (Nationally Determined Contribution – NDCﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻅﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ.
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ ﺍﻻﺣﻔﻮﺭﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺲ
 2015ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
 ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺃﻏﻠﺐ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻭﻁﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴﺎ( ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﻐﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
 ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ
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ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ
ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻓﻲ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﻳﻭ  1992ﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻘﺩﺕ
ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺭﻳﻭ ﺩﻱ ﺟﺎﻧﻳﺭﻭ ﺍﻟﺑﺭﺍﺯﻳﻠﻳﺔ ،ﻭﺑﺩﺃ ﺳﺭﻳﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ  .1994ﻭﻳﺗﻣﺛﻝ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ،
ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻓﻲ "ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺰﺍﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺟﻭﻱ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻳﺣﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺧﻁﻳﺭ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻲ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺑﻠﻭﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻠﻧﻅﻡ ﺍﻹﻳﻛﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻛﻳﻑ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﻭﺗﺿﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺗﻌﺭﺽ
ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻷﻏﺫﻳﺔ ﻟﻠﺧﻁﺭ ،ﻭﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻣﺿﻲ ﻗﺩﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﺳﺗﺩﺍﻡ" ،ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﻷﻫﻡ
ﻣﺑﺎﺩﺋﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ ) (1ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻰ "ﺗﺣﻣﻲ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺃﺟﻳﺎﻝ
ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻧﺻﺎﻑ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ،ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ .ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺫ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺻﺩﺍﺭﺓ ﺟﻬﻭﺩ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺿﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ
ﻋﻠﻳﻪ".
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،1995ﻭﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺭﻟﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺕ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻫﺩﻑ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .1997ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺗُﻣﺩ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻛﻳﻭﺗﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ،1997ﻭﺑﻭﺷﺭ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫﻩ ﻓﻲ  16ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ .2005

ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻛﻳﻭﺗﻭ
البحـث الثالث

ﺷﻛﻝ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻛﻳﻭﺗﻭ ﻓﻲ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  1997ﺇﻧﺟﺎﺯﺍ ً ﺑﺎﺭﺯﺍ ً ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺍﻷﻭﻝ،
ﺃﻱ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ،ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺹ ﻣﻥ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ ﺑﻛﻣﻳﺎﺕ ﻣﺣﺩﱠﺩﺓ
ﺿﻣﻥ ﺣﻳﺯ ﺯﻣﻧﻲ ﻣﺣﺩّﺩ .ﻭﺗﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (3ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻭﻑ ﻟﻼﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ
ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﻟﻛﻲ ﺗﺟﺭﻱ ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻭﺗﻛﻭﻥ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻧﻬﺎ .ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻁﻭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺑﻠﻭﻍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺳﻣﻰ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) .(2ﻭﻳﺗﺿﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ "ﺑﺎء" ) (Bﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﺍﻟﻛﻣﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺗﻘﻠﻳﺻﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﻔﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ .ﻭﻳﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ  39ﻁﺭﻓﺎ ً )ﺑﻠﺩﺍً( ﻣﻥ ﺟﻣﻠﺔ  41ﻁﺭﻓﺎ ً ﻣﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺍﻷﻭﻝ .ﻭﺑﻳﻼﺭﻭﺳﻳﺎ ﻭﺗﺭﻛﻳﺎ ﻫﻣﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻻ ﻳﺭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ) .(Bﻭﻛﺎﻥ ﻣﻧﺗﻅﺭﺍ ﻣﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ) (Bﻋﻣﻭﻣﺎ ً ﺃﻥ ﺗﺣﻘﻖ
ﺧﻔﺿﺎ ً ﺑﻧﺳﺑﺔ  5.2ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺧﻁ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺳﻧﺔ  .1990ﻛﻣﺎ ﺍﻗﺗﺿﻲ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ
ﺗﺣﺭﺯ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ  2005ﺗﻘﺩﻣﺎ ً ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ.

ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ )(IPCC
ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ .ﻭﻗﺩ ﺃﺳﺳﻬﺎ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻸﺭﺻﺎﺩ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﻭﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1988ﻟﺗﺯﻭﻳﺩ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺑﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ
ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ،ﻭﻣﺧﺎﻁﺭﻩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ،ﻭﺧﻳﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻳﻑ ﻣﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻭﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﻥ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ .ﻭﺗﺻﺩﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭﺍ ﻛﻝ  4ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ،ﺻﺩﺭ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ،1990ﻭﺁﺧﺭﻫﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2014
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ً
ﺷﻣﻭﻻ ﺣﻳﺙ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺻﺩﺍﺭﻩ  831ﻣﺅﻟﻑ ﺭﺋﻳﺳﻲ ،ﺗﻡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﻡ ﻣﻥ  3000ﺳﻳﺭﺓ
ﻭﻳﻌﺩ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﺃﻛﺛﺭﻫﺎ
ﺫﺍﺗﻳﺔ ﺃﺭﺳﻠﺗﻬﺎ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺩﻭﻝ .ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺃﻫﻡ ﻣﺣﺎﻭﺭﻩ:
 ﺃﻥ ﺍﺣﺗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ﻫﻭ ﺃﻣﺭ ﻻ ﺷﻙ ﻓﻳﻪ
 ﺃﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ﺃﺻﺑﺢ ﻭﺍﻗﻌﺎ ً ﺛﺎﺑﺗﺎ ً
 ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻭﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻳﺋﺔ.
 ﺃﻥ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺗﺭﺗﻔﻊ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺭﻉ ﺍﻵﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻷﻟﻔﻲ ﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ،
ﻭﺳﻳﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﺻﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﺎﺭﻉ ﺑﺻﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻅﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻧﺷﻁﺔ
ﺗﺧﻔﻳﻑ ﻗﻭﻳﺔ ﻵﺛﺎﺭ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ .ﻭﻳﺭﺟﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺟﻣﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ.
 ﻭﻳﺗﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺭﻳﻖ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺑﺄﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭ
ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻭﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﺳﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺻﺑﺢ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﺟﺎﻓﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﺟﻔﺎﻓًﺎ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ
ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍ ً ﻫﺎﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻅﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻛﻳﻑ ﻧﺎﺟﺢ ﻣﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ.
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ
) (Intergovernmental Panel on Climate Changeﺍﻟﺫﻱ ﺻﺩﺭﺕ ﺃﺟﺯﺍﺅﻩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺑﻳﻥ
ﺷﻬﺭ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ  2013ﻭﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ  ،2014ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺿﻡ ﺃﺟﺯﺍء ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻳــــــــــــــــــﺔ :ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ  2013 :ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺍﻟﻔﻳﺯﻳﺎﺋﻲ؛ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ  2014 :ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﺗﻛﻳﻑ
ﻭﻫﺷﺎﺷﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ؛ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ  2014 :ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﻥ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ – ﻛﺎﻥ ﻗﺩ ﺧﻠﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻧﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺻﺩﺭ ﻗﺑﻼً ﻓﻲ ﺳﺗﻭﻛﻬﻭﻟﻡ ،ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ )2001
ـ ،(2010ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﻣﻧﺫ  .1850ﻭﺗﺄﻛﺩﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻁﺢ
ﺍﻟﻛﺭﺓ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ ،ﻭﺗﺄﻛﺩ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺎﺕ ﻭﺗﺳﺎﺭﻉ ﺫﻭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺟﺭﻑ ﺍﻟﺟﻠﻳﺩﻱ ،ﻛﻭﻗﺎﺋﻊ
ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻻ ﺭﻳﺏ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺭﻉ ﺍﻵﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ
ﺍﻷﻟﻔﻲ ﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،ﻭﺳﻳﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﺻﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﺎﺭﻉ ﺑﺻﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ
ﻅﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺗﺧﻔﻳﻑ ﻗﻭﻳﺔ ﻵﺛﺎﺭ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ .ﻭﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻓﺿﻝ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭﻫﺎﺕ ،ﻻ ﻳﺯﺍﻝ
ﺃﻓﺿﻝ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﺭ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ  2100ﺃﺩﻧﻲ ﻣﻥ  4ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺋﻭﻳﺔ .ﻓﻘﺩ ﻛﺎﻥ ﻛﻝ ﻋﻘﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﺣﺗﺭﺍﺭﺍ ً ﻋﻧﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺳﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻋﻘﺩ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻧﺫ
ﻋﺎﻡ  .1850ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ  1983ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ  2012ﻛﺎﻧﺕ ﺃﺩﻓﺄ ﻓﺗﺭﺓ  30ﻋﺎﻣﺎ ﺧﻼﻝ
ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟـ  1400ﺳﻧﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﺻﻑ ﺍﻟﻛﺭﺓ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﻁﺑﻖ ﻋﻠﻳﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﻭﻳﺗﻭﻗﻊ
ﺍﻟﻔﺭﻳﻖ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺑﺄﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻭﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﺳﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺻﺑﺢ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﺟﺎﻓﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﺟﻔﺎﻓًﺎ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺗﻐﻳﺭ
ﺗﺄﺛﻳﺭﺍ ﻫﺎ ًﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻅﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻛﻳﻑ ﻧﺎﺟﺢ ﻣﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ.
ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ
ً
 ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺍﺭﺙ ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺸﺘﻐﻞ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ) ،(Business As Usualﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺣﻮﺍﻟﻲ  4ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) ،(1850-1750ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺳﻮﻑ ﻳﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺬﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻭﺑﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ،ﻭﻏﻤﺮ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺟﺰﺭﻳﺔ ﻭﺳﺎﺣﻠﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟـ ) (2ﻓﻲ

67

68

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 168

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﺩﺭﺟﺘﻴﻦ ﻣﺌﻮﻳﺘﻴﻦ ﺑﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ  1.5ﺩﺭﺟﺔ .ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﻠﺪﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ًء ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻤﻔﺰﻉ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻁﺔ ﺑﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ
ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ .ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﻨﺠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗ ُﺴﻤﻰ
ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ) (Response Measuresﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﻬﺎ ﻏﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ
ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺗﺒﺘﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺧﻔﺾ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻫﺎ ﻹﺑﻄﺎء ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ.
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺑﻨﺎءﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ،ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2015ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ُ
ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﺎﺹ ﺗﺘﻘﺼﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﺑﻮﺍﻗﻊ
 1.5ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻮﻕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ
ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ  -ﻓﻘﺪ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﺎﻝ
ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ،ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺨﻄﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ .ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺇﻁﻼﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺣﻴﺚ ﺗُﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻫﻨﺎﻙ.
البحـث الثالث

ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻳﺋﺔ )(Greenhouse Gases – GHGs
ﻳﻔﺭﺽ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ ﻣﻥ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺃﻟﻑ ) (Aﻓﻲ
ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﺑﺣﺳﺏ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ :ﻏﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ
ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ) CO2ﻣﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ ﻭﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻣﻧﺕ ﻭﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ﻟﻸﺭﺽ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ(؛ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻥ ”) “CH4ﻣﺻﺩﺭﻩ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ،ﻭﺇﺣﺩﻯ ﻁﺭﻕ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺭﺯ(؛
ﻭﺃﻛﺳﻳﺩ ﺛﻧﺎﺋﻲ ﺍﻟﻧﺗﺭﻭﺟﻳﻥ ) (Nitrous N2Oﻭﻣﺻﺩﺭﻩ ﺍﻷﺳﻣﺩﺓ ﺍﻟﻛﻳﻣﺎﻭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ،ﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ
ﻭﻣﺭﻛﺑﺎﺕ
ﻟﻶﻻﺕ؛
ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ
ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻕ
)… ، (Perfluorinated Hydrocarbons PFCs – CF4, C2F6,ﻭﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻫﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟﻣﻧﻳﻭﻡ ،ﻭﻫﻭ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺿﺭ ﺑﻁﺑﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ )ﺑﻝ ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻛﺱ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻛﺑﺩﻳﻝ ﻟﻠﻐﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﺗﺂﻛﻝ ﻁﺑﻘﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ(  -ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺩﺧﻝ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﺷﻣﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻛﻳﻭﺗﻭ ﻧﻅﺭﺍ ﻟﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺟﻭ ﻣﺩﺓ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﻭﺗﺣﻭﻟﻪ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﺯ ﺍﺣﺗﺑﺎﺱ ﺣﺭﺍﺭﻱ؛ ﻭﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺍﻟﻣﺷﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻠﻭﺭ
)(Fluorinated Hydrocarbons HFCs؛ ﻭﺳﺎﺩﺱ ﻓﻠﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻜﺑﺭﻳﺖ ).(Sulphur Hexafluoride SF6
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺳﺗﺔ ﻣﺻﻧّﻔﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﺫﻳﺑﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ،
ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺗﻐﻳﻳﺭ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻭﺍﻟﺣﺭﺍﺟﺔ ،ﻭﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ.
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ﻭﻳُﻘﺎﺱ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺹ ﺃﻭ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﻣﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ” “Bﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﻣﻥ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺧﻁ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺟﻣﻳﻊ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺳﺗﺔ ﻛﻛﻝ .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ّ
ﺃﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺩﻳﻬﺎ
ﻣﺭﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺭﺭ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺭﻗﺎﺑﺔ ،ﺑﻝ ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺭﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺗﻭﻓﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﺳﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻫﻲ ﺳﻧﺔ  ،1990ﻭﻟﻛﻥ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﻓﻠﻭﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺍﻟﻣﺷﺑﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻠﻭﺭ ،ﻭﺳﺎﺩﺱ ﻓﻠﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻛﺑﺭﻳﺕ ،ﻳﺟﻭﺯ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳﻧﺔ  1995ﻛﺳﻧﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ .ﻭﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﱠﺩﺓ
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺑﻠﻭﻏﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﻭﻣﺩﺗﻬﺎ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ) .(2012 - 2008ﻭﻳﺗﻡ ﺣﺳﺎﺏ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺑﻣﺎ
ﻳﻛﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻣﻥ ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﻣﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺃﻟﻑ ﻣﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺑﺎء ﺃﻥ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻣﺔ ﻟﻠﺣ ّﺩ ﺃﻭ
ﻟﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺧﻔﺽ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ ﻣﺣﻠﻳﺎ ً ﻭﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻣﺭﻧﺔ ﺗُﻌﺭﻑ
ﺑﺂﻟﻳﺎﺕ ﻛﻳﻭﺗﻭ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.
ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻛﻳﻭﺗﻭ ﻣﻛ ّﻣﻼً ﻟﻺﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺷﻛﻝ ﺟﺯءﺍ ً ﻛﺑﻳﺭﺍ ً ﻣﻥ ﺟﻬﻭﺩ
ﺍﻟﻁﺭﻑ )ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ( ﺍﻟﺭﺍﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ .ﻭﺗﺷﻣﻝ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻛﻳﻭﺗﻭ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻧﻅﻳﻔﺔ ،ﺍﻟﻣﺣﺩﱠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) ،(12ﻭﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ،ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) ،(6ﻭﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ،ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ
ﺻﻠﺔ
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) .(17ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺗﻣﺩ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2001ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻁﺭﺍﺋﻖ ﺍﻟﻣﻔ ﱠ
ﻟﺗﺳﻳﻳﺭ ﺍﻵﻟﻳﺎﺕ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﻘﺭﺭﺍﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺛﻝ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺃﻗﻝ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻧﻣﻭﺍ ً ،ﻭﺫﻟﻙ ﺿﻣﻥ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺗُﻌﺭﻑ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺭﺍﻛﺵ.
ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺣ ّﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﻔﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺑﺎء ﻣﺣﺩﱠﺩﺓ ﻛﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻬﺎ ،ﺃﻭ
"ﻭﺣﺩﺍﺕ ﻛﻣﻳﺎﺕ ُﻣﺳﻧَﺩﺓ" ،ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ  .2012 - 2008ﻭﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺣﺩﺍﺕ ﻛﻣﻳﺎﺕ ﻣﺳﻧَﺩﺓ .ﻭﻛﻝ ﻭﺣﺩﺓ ﺗﺳﺎﻭﻱ ﻁﻧﺎ ً ﻭﺍﺣﺩﺍ ً ﻣﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ .ﻭﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺯﺍﺋﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ،ﺃﻱ ﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ،ﺃﻥ ﺗﺑﻳﻊ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ
ﺇﻟﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺗﺟﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎ .ﻭﻳﺗﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﺟﺎﺭ ﺑﺎﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺿﻣﻥ ﻣﺎ ﻳُﻌﺭﻑ ﺑﺻﻭﺭﺓ
ﻋﺎﻣﺔ "ﺑﺳﻭﻕ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ".
ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﻣﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﻧَﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺗﺑﺎﺩﻝ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺿﻣﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻻﺗﺟﺎﺭ
ﺑﺎﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺑﺄﻁﻧﺎﻥ ﻣﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ،ﺗﺷﻣﻝ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺗﻐﻳﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺟﺔ ﻣﺛﻝ
ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ؛
 .2ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﻟﺩﻫﺎ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ؛
 .3ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﺎﺕ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﻗﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﻟﺩﻫﺎ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﻅﻳﻔﺔ.
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ﻭﺗﺗﻳﺢ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﻅﻳﻔﺔ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺑﺎء ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﺎﺕ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻣﺻﺩﱠﻗﺔ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺗﺑﺎﺩﻝ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺩﻯ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﺎﺕ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩﱠﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻛﻳﻭﺗﻭ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺣﺻﻝ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻭﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﻹﺻﺩﺍﺭ .ﻭﻳﺷﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻵﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻣﺳﺅﻭﻝ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ .ﻭﻗﺩ ﺑﺩﺃﺕ
ﺍﻵﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .2006ﻭﻗﺩ ﻗُ ّﺩِﺭ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩﻗﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ
ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ  4200ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺑﺄﻛﺛﺭ ﻣﻥ  2.9ﺑﻠﻳﻭﻥ ﻁﻥ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻟﻠﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ).(2012 - 2008
ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺗﻳﺢ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻷﻱ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺑﺎء ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺧﻔﺽ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻋﺎﺋﺩﺓ ﻣﻥ
ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻟﻠﺣ ّﺩ ﺃﻭ ﻟﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ ﻣﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺑﺎء ،ﻣﺎ ﻳﻭﻓﺭ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﻣﺭﻧﺔ
ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﺄﻫﺩﺍﻑ ﻛﻳﻭﺗﻭ ،ﻭﻳﻣ ّﻛﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺿﻳﻑ ﻣﻥ ﺍﻻﻧﺗﻔﺎﻉ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ
ﻭﻣﻥ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺣﻅﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺑﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺿﻳﻑ ﻭﺃﻥ ﻳﺣﺻﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻁﺭﻑ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ.

