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مقدمة
ُتعتب ر الطاق ة المح ور الرئيس ي لتحقي ق التنمي ة المس تدامة واالس تقرار والتق دم ألي مجتم ع ،أخ ذاً ف ي
االعتب ار فعالي ة إدراة وتنوي ع مص ادرھا األولي ة ،وتحس ين كف اءة وترش يد اس تخدامھا ،وت وافر تكنولوجياتھ ا،
ورد الطاق ة عل ى
وت أمين الحص ول عليھ ا بأس عار مقبول ة م ن جان ب المس تھلك .وم ن جھ ة ثاني ة ،يح رص ُم ِ
الحصول على عائد بيع مناسب حتى يتمكن من االستمرار في انتاجھا واالستفادة من موارده الطبيعية.
وتب رز خصوص ية المنطق ة العربي ة ،ف ي كونھ ا تض م دول منتج ة ومص درة للطاق ة األحفوري ة )نف ط
وغاز( ،تعتمد بشكل كبير على عائدات مالية من مبيعات النفط والغاز ،ودول أخ رى تتحم ل موازناتھ ا كلف ة
استيراد الطاقة لتأمين احتياجاتھا .ونظراً ألن كل الدول العربي ة ،ال ُمص درة والمُس توردة للطاق ة ،تتمت ع بث راء
واضح في مصادر الطاقة المتجددة ،ال سيما الطاقة الشمسية ،فس وف ت تمكن مس تقبالً م ن ت وفير حاجاتھ ا م ن
الطاق ة وم ا يزي د ،باس تخدام ھ ذه المص ادر ،أخ ذأً ف ي االعتب ار تعزيزھ ا باس تكمال خط ط ال ربط الكھرب ائي
العربي .و ُتمثل ندرة المياه المتج ددة ف ي كثي ر م ن ال دول العربي ة والحاج ة إل ى انت اج كمي ات كافي ة منھ ا أح د
التحديات الكبرى التي تواجھھا ،حيث تعتبر الطاقة الوسيلة الرئيسة لتحقيق ذلك .وبالتالي ھن اك ارتب اط وثي ق
بين أمن الطاقة وكل من أمن المياه وأمن الغذاء ،ف ي إط ار التنمي ة المس تدامة .وم ن ھن ا تب رز أھمي ة التع اون
العربي واإلقليمي حاضراً ومستقبالً ،كضروة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة.
في إطار ما تقدم ،تأتي دراسة "التع اون االقليم ي وأم ن الطاق ة ف ي المنطق ة العربي ة" ،متض من ًة خمس ة
فصول متكاملة ،لتلقي الض وء عل ى مف اھيم أم ن الطاق ة ،م ن وجھ ات نظ ر مختلف ة مرتبط ة بمص ادر الطاق ة
وتكنولوجياتھا ،وأسعارھا ،والبنية التحتية الالزمة ،والدور الذي يمكن للتعاون اإلقليم ي العرب ي القي ام ب ه ف ي
ھ ذا االتج اه .وھ ذه الدراس ة موجھ ة إل ى الع املين ف ي مج االت الطاق ة والبيئ ة والتنمي ة المس تدامة واالقتص اد
والسياسات العربية المشتركة ،على اختالف مستوياتھم ومسؤولياتھم في القطاعين العام والخاص.
يس تعرض الفص ل األول م ن الدراس ة مف اھيم أم ن الطاق ة ،والخي ارات المتاح ة الم داد المس تھلكين
بخدمات الطاقة الحديثة ،ومتطلبات ذلك ،والموارد المالية من عائدات بي ع ال نفط والغ از ،والسياس ات الم ؤثرة
في أمن الطاقة ،والتحديات المطروحة على الساحة العربية في ھذا الشأن.
ويعرض الفصل الثاني مصادر الطاقة س واء كان ت أحفوري ة او متج ددة أو نووي ة ،الس تخالص بع ض
النتائج بش أنھا فيم ا يع ود لل دول العربي ة .ف ي ح ين يبح ث الفص ل الثال ث ف ي البني ة التحتي ة الالزم ة الس تثمار
مصادر الطاقة وتحويلھا الى ما يمكن للمستھلك االستفادة من ه ،وتحدي داً مص افي التكري ر ومنش آت نق ل ال نفط
والغاز والشبكات الكھربائية ،وصوالً الى استخالص ما ھو مفيد الھداف الدراسة.
ويبحث الفصل الرابع آثار تقلبات أس عار الطاق ة ف ي الس وق الع المي ،وعالقتھ ا ب أمن الطاق ة وتحقيق ه،
ويختم الفصل الخامس الدراسة ،باستخالص إمكانات التعاون العربي ،ومح اور العم ل الممكن ة لھ ذا التع اون،
بھدف تحقيق أمن الطاق ة ،عب ر االس تفادة م ن الث روات الطبيعي ة المت وفرة م ن جھ ة ،واالس تعانة بالمؤسس ات
والتجمعات اإلقليمية والدولية والعربية العاملة في المجاالت ذات الصلة من جھة أخرى.
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أوالً :أمن الطاقة في المنطقة العربية
ي رتبط مفھ وم أم ن الطاق ة بع دة عوام ل ومتغي رات م ؤثرة ،بعض ھا داخل ي يتعل ق ب الموارد الطبيعي ة
والكلف ة والت رابط م ع قض ايا أم ن المي اه والغ ذاء ،ومس تويات المعرف ة والحص ول عل ى التكنولوجي ات
واالس تقرار السياس ي والبن اء المؤسس اتي والتنمي ة االقتص ادية واالجتماعي ة عل ى أس س مس تدامة ،وال بعض
اآلخ ر خ ارجي ،يتص ل بتوجھ ات الس وق الع المي للطاق ة ،والعالق ات الدولي ة واتفاقي ات التع اون الثنائي ة
واإلقليمي ة والدولي ة وم ا يترت ب عليھ ا م ن التزام ات .وق د تط ور مفھ وم أم ن الطاق ة م ع الوق ت ليتض من
الموض وعات المتعلق ة باالحتياطي ات الطبيعي ة المؤك دة واالس تراتيجية واس تمرارية اإلم دادات واالس تقالل
الطاقي ،الخ .وفيما يلي عرض ألھم االعتبارات المتعلقة بأمن الطاقة.
ألف -مفھوم أمن الطاقة
عمل العدي د م ن ال دول س واء المتقدم ة أو النامي ة ،وك ذلك المنظم ات الدولي ة والتك تالت اإلقليمي ة عل ى
اعتماد مفاھيم خاصة بأمن الطاقة .وفيما يلي أمثلة لبعض مفاھيم أمن الطاقة).(1
-

الواليات المتحدة األمريكي ة" :يعتم د أم ن الطاق ة عل ى الح د م ن االعتم اد عل ى الطاق ة المس توردة
عام ًة وم ن منطق ة الش رق األوس ط خاص ًة ،وتنوي ع مص ادر الطاق ة الخارجي ة وط رق إم داداتھا،
واالستثمار في بدائل الطاقة والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أميركا".

-

مفھوم أمن الطاقة بالنسبة لكل من اليابان وكوري ا الجنوبي ة ھ و "ت أمين الكمي ات الكافي ة م ن ال نفط
والغازالطبيعي المسال بأسعار مناسبة للحفاظ على قدراتھا الصناعية التنافسية".

-

ترى كل من الصين والھند أن أمن الطاقة ھو "ق درة الس كان عل ى الحص ول عل ى خ دمات الطاق ة
الحديثة من أجل التنمية المستدامة واالستقرار السياسي".

-

أمن الطاقة من وجھة نظر منتجي ال نفط والغ از ف ي منطق ة الش رق األوس ط )  (2يعتم د عل ى ت أمين
الطلب ،علما ً بأن انخفاض الطلب من الغرب سيؤدي إلى اعتماد المنتجين األساسيين ف ي المنطق ة
على زيادة صادرات النفط والغاز إلى الدول ذات االقتصادات الصاعدة ،خاصة في آسيا.

-

الوكال ة الدولي ة للطاق ة ":يعن ي أم ن الطاق ة ق درة نظ ام الطاق ة  -عل ى الم دى القص ير  -عل ى
االستجابة الفورية للتغيرات المفاجئة في ميزان الع رض والطل ب .وإتاح ة مص ادر الطاق ة  -عل ى
الم دى الطوي ل  -دون انقط اع بأس عار ف ي متن اول الجمي ع .م ع ارتب اط االس تثمارات ب أمن الطاق ة
لتوفير الطاقة بما يتناسب مع التطورات االقتصادية والمتطلبات البيئية".

-

البنك الدولي" :أمن الطاقة ھو تأكد الدول من ضمان إنتاج مستدام للطاق ة بتكلف ة معقول ة م ن أج ل
دعم النمو االقتصادي والحد من الفقر ،وتحس ين نوعي ة حي اة الم واطنين ،م ن خ الل زي ادة ف رص
الحصول على خدمات الطاقة الحديثة".

P
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P
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منظمة حل ف ش مال األطلس ي" :يعتم د أم ن الطاق ة عل ى "ثالث ة مج االت رئيس ية ھ ي (1) :زي ادة
مس توى ال وعي اإلس تراتيجي ب التطورات الجاري ة ف ي مج ال الطاق ة ،م ع األخ ذ ف ي الحس بان
التداعيات األمنية ذات الصلة (2) ،حماية البنية التحتية لقطاع الطاقة (3) ،تعزي ز كف اءة اس تخدام
الطاقة في المجاالت العسكرية ذات الصلة".

-

تس تند اس تراتيجية االتح اد األوروب ي ألم ن الطاق ة عل ى ثماني ة مح اور أساس ية  -م ع احت رام
الخيارات الوطنية للطاقة – تتضمن:
 إجراءات فورية لزيادة القدرة على مواجھة أي عجز في الطاقة خالل فصل الشتاء،
 تعزي ز آلي ات التض امن ،بم ا في ه التنس يق ف ي تقي يم المخ اطر وخط ط الط وارئ وحماي ة البني ة
التحتية االستراتيجية،
 ترشيد الطلب على الطاقة،
 العمل بشكل متكامل على مستوى السوق الداخلي للطاقة،
 زيادة إنتاج الطاقة في دول االتحاد األوروبي،
 مواصلة العمل على تطوير تكنولوجيات الطاقة،
البنى التحتية ذات الصلة،
 تنويع مصادر اإلمدادات الخارجية ،وتقوية ِ
 التنسيق الجيد للسياسات داخل دول االتحاد ،واعتم اد موق ف ع ام فيم ا يتعل ق بسياس ات الطاق ة
على المستوى الخارجي.

في ضوء ما سبق ،يمكن اإلشارة إل ى تب اين مواق ف مختل ف األط راف ،تبع ا ً للمس ؤوليات واالمكاني ات
واألھ داف .فم ن جان ب المجتم ع ال دولي ،يُعتب ر أم ن الطاق ة م ن أھ م األولوي ات ،الرتباط ه باالس تقرار
االقتص ادي واالجتم اعي واالعتب ارات البيئي ة لكاف ة األط راف .وم ن جھ ة مس تھلكي الطاق ة ،يترك ز االھتم ام
حول ضمان استمرار اإلمداد بالطاقة بكلفة معقولة ومقبولة .ومن جانب منتجي الطاقة ،ال س يما ال نفط والغ از
الطبيعي ،يترك ز االھتم ام عل ى ض مان اس تمرار ت دفق عائ دات مبيع ات الطاق ة ،حت ى ت تمكن ھ ذه ال دول م ن
تمويل موازناتھا العامة لتنفيذ برامجھا التنموية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية ،خاصة وأن اقتص ادات
معظمھ ا ال تتس م ب التنوع ،وك ذلك اس تمرار الحص ول عل ى االس تثمارات لتوظيفھ ا ف ي مش اريع التنقي ب ع ن
مصادر الطاقة األولية وتأمين استخراجھا ونقلھا إلى األسواق.
باء  -الخيارات المتاحة لالمداد بخدمات الطاقة الحديثة
يحت اج المس تھلك ال ى الطاق ة للحص ول عل ى درج ة معين ة م ن الرف اه االجتم اعي ،وتحقي ق أھ داف
اقتصادية متنوع ة تتطلبھ ا الحي اة ف ي المجتمع ات العص رية .وم ع ھ ذه الحاج ة يتب ين ش كل الطاق ة المطل وب،
وعلى سبيل المثال والذكر دون الحص ر ،ف إن أش كال الطاق ة المطلوب ة لت أمين حاج ات المس تھلكين ف ي معظ م
الحاالت ھي:
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-4الطاق ة الحراري ة :لحاج ات التدفئ ة ،والتس خين لت أمين المتطلب ات الحياتي ة والص حية ،او للحاج ات
الص ناعية المتع ددة .ويلج أ المس تھلك ع ادة ال ى ت أمين ھ ذه الطاق ة الحراري ة ع ن طري ق عملي ات االحت راق
للوق ود النب اتي والكتل ة الحيواني ة ومش تقات ال نفط والغ از والفح م الحج ري ،أو اس تخدام الطاق ة الشمس ية
الحراري ة  ،أو الطاق ة النووي ة ،أو اس تخدام الطاق ة الكھربائي ة )ف ي المقاوم ات الكھربائي ة أو ف ي مض خات
الحرارة(.
الطاقة الميكانيكية :لتدبير األمور الحياتية للمستھلكين ،س واء لنق ل األف راد والس لع ،وض خ المي اه ،أو
لحاجات األنشطة الزراعية والصناعية ومن ضمنھا إنتاج الكھرباء .ويلجأ المس تھلك ع ادة لت أمين ھ ذا الش كل
من الطاقة إلى االستفادة من المصادر الطبيعية المتاحة ،كطاقة المياه وطاقة الرياح.
وھناك وسائل أخرى منتشرة بكثرة النتاج الطاقة الميكانيكية من الطاقة الحرارية لدى توافرھ ا ،عب ر
اس تخدام محرك ات االحت راق ال داخلي والعنف ات عل ى اختالفھ ا ،وھن ا تب رر الحاج ة إل ى الوق ود واألحف وري
والنووي واالحيائي.
الطاقة الكھربائية :كونھا الشكل األمثل للطاق ة لناحي ة س ھولة نقلھ ا ونظافتھ ا ،وإمكاني ة تحويلھ ا إل ى
أشكال أخرى من الطاقة )ميكانيكية ،حرارية ،ضوئية ،كيمائية ،الخ(.
ومن الواضح أن المستھلك النھائي يحدد شكل الطاقة المطلوبة ،من خالل خياراته لت أمين حاجت ه م ن
أسواق الطاقة :المشتقات النفطية وتطبيق ات الطاق ة المتج ددة و الكھرب اء المنتج ة م ن مص ادر متج ددة .وف ي
كل حالة ،ھناك حاجة إلى تجھيزات معينة تستفيد من تكنولوجيات معينة .أما الكلفة فھي ليست نفسھا في ھ ذه
الحاالت ،ويعمد المستھلك النھائي الواعي إلى اختيار الحل األنس ب واألوف ر ،م ع األخ ذ ف ي االعتب ار ض مان
استمرارية الحصول على الطاقة في كل األوقات ،كمؤثرات أساسية في خياراته.
وي ؤدي التذب ذب ف ي أس عار الطاق ة ص عوداً أو ھبوط ا ً إل ى ت ردد المس تھلك النھ ائي ف ي اتخ اذ ق رار،
وبالتالي يستمر في الحل الحالي المعتمد لدي ه .وإليض اح ت أثير أم ن األم دادات و أس عار الطاق ة ف ي خي ارات
المستھلك في استعماالت الطاقة ،يمكن اإلشارة – كمثال – إلى أن الطاق ة الكھربائي ة ف ي لبن ان ،كان ت خ الل
االح داث ف ي الس بعينات والثمانين ات م ن الق رن الماض ي ،مؤمن ة إم ا بالكام ل وإم ا م ع انقطاع ات يومي ة
مبرمج ة لع دة س اعات ،وكان ت اس عارھا مدعوم ة م ن الحكوم ة ،ف ي ح ين كان ت المش تقات النفطي ة )زي ت
الديزل– غاز بترول ي مس ال( غي ر مؤمن ة بص ورة مس تمرة ،وتب اع بأس عار مرتبط ة باألس عار العالمي ة ،ول م
تكن مس خنات المي اه بالطاق ة الشمس ية ش ائعة ،فلج أ المس تھلك النھ ائي إل ى اعتم اد الطاق ة الكھربائي ة لتس خين
حاجته من المياه الساخنة ،واستبدل تجھيزاته القديمة العاملة بالغازالبترولي وزيت الغاز بتجھيزات كھربائية.
جيم – متطلبات أمن الطاقة
نظراً للدور األساسي الذي تؤمنه الطاقة في كافة األنشطة الحياتية واالقتصادية ،فقد أص بح موض وع
أمن الطاقة من المح اور االس تراتيجية ف ي سياس ات ال دول .األم ر ال ذي أدى إل ى ط رح مفھ وم أم ن ام دادات
الطاقة على كافة األصعدة من وطنية وإقليمية ودولية .وقد تطور ھذا المفھوم مع الوقت ليتضمن قضايا عدة،
منھ ا أس عار ال نفط ،وموض وع االحتياطي ات واس تمرارية االم دادات ،وأھمي ة المخ زون واالحتي اطي
االستراتيجي للمحروقات ،خاصة لدى حدوث تقلبات حادة وغير متوقعة في أسعار أسواق النفط ،نظراً لكون ه
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-5يك بح جم اح الحاج ة إل ى ش راء ال نفط يومي ا ً .ويتطل ب ت أمين الحص ول عل ى خ دمات الطاق ة ،بكلف ة معقول ة
ومقبولة ،مع األخذ في االعتبار األبعاد التنموية االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،العمل على محورين:
* المح ور األول :مص ادر الطاق ة األولي ة ،س واء كان ت ناض بة ،ك الفحم الحج ري وال نفط والغ از
واليوراني وم ،وھ ي م وارد طبيعي ة مح دودة ويقتص ر وجودھ ا عل ى من اطق معين ة ،أو كان ت م ن الم وارد
الطبيعي ة المتج ددة ،كالطاق ة الشمس ية والطاق ة المائي ة وطاق ة الري اح وطاق ة الكتل ة االحيائي ة ،إل خ .وھ و م ا
يتطلب تنويع المصادر من ناحية ،والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة من ناحية أخرى.
** المحور الثاني :كفاءة الطاقة في اإلنتاج و النقل و التحويل و االس تھالك ،والتخ زين إذا ل زم األم ر،
والتكنولوجي ات ذات الص لة واالس تثمارت الالزم ة ،م ع أھمي ة دور االس تقرار السياس ي ف ي ض مان التموي ل
ونقل المعرفة وتنمية القدرات الوطنية ،والتعاون اإلقليمي والدولي.
ومن المھم العم ل عل ى ھ ذين المح ورين بش كل مت واز لت أمين الحص ول عل ى الطاق ة والتكنولوجي ات
الالزم ة وتطويرھ ا بص فة مس تمرة م ن جھ ة ،وت وفير االس تثمارات المطلوب ة م ن جھ ة أخ رى .وم ن المفي د
اإلشارة إلى بعض الحاالت التالية ،على سبيل اإليضاح ،كما يلي:
-

رغ م تواج د اليوراني وم ف ي دول نامي ة ،بكمي ات كبي رة )النيج ر– ناميبي ا ،(...فإنھ ا ل م ت تمكن م ن
استھالك ھذا المصدر من الطاقة ،الذي ما زال حكراً على الدول المتقدمة وحلفائھا.

