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اﺑﺤﺎث

»أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ :اﻟﻮاﻗﻊ وا ﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت
ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻋﻀﺎء«
ال£اهر الõيتوني

إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ :ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺣﻠﻮل ﺑﻴﺌﻴﺔ
د .يا�شر محمد cRي ب¨دادي
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺒﺮاء اﻟﻐﺎز ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وروﺑﺎ

م .واFل Mامد عبد المع£ي

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺟﺰ ﺣﻮل :اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑـﺎن وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة اﻧﻤــــﺎﺋﻲ ”ﻛﻮﻓﻴــﺪ19 -
ترcي الحم�س
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ا ﺛﺎر وﻃﺮق اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ“
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺘﺎب

»ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﻂ«
نا�شر بخيâ

مجلة ف�شلية محكمة ت�شدر عن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول
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ال�شترا∑ ال�شنوي :

 4اأعداد (وي�شمل اأجور البريد)

البل```دان الع``ربي```ة
لÓأaراد :

 8د .ك اأو  25دولراً اأمريكياً

للمو�Dش�شات :

 12د.ك اأو  45دولراً اأمريكياً

البلدان الأNرi
لÓأaراد :

 30دولراً اأمريكياً

للمو�Dش�شات :

 50دولراً اأمريكياً

ال�شتراcات با�شم  :من¶مة الأ£bار العربية الم�شدرة للبترول

جمي``ع حق``وق الطب``ع محفوظ``ة ويجوز القتب``ا�ص مع ذكر ا�شم المجلة!.
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رFي�س التحرير

علي �سب âبن �سبâ

مدير التحرير

fاUسر بîيâ

هيÄة التحرير
د� .شمير ال≤رعي�س

عبد الفتا ìدندي

عم` ``اد م`` ` ` µي
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bواعد النûسر aي المجلة

Jعري∞ بالمجلة واهدا¡aا

النفط والتعاون العربي مéلة �aشلية محµمة تعنى ب�شوDو¿ النفط وال¨ا Rوال£اbة Mيث
ت�شت≤ Ö£نخبة من المتخ�ش�شين العر ÜوالأLان Öلن�شر اأبحاKهم وتعõي õالتعاو¿ العلمي aي
المéالت التي ت¨£يها المéلةc ،ما ت≤وم على ت�شéيع الباMثين على اإنéا RبحوKهم المبتµرة
والإ�شهام aي ن�شر المعرaة والث≤اaة البترولية وتل∂ المتعل≤ة بال£اbة وتعميمها والعمل على
متابعة الت£ورات العلمية aي مéال ال�شناعة البترولية.
الأبحاç

كافة الأبحاث التي تتعلق بالنفط والغاز والطاقة والتي تهدف اإلى الح�شول على اإ�شافات جديدة
في حقل الفكر الإقت�شادي العربي.
مراLعة الأبحا çوالµتÖ

تقوم المجلة بن�شر المقالت التي تقدم مراجعة تحليلية لكتب اأو درا�شات تم ن�شرها حول
�شناعة النفط والغاز والطاقة عموماً ،بحيث تكون هذه المقالت مرجعاً للباحثين حول اأحدث واأهم
الإ�شدارات المتعلقة بال�شناعة البترولية.
الت≤ارير

تتناول التقارير وقائع موؤتمر اأو ندوة ح�شرها الكاتب� ،شريطة اأن تكون موا�شيعها ذات �شلة
بالنفط والغاز والطاقة ،كما ي�شترط ا�شتئذان الجهة التي اأوفدته للموؤتمر اأو الموؤ�ش�شات الم�شرفة
عليه لكي ت�شمح له بن�شرها في مجلتنا .واأن ل تزيد عدد �شفحات التقرير عن � 10شفحات مع
كافة الأ�شكال والخرائط والجداول اإن وجدت.
Tسرو• البåë

•
•
•
•
•

ن�شر الأبحاث العلمية الأ�شيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها
دولياً ومكتوبة باللغة العربية.
اأن ل يتجاوز البحث العلمي المن�شور على � 40شفحة( ،متن البحث ،الجداول وال�شكال) بدون
قائمة المراجع ،وير�شل اإلكترونيا كام ً
ال اإلى المجلة على �شكل .word document
تر�شل الأ�شكال ،الخرائط وال�شور في ملف ا�شافي على �شكل .JPEG
ا�شتخدام خط  Times New Romanفي الكتابة وبحجم  ،12واأن تكون الم�شافة بين
الأ�شطر  .1.5واأن تكون تن�شيق الهوام�ص الكلمات بطريقة .Justified
اأن يتم الإ�شارة الى م�شادر المعلومات بطريقة علمية وا�شحة.
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•

•
•
•
•

عند اقتبا�ص اأي معلومات من اأي م�شدر (اإذا كانت المعلومات رقميه اأو روؤية معينة اأو تحليل
ما) يجب اأن ل يتم القتبا�ص الحرفي واإنما يتم اأخذ اأ�شا�ص الفكرة واإعادة �شياغتها باأ�شلوب
الباحث نف�شه ،والإ�شارة اإلى م�شدر الإقتبا�ص .اأما في حالت الإقتبا�ص الحرفي فت�شع المادة
المقتب�شة بين عالمتي الإقتبا�ص (”.)‟...
يف�شل اأن تذكر المدن ومراكز الأبحاث وال�شركات والجامعات الجنبية الواردة في �شياق
البحث باللغة النجليزية ول تكتب باللغة العربية.
اإرفاق ن�شخة من ال�شيرة العلمية للباحث مع البحث المر�شل.
تعبر جميع الأفكار المن�شورة في المجلة عن اآراء كاتبيها ول تعبر بال�شرورة عن وجهة نظر
جهة الإ�شدار ويخ�شع ترتيب الأبحاث المن�شورة وفقاً لالعتبارات الفنية.
البحوث المرفو�شة يبلغ اأ�شحابها من دون ابداء الأ�شباب.

تر�شل الم≤الت والمراLعات با�شم رFي�س التحرير ،مéلة النفط والتعاو¿ العربي ،اأواب∂،
�س 20501 :Ü .ال�شفاة -الرم õالبريدي 13066 :دولة الµويâ
الهات∞ 00965- 24959000 :اأو 00965-24959779
الفا�cس00965 - 24959755 :
البريد اللµتروني oapec@oapecorg.org
موbع الأواب∂ على النترنwww.oapecorg.org â
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الﻤحتﻮياﺕ
األﺑحاﺙ

«اأمن ال£اbة العالمي :الوا ™bوالaBا ¥الم�ست≤بلية
والfعµا�سا äعلى اأ�سوا ¥ال£اbة وعلى الدو∫ الأع†سا»A
7

ال£اهر الõيتوني
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55

د .يا�شر محمد cRي ب¨دادي

التقارير

≤Jرير Mو∫ الدور Iال�سابعة لمجموعة Nبرا Aال¨اR
بلجنة الأمم المتëد Iالbتüسادية لأوروبا
م .واFل Mامد عبد المع£ي

199

≤Jرير موM õLو∫ :اLتما´ ال£اولة الم�ستدير Iلجامعة الدو∫ العربية,
وµMومة اليابان وبرfام èالأمم المتëد IالإfماFي
“cوaيدa 19 -ي المن≤£ة العربية :الKBار وWر ¥ال�ستجابة”
ترcي الحم�س
217

مراجعة كتاب

«علي بن ابراهيم النعيمي من البادية اإلى عالم النفط»
نا�شر بخيâ

223

مéلة عربية تهتم بن�شر المعرaة والث≤اaة البترولية وتل∂ المتعل≤ة بال£اbة وتعميمها والعمل على متابعة الت£ورات العلمية aي مéال ال�شناعة البترولية

الم≤الت المن�شورة aي هذ√ المéلة تع�µس اBرا AموDلفيها ول تعبر بال†شرورة عن راأي من¶مة الأ£bار العربية الم�شدرة للبترول  -اأواب∂

اﻟﺒﺤـــــﺚ اول

»أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ :اﻟﻮاﻗﻊ واﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
واﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺪول
اﻋﻀﺎء«
ال£اهر الõيتو* Ê

* محلل طاقة – الإدارة القت�شادية ،اأوابك  -الكويت
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اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ:
اﻟﻄﺎﻗﺔ
العربي
"أﻣﻦوالتعاون
مجلة النفط
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اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت
اﻟﻮاﻗﻊ واﻓﺎق
ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻋﻀﺎء"

البحـث األول

مجلة النفط والتعاون العربي
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"أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ :اﻟﻮاﻗﻊ واﻵﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ واﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت
ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء"
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻔﻮرﯾﺔ ﺑﻨﺪاَ ﻣﮭﻤﺎَ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﺒﻼج اﻟﺜﻮرة
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻓﺎﻟﺪول ذات
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﻤﺘﻄﻮرة اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻔﻮرﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﻟﻤﻘﺎ ﺑﻠﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ و ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﻧﻘﺺ وﻓﺮة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر ﻟﺪﯾﮭﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﺮادھﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﺎرج ،ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ .و ﺑﺎﻟﻤﻘﺎ ﺑﻞ ،ﺗﺘﻮاﻓﺮ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺣﻔﻮرﯾﺔ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ  ،وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﻤﺼﺪر رﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ
اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺼﺪﯾﺮھﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎدﻟﺔ و ﺑﻜﻤﯿﺎت ﺗﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ،وﻟﺬﻟﻚ
أﺣﺘﻠﺖ ﻗﻀﯿﺔ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ أھﻤﯿﺔ ﻣﺘﺰاﯾﺪة ﻓﻲ أﺟﻨﺪة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،وأﺻﺒﺢ
اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮﻟﮭﺎ ﯾﻤﺜﻞ ھﺎﺟﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﮭﻮاﺟﺲ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﮭﺪد اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن.
ﺗﮭﺪف اﻟﺪراﺳﺔ ،ﺎﺑﻟﺪرﺟﺔ اﻷﺳﺎس ،إﻟﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم أﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﺣﻮل ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،واﻷ ﺑﻌﺎد اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻷﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺎول اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﻠﺘﻤﺲ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻷﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
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أو ً
ﻻ :اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻤﻔﮭﻮم أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
البحـث األول

ﯾﻌﻮد اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ظﮭﺮ ﻓﯿﮫ ﻣﻔﮭﻮم أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1911ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮر وﻧﺴﺘﻮن ﺗﺸﺮﺷﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
وﻗﻮد اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺤﺮ ﯿﺑﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻼح اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﻢ،
ﺑﻐﯿﺔ ﺟﻌﻠﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺔ وﻣﺮوﻧﺔ وأﻛﺒﺮ ﻗﻮة ﻟﻨﯿﺮان اﻟﻤﺪﻓﻌﯿﺔ ،ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﯿﮫ اﻟﺮاﻣﯿﺔ
ﻟﺘﻔﻮق اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻧﻈﯿﺮه اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ آﻧﺪاك ،ﻏﯿﺮ أن ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل
ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻔﻂ ﺷﻜﻞ ﺗﺤﺪﯾﺎً ﺟﺪﯾﺪاً ﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺿﻤﺎن اﻣﺪاداﺗﮫ ،ﻓﺒﺪ ً
ﻻ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد
اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺪادات ﻓﺤﻢ وﯾﻠﺰ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻵﻣﻨﺔ ،ﺗﺤﻮل إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ
اﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ آﻻف ﻣﯿﻞ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ اﯾﺮان ،ودﻓﺎﻋﺎً
ﻋﻠﻰ ﻗﺮاره أﻣﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ واﺟﮭﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،ﺑﺨﻄﻮرة ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﺘﮭﻮر
ﻧﺤﻮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﯾﺮان اﻟﻤﺤﻔﻮﻓﺔ ﺎﺑﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻏﯿﺮ اﻵﻣﻨﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮرد
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﯿﻮﯾﺔ ﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ،اﺳﺘﺠﺎب ﺗﺸﺮﺷﻞ ﺑﻤﺎ ﺻﺎر ﯾﻌﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺒﺪأ
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻘﻀﯿﺔ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺣﯿﺚ أﺷﺎر إﻟﻰ أن أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻨﻮع ﻓﻘﻂ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل ﻣﺨﺎطﺒﺎَ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ ﯾﻮﻟﯿﻮ ﻋﺎم " : 1913ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ
واﺣﺪة ،أو ﻋﻤﻠﯿﺔ واﺣﺪة ،أو ﺑﻠﺪ واﺣﺪ ،أو ﻣﺴﺎر واﺣﺪ ،اﻷﻣﺎن واﻟﯿﻘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﯾﻜﻤﻦ
ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻨﻮع ﻓﻘﻂ".1
و ﺑﺬﻟﻚ ارﺗﺒﻂ ﺑﺪاﯾﺔ طﺮح واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﮭﻮم أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﻻﻣﺪادات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ،وﻗﺪ
ﺗﺤﻘﻘﺖ ھﺬه اﻷھﺪاف ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺳﯿﻄﺮت ﻓﯿﮫ اﻷﺧﻮات اﻟﺴﺒﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻣﮭﯿﻤﻨﺎ ،ﺣﺘﻰ ﺟﺎءت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ "أوﺑﻚ"
ﺑﻔﻜﺮ ﯾﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﺎﺋﺪاً أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاردھﺎ ،ووﻗﻒ ﻧﮭﺐ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺜﺮواﺗﮭﺎ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ،وأﺣﺪﺛﺖ أوﺑﻚ ﺑﺘﻮاﺟﺪھﺎ اﻧﻌﻄﺎﻓﮫ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ
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اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،إﻻ أن أﺣﺪاث اﻟﺤﻈﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺬي ﺣﺪث ﺧﻼل ﻋﺎم  1973ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮارة
اﻟﺘﻲ أطﻠﻘﺖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻮﺟﺔ ﻋﻨﯿﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ اﻟﺸﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﺠﺎه اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،واﻟﺪول اﻟﻌﺮ ﺑﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺤﻈﺮ
ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ،ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ اﻟﺤﻈﺮ ﺗﺪاﻓﻌﺎّ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎّ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﻨﻔﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﺠﺎر واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ،ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع
ﺑﺄر ﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ.
وﻗﺪ أﺗﺖ أوﻟﻰ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﻷزﻣﺔ  ،1973ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ
اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻓﺒﺮاﯾﺮ  ،1974واﻟﺬي اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻨﮫ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻧﻈﺎم أﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ،ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ أوﻗﺎت
ت ،واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ أزﻣﺎت اﻧﻘﻄﺎع اﻹﻣﺪادات ،وﻗﺪ
اﻻﺿﻄﺮا ﺎﺑ
ﺷﻜﻠﺖ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺪول
اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﮫ ،أﺳﺎس أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا ،وأﺳﺴﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ) (International Energy Agency-IEAﻛﺂﻟﯿﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ،وأﻧﯿﻂ ﺑﮭﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﺒﮭﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ
أوﺑﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم  1960ﻛﺂﻟﯿﺔ ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
آﻧﺪاك.
ﺗﻀﻢ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﺎ  30دوﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺮى اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻟﺪوﻟﮭﺎ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻷﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ وﺗﻘﻨﯿﺎﺗﮭﺎ وأﺑﺤﺎﺛﮭﺎ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻨﺴﯿﻖ
اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ أزﻣﺎت اﻧﻘﻄﺎع اﻹﻣﺪادات اﻟﻄﺎرﺋﺔ أﺣﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ،وﯾﺘﻢ ھﺬا اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻋﺒﺮ آﻟﯿﺔ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻄﻮارئ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ
أﻧﺸﺌﺖ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻧﻌﻮد ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎَ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻷﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ.
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وﻣﻊ ﺑﺮوز وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،وﺟﮭﺎ ﻟﻮﺟﮫ ﻣﻊ أوﺑﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ،
ﺷﮭﺪت أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل ﻣﻔﮭﻮم أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
البحـث األول

اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪد ﻷﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ
ﺑﻞ إن اﻟﺨﻼف ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﮭﻮم أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺘﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول
واﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ،
اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ،ﻓﺎﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﮭﻮم أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،إﻻ أن
اﻷﺻﻮات اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻛﺒﺮى اﻟﺪول اﻟﻐﺮ ﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻤﻔﮭﻮم أﻣﻦ اﻟﻌﺮض ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ اﻻﻣﺪادات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻗﻠﺒﺖ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺴﺆال إﻟﻰ أﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ و ﺑﺴﻌﺮ ﻋﺎدل ﻋﻠﻰ ﺻﺎدراﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز،
اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎدل ﻟﺜﺮواﺗﮭﺎ اﻟﻨﺎﺿﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻋﺎدﻟﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬي
ﯾﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﻮاردھﻢ اﻟﻤﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ،وﻗﺎد ھﺬا اﻟﺠﺪل اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
) (International Energy Forum-IEFﻓﻲ ﻋﺎم  ،1991وھﻮ أﻛﺒﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﺎﻟﻤﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ ﯾﻀﻢ  70دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ اﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أوﺑﻚ ودول اﻟﻌﺒﻮر واﻟﻼﻋﺒﯿﻦ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وأو ﺑﻚ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪول
اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ﻧﺤﻮ  %90ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ
واﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،2وﯾﮭﺪف اﻟﻤﻨﺘﺪى إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻔﺎھﻢ اﻟﻤﺘﺒﺎدل
واﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

https://www.ief.org/about-ief/ief-overview.aspx
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ﺛﺎﻧﯿﺎ ً :اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺮﯾﻒ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ
ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻮاء ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أو اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﺘﻜﺘﻼت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻞ
دوﻟﺔ ،أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ أو اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﺎرطﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ .وﺗﺤﺘﻮي ھﺬه اﻟﺼﯿﺎﻏﺎت ﻗﺪًرا ﻛﺒﯿﺮاَ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،وﻣﻨﻈﻮر اﻟﺪول
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺼﺪرة ﻟﮭﺎ ،وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﺧﺺ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،اﻟﻠﺬان ﻻ ﯾﺰاﻻن
ﯾﻤﺜﻼن أﻛﺒﺮ وأھﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن.
ﻓﻤﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﯾﻌﺮف أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄﻧﮫ وﻓﺮة اﻹﻣﺪادات وﻓﻲ ﻛﻞ
اﻷوﻗﺎت و ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،و ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﮭﻮم أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ
واﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﻌﺮض ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت دﻧﯿﺎ ،ﻋﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﺎت
ﺧﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻨﮭﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ .وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎ ﺑﻞ،
ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺼﺪرة ﻷﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮم ﺿﻤﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺐ ﻐﺑﺮض ﺿﻤﺎن أﺳﻌﺎر
ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ و ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻋﺒﺮ ﺑﻘﺎء اﻟﻌﺮض أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻠ ّ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻮاردھﺎ اﻟﻨﺎﺿﺒﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻷﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺪ ارﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻻﻣﺪادات،
وأﻋﺘﺒﺮ أن اﻧﻘﻄﺎﻋﮭﺎ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻷﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،إﻻ أن ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻗﺪ
ﺷﮭﺪ ﻋﺪة أزﻣﺎت وﺗﺤﻮﻻت ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻧﻘﻄﺎع اﻻﻣﺪادات ،ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻣﻮﺟﺎت
اﻟﺘﺄﻣﯿﻢ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ وﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻊ
ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻟﺪى ھﺬه اﻟﺪول ﺗﺠﺎه ﻣﺎ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ وطﻨﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻟﻘﺪ أدرﻛﺖ
اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة أھﻤﯿﺔ إﺣﻜﺎم اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪوﻟﯿﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﺮاض اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر وطﻨﯿﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ،إﻻ أن ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺒﺮ
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ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪداً ﻣﻦ وطﻨﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮم ﻣﻐﺎﯾﺮ .ﻓﻤﻔﮭﻮم اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬي ﺑﺮز ﻣﻊ ﺳﺒﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻛﺒﺮى اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ اﻟﻐﺮ ﺑﯿﺔ وﻓﻲ
البحـث األول

ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ،
وﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاﻗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺨﻲ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺤﻢ واﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﯿﻮي وﻏﯿﺮھﺎ ،ﺗﺸﻜﻞ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﯿﺎﺳﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺗﮭﺪف ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ واردات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﺗﻤﺜﻞ إطﺎراً
ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ أﺛﺮت ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻼﺣﻘﺔ.
وﻷن اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﯿﺮاًدا واﺳﺘﮭﻼﻛﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد اﻷورو ﺑﻲ واﻟﯿﺎﺑﺎن،
ﻛﺎﻧﺖ وﻻ ﺗﺰال اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى واﻷﻗﻮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﺈن ﻣﻨﻈﻮرھﺎ ﻟﻘﻀﯿﺔ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﺎن
اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻷﻗﻮى واﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ذﻟﻚ اﻟﻤﻔﮭﻮم طﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ
وﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة .ﻛﻤﺎ ﺷﮭﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﺻﻌﻮد اﻟﺼﯿﻦ واﻟﮭﻨﺪ
ﺿﻤﻦ ﻛﺒﺮى اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ واﻟﻤﺤﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،ﻣﻤﺎ
ﯾﻤﻨﺢ رؤﯾﺘﮭﻤﺎ ﻷﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮاَ ﻗﻮﯾﺎ.
رﻛﺰت اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﺪاداﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ
ﻣﻦ ﺧﻠﯿﺞ اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ ،وأﺗﺒﻌﺘﮭﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮ ﺑﻲ ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺤﺮب
اﻟﺒﺎردة إﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺳﻮد و ﺑﺤﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ،وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﺤﺎﺳﻢ اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وﻓﻲ ظﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﮭﺎ وﺣﻠﻔﺎﺋﮭﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎدر
اﻹﻣﺪادات ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻣﻨﺬ
اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ،وﺗﻤﺜﻞ ﻣﺤﻮر رﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ وﺗﻄﻮﯾﻌﮭﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻜﻤﯿﺎت "ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ"
و ﺑﺄﺳﻌﺎر "ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ" ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ ﻋﻠﯿﮫ.
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وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،رﻛﺰت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺬ
ﺳﺒﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ھﺪف اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ وﺗﻘﻠﯿﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ واردات
اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وذھﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺎﻻة ﺑﺘﻄﻠﻌﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺗﺄطﯿﺮ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺮدد ھﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻛﺜﯿﺮاَ ﻣﻨﺬ أن ﻧﻄﻖ ﺑﮫ اﻟﺮﺋﯿﺲ
ﻧﯿﻜﺴﻮن أول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺧﻄﺎ ﺑﮫ ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻣﺸﺮوع اﻻﺳﺘﻘﻼل" ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  .31973و ﻐﺑﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﮭﻮد واﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﮭﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ
ﺳﺒﯿﻞ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدرھﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺎﺑﻟﺘﺤﻮل ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،ﺟﺎءت ﺛﻮرة اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻧﻌﻄﺎﻓﮫ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ.
ﻓﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﯿﻮم أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وأﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﻮق
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وأﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻟﺤﯿﻮي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺒﮫ ﻣﻜﺘﻔﯿﺔ ذاﺗﯿﺎّ ،وﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻛﺜﺮ اھﺘﻤﺎﻣﺎَ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ
ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺐ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .ﻓﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ
ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎَ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎَ ،واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ
ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺎج اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻠﺑﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ  %70ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﺎﯾﻮ
 ،20204ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻗﺪ ﯾﺪﻓﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺼﻌﻮد وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻦ وﯾﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻼد .ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺨﺰوﻧﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﻜﻮارث
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ.
وﻓﻲ اﻹﺗﺤﺎد اﻷورو ﺑﻲ ،ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻣﻔﮭﻮم أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ أر ﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺋﯿﺴﺔ،
ﺑﻼ اﻧﻘﻄﺎع ﻧﺤﻮ دول
ﯾﺘﻌﻠﻖ أوﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﺪﻓﻘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪام
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،وﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺼﺎدر طﺎﻗﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎطﻖ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻓﻲ روﺳﯿﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،وﺛﺎﻟﺜﺎً ﺑﻀﻤﺎن أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮارد
Danial Yergin, The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World, 2011
Energy Information Administration, EIA
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اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﻨﻔﻂ ﻟﺸﺪة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ .ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ،وﻋﺪم إﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﮭﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻻﺗﺤﺎد
البحـث األول

ﺑﻲ ﻷﺣﺪ أﻛﺒﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾّﺆِﻣُﻦ ُﺟﱠﻞ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ
اﻷورو
ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ،وﯾﻌﺘﻤﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷور ﺑﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ روﺳﯿﺎ
واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮ ﻗﺰوﯾﻦ وآﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ.
وﯾﻤﺜﻞ ھﺎﺟﺲ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ روﺳﯿﺎ ﻛﻤﺼﺪر رﺋﯿﺴﯿﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﺼﺪراً ﻛﺒﯿﺮاً ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻟﺪى اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻤﺜﻞ ارﺗﺒﺎط دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷور ﺑﻲ
ﺎﺑﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷطﻠﺴﻲ واﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻊ
روﺳﯿﺎ ،ﻣﺼﺪراً ﻟﻠﺮﯾﺒﺔ ﯾﺪﻓﻊ ﺑﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻷور ﺑﻲ ﻟﻠﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ
روﺳﯿﺎ .ﻓﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻷورو ﺑﻲ ﺗﺮى أن اﺣﺘﻜﺎر روﺳﯿﺎ ﻟﺴﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷورو
أن ﯾﺠﻌﻞ دوﻟﮭﺎ رھﯿﻨﺔ ﻟﻤﻮﺳﻜﻮ ،وﻗﺪ ﺗﻤﻨﻌﮭﺎ ﻣﻦ اﺗﺨﺎد ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻗﺎﻣﺖ روﺳﯿﺎ ﻘﺑﻄﻊ ﺧﻂ أﻧﺎ ﺑﯿﺐ "دورﺟﺒﺎ" اﻟﺬي ﯾﻨﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﺎ ﻋﺒﺮ أوﻛﺮاﻧﯿﺎ ﻋﺎم  ،2006وأﺗﺒﻌﺘﮫ ﻘﺑﻄﻊ إﻣﺪاداﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ
اﻟﺮوﺳﯿﺔ إﻟﻰ دول أورو
ﺑﺎ اﻟﻐﺮ ﺑﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﯿﺑﻼروﺳﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ،ردا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎون اﻻﺗﺤﺎد اﻷورو ﺑﻲ ﻣﻊ
أورو
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷطﻠﺴﻲ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل أورو ﺎﺑ ،وﻣﺤﺎوﻻت ﻧﺸﺮ اﻟﺪرع
اﻟﺼﺎروﺧﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻨﺪا وﺗﺸﯿﻜﻮ ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﯿﺎ اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺘﯿﻦ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﺮوﺳﯿﺔ.

وﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ ،ﺟﺎء ﺗﻌﺮﯾﻒ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﯿﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة
) (2005-2001ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﺿﻤﺎن وﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ" ،5و ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻔﻖ اﻟﺼﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺪول
اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ اﻟﺘﻲ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻌﺮض ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن اﻻﻣﺪادات ،وﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺼﯿﻦ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮرﯾﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ .رﻛﺰ اﻟﻤﺤﻮر
اﻷول ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﺪﺧﻮل ﻷﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻮع واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟﻠﺨﺎرج

Steve A. Yetiv and Chunlong Lu, “China Global Energy, and the Middle East, Middle East journal, Vol.
د .ﺧدﯾﺟﺔ ﻋرﻓﺔ ﻣﺣﻣد" ،أﻣن اﻟطﺎﻗﺔ وآﺛﺎره اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ" ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠو م اﻷﻣﻧﯾﺔ & 61, No. 2, Spring 2007, p.199
2014.
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ﻋﺒﺮ أذرع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﺼﯿﻦ ﻛﺄداة
ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺎﺑﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻗﻀﯿﺔ أﻣﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮﻛﮭﺎ ﻟﻘﻮى اﻟﺴﻮق،
ﺑﯿﻨﻤﺎ رﻛﺰ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدرھﺎ وﺣﻤﺎﯾﺔ أﻣﻦ
اﻣﺪاداﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷزﻣﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﺗﺒﺎع اﻟﻤﺴﺎر ذاﺗﮫ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﺘﮭﺎ إﻟﯿﮫ اﻟﺪول
اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺨﺰون اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﻤﺪة 90ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك.
واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﺼﯿﻦ ﺗﺮﻛﺰ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻹﻣﺪاداﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،أوﻟﮭﻤﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﺤﺪودھﺎ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق
آﺳﯿﺎ وﺟﻨﻮ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻗﻲ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﻧﻘﻞ اﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﮭﺎ
ﻧﻈﺮاً ﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺘﮭﺎ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ ،ﻟﺬا ﻧﺸﻄﺖ ﺑﻜﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻮطﯿﺪ وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
ﻋﺒﺮ اﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﻹﻗﺎﻣﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﮭﺎ ،ﻠﺑﻐﺖ
ﻗﯿﻤﺘﮫ  9.5ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ ) (CNPCﺑﺸﺮاء
ﺣﺼﺔ  %60ﻣﻦ ﺣﻘﻞ أﻛﺘﯿﻮ ﺑﺴﻚ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺤﻮذت أﯾﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮوﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن
اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻋﺎم  2005ﺑﻘﯿﻤﺔ  4.18ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر .وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﯿﻦ ﺑﺒﻨﺎء ﺧﻂ أﻧﺎﺑﯿﺐ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز
ﻣﻦ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن إﻟﻰ اﻟﺼﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2009ﻛﻤﺎ وﻗﻌﺖ اﻟﺼﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﯿﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم  .62006وﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﺼﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺘﺮول ﻣﻦ
دول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮ ﺑﻲ ﻛﺎﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻟﻜﻮﯾﺖ وﻗﻄﺮ واﻹﻣﺎرات ،وﺗﻘﻮم اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﺠﺎرﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ راﺳﺨﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن أﻛﺒﺮ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ أﻋﻀﺎء
أوﺑﻚ وروﺳﯿﺎ ودول آﺳﯿﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،وھﻲ دول ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻗﻮﺗﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة
ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردھﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدر ،ﻓﯿﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻈﻮرھﺎ ﻷﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮرﯾﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ.
6

ﻋﻣرو ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ  ،أﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﺑﯾروت 2014
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ﻓﺎﻟﻤﺤﻮر اﻷول ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﯿﮭﺎ
ﻟﺘﻌﻈﯿﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ داﺧﻠﯿﺎً ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺧﺎرﺟﯿﺎ ﻟﺪﻋﻢ
البحـث األول

ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دور دوﻟﻲ أﻛﺒﺮ ﯾﺘﻮازى ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻜﮫ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ .ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻘﺮار
أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن
اﻷﺳﻮاق ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ ﺑﮭﺎﻣﺶ ﯾﻤﺜﻞ أﺟﺮة اﻟﻨﻀﻮب ،وﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ
واﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺎﺑﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮ ﺑﺔ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ ً :اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﯾﺘﻀﻤﻦ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻤﺴﺔ أﺑﻌﺎد رﺋﯿﺴﯿﺔ ،أوﻟﮭﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ
وﻓﺮة اﻟﻤﻮارد واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ،واﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺣﻮل ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل اﻟﺬي ﯾﺸﻜﻞ ھﺎﺟﺴﺎَ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ
ﻟﻜﻞ اﻷطﺮاف .ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ أﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ وﺳﻼﺳﻞ اﻻﻣﺪاد وﻣﺴﺎرات اﻟﺘﺠﺎرة وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ أﯾﺔ أﺿﺮار
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺨﺮﯾﺒﯿﺔ ،واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ أي
ﻓﻲ وﺟﻮد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻘﺮاره ،وﻣﻨﺼﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎرب ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ
اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ أﯾﻀﺎّ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ
وﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺨﻄﯿﻂ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺛﻢ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻊ وھﻮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺋﺮ
ﺣﻮل ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﮭﺎ ،وأﺧﯿﺮا ،ﯾﺄﺗﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺐ دوراً أﺳﺎﺳﯿﺎً ﻓﻲ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﺬي ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺳﯿﺎﺳﺎت واﺿﺤﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻣﻨﺎﺧﺎت ﻋﻤﻞ
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ﻣﺸﺠﻌﺔ ﺗﻀﻤﻦ أﺳﻌﺎراً ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺪﻓﻖ آﻣﻦ ﻟﻺﻣﺪادات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

 .1اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ظﻠﺖ اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎﺑﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻮﺷﯿﻜﺔ ﻟﻨﻔﺎد اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ طﯿﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻣﺜﯿﺮاً ﻟﻠﺠﺪل ،وﻛﺜﯿﺮاً ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﺜﻞ
ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ وﺗﺄﺳﺮ ﻣﺨﯿﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ ،واﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺤﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﯿﻮﺳﯿﺎﺳﯿﺔ.
وﺗﻤﺘﺪ ﺟﺬور اﻟﺸﻜﻮك اﻟﺪاﺋﺮة ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،وﻛﺎن اﻟﺮد داﺋﻤﺎً اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت ﻧﻔﻄﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة و ﺗﻄﻮر ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻹﻧﺘﺎج.
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺧﻼل ﻋﺎم  1965ﺑﺪأ اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ وﻻﯾﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﯿﺎ – اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ  -ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ،و ﺑﺮزت اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت
ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ وﻻﯾﺔ أوھﺎﯾﻮ ،وﻟﻜﻦ اﻧﺘﺎج أوھﺎﯾﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺤﻤﻀﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻟﻜﺒﺮﯾﺖ،
ﻓﺠﺎءت اﻟﺤﻠﻮل ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﺠﺎب ﺘﺑﺤﺴﯿﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﻜﺮﯾﺮ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮط ،وﻣﻼﺋﻤﺘﮫ ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻷﺳﻮاق.
وﺗﺰاﻣﻨﺎً ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ،
ﺗﺰاﯾﺪت اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ،وﺷﮭﺪت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﻧﺘﺎج ﺗﻄﻮرات ھﺎﻣﺔ ،وﺳﺎھﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ
ﻧﻤﻮ اﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺘﻰ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ .و ﺎﺑﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻮرد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺪد ،ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻻ ﺟﺪال ﻓﯿﮭﺎ ،وأن اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻦ ﯾﺴﺘﻤﺮ
إﻟﻰ اﻷ ﺑﺪ ،إﻻ أن اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺳﺎھﻢ
آﻧﺬاك ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻻﺣﺴﺎس ﺑﻜﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮارد ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﮭﻞ اﻟﺮﺧﯿﺺ ،وﺿﻤﺎن اﻣﺪاداﺗﮫ
إﻟﻰ أﺟﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻤﻰ.
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ﺛﻢ ﺑﺮزت اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺮت ﻣﺠﻠﺔ )(Scientific American
ﻣﻘﺎ ً
ﻻ ﺷﮭﯿﺮاً ﺑﻌﻨﻮان )ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺮﺧﯿﺺ  (The End of Cheap Oil -ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﯿﻦ
البحـث األول

 Campbell and Laherrèreﻓﻲ ﻋﺎم  .1998ﻓﻘﺪ أﻋﺎد ھﺬا اﻟﻤﻘﺎل زﺧﻢ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ،وﺗﻮﻗﻊ أن ﯾﺒﻠﻎ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ذروﺗﮫ ﺛﻢ ﯾﺒﺪأ ﻓﻲ
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ،وأطﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺬروة اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ) Peak Oil
 .(Theoryﻛﻤﺎ ظﮭﺮت ﻣﻘﺎﻻت ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎرض ﻟﮭﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻣﺜﻞ
ﻣﻘﺎل  (2003) Soderholmوﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺆﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎل Aleklett and Campbell
) ،(2003وﺗﺰاﯾﺪ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﻄﺮح ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ
واﻟﻐﺎز  Oil & Gas Journalﻨﺑﺸﺮھﺎ ﺣﻮل ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺧﻼل ﺻﯿﻒ .2003
وﺗﻌﺮف ذروة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻠﺑﻮﻏﮫ ﻟﻤﻌﺪل اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ،
اﺳﺘﻨﺎداً ﻟﻜﻮﻧﮫ ﻣﻮرد طﺒﯿﻌﻲ ﻣﺤﺪود ،ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻨﻀﻮب .وﻋﻤﻠﯿﺎً ،ﯾﺼﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ذروﺗﮫ )أﻗﺼﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﮫ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن اﻧﺘﺎج اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻛﺎﻓﯿﺎً
ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻧﺘﺎج اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ.
واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أﻧﮫ ﺛﻤﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﺮى ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ أن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺪاﺋﺮة
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺬروة واﻟﻨﺪرة أو اﻟﻨﻀﻮب .ﻓﺬروة اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺟﻔﺎف
ﺑﻞ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ أن إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺪ وﺻﻞ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎج أﻗﺼﻰ
اﻟﺤﻘﻞ،
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوزه ،ﺛﻢ ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺛﻢ
ﯾﺒﺪأ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ وﺗﺮﺗﻔﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻨﮫ  -ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ أﯾﻀﺎ -
اﻟﻰ ان ﺗﺼﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮﻣﯿﻞ اﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﺑﯿﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﯿﻀﻄﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻰ إﯾﻘﺎف
اﻹﻧﺘﺎج ﻷن اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻨﮫ ﯾﺼﺒﺢ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ظﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﯿﻊ
اﻟﺴﺎﺋﺪة ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺎﻟﺑﻨﻀﻮب اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻤﻨﻊ
أن ﯾﻌﺎود اﻹﻧﺘﺎج اذا ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر ،أو اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺮﺟﻊ ﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﻠﻮغ ذروة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮاً ﻟﺒﻠﻮغ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻔﺼﻠﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻀﻮب اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.
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وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺨﻠﻂ أﯾﻀﺎً ﺑﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ اﻟﻨﻀﻮب اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻀﻮب اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻮارد واﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت .ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻨﻀﻮب
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺘﺑﻌﺮﯾﻒ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗّﻌﺮف ﺎﺑﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻜﻤﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﺨﺮاﺟﮭﺎ ﺗﺠﺎرﯾﺎً ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﺘﺪرج ﻣﻦ ﻣﺆﻛﺪة
إﻟﻰ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ وﻣﻤﻜﻨﺔ ،وﯾﺨﻀﻊ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻟﻠﺘﻨﻘﯿﺢ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﺻﻌﻮداً أو
ھﺒﻮطﺎً ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أو اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻨﯿﺎت وﻣﻌﺪﻻت
اﻻﺳﺘﺨﻼص ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻐﯿﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج ،واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻗﺴﻤﺎً ﻛﺒﯿﺮاً ﻣﻦ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﯿﺲ راﺟﻌﺎً إﻟﻰ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﺟﺪﯾﺪة ،وﻟﻜﻨﮫ راﺟﻊ
ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﻧﻤﻮ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺨﺮاج وھﻨﺎك ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻣﮭﻢ
ﻻ ﯾﺠﻮز إﻏﻔﺎﻟﮫ ،ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻮن اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺑﻌﯿﺪ ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﻣﻨﺘﺠﺎً ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺎً،
ﻓﮭﻨﺎك ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺮ ﺑﻮﻧﻲ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ ﯾﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﮭﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﻤﯿﻖ واﻟﻨﻔﻂ ﺷﺪﯾﺪ
اﻟﻌﻤﻖ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ و ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي .وﻓﻲ ظﻞ
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﺈن أﻏﻠﺐ ھﺬه اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﯾﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻧﻔﻂ
ﺳﮭﻞ وﺗﻘﻠﯿﺪي ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺆﺟﻞ اﻟﺬروة وﯾﺆﺧﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻀﻮب
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪﯾﺪة.
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮف اﻟﻤﻮارد ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻐﺑﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻮد
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ أو اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺮاﺟﮭﺎ ،وھﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ إﻧﺘﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ،وﻋﻠﻰ ھﺬا ﻓﮭﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻔﮭﻮم
ذو اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻮارﯾﺦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻀﻮب اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ .ﻓﻠﻮ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ
اﻟﻤﻮارد اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﯿﻘﯿﻦ ،وﻛﺎن ﺑﻮﺳﻌﻨﺎ اﻟﺘﻜﮭﻦ ﺑﺪﻗﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﺈن ﺣﺴﺎب ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻨﻀﻮب اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺳﻮف ﯾﻜﻮن ﺑﺴﯿﻄﺎً وﺳﮭ ً
ﻼ .وﻟﻜﻦ
ھﻨﺎك اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت واﻟﺸﻜﻮك ـ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺪم اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﻤﻮارد ،واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺎﺑﻻﺳﺘﮭﻼك ،وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﮭﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮر اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮارد إﻟﻰ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻣﺆﻛﺪة.
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وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺷﺤﯿﺤﺔ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﺎ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﻤﻮارد ،ﺣﯿﺚ ﺗﺮﻛﺰ
أﻏﻠﺐ اﻷد ﺑﯿﺎت واﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻤﺆﻛﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ آﺧﺮ
البحـث األول

ﺗﻘﺪﯾﺮاﺗﮭﺎ إﻟﻰ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺠﺎوزت  1.7ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ،2019أي ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻧﺤﻮ  50ﻋﺎﻣﺎَ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ﻟﻌﺎم  .72019أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻤﻮارد ،ﺗﺸﯿﺮ آﺧﺮ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻌﺎم ) 2011وھﻲ آﺧﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ( إﻟﻰ أن اﻟﻤﻮارد اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻘﺎ ﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2010ﻠﺑﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ  5.5ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ،و ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻤﺆﻛﺪة ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2010اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.5ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ،8
ﻓﺄن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز %27.8
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ .و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،ﺗﺸﯿﺮ آﺧﺮ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات إﻟﻰ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻣﻨﮫ ﻠﺑﻐﺖ  7019ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ،2019
أي ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻧﺤﻮ  50ﻋﺎﻣﺎَ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ﻟﻌﺎم  .92019أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻤﻮارد ،ﺗﺸﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮات وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻐﺎز اﻟﻘﺎﺑﻞ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻨﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻌﺎم  2018ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ 27353
ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻣﻨﮫ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2018اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ
 7028ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ،10ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  %25.7ﺧﻼل ﻋﺎم .2018
وأﺧﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺣﺠﻢ اﺣﺘﯿﺎطﺎﺗﮫ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2019ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن طﻦ ،أي ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 130
ﻋﺎﻣﺎَ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ﻟﻌﺎم  ،112019ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﻣﻮارد ھﺎﺋﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻨﻮوﯾﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻓﺮة اﻟﻤﻮارد ،وأن اﻟﺠﺪل اﻟﺬي
ﯾﺪور ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﻵﺧﺮ ﺣﻮل ذروة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ واﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻀﻮب ﯾﺆدي إﻟﻰ
BP Statistical Review of World Energy, June 2020
IEA, World Energy Outlook, 2011
9
BP Statistical Review of World Energy, June 2020
10
IEA, World Energy Outlook, 2011
11
BP Statistical Review of World Energy, June 2020
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ﺻﺮف اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻋﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻷھﻢ ،وھﻲ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﻮارد أو اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ،وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ إﻧﺘﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ .وﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﯿﻮد ﺎﺑﻟﺪرﺟﺔ اﻷﺳﺎس ،ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ،وھﺬان ﻋﺎﻣﻼن ﯾﻌﺘﻤﺪان أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر.
ﻓﻔﻲ ظﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻣﺘﺎﺣﺎً ﻟﺘﻮظﯿﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﯿﺪاً وأﻋﻠﻰ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺨﻼص أو ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﺟﺪﯾﺪة ،ﻛﻤﺎ أن
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣ ً
ﻼ ﻣﺤﻔﺰاً ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج وﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻣﺪادات .وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎ ﺑﻞ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺆدي اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻮازن اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﻻ
ﺗﻀﺮ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ھﻮ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﺬي ﯾﻮاﺟﮫ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﺒﻌﯿﺪ ،ﻓﺈن اﻟﺘﺤﺪي ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﺎر
ﺟﺪﯾﺪ وﻣﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﻮﯾﻊ اﻷﻣﺜﻞ ﻵﻟﯿﺎت إدارة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ
طﺮﯾﻖ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺘﺑﺮﺷﯿﺪ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻛﻔﺎءة
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮﯾﻊ اﻷﻣﺜﻞ
ﻵﻟﯿﺎت إدارة اﻟﻌﺮض ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺰﯾﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺼﺎدر اﻣﺪاداﺗﮭﺎ.

 .2اﻷﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ﯾﺸﺘﻤﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ وﺳﻼﺳﻞ
اﻻﻣﺪاد وﻣﺴﺎرات اﻟﺘﺠﺎرة وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ أﯾﺔ أﺿﺮار ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
اﻟﺘﺨﺮﯾﺒﯿﺔ .ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﯾﺘﻢ ﻧﻘﻠﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻨﺎﻗﻼت،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮي واﺣﺪا ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ .وﯾﻤﺮ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﺤﺮا ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﻨﺎق،
وھﻲ ﻣﻤﺮات ﺑﺤﺮﯾﺔ ﺿﯿﻘﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻘﻄﺎﻋﺎت .وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﺎط
اﻻﺧﺘﻨﺎق اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ھﺪﻓﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺨﺮﯾﺐ واﻟﮭﺠﻮم ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ
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اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ واﻟﺴﺮﻗﺔ وزرع اﻷﻟﻐﺎم .واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮭﺬه اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺮاھﻨﺔ ،وآﺧﺮھﺎ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻀﯿﻖ ھﺮﻣﺰ .إن اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮭﺬه اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﻟﮫ
البحـث األول

اﺣﺘﻤﺎﻻت ذات طﺒﯿﻌﺔ ﻛﺎرﺛﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات
اﻟﺨﻄﯿﺮة ﻹﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻌﺑﺾ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮ ﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺸﻜﻞ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،إﻻ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ اﻧﻘﻄﺎع ﻟﻺﻣﺪادات
اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺮ ﺑﯿﺔ ﺟﺮاء ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ.
واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﮫ ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻤﺎن ﻧﻘﺎط اﺧﺘﻨﺎق رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وھﻲ :ﻣﻀﯿﻖ ھﺮﻣﺰ،
ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﯾﺲ ،ﺎﺑب اﻟﻤﻨﺪب ،ﻣﻀﺎﺋﻖ ﻣﻠﻘﺎ ،اﻟﻤﻀﺎﺋﻖ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ،رأس اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻗﻨﺎة
ﺑﻨﻤﺎ ،واﻟﻤﻀﺎﺋﻖ اﻟﺪاﻧﻤﺮﻛﯿﺔ .وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻀﯿﻖ ھﺮﻣﺰ وﻣﻀﺎﺋﻖ ﻣﻠﻘﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﻨﺎق
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أھﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ،12وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻀﯿﻖ ھﺮﻣﺰ أھﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق
وھﻮ اﻟﻤﻨﻔﺬ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺬي ﯾﺼﻞ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮ ﺑﻲ ﺑﺨﻠﯿﺞ ﻋﻤﺎن و ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺤﯿﻂ
اﻟﮭﻨﺪي ،وﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮه ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﺻﺎدرات
اﻟﺪول اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮ ﺑﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ  %30ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺤﺮاً ،13وﺣﻮاﻟﻲ  %21.6ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل .14وﯾﺄﺗﻲ ﻣﻀﯿﻖ ﻣﻠﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﯿﻖ ھﺮﻣﺰ ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻊ
ﺑﯿﻦ ﺟﺰﯾﺮة ﺳﻮﻣﻄﺮة ﻓﻲ أﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ وﺷﺒﮫ ﺟﺰﯾﺮة ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ،وھﻮ ﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﻨﺪي و ﺑﺤﺮ اﻟﺼﯿﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدئ ،وﯾﻌﺘﺒﺮ أﻗﺼﺮ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮ ﺑﻲ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وأﺳﻮاق ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ،و ﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺼﯿﻦ،
وإﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ،واﻟﯿﺎ ﺑﺎن وﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮ ﺑﯿﺔ ودول اﻟﺤﻮض اﻟﺒﺎﺳﯿﻔﯿﻜﻲ .ﻓﮭﻮ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﺧﺘﻨﺎق
 12دراﺳﺔ "ﺻﺎدرات اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء واﻟﻣﻣرات اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷﺣﻧﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ" ،اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
ﻣﻧظﻣﺔ أواﺑك ،ﻋﺎم .2012
13
World Oil Transit Chokepoints, EIA
14
International Gas Union, IGU
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اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ آﺳﯿﺎ وﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮه ﻧﺤﻮ  %27ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
ﺑﺤﺮاً ،15وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﻧﻘﻠﮭﺎ
ﻋﺒﺮ ھﺬه اﻟﻤﻤﺮات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  2016ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﺸﻜﻞ )(1
ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﻨﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2016ﻣﻠﯿﻮن ب/ي

SOURCE: World Oil Transit Chokepoints, EIA, Last updated October 15, 2019

 .3اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﯾﺮﺗﻜﺰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻷﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮاره .ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﺼﺎدر
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮاً ﻋﻠﻰ أﺳﻮاﻗﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺼﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺰﯾﺠﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز  %33وأھﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ
ﺗﺠﺎرﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  ،وأﺳﻌﺎره اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺜﺮ أﺳﻌﺎر ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎً ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق،
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﮭﺪف اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر وﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻘﻠﺒﺎﺗﮭﺎ ،وﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج وزﯾﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة
ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻠﮭﺎ .وإﻟﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
واﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ إدارة أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺢ روﻛﻔﻠﺮ ﻗﺒﻞ وﺟﻮد أوﺑﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ

World Oil Transit Chokepoints, EIA
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ھﺬه اﻷھﺪاف ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﯿﻄﺮت ﺷﺮﻛﺘﮫ ﺳﺘﺎﻧﺪرد أوﯾﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺛﻢ ﺳﯿﻄﺮت ﺳﻜﺔ ﺣﺪﯾﺪ ﺗﻜﺴﺎس وﻣﺜﯿﻼﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت
البحـث األول

اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺳﯿﻄﺮت ﻓﯿﮫ اﻷﺧﻮات اﻟﺴﺒﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،إﻟﻰ
أن ﺗﺄﺳﺴﺖ أوﺑﻚ ﻛﺂﻟﯿﺔ ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻮﻟﻲ أﻣﻮر
إدارة أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﺳﺘﻘﺮارھﺎ .و ﺎﺑﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح أوﺑﻚ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺎﺋﺪ أﻛﺒﺮ ﻷﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ،إﻻ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ إدارة اﻟﺴﻮق ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺳﺘﺎﻧﺪرد أوﯾﻞ
وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﻟﺴﺒﺒﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻷول ﻓﻲ أن إدارة أوﺑﻚ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻘﻂ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻷﻣﺎﻣﻲ ” “Upstreamﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻤﺘﺪ ﻧﺸﺎط ﺳﺘﺎﻧﺪرد أوﯾﻞ
وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج وﻧﻘﻞ وﺗﻜﺮﯾﺮ وﺗﺴﻮﯾﻖ
اﻟﻨﻔﻂ )ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺒﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺐ( .16ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ أن أوﺑﻚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻤﻠﻚ
آﻟﯿﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎ ﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻘﺮاراﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت إﻗﺮار اﻟﺨﻔﺾ
وﺗﻘﯿﯿﺪ ﺣﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﺨﻤﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻤﻌﺮوض أو
اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻄﻠﺐ ،ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺬي ﯾﺒﺮز ﺧﻼل ﻌﺑﺾ
اﻷزﻣﺎت ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻮﻗﻒ
ھﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﯾﻀﺮ ﺑﺈﯾﺮاداﺗﮭﺎ ،أو ﻋﺪم ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺺ
ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﺴﺮھﺎ ﻌﺑﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج
ﻟﺼﺎﻟﺢ دول أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﺎرج أوﺑﻚ .ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اِﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن أوﺑﻚ ﻻ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ
ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء اﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج أوﺑﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ) ﺑﺤﺪود
 (%62ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﻟﻜﻦ أوﺑﻚ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة ،ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺳﺪ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ إﻣﺪادات اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ.
وﺗﻠﺠﺄ أوﺑﻚ إﻟﻰ إﻗﺮار اﻟﺨﻔﺾ ﻓﻲ إﻣﺪاداﺗﮭﺎ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج أو ﺑﻚ ،ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن

 7 16دروس ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﻔط ،اﻟطﺎﻗﺔ ،أﻧس اﻟﺣﺟﻲ  19أﺑرﯾل 2020

18

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد ال�ساد�س و الأربعون  - 2020العدد 174

اﻟﺴﻮق .وﻗﺪ ﻣﺮت أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ﺑﺄر ﺑﻌﺔ أزﻣﺎت
اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ،ﺟﺎءت اﻷزﻣﺔ اﻷوﻟﻰ وأﻋﻤﻘﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮاً ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ ﺣﯿﺚ
ﺷﺪة وطﺄﺗﮭﺎ وطﻮل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮھﺎ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﯿﺚ ﺑﺪأ
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  39.5دوﻻراً ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  1979ﻟﯿﺒﻠﻎ  26.3دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،1985ﺛﻢ ﺷﮭﺪت
اﻷﺳﻌﺎر اﻧﮭﯿﺎراً ﺳﺮﯾﻌﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ دون  8.0دوﻻراً ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل ﯾﻮﻟﯿﻮ  ،1986ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %70ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﺒﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﻓﻘﻂ ،وواﺻﻠﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ دون ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ) -1968ﻣﺎﯾﻮ (2020
وﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوزه ﺣﺘﻰ ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس  ،2005ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺟﺎءت اﻷزﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2008ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﮭﺎوت اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺤﻮاﻟﻲ  %68ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﺷﮭﺮ
)ﯾﻮﻟﯿﻮ  - 2008ﻓﺒﺮاﯾﺮ  (2009ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﮭﯿﺎرات اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﺛﻢ ﺑﺪأت اﻷزﻣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم 2014
واﺳﺘﻤﺮت ﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم  ،2016ﺣﯿﺚ ﻓﻘﺪت اﻷﺳﻌﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %75ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ
ﺧﻼل ﻋﺎم وﻧﺼﻒ )ﯾﻮﻧﯿﻮ  -2014ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،(2016ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﻣﺪادات ﻣﻦ ﺧﺎرج
أوﺑﻚ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺛﻢ اﻟﺰﯾﺖ
اﻟﺮﻣﻠﻲ وﻧﻔﻂ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﺟﺪاً ،واﻟﺘﻲ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺗﺒﺎطﺆ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ أوروﺑﺎ واﻟﯿﺎﺑﺎن ،واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﻛﺎﻟﺼﯿﻦ واﻟﮭﻨﺪ واﻟﺒﺮازﯾﻞ.
وﺑﺪأت اﻷزﻣﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﺷﮭﺮ ﻓﺒﺮاﯾﺮ  2020ﺣﯿﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷﺳﻌﺎر
ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻷﺳﻤﯿﺔ ﻟﺨﺎم دﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  64.1دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ
 18.8دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ أﺑﺮﯾﻞ ) 2020اﻟﺬي ﺷﮭﺪ ﺗﮭﺎوي اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺷﮭﺮ ﻣﺎﯾﻮ  2020ﻟﺨﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ إﻟﻰ ﻗﯿﻢ ﺳﺎﻟﺒﺔ( ،ﺣﯿﺚ ﻓﻘﺪت اﻷﺳﻌﺎر
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %70ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻷﺳﻤﯿﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻓﻘﻂ )ﯾﻨﺎﯾﺮ  -2020أﺑﺮﯾﻞ ،(2020
ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﮭﯿﺎر اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ إﺟﺮاءات اﻹﻏﻼق
اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ
19
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) (COVID-19وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﯿﻦ .و ﺎﺑﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﺬي ﺷﮭﺪﺗﮫ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﯾﻮ  2020اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﺗﻔﺎق أوﺑﻚ +
البحـث األول

ﺑﺸﺄن ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻹﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ  ،إﻻ أن اﻷﺳﻌﺎر ﻻ زاﻟﺖ أدﻧﻲ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ) -1968ﻣﺎﯾﻮ  ،(2020ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﺸﻜﻞ)(2
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم* ،دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ/ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ) ،ﺣﻘﯿﻘﺔ (100=2010

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺸﺘﻖ ﻋﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ )ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺮﺻﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ) ،(GEMاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ & اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي  2019وأﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺸﮭﺮي  ،2020أوﺑﻚ( & ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ) ،(WDIاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.
*اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻮري ﻟﺨﺎم دﺑﻲ.