البحـث الثالث

ﻭﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻘﺏ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺯﺓ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ،ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﻳﺎ ً ﺑﻭﺣﺩﺍﺕ
ﻛﻳﻭﺗﻭ ،ﻭﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻧﻅﻡ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﻭﻋﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ :ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ
ﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺑﺎء ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ  39ﻁﺭﻓﺎً ،ﻭﺳﺟﻝ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺩﻳﺭﻩ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻐﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺗﺣﺕ ﺳﻠﻁﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﻅﻳﻔﺔ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺣﻳﺎﺯﺓ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﻛﻳﻭﺗﻭ ،ﺗﻧﺟﺯ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻣﺑﺎﺩﻻﺕ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺑﺎﺋﻌﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﻥ ،ﻭﻫﻲ
ﺑﺫﻟﻙ ﺷﻛﻠﺕ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ .ﻛﻣﺎ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻺﺗﺟﺎﺭ ﺑﺎﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ،
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﻛﻳﻭﺗﻭ ،ﺑﺗﺳﻭﻳﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﻅﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺻﻌﻭﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﺗﻌﺑﻳﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻳﻔﺗﺭﺽ ﻣﻧﻁﻘﻳﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﺻﺩﺭ ﺃﻭ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻁﺎﻗﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺟﺩﺩﺓ .ﻭﻫﺫﺍ
ﺻﺣﻳﺢ ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﻅﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺧﻠﺕ ﻣﻌﺗﻣﺩﺍ ﺑﺻﻭﺭﺓ
ﺷﺑﻪ ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ .ﻭﻣﺎ ﻫﺫﻩ ﺳﻭﻯ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ )ﻓﻲ ﺑﺎﻁﻥ
ﺍﻷﺭﺽ( ﺑﻛﻣﻳﺎﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻭﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩﻫﺎ ﻳﺗﻡ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺍﺳﺭﻉ ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﺣﻼﻟﻬﺎ.
ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻧﻁﺑﻖ ﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻷﺣﻔﻭﺭﻱ ) ،(Fossil Fuelsﺃﻱ ﺍﻟﻔﺣﻡ ،ﻭﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ ،ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ،
ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻳﻭﺭﺍﻧﻳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻧﻭﻭﻳﺔ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺗﺄﺗﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﺛﻝ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺷﻣﺱ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻭﺍﻷﻣﻁﺎﺭ ﻭﺃﻣﻭﺍﺝ
ﺍﻟﻣﺩ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻳﺔ ) (Geothermal Powerﺍﻟﻣﺗﻭﻟﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺯﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻁﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻧﺗﻳﺟﺔ
ﻟﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻳﺯﻳﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻛﺭﺓ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ .ﻭﻫﻲ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ .ﻭﻫﻧﺎﻙ
ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ) (Biomassﺍﻟﺗﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻗﺩﻳﻣﺎ ﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﻣﺛﻝ ﺍﻷﺧﺷﺎﺏ
ﻭﺣﺭﻕ ﺍﻟﻣﺧﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻛﺣﻭﻝ ،ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﻭﻣﺎﺋﻳﺔ ) .(Hydroelectricityﻭﻫﻧﺎﻙ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ) (Biomassﺍﻟﻣﻧﺗِﺟﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
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ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :ﺍﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ،ﺍﻟﺧﺷﺏ ،ﻭﺍﻟﻣﺧﻠﻔﺎﺕ ،ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻛﺣﻭﻟﻲ ) ،(Alcohol Fuelsﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻭﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﺍﻟﻠﺗﺎﻥ ﺗﺗﺻﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺷﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻌﻭﺩ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﻭﺍﻟﻼﻓﺕ ﻟﻠﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻭﺗﻳﺭﺓ
ﻧﻣﻭﻫﻣﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ  %9-8ﺳﻧﻭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺿﻌﻑ ﻭﺗﻳﺭﺓ ﻧﻣﻭ ﻣﺻﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ .ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻣﺳﺎﻗﻁ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﺻﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ،%53ﺗﻠﻳﻬﺎ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ،%23ﺛﻡ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  .%18ﺇﻧﻣﺎ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻳﻔﻭﻕ ﻣﻌﺩﻝ ﻧﻣﻭ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ .ﻭﺗﺗﺧﻁﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻵﺳﻳﻭﻳﺔ ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺻﺩﺍﺭﺓ ﺳﺭﻋﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺑﺣﺻﺔ ﺑﻠﻐﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻭﻛﺎﻟﺔ
)ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ:
.%42
)(2017
ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ
)http://www.irena.org/‐ (International Renewable Energy Agency – IRENA
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Mar/RE_capacity_highlights_2018.
pdf?la=en&hash=21795787DA9BB41A32D2FF3A9C0702C43857B39C
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺑﻠﻭﺭ
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻭﺇﺟﻣﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﺣﺩﻱ ﻛﻭﻛﺑﻲ ﺟﺩﻳﺩ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ ﻭﻭﺟﻭﺏ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻱ ﻟﻪ ،ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﺗﺟﺳﺩ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ) (UNFCCCﻟﻌﺎﻡ  1992ﻭﺍﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ
ﻛﻳﻭﺗﻭ ﻟﻌﺎﻡ  ،1997ﻭﻣﻥ ﺑﻌﺩﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﻌﺎﻡ  2015ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺣﻝ ﻣﺣﻠﻪ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ  - 2020ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ
ﺃﻓﺳﺢ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﻭﻱ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ )ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ( ،ﺣﻳﺙ ﺃﺳﻔﺭ ﺍﻟﺿﻐﻁ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻱ )ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ( ﻋﻥ "ﺗﺧﺭﻳﺏ ﺳﻣﻌﺔ" – ﺇﻥ
ﺷﺋﺗﻡ – ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﻻﺳﻳﻣﺎ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ )ﺑﻔﺗﺢ ﺍﻟﺗﺎء( ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺣﺭﻕ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ )ﺍﻟﻔﺣﻡ
ﻭﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ( ،ﻭﺗﻌﻠﻳﺔ "ﻭﺗﻔﺧﻳﻡ" ﺳﻣﻌﺔ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ
ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﺑﻧﻅﺎﻓﺗﻬﺎ ﻭﺧﻠﻭﻫﺎ ﻣﻥ ﺃﻳﺔ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺳﻣﻳﺔ ﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ ) ،(GHGﻋﻠﻰ ﻋﻛﺱ ﻣﺻﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ) ،(Conventional Energy Sourcesﺃﻱ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺍﻟﻔﺣﻡ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ.
ﻭﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻏﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻳﺣﻭﺯ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻣﻥ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺳﺗﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺁﻧﻔﺎ
) %82ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﻭﻳﺻﻝ ﺍﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻲ  %70ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ(..ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ
ﻟﺗﻐﻳﺭ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﻗﺭﺭﺗﻪ
ﻣﺎ
ﺑﺣﺳﺏ
ﺍﻷﺳﺎﺱ
ﻣﺻﺩﺭﻩ
”) “Intergovernmental Panel on Climate Changeﺧﺯﺍﻥ ﺃﻓﻛﺎﺭ ﺳﻛﺭﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﻭﺑﺿﻣﻧﻪ ﺍﻟﻧﻔﻁ..ﻭﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﻫﻭ ﺃﺣﺩ ﺃﺑﺭﺯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ
ﻟﻠﻭﻗﻭﺩ )ﻟﻠﻧﻔﻁ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻣﻛﺭﺭﺓ "ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻳﻥ"( ،ﺣﻳﺙ ﺗﺑﻠﻎ ﺣﺻﺔ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ  %12ﻣﻥ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ،ﻓﻘﺩ ﺍﺗﺟﻬﺕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟ ُﻣﺷ ِ َّﺭﻉ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻟﻠﺣﺩ
ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ .ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻧﻔﺙ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻥ  130ﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﺛﺎﻧﻲ
ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ  ،2015ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ  5.6ﻟﻳﺗﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻝ ﻟﻛﻝ  100ﻛﻳﻠﻭﻣﺗﺭ ،ﺃﻭ
 4.91ﻟﻳﺗﺭ ﻟﻛﻝ  100ﻛﻳﻠﻭﻣﺗﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻳﺯﻝ .ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄﻥ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﻠﻘﻬﺎ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﻳﻌﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2014ﻛﺎﻥ  123.4ﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ .ﻭﻣﻧﺫ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ
ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺑﻭﺍﻗﻊ  17ﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻛﻳﻠﻭﻣﺗﺭ ﻭﺍﺣﺩ ،ﺃﻱ ﺑﻧﺳﺑﺔ
 .%12ﻭﻗﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻪ ﻫﺩﻓﺎ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻰ  95ﻏﺭﺍﻡ ﻣﻥ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ
ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻛﻝ ﻛﻳﻠﻭﻣﺗﺭ ﻭﺍﺣﺩ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺣﻭﺍﻝ  4.11ﻟﻳﺗﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﺯﻳﻥ ﻟﻛﻝ
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 100ﻛﻳﻠﻭﻣﺗﺭ ﺃﻭ  3.61ﻟﻳﺗﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻳﺯﻝ ﻟﻛﻝ ﻣﺎﺋﺔ ﻛﻳﻠﻭﻣﺗﺭ .ﻭﺗﻘﺿﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﺳﻬﻡ ﻫﺩﻓﺎ  2015ﻭ 2021
ﻓﻲ ﺧﻔﺽ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺑﻭﺍﻗﻊ  %18ﻭ  %40ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻡ 2007
ﺍﻟﺑﺎﻟﻎ  158.7ﻏﺭﺍﻡ ﻟﻛﻝ ﻛﻳﻠﻭﻣﺗﺭ ﻭﺍﺣﺩ.
ﻭﻗﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺿﻭﺍﺑﻁ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﺗﻁﺑﻳﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ،ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﺩﻓﻊ ﻣﻧﺗﺟﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﻳﻥ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ  2012ﻏﺭﺍﻣﺎﺕ ﺗﺻﺎﻋﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﺭﺳﻡ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺳﻳﺎﺭﺓ
ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺳﻳﺎﺭﺍﺗﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ .ﻭﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻣﺔ ﺑﻳﻥ  5ﻳﻭﺭﻭ ﻷﻭﻝ
ﻏﺭﺍﻡ/ﻛﻳﻠﻭﻣﺗﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ،ﻭ  15ﻳﻭﺭﻭ ﻟﻠﺛﺎﻧﻲ ،ﻭ 25ﻳﻭﺭﻭ ﻟﻠﺛﺎﻟﺙ ﺻﻌﻭﺩﺍ ﺍﻟﻰ
 95ﻳﻭﺭﻭ ﻟﻛﻝ ﻏﺭﺍﻡ ﺗﺎﻟﻲ .ﻭﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ  2019ﺳﺗﺑﺩﺃ ﺍﻟﻐﺭﺍﻣﺔ ﺑـ  95ﻳﻭﺭﻭ ﻟﻠﻐﺭﺍﻡ/ﻛﻳﻠﻭﻣﺗﺭ ﺍﻷﻭﻝ.
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺩﻭﻟﻪ ﺍﻟـ ) 27ﺑﻌﺩ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﺍﻧﺳﺣﺎﺏ ﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳﺎ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ  29ﻣﺎﺭﺱ  ،(2019ﻳﺳﺗﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺗﻪ ﺍﻟﻁﺎﻗﻭﻳﺔ ،ﺭﻓﻊ ﺣﺻﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﻣﺯﻳﺞ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺇﻟﻰ  %20ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ
 .2020ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﺗﺳﺗﻬﺩﻑ ﻭﺿﻊ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺳﻳﺎﺭﺓ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ  .2020ﻭﻛﺎﻧﺕ ﻗﺩ ﺷﻘﺕ
ﻁﺭﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻣﻧﺫ ﻭﻗﺕ ﺑﻌﻳﺩ ﻧﺳﺑﻳﺎً ،ﻓﻘﺩ ﺳﻧﺕ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎ ً ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ،1991ﻭﺑﺎﺩﺭﺕ ﻹﻧﺷﺎء ﺗﺷﺭﻳﻊ ﻳﻠﺯﻡ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ ﺑﺷﺭﺍء ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻟﺩﺓ ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻁﺎﻗﺔ
ﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﻌﻛﺱ ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ،ﻓﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺭﻓﻌﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻟﺩﺓ ﻋﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ
ﺇﻟﻰ  %15ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ )ﺑﻔﺗﺢ ﺍﻟﺗﺎء( ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺭﺍﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻣﻭﻟﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ
ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ.

البحـث الثالث

ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺿﻐﻁ ُﻣﺭ ﱠﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﻧﺣﻭ  %23ﻣﻥ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺛﺎﻧﻲ
ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ،ﻭﺣﻭﺍﻟﻲ  %14ﻣﻥ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ .ﻭﻳﺗﻭﻗﻊ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻭﺗﻳﺭﺓ
ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ،ﺃﻥ ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻧﺣﻭ  %40ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ .2035
ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺩﻋﻭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﻋﺩﺓ ﺟﻬﺎﺕ ﺗﻁﺎﻟﺏ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ  %90ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ،
ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻬﺎ ﺑﻭﺳﺎﺋﻝ ﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺑﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ.

ﻣﺻﻳﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻛﺑﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺎ ﻋﻥ ﺣﺟﻡ ﺗﺭﻛﻳﺯ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ
ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻳﺋﺔ ،ﻭﺗﺧﺻﻳﺻﺎ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﻣﻧﺫ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻭﺿﻊ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ
) (UNFCCCﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1992ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﻥ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻹﺑﺭﺍﻡ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻛﻳﻭﺗﻭ
ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .1997ﻭﻟﻛﻥ ﻧﻔﻭﺫ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ ،ﻣﻥ ﺩﺍﺧﻝ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﺑﻙ ،ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﻭﺗﺭﻛﻳﺯ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟـ+ 77ﺍﻟﺻﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﻳﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﺯﺍﻣﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﺣﺩﻫﺎ ﺑﺩﻓﻊ
ﺛﻣﻥ ﺍﻹﺛﺭﺍء ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻧﻌﻡ ﺑﻪ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﺛﻭﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺃﺿﺭﺍﺭ
ﺑﻳﺋﻳﺔ ﻭﻣﻧﺎﺧﻳﺔ ﻛﺎﺭﺛﻳﺔ ،ﻗﺩ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﻧﺟﺎﺡ ﺿﻐﻭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺧﺻﻭﺻﺎ ،ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ﺿﻣﻥ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻠﺯﻣﺔ ﺑﺗﺣﻣﻝ ﻗﺳﻁ ﻣﻥ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ.
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ﻭﻟﻛــﻥ ﻫﺫﻩ "ﺍﻟﻣﺻﺩﺍﺕ" ﺳﺭﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺩﺃﺕ ﺗﺗﻬﺎﻭﻯ ﺷـــﻳﺋﺎ ﻓﺷﻳﺋﺎ ﻣﻊ ﻛﻝ ﺍﻧﻌﻘــــﺎﺩ ﺳﻧﻭﻱ ﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺃﻁـــﺭﺍﻑ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻻﻣــــﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻻﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐــــﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻭﺃﻁـــــﺭﺍﻑ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻛﻳﻭﺗﻭ ،ﻭﺻﻭﻻ ﺍﻟﻰ ﻣﺅﺗﻣﺭ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋُﻘــــﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻓﻲ ﺷــــﻬﺭ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  .2015ﻓﻔﻲ ﻛﻝ
ﻣﺅﺗﻣـــــﺭ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﻛﺎﻧﺕ ﺿﻐـــــﻭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻠﻧﻔﻁ ،ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ،ﺗﺩﻓﻊ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺃﺣﺩ ﺃﻫﻡ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ"
ﻭﻟﻛﻥ
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
"ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
) (Principle of Common But Differentiated Responsibilitiesﻟﻠﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻬﺩﻑ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ) ،(Mitigationﺃﻱ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ
ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺗﺳﺎﻭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ .ﻭﺣﻳﻥ ﻳﺣﺻﻝ ﺫﻟﻙ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻟﻠﻧﻔﻁ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺳﻥ ﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻭﺿﻭﺍﺑﻁ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺿﻳﻳﻖ
ﺍﻟﺧﻧﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻛﺎﻟﻳﻔﻬﺎ ﺍﻻﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻘﻳﺔ،
ﺧﺻﻭﺻﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.

ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ  ..ﻳﺩﺷﻥ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻟﻠﻭﻗﻭﺩ ﺍﻷﺣﻔﻭﺭﻱ
ﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻭﻥ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ  30ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ/ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻰ  12ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ/ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺃﻭﻝ  ،2015ﺍﻟﻰ ﻣﺅﺗﻣﺭ
ﻗﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣﻲ ،ﺑﺣﻳﺙ ﺷﻬﺩ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ  150ﻣﻥ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻡ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ
ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﻭﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺭﻭﺳﻲ ﻓﻼﺩﻳﻣﻳﺭ ﺑﻭﺗﻳﻥ ﻭﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺻﻳﻧﻲ ﺧﻲ ﺟﻲ ﺑﻳﻧﻎ ﻭﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﻬﻧﺩﻱ
ﻧﺎﺭﻳﻧﺩﺭﺍ ﻣﻭﺩﻱ ﻭﻏﻳﺭﻫﻡ .ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻭﺍﻳﺟﺎﺩ ﺍﻟﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﺍﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺟﻭﻫﺭﻩ ﻛﺎﻥ ﻣﺅﺗﻣﺭﺍ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ ﺑﺎﻣﺗﻳﺎﺯ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺗﻌﻠﻘﻪ
ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻗﺗﺳﺎﻡ ﻭﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ.
ﻭﻧﻅﺭﺍ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺑﺎﻫﻅﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻧﺟﺎﺯﻫﺎ ﺳﻭﻑ ﻳﺳﺗﻐﺭﻕ ﻛﻝ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ – ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺯﻣﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻼ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ
) ،(Mitigationﻭﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ) ،(Adaptationﻭﺍﻻﺧﺭﻯ ﺍﻟﺭﺩﻳﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﻔﺽ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ )ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺳﺗﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺍﻟﻳﻬﺎ
ﺁﻧﻔﺎ( ،ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻧﻘﻝ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻭﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻝ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺍﻧﻬﺎ ﺳﻭﻑ ﺗﻔﺿﻲ ﺍﻟﻰ ﻏﻣﺭ ﺩﻭﻝ ﺟﺯﺭﻳﺔ ﻭﺷﺎﻁﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﺧﺗﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻥ
ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ – ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ )ﺃﻱ ﻗﺿﻳﺔ ﺍﻗﺗﺳﺎﻡ ﺍﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺑﺎﻫﻅﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻱ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ( ،ﻗﺩ ﻏﺩﺕ ﺃﻛﺑﺭ
ﺑﺅﺭﺓ ﻟﻠﺗﻧﺎﺯﻉ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ )ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺣﻠﻳﻔﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺎﺕ( ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺻﺎﻋﺩﺓ )ﺍﻟﺻﻳﻥ ﻭﺍﻟﻬﻧﺩ
ﻭﺍﻟﺑﺭﺍﺯﻳﻝ ﻭﺟﻧﻭﺏ ﺍﻓﺭﻳﻘﻳﺎ(..ﻭﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ.
ﻟﻘﺩ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﻣﻛﺭﺳﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﻛﻳﻭﺗﻭ ﻟﻌﺎﻡ  ،1997ﻹﺑﺭﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﺩﻳﺩ ﻳﺣﻝ ﻣﺣﻝ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ
ﻛﻳﻭﺗﻭ .ﻭﻗﺩ ﺟﺭﻯ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻣﺩﺓ  4ﺳﻧﻭﺍﺕ )ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ ﺃﻭﺍﺧﺭ ﻋﺎﻡ  .(2011ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺣﺷﺩﺕ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺭﻓﺿﺕ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ،ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﻗﻭﺍﻫﻣﺎ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻭﻧﻔﻭﺫﻫﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ،ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻧﻬﺎء ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺑﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻣﺗﻌﺕ
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ﺑﻪ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻛﻳﻭﺗﻭ .ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﺳﺑﻭﻋﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺷﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺍﺻﻠﺕ ﻟﻳﻝ ﻧﻬﺎﺭ
ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻳﺔ ﻻ ﺑﻭﺭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺑﺎﺭﻳﺳﻳﺔ ،ﺧﺻﻭﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺑﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﻳﻥ ﺍﻧﺗﻘﻠﺕ ﺍﻟﻰ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  +77ﺍﻟﺻﻳﻥ ،ﺗﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻐﺎء
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻣﺟﻣﻝ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﺳﻭﺩﺗﻳﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻣﺗﻪ ﺳﻛﺭﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ
ﺃﻥ ﺗﻧﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻟﺣﻅﺔ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻧﺹ ﺍﻟﻣﺳﻭﺩﺓ ّ
)ﺳﻛﺭﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻻﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻻﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻭﺭﺍﻥ ﻓﺎﺑﻳﻭﺱ ﻭﺯﻳﺭ
ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺳﺗﺿﺎﻓﺕ ﺑﻼﺩﻩ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ( ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺧﺗﻠﻑ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ
ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺍﻟﻳﻬﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻬﻳﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺟﺭﺕ ﻓﻲ ﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﺷﻬﺭ ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ
ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ .ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻟﻘﺕ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﻛﻝ ﺛﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺣﻳﺙ ﺣﺿﺭ ﻭﺯﻳﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺗﻬﺎ ﺟﻭﻥ ﻛﻳﺭﻱ
ﺍﻟﻰ ﻻ ﺑﻭﺭﺟﻳﻪ ﻭﺷﺎﺭﻙ ﺷﺧﺻﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ،ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻟﻐﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﺻﻳﻧﻲ ﻭﺍﻟﻬﻧﺩﻱ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ .ﻭﺣﺗﻰ ﺣﻳﻥ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺍﻻﺗﺣﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻧﺹ ﻟﻳﻭﺍﻓﻖ ﺗﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺻﻳﻥ ﻭﺍﻟﻬﻧﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻁﻲ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ،ﻭﺍﻧﺗﻘﻝ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﺟﻭﻥ ﻛﻳﺭﻱ ﻳﺗﻧﻘﻝ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﻭﻳﺗﺣﺩﺙ ﻣﻊ
ﺭﺅﺳﺎء ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻟﻼﻁﻣﺋﻧﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺑﺭﻭﺯ ﺗﺣﻔﻅﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺣﻅﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻗﺑﻝ ﺍﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

البحـث الثالث

ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃُﻧﺟﺯ ،ﻭﻟﺳﻭﻑ ﻳﻐﻳﺭ ﻣﺳﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻭﺍﻟﺑﻌﻳﺩ )ﺃﻗﺻﺎﻩ  (2030ﺑﺻﻭﺭﺓ
ﻛﻠﻳﺔ ،ﺧﺻﻭﺻﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﻁﻘﺗﻧﺎ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ .ﻭﻫﻭ ﺃﻣﺭ ﻻ ﺃﺑﺎﻟﻎ ﺣﻳﻥ ﺃﻗﻭﻝ ﺇﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ
ﺍﻟﺧﻁﻭﺭﺓ ،ﻭﺃﻣﻳﻝ ﺍﻟﻰ ﺗﺷﺑﻳﻬﻪ ﺑﺎﻟﺣﺎﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺿﺣﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻧﺟﺢ ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻳﻭﻥ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ
ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﺟﺎﺭﺑﻬﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻠﺅﻟﺅ ﺍﻟﺫﻱ ﺃُﻁﻠﻖ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻠﺅﻟﺅ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻲ .ﻓﻔﻲ  11ﻳﻭﻟﻳﻭ  1893ﻭﺑﻌﺩ
ﻋﺩﺓ ﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﻓﺎﺷﻠﺔ ،ﻧﺟﺢ ﺻﺎﺋﺩ ﻭﺑﺎﺋﻊ ﺍﻷﺳﻣﺎﻙ ﻭﺍﻷﺻﺩﺍﻑ ﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻳﻛﻳﻣﻭﺗﻭ ﻛﻭﻳﺗﺷﻲ ) 10ﻣﺎﺭﺱ - 1858
 21ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ  (1954ﻓﻲ ﺗﺟﺎﺭﺑﻪ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎﺝ ﻟﺅﻟﺅ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺷﺑﻪ ﻛﺭﻭﻱ ،ﻗﺎﻡ ﺑﻌﺭﺿﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺭﻭﻳﺞ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،1897ﺣﻳﺙ ﺑﺩﺃ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺳﻭﻳﻘﻪ .ﻟﻛﻧﻪ ﺍﺳﺗﻐﺭﻕ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺣﻭﺍﻟﻲ  12ﻋﺎﻣﺎ ً ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻟﺅﻟﺅ ﻛﺭﻭﻱ
ﺍﻟﺷﻛﻝ ﻳﺻﻌﺏ ﺗﻣﻳﻳﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﺅﻟﺅ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ،ﻣﺎ ﻣﻛﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻠﺅﻟﺅ ﻭﺗﺻﺭﻳﻔﻪ ﺗﺟﺎﺭﻳﺎ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ .1920
ﺃﻱ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻧﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺅﻟﺅ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺍﺳﺗﺣﻭﺍﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻝ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻳﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺃﻟﻑ ﻋﺎﻡ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﻅﻠﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺗﺷﺗﻬﺭ ﺑﻣﻬﺎﺩ ﺍﻟﻣﺣﺎﺭ ﺍﻟﻣﺯﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﻳﻌﺎﻥ ﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ
ﻭﺑﺣﺻﺎﺩ ﻣﺣﺻﻭﻝ ﺍﻟﻠﺅﻟﺅ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺧﺗﺯﻧﻪ .ﻭﻳﺫﻛﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺃﻥ ﺛﻠﺛﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻠﺅﻟﺅ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻣﻥ
ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺃﻭﺍﺧﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷﺭ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ..ﻭﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1900ﻡ ﻛﺎﻥ ﻧﺻﻑ
ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺍﻟﺫﻛﻭﺭ ﻳﻣﺗﻬﻧﻭﻥ ﻣﻬﻧﺔ ﺻﻳﺩ ﺍﻟﻠﺅﻟﺅ .ﻓﻛﺎﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ ،ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﺭﻫﻳﻧﺔ ﻟﻣﺻﺩﺭ ﻭﺣﻳﺩ
ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﻟﻠﺩﺧﻝ ﻫﻭ ﻋﺭﺿﺔ ﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﻫﻭ ﻫﻧﺎ ﺍﻟﻠﺅﻟﺅ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺷﺗﻬﺭ ﺑﻧﻘﺎﻭﺗﻪ
ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺿﺎﻫﻰ .ﻓﺎﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺭﺩﻳﻔﺔ ﺁﻧﺫﺍﻙ ﻟـﻘﻁﺎﻉ "ﺻﻧﺎﻋﺔ" ﺍﻟﻠﺅﻟﺅ – ﻛﺎﻧﺕ ﻫﺎﻣﺷﻳﺔ ،ﻓﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻣﺗﻁﻭﺭﺍ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﺧﻠﻖ ﻓﺭﺹ ﻋﻣﻝ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﺻﺩﺭ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﺇﺳﻧﺎﺩﻱ
ﻟﻠﺩﺧﻝ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﺿﻳﻖ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﻛﺎﻥ ﻳﺗﻣﻳّﺯ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ
ﻟﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺍﻟﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ .ﻭﻛﺫﺍ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺣﺭﻓﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺯﻝ ﻭﺍﻟﻧﺳﻳﺞ،
ﻭﺣﻳﺎﻛﺔ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﻭﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺳﻼﻝ ،ﻭﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﻔﺧﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺳﻔﻥ ﺍﻟﺧﺷﺑﻳﺔ.
ﺳﺩﺕ ﻓﻲ ﻭﺟﻭﻫﻬﻡ ،ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻟﻐﻳﺙ
ﻭﺗﺷﺎء ﺍﻟﺻﺩﻓﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ،ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺑﺩﺕ ﻟﻠﺑﺣﺭﻳﻧﻳﻳﻥ ﻭﻛﺄﻥ ﺃﺑﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻗﺩ ُ
ﻳﺄﺗﻳﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺓ ﻣﻥ ﺑﺎﻁﻥ ﺃﺭﺿﻬﻡ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﻣﺻﺩﺭ ﺭﺯﻗﻬﻡ )ﺩﺧﻠﻬﻡ( ﺍﻷﺳﺎﺱ .ﻓﻔﻲ ﺻﺑﻳﺣﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻣﻥ ﻳﻭﻧﻳﻪ  1932ﺑﺩﺃ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻳﺗﺩﻓﻖ ﺑﻐﺯﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺣﻘﻝ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﺑﻣﻌﺩﻝ  9600ﺑﺭﻣﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ،ﻭﻭﺻﻝ ﺍﻟﻰ ﺫﺭﻭﺗﻪ
ﻓﻲ ﺳﺑﻌﻳﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﺍﻟﻰ ﺣﻭﺍﻟﻲ  70,000ﺑﺭﻣﻳﻝ ﻳﻭﻣﻳﺎ.
ﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺳﺗﺩﻋﺎء ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺟﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻥ ،ﺃﺧﺷﻰ ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻣﺳﺗﻪ ﻣﻥ ﻭﺍﻗﻊ
ﻭﺍﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﺗﻼﻩ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻛﺵ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺃﻧﻪ ﺑﺧﻼﻑ ﺑﻧﻭﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻭﺝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ )ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﻭﻝ ﻣﺻﺩﺭﺓ ﻭﺃﺧﺭﻯ ﻣﺳﺗﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﻧﻔﻁ ﺩﺍﺧﻝ
ﻛﺗﻠﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺿﻳﺔ ﺍﻷﻛﺑﺭ ،ﻛﺗﻠﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟـ  + 77ﺍﻟﺻﻳﻥ .ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﺿﻡ ﺍﻟﻳﻭﻡ  133ﺩﻭﻟﺔ ﻧﺎﻣﻳﺔ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺑﺎﻟﻎ  77ﺩﻭﻟﺔ ﺣﻳﻥ ﺃُﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  – (1964ﺃﺧﺷﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ
ﻣﻘﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻣﺳﺗﺟﺩﺓ ﻗﺭﻳﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺿﺣﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻧﻲ ﻣﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ
ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻛﺭ ،ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻓﺳﺣﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻵﻥ ﻭﺣﺗﻰ ﻋﺎﻡ  ،2030ﺃﻱ ﺧﻼﻝ
ﺍﻻﺛﻧﺗﻲ ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ،ﺑﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻧﻣﺎﺫﺟﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ،ﺑﻬﻳﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﻳﺩﻫﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻔﺻﻠﻳﺔ
ﻭﺍﺣﺩﺓ ) ،(“One‐commodity” countyﻫﻲ ﺍﻟﻧﻔﻁ .ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻛﻳﻑ؟ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ﺗُﻠﺯﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﺍﻟﻐﻧﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻘﻳﺭﺓ )ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ( ﻋﻠﻰ ﺣﺩ ﺳﻭﺍء ،ﺑﺧﻔﺽ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ
ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺍﻟﻳﻬﺎ ﺁﻧﻔﺎ )ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺩﻣﺗﻬﺎ ﺑﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻏﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻛﻝ ﺣﺻﺗﻬﺎ
ﺍﻷﻋﻅﻡ( .ﻭﻫﻲ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﺫﻟﻙ ﻛﻝ  5ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺳﻛﺭﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻛﻣﻳﺔ
ﻁﻣﻭﺣﺔ ﻟﺣﺟﻡ ﻭﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺧﻔﺽ ،ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺫ ﺑﻌﺽ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ
ﺑﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻧﻣﻭﻳﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺗﺳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻭﺿﻭﺡ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﺳﻳﺧﺿﻌﺎﻥ ﻟﻠﻔﺣﺹ ﻭﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺁﻟﻳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺳﻭﻑ ﺗُﻧﺷﺋﻬﺎ
ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺃﻳﺿﺎ
ﺑﺎﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﻧﻭﻋﻳﺔ ﺍﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺫﻫﺎ ﻟﺧﻔﺽ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ،
ﻭﻁﻧﻳﺎ"
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ
"ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺳﻣﺎﺓ
ﺍﻵﻟﻳﺔ
ﻋﺑﺭ
ﻳﺗﻡ
ﺳﻭﻑ
) ،(Nationally Determined Contribution – NDCﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺽ ﻛﻣﻲ
ﻣﻧﺳﻭﺑﺎ ﺍﻟﻰ ﺳﻧﺔ ﺃﺳﺎﺱ ).(Base year
 ﻭﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺻﺩﺭ ﻏﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻷﺣﻔﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻧﻔﻁ )ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻔﺣﻡ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ( ،ﻓﺈﻥ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺳﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻳﻪ .ﺑﻝ
ﻭﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ،ﺗﻁﻣﺢ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﻗﻭﻯ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﺋﺭ ﺻﻧﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﺑﻠﺩﺍﻧﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻓﺿﺎء ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺍﻻﺑﺗﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺍﻟﻔﺣﻡ ﻛﻠﻳﺎ ﻭﺍﺣﻼﻝ
ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ) ،(Renewable energy sourcesﻻﺳﻳﻣﺎ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻭﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ،ﻣﺣﻠﻬﻣﺎ.
 ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺳﻭﻑ ﺗﻘﻭﺩ ﺑﺣﻣﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻔﺭﻁ ،ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ.
ﻓﻔﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺩﻋﺎ ﻛﺑﺎﺭ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻬﺎ ،ﻭﻣﻧﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ) ،(OECDﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻲ ﺟﻭﺯﻳﻪ ﺁﻧﺧﻳﻝ ﻏﻭﺭﻳﺎ
) ( Jose Angel Gurriaﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﻓﻲ ﻳﻧﺎﻳﺭ  2014ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺩﺍﻓﻭﺱ ﺑﺎﺳﻡ  24ﻣﻥ ﻛﺑﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ
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ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ،ﺍﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻫﺩﻑ ﺻﻔﺭ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ )ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺍﻟﻔﺣﻡ ﺃﺳﺎﺳﺎ( ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺻﻑ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ .ﻭﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺫﻟﻙ ﺗﻘﺗﺭﺡ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﺭﺽ ﺿﺭﻳﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻋﺑﺭ ﻧﻅﺎﻡ ﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ )،(Emission Trading System – ETS
ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﺷﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺗﻁﺑﻳﻘﻪ ﻓﻌﻼ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 40ﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
) (Subsidiesﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﺹ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻷﺣﻔﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺻﻝ ﺍﺟﻣﺎﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﺗﺭﺍﻭﺡ ﺑﻳﻥ  90-55ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻧﻭﻳﺎ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻭﻗﻭﺩ ﺍﻷﺣﻔﻭﺭﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺻﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﺭﻫﺎ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ  544ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻧﻭﻳﺎ
)ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ،OECD INSIGHT :ﺩﻋﻭﺓ ﻟﺻﻔﺭ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ،ﺟﻭﺯﻳﻪ ﺁﻧﺧﻝ ﻏﻭﺭﻳﺎ 24 ،ﻳﻧﺎﻳﺭ .(2014