-

تتوافر الطاقة الشمسية في دول الح زام الشمس ي ،وف ي الص حاري العربي ة ،ولك ن اس تخدامھا ف ي
انت اج الكھرب اء يتطل ب الحص ول عل ى تكنولوجي ات ناض جة ومنتش رة تجاري ا ً ،مث ل تكنولوجي ا
الخاليا الكھرضوئية ،فضال عن التكلفة االستثمارية العالية ،مقارنة بأسعار الطاقة التقليدية.

ومن الطبيعي أن تشكل أسعار الطاقة ،كجزء من نظام أمن الطاقة العالمي ،ھاجسا ً أساسيا ً لدى الدول المنتجة
والمصدرة للنفط والغاز .وإذا كان المستھلك يعاني من مخاطر انقطاع االمدادات ،أو توقف الحصول على
التكنولوجيا المالئمة ،فإن معاناة المنتج والمورد قد تكون أكثر حدة ،فلدى الدول المنتجة للطاقة ھموم عِ دة،
منھا:
-

الطبيعة الناضبة للوقود األحفوري ،وأھمية استمرار عمليات البحث والتنقيب واالستخراج.

-

الحصول على التكنولوجيا المالئمة واألقل كلفة ،والمھارات التقنية ،وضمان األسواق.

-

توفير االستثمارات المطلوبة لتنمية وتطوير ھذا القطاع.

-

استمرار تدفق عائدات مبيعات الطاقة ،لحاجات الموازنات الحكومية لتمويل برامج التنمية.

تجدر اإلشارة إلى أن ھن اك مص لحة مش تركة للمن تج وللمس تھلك ف ي الحص ول عل ى التموي ل لتوظي ف
اس تثمارات وتجھي ز منش آت النت اج ال نفط والغ از ،ألن ذل ك يس مح بزي ادة االنت اج واس تمرارية المبيع ات
)مصلحة المنتج( وبتوافر الوقود في األسواق وعدم تضخم أسعاره )مصلحة المستھلك( .ھن اك أيض ا ً مكاس ب
لبعض الدول ،التي تمر إمدادات النفط والغاز على أراضيھا" ،دول العبور/الممر" ،حيث تعتمد عل ى عائ دات
المرور في موازناتھا ،وبالتالي من المھم استمرار ھذه اإلمدادات.
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-6دال -السياسات المؤثرة في أمن الطاقة
تؤثر السياسات الوطنية للطاقة في التخطيط االستراتيجي ألمن الطاق ة عل ى الم ديين المتوس ط والبعي د،
وانعكاس ذلك عل ى االقتص اد الكل ي والجزئ ي للدول ة ،كم ا أنھ ا تم س حي اة الم واطنين بش كل مباش ر .ويعتم د
العديد من الدول ،خاصة النامي ة ،سياس ات دع م الطاق ة  -باعتب ار أنھ ا ص مام األم ان االجتم اعي واالس تقرار
الداخلي  -بھدف استمرار الرقابة الفعالة على ھذا القطاع ،ومساعدة الفئات األقل دخالً – كنوع من اإلعان ات
الصريحة والضمنية  -في الحصول على خ دمات الطاق ة الحديث ة ،وبالت الي المس اھمة ف ي التخفي ف م ن ح دة
الفقر ،وتعويض التغيرات في أسعار السلع األساسية واالس تھالك ،عل ى نح و س لس ض د تقلب ات األس عار ف ي
األسواق العالمية .وبصفة عام ة ،كلم ا زادت نس بة ال دعم ألس عار الطاق ة ،كلم ا ارتفع ت مع دالت اس تھالكھا،
وبالت الي ت ؤثر ھ ذه السياس ات بش كل مباش ر عل ى منظوم ة أم ن الطاق ة وم زيج الطاق ة ،خاص ة م ا يتعل ق
بسياس ات نش ر اس تخدام الطاق ة المتج ددة وتطبي ق ب رامج تحس ين كف اءة وترش يد اس تھالك الطاق ة .وتظھ ر
سياسات دعم الطاقة بصورة واضحة في الدول العربية المصدرة للنفط ،مثل المملكة العربية السعودية وقط ر
والجزائر ،وتلك المستوردة للطاقة ،مثل األردن ولبنان ،على ح ٍد سواء.
وتشتمل سياسات دعم الطاقة على دعم الوقود ودعم الكھرباء .فدعم الوقود يؤدي إل ى اس تخدام تقني ات
كثيفة االستھالك للطاقة وع دم الح رص عل ى تطبي ق إج راءات تحس ين كف اءة الطاق ة ،وبالت الي ض عف كف اءة
الص ناعة ،م ع انخف اض ف ي مع دالت االس تثمار ف ي ھ ذا القط اع لت دني العائ د ،وض عف االس تثمار ف ي قط اع
الطاقة المتجددة .ومن أھم اآلثار السلبية لدعم أسعار الطاقة أيضا ً انتشار تھريب المنتج ات النفطي ة م ن ال دول
التي تتسم برخص ھذه المنتج ات المدعوم ة إل ى ال دول المج اورة الت ي ترتف ع فيھ ا أس عارھا )كم ا يح دث ف ي
الجزائر والعراق( ،وھو ما يؤدي إلى انخفاض في عائدات الدول الداعمة.
ويؤدي دعم أسعار الكھرباء إلى خسارة لدى شركات إنت اج وتوزي ع الكھرب اء تتحملھ ا الحكوم ة بش كل
مباشر أو غير مباشر ،باعتبارھا ملكية عامة ،كما تحد من القدرة على إضافة قدرات مركبة جدي دة ،وبالت الي
العج ز ف ي س د احتياج ات التنمي ة ،أو ع دم القي ام بأعم ال الص يانة والتأھي ل والتجدي د ف ي المواعي د المح ددة،
وتعدد انقطاعات التيار الكھربائي ،وتراجع مستوى خدمات شركات الكھرباء .األم ر ال ذي ي نعكس س لبا ً عل ى
كافة القطاعات اإلنتاجية.
ويعرض الجدول ) (1موجزاً للسياسات في الدول العربية بش أن دع م الطاق ة التقليدي ة )مش تقات نفطي ة
وغاز وكھرباء( ،وخطط الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة).(3

جدول ) – (1موجز لسياسات الدول العربية بشأن دعم أسعار الطاقة ،وخطط الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
الدولة

دعم الوقود

دعم اسعار الكھرباء

نشر تطبيقات الطاقة
المتجددة

سياسات كفاءة الطاقة

مالحظات

) (3المركز اإلقليمي للطاق ة المتج ددة وكف اءة الطاق ة وبرن امج األم م المتح دة اإلنم ائي ،المؤش ر العرب ي لطاق ة المس تقبل،AFEX 2015 ،
كفاءة الطاقة ،النتائج الرئيسية ،من ص 4 .إلى .8
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-7الدولة
األردن

سياسات كفاءة الطاقة

نشر تطبيقات الطاقة
دعم اسعار الكھرباء
دعم الوقود
المتجددة
معلنة ،خطة عمل وطنية
ال يوجد دعم ألسعار يوجد دعم ألسعار أھداف
الكھرباء
المحروقات
تشريعات وسياسات لكفاءة الطاقة ،وصياغة
وخطط
معايير الحد األدنى
لكفاءة الطاقة لألجھزة
المنزلية.

اإلمارات في شھر تموز/يوليو يوجد دعم السعار
 ،2015تم رفع الدعم الكھرباء
العربية
المتحدة
عن المحروقات)،(4
على أن يخضع السعر
والطلب
للعرض
وآليات السوق.
البحرين ھناك دعم كبير يوجد دعم كبير
ألسعار الكھرباء
السعار الوقود
تونس

تخفيض دعم أسعار تطبيق مجموعة كبيرة
المحروقات،
من التدابير التنظيمية
إلغاء دعم أسعار والمالية والضريبية،
لشركات لتقليص دعم أسعار
الطاقة
الكھرباء.
األسمنت.

الجزائر

ھناك دعم ألسعار يوجد دعم ألسعار
الكھرباء
الوقود

المملكة
العربية
السعودية
السودان

ھناك دعم ألسعار يوجد دعم
ألسعار الكھرباء
الوقود
تخفيض دعم أسعار
المحروقات اعتباراً
أيلول/سبتمبر
من
(6 ) 2013
F45

سوريا

كبير

عدادات
استخدام
الدفع المسبق بنجاح،
أدى إلى التحصيل
الجيد لفواتير الكھرباء

أسعار ھناك دعم ألسعار
رفع
المحروقات تدريجيا ً
الكھرباء

أھداف
معلنة ،تطبيق حظر بيع
المصابيح
وسياسات وقرارات واستيراد
وخطط
الكھربائية المتوھجة،
تكنولوجيات
انتشار
الموفرة
اإلضاءة
للطاقة.
اعتماد سياسة جديدة
تنفيذ مشاريع ريادية
لإلضاءة الموفرة
للطاقة متضمنة الحد
االدنى لمعايير األداء
معلنة ،اعتماد الخطة الوطنية
أھداف
وسياسات وخطط
الثالثة لكفاءة الطاقة
،(5 ) 2016 – 2013
نشر استخدام السخانات
الشمسية،

مالحظات
ملحوظ
انتشار
نظم
الستخدام
الشمسي
التسخبن
للمياه في القطاع
المنزلي.
يجري تنفيذ مراقبة
لألسواق،
صارمة
حتى ال تؤثر ھذه
الجديدة
السياسات
على حياة المواطن
العادى بشكل حاد.

تطبق الدولة حزمة
من التدابير ،شاملة
األدوات التنظيمية
والمالية الضريبية.
قصة نجاح متميزة في
السخانات
نشر
الشمسية للمياه في
القطاع المنزلي ،وفق
آلية تمويل مرنة.
أھداف معلنة ،سياسات يوجد إطار تنظيمي يوجد برنامج لنشر
السخانات الشمسية.
قانون لكفاءة الطاقة،
وخطط،
التعريفة المغذية
اعتماد برنامج طموح إنشاء جھة مسؤولة من المخطط اتخاذ
إلنشاء محطات طاقة والشروع في تطوير اجراءات لتقليص دعم
الطاقة.
شمسية بحلول  .2031سياسات كفاءة الطاقة
وضع خطة عمل وطنية
ھناك أھداف معلنة
لكفاءة الطاقة تتضمن
عدداً من اإلجراءات
لتحسين كفاءة الطاقة في
المرافق العامة
وكالة برنامج لنشر استخدام
يوجد أھداف معلنة ،توجد
وسياسات ،وتشريعات ،متخصصة.
الشمسي
التسخين
وخطط موضوعة.
للمياه في القطاع
المنزلي ،ولكن تحول
المسلحة
النزاعات
القائمة دون استكمال
تنفيذ البرامج والخطط
الموضوعة.
F44

)alhayat.com/Articles/10183513 (4
)www.rcreee.org/sites/default/files/afex_2015_ee_arabic.pdf . P.4(5
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نشر تطبيقات الطاقة
دعم اسعار الكھرباء
دعم الوقود
المتجددة
يوجد دعم السعار ھناك دعم ألسعار تھدف الحكومة )  (7إلى
الكھرباء
المحروقات
تجھيز قدرات مركبة
من النظم الكھرشمسية
في حدود  400م.و.
في نھاية .2016
F47

سياسات كفاءة الطاقة

اعتماد أول خطة عمل يحول عدم االستقرار
والنزاع
وطنية لكفاءة الطاقة .األمنى
في العام  2014تم المسلح في بعض
اعتماد خطة شاملة األماكن دون تنفيذ
للطاقة حتى  ،2030خطط القطاع.
متضمنة برامج لتحسين
الكفاءة في قطاعات
التكرير والمرافق ) .( 8
إعداد دراسة بشأن
الحفاظ على الطاقة
وترشيد استھالك
الكھرباء حتى عام
.(10 ) 2035
46F

سلطنة
عمان

يوجد دعم
السعار الوقود

فلسطين

ال يوجد دعم

كبير ھناك دعم كبير العمل على بدء مشاريع
ألسعار الكھرباء
رائدة في مجال النظم
الكھرشمسية .تتضمن
“رؤية عام ″2020
ھد ًفا إلنتاج  ٪10من
الطلب على الكھرباء
من الطاقة المتجددة
بحلول .(9 ) 2020
يوجد أھداف معلنة،
ال يوجد دعم
وقرارات وسياسات،
وخطط تنفيذية ،تعتمد
على توافر التمويل.

قطر

يوجد دعم
ألسعار الوقود

كبير يوجد دعم
ألسعار الكھرباء

كبير

الكويت

يوجد دعم كبير ھناك دعم
ألسعار الكھرباء
ألسعار المحروقات

كبير

لبنان

ھناك ضرائب على يوجد دعم ألسعار
الكھرباء
بعض المحروقات

ليبيا

كبير

مالحظات

P

P
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تسخين المياه بالطاقة
تفعيل
الشمسية.
الصندوق الدوار لتمويل
إجراءات كفاءة الطاقة
في القطاع العام.
أنشطة حكومية في قرار حظر استيراد يوجد إطار تنظيمي
المصابيح متقدم لتحسين كفاءة
النظم وبيع
مجال
الكھربائية المتوھجة.
الكھرشمسية
الطاقة في قطاع
المباني ،يتضمن نظام
إلزامي
تصنيف
للمباني الخضراء.
إنتاج  ٪15من
من المخطط اتخاذ
احتياجات
إجمالي
اجراءات لتقليص دعم
الطاقة من المصادر
الطاقة ،وتنفيذ مشروع
المتجددة
إلنتاج
نموذجي
بحلول.(11 )2030
باستخدام
الكھرباء
تكنولوجيات طاقتي
الرياح والشمس.
نشر
في
ھناك أھداف معلنة ،خطة وطنية ،سياسات ،نجاح
استخدام السخانات الشمسية
وبرامج للتوسع في برنامج
الموفرة للمياه في القطاع
استخدام نظم الطاقة المصابيح
للطاقة .
الخاليا الشمسية.
المنزلي ،وفق آلية
تمويل مرنة.
يحول عدم االستقرار
ھناك أھداف معلنة
دون استكمال تنفيذ
السياسات والخطط.
أھدا معلنة ،تشريعات ،خطة وطني ،سياسات ،لنشر استخدام نظم
0T

F 50

مصر

يوجد دعم كبير يوجد دعم
ألسعار الكھرباء
ألسعار المحروقات
اعتبارا

من اعتماد برنام لتقليل

أعلى دولة عربية في
معدل انتشار أنظمة
السخانات الشمسية في
القطاع المنزلي.