إن أوﺟﮫ اﻟﺸﺒﮫ ﺑﯿﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وأزﻣﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ،ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻛﻮن أن اﻷزﻣﺘﯿﻦ
ﺗﺄﺛﺮﺗﺎ ﺑﺘﺰاﯾﺪ اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ ﺧﺎرج أو ﺑﻚ ،ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪت أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺧﻼل
ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺰاﯾﺪاً ﻣﻀﻄﺮداً ﻟﻺﻣﺪادات ﻣﻦ أﻻﺳﻜﺎ و اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ واﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮ اﻟﺸﻤﺎل ،واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﺟﺪوى اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎً ﻋﻠﻰ ﺿﻮء
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت و اﻟﻘﻔﺰة اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ
أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ ﻋﺎم  ،1979وﻧﺸﻮب اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ
اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1980وھﻲ ذات اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ھﯿﺄﺗﮭﺎ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
) (2014-2010ﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ واﻟﺰﯾﺖ
اﻟﺮﻣﻠﻲ وﻧﻔﻂ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﺟﺪاً ،ﻏﯿﺮ أن اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺟﺎء
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ﻷﺳﺒﺎب طﺎرﺋﺔ و ﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺟﺎء ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل أزﻣﺔ
اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ
رﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻣﺼﺎدر اﻹﻣﺪادات ﻓﺒﺎﺷﺮت ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﺮﺷﯿﺪ
اﻻﺳﺘﮭﻼك وزﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺸﺠﯿﻊ إﻧﺘﺎج ﻣﺼﺎدر ﺑﺪﯾﻠﺔ ،ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﺒﺔ
اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﺷﮭﺪت ﺑﺮوز أد ﺑﯿﺎت أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺣﻔﺰﺗﮭﺎ أﯾﻀﺎً
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﺳﺒﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.
أﻣﺎ وﺟﮫ اﻻﺧﺗﻼف اﻷھم ﺑﯾن اﻷزﻣﺗﯾن ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ أوﺑك اﻟﺗﻲ ﻓﺷﻠت ﻓﻲ اﺗﺧﺎد
ﻣوﻗف ﻣوﺣد ﺧﻼل أزﻣﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ،ﺣﯾث ﺣﺎوﻟت ﺑﻌض دول اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺑﻧﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد ﺳﻘف إﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ وﺣﺻص إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﺑﻠداﻧﮭﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟإﻰ اﺳﺗﻣرارھﺎ ﻓﻲ
ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر ،ﻣﻧذ ﻋﺎم  1982وﻟﻐﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ،1985إﻻ أن ذﻟك ﻗوﺑل ﺑﺎﻟرﻓض ﻣن ﻗﺑل
ﺑﻌض اﻟدول اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،واﺳﺗﻣر ﺗدھور اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻣﺎ اﺿطر اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ
اﺗﺧﺎذ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻘف اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ،ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق،
وﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻧﻔوطﮭﺎ ،و اﻧﺗﮭت اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻹﻧﮭﯾﺎر ،ﺣﯾث ﺗﮭﺎوت
أﺳﻌﺎر ﺑﻌض ﺧﺎﻣﺎت أوﺑك إﻟﻰ أﻗل ﻣن  8دوﻻر/ﺑرﻣﯾل ،و ﺗﺂﻛل ﻧظﺎم اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟرﺳﻣﻲ
اﻟذي ﺳﺑق وأن اﻋﺗﻣدﺗﮫ أوﺑك ،واﻧﺧﻔض إﻧﺗﺎج أوﺑك ﻣن اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم إﻟﻰ  14.3ﻣﻠﯾون
ب/ي ﻟﯾﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ  %27.2ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1985وﻗد ﺗﺣﻣل اﻟﺟزء
اﻷﻛﺑر ﻣن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻧﺗﺎج اﻷوﺑك اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔض إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ
ﻣن ﺣواﻟﻲ  10ﻣﻠﯾون ب/ي ﻓﻲ ﻋﺎم  1980ﻟإﻰ  3.1ﻣﻠﯾون ب/ي ﻓﻲ ﻋﺎم  .1985ﻟﻘﺪ
اﺳﺘﻔﺎدت دول أوﺑﻚ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪرس اﻟﻘﺎﺳﻲ ،وھﻲ ﺗﺮﻓﺾ اﻵن ﺗﻜﺮار ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺠﺮ ﺑﺔ
اﻟﻤﺮﯾﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ ﺧﻼل أزﻣﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ،وﻗﺪ أﻛﺪت أوﺑﻚ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺧﻼل
أزﻣﺔ ﻋﺎم  ،2014ﺣﯿﺚ أوﺿﺤﺖ أﻧﮭﺎ ﺳﻌﺖ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻟﻠﺴﻮق إﻻ أن ﻋﺪم ﺗﻌﺎون
اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺧﺎرج اﻷو ﺑﻚ ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ وﺟﺸﻊ اﻟﻤﻀﺎر ﯿﺑﻦ
ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ،وأﻧﮭﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ،وأن اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻷو ﺑﻚ ﺳﯿﺪرﻛﻮن أن ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﮭﻢ
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البحـث األول

ﻰﻰااﻟﻟاﻟﻤﻤﻤﺪﺪﺪى
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رروووﺳ
ﻦﻦر
ت،ﻟﻟ ﻟﻜﻜﻜﻦ
ﻀﺎﺎـﺎت
ﺨﻔﻔﺨﯿﯿﻔﯿﻀ
ﺨ
ﻚ
ﺮﻗااﺮر
ﻹﻗﻗﻹﺮ
روﯾﯾﺔﺔرﯾﺔﻹ
ﺮ ـووﺮر
ﺿ ــﺿﺮ
ﺿ
ﺮاﻟووﺮﺳ
ﺖﺎﻧااﻟﻟﺖﻤﻤ اﻮﻮﻟااﻓﻓﻤﻘﻘﻮﺔﺔاﻓااﻘﻟﻟﺔﺮ
ﺖ
رووﺳ
ر
ت،،
ﻀ ــ
ﻚ اا
ﺳﺳـــﯿﯿﺎﺎﯿﺎ
ﻚﻟﻟﺘﺘاﻟﺘ
را ﺗﺗرﻠﻠ ﺗﻠ
ﺳ ــوﯿﯿﺳﺔﺔـﯿﺔ
ﺳرــﯿﯿوﺎﺎﺳ،،ـﯿﺎووﻛﻛ،ﺎﺎﻧﻧوﻛ
ﺟﺘﻤﻤﺎﺎﻤﺎع
ﻻﻻﺟ
ﻲﻲﻟﻟ ﻟﮭﮭﺬﺬﮭااﺬااا اﻻ
ﻲﻟﻟﯿﯿاﻟﻮﻮﯿممﻮمااﻟﻟاﺘﺘﻟﺎﺎﺘﻟﻟﺎﻟﻲ
ﻲ
ﻀـﺮ
ﻀ
يﺬيﺣ
كﺬﺬاﻟي
ك
ﺴــﻜــﻨﻨﺴﺪﺪــر
ﺴ
زﯾﯾوﺮ
لﻼوولز
ل
ﺧﻦﻼ
ﻦ ﻣﺧ
ﻦ
ت
ﺮر
ﻗﻗﺮ
ﺟﺘﺘ
ﻲ اا
ﻀــــ
كﺎ ااﻟﻟ
عع
ﺮـ ﻓﻓﺮ ﻓ
ﺣﺣ
رﻨﺪﻧﻧرﻮﻮﻓﻓﻧﺎﺎﻮﻓ
ﺮزھھﯾﺎﺎﺮأأﻟﻟھﺎﻜﻜ أﻟ
ﻼﺧ
ترﻣﻣت
رﻗﺮ
ﻦﻦ ـﺑـﺑﺄﺄـﺑﺄن
ﺤﻔﻔﺤﯿﯿﻔﯿﯿﯿﯿﻦ
ﺼــــــــــﺤ
ﻲﻲااﻟﻟاﻟﺼ
ﺳــــﺳــــــــﻲ
ﺳ
ﻄـﺎﺔﺔﻗـ ااﺔﻟﻟ اﺮ
ﺮﯾ ااﺮﻟﻟ اﻄ
زوﯾﯾزﺮ
ﺧﺒووﺮز
ﺧوأﺒﺒﺮ
تأأﺧ
ت
ﻀ
ﺨ
ﺰﯾﯾــﻣﺪﺪﺰﻣﻣﯾـﺪﻦ
ﺟﺮﻣﻣاءﺰ
ﺟمﺮ
ﻋـﺪﺟ
ﻋ
ﺼــ
ﻄﻟــﺎﺎﻗﻗــ
ﺮ
تﺎ وو
ﻀﯿــــــــ
ﺮإااءء
ﻋــﺪﺪمم إإ
نن
ﺮﻟووﺮو
ﻀﺎﺎــــ
ﺨﻟﻔﻔﺘﯿﯿﺨﻔ
ﻦ ﻣااﻟﻟﺘﺘﻦ ا
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اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ ﺳـﺘﻜﻮن ﻟﮭﻢ ﺣﺮﯾﺔ ﺿـﺦ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺎ ﯾﺸـﺎؤون ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ أﺑﺮﯾﻞ ،وھﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ
ﻓﺸــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺣﺪوث اﻧﻌﻜﺎﺳــﺎت ﺳــﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﻌﺎر اﻷﺳــﮭﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻌﺮف
ﺑﺎﻻﺛﻨﯿﻦ اﻷﺳﻮد.
وﻗﺪ ﺗﺰاﻣﻨﺖ زﯾﺎدة اﻟﻌﺮض ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ اﺗﻔﺎق أوﺑﻚ +ﻣﻊ ﺗﺰاﯾﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﮭﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ وأدت ﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻣﻊ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،واﻧﮭﺎرت اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﯿﺮة ،ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،ودﻓﻊ ﺎﺑﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻮل
ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷزﻣﺔ ،ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺠﮭﻮد ﻟﻠﻮﺳﺎطﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ ﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وروﺳﯿﺎ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﯾﻌﯿﺪ اﻟﺘﻮازن ﻟﻸﺳﻮاق ،وﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺧﻼل
اﺟﺘﻤﺎع  9أﺑﺮﯾﻞ  2020اﻟﺬي أُﻗﺮ ﻓﯿﮫ ﺧﻔﺾ اﻧﺘﺎج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺤﺠﻢ  9.7ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ
ﯾﻮﻣﯿﺎً ﻓﻲ ﺷﮭﺮي ﻣﺎﯾﻮ وﯾﻮﻧﯿﻮ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻘﻠﺺ ھﺬه اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت إﻟﻰ 7.7ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ
ﯾﻮﻣﯿﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ  ،2020ﺛﻢ إﻟﻰ  5.8ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿﺎً ﺣﺘﻰ أﺑﺮﯾﻞ  ،2022وﻗﺪ
اﻧﻀﻤﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻜﺴﯿﻚ ﻟﮭﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
ﻟﻘﺪ أﻛﺪت أوﺑﻚ ﻣﺠﺪداً ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺤﻔﻆ
ﺗﻮازن اﻷﺳﻮاق ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ أوﺑك ،وﻓﻲ
ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣن أوﻟوﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة دﻋم ﺗوازن اﻷﺳواق ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن
واﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧﻔض ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗوازن
ﻟﻸﺳواق ﯾﺟب أن ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﺧﺎرج أوﺑك ،أو ﺗرك
آﻟﯾﺎت اﻟﺳوق ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﻟﻸﺳواق ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻛﺎء
ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ذﻟك ،ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ أن ﯾﺧﻔّض ﻣﻧﺗﺞ ﺑﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﮫ،
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﻛﻔﺎءة ردﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج.
وﻟﻘد ﻛﺎن ﻟدﺧول اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ ﺧط اﻷزﻣﺔ ﺑﺟﮭود اﻟوﺳﺎطﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗوازن
ﻟﻸﺳواق دور ﻣﮭم ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻻﺗﻔﺎق وﻋدم ﺗﻛرار ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌود
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ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻧظور اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻷﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟذي ﺑﺎت ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺐ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺣﯾث ﯾؤﺛر اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ
البحـث األول

أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻠﺒﺎَ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎَ ،واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ
ﺣﺼﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺎج اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ  ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ أن ﯾﺪﻓﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺻﻌﻮداَ وﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻦ وﯾﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻼد ،ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻂ وأﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪاً ﺧﻼل اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪت اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وأن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺸﺎﺋﻊ اﻟﺬي ﯾﻘﻮل ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻ أﺳﺎس ﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﻘﺪ
أﻋﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ أھﺪاﻓﮭﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ
ﻧﻔﻄﯿﺎً ﻟﻤﺠﺮد أن أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إﻻ أن اﻧﮭﯿﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻀﺦ اﻟﻤﺴﺘﺮﺳﻞ ﻣﻦ اﻣﺪادات أوﺑﻚ و روﺳﯿﺎ ھﺪد ﺘﺑﻮﻗﻒ اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
ﺑﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ،و ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻼ وﺟﻮد ﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ،
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻮاق.
وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ،ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﻤﺨﺰون ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻷﻏﺮاض
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺗﺠﺎري و ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻵﺧﺮ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ وﯾﺆﺛﺮ ﺣﺠﻢ ھﺬا اﻟﻤﺨﺰون إﻟﻰ ﺣﺪ
ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .وﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ
ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤ ﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ أﺣﺪ أھﻢ
آﻟﯿﺎت ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ،وﻣﺘﻐﯿﺮا ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ
ﻻ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻟﻌﺮض ﻣﻦ ﻣﺠﺎراة اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻣﺎ ،ﯾﺠﺮى اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺰون واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﯿﺢ.
و ﺑﺨﻼف أزﻣﺘﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ ﺗﻮﺗﺮات
ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺤﻤﻞ طﺎ ﺑﻊ اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة ﻟﻸﺳﻮاق ،ﺷﮭﺪت أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻮاء أزﻣﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم
 2007واﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2008وﺻﻠﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ
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ﺗﺮﺟﻊ أھﻢ أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ إﻟﻰ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﺧﻠﻔﺘﮫ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت واﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ،واﻟﺬي أدى ﺑﺪوره إﻟﻰ
ﺗﺂﻛﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻟﺪى أوﺑﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت و ﻠﺑﻮﻏﮭﺎ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت
ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة .وﻗﺪ ﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻧﻤﻮ ﻗﻮي ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﯿﻦ واﻟﮭﻨﺪ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﺎق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺧﺗﻧﺎﻗﺎت
ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻛرﯾر اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻋﺎﻣل ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻟﺳوق اﻟﻧﻔط اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﺑﺳﺑب
ﺿﻌف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺻﺎف ﺟدﯾدة ﺧﻼل ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت وﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ.
ﻓﺄﺳﻮأ أزﻣﺔ ارﺗﻔﺎع ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2003وازدادت ﺣﺪﺗﮭﺎ ﻋﺎﻣﻲ 2007
و  ،2008ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺗﺘﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺿﻌﻒ اﺳﺘﺠﺎ ﺑﺘﮫ
ﻟﻠﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ،وﺗزاﯾد درﺟﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺗﺟﺎه أي أﻧﺑﺎء ﺗﺷﯾر
إﻟﻲ ﻣﺧﺎطر اﻧﻘطﺎع اﻹﻣدادات اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟظروف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،إزاء
ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎوف ﻣن ﺗﻼﺷﻲ اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻟدى دول أوﺑك .ﻛﻣﺎ أدى ﻋدم
ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ ﺑﺷﺄن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺧزوﻧﺎﺗﮭﺎ ،واﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺣﺟم
اﻟﻣﺧزوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﺻﯾن واﻟﮭﻧد ﺑﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ،وأدي إﻟﻰ
ﺗزاﯾد اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﺻﻌودا ً.
ﻟﻘد وﻗﻌت اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ ﻟﻠﻧﻔط اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻣﺧزوﻧﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر
ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺧﻼل ھذه اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ظل ﻓﻘدان أوﺑك أھم آﻟﯾﺎﺗﮭﺎ ﻟﺣﻔظ اﻟﺗوازن ﺣﯾث ﺗراﺟﻊ
ﺣﺟم اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻟدى دول أوﺑك ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،وﻛﺎن اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ
ﻧﻮع اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﯿﻞ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺪرات ﺗﻜﺮﯾﺮ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام آﻟﯿﺔ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون ﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﺿﻐﻂ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض ،إﻻ أن اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻜﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻵﻟﯿﺔ ﻓﻌﻼ ﺧﻼل ھﺬه اﻷزﻣﺔ ،وظﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت
اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات
ﺳﺎ ﺑﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
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البحـث األول

اﻟﺸﻜﻞ )(3
اﻟﻤ ﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻤﺼﺪر  :اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮ ﺑﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ،36
اﻟﻌﺪد .2010 ،132

أﻣﺎ اﻟﻣﺧزون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟدى اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﻣﺧزون اﻟطوارئ،
واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺣد اﻟواﺟﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  IEAﺗﻧﺳﯾق وﺟوده ﺑدوﻟﮭﺎ
اﻷﻋﺿﺎء وﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺣب ﻣﻧﮫ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘطﺎع اﻹﻣدادات ،ﺣﯾث ﺗﺑرز ﺣﺗﻣﯾﺔ
وﺟوده  -ﺣﺳب وﺟﮭﺔ ﻧظر ھذه اﻟدول  -ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻧﻔط ،ﻛﻣدﺧل
ھﺎم ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ،وﻛذﻟك اﻟﺷﻌور اﻟﻣﺗوﻟد ﻟدى ھذه اﻟدول ﺑﻌدم اﺳﺗﻘرار ﻣﻧﺎطق
اﻹﻧﺗﺎج اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ .وﺑذﻟك ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺧزون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺻﻣﺎم أﻣﺎن ﻟﻠدول
اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ ،وﺑوﻟﯾﺻﺔ ﺗﺄﻣﯾن ﺿﺧﻣﺔ ،وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺿﯾق اﻟﺷدﯾد
ﻟﻸﺳواق ﺿﻣن إﺟراءات ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﺿﻐط اﻟطﻠب اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض ،إﻻ
أﻧﮫ ﺧﻼل أزﻣﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ  ،2008-2007ﻛﺎﻧت اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠوم
اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻌدم ﺗوﺳﻌﺔ طﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﻌﺎﻟت اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت
ﺗﻧذر ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﮭد اﻟﻧﻔط اﻟرﺧﯾص ،ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻓﯾﮫ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت أن ﺑﻠدان
ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾن وﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ ،ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑدﻋم ﺑﻧﺎء
ﻣﺧزوﻧﺎﺗﮭﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑذﻟك ﻓﻲ رﻓﻊ وﺗﯾرة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزاﯾدت
وﺗﯾرة ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ:
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اﻟﺸﻜﻞ)(4
اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ وﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
وأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮ ﺑﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ،36
اﻟﻌﺪد .2010 ،132

إن اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻌﯿﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وھﻲ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻮﺟﻮد أوﺑﻚ ﻛﺂﻟﯿﺔ ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﮭﺔ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻛﺂﻟﯿﺔ ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ،
ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺠﺎرب ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺪﺛﮫ ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺮوح اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ .وﻻ
ﯾﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎر أن ﺗﻮازن اﻷﺳﻮاق واﺳﺘﻘﺮارھﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ ورﻓﻊ ﻗﺪرة ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻮق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮاره ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟﺖ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﺘﺑﺄﺳﯿﺲ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﺬي ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ اﻟﺘﻘﺎرب ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ
اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ .ﻛﻤﺎ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ أﯾﻀﺎّ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ
وﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺨﻄﯿﻂ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻧﻜﺎر دور ﻋﺪم واﻗﻌﯿﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻟﻤﻌﺪﻻت
اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ ،واﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎً ﺑﻘﻮة ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ
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آﺳﯿﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة .ﻓﺎﻟﻜﻞ ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻧﻤﻮ ﻗﻮي ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﻨﺪ واﻟﺼﯿﻦ
ﻓﺎق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ،وﻻ ﻧﻨﺴﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﯾﻀﺎً ،واﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ
البحـث األول

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت وأواﺋﻞ ھﺬا اﻟﻘﺮن ،وإن ﻋﺪم واﻗﻌﯿﺔ ھﺬه
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻧﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ وﻗﻠﺔ ﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺎﺑﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﺗﻘﻊ ﻓﻲ طﻠﯿﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .ﻛﻤﺎ إن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺤﺪﺛﻮن
ﻋﻦ ﺿﻤﺎن اﻹﻣﺪادات ،ﺣﺮي ﺑﮭﻢ أن ﯾﺮﺟﻌﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻻﺳﺘﻘﺎء اﻟﻌﺒﺮ ،ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﻣﻮﺟﻮد
ﻓﻲ ﺎﺑطﻦ اﻷرض ،وﯾﻜﻔﻲ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻌﻘﻮد طﻮﯾﻠﺔ ،واﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ ﯾﺘﻄﻠﺐ أﻣﻮاﻻ
طﺎﺋﻠﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻻ
ﯾﻤﻜﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻻ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻄﻠﺐ و ﺑﺴﻌﺮ ﻋﺎدل ،ﻓﻀﻤﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﺿﻤﺎن
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل أﻣﺮان ﻣﺘﻼزﻣﺎن ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ .وھﻨﺎك أﻣﺮ
آﺧﺮ ،ﻻ ﯾﺠﺐ ﺗﻔﻮﯾﺘﮫ ،ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻮن اﻟﻨﻔﻂ ﺛﺮوة ﻧﺎﺿﺒﺔ ،ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ وﻟﯿﺲ إﻧﺘﺎﺟﮫ،
وﻋﻨﺪ إﺣﺮاﻗﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ،وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ أن ﯾﺘﺠﺎوز ﺳﻌﺮه ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ ﺑﮭﺎﻣﺶ ﯾﻤﺜﻞ أﺟﺮة
اﻟﻨﻀﻮب ،ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.

 .4اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﯿﺌﻲ
ﺗﻤﺜﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺗﺤﺪﯾﺎً ﻛﺒﯿﺮاً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻟﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن
ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺑﺎﻟﻐﺔ وﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺪﯾﺪة ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وآﻓﺎﻗﮫ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻌﺑﺾ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﯾﺘﻢ اﺗﺨﺎذھﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو اﻧﺘﺨﺎ ﺑﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﺑﺤﺘﺔ
ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ  ،وﯾﻘﯿﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮ ﺑﺔ
ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ .ﻓﺎﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﺿﻤﺎن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ،
ﻟﺘﺴﺨﯿﺮ ﻣﻮاردھﺎ اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻌﺎﺋﺪ ،وﯾﺘﺄﺗﻰ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ وﺿﻮح اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
واﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ،وﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻀﻤﺎن إﻣﺪاداﺗﮭﺎ ﻣﻦ
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ض ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ ،ﻓﻤﻦ ﻏﯿﺮ اﻹﻧﺼﺎف أن ﯾﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺴﻌﺮ ﻋﺎدل وﻣﺮ ٍ
ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ طﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ طﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻄﺮأ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹطﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻛﯿﻮﺗﻮ
اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ ﻟﮭﺎ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺸﺆون اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﯿﺌﺔ ﻣﺜﻞ ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮ ﺑﻮن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ
ﺣﺮق أﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ أﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي رﻛﺰت اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﺺ اﺳﺘﮭﻼﻛﮫ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺮق
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎث .وﺗﻌﺘﺒﺮ آﻟﯿﺔ ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاﻗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أﺣﺪ أھﻢ آﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ،وﻗﺪ ﺗﺴﺄﻟﺖ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﻦ ﺟﺪوى اﺳﺘﮭﺪاف اﻟﻨﻔﻂ ﺎﻟﺑﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺨﻲ ﻟﻠﻔﺤﻢ
اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻻﻧﺒﻌﺎث ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮ ﺑﻮن.
وﺗﺆﻛﺪ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ داﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺮارة اﻷرض ،واﺣﺘﺮار اﻟﻤﺤﯿﻄﺎت ،واﻧﻜﻤﺎش ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺜﻠﻮج واﻟﺠﻠﯿﺪ
وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ،وارﺗﻔﺎع اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز اﻟﺪﻓﯿﺌﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮ ﺑﻮن وﺿﺮورة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ .وﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ
اﻹﻣﺪاد ﺎﺑﻟﺒﺘﺮول وﺗﺤﻮﯾﻠﮫ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ .ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺆﻛﺪ أﯾﻀﺎً أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻟﯿﺴﺖ اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﻗﮫ ،و ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ
ﺑﻮﺻﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺎت ﻧﺤﻮ اﻟﮭﺪف اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻨﻔﻂ ،ﯾﻤﻜﻦ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺴﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﯾﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ طﺮق
اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﺑﻄﺮق أﻧﻈﻒ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ .وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮلﺑﺄن اﻟﺘﺤﺪي ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻤﻜﯿﻦ
اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﺎر ﺟﺪﯾﺪ وﻣﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮل.
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 .5اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
البحـث األول

ﯾﻠﻌﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر دوراً رﺋﯿﺴﯿﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻓﻀﻤﺎن اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
ﻣﺮھﻮن ﺑﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن
ﺗﺪﻓﻖ آﻣﻦ ﻟﻺﻣﺪادات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﻔﻂ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ ﺧﺎﻣﺎً،
وﻗﺒﻞ اﺳﺘﮭﻼﻛﮫ ﯾﺤﺘﺎج ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺗﺼﻔﯿﺔ وﺗﻜﺮﯾﺮ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة،
ﻟﯿﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر ﺟﺎھﺰة ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ أوﺟﮫ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺸﺤﻦ واﻟﺒﻨﻲ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻹﻣﺪادات ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن
ﺿﻤﺎن اﻹﻣﺪادات ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻷﻣﺎﻣﻲ )،(Upstream
وﺿﻤﺎن اﻹﻣﺪادات ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ
) ،(Downstreamوﻋﻠﯿﮫ ﻓﺄن ﺿﻤﺎن اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻣﺮھﻮن ﺎﺑﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ.
وﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﻮي وﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ،ﺣﯿﺚ
ﺗﺴﺎھﻢ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺆدي اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ إﻟﻰ ﻧﺰوح
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع .ﻛﻤﺎ أن اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﯾﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ أھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻤﺤﺒﻄﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺨﺎطﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺐ.
وﻓﻲ ظﻞ ﺷﺢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺄﺑﻧﺸﻄﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﺗﻌﺪ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺤﻔﺮ
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ وﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ،ﻣﺆﺷﺮاً ﺟﯿﺪاً ﯾﻌﻜﺲ
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،ﺳﻮاء ﻣﻦ
ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻜﺸﺎف وﺣﻔﺮ آ ﺑﺎر ﺟﺪﯾﺪة أو ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻵ ﺑﺎر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .وﺗﺸﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ
 Baker Hughesﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﯾﻨﺎﯾﺮ  1975وﺣﺘﻰ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم ،2020
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أن ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﻼزم داﺋﻢ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ  ،ﺣﯿﺚ
ﻛﺎﻧﺖ اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﺘﺰاﯾﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت
اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ ) (Upstreamﻟﺘﻮﺳﻌﺔ طﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗؤدي اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟإﻰ ﻧزوح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋن ھذا اﻟﻘطﺎع .ﻓﻘد ﺷﮭد ﻧﺷﺎط اﻟﺣﻔر زﺧﻣﺎ ً ﻗوﯾﺎ
ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺳﺑﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻣطﻠﻊ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎﺗﮫ ﻣدﻓوﻋﺎ ً ﺑﺎرﺗﻔﺎع
أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ھﯾﺄت طول اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ أﺳواق
اﻟﻧﻔط ﺧﻼل اﻟﻌﻘدﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﻣن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻧزوح
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺗوﺳﻌﺔ اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ،ﺣﯾث اﺣﺗﻔظت اﻷﺳواق ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة
ﺑطﺎﻗﺎت ﻧإﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﺎﺋﺿﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ،ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط
ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت .وﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ،ﺷﮭد اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط اﻧﺗﻌﺎﺷﺎ ً
ﻣﻠﺣوظﺎ ً ،وﻟﻛن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﺗم ﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺎت
اﻟﻣﻌروﺿﺔ ،ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻣﺗداد ﻓﺗرة اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﺑدورھﺎ ،ﻓﻲ
ﻗﻠﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗوﺳﻌﺔ اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻐرض اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
طﺎﻗﺎتإﻧﺗﺎجإﺿﺎﻓﯾﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻧﻣو اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط
ﻛﺎﻧت ﺗﺳﯾر ﻋﻠﻰ وﺛﯾرة اﻟﻧﻣو اﻟﻣﻧﺧﻔض ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة .ﻟإﻰ أن ﺑرز ﻋدم اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن
اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻌرض )اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻗﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ طﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ واﻟذي ﻧﺗﺞ
ﻋن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ( وﺑﯾن اﻟزﺧم اﻟﺻﻌودي ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،وﻻ ﺳﯾﻣﺎ
اﻷﺳﯾوي ،واﻟذي ﻓﺎق ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺎ ً آﻧذاك ،داﻋﻣﺎ ﻟﻠﺗﺻﺎﻋد اﻟﻘوي اﻟذي ﺷﮭدﺗﮫ اﻷﺳﻌﺎر
ﺑﻌد ﻋﺎم  ،2002إزاء ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎوف ﻣن ﺗﻼﺷﻲ اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ
ﺑدأ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗﺻﺎﻋد ﺑوﺛﯾرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ،وﺑذﻟك ﺗزاﯾدت درﺟﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺗﺟﺎه أي أﻧﺑﺎء ﺗﺷﯾر إﻟﻲ ﻣﺧﺎطر اﻧﻘطﺎع اﻹﻣدادات اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟظروف
اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ  -اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﻓﺎرﺗﻔﻌت اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛل
اﻟﺗﺎﻟﻲ:
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اﻟﺸﻜﻞ )(5
ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )ﯾﻨﺎﯾﺮ - 1978ﯾﻮﻧﯿﻮ(2020

اﻟﻣﺻدر :ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت WORLDWIDE RIG COUNT (1975-2020) - Baker Hughes
* Dubai Crude oil up to Dec. 1982 & OPEC Reference Basket as of jan. 1983

إن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن ﻋدد اﻟﺣﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم )واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻛﻣﺎ
ذﻛرﻧﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف واﻹﻧﺗﺎج( وأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط  ،ﯾؤﻛد ﺣﻘﯾﻘﺔ
اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘوي واﻟﻣﺑﺎﺷر ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط ،ﺣﯾث
ﺗﺳﺎھم اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗؤدي اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻟﻰ
ﻧزوح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋن ھذا اﻟﻘطﺎع .ﻛﻣﺎ أن زﯾﺎدة ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﯾﻌﺗﺑر أﺣد أھم
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣﺑطﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻏﯾر
اﻟﻣﺷﺟﻌﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ،واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺧﺎطرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋد
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟطﻠب ،وھﻧﺎك ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ أن
ﻣﻌﺎﻧﺎة أﺳواق اﻟﻧﻔط ﻟﻠظروف اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﮭﺎ ﺧﻼل ﻋﻘدي اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت واﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن
اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑق ھﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻛرر ﺣﺎﻟﯾﺎ ً .وﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت  Baker Hughesأن ﻋدد
اﻟﺣﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻗد ﺗراﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻧﺻف ﺧﻼل ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو  2020ﺣﯾث
ﻰ  1073ﺣﻔﺎرة ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮫ ﻟﺷﮭر ﻓﺑراﯾر ﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎم اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 2125
اﻧﺧﻔض ﻟإ
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ﺣﻔﺎرة ،ﺑﺳﺑب اﻟﺗراﺟﻊ اﻟذي ﺷﮭدﺗﮫ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة واﻟﻀﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة
اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ أﺟﻮاء ﻋﺪم اﻟﯿﻘﯿﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ
ﻓﺎﯾﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﯿﺪ  (19واﻵﺛﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔﺑﮫ .وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدى طﻮل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ و اﻟﻀﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﺗﺤﺠﯿﻢ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷوﻟﯿﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد اﺗﺠﺎه ﻋﺎم ﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﻌﺑﺾ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻰ إﻟﻐﺎء
اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ .ﻓﻔﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺗﺸﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮ ﺑﯿﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ )ا ﯿﺑﻜﻮرب( اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ آﻓﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻟﻠﻔﺘﺮة ) (2024 – 2020أن اﻵﺛﺎر اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺗﻘﺪر ﺎﻧﺑﺨﻔﺎض
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻟﺘﺰام أو اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ ﺑﻨﺤﻮ  173ﻣﻠﯿﺎر
دوﻻر ،ﺣﯿﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻟﻰ  792ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  965ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر اﻟﻤﻘﺪرة
ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ﻟﻠﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ.17
إن اﻟﺮﻛﻮد ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻀﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ
ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،ﺳﻮف ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺂﻛﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ
ﻟﺪى أوﺑﻚ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎً ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻣﻌﺎودة اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻨﻤﻮه اﻟﻤﻌﮭﻮد ،وﻟﺬا
ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪر أن اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض ﺳﻮف ﯾﻜﻮن واﻗﻊ ﺣﻘﯿﻘﻲ ،وﻋﻨﺪھﺎ ﺳﻮف ﺗﺼﺒﺢ
اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﺗﺤﺪًﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘًﯿﺎ ،وﺗﺮﺗﻔﻊ اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت
ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ،وﺳﻨﺮى طﻔﺮة أﺧﺮى ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ر ﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن أﺷﺪ ﺣﺪة ﻣﻦ ﺳﺎ ﺑﻘﺘﮭﺎ.

راﺑﻌﺎ ً :أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ – رؤﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻷﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ،ﯾﺘﻤﺜﻞ
أوﻟﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﮭﻤﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺴﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎﺣﺖ
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اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم  ،2020وأ ﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
وأﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص .وﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺪى ﺻﻤﻮد اﻟﺘﻜﺎﺛﻒ اﻟﺪوﻟﻲ
البحـث األول

ﺑﯿﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺬي أﻓﺮز اﺗﻔﺎق "أوﺑﻚ "+اﻟﺬي اﻗﺮ ﻓﯿﮫ ﺧﻔﺾ
اﻧﺘﺎج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺗﻔﺎدي ﻋﺪم ﺗﻜﺮار ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ
اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت.
ﻓﻤﻦ ﺟﮭﺔ أوﻟﻰ ،ﻻ ﺗﺰال ھﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﯿﻘﯿﻦ اﻟﺸﺪﯾﺪ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺸﺄن ﻓﺘﺮة
اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻄﺎرئ اﻟﺼﺤﻲ وإﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ ،وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ودرﺟﺔ ﺣﺪﺗﮭﺎ .ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ھﺬه اﻻزﻣﺔ ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻋﻦ
اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﻮن رﻛﻮد اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﯾﺮﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎَ إﻟﻰ ﺗﺒﻌﺎت
إﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﺳﺮﻋﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ وﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎﺣﮭﺎ ،ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن
اﻟﺪور اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺬه اﻟﻤﺮة ،وأن ﺣﻠﻮل اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﺎ ﺑﻘﺔ
)ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  (2009-2008اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﺄﺑﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ،ھﻲ ﺣﻠﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب
ﻓﯿﮭﺎ ﻟﺘﻌﺎرﺿﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺠﺎ ﺑﮭﺔ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﺈن أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﺗﺒﻌﺖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﺪرﯾﺠﯿﺔ ﺑﻤﺴﺎر ﺣﺬر ﺗﺤﺴﺒﺎً ﻟﻤﻮﺟﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮ ﺑﺎء ﻗﺪ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻮدة اﻟﺘﺪرﯾﺠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﺗﺤﺪث اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻟﻤﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﺬر.
وﺗﺸﯿﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻷﺳﺎس ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ
ﻣﺴﺘﺠﺪات آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮ  ،2020إﻟﻰ ﻠﺑﻮغ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﺼﺎﻋﺪة
– ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﯿﻦ  -اﻟﻘﺎع ﺧﻼل اﻟﺮ ﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2020وﯾﺘﻮﻗﻊ ﻋﻮدة اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ
اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  2020وﺧﻼل ﻋﺎم  .2021ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺼﯿﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺒﻠﻮغ ﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎع ﻣﺒﻜﺮاً ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2020و ﺑﺪأت ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺮ ﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم .و ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺘﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق
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اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺴﺒﯿﻠﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﻮف
ﺗﺄﺧﺪ ﺷﻜﻞ ﺣﺮف ) (Vاﻟﺬي ﯾﻌﻨﻲ اﻻﻧﮭﯿﺎر ﺛﻢ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺴﺮﯾﻊ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن
ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أﺷﺪ وطﺄة ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﺸﻜﻞ )(6
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول 100=2019

اﻟﻤﺼﺪر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻣﺴﺘﺠﺪات آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﯾﻮﻧﯿﻮ .2020

وھﻨﺎك ﻗﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﯿﻘﯿﻦ ﺣﻮل ﺗﻨﺒﺆات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻟﺮ ﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ) 2020اﻟﺬي ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻨﮫ( وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎﻛﺴﺔ وﻣﺪى اﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮭﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪورھﺎ أﯾﻀﺎً
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻣﺜﻞ طﻮل ﻓﺘﺮة اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ واﻹﻏﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ،واﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻄﻮﻋﻲ ،واﻟﺬي ﺳﯿﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ،وﻗﺪرة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺴﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ وظﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻛﺬﻟﻚ آﺛﺎر
اﻹﻏﻼﻗﺎت وﺧﺮوج اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎطﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺻﻌﻮ ﺔﺑ اﻧﺘﻌﺎش
اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻤﺠﺮد اﻧﺤﺴﺎر اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،وﺗﺄﺛﯿﺮ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة أﻣﺎن أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
– ﻣﺜﻞ ﻧﻮ ﺎﺑت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،وزﯾﺎدة اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻮ ﺎﺑت ،واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى ﺗﻘﺎرب اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﻌﺎﺗﮭﺎ
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ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ إﺿﺎﻓﯿﺔ ،وإﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﺗُْﺤﺪﺛﮫ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ
ت
ﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﺿﻄﺮا ﺎﺑ
اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺻﻼ ﺘﮭ
البحـث األول

اﻹﻣﺪادات .وﺗﻨﻌﻜﺲ ھﺬه اﻟﻀﺒﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻲ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻵﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻷﺧﯿﺮة ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﺸﻜﻞ)(7
ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ(%) ،

اﻟﻤﺼﺪر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

و ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﯾﺴﺘﺒﻌﺪ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻷﺳﺎس ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻮاردة ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮫ ﻓﻲ
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪات آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮ  2020إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺪوث
طﻔﺮة ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎ ﺔﺑ ﺎﺑﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻌﺑﺾ اﻟﺒﻠﺪان ،أﻋﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ،ﯾﻔﺘﺮض اﻷول ﺗﻌﺎف أﺳﺮع ﻧﺘﯿﺠﺔ إﺟﺮاءات اﻹﻏﻼق
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2020ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻔﺘﺮض اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ
ﺗﻔﺸﻲ ﻣﺮض ﻛﻮﻓﯿﺪ  19 -ﻓﻲ أواﺋﻞ  ،2021و ﯾُﻔﺘﺮض ھﺬا اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ أن ﯾﺼﻞ ﺣﺠﻢ
اﺿﻄﺮا ﺎﺑت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم – 2021
ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻻﺣﺘﻮاء ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ – ﺣﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﺎم  . 2020وﯾﻌﻜﺲ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻓﺘﺮاض أن
ﺗﻜﻮن اﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﻮاء أﻗﻞ إر ﺑﺎﻛﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻷﺳﺮ ﻷن ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻌﺮﺿﯿﻦ
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ﻟﻠﺘﺄﺛﺮ ﯾﺮﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن أﻗﻞ وأن ھﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻮﺟﮭﺔ ﺑﺪﻗﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻔﺌﺎت
اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
اﺧﺘﺒﺎرھﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن.
و ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻮﻗﻊ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻷﺳﺎس اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم 2020
ﺑﻨﺤﻮ  %4.9ﺛﻢ ﻋﻮدﺗﮫ ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﺤﻮ  %5.4ﺧﻼل ﻋﺎم
 ،2021ﯾﺘﻮﻗﻊ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻷﺳﺮع اﻧﻜﻤﺎﺷﺎ أﻗﻞ وﺛﯿﺮة ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺧﻼل ﻋﺎم  2020ﺑﻨﺤﻮ  %4.4وﻋﻮدة أﺳﺮع ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﺤﻮ %8.6
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2021ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺘﻮﻗﻊ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ ﻣﻮﺟﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻣﺮض ﻛﻮﻓﯿﺪ 19 -
ﻓﻲ أواﺋﻞ  2021اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم  2020ﺑﻨﺤﻮ  %4.9ﺛﻢ
ﻋﻮدﺗﮫ ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺒﻄﻲء ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﺤﻮ  %0.8ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2021ﻛﻤﺎ ھﻮ
ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ:
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اﻟﺸﻜﻞ )(8
ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ(%)،
البحـث األول

اﻟﺠﺪول )(1
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺜﺔ% ،

اﻟﻤﺼﺪر :ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

وﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ،أدت اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺜﻤﺮة اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﺧﻼل أزﻣﺔ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺴﺒﺐ
ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﺧﻼل اﻟﺮ ﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﺎم ،واﻟﺘﻲ أﻓﺮزت اﺗﻔﺎق "أوﺑﻚ"+
ﻟﺨﻔﺾ اﻧﺘﺎج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺗﻔﺎدي ﻋﺪم ﺗﻜﺮار
ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ،وﺗﺸﯿﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ) (EIAﻓﻲ
ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ اﻟﻤﻌﻨﻮن "آﻓﺎق اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ" ) Short-Term Energy

 (STEO-Outlookاﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿﻮ  2020إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﺸﮭﺪ ﻋﻮدة اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﺪرﯾﺠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻹﻏﻼق اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﮭﺎ اﻷزﻣﺔ .،إذ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  2020و ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎم
 2021ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت
اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﺗﺮاﻛﻤﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2020ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﮭﯿﺎر
اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻄﻠﺐ وﺗﺄﺧﺮ اﻻﺳﺘﺠﺎ ﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض ﻣﻤﺎ وﺻﻞ ﺑﻘﺪرات اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ
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اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ طﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎ ﯿﺑﺔ اﻟﻘﺼﻮى وأدى إﻟﻰ اﻧﮭﯿﺎر
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ أﺑﺮﯾﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ .و ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ
ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻮاق وﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺨﺰﯾﻨﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم
 ،2021ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺠﺎح اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻌﻮدة اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﺣﺘﻮاء اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ وﻋﺪم
ﺗﻌﺮض اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﺟﺔ أﺧﺮى ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮ ﺑﺎء .وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻹدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ
ﻋﺎم :2021
اﻟﺸﻜﻞ)(9
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ* وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ،2021م ب ي

اﻟﺠﺪول )(2
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ* وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ،2021م ب ي

اﻟﻤﺼﺪرU.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook July 2020:
*ﯾﺸﻤﻞ ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت
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واﻧﻌﻜﺲ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ،ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻮﻗﻊ إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ أن ﺗﻮاﺻﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار
البحـث األول

اﻷﺳﻮاق ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ،2021ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻸﺳﻌﺎر
اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﺨﺎم ﺑﺮﻧﺖ ارﺗﻔﺎﻋﮫ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  2020ﺣﺘﻰ ﯾﺼﻞ
ﻧﺤﻮ  45دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2021ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻮاﺻﻞ ارﺗﻔﺎﻋﮫ ﺧﻼل
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎم  2021ﺣﺘﻰ ﯾﺼﻞ  53دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2021ﻛﻤﺎ ھﻮ
ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ:
اﻟﺸﻜﻞ )(10
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻔﻮري ﻟﺨﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ،2021
)دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ(

اﻟﺠﺪول )(3
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻔﻮري ﻟﺨﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ،2021
)دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ(
2019
ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﻓ('اﻳﺮ

ﻣﺎرس

أﺑ0/ﻞ

ﻣﺎﻳﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻳﻮ ﻟﻴﻮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﺳ;ﺘﻤ('

أ >ﺘ?@ﺮ

ﻧﻮﻓﻤ('

دBﺴﻤ ('

59.4

64.0

66.1

71.2

71.3

64.2

63.9

59.0

62.8

59.7

63.2

67.3

ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﻓ('اﻳﺮ

ﻣﺎرس

أﺑ0/ﻞ

ﻣﺎﻳﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻳﻮ ﻟﻴﻮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﺳ;ﺘﻤ('

أ >ﺘ?@ﺮ

ﻧﻮﻓﻤ('

دBﺴﻤ ('

63.7

55.7

32.0

18.4

29.4

40.3

40.0

40.0

40.0

42.0

43.0

44.0

2020
2021
ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﻓ('اﻳﺮ

ﻣﺎرس

أﺑ0/ﻞ

ﻣﺎﻳﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻳﻮ ﻟﻴﻮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﺳ;ﺘﻤ('

أ >ﺘ?@ﺮ

ﻧﻮﻓﻤ('

دBﺴﻤ ('

45.0

46.0

47.0

48.0

49.0

50.0

50.5

51.0

51.5

52.0

52.5

53.0

اﻟﻤﺼﺪرU.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook July 2020:

40

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد ال�ساد�س و الأربعون  - 2020العدد 174

وﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸﺳﻮاق ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ أن ﺗﺘﺤﺮك
ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺎﻟﺑﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﮭﯿﺌﮭﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﻗﻮى اﻟﻄﻠﺐ
واﻟﻌﺮض ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق .ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻷول ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﺟﮭﻮد اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﺪرﯾﺠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺬي ﯾﻌﻨﻲ ﻋﻮدة اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﺳﺘﻤﺮار
ﺑﺼﺺ
اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أوﺑﻚ +ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻮاق واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺤ
اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻋﻮدة اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ،
واﻟﺬي ﯾﺆدي ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ ﻋﻮدة اﻧﺘﻌﺎش ﻧﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
ﻟﻀﻤﺎن اﻣﺪادات آﻣﻨﺔ وﻣﺴﺘﻘﺮة ﻟﻸﺳﻮاق .أﻣﺎ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻓﯿﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺮض ﺟﮭﻮد
اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﺪرﯾﺠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻟﻰ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﺟﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﯿﺪ ،(19-وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ،اﻻﻣﺮ
اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻋﻮدة اﻹﻏﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول واﺿﻄﺮاب ﺛﺎن ﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ھﺒﻮط ﺣﺎد آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،
ﻓﺘﺄﺗﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎ ﺑﺔ ﺳﺮﯾﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض وﺗﻨﺠﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "أوﺑﻚ "+ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن
إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق ﻋﺒﺮ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﻼزم وﺗﻄﺒﯿﻘﮫ واﻻﻟﺘﺰامﺑﮫ ﻟﺤﯿﻦ ﻋﻮدة اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ
ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق وﯾﻠﺘﺤﻖ ﻣﺴﺎر ھﺬا اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻤﺴﺎر اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻷول
ﻋﻨﺪ ﻋﻮدة اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،واﻟﺬي ﯾﺆدي ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ ﻋﻮدة اﻧﺘﻌﺎش ﻧﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻣﺪادات آﻣﻨﺔ
وﻣﺴﺘﻘﺮة ﻟﻸﺳﻮاق.
وﯾﻨﻄﻠﻖ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻨﺑﻔﺲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ھﯿﺄت اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض
ﺟﮭﻮد اﻟﺘﺪرﯾﺠﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻟﻰ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﺟﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﯿﺪ (19-ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻋﻮدة اﻹﻏﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول
واﺿﻄﺮاب ﺛﺎن ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ھﺒﻮط ﺣﺎد آﺧﺮ
ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ  ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺮﺳﻢ ﻣﺴﺎر اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺨﻔﻖ ﺟﺎﻧﺐ
ﺑﻚ "+و ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻌﺮض ﺑﻌﺪم ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "أو
ﻋﺒﺮ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﻼزم وﺗﻄﺒﯿﻘﮫ واﻻﻟﺘﺰامﺑﮫ  ،ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺮار ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ
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أزﻣﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻤﺮار اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ،ورﻛﻮد ﻧﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﯾﻨﮭﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ رﻛﻮده ،وﯾﻌﺎود اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻧﻤﻮه ،ﺳﻮف ﺗﺨﺘﻔﻲ
البحـث األول

اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻟﺪى أوﺑﻚ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎً ،وﻋﻨﺪﺋﺬ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت
ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ،وﺳﻨﺮى طﻔﺮة أﺧﺮى ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ر ﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن أﺷﺪ ﺣﺪة ﻣﻦ ﺳﺎ ﺑﻘﺘﮭﺎ ،وﯾﻮﺿﺢ
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﺨﺎم ﺑﺮﻧﺖ.
اﻟﺸﻜﻞ )(11
اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ

ﺧﺎﻣﺴﺎ :اﻟ ﺨﻼﺻﺔ
ﻟﻘد أﺛﺑﺗت ﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺎﺿﻲ ،أھﻣﯾﺔ اﻟﺣوار اﻟﻔﺎﻋل واﻟﺑﻧﺎء واﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ اﻟرؤﯾﺔ
واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ واﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ .ﻓﻘد ﻛﺎن ﻏﯾﺎب ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣوار ﺳﺑﺑﺎ ً
ﻣﺑﺎﺷرا ً ﻓﻲ أزﻣﺗﻲ ﺳﺑﻌﯾﻧﺎت وﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،واﻟﺗﻲ ھﯾﺄت اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻟﺣﻘﺑﺔ ﻣن اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺧﻼل اﻟﻌﻘد اﻷول ﻣن اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﺣﯾث
أدى اﺿطراب اﻹﻣدادات واﻟﻘﻔزات اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻟإﻰ
ارﺗدادات ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟطﻠب واﻟﻌرض أدت ﻟإﻰ اﻧﮭﯾﺎرات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط
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ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت زادت ﻣن ﺣدﺗﮭﺎ إﺧﻔﺎق اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ آﻧذاك ﻓﻲ ﺿﺑط اﯾﻘﺎع
اﻷﺳواق وإﻋﺎدة اﻟﺗوازن ﻟﮭﺎ ،ﻣﻣﺎ ﺧﻠف ﺣﻘﺑﺔ طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑت
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟرﻛود ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻛل ﻗطﺎﻋﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﻓﻲ ﻗطﺎع
إﻔﺎل دور اﻟﺿﺑﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﻋﺔ
اﻟﻧﻔط ﺑﺷﻛل ﺧﺎص .ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻏ
اﻟﻣﺧططﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻗﻠﺔ ﺟودة ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻓرﺿﯾﺎﺗﮭﺎ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،واﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻋﺪم واﻗﻌﯿﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ
ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،واﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎً
ﺑﻘﻮة ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ آﺳﯿﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،ﻓﺎﻟﻜﻞ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﺬه اﻟﺪول ،وإن ﻋﺪم واﻗﻌﯿﺔ ھﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻧﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﺪم
ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ وﻗﻠﺔ ﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺎﺑﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﺗﻘﻊ ﻓﻲ
طﻠﯿﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وﻗﺪ ﺷﺎھﺪ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻛﯿﻒ أدى ﺗﺂﻛﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻘﻮي ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ) (2008 -2003إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ أﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.
وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺎﻟﺖ اﻷﺻﻮات آﻧﺪاك ،ﻣﻨﺬرة ﺑﺤﻠﻮل ذروة اﻟﻨﻔﻂ واﻧﺘﮭﺎء ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺮﺧﯿﺺ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ أﻟﻘﺖ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ اﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
زﯾﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ
ﺎﺑﺳﺘﺸﺮاف اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﺴﺎرات ﯾﺘﺮاﺟﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
)ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ ﺗﺨﻔﯿﻒ آﺛﺎر ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ  450-ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ( .18و ﺑﺎﻟﻤﻘﺎ ﺑﻞ ،ﻓﺈن اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ
ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ
ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎﺗﮭﺎ .ﻛﻤﺎ ھﯾﺄت اﻟطﻔرة اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﺧﻼل اﻟﻌﻘد اﻷول ﻣن اﻷﻟﻔﯾﺔ
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﻧﺗﻌﺎش اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺗوﺳﻌﺔ اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ،وﻛﺎﻧت
 18ﯾﻔﺗرض وﺿﻊ وﺗﻧﺳﯾق ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻘرار اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻐﺎزات اﻟدﻓﯾﺋﺔ ﻋﻧد 450
ﺟزءا ﻓﻲ اﻟﻣﻠﯾون ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أوﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﺑﺣﻠول ﻋﺎم .2050
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اﻟﻘوة اﻟداﻓﻌﺔ ﻟطﻔرة اﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﺻﺧري اﻷﻣرﯾﻛﻲ ،ﺣﯾث ﺗرﻛز ﻣﺎ ﯾﻧﺎھز ﺛﻠﺛﻲ ﻋدد
اﻟﺣﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﻔط ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )(2015 – 2011
البحـث األول

ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻣن اﻷﺣواض اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﺻﺧري اﻷﻣرﯾﻛﻲ وھﻲ ﺣوض ﺑﺎﻛن )
(Bakken Basinﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻧورت داﻛوﺗﺎ و ﺣوض اﯾﻐل ﻓورد ) Eagle Ford
 (Basinﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺗﻛﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻷﻣرﯾﻛﻲ ،وﺣوض ﺑﯾرﻣﯾﺎن ) Permian
 (Basinﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺗﻛﺳﺎس و اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ﻣن وﻻﯾﺔ ﻧﯾوﻣﻛﺳﯾﻛو ،واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺗﺞ
ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺣواﻟﻲ  4ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل /اﻟﯾوم ،أي ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﺣواﻟﻲ  %86.2ﻣنإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻧﺗﺎج
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن اﻟﻧﻔط اﻟﺻﺧري ﺧﻼل ﻋﺎم .192015
إن ﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ اﻟﺣوار اﻟﻔﺎﻋل واﻟﺑﻧﺎء واﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟرؤﯾﺔ واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ واﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ ،ﻓﺎﻟﻨﻔﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺎﺑطﻦ اﻷرض،
وﯾﻜﻔﻲ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻌﻘﻮد طﻮﯾﻠﺔ ،واﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ ﯾﺘﻄﻠﺐ أﻣﻮاﻻ طﺎﺋﻠﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﺎﺋﺪ
إﻻ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﻄﻠﺐ و ﺑﺴﻌﺮ ﻋﺎدل ،ﻓﻀﻤﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﺿﻤﺎن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل
أﻣﺮان ﻣﺘﻼزﻣﺎن ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ .وھﻨﺎك أﻣﺮ آﺧﺮ ،ﻻ ﯾﺠﺐ
اﻹﻏﻔﺎل ﻋﻨﮫ وھﻮ ﻛﻮن اﻟﻨﻔﻂ ﺛﺮوة ﻧﺎﺿﺒﺔ ،ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ وﻟﯿﺲ إﻧﺘﺎﺟﮫ ،وﻋﻨﺪ إﺣﺮاﻗﮫ
ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ،وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ أن ﯾﺘﺠﺎوز ﺳﻌﺮه ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ
ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺨﺮاﺟﮫ ﺑﮭﺎﻣﺶ ﯾﻤﺜﻞ أﺟﺮة اﻟﻨﻀﻮب،
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.