البحـث الثالث

 ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻣﻧﺗﺻﻑ ﻋﺎﻡ  2015ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﺑﺎﺳﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﺧﻁﺔ
ﻋﻣﻝ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﻣﺩﻭﻧﺔ ﺳﻠﻭﻙ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺟﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺣﻣﻠﺕ
ﺍﺳﻡ "ﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺥ" ) ،(Caring for Climate Initiativeﺑﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﻋﺔ ﺭﺍﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻣﻧﺧﻔﺽ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ .ﻭﻫﻲ ﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺗﻧﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻹﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍءﻣﺔ ﺑﻳﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺷﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ) .(UN Global Compactﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ
ﻣﻛﺭﺳﺔ ﻻﺳﺗﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ،ﻭﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻬﺩﻑ ﺟﺫﺏ
ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺣﺭﻙ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﻌﻭﻟﻣﺔ ،ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻝ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﺗﺗﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻳﻌﻭﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.
ﻭﻗﺩ ﺗﻁﻭﻉ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻣﻥ ﺁﺳﻳﺎ ﻭﺍﻟﺑﺎﺳﻳﻔﻳﻛﻲ ،ﻭﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ،
ﻭﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ،ﻭﺷﺭﻕ ﻭﻏﺭﺏ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻭﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﺑﻳﻖ
ﻣﺑﺎﺩﺋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺷﺭﺓ .ﻭﻗﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺑﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﻓﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  (450) 2016ﺷﺭﻛﺔ،
ﺍﻧﺧﻔﺽ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻰ  390ﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2018ﻭﺗﺗﺿﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ  5ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
 .1ﺗﺳﻌﻳﺭ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺑﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺣﺎﻛﻲ ﺗﺣﺩﻱ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ :ﻭﻗﺩ ﺗﻁﻭﻋﺕ
ﺣﻳﻧﻬﺎ  35ﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ )ﺃ( ﻭﺿﻊ ﺳﻌﺭ ﻭﻁﻧﻲ ﻣﺭﺗﻔﻊ
ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻟﻠﻛﺭﺑﻭﻥ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺗﻭﺟﻬﺎﺕ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻭﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ؛ )ﺏ(
ﺩﻋﻡ ﻭﺗﺭﻭﻳﺞ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺅﺩﻳﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺳﻌﺭ ﻁﻥ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ﻓﻲ
ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ؛ )ﺝ( ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻌﻠﻧﻲ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻧﻭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ.
 .2ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ :ﻓﻣﻊ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺷﻣﺳﻳﺔ ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ ﺍﻧﺧﻔﺎﺿﻬﻣﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺳﺑﺎﺏ
ﺍﻟﺗﻣﺳﻙ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻭﻳﻘﺻﺩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺍﻟﻔﺣﻡ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ،ﺳﻭﻑ ﺗﺧﺗﻔﻲ
ﺑﺳﺭﻋﺔ .ﻭﺍﻵﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻳﻥ ،ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ،ﻣﺗﻘﺎﺭﺑﺔ ،ﺑﺣﺳﺏ
ﺯﻋﻡ ﺍﻻﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺻﺎﺣﺑﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ  ،ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺃﺧﺫﺕ ﻋﻬﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺗﻭﻟﻳﺩ %100
ﻣﻥ ﻁﺎﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ.
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 .3ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻅﻳﻔﺔ :ﻓﻠﻘﺩ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺑﺄﻛﺛﺭ ﻣﻥ  300ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺍﻷﺧﻳﺭ ،ﺣﻳﺙ ﺍﻛﺗﺷﻔﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ ﻓﺭﺍﺣﺕ ﺗﺳﺗﺛﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎﺕ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺍﻟﺫﻛﻳﺔ ﻣﻧﺎﺧﻳﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺧﺯﻳﻥ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ.
 .4ﺍﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺗﺄﻳﻳﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎ ﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ :ﻭﻫﻧﺎ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻧﺳﻖ ﻭﺗﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺳﺑﻝ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ .ﻓﻣﻥ ﺷﺄﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺃﻥ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻣﻭ )ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ( ﻣﻧﺧﻔﺽ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ .ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺭﺳﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻰ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺑﺄﻥ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣﺳﺗﻌﺩﺓ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻣﺟﺎﺑﻬﺗﻬﺎ.
 .5ﻭﺿــــﻊ ﺃﻫــــﺩﺍﻑ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺎ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺑﻧﻲ :ﺑﻐـــﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺟﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁـــــﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ،
ﻓﺈﻥ ﻛﻝ ﺃﻧﺷﻁــــﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺑﺩﺃ ﻭﺗﺷﺎﺭﻙ ﻟﺗﻛــــﻭﻥ ﺟﺯءﺍ ً ﻣﻥ ﺣﻝ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺗﻐﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ .ﻭﻟﻘﺩ ﺑـــﺎﺩﺭ ﻋــــﺩﺩ ﺻﻐﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﻟﻭﺿﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺑﻌﻳـــــﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻯ
ﻟﺧﻔﺽ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ ) (GHGsﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺍﻗﺗﺿﺗـــــﻪ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ
ﺑﺗﻐﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
ﺗﺳــﺩﻳﻬﺎ
) (Intergovernmental Panel on Climate Change ‐ IPCCﻟﺳﻛﺭﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻻﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ) .(UNFCCCﺣﻳﺙ ﺗﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﺭﺻﺩ ﻭﻗﻳﺎﺱ ﻭﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺳﻧﻭﻳﺎ.
ﻣﻊ ﺟﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺑﺮﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ،ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ
ﺍﻻﺣﻔﻮﺭﻱ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻔﺤﻢ .ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  %95ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻌﺪ "ﺛﻮﺭﺓ" ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺼﺨﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﺮﻣﺎﻝ
ﺍﻟﺰﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﻔﺰﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ ﺍﻟﻮﻓﻴﺮ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ،ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ.
ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻨﺎﺧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺥ ،ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ،ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻷﻛﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ،
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ "ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ" ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺲ ،ﺳﻮﺍء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ – ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ – ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ،ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،
ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ – ﺃﺧﺬﺍ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ،ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﺻﺎ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻹﺧﻔﺎﻕ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺍﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﺸﺮﻭﻁﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻰ  %70ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺨﻔﺾ
ﺍﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﺖ ﺑﻬﺎ ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻋﺒﺮ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑـ "ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ" ) ،(Nationally Determined Contributionsﻣﺸﺮﻭﻁﺔ ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
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ﻛﻳﻑ ﺍﻟﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺄﺯﻕ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﻭﻳﺘﻜﺜﻒ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺠﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ
ﺍﻵﻥ ،ﻓﻜﻞ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺄﻥ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻱ )ﻭﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﻨﻔﻂ(،
ﻛﺴﻠﻌﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍء ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻚ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﻗﻮﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻭﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ )ﺃﻱ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ( ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺤﻘﻦ ﺩﻭﺭﺓ ﻧﻤﻮﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻭﺗﺎﺋﺮ ﻧﻤﻮ
ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﺑﺤﺴﺒﺎﻥ ﺿﻌﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﻟﻠﻨﻤﻮ؛ ﻭﻛﺬﻟﻚ ،ﻭﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﻟﻌﺪﺩ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺃﺭﺻﺪﺓ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﺳﺎﺩﺓ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻟﻤﻮﺍﺯﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬﺎ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ،ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ – ﻓﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺂﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﻭﺗﺠﺬﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺋﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﺩ
ﺍﻷﺣﻔﻮﺭﻱ ،ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﻂ.

البحـث الثالث

ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻗﺪ ﻗﺮﺃﺕ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ ،ﻣﺒﻜﺮﺍ ً ﻧﺴﺒﻴﺎ ،ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﻘﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ "ﺃﺳﻴﺮﺓ" ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺐ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ،ﺗﺮﺍﻛﻤﻴﺎ ،ﻟﺴﻠﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ )ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻨﺎ( ،ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
ﻣﻮﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ
ﺗﺮﻓﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺘﺤﺮﻙ
ٍ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎ ً ﺍﻟﺘﻲ ﺿ ﱠﻤﻨﺖ ﺑﺜﻘﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ "ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ"
) (Nationally Determined Contributionﻫﺪﻓﺎ ﻛﻤﻴﺎ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ  %0.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺍﻟﻰ  %24ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ .2021
ﻓﺎﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭﻝ ﻣﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ  2019ﻭﻣﻄﻠﻊ ،2020
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻞ ﺳﻴﺒﺪﺃ ﻓﻲ  .2018ﻭﺳﻴﺘﻠﻮ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻋﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﺍﻟﺨﻔﻴﻒ
ﺑﺴﻌﺔ  1400ﻣﻴﻐﺎﻭﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻄﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2009ﻣﻊ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﻛﻮﺭﻳﺔ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻘﻮﺩﻩ ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﻛﻴﺒﻜﻮ"  ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻘﻴﻤﺔ  20ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻭﺗﺰﻭﻳﺪ ﻭﻗﻮﺩ ﻣﻔﺎﻋﻼﺕ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﺧﻼﻝ  60ﻋﺎﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺗﺨﻄﻂ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﺒﻨﺎء
ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ،ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ .ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
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ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ .ﻓﺈﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻮﻅﺒﻲ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ  %7ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ
ﻋﺎﻡ  ،2020ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺨﻄﻂ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ  %5ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ،2030ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﺧﻄﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ،2030ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ  %71ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻭ %12ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ،ﻭ %12ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ ،ﻭ %5ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ،
ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%30ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ  %1ﻣﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.

 ﻟﺬﺍ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺑﺴﺮﻋﺔ ،ﻓﻮﺭﺍ ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﻄﺎء ،ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺗﺤﻮﻝ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺟﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺣﺪﻩ ،ﻓﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ،ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ،
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ً ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻓﻲ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ.
 ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ "ﺗﺤﻮﻳﺮ" ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ
ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﻮﻝ ﺟﺰ ًء ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﻣﺼﺎﻓﻴﻬﺎ –
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻁﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ – ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻗﻞ ﻧﻔﺜﺎ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ.
 ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺣﺪﺙ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺻﺮﺍﻣﺔً.
 ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ "ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻤﻌﻄﻞ" ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ،ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ،ﺳﻮﺍء ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺿﻴﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ
ﺗﺼﺮﻳﻔﻪ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ،ﻓﻲ ﺩﻭﻻﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.

ﺍﻵﻥ ،ﻣﺎﺫﺍ ﺑﻌﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ؟
ﻧﺒﺪﺃ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺲ:
ﺭﺑﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺩ ﺗﺭﺍﻣﺏ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ  1ﻳﻭﻧﻳﻭ  2017ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺿﻰ ﺑﺎﻧﺳﺣﺎﺏ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﺗﺯﺍﻣﻧﺎ ً ﻣﻊ ﺑﺩء ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫﻩ ،ﺃﺑﺭﺯ ﺣﺩﺙ ﻭﺃﻛﺑﺭ
ﺻﺩﻣﺔ ﻳﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ .ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺟﺎء ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺻﺎﺭﺕ ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺗﺗﻣﺗﻊ
ﺑﺑﻧﻳﺔ ﺗﺣﺗﻳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻭﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻋﻣﺎﻟﻪ ،ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺭﻓﺽ
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ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻛﻳﻭﺗﻭ ﻟﻌﺎﻡ  1997ﺑﻌﺩ ﺑﺩء ﺳﺭﻳﺎﻥ ﻣﻔﻌﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ﻋﺎﻡ 2005
ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻧﺻﺎﺑﻪ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ  55ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ،ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ
ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳﺽ ﺗﺷﻛﻝ  %55ﻣﻥ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1990ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺛﺭ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺭﻭﺳﻳﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ.
ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﺍﻉٍ ﺃﺻﻼ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ،ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺣﺩ ﺫﺍﺗﻪ ﻫﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻁﻭﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻛﻣﺎﻝ ﻭﻏﻳﺭ
ﻣﻠﺯﻡ ﺻﺭﺍﺣﺔً ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻳﻪ .ﻓﻠﻳﺱ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺑﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻫﺩﻑ
ﺧﻔﺽ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺩﻣﺗﻬﺎ ﻏﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ،ﻭﻟﻥ ﺗﺗﺭﺗﺏ ﺗﺑﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟَﺑﺔ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ
) ،(Mitigationﻭﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ) (Adaptationﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻛﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ
ﻭﺭﺻﺩ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺗﺭﻛﻳﺯ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ،ﺗﺅﻛﺩ ﺑﺄﻥ ﺗﺭﻛﻳﺯ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ
ﻗﺩ ﻭﺻﻠﺕ ﻓﻲ ﺷﻬﺭ ﺃﺑﺭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﺍﻟﻰ  410ﺟﺯء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ) (Part per million – PPMﻣﻥ ﻏﺎﺯ
ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻔﺻﻠﻪ ﻋﻥ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟـ  450ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺟﺯء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻝ ﻟﺩﺭﺟﺗﻳﻥ
ﺣﺭﺍﺭﻳﺗﻳﻥ ﻣﺋﻭﻳﺗﻳﻥ ،ﻻ ﻳﺗﻌﺩﻯ  40ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺟﺯء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ،ﻧﺎﻫﻳﻙ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺟﺭﻯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻳﻪ
ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺑﻬﺩﻑ ﺣﺻﺭ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﻭ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺗﻳﻥ ﻣﺋﻭﻳﺗﻳﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ
ﻣﻥ ﻋﺎﻡ ) 2015ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ( ﺍﻟﻰ ﻋﺎﻡ ) 2100ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ( ،ﻻ ﻳﻣﻠﻙ ﻣﻥ ﺣﻅﻭﻅ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ
ﺳﻭﻯ  .%50ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺧﻔﻳﺽ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻋﺑﺭ ﺁﻟﻳﺔ "ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﻁﻧﻳﺎ"
) ،(Nationally Designated Contributions – NDCsﺳﻳﻔﺿﻲ ﺣﺗﻣﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ .ﻓﻧﺣﻥ ﻟﻡ ﻧﺗﺟﺎﻭﺯ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﻗﺗﺭﺑﻧﺎ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺩ.
البحـث الثالث

ﺩﻻﻟﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺗﺄﺧﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ – ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﺍﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻣﻧﻪ – ﺗﻛﻣﻥ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺍﻟﺫﻱ ﺑﻠﻐﺕ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺻﻳﻥ" ،ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺱ" ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺟﻡ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ،ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺟﺩﺍ ً ﻓﻲ
ﺍﻧﺷﺎء ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺿﺧﻡ ﺫﻱ ﻭﺟﻬﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ .ﻓﺎﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﻫﻧﺎ ﻫﻭ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ
ﻫﺩﻳﺔ ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺻﻳﻥ ﻟﺗﺳﻠﻡ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻫﻡ ﻗﺿﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻧﺩﺓ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ
ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻓﻲ ﺍﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﺧﺻﻭﺻﺎ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺔ .ﻓﻔﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻠﻥ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺩ ﺗﺭﺍﻣﺏ ﺍﻧﺳﺣﺎﺏ ﺑﻼﺩﻩ ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﺃﺻﺩﺭﺕ ﺍﻟﺻﻳﻥ ﻭﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻳﺎﻧﺎ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻓﻳﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﺧﺫﺍﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣﺿﻲ ﻗﺩﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻁﺎﻫﺭﺓ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ .ﻛﻣﺎ ﺃﺻﺩﺭﺕ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻭﻓﺭﻧﺳﺎ
ﻭﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ ﺑﻳﺎﻧﺎ )ﺭﻓﺿﺕ ﺑﺭﻳﻁﺎﻧﻳﺎ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻠﻳﻪ( ﻳﺩﻳﻥ ﺧﻁﻭﺓ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﺗﻐﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ.
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻌﻠﻭﻡ ،ﺟﺎء ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﺳﺗﻣﺭﺕ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻭﺷﺎﺭﻛﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﺣﺿﻭﺭ
ﻭﻧﻔﻭﺫ ﻁﺎﻍٍ .ﻭﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﺃﻳﻥ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻳﺔ ﻻﺑﻭﺭﺟﻳﻪ ﻓﻲ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ،2015ﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺭ
ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﺟﻭﻥ ﻛﻳﺭﻱ ﻻ ﻳﺑﺭﺡ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻧﺫ ﺃﻥ ﺑﺩﺃﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
) (High level meetingsﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﺧﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ .ﻭﺗﺩﺧﻝ ﺷﺧﺻﻳﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺭﺓ
ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻛﻠﻣﺔ ﻫﻧﺎ ﻭﻋﺑﺎﺭﺓ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻟﻥ ﻧﻧﺳﻰ ﺍﻟﻘﺻﺔ ﺍﻟﺷﻬﻳﺭﺓ ﻟﻠﺑﻧﺩ ) (4ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
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ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺣﻳﻥ ﺃﺻﺭ ﺟﻭﻥ ﻛﻳﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻛﻠﻣﺔ ” “Shallﻭﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻬﺎ ﺑﻛﻠﻣﺔ ” “Shouldﻣﻥ ﺃﺟﻝ
ﺍﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺯﺍﻣﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺛﻣﻧﺎ ﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺫ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺃﺳﻭﺓ ﺑﺎﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻠﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﺷﻧﻁﻥ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ،ﻏﻳﺭ ﻣﻣﻛﻧﺔ
ﺍﻁﻼﻗﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﺗﺢ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺷﻳﺎﻁﻳﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻧﺳﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺭﻣﺗﻪ .ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﻣﺛﻝ
ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻭﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻝ ﻣﻥ ﺟﻬﻭﺩ ﺟﺑﺎﺭﺓ ﻟﺗﻭﻓﻳﻖ ﻣﺻﺎﻟﺢ  197ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺿﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
ﺩﺧﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺣﻳﺯ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ  4ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ  2016ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺷﺭﻁ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﻣﻔﻌﻭﻟﻪ،
ﻭﻫﻭ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ  55ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺳﺋﻭﻟﺔ ﻋﻥ  %55ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻲ.
ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ  175ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ  22ﺃﺑﺭﻳﻝ  2016ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻣﻘﺭ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻳﻭﻳﻭﺭﻙ ،ﻓﻲ ﺭﻗﻡ
ﻗﻳﺎﺳﻲ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩ .ﻭﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺧﻪ ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻳﻪ  195ﺩﻭﻟﺔ
ﻓﻳﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻳﻪ  180ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﻝ  197ﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻳﺿﺎ ﺭﻗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻲ ﻳﺩﻟﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺑﻭﻝ
ﻋﺎﻡ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺟﻣﻌﺎء .ﻭﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺻﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻳﺿﺎ،
ﻛﻝ ﻣﻥ ﺗﻭﻧﺱ ،ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ،ﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ،ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ،
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ،ﺍﻻﺭﺩﻥ ،ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ ،ﻗﻁﺭ ،ﺍﻟﺻﻭﻣﺎﻝ ،ﺟﺯﺭ ﺍﻟﻘﻣﺭ ،ﻓﻠﺳﻁﻳﻥ ،ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ .ﻓﻳﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ
ﻳﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﻟﺣﺩ ﺍﻵﻥ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻟﺑﻧﺎﻥ ،ﺳﻠﻁﻧﺔ ﻋﻣﺎﻥ ،ﺍﻟﻛﻭﻳﺕ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻟﻳﺑﻳﺎ ،ﻭﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ .ﻭﺑﻘﻳﺕ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﻧﻳﻛﺎﺭﺍﻏﻭﺍ ﻣﻥ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ .ﻭﻟﻛﻥ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﺃﻋﻠﻧﺕ ﻓﻲ
ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟـ  23ﻓﻲ ﺑﻭﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺗﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻧﻳﻛﺎﺭﺍﻏﻭﺍ ﺃﻳﺿﺎ ﺗﺧﺎﺕ ﻋﻥ ﻣﻌﺎﺭﺿﺗﻬﺎ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻭﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ .2017
ﻭﺑﺭﻏﻡ ﻧﻳﻝ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ ،ﻭﺧﺻﻭﺻﺎ ﻣﻧﻪ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺍﻟﻔﺣﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺻﻳﺏ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻣﻥ ﺣﻣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﻭﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ،ﻣﺣﻣﻠﺔً ﺇﻳﺎﻩ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺭﻛﻳﺯ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻭ،
ﻭﻫﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺷﻔﺭﺓ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ ،ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ – ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻧﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  -ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ  %0.7ﻣﻥ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻁﻼﻕ ﺍﻟﺻﻳﻥ ﻟﻧﺳﺑﺔ  %20ﻣﻥ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﻟﻣﻳﺎ،
ﻭﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ  .%18ﻭﻗﺩ ﺻﺎﺩﻗﺕ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
ﻭﺍﻟﺻﻳﻥ ﻭﺍﻟﻬﻧﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺩ ﺗﺭﺍﻣﺏ ﺍﻧﺳﺣﺎﺏ ﺑﻼﺩﻩ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ( .ﺃﻣﺎ
ﺭﻭﺳﻳﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻡ ﺗﺻﺎﺩﻕ ﺑﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻧﻣﺎ ﺗﻧﺗﻅﺭ ﻣﺎ ﺳﺗﺳﻔﺭ ﻋﻧﻪ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻧﺷﺎء ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺭﻭﺳﻲ ﻓﻼﺩﻳﻣﻳﺭ ﺑﻭﺗﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺵ ﻗﻣﺔ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ
ﻫﺎﻣﺑﻭﺭﻍ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ  8-7ﻳﻭﻟﻳﻭ .2017

ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟـ  22ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻛﺵ
ﻟﻘﺩ ﻛﺎﻥ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟـ  (Conference of Parties – COP22) 22ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻣﺭﺍﻛﺵ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ  18-7ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ  ،2016ﺃﻭﻝ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻟﻣﺩﻯ ﺻﻼﺑﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻣﻥ ﻋﺩﻣﻬﺎ ،ﻭﻣﺩﻯ
ﺟﺩﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺭﺍﻉ ﺍﻟﺧﻁﻰ ﻓﻲ ﺗﺣﻭﻳﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﻭﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻣﺷﺎﺭﻳﻊ
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ﻣﻠﻣﻭﺳﺔ .ﻭﻟﻛﻥ ،ﻣﻥ ﻭﺣﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ،ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ) (Plenaryﻭﻏﻳﺭ
ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ) ،(Informalﻟﻠﻣﺅﺗﻣﺭ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺍﻻﺗﺣﺎﺩ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﻳﺷﻛﻼﻥ ﻣﻌﺎ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺛﻳﻥ ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ ،ﻛﺎﻧﺕ ﻟﻬﻡ ﺃﺟﻧﺩﺗﻬﻡ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻡ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻳﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟـ +77ﺍﻟﺻﻳﻥ )ﺃﻛﺑﺭ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻔﺎﻭﺿﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ  130ﺩﻭﻟﺔ( ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻭﻻﺕ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺣﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ :ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ )ﺃﻱ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ( ،ﺍﻟﺗﻛﻳﻑ )ﻣﻊ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﻛﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻳﺔ(،
ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﻭﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ،ﻭﺑﻧﺎء ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ .ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻧﻠﺧﺻﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

البحـث الثالث

 ﺍﺳﺗﻭﻓﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﺷﺭﻁ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  55ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻣﺛﻝ  %55ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ  4ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ  .2016ﻭﺑﻌﺩ ﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﻛﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺭﺭﺍ ،ﺩﺧﻝ ﺣﻳﺯ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ  4ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ  .2016ﻭﻋﺷﻳﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ  22ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻛﺵ ،ﻭﺻﻝ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﺗﻲ ﺻﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻰ  111ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺷﻛﻝ  3/4ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻘﺩ ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ
ﺻﺎﺩﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ  ،197ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻟﻳﺑﻳﺭﻳﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺭﺭ ﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺑﻌﺩ ﻣﺭﻭﺭ ﺣﻭﺍﻟﻲ  3ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻫﻧﺎﻙ  18ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺗﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻌﺩ ،ﻳﺷﻛﻝ
ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ﺣﻭﺍﻟﻲ  %11ﻣﻥ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻳﺋﺔ .ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻭﻟﻳﺱ ﺗﻭﻗﻳﻌﻪ ﻓﻘﻁ( ،ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ .ﻭﻣﻥ ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻌﺩ ،ﺭﻭﺳﻳﺎ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ  %5ﻣﻥ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻧﺕ ﻣﺳﺎﻧﺩﺗﻬﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﻣﻧﻪ .ﻛﻣﺎ ﻗﺩﻣﺕ ﺗﻌﻬﺩﺍ ﺑﺧﻔﺽ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺭﺍﻭﺡ ﺑﻳﻥ  %30-25ﺗﺣﺕ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ  1990ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ  .2030ﺗﺭﻛﻳﺎ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺗﺧﺫﺕ ﻣﻭﺍﻗﻑ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻣﻥ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺣﻳﺙ ﻗﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩء ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﻛﺩﻭﻟﺔ ﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ،ﺛﻡ ﺳﺭﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﺩﻟﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻧﺎﻣﻳﺔ
ﻭﻧﺟﺣﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻣﺎ ﺳﻣﻲ "ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ" ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺗﻣﻠﺹ ﻣﻥ ﻭﺍﺟﺏ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﻠﻰ "ﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻧﺎﺧﻳﺔ" ﻛﺷﺭﻁ ﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ
ﺭﺋﻳﺳﻬﺎ ﺭﺟﺏ ﻁﻳﺏ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ .ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺇﻳﺭﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻭﻟﺑﻧﺎﻥ ،ﻭﺳﻭﺭﻳﺎ ،ﻭﺍﻟﻳﻣﻥ ،ﻭﺳﻠﻁﻧﺔ ﻋﻣﺎﻥ،
ﻭﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ،ﻭﻟﻳﺑﻳﺎ ،ﻭﻧﻳﻛﺎﺭﺍﻏﻭﺍ ،ﻭﺳﻭﺭﻳﻧﺎﻡ ،ﻭﺃﻭﺯﺑﻛﺳﺗﺎﻥ ،ﻭﻛﻭﻟﻭﻣﺑﻳﺎ ،ﻭﺳﺎﻥ ﻣﻭﺭﻳﻧﻭ ،ﻭﺃﻧﻐﻭﻻ،
ﻭﻏﻳﻧﻳﺎ ﺍﻻﺳﺗﻭﺍﺋﻳﺔ ،ﻭﺍﺭﺗﻳﺭﻳﺎ ،ﻭﻏﻳﻧﻳﺎ ﺑﻳﺳﺎﻭ ،ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻭﻗﻳﺭﻏﻳﺯﺳﺗﺎﻥ ،ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺻﺎﺩﻕ ﺑﻌﺩ ﻋﻠﻰ
)ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ:
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.
،2018
ﻳﻭﻟﻳﻭ
12
،Climate
Home
News
‐http://www.climatechangenews.com/2018/07/12/countries‐yet‐ratify
(/paris‐agreement
 ﺭﻏﻡ ﺍﻻﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺷﻛﻠﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ،ﻭﺍﻛﺗﺳﺎﺑﻪ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺑﻌﺩ ﺗﺧﻁﻳﻪ ﻟﻠﻌﺩﺩ
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﻳﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﻟﺑﺩء ﺳﺭﻳﺎﻥ ﻣﻔﻌﻭﻟﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺗﺣﺩﻳﺎ ﺟﺩﻳﺩﺍ ﺑﺭﺯ ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ
ﻣﺭﺍﻛﺵ ،ﻭﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺄﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﻳﻥ :ﺍﻟﺩﻭﻝ
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ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻭﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻛﻝ
ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻳﻥ ﻭﺍﻟﻬﻧﺩ ﻭﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﺩ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟـ +77ﺍﻟﺻﻳﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺿﻳﺔ،
ﻟﻧﺻﻭﺹ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻔﺳﺭ ﺍﺧﻔﺎﻕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﺟﻣﺎﻉ ﺑﺷﺄﻥ ﺁﻟﻳﺎﺕ
ﻭﻭﺳﺎﺋﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ.
 ﻫﻳﻣﻧﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺧﻼﻓﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ﺑﺎﻟﺗﻛﻳﻑ ) ،(Adaptationﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
) ،(Financeﻭﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ،ﻭﺑﻧﺎء ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ) ،(Capacity Buildingﻋﻠﻰ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺟﻠﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ،ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺕ ﻛﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﻳﻭ  2017ﺗﺣﺿﻳﺭﺍ
ﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟـ  23ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺑﻭﻥ ﺃﻳﺿﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ  2017ﺑﺎﺳﻡ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺟﺯﺭ ﻓﻳﺟﻲ ﺍﻟﺗﻲ
ﻭﻭﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺑﻬﺎ ﺍﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺑﻭﻥ ﺑﺳﺑﺏ ﺿﻌﻑ ﺍﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﻓﻳﺟﻲ ﻓﻲ
ﺍﺳﺗﺿﺎﻓﺗﻪ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺟﺭﻯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻛﺵ( ﻋﻠﻰ ﺗﺭﺣﻳﻝ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺧﻼﻓﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﻭﻻﺕ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻗﺭﺍﺭ ﺧﻁﺔ ﻋﻣﻝ
ﻹﻧﺷﺎء ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ .2018
 ﻛﺎﻥ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ )ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﻗﻁﺑﺎ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺎﻥ ﻣﻥ
ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ( ،ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻛﺵ ،ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺿﻭﻉ
ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ) ،(Mitigationﺃﻱ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺣﻅﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺟﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ
ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ
ﻏﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ
) (Global Stock‐takeﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ
ﻳﻔﺗﺭﺽ ﺍﺟﺭﺍﺋﻪ ﻛﻝ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ  ،2023ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻡ ﻭﺗﺭﻛﻳﺯ ﺷﺩﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .ﻭﺗﻔﺳﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻭﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻧﺟﺣﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻧﺻﻳﺎ )ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺑﺎﺭﻳﺱ( ﺑﺧﻔﺽ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ﺃﺳﻭﺓ ﺑﺎﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﺕ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻛﺵ ،ﻭﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺟﻭﻻﺕ
ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ،ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﺭﻛﻳﺯ
ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻷﺳﺑﻘﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻧﻭﻑ ﻋﻠﻰ  16ﻋﻘﺩﺍ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ ،ﻭﻣﻥ ﺩﻭﻥ
ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﻟﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ
ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻭﻛﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ.
 ﻭﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻭﻟﻬﺎ ﺻﺭﺍﺣﺔً ﺑﺄﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﻭﺍﺿﺣﺎ ﺃﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ )ﺍﻟﺗﻲ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺗﺣﺿﺭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻭﺇﻥ ﺑﺗﻣﺛﻳﻝ ﻣﻧﺧﻔﺽ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻻﺯﺍﻟﺕ
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻌﺿﻭﻳﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺍﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺳﺦ
ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﺳﻭﻑ ﺗﺳﺗﻐﺭﻕ ﻭﻗﺗﺎ ﻳﺳﺗﻣﺭ ﺣﺗﻰ  4ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ  ، 2020ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ
ﻣﺭﺍﻛﺵ ،ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﻧﻳﺔ ﻛﺛﻳﺭﺍ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ )(UNFCCC
ﺑﻌﺩ ﺣﺻﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻅﻡ ﻣﺑﺗﻐﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ .ﺑﻣﺎ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺻﺩﺩ ﺭﻛﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺟﺎﻧﺑﺎ
ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻑ ،ﻭﺍﺣﻼﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻣﺣﻠﻬﺎ .ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻫﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻣﺭﺟﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻛﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻭﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ.
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ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻻ ﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻛﻳﻭﺗﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻧﺗﻬﺕ
ﻓﺗﺭﺓ ﺳﺭﻳﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  2012ﻭﺗﻡ ﺗﻣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟـ  18ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ
ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻗﻁﺭ ﺃﻭﺍﺧﺭ ﻋﺎﻡ  ،2012ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2020ﻧﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﺩﻳﺩ ﻳﺣﻝ ﻣﺣﻠﻪ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ .ﺃﻣﺎ ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ،ﻓﻘﺩ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﻣﺭﺑﻭﻁﺔ ﺑﺛﻼﺙ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ )ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﺓ(،
ﻭﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻛﻳﻭﺗﻭ )ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ  2020ﺑﻌﺩ ﺗﻣﺩﻳﺩﻩ  8ﺳﻧﻭﺍﺕ( ،ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ )ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ
ﺍﻟﻣﺩﺓ( .ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺿﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻌﻘﻳﺩﺍﺕ ﺃﺟﻧﺩﺍﺕ ﻭﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺕ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺭﺟﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ ﺍﻻﺛﻧﺗﺎﻥ ﺍﻷﺧﻳﺭﺗﺎﻥ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﻣﺎ ﺑﺭﻧﺎﻣﺟﺎﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺎﻥ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻡ .ﻓﻔﻲ ﺣﻳﻥ
ﻳﻠﺯﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺩ ﺳﻭﺍء ﺑﺗﺳﻠﻳﻡ ﺃﻭﻝ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﻟﺗﻘﺭﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻟﻣﺳﻣﻰ "ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ" ) (Nationally Designated Contributionﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ
ﻋﺎﻡ  ،2020ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻣﻝ ﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻭﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻣﻠﺯﻣﺔ ،ﺑﻣﻭﺟﺏ
ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻛﻳﻭﺗﻭ )ﺑﻌﺩ ﺗﻣﺩﻳﺩﻩ( ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻣﺎﻥ ﺣﺗﻰ ﻋﺎﻡ
.2020

البحـث الثالث

 ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻠﺏ ﺁﺧﺭ ﻣﻐﺎﻳﺭ ،ﻅﻬﺭ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﺟﻠﻳﺔ ﺗﻣﻠﺹ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻭﺗﺑﺭﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﻁﺭﺡ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻣﺎ ﻧﺻﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﻧﻘﻝ
ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ .ﻓﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺟﺎء ﺍﻟﻧﺹ ﻓﻲ ﺍﻋﻼﻥ ﻣﺭﺍﻛﺵ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﻬﺎ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻭﻓﻳﺭ  100ﻣﻠﻳﺎﺭ
ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻧﻭﻳﺎ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ  ،2020ﻣﻥ ﺑﺎﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﺗﺏ ﻭﻛﺗﺣﺻﻳﻝ ﺣﺎﺻﻝ ﻟﻠﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺭﺟﺭﺍﺟﺔ
ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺧﻼﻓﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ .ﻭﺗﺟﺩﻳﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﻻ ﻳﻔﺭﻕ ﻛﺛﻳﺭﺍ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺷﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻭﺣﺙ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺻﺎﺩﻕ ﺑﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﻓﺗﺭﺓ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﻣﻔﻌﻭﻝ
ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻛﻳﻭﺗﻭ )ﺣﺗﻰ ﻋﺎﻡ  2020ﻟﺣﻳﻥ ﺣﻠﻭﻝ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﻣﺎﺓ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ
ﺑﻭﺻﻔﻪ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ –  ،CMAﻣﺣﻠﻪ( .ﻓﻬﻭ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﻳﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎ
ﻫﺷﺎ ﻛﻣﺎ ﺍﻟﻣﻧﺎﺷﺩﺓ ﺍﻟﻔﺿﻔﺎﺿﺔ ﻫﺫﻩ .ﺛﻡ ﺍﻥ ﺍﻋﻼﻥ ﻣﺭﺍﻛﺵ ﻟﻳﺱ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻣﻠﺯﻣﺎ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﻭﻟﻳﺱ
ﻣﻠﺣﻘﺎ ﺇﺿﺎﻓﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻛﻲ ﻳﻛﺗﺳﺏ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﻁﻌﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﺟﺑﺔ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ.

ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺑﻭﻥ ﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭﻳﺔ ﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟـ 23
ﺍﺳﺗﺿﺎﻓﺕ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺑﻭﻥ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺟﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ  18-8ﻣﺎﻳﻭ  ،2017ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭﻳﺔ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻭﻝ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺗﺣﺿﻳﺭﻱ )ﻣﻥ ﺍﺟﻣﺎﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ( ﺗﻌﻘﺩﻩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻳﻥ ﻣﻧﺫ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟـ  22ﺍﻟﺫﻱ
ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻛﺵ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ  18-7ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ  .2016ﻭﻗﺩ ُﻛﺭﺱ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﻻﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﻣﺳﻭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻭﺁﻟﻳﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻟﻌﺎﻡ  .2015ﻛﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﻐﺏ ﻋﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ
ﺍﻷﺟﻭﺍء ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺷﺎﻋﻬﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﺍﻧﺳﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﻠﻣﻧﺎﺥ .ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﺑﺭﺯ
ﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ:
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 ﻧﺎﻗﺵ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻭﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻣﺩﻭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ) (Rulebookﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻟﻛﻳﻔﻳﺔ
ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟـ  24ﻓﻲ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ
 2018ﻛﺣﺩ ﺃﻗﺻﻰ .ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﻭﻧﺔ ﺃﻥ ﺗﺟﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻳﺩ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ،ﻣﻥ
ﻗﺑﻳﻝ ﻣﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻝ؟ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺗﻔﻌﻝ ﺗﺣﺩﻳﺩﺍ؟ ﻭﻣﺗﻰ؟ ﻭﻛﻳﻑ ﻭﺑﺄﻳﺔ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
ﻣﺎﻟﻳﺔ؟...ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺑﺎﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﺷﺄﻥ ﺟﻬﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺕ :ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ
) ،(Mitigationﻭﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ) ،(Adaptationﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ) ،(Climate Financeﻭﻧﻘﻝ
ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ) ،(Technology transferﻭﺑﻧﺎء ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ) ،(Capacity buildingﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣﻣﻳﻝ
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺗﺭﻓﻳﻊ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻁﻣﻭﺡ ﻣﻊ
ﺍﻟﻭﻗﺕ.
 ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟـ ” “Global Stocktakeﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻗﻘﺔ ﻛﻝ  5ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻟﻠﺩﻭﻝ
ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺑﺷﺄﻥ ﺟﻬﻭﺩﻫﺎ ﻭﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ ﻟﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺑﺩﺃ ﺃﻭﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2023
 ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ ﺣﻣﺎﺳﺎ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ.
ﺑﺎﺭﻳﺱ
ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ
ﺍﻟﻔﺭﻳﻖ
 ﻭﺍﺻﻝ
) (Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement – APAﻋﻣﻠﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺟﻧﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﻔﻖ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎﻥ ﻟﻛﻝ ﺑﻧﺩ ،ﻣﺛﻝ "ﺑﻧﺩ  3ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻧﺩﺓ" ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺣﺗﻭﻯ ﻭﻁﺭﻳﻘﺔ
ﻭﻁﻧﻳﺎ"
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ
"ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ
ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ
) ،(Nationally determined contributions – NDCsﻭ"ﺑﻧﺩ  4ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻧﺩﺓ" ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ
ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺑﺷﺄﻥ ﺟﻬﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ،ﻭ"ﺑﻧﺩ  5ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻧﺩﺓ"،
ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺑﺭﻓﻊ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ،ﺑﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ،ﺣﻭﻝ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺍﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﻭﺧﻁﻭﺍﺕ ،ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩﻣﺗﻬﺎ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻭ"ﺑﻧﺩ  6ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻧﺩﺓ" ،ﻭﻫﻭ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺣﺻﻳﻠﺔ ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ) ،(Global stocktakeﻭ"ﺑﻧﺩ  7ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻧﺩﺓ" ،ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ
ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﺩﻯ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ،ﻭ"ﺑﻧﺩ  8ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻧﺩﺓ" ،ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺗﻛﻳﻑ.
ﺍﻟﻣﻌﺯﺯﺓ"
ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ
"ﺇﻁﺎﺭ
ﻣﺳﻭﺩﺓ
ﺗﻛﻭﻥ
ﺃﻥ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
 ﺟﺭﻯ
) ،(Enhanced transparency frameworkﺟﺎﻫﺯﺓ ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟـ  23ﻛﻲ ﻳﺗﻡ
ﺍﻗﺭﺍﺭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2018ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺩ ﺟﺭﻯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺷﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ
ﺑﺎﺭﻳﺱ.
 ﺗﻁﺑﻳﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺭﻯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻛﻭﺑﻧﻬﺎﻏﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2009ﺑﺄﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺑﺩﻓﻊ  100ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻧﻭﻳﺎ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ  2020ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ
ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﺗﻣﺕ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻓﻲ ﺑﻭﻥ ،ﺑﻣﺎ ﺷﻣﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ
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ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺍﻷﺧﺿﺭ .ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺗﻭﺍﺿﻌﺔ ،ﻻ ﺗﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺗﺩﻭﻳﻥ
ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻭﺗﺭﺣﻳﻠﻬﺎ ﻟﻘﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻓﻲ ﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ .2017
 ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺗﻧﺎﻉ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ  2ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﻛﺎﻧﺕ ﻗﺩ
ﺗﻌﻬﺩﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺩﻓﻌﻪ ،ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺭﺍﻣﺏ ﺷﻁﺑﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﻥ ﻣﻘﺗﺭﺡ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻓﻌﺗﻪ ﻟﻠﻛﻭﻧﻐﺭﺱ .ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩ ﻟﻡ ﺗﺭﺳﻝ ﺳﻭﻯ  7ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺑﻭﻥ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑـﻭﻓﺩ ﺿﻡ  44ﻋﺿﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
 ﻧﺎﻗﺵ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻭﻥ ﺑﺎﺳﺗﻔﺎﺿﺔ ﻭﺑﺩﻓﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻭﺁﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺭﺍﺩ
ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﺗﺢ ﺍﻟﻁﺭﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻧﺷﺎء ﺃﺳﻭﺍﻕ ﻛﺭﺑﻭﻥ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ .ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻭﻗﺕ ﻛﺑﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ
ﺍﻻ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﻘﺩﻡ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺭﺍﺯﻩ ﺑﺷﺄﻧﻪ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﺭﺣﻳﻝ ﺍﻟﻧﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﻌﺻﻑ ﺍﻟﺫﻫﻧﻲ ﺑﺷﺄﻥ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ
ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻧﻅﻳﻔﺔ ﻭﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺑﻭﻥ.

ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟـ  23ﻓﻲ ﺑﻭﻥ

البحـث الثالث

ﻋُﻘﺩ ﻓﻲ ﺑﻭﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ  17-6ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ  2017ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟـ  .23ﻭﻫﻭ ﺃﻭﻝ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻳُﻌﻘﺩ
ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻧﺎﻣﻳﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻫﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﻓﻳﺟﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ،ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﻋُﻘﺩ ﻓﻲ
ﺑﻭﻥ ﻭﻟﻳﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻳﻬﺎ ﺑﺳﺑﺏ ﺗﻭﺍﺿﻊ ﺍﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻭﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﻭﻓﻭﺩﻩ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗُﻌﺩ ﺑﺎﻵﻻﻑ .ﻭﻛﺎﻥ ﻻﻓﺗﺎ ً ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ،ﺍﻋﻼﻥ ﺳﻭﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺑﻭﻋﻪ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻧﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺑﺎﺭﻳﺱ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺿﻣﺎﻡ ﻧﻳﻛﺎﺭﺍﻏﻭﺍ
ﺍﻟﻳﻪ .ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﺑﺭﺯ ﻣﺧﺭﺟﺎﺗﻪ:
 .1ﺑﺳﺑﺏ ﻁﻭﻝ ﺍﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻧﻬﺎء ﻋﺿﻭﻳﺗﻬﺎ ﺭﺳﻣﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺳﺗﺑﻘﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎ
ﻋﺿﻭﺍ ﻓﻳﻪ ﺣﺗﻰ  4ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ  ،2020ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭﻓﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟـ  23ﻓﻲ
ﺑﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺗﺣﺟﻳﻡ ﻋﺩﺩﻩ ﺍﻟﻰ  48ﻋﺿﻭﺍ ﻓﻘﻁ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻛﻧﺩﺍ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺭﺳﻠﺕ  161ﻣﻧﺩﻭﺑﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻭﻓﺩ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺍﻭﺡ ﺣﻭﻝ  400ﻋﺿﻭﺍ.
ﻛﻣﺎ ﺭﻓﺿﺕ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﻷﻭﻝ ﻣﺭﺓ ﺃﻳﺿﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺭﻭﺍﻕ ) (Pavilionﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﺎ ﺃﺑﻘﻰ ﻭﻓﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺵ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ ﺍﻟﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻳﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﺗﺧﺫ ﺃﻋﺿﺎء ﻭﻓﺩﻫﺎ ﻣﻭﺍﻗﻑ ﻣﺗﺷﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺿﻳﺗﻲ "ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻭﺍﻷﺿﺭﺍﺭ"،
ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ .ﻟﻛﻥ ﺍﺋﺗﻼﻓﺎ ﺿﺧﻣﺎ ﺃﻁﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ "ﻧﺣﻥ ﻣﺎ ﺯﻟﻧﺎ ﻓﻲ" )ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ( ﺗﻣﺛّﻝ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ"
ﻟﻠﻭﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻲ
ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺑـ"ﻣﺭﻛﺯ
) ،(United States Climate Action Centerﻭﺃﻗﺎﻡ ﺃﻛﺑﺭ ﺭﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ .ﻭﻗﺩ ﺿﻡ ﻫﺫﺍ
ﺍﻻﺋﺗﻼﻑ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  2500ﻣﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳﻥ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﻳﻥ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ
ﻭﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺎﺕ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﺑﻘﻳﺎﺩﺓ ﺣﺎﻛﻡ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻳﻔﻭﺭﻧﻳﺎ ﺟﻳﺭﻱ ﺑﺭﺍﻭﻥ ﻭﺭﺋﻳﺱ ﺑﻠﺩﻳﺔ ﻧﻳﻭﻳﻭﺭﻙ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎﻳﻛﻝ ﺑﻠﻭﻣﺑﻳﺭﻍ .ﺣﻳﺙ ﺫﻛﺭﻭﺍ ﺇﻧﻬﻡ ﻳﺗﺣﺩﺛﻭﻥ ﻧﻳﺎﺑﺔً ﻋﻥ ﺭﻏﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﻳﻥ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ،ﻭﻟﺩﻳﻬﻡ
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ﻗﻭﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﺭﺍءﻫﻡ .ﻓﻬﻡ ﻳﻣﺛﻠﻭﻥ  130ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻭ  6.2ﺗﺭﻳﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ.
 .2ﺍﻟﺣﺩﺙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﺇﻁﻼﻕ "ﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺣﻡ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ"
ﺑﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﻛﻧﺩﺍ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻧﺿﻣﺕ ﺍﻟﻳﻪ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  20ﺩﻭﻟﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺍﻧﻣﺎﺭﻙ ،ﻭﻓﻧﻠﻧﺩﺍ،
ﻭﺇﻳﻁﺎﻟﻳﺎ ،ﻭﻧﻳﻭﺯﻳﻠﻧﺩﺍ ،ﻭﺇﺛﻳﻭﺑﻳﺎ ،ﻭﺍﻟﻣﻛﺳﻳﻙ ،ﻭﺟﺯﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ؛ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻭﻻﻳﺗﺎ ﻭﺍﺷﻧﻁﻥ ﻭﺃﻭﺭﻳﻐﻭﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ .ﻭﻳﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺟﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺣﻡ ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻋﺎﻡ
 2030ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﻭﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ
 2050ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ .ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﻻ ﻳُﻠﺯﻡ
ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻳﻘﺗﻪ ﺇﻧﻬﺎء ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔﺣﻡ ،ﺑﻝ ﻣﺟﺭﺩ ﺗﻘﻳﻳﺩﻫﺎ .ﻭﻟﻡ ﺗﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻬﺩ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻐﻳﺑﺕ ﻋﻥ ﺣﻔﻝ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﺩﻭﻝ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻠﻔﺣﻡ ﻣﺛﻝ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻭﺑﻭﻟﻧﺩﺍ
ﻭﺃﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ ﻭﺍﻟﺻﻳﻥ ﻭﺍﻟﻬﻧﺩ.
 .3ﺩﻟﻳﻝ ﺁﺧﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺔ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﻧﻑ ﻋﻣﻝ ﺳﻛﺭﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻫﺩﻑ ﺍﻟـ  2ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ )ﻛﻳﻼ ﻧﻘﻭﻝ  1.5ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ( ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ،ﻳﺑﺭﺯ ﺗﻠﻛﺅ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻔﺗﺭﺓ
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻛﻳﻭﺗﻭ ﻟﻠﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﺎﻡ  .2020ﺣﻳﺙ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺧﻼﻑ ﺑﺷﺄﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺑﻭﻥ .ﻓﻘﺩ ﺃﺑﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﻧﻳﺔ ﻟﻡ ﺗﻔﻌﻝ
ﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻬﺩﺕ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ ﺣﺗﻰ ﻋﺎﻡ  .2020ﻛﻣﺎ ﺃﺑﺩﺕ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺑﺷﺄﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﻓﺎء
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﻬﺎ ﺑﺩﻓﻊ  100ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻧﻭﻳﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻋﺎﻡ ،2020
ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2009ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻛﻭﺑﻧﻬﺎﻏﻥ .ﻭﻗﺩ ﺃﺑﺩﺕ ﺍﻟﺻﻳﻥ ﻭﺍﻟﻬﻧﺩ
ﺧﺻﻭﺻﺎ ،ﻏﺿﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ 2020
ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ،ﻓﺄﺻﺭﺗﺎ ،ﻭﻣﻌﻬﻣﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺭﺍﺝ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ .ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩء ،ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ،
ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻧﺹ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟـ  23ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻑ .ﻭﺍﺗُﻔﻖ ﺃﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺭﺍﺳﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻛﻳﻭﺗﻭ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺻﺎﺩﻕ ﺑﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ ،ﻭﺣﺛﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺻﻛﻭﻙ ﺍﻟﻘﺑﻭﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻣﻣﻛﻥ .ﻛﻣﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻭﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ .ﻭﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﺑﻭﻟﻧﺩﺍ ﻫﻲ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ ،ﻭﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻟﻣﺢ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳُﻌﺎ َﻣﻝ ﻛﻁﺭﻑ ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ،
ﺃﻧﻪ ﻗﺩ ﻳﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺩﻭﻥ ﺑﻭﻟﻧﺩﺍ ،ﻓﻘﺩ ﺍﺿﻁﺭﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﻋﻥ ﻧﻳﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
 .4ﺃﻳﺿﺎ ﺑﺭﺯﺕ ﺻﻌﻭﺑﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﺩﻡ ﺟﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﻣﻭﻗﻔﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻭ ﺍﻵﺧﺭ ﻟﻪ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ،ﺣﻳﺙ ﺭﻓﺿﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻛﻝ ﺳﻧﺗﻳﻥ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ
ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻟﻣﺳﺑﻖ ﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻭﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ،ﺑﺣﺳﺏ ﻣﺎ ﻧﺻﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
 9.5ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ .ﻭﺟﺭﻯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻌﺩ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺗﺳﺑﺑﺕ ﻓﻲ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ
ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

87

88

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الخام�س و الأربعون  - 2019العدد 168

ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺳﺗﺄﺛﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺩﻝ ،ﻫﻲ ﻗﺿﻳﺔ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺗﻛﻳﻑ .ﻓﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺿﺋﻳﻝ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺣﺟﻡ
ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﺇﺫ ﻳﻣﻭﻝ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻓﻘﻁ ،ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﻛﺵ ﺣﺳﻡ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺯ ًء ﻣﻥ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻛﻳﻭﺗﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﺗﻧﺗﻬﻲ ﻭﻻﻳﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﻓﻲ ،2020
ﺍﻻ ﺃﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻧﻁﺎﻕ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺣﻬﻣﺎ .ﻓﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻡ ﻓﻲ ﺧﺗﺎﻡ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺣﺳﻡ
ﺗﺑﻌﻳﺔ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ .ﻭﻛﺑﺎﺩﺭﺓ ﺣﺳﻥ ﻧﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ،ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﻣﺷﺎﺭﻳﻌﻪ،
ﺗﻌﻬﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺣﻭﺍﻟﻲ  90ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ 50 ،ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌﻬﺩﺕ ﺑﻬﺎ
ﻧﻣﻭﺍ
ﺍﻷﻗﻝ
ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﻟﺻﻧﺩﻭﻕ
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ
ﺑﻧﻔﺱ
ﺗﻌﻬﺩﺕ
ﻛﻣﺎ
ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ.
).(Least Developed Countries Fund – LDCF

البحـث الثالث

 .5ﻣﻭﺿﻭﻉ "ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻭﺍﻷﺿﺭﺍﺭ" ) ،(Loss and Damageﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺎﻗﺷﻬﺎ ﻣﺅﺗﻣﺭ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺑﻭﻥ .ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻗﺩ ﻁﺭﺡ ﺑﺩﺍﻳﺔً ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺗﻘﺩﻡ ﺑﻪ "ﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﺟﺯﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ" ) (AOSISﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،1991ﺃﻱ ﻗﺑﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻧﺷﺎء ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﻭﻗﺿﻰ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺭﻓﻖ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﻲ ﻳﺿﻣﻥ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﺿﺣﺎﻳﺎ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺳﻁﺢ ﺍﻟﺑﺣﺭ .ﻟﻛﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻻﺯﺍﻝ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻳﻛﺎﺑﺩ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻣﻪ .ﻓﻘﺩ ﺗﺣﺭﻙ
ﺑﺑﻁء ﺷﺩﻳﺩ ﻋﺑﺭ ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﻣﻥ ﻣﺟﺭﺩ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻧﺷﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ "ﺧﻁﺔ ﻋﻣﻝ ﺑﺎﻟﻲ" ،ﻭﺻﻭﻻ
ﺍﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻗﺿﻳﺔ "ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻭﺍﻷﺿﺭﺍﺭ" ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻭﺍﻟﺗﻛﻳﻑ
)ﻣﻊ ﻓﺎﺭﻕ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺣﻅﻰ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻛﺱ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻭﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻳﺣﻅﻳﺎﻥ
ﺑﺗﻌﻬﺩﺍﺕ – ﻣﻔﺗ ََﺭﺿﺔ  -ﺑﺎﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﻭﺍﻗﻊ  100ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻧﻭﻳﺎ( ،ﻭﺍﻗﺭﺍﺭ ﺍﻧﺷﺎء "ﺁﻟﻳﺔ ﻭﺍﺭﺳﻭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋﺭ ﻭﺍﻷﺿﺭﺍﺭ" ،ﻭﻟﺟﻧﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﺭﺳﻭ
ﻋﺎﻡ  ،2013ﻭﺍﻧﺗﻬﺎ ًء ﺑﺎﻟﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺃﻭ
ﻳﻭﻓﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ .ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ

 1/CP.21ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  48-52ﻳﺸﻴﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ "ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺗﺪﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺠﻨﺐ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﻭﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻷﻗﻝ ﻭﻁﺄﺓ ،ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺧﻁﺭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ

ﻭﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ".ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻁﻘﺱ ﺍﻟﻣﺗﻁﺭﻑ ،ﻣﻥ ﻗﺑﻳﻝ ﻣﻭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻷﻋﺎﺻﻳﺭ
ﻭﺍﻟﻔﻳﺿﺎﻧﺎﺕ ،ﺃﺣﺩ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻣﻭﺳﺔ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻭﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﺑﺳﺑﺏ ﺗﺄﺛﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺩﻣﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻣﻊ ﺟﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻧﻭﻳﻪ ﻫﻧﺎ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺪ  8.1ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ "ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ

ﺗﺪﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺠﻨﺐ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻟﺘﻐﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ،ﻭﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ" .ﻓﻴﻢ ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  8.3ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ
"ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ:






ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ
ﺍﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻗﺪ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺿﺮﺭ ﺩﺍﺋﻢ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺮ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ
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 ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ،ﻭﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ
ﻣﺨﺎﻁﺮ )ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ(.
 ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺃﻳﻀﺎ ،ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ
ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻯ ﺷﻌﺐ ﺍﻧﻮﻳﺖ ) (Inuitﺃﻭ
ﺍﻻﺳﻜﻴﻤﻮ ﻓﻲ ﺃﻻﺳﻜﺎ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﺰﺭﻳﺔ ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻼﺩﻩ
ﺑﻤﺒﻠﻎ  30ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ
ﺿﻤﻨﺎ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ .ﺣﺘﻰ ﺑﺪﺍ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺣﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺃﺭﺿﻴﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻱ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟـ 24
 ﻓﻲ ﺷﻬﺭ ﻣﺎﻳﻭ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﻋﺷﺭﺓ ﺃﻳﺎﻡ ) 18-8ﻣﺎﻳﻭ  ،(2018ﻭﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺣﻭﺍﻟﻲ  3000ﻣﻥ
ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﻳﻥ ﻭﻛﺑﺎﺭ ﻣﻔﺎﻭﺿﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ "ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ" ﻟﻌﺎﻡ  ،1992ﻭﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ "ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻟﻌﺎﻡ  - 2015ﺍﺳﺗﻘﺑﻠﺕ
ﺑﻭﻥ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﺁﺧﺭ ﺗﺣﺿﻳﺭﻳﺎ ﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
) (COP24ﺍﻟﺫﻱ ﺳﺗﺳﺗﺿﻳﻔﻪ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻛﺎﺗﻭﻓﻳﺗﺳﻪ ) (Katowiceﺍﻟﺑﻭﻟﻧﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ  14-3ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
.2018
ﱠ
ﻳﺗﺑﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﺛﻠﻭﻥ ،ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺭ ،ﻁﺭﻓﻳﻥ ﺗﻔﺎﻭﺿﻳﻳﻥ ﺭﺋﻳﺳﻳﻳﻥ ،ﻫﻣﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ
 ﻟﻡ
ﻭﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﻭ"ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟـ  + 77ﺍﻟﺻﻳﻥ" ،ﻭﻫﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎ ﺍﻟﺻﻳﻥ – ﻟﻡ ﻳﺗﺑﻖ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺳﻭﻯ ﺳﻧﺔ ﻭﻧﺻﻑ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻓﻘﻁ ﻹﻧﺟﺎﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺑﺩء ﺳﺭﻳﺎﻥ ﻣﻔﻌﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻳﻧﺎﻳﺭ  ،2020ﻭﺃﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑـ"ﺩﻟﻳﻝ ﻗﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﻌﻣﻝ" ) .(Rulebookﻭﻗﺩ ﺍﻗﺗﺿﺕ ﺍﻟﻠﺣﻅﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺧﺭﺝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺑﻭﻥ ﺑﺗﻭﺍﻓﻖ ﺣﺎﺳﻡ ﻳﻌﻳﺩ ﺑﺙ
ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺳﺣﺎﺏ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻣﻧﻪ .ﻭﻟﻛﻥ ﺟﺎءﺕ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ
ﻣﺧﻳﺑﺔ ،ﻭﺍﻗﺗﺿﺕ ﻣﻥ ﺳﻛﺭﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺗﻛﻣﻳﻠﻲ ﺁﺧﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺍﻟﺗﺎﻳﻠﻧﺩﻳﺔ
ﺑﺎﻧﻛﻭﻙ ﻓﻲ ﺷﻬﺭ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ﺍﻟﻣﻘﺑﻝ ،ﺃﻱ ﻗﺑﻝ ﺣﻭﺍﻟﻲ ﺷﻬﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺑﻭﻟﻧﺩﺍ.
 ﻭﻣﻥ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺳﻳﺭ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﻼﺹ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ :ﻫﻳﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ
ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻔﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻣﻪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻣﻥ ﺩﻭﻧﻪ ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ
ﺑﻭﺳﻌﻬﺎ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻬﺩ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳﻑ ﻭﺍﻟﺗﻛﻳﻑ .ﻭﻗﺩ ﺗﺿﻣﻧﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺣﻭﻝ "ﺩﻟﻳﻝ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ" ) ،(Rulebookﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻲ ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﺭﻳﺱ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺧﺎﺹ ،ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﻭﺍﻟﻣﺿﻣﻭﻥ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻭﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ،ﻭﺁﻟﻳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺗﻌﻘﺏ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻔﺗﺭﺽ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ
ﻭﻁﻧﻳﺎ"
ﺑـ"ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ
ﻣﺛﻼ
ﻳﺗﻌﻠﻖ
ﻓﻳﻣﺎ
ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ.
ﻟﻠﺩﻭﻝ
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)(Nationally Determined Contributions – NDCs؛ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺗﺿﻣﻳﻧﻪ ﻓﻳﻬﺎ؛ ﻭﻫﻝ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺭﺷﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻣﻭﺣﺩﺍ ً ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺃﻡ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﺑﺣﺳﺏ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﻁﺎﻗﺎﺗﻬﺎ
ﻭﺍﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬﺎ؛ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺁﻟﻳﺔ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻛﻳﻑ؟؛ ﻭﻛﻳﻑ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺧﺫﻩ ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﻣﺩﻯ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺣﺭﺯﻩ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﺑﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ؟؛ ﻭﻛﻳﻑ ﺳﺗﺗﻡ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ؟
 ﺗﻌﺛﺭﺕ ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻭﺿﻊ ﺩﻟﻳﻝ "ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﻁﻧﻳﺎ" ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ
ﻟﻠﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻣﺗﺷﺩﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺗﺧﺫﺗﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .ﻭﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺗﻘﺩﻡ ﻁﻔﻳﻑ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺳﺎﺭ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺿﻳﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻓﺷﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺍﻟﻰ ﻧﺹ ﺗﻔﺎﻭﺿﻲ ﻭﺍﺣﺩ ،ﻣﺎ ﺃﺟﺑﺭ
ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻭﻋﺩ ﺁﺧﺭ ﻟﻠﺗﻔﺎﻭﺽ ﻟﻣﺩﺓ ﺍﺳﺑﻭﻉ ﻓﻲ ﺑﺎﻧﻛﻭﻙ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ  7‐3ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ﺍﻟﻣﻘﺑﻝ.
ﻭﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺿﻲ ﻭﺻﻝ ﺍﻟﻰ ﻣﺋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ،ﻣﻧﻬﺎ  180ﻭﺭﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑـ"ﺩﻟﻳﻝ
ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ" ) ،(Climate Pledge Guidanceﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﺟﺯ ﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻟﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﻣﺅﺗﻣﺭ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟـ .23ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻔﺎﻭﺿﻳﺔ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺷﺎﺋﻛﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻳﺟﺏ ﺗﺿﻣﻳﻥ "ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﻁﻧﻳﺎ" ،ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ) (Mitigationﺣﺻﺭﺍ ،ﺃﻱ ﺧﻁﻁ ﻭﺍﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺧﻔﺽ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﺑﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ ،ﺃﻡ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ،ﻭﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ) ،(Adaptationﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
) ،(Financeﻭ"ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻭﺍﻷﺿﺭﺍﺭ" ) (Loss and Damageﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻳﺔ .ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺧﻼﻑ ﺁﺧﺭ ﺣﻭﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻟﻳﻼﻥ ،ﻭﺍﺣﺩ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ،ﺃﻡ ﺍﻧﺷﺎء ﺩﻟﻳﻝ ﻭﺍﺣﺩ ﻟﻛﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻛﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ
ﻭﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ.
البحـث الثالث

 ﺣﻳﻥ ﻁﺭﺣﺕ ﺍﻟﺻﻳﻥ ﻭﺍﻟﻬﻧﺩ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ "ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟـ  + 77ﺍﻟﺻﻳﻥ" ،ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻣﺛﺎﺭﺓ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﻫﻧﺩﻱ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻣﻳﻳﺯ ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻳﺎﺑﺎﻥ ﺃﺻﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﻭﺍﺣﺩ ﻳﺳﺭﻱ ﺗﻁﺑﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ
"ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﻁﻧﻳﺎ" ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻛﻣﻲ .ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺭﻓﺿﺕ ﺗﺭﻛﻳﺎ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ
ﺍﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﻛﻣﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﺱ ،ﻣﺛﻝ ﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ .ﻭﻫﻲ ﻁﺎﻟﺑﺕ ﺑﺄﻥ ﺗﻛﻭﻥ
ﺍﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ.
 ﻭﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺟﺭﻯ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻧﺹ ﺇﻟﻰ  14ﺻﻔﺣﺔ ﻓﻘﻁ ،ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﺧﺗﻠﻔﺕ ﺣﻭﻝ
ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻐﺭﻗﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺎﻡ ﺑﺷﺄﻥ "ﺩﻟﻳﻝ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ" ،ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ،ﻭﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ،ﻭﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﻭﺳﻘﻑ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ.

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻮﻙ

 ﻭﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺟﺭﻯ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻧﺹ ﺇﻟﻰ  14ﺻﻔﺣﺔ ﻓﻘﻁ ،ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﺧﺗﻠﻔﺕ ﺣﻭﻝ
ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻐﺭﻗﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺎﻡ ﺑﺷﺄﻥ "ﺩﻟﻳﻝ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻣﻝ" ،ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻥ
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ،ﻭﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ
مجلة النفط والتعاون العربي
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑالعددﻓﻲ168ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ91
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ،ﻭﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﻭﺳﻘﻑ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓلأربعون - 2019
المجلد الخام�س و ا
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ.

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻮﻙ
 ﻓﻲ ﺑﺎﻧﻜﻮﻙ ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺍﻧﺘﻬﻮﺍ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻮﻥ .ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﺣﺮﺍﺯ
ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ) ،(PAWPﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺍﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﺗﻮﻓﻴﺘﺸﻲ ) (Katowiceﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ
ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻘﻮﺍ ﺧﻼﻝ  6ﺃﻳﺎﻡ )ﻣﻦ  4ﺍﻟﻰ  9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (2018ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺴﻤﻬﺎ ﺭﺑﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ .ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻦ ﻭﺿﻮﺡ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻬﻢ "ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴﺎ" ).(NDCs
 ﻣﻼﻣﺢ ﻭﻣﻴﺰﺍﺕ "ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴﺎ".
 ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ "ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴﺎ".
 ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ
ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻪ.
 ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
 ﺍﻻﻁﺮ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـ"ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴﺎ".
ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﺎﻣﺔ ﻫﻲ:
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺲ.
ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﱠﺄَﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﻦ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ(.
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ )ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ(.
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻒ )ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺲ(.
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ )ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻄﻮﻋﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  6ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ )ﻣﻦ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ(.
ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺭ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﺎﻧﻛﻭﻙ ،ﻟﻡ ﺗﺗﻣﻛﻥ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﻭﻗﻌﺎ ،ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺍﻟﻰ ﻧﺹ ،ﺃﻭ ﺷﺑﻪ
ﻧﺹ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺷﻛﻝ ﺃﺭﺿﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎﺵ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ .ﺧﺻﻭﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻭﻓﺩ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﻧﻪ ﻣﻭﻗﻔﺎ ﻣﺗﺻﻠﺑﺎ ،ﻳﻧﺳﺟﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻣﻊ ﻣﻭﻗﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ .ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺗﺑﺭ ﺭﺅﺳﺎء ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺍﻟﻳﻪ ﻭﺗﻌﻣﻳﻣﻪ
ﻋﻠﻰ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻭﻓﻭﺩ" ،ﻳﻭﻓﺭ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻔﻳﺩﺍ ً ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﺑﻳﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺣﻭﻝ "ﺩﻟﻳﻝ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻭﺗﻭﻗﻳﻌﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﺗﻭﻓﻳﺗﺷﻲ" .ﻭﺗﻣﺕ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﻧﺷﺭ ﻧﺹ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺑﺎﻧﻛﻭﻙ
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ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻧﺩﻭﺑﻭ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻘﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻵﻥ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ
ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻛﺎﺗﻭﻓﻳﺗﺷﻲ.

ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺿﻲ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺑﻌﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻧﺳﺣﺎﺏ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻣﻧﻪ
ﺍﻵﻥ ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻧﺳﺣﺎﺏ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﺑﻌﺩ ﺗﻠﻣﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﺭﻛﻲ ﺭﺟﺏ ﻁﻳﺏ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻓﻲ
ﻗﻣﺔ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺑﻭﺭﻍ ﺍﻟﻰ ﺍﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻖ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻼﺩﻩ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺗﺭﻛﻳﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺣﺭﻳﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﺑﺎﻥ ﻛﻳﻣﻭﻥ ﺁﻧﺫﺍﻙ ،ﻟﻠﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﻧﻳﻭﻳﻭﺭﻙ ﻟﻠﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ  22ﺃﺑﺭﻳﻝ  ،2016ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﻧﻊ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻳﻪ(؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺗﻭﺭ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺗﻁﺑﻳﻖ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺳﻭﻑ ﻳﻧﺗﻘﻝ ﺗﺭﺟﻳﺣﺎ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺭﺍﺧﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
ﺑﻌﺩ ﻧﻔﺽ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻳﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻭﻟﻌﻝ ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﺣﺩﺍ ﺑﺎﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ ﺇﻳﻣﺎﻧﻭﻳﻝ
ﻣﺎﻛﺭﻭﻥ ﻟﻠﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﻗﻣﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷﺭ ﻣﻥ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  2017ﻹﻅﻬﺎﺭ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺗﺻﺩﻱ ﺍﻟﺟﺎﺩ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﻭﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﻣﻝ ﺍﺳﻡ ﻋﺎﺻﻣﺔ ﺍﻟﺑﻠﺩ
ﺍﻟﻣﺿﻳﻑ ﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻧﺗﺟﻪ ﻭﻫﻲ ﺑﺎﺭﻳﺱ ،ﻭﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ
ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ ﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ) (Mitigationﻭﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ) (Adaptationﺍﻟﺗﻲ ﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ.