T0

)www.qanon302.net/news/2014/11/14/36666 (7
). www.rcreee.org/sites/defa ult/files/afex_2015_ee_arabic.pdf . P. 8(8
)www.solargcc.com/oman-solar/?lang=ar (9
) (10مؤتمر الطاقة العربي العاشر 23 - 21 ،كانون األول/ديسمبر  ،2014أبوظبي ،الورقة القطرية سلطنة عمان ،ص.15 .
)www.solargcc.com/kuwait-solar/?lang=ar (11
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دعم الوقود
تموز/يوليو ،2014
تم اعتماد وتنفيذ
برنامج متدرج اللغاء
دعم الوقود بالكامل
خالل  3إلى 5
أعوام) .(12
F51

المغرب

يوجد آلية لتعديل
األسعار وفقا ً لألسعار
العالمية ،ورفع الدعم
عن البنزين والوقود
منذ
للصناعة
.( 13 ) 2014

اليمن

رفع الدعم عن
المشتقات النفطية منذ
تموز/يوليو 2014
) .(14

52F

P

P

سياسات كفاءة الطاقة

نشر تطبيقات الطاقة
دعم اسعار الكھرباء
المتجددة
دعم أسعار الكھرباء ،سياسات داعمة وخطط برنامج لنشر استخدام
الموفرة
عبر رفع أسعار تنفيذية ،قانون التعريفة المصابيح
للطاقة.
للشرائح المغذية.
الكھرباء
العليا بين 20 - 15
بدءاً
من
،٪
تموز/يوليو .2014
قرر مجلس الوزراء
اعادة ھيكلة التعرفة،
على مراحل انجز
المرحلتين
منھا
والثانية،
األولى
بھدف رفع الدعم كليا ً
قبل .2019/2018
ھناك برامج إلدارة يوجد أھداف معلنة ،وضع إطار تشريعي
الطلب على الطاقة تشريعات،
سياسات لكفاءة الطاقة .برنامج
من خالل مرفق تنظيم داعمة وخطط تنفيذية .لترشيد االستھالك
الكھرباء،
ويوجد نشاط ملحوظ في الطاقي وإدماج تقنيات
تعرفات
الكھرباء تجھيز محطات انتاج كفاءة الطاقة المستدامة
المتغيرة
طبقا ً الكھرباء من الطاقة على مستوى جميع
للتوقيت ،مع تعرفة المتجددة ،مع ھدف القطاعات.
خاصة
بالقطاع  ٪42من القدرة
المنزلي
االجمالية المجھزة.
ھناك دعم ألسعار يوجد أھداف معلنة ،ال يوجد خطة لكفاءة
الطاقة
وخطط
الكھرباء

F 53

مالحظات
الخاليا الكھرضوئية
في مبني حكومي بكل
المحافظات ،بھدف
الترويج لنشر ھذا
التطبيق.

لنشر
برنامج
السخانات الشمسية
للمياه في القطاع
وآخر
المنزلي،
للتوسع في استخدام
النظم الكھرضوئية في
إنارة الريف.
يحول النزاع المسلح
القائم دون استكمال
تنفيذ البرامج والخطط
الموضوعة.

وتتمثل اآلثار السلبية للدعم في اآلتي:
) (1المستوى االجتماعي :أظھرت الدراسات أن الدعم يطال كافة الفئات االجتماعية ،وأن ه يع ود ب النفع
عل ى الفئ ات الغني ة الت ي تمتل ك الق درات المالي ة ،أكث ر مم ا يع ود ب النفع عل ى الطبق ات الفقي رة
والمعدمة .و ُتخصص الدولة حصة كبيرة من الموازنة الحكومية للدعم ،األمر الذي يمكن أن ي ؤدي
إلى خفض المخصصات العامة الموجھ ة إل ى خ دمات الص حة والتعل يم والغ ذاء واإلس كان والنق ل،
والصرف الصحي ،وغيرھا .وبالتالي ،ال يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
) (2المستوى االقتصادي :يؤدي دعم الطاقة إلى قصور ف ي خط ط تنوي ع النش اط االقتص ادي للدول ة،
وإحج ام القط اع الخ اص ع ن االس تثمار ف ي مج ال ص ناعات الطاق ة )بتروكيماوي ات ،تكري ر،
محط ات التولي د الكھربائي ة ،مع دات الطاق ة  (...فض الً ع ن المج االت الص ناعية األخ رى .ويق ل
االستثمار في البنية التحتية للطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،وتنخفض ج ودة اإلنت اج ،وھ و
ما يمثل في النھاية أعباء مالي ة عل ى كاھ ل الحكوم ات .ويش جع ال دعم أيض ا ً عل ى اس تھالك مزي د
م ن الطاق ة ل رخص س عرھا بالنس بة للطبق ات الغني ة ،وغي اب االھتم ام بتحس ين كف اءة وترشس د
)www.alarab.co.uk/m/?id=26745 (12
)www.rcreee.org/sites/default/files/afex_2015_ee_arabic.pdf . P.4. (13
)www.bbc.com/arabic/interactivity/2014/07/140731_cooments_yemen_fuel_subsidy(14
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-10استھالك الطاقة .وتؤثر التقلبات العالمية في أسعار النفط على الدولة الداعمة ،خاص ًة المس توردة
للطاقة ،سلبا ً على قدراتھا في مجابھة آثارھا ،وبالتالي يحدث تشوه في اقتصادھا الكلي.
) (3المس توى البيئ ي :ي ؤدي دع م أس عار الطاق ة والكھرب اء إل ى اس تھالك مزي د م ن الطاق ة المنتج ة،
وإھمال برامج نشر استخدام الطاقة المتجددة ،وغياب االھتم ام الك افي ب االلتزام بتطبي ق إج راءات
تحسين كفاءة الطاقة ،واتباع نظم غير مستدامة في اإلنتاج واالس تھالك ،بم ا ي ؤدي إل ى مزي د م ن
االنبعاثات الضارة بيئياً ،وارتفاع مستويات التلوث في الھواء والمياه والتربة.
ھاء -تحديات أمن الطاقة في الدول العربية
تواجه الدول العربية كثير من التحديات ،التي تتعلق بتحقيق أمن الطاقة على أسس مستدامة ،منھا:
) (1معدل زيادة سنوية في الطلب على الطاقة الكھربائية يصل إلى  ٪6حتى عام .(15)2020
) (2الوصول إلى خدمات طاقة حديثة بتكلفة مناسبة ،في ضوء تواجد نسبة حوالي  ٪42من إجمالي ع دد
سكان المنطقة العربية )حوالي  370مليون نسمة( في المن اطق الريفي ة والنائي ة ،حي ث يفتق د ال بعض
منھم خدمات الطاقة الحديث ة ،كم ا ھ و الح ال ف ي ال يمن )نح و  ٪ 47م ن إجم الي ح والي  24ملي ون
نسمة( ،والسودان )نحو  ٪69من إجمالي حوالي  37مليون نسمة().(16
) (3نقص إمدادات الطاق ة ف ي ع دة دول ألس باب مختلف ة ،مث ل دول ة فلس طين الت ي ال يوج د ل ديھا م وارد
س وى الطاق ة الشمس ية ،وتع اني م ن اعتمادھ ا بش كل رئيس ي عل ى االح تالل اإلس رائيلي ف ي اإلم داد
بالطاق ة ،فض الً ع ن ع دم الس ماح لھ ا باس تغالل الغ از الطبيع ى ال ذى ت م اكتش افه أم ام الس واحل
الفلس طينية .ويع اني لبن ان م ن س وء خ دمات الطاق ة ،م ع قص ور مؤسس ي وتش ريعي يح ول دون
مش اركة فاعل ة للقط اع الخ اص ف ي إنت اج الطاق ة الكھربائي ة وتوزيعھ ا .وھن اك س وء خ دمات وع دم
كفاية اإلمداد لتلبية االحتياجات المحلية مع تردي وضع قطاع الطاق ة الكھربائي ة ف ي الع راق .ويوج د
نقص في امدادات الطاقة بسبب النزاعات المسلحة في ليبيا وس وريا وال يمن – رغ م أنھ ا أساس ا ً دول
ُمنتجة و ُمصدرة للنفط والغاز.
) (4تعتم د بع ض ال دول العربي ة ،مث ل ت ونس واألردن ولبن ان والمغ رب ،عل ى اس تيراد الطاق ة الفتقارھ ا
للوق ود األحف وري .وي ؤثر مع دل الزي ادة الس كانية العالي ة ف ي مص ر طردي ا ً عل ى مع دل نم و الطل ب
واستھالك الطاقة ،مع محدودية الموارد.
) (5مع دل اس تھالك ع الي للطاق ة ف ي دول مجل س التع اون الخليج ي ،خاص ة ف ي القط اع المنزل ي .وق د
يُعزى ذل ك ألس باب ع دة ،م ن أھمھ ا الظ روف المناخي ة للطبيع ة الص حراوية ف ي تل ك المنطق ة ،وم ا
يصاحبھا من ارتفاع كبير في درجات الحرارة ،حيث ت زداد الحاج ة للتبري د والتكيي ف وانت اج المي اه،
في وقت تكاد تنعدم فيه سياسات الترشيد الفعالة في ظل تطبيق سياسات دعم الطاقة الكھربائية.

) (15جامعة الدول العربية ،االستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة  ،2015ص .14
)E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/3(Part I). P. 3(16
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-11) (6قص ور ف ي تنوي ع م زيج الطاق ة ،حي ث يوض ح الج دول ) (2إجم الى االس تھالك م ن فئ ات الوق ود
األحف وري )مقاس ًة بملي ون ط ن مك افئ نف ط :ملي ون ط.م.ن/.س نة( ،والطاق ة الكھربائي ة المنتج ة م ن
المصادر المتجددة في الدول العربية.
جدول ) - (2إجمالى االستھالك من الوقود األحفوري والطاقة المنتجة من مصادر متجددة
المشتقات
النفطية
)مليون
ط.م.ن/.سنة(

الغاز الطبيعي
)مليون
ط.م.ن/.سنة(

الفحم
)مليون
ط.م.ن/.سنة(

الطاقة الكھربائية
المنتجة) (17من مصادر
متجددة )مائي وشمس
ورياح(
)ج.و.س/سنة(

الدولة

األردن

6.67

0.95

1.77

 % 96.7) 60مائي(

اإلمارات العربية المتحدة

20

53.88

-

) 5167طاقة شمسية(

البحرين

1.4

12.5

-

-

تونس

4.5

3.5

-

 ٪9.9) 563مائي(

الجزائر

18

30.7

0.3

 99) 194.9مائي(

المملكة العربية السعودية

85.8

83

-

) 0.7طاقة شمسية(

السودان

4.6

0

-

) 8913مائي(

سوريا

13

6

-

) 2340مائي(

العراق

29

7.4

-

) 3731مائي(

عمان

7.6

17.9

-

-

فلسطين

-

-

-

) 6طاقة شمسية(

قطر

5

60.8

-

-

الكويت

13.4

11

-

-

لبنان

5.1

0

0.3

) 190مائي(

ليبيا

11

11

-

-

مصر

37.8

42.3

1

 ٪90)14798مائي(

المغرب

11.7

1

4

 ٪51) 3957مائي(

اليمن

7

0.7

-

-

اإلجمالي

النسبة المئوية في مزيج
الطاقة )(٪

253.47

342.63

7.37

41.8

56.5

1.2

39920.6
)ما يعادل  3.33مليون
ط.م.ن/.سنة(
0.5

المصدر :أعدت االسكوا ھذا الجدول اعتماداً على بيانات استھالك المشتقات النفطية والغاز الطبيعي والفحم في
) 2013مقاسا ً بألف برميل مكافئ نفط/يوم( ،والواردة بالتقرير اإلحصائي  2014لمنظمة األقطار العربية
المصدرة للبترول )أوابك( ،ص.72،74 ،68 :

ويوض ح الش كل ) (1الطاق ة المس تھلكة م ن الوق ود األحف وري مباش ر ًة أو إلنت اج الكھرب اء ف ي دول
المنطقة مقاسة بمليون طن مكافئ نفط )ط.م.ن( في عام .2013
) (17االتحاد العربي للكھرباء ،النشرة اإلحصائية  ،2014ص .6
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-12شكل ) - (1الطاقة المستھلكة من الوقود األحفوري مباشر ًة أو إلنتاج الكھرباء في العام 2013
المشتقات النفطية

الغاز الطبيعي

الفحم

مليون ط.م.ن
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) (7ضعف كفاءة البنية التحتية لمنظومة الكھرباء ،والحاجة إلى تطبيق إجراءات تحسين كف اءة الطاق ة
في كل المراحل ذات الصلة ،ونقص كف اءة أداء المؤسس ات المس ؤولة ع ن أنش طة اإلنت اج والنق ل
والتوزيع.
) (8التوجه الحديث لعدد محدود من الدول العربي ة نح و اعتم اد الطاق ة النووي ة كأح د عناص ر الم زيج
الوطني للطاق ة ،يقابل ه تحفظ ات م ن بع ض الخب راء ،كون ه ال ي ؤمن االس تقالل الط اقي بش كل ت ام
بس بب االعتم اد عل ى الدول ة المتقدم ة والم وردة للتكنولوجي ا النووي ة ف ي إم داد المحط ة  -المزم ع
إنشائھا  -باليورانيوم المخصب ،فضالً ع ن ع دم ام تالك المعرف ة الفني ة والقاع دة العلمي ة الوطني ة
المختص ة بالبح ث والتط وير ،وغي اب المؤسس ات المعني ة الكف ؤة ،وع دم كفاي ة ال وعي الع ام
المجتمعي المؤھل لمجابھة أية حوادث ق د تنش أ أثن اء أعم ال التش غيل والص يانة أو بس بب ك وارث
طبيعي ة ك الزالزل والفياض انات أو س وء األداء البش ري )مث ل ح ادثي مف اعلي تش يرنوبيل ف ي
أوكرانيا عام  ،1986وفوكوشيما في اليابان عام .(2011
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-13اإلطار  -1الترابط بين أمن الطاقة وأمن الماء وأمن الغذاء
ال يمكن النظر في أمن الطاقة في الدول العربية دون التطرق إلى ما يرتبط به من قضايا تتعلق بأمن
الماء وأمن الغذاء ،وآثارھما على التنمية المستدامة بأبعادھا االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،في ھذه الدول،
والتي تعاني من شح وندرة في الموارد المائية المتجددة .ومن المالحظ انتشار استخدام محطات اإلنتاج
المزدوج للحرارة والكھرباء ،المعتمدة على الوقود األحفوري لتحلية مياه البحرأو استخراج المياه الجوفية في
دول مجلس التعاون الخليجي ،التي يوجد لديھا حوالي  ٪50من قدرات التحلية في العالم .ويعتبر مع ّدل
استھالك الفرد للماء العذب في بعض ھذه الدول من أعلى المعدالت في العالم ،في حين ال يزيد معدل كفاءة
الري في المنطقة العربية على .(18)٪40
وتجدر اإلشارة إلى (1) :حاجة قطاع الطاقة إلى المياه )الستخراج ومعالجة الوقود من نفط ،غاز
طبيعي ،فحم حجري ،يورانيوم( ،وعمليات التبريد والخدمات العامة في المحطات الحرارية إلنتاج الكھرباء
أو محطات المركزات الشمسية ،وعمليات الصيانة ذات الصلة ،الخ (2) ،حاجة جميع الدول إلى استخدام
الطاقة في قطاع المياه ألغراض الضخ والمعالجة والتوزيع للمستھلك ،ومعالجة مياه الصرف الصناعي
والصحي ،وغيرھا (3) ،الحاجة إلى المياه والطاقة ألغراض الزراعة والري والصناعات الغذائية.
وتؤثر ھذه العالقات المتداخلة بين الطاقة والماء والغذاء في منظومة أمن الطاقة .وھناك سعي بعض
الدول المتقدمة إلنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الغذائية )مثل الذرة ،قصب السكر( .وقد تضمن االعالن
الوزاري العربي حول تغير المناخ ) (19عام  ،2007الصادر عن مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن
شؤون البيئة ،التحذير من عواقب اتجاه الدول المتقدمة إلى تشجيع الدول النامية على زراعة المحاصيل
المنتجة للوقود الحيوي عوض الغذاء ،والحث على إنتاجه فقط من المخلفات العضوية.
ومن المھم السعي إلى انتھاج األساليب األكثر كفاءة ،في استھالك وانتاج الطاقة والمياه والغذا ،مع
نشر استخدام مصادر الطاقة المتجددة بما يسھم في إتاحة خيارات مالئمة لضمان استدامة اإلمداد مستقبالً.