 19اﻵﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻺﻣدادات اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ودور اﻷﻗطﺎر اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻺﻣداد )ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻔط واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌرﺑﻲ،
اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﺛﻼﺛون ،اﻟﻌدد  ،141ﺧرﯾف .(2012
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ﺳﺎدﺳﺎ :اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

د .ﺧدﯾﺟﺔ ﻋرﻓﺔ ﻣﺣﻣد" ،أﻣن اﻟطﺎﻗﺔ وآﺛﺎره اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ" ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ .2014
ﻋﻣرو ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ،أﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ
ﻟﻸﺑﺣﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﺑﯾروت .2014
أواﺑك ،اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺻﺎدرات اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء
واﻟﻣﻣرات اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷﺣﻧﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ.2012 -
أﻧس اﻟﺣﺟﻲ 7 ،دروس ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﻔط ،اﻟطﺎﻗﺔ 19 ،أﺑرﯾل .2020
اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮ ﺑﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،36اﻟﻌﺪد .2010 ،132
اﻵﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻺﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ودور اﻷﻗﻄﺎر اﻷﻋﻀﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻺﻣﺪاد) ،ؤﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮ ﺑﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن ،اﻟﻌﺪد
 ،141ﺧﺮﯾﻒ .(2012

اﻟ ﻣراﺟﻊ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
1. Danial Yergin, The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the
Modern World, 2011.
2. Steve A. Yetiv and Chunlong Lu, “China Global Energy, and the
Middle East, Middle East journal, Vol. 61, No. 2, Spring 2007.
3. BP Statistical Review of World Energy, June 2020.
4. IEA, World Energy Outlook, 2011.
5. MENA ENERGY INVESTMENT OUTLOOK 2020-2024, APICORP 2020
6. IMF. World Economic Outlook Update, June 2020.
7. U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy
Outlook, July 2020.
8. World Oil Transit Chokepoints, EIA, Last updated October 15, 2019.

45

53

54

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد ال�ساد�س و الأربعون  - 2020العدد 174

البحـث األول
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اﻟﺒﺤـــــﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ

إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ:
ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺣﻠﻮل ﺑﻴﺌﻴﺔ

د .يا�سر ﬁمد cRي ب¨داد…*

* âjƒµdG - ∂HGhCG , á«æØdG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG – á«£Øf äÉYÉæ°U ô«ÑN
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ملخص تنفيذي
تع الليايا الالستاتيذيا تالال الملزليا و ال.الا يا ن.ا س قله طييي ل نساتلى دول
العال اللانيال واللا ايال والمتا نال ةاااا و التلل طهيه الليايا

ااالى يه د ال ياع الال،يال

والال ،ياال واسنسااااا ل والذاائلاا ال ياال وتعا الملاد والليااياا الالستااااتيذياا نلاد بي ،قااطلاا
البحـث الثاني

للت لع و ط يمذ التةلص نلها ةسل فت،ع زنليا طسااايدا ل التع،

أل اااعا الرااام ل و

األ اعا فل الالليسا يال و دوطانها في المياهل و الت لع طيعع األنزيما

و الالذتي،يال و التآكع

طيعع ال،ياحل وتا س فت،ع طاال الملاد والليايا الالستتيذيا في الداليعا نيا

و آطا السلي .

ن ناالياا ة،ىل ط تتلف ،في ك ي ،ن الا ول اآل الي ا الذاافياا لملظلناا ف.اااااعل وجم
الليايا الالستااتيذيال إ ادع ت وي،هال و التةلص نلها طد،

نلهل ونتي ا ليل يزداد انتراااس

الليايا الالستااتيذيا في ال يز ال ضاا ،والالييا الم يدال ون هلا فإ نسااألا إداسع الليايا
الالستااتيذيا اااال م نل ا و اجلال كما ت ظ

مليا إداسع الليايا الالستااتيذيا طاهتما كالي،

في ال ول المتا نال لما لها ن دوس سئيسي في الم افظا ل الالييال كما نها تع ن الم.ادس
الهانا في تعزيز اطقت.اد الالني لل ول
تأتي هيه ال ساتااا لتسا ليط الضاالل ل
اتاتة ا

هميا نيهل إداسع الليايا الالستااتيذيا ن ةسل

 ،إ ادع الت وي ،الملاتاالا لذع نل ن نلا تل الليايا ل لما فيها ن لللل طيييا

وف،ة اتت ماسيال وجال ال ساتا في سطعا ف.لل كما يلي:

ϭϯ
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اتتهلم ال ساتا في الفصل األول طالتع،يف طالالستاااتي
طالل ائ ل وهي الاسع

و الاللليم،ا ل ونا يع،ا يضا ك

ناااااالاد االا يا ت.ال ن ن.اادس طت،وليال و بازيال و ليليال

يمذ ترااذيلها في ااالس نةتليا كما تااا

التا التالي في إنتا ل وتدلي ،نلا نتع دع ن

الالستااتي ليذل ااالالكا ن ع اليلطدل و هرا ا ن ع الاد ل و ااياال و

ي اللل ل و طأللا

نتع دعل ويمذ ترااذيله طأ ااذال نةتليا ط ل.اا ،لهال ليا فا دةلم الملت ا الالستااتيذيا في
كاافاا نلاالي ليااتلاا المعااااااا،عل وتسااااتةا في ب،ا

التعالياال والتاليفل كماا نهاا نذل

سئيسااااي في ت.اااالي األدوا الملزليال وال.اااالا يال والداليال والزسا يال والملساااالجا ل
واالا ا الساياسا ل والدائ،ا ل كما تاهمم يضاا ك في إنتا الداقا المت دعل ليي يساتة
الالستتي في إنتا الةسيا الضلئيا ل ه نذلنا ول ا إنتا الداقا الرمسيال وفي إنتا
ز انف تلسطيلا إنتا الداقا ن ال،ياح

كما اتااتع،

الفصللل األول ةلييا تاسيةيا

ات اسيخ اكتراااااا اللا ائ (الاللليم،ا ) إل

تدلس ااالا ا الالستااتي ل ليي ي،ج

اا  1833لا ناا قاا العاال "تشلللللارلز جوديير"

طعمليا تاساااايا المدا الداليعي طالذال،يمل تالعته التدلسا التي ج،اها العال "جون ويزلي
هيات" في ا  1868في اللطيا المت ع األن،يذيا ل نادع السليللي ""Celluloidل والتي
ت إنتاجها ل اللدا الت اس

هيا وق ط

ال ساتااا المله يا لعلل الاللليم،ا نلي للالي

ق ،ن الزنا ل وت ي ا ك ا 1919ل ن العمع ال،ائ للعال "هيرمان سللللتودنجر" Herman

"Staudingerل والاي

ك
تع،يياا جا يا كا للاللليم،ا
د

ألول ن،ع نياادهل

ال زيييا العاليا " "high molecular mass compoundsتتذل ن جزييا

ن،كالاا

الذتلاا

ليلا ت،تالط ن

ر اا العال "كاروثرز نايلون" طراذع كالي،
اكت ا

طعضاها الالعض ط،واطط تسااهميا كما تااه

في تلضاايى اليعا و ،ياا ت.االي الاللليم،ا ل و تااه ط ه األتاااتااي (الي ت ن ةسله
ϭϰ


58

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد ال�ساد�س و الأربعون  - 2020العدد 174

ˇمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك)



اكترااااا اللايلل ) في ت.اااليف  ،ت.ااالي الاللليم،ا تااالال طد،ياا الاللم،ع طاسضاااافا
""Addition Polymerizationل و الاللم،ع طااالتذ يف ""Condensation Polymerizationل
ونازال هيا الت.ليف نستة نا ك لت اط

ااه

الملاد الالستااتيذيا التالي يال تدلساك كالي،اك طع اكتراااا وتدلي ،العلانع ال يازع ل

البحـث الثاني

ليي اااالى ن الممذ الت ذ في ةلاة الاللليم،ا ل ن ةسل الا سع ل ت،تي الت،كي
ال زييي للاللليم،ا نت

له إنذانيا ت.ااامي وإنتا طلليم،ا ألب،ا

ن دعل كما ااااالى

ن الممذ في السااللا األةي،ع تدلي ،وت.اامي إنتا طلليم،ا ج ي عل دا ةلاة نعيلا
ون دع نساالاا ك ل ترااله الاللليم،ا التالي يا ن ت ساي ةلاااها وإكسااطها ة.اائص ف،ي ع ط
ن يع لهال ن ع الالستاتي ال.ال ل واأللياال والمدا ال.الا يل وال،باوى ""Foamsلوكا
دل نتي ا ليه فضااع للعسقا طي ت،كي " "Structureالاللليم ،وةلااااهل و يضااا ك نتي ا
إدةال تاليا طلم،ع ل ي ال وتلاف ،نلنيم،ا ج ي ع نلةيضا التذليا

تلاول الي.اااع األول يضاااا ك التع،يف طاألنلا المةتليا للالستاااتي ل تااالال الالستاااتي
ال ،اس ل و الالستااتي المت.اال طال ،اسع وكيل ت.االييا الالستااتي المةتليا طاتااتة ا
ال،نلز الةااااا طذع نل لت يسااهع التأك ن نل الالستااتي المسااتة ن ليي نسئمته
لت ايه الا،

نلهل ونسااااا ع الاائمي

مليا إ ادع ت وي ،الالستااااتي

ل

ل تااااهللا

تلاااييهل وف،زه ن ةليط الليايا الالستااتيذيال وإ ادع ت.االيعه طرااذع تاالي ل والتةلص ن
األنلا المةتليا األة،ىل ط.االسع ااا ي ا دو إل ا ضاا،س طاألف،اد و طالالييا وكيل ت

ϭϱ
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التع،يف طأه إضااافا الالستااتي التي تضاااا ثلال مليا الترااذيعل والت.االي لت سااي
ةلااه اللهائيال وتاليااااع التذليااااا

كما ت تسليط الضلل ل

مليا إنتا وت.لي الملت ا الالستتيذيال والمع،وفا طعمليا

الاللالا و ترااذيع ال،اتل ا في ااالسع نلت نهائي ي.االى لستااتعمال واطتااتهسك اليلنيل
و اااملم ه

 ،الت.ااالي واسنتا ن ع ،ياا التراااذيع طال ا " ،"Injectionوالتراااذيع

طالال ه""Extrusionل طاسضااافا إل

 ،الترااذيع طالال ه الالستااتيذي المراات،ك "اطتااهاني"

-Co-extrusionل والتي تتضاااام ط ه ناادتي

و ك  ،ن ةسل قاالا والا ط ياي يت دن

الملاد و ل انها في طليا وال عل و ،ياا التراذيع طالليخ ""Blow moldingل و ،ياا التراذيع
طال وسا ""Rotational moldingل طاسضافا إل

 ،ت.لي ة،ى

كما تد ،الباب األول يضا اا ك إل التع،يف طأه ةلاة الالستاااتي ل تااالال الةلاة
الذيميائيال والييزيائيا لت يمذ اطةتياس األن ع للل يا الالستاااتي
المدللب ل لايلا ي ا

الاا لستاااتة ا اللهائي

نع،فاا العسقاا طي ةلاة الالستااااتيا وتاأثي ،هايه الةلاة ل

الد،ياا المسااتة نا في ترااذيلهال وتااال اةتياس نل يا نعيلا ن الالستااتي سنتا نلت دو
ةلاة نميزع تتلاتا ن اتاتة اناته اللهائيال وهي نيتاح ليه االا ا الالستاتي ل كما يلز
التع،ا ل ثسثاا لاناع تاااااتااااياال وهي الةلاة المميزع للالستااااتيا ل وكيف
الةلاة ت د ،ياه ت.اااليعه (لا  -ط ه -نيخ

هايه

الخ )ل ون ى نسلنا هيه الةلاة للملت

المدللب

ϭϲ


60

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد ال�ساد�س و الأربعون  - 2020العدد 174

ˇمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك)



ن جان

ة ،تلاولم ال ساتاا في الفصلل الثاني كميا اسنتا العالمي ن الالستاتي ؛

ليي زاد اسنتا العالمي للالستااتي طلتي،ع نتساااس ا ةااااا في العالد ال سثا األةي،عل ن
ااا  1989لياللغ للالي  348نليل

ن ل  100نليل
الت ا ي،ا العاالمياا ل

ناه ت إنتاا ن ل  8 3نليااس

طا اياا اسنتاا في اا  1950لت األ ل نت
الليايا الالستااتيذيا كما

ااا  2017ترااااي ،طعض

ن نلت اا الالستااااتيا المةتلياا نلاي

لهاا ناا يا،ب ن للالي  6 3نليااس

إنتا الالت،وكيماويا يسااتهل ن ل  % 14ن إجمالي اتااتهسك

البحـث الثاني

العال ن الليطل ون ل  % 8ن إجمالي اطتااتهسك العالمي ن الاازل يلت
نليل

ن

لها للالي 400

ن الاازا واطنالعاثا المللثا للالييا

تلاول الفصللل الثاني يض اا ك التع،يف طالليايا الالستااتيذيال واتااتع،
الرائعال ليي تع نيايا الالللي إي يلي

ه نلا الليايا

اليل ونلةيض الذ افال " HDPEو"LDPEل والالللي

ط،وطيلي ""PPل األك  ،انتاجا ك نظ،ا ك طتااتة ا نلت اتها ل ندا واتاا في قدا ا التعاليا
والتاليفل وتم ع نسالتها ن ل  % 50ن إجمالي الليايا الالستتيذيا الملت ا

كما ت يضااا تع،يف النفايات البالسلللتيكية الدقيقة ،في الالييا الال ،يا طأنها ط تات.اا ،فاط
تل ال.االس المتعاسا ليها والةااااا طالامانا الرااا ييا والاد الالستااتيذيا الذالي،ع العائما
ل المسااااد اا

الماائياال ولذ تعا "ال زيياا

الا قيااا للاااياا" هي األةد،ل لياي يتعايس

اكتراافها طالعي الم ،دع ويساتة ن.ادلى التلل "طالليايا الالستاتيذيا ال قياا" للتعالي،
التلل اللات

انترااس الاد ال قياا للليايا الالستاتيذيا األااا ،ل ما ن  5ن في الالييا

الال ،يا
ϭϳ
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يم ع تاااالل إداسع الليايا " "Mismanagementوالتةلُّص العراااالائي نلها الت

األكال،

الي يلاجه نظما إداسع الليايا ل فالالستااتي له ق سع ل التساالع إل اللظ الاليييا السااالليال
كما تراااذع الليايا الالستاااتيذيا ته ي ا كالي،ع للالييا طساااال نااونتها للمعال ا الضااالئيا
وال ،اسياا والاليلللجياا وطم ،د التةلص نلهاا ل األس

ت ا

،ياهاا إل المسااااد اا

الماائياا كماا تتث ،الليااياا الالستااااتيذياا طا سجاا كالي،ع ل الذاائلاا الال ،ياا وترااااي ،طعض
التااا ي،ا

ل

العااالميااا إل التلال الم يدااا

الالستااااتيذيال ويتساااا،ب إليها كع ا نا ط ياع

ك  ،ن  150نليل
 8نليل

ن الليااايااا

ل تا س تذليتها اطقت.اااااديا

العالميا ط لالي  13نلياس دوطس ن،يذي تاااالليا كل كضاااا،س طييي لللظ اسيذلللجيا الال ،يال
يرامع دل الةساائ ،الماليا التي تتذال ها ن.اائ األتاماكل والسايالال واللقم المساتليي لتلظيف
الرلا ئ

تلاول الي.اع الثالث ن ال ساتاا التع،يف طاطقت.ااد ال ائ"Circular Economy" ،ل و
نا يدله ليه "اطقت.ااد الت وي" ،ل هل ن.ادلى ا يعلي نلظلنا اطقت.ااد ال.الا ي الي
ط يلت

له نيايا نهائيا إط ط ود ضاياا ج ال وطالتالي ط يساال تللثا للالييا األن ،الي يتد

إل اتاااتة ا ك  ،فا ليا وكيالع للملادل وطما يالد إل ت ايه التلميا المسااات انا ويتميز طأنه
الم ةس ل والملت اا ل وإ اادع اتااااتةا ا
نلاي طا اياا ت.ااااميام ا ياأةاي في اط تالااس تا وي ،كاافاا ا
الملت ا ط لدع اليال وتذل السل الملت ا في إ اسه قاطلا لإلاسحل والت ي نلي ت.ميمها
طما يضام اطتاتيادع نلها

ع ن،ا ل كما يتميز طأنه يضا لسااطا العائ اطقت.ااد ط ان

اليلائ الاليييا

ϭϴ
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كما تمم اس اااسع في هيا الي.ااع إل

 ،التةلص ن الليايا الالستااتيذيال تتم ع في

،ياتي هما إ ادع ت وي ،الليايا الالستاتيذيا الااطلا للت وي،ل وانتا

و "اتات،داد" الداقا ن

الليايا الالستاتيذيا بي ،الااطلا للت وي ،ويعتال ،إ ادع ت وي ،الليايا الالستاتيذيا ن ه
التةلص نلها ا،يدا

،

ط تذل تل الملاد نللثا و تذل ق اتاتعملم ن قالع لتعاليا الملاد
مليا إ ادع ت وي،ل ول ،نيايا

و الذيماويا الةد،عل و المعاد ال ايلا وق كانم نس

الالستااتي نلةيضااا للاايا قالع ا 1980ل ويمذ ت اهلهال فا كا يت التةلص نلها طالذانع
البحـث الثاني

طد ،ال ف المالا اا ،دو نعال ال و إلاائها في المسااد ا المائيا "الال اس والم يدا "ل ث
طا

ملياا ال ،

و الت،نيا " "Incinerationطعا

اا 1980ل طيلماا طا

ملياا

إ اادع

الت وي "Recycling" ،في ا 1990

كما

اااس ال ساتااا إل

فضااع تااالي و  ،التةلص ن الليايا الالستااتيذيا هل

التاليااع ""Reduceل يليااه إ ااادع اطتااااتةا ا ""Ruseل ث إ ااادع التا وي"Recycle" ،ل فد،
اتااتةسة وإنتا "اتاات،داد" الداقا طاتااتة ا تاليا التاليزل و تاليا الالسزنا ليي
التاليز تعتما

تاليا

ل ت لياع الماادع ن ال االاا السااااائلاا و ال.اااالالاا إل ال االاا الااازياال ناا تالياا

الالسزنا فهي لالا المادع ال،اطعال طع ال الا ال.لالا والسائلا والاازيال وق انتر ،هيه التاليا
في ط ايا الا ،اللال والعرااا،ي ل وتع

اااذع ة ،ن

اااذال إداسع الليايا ل و ةي،اك تأتي

 ،التةلص ن الليايا الالستاتيذيا طد ،ال ف و الذم ،كما وضا م ال ساتاا

اليذ،ع

وسال إ ادع الت وي ،هي التاليع ن اتااتهسك الداقال وال ياظ ل الملاسد الداليعيا طتااتة انها
في المساتاالعل وزيادع الايما المضاافا للليايا الالستاتيذيا وال
ن تلل الهلال والمياهل وال

ن ل

نذالا الليايا ل وال

ن انالعاثا الاازا المللثا للالييا

ϭϵ
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تضااا م الفصللللل الثالث يضاااا ك اااا،ح أله العمليا التي تساااااله مليا إ ادع ت وي،
الالستاتي ل وترامع مليا نتع دع ونتلل ا الا،

نلها ت هيز الملاد الالستاتيذيا الم،اد إ ادع

ت وي،هال وترمع نلظلنا الت مي ل و مليا الي.ع والي،زل والاسيعل والد

و التيتيم

تعتال ،ن.اااادل اا إ اادع تا وي ،الالستااااتيا نع ا عل ون،طذاا في طعض األلياا طسااااالا
الم مل اا المتلل اا ن

 ،وتالياا

إ اادع التا وي،ل كماا يلجا ا د ن تاااايلااسيلهاا

إ اادع

الت وي"Recycling Models"،ل ن همها :الطريقة األولية س ادع الت وي ،ويدله ليها يضااااأ
التا وي ،الميذاانيذيل والتي تها ا إل إ اادع نيااياا الالستااااتيا إل ني
األتاااتاايال ويت إ ادع ترااايلها للي

الا،

ةلاة وجلدع الةااناا

األتاااتااي طيلما يت في الطريقة الثانوية س ادع

الت وي "Secondary Recycling Model"،إ ادع اتاتة ا الالستاتي دو ال لدع األقع ن الةانا
األتااتايا طتاتة انا تتلاتا ن ةلاااه ال ي ع والتي ق تلت ن ةليط ن نلا الالستاتي
المتلافاا

نا الطريقة الثالثية س ادع الت وي"Tertiary Recycling Model" ،ل فهي ،ياا كيميائيا
س ادع ت وي ،الليايا الالستاااتيذيال وت ليلها إل نذلناتها األوليا ن الملاد الذيميائيال و إنتا
اللقلد طااتااااتةا ا تالياا الت لاع ال ،اس للت لاع الماائي " "pyrolysis of hydrolysisوتعا هايه
الد،ياا نلاتاالا لمعال ا جمي نلا الليايا الالستاتيذيا طما في دل الليايا الالستاتيذيا

يع

الدالاا ""Multi layersل والتي ط تذل الد ،األة،ى نلاتالا س ادع ت وي،ها
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طيلماا يت في الطريقلة الربلاعيلة ""Quaternary Recycling Modelل اتااااتةا ا الليااياا
الالستااتيذيا طتاات،داد ونتا الداقا

،يه ل،قها لستااتيادع ن الداقا ال ،اسيا المةتزنا

فيه ال وتعا هايه الد،يااا األك  ،انتراااااسا واتااااتةا اناا لياي
ا

جهزع

 ،ال  ،ط تتدلا

ونع ا نعا ع س ادع ت وي ،الالستتي كما في الد ،ال سثا األة،ى

البحـث الثاني

إ

ملي ا إ اادع تا وي ،الليااياا الالستااااتيذياا تلف ،ف،ة اتاااات مااسياا ا يا عل ويمذ
ا
ل نة،جا ونلات

تتأتا ا

والمتلتادا تالا كل للمتتاساا

مليا إ ادع ت وي ،الالستاااتي آطا المرااا،و ا ال.ااااي،ع
و ل ف،ادل وتع ن اطتات ماسا اآلنلال ليي يزداد الدل

ل

نلت ااتهاا يلناا طعا يل ل وات ةاع في نعظ نلاالي ال يااع ال ا ي اال وكاافاا الاداا اا ال.اااالاا ياا
والزسا ياال ن اع المسط ل وال ااائا ل واألواني الملزلياال وة،ا ي الميااهل واألنااطيا ل واألدوا
ال .ا يال وهياكع وتلااايس ال سجا والاساااط و جهزع الذماليلت،ل وكاني،ا الت.االي،ل
و جهزع ال،اديل والتليزيل

إلخ وتلاتا كع المساتليا اطقت.ااديا؛ تالال ااا،

كال ،ل

اطتت ماسا

ليا فا اتااااتع،

الي.ااااع ال الي يضاااا ك تاليا إ ادع الت وي ،أله الليايا الالستااااتيذيا

الراائعال و املم تاليا إ ادع ت وي ،راتنجات رقائق التغليف البالسلتيكيل والتي ق ترامع نلاد
نضااافا نسااا ع لعمليا الدالا ال و الدسلل و ال راالا "الملاد الماليا" كما ت اتااتع،ا
تاليا إ ادع ت وي ،القوارير البالسلتيكيةل ليي تع ساتل ا الالللي إي يلي تي،في اط ل والالللي
إي يلي

الي الذ اافا ك  ،ال،اتل اا المسااااتةا نا في إنتاا الالاسي ،الالستااااتيذياا المسااااتهلذاال

وةاااا المساتة نا في تعاليا المياهل والمرا،وطا ل وتم ع ك  ،ن  % 95ن الالاسي ،التي يت
Ϯϭ
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إ ادع ت وي،هال واللساالا المتالايا ت.ال ن الالللي ط،وطيلي ل ونساالا قع ن كع ن الالللي فيليع
كللسي ل والالللي إي يلي نلةيض الذ افا

يا س الدل
طل ل  24نليل
طاانةياا

ل ساتل ا الالللي إي يلي تي،في اط المستة في إنتا الالاسي ،الالستتيذيا
تاااللياكل ودل وفه إل.اااالا 2017ل وتتميز هيه اللل يا ن ال،اتل ا

اتااااتهسك الدااقاا في ملياا ت.ااااليعهاال وطاإنذاانياا إ اادع تا وي،هاال وهل ناا جعلهاا ن
اللا

الملاد األولياا الميضاااالاا في إنتاا الالاسي ،الالستااااتيذياال لياي

الالللي إي يلي تي،

في اط

ك  ،ن  % 50ن الالستتي المعاد ت وي،ه في طعض ال ولل طيلما تم ع نلت ا الالللي

إي يلي

الي الذ افا المعاد ت وي،ه نسالا ضييلال نااسنا طالالللي إي يلي تي،في اط

تد ،هيا الي.ااع يضااا ك إل التع،يف طاألنلا ال،ئيساايا ن األلياف االصللطناعية المعاد
تا وي،هاا ن الالللي تااااتي،ي ل والالللي ط،وطيلي ل لياي ي ا س ل
اطاااادلا يا ال ي ع طل ل  80نليل

الساااال العاالمي ن األليااا

تااالليا ك وفه إل.اااالا

ا 2017ل ويم ع الالللي
والس ا ادل

إي يلي تي ،في اط ن ل  % 70نلهال والمسااتة نا طرااذع سئيسااي في إنتا المسط
وتم اع ليااا الالللي ط،وطيلي ن ل % 25ل طيلماا يم اع اللاايلل للالي  % 5ن ل

تاااال

اطلياا اطادلا يا ال ي ع

ل ال،ب ن

تالا

لياا الالللي ط،وطيلي كال ،ن تالا

لياا اللايلل ل إط

تا اد اللايلل هي األك  ،انترااسا في مليا إ ادع ت وي ،األلياال نظ،ا طنةيا

لياا

كليا جمعهال
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وإ ادع ت وي،هال ةااااا ل نا تذل هلاك كميا كالي،ع نلها نسااالياكل ودل نظ،ا ك لت انسااهال كما
تااااعااس ساتل اا اللاايلل المعااد تا وي،هاا ك  ،سط ياا في األتاااالا ل ناااسناا طاأليااا الالللي
ط،وطيلي ل والالللي إتت ،المعاد ت وي،ها

طيلم ال ساتااااا

نعظ نلت ا البولي فينيل كلوريد يت دفلها في المذالا ل طاسضااااافا إل

البحـث الثاني

نلهال إط هلااك العا ي ن اط تالااسا والم اادي،
ملياا ال  ،والتي تعا ل ةيااسا التةلص ا
الاليييال نتي ا ت.اااا
وللتالا

ال ايلكسااايلا ""dioxinsل وهي ل ه نساااالالا المراااذس ال يليا

ل تلا اط تالااسا الالييياال فاإناه يت اتااااتةا ا تالياا لا ي اال ترااااماع ملياا إ اادع

الت وي ،الميذانيذيل والتي يت فيها
إل

الليايا الالستااتيذيال وت ليلها إل نس ا ل طاسضااافا

 ،الت وي ،الذيميائيا للي.ااع الذيميائي طما يساامى طإزالا ونعال ا " إ ادع اتاات.ااسح"

الذللسل والسمل األة،ى

ت يضاااا ك اتاااتع،ا

تقنية تحويل البالسلللتيك إلى كيماوياتل و هيه التاليا نتالا ألنلا

ن دع ن الاللليم،ا لإلنتا
إل نلت ا

ل المساتلى الت اس ل ليي يت فيها تذساي ،الليايا “ت ليلها"

وليال و وتيدا سنتا ساتل ا ج ي عل تستة

ل تاليع الم ال في إنتا قلاسي،

الالللي إي يلي تي،في اط

كماا طيلام ال ساتااااا

هلااك الع ي ن ال هلد والم ااوط ل واططتذااسا العلمياا التي تها ا

إل ت ساي اللضا الالييي اللات

الليايا الالستاتيذيال ولذ ل يظه ،تأثي،ها طراذع جي طع ل
Ϯϯ
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طيلما تيتا ،طعض الساياتاا والترا،يعا في هيا الراأ إل وضا المعايي ،الملاتاالال والتلسايه
المسئ لساااالساااالاا ونلظلناا التا وي،ل وةدط ال م ل و نظماا الي،زل و ملياا إ اادع التا وي،ل
المضاااااف ا لليااياا الالستااااتيا
ا
وزياادع الايماا

ويالا األناع نعالدكا ل الالاال ي سي ااد لللل

ونالادسا نالتذ،ع لد ،وتاليا إ ادع ت وي ،الالستاتي ل و إنتا طذتي،يا لها الا سع ل ت ليع
الالستاتي إل نذلناته اطوليال و إنتا الالستاتي ال يل الااطع للت لعل وبي،ها ن اططتذاسا
واألط ا الدمللا التي ته ا إل ال
إل تللا

ن الليايا الالستاااتيذيا الملترااا،ع طذ افا والتي ت تا

ليلا لتت لع

ااملم تل المالادسا سللياج عائم لجمع النفايات البالسللتيكية الدقيقة ،ليي اطتذ ،ف،يه ن
المهلا تااااي في هلللا ا نظاا جا يا لم ااولاا تلظيف الم يداا ن الليااياا الالستااااتيذياال تعتما
اليذ،ع المالتذ،ع في ت،كيا تااااياا

اائ ل م الاد الليااياا الالستااااتيذياا المةتلياا ن قلاسي،

و كياس طستاتيذيال و االذا ااي وبي،ها ن الليايا األة،ى الملجلدع في الم يدا طأ اد
كالي،ع كما تمذ ف،يه ن العلمال ن اطتذاس ،ياا ج ي ع طكترااا الليايا الالستاتيذيا ال قياا
التي تت،اوح ل اانهاا ناا طي  20ناايذ،ونت ،إل  1ن في الال ااس والم يداا ل تعتما
اتاتة ا ااالغ يسام الصلب أحمر نيلي " "Dye Nile Redون جان
ن

لمال األليال ال قياا في ا  2016ن اكتراااا

ل

ة ،تمذلم ن مل ا

،ياا ج ي ع لتدلي ،مع إنزيم تي،زه

ل نلا الالذتي،يا له الا سع ل تذساااي ،نيايا الالللي إي لي تي ،في اط المساااتة في إنتا
قلاسي ،المياه الالستااتيذيا المسااتهلذا دا اطتااتة ا اللال لوت ليلها إل نذلناته األوليا ن
الملاد الذيماويال ل ن ل يتيى إنذانيا اتتة ا هيه المذلنا في إنتا قلاسي ،طستتيذيا ج ي ع
لتتمذ تل الالذتي،يا في اللهايا ن
ن

التةلص ن تل اللل يا ن الليايا ةسل  96تااا ال ط كط

ع نيا ن السللا لتت لع في الداليعا
Ϯϰ
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و ةي،ا ك يةتلف تعانع ال ول ن نيهل الليايا الالستاااتيذا لساا س يا كع دولا ليي ت،اها
طعض ال ول اليا ك طيييا كل وآة،ى ل اتااتع اد ل ف تااع ،نلاف

نااطع إتااتي،اد تل الليايا ن

نةتلف دول العال وإ ادع ت وي،ها ليا فا تلاول الفصلل الرابع اتاتع،ا

لت اسب طعض ال ول

في إ داسع الليايا الالستااتيذيا وإ ادع ت وي،هال والت اطي ،السزنا التي ق،تها لللقايا نلهال والتي
ته ا إنا لل

ن كميا الليايا اللات ا ن الادا ا المةتليال و لتاليع اآلثاس الاليييا الضاااسع

وتتضاااام تا اطي ،ال ا ن الليااياا
البحـث الثاني

األوسوطيل نالادسا س اد ت.اااميما

التي تتالعهاا ا د ن دول العاال وةااااااااا دول اطت ااد
فضاااع للملت ا الالستاااتيذيا طه ا زيادع

إ ادع الت وي ،وةيض نسا الملاد الضااسع في الملت ا
وإنتاا نلت اا

د ن،ا

الالستاتيذيال وزيادع المتانا و ال.اسطال

لهاا الاا سع ل الت لاعل وبي،هاا ن التا اطي ،األة،ى لايا فم المه

نلظ،

إل اسج،الا التي تتةايهاا و تةدط لهاا الا ول لمل الليااياا الالستااااتيذياال وت ا يا الم ااط
التي تتدل زيادع ال هلد واةتتمم ال ساتا طاطتتلتاجا والتلايا
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الفصل األول
المواد البالستيكية ،تصنيفها وخواصها وطرق تصنيعها
 .1تمهيد
الالستاااتي

و الاللليم،ا ل و نا يع،ا يضا ك طالل ائ ل الاسع

نااالاد الا يا ت.ل

ن ن.اادس طت،وليال و بازيال و ليليال يمذ تراذيلها في االس نةتليا وق دةلم الملت ا
البحـث الثاني

الالستاتيذيا في ات نلالي لياتلا المعااا،عل ليي تساتة الملت ا الالستاتيذيا في ب،ا
التعاليال والتاليفل كما نها نذل سئيسااي في ت.االي األدوا الملزليال وال.االا يال والداليال
والزسا يال والملسالجا ل واالا ا الساياسا ل والدائ،ا ل كما تهمم يضا ك في إنتا الداقا
المت دعل ليي يساااتة الالستاااتي في إنتا الةسيا الضااالئيا ل ه نذلنا ول ا إنتا
الداقا الرمسيال وفي إنتا ز انف تلسطيلا إنتا الداقا ن ال،ياح
كما تااا

التا التالي في إنتا ل وتدلي ،نلا نتع دع ن الالستااتي ليذل ااالالكا ن ع

اليلطدل و هر اا ن ع الاد ل و ااياال و

ي اللل ن ع الالللسعل و طأللا نتع دع كما يمذ

يذل الالستتي ندا يكا و الالكال ويمذ ترذيله طأ ذال نةتليا ط ل ،.لها
ل ال،ب ن نميزا ل وفلائ الالستتي فإ ن ه و كال ،نراكله هي

نعظ نلا

الالستاتي ي تا إل وقم ليع ج اك للت لعل و ااال م اليا التةلص ن الليايا الالستاتيذيا
نرذلا تسال قلاكا طيييكال واقت.اديا سئيسيكا
 .ϭ͘ϭتركيب البالستيك " البوليمرات" 
الالستااتي ن.اادلى ق ي كا يسااتة في الا ،الساااط

راا ،قالع اةت،ا نادع الالستااتي ل

وهل نراته ن الذلما اليلنانيا طستاتيذلس " "Plastikosالتي كانم تساتة للااف الملاد التي
Ϯϵ
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لها ةااااايا الاللالال و الا سع ل الاللالال والتراااذع طال ،اسع ل هييا قلال
"Fit for Moldingل وتستة لاليا ك كلما الالستتي للاف الاللليم،ا
الل ائ ل والالستاتي ل والاللليم،ا ثس ن.ادل ا

و الل ائ

" Molded or
(1ل)2

و تع،ييا لعائلا ن الملاد المترااطها

في نظه،هاا العاا ل ولذلهاا تةتلف اةتسفاا ك كالي،اك ن لياي ت،كيالهاا ونذلنااتهاال ن ا

ن.اااادلى

ل يلا وجمعها "الل ائ " هل تساميا ،طيا لعائلا الملاد التي تتذل ن جزييا اااي،ع وكالي،عل
وتتميز األنلا الراائعا اطتاتعمال نلها طااطليا التراذيع طالتساةي ل و طالضااط و كليهمال وتتميز
ل ليا فإ هيه الةلاة هي التي دتها اتااا

طليلنتها وقاطليتها لسنضااااا ل وال ليل والسااا
الل ائ
نا الالستاااتي فهل تساااميا إن ليزيا للي
طالع و تااا الم طالع تتاي،

العائلا ن الملادل التي تتميز طأنها إدا انضاااادم

اااذالها طساااهللا ك  ،ن المعاد ل ولعع هيه الةااااايا هي التي

كساالتها تا "الالستاتي "ل وهل الت،جما لذلما""Plasticل وهل يعلي تايي ،اذع المادع إدا ث،
ليها قلع كالي،ع نساليا ك
ناا الاللليم ،فهله اطتاااا العلمي للي

العاائلاا ن الملادل وهل يعلي الملاد التي تتذل ن

ا يا ن كالي ،ن األجزال ال.اااااي،عل والتي تع،ا طاالمليم "Monomer" ،يلجا نل اا
تااااااتااااياا ن اللا ائ ل وهماا اللا ائ الداليعياا "الاللليم،ا

الداليعياا" ن اع المداا الداليعي

وال.ااامغ الداليعي نا اللل ال اني وهل األك  ،اتاااتة انا ك وهل الل ائ الم.ااالعا والتي يدله
ليها ت اوزاك ن.دلى الل ائ المةلاا اطادلا يا ""Synthetic Polymers

()3

ϯϬ
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 .Ϯ͘ϭخلفية تاريخية 
ي،ج ات اسيخ اكتراااااا اللا ائ (الاللليم،ا ) إل

اا  1833لا ناا قاا العاال " تشلللللارلز

جوديير" طعمليا تاساااايا المدا الداليعي طالذال،يمل تالعته التدلسا التي ج،ها العال "جون
ويزلي هيات" في ا  1868في اللطيا المت ع األن،يذيا ل نادع الساليللي ""Celluloidل
والتي نت م ل اللدا الت اس ل طه ا اتاااتال ال العا المساااتة في ت.ااالي ك،ا لعالا
البحـث الثاني

الاللياسدو طها ل إط

هيه المادع ل يمذ ااالها في قلال لتراذيلها طالراذع المدللبل واقت.ا،

ال .الل ليها في اذع سقائه اتاتة نم في االا ا الهيذع ال اةلي لللافي الساياسا ل و فس
ال،تل المت ،كا
ت اكترااا نادع "الالذاطيم" ل نا نت العال "ليو هندريك بايكالند "ل ول نلت طستاتيذي
هي ل وال .اااالل ل طستااااتيا الييللل – فلسناالا هيا (الييلللياا )
طمز الييللل ن اليلسناالا ا
""Phenolicsل وهي ن الملاد الالستاااتيذيا ااااعالا اط اااتعالل وا تال ،اطكترااااا ال اياي
للالستااتي وكا دل في ا 1907

()4

اااال م هيه المادع ن الل ائ ال،ئيساايا ل.اال نلاد

ونلت ا دا نااونا اليا لل ،اسع وتا ،ا نا تال دل إنتا وتدلي ،األلياا اطاادلا يال
وال ،ي ،ال.لا يل في ا 1911
هيا وق ط

()5

ال ساتاااا المله يا لعلل الاللليم،ا نلي للالي ق ،ن الزنا ل وت ي ا ك ا

1919ل ن قيا العال "هيرمان سلتودنجر""Herman Staudingerل طإ ادع تع،يف الاللليم،ا ل
طأنها ن،كالا الذتلا ال زيييا العاليا تتذل ن جزييا
تساهميا

ليلا ت،تالط ن طعضها الالعض ط،واطط

(5ل)6

اه
واطسطعيلياا

را،يليا الا ،الماضاي تدلساك طديياكل في لي تسااس هيا التدلس في ال سثيلا
طعا نع،فاا نيهل ال.اااايااا الاللاائياا للاللليم،ا ل وكاا دلا طعا

وضاااا

ϯϭ
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"سللللتودنجر" نظ،يتاه األول في ل الاللليم،ا ل والتي وضاااا ام طأ الاللليم،ا تتذل ن
جزييا ضااةمال و له ن.اادلى "جزئ كالي -Macromolecule -"،للااايها

()4

كما تاااه

طرااذع كالي ،اكتراا اا العال "كاروثرز نايلون" في تلضاايى اليعا و ،ياا ت.االي الاللليم،ا
تالال طد،ياا الاللم،ع طاسضاافا ""Addition Polymerizationل و طالتذ يف " Condensation

"Polymerizationل ونازال هيا الت.ليف نستة نا ك لت اط
تدلس ل الالستاااتي تدلسا تااا،يعا ونتسلاا لي اطتذ ،تاليا ج ي ع نذلم ن فه
اليعا الاللليم،ا طراااذع فضاااعل نما تااااه في إنتا نلاد طستاااتيذيا دا ةلاة ن سااالال
ونتلل ا كما ااااه

اليت،ع ن  1925إل  1950نمل هائع في

اد الملت ا الالستااااتيذيا

والتي ن ى إنتااجهاا ل اللداا الت ااس ل لياي ت إنتاا ساتل اا اطك،يليا ل والالللي تااااتي،ي
المسااااتة في إنتا لع اط يالل ونلاد التعاليال واألدوا الملزليال و نت م يضاااا ك ساتل ا
الميسني سنتا األ الا الالستتيذيال وإنتا األاالاغ
ت اكترااا وإنتا الالللي إي يلي ةسل فت،ع ال ،ب العالميا ال انيال والي يع ن ه الملاد
الالستااتيذيا في العال ل وت اتااتة انه ةسل تل اليت،ع في تدالياا المع ا ل واألجهزع ال ،طيا
ةااااا كمادع ازلا لذاطس ال،اداسل كما ت تدلي ،وإنتا ساتل ا الالللي إتاات،ا ال ،اسيال
والتي تستة لاليا ك في طلال الالاسب العسذ،يا
ااه

الملاد الالستااتيذيا تدلساك كالي،اكل كما ت تدلي ،نلت ا ج ي ع طع اكتراااا وتدلي،

العلانع ال يازع ن قالع كع ن "كارل زيغلر"ل و"جوليو ناتا"ل نما تاه في الا سع ل ت،تي
الت،كي ال زييي للاللليم،ا نت
اااه

له ت.مي وإنتا طلليم،ا نتة..ا

يضا اا تدلس وإنتا ن مل ا ن الملت ا
فت،ع الةمسااايليا ن الا ،الماضاااي
ك

الالستااتيذيا والمع،وفا طاتا الالستااتي ال ،اس

الهل تااي "Engineering Thermoplastics

"
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ن ع "األتااايتال"ل و "الالللي ك،طلنا "ل طاسضاااافا إل اللايلل ل والييللكسااايل والالللي ني ل
والالللي ( كسي الييليلي )ل والالللي تليل
طيلما اه

فت،ع تاتيليا وتاالعيليا الا ،الماضاي إدةالل وإنتا نلاد طستاتيذيا ج ي ع

ن ع ل ائ الالللي إتاات ،ال ،اسيال والمسااتة نا في إنتا المذلنا الةاسجيا للسااياسا ل وقد
الايااسل والالاسي،ل وإنتاا ساتل اا اللت،ياع " ،” Nitrile Resinsوإنتااج البالساااااتيا الحراري
البحـث الثاني

" ”High Temperature Plasticلتلبياة نتدلالاا الملت اا الالستااااتيذياا التي تتدلا الا سع ل
العمع طرااذع نسااتم ،في دسجا ل،اسع اليال ن ع كال،يتي الالللي فيليعل وتااليل طللي إي ،ل
والتي اممم في الال ايا لتلاليا نتدلالا الا ا الدي،ا
في السااااللا األةي،ع ت تدلي ،وت.اااامي طلليم،ا جا يا عل دا ةلاة نعيلاا ون ا دع
نساالاا ك ترااله الاللليم،ا التالي يا ن ت ساي ةلاااها وإكسااطها ةلاة نميزعل ن ع الالستاتي
ال.اال ل واأللياال والمدا ال.االا يل وال،باوى ""Foamsل وكا دل نتي ا ليه فضااع
للعسقاا طي ت،كيا " "Structureالاللليم ،وةلااااااهل وتلاف ،نلنيم،ا جا يا ع نلةيضااااا
التذليا و يضا ك نتي ا إدةال تاليا طلم،ع ل ي ا.
 .3.1تصنيع البالستيك "البوليمرات "
تت

مليا الاللم،ع و ت.الي الالستاتي ةسل ثس ةدلا

تااتايا وهي :ةدلع ط ل التيا ع

""Initiationل وةدلع التذاث ،و اللمل "" Propagationل ويت فيها تذل السالسالا الاللليمي،يا
اللاانياال وطا ل تذااث ،الساااالساااالاا الاللليم،ياال ث تاأتي الةدلع ال اال اا وهي ةدلع اسنهاال
""Terminationل ويت فيها اكتمال طلال الاللليم ،وإنهال تيا ع الاللم،ع هلاك

ع  ،سئيسيا
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للاللم،عل و همهاا ،يااا الاللم،ع طااسضااااافاا ""Addition Polymerizationل و ،يااا الاللم،ع
طالتذ يف ""Condensation Polymerization

 .1.3.1البلمرة باإلضافة
يت فيها إضاافا الملنيم،ا تالال ل

اذع ن لللل و نسات ل ""Emulsionل و طةاس

وال تلل األة،ل ويذل الاللليم ،اللات له ني

اللل ا " "Unitsالمتذ،سع ن ع الملنيم ،تمانا ك

ون ن لا هيه الد،ياال إنتا الالللي إي يلي ل والالللي تاااتي،ي ل والالللي ك،يللنيت،يعل والالللي
ني يع ني إك،يس ل والالللي كللسي فيليع يالي الرذع ( )1نةدط ،ياا طلم،ع نلنيم ،اسي يلي
في ال الا الاازيا سنتا الالللي إي يلي
الشكل ( :)1مخطط طريقة بلمرة مونيمر اإليثيلين في الحالة الغازية إلنتاج البولي إيثيلين

الم .سŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌŝƚĂŶŶŝĐĂ͘ĐŽŵͬƐĐŝĞŶĐĞͬƉŽůǇŵĞƌŝǌĂƚŝŽŶͬŵĞĚŝĂͬϰϲϴϳϰϱͬϭϳϵϳϮ :

ϯϰ
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ناا في لاالاا إضااااافاا الملنيم،ا

ااااذاع نساااات لالاا ل يتذل فيهاا نزي الاللم،ع

ل

المساات لالا ن اللتااط اطنتراااس كالمالل و انع اتاات سب ""Emulsifying Agentل وتذل
اادع ل

ااااذاع جساااايماا ب،وياا ااااااطلنياا نةتلياا األل اا ل تذل نهاايتهاا الم الاا للماال

""Hydrophilicل إل الةااس ل واللهااياا الذااسهاا للماال " "Hydrophobicإل الا اةاعل ويضاااا
المزي يضااا ك الالادئ ""Initiatorل والملنم ،والي يذل جزلاك نله دائالا ك في المساات ل ل وجزل
ة ،نلترا ،ل

اذع قد،ا ونساتا،ع فيهل يالي الراذع ( )2نةدط ،ياا الاللم،ع طاسضاافا

البحـث الثاني

للاللليم،ا في ال الا المست لالا
الشكل ( :)2مخطط طريقة البلمرة باإلضافة للبوليمرات في الحالة المستحلبة

الم .سŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌŝƚĂŶŶŝĐĂ͘ĐŽŵͬƐĐŝĞŶĐĞͬƉŽůǇŵĞƌŝǌĂƚŝŽŶͬŵĞĚŝĂͬϰϲϴϳϰϱͬϭϳϵϳϮ :
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 .2.3.1البلمرة بالتكثيف Condensation

يتذل في ،يااا الاللم،ع طاالتذ يف طلليم ،ةدي إدا كاا الملنيم ،ي تل
ن مل تي فعاالتي ل طيلماا يتذل الاللليم ،المتراااااطا إدا كاا الملنيم ،ي تل

ل
ل

اع

ن ااني فعاالاا ويلت في الاللم،ع طاالتذ يف نلات ثاانلياا ""by productsل ويت تذ ييهاا لايا
ا تام نله تسميا الد،ياا "طالتذ يف"
تتميز طلليم،ا

التذ يف اادع طلجلد ن ااني ساطداا ل،طط الللا ا

ن طعضها كم مل ا اطتت"،

المتذ،سع

" في الالااااللي إتت،ا ل واطنياا ا " "NHCOفااااي

الالاااااللي انياااا ا ل وتعتال ،هيه السما األتاتيا في تمييز الاللليم،ا التذ ييياااااا اااا
طااالليم،ا اطضافا .ن ن لا ،ياا الاللم،ع طالتذ يفل إنتا الالللي إي يلي تي،في اط ل
طتيا ع لمض التي،في الي ن اسي يلي جليذلل الاا ك للمعادلا التاليا:

وكايلا إنتاا الالللي إتاااات ،اللاات ن تذ يف نهيا سيا لمض اليي االيا "لمض ك،طلكساااايلي
ثلااائي"ل ن ال ليسااااي،ول " ك لل ثسثي" يالي الرااااذااع ( )3نةدط إنتااا الالللي إي يلي
تي،في اط طد،ياا الاللم،ع طالتذ يف

ϯϲ
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الشكل ( :)3مخطط إنتاج البولي إيثيلين تيرفيثاالت بطريقة البلمرة بالتكثيف

البحـث الثاني
الم .سŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚŝƚĂĐŚŝ͘ĐŽŵͬďƵƐŝŶĞƐƐĞƐͬŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞͬƉƌŽĚƵĐƚͺƐŝƚĞͬŝƉͬƉƌŽĐĞƐƐͬƉĞƚ͘Śƚŵů :

 .ϰ͘ϭأنواع البالستيك
ي ةع الالستاااتي في ن مل ا واتاااعا ن الملت ا وق لع ن ع نلاد ة،ى ك ي،عل ن ع
الاةراااا ا ل والاماعاااد ل والازجااا

يالجاا لالالاي  700نال نا الالاا ائا الا ا،اسيااا فاااط

""Thermoplasticل ن معااا في ك  ،ن  18ااائلااا ن الاللليم،ا ل ون

ك  ،الاللليم،ا

اااايل اا ك الالللي إي يلي ()PEل والالللي ط،وطيلي ()PPل والالللي فيلياع كللسيا )(PVCل والالللي
إي يلي تي،في اط ()PETل والالللي تاااتي،ي الممت ()EPS
 % 91ن إجمالي إنتا الالستااااتي

()8

يم ع الالستاااتي ال ،اس ن ل

الميا ك ()24ل يضاااا الجدول ( )1األنواع األكثر شاااايوعا،

واستخداما من البالستي الحراري ،والبالستي المتصلد بالحرارة.
ϯϳ


ˇمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك)

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد ال�ساد�س و الأربعون  - 2020العدد 174

79



الجدول ( :)1األنواع األكثر شيوعاً ،واستخداما من البالستيك الحراري ،والبالستيك المتصلد بالحرارة

البالستيك الحراري
""dŚĞƌŵŽWůĂƐƚŝĐ

البالستيك المتصلد بالحرارة
""dŚĞƌŵŽƐĞƚ



*البولي إيثيلين "."W
*البولي بروبيلين "."WW



*البولي فينيل كلوريد "."Ws
*البولي إيثيلين تيرفيثااليت "."Wd



*البولي ستيرين "^."W
*البولي ستيرين الممتد"^."W



*أكريلونيتريل  -بيوتادايين -ستيرين
"^"͘



*إستيرين -أكريلونيتريل "."^E
*البولي أميد "."W



*البولي كربونات ""W
*البولي ميثيل ميثاإكريالت "."WDD

* البولي يورثان.
"WŽůǇƵƌĞƚŚĂŶĞ".
* البولي إيستر غير المشبع.
"͘"hŶƐĂƚƵƌĂƚĞĚƉŽůǇĞƐƚĞƌ
*راتنجات اإليبوكسي.
"ƉŽǆǇƌĞƐŝŶƐ".
*راتنجات الميالمين.
"."DĞůĂŵŝŶĞƌĞƐŝŶ
*الفينيل إستر.
ΗsŝŶǇůĞƐƚĞƌΗ
*السيليكون.
͘""^ŝůŝĐŽŶĞ
*الفينيل -فورمالدهيد.
͘""WŚĞŶŽůͲĨŽƌŵĂůĚĞŚǇĚĞ

*المطاط الحراري "dŚĞƌŵŽƉůĂƐƚŝĐ
.;dW^ͿͲ "ůĂƐƚŽŵĞƌƐ

*بولي اريل سلفون "."W^h

*اليوريا  -فورمالدهيد.
͘""hƌĞĂͲĨŽƌŵĂůĚĞŚǇĚĞ

*الفلورو أميد.
*البولي إيثر إيثر كيتون "<"W

*الراتنجات الفينولية.
͘""WŚĞŶŽůŝĐƌĞƐŝŶƐ

*البولي أوكسي ميثيلين "."WKD
*البولي بيوتيلين تير فيثااليت "،"Wd
....إلخ.