البحـث الثالث

ﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺣﻣﺎﺳﺎ ُ ﻭﺍﻧﺩﻓﺎﻋﺎ ﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ،ﺭﺑﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﺍﻵﻥ ﺃﻗﻝ ﺗﺷﺩﺩﺍ
ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺷﺭﻁﺎ ﻣﻔﺻﻠﻳﺎ ﻹﺣﺭﺍﺯ ﺗﻘﺩﻡ ﻓﻲ
ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ/ﻣﻘﺎﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ،ﺧﺻﻭﺻﺎ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻌﻭﻝ ﺃﻁﺭﺍﻑ
ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻛﺛﻳﺭﺍ ُ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺧﻔﻳﺿﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭﻳﺔ ﻭﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ
ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺧﻔﻳﺿﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻣﻳﻝ ﺍﻟﻰ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺗﻭﺍﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻧﺎﺯﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻟﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻣﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ
ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﻭﺻﻭﻝ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻁﺭﻳﻖ ﻣﺳﺩﻭﺩ ﺳﺎﺑﻖ ﻻﻧﻔﺟﺎﺭ ﻓﻘﺎﻋﺗﻬﺎ .ﻫﻧﺎ ﺭﺑﻣﺎ
ﺍﻗﺗﺿﻰ ﺍﻷﻣﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ،ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﺩﺍﺕ
ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻠﺯﻡ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﺭﻭﻱ ﻭﺍﻟﺗﺭﻳﺙ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺳﺗﻔﻳﺩ ﺑﺄﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ.
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺄﻣﻭﻝ ﻣﻥ ﺃ ُ ُ
ﻁﺭ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠﻑ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ :ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﺭﻳﻖ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ
ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ "ﺃﻭﺍﺑﻙ" ،ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺿﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻠﻑ
ﻟﺩﻯ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺍﻟﺗﺩﺍﻋﻲ ﺳﺭﻳﻌﺎ ﻟﻠﺗﺷﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺗﺑﺎﺣﺙ ﻓﻲ ﺃﻣﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺟﺩﺍﺕ ﻻﺗﺧﺎﺫ
ﻣﻭﻗﻑ ﻣﻭﺣﺩ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ِ ّ
ﻳﻌﻅﻡ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﺳﺑﻬﺎ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺿﻳﺔ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ.
ﻫﻧﺎ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻣﻥ ﻣﻧﻁﻠﻖ ﺃﻥ ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﻳﺣﺏ ﺃﻥ ﺗُﺅﺧﺫ ﻛﺣﺯﻣﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ .ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻣﺷﺭﻋﻳﻪ ﻣﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻰ:
ﺑﺎﺭﻳﺱ ﺑﺣﺩ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻛﺎﻥ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺣﺯﻣﺔ ﻣﺗﻭﺍﺯﻧﺔ ﻧﺳﺑﻳﺎ ،ﺇﺫ ﺫﻫﺑﺕ ﺇﺭﺍﺩﺓ
ِّ
ﺃﻭﻻ ،ﺟﻌﻝ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﻟﺯﺍﻡ ﻓﻳﻪ ﻣﺭﻧﺔ ﻭﻓﺿﻔﺎﺿﺔ ،ﺇﺫ ﺗُﺭﻙ ﻟﻠﺩﻭﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻳﻪ ﺃﻥ ﺗﺣﺩﺩ ﻫﻲ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ
ﻟﻠﺗﺧﻔﻳﻑ ﻭﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ،ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻔﺳﺭ ﺍﻻﻗﺑﺎﻝ ﺍﻟﺿﺧﻡ ﻭﺍﻟﻣﻧﻘﻁﻊ ﺍﻟﻧﻅﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻗﻳﻌﻪ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻳﻪ؛ ﻭﺛﺎﻧﻳﺎ ﺍﻟﺭﺑﻁ
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ﺑﻳﻥ ﺃﺧﺫ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ )ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻌﻔﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻛﻳﻭﺗﻭ( ﻭﺑﻳﻥ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻭﺑﻧﺎء ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ )ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻔﺳﺭ ﺃﻥ  %70ﻣﻥ
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻭﺭﺩﺗﻬﺎ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﻁ ﺣﺻﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺃﻭﻻ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺛﺎﻧﻳﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻧﺳﺣﺎﺏ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺭﺃﻩ )ﺿﻣﻧﻳﺎ( ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ
ﻣﻛﺳﺑﺎ ،ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺇﺗﺎﺣﺗﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﺳﺣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻫﻳﻣﻧﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻻﺣﻔﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻳﺞ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .ﻭﻟﻛﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻝ ،ﻭﻋﻠﻳﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺃﻥ ﻧﻧﺗﺑﻪ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﻳﻭﺟﺩ ﻓﺭﻳﻖ ﺁﺧﺭ
ﺃﻗﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺭﻳﻖ ﺍﻟﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺽ ﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﻭﻫﻭ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﻳﻭﻡ ،ﺑﻌﻛﺱ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺣﺎﻝ
ﺇﺑﺎﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻗﺭﺍﺭ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻛﻳﻭﺗﻭ ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ،ﺑﺑﻧﻳﺔ ﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺁﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺳﺎﻉ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺣﺗﻰ ﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻧﻔﻁ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺩﺃﺕ ﺗﺟﺎﺭﻱ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ،ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﺩﻋﻡ ﺃﺟﻬﺯﺓ
ﺍﻟﻣﻳﺩﻳﺎ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ ،ﻭﻳﻛﻔﻲ ﺃﻥ ﻧﺷﻳﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎﻳﻛﻝ ﺭﻭﺑﻧﺯ ﺑﻠﻭﻣﺑﻳﺭﻍ ،ﺭﺟﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﻭﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ
ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﻠﻭﻣﺑﻳﺭﻍ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺩ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻓﻲ ﺑﻭﻥ ،ﺃﻋﻠﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﻪ ﺑﻣﺑﻠﻎ  50ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ "ﻟﻠﺷﺭﺍﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻟﺗﺣﻔﻳﺯ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻷﻣﻡ ﺑﻌﻳﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺣﻡ" ،ﻭﺳﺗﻛﻭﻥ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ،
ﺍﻟﺷﺭﻳﻙ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ .ﻭﻫﻭ ﺃﻭﻝ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻟﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﺑﺫﻭﻟﺔ ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ
ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺣﻡ ﻭﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻭﺍﻷﻧﻅﻑ .ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺇﻏﻼﻕ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ
 ٪50ﻣﻥ ﻣﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻔﺣﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻣﻧﺫ ﻋﺎﻡ  .2011ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺗﺑﺭﻋﻪ ﺑﻣﺑﻠﻎ  64ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺣﻣﻠﺔ "ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻔﺣﻡ" ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ.

ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ
ﻫﺫﺍ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻗﺩﻳﻡ ﻭﻣﺗﺟﺩﺩ ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ .ﻭﻫﻭ ﻳﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺩ
ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻧﺷﺩﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻖ ﺍﻟﺩﻗﻳﻖ ﺑﻳﻥ ﻣﺗﻐﻳﺭﻳﻥ ﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺳﻭﻳﱠﺎﻥ ،ﻭﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻳﺳﺗﺑﻁﻧﺎﻥ ﺗﺿﺎﺩﺍ
ﺗﺣﺗﺎﺝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻔﻛﻳﻛﻪ ﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ،ﻛﻠﻳﺔ ﻭﺟﺯﺋﻳﺔ ،ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻧﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ .ﻫﺫﺍ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﺑﻳﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻋﻣﻭﻣﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﺗﻌﻘﻳﺩﺍ .ﻭﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻫﻧﺎ ﻳﻧﺻﺭﻑ ﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻷﺣﻔﻭﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻔﺣﻡ ﻭﺍﻟﻧﻔﻁ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ( ،ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ .ﺫﻟﻙ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﺍﻟﺑﺗﺔ ﻋﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛﻝ ،ﻭﺳﺗﺑﻘﻰ ﻛﺫﻟﻙ ﺣﺗﻰ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ،ﻣﻭﺗﻭﺭ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ،
ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﺑﺩﺃ ﻳﻧﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻟﺭﻳﺑﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺭﺗﻳﺎﺡ ،ﺑﻝ ﻭﺣﺗﻰ ﻭﺻﻝ ﺍﻷﻣﺭ ﻟﺣﺩ ﻣﺎ
ﻳﻣﻛﻥ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺣﺭﺏ ،ﺧﺻﻭﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺣﻡ ،ﻭﺍﻟﻰ ﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﺃﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﻁ ،ﺑﺗﺣﻣﻳﻠﻬﻣﺎ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻌﻅﻣﻰ ﻣﻥ ﺗﺭﻛﻳﺯﺍﺕ ﺍﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻳﺋﺔ.
ﺇﻧﻣﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻁﺎﻗﺎ ﻣﻥ ﻣﺟﺭﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﻭﺍﺣﺩ ﻫﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ،ﻓﻬﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻝ ،ﻗﺎﺋﻣﺔ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺻﺢ
ﻧﺎﺷﺑﺔ )ﺑﺣﺳﺑﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺗﺟﺎﻧﺱ ﺿﻠﻌﻳﻬﺎ( ﺑﻳﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ،ﻛﻣﺎ ﺃﺳﻠﻔﻧﺎ ،ﺃﻭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ
ﺑﻣﻔﻬﻭﻣﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺳﻊ .ﻋﻠﻣﺎ َ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﺍﻟﺣﺭﺍﻙ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻳﻭﻣﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺗﺎﺝ ﺑﺻﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻭﺳﻌﻳﺔ ،ﺍﻟﻣﺳﻣﻰ ﺍﺻﻁﻼﺣﺎ "ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ" – ﻫﻭ ﺃﺳﺑﻖ ﺑﻣﺋﺎﺕ ﺍﻟﺳﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ .ﺣﺗﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺗﻌﺗﺑﺭ
ﻗﻁﺎﻋﺎ ﻁﺎﺭﺋﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻧﺩﺓ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ﺍﻟﺩﺅﻭﺏ ﺍﻟﺭﺍﻣﻲ ﺗﻌﻅﻳﻡ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻭﻣﻛﺎﺳﺑﻬﺎ.
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ﻭﻧﺣﺳﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ﻗﺩ ﺃﻓﺎﻕ ﻣﺗﺄﺧﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻁﻭﺭﺓ "ﺍﻟﻔﻠﺗﺎﻥ ﺍﻟﺗﻧﻣﻭﻱ" ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺗﺣﺩﻩ
ﺣﺩﻭﺩ ﺃﻭ ﺿﻭﺍﺑﻁ ﺗﺣﺩ ﻣﻥ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﻁﻠﻖ ﻋﻠﻳﻪ ﺑـ"ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﺍﻟﺟﺎﻧﺑﻳﺔ" )(collateral damage
ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﺗﻧﻣﻭﻳﺔ ﺇﻥ ﺷﺋﺗﻡ .ﻭﻟﻭﻻ ﺃﻥ ﻁﻔﺣﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻁﺢ ﻭﺑﺎﻧﺕ ﻓﺩﺍﺣﺔ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ
"ﺩﻭﺍﻣﺗﻪ" ﺍﻟﺗﻧﻣﻭﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺑﺊ
ﺍﻟﺗﺟﺎﻫﻝ ﻁﻭﻳﻝ ﺍﻷﻣﺩ ﻟﻸﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ،ﻟﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﱠ
ﺑﺄﻛﻼﻓﻬﺎ.
ﺍﻟﻳﻭﻡ ،ﻭﺭﻏﻡ ﻧﺟﺎﺡ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ،ﻭﺭﺑﻁﻪ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺗﺎﻟﻳﺔ،
ﺑﺎﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻳﺔ ،ﻛﻧﺗﺎﺝ ﺁﺧﺭ ﻟﻠﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺑﺷﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻭﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ،ﺍﻟﻧﺎﺿﺑﺔ ﻭﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻧﺎﺿﺑﺔ – ﻓﻲ ﺗﺛﺑﻳﺗﻪ ﺭﻗﻣﺎ ﺻﻌﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ .ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺟﻭﺓ ﻻﺯﺍﻟﺕ
ﻋﻣﻳﻘﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ )ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ( ،ﻭﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﺑﺫﻭﻟﺔ ،ﻭﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻛﺭﺱ ،ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ،
ﻭﺑﻳﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻛﺭﺳﺔ ﻟﻠﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻳﺔ.
ﻭﻣﻧﻌﺎ ﻟﻺﻁﺎﻟﺔ ،ﺳﻭﻑ ﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ .ﻓﻔﺭﻧﺳﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺗﻘﺩﻡ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻁﻠﻳﻌﺔ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻣﺩﺍﻓﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻧﺳﺣﺎﺏ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻣﻧﻪ ﻭﺍﻋﺗﺭﺍﺿﻬﺎ ﺃﺻﻼ ﻋﻠﻰ
ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ﺑﻛﻠﻳﺗﻪ ،ﻭﺗﺯﻋﻣﻬﺎ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺭﺍﻣﻳﺔ ﻟﺧﻔﺽ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ .ﻓﻔﻲ
ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻭﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء  21ﺃﻏﺳﻁﺱ  ،2018ﺃﻋﻠﻥ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ ،ﻧﻳﻛﻭﻻ ﺃﻭﻟﻭ،
ﺍﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻣﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺇﻳﻣﺎﻧﻭﻳﻝ ﻣﺎﻛﺭﻭﻥ ،ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺇﺫﺍﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍء ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ،ﻣﺑﺭﺭﺍ ً ﺍﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ
ﺑﻌﺩﻡ ﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﺻﺩﻱ ﻟﻠﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺧﻲ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﺷﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ
ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﺑﻳﺩﺍﺕ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺑﻳﻭﻟﻭﺟﻲ ﻭﺍﻟﺗﺭﺑﺔ ،ﻭﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺭﻳﺩ ﺇﻳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺑﺄﻥ ﻣﻭﻗﻔﻪ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ" ،ﻟﺫﻟﻙ ﺳﺄﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ،ﻓﻠﻡ ﺃﻋﺩ ﺃﺭﻏﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﻛﺫﺏ" ،ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺧﺗﻡ ﺣﺩﻳﺛﻪ ﻹﺫﺍﻋﺔ ﻓﺭﺍﻧﺱ ﺍﻧﺗﺭ.
البحـث الثالث

ﻭﺑﺎﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ،ﻭﻫﻭ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺷﻁﺎ ﺑﻳﺋﻳﺎ ﻣﻌﺭﻭﻓﺎ ﻭﻣﺣﺗﺭﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﺑﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺽ ﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﻛﺭﻭﻥ ﺗﻘﻠﺩ ﻣﻧﺻﺏ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﻛﻭﻣﺗﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺷﻌﺑﻳﺔً ﻓﻲ ﻓﺭﻧﺳﺎ..ﺃﻳﺿﺎ
ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﺔ  13ﻭﺯﻳﺭﺍ ﻣﻧﺫ ﺳﺑﻌﻳﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ 3 ،ﻣﻧﻬﻡ ﻓﻘﻁ
ﺍﺳﺗﻘﺎﻟﻭﺍ ﺇﺑﺎﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﻳﻛﻭﻻ ﺳﺎﺭﻛﻭﺯﻱ..ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺃﻥ ﻓﺭﻧﺳﺎ ﻻ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺳﻭﻯ ﻋﻠﻰ  300ﻣﺣﻣﻳﺔ ﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣﻊ
ﺃﻥ ﺑﻭﺳﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻧﺷﺊ  1000ﻣﺣﻣﻳﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﺳﻌﺗﻬﺎ ﻭﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﺳﻭﺍﺣﻠﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻧﺎﻣﻳﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻣﺛﻝ
ﻛﻭﺳﺗﺎﺭﻳﻛﺎ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻣﺣﻣﻳﺎﺕ ﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻓﺭﻧﺳﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺃﻳﺿﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﺯﺍﺩﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﻧﺳﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻓﻬﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻔﺭﻧﺳﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻧﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﻳﻌﺔ ﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺧﻔﺽ
ﺍﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎﺕ ﻭﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﺑﻳﺋﺔ.
ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻷﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻲ ،ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺑﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻭﺟﺩ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ،
ﻭﻣﻌﻬﺎ ﻗﺿﻳﺔ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺥ ،ﻟﺻﻳﻘﺔ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺷﺩ ﺍﻟﻣﺷﺭﻓﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻭﺗﺎﺋﺭ ﻧﻣﻭﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﻁﻭﻱ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺭﻕ ﻭﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ،
ﻭﻟﻛﻥ ﺑﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﺑﻳﺋﻲ ﻗﻳﺎﺳﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻥ ﺍﻫﺩﺍﺭ ﺗﺎﻡ ﻟﻠﻣﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﻳﺋﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﻳﻥ ،ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﺗﻧﻣﻭﻱ ﻭﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﺑﻳﺋﻲ .ﺇﻧﻣﺎ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺩﻭﻧﻪ
ﻣﺻﺎﻋﺏ ﺳﻭﻑ ﻳﺳﺗﻐﺭﻕ ﺍﻷﻣﺭ ﻭﻗﺗﺎ ﻁﻭﻳﻼ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻐﻠﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﻧﺯﻭﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭ
ﻟﻠﺭﺑﺣﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺷﻲء ﺁﺧﺭ ،ﻭﺗﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺗﻭﻟﻳﺩﺍ ﻣﺳﺗﻣﺭﺍ ﻟﻠﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ،
ﻭﻳﺗﻁﻠﺏ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻹﺷﺑﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳﺩﺓ
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time he/she cooperates with the journal.
Views published in the journal reflect those of the authors and do not
necessarily represent the views of OAPEC. The arrangement of the
published articles is conditioned by technical aspects.
Authors of rejected articles will be informed of the decision without
giving reasons.
The author of any published article will be provided with 5 complementary
copies of the issue containing his/her article.

Articles and reviews should be sent to:
The Editor-in-Chiref, Oil and Arab Cooperation Journal, OAPEC
P.O.Box 20501 Safat -13066 Kuwait
Tel.: (+965) 24959000 - (+965) 24959779
Fax : (+965) 24959755
E-mail : oapec@oapecorg.org - www.oapecorg.org
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PUBLICATION RULES
DEFINITION AND PURPOSE
OIL AND ARAB COOPERATION is a refereed quarterly journal
specialized in oil, gas, and energy. It attracts a group of elite Arab and
non- Arab experts to publish their research articles and enhance scientific
cooperation in the fields relevant to the issues covered by the journal. The
journal promotes creativity, transfers petroleum and energy knowledge, and
follows up on petroleum industry developments.
RESEARCH ARTICLES
The journal welcomes all research articles on oil, gas, and energy aiming at
enriching the Arab economic literature with new additions.
BOOK AND RESEARCH REVIEWS
The journal publishes articles presenting analytical reviews on books or
studies published on oil, gas, and energy in general. These reviews work
as references for researchers on the latest and most important petroleumindustry-related publications.
REPORTS
They tackle a conference or seminar attended by the author on the condition
that they are relevant to oil, gas, and energy. Also, the author should obtain
the permission of the institution that delegated or sponsored him/her to
attend that event allowing him/her to publish their article in our journal. The
report should not exceed 10 pages including figures, charts, maps, and tables
if available.

RESEARCH CONDITIONS
•
Publication of authentic research articles in Arabic which observe
internationally recognized scientific research methodology.
•
Articles should not exceed 40 pages (including text, tables, and figures)
excluding the list of references. The full text of the article should be sent
electronically as a Word document.
•
Figures, maps, and pictures should be sent in a separate additional file
in JPEG format.
•
“Times New Roman” should be used with font size 12. Line spacing
should be 1.5. Text alignment should be “justified”.
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Prices
Annual Subscription ( 4 issues including postage)
Arab Countries:
Individuals: KD 8 or US $25
Institutions: KD 12 or US$45
Other Countries:
Individuals: US$ 30
Institutions: US$ 50

All Correspondences should be directed to:
Editor-in-Chief of Oil and Arab Cooperation Journal
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