) (18المنت دى العرب ي للبيئ ة والتنمي ة )أف د(  ،2014الملخ ص التنفي ذي لتقري ر أف د ح ول الطاق ة المس تدامة ف ي البل دان العربي ة،
ص .2
)www.envfriends.org.lb/essaydetails.php?eid=38&cid=18(19
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-14-

ثانيا ً  -مصادر الطاقة في الدول العربية
نظ راً الھمي ة تواج د مص ادر الطاق ة األولي ة الممكن ة ،س واء كم ورد طبيع ي ف ي البل د ،و/أو المكاني ة
االستيراد من الخارج ،من الضروري البحث في مصادر الطاقة األولية سواء توافرت في ال دول العربي ة ،أو
خارجھا ،ويعرض ھذا الفصل مصادر الطاقة ،شامالً الطاقة النووية ودورھا في مجال أمن الطاقة.،
ألف – نسب مساھمة مصادر الطاقة في مزيج الطاقة في الدول العربية
يعتمد إنتاج الطاقة التجاري ة ف ي الع الم عل ى مص ادر الطاق ة األولي ة المت وفرة والمالئم ة وھ ي :الوق ود
األحفوري من نف ط وغ از طبيع ي وفح م حج ري ،ويوراني وم كمص در للطاق ة النووي ة ،والطاق ة المتج ددة ،ال
سيما الطاقة من المصادر المائي ة الس طحية ،والش مس والري اح والكتل ة الحيوي ة )التقليدي ة والحديث ة( وح رارة
باطن األرض .ويوضح الشكل ) (2نسبة مساھمة مصادر الطاقة األولية في االستھالك العالمي للطاقة).(20
شكل ) - (2نسبة مساھمة مصادر الطاقة األولية في االستھالك العالمي في العالم في 2014
3

4.4
6.8

النفط
الغاز الطبيعي

32.6

الفحم
الكھرمائي

30

الطاقة النووية
الطاقة المتجددة
23.7

ويتب ين م ن الش كل ) - (2أن ال نفط يحت ل المرك ز األول ف ي األھمي ة كمص در للطاق ة األولي ة ،وم ن
المتوق ع أن يبق ى ك ذلك لعق ود قادم ة إل ى جان ب الغ از الطبيع ي ،أخ ذاً ف ي االعتب ار االس تمرار ف ي عملي ات
االستكشاف واالستخراج براً وبحراً ،والتقدم التقني في المجاالت ذات الصلة.
وفيم ا يتعل ق بإنت اج الطاق ة الكھربائي ة ،ف إن المش ھد يختل ف جزئي ا ً م ن حي ث ال وزن النس بي لمص ادر
اإلنتاج ،فيحل الفح م الحج ري ف ي المرتب ة األول ى ،يلي ه الغ از الطبيع ي ،فالطاق ة المائي ة ،فالطاق ة النووي ة ث م
النفط ،على النحو الموضح في الشكل ).(21) (3

)BP Statistical Review of World Energy. June 2015 (20
)www.iea.org/publications/freepublications/publication/keyworld2014.pdf. P.24. (21
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-15شكل ) - (3نسب مساھمة المصادر في إنتاج الكھرباء في العالم في 2012

وتختلف األھمية النسبية لمزيج الطاقة في المنطقة العربية عن الوضع في المشھد العالمي ،حيث تعتم د
الدول العربية على النفط والغاز الطبيعي كمص در أساس ي للطاق ة المنتج ة ،ث م المص ادر المائي ة ،ث م الفح م –
بنسبة ضئيلة ،فالطاقة المتجددة ،مع غياب للطاق ة النووي ة حالي ا ً .ويوض ح الش كل ) (4النس ب المئوي ة للطاق ة
المنتجة من محطات إنتاج الكھرباء في الدول العربية طبقا ً للمصادر عام .(22)2014
شكل ) – (4نسب مساھمة المصادر في انتاج الكھرباء في الدول العربية في 2014
 %مساھمة المصادر في الطاقة الكھربائية المنتجة
3 21

النفط

24

الغاز الطبيعي
الكھرمائي
الفحم
المتجددة
70

) (22االتحاد العربي للكھرباء ،النشرة اإلحصائية  ،2014ص .6
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-16باء  -النفط والغاز الطبيعي

)(23

تتركز حقول النفط والغاز الطبيعى بوفرة في منطقة الخليج العربي والعراق وليبيا والجزائ ر ،وبدرج ة
أقل في مصر وسوريا واليمن والسودان .ويوجد الزيت الصخري في األردن) (24حي ث تعتب ر راب ع دول ة ف ي
العالم – بعد الواليات المتح دة والص ين والبرازي ل – باحتياطي ات تقديري ة تص ل إل ى  70ملي ار ط ن تقريب ا ً،
تحتوي على حوالي  7مليار طن مكافئ نفط.
وص ل إجم الي احتي اطي ال نفط ) (25ف ي ال دول العربي ة  712.6ملي ار برمي ل ف ي نھاي ة ) 2013تمث ل
 ٪55.8م ن االحتي اطي الع المي( .وفيم ا يتعل ق بالغ از الطبيع يُ ،تق در االحتياطي ات العربي ة بح والي 54.3
تريلي ون مت ر مكع ب )ح والي  ٪27.3م ن االحتي اطي الع المي ف ي نھاي ة  .(2013ويمث ل احتي اطي ال نفط
والغاز الطبيعي مجتمعين في الدول العربية نسبة  ٪41.55من االحتياطي العالمي )الشكل رقم .(5
شكل ) - (5نسب االحتياطيات المؤكدة من النفط الخام والغاز الطبيعي في الدول العربية من إجمالي العالم
) (%نسبة إنتاج النفط الخام العربي من اإلجمالي العالمي
) (%نسبة الغاز الطبيعي العربي المسوق من اإلجمالي العالمي
نسبة النفط المنتج +الغاز الطبيعي المسوق في المنطقة العربية من اإلجمالي العالمي )(%
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بلغ إنتاج الدول العربية من إجمالي إنتاج النفط في العام  2013إلى  ٪30.5من االنتاج العالمي
وانتاج الغاز الطبيعي المسوق إلى  ٪17.2من االنتاج العالمي ،وكان انتاجھما متجمعين بحدود  ٪17.7من
االنتاج العالمي )الشكل .(6

) (23تم احتساب نسب االحتياطي ات المؤك دة واإلنت اج م ن ال نفط والغ از الطبيع ي مجتمع ين م ن إجم الي الع الم ،باالعتم اد عل ى
البيانات الواردة في التقرير االحصائي السنوي  ،2014الصادر عن منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(.
) (24مؤتمر الطاقة العربي العاشر ،أبو ظبي 23 – 21 ،ديسمبر  ،2014الورقة القطرية :المملكة األردنية الھاشمية ،ص .7
) (25منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( ،التقرير االحصائي السنوي  ،2014ص 16 ،14 ،26 ،10 ،8
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-17شكل ) - (6نسب إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي المسوق في الدول العربية من إجمالي العالم.
إنتاج النفط الخام العربي من اإلجمالي العالمي )(%
الغاز الطبيعي العربي المسوق من اإلجمالي العالمي )(%
المساھمة العربية في إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسوق في اإلجمالي العالمي )(%
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ويتضح من الشكلين أعاله أن الدول العربية ستبقى لعدة عقود قادرة على انتاج النفط والغاز ،نظراً
لكون نسبة مساھمتھا الحالية في االنتاج العالمي تقل عن نسبة االحتياطات المتوفرة لديھا .ومن شأن ذلك
تأكيد أھمية ھذين الوقودين االحفورين في مجال أمن الطاقة للدول العربية.
جيم -الفحم الحجري

)(26

َتكوّ ن الفحم الحجري كوقود أحفوري ،على مدار العصور الجيولوجية المتتالية خالل ماليين السنين
من مصادر عضوية .ويتكوّ ن الفحم أساسا ً من الكربون بنسبة قد تصل ،في حالة النوعية الجيدة ،إلى - 70
 ،٪ 90مع نسب ضئيلة من الھيدروجين والكبريت واألوكسجين .وينتج عن احتراق الفحم الحجري كميات
من الرماد – تتراوح نسبھا بين  17إلى  ٪70من وزنه األساسي ،وھو ما يمثل أھم سلبيات ھذا الوقود.
وقد فقد الفحم الحج ري أھميت ه الس ابقة كمص در رئيس ي للطاق ة من ذ بداي ة الث ورة الص ناعية ف ي الق رن
التاسع عشر لصالح النفط والغاز الطبيعي في القرن العشرين لعدة أسباب ،منھا قدرته الحرارية األدن ى نس بيا ً
والتي ال تتجاوز – في حالة النوعي ة الجي دة – ثلث ي الق درة الحراري ة لل نفط )يع ادل ط ن مك افئ فح م حج ري
 0.619طن مكافئ نفط( ،إلى جانب مخاطر استخراجه )حوادث انھي ارات وحرائ ق ف ي المن اجم ،األم راض
الناجمة عن استنشاق الغبار المتطاير أثناء عمليات التنقي ب واالس تخراج ،(...والحاج ة إل ى اج راءات خاص ة
ومساحات شاسعة لعمليات النقل والتخزين ،فضالً عن التلوث البيئي الناتج عن استعماله .وقد وض عت بع ض
) (26االسكوا ،ورقة عمل "نتائج تقلبات اسعار الطاقة عالميا ً على التعاون العربي ألجل أمن الطاقة" ،ص .12 ،10،11
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-18الدول الصناعية برامج لتطوير تكنولوجيات استخدام الفح م الحج ري ،لتقلي ل األض رار البيئي ة ورف ع الكف اءة،
واالستفادة من الرماد الناتج عن احتراقه ف ي عملي ات ال ردم وتص نيع بع ض م واد البن اء ،كم ا توج د دراس ات
وأبحاث النتاج الوقود السائل منه ،ولكن لم تتأكد الجدوى االقتصادية من ذلك.
ورغم ما سبق ذكره ،إال أن الفحم يظل ضمن عناصر مزيج الطاقة في الدول التي لديھا وف رة ف ي ھ ذا
المورد ،والتي يصل عددھا إلى حوالي  70دولة ،مع استمرار تطوير تقنيات استخراجه واس تخدامه .ويعتب ر
ً
مقارنة بأسعار النفط العالمية والتي تتس م بالتقلب ات الح ادة.
الفحم الحجري مصدر للطاقة الكھربائية أقل كلفة،
فلقد زاد سعر النفط الخام من  20دوالر أمريكي/طن عام  1993إلي حوالي  800دوالر/طن ع ام ،2013
مقابل ارتفاع سعر الفحم من  55 - 30دوالر أمريكي/طن إلى  140 - 70دوالر/طن ،عن ذات الفترة ،م ع
مالحظة أن كلفة الحد من آثاره البيئية يمكن أن ترفع األسعار الفعلية لوحدة الطاقة المنتجة منه .ويس ھم الفح م
بنسبة حوالي  ٪30من احتياجات الطاق ة األولي ة ،و ٪40م ن الكھرب اء المنتج ة ف ي الع الم .وتفي د الدراس ات
ب أن احتياطي ات الفح م الحج ري ف ي الع الم تتع دى المائ ة ع ام م ن االس تھالك ،وبالت الي فإن ه يعتب ر مص دراً
مض مونا ً للطاق ة ،ربم ا أكث ر م ن ال نفط والغ از .ويوض ح الج دول ) (3ال دول العش ر األول ى ف ي إنت اج الفح م
عالميا ً).(27
جدول ) - (3الدول العشر األولى في العالم في إنتاج الفحم ونسبة المساھمة في اإلجمالي العالمي في العام 2013
الدولة

كمية الفحم المنتجة )مليون طن(

النسبة من اإلجمالي العالمي )(٪

الصين
الواليات المتحدة االميركية
الھند
إندونيسيا
أستراليا
روسيا
جنوب أفريقيا
ألمانيا
بولندا
كازاخستان
باقي الدول
إجمالي العالم

3561
904
612
489
459
347
256
191
143
120
741
7823

46.7
11.5
8
6
6
4
3
2.5
1.8
1.5
9
100

ويتواج د الفح م الحج ري ف ي المنطق ة العربي ة ف ي المغ رب ال ذي يس تخدمه – كأح د عناص ر الم زيج
الوطني للطاقة إل ى جان ب مص ادر أخ رى  -ف ي إنت اج الطاق ة الكھربائي ة بإجم الي  2545ميج اوات )م.و،(.
تمثل نسبة  ٪ 31.7من إجمالي القدرات المركبة) .(28ويوجد أيضا ً بكميات محدودة في الجزائ ر وض ئيلة ف ي

)www.worldcoal.org/resources/coal-statistics (27
) (28االتحاد العربي للكھرباء ،النشرة اإلحصائية  ،2014ص .4
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-19مصر .ويرجع السبب في عدم انتشار استخدام الفحم في ال دول العربي ة المس توردة للطاق ة لع دة أس باب ،منھ ا
توفر النفط والغاز في المنطقة ،وعدم وجود بنية تحتية الزمة للفحم.
وق د تغي ر الوض ع جزئي ا ً خ الل فت رة ارتف اع أس عار ال نفط ،حي ث اعتم دت بع ض ال دول العربي ة ذات
الموارد المحدودة ،برامج الستيراد الفحم الحج ري الس تخدامه ف ي محط ات إنت اج الطاق ة الكھربائي ة ،كمص ر
التي تخطط إلنشاء محط ات النت اج الكھرب اء )بق درات مركب ة تص ل إل ى ح والي  8000م.و (.اعتم اداً عل ى
اس تيراد الفح م الحج ري ،بمش اركة القط اع الخ اص خ الل الفت رة  ،(29) 2022-2017وك ذلك ف ي ص ناعة
األسمنت كثيفة االستھالك للطاقة ،كما ھو الحال في سلطنة عمان ،ولبنان ،ومصر.
دال -الطاقة المتجددة
يتوافر في المنطقة العربية عدة مصادر من الطاقة المتجددة ،إذ تتمتع بثراء واضح في الطاقة الشمس ية
وطاقة الرياح وھما حجر الزاوية في خطط الطاق ة المتج ددة الت ي اعتم دتھا ال دول العربي ة ،للفت رة – 2020
 2030في إطار االستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ) ،(2030 – 2010التى أقرتھ ا
القمة العربية التنموية بدورتھا الثالثة) (30بالرياض في كانون الثاني/ين اير  ،2013إل ى جان ب ت وافر مص ادر
الطاقة المائية في عدد من الدول العربية )أنھار ،مياه جوفية(.
ويُعتبر استخدام طاقة الكتلة االحيائية ،سواء التقليدية )الناتجة عن الحرق المباشر للمخلف ات الزراعي ة
والحطب واألخشاب( أو الحديثة )الحرق بمع زل ع ن الھ واء ،عملي ات التخمي ر الالھ وائي لمعالج ة المخلف ات
العضوية وإنتاج غاز الميث ان ،الوق ود الحي وي ،ال خ( ،مح دوداً ف ي مج ال إنت اج الطاق ة الكھربائي ة .ويقتص ر
األمر على استخدام غاز الميثان في إنتاج الكھرباء في عدة مشروعات تجريبية واسترشادية في بعض ال دول
العربي ة ،منھ ا  -عل ى س بيل المث ال  -األردن ومص ر واإلم ارات العربي ة المتح دة والمغ رب .ويقتص ر ھ ذا
البحث على المصادر المائية وطاقتي الشمس والرياح.
 .1الطاقة المائية
U

تعتمد بعض الدول العربية على مساھمة مواردھا المائي ة ف ي مزيجھ ا ال وطني للطاق ة الكھربائي ة ،مث ل
أنھار النيل في مصر والسودان ،ودجلة والفرات ف ي الع راق وس وريا ،والليط اني ف ي لبن ان ،وبع ض األنھ ار
ف ي المغ رب )الملوي ة ،س بو( ،والجزائ ر )الش ليف( ،وت ونس )المج ردة( .ويبل غ مع دل م وارد المي اه المتج ددة
سنويا ً في المنطقة حوالي  350مليار متر مكعب ،وتتحكم دول من خ ارج المنطق ة العربي ة ف ي ح والي ٪60
من موارده المائية).(31
ويوضح الشكل ) (7مصادر المياه السطحية في المنطقة العربية).(32

) (29التقرير السنوي  2014-2013للشركة القابضة لكھرباء مصر ،ص 8
) (30اإلستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ،اجامعة الدول العربية ،تشرين الثاني/نوفمبر  ،2015ص .17
) (31موسوعة التكامل االقتصادي العربي األفريقيwww.enaraf.org/page/169 ،
)ESCWA, SDPD-WR Section redrew the Map based on FAO "Rivers of the Near East" hich was derived (32
from the HydroSHEDS dataset.
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-20شكل ) - (7مصادر المياه السطحية في المنطقة العربية

ويعتمد السودان بشكل رئيسي عل ى نھ ر الني ل كمص در النت اج الكھرب اء .وتط رح حقيق ة وج ود أغل ب
منابع ھذه األنھار خارج الدول العربية تساؤالت حول مخ اطر التعوي ل عل ى كمي ات الطاق ة الكھرمائي ة حالي ا ً
ومستقبالً .وكانت نس بة مس اھمة الطاق ة الكھرمائي ة ف ي م زيج الطاق ة المنتج ة ف ي المنطق ة العربي ة )ف ي ع ام
 ،(33)٪2.97 (2014وتتأثر في بعض الدول تبعا ً لكميات ھطول األمطار كل عام )الشكل .(8
شكل ) - (8نسبة مساھمة المصادر المائية في مزيج الطاقة الكھربائية في بعض الدول العربية في العام 2014
نسبة مساھمة الطاقة الكھرمائية في الطاقة المنتجة
78.35%

0.32%

0.40%

1.54%

0.69%

األردن

تونس

لبنان

الجزائر

9.66%
سوريا

السودان

6.89%

4.17%

7.95%

المغرب

العراق

مصر

ورغم استنفاد معظم المصادر المائية في انتاج الكھرباء في ھذه الدول ،إال أنه يمكن االس تفادة م ن ھ ذا
المصدر في إنشاء محطات ضخ وتخ زين ،حي ث ُترف ع المي اه إل ى مس تويات أعل ى خ الل ت وافر ف ائض انت اج
طاقة كھربائية ،وتخزينھا لحين استخدامھا في تشغيل محط ات انت اج كھرمائي ة خ الل س اعات ذروة اس تھالك
الطاقة الكھربائية.