*راتجات األكريل .
͘"... ،"ĐƌǇůŝĐƌĞƐŝŶƐإلخ

المصدرƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŽĨƉůĂƐƚŝĐŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ͕WůĂƐƚŝĐƐ–ƚŚĞ&ĂĐƚƐϮϬϭϴ :
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 .1.4.1تصنيف البالستيك
ت.اااال الذ ي ،ن نلت ا الالستااااتي ن ع قلاسي ،المياه و اللا ليظ الدعا ل ن نلا
نةتليا ن الالستااتي ل وليل قانم جمعيا ااالا ا الالستااتي ""SPIل طتأتااي

نظا لت.االيف

الالستااتي ل لت يسااهع التأك ن نل الالستااتي المسااتة ن ليي نسئمته لت ايه الا،
نلهل ونسا ع الاائمي

ل

مليا إ ادع ت وي ،الالستتي

ل ف،زه طسهللا ن ةليط الليايا

الالستاااتيذيال وإ ادع ت.اااليعه طراااذع تااالي ل والتةلص ن األنلا األة،ى المةتليا ط.ااالسع
البحـث الثاني

ا ا ي ا دو إل ا ضاا،س طاألف،اد و طالالييا .ليل فإ لذع نل طستااتي سنز "سق "ل و نا
يدله ليه كلد تع،ييي" " Plastic Identification Number- PINل وهي الاسع
 1إل  7داةع ن لي الت وي ،وتم ع األنلا المةتليا للالستتي

سقا ن

()21

الرمز ( )1يميز هيا ال،ق نلت ا نادع الالللي إي يلي تي،في اط ""PETل التي تساااتة في
ت.الي قلاسي ،المياهل والمرا،وطا الاازيال والع.اائ،ل ويت التةلص نلها وط يعاد تعاليتها ن،ع
ة،ىل نظ،ا ك لما سع هيه العاللا

ل انت.ااة جزل ن الملاد المعالأع طهال كما يمذ

تلمل

الالذت،يا فيهال ليا تستة هيه الملت ا لم،ع وال ع فاط
الرمز ( )2يميز هيا ال،ق نلت ا نادع الالللي إي يلي

الي الذ افا "" HDPEل والتي تتميز

طاال.ااااسطاال والالع والاا سع ل ت ماعل وناااوناا نياادياا ال ،لطاا والااازل ن اع إنتاا األكيااس
الالستتيذيال و اللا ال لي ل والع.ائ،ل والملظيا ونلت ا العلايا الرة.يا
الرمز ( )3يميز هيا ال،ق نلت ا الاااااااالللي فيليع كللسي "" PVCل والتي تتميز نلت اته
طاللضاالحل والالعل والا سع ل الت معل وتسااتة في إنتا

اللا الزيل ل وإنتا الملاتااي،

الالستتيذيا في قدا الاللال والتريي
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الرمز ( )4يميز هايا ال،ق نلت اا

الالللي إي يلي نلةيض الذ اافاا ""LDPEل والتي تتميز

اط الالعل والاا سع ل الت ماعل والم،وناال وتااااهللاا الالهل ول ز ال ،لطاا وهي نلت اا
اااال ا و نلا ل

آنلاا

عما في دسجا ال ،اسع العاديا تسااتة في ااالا ا األكياس الالستااتيذيال

واألكياس الالستتيذيا المستة نا في تاليف المةاللزا ل و بديا العاللا
الرمز ( )5يميز هايا ال،ق نلت اا

الالللي ط،وطيلي ""PPل والتي تتميز طاالالعل وت مااع

وناااوناا دسجاا ال ،اسع والملاد الذيمااوياا والا هل والزيل ل وهي نتعا دع اطتااااتعمااط ل
وقاطلا س ادع اطتااااتة ا ل ولها الا سع ل ل ز ال ،لطا ت ةع في ااااالا ا كلاب الزطاد ل
و اللا اللال ل وت.لي األكلاب وال .ل ل وتستعمع في ف،ا الميذ،ويف
الرمز ( )6يميز هيا ال،ق نلت ا الالللي تااتي،ي ""PSل والتي تتميز طالراايافيال وتااهللا
التراذيع ت ةع في إنتا لاويا الاليض واال األبديا التي تساتة لم،ع وال عل وال.ا ل
وال.الانيل والساذاكي ل واألكلاب الالستاتيذيال واليل "ال،باوى" المساتة في االا ا كلاب
الرا والاهلع
الرمز ( )7هل األةد ،ل اس س ل ألناه ي،نز لعا ع نلاد نلهاا "الالللي ك،طلناا " التي
ت تل

ل الاليساااييللل يه ") "bisphenol-A (BPAالتي تتدى إل ةلع طعض اله،نلنا في

ال ساااااا وتساال الع ي ن المراذس ل وةاااا ل األ يال ألنه كا ي.ال نله طعض لعاب
و دوا األ يالل و يضاااا الع ي ن الملت ا كاللظاسا ولافظا الهلاتف

()21

يالي الراااذع

( )4الري،ا "ال،نلز" الملجلدع ل الملت ا الالستتيذيال ون ى نا و ةدلسع كع نل

ϰϬ
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شكل ( :)4الشفرات "الرموز" الموجودة على المنتجات البالستيكية ،ومدى أمان أو خطورة كل نوع

البحـث الثاني
ϰϭ
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 .5.1اإلضافات
هلاك اآلطا ن اسضااافا التي يمذ إضااافتها إل الملاد الالستااتيذيال األبلاليا نلها ط
تتث ،ل الالييال و ااا ا اسنسااا ل ليي إنها إنا نها ط تهاج "،تلتاع" طسااهللا ن الاللليم،
الم تل

لي

ليهال و

لها ةلاة تاااميا إط

هلاك

د ه " طيسااااييللل-إيه" )(BPAل

ون الدا الله ن نراااتاا الال،و ل واليي اليمل وإضاااافا الم الم اسضاااافا نلضاا ج ل
طساال اطضا،اس ال.ا يا التي ق تساالالهال ن ع ثلائي الييللل -يتا " "Stabilizersالم.العا ن
الذاادنيل  /الالااسيل ل وال،اااااااةل لياي ن الممذ

تهااج "،تلتااع" طعض نذلناا

هايه

اسضاافا إل تادى الاللليم ،فتساال تلل ل بييا و األدويال نما يساتلز ال ،ة في اةتياس
الملات نلها
د األط اا

العلمياا ال ا ي اا إل لظ ،طعض اسضااااافاا في طعض التداليااا الاايائياا

وال وائياال وبالالاا نا يت التعاانع ط ،ة ن اسضااااافا الالستااااتيذياال وتراااات ،إداسع الاايال
وال وال األن،يذيا " "FDAتلف ،نلاااااايا نعيلا في اسضااااافا المسااااتة نا في التدالياا
الاايائياا والا وائياا ل وجاه الة.اااالةل وإج،ال اةتالااسا كيمااوياا وليلياا ليهاا للتاأكا ن
تسنتها ل .ا اسنسا

()16

تضاا ن مل ااااااا واتااااااعا ناااااا اسضااااااافا إل الالستتي المل.ه ،ثلال مليا
الترذيع والت.لي لتساااااهيع مليا الت.ااااالي ل وتالياااااع التذلياااااال وترمع ل تاليع الم ال
المزلاا ""Lubricantsل ن ع تاتي،ا الزن " "Zinc Stearateالمساتة في االا ا نلت ا
الالللي إي يلي ل كما تضاااا الم التا " "Stabilizersتاالا كل كانم ن،كالا
نسح لما

ضااليا نع نيال و

دهليال و كاتي بي ،ضليا " "Inorganic Oxidesس اقا و نل ل و ت لع

للاللليم،ا نتي ا تع،ضاها لل ،اسع و للضالل ثلال تةزيلهال ولزيادع فت،ا اتاتة ا الالستاتي
ϰϮ
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طيلماا تسااااتةا الملا ناا " "Plasticizersن اع الييلياع ""Vinylesل واألك،يلا ل و الساااايليللز
" "Cellulosicل عاع الاللليم،ا

ن،ناا وليلاال ولةيض دسجاا ان.ااااهااسهاال ودسجاا ل،اسع

و نا يدله ليها يضاا ك دسجا اطنتاال الزجاجي " "Tgوهي دسجا ال ،اسع التي يت لل

التزجي

ل ها الاللليم ،إل ال الا الزجاجيا "ت لل ن تاااائع لز إل نادع اااالالا وقليا و زجاجيا -
دو

له تالللس"

ي

()20

البحـث الثاني

تسااااتةا للالي  ٪ 90ن جمي الملا ناا الملت اا االمياا في ااااال نلت اا ن،ناا ن
الالللي فيليع كللسي ""PVC
التاتا ا

()18

ييك ،نه ت ت.االي الالللي فيليع كللسي ألول ن،ع في الا،

رااا،ل ولذ طساااال قلا قاطليته للتراااايع والتراااذيع في

وجلد المل نا ل ون التا

ال ،اسع ل يت تسااالياه و اتاااتة انه طذ ،ع في دل اللقم لت ط العال األلماني فريتز كالت
" "Fritz Klatteفي وقام نالذ ،ن الا ،العراااا،ي ل في نز هايا الاللليم ،الاااس واله
إتاااات،ا

كملعماا

وزيل

ت اسيا كل وهذيا ول

" "Softenersلت تمذ ن إنتاا الالللي فيلياع كللسيا الم،

فذ،ع اتاتة ا المل نا كمذلنا سئيسايا للت،كيالا الالستاتيذيال والساماح

طسهللا ترايله وترذيلا واتتة انه في

ي ن التدالياا المةتليا والمتلل ا

ط للل ا  1943زاد طراذع كالي ،الدل

ل نلت ا

 150نل ن المل نا المسااتة نا ن الملاد الالستااتيذيا
لمض اليي الي

ن

()18

ه فيا ن المل نا ل طساااال كيالتها وانةيا

المل نا ل وهلاك طاليعع ك  ،ن
تاا ،ا نا اااال م إتاات،ا
تذليا إنتاجهال و ااااالى ن،ك

دا ( -2إي يع هيذساايع) في اط " " DEHPن المل نا األك  ،اتااتة ا كنا ل ندا واتاا ل
وتاه في ن اح ت.لي نلت ا ن الالللي فيليع كللسي نلاتالا لستتة انا الداليا

()18

ϰϯ
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تضااا يضاا ك طعض اسضاافا المضاادع ل كسا ع " "Antioxidantsوالتي تساه في إ اقا
مليا األكسا عل كما تضااا ليانا ك إل الالستاتي نلاد نضاادع لتذلي الرا لا الساالالا

لو
ل

تااد ه فيما يع،ا طالذه،طال الساااكلا وق تضاااا طعض اسضااافا

و لانع اطنزط

" "Slip Agentsفي ااااالاا اا طعض اللا ائ ن اع الالللي إي يلي ل والالللي ط،وطيلي طها ا تالياع
نعانع اطلتذاك " "Coefficient of Frictionتضااااا يضاااا ك إضاااافا التللي واألااااالاغل
وإضااافا الساادل الال.اا ،واللل "" Optical Brightness and Colourل وإضااافا نل
التاال

" )14( "Anti-foggingسكساطها اللل والمظه ،الم،بلب
ن ه العلانع المتث،ع ل ة.اائص ةليط الالستاتي هل دسجا الت ان

الةليطل تلجا
الت اان

()15ل وتسااااتةا

 ،نةتلف سلا ا هايا الت اان

" "Compatibilizerتعماع ل زياادع نساااا الت اان

واطنترااس طي

ا يا ع ن إضااااافاا

فيماا طيلهاال ودلا لزياادع الت،اطط

لاس الاللليم،ا وطعضاهال وتالع ن التلت ،الساد ي طي

ن قلى التساه طيله فيظه ،وكأنه

لاس الاللليم ،وتزي

لس وال .

إضاافا طعض الملاد و اسضاافا ن الممذ
الاللليم،ا

نلا

طي نذلنا

يساا

ل ت ان

نل ي نةتليي ن

ل ةلدهما تالياكل ون دل ل فإ طعض اسضاافا األة،ى ق تاي ،طراذع كالي ،ن

ة.اائص الالستاتي المعاد ت وي،ه (ن ع إضاافا نااونا لسااتايا دسجا ال ،اسعل واألكسا عل
والهراا اا " "Brittlenessنااسنا ن الالستاتي الالذ "Virgin Material" ،في طعض ال اط ل
يمذ التالا

التلاياال والت ،اااايىل والاسااااع اط الماييالاا ل و

ل دلا ن ةسل طعض ةدلا

طاتاتة ا ن التا ل ون دل فإ هيه العمليا تضايف تذليا إضاافيا إل التذليا اسنتاجيا وطالتالي
تالع ن الا سع التلافسيا للملاد الالستتيذيا المعاد ت وي،هال نااسناك طالالستتي ال ي

()16

ϰϰ
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يتلل ن تلى اسضااافا في نلت ا الالستااتي المةتليا طرااذع كالي،ل ن قع ن ٪ 1
في قلاسي ،الالللي إي يلي تي،في اط ""PETل وت.اع إل نا طي  ٪ 60-50في نلت ا الالللي
فيليااع كللسي ا ""PVC

()16

االال اا نااا ي ا
با ك

ت ساايلهال والتذليا اطقت.اااديال ليي
إنتاا الاللليم،ا

ت ايه تلاز طي الةلاة التاليااا المدللب

تذليا طعض اسضااافا ق تذل بل طذ ي ،ن تذليا

ال،ئيسااااياا ون دلا ل فاإ الالعض اآلة ،بي ،نذلفل ن اع الملاد الماالياا "

ال رلا " بي ،العضليا ن ع ال
البحـث الثاني

ط تتاي ،و تسااااتهلا

 ،ال ي،

و نس ل طلدسع "التل "

()16

بالاليا اسضافا

و تت لاع ثلاال ملياا إ اادع التا وي ،طاالد ،الميذاانيذياال ألنهاا ناااوناا

ل سجا ال ،اسع المساتة نال إ وجلد هيه اللل يا ن اسضاافا ط يتث ،تالالا ك ل ة.اائص
الالستااتي المعاد ت وي،ه يالي ال ول ( )2قائما طالعض نلا اسضااافا المسااتة نا لت سااي
ةلاة الالستتي

ϰϱ
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الجدول ( )2قائمة ببعض أنواع اإلضافات المستخدمة لتحسين خواص البالستيك
اسضافا
• الم التا
""Stabilizers
نضادا األكس عل
ن التا األ عا فل
الالليس يال ون التا
ال ،اسع " Heat
"Stabilizers

•
•
•
•
•
•

• المل نا
""Plasticizers

نسالا اطتتة ا  %طاللز
%4 -0 05
تعتما اللسااااالاا المسااااتةا ناا ل الت،كيا
الذيميائي لإلضافال والاللليم،
نضااادا األكساا ع الييللليا تسااتة طذميا
نلةيضاااال نا واليلتاااييم ""Phosphites
ل
فيستة طلس
وتساتة قع اللسا في نلت ا الالللي إي يلي
االيل ونلةيض الذ اافاا الةدي (LLDPEل
)HDPEل
ل في نلت اا الالللي
وتسااااتةا نسااا ا
تتي،ي طأنلا ه ""HIPS&GIPS
تسااااتاةاا نا،كاالااا الاذااادنايال ل والازناا ل
وال،ااةل والا .ي،ل والالاسيل في نلت ا
الاللل فيليع كللسي وتع ن،كالا ال،اااة
األك  ،كيالع ن بي،هال وتساااتة في كميا
قع

• تت،اوح نساا اتااتة انها في نلت ا الالللي
فيلياع كللسي الم،نا " "Flexibleنا طي -20
% 60
*تسااتهل نلت ا الالللي فيليع كللسي للالي
 % 90-80ن إجمالي اتتهسك المل نا

الملاد المستة نا
•
•
•
•
•
•

طيسييللل إيه )(BPA
ن،كالا الذادنيل .
ن،كالا ال،ااة.
ن،كالا الللنيع فيللل.
ن،كالا األوكتيع فيللل
1ل3ل -5ت،ي (اوكسااااي،ا -2-يمي يااع) 1-ل3ل-5
ت،ا إزيلا 2-ل4ل -6ت،ايل

"1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl) - 1,3,5-triazinane-2,4,6"trione

• نلنيع فيللل ( نسح الالاسيل والذالسيل )
• نلاد طاسافيليا نذللسع ق.ي،عل ونتلتدا السلسلا
" " Chlorinated Paraffins SCCP-MCCP
•
•
•
•
•
•
•

د ايزو طلتيع في اط ""DIHP
الاللزيع طيلتيع اليي اط ()BBP
نذ،س (-2إي يع هذسيع) في اط ()DEHP
نذ،س ( - 2ني لكسي إي يع) في اط ()DMEP
د طلتيع في اط ()DBP
د تلطلتيع في اط ()DiBP
ت،ي ( - 2كللسو إي يع) فلتيا ()TCEP

ϰϲ
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تابع الجدول ( )2قائمة ببعض أنواع اإلضافات المستخدمة لتحسين خواص البالستيك
اسضافا
• ن الدا الله
""Flame retardants

البحـث الثاني

• الملاد الماليال و
ال رلا

نسالا اطتتة ا  %طاللز
• تسااااتةاا في نلت ااا الالللي فيليااع
كالالسياا الالايالااا ""Softل والاعالازلل
والتاليف طلس % 30-5
• نراااتاا الال،و تساااتة طلساا -12
%18
• يلج نلها ثس ن مل ا " ضااليا
بي ،فعاالاا" "nonreactiveل وفعاالاال
وبي ،ضليا

•
•

""Filers
•

•

المللنا بي ،العضليا
" Inorganic
" Pigments

تستة طلس ت.ع إل % 50
تسااااتة ا ك،طلنااا الذااالساااايل في
األسضيا الالستتيذيا طلس اليا ج اك
()٪50ل وت.اااع نساااالتها في نذلنا
األناطي ن  ٪ 30-0و ك ،
تسااااتةا األليااا الزجااجياال وطلدسع
التلا في نلت ااا الالللي ط،وطيلي "
 " PPفي تدالياا االا ا الساياسا ل
و ادع نا تذل في ل ود ٪ 40-20
يضاا
تساتة يضاا األلياا الزجاجيا ك
في الاللليم،ا الهل تااايا (ن ع  PAو
 )PBTفي تاليااا وتعزيز الملت ااا ل
وتت،اوح نسالتها نا طي %70-5

• تسااتة طلس ا تت،واح نا طي - 0 01
% 10

الملاد المستة نا
• نلاد طاسافيليه نذللسع ق.ي،عل ونتلتدا السلسلا
" " Chlorinated Paraffins SCCP-MCCP
•
•

لمض الاللسي
ن ا ااالاادااا الاالااهاا ن ا نراااااتاااااا
""Brominated flame retardants
ت،ي ( - 2كللسو إي يع) فلتيا ()TCEP
لمض الاللسي

•
•
•
•
•
•
•
•

ك،طلنا الذالسيل
طلدسع التل ل الدي "الديله" Clay
كسي الزن
نس ل نع ني
نس ل الةر
األتالستلس
كال،يتا الالاسيل
الت،اب الا يااتلني و الا يااتلنيام " silicious
" earth

•
•

•
•
•
•
•
•
•

الااالاا،و

ن،كالا
ال ي
ن،كالا
ن،كالا
ن،كالا
ن،كالا
ن،كالا
ن،كالا

كال،يتي الزن ل كسااااي الزن ل كسااااي
الذادنيل – الملاليز
ثاني كسي التيتانيل
الذادنيل
الذ،و
المابلسيل
ال،ااة

ϰϳ
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تابع الجدول ( )2قائمة ببعض أنواع اإلضافات المستخدمة لتحسين خواص البالستيك
نسالا اطتتة ا  %طاللز
تستة طلسالا % 2 5-0 01

اسضافا
المللنا العضليا
""Organic Pigments
نللنا األزو اليائالا

• تسااتة في الملت ا الالستااتيذيا دا
الريافيا اليال نااونا ن ودع لل ،اسع
والضلل
• تستة س دال ةلاة للنيا نر،قا

Soluble
Azo-colorants
نعززا ل ناليا

• ن،كالاا
لليوطا "

الملاد المستة نا
كلطاالام ثلاائي األتاااايتاا

" بي ،قااطلاا

• ن،كالا األزو

• تستة طلس % 30-15

•
•
•

األلياا الزجاجيا
لياا الذ،طل
لياا األساني

• يعتما نسااااالاا اتااااتةا انهاا ل ك اافاا
ال،بلعل وإنتا الااز الم تمع للعانع

•
•
•
•

آزو د كاسطلناني ""Azodicarbonamideل
طلزي د تليلنيع هي سازي ()BSHل
الاللتا ل
ثاني كسي الذ،طل

لانع الزله /اطنزط

•
•

% 3- 0 1
تعتم اللسااالا المسااتة نا ل الت،كي
الذيمياائي لعااناع الزلهل ونل الاللليم،
الالستتيذي

•

إضاااااافااا اطنزط تالااع ن اطلتذاااك وتتيى
تهللا التعانع ن الاللليم،
يع اتااتة ا إضااافا اطنزط في الالستااتي
ندلالكا مليكا لذع ن الملت والمستهل اللهائي
يتد اطلتذاك العالي إل اعلطا في
يمذ
لف لياا ال،قاائهل وإنتاا األكيااسل و ملياا
التاليف

لانع المعال ا

•
•
•

%2- 0 1
الالي ،وكسي ا الم يزا ل
المع س

"" Reinforcements
لانع الترذيع طالليخ
""Blowing Agent

""Slip agents

""Curing Agents

•
•

•
•
•
•

4ل -'4دا انيلل ثلائي فيليع ني ا ()MDAل
" 4,4’-Diaminodiphenylmethane
;)."(MDA
2ل-'2دا كللسو 4-ل -'4ني يلي دا نيلي
()MOCAل "2,2’-dichloro-4,4’-
;)"methylenedianiline (MOCA
اليلسنال هي  -نلت ا التيا ع ن األنيلي
الهي سازي

الم .سImproving Markets for Recycled Plastics: Trends, Prospects and Policy Responses, OECD Publishing, :
Paris,2018.
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 .ϲ͘ϭطرق تصنيع وتشكيل البالستيك 
ي.اااال نلت الالستااااتيا اللهاائي ن ةسل ن،للتي ل ولهماا إنتاا ال،اتل اا ن نلادهاا
األوليا ن المرااااتاا الالت،وليا " ناف ا و باز"ل و ن الم.ااااادس ال يليال وتال الراااا،كا
العاالمياا الذال،ى طااتاااات مااسا

ضااااةماا ليلاا األجاعل وتعتما في ملهاا ل ن.اااااان

الالت،وكيمااوياا ل لياي تتلف ،طهاا نعااناع تدلي ،و ط اا لا ي اال ونتة.اااا.ااااي سنتاا

نلا

البحـث الثاني

نةتليا ن ال،اتل ا في اااذال قياتااايا " "Standardكالمسااااليهل وال اليالا ل والسااالائعل
والع ائ

نا الم،للا ال انيا ن اااالا ا الالستاااتي فهي إنتا الملت اللهائيل طد ،تراااذيع

"قللالا" نةتليال الاللالا و الترااااذيع ""Moldingل هي تاليا انا يمذ اتااااتة انها ن الملاد
الالستااتيذيا ن الل ائ ال ،اسيال و المت.اال ع ل،اسيا ك ت.االي نلت نهائي ي.االى لستااتعمال
واطتتهسك اليلني
يتميز الالستااااتيا طاأناه يمذ

يت لل إل ناادع ليلاا وسطماا تااااائلاا لا دسجاا ل،اسع

نلةيضااا نساااليا ك ق ت.ااع إل  ° 200-150وهيه الةاااايا تسااا
ويمذ اتاااتة ا قلال نةتليا الت.ااااني سنتا

ل ترااذيلا قالع الت،اقهل

للاحل و نلاد سبليال و نلت ا ن لفال و

ااالالال وطمةتلف األل ا والمااتااا لساا اطتااتة ا اللهائي المدللب للملت ()6ل ون ه
 ،الترذيع والت.لي للالستتي نا يلي:
 .1.6.1طريقة القولبة" التشكيل" بالحقن ""Injection molding

تعد طرقتي التشااكيل بالحقن ،والبثق" "Extrusionمن أكثر الطرق المسااتخدمة علن نطاق
واساع لتصانيع البالساتي الحراري ( .)6وتعتبر طريقة التشاكيل بالحقن من الطرق االقتصاادية،
وتصاال إلنتاج منتجات بالسااتيكية صا يرة أو كبيرة الحج  ،هذا ويت إضااافة مجموعة متنوعة

ϰϵ
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من اإلضاااافات ،والمحسااانات أثناا عمليات التشاااكيل أو التصااانيع لتحساااين الخواص النهائية
للمنتجات ،حسب االستخدا المناسب لها.
طريقة التشااكيل بالحقن " "Injection moldingليساات طريقة جديدة ،فقد ت إصاادار برااة
اختراع لها في عا  ،1872الَلة تشاااكيل بالحقن لنترات السااايليلوز الملدنة بالكافور ،الساااليوليد
" ."Camphor-plasticized cellulose nitrate, celluloidيت في طريقاة الحقن تحويال حبيباات
البالسااتي الحراري إلن مادة منصااهرة ،ث يت حقنها إلن قالب التشااكيل حيت تتصاالب بداخلة
( .)14تعد طريقة المكبس "الكباس" ذو المرحلة الواحدة " "Single-stage Plunger Methodمن
أقد الطرق المساااتخدمة في القولبة بالحقن ،حيت يساااحب المكبس" "Plungerإلن الوراا ،مما
يؤدي ذل إلن سقوط المادة البالستيكية من القادوس " "Hopperإلن داخل ال رفة "،"Chamber
ث يادفع الكبااس مرة أخرى إلن األماا  ،مماا يعمال علن مرور الماادة من خالل األساااااطواناة
السااخنة ،حيت تنصاهر وتحدت لها عملية تليين ،ث تحقن تحت تيثير الضا ط داخل فراا قالب
التشكيل.
بينماا في طريقاة المكبس ذو المرحلتين ،وهي األكثر اساااااتخاداماا ،وانتشاااااارا في الوقات
الراهن ،ففيها تُلدن المادة في أسااااطوانة واحدة ،ث ينقل جزا من هذم المادة المتلدنة باسااااتخدا
مكبس أو لولاب إلن غرفاة الحقن " ،"Shot Chamberوالتي منهاا يقو مكبس أخر بحقنهاا إلن
الفراا الموجود في قالب التشكيل ( .)9،6يالي الرذع ( )5نةدط نالسط لد،ياا الاللالا طال ا
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الشكل ( )5مخطط مبسط لطريقة القولبة بالحقن

البحـث الثاني
الم .سhttp://www.injectionmoldingplastic.com/china.html :

 .2.6.1طريقة التشكيل بالبثق ""Extrusion

تسااتة

،ياا الترااذيع طالال ه في إنتا نلت ا هيذليا كاألناطي ل والاضااالا ل واألقلاسل

والة،ا ي ل طاسضافا إل إنتا ال،قائه " األبريا"ل تلال كانم لاديا و نتع دع الدالاا ل كما
تسااااتةا في ماع إنتاا
لتاديا اللس ل والمسط

االاا لمااياا و زل للل األتااااسك والذااطس الذه،طاائياال و كدالااا
و

تاااادى اة .،وتسااااتة في الاال سنتا نلت ا الالستااااتي
ϱϭ
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ال ،اس "ال ،نلطستاااتي "ل ن ع ساتل ا الييليعل والالللي تاااتي،ي ل والالللي إي يلي ل والالللي
ط،وطيلي ل واللايلل ل ويةتلف ل

الملت طاةتسا لل وتم الللل ال واس والي يت،اوح نا

طي  20ت ا في الماكيلا الذالي،ع ال  2ت ا في الماكيلا ال.اااي،ع .يت

ادع للاح الالستااتي

المساد ا دا تاماكا  6تا طد،ياا الال هل ويدله اتا الرا،ائط الالستاتيذيا ل نلت ا الال ه
دا تم اقع ن  0 25ت ل يالي الرذع ( )6ست تةديدي نالسط لد،ياا الال ه
شكل ( :)6رسم تخطيطي مبسط لطريقة البثق 






الم .سhttp://3dprintingforbeginners.com/how-to-make-diy-filament-for-your-3d-printer :

تت تاييا المادع الالستتيذيا ل

ذع لاليالا ل و نس ل ن ةسل الاادوس ""Hopperل

الي يا ةلف األتاااادلانال ث ت ةع طعا دل المادع الالستااااتيذيا إل الا،فا الساااااةلال ودل
طاتاتة ا للل للزوني ضاابط ""Spiral Screwل وتذل المادع في هيه الا،فا الاسع

كتلا

ϱϮ
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لزجا تاميذال ويت طع دل ضاادها ل لالتها ن ةسل قال التراذيعل ث تال،د المادع طالهلال
و طالمالل و طالتماس ن تدى نال،د نالا ،ع طع ة،وجها ن قال الترذيع
ط ت.الى الل ائ المت.الالا ل،اسيا ك للتراذيع طهيه الد،ياال ألنها تت.ال طسا ،ال ليا فإنه يت
اتاااتة ا الم ك " "Ramط طك ن الللل في إة،ا المادع المتل نا ن الاال  .يالي الراااذع ()7
طعض الملت ا الالستتيذيا الم.لعا طد،ياا الال ه

()9،6

البحـث الثاني

الشكل ( :)7بعض المنتجات البالستيكية المصنعة بطريقة البثق 







الم .سhttps://www.sukoptfe.com/ptfe-plastic-extrusion-products-sale ":
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 .1.2.6.1طريقة التشكيل بالتغطية بالبثق ""Extrusion Coating
تسااتة

،ياا الترااذيع طالتاديا طالال ه في تاديا الملاد المةتليا طارااال طستااتيذيل ودل

طضااط ا،ائط الالستاتي الملال اا السااةلا ن الماكيلا ن المادع المدللب تاديتها طي طذ،تي
ضاابدتي ط يي تذل نادع الالستاتي

تايع المادع األة،ى وط ت تا هيه العمليا إل إضاافا

نلاد طااااا ليي يذل الضاااط اللاق

اا،يط الالستااتي الساااة كافيا طلت.اااقه طالمادع

ل

المدللب ل.ااه ليهال وهي ،ياا تساتة ط.السع واتاعا سنتا ن مل ا كالي،ع ونتلل ا ن
ال،قاائه" الراااا،ائى" الالستااااتيذياا نتعا دع الدالااا ن اع الالللي إي يلي ()PEل والالللي ط،وطيلي
()PPل والالللي إي يلي تي،في اط ()PET

(6ل)9

يالي الرااذع ( )8ست ا تةديدي نالسااط لعمليا

التاديا طالال هل طيلما يلضى الرذع ( )9ول ع التاديا طالال ه
شكل ( :)8رسم تخطيطي مبسط لعملية التغطية بالبثق 







الم .سhttps://www.brigl-bergmeister.com/fileadmin/files/Dokumente:
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شكل ( :)9وحدة التغطية بالبثق





البحـث الثاني
الم .سSML Maschinengesellschaft mbH,2018 :

 .2.2.6.1طريقة التشكيل بالبثق البالستيكي المشترك "االسهامي" Plastic Co-extrusion

تتضم

مليا الترذيع طالال ه الالستتيذي المرت،ك /اطتهانيل ط ه نادتي و ك  ،ن ةسل

قال وال ط يي يت دن الملاد و ل انها في طليا وال ع قالع التال،ي ل ن نميزا اتتة ا
الال ه المرت،ك

،ياا

كع نادع نستة نا في مليا الال ه ت افظ ل ةلااها المميزع الم،بلطا (ن ع

ال.سطال و اللياديا)ل يمذ ال .لل ل ليائف " ،ائط" طستتيذيا نتع دع الدالاا (كع الاا
تةتلف في نادتها
دا

األة،ى) ن ع ليائف األ عما المانعا لل ،لطال و يا ا

الللني ل كما يمذ تاديا األتسك المع نيال والذاطس

ونااونا للتآكع و لانع ال ل

(10ل)11

المر،وطا

طمادع طستتيذيا ازلا للذه،طالل

يالي الرذع ( )10نةدط مليا الال ه الالستتيذي المرت،ك
ϱϱ
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شكل ( :)10مخطط عملية البثق البالستيكي المشترك

المصدرhttps://www.plasticextrusiontech.net/resources/coextrusion-innovation/:
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 .3.6.1طريقة التّشكيل بالنفخ ""Blow Molding
تعتال، ،يااا الترااااذياع طاالليخ " "Blow moldingوالا ع ن الد ،ال،ئيسااااياا لت.اااالي
الالستااتي ل وق اتااتة هيا األتااللب تاااتااا طا،
وتدلس

ت.االي الالاسي ،األتاادلانيا الالساايدال

مليا الليخ ن التا التالي الساا،ي ل و يضااا ك ن ت.اامي ناكيلا دا نلاااايا

نتميزع ليلت نلهاا نلت اا دا ا ااااذاال نةتلياال كماا يمذ إنتاا نل ياا دا
ويمذ لاليا ك إنتا

ااااذاال نع ا عل

جساااا ني،غ تا،يالا طاتااااتة ا تاليا الليخ ن ع ناا ل وظهلس ك،اتااااي

البحـث الثاني

السياسا ل و نسان ال ،س واألدس

()14

تسااتة قلال الليخ في إنتا الملت ا الالستااتيذيا ن الالستااتي ال ،اس ل والتي تتميز
ج سانها طالسام ال،قيه (كالالاسي ،ن س) يساتة األللنليل في االا ا الالال المساتة نا في
مليا الليخ ط ط ن تاااليذا الل اس والال،يليل التي كانم تسااتة في الساااطه .يالي الرااذع
( )11نةدط نالسط لد،ياا ترذيع الالستتي طالليخ
الشكل ( :)11مخطط مبسط لطريقة تشكيل البالستيك بالنفخ

الم .سhttps://www.quora.com/How-are-bottles-made:
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اذع العله نضاالل ا

تتميز هيه الد،ياا طأنها تعدي تاد ا نلساا نت انساال وكيل يذل

نما يعدي الي،ااا لت.الي ال اويا دا اط اذال بي ،التالي يا تذل تذليا ناكيلا الليخ ن
ال ا

ل ن تذلياا نااكيلاا

ال،ئيساااي طي

الليخ التاليا ياا (ن الال ه)ل ودلا للجلد قاالالي فيهاا

()6

الي،

،ياتي ال ا طالليخل والال ه هل الد،ياا التي يت طها ت.ااالي األناللب الم لا

ال،ةل والي يدله ليا ن.ااادلى طاسيسااال ""Parisonل و ال ٌمراااذع" "Preformتت
التّرااذيع طالليخل جلالا ك إل جل ن

مليا

،ياا الترااذيع طالال هل و الاللالا طال ا ل وتسااتة لت.االي

الالاسي ،الالستتيذيّا
 .4.6.1طريقة التشكيل بالدوران ""Rotational molding

،ياا التراذيع طال وسا هي ،ياا ت.الي الالستاتي في دسجا ل،اسع ن،تيعال وضااط
نلةيضل وتتذل
يت إبسقاهل وتت

مليا الترااذيع ال وساني ن سط ن،الع ليي يلضا ال،اتل في الاال ث
ملياا التسااااةي ل و ثلاال ملياه التسااااةي ل يا وس الااالا للل ن لسي

ال،اتل
وس تااي لت يل.ااه ،الالستااتي ويت تلزي ّ

فاي

ل جلان الاال ل ث يت،ك ليال،د طالهلال

طلاتااااداا ن،اوح هلال كالي،ع ال ،جا سا الااالا لت يت.اااالا الملت طالطل ويتةاي ّ
الرااااذاع
المدللبل ث يت إزالته ن الاال وي.الى هلاك نلت طستتيذي نهائي
.ه،ل كيل ن المه الت ذ
يت ت وي ،الاال طسا ،ا نةتليا لت ل ت،اك الالستاتي المل ا
في اللقم السز ل.اه ،الالستاتي ل داةع الاال ل نظ،اك ألنه إدا ت تساةيله ليت،ع ليلال فسالا
ةلاا ه الميذانيذيا نا إدا ت التساةي ليت،ع ق.اي،عل فم الممذ ط ييوب
ا
يت لع وتايتث ،ل
الالستاتي طراذع كاا نما يلت

له فاا ا داةع ن.اهلس الالستاتي

نةدط نالساااط لعمليا التراااذيع طال وسا

()13

()12

يالي الراذع ()12

طيلما يالي الراااذع ( )13ناكيلا إنتا الالستاااتي

طالترذيع طال وسا
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الشكل ( :)12مخطط مبسط لعملية التشكيل بالدوران

ط

البحـث الثاني
الم .سhttp://www.pentasmoulding.com/production/rotational-molding/:

الشكل ( )13ماكينة إنتاج البالستيك بالتشكيل بالدوران

الم .سhttp://www.qenos.com/internet/home.nsf/(LUImages)/TG6Roto/$File/TG6Roto.pdf :
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تساتة هيه التاليا لت.الي نلت ا طستاتيذيا ن لفال ن ع ااهاسي التةزي ل واالاديه
ولااوياا

الليااياا ل و قماا الد ،ل وك،ا

الاا ل والةلدا ل وقلاسب الت ا يفل و لعااب

األ يالل وبي،ها ن الملت ا اللهائيا التي ت م في ةلااها الم،ونا وال.سطال الرذع ()14
تلل نلت ا الترذيع طال وسا

()12

الشكل ( :)14تنوع منتجات التشكيل بالدوران

الم .سhttps://www.lyondellbasell.com/globalassets/documents/polymers-technical-literature/a-guide-to-:
rotational-molding.
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 .5.6.1طرق تشكيل أخرى
واهمها ،ياا الترااذيع ال ،اس " "Thermoformingوهي ،ياا تااهلا سنتا نلت ا
نةتليال وهي الد،ياا الللي ع سنتا نلت ا نرااطهه لتل التي تلت طال ا ولذ انتاجها تاهع
و سةصل والةانا هلا الاسع
الهلائي فيلذم

للح الالستاتي

للاح " "Sheetsن الالستاتي يت تساةيلهال وطد،ياا التي،يغ
ل " قال التراذيع" نتةيا ك ني

تراذيع الاال ل كما في اذع

()15
البحـث الثاني

الشكل ( :)15بعض منتجات التشكيل الحراري

ن

 ،التراذيع يضاا اتاتة ا

،ياا "ال ا ن الليخ" سنتا طعض الملت ا الم لفا

ن ع الالاسي،ل ونلها يضاا ،ياا تراذيع الالستاتي طاتاتة ا "السا

ن الليخ" والمساتة في

انتا ج،اك الالستتي

ϲϭ
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 .7.1خواص البالستيك
تتميز الملاد الالستتيذيا

بي،ها ن الملاد األة،ى طاجتما

د ن الةلاة في المادع

الالستااتيذيا اللال ع طيلما الملاد األة،ى يتمت كع نلها طةاااايا نلي،دع نميزع وهيا هل السااال
في اطنتراااس الذالي ،طتااتة انا الملت ا الالستااتيذيال فم الممذ

ت تم ااايا الالعل

والم،ونال وال.اسطال وةيا اللز ل والرايافيا في نادع طستاتيذيا وال ع نما ي علها ااال ا لع ع
اتاااتة انا

نةتليال طاسضاااافا إل

الةلاة ةااااايا العزل للساااةلنا والال،ودع والذه،طالل

ونااونا التآكعل وتلل األللا وتهللا الترايعل وسةص التذاليف للملت ا اللهائيا
ن المه اسلما طالةلاة الذيميائيا والييزيائيا للالستتي طةتياس اللل الملات

سنتا

الملت اللهائي لس اطتتة ا المدللبل ودل طمع،فا العسقا طي ةلاة الالستتي وتأثي ،هيه
الةلاة ل الد،ياا المستة نا في ت.ليعه تلال كانم  ،لا ل و ط ه و نيخ (.)21-20
 .1.7.1الخواص الميكانيكية للبالستيك
تلااف
وتعتما

الملاد الاللليم،ياا (الالستااااتيا ) الملاد الاللاائياا األة،ى ""Structural Materialsل
ل ةلااااااهاا الميذاانيذياا ن لياي الالعل والمتااناال واطتااااتداالاال والم،وناال لايا فاإ

الةلاة الميذاانيذياا ن

ه الةلاة ن اللاالياا التدالياياال ودلا لت يمذ التع،ا ل الياا

تاي ،هيه ال.ايا لتتسل ن التدالياا واطتاتة انا الم دع لهال واةتياس اطتاتة ا الملاتا
لذع نل ن نلا الالستتي المةتليا
تتاأث ،هايه الةلاة وتعتما

ل

لاناع نةتلياا تتعله طاالت،كيا الاللاائي للالستااااتيا ل ن اع

اللز ال زيييل التراااط والتي"Crosslinking & Branching" ،ل نل واليا ،ياا الاللم،عل
الملا ناا ل واسضااااافاا المسااااتةا ناا كماا تتاأث ،طعا د ن العلاناع الذيمياائياا المتعلااا طاالت،كيا
الذيميائي ن ع اطتااتادابل و ااذع ونل السااستااعل وت،كي الاللليم ،تاالا كل كا ليياتياكل و
ϲϮ
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سونااتياا ك هلااك لاناع ة،ى طييياا ""Environmental Factorsن اع دسجاا ال ،اسعل وزن
اسجهااد وتاااا ،اا اسجهااد ""Rate of stressingل وتااااعاا اسجهااد ""Stress amplitudeل
والضااطل ونل التراله ""Deformationل واطنساياب و نا يدله ليا الاص""Shearل والرا
""Tensileل واطنضااااا ""Compressionل واطلتلال " "Bendingليا فإ دساتاااا الةلاة
الميذاانيذاي ا للاللليم،ا

نعاا ع جا ا ك نظ،اك لتعا د المتاي،ا ل والعلاناع المتث،ع ل الةااااااا اي ا

اللال عل ون ه الةلاة الميذانيذيا نا يلي (:)4
البحـث الثاني

 .1.1.7.1قوة الشد ""Tensile Strength

قلع الرا هي الالع السزنا لاد

يلا الالستاتي طسا ،ا ا "تا

" ثاطتا " Stretching

"Rateل ونلها يمذ ت.االيف الالستااتي طأنها ضااعييا و ليلال و طستااتي ه
طستتي ال وقل ل و طستتي ن ،وقل ل و طستتي ال ونتي ج ا ك

""Brittleل و

()20

 .2.1.7.1اإلجهاد أو التوتر""Stress- strain

تعتال ،ةاااا يا اسجهاد و التلت ،ن الةلاة الهانا للالستااتي ل والتي تسااه في التع،ا
ل المتانال والم،ونال و ق .ا جه يمذ

يت ملهل و ق.ااي اتااتدالال ويمذ طلاتاادا هيه

الةااااايا ت.اااليف الاللليم،ا إل هراااا ""Brittleل و قاطلا للسااا

""Ductileل و ن،نا

" "Elastic Polymersتتاأث ،ةلاة اسجهااد والتلت ،طعا ع لاناع ن اع دسجاا ال ،اسعل نعا ل
الرا ""Rate of Strainل والضااطل كما تتأث ،طلجلد المل نا ليي تاع قلى الرا واطتاتدالا
" "Elongationطزيادع نساااالا المل نا
وزيادع الر ل ويعتم دل

نا الملاد الماليا فلجلدها يعمع ل تاليع اطتاااتدالال

ل نل ونسالا الملاد الماليا

()4

ϲϯ
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 .3.1.7.1الخواص االنزالقية ""Creep Properties

تعتال ،الةلاة اطنزطقياا ن الةلاة الهااناا ن اللاالياا التدالياياال وهي تعال،
التاي،ل و التراااالهل و التلت ،اللاات

ناا اس

إجهااد ثااطام طم،وس اللقام يمذ قيااس الةلاة

اطنزطقيااا للالستااااتياا إنااا ت اام تااأثي ،التلت / ،اسجهاااد ""Tensionل او اطنضاااااااا
""Compressionل و اطنساياب  /الاص ""Shearل و اطن لال  /الدي ""Flexureل و اطلتلال /
همياا ت ا يا

اللي ""Torsionل لياي يت قيااس التاي ،في الدلل ت ام تاأثي ،إجهااد ثااطام تذم

الةلاة الميذاانيذياا في قيااس التاي ،في الةلاة الميذاانيذياا كا الاا للزن ل أل الزن ودسجاا
ال ،اسع ن العلانع ال،ئيسيا المهما التي تتث ،ل الةلاة الميذانيذيا

()4

 .4.1.7.1استرخاء الجهد ""Stress Relaxation

ةاايا اتت،ةال ال ه هي ةاايا ذ

ةاايا اطنزط ل ويا .طها تايي ،ال ه السز

لل ياظ ل التلت ،و اطتاتدالا ال اطتا ن ن،وس الزن
همهاا دسجاا ال ،اسعل لياي

يعتم اتات،ةال ال ه

استياا دسجاا ال ،اسع يتد إل انةياا

ل

ع لانع

نعااناع اطتاااات،ةاالل

وةااا ل والل دسجا ال ،اسع إل دسجا ل،اسع التزجي " "Tgللالستتي ل ويا .طمعانع
اطتاات،ةال " "Relaxation Modulusاللسااالا طي ال ه واطتااتدالا يعتم نعانع اطتاات،ةال
ا تماادا كالي،اك ل اللز ال زييي للاللليم،ل وةاااااااا لا ناا تذل دسجاا ال ،اسع فل دسجاا
التزجي

()4

يزداد نعانع اطتاات،ةال طزيادع اللز ال زيييل طيلما ياع ن زيادع دسجا التراااط

""Crosslinking

()4

 .5.1.7.1قوة التصادم ""Impact Strength
تعتال ،ةاايا قلع الت.اد ناياس لالع الالستتي
وفي السا ،ا العاليا فم الداليعي

ل نااونا اطنذساس ت م تأثي ،اسجهادل

الملت ا الالستاتيذيا ط تلذسا ،ل استدانها طاألس

ل

ϲϰ
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و استداانهاا ن طعضل و األجسااااا األة،ى لايا فاإ نايااس قلع الت.اااااد والتي يعال ،لهاا
" طداقا الذس"،ل هي نا اس الداقا السز لذس ،الالستتي ت م ظ،وا قياتيا ن دع ن دسجا
ال ،اسع وال ،لطال وبي،ها
قلع الت.اد للالستتي اله

ادع قلع الت.اااد للالستااتي الااطع للساا

" "Ductileل ن

""Brittle

تتأث ،قلع الت.اااد طلجلد الملاد الماليا " ال راالا " وةااااا األلياا " "Fibersالتي تعمع
ل زيادع قلع الت.اااد وةااااا للالستااتي اله

ن ع ساتل ا

البحـث الثاني

"Resinل لياي تعماع الملاد الماالياا ل تلزي اسجهااد ل ل

الييللطستاام " Phenoplast

كال ،ن الاللليم،ل وتالاع ن

التماليا ت،كيز اسجهادل و يضاااا ك تمل نمل وتذلي الرااااال ال.اااااي،ع " "Cracksاللات ا
الت.ااادنا

طيلما الملاد الماليا بي ،األلياا ن ع ك،طلنا الذالساايل ن الالللي تااتي،ي ن س

تالاع ن قلع الت.اااااد ل لياي ناه في ن اع هايه ال ااط تعماع الملاد الماالياا ل ت،كيز اسجهااد
ط طك ن تلزيعه

()4

 .2.7.1الخواص الميكانيكية الديناميكية ""Dynamic Mechanical Properties

تالي الةلاة الميذانيذيا ال يلانيذيا في ظ،وا نعيلا قياتاااا اتااات اطا "سد اليعع" لتراااله
الاللليم،ا لالعض نلا ال ه المتيطيب ""Periodical Stressل ليي يتاي ،تراله الاللليم ،اللات
الالى المتث،ع ليه ن الزن

يمذ قياس نعانع الم،ونا ""Elastic Modulusل والتضاا ل

الميذانيذي " "Mechanical Dampingفي ا وال يا.ا ا طالتضاااا ل الميذانيذي نا اس الداقا
الملتراا،ع ل هييا ل،اسع ةسل ترااله العيلا ثلال إج،ال اطةتالاس نا نعانع الم،ونا فا يمذ
التعالي ،لاه طمعااناع الاص ""Shear Modulusل و نعااناع يلن " "Youngs Modulusلساااا
الد،ياا المستة نا

()4
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الملاد الم،نا " "Elastic Materialsهي تل الملاد التي لي
تسليط إجهاد ليها فإ

اقا اسجهاد تةز دو

ا ة ،لا زوال المتث ،و ال ها ل ون
لا الساااا ا ل و لا زوال قلع الساااا ا

نه ل

لها تضااا ل نيذانيذيل

اتتليادل ليي تعلد هيه الداقا المةزنا طرذع

ن لاا هايه الملاد الةيط المداا ي الاي تةتز فياه الدااقاا
لهاا ت،ج إل اطعاادهاا األولياا ل و ل العذ

ن دلا

الملاد التي تساااتهل جمي الداقا اللاقعا ليها وت للها إل ل،اسع ن ع السااالائع اللزجال و نا
الاللليم،ا
"elastic

فهي ت تاع ن،تالاا وتااااط طي اللل ي ل لايا يدله ليهاا الملاد الم،ناا اللزجاا "Visco-
()4

اانيذي ا الا يلاانيذياا " "Dynamic Mechanical Propertiesن
تعا الةلاة الميذ ا
التي ت د اطةتياس الملاتااا للاللليم،ا في نةتلف التدالياا ل ليي نها تعال،

ه الةلاة
تاي ،ةلاة

الاللليم،ا ن دسجا ال ،اسع.
تسااتة الملاد دا التضااا ل الميذانيذي العالي في التدالياا التي تسااتلز ةيض األااالا ل
وتاليع الضلضالل ونل الت،ددا ل ن ع تاديا سضيا المساسحل والسيلما ل والمسترييا

()4

تساتة الةلاة الميذانيذيا ال يلانيذيا يضاا ك كلتايلا لت ي نسا الملاد الماليال و المل نا ل
وتساااتة

يضاااا ك ل تتال طعض التيا س الم.اااالالا لعمليا الاللم،عل ن ع تيا س التاسااايال و

التراط ل و الت لع ""Degradation

تتاأث ،الةلاة الميذاانيذياا الا يلاانيذياا طعا د ن العلاناع ن اع درجلة الحرارةل لياي تعماع زياادع
دسجا ال ،اسع ل ةيض نعانع الم،ونا درجة التشللللابك لها تأثي ،كالي ،وةاااااا ل نا تذل
التضا ل الميذانيذي ياع طزيادع دسجا التراط

دسجا ال ،اسع ل ن دسجا التزجي ل ليي

تتث ،درجة البلورة " "Degree of Crystallinityيضا ك ل
ال يلانيذيال ليي

نعانع الم،ونا يزداد طزيادع دسجا التالللس

الةلاة الميذانيذيا

()4
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 .3.7.1خواص ميكانيكية أخرى
هلاك

د ة ،ن الةلاة الميذانيذيا تةتص طلل نعي ن اطتاااتة انا ل ن ع اللمعانيا

"" Glossyل وقيااس دسجاا ل،اسع الترااااله ""Distortion Temperatureل وقيااس ال.ااااساط ا
""Hardnessل ونااااونااا الةاا

""Scratch Resistanceل ونااااونااا اطلتذاااك " Friction

"Resistanceل وطعض الةلاة األة،ى اط الاللليم ،المل.ااااه ،ن اع نعااناع الساااايللاا " Melt

"Indexل ونااونا الاللليم،ا

للتراه ت م تأثي ،اسجهاد ""Stress Cracking Resistance

()4

البحـث الثاني

 .8.1تحليل البالستيك
يا.اااا طاالت لياع كاافاا اطةتالااسا

السزناا لت ا يا ةلاة الاللليم،ا

وترااااماع الت لياع

الذيمياائي اللل ي ""Qualitative Analysisل والت لياع ال ،اس " "Thermal Analysisن اع
ال الا ال ،اس " "Thermal Stabilityل والم التا الضالئيا ""Photo Stabilizersل ونضاادا
األكسا ع " "Antioxidantsل والت ليع اللزني ال ،اس ""Thermo-gravimetricل واطةتالاسا
الديييا

()20

 1.8.1التحليل الحراري ""Thermal Analysis

ي،نز للت اليع ال ،اسيا للاللليم،ا طال،نز ""TAل وهي  ،لاياس ةلاة الملاد طتايي،
دسجا ل،استهال وتع ن اه الد ،لمع،فااا وت ي الةلاة ال ،اسيا للاللليم،ا
ونسلنتها لستتة انا
ال ،اسيا للم،كالا

اللهائيال هلاك سطعااا

الاللليم،يا وهي، :

،

ون ى

نع،وفا ونعتم ع في قياس الةلاة

الت ليع اللزني ال ،اس

" Thermogravimetric

)"Analysis (TGAل و  ،المسى الضلئي التياضلي " Differential Scanning Calorimetry

)"(DSCل و  ،الت ليع ال ،اس التياضلي ")" Differential Thermal Analysis (DTAل
و  ،الت ليع ال ،اس

الميذانيذي ")"Thermo mechanical Analysis (TMA

(18ل)19
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 .2.8.1التحليل الوزني الحراري
تضاااا
ثااطتاا ليت،ا

 ،قيااس التاي ،في وز الاللليم ،لا تاي ،دسجا ال ،اسعل و لا دسجا ل،اسع
زنلياا نةتلياال وتتم اع همياا هايه اطةتالااسا

للاللليم،ل وت ا يا دسجاا ال ،اسع التي يتيذا

في ت ا يا نا ى ال الاا

ال ،اس

لا هاا كماا تسااااتةا هايه الد ،في تعيي نا ى

فا لياا طعض الم التاا ال ،اسيا التي تضاااااا لزيادع ال الاا ال ،اس للاللليم،ل كماا يمذ قيااس
تااا ،ا ت لع الاللليم،ل ولسااااب اقا التلرااايط " "Activation Energyالسزنا لعمليا الت لع
(4ل)20