) (33االتحاد العربي للكھرباء ،النشرة اإلحصائية  ،2014ص .6
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-21 .2الطاقة الشمسية
)(34

تقع المنطقة العربية في نطاق الحزام الشمسي ،حيث تتع رض لمتوس ط إش عاع شمس ي س نوي كل ي
يت راوح ب ين ح والي  2400 - 1600كيل وات س اعة/متر مرب ع ،ومباش ر) (35يت راوح ب ين 3000 - 1500
ك .و .س /م) 2الشكل  9أ ،ب ،اإلشعاع الشمسي في المنطقة العربية(.
الشكل رقم ) -(9أ :اإلشعاع الشمسي الكلي
)ك وس/م/2سنة(

الشكل رقم ) -(9ب :اإلشعاع الشمسي المباشر
)ك وس/م/2سنة(

وقد اقتصر اھتمام بعض الدول العربية مثل تونس والمغرب مصر واألردن وفلسطين ،منذ بداية
ثمانينات القرن الماضى تقريباً ،على االستفادة من الطاقة الشمسية في مجال التسخين الشمسي للمياه
بالقطاعين المنزلي والخدمي ،وبالتالي انتشار استخدام السخانات الشمسية على نطاق واسع .وقد اعتمد لبنان
برنامجا ً طموحا ً للتوسع في استخدام السخانات الشمسية من خالل الية تمويلية مرنة منذ عام  ،2012وقد
حقق البرنامج نجاحا ً بارزاً ،ساھم في إنشاء بيئة أعمال جيدة وفعالة في ھذا المجال .وتتبني سوريا ً أيضا ً
برنامجا ً لنشر ھذه التكنولوجيا في القطاع المنزلي.
ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين ،تزايد االھتمام باستخدام الطاقة الشمسية المباشرة إلنت اج الكھرب اء
لحاجات اإلنارة وضخ وتحلية المياه واالتصاالت الالس كية واإلعالن ات التجاري ة .وب دأ اس تخدام نظ م الخالي ا
الكھرضوئية )الفوتوفلطية( في الريف العربي ،وت م انش اء محط ات نظ م كھرض وئية مرتبط ة بالش بكة إلنت اج
الكھرباء .وقد تم إنشاء خطوط لتجميع وإنتاج بعض مكونات ھذه النظم في عدد من الدول العربية.
ومن الجدير بال ذكر أن ه ق د بوش ر باس تخدام الطاق ة الشمس ية الحراري ة إلنت اج الكھرب اء ،اعتم اداً عل ى
تكنولوجي ات المرك زات الشمس ية ذات القط ع المك افئ ،ف ي إط ار مش روعات ريادي ة ،ف ي ك ل م ن اإلم ارات
العربي ة المتح دة والمغ رب ومص ر والجزائ ر .وق د أعلن ت معظ م ال دول العربي ة ع ن خططھ ا لالس تفادة م ن
الطاقة الشمسية ،كأحد عناصر المزيج الوطني للطاقة ،في إطار التخطيط االستراتيجي ألمن الطاقة.
 .3طاقة الرياح
)solargis.info/doc/free-solar-radiation-maps-GHI(34
)www.dlr.de/tt/desktopdefault.aspx/tabid-2904/4394_read-6500 (35
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-22تعتبر طاقة الرياح من أقدم مصادر الطاقة المتجددة استخداما ً ق ديما ً )ف ي النق ل البح ري وض خ المي اه(،
وحديثا ً ف ي إنت اج الكھرب اء .وأوض حت الدراس ات أن كثي ر م ن دول العربي ة تتمت ع بإمكان ات جي دة م ن طاق ة
الرياح إلنتاج الكھرباء ،مثل بعض المواقع على خلجان الس ويس والعقب ة والعرب ي ،وعل ى س واحل األطلس ي
والبحر المتوسط وبحر العرب ،وغيرھا .وتعتمد الجدوى االقتصادية لالستفادة من طاقة الرياح عل ى الموق ع،
الذي يجب أن يتميز بھيكل رياح جيد من حيث توزيع وتردد سرعات الرياح ،ومتوسط السرعات عل ى م دار
العام ،وعلى خصائصه الطبوغرافية .ويوضح الشكل ) (10إمكانات طاقة الرياح في الدول العربية.
شكل ) - (10إمكانات طاقة الرياح في المناطق ذات سرعات رياح ال تقل عن  6.5متر  /ثانية فأكثر،
مقاسة على ارتفاع  80متر فوق سطح األرض).(36

ھاء -الطاقة النووية

)(37

تعتم د الطاق ة النووي ة أساس ا ً عل ى خ ام اليوراني وم كمع دن نش ط إش عاعيا ً ،ويتواج د بنس ب متفاوت ة ف ي
الص خور وف ي مي اه البح ر .ولھ ذا المع دن ثالث ة نظ ائر (1) :اليوراني وم  ،238وھ و األثق ل ف ي ال ذرات
الموج ودة ف ي الغ الف األرض ي ،واألكث ر اس تقراراً وثبات ا ً ونس بة تواج ده ھ ي األعل ى )(2) ،(٪99.28
اليورانيوم  ،235وھو الذرة الطبيعية الوحيدة القابل ة لالنش طار ،واألكث ر ش يوعا ً كوق ود للمف اعالت النووي ة،
ونس بة تواج ده  ٪0.71داخ ل اليوراني وم الطبيع ي (3) ،اليوراني وم  ،234ونس بة تواج ده ض ئيلة
جداً) .(٪0.006وتعتمد الجدوى االقتصادية من استخراج اليورانيوم على كلفة االستخراج الممكنة ،أخذاً ف ي
االعتبار الطبيعة الجغرافية لموقع االستخراج والكمية المتوافرة والتقنيات الفنية الالزم ة .ويمك ن اعتب ار كلف ة
استخراج كيلو جرام بين  260 – 130دوالر أميركي مقبولة اقتصاديا ً الستخدام ھذا المعدن.
ويم ر خ ام اليوراني وم بمراح ل تص نيع معق دة حت ي يص بح وق وداً يس تخدم ف ي المفاع ل الن ووي ،تب دأ
باستخالص الخام م ن الم نجم ،يعقبھ ا عملي ات التكس ير والطح ن والتكري ر لل تخلص م ن الش وائب .يل ي ذل ك،
عملية تحويل المعدن إلى رابع ثم سادس فلوريد اليوراني وم ،ليك ون ف ي حال ة غازي ة عن د درج ة ح رارة 56
مئوية .ثم يتم تحويله الى أكسيد اليورانيوم ،على شكل مسحوق ناعم أسود الل ون ،ويُض غط ويُع الج ف ي ف رن،
)MAKE, MENA Wind Power Outlook, 2 April 2015, Joffery Dupuy, P. 8 (36
) (37اﻻﺳﻜﻮا ،ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ "ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ ﻷﺟﻞ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ" ،2015 ،ص .14 ،13
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-23ليخرج في شكل أسطوانات صغيرة .يبلغ طول الواحدة منھا حوالي السنتيمتر ،ووزنھا  7غرام ات ،وتحت وي
على طاقة حرارية تعادل نحو طاقة طن فحم حجري من النوعية الجيدة.
ويس تخدم اليوراني وم  235ف ي ش حن المفاع ل لم دة ح والي ث الث س نوات تمث ل م دة اس تنفاد الطاق ة
الموجودة في الوقود ،يعقبھا مرحلة إستخراج النفايات من المفاعل ،والت ي ال ت زال ف ي حال ة نش اط إش عاعي،
ووض عھا ف ي أح واض تبري د لفت رة زمني ة ف ي ح دود  3س نوات ،للتقلي ل م ن نش اطھا اإلش عاعي ،م ن خ الل
معالجتھا السترداد ما يمكن إعادة استخدامه من نظائر اليورانيوم  .235وتمتد المرحلة الزمني ة لل تخلص م ن
حوالي  ٪ 90من النفايات حوالي الثالثمائة عام ،حيث ُتحفظ في قوالب خاصة من الحديد الصلب والخرس انة
في أماكن توضع تحت المُراقبة الدقيقة والصارمة ،وتبقى نسبة  ٪10م ن النفاي ات لمئ ات اآلالف م ن الس نين
قبل انعدامھا .وللوكالة الدولية للطاقة الذرية دور محوري في ھذه اإلجراءات.
ويوجد خام اليورانيوم ف ي ع دة دول ،م ن أھمھ ا كازاخس تان وكن دا وأس تراليا ،حي ث تس ھم ھ ذه ال دول
الثالث ة بح والي ثلث ي إجم الي اإلنت اج الع المي .ويوض ح الش كل ) (11أھ م عش ر دول ف ي الع الم ف ي إنت اج
اليورانيوم).(38
شكل ) - (11الدول األھم انتاجا ً لخام اليورانيوم في العالم في 2014
اإلنتاج )طن خام يورانيوم( في 2014
56217

23127
9143
926

1500

1919

2400

2990

3255

4057

5001

وتوج د حالي ا ً احتياطي ات خ ام اليوراني وم) (39ف ي ال دول العربي ة ،ف ي األردن )ح والي  65أل ف ط ن(،
والجزائر )حوالي  29ألف طن( .ويمكن استخالص اليورانيوم من الصخور الفوسفاتية ،والتي توجد بكمي ات
كبيرة في كل من المغرب وتونس والسعودية واألردن ومصر.
)www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Mining-of-Uranium/World-Uranium-Mining-(38
Production/
)E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/3 (Part I), P.15(39
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-24اإلطار  :2النفط فاعل محوري في مزيج الطاقة لعقود قادمة
ُيعتب ر ك ل م ن ال نفط والغ از ،كمركب ات ھيدروكربوني ة أحفوري ة ،الوق ود األنس ب لمتطلب ات عص رنا
الحديث ،حيث يمكن استخدامھما في جميع مناحي الحياة .وتتمي ز المش تقات النفطي ة بإمكاني ة النق ل والمعالج ة
والتخزين بأساليب عملية ومنتش رة .وفيم ا يتص ل بالغ از الطبيع ي ،فإن ه يمك ن اس تخدامه ف ور اس تخراجه ،أو
تحويله إلى سائل وتخزينه ونقل ه ف ي ن اقالت عمالق ة ،فض الً ع ن إمكاني ة نق ل الغ از الطبيع ي المض غوط ف ي
أنابي ب بري ة وبحري ة لمس افات طويل ة .وعلي ه ،س تظل المش تقات البترولي ة ھ ي الوق ود الس ائد ف ي قط اع
الكھرباء ،وأيضا ً قطاع النقل في العالم ،مع وجود بعض االستثناءات :مثل خل ط بن زين الس يارات والط ائرات
بنسبة محددة من الوقود الحيوي ،والطاقة الكھربائية في النقل العام والسكك الحديدي ة ،علم ا ً ب أن إنت اج الطاق ة
الكھربائية يعتمد على النفط والغاز الطبيعي في معظم األحوال.
ويرى الخبراء المتفاءلون أن التقدم التكنولوجي سوف يسھم في زيادة أعم ال االستكش اف واالس تخراج
للنفط والغ از ،وتخف يض تكلف ة االنت اج ،وبالت الي س يؤدي ذل ك إل ى مراجع ة تق ديرات االحتياطي ات وزيادتھ ا.
وتوجد أيضا ً شكوك حول إعالن بعض الدول عن احتياطياتھا ،حيث يعتق د ال بعض أن انخف اض االحتياطي ات
سيؤدي إلى ارتفاع في األسعار ،بينما يرى البعض اآلخر أن إعالن الدولة عن احتياطيات تزيد ع ن الحقيق ة،
سوف يمنحھا وزنا ً ماليا ً .وفي جمي ع األح وال ،تظ ل الحق ائق عل ى أرض الواق ع الض مان األساس ي لوض ع
استراتيجيات وخطط وطنية فعالة في مجال الطاقة .
وحيث أن المنطقة العربية تتميز بوفرة في إنتاج النفط والغاز الطبيع ي ،م ع تواج د احتياطي ات ض خمة
مؤكدة ،فضالً عن وجود بنية تحتي ة وخب رات مكتس بة وق درات وطني ة ،ف إن ھ ذين المص درين س وف يظ الن
الفاعل المحوري في م زيج الطاق ة ف ى ال دول العربي ة لعق ود قادم ة ،إل ى جان ب مس اھمات ب ارزة م ن الطاق ة
المتجددة في جميع الدول ،وأخرى من الطاقة النووية في عدد محدود منھا.
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ثالثا ً :البنية التحتية لقطاع الطاقة في الدول العربية
يتطلب تأمين خدمات الطاقة الحديثة في الدول العربية توافر مصادر الطاقة األولي ة محلي ا ً و/أو وس ائل
استيرادھا م ن الخ ارج ،وك ذلك وج ود بني ة تحتي ة مالئم ة وق ادرة عل ى تلبي ة االس تھالك المحل ي م ن الطاق ة،
والتص دير إل ى الخ ارج – ف ي حال ة وج ود ف ائض – بھ دف ت أمين م وارد مالي ة تحتاجھ ا موازن ات ال دول
المصدرة لتنفيذ خطط التنمية ،وأھم ما يجب ان تتضمنه ھذه البنية التحتية:
-

تجھيزات استكشاف واستخراج ال نفط والغ از ،ومعالجتھم ا ليص بحا ج اھزين للع رض ف ي أس واق
الطاقة ،ولن يتم بح ث ذل ك ف ي ھ ذه الدراس ة ،ك ون ھ ذه المكون ات م ن البني ة التحتي ة ق ادرة حالي ا ً
على االنتاج المقرر.

-

تجھيزات مصافي التكرير وإنتاج المشتقات النفطية ووسائل نقلھا ،بما في ذلك أنابيب ال نفط الخ ام
والغاز الطبيعي المضغوط ومحطات تسييل الغاز الطبيعي وتصديره.

-

محطات توليد الطاقة الكھربائية من مصادر مختلفة )وقود أحفوري ،طاقة متجددة ،طاقة نووي ة(،
وما يلزم من تجھي زات إلنج از عملي ات النق ل والتحوي ل والتوزي ع ،والتص دير إذا ك ان ھن اك م ن
فائض.

وفيم ا يل ي اس تعراض لوض ع البني ة التحتي ة لقط اع الطاق ة ف ي ال دول العربي ة ،واس تخالص بع ض
المالحظات بشأن وجود عج ز أو اكتف اء ذات ي ف ي إنت اج المش تقات ،وإمكاني ة ت وفر ف ائض تس تفيد من ه ال دول
العربية األخرى في إطار صيغ التعاون االقليمي الممكن.
ألف -قطاع النفط والغاز الطبيعي
ت م إع داد الج دول ) ،(4اس تناداً إل ى التقري ر اإلحص ائي للع ام  2014الص ادر ع ن منظم ة األقط ار
العربية المصدرة للبترول )أوابك( ،فضالً عن تقارير ودراسات أخرى.
جدول ) - (4البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز في الدول العربية
الدولة

أنابيب النفط

وضع مصافي التكرير

) (41

المشتقات النفطية
)مليون برميل/سنة(
F21

طاقة
التكرير

البحرين

أنبوب البحرين  -أٌنشئت المصفاة الوحيدة عام .1936
جاري تحديثھا لتوفير منتجات بتكلفة أقل
السعودية
ومطابقة للمعايير الدولية ،لزيادة القدرة
التنافسية والتوسع في التصدير بعد عام
 .2018من المخطط بناء مجمع
للبتروكيماويات مستقبالً.

)(40

97

إنتاج

100

صادرات

توريد الغاز الطبيعي
خطوط
الغاز
المضغوط

محطات
الغاز المسال

87

)E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/3 (Part I), P. 9, 10,11 (40
) (41التقرير اإلحصائي  ،2014منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( ،ص 94 ،46 .44
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أنابيب النفط

وضع مصافي التكرير

) (41

المشتقات النفطية
)مليون برميل/سنة(
F21

طاقة
التكرير

صادرات

خطوط
الغاز
المضغوط

اإلمارات
العربية
المتحدة

توجد  4مصافي تنتج مشتقات ذات 252
مواصفات غير مطابقة تماما ً للمعايير
الدولية.
جاري إنشاء وحدتين ،لسد حاجة السوق
المحلي ،والتوسع في التصدير ،وتحقيق
التكرير
صناعتي
بين
التكامل
والبتروكيماويات.

242

289

توجد
تستورد
محطة
الغاز
الستقبال
القطري
عبر خط الغاز
المستورد
دولفين
في دبي.
منذ
وأخرى
عام
إلسالة
.2007
وتصدير
الغاز في
أبو ظبي.

المملكة
العربية
السعودية

أنبوب البحرين توجد  7مصافي في الخدمة ،واثنتان 767
متوقفتان عن العمل ،جاري تنفيذ 4
– السعودية،
مصافي جديدة ،وتوسيع المصافي القائمة
لتحسين مواصفات المنتجات والتوسع في
التصدير ،والعمل على التكامل بين
صناعتي تكرير النفط والبتروكيماويات
لتعزيز القدرة التنافسية في األسواق
ً
العالمية .ھناك توجه نحو مزيد من
االستثمار في ھذه الصناعة.
توجد مصفاتان ،ويجري تطوير إحداھما 81
لتحسين األداء وإنشاء ثالثة لتعزيز سد
حاجة الطلب المحلي وتصدير الفائض.

672

290

74

غير
متاح

قطر

توجد مصفاتان تعمالن منذ عامي 103
 .2009 ،1952وتم توسيع المصفاة
القديمة ،ويتم إنتاج مشتقات نفطية ذات
مواصفات متوافقة مع المتطلبات البيئية
الحديثة للتوسع في تصديرھا.
جاري إنشاء وحدات تحويل الغاز
الطبيعي لسوائل للتوسع في التصدير.

93

109

الكويت

توجد  3مصافي تعمل منذ 342 ،1949
1968 ،1958على التوالي .وقد تم
تطويرھا من خالل تطبيق برنامج
استرجاع غازات الشعلة لالستفادة منھا
كوقود بدالً من حرقھا .سيتم انشاء مصفاة
جديدة بطاقة تكريرية عالية ،وتطوير
المصافي القائمة .وتعمل الحكومة على
تحقيق مزيد من التحديث التكنولوجي
لتعزيز القيمة المضاقة وإنتاج مشتقات
متوافقة مع المعايير الدولية ،للمحافظة
على حصتھا التصديرية للسوق العالمي.

267

266

سلطنة
عُمان

إنتاج

توريد الغاز الطبيعي

)شامالً
غاز
البترول
المسال(

محطات
الغاز المسال

توجد
استيراد
الغاز من محطتان
قطر )خط إلسالة
دولفين( .الغاز
للتصدير
توجد 12
تصدير
الغاز إلى محطة
اإلمارات إلسالة
وتصدير
المتحدة
الغاز.
وعُمان
عبر خط
دولفين.
يوجد خط توجد
الستيراد محطتان
السقبال
الغاز
العراقي ،الغاز
المسال
متوقف
عن العمل المستورد
وتحويله
منذ
إلى الحالة
،1990
الغازية.
بسبب
الظروف
26 | P a g e

-27الدولة

وضع مصافي التكرير

أنابيب النفط

) (41

المشتقات النفطية
)مليون برميل/سنة(
F21

طاقة
التكرير

إنتاج

صادرات

توريد الغاز الطبيعي
خطوط
الغاز
المضغوط

محطات
الغاز المسال

السياسية.
يوجد عجز في وجود المشتقات حاليأ51 ،
ومتوقع أن يستمر في المدى القصير
والمتوسط بسبب الظروف التي تمر بھا
البالد .توجد مصفاتان تعمالن منذ
 ،1954و ،1987وتنتجان مشتقات ال
تتوافق مع المعايير الدولية .وقد تعطلت
إحداھما عن العمل بسبب االحداث
األمنية.
توجد  9مصافي ،إلى جانب عدة مصافي 303
متنقلة ذات سعة صغيرة وغير اقتصادية.
يتم استيراد المشتقات لسد العجز المحلي.
ويجري تصدير الفائض من الكيروسين
وزيت الوقود ،من الملحوظ تطوير
المصافي العاملة إنشاء وحدات جديدة.
33
توجد مصفاة تعمل منذ  ،1960وتمت
توسعة طاقتھا التكريرية عدة مرات ،وال
تفي باالحتياجات .يتم استيراد المشتقات

اليمن

العراق

األردن

سوريا

لبنان

مصر

مصر
أنشأت
والسعودية وقطر
خط
والكويت
أنابيب سوميد
،1977
عام
مساعد
كممر
لقناة السويس:
في حالة عدم
استطاعة ناقالت
النفط العمالقة
القناة
عبور
P

P

توجد مصفاتان تعمالن منذ ،1959
و 1969على التوالي بكفاءة منخفضة
لقدمھما .كان مخططا ً إنشاء مصفاة جديدة
لتشغيلھا في عام  2018في شرق
حمص ،ولم يتم ذلك بسبب النزاع
المسلح.
توجد مصفاتان متوقفتان عن العمل منذ
 ،1993لتقادمھما وتعرضھما للضرر
أثناء واألعتداءات اإلسرائيلية ،ويتم
استيراد المشتقات
يوجد حاليا ً  8مصافي في الخدمة ،تتسم
بدرجة مقبولة من التحديث التكنولوجي.
وتتميز أحدث مصفاة )ميدور  -دخلت
الخدمة في عام  (2001بأنھا تماثل
المصافي األوروبية في األداء وانتاج
مشتقات نفطية تتوافق مع المعايير
الدولية.
يوجد عجز في معظم المشتقات النفطية
الرئيسية )الجاوزلين ،زيت الديزل ،غاز
البترول المسال( ،ويوجد فائض في زيت

30

-

توجد
محطة
إلسالة
الغاز بھدف
التصدير

216

4

33

-

88

غير
متاح

-

أنبوب
العراق –
الكويت،
متوقف
منذ
.1990
تشترك
في خط
الغاز
العربي
مصر،
األردن،
سوريا،
لبنان.
تشترك
في خط
الغاز
العربي

-

-

-

337

191

10

تشترك
في خط
الغاز
العربي
خط الغاز
العربي
لتصدير
الغاز إلى
األردن،
وسوريا،
ولبنان.
متوقف
عن العمل
حالياً،

توجد
محطتان
إلسالة
الغاز
للتصدير
في إدكو
ودمياط
على ساحل
المتوسط،
وال تعمالن
بكامل
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أنابيب النفط

وضع مصافي التكرير

بكامل حمولتھا،
تقوم بتفريغ جزء
من الحمولة في
العين
ميناء
على
السخنة
خليج السويس
ونقلھا عبر الخط
إلى ميناء سيدي
كرير على البحر
المتوسط ،وثم
شحنھا بالناقلة.

الوقود والكيروسين ومنتجات أخرى.
تعمل مصر على إضافة طاقة تكريرية
لتلبية الطلب المحلي المتزايد من
المشتقات الرئيسية ،وتطوير بعض
المصافي القائمة.

) (41

المشتقات النفطية
)مليون برميل/سنة(
F21

طاقة
التكرير

السودان

أنشئت مصفاة الخرطوم عام  ،2000وتم
تطويرھا لتحسين مواصفات المشتقات
بدرجة مقبولة .توجد مصفاتان صغيرتان
لم يتم تطويرھما.
توجد  5مصافي تحتاج إلى تطوير ،وكان
مخططا ً إنشاء مصفاة سادسة ،ولكن عدم
االستقرار السياسي واألمني حال دون
ذلك.

تونس

توجد مصفاة واحدة تعمل منذ ،1962
ولم يتم تطويرھا .يتم استيراد كافة
المشتقات النفطية.

ليبيا

إنتاج

صادرات

51

50

غير
متاح

139

123

11

12

10

-

)مقدر(

توريد الغاز الطبيعي
خطوط
الغاز
المضغوط

محطات
الغاز المسال

الستھالك
الغاز
المصري
محليا ً

طاقتيھما
لعدم توافر
كميات
الغاز
للتصدير
نظراً
الحتياجات
السوق
المحلي من
الغاز
المستخرج.
اضافت
مصر
مؤخراً
وحدة
عائمة
الستقبال
الغاز
المسال،
وتحويله
الى غاز
طبيعي في
اطار
سياسة فتح
باب
االستيراد.

توجد
خط
محطة
تصدير
الغاز إلى إلسالة
الغاز
إيطاليا.
للتصدير،
لكنھا
متوقفة عن
العمل.
خط
تصدير
الغاز من
الجزائر
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وضع مصافي التكرير

أنابيب النفط

) (41

المشتقات النفطية
)مليون برميل/سنة(
F21

طاقة
التكرير

إنتاج

صادرات

الجزائر

توجد  5مصافي قائمة ،وتعمل الحكومة
على تطويرھا ،لتحسين مواصفات
المنتجات.
جاري العمل على إنشاء مصافي حديثة،
بھدف التوسع في التصدير للخارج.

213

178

157

المغرب

توجد مصفاتان في الخدمة منذ عامي
 .1959 ،1940وقد تم تطوير إحداھما
في .2009
تتسم المصفاتان بدرجة مقبولة من
التكنولوجيا ،وتستورد المغرب المشتقات
الرئيسية.

56

49

-

توريد الغاز الطبيعي
خطوط
الغاز
المضغوط

إلى
إيطاليا
عبر
تونس.
خطين
لتصدير
الغاز:
) (1إلى
إيطاليا
عبر
تونس،
) (2إلى
أسبانيا
عبر
المغرب.
خط
تصدير
الغاز من
الجزائر
إلى
أسبانيا.

محطات
الغاز المسال

توجد
محطات
إلسالة
وتصدير
الغاز.

4

ُتمثل مصافي التكرير حجر الزاوية في ص ناعة ال نفط ،ألھميتھ ا ف ي ت أمين اإلم داد بالمش تقات النفطي ة
لالستھالك المحلي أو للتصدير .وتواجه ھ ذه الص ناعة ع دة تح ديات ف ي ع دد م ن ال دول العربي ة ،م ن أھمھ ا
انخفاض أداء معظم المص افي .ويتطل ب األم ر العم ل عل ى تح ديث ھ ذه المص افي إلنت اج مش تقات متفق ة م ع
المعايير الدولية ،وإنشاء مصافي جديدة و/أو توسعة القائم منھ ا ،لتعزي ز الق درة التنافس ية حالي ا ً ومس تقبالً ف ي
ً
خاصة وأن معظ م طاق ات التكري ر الجدي دة س تأتي م ن آس يا ،والت ي م ن الم رجح أن تض يف
السوق العالمي،
) (42
طاقات تكرير جديدة بنسبة حوالي  % 40من طاقات التكرير العالمية التي يجري بناؤھا .
F22

P

وم ن الج دير بال ذكر أن المملك ة العربي ة الس عودية والبح رين تعم ل عل ى تط وير وتح ديث ص ناعة
التكرير ،وجذب مزيد من االستثمارات لتحقيق التكامل بين التكري ر وص ناعة البتروكيماوي ات لتعزي ز القيم ة
المضافة .وتھتم قطر باالس تثمار ف ي مج ال إنش اء خط وط الغ از الطبيع ي وتح ديث محط ات اإلس الة .وتعم ل
الجزائر على تحديث مصافي التكرير لديھا ،وكذلك المغرب.
ويختلف األمر في الدول األخرى ،حيث َيح ول الموق ف السياس ي والوض ع األمن ي ،من ذ ع دة س نوات،
بكل من العراق وليبيا دون تحقيق تقدم واضح في مجال تطوير صناعة النفط والغاز وما يرتبط بھما من بنى
)www.alarabiya.net/ar/aswaq (42
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-30تحتية .ولم تشھد صناعة النفط في اليمن أية تطورات في ظل األحداث السياسية الجارية .وأص بح وض ع ھ ذا
القط اع ف ي س وريا مت دھوراً ،إذ ل م يع د للدول ة الس يطرة الكامل ة عل ى مواردھ ا ،خاص ة بع د اس تيالء بع ض
الفصائل المتحاربة على مناطق إنتاج النفط وبيعه بأسعار متدنية الى الخارج.
وتأثرت مصر سلبا ً من األح داث السياس ية الت ي م رت بھ ا خ الل الس نوات األرب ع األخي رة ،م ن حي ث
ض عف االس تثمارفي ھ ذا القط اع ،م ع تص اعد متس ارع وح اد ف ي الطل ب المحل ي عل ي المش تقات والغ از
الطبيعي .وقد أدى ذلك إلى توقف تصدير الغاز الطبيعي الستھالكه محلياً ،وض عف انتاجي ة محطت ي اإلس الة
اللت ين ال تعم الن بكام ل طاقتھم ا ،والحاج ة إل ى االس تيراد م ن الخ ارج .وتعم ل مص ر عل ى تح ديث بع ض
المصافي .ومن المتوقع ،بعد االعالن عن اكتشاف حقل غاز طبيعي ضخم في مياھھ ا اإلقليمي ة ف ي منتص ف
 ،2015أن يتحسن الوضع نسبيا مع بدء اإلنتاج من الحقل الجديد.
وتتباين الص ورة لجھ ة إنت اج واس تھالك المش تقات النفطي ة وس وائل الغ از الطبيع ي ف ي ال دول العربي ة
سواء المنتجة أو المستوردة ،حيث أن بعض ھا يحق ق اإلكتف اء ال ذاتي ف ي ع دة مش تقات ،ف ي ح ين تع اني دول
أخرى من نقص في بعض ھا .وم ن ھن ا ت أتي أھمي ة التع اون االقليم ي ب ين ال دول العربي ة لوض ع اس تراتيجية
لتحقيق أمن الطاقة تعتمد على التعاون والتكامل فيما بينھا لسد العجز/االحتياجات ف ي المنتج ات النفطي ة ،كم ا
ھو موضح بالجدول ).(5
جدول ) - (5اإلنتاج واالستھالك من المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال في الدول العربية
الدولة

غاز
المسال

البترول

)مليون برميل /
سنة(

انتاج

األردن

الجازولين

الكيروسين ووقود الطائرات

مليون برميل /
سنة(

مليون برميل  /سنة(

استھالك

انتاج

استھالك

انتاج

استھالك
كيروسين

وقود
طائرات

الديزل
زيت
)مليون برميل /
سنة(

انتاج

استھالك

زيت
الثقيل

) (43
F24

الوقود

مشتقات نفطية
أخرى**

)مليون برميل /
سنة(

)مليون برميل /
سنة(

سوائل
الغاز
الناتجة
عن
معالجة
الغاز
الطبيعي
)مليون
برميل/
سنة(

استھالك

استھالك

انتاج

انتاج

انتاج

2

4

6

10

4.5

0.4

3

11.5

20

8

11

3

0.6

اإلمارات

10.5

5

33

58

69

0.04

52.5

43.5

29

18.
5

0.4

67

2

البحرين

0.7

0.7

5

6

27

0.2

0.4

28.5

2

17

غير
متاح

23

0.4

تونس*

0.3

6

0

4

0.3

0.4

2

5

13

3.6

3

0.6

4

1.5

الجزائر

6

23

19

31

13

0

4

49

70.5

34

0

57

5

153

المملكة
العربية

14

15

135

184

59.
5

غير
متاح

25.5

218

266

166

112

78

26

399

العربية
المتحدة

135

4

*تقديري** ،تتضمن إنتاج النافثا ،األسفلت ،زيوت التشحيم ،ومشتقات أخرى.
) (43التقرير اإلحصائي  ،2014منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( ،ص من  48إلى .88
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-31السعودية
السودان

4

3.6

18

7

1

غير
متاح

1

18

15

2

3

6

4

سوريا*

غير
متاح

6

غير
متاح

12

غير
متاح

0.1

27

غير
متاح

28

غير
متاح

23

غير
متاح

0.2

العراق

3

21

26

49

15

15

1

47.6

58

106

59

17

9

-

عمان

4

2.6

23

20

5.5

غير
متاح

4

15.5

13

3.6

14

22

2

38

قطر

3.6

1

14

12

24

غير
متاح

14

16

9

3

غير
متاح

33

0.4

-

الكويت

53.5

1.5

21

24

68

5

غير متاح

78.6

20

68

47

78

0.7

53.6

لبنان

-

1.6

-

12

-

غير
متاح

1.5

-

14.5

غير
متاح

8

غير
متاح

0.7

-

ليبيا

2

3.7

6

23

15

3

0

31

36

47

16

21

غير
متاح

20

مصر

5.7

47

28.
5

50

14

0.04

5

53.6

97

55

69

37

9

1

25.7

3

5

7

غير
متاح

4.5

18

37

13.
8

15

6

غير
متاح

-

0.5

8

5

11

4

1

1

6

18

11

12

3

2

7

المغرب
اليمن

0.3

32.5

يتبين من الجدول ) (5أوجدد فجوات في ت أمين االس تھالك المحل ي ف ي بع ض المش تقات النفطي ة حت ى
في بعض الدول المنتجة والمصدرة .فعلى سبيل المثال ،تعاني الكويت واإلمارات العربي ة المتح دة م ن نق ص
في إنتاج الجازولين ،ويوجد نق ص ف ي إنت اج غ از البت رول المس ال والج اوزلين ف ي الجزائ ر والع راق .وم ن
المفيد لدول الخليج العربية أن تتكامل فيما بينھا ،في ظل توافر فائض في اإلنتاج اإلجمالي للمشتقات.
ويحتاج عدد من الدول العربية إل ى جمي ع المش تقات النفطي ة م ع تف اوت ف ي مس تويات الطل ب .ف بعض
الدول مث ل لبن ان واألردن وت ونس تس تورد معظ م االحتياج ات .وتع اني مص رمن فج وة ب ين إنت اج المش تقات
وحج م الطل ب عليھ ا )فيم ا ع دا وق ود الط ائرات وزي ت الوق ود( .وبالت الي تلج أ إل ى االس تيراد ،وك ذلك تفع ل
المغرب .وال يكفى اإلنتاج من المشتقات في سد احتياجات الطلب المحلي باليمن ،حيث يوج د نق ص ف ي غ از
البترول المسال والجازولين وزيت الغاز والديزل.
وتبرز في ھذا الصدد أھمي ة التع اون العرب ي لس د الفج وات وتحقي ق أم ن الطاق ة لجھ ة الحص ول عل ى
كافة المشتفات النفطية.
باء -قطاع الكھرباء
يؤمن قطاع الكھرباء خدمات الطاقة الحديث ة ف ي ال دول العربي ة ،وبالت الي يش كل العم ود الفق ري للبني ة
التحتية الضرورية ألمن الطاقة .وتفتقر البنية التحتية لھذا القطاع إل ى الكف اءة ،حي ث يص ل متوس ط الفق د ف ي
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-32الطاقة الكھربائية ،بشكل عام ،على مستويات اإلنتاج والنقل والتوزيع في ال دول العربي ة إل ى ح والي ،%19
بينما يبلغ المعدل العالمي حوالي .(44 )% 8
F25

وفيما يلي عرض الحالة العام ة للبني ة التحتي ة فيم ا يتص ل بإنت اج الكھرب اء ،م ع التركي ز بش كل خ اص
على التوجه الحالي نحو االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وم ن الطاق ة النووي ة ،باعتب ار أن ت أمين إنت اج
الطاقة الكھربائية ھو نقطة االنطالق ألمن الطاقة الكھربائية ،مع اإلشارة إلى أنه من الض روري أيض ا ً القي ام
بما يلزم لنقل ھذه الطاقة المنتجة وتوزيعھا على المستھلكين عبر شبكات حديثة ومؤھلة.
 .1الحالة العامة لمحطات إنتاج الكھرباء
يعتم د قط اع الكھرب اء ف ي المنطق ة العربي ة عل ى الوق ود األحف وري بنس بة ح والي  ،٪95م ن خ الل
اس تخدام المحط ات الحراري ة بتكنولوجياتھ ا المختلف ة ،م ن بخاري ة ،وغازي ة ،ودورة مركب ة ،ومجموع ات
الديزل .ويوضح الشكل ) (12تدني كفاءة اإلنتاج في معظم الدول العربية.
شكل ) – (12الكفاءة في محطات إنتاج الطاقة الكھربائية في الدول العربية
الكفاءة الحرارية )(%

60
50
40
30
20
10
0

المصدر :تم احتساب نسب الكفاءة الحرارية بنا ًء على بيانات كميات الوقود المستھلكة والطاقة المنتجة من المحطات الحرارية
والواردة في التقرير اإلحصائي  2014لالتحاد العربي للكھرباء ،ص ،14 ،6 .عدا* قطر واليمن ،حيث تم الحساب على
أساس بيانات كمية الوقود في التقرير اإلحصائي .2013

ويتالحظ من الشكل أع اله التف اوت ف ي الكف اءة الحراري ة لمحط ات اإلنت اج ب ين ال دول العربي ة بدرج ة
كبيرة .وتبلغ الكفاءة في أفضل األحوال:حوالي  ٪40في األردن ومص ر والمغ رب ،وذل ك لع دة أس باب منھ ا
مساھمة محطات الدورة المركبة ،التي تتسم عادة في الظروف المحلية بكفاءة حرارية ال تقل ع ن  ،٪55ف ي
قدرات التوليد ف ي بنس ب  ٪39ف ي مص ر ٪41 ،ف ي األردن ٪16 ،ف ي المغ رب ،إل ى جان ب تطبي ق ب رامج
تحسين كفاءة الطاقة .في حين تتدنى الكفاءة إلى أقل من  ٪25في البحرين واليمن ،وتتراوح ف ي ب اقي ال دول
بين  ،٪40 – 30وھو ما يتطلب النظر في التوسع في إجراءات كفاءة الطاقة وسياسات الدعم.