 .3.8.1التحليل الطيفي
يسااااتةاا

الت ليااع الدييي " "Spectroscopic Analysisفي تعيي الت،كياا

للم،كالاا العضاااالياال وبي ،العضاااالياال ونلهاا الاللليم،ا

والذلطليم،ا

الذيميااائي

لياي يمذ ت ا يا

ونع،فا اليعا السااستااع الاللليم،يال وت ي ةدلا الاللم،ع المةتليال كما يمذ نع،فا دسجا
التي "Branching " ،في السستعل والت،تي الي،ابي للسستعل وبي،ها
ترااااماع  ،الت لياع الدييي كاع ن ، :

(4ل)20

يااا األ ااااعاا ت ام ال م،ال " Infra-Red

"Spectraل و  ،األ يااا فل الالليساااا ياا "Ultraviolet Spectraل و ،

يااا ال،ني

المالا يسي ")"Nuclear Magnetic Resonance (NMR

ϲϴ
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 .2.8.1التحليل الوزني الحراري
تضاااا
ثااطتاا ليت،ا

 ،قيااس التاي ،في وز الاللليم ،لا تاي ،دسجا ال ،اسعل و لا دسجا ل،اسع
زنلياا نةتلياال وتتم اع همياا هايه اطةتالااسا

للاللليم،ل وت ا يا دسجاا ال ،اسع التي يتيذا

في ت ا يا نا ى ال الاا

ال ،اس

لا هاا كماا تسااااتةا هايه الد ،في تعيي نا ى

فا لياا طعض الم التاا ال ،اسيا التي تضاااااا لزيادع ال الاا ال ،اس للاللليم،ل كماا يمذ قيااس
تااا ،ا ت لع الاللليم،ل ولسااااب اقا التلرااايط " "Activation Energyالسزنا لعمليا الت لع
البحـث الثاني

(4ل)20

 .3.8.1التحليل الطيفي
يسااااتةاا

الت ليااع الدييي " "Spectroscopic Analysisفي تعيي الت،كياا

للم،كالاا العضاااالياال وبي ،العضاااالياال ونلهاا الاللليم،ا

والذلطليم،ا

الذيميااائي

لياي يمذ ت ا يا

ونع،فا اليعا السااستااع الاللليم،يال وت ي ةدلا الاللم،ع المةتليال كما يمذ نع،فا دسجا
التي "Branching " ،في السستعل والت،تي الي،ابي للسستعل وبي،ها
ترااااماع  ،الت لياع الدييي كاع ن ، :

(4ل)20

يااا األ ااااعاا ت ام ال م،ال " Infra-Red

"Spectraل و  ،األ يااا فل الالليساااا ياا "Ultraviolet Spectraل و ،

يااا ال،ني

المالا يسي ")"Nuclear Magnetic Resonance (NMR

ϲϴ
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الفصل الثاني

اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﮑﯿﮥ
البيئية
البالستيكية
يات
والمخاطر النفا
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﯿﺌﯿﮥ

والمخاطر البيئية

ˇمنظم

النف

وا
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الفصل الثاني
النفايات البالستيكية والمخاطر البيئية
 .2تمهيد
ط تات ،.الليايا الالستتيذيا في الالييا الال ،يا ل تل ال.لس المتعاسا ليها والةااا
البحـث الثاني

طالامانا الرااا ييا والاد الالستااتيذيا الذالي،ع العائما ل المسااد ا المائيا فاطل ولذ تع
"ال زيياا الا قيااا للاااياا" هي األةد،ل لياي يتعايس اكترااااافهاا اط العي الم ،دع ويسااااتةا
التلل اللات

ن.اادلى التلل "طالليايا الالستااتيذيا ال قياا" في األدطيا العلميا للتعالي،

انترااس ال زييا ال قياا للليايا الالستاتيذيا األااا ،ل ما ن  5ن في الالييا الال ،يال
وت تل نيايا الالستاتي في الاال

ل ةليط ن الملاد الذيميائيال واسضاافا التي ق ت ي،

طعض المةاا  ،الم تملا ال ويعماع ت،اكمهاا ل اسضاااا،اس طااسنساااااا ل وال يااع الال،ياال
واألساضيل والمسد ا المائيال وال يلانا الال ،يا
 .1.2اإلنتاج العالمي من البالستيك 
زاد اسنتا العالمي للالستاتي طلتي،ع نتسااس ا وةاااا في العالد ال سثا األةي،عل ليي قيز
ن ن ل  100نليل

ااا  1989لياللغ للالي  348نليل

ااا 2017ل (1ل .)16يالي

الرذع ( )16تدلس اسنتا العالمي ن الالستتي ةسل اليت،ع ()2017-1950

()7

ϳϭ
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الشكل ( :)16التطور العالمي إلنتاج البالستيك ()2017-1950



الم .سThe Statistics Porta, PlasticsEurope (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbHl :
*اجمالي اسنتا "يرمع الملاد الالستتيذيا (الل ائ ال ،اسيال والالللي يلسي ا ل والملاد السااال والدسلل ونانعا التس،بل و لياا الالللي ط،وطيلي )
*ط يرمع اسنتا كع ن لياا الالللي إتت،ل و لياا الالللي ك،يس ""PAل و لياا الالللي ك،يل "

تعتال ،دول نلدااا تااااياا كال ،نلت للالستااااتيا في العاال

اا 2017ل ون اع إنتااجهاا

طلا م ن ل  174نليل
للالي % 50 1ن إجماالي اسنتاا العاالميل طدااقاا إنتااجياا ا

تااااللياا ك

"يم ع إنتا ال.اي % 29 4ل الياطا  % 3 9فيما ياللغ إنتا طاقي دول نلداا تايا "% 16 8ل
وتأتي دول نلداا وسوطا ك اني كال ،نلت للالستاااتي طداقا طلام ن ل  65نليل

تااالليا كل

وتم اع  % 18 5ن إجماالي اسنتاا العاالميل ث تاأتي في الم،تالاا ال اال اا دول نلدااا الت ااسع
ال ،ع ألن،يذا الراماليا " "NAFTAطلساالا طلام ن ل  %17 7ل ث دول نلداا الرا ،األوتاط
و ف،يايا طلسااالا % 7 1ل ف ول ن،يذا الستيليا طلسااالا % 4ل و ةي،ا تأتي دول نلداا كلنلللي

ϳϮ
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ال ول المستالا " "CISطلسالا  % 2 6ن إجمالي اسنتا العالمي يالي الرذع ( )17تلز نس
اسنتا العالمي ن الالستتي في الملا ه ال،ئيسيا ن العال

ا 2017

(1ل)16

شكل ( :)17توزع نسب اإلنتاج العالمي من البالستيك في المناطق الرئيسية من العالم عام 2017

البحـث الثاني



المصدر WůĂƐƚŝĐƐƵƌŽƉĞDĂƌŬĞƚZĞƐĞĂƌĐŚ'ƌŽƵƉ;WDZ'ͿͬŽŶǀĞƌƐŝŽDĂƌŬĞƚΘ^ƚƌĂƚĞŐǇ'ŵď,͕ϮϬϭϴ :

اتااااتهلا قطااع البتروكيمااوياات في اا  2019نحو  % 14من إجماالي االساااااتهال
العالمي من النفط ،ونحو  % 8من إجمالي اساتهال ال از ،يلت

لها للالي  400نليل

ن الاازا واطنالعاثا المللثا للالييا (.)31،23،22

ϳϯ
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 2.2استخدامات البالستيك
تاام م الةلاة المتميزع للالستااتي طاتااتة انه في نةتلف التدالياا ل والادا ا كادا
التعالياال واللااعل والمعا ا الذه،طاائياا واسلذت،ونياال والملساااالجاا ل والاللاالل وقداا اا

ة،ى

ويعا قداا التعالياا ك  ،الا ادا اا اتااااتهسكاا ك ل نلا المةتلياا ن الالستااااتيا نظ،اك
لمميزات هل
ا
وتاهللا التراذيع في اذال نةتليا وطتايما في ن ال الملاد الايائيال والمرا،وطا ل فضاسك
ةيا اللز ل نما يساه في تاهللا اللاعل والملاولا يالي الراذع ( )18تلز نسا اتاتهسك نلا
الالستااتي األتاااتاايا في الادا ا ال،ئيساايا ويالي ال ول ( )3تلز نسا اتااتة انا

نلا

الالستتي األتاتيا في الادا ا ال،ئيسيا
شكل ( :)18توزع نسب استهالك أنواع البالستيك األساسية في القطاعات الرئيسية
قطاعات أخرى
%13.20

قطاع النقل
%6.70

قطاع الماكينات
الصناعية
%0.80
قطاع المنتجات
االستهالكية/
والتأسيسية
%12.0


قطاع التعبئة
%44.60


قطاع البناء
والتشيد
%18.80

قطاع االلكترونيات /
الكهرباء
%4.1

المصدر Geyer, Jambeck and Law (2017):لProduction, use, and fate of all plastics ever made,

ϳϰ
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الجدول ( :)3توزع نسب استخدامات أنواع البالستيك األساسية في القطاعات الرئيسية




طللي

قدا
السل
قدا
السل
اللاع

طللي
إي يلي
ط،وطيلي
الي
نلةيض/
الذ افا
وةدي
نلةيض طللي طللي طللي
طللي
طلليطللي
إي يلي إي يلي إي يلي إي يلي
الذ افا
ط،وطيلي
قدانلةيض/نلةيض /الي الي ط،وطيلي
الذ افا
السل
وةدي
الذ 0افا
وةدي
%2 50
%
%نلةيض80
0 10
نلةيض الذ افا
الذ افا
%9.30
%2%
508.20%0 80
%0 10%13.50
اللاع
%2 50
%0 80
%0 10

كللسي

تتي،ي

طللي
طللي
تتي،ي
تتي،ي

%0 00
%%
0 2.30
00

البحـث الثاني

%1.10

اإللكترونيات

%3.30

%1.20

والتشييد %0
50
والكهرباء
البناء
%1.10
اإللكترونيات
%0 90
%0 20
%0 50
والتشييد
المنتجات والكهرباء
%3 80
%1 70
االستهالكية %2 90
اإللكترونيات المنتجات
%
0
90
%
0
20
والتأسيسية 50
%3 80
%1 70
االستهالكية%2 90%0
والكهرباء
الماكيلا والتأسيسية
%0 20
%0 10
%0 20
المنتجات
يا الماكيلا
ال.لا
%0%
203 80 %0 10
االستهالكية %0 20%2 90
%1 70
ال.لا يا
%0 20
%3.30

%0 90
%1.20

%0 00

%2.20

%0 60
%2.20

يلسثا

تي،في اط

ة،ى

الالستتي
المستة

نليل
طللي
طللي
طللي فيليع
إجمالي  %إجمالي إجمالي
طلليطللي
فيليع
طللي
إي إييلييلي
إجمالي %
اسنتا
يلسثا
كللسي
اسنتا
يلسثا
كللسي
تي،في اط
الالستتي
ة،ى
تي،في اط
الالستتي
ة،ى
23 9
%
المستة 6.70
%1 40
%1 60
%0 00
%0 30
نليل
المستة
نليل

التعاليا
اللاع
البناء
%
2.30
%
8.20
%
9.30
%
13.50
التعاليا
%2.20
%1.20 %3.30
%1.10
والتشييد
%2.30
%8.20 %9.30 %13.50
التعاليا
البناء

والتأسيسية

طللي

البالستيك األساسيةطللي
فيليع
استخداماتطللي
نسبطللي
طللي
إي يلي
في القطاعات الرئيسية
أنواع
استخدامات
نسب
توزع
الجدول ()3
أنواع
توزع
الجدول:)3(:
البالستيك يلي
إي
األساسية في القطاعات الرئيسية إجمالي %

إجمالي
اسنتا

%
%00.90
30
%0 30

%944.60%6.70
%0.10
23
%1 40%0.20
%1 60 %10.10
%0 00
%0 00

%1 40

%1 60

155.2
23 9

%6.70

%44.60
%0.10%2.40
%0.20 %%
10.10 %
%8.10
0.90
65.4 155.2
%18.80
%0.50
0.00
155.2
%44.60 %0.10
%0.20 %10.10 %0.90
%8.10

%0 40
%8.10

%0.00

%0 00
%0.00

%0 50

%1 00

%4.10

14 3

%0 50
%2.40

%1 00
%0.50

%4.10
%18.80

%0 60

%0 40

%%
0 10080

%0 00
%0
0 00
%
60

%0 00 %1 %
2%
7 12.00%0.80
%0 20
000 30 %%
0 00000

%1 50
%1 50
%0 00

44 80
%12.90 %1 70
%2 20
%0 00
44 80
%12.90 %1 70
%2 20
%0 00
27
%0.80
%0 00
%0 30
%0 00

%1 80
%%
1 08060
%0 00

%0 70
%4 20
%0 90
%1 70
%4 20
%0 90
%1 70
ة،ى
%0 00
%0 20
%0 10
%0 20

ة،ى
الماكيلا
ال.لا يا
%21 %16%
%%
7 76060 %21
3016 30
%20 %20
اإلجمالي اإلجمالي
%0 70
%4 20
%0 90
%1 70
ة،ى
%0 70

%0 60
%
40
%0
0 60

%0 00

%2.40

%0.50

%18.80

65.4

14 3
65.4

%12.00 %0 20
%1 00
%0 00
%
4.10
%
1
00
%
0
50
0 00000
41 7
%12.00 %0 20
%1 00 %%
%0 30

%0 00

%0 00

41 7
14 3

%0.80

27
41 7

348.0 348.0
%100 %100%4 90
208 20 %%
10102020 %
80
%4 90 %8 %
%11
11 80
44 80
%12.90 %1 70
%2 20
%0 00
%1 50

Production,
use, fate
and fate
of all
plasticsever
evermade,
 Geyer,لل made,
andand
LawLaw
)(2017
المصدر:المصدر:
Production,
use, and
of all
plastics
Geyer,Jambeck
Jambeck
)(2017

اإلجمالي

%20

%16 30

%21

%7 60

يلضاى الراذع ()18ل وج ول ()3

يلضاى الراذع ()18ل وج ول ()3

%11 80

%10 20

قدا التعاليا يم ع

قدا التعاليا يم ع

%8 20

%4 90

348.0

%100

ل الادا ا اتاتهسكا ك للالس كتاتي

ل الادا ا اتاتهسكا للالستاتي

تااfate
of all plastics
 Geyer,ل
)Law (2017
طأنلا هالمصدر:
Production,ل
use,نا يعادل ن
andوهل
اللياكل
 everنليل
155made,
للالي 2
Jambeckطلام
andطذميا
المةتليا
ال،ئيسااايا

تاااللياكل وهل نا يعادل ن ل
طأنلا ه ال،ئيسااايا المةتليا طذميا طلام للالي  155 2نليل
 % 44 6ن إجمالي اتااتهسك الادا ا ال،ئيساايا األة،ىل يليه قدا الاللال والتراايي طذميا
اتي
اتهسكاا كاييللالست
الادا ا ا
التعاليا يم ع
الادا) ا قدا
اتهسكول (3
اتلا وج
إجمالي)18
%اىنالراذع (
يلض
طذميا
الاللالتوالتر
األة،ىل ليليه قدا
ال،ئيساايا
44 6
طلام للالي  65 4نليل

تللياكل وطلسالا طلام للالي %18 8

نليل  %18تاااللياكل وهل نا يعادل ن ل
طلام 155
للالي 2
المةتليا طذميا
ال،ئيسااايا
طأنلا
للالي 8
طلامطلسالا
تللياكل و
 65نليل
طلام هللالي 4
 % 44 6ن إجمالي اتااتهسك الادا ا ال،ئيساايا األة،ىل يليه قدا الاللال والتراايي طذميا
طلام للالي  65 4نليل

تللياكل وطلسالا ϳϱ
طلام للالي %18 8

ϳϱ
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ل ال،ب ن ال وس الها الي يال طه الالستااااتي في تلميا اطقت.اااااد العالميل وزيادع
نساااتليا إنتاجيا الملاسد " ل تااااليع الم الل يمذ للتعاليا والتاليف الالستاااتيذي
ه س الدعا

تالع ن

،يه إ الا م ،التةزي ل وةيض اتااتهسك اللقلد المسااتة في اللاع نظ،اك
ل ه تالاليا اتاتة انا الالستاتي

لةيض وزا العاللا " ( )25ل إط

نه ط يت اتاتاسله

اطتااتاسل األن عل ونعظمه يسااتة لم،ه وال ع فاط ل وييا للالي  % 95ن الالستااتي دو
اطتااتة انا ق.ااي،ع األجع " ادع  6ااه ،و قع" ()28ل وهل نا يعلي ةساااسع نا قيمته -80
 120نلياس دوطس تااالليا ك ن اطقت.ااااد العالمي
الاازا المللثا للالييا اللات ا

()25

طاسضاااافا إل التذليا الم،تالدا طانالعاثا

إنتا الالستااااتي ل والتي يا سها طرااااذع نت يظ ط،نان األن

المت ع للالييا " "UNEPطل ل  40نلياس دوطس ن،يذي تاالليكال تم ع هيه التذليا طما يت اوز سطى
ااالا ا التعاليا والتاليف في المسااتاالعل ون المتلق

تزداد هيه الايما ن اللمل الال ل

اسنتا العالمي
 .3.2النفايات البالستيكية الشائعة
تري ،طعض التا ي،ا

العالميا إل

نه ت إنتا ن ل  8 3نلياس

المةتليا نلي ط ايا اسنتا في ةمسيليا الا ،الماضي لت األ ل نت
 6 3نلياس

ن الليايا الالستتيذيا

واسضافا طلام للالي  300نليل
الالستتيذيا األتاتيا اللات ا

(30ل)31

ن نلت ا

الالستتي

لها نا يا،ب ن للالي

فيما نت العال كميا ن الليايا الالستتيذيال

في ا  2015فاطل يالي الرذع ( )19كميا الليايا

اطتتة انا في الادا ا ال،ئيسيا في اليت،ع ()2015-1950

ϳϲ
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الشكل ( :)19كميات النفايات البالستيكية األساسية الناتجة عن االستخدامات في القطاعات الرئيسية
في الفترة ()2015-1950

البحـث الثاني
المصدرPlastic, Production, use, and fate of all plastics ever made, SCIENCE ADVANCES | RESEARCH :
ARTICLE, Copyright © 2017

تع نيايا الالللي إي يلي

اليل ونلةيض الذ افال " HDPEو"LDPEل والالللي ط،وطيلي

""PPل األك  ،انتاجا ك نظ،اك طتااتة انها ل ندا واتا في

د ن الادا ا ل وةااااا قدا

التعاليا والتاليفل وتم ع نسااالتها ن ل  % 50ن إجمالي الليايا الالستااتيذيا الملت ال ألنه بالالا
نا يت التةلص نلها طع وقم ق.اي،ل ونعظمها يساتة لم،ه وال ع ""Single Useل يالي الراذع
( )20نلا وكميا الليايا الالستااتيذيا األتاااتاايا اللات ا ن الادا ا ال.االا يا في اليت،ع
()2015-1950

ϳϳ
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الشكل ( :)20أنواع وكميات النفايات البالستيكية األساسية الناتجة من القطاعات الرئيسية
في الفترة ()2015-1950

المصدرPlastic, Production, use, and fate of all plastics ever made, SCIENCE ADVANCES | RESEARCH :
ARTICLE, Copyright © 2017.

 .4.2النفايات البالستيكية والبيئة البحرية
ط تات.ا ،الليايا الالستاتيذيا في الالييا الال ،يا ل تل ال.الس المتعاسا ليها والةاااا
طاالامااناا الرااااا يياا والاد الالستااااتيذياا الذالي،ع العاائماا ل المسااااد اا الماائياال ولذ تعا
"ال زيياا

الا قيااا للاااياا"ل والتي تتلاجا

ااااذاع لاله في نيااه الال ااس والم يداا

ل

هي

ϳϴ
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األةد،ل ليي يتعيس اكترااااافها طالعي الم ،دعل كما نه ط يمذ تمييزها طسااااهللا
األة،ى الملجلدع طمياه الال اس والم يدا طرذع اليعي

العلاله

()36

يسااتة ن.اادلى التلل "طالليايا الالستااتيذيا ال قياا" في األدطيا العلميا وفه دوسيا
انترااس األجزال الالستاتيذيا ال قياا في الالييا

"تاايل " Scienceل للااف التلل اللاج

الال ،يا األااااا ،ن  5ن ()36ل يالي الراااذع ( )21العلاله الالستاااتيذيا ال قياا في نياه الال اس
البحـث الثاني

والم يدا

()37

الشكل ( :)21العوالق البالستيكية الدقيقة في مياه البحار والمحيطات

الم .سhttps://www.irishtimes.com/news/science/a-lot-to-digest-are-nanoplastics-bad-for-human-health-:

هلاك ن .سا سئيسيا للليايا
التي ت تيتيتها و كس،ها إل

ال قياال الم .س األول هل قد الالستتي كالي،ع ال

جزال ااي،ع ودقياال طيلما الم .س ال اني يلت

ل

ال اليالا ال قياا

ϳϵ
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الملجلدع ضم طعض نلا نست ض،ا

الت ميعل والملت ا

ال وائيال و اللا

الملظيا ل

واأللياا المستة نا في الا ا المسط ل يالي الرذع ( )22السع ت م الم ه ،ل زييا
طستتي ن الاللل ط،وطيلي والمستة في ت.لي

اللا

ل نلا الملظيا

()36

الشكل ( :)22صورة تحت المجهر لجزيئات بالستيك من البولى بروبيلين
والمستخدم في تصنيع عبوات أحد أنواع المنظفات

الم .سhttps://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/the-first-assessment-of-micro-plastic-waste-:
in-egyptian-marine-environment/

 .1.4.2التلوث البيئي للمسطحات المائية
ترااااي ،طعض الت ا ي،ا إل وجلد ك  ،ن  150نليل
 8نليل

الم يدا ل ويتساا،ب إليها كع ا نا ط ياع

ن اللياايا الالستااااتيذيا في
(34ل)35ل تا س تذليتها اطقت.اااديا

العالميا ط لالي  13نلياس دوطس ن،يذي تالليا كل كضا،س طييي لللظ اسيذلللجيا الال ،يال يرامع
دل الةسائ ،الماليا التي تتذال ها ن.ائ األتماكل والسيالال واللقم المستليي لتلظيف الرلا ئ
()35

ϴϬ
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تم اع العاللا ل واألكيااس الالستااااتيذياا بلا تلا الليااياا ل وتعاادل كميااتهاا إلااال ن تلياا
اااااللاا ل م الامااناا في الم يط كاع دقيااال ن ام ا يعلي
نيااياا الالستااااتيا لذاع 3

الم يط ي تل

ل للالي

ن

ن األتاااامااكل وإدا ل تتةاي اسج،الا السزناا فم المتلق ناه

ط للل ا  2050ات تذل كميا الليايا الالستاتيذيا الملااع في الم يدا تعادل سط
في ال قياا وهي كميا تاتذل كال ،ن كميا األتاماك الملجلدع
تلل الال اس والم يدا ال الي والتلقعا

()35

االلا

يالي الراذع ( )23وض

ا 2050

البحـث الثاني

الشكل ( :)23وضع تلوث البحار والمحيطات الحالي والتوقعات عام 2050

ن .سhttps://wwf.fi/mediabank/11094.pdf:

ت،اكمم الليايا الالستاتيذيا لوالذيميائيا وبي،ها ن الليايا في الم يدا ل نذلنا ةم
تسفيف  - gyresللاا لللاليا ضاااةما " -وهي دوسا نائيا ت تيب كميا هائلا ن الليايا

ϴϭ
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في تيااساتهاا" ل اثلتاا في الم يط الهاادئل واثلتاا في الم يط األ لساااايل ووالا ع في الم يط
الهل

طساال ت.ااد التياسا المائيا يالي الراذع ( )24دوانا " للاا " الليايا الالستاتيذيا

في الم يدا
شكل ( :)24دوامات "حلقات " النفايات البالستيكية في المحيطات

الم .سhttps://drnm.me/ocean-pollution-infographic/83-best-plastic-waste-images-on-pinterest-2/:

تذلنم سقعا الليايا في الم يط الهادئ ""Great Pacific Ocean Garbage Patchل طسال
استدا تياسا

المياه ال افيا الاادنا ن جللب الم يط الهادئ طتياسا

الرمالل ليي ت معم الليايا

في نلداا اطلتاالل وتع سقعا الليايا

المياه الالاسدع الاادنا ن
األضة في الم يدا ل

وتسلد نعظ المسالا طي الياطا وكالييلسنيال و ل طع طض نيا الذيللنت،ا ن جزس هاوا
في ال زل العلل ن هيه ال لاا كما تالي األ ذال (25ل)26
ϴϮ


124

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد ال�ساد�س و الأربعون  - 2020العدد 174

ˇمنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك)



الشكل ( :)25تكون رقعة النفايات الضخمة في المحيط الهادئ

البحـث الثاني

الشكل ( :)26شكل رقعة نفايات المحيط الهادئ العظمى

الم .سhttps://eradicateplastic.com/10-interesting-facts-about-the-great-pacific-garbage-patch/ :

واف سقعا الليايا

الضةما في الم يط الهادئ طأنها ''جزي،ع نيايا ''ل هل واف بي،

دقيهل ليي نه إدا كانم هيه الليايا

كتلا كالي،ع وال ع

الاسع

ل هييا جزي،ع لذا ن

ϴϯ
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السهع التةلص نلهال ولذ في واق األن ،تتذل هيه ال،قعا ن طسيي ن ال زييا
الليايا

الالستتيذيا ل والتي ق تذل ن ت الا ت م تدى المياهل و تلر ،ل ن ى نسالا

اتعال ويتياو

تا ي ،نسالا "سقعا الليايا الضةما في الم يط الهادئ" ن نليل ال 15

نليل ك 2ل وهل نا يم ع ن ل % 8ن نسالا الم يط الهادئل وتري ،طعض التا ي،ا
ل

ال قياا ن

ك  ،ن  100نليل

إل هيه الملداا

ن الليايا

ع تللا ل ويتلقف دل

الالستتيذيا ويستا ،والل الليايا

نها ت تل
الالستتيذيا

ل المذا الي تأتي نلهل فا تستا 6 ،تللا إدا

كا ن .سها تلالع ن،يذا الرماليال و ا إدا كا ن .سها تلالع الياطا ل ودول نلداا
تيا

()35

يراي ،تا،ي ،اا سه" ال.ال و العالمي للداليعا " " World Wide Fund For Natureفي
للضاا نائيا اااله ناله اااالى تااادس نلداا
الال  ،المتلتااطل الي يرااذع
ك

ا 2018ل إل

ط ،يا ن ليي ل نس الليايا الالستتيذيال وتاللغ للالي  %7ن ن مل نيايا الالستتي
في المسااااد اا الماائياا في العاال ()35ل وي.ااااع ت،كيزهاا إل ن ل  1 25نليل قدعاا لذاع ك

2

تا،يالكال وهل نا يم ع ن ل  4ضااعاا ت،كيزها في "سقعا الليايا العظم " الملجلدع في اامال
الم يط الهاادئ

()30

نت دلا

تةلص ةم

دول ن نعظ نياايااتهاا الالستااااتيذياا في الال ،

المتلتااطل وهي طالت،تي ت،كيا ( 144لا /يلنيا)ل وإتااالانيا ()126ل وإيداليا ()90ل ث ن.اا،
()77ل تليهاا ف،نساااااا ()35()66ل كماا
طستااتيذيا قاتلا يتث ،تلل

للالي  % 75ن

اااالا ئ ط،يداانياا نللثاا طليااياا

االا ئ الال  ،المتلتااط تاالالا ك ل قدا الساايالا في دول است اد

األوسوطيل نما يسال ةسائ ،اقت.اديا تلليا تا س ط لالي  62نليل يلسو

()35

ليس الهييا األوسوطيا لسسنا األبييا في ا  2016ن التماط تلل

نس ا الذائلا

الال ،يا طليايا الالستتي ل ليي تتأث ،ط سجا كالي،ع الذائلا الال ،يا طسال تل الليايا ل نظ،اك

ϴϰ
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للع لس ل اثاس لالعض الملاد المس ،لا في طاايا ت لع نيايا
األ عا فل الالليس يا ال.ادسع ن الرم
الديلس الال ،يا يمذ
التي تتلاج في الليايا

الالستتي في الم يدا

طيعع

ونتي ا تيا لها ن اللتط المالى لمياه الم يط .وج

تةدئ ف،ائسهال وتأكع الالستتي ط طك نلها طسال الد ال والالذتي،يا
لها ن سائ ا الذال،يم الاليا التي تعمع ل

الالستتيذيا ل ونا يلت

تعديع لاتا الر ل يها كما تعمع سائ ا الالستتي

يضكا إل تضليع األتماك والتي ت يطها

سائ ا الالستتي ال.اي،ع التي تراله ال،ائ ا "الذ،يع"  -وهل ن الار،يا الراليها طال،وطيا -
البحـث الثاني

التي تأكلها وفي اللقم نيسهل تةتاس السسلف الال ،يال وقل يع الال  ،ف،ائسها
ليي تال و األكياس الالستتيذيا والالاللنا

جميعها كدعا ()35ل يالي

،يه الال،.ل

ذع ( )27تأثي ،الليايا

الالستتيذيا ل لياع السسلف الال ،يا
شكل ( :)27تأثير النفايات البالستيكية على حياة السالحف البحرية

الم .سŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĐŽůŽŐǇ͘ĐŽŵͬϮϬϭϭͬϬϵͬϭϬͬƉĂĐŝĨŝĐͲŽĐĞĂŶͲƉůĂƐƚŝĐͲǁĂƐƚĞͲĚƵŵƉͬ:

الياما للمل

ل نا تتايى ل المةليا الالستاااتيذيال نظ،ا ك ل سااااتااايا

جهازها الهضااميل إد ن الممذ

ك ي،اك

طيلما ق تتع،

ت.اااب طالع وى طع فت،ع طساايدال طاسضااافا إل
ϴϱ
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ن تل ال يلانا ق ترتال طها طاايا األكياس الالستتيذيا نما يعمع ل إ اقا ل،كتهال وي علها
ف،يساا تاهلا لل يلانا والديلس الضااسيا ()35ل يالي الراذع ( )28تأثي ،الليايا الالستاتيذيا ل
لياع الياما
شكل ( :)28تأثير النفايات البالستيكية على حيوان الفقمة

الم .سhttps://www.ecology.com/2011/09/10/pacific-ocean-plastic-waste-dump/ :

ق تالتل ال ييا نيايا طستااتيذيا
للايال ونظ،اك لل
وقا ظه،

،يه الةدأ نعتا ع نها تسااتهل ن.اا ساك ن تمسك

الهائع لالعض فلاه ال يتا ل فا تالتل لدا الالستاتي إل جان األتاماكل

ا د ن الي لاااااا لالعض ال يتاا طعا اللفااع وجلد كمياا كالي،ع ن الليااياا

الالستاااتيذيا في جهازها الهضاااميل و ااااس طعض ال ساتاااا إل

للالي  % 22ن هيه

ال يلانا نع،ضا لةد ،فا ا لياته نتي ا التلل طالالستتي (.)58
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 5.2سوءإدارة النفايات البالستيكية ""Mismanagement

األكال ،الي يلاجه نظما إداسع

يم ع تالل إداسع الليايا ل والتةلص العرالائي نلها الت

الليايا ل فالالستاتي له ق سع ل التسالع إل اللظ الاليييا الساالليا وتراذع الليايا الالستاتيذيا
ته ي ا كالي،ع طساال نااونتها للمعال ا الضالئيال وال ،اسيال والاليلللجيال وطم ،د التةلص
نلها ل األس

تتس،ب إل المسد ا المائيا (.)36

البحـث الثاني

كاا ظهلس ول دلياع ل وجلد نيااياا طستااااتيذياا في الم يداا في اا 1970ل لذلاه
اتااااتا ،وقام لياع لت
التاأكا ن وجلد كمياا

وائاع اا 2000ل سج،ال نزيا ن األط اا والا ساتااااا لت ت

كالي،ع ن الليااياا

الالستااااتيذياا الا قيااا العاالااال و ناا يدله ليهاا

الالستتي الم ه " ،وت ت.لييها طع دل وفاكا ل اعل والرذع "ة،زل و لاليالا ل و فتا ل
يساتة وااف ال

و سقائهل و لياا"ل و لسا اللل ل وال

نيايا الالستااتي المةتليال ليي يدله واااف الالستااتي اللانل
دا ال

للتمييز طي ل ا قد
ل قد نيايا الالستااتي

األقع ن  1نيذ،و ل ويلاااف طالالستااتي ال قيه ل نا تذل ل

ن  5ن ل نا نيايا الالستااتي التي يذل ل

الاد نله قع

الاد نلها اقع ن  2 5تاا فيدله ليها اتاا

الالستاتي المتلتاطل و يدله اتا نيايا ناك،و طستاتي
 1نت"،ل و نيايا ني ا طستتي والتي يذل ل

ل نا يذل ل

الاد نلها كال ،ن 1

الاد نلها قع ن
()57

طت ليع نسااااتليا ت،كيزا الليايا الالستااااتيذيا في الم يدا والال اس وج

ن.ااااف

كميا الليايا الالستاتيذيا المللثال للمساد ا المائيا تأتي ن سط دول سئيسايا وهي ال.اي ل
واليلالي ل وإن ونيساايال وفيتلا ل طيلما يأتي الل.ااف اآلة ،إل ل كالي ،ن ال ول اللانيا األة،ى
في آتاايال و ف،يايال و ن،يذا الستيليا يلج  12دولا في آتاايال و 5دول في ف،يايا ن طي كال،
 20دولا ن.اليه ن ليي تالل إداسع الليايا الالستاتيذيا

()27

تساالالم كميا الليايا الالستاتيذيا

ϴϳ
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الملت ا في ال.ااي ل والتي يت التةلص نلها في نياه الم يدا ل في التسلها الم،تالا األول ن
طي  192طل في ت،تي ال ول ل نت اا ،الالييا السااللى الي ت .ا سع نلظما ال .ا ا العالميا
ن ليي تاالل إداسع الليايا الالستااتيذيا ل المسااد ا المائيال واااليم اللطيا المت ع
األن،يذيا في الم،تالا العرااا،ي ل وجال ثس دول ،طيا ن طي قائما العرااا،ي ل و اااملم
ن.ااا ،في الم،تالا السااااطعال وال زائ ،في الم،تالا ال ال ا رااا،ل ث الما،ب في الم،تالا ال انلا
را ،يالي ال ول ( )4قائما طت.اليف
ل المسد ا

ل  20دولا ن ليي تالل إداسع الليايا الالستاتيذيا

المائيا.

ϴϴ
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جدول ( :)4قائمة بتصنيف أعلى  20دولة من حيث سوء إدارة النفايات البالستيكية
على المسطحات المائية

الت،تي

البحـث الثاني

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ال ولا

كميا الليايا الالستتيذيا
/تلا)
(نليل
(Waste Generation
)Waste%

ال.ي
ن ونيسيا
اليلالي
فيتلا
تي،يسنذا
تايسن
مصر
ناليزيا
ني ي،يا
طل سدي
جللب ف،يايا
الهل
الجزائر
ت،كيا
طاكستا
الال،ازيع
طلسنا
المغرب
كلسيا ال للطيا
اللطيا المت ع اطن،يذيا

8 82
3 22
1 88
1 83
1 59
1 03
0.97
0 94
0 85
0 79
0 63
0 60
0.52
0 49
0 48
0 47
0 46
0.31
0 30
0 28

لس
%
اسداسع للليايا
الالستتيذيا
(Mismanag
ed
)Waste%
27 7
10 1
59
58
50
32
3.0
29
27
25
20
19
1.6
15
15
15
14
1.0
10
09

كميا الليايا الالستتيذيا المللثا
للمسد ا المائيا " الم يط"
)(Marine Debris
/تله)
(نليل
3 53-1 32
1 29-0 48
0 75-0 28
0 73-0 28
0 64-0 24
0 41-0 15
0.39-0.15
0 37-0 14
0 34-0 13
0 31-0 12
0 25-0 9
0 24-0 09
0.21-0.08
0 19-0 07
0 19-0 07
0 19-0 07
0 19-0 07
0.12-0.05
0 12-0 05
0 11-0 04

الم .س(Jambeck, J. R., et al. “Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean.” Science, vol. 347, no. 6223, :
͘Ϳ13 Feb. 2015, pp. 768–771., doi:10.1126/science.12603ϱϮ
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إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴ
ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺣﻠﻮل ﺑﻴﺌﻴﺔ

اﻟﻜﻮﻳﺖ -
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الفصل الثالث
مفهوم االقتصاد الدائري وتدوير النفايات البالستيكية
 .3تمهيد
اطقت.اااد ال ائ"Circular Economy" ،ل ونا يدله ليه "اطقت.اااد الت وي" ،ل هل
البحـث الثاني

ن.ااادلى ا يعلي نلظلنا اطقت.ااااد ال.ااالا ي الي ط يلت

له نيايا نهائيا إط ط ود

ضاااياا ج ال وطالتالي ط يساااال تللثا للالييا األن ،الي يتد إل اتاااتة ا ك  ،فا ليا وكيالع
للملادل وطما يالد إل ت ايه التلميا المست انا ويتميز طأنه نلي ط ايا ت.ميمه يأةي في اط تالاس
ت وي ،كافا الم ةس ل والملت ا ل وإ ادع اتااااتة ا الملت ا ط لدع اليال وتذل الملت ا
ع

الملت ا في إ اسه قاطلا لإلااااسحل والت ي نلي ت.اااميمها طما يضااام اطتاااتيادع نلها
ن،ا ل كما يتميز طأنه يض لساطا ال،طى اطقت.اد ط ان اليلائ الاليييا
تتم اع  ،التةلص ن الليااياا

الالستااااتيذياا في ،ياتي وهماا  ،ات وي ،الليااياا

الالستااتيذيا الااطلا للت وي،ل و  ،اتاات،داد وانتا الداقا ن الليايا الالستااتيذيا بي ،الااطلا
للتا وي ،والملتهياا فت،ا ليااتهاا يعتال ،إ اادع تا وي ،الليااياا الالستااااتيذياا ن
المعال ا طراا،

ن ىوه

،

ط تذل تل الليايا نللثال و تذل ق اتااتعملم ن قالع في تعاليا الملاد

و الذيماويا الةد،عل و المعاد ال ايلا كما يل.ااااى طع اتااااتعمال نلت اتها في تعاليا الملاد
الايائيا والمر،وطا
طيلما تساااتة

 ،اتااات،داد وإنتا الداقا ن الليايا الالستاااتيذيال ليي تأتي الليايا

الالستااااتيذياا في الم،تالاا ال اال اا طعا الاااز الداليعي والالت،ول الةاا ن لياي الم تلى ال ،اس
للداقال وتساااتة تاليا الت لع ال ،اس ال ياز سنتا الداقا نلهال ةاااااا في ن دا تللي
الداقال وال.لا ا ك ييا اطتتهسك للداقا
ϵϯ
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ون جان اة ،يسااع الالال ل إل إي اد ط ائع نلاتااالا

الالستااتي التالي ل نما دى

ن س إل اطتذاس وإنتا الالستتي ال يل الااطع للت لع طيلللجيال وبي،ها ن ال للل والمالادسا
المالتذ،ع
 .1.3مفهوم االقتصاد الدائري
يعلد اليضع في تداليه قا ع اطقت.اد ال ائ،
والمتعلاا طإ ادع اتتة ا الملت ا

و نا يع،ا ايضا ك طاطقت.اد الت وي ،ل

إل المهل س السليس" ،والت ،تتاهيع"Walter R. Stahel -

 والي اطتذ ،قا ع "ن المه إل المه " Cradle to Cradle -ا 1976ل والي تلط األضلالل إنذانيا ت ي اطتتيادع ن الملت ا

ال ،ت وي،ها وإ ادع إة،اجها في ذال واتتعماط

ج ي ع لة نا اطقت.اد والالييا يالي الرذع ( )29نةدط لميهل اطقت.اد ال ائ،
الشكل ( :)29مخطط لمفهوم االقتصاد الدائري

ϵϰ
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تري ،الع ي ن ال ساتا إل

اطقت.اد ال ائ ،تي

ثلسع في ن ال اتتاسل الملاسد

الضااااةما ن الليايا التي ط يةلل نلها ن تم ن الم تمعا ل وتااااي عع نلها وال ع ن ه
الادا ا دا الايما المضااافا للذ ي ،ن اطقت.ااادا الل ليال وةااااا نها الادا اسنتاجي
الللي الي تلج وف،ع في ن ةسته وطتذليا نلةيضااااال فا
اطقت.ااد العالمي" و"نتتاساا إلي نذاسث "،ا  2015إل

اااااس تا،ي ،اااااادس

"نلت ى

اطقت.ااد ال ائ ،تايلف ،ل

العاال للالي ت،يليل دوطس ط للل اا 2025ل وتاااايلف ،ناائاا لف وظيياا جا يا ع ةسل ةم
البحـث الثاني

كما تسااتدي وسوطا

تااللا
طمساتليا

ا  2012في لي
تساااا

اطقت.ااااد ال ائ ،يمذ

تالع انالعاثا الذ،طل طلسااالا  ٪83ط للل ا  2050نااسنا
دساتاا ط،نان األن المت ع اسنمائي دك،

اتات،اتي يا

ال ول اللانيا ل ت ايه التةييف ن آثاس تاي ،الملاخل ن

يض اال نما يالع اط تماد ل الملت ا المسااتلسدعل وطما يسااه في
تدلي ،ال.االا ا الم ليا
ك
المسا ع ل ال

ن اليا،

()57

نرا ،الميلضايا األوسوطيا ( )European Commission-ECإتات،اتي يا وسوطا للالستاتي
في اطقت.ااااد ال ائ ،في ا 2018ل الي يتدل ن جمي ال ول األ ضاااال إ ادع اتاااتة ا
وإ ادع ت وي ٪ 50 ،ن جمي العاللا الالستااتيذيا ط للل ا 2025ل ون ل  %55ط للل ا
2030

()54

كما اهتمم المتتاساا ال.الا يا الذال،ى في العال طتدالياا اطقت.ااد ال ائ ،وط

تاايما في ن ال ت ليع الليايا إل

اقال ليي يلج في اللقم ال اضاا ،ن ل " "700ن.اال

للل العال تعمع في هيا المي ا
طادس

يض اا ك الع ي ن الراا،كا األة،ى إل اتااتة ا الليايا في ااالا ا

ن ع اتاااتة ا زيل الدعا المساااتعملا في إنتا اللقلدل والزيل للساااياسا
اااا،كا

ة،ى نلت ا

ة،ى ج ي عل
فيما اتاااتة نم

الليايا ال.اااالا يا ن ع ة،ا ي المياه والمظس ل وإ ادع ت وي،ها في

اذع لزنال ولاائ ل ون افظ كما تال

،كا

ة،ى طإ ادع ت وي ،فضس اللس واألةراب

ϵϱ
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في ت.ااالي اللس المالى والذ،تل

فيما تال الميا ن الرااا،كا ال.ااايليا طإ ادع ت.ااالي
كما تال طعض الرا،كا طإ ادع ااه ،وت.الي

فضاس األقمراال وال للد في االا ا المسط

الزجا ل والالستتي ل.لا ا األوانيل والعل الزجاجيا والالستتيذيا وبي،ها ن الملت ا
 .2.3إدارة النفايات البالستيكية
ول نالاادسع س اادع تا وي ،الليااياا الالستااااتيذياال

طعا ن،وس ك  ،ن  40اا كناا ل إ س
يت لاليا ك جم للالي  ٪30فاط ن العاللا الالستتيذيا طا،
اسضاااااافياا في ملياا

الت مي ل الي،زل و ملياا

إ ادع ت وي،ها و ل ةي قي اليا

إ اادع المعاال اا في اط تالااسل ن ا

الايماا

ال ايااي ا والتي يت اتااااتةا انهاا وإ اادع تا وي،هاا قا ت.ااااع إل ن ل ٪20ل ليت في الااالا إنتاا
نلت ا طستااتيذيا نلةيضااا ال لدع والايمال كما ط يمذ إ ادع ت وي،ها ن،ه ثانيا طع اطتااتة ا
()25

طراذع ا فإ نع ل إ ادع ت وي ،الليايا الالستاتيذيا نلةيضل وةاااا نيايا الالستاتي
دا اطتااااتةا ا اللالا اللاات اا ن قداا اا التعالياا والتاليفل وهل قاع طذ ي ،ن نعا ط إ اادع
الت وي ،العالميا لللس والتي ت.ااع إل للالي ٪ 58ل و لملت ا ال ي التي ت.ااع إل للالي
%90-70
 .3.3طرق التخلص من النفايات البالستيكية
كانم مليا إ ادع ت وي،ل ول ،الالستااتي ضااييلا للاايا قالع ا 1980ل ويمذ ت اهلهال
ليي كا يت التةلص نلها نالا اا،ع طد ،ال ف دو نعال ال و إلاائها في المسااد ا المائيا "
الال ااس والم يداا " ث طا

ملياا

ال ،

و الت،نيا " "Incinerationطعا

اا 1980ل طيلماا

ϵϲ
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ط

مليا إ ادع الت وي "Recycling" ،في ا  1990يالي الرااذع ( )30ااالس طعض الد،

التالي يا السائ ع للتةلص ن الليايا الالستتيذيا لت

ا 1980

شكل ( :)30صور بعض الطرق التقليدية السائدة للتخلص من النفايات البالستيكية حتى عام 1980

البحـث الثاني
الم .سhttps://dailynews.co.tz/news/2019-03-225c9494bfe0dbb.aspx:

استيعام نعا ط إ اادع التا وي ،طل ل  % 0 7في المتلتااااط تااااللياا ةسل اليت،ع -1980
2015ل وطلاام اللساااا العاالمياا للتةلص ن نيااياا الالستااااتيا في اا 2015ل طد ،اال ف
المالاا اااا ،دو نعاال اا إل للالي %55ل وطلاام ن ل  % 25لعملياا ال  ،والت،نيا ل فيماا
طلام ن ل  %20لعمليا إ ادع الت وي،ل كما يالي الرذع ()31

()29

ϵϳ
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الشكل ( :)31نسب طرق المعالجة للنفايات البالستيكية في عام 2015

الم .سPlastic Pollution, https://ourworldindata.org/plastic-pollution:

طاتااتا،ال اطت اها التاسيةيا ن ال،تا الالياني الساااطه لت

ا  2050فإنه ن المتلق

ت،تي نع ط ال  ،إل % 50ل وت.ااع نسااالا إ ادع الت وي ،إل % 44ل طيلما تااتلةيض
نساا ال ف المالا اا ،و نا يدله ليا الليايا
إل ن ل %6

()27

تعتال ،مليا ال
ويمذ

المهملا ""Straight to Landfill or Discarded

يت ال

ن الليايا الالستاتيذيا ل تاهع الد ،سداسع الليايا الالستاتيذيال

ن الليايا ن ةسل إ ادع ت وي،هال وت ل اتاااتة ا الملت ا بي ،الااطلا

س ادع اطتاتة ا ن،ع ة،ى ن ع كياس الالستاتي ل وإ ادع اتاتة ا األ ايال المساتعملال و ا،ال
األدوا دا الت.اني الالسيدا.

ϵϴ
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ويعتال ،التاليع " "Reduceهل فضااع تااالي و  ،التةلص ن الليايا الالستااتيذيال
يلياه إ اادع اطتااااتةا ا ""Reuseل ث إ اادع التا وي"Recycle" ،ل فد ،اتااااتةسة وإنتاا
الداقال و ةي،ا المعال ا والتةلصل كما يالي الرذع ()32
الشكل ( :)32مخطط األسلوب األفضل للتخلص من النفايات البالستيكية

البحـث الثاني
الم .س :الليايا الالستتيذيا وآثاسها ل الالييا واطنسا والد ،ال ي ا لستتيادع والتةلص نلها

 .1.3.3مكبات النفايات
هل األتااااللب األك  ،اتااااتةا اناا ك للتةلص ن

يعتال ،دف الليااياا في المذالاا في األس
الليايا ل و ل ال،ب ن

هيه الد،ياا هي ك  ،الد،

يل ا ك للتةلص ن الليايا ل ّإط نها

طالتأكي ليسااام الد،ياا الللي ع وق ط ياع اتاااتة ا هيه الد،ياال لع وجلد نساااالا ن
األساضااي السزنا فض اسك

زيادع انالعاثا الاازا الضاااسعل نما يسااال الع ي ن المراااكع

ال .يا والاليييا

ϵϵ
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 .2.3.3ترميد النفايات /الحرق Incineration
يعتال ،ت،نيا الليااياا

و ل،قهاا لا

فيه ا ل،
 ،التةلص ن الليااياا ال.اااالالاال ويت ا

الليااياا في دسجاا ل،اسع ن،تيعاا لت ليلهاا إل طاااياال ونلت اا باازياا .ن
اللل ن

تاااااليا التةلص ن الليااياا هل تالياع ل

األااليل نما يالع المساالا المدللطا ل فلها في األس

ه نميزا هايا

الليااياا ناا طي  %30- 20ن ل مهاا
ل كما ياع الضااط ل نذالا الليايا .