) (44المنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد(  ،2014الملخص التنفيذي لتقرير أفد حول الطاقة المستدامة في البلدان العربية ،ص .7
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-33وتعاني عدة دول عربية من ضعف في البنية التحتية لقطاع الكھرباء وعجز ف ي ق درات التولي د .فعل ى
سبيل المث ال ،اس تورد الع راق طاق ة كھربائي ة م ن إي ران وتركي ا بلغ ت  7785ج.و.س ،تمث ل نح و  ٪9م ن
اإلنتاج المحلي للشبكة الوطني ة ف ي ع ام  ،2014واس توردت فلس طين  4670ج.و.س ،تمث ل ح والي عش ر
مرات ما انتجته محلياً ،ويستورد لبنان كل م ا ھ و مت اح م ن الش بكة الس ورية ،ويظ ل ف ي حاج ة إل ى المزي د،
فيعمد إلى تقنين الكھرب اء عل ى الش بكة .ويعتب ر الوض ع ف ي ك ل م ن ال يمن والس ودان حرج ا ً ،حي ث ال تص ل
الشبكة إلى المناطق الريفي ة ،وأن نس بة الس كان الم زودين بالكھرب اء ف ي ك ل منھم ا ف ي ح دود  ٪52و٪ 31
على الترتيب).(45
ويوجد تفاوت واضح في حصة الفرد السنوية من الطاقة الكھربائي ة المنتج ة ف ي ال دول العربي ة ،وھ ي
مرتفع ة للف رد ف ي دول مجل س التع اون )بس بب ح دة الظ روف المناخي ة ،وسياس ات دع م الطاق ة ،وارتف اع
مستويات المعيشة ،والقصور في اجراءات الترشيد( ومتدنية في حالة الدول األق ل نم واً .فعل ى س بيل المث ال،
خالل عام  ،2014بلغ نصيب الفرد من الطاق ة الكھربائي ة  16840ك.و.س/س نة ف ي دول ة قط ر ) 2ملي ون
نس مة( ،مقاب ل  1019ك.و.س/س نة ف ي المغ رب ) 33ملي ون نس مة( ،وبل غ  317ك.و.س/س نة للف رد ف ي
السودان ) 37مليون نسمة( .ويوضح الشكل ) (13مقارنة في نصيب الفرد من الطاقة الكھربائي ة ب ين ال دول
العربية من جانب ،وبين عام  – 2010أي قبل أحداث الثورات في ع دد م ن ال دول مباش رة ،وع ام ،2014
من جانب آخر.
شكل ) - (13مقارنة التطور في نصيب الفرد من الطاقة الكھربائية في الدول العربية بين عامي  2010و2014

)(46

) (45االتحاد العربي للكھرباء ،النشرة اإلحصائية  ،2014ص .11 ،16 ،8 ،6 ،4
) (46االتحاد العربي للكھرباء ،النشرتان اإلحصائيتان لعام  :2010ص ،16 .ولعام  : 2014ص .11
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-34والشك أن األحداث السياسية والظروف األمنية وع دم االس تقرار الت ي م رت بھ ا ع دد م ن ال دول ،وال
ت زال قائم ة ف ي بعض ھا ،ق د أث رت عل ى نص يب الف رد م ن الطاق ة الكھربائي ة .فم ن المالح ظ نق ص ح اد ف ي
نصيب الفرد من الطاقة المنتجة في ليبيا وسوريا عام  ،2014وبدرجة أقل في اليمن.
ووصل إجمالي القدرات المركبة لمحطات إنتاج الكھرباء في ال دول العربي ة  246333م.و ،.أنتج ت
طاقة قدرھا  1038ألف ج.و.س ،.في حين أن الطاقة المطل وب إنتاجھ ا بحل ول ع ام  2025س تكون بح دود
 2227أل ف ج.و.س) .(47وبالت الي ،عل ى ال دول العربي ة العم ل عل ى رف ع الق درات المركب ة إل ى نح و 500
ج.و ،.خالل السنوات العشر القادمة .ويتطلب األم ر (1) :إض افة ق درات مركب ة جدي دة بح والي  255ج.و.
لتلبي ة الطل ب المتوق ع عل ى الطاق ة (2) ،إح الل وتجدي د الق درات المركب ة الحالي ة طبق ا ً ل دورات العم ر
االفتراض ي ،والت ي ُتق در بثل ث الق درات المركب ة العامل ة حالي ا ً )أي ح والي  82ج.و (3) ،(.تح ديث ورف ع
قدرات محطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع .ويتطلب تحقيق ذلك ،توفير استثمارات ضخمة.
ومن المتوقع أن تعاني البنية التحتية لقط اع الكھرب اء العرب ي م ن ض غوط كبي رة ف ي الس نوات القادم ة
ألسباب عدة ،منھا تلبية الطلب المتزايد على االستھالك ،والحاجة إلى مد الشبكة الكھربائية إلى مناطق ريفية
ال توجد فيھ ا حالي ا ً )ال يمن والس ودان( .وتعتب ر ش بكات ال ربط الكھرب ائي الموج ودة اآلن – باس تثناء ش بكات
دول الربط الخليجي – محدودة القدرة ،مع مالحظة تدني كميات الطاقة المتبادلة وعدم االس تفادة م ن خط وط
الربط الحالية كما يجب.
 .2إنتاج الكھرباء من الطاقة المتجددة
رغم أن المنطقة العربية تتمتع بإمكانات كبيرة في مص ادر الطاق ة المتج ددة ،كم ا أعلن ت معظ م ال دول
عن أھدافھا الوطنية في ھذا المجال ،إال أن نس بة مس اھمة ھ ذه المص ادر ف ي الم زيج ال وطني لل دول ال ت زال
محدودة .ويوضح الج دول ) (6الق درات المركب ة إلنت اج الكھرب اء م ن مص ادر الطاق ة المتج ددة ف ي المنطق ة
العربية ،شامالً المصادر المائية ،ونسبة مساھمتھا في إجمالي القدرات خالل عام .2014
جدول ) - (6القدرات المركبة )م.و (.إلنتاج الكھرباء من مصادر الطاقة المتجددة في العام 2014
طاقة الرياح

القدرات
الكھرمائية
)م.و(.

12

إجمالي
القدرة
المركبة من
مختلف
المصادر
)م.و(.
4189

الدولة

النظم
الكھرشمسية
)م.و(.

المركزات
الشمسية
الحرارية
)م.و(.

األردن

13.6

-

1.5

27374

اإلمارات العربية
المتحدة

33

100

-

-

3925

البحرين

5

-

0.5

-

)م.و(.

 ٪مساھمة
الطاقة
المتجددة
في إجمالي
القدرات
المركبة
0.6
0.5
جزء من
الف

) (47االتحاد العربي للكھرباء ،النشرة اإلحصائية  ،2014ص .21 ،6 ،4
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-35تونس

20

-

245

66

4249

8

الجزائر

7.1

25

10

228

15957

2

المملكة العربية
السعودية

19

-

-

-

65507

0.0003

السودان

0.5

-

-

1593

3142

51

سوريا

2

-

-

1505

9603

16

العراق

-

-

-

2513

25589

10

عُمان

0.7

-

-

-

8258

-

فلسطين

4

-

-

-

144

3

قطر

1.2

-

-

-

8755

0.0001

الكويت

1.8

-

-

-

15719

-

6

لبنان
ليبيا

) (48

-

0.5

220

2690

8

5

-

-

-

9455

-

F30

40

) (49

20

610

2800

32246

المغرب

15

20

750

1770

8012

30

اليمن

3

-

-

-

1519

0.2

اإلجمالي

176.9

165

1617.5

10707

246333

177000

4400

370000

1055000

5
19

مصر

)(50

اإلجمالي العالمي

F31

11

المصدر :تم اعداد ھذا الجدول استناداً إلى البيانات في Future Energy Index AFEXS 2015, Renewable
) ،Energy, RCREEE (P. 35النشرة اإلحصائية  2014لالتحاد العربي للكھرباء )ص ،(4وتقرير REN21 2015
ومراسالت ممثلي جھات حكومية.

وتحظى تكنولوجيا النظم الكھرضوئية )الخاليا الفوتوفلطية( باھتمام الكثير من الدول رغ م ال نقص ف ي
التجرب ة بش أنھا ف ي البيئ ة العربي ة ،ويرج ع ذل ك إل ى أن مش اريعھا ال تتطل ب برنامج ا ً زمني ا ً ط ويالً ،وھ ي
مالئمة للمناطق المعزولة ومناسبتھا ولألحمال الصغيرة والمتوسطة .وبلغ إجمالي الق درات المركب ة م ن ھ ذه
النظم حوالي  177م.و .في نھاية  ،2014مقابل  177ألف م.و .عالميا ً.
وتس تخدم المرك زات الشمس ية الحراري ة إلنت اج الكھرب اء ف ي المغ رب والجزائ ر ومص ر واإلم ارات
العربية المتحدة ،بإجمالي قدرات مركبة للمكون الشمس ي بلغ ت  165م.و .ف ي نھاي ة  ،2014مقاب ل 4400
م.و .عالميا ً .وتعتبر المغرب من أكثر دول المنطقة نش اطا ً ف ي مج ال إنش اء محط ات شمس ية حراري ة ،حي ث
يجرى العمل على تنفيذ محطة بقدرة  160م.و ،.في منطقة ورزازات كمرحلة أولى م ن إجم الي  500م.و.

) (48بريد الكتروني في  ،2015/7/6من مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة ،وزارة الطاقة والمياه.
) (49بريد الكتروني في  ،2015/8/26من المدير العام إلدارة الخاليا الفوتوفلطية ،ھيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية.
)REN21, Global Status Report 2015, P. 19 & 27 (50
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-36وتسعى المملكة العربية السعودية إلى إنشاء محط ات شمس ية )حراري ة ومباش رة( بق درات مركب ة تص ل إل ى
 41ج.و .بحلول عام . (51 ) 2032
F33

P

ويتركز استخدام طاقة الرياح إلنتاج الكھرباء تجاريا ً في المغرب ومص ر وت ونس والجزائ ر ،بإجم الي
قدرات مركبة بلغ حوالي 1618م.و .في نھاية  ،2014مقابل حوالي  370ال ف م.و .عالمي ا ً .وتھ تم األردن
حاليا ً بطاقة الرياح ،حيث طرحت ع دة مناقص ات لتنفي ذ محط ات ري اح بق درة 280م.و .تقريب ا ً )م ن القط اع
الخاص() .(52ويوضح الشكل ) (14القدرات المركبة )م.و (.لتكنولوجيات طاقتي الش مس والري اح ،بإجم الي
يصل إلى نحو  1960م.و .في الدول العربية.
شكل ) - (14إجمالي القدرات المركبة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة )شمس ورياح( في الدول العربية عام 2014
المركزات الشمسية الحرارية

النظم الكھرضوئية

طاقة الرياح
2500
2000
1500
م.و.
1000
500
0

ومن المالحظ سعي أغلب الدول العربية لوضع خطط وب رامج وتش ريعات وسياس ات تحفيزي ة وآلي ات
تمويلي ة وسياس ات جاذب ة لالس تثمارات الخاص ة لنش ر اس تخدام الطاق ة المتج ددة  -خاص ة الطاق ة الشمس ية -
على نطاق واسع ،وذلك في سياق تنويع مصادر الوقود والحفاظ على البيئة ،وتحقيق أمن الطاقة .وق د بلغ ت
االس تثمارات ف ي ال دول العربي ة ف ي ھ ذا القط اع ح دود  1.9بلي ون دوالر ع ام  ،2012أي م ا يع ادل س تة
أضعاف مجموع االستثمارات عام  .(53)2004ومن المھم العمل على وضع مواصفات للشبكة وتط وير نظ م
التشغيل بما يسمح بربط مجموع توليد الكھرباء من الطاقة المتجددة بدون أية مشاكل فنية.

) (51االسكوا" ،اعتماد وتطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة في البلدان األعضاء في االسكوا" ،2013 ،ص .11 ،10
) (52مؤتمر الطاقة العربي العاشر ،أبو ظبي 23 – 21 ،ديسمبر  ،2014الورقة القطرية :المملكة األردنية الھاشمية ،ص .37
) (53تقرير" أفد" :طاقة متجددة يصدرھا العرب مع النفط والغاز ،المنتدى العربي للطاقة والبيئة ،الشارقة ،أكتوبر  ،2013ص 2
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-37 .3إنتاج الكھرباء من الطاقة النووية
يتطل ب اس تخدام الطاق ة النووي ة ف ي األغ راض الس لمية والت ي م ن أھمھ ا إنت اج الكھرب اء والمي اه
ً
خاصة من قبل الدول النامية ،الحاجة إل ى غط اء سياس ي وموافق ة دولي ة للحص ول عل ى
الصالحة للشرب،
المعدات والتكنولوجيا ،والوقود النووي ،باالضافة إلى تعقيدات معالجة النفايات ،إلى جانب ضرورة ت وافر
اإلطار المؤسسي والمعرفة الفني ة .وتس ھم المحط ات النووي ة بنس بة ح والي  ٪2.6م ن إجم الي االس تھالك
النھائي للطاقة الكھربائية في العالم) ،(54وتتسم بارتفاع تكلفتھا الرأسمالية.
وتعتبر المحطات النووية إلنت اج الطاق ة الكھربائي ة م ن محط ات التولي د الحراري ة البخاري ة ،ولكنھ ا
تعتمد على وجود مفاعل نووي  -كبديل عن المرجل البخ اري ف ي المحط ة الحراري ة التقليدي ة  -تتول د في ه
حرارة ھائلة نتيجة انشطار الذرة.
وتس تخدم مف اعالت الجي ل األول ،اليوراني وم الطبيع ي ،ف ي ح ين أن مف اعالت الجيل ين الث اني والثال ث
تستخدم اليورانيوم المخصب الذي يحتوي على نسبة بين  ٪5 - 2من اليورانيوم  .235ويعتم د التط وير ف ي
مفاعالت الجيل الرابع على استخدام النيترونات الس ريعة ،لق درتھا عل ى التعام ل م ع اليوراني وم  ،238ال ذي
ھو من النظائر غير االنشطارية أساسا ً ،والمتوفر بكميات كبيرة ،كما أن الجيل الرابع من المفاعالت س يكون
قادراً آلالف السنين على االستفادة من كميات آالف االطنان من اليورانيوم الخارج من الخدم ة م ن مف اعالت
األجيال الثالثة السابقة ،والمخزنة حاليا ً كنفايات.
ويتضمن تطوير تكنولوجيا المفاعالت النووية الجارية إمكانية االستفادة مستقبالً من عنص ر الثوري وم
 ،232والذي يوجد في القشرة األرضية بنسبة تتراوح ب ين ث الث إل ى أرب ع م رات أكث ر م ن اليوراني وم)،(55
في مفاعالت الجيل الرابع.
ولم يكن استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية وإنتاج الكھرباء مطروح ا ً م ن قب ل بش كل ج دي
في الدول العربية ،سوى في مصر والعراق خالل فت رة س تينيات الق رن الماض ي .فق د ب دأت مص ر خطواتھ ا
األولي في مجال األنشطة البحثية من خالل امتالك مفاعلين بحثيين .وأنش أ الع راق أول مفاع ل بحث ي بق درة
 2م.و ،.ثم تبنى في السبعينات برنامجا ً إلنشاء مفاعل آخر بالتعاون مع الجان ب الفرنس ي .وقب ل االنتھ اء م ن
تنفيذه ،وجھت له اسرائيل ضربة عسكرية مدمرة في حزيران/يونيو.1981
وف ي الثمانين ات ،اھتم ت ك ل م ن الجزائ ر وليبي ا باألبح اث الخاص ة باالس تخدامات الس لمية للطاق ة
النووية .وقد أعلن ع ن االس تراتيجية العربي ة لالس تخدامات الس ليمة للطاق ة الذري ة ،ف ي إط ار أنش طة جامع ة
الدول العربية والمنظمات المتفرعة عنھا .وقد أعلنت مؤخراً بعض الدول العربي ة ع ن اعتم اد ب رامج للطاق ة
النووية ،كأحد عناصر مزيج الطاقة الوطني ،وكما ھو موضح بالجدول ).(7

)REN21, Global Status Report 2015, P. 27 (54
) (55اﻻﺳﻜﻮا ،ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ "ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ ﻷﺟﻞ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ" ،2015 ،ص .15 ،14
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جدول ) - (7خطط ومشاريع الطاقة النووية في الدول العربية
الدولة
الجزائر

الوضع الحالي

الھدف
إنشاء المحطة األولى خالل -
الفترة - .2040 – 2030

يوجد مفاعالن بحثيان ،وقدرات وطنية متخصصة.
إنشاء لجنة الطاقة الذرية ،وإعداد الدراسات الفنية الخاصة بإنشاء أول مفاعل نووي
قدرة  1000م.و.
وقعت الجزائر وروسيا ،في  3أيلول/سبتمبر  ،2014اتفاقية تعاون في مجال استخدام
الطاقة النووية لألغراض السلمية ،تتعلق ببناء محطة نووية إلنتاج
الكھرباءP.(57F39)P
لم يتم بعد تحديد موقع المشروع ،ومن المخطط تمويله باستثمارات حكومية.