تع،ا هيه العمليا يض اا ك طات ا "المعال ا ال ،اسيا"ل ليي يت ت ليع نلاد الليايا ال.االالا ن
ةسل اطلت،ا إل ل،اسعل وبازل وطةاسل وسناد
 .3.3.3تحويل النفايات إلى غاز البالزما (التغويز البالزمي)
يعتال ،ت ليع الليايا الالستاااتيذيا إل باز الالسزنا اااذع آة ،ن

اااذال إداسع الليايا

الالستااااتيذياال وتعا الالسزنا فهي لالا الماادع ال،اطعال طع ال الا ال.اااالالا والسااااائلا والاازيال
وانترااا ،هيه التاليا في ط ايا هيا الا)47( ،ل طيلما تعتم تاليا التاليز ل ت ليع المادع ن
ال الا السائلا و ال.لالا إل ال الا الاازيا
يت اتااتة ا نيا س ةااااا ل،ف دسجا ال ،اسع أل ل ن  ° 2000ال لذساا ،ال،واطط
الذيمياائياا طي العلااااااا ،وت لياع كاع الليااياا الالستااااتيذياال طماا فيهاا الةد،ع طيييااكل إل بااز
اااااادلا ي ""syngasل والي يمذ اتااااتة انه في إنتا الداقا الذه،طائيال و إنتا المي انلل
السز لل.لا ا الالت،وكيماويال و سنتا اللقلد السائع ن ع وقلد الدائ،ا وال يزل

()47

 .4.3.3إعادة تدوير البالستيك
تعتال ،مليا إ ادع الت وي ،هي العل.اا ،ال الي في اله ،التساالساالي لمعال ا الليايا ل والي
يضا تاليع الليايا ل وإ ادع اتاتة انها وإ ادع ت وي،هال واليذ،ع وسال إ ادع الت وي ،هي التاليع
ن اتااتهسك الداقال وال

ن ل

نذالا الليايا ل وال

ن تلل الهلال والمياهل وال

ن

ϭϬϬ
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انالعااثاا الااازا المللثاا للاليياال وال يااظ ل الملاسد الداليعياا طتااااتةا انهاا في المسااااتاالاعل
وزيادع الايما المضافا للليايا الالستتيذيا هيا وتعتال ،ن.دل ا إ ادع ت وي ،الالستتي نعا ع
و ليا كنا ن،طذا طساال الم مل ا اللاتاعا ن

 ،إ ادع الت وي،ل ويلج

د ن تايلاسيلها

إ ادع الت وي"Recycling Models"،ل ن همها:
 .1.4.3.3الطريقة األولية إلعادة التدوير ""Primary Recycling Model
البحـث الثاني

يت في الد،يااا األولياا س اادع التا وي،ل وناا يدله ليهاا يضاااااأ  ،إ اادع التا وي،
الميذاانيذيل إ ادع نياايا الالستااااتيا إل ني
تراايلها للي

الا،

األتااتاي وهل يتدل

ةلاة وجلدع الةاانا األتاااااتاااايال ويت إ ادع
تذل الليايا الالستاتيذيا الم،اد إ ادع ت وي،ها

ل دسجاا كالي،ع ن اللاااوعل و تذل ةاالياا تمااناا ك ن الراااالائا والمعلااا المذتسااااالاا ثلاال
ت اولها و اتتة انهال ليا فإ هيه الد،ياا تتدل جه ك  ،وتذليا كال،

(48ل)53

 .2.4.3.3الطريقة الثانوية إلعادة التدوير ""Secondary Recycling Model

يت في الد،ياا ال انليا س ادع الت وي ،إ ادع اتاتة ا الالستاتي دو ال لدع األقع ن األااع
طتاااتة انا تتلاتااا ن ةلاااااه ال ي ع والتي تلت ن ةلط
الالستااتي

(48ل)53

ادع ك نا يسااتة الالستااتي المعاد ت وي،ه ألب،ا

ة،ى ن اع الةراااا ل وال ا يا ودلا طسااااالا انةياا

د ن األنلا المتلافاا ن
يذل فيها ط يسك لةانا

الةلاة الميذاانيذياا فياه تعا األطااسيهل

واأل الا الالستتيذيال واألنرا الالستتيذيا طعض نماد لملت ا لهيه الد،ياا

()51

ϭϬϭ
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 .3.4.3.3الطريقة الثالثية إلعادة التدوير ""Tertiary Recycling Model

الد،ياا ال سثيا س ادع ت وي ،الليايا الالستااتيذيا هي الاسع

،ياا كيميائيا طاتااتة ا

الت لااع ال ،اس للت لااع المااائي ""pyrolysis of hydrolysisل يت ةسلهااا ت ليااع الليااايااا
الالستااتيذيا إل نذلناتها الذيميائيا األوليال والتي يمذ
نلت ا نهائيا طلي

يعاد اتااتة انها ن،ع ة،ى في إنتا

الملاااايا ل ن ع إنتا الالاسي ،الالستااتيذيا المسااتهلذا دا اطتااتة ا

اللال ن الالللي إي يلي تي ،في اط ل و سنتا اللقلد

(48ل)53

وتعتال ،هيه الد،ياا هي الد،ياا

الللي ع المساااات انا والملاتااااالا لمعال ا جمي نلا الليايا الالستااااتيذيا طما في دل الليايا
الالستتيذيا نتع دع الدالاا والتي ط تذل الد ،األة،ى نلاتالا س ادع ت وي،ها
ااااال م هيه الد،ياا اااائعا اطتاااتة ا ل ي اكل طع
نذلنا الليايا الالستاتيذيال وطع

()52

ااااالى ن الساااهع التع،ا ل

ااال م تذللللجيا الت ليع نتالا ل ندا التداليه

الت اس ل ودا ج وى اقت.اديال وطيييا ن،تيعا

(50ل)51

 .4.4.3.3الطريقة الرباعية إلعادة التدوير ""Quaternary Recycling Model

وفيها يت إ ادع اتاااتة ا الليايا الالستاااتيذيا سنتا الداقا ط ،قها لستاااتيادع ن الداقا
ال ،اسيا المةتزنا فيهال وتع هيه الد،ياا األك  ،انتراااسا واتااتة انا ليي
تتدلا

 ،ال  ،ط

جهزع ونعا ا نعاا ع س اادع تا وي ،الالستااااتيا كماا في الد ،ال سثاا األة،ى

(48ل)53

وإنما يت ل ،الليايا الالستاتيذيا في ن اس ةاااال وتذم المراذلا في هيه العمليا في إنتا
نساااا ن،تيعاا ن المللثاا
والييلسا

طماا في دلا انالعاا الملاد الذيمياائياا الضاااااسع ن اع الا يلكسااااي

كما نه ي ظ ،ل ،الالستتي في نعظ ال ول المتا نا

(50ل)51

ϭϬϮ
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 .4.3العمليات التي تسبق إعادة التدوير
تساااااله مليا إ ادع ت وي ،الالستااااتي

ادع مليا نتع دع ونتلل ا الا،

نلها دائما ك

ت هيزل وت ضااي ،الملاد الالستااتيذيا الم،اد إ ادع اتااتة انهال ويلضااى الرااذع ( )33نةدط
مليا إ ادع ت وي ،الالستتي
الشكل ( :)33مخطط عمليات إعادة تدوير البالستيك
البحـث الثاني
الم .سRecycled-Plastic Lumber Standards From Waste Plastics to Markets for Plastic Lumber Bridges: :

ϭϬϯ
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من أهم تلك العمليات ما يلي:
 .1.4.3تجميع البالستيك ""Collection

ملياا الت مي هي ملياا جم الملاد الالستااااتيذياا الم،اد إ اادع اتااااتةا انهاا ن الليااياا
والعلاد ل وتزي ن،للا الت مي ن،للا تاااتاايا ته ا إل تلفي ،المادع الةا س ادع اطتااتة ا
وتالل

ليها ن،الع مليا إ ادع الت وي.،
تعتال ،مليا الت مي ن الم،الع ال.ااعالال والمذليا ة.االاااا ك في ال ول والم

تض طع ط،ان إداسع الليايا الالستتيذيال وةااا تلاف ،ت ي ن دا
و اتالا اتت،اتي يا الي.ع ن الملال

التي ل

و ناا ت مي ن دعل

ال ،تل يا المستهلذي

تت نعال ا كع نل ن نلا الالستتي طد ،نةتليا ونلي.لا تالعا ك أله اا إ ادع الت وي،
واطتااااتة انا اللهائيا للملت ا ل و ادع نا تذل ن،للا الت مي لذافا نلا الالستااااتي دو
ف،زل ولايلا يت الت مي لذاع نلا الالستااااتيا المتاالاا طيلماا تت

ملياا الي،ز في ن،للاا طلااال

وطلاتدا المستة ني المعليي طعمليا إ ادع الت وي ،والت.لي
 .2.4.3عملية الفرز ""Sorting

مليا الي،ز هي مليا ف.اااعل وتاساااي ل وت.اااليف نيايا الالستاااتي والتي ت ت ميعها
طا،

إ اادع تا وي،هاا كاع ل لا ع تاأت

همياا هايه الم،للاا في

األنلا المةتلياا ن

الالستاتي ي.اع إ ادع ت وي،ها نعا كل نظ،اك أل كع نل ن نلا الالستاتي له ةلاة نةتليا
تلال كانم ةلاة ل،اسيال و نيذانيذيال و كيميائيا والتي تستلز نعها  ،نعال ا تةتلف
ن نل ألة ،فم سك يمذ

يتسااال وجلد نس ا ضااييلا ج اك ن نيايا نلت ا الالللي فيليع

كللسي إل ت ني ،كافا كميا نيايا الالستتي لملت ا الالللي إي يلي تي،في اط طالذانع ثلال
ϭϬϰ
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ملياا المعاال اا ال ،اسياا في لاالاا وجلد ةليط نلهماا وتت

ملياا الي،ز طد،ياتي ل إناا طد،

ي ويال و طد ،اليا ولذع نلهما نميزاته و يلطه
 .1.2.4.3الفرز اليدوي
ت.لى مليا الي،ز الي و للليايا الالستتيذيا التي ل يتاي ،ذلها طع اتتة انهال والتي
ل تترلهل و تتاد لت تت
البحـث الثاني

الي و

مليا الي،ز طت ي كع نل دو ن هلد وتعتم

مليا

الي،ز

ل اتتعمال األكلاد والري،ا المميزع لذع نل ن نلا الالستتي ل وتع ن العمليا

ك ييا العمالال وت تا إل وقم ليع ون هلد كالي،ل وهي ،ياا تهلا وطسيدا يعتم الي،ز
فيها ل التع،يف والتمييز الال ،.لذع ن الرذعل واللل ل والمظه،ل والعسنا الت اسيال ليا
فم الض،وس للعانلي طها التع،ا واسلما التا طمةتلف نلا الالستتي

إط

هلاك التمال

ل ةدال الالر،يا ةسل مليا الي،ز الي و ل لت ن اتتة ا نظا األكلاد والري،ا ل كما نه
ق ي.ع

التمييز طي

الي.عل ونا يمذ

نلا الالستتي المةتليال طسال
ي

لها ن تذسي،ل و م

لالا الليايا

ل واللها إل نلا ه

ل كلادل وتعتال ،مليا الي،ز الي و هي

األق والميضلا للل ا إ ادع الت وي ،دا الداقا اسنتاجيا ال.اي،ع

()46

يالي الرذع ()34

مليا الي،ز الي و للليايا الالستتيذيا

ϭϬϱ
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الشكل ( :)34عمليات الفرز اليدوي للنفايات البالستيكية

 .2.2.4.3الفرز اآللي
ت.االى مليا الي،ز اطلي للليايا الالستااتيذيا التي ي.ااع ف،زها ي وياكل و للليايا
دا

الذمياا

الذالي،عل و التي ندملتاااااا المعاال ل و المادعاال وتتميز ملياا

طالسا ،ا وال قا التانا وتعتم
وتت

الي،ز اطكلي

مليا الي،ز اآللي ل الةلاة المةتليا للليايا الالستاتيذيال

مليا الي،ز اليا ك دو الت ةع الالر ،في ت ي ل و ف.ع نلا الليايا المةتليا
ل الذ افا ن

اه ،نلا الي،ز اآللي المساتة نال

تع

مليا الي،ز اطلي التي تعتم

لياي يتميز كاع نل ن نلا الالستااااتيا طذ اافاا تةتلف

ك اافاا طااقي األنلا الالستااااتيذياا

األة،ىل فم س يمذ ف،ز وف.اااع نيايا نلت ا الالللي إي يلي تي،في اط
الالللي فيليع كللسي لسا الذ افال ليي

نيايا نلت ا

اللل األول يديل ل السادىل طيلما يالة اللل

ال اني في قا اه،ي الي.عل والي يع،ا ط.ه،ي الديل " "Floatation Tankهيا وت.لى
مليا الي،ز اطلي لي،ز نل ي فاط ن الليايا الالستاتيذيا يالي الراذع ( )35نةدط ف.اع
الليايا الالستتيذيا ا تمادا ل الذ افا
ϭϬϲ
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الشكل ( )35مخطط فصل النفايات البالستيكية اعتمادا على الكثافة

البحـث الثاني
الم .سPlastic Soup: Technological Limits and the Recycling Economy :

كامااا ياماذا اط اتاماااد الا الاةالاة الضااااالئايااا ""Opticalل و الا الالاياااديااا
""Transmissionل في ملياا الي،ز اطكلي ل نلا المةتلياا ن الليااياا الالستااااتيذياا لساااا
الت،كي الذيميائي للالستااتي طرااذع دقيه .وتسااتة
جهزع األ اعا ت م ال م،ال ()FT-NIRل وكيل تساتة

جهزع ةااااا لت ليع نل الالستااتي ن ع
نظما كاني،ا للتع،ا الضالئي ل

األللا لساهللا ف،ز الليايا الالستاتيذيا اليا كل ن ع ف،ز وف.اع قلاسي ،الالللي إي يلي تي ،في اط
" "PETالرايافا

الليايا دا اللل األزس الياتىل و األزس ال اك ل و األةضا ،وبي،ها
ϭϬϳ
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()48

الالستااااتيذي ال و نااك التةزي طعا
ا
يالي الرااااذاع ( )36لا ةدل الي،ز اطلي للليااياا

ت.لييها
الشكل ( :)36أحد خطوط الفرز االالي للنفايات البالستيكية
وأماكن التخزين بعد تصنيفها
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 .3.4.3الغسيل أو التنظيف ""Washing/ Cleaning

تأتي ن،للا الاسايعل و التلظيف طع ن،للا الي،زل وهي ن،للا ت هيز ضا،وسيا للليايا
تذل ق اكتسااااالتهاا اللياايا

الالستااااتيذياال للتةلص ن المللثا التي يمذ

ثلاال اتااااتةا ا

الالستاااتي ل و ن الليايا األة،ى في ناك ت معها ته ا هيه الم،للا إل تةليص الليايا
الالستااااتيذياا ن كافا المللثا التي ق يلت

نتلقعا ثلاال ملياا
ا
لهاا يا تياا س جانالياا بي،

البحـث الثاني

إ اادع التا وي ،طد ،المعاال اا ال ،اسياا ويت ت ا يا ا د ن،الاع ملياا الاسااااياعل وانلا هاا
لسا ا نل نيايا الالستاااتي ل ونل المللثا المتلقعال و ،ياا إ ادع المعال ا المساااتة نال
واطتتة ا اللهائي الم تمع للملت ال ي ل يالي الرذع ( )37ن،للا بسيع نيايا الالستتي
الشكل ( :)37مرحلة غسيل النفايات البالستيكية
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 .4.4.3الطحن /التفتيت""Regrinding/Crushing

و التيتيم هي ت هيز الليايا الالستااااتيذيا ال قد ل و جزال ااااااي،ع

ملياا الد

لضما زيادع تدى الليايا المع،ضا للمعال ال والي ط تتي ه نسالا
وتساااتة

لالي ةاااااا لهيا الا،

ل وتذل في الاال نلاتاااالا ألك  ،ن نل ن نلا

الالستااتي ل وتلت الدلالي قد طستااتيذيا دا

ل ا نةتليا الاا ك لمتدلالا

المةتلياا يعتما ت ا يا نا ى ال ااجاا إل ن،للاا الد
الت وي،ل ليي نه لي
اتاااتة ا

ن الضااا،وس

تدى الاد الذالي،عل
،يه المعال ا

ل نل الد،يااا المسااااتةا ناا س اادع

و تيتيم الليايا الالستاااتيذيا إط إدا كا تااايت

 ،نعال ا ل،اسيا و كيميائيا يالي الراااذع ( )38نماد لالعض

اااذال الليايا

الالستتيذيا طع ن،للا الد
الشكل ( :)38نماذج لبعض اشكال النفايات البالستيكية بعد مرحلة الطحن
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 5.3الفرص االستثمارية لمشروعات إعادة تدوير النفايات البالستيكية
تلف ،مليا إ ادع ت وي ،الليايا الالستااااتيذيا ف،ة اتاااات ماسيا
المستليا اطقت.اديا؛ تلال اا،
ونلات

كال ،ل

اطتت ماسا ل ويمذ

ي عل وتلاتاااا كع
تتأت

ل نة،جا

مليا إ ادع ت وي ،الالستااتي آطا المراا،و ا ال.اااي،ع و المتلتاادا و الذالي،ع

تاااالا كل ل ف،اد و للمتتااااسااااا ل وتع ن اطتاااات ماسا اآلنلال ليي يزداد نمل الدل

ل

البحـث الثاني

نلت اتهال وت ةع في نعظ نلالي ال ياع ال ي ال وكافا الادا ا ال.لا يا والزسا يا
وتعتم
و ،

مليا إ ادع الت وي ،ا تماد كليا ك ل اةتياس نل الليايا الالستااتيذيا الملاتااالال

و تاليا إ ادع الت وي ،والتي تتلل طراذع كالي،ل ون ه نلا الليايا الالستاتيذيا ن

لياي تلاف ،كميااتهاا لتاأتااااي

ااااالاا اا نتلل اا ليهاا ساتل اا سقاائه التاليف طاالالستااااتيا ل

والالاسي ،الالستاااتيذيا المساااتهلذا دا اطتاااتة ا اللال ل واأللياا ال.ااالا يال والالللي فيليع
كللسي
 .1.5.3راتنجات رقائق التغليف البالستيكي
تع،ا سقائه "الارال" الالستتي ل طأنها الالستتي دو السماكا األقع ن  10ن ل و الملت ا
الالستاتيذيا التي ت تل نذلناتها ل نساالا ط تاع

" % 85طاللز " ن الالستاتي ل نضااا

إليها  % 15ن الملاد الم،تالدا " نراااسكا"ل والتي ق تراامع نلاد نضااافا نسااا ع لعمليا
الدالا ال و الدسلل و ال رلا "الملاد الماليا"
يدله ل الملاد المساتة نا في مليا التاليف والتعاليا ن.ادلى "نلاد التاليف الم" ،ل
وهي ك ي،ع ونتلل اال ويت ت.ااااليف وتع،يف نلاد التعالياا والتاليف لساااا اطتااااتةا اان ا
األتاتيا لعمليا التعاليال والتي ترمع ثس اتتة انا

تاتيا وهي:
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 )1نلاد التاليف األتاتيل و نلت ا تاليف الماليعا ل وترمع ل تاليع الم ال اللا

كياس

تاليف الةض،وا الم م عل و األكياس الالستتيذيا التي يرت،يها المستهل لتعاليا نرت،ياته
 )2نلاد التاليف ال انل

و الراااانعل وترااامع نلاد تاليف ن مل ا ن الملت ا الالستاااتيذيا

كتاليف ن مل ا ن قلاسي ،المياه الالستتيذيا ن طعضها الالعض في اللا جانعا
 )3نلاد التاليف ال سثيل وترمع العاللا الالستتيذيا المستة نا لتاليف وت مي
التاليف األولي و  /و ال انل نعا لا،

اللاع

ادعك نا تلت نلت ا التاليف األتااتاي الم ،ن
ن ال،اتل اا ل كماا يمذ
اللهائيل ولي

،ود نلت ا

الاا طستاتيذيا وال عل ون نل وال فاط

تذل نتعا دع الدالااا لياي ا لذاع الااا نلهاا دال نعي في الملت

ن الضااا،وس

ت تل نلت ا التاليف الم ،نتع دع الدالاا

ل كع هيه

الدالاا ل والتي ق ترمع:
• الاااا الدالااا ااا ""Print layerل وهي الدالاااا المسااااتةا نااا لدالااا ااا طعض المعللنااا ل
وال،تلنا

الملت ا ل وطما يضم الت.ا األلالاس ل بسا نلت التاليف الالستتيذي

• الااا ال،طط ""Tie layerل وهي الدالااا التي ت،طط طي

الاتي بي ،نتلافاتي طالعضااااهماا

الالعضل وتتضاام نلت ا التاليف التي ت.اال طد ،الترااذيع طالال ه الالستااتيذي المراات،ك
/اطتاهاني ""Plastic Co-extrusionل ليي يت في هيه الد،ياا ط ه " دن " نادتي و ك  ،ن
ةسل قال وال في طليا وال ع
• الااا ال ااجز""Barrier layerل وهي الدالااا التي تم اع ل ك
ااجزا ل كساااا ي ل و ال ،لطاال و
ال،ائ ال و الضلل طه ا إ الا م ،تةزي ل وتاليع التماط تلف الملت ا

ϭϭϮ
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• الدالاا الهيذليا " – "Structural layerوهي الاا تلف ،تااماكال و اااسطال و قلع لملت ا
التاليف الم ،ل ثلال مليا تعاليا وإبس

كياس الملت ا طلاتدا المع ا

اليا الس ،ا

• الاا واقيا " - "Protective layerوهي الاا تااو ال الب
• الاا نانعا للتس،ب ""Sealant layerل وهي الدالاا المانعا للتس،بل والتي ي
داتي طال ،اسع طاتتة ا آط

لها ل ا

اليا الس ،ا

البحـث الثاني

يم اع الالستااااتيا نتعا د الدالااا ل ت ا ياا ك لعملياا إ اادع التا وي،ل نظ،ا ك أل الدالااا المةتلياا
ال اةلا في إنتاجه ط تلي.ااع طسااهللال وفي ك ي ،ن األللال ط تتلافه ن طعضااها الالعض ل
إ ادع ت وي،ها
تعا ساتل اا

()56

الالللي إي يلي طا سجااتاه المةتلياا "نلةيض الذ اافاال ونلةيض الذ اافاا الةديل

و االي الذ اافاا"ل والالللي ط،وطيلي ل والالللي إي يلي تي ،في ااط هي األك  ،اتااااتةا اناا في إنتاا
سقائه التاليف الالستاتيذيل طاسضاافا إل الالللي فيليع كللسي وال،اتل ا األة،ى تراي ،طعض
التا ي،ا إل

نه ت إنتا نا يا،ب ن  70نليل

ن سقائه التاليف المةتليا ل نسااتلى

العال في ا  2017يالي الراااذع ( )39نسا ا الدل العالمي ل ال،اتل ا المساااتة نا في
التاليف والتعاليا الالستاتيذيا طيلما يالي الراذع ( )40نسا الدل ل ول نلداا الرا ،األوتاط
ل ال،اتل ا المستة نا في التاليف والتعاليا الالستتيذيا

ϭϭϯ
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الشكل ( :)39نسب الطلب العالمي على الراتنجات المستخدمة في التغليف والتعبئة البالستيكية
أخرى
%11

بولي إيثيلين
عالي الكثافة
%17

بولي إيثيلين تير
فيثاالت
%10

بولي بروبيلين
%21

بولي إيثيلين
خطي منخفض
الكثافة
%41

الم .سCircular Economy and Plastics, Gulf Petrochemicals & Chemicals Association (GPCA),2017. :

الشكل ( )40نسب الطلب على الراتنجات المستخدمة في التغليف والتعبئة البالستيكية
في دول منطقة الشرق األوسط
أخرى بولي
 %4إيثيلين
تير
فيثاالت
%3

بولي أيثيلين
منخفض الكثافة
%21

بولي بروبيلين
%16

بولي إيثيلين عالي
الكثافة
%21

بولي إيثيلين خطي
منخفض الكثافة
%35

الم .سCircular Economy and Plastics, Gulf Petrochemicals & Chemicals Association (GPCA),2017. :
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تع دول نلداا الراااا ،األوتااااط نلت سئيسااااي للل يا ج ي ع ن سقائه التاليف دا
نلااايا ةاااال يساتة في إنتاجها  ،ةاااا لمعال ا تادى الااتها المةتليال ن جع
تعزيز الت.ااااا لال ،الدالاا ا وال هانا طهاا ن اع :سقائه الالللي ط،وطيلي ثلاائياا الم لس الملجه
ثلاائياا الم لس الملجاه " "BOPETكماا ت،تي

"طلب"-(BOPP)-ل والالللي إي يلي تي ،في ااط
في دول نلداا الرااا ،األوتاااط نع ط الدل

ل إنتا سقائهل و ااا،ائى التاليف والتعاليا

الالستاااتيذيا للملاد الايائيال وةاااااا العاللا ل وال،قائه دا السااام ال،قيه لت ع ن ع نلاد
البحـث الثاني

التاليف التالي يا طيلما يزداد نع ل اتاتهسك نلاد التعاليا دا اطتاتة ا اللال ل والم.العا ن
الي الذ افا في األتااالا العالميا طم ،د اطنتهال ن اتاااتة ا تل اللل يا ن

الالللي إي يلي

األكياس الالستتيذيا في مليا التعاليال فإنها ت
إط

ت ف في المذالا الةااا طيل

نع ط اتااااتهسك كياس الالستااااتي ن الالللي إي يلي

نساتلى العال ل وةاااا طع

()56

الي الذ افا انةيض ل

ق ،الميلضاا األوسوطيا نرا،و قانل ياي اتاتة ا األكياس

الالستااتيذيا والمسااتة نا في الم ال الت اسيا طا،

تعاليا الملت ا دا الساام األقع ن 50

نيذ،و ل نما قلع ن اتتة انها في المملذا المت ع طلساله طلام للالي % 80

()56

تعتال ،نع ط إ ادع الت وي ،ل،قائه التاليف الالستاتيذي نلةيضاا نااسناك طمع ط إ ادع
تا وي ،نيااياا الالاسي ،الالستااااتيذياا الملت اا ن الالللي إي يلي تي ،في ااط ""PETل ودلا نظ،اك
ل.اعلطا مليا جمعهال وف،زهال و يضاا ك طساال إنتا نل يا ج ي ع ن سقائه التاليف ثلائيا
الم لس الملجه

ادع نا تسااااتةا هيه اللل ياا ن الالستااااتيا المعاد ت وي،ه في إنتا نلت ا

طستاتيذيا االالال ن ع األسضايا ل والسايا ل وإ اسا الللافيل كما تع

 ،ال  ،هي األك ،

اتتة انا ك للتةلص ن هيا اللل ن الليايا الالستتيذيا طيلما مليا إ ادع الت وي ،الميذانيذيا
ط ت.اااالى إط لليايا طستااااتيذيا دا اللااوع العاليال و تذل ن نل وال و ةليط نتلافه
ونت ان

()55

ϭϭϱ
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 .1.1.5.3تقنيات إعادة تدوير نفايات رقائق التغليف بالبالستيك
تأتي كميا نيايا سقائه التاليف طالالستاتي "األكياس الالستاتيذيا" في الم،تالا ال انيا طع
نيايا الالللي إي يلي تي ،في اط المسااتة في إنتا الالاسي ،الالستااتيذيا المسااتهلذال وتع ن
ه ن.ااادس الملاد الةا األوليا السزنا لعمليا إ ادع الت وي ،طسااال كمياتها الذالي،ع المتالال
والتي يسااااهاع تمييزهاا ن طي األنلا المةتلياا ن الليااياا الالستااااتيذياا اثلاال ملياا الي،ز
والت مي
تراامع ن،الع مليا إ ادع ت وي ،كياس الالستااتي ل ناع الليايا الالستااتيذيا ال ،لزا
ناقع ""Electric conveyorل للتةلص ن المللثا الالستااااتيذيا دا اطل ا الذالي،عل ث تأتي
ن،للا الاساايع سزالا الملاد بي ،المع نيا يلي دل وض ا الليايا الالستااتيذيا ل لزا ناقع
ة ،ن الام لياا جهزع نالاا ي
تت

ل ايب الملاد المعا نياا والتةلص نلهاال ث تاأتي ن،للاا التادي

مليا الاسايع ن،ع ة،ى لضاما ةلل الليايا الالستاتيذيا ن ايا نللثا ق يتث ،وجلدها
ل جلدع مليا إ ادع الت وي،ل و ل نلااايا الملت اللهائي ث تت

مليا الت ييف إدا لز

األن ،لت ل تذل فاا ا هلائيا في لاليالا الالستااتي الملت ا و ةي،اك تأتي ن،للا الت.االي
والترذيع طد ،الال ه " "Extrusionسنتا نلت ا نهائيا ج ي ع

()56

 .2.5.3راتنجات القوارير البالستيكية المستهلكة
يا س الدل العالمي ل ساتل ا الالللي إي يلي تي،في اط المستة في إنتا الالاسي،
الالستتيذيا طل ل  24نليل
ال،اتل ا

طانةيا

تللياكل وفه إل.الا

2017ل وتتميز هيه اللل يا ن

اتتهسكها ن الداقا في ت.ليعهال وطإنذانيا إ ادع ت وي،ها نما زز ن

نذانتها في كلنها المادع الميضلا سنتا الالاسي ،الالستتيذيال وللم ن ع العاللا الم.لعا ن
الالللي فيليع كللسي ل والالللي تيت،ي ل فضسك

المميزا

ال .يا التي تلف،ها وةااا في

ϭϭϲ
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ن ال اللا المياه والمر،وطا
ال،اتل ا
نع ط

()56

يلضى الرذع ( )41نع ط اطتتهسك العالميا ن نلا

المستة نا في إنتا الالاسي ،الالستتيذيا لعا 2017
اتتهسك نلا ال،اتل ا

طيلما يلضى الرذع ()42

المستة نا في إنتا الالاسي ،الالستتيذيا في دول نلداا

الر ،األوتط في ا 2017
الشكل ( )41معدالت االستهالك العالمية
البحـث الثاني

من أنواع الراتنجات المستخدمة في إنتاج القوارير البالستيكية لعام .2017
أخرى
%3
بولي إيثيلين عالي الكثافة
%32
بولي إيثيلين تيرفثاالت
%65

الم .سCircular Economy and Plastics, Gulf Petrochemicals & Chemicals Association (GPCA),2017. :

الشكل ( :)42معدالت استهالك الراتنجات المستخدمة في إنتاج القوارير البالستيكية
في عام  2017في دول منطقة الشرق األوسط
أخرى
%2
بولي إيثيلين عالي الكثافة
%28
بولي إيثيلين تيرفثاالت
%70

الم .سCircular Economy and Plastics, Gulf Petrochemicals & Chemicals Association (GPCA),2017. :
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تع ساتل ا

الالللي إي يلي

المستة نا في إنتا

تي،في اط ل والالللي إي يلي

الي الذ افا ك  ،ال،اتل ا

الالاسي ،الالستتيذيا المستهلذال وةااا المستة نا في تعاليا المياهل

والمر،وطا ل وتم ع نياياتها ك  ،ن  % 95ن إجمالي نيايا الالاسي ،المعاد ت وي،هال واللسالا
المتالايا تأتي ن نيايا
إي يلي نلةيض الذ افا

الالللي ط،وطيلي ل ونسالا قع ن كع ن الالللي فيليع كللسي ل والالللي
()56

تم ع كميا نيايا

اللا الالللي إي يلي تي ،في اط

ك  ،ن  % 50ن إجمالي كميا

الالستاااتي المعاد ت وي،ه والمساااتة نا كملاد وليا لعمليا الت.ااالي طد ،التراااذيع طالليخ
" "Blow mouldingفي طعض الا ول ل طيلماا تم اع نلت اا

االي الذ اافاا المعااد

الالللي إي يلي

ت وي،ه نسااالا ضااييلا ل نسااتلى العال ل نظ،اك ل.ااعلطا التةلص ن المللثا المتداي،ع طهال
نااسنا طسااهللا إزالا تل المللثا ن نيايا الالللي إي يلي تي ،في اط ل وفي نعظ األليا ط
يمذ إ ادع اتاااتة ا نيايا

الالللي إي يلي

الي الذ افا المعاد ت وي،ها في إنتا

اللا تعاليا

وتاليف األ عمال و الملت ا ال.ي طنيا
 .1.2.5.3تقنيات إعادة تدوير نفايات القوارير البالستيكية
تعتال ،نع ط إ ادع ت وي ،نيايا الالللي إي يلي تي ،في اط المسااااتة في إنتا الالاسي،
الالستاااتيذيا والمساااتة نا في تعاليا المرااا،وطا ل ل ن نع ط إ ادع ت وي ،نيايا الالللي
إي يلي تي ،في اط المستة نا في الا ا األلياا ن ع الس اد والملسلجا
تعتم

مليا إ ادع ت وي ،نيايا قلاسي ،الالللي إي يلي تي،في اط المستهلذا ل نستلى

الت.االي الت اس ""Commercialل ل اتااتة ا
الالستااتي

 ،الي.ااع الداليعي " الييزيائي"ل لي.ااع

المذلنا األة،ى ن ع المل.اااا ل واألبديال واألوسا

وتراامع ن،الع إ ادع

ϭϭϴ
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التاا وي ،ني

الم،الااع المعتااادع ن ليااي الي،زل والت مي ل والد

لت ليلهااا إل سقااائه

""Flakesل ث ن،للا الاسيعل والت ييف
تستة سقائه الالللي إي يلي تي،في اط كمادع تاييا لعمليا الت.لي والترذيع في الا ا
 ،التراااذيع طالالاثه ""Extruderل وط تساااتة في إنتا

نلت ا اطلياا اللهائيا طاتاااتة ا
اللا األبايياا إط طعا إج،ال نزيا ن
البحـث الثاني

الييزياائياال و يضااااا ك طااتااااتةا ا

ملياا التلظيف الياائااال تاااالا كل طاالد ،الميذاانيذياا و

 ،تا وي ،كيمياائياال لياي

هايه الد ،هي الد ،الذييلاا

لضاااما وزيادع تلظيف ال،قائهل والتةلص ن المللثا المتداي،ع طما يتسل ن اط ااات،ا ا
الداليا والايائيا للملت ا

()56

 .3.5.3راتنجات األلياف االصطناعية
يا س ل
إل.اااااالا

السل العالمي ن األلياا اطادلا يا ال ي ع طل ل  80نليل
ااا 2017ل هاايا وتم ااع لياااا الالللي إي يلي تي ،في اااط

والمسااتة نا طرااذع سئيسااي في إنتا المسط

تلليا ك وفه

ن ل  % 70نلهااال

والس ا ادل طيلما تم ع لياا الالللي ط،وطيلي ن ل

 % 25يعتال ،إنتا الس ا اد هل اطتااتة ا ال،ئيسااي أللياا الالللي ط،وطيلي في نلداا الراا،
األوتاطل وتع ت،كيا كال ،تالا الالللي ط،وطيلي فيهال ث تأتي إي،ا طع ها طيلما يم ع اللايلل
للالي  % 5ن ل

تل األلياا اطادلا يا ال ي ع

تعتال ،نع ط إ ادع ت وي ،األلياا اطاادلا يا قع ن نع ط الت وي ،لذع ن ال،قائهل
والالاسي ،الالستااااتيذياال كماا تعتال ، ،إ اادع التا وي ،الميذاانيذياا بي ،نلااتااااالاا ل ليااا
المسااتة نا في نسااي األقمرااال نظ،ا ك طلتلال اطقمرااا ل طعض الملاد الذيميائيال و طعض
الاللليم،ا األة،ى المةلل ا نعهال ليا فإ إ ادع ت وي ،هيا الةليط ن الالللي إتااات ،واللايلل
طالد ،الميذانيذيا بي ،ن

اقت.اااااديال ولهيا تسااااتة فاط  ،إ ادع الت وي ،الذيميائيال
ϭϭϵ
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وهي  ،تساااتلز اتااات ماسا

ل ن الد ،الميذانيذيال طيلما تم ع مليا ال م والي،ز

ل العلائه س ادع ت وي ،األلياا اطادلا يا
ل ال،ب ن
إط

لياا تا اد الالللي ط،وطيلي كال ،ن تال

تال

لياا تا اد اللايلل ل

لياا تا اد اللايلل هي األك  ،ايل ا في مليا إ ادع ت وي ،األلياال نظ،ا طنةيا

كليا جمعهال وإ ادع ت وي،هال ةاااااا ل نا تذل هلاك كميا كالي،ع نلها نساااالياكل ودل نظ،اك
لت انساااهال كما

تاااعاس ساتل ا اللايلل المعاد ت وي،ها ك  ،سط يا في األتااالا ل نااسناك

طألياا الالللي ط،وطيلي ل والالللي إتت ،المعاد ت وي،ها

()56

 .1.3.5.3تقنيات إعادة تدوير نفايات األلياف االصطناعية
يتذل الساااا ااد ن

و العلليا للساااا اد "اللاجها"ل والتي بالالا ك نا

الاتي ل الدالاا األول

تذل نذلنا ن لياا الالللي ط،وطيلي ل و الالللي إتاااات،ل و ن األلياا الداليعيا كال.اااالال
وت،تالط طالدالاا الساااايليا "ال ا ما"ل والتي ق تذل يضاااا ك ن الالللي ط،وطيلي ل و ن األلياا
الداليعيا ن نالا ال ل ل طاسضافا إل الملاد ال،بليا اطادلا يا األة،ى
ن الميت،

تذل ةدلا إ ادع الت وي ،ل لياا اطااا دلا يا المسااتة نا في إنتا

السا اد هي نيساها المساتة نا ل لياا الملسالجا "المسط " ليي يت كراط و ف.اع لياا
الدالاا العلليا

الدالاا السااايليا ال ا مال و تمزيه السا ا ادع طأكملهال وتا ا اها "

ف.اع نذلنا السا ادع العلليا
تعتما

لها"ل ث

المذلنا السايليا ل ن،للتي طتاليا و  ،الي.اع التي

ل اةتسا ك اافاا طعا ف.ااااع ليااا الدالااا العللياا

الدالااا الا ا ماا الساااايلياا في

الم،للا األول طاتااتة ا جهزع الد،د الم،كز ل يت في الم،للا ال انيا ف.ااع نذلنا
الدالاا العلليا ن ع :لياا الالللي ط،وطيلي

لياا اللايلل

لياا

ويمذ اتااتة ا تاليا نسااا ع

ة،ى طتااااتعاادع ليااا اللاايلل ل وترااااماع  ،إزالاا الاللم،ع ""depolymerizationل و ،
ϭϮϬ
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اسداطا " "dissolutionيالي الرااذع ( )43نةدط مليا ف.ااع لياا الس ا اد طاتااتة ا جهزع
الد،د الم،كز
الشكل ( :)43مخطط عملية فصل ألياف السجاد باستخدام أجهزة الطرد المركزي

البحـث الثاني
الم .سCircular Economy and Plastics, Gulf Petrochemicals & Chemicals Association (GPCA),2017.:

 .4.5.3راتنجات البولي فينيل كلوريد
طلغ الدل

العالمي ل الاالللي فيليع كللسي للالي  45نليل

في ا 2017ل يع

قدا الاللال والتريي هل الم ،ك األتاتي لملت ا الالللي فيليع كللسي ل ولذ نظ،ا ك للمتدلالا
الاليييا ال.اسنا فا ت اتتال ال طعض نلت اته في

د ن الادا ا ل طملت ا ن.لعا ن الالللي

ϭϮϭ
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إي يلي ل كما

هلاك طعض التر،يعا

ةااا في إنتا نستلزنا

د ن ال ول ض اتتة ا الالللي فيليع كللسي ل

في

و لعاب األ يال وإنتا نلت ا

التاليف والتعاليا في قدا الملاد

الايائيال نما ث ،تلالا ك ل نس اتتهسكه
يت دف نعظ نلت ا الالللي فيليع كللسي في المذالا ل طاسضافا إل

مليا ال  ،والتي

للتةلص نلهال إط ا التةلص ن الالللي فيليع كللسي

،يه ال  ،له

تع ل الةياسا

الع ي ن اط تالاسا

ال ايلكسيلا ""dioxinsل وهي ل ه

والم ادي ،الاليييال نتي ا ت.ا

نسالالا نرذس الترلها ال يليا
وللتال
اتتة ا تاليا

ل تل اط تالاسا الاليييا اللات ا
ل ي ال ترمع مليا

ل ،نيايا الالللي فيليع كللسي ل فإنه يت

إ ادع الت وي ،الميذانيذي والتي يت فيها

الالستتيذيال وت ليلها إل نس ل ل طاسضافا إل

الليايا

 ،إ ادع الت وي ،الذيميائي طما يسمى طإزالا

وإ ادع ترذيع "نعال ا" الذللس والسمل األة،ى
 .1.4.5.3تقنيات إعادة تدوير نفايات البولي فينيل كلوريد
تعتال ، ،إ ادع الت وي ،الميذانيذي التالي يا والتي تضم ن،الع الي،زل والد

ل والاسيع

سزالا األوتاخ والمللثا ل وإزالا ال ي ل وال.ل ل طاسضافا إل إزالا المللثا بي ،المع نيا
هي ل الد ،الملاتالا س ادع ت وي ،نيايا نلت ا الالللي فيليع كللسي ل وتسمى هيه الد،
طال .لل ل لاليالا

ن الالللي فيليع كللسي المعاد ت وي،ه ت.لى سنتا نلت ا

تاديا

األسضيا ل واألتدىل وإنتا األناطي ل وإ اسا الللافي
تع تاليا تلليا

" "Solvayل التاليا

الميذانيذيا بي ،التالي يا س ادع ت وي ،الليايا

الالستتيذيا للالللي فيليع كللسي الم تليا ل نللثا

ونعاد ثايلال وتتضم

مليا

نعال ا

ϭϮϮ
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نسالاا ن ع التلظيفل يتالعها ةدلع إداطا الالللي فيليع كللسي في نيي
لت يستا"Settle"،ل ليي تت،ت
الم،كز

ث يال الةليطل ويت،ك

المعاد ال ايلا الملجلدع في الةليط قالع مليا

الد،د

يالي الرذع ( )44نةدط تاليا تلليا س ادع ت وي ،نيايا الالستتي ن الالللي فيليع

كللسي
الشكل ( :)44مخطط تقنية "سولفاي" إلعادة تدوير نفايات البالستيك من البولي فينيل كلوريد
البحـث الثاني
الم .سCircular Economy and Plastics, Gulf Petrochemicals & Chemicals Association (GPCA),2017.:

ϭϮϯ
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 .5.5.3تحويل نفايات البالستيك إلى كيماويات
ل نستلى الت.لي الت اس لت ليع نلا ن دع ن نيايا

تتلف ،تاليا

كيماويا ل يت في هيه التاليا تذسي ،الاللليم،ا
لتستة سنتا ني

الالستتي إل

وت ليلها إل نلت اتها األوليال و اللتيدا

نل يا ال،اتل ا ن،ع ة،ىل ل تاليع الم ال إنتا نلت ا الالللي إي يلي

تي،في اط
تزداد هميا مليا

إ ادع الت وي ،الذيميائيا " ال سثيا" أللياا الالللي إتت،ل ةااا الالللي

إي يلي تي،في اط المستة في إنتا الالاسي،ل وال اويا الالستتيذيال كد،ياا نلاتالا س ادع
ت وي ،هيه اللل يا ن الليايا

الالستتيذيال ليي تلف ،هيه الد ،ف،اا سنتا نلت ا

دا

ةااا " نتة..ا" يمذ اتتة انها في قدا ا

دا

قيما نضافا ن ليي إنتا نلت ا
ات.ال نالا  ،ط.لا ا
ةداب

األبييا وال.لا ا

ال وائيال ول تع هيه التاليا ت تا إل إا اس

نمانعا " "NOLن إداسع الايال وال وال " "FDAيتك ق سع مليا إ ادع الت وي،

المستة نا في إنتا نلاد نعاد ت وي،ها تتسل وتتلافه سنتا نلت ا
طاألبييا وال وال يالي الرذع ( )45نةدط تاليا ت ليع نيايا
كيماويا

وليا

دا

ات.ال نالا ،

الالللي إي يلي تي،في اط

إل

()54

الشكل ( )45مخطط تقنية تحويل نفايات البولي إيثيلين تيرفيثاالت إلى كيماويات أولية

ϭϮϰ
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 .6.3المبادرات العلمية لحل مشكلة النفايات البالستيكية
هلاك الع ي ن ال هلد والم اوط
وت سي اللض الالييي اللات

واططتذاسا

واألط ا

والمالادسا العلميا التي ته ا إل نعال ا

التلل طالليايا الالستتيذيال ولذ ل يظه ،تأثي،ها طرذع نل لظ طع ويظع

األنع نعالدكا ل العلمال والالال ي سي اد لللل و  ،نالتذ،ع لتاليا

الالستتي ل و

إ ادع ت وي ،نيايا

إنتا طذت،يا ةااا لها الا سع ل إف،از إنزي لت ليع الالستتي إل نذلناته األوليال و إنتا نل يا ج ي ع
ن الالستتي ال يل الااطع للت لعل وبي،ها ن الد ،وال للل واألط ا

التي ته ا إل إي اد لع ناج

البحـث الثاني

ليلا لتت لع وق يذل ال ع

للاضال ل كتع الليايا الالستتيذيا الضةما الملجلدع طذ افا وت تا لسللا

الال يهي هل الاضال ل المرذلا ن جيوسهال طةيض اطتتهسك ن األكياس دا اطتتة ا اللال وال اويا
والالاسي ،الالستتيذيال لذ طعض ال ول اتتعانم طالتذللللجيا والتيذي ،المال
ت،اك الليايا الالستتيذيا

للال ي

لللل لمرذس

()26

 .1.6.3مبادرة تركيب سياج عائم لجمع النفايات البالستيكية الدقيقة



اطتذ ،ف،يه ن المهلا تااااي الهلللا يي نظاا جا يا لم ااولاا تلظيف الم يداا ن الليااياا
الالستاتيذيا الملجلدع طذميا كالي،ع وتتزاي كمياتها تالليا ك طراذع كالي ،تعتم اليذ،ع ل ت،كي
وت اليم نملد ت ،يالي لله  100نت ،في ط  ،الراامالل طه ا إج،ال تاالساالا ن اطةتالاسا
لت ا يا نا ى اااااسليتاه في الظ،وا الملااةياا المةتلياا ل نا اس اا كااناعل ول،ااااا كييياا
ناااوناا السااااياا الت ،يالي لتيااسا الم يط العليياا وقلى ال،يااح الراااا يا ع ت ت اليام اللملد
الت ،يالي ط يي يتمذ الالال ل ن ن اكاع كميا ال دا في الم يط الهادئل تاايت سطط الساايا
طملظلنا ن األتاسك ل

اذع ل،ا ""Vل وطهيه الد،ياا تالا تت،كز الليايا التي ت ملها

تياسا الم يط في وتط السيا نما يسهع ن

مليا جم نيايا الالستتي

يتذل اللملد ن تالسالا ن العلانا المدا يا المساتديلا ن ع السايا التالي
لتلظيف المساد ا المائيا ن طا الزيم الملساذ ل طاسضاافا إل

المساتة

االذا تمت إل نساافا للالي

نت،ي ت م تادى المال ل م قد الليايا الالستاتيذيا المةتليا ن قلاسي ،و كياس طستاتيذيال
ϭϮϱ
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و اااالذا ااااي وبي،ها ن الليايا األة،ى ل نا تم ،المياه ن ةسلها

()38

ليت طع ها طلال

نملد نهائي كانع ن السيا يت مع الظ،وا الااتيا يالي الرذع ( )46نملد ت ،يالي ل اجز
ائ في ط  ،الرمال طلتاا وإزالا التلل طالليايا الالستتيذيا ن الم يدا

()38

طعا ن ااح اللملد الت ،يالي تاااا يت ت اليام تااااياا كااناع طدلل 100كيللنت ،في الم يط
الهادئل ل م للالي  68نليل

ن الليايا الالستاتيذيا العائما يالي الراذع ( )47ت.الس

للسيا اللهائي الي تيت وضعه في نلت.ف دوانا الم يط الهادئ

الشكل ( :)46نموذج تجريبي لحاجز عائم في بحر الشمال
اللتقاط وإزالة التلوث بالنفايات البالستيكية من المحيطات

الم .سŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŵĞƌŝĐĂŶ͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞͬĂͲŚƵŐĞͲĨůŽĂƚŝŶŐͲƐĐƌĞĞŶͲǁŝůůͲƐŝĨƚͲƉůĂƐƚŝĐͲŽƵƚͲŽĨͲƚŚĞͲŽĐĞĂŶͬ:

ϭϮϲ
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الشكل ( :)47تصور للسياج النهائي الذي سيتم وضعه في منتصف دوامة المحيط الهادئ

البحـث الثاني
الم .سŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŵĞƌŝĐĂŶ͘ĐŽŵͬĂƌƚŝĐůĞͬĂͲŚƵŐĞͲĨůŽĂƚŝŶŐͲƐĐƌĞĞŶͲǁŝůůͲƐŝĨƚͲƉůĂƐƚŝĐͲŽƵƚͲŽĨͲƚŚĞͲŽĐĞĂŶͬ:

 .2.6.3استخدام صب أحمر نيلي
تتلاجا الليااياا والاد الالستااااتيذياا دا اطل اا الذالي،ع ل الراااالا ئل طيلماا تتلاجا
الليايا الالستااتيذيا نتلاهيا ال.ااا ،ل
المياهل وطالتالي ي.اع

تاادى نياه الال اس والم يدا ل و ت ت

ت ي ناك وجلدها و س يتها طالعي الم ،دع طساال

ت م تل
وجلد ،

كافيا لتمييزها و ت ي كمياتهال ليا فإ اكترافها وت ي كمياتها اع للاايا
اطتذ ،ف،يه ن العلمال ،ياا ج ي ع للذرااف
ل

الليايا الالستااتيذيا ال قياا التي يت،اوح

جزيي اتهاا ناا طي  20نيذ،ونيت ،إل  1ن طاالال ااس والم يداا ل تعتما هايه الد،يااا ل
ا

اتاتة ا ااالغ يسامي ااالغ لم ،نيلي " "Dye Nile Redل وهيا ال.االغ ون

لل هل ل ويمذ

يل يب للملاد الذاسها للمياه ن ع الليايا الالستاتيذيا ال قياا لوي.االاها لت.االى نضايياك طلل
ةضاا ،يسااهع تمييزها ل ف .ااها طالم ه ،اليساايلس ل و ثالتم الد،ياا ال ي ع فا ليتها في
الذرااااف

الليااياا الالستااااتيذياا ل اةتسا نلا هاا ن اع الالللي إي يلي والالللي ط،وطيلي
ϭϮϳ
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والالللي تااااتي،ي واللايلل

(39ل)40

الد،ياا ال ي ع تساا ا هع في كرااااف ناك تلاج الليايا

الالستاتيذيا ال قياا في الالييا المائيال وطالتالي يمذ ت ي ال
نااك تلاجا هاا في الم يداا والال ااس

()40

ال اياي للمراذلا ونلاجهتها في

يالي الرااااذاع ( )48اااااالغ طعض نلا الليااياا

الالستتيذيا ال قياا طال.الغ األلم ،الليلي
الشكل ( )48صب بعض أنواع النفايات البالستيكية الدقيقة بالصب األحمر النيلي

الم .س>ŽƐƚ͕ďƵƚĨŽƵŶĚǁŝƚŚEŝůĞƌĞĚ͖ĂŶŽǀĞůŵĞƚŚŽĚƚŽĚĞƚĞĐƚĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨǇƐŵĂůůŵŝĐƌŽƉůĂƐƚŝĐƐ;ϮϬђŵ–ϭ :
ŵŵͿŝŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐĂŵƉůĞƐ

ϭϮϴ
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 .3.6.3إنزيمات تحويل النفايات البالستيكية
تمذلم ن مل ا ن
الياطا

العلمال في إل ى نلرااااآ إ ادع ت وي ،الالاسي ،الالستااااتيذيا في

في ا  2016ن ت ي نل ن الالذتي،يا ت مع اطتا العلمي "إديلنيلس تااكايلساي

"

( Ideonella Sakaiensisتي،ز إنزي لاه ال ا سع ل تذسااااي ،جزيياا الالللي إي يلي تي،في ااط
إل ول اته األوليال ل ن ل يتيى إ ادع اتتة انها ن،ع ة،ى في الا ا الالاسي ،الالستتيذيال
البحـث الثاني

األن ،الي يمذ نعه إ ادع ت وي ،كافا الالاسي ،الالستااتيذيا إل قلاسي ،طستااتيذيا ن،ع ة،ى
وطيل تت لل مليا إ ادع ت وي،ها إل دائ،ع نالاال تساه في ال

ن إنتا قلاسي ،ج ي ع

()39

يالي الرذع ( )49ليا مع إنزي الت لع في ت ليع الالاسي ،الالستتيذيا إل نلادها األوليا
الشكل ( :)49ألية عمل إنزيم التحلل في تحويل القوارير البالستيكية إلى موادها األولية

الم .سhttps://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/mutanat-enzyme-eats-plastic-bottles/ :

ϭϮϵ
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و ل ال،ب ن
ويم ع لسك ة ،لل

هيا اسنزي المع ل ال ي يع ل الد ،العلميا ال ي ا المذتراايال

ن نيايا الالللي إي يلي تي ،في اط المساااتة في إنتا الالاسي،ل إط نه

يلز المزي ن األط ا العلميا سي اد  ،دا ج وى اقت.ااديا سنتا ل وضامت اتاتم،اسيا
اسنتاا لهايا اسنزي

ل المسااااتلى الت ااس ل ن األةاي في اط تالااس ملياا اللااع والتةزي ل

لضااما اتااتم،اسيا مليا اسنتا وت ليع نيايا الالللي إي يلي تي ،في اط إل نلاده األوليا
وإ ادع نتا الالاسي ،الالستتذيا ن،ع اة،ى

()39

ϭϯϬ
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و ل ال،ب ن
ويم ع لسك ة ،لل

أمثلة

هيا اسنزي المع ل ال ي يع ل الد ،العلميا ال ي ا المذتراايال

ن نيايا الالللي إي يلي تي ،في اط المساااتة في إنتا الالاسي،ل إط نه

يلز المزي ن األط ا العلميا سي اد  ،دا ج وى اقت.ااديا سنتا ل وضامت اتاتم،اسيا
اسنتاا لهايا اسنزي

ل المسااااتلى الت ااس ل ن األةاي في اط تالااس ملياا اللااع والتةزي ل

لضااما اتااتم،اسيا مليا اسنتا وت ليع نيايا الالللي إي يلي تي ،في اط إل نلاده األوليا
وإ ادع نتا الالاسي ،الالستتذيا ن،ع اة،ى

()39

البحـث الثاني
ϭϯϬ
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الفصل الرابع
أمثلة عملية في مناطق العالم
 .4تمهيد
تها ا تا اطي ،اللقااياا ن الليااياا
اطتااااتةا اناا

الالستااااتيذياا إناا لل ا ن كمياا الليااياا

اللاات اا

المةتلياال و لتالياع اآلثااس الالييياا ن إداسع المةلياا ل ون نالاادسا

البحـث الثاني

الليايا التي يتالعها

ال ا ن

د ن دول العال وةاااا دول اطت اد األوسوطيل إ اد ت.اميما

للملت ا الالستاااتيذيا طه ا زيادع

فضاع

د ن،ا إ ادع الت وي ،وةيض نسا ا الملاد الضااااسع في

الملت ا الالستااتيذيال وزيادع المتانا و ال.ااسطا ""Durabilityل وإنتا نلت ا لها الا سع ل
الت لاعل وبي،هاا ن التا اطي ،السزناا لايلا فم المه
تةدط لهاا الا ول لل ا ن
ال هلد

نلظ ،إل اسج،الا التي تتةايهاا و

و نل الليااياا الالستااااتيذياال وت ا يا الم ااط التي تتدلا زياادع

()44

يةتلف تعانع ال ول ن نيهل الليايا الالستااتيذيا لساا س يا كع دولا ليي ت،اها طعض
ال ول اليا ك طيييا كل و ة،ى ل اتاتع اد ل ف تاع ،نلاف

نااطع اتاتي،اد تل الليايا ن نةتلف

دول العاال وإ اادع تا وي،هاا هايا ون ا طعض المالاادسا

في طعض الا ول الع،طياا لل ا ن

اتااتهسك الملاد الالستااتيذيا وةااااا الملت ا دا اطتااتة ا اللال إط انها طتزال قع ن
المدللب ت ايااهل ناااسناا ن الذمياا الذالي،ع ن الليااياا الالستااااتيذياا والتي يت التةلص نلهاا
طرااذع راالائي نسااالالا ضاا،اس طيييا جساايما ةااااا و نعظ ال ول الع،طيا تعاني ن
وجلد تااااياتااااا واضاااا ا ون دع فيما يتعله طملظلنا ال م والت.ااااليف والي،ز للليايا
الالستتيذيال وهي ه الم،الع السزنا لت ايه اسداسع األنلا للليايا الالستتيذيا

ϭϯϯ
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 .1.4سياسات وتشريعات مكافحة التلوث بالنفايات البالستيكية
هلاك للائى في

ل ال،ب ن

ي ن ال ول طرااأ الملاد والليايا الالستااتيذيال فإ

تداليه هيه الللائى يظع ضاعيياكل هيا وتراي ،تااسي ،الميا إل
اتتة ا الالستتي ل ن
طا

التايي،ا الالسايدا في تاياتاا

أنها إل ا فاس كالي ،ل.الى الالييا

ا د ن الا ول للل العاال طااتةااد إج،الا قاانلنياا وتلييايياا لل ا ن المةلياا

الالستاتيذيا .فا اال اطت اد األوسوطي في كتلط ،ن

ا  2018ل ق،اس بي ،نلز ل ظ،

الالستاااتي المساااتة لم،ع وال ع طراااذع نهائي ط للل العا 2021ل ويالا الاانل ط اجا إل
إق،اس ال ول األ ضااال والملافاا ليهل ووضااعم ه فا ك اتاات،اتي يا لللااالل إل إ ادع ت وي ،ن ل
 %50ن الليااياا ط للل اا 2020ل لي.اااااع إل  % 55ط للل اا 2030

ال هلد ال وليا لل

()35

هايا وقا د

التلل الالستااتيذي إل تاللي للالي  180لذلنا في ااه ،نايل 2019
ن
ّ

ط ليفل ن مل ا ن الا،اسا التي ته ا إل لمايا اا ا اسنساا والالييا ن اآلثاس الضااسع
للملاد الذيمياائياا والليااياا الةد،عل وت التلاااااع إل ق،اسا طرااااأ الليااياا الالستااااتيذياا
طا تالاسها نرذلا طيييا كال،ى دا

هميا الميال وواللها إل نستليا وطائيا

واتيام ال ذلنا طتع يع اتياقيا طازل سدسا الليايا الالستااتيذيا في إ اس نلز قانلنا كل نما
تااي عع ت اسع الليايا الالستااتيذيا العالميا ك  ،اايافيا و فضااع تلظي كمال ن ضااما إداستها
طد،

ك  ،نا كنا ل.ا ا ا اسنساااا والالييا طيلما ل تلق اللطيا المت ع األن،يذيا ل تع يع

اتياقيا طازل نما ي علها ضم قلا ن ال ول بي ،الملقعا ل اطتياقيا الاليييا

()43

ϭϯϰ
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اتةي ال.اي إج،الا ل مايا ل ودها ن دةلل الليايا الالستاتيذيا في ندل

ا 2018ل

طمل واسداتها ن الليايا الالستاتيذيا ن الةاس ل نما ل

سطذا وفلضا واا نا في تالا

الليايا العالميا ()45ل إد تعتال ،ال.ي كال ،نستلسد للليايا

ل نستلى دول العال

كانم ال.اي نساتع ع ل ف تاع ،نلاف
العال ةسل الساللا الةم

والعرا،ي الماضايال ليي

البحـث الثاني

وليا ن هيا اللل ل وطلغ ل
ن ل  106نليل

نااطع إتاتي،اد الليايا الالستاتيذيا ن نةتلف دول
اقت.اادها ال.الا ي ط اجا إل نلاد

واسداتها ن الليايا الالستاااتيذيا في اليت،ع ن 2018 - 1992

ل وهل نا يم ع للالي  % 45ن إجمالي نيايا العال الالستاتيذيال وق س

قيمتها طل ل  58نلياس دوطس ل ث اااالى ل ى ال.ااي

ملح له دواف طيييال تتعله وطك طالتلل ل

وثانيا ك تايي ،تما

الملت ا ال.يليا دا جلدع نلةيضال نما دف ال ذلنا إل إيااا اتتي،اد

الليايا الالستتيذيا

()41

هايا وقا
الال اي

ملام الا ول ال.اااالاا ياا الذال،ى وفي ناا نتهاا اللطياا المت ا ع األن،يذياال ل
دول ة،ى للتةلص ن نياايااتهاال و إ اادع تا وي،هاا طاالةااس ل لياي قاانام اللطياا
ن الليايا إل ال.اي نظ،اك

المت ع ةسل ال سثا الد األةي،ع طت.ا ي ،للالي  10نليل
طنةياا

تذلياا ت.اااا ي،هاا

تذلياا إ اادع تا وي،هاا داةاع اللطياا المت ا ع

()42

كماا واجهام

ط،يدانيا يضاا ك نرااذلا ت،اك الليايا الالستااتيذيا داةع ن.ااان إ ادع الت وي ،في نةتلف ن ال
الالسدل ليي كانم تال طت.ااا ي ،لزالي  0 5نليل

ن الليايا الالستاااتيذيا إل ال.اااي

س ادع ت وي،هال نما دفعها إل التةلص ن هيه الذميا ط ،قها
لاولم الياطا يضاا ك التال

()41

ل نراذلا تذ س كميا كالي،ع ن الليايا الالستاتيذيا والتي

كانم تال الياطا طت .ا ي،ها إل الةاس وتا س ط لالي  1 5نليل

تااللياكل وتم ع واسدا

ال.ااااي نلهاا للالي  % 50لايا ل اأ اليااطاا وطعض الا ول المتاا ناا إل ت.اااا ي ،نياايااتهاا

ϭϯϱ
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الالستااااتيذياا إل دول ة،ى ن اع تايسن ل وناليزيال وفيتلاا ل وهلن كلن

وت للم ناليزيا إل

اللجها ال،ئيساايا الال يلا لت .ا ي ،الليايا الالستااتيذيا ليي طلام واسدا ناليزيا ن الليايا
الالستاااتيذيا ةسل الساااتا اااه ،األول ن

ا 2018ل نا يلاز إجمالي نا اتاااتلسدته ةسل

اني  2016و 2017وتع اللطيا المت عل وط،يدانيال والياطا ل و لمانيال ن كالاس ن .س
نيايا الالستاتي إل ناليزيال كما قانم طعض الرا،كا ال.ايليا طإنراال

د ن ن.اان إ ادع

ت وي ،للليايا الالستاااتيذيا لها في ال ول الال يلا الم اوسع لستاااتيادع ن ن ع هيه المرااا،و ا
(41ل)42

يالي الرااااذاع ( )50نةدط ل،كاا ت ااسع الليااياا الالستااااتيذياا طي

كال ،ن.اااا س

ونستلسد الليايا الالستتيذيا للل العال
الشكل ( )50مخطط حركة تجارة النفايات البالستيكية بين أكبر مصدري ومستوردي النفايات
البالستيكية حول العالم

الم .سŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀŝƐƵĂůĐĂƉŝƚĂůŝƐƚ͘ĐŽŵͬŵĂƉƉŝŶŐͲƚŚĞͲĨůŽǁͲŽĨͲƚŚĞͲǁŽƌůĚƐͲƉůĂƐƚŝĐͲǁĂƐƚĞͬ :

ϭϯϲ
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زاد كميا الليايا الالستتيذيا التي اتتلسدتها ناليزيا في ا  2018طلسالا للالي ثسثا
اضااااعاا

الذميا التي اتااااتلسدتها في ا 2017ل إد طلام للالي  7نليل

ل إط نها

فلجيم طأ تل الليايا ط ت.ااالى س ادع ت وي،ها طراااذع نلاتااا ل وهل نا جعلها تلاجه ني
المرااكع الاليييا وال.الا يا التي واجهم ال.اي ن قالع نما دى إل قيا ناليزيا ط،فض كميا
كالي،ع ن الليايا الالستااتيذيا اللاسدع ن تااالانيا و ادتها ن،ع ة،ىل كما سفضاام اتااتاالالل
وإ اادع للالي  3نليل

ن الليااياا الالستااااتيذياا إل كاع ن ط،يداانياال واللطياا المت ا عل

البحـث الثاني

والياطا ل وال.ااي ل وكل ال و تاات،اليال وهللل ال و لمانيال والسااعلديال وتاالاافلسعل والل،وي ل
وف،نسال يالي الرذع ()51

د ن ال اويا الملييا طالليايا الالستتيذيا المع ع للت .ي،

الشكل ( )51عدد من الحاويات المليئة بالنفايات البالستيكية المعدة للتصدير

ϭϯϳ
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 .2.4االتحاد األوروبي
طلاام كمياا الدلا
نليل

ل الالستااااتيا طاأنلا اه المةتلياا في دول اطت ااد األوسوطي ن ل51 2

في ا 2018ل يالي الراااذع ( )52نسااا اتاااتة ا نلا الالستاااتي المةتليا في

الادا ا ال،ئيسيا في دول است اد األوسوطي
الشكل ( :)52نسب استخدام أنواع البالستيك المختلفة في القطاعات الرئيسية
في دول االتحاد األوروبي

الم .سPlastics – the Facts 2019, An analysis of European plastics production, demand and waste data:

ϭϯϴ
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كميا الليايا الالستاتيذيا الم معا ليسام طالضا،وسع تم ع كميا الالستاتي الملت ا ةسل
العا ليي

طعض الملت ا الالستتيذيا لها فت،ع لياع قع ن

ا ل وطعضها ك  ،ن  15ا ل

وفي طعض األليا ق ت.ع إل  50ا
استيعم كميا الالستاااتي الم معا في دول اطت اد األوسوطي طلساااالا  % 19في اليت،ع ن
2018 -2006ل إد استيعاام ن للالي  24 5نليل

إل ن ل  29 1نليل

و ل

البحـث الثاني

ال،ب ن دلا طلاام نسااااالاا الليااياا التي ت ستااااالهاا إل المذالاا للالي  % 25ن إجماالي
الليايا الالستتيذيا الم معا ةسل ا 2018
زاد نسااااالا إ ادع ت وي ،نيايا الالستااااتي ةسل اليت،ع ن  2018 – 2006إل ك  ،ن
% 100ل لياي طلاام  9 4نليل

في اا  2016ل ناااسنااك طل ل  4 7نليل

في اا

2006ل طيلماا استيعام نسااااالاا إنتاا الدااقاا ن الالستااااتيا ط لالي % 77ل لياي طلاام كمياا
طا ط ن  7نليل

الالستااااتيا المسااااتةا ناا للالي  12 4نليل

ل و ل ال اانا األة،

انةيضاام نسااالا التةلص ن الالستااتي في المذالا طلسااالا % 44ل ليي انةيضاام إل 7 2
نليل

ط طك ن  12 9نليل

ل يالي الراذع ( )53كميا ونسا نيايا الالستاتي و ،

نعال تها في دول اطت اد األوسوطي ةسل اليت،ع 2018- 2006

ϭϯϵ
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الشكل ( :)53كميات ونسب نفايات البالستيك وطرق معالجتها
في دول االتحاد األوروبي خالل الفترة 2018-2006

الم .سPlastics – the Facts 2019, An analysis of European plastics production, demand and waste data:

طلام نساالا إ ادع ت وي ،نيايا الالستاتي طمةتلف نلا ها في ا  2018للالي % 32 5ل
وطلام نسا إنتا " اتات،داد" الداقا نلها للالي %42 6ل طيلما طلام نساالا ال ف في المذالا
للالي  % 24 7هايا وقا ت إ اادع تا وي ،للالي  % 81ن الليااياا الالستااااتيذياا داةاع دول
اطت اد األوسوطيل طيلما طلام نسااالا الليايا الالستااتيذيا الم.ا سع طا،

إ ادع الت وي ،ةاس

دول اطت اد األوسوطي للالي % 19ل نما تاااه في ةيض نس ا ت .ا ي ،الليايا الالستااتيذيا
إل الةاس طلسالا % 39

ا 2006

ϭϰϬ
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وضاعم دول است اد األوسوطي ه اا اتات،اتي يا ن ل ةيض نسا دف الليايا الالستاتيذيا
إل ال.ااي،ل لت ايه ه اا نلظلنا اطقت.اااد ال ائ ،ل ولاام كع ن تااليساا،ال واللمسااال
و لمانيا هيا اله ا يالي الرذع ( )54نع ط إ ادع الت وي،ل واتت،جا الداقال وال ف في دول
اطت اد األوسوطي في ا 2018
الشكل ( )54معدالت إعادة التدوير ،واسترجاع الطاقة ،ودفن النفايات
البحـث الثاني

في دول االتحاد األوروبي في عام 2018

الم .سPlastics – the Facts 2019, An analysis of European plastics production, demand and waste data:

ϭϰϭ
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نا فيما يةص قدا التعاليا والتاليف والي يم ع

ل الادا ا اتاتهسكا ك ل نلا المةتليا

ن الالستااتي داةع دول اطت اد األوسوطيل فا طلام كميا الليايا الالستااتيذيا الم معا له
تاالليا ك في ا 2018ل نااسنا ط لالي  14 9نليل

للالي  17 8نليل

تاالليا ك في ا

2009ل وطزيادع طلام نساالتها للالي  % 19نما تااه في ن اح دول اطت اد األوسوطي في سف
كمياا الليااياا الالستااااتيذياا المعااد تا وي،هاا ن للالي  3 9نليل
 7 5نليل

اا  2006إل للالي

ا 2018ل وطزيادع طلام للالي % 92ل ون لم هيه الذميا للالي % 42 2

ن إجمالي كميا نيايا الالستتي الم معا ةسل ا 2018
كما ن

م دول اطت اد األوسوطي في زيادع كميا الليايا الالستاااتيذيا المساااتة نا سنتا

واتاات،داد الداقا ن  3 8نليل

تاالليا ك في

تاالليا ك في ا  2006إل للالي  7نليل

اا 2018ل وطزياادع طلاام نسااااالتهاا للالي % 84ل ون لام هايه الذمياا المسااااتةا ناا في إنتاا
الداقا للالي  % 39 3ن إجمالي الليايا الالستتيذيا الم معا ةسل ني

العا

في لي ن ام تلا الا ول يضااااا في ةيض كمياا الليااياا الالستااااتيذياا التي ت نعاال تهاا
والتةلص نلهاا طد ،اال ف او الا ف في المذالاا ن للالي  7 2نليل
 2006إل للالي  3 3نليل
ون لاام الذميااا

تااااللياا ك في اا

تاالليا ك في ا 2018ل وطةيض طلام نسااالته للالي %54ل

التي ت التةلص نلهااا طد ،الا ف للالي  % 18 5ن إجمااالي الليااايااا

الالستااتيذيا الم معا داةع دول اطت اد األوسوطي لعا  2018يالي الرااذع ( )55نااسنا كميا
ونسا ا الليايا الالستاااتذيا ن قدا التعاليا في دول است اد األوسوطي و  ،نعال تها ةسل
اليت،ع 2018-2006

ϭϰϮ
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الشكل ( :)55مقارنة كميات ونسب النفايات البالستكية من قطاع التعبئة في دول اإلتحاد األوروبي
وطرق معالجتها خالل الفترة 2018-2006

البحـث الثاني
الم .سPlastics – the Facts 2019, An analysis of European plastics production, demand and waste data:

طلام نع ط إ ادع ت وي ،الليايا الالستاتيذيا اللات ا

قدا التعاليا في ك  ،ن ن.اف

دول است اد األوسوطي للالي % 40ل فيما لاام كع ن التراي ل وإتاالانيال وهللل ا ن اس الا ل
ن  % 50يالي الراذع ( )56نع ط إ ادع ت وي ،نيايا قدا التعاليا والتاليف طالالستاتي في
دول است اد األوسوطي

ϭϰϯ
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الشكل ( :)56معدالت إعادة تدوير نفايات قطاع التعبئة والتغليف بالبالستيك
في دول اإلتحاد األوروبي

الم .سPlastics – the Facts 2019, An analysis of European plastics production, demand and waste data:

تتالاي نع ط إ ادع ت وي ،نلت ا التعاليا والتاليف الالستااتيذيا في وسوطا وتت،اوح نا طي
 %26إل  % 52ن اجماالي تلا الليااياا ل ويعزى هايا التالااي في نعا ط التا وي ،إل نلظلناا
الت مي المتالال والالليا الت تيا المتلف،ع طذع دولال طاسضافا ل تللك المستهلذي

ϭϰϰ
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إط

نتلتاط نع ط ت وي ،نيايا التعاليا والتاليف الالستاتيذيا في دول است اد األوسوطي

ياللغ ن ل  % 42يالي الرااااذاع ( )57نعا ط

إ اادع التا وي ،لليااياا نلت اا

التعالياا والتاليف

طالالستتي لذع دولا في است اد األوسوطي لعا 2018
الشكل ( :)57معدالت إعادة التدوير لنفايات منتجات التعبئة والتغليف بالبالستيك
لكل دولة في اإلتحاد األوروبي لعام 2018
البحـث الثاني
الم .سPlastics – the Facts 2019, An analysis of European plastics production, demand and waste data:

ϭϰϱ
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تع ت ،طا ي،لل ا ن ن ى الت اسب ل نساتلى دول اطت اد اطوسوطي في ترا،ي وإق،اس
تاااياتاااا ناجعا س ادع ت وي ،الليايا الالستاااتيذيال ليي كانم نع ط إ ادع ت وي ،الليايا
الالستااااتيذيا وةااااااا اللا التعاليا والتاليف في ا  1997قع ن % 10ل ث استيعم إل
للالي  % 36في اا 2018ل لياي ت إ اادع تا وي ،ن ل  100لف
لف

ن الليايا

ن إجماالي ن ل 276

لت ايه اتاات،اتي يا الميلضاايا األوسوطيا ال ي ع س ادع الت وي،ل تاايتعي

زيادع كميا الليايا الالستتيذيا المعاد ت وي،ها إل ن ل  176لف

تلليا ك

()54

ناا في لماانياا فاا دف اللاص في ااقاا المذالاا في طا اياا ال ماانيلاا ن الا ،المااضاااايل
ةاااا ن تلاني

د السذا وتلاقص الملاسد إل قيا ال ولا طزيادع الل ي السذاني طض،وسع

إتالا تااياتااا ف.ااع الليايا ن الملال ل والتع،يف ط اافا و هميا إ ادع الت وي،ل والعمع ل
إداسع نلاسدها ن الليايا كم.اااا س ن ن.ااااادس إنتا الداقال ةااااااا ن ا تمادها ل
اتت،اتي يا نيهل نلظلنا "اطقت.اد ال ائ" ،ل وا تالاسه ل ه ولليا السياتا الالييا
وتدلس إداسع الليايا في لمانيا ط يي اااال م قدا اقت.اااد كالي ،وقل ل يه ا إل
ال يااظ ل الملاسد ن ةسل ملياا
اسل.االا ال ي ا إل
ت تلتاااي

إ ا ادع التا وي ،و ملياا

اتاااات،داد الدااقاا وترااااي،

للالي  % 14ن نيايا الالستاتي تساتة في إنتا الداقال وق

اقا نرااا،و ا إ ادع الت وي ،في لمانيا و ااااال م األ تاليا الي،ز والمعال ا

وإ ادع التا وي ،ال ا ي اا قائماا وساتااااةاال ويعماع طهايا الاداا ك  ،ن  270لف ااااةص في
للالي  15لف نلرأع سداسع الليايا ل وياللغ ل
طيلما تساتهل ف،نسا نا طي  4 - 2نليل

ناليعاتها السلليا للالي  70نلياس يلسو
تلليا ك ن الالستتي وتال طإ ادع ت وي%22 ،

فاط ن إجمالي الليايا الالستتيذيا الم معا طمةتلف نلا هال وج،ى تس يلها في ا 2018
في تاااا اع الا ول األتاااال ن طي دول اطت ااد األوسوطي ن لياي اطتااااتياادع ن نياايااتهاا

ϭϰϲ
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الالستاتيذيال وطلام نساالا إ ادع ت وي ،نيايا نلت ا التعاليا والتاليف للالي  % 25فاطل ليا
فا وضاعم ف،نساا ةاس ا ،يه ج ي ع لستاتيادع ن الالستاتي المعاد ت وي،ه طلساالا %100
ط للل ا 2025

()35

تسااتهل إيداليا للالي  2 1نليل

طستااتي تاالليا وهي كال ،نسااتهل للالستااتي طع

لمانيال وتساته ا جم وف.اع ن ل  %26ن الليايا الالستاتيذيا تالليا ك نا إتاالانيا فتساتهل
 3 84نليل

طستاااتي تااالليال ويت إ ادع ت وي ،للالي  %38نلهال ول يها قانل طراااأ

البحـث الثاني

تم ا ااااياا ك ن الالا ا المتالعاا في اطت ااد األوسوطي
نيااياا التعالياا والتاليف ا
فتساااتهل للالي  0 6نليل

تااالليا ك ن الالستاااتي وتعي ت وي ،للالي  %20فاط نلهل

وتسته ا سف تل اللسالا إل  %65طلهايا ا 2020ل هيا وتمتلئ  %80ن
طالليايا الالستتيذيا

()35

ناا اليلناا

لا ئ اليلنا

()35

تها ا ك،واتياا إل إنرااااال نظاا سداسع الليااياا الال ،ياا ط للل اا 2022ل لياي تعا قد
الالستااتي ن نيايا الالللي تاات،ي ال.اااي،ع ن ك  ،المللثا الملجلدع طذ ،ع في الال اسل
تليها األبديا الالستااتيذيال و بديا قلاسي ،المراا،وطا الالستااتيذيال ليا فا تاالم ك،واتيا
اتات،اتي يا اسداسع الال ،يا والساالليا ل وته ا إل ت ساي إداسع الليايا الالستاتيذيا اللات ا
نرادا الالةل و االاك ل وتضاملم ضا،وسع قيا الرا،كا طت.امي إنتا نلاد تاليف
يمذ إ ادع اتاتة انها و  /و إ ادع ت وي،ها وفاكا ألفضاع التاليا المتالا لتاليع التأثي ،الالييي
ون جان
نلها

ة ،ت اتااتة ا  55لف

ن العاللا الالستااتيذيا و ي ت وي ،للالي % 50

()35

ناا ن ةااس دول اطت ااد األوسوطي فل ا

ت،كياا تسااااتهلا للالي  1 24نليل

ن

الالستاااتي تااالليال يت ت وي ،للالي  ٪40ن الليايا الالستاااتيذيا طهال وتساااته ا ت ،اااي

ϭϰϳ
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اتاتهسك األ اةاة ن األكياس الالستاتيذيا لت.االى طمع ل  40كي
ط للل ا 2025ل ط طك ن  95كي

للرةص اللال لاليا

في العا للراةص اللال

ك ()35

كما كانم ن يلا "فانذلف "،في كل ال هي األول في لظ ،ااايا ا الرااا،ب الالستاااتيذيال
ولظ ،تلزي كلاب الراا وال اويا الالستاتيذيا وفي "كلتاتاسيذا"ل تايت لظ ،اتاتة ا
الملت ا الالستااااتيذيا دا اطتااااتعمال اللال ط للل ا 2021ل والتي تراااامع اااايا ا
المر،وطا ل والالاسي،ل و دوا الملائ ل واألكلابل واألكياس الالستتيذيا.
كما دى لظ ،اتاتة ا األكياس الالستاتيذيا في كال ،تالسالتي ن المتاج ،في " تات،اليا"
نلت.اف ا 2017ل إل انةيا

اطتاتهسك اسجمالي للالسد ن األكياس الالستاتيذيا طلساالا

%80
لظ،ا ل اتاتة ا
ل يات.ا ،ال ظ ،ل ال ول المتا نال إد ف،ضام "الهل " ا 2017ل
ك
الالستاتي المساتة لم،ع وال ع في العاااما "نيلدلهي"ل وتلتز طاسلاال الت سي ي طتاتة ا
الالستااااتي الي يسااااتعمع ن،ع وال ع وااااالطك إل اسلاال الذانع ط للل ا  2022قانم
"الهل " يضا ك في ط ايا ا  2019ط ظ ،اتتي،اد الليايا الالستتيذيا لتاليص الي لع طي إنتا
الليايا الالستاتيذيا والداقا اطتاتيعاطيا لمرا،و ا إ ادع الت وي ،فيهال ليي تلت الهل يلنيا ك
للالي  26لف

ن الليايا الالستتيذيا

و اا س "كيليا" ا 2017ل ل ك  ،الالاني اا،انا في العال ل ط ظ ،اتاتة ا كياس
الالستااتي ل لت.ااع الطا انتهاك الاانل إل  38لف دوطس وتاا

ي.ااع إل

سطعا

لا

ويرمع ال ظ ،اتتة ا و اتتي،اد و ت.لي األكياس الالستتيذيا.
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االستنتاجات والتوصيات
تااهمم الة.اائص المتميزع للالستاتي في اتاتة انه في الع ي ن التدالياا ال.الا يال
ودةلم الملت ا الالستاتيذيا في ات نلالي لياتلا المعااا،ع إط
ت،اك ك  ،ن  150نليل
نا ط ياع

 8نليل

هيا اطنترااس دى إل

ن الليايا الالستااتيذيا في الم يدا ل ويضاااا إليها كع ا
ل تا س تذليتها اطقت.ااااديا العالميا ط لالي  13نلياس دوطس ن،يذي

البحـث الثاني

تلليا كل كض،س طييي للظ ال ياع الال ،يا
تلاولم ال ساتاا نراذلا ت،اك الليايا الالستاتيذيا و  ،التةلص نلهال و ث،ها ل اسنساا ل
والذائلا ال يال وال ياع الال،يا والال ،يال وتوصلت إلى االستنتاجات التالية:
• ط تات.ا ا  ،الليايا الالستاااتيذيا في الالييا الال ،يا فاط ل تل ال.ااالس المتعاسا ليها
والةااااا طالامانا الرااا ييا والاد الالستااتيذيا الذالي،ع العائما ل المسااد ا المائيال
ولذ تع يضاااا ك "ال زييا ال قياا للاايا" والتي تتلاج

ل

اااذع لاله هي األةد،ل

ليي يتعيس اكترافها طالعي الم ،دع
• يم ع تاااالل إداسع الليايا والتةلُّص "العراااالائي" نلها الت

األكال ،الي يلاجه نظما

إداسع الليايا ل فالالستتي له ق سع ل التسلع إل اللظ الاليييا السالليا
• يع قدا التعاليا ك  ،الادا ا اتااتهسكا ك ل نلا المةتليا ن الالستااتي نظ،ا ك لمميزا
ةيا اللز ل وتااااهللا الترااااذيع في ااااذال نةتليا وطتاااايما في ن ال الملاد الايائيال
والمر،وطا ل نما يسه في تهللا اللاعل والملاولا
• يةتلف تعانع ال ول ن نيهل الليايا الالستاتيذا لسا س يا كع دولا ليي ت،اها طعض
ال ول اليا ك طيييا كل وآة،ى ل اتااتع اد ل ف تااع ،نلاف

نااطع إتااتي،اد تل الليايا ن

نةتلف دول العال وإ ادع ت وي،ها
ϭϰϵ
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• ت ظ

مليا إداسع وإ ادع ت وي ،الليايا الالستااتيذيا طاهتما كالي ،في ال ول المتا نال لما

لها ن دوس سئيسي في الم افظا ل الالييال كما نها تع ن العلائ اطقت.اديا المهما
• ت ظ

مليا إداسع وإ ادع ت وي ،الليايا الالستااتيذيا طاهتما كالي ،في ال ول المتا نال لما

لها ن دوس سئيسي في الم افظا ل الالييال كما نها تع ن العلائ اطقت.اديا المهما
اآللي ا الذاافياا لملظلناا جم الملاد الالستااااتيذياال والتةلص
• ط تتلف ،في ك ي ،ن الا ول ا
نلهال و إ ادع ت وي،هال ونتي ا ليل يزداد انتراس الليايا الالستتيذيا في ال يز ال ض،
والالييا الم يدال ون هلا فإ نسألا إداسع الليايا الالستتيذيا اال م نل ا و اجلا
• ل،ام

د ن دول العال

ل دساتا هيه المرذلال والال ي

لللل طيييا واقت.اديا

لهاال و اااااال ام نلاضااااي لماايا الاليياا وال ا ّ ن التلل ن األنلس الهانا والمل ا التي
تسع ك ي ،ن ال ول سي اد ال للل اللاجعا لها
• تعتال ،مليا ال

ن الليايا الالستاتيذيا ل تاهع الد ،سداسع الليايا الالستاتيذيال

ويمذ ال ا ن اللياايا ن ةسل إ ادع ت وي،هال وت لا اتااااتةا ا الملت اا بي ،الااطلاا
لستتة ا ن ع كياس الالستتي ل وإ ادع اتتة ا األ يال المستعملا
• فضاع تاالي و  ،التةلص ن الليايا الالستاتيذيا هل التاليع ""Reduceل يليه إ ادع
اطتتة ا ""Ruseل ث إ ادع الت وي"Recycle" ،ل فد ،اتتةسة وإنتا الداقا
• ته ا  ،إ ادع الت وي ،المةتليا إل التاليع ن اتااتهسك الداقال وال ياظ ل الملاسد
الداليعيا طتاتة انها في المساتاالعل وزيادع الايما المضاافا للليايا الالستاتيذيال وال
ل

ن

نذالاا الليااياا ل وال ا ن تلل الهلال والميااهل وال ا ن انالعااثاا الااازا المللثاا

للالييا

ϭϱϬ
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• تاأتي الليااياا الالستااااتيذياا في الم،تالاا ال اال اا طعا الاااز الداليعي والالت،ول الةاا ن لياي
الم تلى ال ،اس للدااقاال وتسااااتةا تالياا

الت لاع ال ،اس ال يااز سنتاا الدااقاا ن

الليايا الالستتيذيا ةااا في ن دا تللي الداقال وال.لا ا ك ييا اطتتهسك للداقا
ف،ا ا ك اتات ماسيا
ا
• تلف ،مليا إ ادع ت وي ،الليايا الالستاتيذيا
ليها

ي عل ليي يمذ

د ن المر،و ا ال.اي،ع و المتلتدال و الذالي،ع تلا كل للمتتسا

تاا

و ل ف،ادل

وتع ن اطتت ماسا اآلنلا
البحـث الثاني

• يتميز اطقت.ااد ال ائ،

و نا يمذ

يدله ليه "اطقت.ااد الت وي " ،نه يضا لسااطا

العائ اطقت.ااد ط ان العلائ الاليييا ن ةسل ت ،اي اتاتة ا الملاسد الداليعيا وطالتالي
التاليع ن نس التلل .
• هلاك الع ي ن ال هلد والم اوط ل واططتذاسا العلميا التي ته ا إل ت سااي اللض ا
الالييي اللات

الليايا الالستتيذيال ولذ ل يظه ،تأثي،ها طرذع جي طع

كما توصلت الدراسة إلى التوصيات التالية:
• ضا،وسع إق،اس الترا،يعا والالاني ل ووضا ه اا ةاااا للتعانعل والتةلص اطن ن
الليايا الالستاااتيذيال وتراا ي المسااات م،ي في ن ال إ ادع الت وي،ل وانتا الداقا نلهال
والتل يا الم تمعيا للمساهما في ال

ن نةا ،ها

• اطتااتيادع ن الةال،ا والمالادسا الساااطاا في ن ال ال

ن الليايا التي تتالعها

دول العال وةاااا دول اطت اد األوسوطيل س اد ت.اميما

دن

فضاع للملت ا الالستاتيذيا

طها ا زياادع ا د ن،ا اطتااااتةا ا وإ اادع التا وي،ل وةيض نساااا الملاد الضاااااسع في
الملت ا الالستااتيذيال وزيادع المتانا و ال.ااسطال وإنتا نلت ا لها الا سع ل الت لعل
وبي،ها ن الت اطي ،الااطلا للتلييي
• ض،وسع تر ي الت اسب والةال،ا الساطاا في تياتا اتتة ا الالستتي ل والتي ن

أنها

إل ا فاس كالي ،ل.الى الالييا
ϭϱϭ
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• اطهتما طاسج،الا التي تتةيها و تةدط لها ال ول لل

ن و نل الليايا الالستاتيذيال

وت ي الم اط التي تتدل زيادع ال هلد
• تلجياه نرااااداا الال اي العلمي سي ااد لللل إطا ا ياال و  ،وتالياا نالتذ،ع س اادع تا وي،
الالستااااتيا ل وإنتاا الي،قاا آكلاا الالستااااتيا ل وإنتاا الالستااااتيا ال يل الاااطاع للت لاعل
وبي،هاا ن اططتذااسا

واألط اا

الدمللاا التي تها ا لل ا ن اتااااتةا ا الالستااااتيا

الملترااا ،طذ افا في نذالا الليايا ل والااطا ل وال.ااا اس ل والم يدا التي تساااتا،
تللا

ليلا لتت لع

ϭϱϮ
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قائمة المصطلحات الفنية
الم.دلى
• الل ائ ل والالستتي ل
""Plastic
والاللليم،ا

•
•

البحـث الثاني

•
•
• الملنلن"Monomer" ،

•

• ال،اتل "" Resin

•

•
• الالستتي ال ،اس
""Thermoplastic
• الالستتي المت.ل طال ،اسع
""Thermoset

التع،يف
الل ائ ل والالستتي ل والاللليم،ا ثس ن.دل ا و
تع،ييا لعائلا ن الملاد المتراطها في نظه،ها العا ل
ولذلها تةتلف ن ليي ت،كيالها ونذلناتها 
ن.دلى ل يلا هل تسميا للملاد التي تتذل ن جزييا
ااي،ع وكالي،عل وتتميز طالااطليا للترذيع طالتسةي ل و
طالضاط و كليهمال وتتميز طليلنتها وقاطليتها لسنضاا ل
وال ليل والس
نا الالستتي فهل الت،جما لذلما ""Plasticل وهي
تسميا إن ليزيا
طيلما الاللليم،ا " "Polymersتعلي الملاد التي
د ن كالي ،ن ول ا طلائيا ااي،ع تع،ا
تتذل ن
طالملنلن"Monomer" ،
فيا ن
جز ل" و ول ع طلائيا" ن
الاسع
يتيا ع ن
الم،كالا ل نعظمها ضل ل يمذ
جزييا ة،ى لتذلي جزييا كالي،ع ج كال و طلليم،ا
نلاد نذلنا ن نلاد ضليا بي ،نتداي،عل و اله الالا
والتي تتذل ن نةاليط بي ،نتالللسع ن لما
،يه
ك،طلكسيليا ويت ال .لل ليها نالا ،ع
ت ضي،ها طاللم،ع ال زييا الالسيدا
نادع تميذا ولزجا تلت ن ةسل مليا كيميائيا
لستتة ا في ال.لا ا

• هل الالستتي الي يلي طال ،اسع ويمذ اه،ه وا ادع
ترذيلهل وهيا اللل هل األك  ،اتتعمال و يل ا
• يت لل هيا اللل ن الالستتي طع ترذيله إل نلاد
نت.ل ع بي ،نل.ه،ع وط يمذ إ ادع تلييله و ترذيله
ل إ ادع التسةي
ϭϱϯ
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 174الشؤون الفنية -منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
المجلد ال�ساد�س و الأربعون  - 2020العددإدارة

مـقــدمة
تلبيةة للةدة ة الممةدمةة مم األمم المت(ةدة (إدارة الطةاقةة الم ةةةةتةدامةة -اللجنةة
االقتصادية ألوروبا) ،شاركت األمةةةةةةااة العامةةةةة لمنظمة األقطار العربية المصدرة
للبترول (أوابك) في فعاليةةةةةةةةةةةةات الدورة ال ابعة لمجم ةة خبراء الغاز بلجنة األمم
المت(دة االقتصةةةةادية ألوروبا ،والتي تم تنظيمها بنظام مشةةةةترال (االتصةةةةال المر ي
/ال(ض ر الشخصي بممر األمم المت(دة في جنيف) خالل الفترة  25-22أيل ل/سبتمبر
 2020ضةمم فعاليات أسةب ا الطاقة الم ةتدامة الذي جرى ااعماده خالل افس الفترة.
يذكر أن الدورة كان مم الممرر ااعمادها م ةةةبما في شةةةهر ر/ار/مارل الماضةةةي وتم
تأجيلها ب ب ظروف ااتشار جا (ة ك فيد.19-
وإلةةةا جااةةةب مشةةةاركة األمااةةةة العامةةةة لمنظمةةةة أوابةةةك ،شةةةارال فةةةي
االجتمةةةاا مم ةةةةةةل الةةةدول األةةةةةةةضاء فةةةي اللجةةةةةةنة االقتصةةةادية ألوروبةةةا مةةةم
تقارير

بيةةنهم ال اليةةات المت(ةةدة وس ي ةةرا وفرا ةةا وإسةةباايا وألماايةةا وإيطاليةةا والنةةروي
وروسةةيا وكنةةدا والمك ةةيك والنم ةةا وأ/ربيجةةان وكرواتيةةا ،باإلضةةافة إلةةا مم لةةيم
ةةةم االت(ةةاد األوروبةةي (المف ضةةية األوروبيةةة) ،ومم لةة ةةةدد مةةم المؤس ةةات
والمنظمةةةات األوروبيةةةة والدوليةةةة مةةةم بينهةةةا االت(ةةةاد الةةةدولي للغةةةاز (،)IGU
ومنتةةةدى الةةةدول المصةةةدرة للغةةةاز( ،)GECFواالت(ةةةاد الةةةدولي لمنتجةةةي الةةةنف
والغةةةةةةاز ( ،)IOGPومجم ةةةةةةةة م ةةةةةةت ردي الغةةةةةةاز الطبيعةةةةةةي الم ةةةةةةال
( ،)GIIGNLومنظمةةةة الهيةةةدروجيم فةةةي أوروبةةةا ( ،)H2 Europeوالمبةةةادرة
العالميةةةةة للمي ةةةةان ( ،)GMIومؤس ةةةةة البنيةةةةة الت(تيةةةةة فةةةةي أوروبةةةةا (،)Gie
باإلضةةافة إلةةا مراكةةة ب( يةةة وأكةةاديمييم .وقةةد م ةةم األمااةةة العامةةة لمنظمةةة أوابةةك
فةةةي فعاليةةةات الةةةدورة ،المهنددددا/لاحا د مدددد مبدددد الم د د  ،خبيةةةر عةةةناةات
غازية بإدارة الشؤون الفنية.
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استمرت فعاليات الدورة ةلا مدار ثالثة أيام و/لك ةلا الن( التالي:
• يوم  22أيلول/سددددبتمبر :وقةد خصةةةةت الفتتةاي فعةاليةات الةدورة ،واةتمةاد
األجندة ،وإةالن اسةماء المرشة(يم لمجلس أمناء مجم ةة خبراء الغاز لمدة
ةةاميم تبةدأ مم اختتةام فعةاليةات الةدورة ال(ةاليةة (خط ة إجرا يةة معتةادة تخت
الدول األةضاء باللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المت(دة).
• يوم  23أيلول/سددددبتمبر :وقد خصةةةةت لعمد ورشةةةةة ةمم بعن ان " إزالة
الكرب ن ةبر المؤازرة بيم الكهرباء المتجددة والغاز الطبيعي".
• يوم  25أيلول/سددبتمبر :وقد تضةةمم إةالن إسةةماء الفا ةيم بمجلس األمناء
لمدة ةاميم ،ومناقشةةةةة االسةةةةتنتاجات والت عةةةةيات ،وت(ديد م ةد الدورة
المادمة.

الجلسة االفتتاحية لالجتماع

افتتح السددديد/سدددسور فوسدددتر ،مدير إدارة الطاقة الم ةةتدامة باألمم المت(دة،
فعاليات الدورة ،بإلماء كلمة رحب فيها بالمشاركيم .وأشار إلا أن ااعماد هذا االجتماا
في هذا الت قيت يكت ةةب زخما إضةةافيا ب ةةبب الغم

الذي يكتنف م ةةتمبم الطلب
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ةلا الطاقة ب ةبب تراج النشةاا االقتصةادي الناجم ةم ااتشةار جا (ة ك فيد .19-كما
شةةةةدد ةلا أهمية االجتماا كمنصةةةةة ةالمية للتباحش والنمات بيم مختلف أعةةةة(ا
المصةل(ة ح ل ال ةياسةات التي تتعلق بمطاا الطاقة بشةكم ةام وقطاا الغاز ةلا ا(
خاص ،بغية ت(ميق م تمبم م تدام للطاقة.
ثم أةطا الكلمة إلا السدديد/فرايسدديسددسو لو فلو  ،ر يس مجم ةة خبراء
الغةاز في األمم المت(ةدة ،الةذي أثنا بةدوره ةلا حرص الخبراء ومم لي المنظمةات
والمؤسةةةة ةةةةات الةدوليةة ال(ك ميةة وغير ال(ك ميةة ،ومم لي الةدول األةضةةةةاء ةلا
المشةاركة في االجتماا ،والتباحش وتبادل وجهات النظر ح ل أبرز تط رات عةناةة
الغاز الطبيعي أوروبيا وةالميا.
وقد لفت إلا أن أجندة االجتماا في دورته ال(الية سةةتك ن مختصةةرة جدا ةما
كان متبعا في االجتماةات ال ةابمة ب ةبب الظروف االسةت نا ية التي ت ةببت فيها جا (ة
تقارير

ك فيد .19-حيش أفاد بأاه تمت الم افمة مم قبم أةضاء المكتب ةلا تأجيم المناقشات
في ثالث ةناعةةر مم ضةةمم الم(اور الر ي ةةية التي كان مم المفتر
االجتماا إلا الدورة الممبلة ،وهي:

أن يشةةملها
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بعد إقرار أجندة االجتماا (مرفق ،)1-تم اسةةةتعرا

أسةةةماء المرشةةة(يم مم

الدول األةضةةاء باللجنة االقتصةةادية األوروبية لعض ة ية مكتب األمناء الم ةةؤول ةم
أةمةال مجم ةةة خبراء الغةاز لفترة سةةةةنتيم تبةدأ ف ر ااتهةاء فعةاليةات االجتمةاا (مم
أيل ل/سةةةةبتمبر  2020إلا أيل ل/سةةةةبتمبر  ،)2022وهي خط ة إجرا ية تم ت(ديدها
م بما مم قبم اللجنة المنظمة لالجتماا.

جلسـة ققايـية حوإ ازالة البربوع عبر المزازرة بيا الببرباء
المتجددة والغاز الطبيعي
خصةصةت الجل ةة بشةكم كامم السةتعرا

ال ةياسةات األوروبية الرامية ا(

ت(ميق ت(ييةد أو تعةادل الكرب ن ( )Carbon Neutralityفي دول االت(ةاد األوروبي
ب(ل ل ةام  ،2050والدور الذي يمكم أن يلعبه الهيدروجيم م ةةتمبال كمصةةدر متجدد
للطةاقةة ،وكيف يمكم ت ةةةةخير البنيةة الت(تيةة المةا مةة للغةاز لتك ن بم ةابةة العم د الفمري
لنظام ااقة منخفض الكرب ن في الم تمبم.
ترأل الجل ةةة النماشةةية ،ال ةةيدة ،Yolanda Garcia /م ةةاةد ر يس وحدة
تن ةيق االسةتراتيجيات وال ةياسةات بالمف ضةية األوروبية ،وبمشةاركة أربعة مت(دثيم
ةم هيئات أوروبية رفيعة الم ت ى هم:
• ال يد ، Abel Enrique/مدير شؤون التنظيم بالمف ضية األوروبية.
• ال يد ،Constantine Levoyannis /مم م منظمة الهيدروجيم في أوروبا.
• ال ةةةيد ، Florian Marko/مم م النم ةةةا في اللجنة االقتصةةةادية األوروبية،
وم اةد ر يس مجم ةة خبراء الغاز في األمم المت(دة.
• ال يد ،Bjørn Simonsen /مم م شركة  ،Nel Hydrogenالنروي .

203

204

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد ال�ساد�س و الأربعون  - 2020العدد 174

إدارة الشؤون الفنية -منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

فةةةي م ةةةتهم الجل ةةةة ،تةةةم اسةةةتعرا

االتفاقيةةةة الخضةةةراء األوروبيةةةة

( ،)European Green Dealالتةةي أعةةدرها االت(ةةاد األوروبةةي فةةي كةةاا ن
األول/دي ةةمبر مةةم العةةام الماضةةي  .2019حيةةش تمةةت اإلشةةارة إلةةا أاهةةا تتضةةمم
هةةدف اهةةا ي واضةةو وهةة ت(ييةةد أو تعةةادل الكربةة ن فةةي دول االت(ةةاد األوروبةةي
ب(لةة ل ةةةام  .2050وهةةةي تعةةد خطةةةة شةةاملة لت(ميةةق التنميةةةة الم ةةتدامة داخةةةم
دول االت(ةةةاد األوروبةةةي وبم ابةةةة دليةةةم استرشةةةادي ي ضةةةو كيفيةةةة الت(ة ة ل إلةةةا
اقتصاد مةدهر ،وشامم اجتماةيا ،وم تدام بيئيا.
تضم االتفاقية ةدة ةناعر يمكم تلخيصها في النماا التالية( :الشكم)1-
• رف سمف أهداف االت(اد األوروبي الخاعة بالمناخ لعام  2030وةام .2050
تقارير

• ت فير ااقة اظيفة ورمنة بأسعار معم لة.
• تعبئة الصناةة لت(ميق اقتصاد اظيف ودا ري.
• البناء واإلعالي بإدارة فعالة للم ارد.
• تم يم المرحلة االاتمالية ،وت(ميق العدالة لمم سيتأثر سلبا بتلك التغيرات.
• اإلسراا باالاتمال إلا منظ مة امم /كية وم تدامة.
• خلق اظام غذا ي ةادل وع(ي وعديق للبيئة.
• هدف ام ي للمضاء ةلا التل ث ألجم بيئة خالية مم ال م م.
• حماية النظام البيئي ،وال(فاظ ةلا التن ا البيئي.
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الشسا :1-ا تف قية الخضراء األل لبية

الخ ة األل لبية المستهدفة للمن خ 2030

European Climate Target Plan

ثم تم التطرق إلا الخطةة األوروبيةة الم ةةةةتهةدفةة للمنةاخ  ،2030التي أةلنتهةا
المف ضةية األوروبية منتصةف أيل ل/سةبتمبر مم العام الجاري  .2020وفيها تم اةتماد
هةدفةا عةةةةةارمةا (ملةم قةاا ايةا) لتخفيض اابعةاثةات غةازات االحتبةال ال(راري بةدول
االت(اد األوروبي بمعدل  %55ب(ل ل ةام  2030مماراة بم ةت يات ةام ( 1990بلغ
إجمةالي اابعةاثةات غةازات االحتبةال ال(راري ا(  4912ملي ن ام مكةاف مم ثةااي
أك ةيد الكرب ن في ةام  )1990وه األمر الذي سةيتطلب اتخا /إجراءات جادة وفعالة
في كافة المطاةات االقتصةادية .وتعتةم المف ضةية إعةدار خطة شةاملة ومفصةلة بشةأن
كيفية ت(ميق هذا الهدف الصةةةةارم بعد مناقشةةةةة كافة االقتراحات م الدول األوروبية
واةتمادها ب(ل ل شهر حةيران/ي اي .2021
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مس همة ق ع ال قة ف الخ ة األل لبية المستهدفة للمن خ 2030
ي ةاهم قطاا الطاقة بالنصةيب األكبر مم اابعاثات غازات االحتبال ال(راري
داخم دول االت(اد األوروبي .وبالتالي فإن اةا الكرب ن مم هذا المطاا سةةي ةةاهم في
ت(ميق تخفيض ضةةةةخم لالابعاثات .وتتلخت األهداف الر ي ةةةةية المتعلمة بالطاقة في
الخطة األوروبية الم تهدفة للمناخ  2030في النماا التالية:
 )1تمليم االةتماد ةلا ال ق د األحف ري بشةكم حاد ،فعلا سةبيم الم ال سةتتراج
حصة الف(م بن(  70%ب(ل ل ةام  2030مماراة بعام .2015
 )2تمليم االابعاثات مم المطاا ال ةةكني وقطاا الكهرباء بن ةةبة  55%ب(ل ل ةام
 2030مماراة بم ةت يات  ،2015و/لك ةبر اإلحالل ال ةري لمصةادر الطاقة
المتجةددة في تلةك المطةاةةات ،ورف كفةاءة الطةاقةة وت(ميق التكةامةم بيم مك اةات
تقارير

منظ مة الطاقة.
 )3مضةاةفة حصةة ت ليد الكهرباء مم مصةادر الطاقة المتجددة لتصةم إلا 65%
مم مةي الت ليد ب(ل ل .2030
 )4رف حصةةةةة مصةةةةادر الطةاقة المتجةددة في قطةاا النمةم إلا  %24ب(ل ل ةام
.2030
 )5العمةم ةلا تمليةم الكرب ن النةات مم ةمليةات التةدفئةة والتبريةد بةالمصةةةةةاا
والمبااي و/لك ةبر رف حصةةة مصةةادر الطاقة المتجددة الم ةةتخدمة في تلك
العمليات إلا  %40أو أك ر ب(ل ل ةام .2030
 )6الت سةةة في اسةةةتخدام الهيدروجيم في قطاا النمم وباألخت مركبات الخدمة
الشاقة ،وفي بمية المطاةات م م المطاا الب(ري وقطاا الطيران.
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 )7أما بالن ةبة للكتلة ال(ي ية ،فمم المخط أن ترتف حصةتها ولكم بشةكم م(دود
ب(ل ل ةام .2030
وكما يبيم الشةكم ،2-فمم المخط أن ت ةاهم مصةادر الطاقة المتجددة ح ةب
الخطة األوروبية الم ةةتهدفة للمناخ بالنصةةيب األكبر مم إجمالي الطلب ةلا الطاقة،
بينما سةةةةتتراج في الممابم بمية مصةةةةادر ال ق د األحف ري األخرى خاعةةةةة الف(م
والنف .
الشكل :2-توقعات الطلب على الطاقة في دول االتحاد األوروبي حسب المصدر
بحلول عام ( 2050الوحدة مليون طن نفط مكافئ)

ولت(ميةةق األهةةداف المبينةةة أةةةاله ب(لةة ل ةةةام  ،2030ثةةم ال عةة ل إلةةا
ت(ييةةةد الكربةة ن فةةةي دول االت(ةةةاد األوروبةةةي ب(لةة ل ةةةةام  ،2050سةةةيتم العمةةةم
ةلةةةا تكامةةةم منظ مةةةة الطاقةةةة ()Energy System Integration, ESI
األوروبيةةة .ويمصةةد بةةذلك التخطةةي والتشةةغيم المتكامةةم لمنظ مةةة الطاقةةة ك حةةدة
واحةةةدة بمختلةةةف مك ااتهةةةا مةةةم مصةةةادر الطاقةةةة المختلفةةةة ،والبنيةةةة الت(تيةةةة
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والمطاةةةات الم ةةتهلكة و/لةةك ةبةةر بنةةاء روابةة ق يةةة فيمةةا بينهةةا إلدارة مةة ارد
الطاقة بشكم فعال وتمليم هدر الطاقة وخفض ا بة الكرب ن.
ولت(ميق هذا التكامم ،سةةيتم العمم ةلا ت سةةي اسةةتخدام الكهرباء أو الكهربة
( )Electrificationفي كةافةة قطةاةةات االقتصةةةةاد ب(يةش تك ن الكهربةاء المصةةةةدر
الر ي ةي للطاقة م م الت سة في اسةتخدام ال ةيارات الكهربا ية في قطاا النمم وتمليم
اسةتخدام ال ةيارات العاملة بال ق د األحف ري .كما سةيتطلب /لك أيضةا التخطي لبناء
منظ مة ااقة دا رية ( )Circular Energy Systemكما ه مبيم بالشةكم ،3-بدال
مم المنظ مة ال(الية التي تعد خطية ترب مصةةادر الطاقة بالمطاةات الم ةةتهلكة في
سةالسةم رأسةية غير متصةلة فيما بينها بشةكم أفمي أو دا ري مما يت ةبب في ااخفا
كفاءة المنظ مة ككم وزيادة الطاقة المهدرة.

تقارير

الشكل :3-تحول منظومة الطاقة األوروبية إلى منظومة دائرية متكاملة مستقبالً لتحل
محل المنظومة الخطية الحالية

ا ستراتيجية األل لبية للهيد لجين

European Hydrogen Strategy
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للبترول (أوابك)
منظمة األقطار العربية المصدرة
هيدالفنية -
الشؤون
ا ستراتيجية األل إدارة
European Hydrogen
Strategy
لجين
لبية لل

أمةا جةااةب الهيةدروجيم ،فمةد تطرقةت النمةاشةةةةات إلا ال ضةةةة الراهم إلاتةا
الهيةدروجيم والةدور الةذي يمكم أن ي ةةةةاهم فيةه م ةةةةتمبال في اظةام اةاقةة خةالي مم
الكرب ن ،حيش يمكم اسةةةتخدام الهيدروجيم ك ق د في قطاا النمم والمطاا ال ةةةكني
والمطاا الصةةناةي وقطاا ت ليد الطاقة ،ليك ن بالنهاية جةء ر ي ةةي مم مجتم قا م
ةلا الخدمات المتكاملة.
وال يعد إاتا واسةةةتخدام الهيدروجيم أمرا جديدا ،بم ةلا العكس فمد تم إاتا
الهيدروجيم واسةةةتخدامه بكميات ضةةةخمة ل ةةةن ات ةديدة .إال أن تناول م ضةةة ا
الهيدروجيم مم منظ ر اسةتخدامه "كمصةدر للطاقة" ه قضةية حدي ة اكت ةبت زخما
متةايةدا في اوواةة األخيرة .وال ي جةد الهيةدروجيم في الطبيعةة كعنصةةةةر حر ،لةذلةك
يجب إاتاجه وامله وتخةينه قبم ت( يله إلا كهرباء أو حرارة أو اسةةتخدامه كمادة خام
في الصناةة.
فةةي ال قةةت ال(اضةةر ،يةةتم إاتةةا ح ة الي  %95مةةم الهيةةدروجيم مةةم الغةةاز
الطبيعةةةةي وبعةةةةض الهيةةةةدروكرب اات األخةةةةرى ،وهةةة مةةةةا يطلةةةةق ةليةةةةه اسةةةةم
الهيةةدروجيم الرمةةادي ( )Grey Hydrogenحيةةش ينةةت أثنةةاء إاتاجةةه اابعاثةةات
مةةةم ثةةةااي أك ةةةيد الكربة ة ن .وي ةةةتخدم اإلاتةةةا ال(ةةةالي مةةةم الهيةةةدروجيم فةةةي
عناةة األسمدة والكيماويات بشكم أساسي ،وفي مصافي التكرير.
وللتخلت مم االابعةاثةات النةاتجةة أثنةاء إاتةا الهيةدروجيم مم الغةاز الطبيعي،
يمكم تطبيق تمنيةة اعةةةةطيةاد واحتجةاز الكرب ن ( )CCSويطلق ةليةه في هةذه ال(ةالةة
اسم "الهيدروجيم األزرق" .كما يمكم إاتا الهيدروجيم مم ةملية الت(ليم الكهربا ي
للماء ،وإ/ا كاات الكهرباء الم ةتخدمة في تلك العملية م لدة مم مصةادر ااقة متجددة
كالرياي والطاقة الشةةم ةةية ،فيعد الهيدروجيم في تلك ال(الة " هيدروجيم أخضةةر".
ومم األا اا األخرى للهيةدروجيم" ،الهيةدروجيم األسةةةة د" الةذي ينت مم الف(م،
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"والهيةدروجيم األعةةةةفر" الةذي ينت ب اسةةةةطةة الكهربةاء الم لةدة مم م(طةات الطةاقة
الن وية .ويلخت الشكم  ،4-األا اا المختلفة مم الهيدروجيم سالفة الذكر.
ش  :4-أ ع

الهيدروجين الرمادي
الهيدروجين األزرق
الهيدروجين األخضر
الهيدروجين األسود
تقارير

الهيدروجين األصفر

ص

إ

ه

•
•

•

•
•

وقد اةتمد ةدد كبير مم الدول األةضةةةاء في لجنة األمم المت(دة االقتصةةةادية
ألوروبا في اوواة األخيرة ،اسةةةتراتيجيات ح ل دور الهيدروجيم في م ةةةتمبم اظام
اةةاقةةة منخفض الكرب ن ،كمةةا أن هنةةاال ةةةددا رخر مم الةةدول في ا ر اإلةةةداد
الستراتيجيات ح ل م تمبم الهيدروجيم.
ففي حةيران /ي اي  ،2019اشةةةةر معهد سةةةةك لك ف للعل م والتكن ل جيا في
م سةك دراسةة بعن ان "اقتصد ل الهيد لجين  -مسد يحو تنمية منخفضدة السربو "
تناولت كيفية دم تكن ل جيا الهيدروجيم في اظام الطاقة الروسةةةةي واسةةةةتراتيجيات
التنمية منخفضة الكرب ن.
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وفي تم ز/ي لي  ،2020اشةةةةرت وزارة الطةاقةة األمريكيةة "إسددددتراتيجيدة
الهيد لجين  -تمسين اقتصد ل منخف

السربو " التي تمدم خطة إسةتراتيجية لت ةري

الب(ش والتط ير واشر تكن ل جيا الهيدروجيم.
كما كشةةةفت المف ضةةةية األوروبية ةم اسةةةتراتيجيتها ح ل الهيدروجيم في
منتصةةةةف العةةام الجةةاري  ،2020والتي تتلخت رؤيتهةةا في الت سةةةة في إاتةةا
الهيدروجيم المتجدد (الهيدروجيم األخضةةةةر) وخلق سةة ة ق تجاري للهيدروجيم في
أوروبا.
ووفمةا لالسةةةةتراتيجيةة األوروبيةة ،مم الم ةةةةتهةدف في المرحلةة االاتمةاليةة ةلا
المةدى المريةب والمت سةةةة  ،أن يتم الت سةةةة في إاتةا الهيةدروجيم منخفض الكرب ن
"الهيةدروجيم األزرق" (المنت مم الهيةدروكرب اةات م تمنيةة اعةةةةطيةاد وتخةيم
الكرب ن) لي(ةم م(ةم اإلاتةا ال(ةالي مم الهيةدروجيم المةا م ةلا الهيةدروكرب اةات.
و/لةك بغيةة العمةم ةلا تمليةم االابعةاثةات ،وخلق سةةةة ق تجةاري واةةد للهيةدروجيم في
الم ةةةةتمبةم .كمةا سةةةةتنط ي تلةك المرحلةة االاتمةاليةة ةلا اتخةا /إجراءات لةدةم اختراق
الهيةدروجيم في ةةدة قطةاةةات أخرى غير قطةاا الكهربةاء م ةم قطةاا النمةم و/لةك ةبر
ت سةةةةي اسةةةةتخدامه في حافالت النمم الجماةي ،وال ةةةةكك ال(ديدية ،والممط رات،
والمطةاا الصةةةةنةاةي ةبر اسةةةةتخةدامةه في إاتةا المبيةدات ال(شةةةةريةة .أمةا ةلا المةدى
الط يم ،ف ةيتم الت سة في إاتا الهيدروجيم المتجدد (المنت بشةكم ر ي ةي مم ااقة
الريةاي والطةاقةة الشةةةةم ةةةةيةة) و/لةك ةلا اطةاق تجةاري واسةةةة بعةد بل ل التكن ل جيةا
للنض

المطل

.

وكمةةا يبةةيم الشةةكم ،5-فمةةد وضةةعت المف ضةةية األوروبيةةة أهةةدافا واضةة(ة
المعةةةالم بفتةةةرات زمنيةةةة للت سة ة التةةةدريجي فةةةي اسةةةتخدام الهيةةةدروجيم ضةةةمم
منظ مةةة الطاقةةة األوروبيةةة ،والتةةي سةةتتم ةلةةا ثةةالث مراحةةم :المرحلةةة األولةةي
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خةةةالل الفتةةةرة ( ،)2024-2020المرحلةةةة ال اايةةةة خةةةالل الفتةةةرة (،)2030-2024
والمرحلةةةة ال ال ةةةة خةةةالل الفتةةةرة ( )2050-2030لل عة ة ل إلةةةا سة ة ق تجةةةاري
للهيدروجيم.
ش : 5-

1
2

تقارير

3

ض

ص

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ومم جةاابهةا ،فمةد أةةدت إدارة الطةاقةة الم ةةةةتةدامةة بةاألمم المت(ةدة ،مةذكرة ح ل
الهيةدروجيم بعن ان" الهيدد لجين -ددا مبتسر لتحييدد السربو " تةدة فيهةا عةةةةنةاةةة
الغةاز إلا تعةديةم وإةةادة ت ظيف البنيةة الت(تيةة للغةاز ال(ةاليةة ،ودةم تط ير المبةاد
الت جيهية الخاعةة بلجنة األمم المت(دة االقتصةادية ألوروبا وتن ةيق الل ا و والمعايير
الم حدة والتعاريف والم اةد الفنية التي ت(كم مة الغاز الطبيعي والهيدروجيم.
وقد خلصةةةةت المذكرة إلا جملة مم الت عةةةةيات للدول األةضةةةةاء في اللجنة
االقتصادية األوروبية أبرزها:
• ت حيد المصطل(ات الخاعة بالهيدروجيم.
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• اإلسراا بتط ير أجهةة الت(ليم الكهربا ي الم تخدمة في إاتا الهيدروجيم،
ودةم تطبيمها ةلا اطاق واس .
• ت(فية "ةمليةة التغيير" ا( الهيةدروجيم ةبر إجراء اإلعةةةةالحةات الالزمةة
لل ق.
مم جاابه ،أش د ممثا منظمة األق

ال ربية المصددد ة للبترلل (ألابك) في

مةداخلتةه إلا أن المنظمةة ت لي أهميةة متةايةدة بم ضةةةة ا الهيةدروجيم ،وأاهةا بصةةةةدد
إعةدار دراسةة فنية متخصةصةة ح ل دور الهيدروجيم في ةملية ااتمال الطاقة .حيش
تم اإلشةةةةةارة إلا أن الغةاز الطبيعي يعةد المصةةةةةدر الر ي ةةةةي لااتةا العةالمي مم
الهيدروجيم في ال قت ال(الي بتكلفة تعد األقم مماراة بباقي المصةادر األخرى .حيش
تبلغ تكلفة إاتا الهيدروجيم مم الغاز الطبيعي إلا  1.5ي رو لكم كجم ،بينما تصةةةم
التكلفةة في حالة الهيةدروجيم األزرق إلا  5-3.5ي رو لكةم كجم ،أي ثالثة أضةةةةعةاف
تكلفة استخدام الغاز الطبيعي وحده.
وإ/ا مةا تم تطبيق تمنيةة اعةةةةطيةاد وتخةيم الكرب ن للتخلت مم االابعةاثةات
النةاتجةة أثنةاء إاتةا الهيةدروجيم مم الغةاز ،ف ةةةةتظةم التكلفةة أقةم أيضةةةةا إ/ا مةا تمةت
المماراة بالهيدروجيم األخضةةةر المعتمد ةلا مصةةةادر الطاقة المتجددة الذي تصةةةم
تكلفته إاتاجه إلا أةلا مم  6ي رو لكم كجم ،وسةةةةيلبي /لك متطلبات االسةةةةتراتيجية
األوروبيةة الراميةة ا( خفض اابعةاثةات غةازات االحتبةال ال(راري .وال شةةةةةك أن
ااخفا

أسةعار الغاز في ضة ء ال فرة ال(الية مم اإلمدادات له ميةة تناف ةية إضةافية

للهيدروجيم المنت مم الغاز .كما أن استمرار تط ير تمنية اعطياد وتخةيم الكرب ن
قد ي ةهم أيضةا في خفض تكلفتها ،ويدف ا( بناء سة ق تجاري للهيدروجيم بأسةعار
تناف ية.
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في سةياق رخر ،فمد تطرقت الجل ةة النماشةية إلا أهمية المؤازرة بيم م(طات
الغةاز الطبيعي والطةاقةة المتجةددة لتغطيةة الفترات التي يتراج فيهةا إاتةا الكهربةاء مم
تلك المصةادر اتيجة ااخفا

حركة الرياي أو غيا ضة ء الشةمس .وتعد تلك المضةية

مم المضةةايا /ات األهمية م ةةتمبال حيش سةةتشةةهد مصةةادر الطاقة المتجددة ام ا كبيرا
خالل ال ةةةةن ات الممبلةة وسةةةةيةداد االةتمةاد ةليهةا في تلبيةة الطلةب ةلا الكهربةاء،
وبالتالي فال بد مم التخطي م ةةبما لتالشةةي أي اضةةطرا قد ي(دث لمنظ مة الطاقة.
ف فما لت قعات وكالة الطاقة الدولية ح ةةةب سةةةيناري ال ةةةياسةةةات الجديدة ،سة ةتشةةةهد
ال ةةن ات الممبلة ام ا في إجمالي المدرات المركبة لم(طات الطاقة الشةةم ةةية وااقة
الرياي يعد األسرا مماراة بباقي المصادر األخرى كما يبيم الشكم .6-وبالتالي ،فالبد
مم ت فير مصةدر للطاقة يك ن بم ابة داةم للمنظ مة ويغطي أي اضةطرا قد ي(دث.
وتتمية الم(طات العاملة بالغاز الطبيعي بالمرواة العالية في التشةغيم وسةرةة دخ لها
في الخدمة ،ةالوة ةلا ارتفاا كفاءة تشةةةةغيلها .والغاز الطبيعي ه أقم أا اا ال ق د
تقارير

األحف ري تل ي ةا للبيئةة ،وهةذه المةايةا تجعةم مم الغةاز الةداةم األم ةم لمصةةةةادر الطةاقةة
المتجددة وه ما ي(مق االستغالل األم م للبنية الت(تية للغاز م تمبال.
ش :6 -

ء

ع

ص

ى ع 2040

الطاقة الشمسية
الغاز الطبيعي

طاقة الرياح

الطاقة النووية

الفحم

النفط
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الجلسة الختامية لالجتماع
فةةةي ختةةةام االجتمةةةاا ،تةةةم اةتمةةةاد أسةةةماء المرشةةة(يم لمجلةةةس أمنةةةاء
مجم ةةةة خبةةراء الغةةاز لمةةدة ةةةاميم .كمةةا أقةةر الخبةةراء ةةةدد مةةم االسةةتنتاجات
والت عيات أبرزها ما يلي:
✓ ت سةةةي مفهة ة م مصةةةطلو الغةةةاز (ومجةةةال ةمةةةم مجم ةةةةة خبةةةراء الغةةةاز
بةةاألمم المت(ةةدة) ليشةةمم لةةيس الغةةاز الطبيعةةي ف( ةةب بةةم أيضةةا الغةةازات
منخفضةةة الكربةة ن ،ومنةوةةةة الكرب اةةات (م ةةم الهيةةدروجيم) والغةةازات
المتجددة (م م الغاز ال(ي ي).
✓ ترحيةةب فريةةق الخبةةراء بتةة فير التعةةاون الةةدولي الةةذي مةةم شةةأاه زيةةادة
ال ة ةي وقب ة ل الةةرأي العةةام بةةدور الهيةةدروجيم ،بغيةةة ت ةةري االاتمةةال إلةةا
م ةةةتمبم م ةةةتدام القتصةةةاد الهيةةةدروجيم داخةةةم دول اللجنةةةة االقتصةةةادية
األوروبية وخارجها.
✓ يمكةةم للغةةاز الطبيعةةي أن ي ةةاهم بفعاليةةة فةةي دةةةم الجهةة د الدوليةةة ا(ةة
ت(ميةةق أهةةداف األمةةم المت(ةةدة للتنميةةة الم ةةتدامة و/لةةك ةبةةر الت سةة فةةي
اسةةةتخدامه فةةةي كافةةةة المطاةةةةات ،وبةةةاألخت قطةةةاا النمةةةم وقطةةةاا ت ليةةةد
الكهربةةاء ،حيةةش يعةةد الغةةاز بةةديال اقتصةةاديا وأقةةم تل ي ةةا للبيئةةة مماراةةة
بال ق د ال ا م (زيت ال ق د) وال ق د الصلب (الف(م).
✓ التأكيةةد ةلةةا أن المةةؤازرة بةةيم الكهربةةاء المتجةةددة والغةةاز يمكةةم ت(ميمهةةا
ةبةةر ت ةةخير البنيةةة الت(تيةةة الما مةةة للغةةاز لتكةة ن بم ابةةة العمةة د الفمةةري
لنظام ااقة منخفض الكرب ن في الم تمبم.
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✓ دةةةم فريةةق خبةةراء الغةةاز للمبةةادرات ال(اليةةة (سةة اء مةةم المطةةاا العةةام أو
مةةم المطةةاا الخةةاص أو بالشةةراكة بةةيم اإلثنةةيم) الراميةةة ا(ةة ال(ةةد مةةم
اابعاثةةةةات المي ةةةةان ،والتشةةةةديد ةلةةةةا ضةةةةرورة اتخةةةةا /إجةةةةراءات جةةةةادة
وسةةريعة لتخفةةيض اابعاثةةات المي ةةان ةبةةر بنةةاء منظ مةةة فعالةةة للمراقبةةة
والت(كم في االابعاثات.
✓ االتفةةاق ةلةةا ت(ديةةد م ةةةد الةةدورة ال امنةةة لمجم ةةةة خبةةراء الغةةاز ليك ة ن
خالل الرب األول مم ةام .2021

تقارير
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اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺟﺰ ﺣﻮل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة ﺑﻌﻨﻮان
»ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  :اﺛﺎر وﻃﺮق
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ«
Jرcي �Mسن Mمûس *

* âjƒµdG - ∂HGhCG , á«æØdG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG – êÉàfEGh ±É°ûµà°SG /∫hôàH ô«ÑN
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"ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ :اﻵﺛﺎر وطﺮق اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ"

ﺷﺎرﻛﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول "أواﺑﻚ" ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﺎوﻟﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﺮة اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪﺗﮫ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎن وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﺑﻌﻨﻮان" :ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ :اﻵﺛﺎر وطﺮق اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ" ﺑﺘﺎرﯾﺦ 27
ﺗﻤﻮز/ﯾﻮﻟﯿﻮ .2020
ھﺪف اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺮﺋﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،واﻟﺒﺤ ﻓﺚﻲ ﺳﺒﻞ إﻧﻌﺎش
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت
وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت .وﻟﯿﺲ ﺧﺎﻓﯿﺎً أن وﺑﺎء ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت وﺣﺎﻻت
ﻋﺪم اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺷﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﺮة اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﮭﻤﺔ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻮﺑﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ﺿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ ﻋﺪة اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ،وﺷﺎرك ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
تقارير

اﻟﻌﺮﺑﻲ -اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﮭﺪف إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﺸﻤﻞ اﻷوﻟﻮﯾﺎت واﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺣﯿ ﺚ ﺟﺮى اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أول اﺟﺘﻤﺎع طﺎوﻟﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﺮة ﻓﻲ أﯾﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2019ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺷﮭﺪ اﻟﺤﻮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ اﻷول ﻓﻲ أﯾﻠﻮل/
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2017ﻧﺠﺎﺣﺎً ﻣﺘﻤﯿﺰاً إذ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﻨﺼﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﮭﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎﯾﺎ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات
اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮك.
وﻗﺪ ﻗﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺛﻼث ﺟﻠﺴﺎت ،ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺟﻠﺴﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ ﺗﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﻔﯿﺮ ﺣﺴﺎم زﻛﻲ
اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﺑﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﯾﻤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت
واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻮﺑﺎء وﺑﺤ ﺚﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ ھﺬه اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،وأﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ
أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وظﮭﻮر ﺗﺤﺪﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪة وﺿﻌﺘﮭﺎ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻓﻲ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻷھﺪاف،
وﺿﺮورة ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻷطﺮاف ﻟﺘﺨﻄﻲ ھﺬه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ،وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎخ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ
ﻣﺴﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ .وﺑﯿﻦ أھﻤﯿﺔ ﺣ اﺚﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
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اﻟﻔﻘﺮ ،وھﻮ ھﺪف ﯾﺤﻈﻰ ﺑﺎھﺘﻤﺎم واﺳﻊ ﻓﻲ دول اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .وﻧﻮه إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ،ﻣﻨﻮھﺎً إﻟﻰ أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮫ.
وﺗﺤﺪث ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺳﻌﺎدة ﻛﺎﺗﺴﻮھﯿﻜﻮ ﺗﺎﻛﺎھﺎﺷﻲ ،1ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮزﯾﺮ ،واﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻹدارة ﺷﺆون
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺑﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ،ﺣﯿ ﺚأﻛﺪ أن اﻟﯿﺎﺑﺎن ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻟﻤﺠﺎﺑﮭﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ،وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت
ﺑﯿﻦ اﻟﯿﺎﺑﺎن وﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .وﻗﺎل إن اﻟﻮﺑﺎء اﻟﺤﺎﻟﻲ ﯾﺬﻛﺮ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻮﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻟﻜﻦ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺮص ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ
ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪث اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﯿﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻣﺒﯿﻨﺎً أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺮض اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ روح
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷطﺮاف .ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻧﻮا
ﯾﺤﺎوﻟﻮن ﺟﮭﺪھﻢ ﻣﻨﻊ ﺗﺤﻮل ھﺬه اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ أزﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻊ ﺗﺤﻮل
اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﻟﻰ أزﻣﺎت إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ .وأﺛﻨﻰ ﺳﻌﺎدﺗﮫ ﻋﻠﻰ إﺷﺎرة ﺳﻌﺎدة ﻛﺎﺗﺴﻮھﯿﻜﻮ ﺗﺎﻛﺎھﺎﺷﻲ إﻟﻰ
أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺿﺮورة ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ وﻏﺴﻞ اﻷﯾﺪي رﻏﻢ أن ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﺗﺒﺪوا ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻟﻠﻮھﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻟﻜﻦ وﺟﻮد  77ﻣﻠﯿﻮن ﻋﺮﺑﻲ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﯿﺎه ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ
ﺗﺄﺧﺬه دول أﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﺼﺺ ﻣﺎﺋﯿﺔ وﻛﺄﻧﮫ ﻣﺴﻠّﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠّﻤﺎت ،ﻓﮭﻨﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﺗﺤٍﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﯾﻮاﺟﮫ أﺳﺮاً
ﻛﺜﯿﺮة ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر.
ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً واﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﻋﻨﻮان" :آﺛﺎر وﺑﺎء ﻛﻮﻓﯿﺪ  19-ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ"
أن ﺗﺠﯿﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﻗﯿﺎس اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،وأھﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺣﻤﻠﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻨﻮان :اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت وﻣﺴﺎرات اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ .وﺗﻤﺤﻮرت ﺣﻮل ﻧﻄﺎﻗﺎت
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻹﻗﻠﯿﻤﻲ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول ،وﺑﺤﺜﺖ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺪول وﻓﻲ
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أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ،وﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
ﯾﺬﻛﺮ ھﻨﺎ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮات أوﻟﯿﺔ )ﻟﻺﺳﻜﻮا(  2ﺗﺒﯿﻦ أن
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﺨﺴﺎرة ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ  42ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﺰداد ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 1.2ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺸﻲ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺪ
ﺗﻔﻘﺪ ﺣﻮاﻟﻲ  1.7ﻣﻠﯿﻮن وظﯿﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2020وﻗﺪ ﺑﯿﻨﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻹﺳﻜﻮا أن اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﯾﻨﺎﯾﺮ وﻣﻨﺘﺼﻒ آذار /ﻣﺎرس  ،2020ﺷﮭﺪت ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﺴﻮﻗﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ  420ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻤﺮض ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻷردن ﺣﯿ ﺚ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻧﺘﺸﺎر
ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ودﻋﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع ﯾﻮﻓﺮ ﺗﻘﻨﯿﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ
اﻵﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ إدارة اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ .ﻛﻤﺎ أﻧﺸﺄ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ
اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻣﺮﻛﺰاً ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺧﻂ دﻓﺎع أول ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ
وﻋﻲ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻔﯿﺮوس ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑ ﺚﻣﻘﺎطﻊ ﻓﯿﺪﯾﻮ ورﺳﻮم ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ وإﻋﻼﻧﺎت إذاﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻂ
تقارير

اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ
ﻹطﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ آذار/ﻣﺎرس  2020ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﺣﻮل ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
وﺗﺒﻨﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان إﻋﺎدة ﺗﻮظﯿﻒ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺟﮭﻮد وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ
ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-وﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺨﻠﻔﮭﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺮض.
وﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ ،أﺷﺎدت اﻟﺴﯿﺪة ﺳﺎرة ﺑﻮل 3ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺑﯿﻦ اﻷطﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﻣﺒﯿﻨﺔ
اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮؤى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺎﯾﻠﻲ:
• اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮫ .وﺿﺮورة
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
 ، ESCWA2ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻐﺮب آﺳﯿﺎ
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• ﺿﺮورة ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﻘﻞ اﻟﻐﺬاء ،وﺑﯿﺎن أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺎء
واﻟﻐﺬاء واﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ طﺮﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ دور اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻟﯿﺎﺑﺎن ﻓﯿﮭﺎ.
• اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ وأھﻤﯿﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
• اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ دﻋﻮة اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻟﻠﺴﻼم
ووﻗﻒ إطﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺰاع وﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة.
• اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺔ وأھﻤﯿﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ.
• اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﮭﺎ ،وﺗﻤﺖ
ھﻨﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺒﺎدرة ﺻﺎاﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﯿﺮ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﺑﻘﯿﻤﺔ
ﻣﻠﯿﺎري دوﻻر ﻟﺪﻋﻢ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ،واﻟﺘﻲ أطﻠﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ
ﻋﻘﺪت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻋﺎم .2009
• اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي ﺣﻮل ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻋﺮﺑﯿﺎً ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﻜﻮراث ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﺳﺒﺒﺖ اﺿﻄﺮاﺑﺎً ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق ،وأھﻤﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات
اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﮭﻨﺪس ﺗﺮﻛﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻤﺶ ،ﺧﺒﯿﺮ ﺑﺘﺮول /اﺳﺘﻜﺸﺎف وإﻧﺘﺎج.
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ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺘﺎب

»ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﻂ«
fاUسر بîي* â

* âjƒµdG - ∂HGhCG , áÑàµªdGh ΩÓY’G IQGOEG – áÑàµªdGh ΩÓY’G IQGOEG ≈∏Y ±ô°ûªdG
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«علي بن ابراهيم النعيمي من البادية �إلى عالم النفط»

عنوان الكتاب :علي بن ابراهيم النعيمي
من البادية �إلى عالم النفط
الم�ؤلف  :علي بن ابراهيم النعيمي
الطبعة :الأولى2016/
النا�شر :الدار العربية للعلوم والن�شر ،بيروت
الرقم المعياري الدولي للكتاب:
9786140120830
عدد ال�صفحات� 293 :صفحة

مراجعة كتاب

يعتبر كتاب «علي بن ابراهيم النعيمي من البادية �إلى النفط» ،والذي يحكي
ال�سيرة الذاتية لمعالي المهند�س علي بن ابراهيم النعيمي ،والذي تقلد من�صب
وزير البترول والثروة المعدنية ال�سابق في المملكة العربية ال�سعودية على مدى �أكثر
من عقدين و�صاحب التجربة الثرية والخبرة الطويلة في ال�صناعة البترولية حيث
امتدت رحلته في الميدان البترولي على مدى حوالي �سبعة عقود حافلة بالكثير من
الأحداث ال�سيا�سية والبترولية� ،أحد الكتب القيمة والوثائق التاريخية الهامة التي
تتناول �سيرة �أحد �أهم �أعالم ال�صناعة البترولية العالمية والعربية ،ويك�شف الكتاب
عن العديد من التفا�صيل الجديدة وخبايا العديد من الق�ضايا البترولية التي �شغلت
المتابعين وو�سائل االعالم الدولية ل�سنوات طويلة.
لقد نال هذا الكتاب والذي �صدر باللغتين العربية واالنجليزية �شهرة وا�سعة
وترحيباً كبيراً من قبل المهتمين ب�سبب المنا�صب الرفيعة التي �شغلها الم�ؤلف من
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جهة ،وما عرف عنه من �سعة الأفق وو�ضوح الأفكار والجر�أة في اتخاذ المواقف
في �أحلك الظروف ،وغالبا ما تكون ت�صريحاته ال�صحفية وكلماته التي يلقيها في
الم�ؤتمرات والمنتديات واالجتماعات الر�سمية ذات ت�أثير قوي على ال�سوق النفطية،
وت�شغل حيزاً وا�سعاً من االهتمام في ال�صحافة العالمية والعربية ،لذا فقد كان قدره
ب�أن يكون على الدوام محط اهتمام ومتابعة من رجال االعالم وعد�سات الم�صورين
�أينما تواجد في مختلف قارات العالم.
لقد تمكن الم�ؤلف من توظيف خبرته الطويلة في ال�صناعة البترولية العالمية
وفي مراكز �صنع ال�سيا�سات البترولية العالمية ،وبما يمتاز به من حنكة ودراية
ب�صناعة الطاقة من تقديم ر�ؤيته ب�ش�أن واقع وم�ستقبل �صناعة الطاقة العالمية،
ويعتبر الكتاب �شهادة على ع�صر ال�صناعة البترولية خالل القرن الع�شرين وبدايات
القرن الحادي والع�شرين ،ورحلة في �أ�سرار ودهاليز �صناعة النفط والطاقة العالمية
من �أعماق �صحراء الربع الخالي في المملكة العربية ال�سعودية �إلى حقول النفط
والغاز ال�صخري في الواليات المتحدة ومروراً بقائمة طويلة من المنظمات الدولية
والدول المنتجة والدول الم�ستهلكة للنفط والغاز.
لقد عا�صر م�ؤلف الكتاب خالل م�سيرته الطويلة مختلف مراحل التحوالت في
ال�سوق النفطية العالمية ،و�شهد ت�أرجح �سعر برميل النفط من �سعر ما دون الدوالرين
�إلى  147دوالر ،كما �شهد خاللها تقلبات اقت�صادية متعددة بين فترات من ال�شح
والركود وفترات من االزدهار والرخاء .وقد خل�ص الم�ؤلف من هذه التجربة الغنية
بحقيقة مفادها ب�أن النفط �سلعة كبقية ال�سلع يعتريها العلو واالنخفا�ض وهو �أمر
ال محالة فيه .ويذكر الم�ؤلف في مقدمة الكتاب ب�أنه وعلى الرغم من رحلة الحياة
ال�شاقة ،ف�إنه لم يلتفت يوماً �إلى الوراء ولو عاد به الزمن لأعاد الكرة بال تردد،
مو�ضحاً ب�أنه يكتب �سيرته الذاتية غير طامع في مجد وال �ساع نحو �شهرة ،ومبيناً
ب�أن الهدف من ت�أليفه لهذا الكتاب هو اطالع �شباب المملكة والوطن العربي بما قد
يجدون بين طياته من تجارب ونماذج م�شرفة كثيرة يزخر بها العالم العربي الذي
كثيراً ما ي�ساء فهمه.
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يتكون الكتاب من � 293صفحة وقد ق�سم الم�ؤلف كتابه �إلى ت�سعة ع�شر ف�ص ً
ال
بالإ�ضافة �إلى مقدمة وخاتمة وملحق يت�ضمن بع�ض ال�صور الخا�صة بالم�ؤلف خالل
مراحل مختلفة من حياته ال�شخ�صية والر�سمية .وقد تطرق الم�ؤلف في �صدر كتابه
�إلى تاريخ اكت�شاف النفط في المملكة عام  1938وبداية حياته العملية بوظيفة �ساع
للبريد وكان يبلغ من العمر �آنذاك اثنى ع�شر عاماً ومن ثم ت�سلحه بالعلم واالجتهاد
حيث نال فر�صة التعليم في الجامعة الأمريكية في بيروت ومن ثم درا�سة الجيولوجيا
بجامعة ليهاي في بن�سلفانيا واتبعها بدرا�سة الماج�ستير بجامعة �ستانفورد في
كاليفورنيا ،ليعود بعد ذلك �إلى بالده في نوفمبر عام  1963مت�سلحاً بالعلم والمعرفة
لي�ستكمل م�سيرته الحافلة في ال�صناعة البترولية.
وتبد�أ رحلة الم�ؤلف في الف�صل الأول في الحديث عن مرحلة طفولته المبكرة
في البادية في حياة �شبه معزولة عن المدينة والح�ضارة بين واحات النخيل القابعة
في قلب ال�صحراء وال�سماء ال�صافية وال�شم�س الحارقة �صيفاً والبرد القار�س �شتا ًء،
حيث يعي�ش النا�س في جماعات �صغيرة ت�سمى ع�شيرة وي�شكل مجموعها تنظيم
عائلي �أكبر هو القبيلة ،وقد تزامنت فترة الطفولة المبكرة للم�ؤلف مع بدايات ت�أ�سي�س
المملكة العربية ال�سعودية على يد المغفور له ب�إذن اهلل تعالي الملك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن �آل �سعود.
مراجعة كتاب

وينتقل الم�ؤلف في الف�صل الثاني للحديث عن تاريخ بدايات عمل �شركات النفط
الأمريكية في المملكة بداية من االمتياز الممنوح ل�شركة �ستاندرد �أويل �أو كاليفورنيا
(�سوكال) في عام  ،1933والتي �أن�ش�أت بدورها �شركة تابعة لها با�سم كاليفورنيا
ارابيان اويل كومباني (كا�سوك) فكانت البذرة الأولى لإن�شاء �شركة �أرامكو ال�سعودية،
وي�شيد الم�ؤلف في هذا الف�صل بالمهارة التفاو�ضية للملك عبدالعزيز والتي تمكن
من خاللها من الح�صول على �أف�ضل ا�شتراطات مالية للمملكة من خالل ادارة
التناف�س بين ال�شركة االمريكية ونظيرتها البريطانية التي تدير �شركة نفط العراق
« �آي بي �سي « ،ليح�صل بذلك على �أف�ضل ا�شتراطات مالية للمملكة .كما يتحدث
الم�ؤلف في هذا الف�صل عن الأحوال االقت�صادية وال�سيا�سية للمملكة خالل فترة
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الحرب العالمية الثانية ،واللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز والرئي�س الأمريكي

روزفلت في عام  1945على ظهر ال�سفينة في منطقة قناة ال�سوي�س وذلك خالل

رحلة عودة الرئي�س الأمريكي من م�ؤتمر يالطا ال�شهير ،والذي �ضم الدول المنت�صرة
في الحرب العالمية الثانية.

ويخ�ص�ص الف�صل الثالث للحديث عن فترة تعليمه المبكر في مدينة الخبر في

عام  1940حيث كانت البداية من غرفة �صغيرة متوا�ضعة اتخذت كمدر�سة ومن ثم

بداية عمله في �شركة �أرامكو �إلى جانب درا�سته على غرار العديد من �أبناء جيله
الذي كانوا يجمعون بين العمل والدرا�سة ،و�سيتمكن القارئ من خالل اطالعه على
هذا الف�صل من التعرف على تاريخ وطبيعة التعليم في المملكة �آنذاك حيث يتلقى
التالميذ درو�ساً في االختزال والن�سخ على الآلة الكاتبة �إلى جانب درو�س اللغة

والح�ساب ،كما ي�ستعر�ض الم�ؤلف في هذا الف�صل الم�صاعب التي واجهها في بداية
حياته العملية حيث تعر�ض للت�سريح من الوظيفة ولأكثر من مرة ولأ�سباب خارجة
عن االرادة ،حيث �أظهر الم�ؤلف في هذا الجانب جانباً رائعاً من التحدي واال�صرار

وعدم اال�ست�سالم.

ويعر�ض الم�ؤلف في الف�صل الرابع مرحلة درا�سته الجامعية في الجامعة

االمريكية في بيروت عام  ،1953حيث كانت بداية تعرفه على علوم الفيزياء

والكيمياء والأحياء والريا�ضيات الحديثة وعلم الجبر ،كما تطرق الم�ؤلف في

هذا الف�صل للعالقات المتوترة بين �شركة �أرامكو والتي كانت �آنذاك تحت االدارة
الأمريكية وعمال ال�شركة ال�سعوديين ب�سبب المطالبات العمالية ،و�أ�شار الم�ؤلف �إلى
الدور الحا�سم لحكومة المملكة في دعم مطالبات العمال والتي �ساهمت ب�صورة
فاعلة في تح�سين �أو�ضاعهم وفي �إعادة من تم ت�سريحه لوظيفته.

�أما في الف�صل الخام�س وال�ساد�س فيتحدث الم�ؤلف عن فترة درا�سته في

الواليات المتحدة ،والتي تعتبر نقلة جديدة في حياته عا�ش خاللها فترة من الزمن
في المجتمع الأمريكي وتعرف على طبيعة والقيم ال�سائدة لديهم �آنذاك ،ومن بينها
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ال�صورة النمطية ال�سائدة في المجتمع الأمريكي عن المواطن ال�سعودي والتي تكونت
بت�أثير كبير من �أجهزة االعالم.

وي�ستعر�ض الم�ؤلف في الف�صل ال�سابع مرحلة هامة في م�سيرته الطويلة ،عندما

تم تعيينه ولفترة وجيزة بمن�صب وكيل وزارة الزراعة ل�ش�ؤون المياه ،حيث تلم�س
خاللها الفوارق الكثيرة بين العمل في القطاع العام والقطاع الخا�ص ،وقد �آثر حينها

العودة �إلى العمل في �شركة �أرامكو وهي بيئة العمل المف�ضلة لديه ،كما يتحدث في

هذا الف�صل عن عالقته مع وزراء البترول ال�سابقين عبداهلل الطريقي و�أحمد زكي
يماني ،وكذلك عن التطورات ال�سيا�سية في منطقة ال�شرق الأو�سط خالل الفترة من
عام � 1967إلى عام  1973وانعكا�ساتها على ال�صناعة البترولية في المملكة والدول

العربية� ،إلى جانب حديثه عن بع�ض الجوانب في حياته الأ�سرية.

�أما في الف�صل الثامن في�ستعر�ض الم�ؤلف حقبة ال�سبعينات من القرن الما�ضي

وما تميزت به من تطورات هامة على �صعيد ال�صناعة البترولية ،حيث �شهد بداية
عقد ال�سبعينات زيادة في الطلب العالمي على النفط من قبل الواليات المتحدة

الأمريكية و�أوروبا واليابان نتج عنه ارتفاع في �أ�سعار النفط .كما يتحدث في هذا
الف�صل عن تعيينه في منت�صف ال�سبعينات بمن�صب نائب رئي�س �شركة �أرامكو ،وكذلك

تعيينه في من�صب نائب رئي�س �شركة �أرامكو ما وراء البحار «�أي �أو �سي» في هولندا

مراجعة كتاب

لفترة �ستة �أ�شهر ،ومن ثم تعيينه مرة �أخرى في من�صب نائب رئي�س �شركة �أرامكو
في عام  .1978ويتناول في هذا الف�صل بع�ض الأحداث ال�سيا�سية التي جرت في

منت�صف ال�سبعينات ومن بينها حادثة الهجوم االرهابي الذي تعر�ض له وزراء النفط
في منظمة �أوبك ومن بينهم معالي وزير البترول ال�سعودي �أحمد زكي يماني من قبل

مجموعة كارلو�س االرهابية.

وينتقل الم�ؤلف في الف�صل التا�سع والعا�شر لي�صل بنا �إلى نهاية عقد ال�سبعينات

وبداية الثمانينات حيث �شهدت تلك الفترة �أحداث �سيا�سية كثيرة كان لها انعكا�سات

وا�ضحة على ال�صناعة البترولية ومن بينها الفو�ضى التي عمت �أ�سواق النفط
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العالمية في عام  1979ب�سبب الأزمة االيرانية �آنذاك ،وكذلك مرحلة الهبوط الكبير
لأ�سعار النفط في �أوا�سط الثمانينات وما نتج عنه من تراجع كبير في مداخيل
الدول الم�صدرة للنفط ،مبيناً ب�أن �أ�سعار النفط كانت تت�سم �آنذاك بحالة من عدم
اال�ستقرار في الأ�سعار� .أما على ال�صعيد المهني فقد تم تعيين الم�ؤلف بمن�صب
رئي�س �شركة �أرامكو ال�سعودية ك�أول �سعودي ي�شغل هذا المن�صب.
ويتحدث الم�ؤلف في الف�صل الحادي ع�شر عن �أحداث اجتياح قوات الرئي�س
العراقي ال�سابق �صدام ح�سين لدولة الكويت في الثاني من �أغ�سط�س  ،1990والدور
الفاعل لقطاع ال�صناعة البترولية بالمملكة في تعوي�ض النق�ص الحاد لالمدادات
البترولية العالمية نتيجة للحظر المفرو�ض من الدول ال�صناعية الكبرى على �شراء
�أي نفط ينتج في العراق �أو الكويت خالل تلك الفترة ،مما �أدى �إلى انقطاع حوالي
 4.8مليون ب/ي من الأ�سواق العالمية .حيث قفز �سعر برميل النفط �آنذاك من 16
دوالر �إلى  35دوالر خالل ب�ضعة �أ�شهر .وي�شير الم�ؤلف قائ ً
ال» حتم علينا في �أرامكو
ال�سعودية ر�أب ال�صدع ب�أ�سرع ما يمكن ،كما كلفنا بتلبية احتياجات قوات التحالف من
وقود الطائرات والديزل ،ف�ض ً
ال عن م�س�ؤوليتنا عن توازن امدادات النفط العالمية»،
كما تطرق الم�ؤلف للمخاطر الأمنية والبيئية التي تعر�ض لها العاملين والمن�ش�آت
البترولية البرية والبحرية ال�سعودية الواقعة في المناطق الحدودية المتاخمة لمناطق
العمليات الع�سكرية ،وكذلك ال�سكان القاطنين في مدينة الخفجي ب�شكل خا�ص
والمنطقة ال�شرقية ب�شكل عام.
ويتناول الم�ؤلف في الف�صل الثاني ع�شر مرحلة عقد الت�سعينات ،حيث اتجهت
�شركة �أرامكو في ذلك الوقت للبحث عن فر�ص ا�ستثمارية طويلة الأمد في قارة
�آ�سيا ،حيث يظهر الم�ؤلف مدى حنكته ور�ؤيته اال�ستراتيجية الثاقبة لم�ستقبل الطلب
على النفط في ال�صين وذلك خالفاً لما كان متوقعا حتى لدى بع�ض الم�ست�شارين
في �شركة �أرامكو ،كما يتطرق للجولة التجارية الآ�سيوية الهامة التي قام بها الم�ؤلف
مرافقاً لمعالي وزير البترول الأ�سبق ه�شام ناظر خالل �شتاء عام ،1990-1989
حيث زاروا خاللها مجموعة من الدول الآ�سيوية من بينها اندوني�سيا واليابان وال�صين
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وكوريا وغيرها من الجوالت واللقاءات التي �أجراها الم�ؤلف مع كبار الم�س�ؤولين عن
�صناعة الطاقة في الدول الآ�سيوية والتي �أ�صبحت بعد ذلك �شريكاً رئي�سياً ومهماً

لل�صناعة البترولية ال�سعودية.

�أما في الف�صل الثالث ع�شر والذي يعتبر من بين �أكثر ف�صول الكتاب متعة
وت�شويقاً فيتحدث الم�ؤلف عن عقد الت�سعينات والذي �شهد تعيينه بمن�صب وزير

البترول والثروة المعدنية ك�أول م�س�ؤول تنفيذي �سابق في �شركة نفطية يتم تعيينه
بهذا المن�صب الرفيع ،وي�ستعر�ض الم�ؤلف وب�أ�سلوب ق�ص�صي �شيق كيفية تلقيه الخبر
�أثناء وجوده في رحلة بحرية في الواليات المتحدة الأمريكية وما رافق تلك الرحلة

من �أحداث ومواقف طريفة .وي�شير الم�ؤلف �إلى �أنه من بين القرارات ال�صعبة �آنذاك
كان عملية اختيار خليفته في رئا�سة �شركة �أرامكو حيث كانت الخيارات متعددة من

بين �شخ�صيات بترولية �سعودية م�شهود لها جميعا بالكفاءة وقد وقع االختيار على
ال�سيد /عبداهلل جمعة ليتولى قيادة ال�شركة.

كما يتحدث الم�ؤلف في هذا الف�صل الهام عن م�سيرته في منظمة البلدان

الم�صدرة للنفط «�أوبك» ،ودوره الفاعل خالل االجتماعات الوزارية واللقاءات الثنائية
مع وزراء النفط في دول المنظمة ،حيث ي�شير قائ ً
ال «�صممت على تغيير واقع �أوبك

ب�صفتي ممثل �أكبر منتج للنفط في المنظمة والدولة �صاحبة �أحد �أكبر احتياطيات
مراجعة كتاب

نفطية م�ؤكدة ،ف�أردت �أن تعيد المنظمة توجيه بو�صلتها نحو النفط ال ال�سيا�سة»،

ويك�شف الم�ؤلف في هذا الف�صل عن الكثير من المواقف والأحداث التي جرت في
�أروقة �أوبك خا�صة في اللحظات الحرجة التي تمر بها ال�سوق النفطية �أحياناً والتي
تتطلب تن�سيقاً م�ستمراً بين الدول الأع�ضاء في المنظمة.

ويركز الم�ؤلف في الف�صل الرابع ع�شر على �أحد �أهم االنجازات ال�سعودية الرائدة

في ال�صناعة البترولية وهو ق�صة نجاح م�شروع حقل ال�شيبة النفطي ،والذي �أثبت
من خالله على عزيمة وا�صرار المواطن ال�سعودي ،وي�شير الم�ؤلف �إلى �أن �إنجاز

م�شروع نفطي بحجم حقل ال�شيبة والذي يقع في و�سط �صحراء الربع الخالي
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البعيدة القاحلة وفي معدل درجة حرارة مرتفعة ت�صل �إلى  50درجة مئوية في
منت�صف النهار وبين كثبان رملية ي�صل ارتفاعها �إلى  300متر كان يعتبر من الأمور
الم�ستحيلة ،ويظهر الم�ؤلف في الف�صل معرفته الوا�سعة في علم الجيولوجيا عندما
يقدم للقارئ �شرحاً وافياً ومب�سطاً عن الطبيعة الجيولوجية لمنطقة الربع الخالي
وتاريخ الم�سوحات اال�ستك�شافية في تلك المنطقة منذ عقد الثالثينات من القرن
الما�ضي وحتى وقتنا الحا�ضر ،كما يتطرق �إلى محاوالت العديد من ال�شركات
البترولية الأجنبية لتقديم عرو�ض لحكومة بالده للعمل في حقل ال�شيبة .ويتحدث
الم�ؤلف في الكتاب قائ ً
ال « كانت ال�شيبة من نواح عدة العامل الأبرز خالل فترتي
االولى كوزير ،لأني واجهت تحدياً من العالم لأثبت �أن �أرامكو ال�سعودية قادرة على
تنفيذ م�شروع بهذا ال�ضخامة ،وال �سيما في بقعة من �أ�صعب بقاع الأر�ض و�أق�ساها
لتطوير حقل نفطي».
وي�صل بنا الم�ؤلف في الف�صلين الرابع ع�شر والخام�س ع�شر �إلى مرحلة نهاية
عقد الت�سعينات وبداية القرن الحالي ،حيث �شهدت تلك الفترة مفاو�ضات مكثفة
بين المملكة وال�شركات البترولية العالمية ب�ش�أن امكانية ح�صول الأخيرة على
فر�ص ا�ستثمارية في مجال التنقيب وا�ستخراج النفط والغاز من باطن الأر�ض في
المملكة .حيث ي�صف لنا الم�ؤلف في هذا الف�صل وبدقة مدى ال�صعوبة التي تت�سم
بها تلك المفاو�ضات ،كما يتطرق �إلى االنتقادات االعالمية التي وجهت �ضده في
تلك الفترة من قبل بع�ض و�سائل االعالم غير المحايدة ب�سبب موقفه الراف�ض لبع�ض
ال�شروط التعاقدية مع ال�شركات البترولية الأجنبية ،وي�شير الم�ؤلف لعبارة على ل�سان
معالي المهند�س خالد الفالح «لم يكن الوزير النعيمي بموقفه الرا�سخ يدافع عن
�أرامكو ال�سعودية وحدها ،بل كان يحمي المملكة من ا�ستنزاف ثرواتها الوطنية في
تلك ال�صفقات» .كما يتحدث الم�ؤلف عن جوانب هامة من العالقات بين المملكة
و�شركات البترول الأمريكية ،حيث �أطلقت المملكة في عام  2001مبادرة الغاز ،وما
جرى �آنذاك من تناف�س كبير بين �شركات النفط الدولية للفوز بالم�شروع.
ويتحدث الم�ؤلف في الف�صل ال�ساد�س ع�شر عن مجموعة من الأحداث البترولية
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التي تمت في بداية العقد الأول من الألفية الثانية ،ومن بينها توجه الواليات المتحدة
االمريكية لل�سحب من احتياطياتها النفطية اال�ستراتيجية لمواجهة ارتفاع �أ�سعار
وقود التدفئة في منطقة ال�شمال ال�شرقي الأمريكي .كما تطرق الم�ؤلف لمو�ضوع
المفاو�ضات مع �شركة النفط العربية المحدودة اليابانية ب�ش�أن امتياز التنقيب في
الجزء ال�سعودي من المنطقة المحايدة بين ال�سعودية والكويت ،مبينا ب�أن االختالفات
الثقافية �ساهمت في حدوث �سوء فهم بين المفاو�ضين وبالتالي ف�شل المفاو�ضات
مع ا�ستمرار العالقات الجيدة بين الجانبين ال�سعودي والياباني .كما يتحدث عن
�أحداث الحادي ع�شر من �سبتمبر  2001وانعكا�ساتها على ال�سوق النفطية العالمية
وعلى العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية بين المملكة والواليات المتحدة الأمريكية.
كما يتطرق في هذا الف�صل لمو�ضوع الثروة المعدنية في المملكة و�أهم الم�شاريع
المنفذة خالل فترة توليه لمن�صب وزير البترول والثروة المعدنية.

مراجعة كتاب

وي�ستعر�ض الم�ؤلف في الف�صل ال�سابع ع�شر االنجاز العلمي المميز الذي حققته
�شركة �أرامكو ب�إن�شاء جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية (كاو�ست) والتي تم
التخطيط لها بعناية لت�ضاهي �أف�ضل الجامعات العالمية من حيث �أع�ضاء هيئة
التدري�س والمباني والمناهج العلمية والمخرجات التعليمية ،وي�شير الم�ؤلف في هذا
ال�صدد “ ولعل �أكثر ما �أثار الجدل في �أو�ساط المملكة ،هو ال�سعي �إلى ت�أ�سي�س
مجتمع �أكاديمي ي�ضم رجاالً ون�سا ًء من الجن�سيات كافة ،ذي طابع �أخالقي وقوي
ومتنوع وجذاب ،مبني على �أعلى معايير العلم والكفاءة لي�سهم في تقدم وازدهار
الأجيال القادمة».
ويتناول الم�ؤلف في الف�صل الثامن ع�شر وبالتحليل المتعمق التطورات التي
�شهدتها ال�سوق النفطية الدولية خالل الفترة من عام  2008والتي �شهدت فيها
�أ�سعار النفط �آنذاك ارتفاعا قيا�سيا ،ا�ستدعى على �أثره تحرك دولي وا�سع من قبل
الدول الم�صدرة والدول الم�ستهلكة للنفط لمحاولة تحقيق اال�ستقرار في ال�سوق
النفطية ،وي�شير الم�ؤلف هنا قائال “ �أدركنا في المملكة �أننا ب�صدد �أزمة� ،إن ا�ستمر
ارتفاع �أ�سعار النفط فلطالما طالبنا با�ستقرار الأ�سعار لتعك�س التوازن في كلفة خلق
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العر�ض والطلب بما يقت�ضيه واقع النمو االقت�صادي في العالم» .ويتطرق الم�ؤلف
�إلى الزيارة الهامة التي قام بها الرئي�س الأمريكي بو�ش ونائبه ديك ت�شيني �إلى
المملكة ،حيث كان مو�ضوع �أ�سعار الطاقة من بين الموا�ضيع التي نوق�شت مع القيادة
ال�سعودية .كما ي�شير الم�ؤلف �إلى االجتماع الطارئ الذي دعت له المملكة في
عام  2008للدول المنتجة والدول الم�ستهلكة للنفط ،وقد ح�ضره ممثلون عن 36
دولة بالإ�ضافة الى ممثلي المنظمات الدولية المتخ�ص�صة بالطاقة وهي “�أوبك،
وكالة الطاقة الدولية ،منتدى الطاقة العالمي” .كما تحدث الم�ؤلف في هذا الف�صل
عن جهود المملكة لتنويع م�صادر الطاقة من خالل التوجه نحو انتاج الطاقة من
الم�صادر المتجددة وعلى الأخ�ص الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية
الأر�ضية ،وذلك وفقاً للخطة التي �أف�صحت عنها الحكومة ال�سعودية في عام .2012
وينتهي بنا الم�ؤلف في الف�صل التا�سع ع�شر والأخير حيث يتحدث عن ر�ؤيته لواقع
و�آفاق انتاج النفط والغاز ال�صخري ،مبيناً ت�أثيرها على ال�سوق العالمية ،و�أو�ضح
الم�ؤلف ب�أن « تزايد ا�ستخدام الطاقة من قبل الطبقات الو�سطى المتنامية في
معظم �أنحاء العالم النامي في �آ�سيا و�أفريقيا و�أمريكا الالتينية �سي�ضاعف الحاجة
�إلى النفط والغاز في العقود القادمة» .وي�شير الم�ؤلف في هذا الجانب ب�أن منظمة
�أوبك وغيرها الكثير من المراقبين كانوا بطيئين في تقدير �سرعة تطور النفط
ال�صخري في الواليات المتحدة حيث اقت�صرت طفرته الأولى على انتاج الغاز ثم
تبعه بعد ذلك ب�سنوات انتاج النفط .كما يتحدث الم�ؤلف عن انخفا�ض �أ�سعار النفط
بداية من منت�صف عام  2014وت�أثيره على الدول المنتجة والدول الم�ستهلكة للنفط.
كما تطرق �إلى لقاءاته الت�شاورية مع العديد من الدول المنتجة للنفط من داخل
وخارج منظمة �أوبك ومن بينها رو�سيا وفنزويال والمك�سيك وايران ودول مجل�س
التعاون الخليجي ،حيث يختتم هذا الف�صل بعبارة ذات دالالت كبيرة ،قائ ً
ال “ ورغم
االنخفا�ض الحاد في �أ�سعار النفط الذي تال ذلك ،اال �أني بقيت متفائ ً
ال .فنحن نمر
بحالة م�ؤقتة تتم فيها �إعادة ت�سعير �أهم �سلعة في العالم من �أجل الم�ستقبل ،والعر�ض
الجيد �سيجد طلباً جديداً بال�سعر المنا�سب».
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مراجعة كتاب

يمثل كتاب «علي بن ابراهيم النعيمي من البادية اإلى النفط» ا�شافة مهمة
للمكتبة العربية ،وي�شكل الكتاب اأ�شا�شاً جيداً لفهم الأ�ش�ص التي يتم من خاللها �شنع
القرار البترولي في المملكة وفي المنظمات الدولية المتخ�ش�شة بالنفط والطاقة،
وكذلك من الو�شول اإلى فهم اأكثر �شمولية للم�شهد الحالي والم�شتقبلي لل�شناعة
البترولية العربية .ولقد وفق الموؤلف في تفنيد الكثير من المعلومات المغلوطة
عن ال�شناعة البترولية في بالده ب�شكل خا�ص والدول المنتجة للنفط ب�شكل عام.
و�شيتمكن القارئ لهذا الكتاب من معرفة الكثير من المواقف والأبعاد الن�شانية
للموؤلف والتي اأظهر من خاللها باأن العمل في اأهم واأ�شعب المنا�شب القيادية ل
يعني بال�شرورة تخلي الن�شان عن ممار�شة هواياته اأو التاأثير على ارتباطاته الأ�شرية
ون�شاطاته الجتماعية والتي تعتبر من جانب اآخر اأحد المكونات الرئي�شية لتكوين
ال�شخ�شية وم�شدراً محفزاً لبذل المزيد من الجهد والبتكار ،كما اأظهر الموؤلف
اأبعاداً ان�شانية رائعة من خالل اثباته باأن القيادة الحقيقية تعني باأن يكون القائد
ميدانياً وفي ال�شفوف الأمامية ولي�ص في ال�شفوف الخلفية ،وقد برهن الموؤلف وفي
بع�ص المواقف التي واجهته الفوائد الكثيرة التي اأكت�شبها من حبه للقراءة والمعرفة
واللمام الجيد بم�شيرة التاريخ وما يت�شمنه من اأحداث وعبر وقد ظهر ذلك وا�شحاً
من خالل بع�ص القرارات الهامة التي اتخذها في م�شيرته المهنية والتي اأظهرت
الحنكة وبعد النظر لدى الموؤلف ،الأمر الذي يجعل الكتاب واحدًا من اأهم درا�شات
تاريخ ال�شناعة البترولية في المملكة والدول العربية من المنظورين القت�شادي
والثقافي.
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Plastic Waste Recycling,
Investment Opportunities
andRecycling,
Environmental Solutions
Plastic Waste
Investment Opportunities and Environmental Solutions
Yasser Mohammed Zaki Boghdadi *

Abstract

It would be hard to imagine a modern society today without plastics. Plastics have
found a myriad of uses in fields as diverse as household appliances, packaging,
construction, medicine, electronics, automotive and aerospace components. It is widely
recognized that plastics have a crucial role to play in delivering a more sustainable future.
However, challenges relating to littering and end-of-life options for certain types of
plastics waste - especially packaging waste- must be addressed if the material is to achieve
its fullest potential in a circular and resource efficient economy.
There is a global focus on plastics for obvious reasons: while the global recycling
rate for papers is estimated at 58%, and aluminum at 69%, only 14% of all plastic
packaging materials produced worldwide is collected for recycling, and 10% is actually
recycled. As a result, large amounts of plastic are flowing into our natural environment,
particularly our oceans, and the global economy is losing $80-120 billion (USD) of
resources each year.
New processes have emerged, i.e., advanced mechanical recycling of plastic waste
as virgin or second grade plastic feedstock, and thermal treatments to recycle the waste as
virgin monomer, as synthetic fuel gas, or as heat source (incineration with energy
recovery). These processes avoid land filling, where the non-biodegradable plastics remain
a lasting environmental burden.
The study is divided into four chapters, and provides analytical data not only for the
amount of plastics produced over the past years, but also for their composition, types of
additives and their quantities used in the production of plastics.
The study also dealt with the identification and classification of the types of
polymers "plastic materials", their properties and uses. It also included the classification of
plastic waste, its effects on humans and the environment, and modern methods for safe
disposal, especially after the end of the plastic life cycle, on the other hand, ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ
ŝŶĐůƵĚĞƐĂ review of the experiences of some countries in plastic waste recycling , finally
the study concluded with some conclusions.

*Oil Industries Expert, Technical Affairs Dept. OAPEC – Kuwait.
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Abstract
Current Status and Future Prospects of Global
Energy Security and the Implications for Energy
Markets and OAPEC Members
Eltaher ElZetoni
The Organization of Arab Petroleum Exporting Countries pays special
attention to the issue of energy security, in its both sides security of supply
and security of demand. As the consensus of oil producers and consumers on
the issue of reasonable and fair prices that ensure market stability has become
increasingly important in the agenda of international relations.
It’s worth mentioning that the issue of energy security has different
dimensions, namely the economic dimension that includes the abundance of
resources and the ability to access and develop them. And the institutional
dimension which represented by the presence of international organizations
capable of organizing the global energy market and maintaining its stability.
The environmental dimension that related to the use of energy sources and the
controversy surrounding global warming issues and its relationship to energy
sources and their uses.
The study deals with the historical development in the concept of energy
security, the discrepancy around its deﬁnition between energy producing
and consuming countries, the main dimensions of energy security and its
implications on the global oil market on one hand, and on OAPEC members
on the other. The study also provided an overview of potential energy market
paths in a future and their implications for global energy security. One of the
most important ﬁndings of the study is the importance of considering the issue
of interdependence in the global energy system in order to achieve market
stability.

*Energy Analyst, Economics Department, OAPEC - Kuwait
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