األردن

إنشاء محطة نووية بقدرة -
على -
م.و،.
2000
مرحلتين ،على أن يبدأ
تشغيلھما تباعا ً في الفترة -
بين .2025 – 2023

صدر قانون خاص باألنشطة النووية عام .2007
تم تحديد موقع المشروع )العمرة( ،وتوقيع مذكرة تفاھم مع شركة روسية لبناء المفاعل
األول في  28كانون الثاني /يناير .2013
سيتم تمويل المشروع بنظام بناء – تملك – تشغيل ).(BOO
جاري بناء وتطوير القدرات والكوادر البشرية ذات الصلة.

اإلمارات
العربية
المتحدة

مساھمة الطاقة النووية  -تم إنشاء ھيئة الطاقة النووية ،وإصدار التشريعات ذات الصلة في .2009
 التعاقد في تموز/يوليو  2012مع تجمع شركات القوى الكھربائية بكوريا الجنوبيةبنسبة  ٪25من إجمالي
إلنشاء المفاعل األول بقدرة حوالي  1400م.و .في موقع البركة ،على أن يتم التشغيل
الطاقة المنتجة عام
عام  ،2017ويليه تجھيز  3مفاعالت مشابھة.
 ،2020بإجمالي قدرات
مركبة  5600م.و.

المملكة
العربية
السعودية

تنفيذ محطات نووية -
بقدرات مركبة  18ألف -
ميغاواط حتى .2032
-

أعلنت الحكومة عن اھتمامھا بإنشاء محطات نووية عام .2009
إنشاء مدينة الملك عبد ﷲ للطاقة الذرية والمتجددة ،واعتماد االستراتيجية الوطنية ذات
الصلة عام .2010
توقيع مذكرات تفاھم للتعاون مع فرنسا وكوريا الجنوبية والصين وروسيا.
التعاقد مع استشاري إلجراء مسح حول التقنيات وإعداد المواصفات الفنية في ،2011
ووضع قائمة لثالث مواقع للمفاضلة بينھا.
أُنشئت الشركة النووية القابضة عام  ،2013وجاري بناء الكوادر الوطنية.
من المخطط تمويل المشروع باستثمارات حكومية.

إنشاء محطة بقدرة إجمالية -
 5000-4800م.و) .على -
مراحل( إلنتاج الكھرباء
وتحلية مياه البحر ،بموقع -
الضبعة ،في الفترة 2022
– .2026
-

يوجد مفاعالن بحثيان.
أ ُنشئت ھيئة المحطات النووية عام  ،1976وصدر القانون الخاص بالمنشآت واألنشطة
النووية عام .2010
تم تحديث الدراسات الخاصة بموقع الضبعة على ساحل المتوسط شمال مصر  ،ووضع
المواصفات الفنية ،وإعداد مستندات المناقصة.
وُ قِعت مذكرة تفاھم مع روسيا في شباط/فبراير  ،2015للتعاون في ھذا الشأن.
سيتم تمويل المشروع من مصادر داخلية وخارجية مع ضمانات حكومية.
من المخطط تشغيل المفاعل األول عام .2022

-

-

مصر

)E/ESCWA/SDPD/2015/IG.1/3(Part I). P. 15 &16.(56

)algeriaworld.net/2014/09/03 (57
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-39تجدر اإلشارة إلى أن التوجه نحو الطاقة النووية في حالة األردن يُعزى إلى توافر خ ام اليوراني وم م ن
ناحية ،وندرة الموارد الطبيعية للمياه والطاقة والحاجة إلى ال نفط والغ از ،وھ و م ا يمث ل عنص ر ض غط عل ى
اقتصادھا الوطني في ضوء تذبذب أسعار النفط من ناحية أخرى.
ويعتبر بعض الخبراء المصريين أن الخي ار الن ووي ف ي الحال ة المص رية ض رورة اس تراتيجية ملح ة،
حيث أن الموارد األحفورية من نفط وغاز طبيع ي غي ر كافي ة لس د الطل ب المتزاي د عل ى الطاق ة ،فض الً ع ن
مخاطر الدخول في مرحلة الفقر المائي وما يتطلبه ذلك من الحاجة لتحلية مياه البحر.
وينبع الخيار الن ووي ف ي حال ة اإلم ارات العربي ة المتح دة ف ي إط ار العم ل عل ى تنوي ع م زيج الطاق ة،
والحفاظ على الموارد الطبيعية ،وتعظيم القيمة المضافة للنفط والغاز ،وتأمين اإلمداد بالطاق ة والمي اه العذب ة،
ورفع القدرة العلمية والتقنية .وقد جاء التوجه العتماد الخيار النووي في المملكة العربي ة الس عودية ف ي إط ار
ما تقدم ،مع وجود ضغوط أخرى تتمثل في ارتفاع الطلب المحلي على الكھرباء ح والي  ٪8س نوياً ،م ع نم و
متسارع صناعياً ،ومعدل زيادة سكانية تصل إلى حوالي  ٪2.5س نويا ً) .(58وك ذلك األم ر ف ي حال ة الجزائ ر،
مع االھتمام بنقل التكنولوجيا.
ويبق ى الخي ار الن ووي م ن األم ور غي ر المتف ق عليھ ا ف ي ال دول النامي ة ،حي ث الض عف المؤسس اتي
واالضطرار إلى استيراد التكنولوجيا ،فض الً ع ن غي اب الق درات الوطني ة المؤھل ة .ويتطل ب الخي ار الن ووي
في الدولة النامية مستوى من االرتباطات الثنائية طويلة المدى مع الدولة التي ستتولى تنفيذ المشروع وتوريد
الوقود المخصب ،وھو ما يوثر بالتأكيد في أمن الطاقة واالستقالل الطاقي.
اإلطار  -3الطاقة النووية والمنظومة الوطنية ألمن الطاقة في بعض الدول العربية
أصبحت الطاقة النووية ،كمصدر إلنتاج الطاقة الكھربائية وتحلية مي اه البح رُ ،تمث ل خي اراً اس تراتيجيا ً
ل بعض ال دول العربي ة الت ي أعلن ت بوض وح ع ن برامجھ ا للطاق ة النووي ة عل ى الم دى المتوس ط والبعي د،
واتخذت إجراءات عملية في ھذا االتجاه ،مث ل األردن ومص ر واإلم ارات العربي ة المتح دة والمملك ة العربي ة
السعودية والجزائر.
ويظل التحدى األكبر في موضوع اس تخدام الطاق ة النووي ة ،ف ي س ياق مفھ وم أم ن الطاق ة ،ھ و إتاحي ة
الوقود النووي ونقل التكنولوجيا للدولة الت ي تري د اس تخدامه ف ي األغ راض الس لمية ،وتطبي ق مع ايير األم ان
النووي والتخلص اآلمن من النفاي ات بالجدي ة المطلوب ة ،إل ى جان ب ت وفر أط ر العم ل التش ريعية والمؤسس ية
والرقابي ة والمھ ارات الوطني ة .وب دون ھ ذه العوام ل مجتمع ة ،ال يعتب ر التوج ه نح و الطاق ة النووي ة إلنت اج
الكھرباء من ضمن المزيج االستراتيجي الضروري ألمن الطاقة.

)www.alriyadh.com/506654 (58
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رابعا ً  -أسعار الطاقة وآثار تقلباتھا على الدول العربية
تعتم د ال دول العربي ة عل ى المش تقات النفطي ة ،وعل ى الطاق ة الكھربائي ة – المنتج ة م ن ال نفط والغ از
الطبيعي – لتأمين خدمات الطاقة للمستھلك النھائي .وبالت الي تت أثر بص ورة مباش رة ب التطورات الجاري ة ف ي
ً
خاصة ما حدث منذ ح والي الع ام م ن انخف اض ل م يك ن متوقع ا ً ف ي أس عار ال نفط .وال
السوق العالمي للطاقة،
يزال مشھد ھذا السوق ضبابيا ً لجھة استمرار االنخفاض لفترة طويلة أو قصيرة ،واآلث ار المترتب ة عل ى ذل ك
في كل حالة ،فيما يتعلق بمكونات مزيج الطاقة والتخطيط االستراتيجي لھذا القطاع.
وم ن المالح ظ أن الس وق الع المي للطاق ة يش ھد انخفاض ا ً ف ي أس عار مع دات الطاق ة المتج ددة النت اج
الكھرباء )الخاليا الكھرضوئية بالدرجة األولى ،ومعدات إنتاج الكھرباء من طاقة الرياح( ،في حين لم تحدث
تغيرات ملحوظة في أسعار أسعار الفحم الحجري واليورانيوم  -كوقود نووي النتاج الكھرباء ،وم ن المتوق ع
استمرار ھ ذا الوض ع .وحت ى إذا ح دث بع ض التغي رات ،ف إن ت داعياتھا عل ى ال دول العربي ة ليس ت مباش رة،
بسبب ضآلة سعرھا في تركيبة كلفة إنتاج الكيلوات ساعة من الكھرباء.
لذلك كان من الضروري في ھذا الفصل ،البحث في أسعار الطاقة لجھ ة المح ددات والمتغي رات وآث ار
تقلباتھ ا ،م ع التركي ز عل ى م ا يتعل ق ب النفط والغ از والطاق ة المتج ددة ،حي ث تعتب ر ع دد م ن ال دول العربي ة
مصدراً رئيسيا ً المدادات النفط والغاز في السوق العالمية ،كما سبق إيضاحه في الفص ل األول م ن الدراس ة،
وبالتالي تحصل على عائدات ضخمة من ذلك .كما أنھا تتمتع بامكانات ھائلة من مص ادر الطاق ة المتج ددة ال
سيما الطاقة الشمسية ،وإلى حد ما من طاقة الرياح ،إضافة إلى أن ھن اك دوالً عربي ة أخ رى مس توردة لل نفط
والغاز ،في حين يمكنھا االستفادة من مصادر الطاقة المتج ددة ل ديھا .وس تناول ھ ذا الفص ل أيض ا ً البح ث ف ي
النتائج المالية المباشرة على الدول العربية جراء تقلبات أسعار النفط والغاز ،وفي التأثير عل ى سياس ات دع م
الطاقة ،وفي كافة النتائج األخرى غير المباشرة ،وكلھا مؤثرة في تحقيق أمن الطاقة.
ألف-

محددات مؤثرة في أسعار الطاقة

يتطلب الخوض في شؤون أسعار الطاقة ،النظر في مجموعة من المحددات التي تعتم د عل ى ع دد م ن
األسس ،من أھمھا ما يلي:
 تصنيف مصادر الطاقة ،ما بين موارد طبيعية ناضبة في إطار جغرافي يتأثر بعامل الندرة ،أو
متجددة ومتاحة للجميع في كل مكان )مثل طاقتي الشمس والرياح( ،وتلك التي تدخل في إطار
مصادر الطاقة الصناعية ،كمنتج له دورة اإلنتاج الخاصة به.
 المعرفة الفنية وما يرتبط بھا من دراسات ومعدات الزمة الستغالل مصدر الطاقة ،وانعكاس ذلك
على كل من المنتج )سواء كانت الدولة أو القطاع الخاص( والمستھلك.
 التمييز بين مصادر الطاقة التقليدية التي يمكن استخدامھا في سياق إطر مركزية وتطويعھا
للمستھلك النھائي ،كالطاقة النووية من الوقود النووي ،وكالوقود األحفوري إلى حد ما ،وبين
مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن استخدامھا في سياق أطر ال مركزية كالطاقة الشمسية وطاقة
الرياح وطاقة الكتلة اإلحيائية ،حيث يمكن للمستھلك االستفادة منھا مباشرة كطاقة حرارية و/أو
ميكانيكية أو بصورة غير مباشرة عبر إنتاج واستھالك الطاقة الكھربائية.
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الترتيبات المتعلقة باستغالل مصادر الطاقة المشتركة بين الدول ،مثل حقول النفط والغاز الطبيعي
أومصادر المياه .ويدخل في ھذا النطاق تكلفة الترتيبات القانونية الدولية ،والدراسات االستشارية
االقتصادية والمالية والفنية والمعدات واالنتاج واالستھالك ونظام مراقبة تنفيذ االتفاقيات ،الخ.
التمييز بين مصادر الطاقة القابلة للتخزين مركزيا ً و/أو المركزياً ،كمشتقات النفط والفحم الحجري،
ومصادر الطاقة غير القابلة للتخزين إال في ظروف معينة تتطلب تكنولوجيات وتجھيزات قد تكون
متوفرة وناضجة تقنياً ،وقد ال تكون متوفرة وال منتشرة تجارياً ،مما سوف يؤثر بالزيادة على كلفة
وحدة الطاقة المنتجة من ھذا المصدر )مثال :تسييل الغاز الطبيعي والغاز البترولي لتخزينھما،
وتخزين الطاقة الشمسية بشكلھا الحراري ،والطاقة المائية في خزانات مرتفعة ،وتخزين الطاقة
الكھربائية في البطاريات والمكثفات ،الخ(.
أھمية تنويع المصادر وتطبيق إجراءات كفاءة الطاقة على مستويات االنتاج النقل والتحويل
واالستھالك ،مع وجود نظام تسعير متدرج ومناسب ،أخذاً في الحسبان العالقة بين الظروف
االجتماعية ونظام تسعير الطاقة في الدولة ،ال سيما ما ينعكس في سياسات دعم الطاقة من ناحية،
وفرض رسوم لتمويل الخزينة العامة للدولة من ناحية أخرى.
تقييم اآلثار المترتبة على الظروف السياسية واألمنية والتحالفات و/أو النزاعات العالمية واإلقليمية
)أثر حرب أكتوبر  1973في إنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول والوكالة الدولية للطاقة(.
حماية الملكية الفكرية واحتكار الدول المتقدمة للتكنولوجيا ،وأثر ذلك على منتجي ومستھلكي الطاقة،
خاصة ما تصل بمحدودية فرص حصول الدول النامية على المعرفة الفنية.
تأثير االھتمام العالمي بالحد من آثار تغير المناخ والحفاظ على البيئة وانتشار مفاھيم التنمية
المستدامة ،واقتصاد منخفض الكربون ،والطاقة الخضراء ،وغيرھا ،على أسعار الطاقة .األمر الذي
يتطلب النظر في مستجدات مؤتمرات األمم المتحدة ذات الصلة.
تحديد الكميات المتوافرة للبيع من مصدر طاقة معين ،في الزمان والمكان ،والمدى الزمني ،والتكلفة
المالية عند االستجابة للطلب فور الحاجة إليھا.
أھمية وجود البدائل ،حيث أن غيابھا قد يخلق مناخا ً مالئما ً لالحتكار ،فيرفع األسعار بشكل مبالغ
فيه ،في حين أن توافرھا يسمح بالسياسة اإلغراقية في األسواق ،أو انھيار األسعار.
باء-

متغيرات مؤثرة في أسعار الطاقة

 -1نقط ارتكاز التجارة العالمية وأسعار النفط الخام ومشتقاته
للنفط ومشتقاته خصوصية نظراً لمالءمتھا الس تعماالت م ا زال ت تع اني م ن غي اب الب دائل المالئم ة،
ل ذلك تتع رض أس عار ال نفط الرتفاع ات ب ين الح ين واآلخ ر ،ال تلب ث أن تختف ي ليح ل محلھ ا انخفاض ات،
ألسباب عديدة ،نتناول أھمھا في ھ ذا الج زء .ويُب ين الش كل ) (15التغي رات ف ي أس عار ال نفط خ الل الخمس ة
عشرة عاما ً األخيرة )بين .(59)(2015 – 2000

)www.infomine.com/investment/metal-prices/crude-oil/all/ (59
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-42شكل ) – (15تطور أسعار النفط الخام في الفترة بين 2015 - 2000

تتمي ز التج ارة العالمي ة لل نفط الخ ام ومش تقاته ،بتمركزھ ا تقريب ا ً ف ي س وقين لل نفط )ف ي نيوي ورك
 ، NYMEXوفي لندن  ،(ICEوھناك أمكن ة أخ رى للتع امالت ،لكنھ ا مرتبط ة م ع ھ ذين الس وقين بتس ھيالت
االنترنت .ويتم التسعير على مدار الساعة في كل أيام السنة ،شامالً الخامات المرجعية مثل العرب ي الخفي ف،
ومتوسط غرب تكساس ) ،(West Texas Intermediate-WTIوبرنت )خام بح ر الش مال( .وتج ري عملي ة
ش راء وبي ع ش حنات ال نفط ،بأس لوب التس ليم الف وري أو التس ليم اآلج ل )تبع ا ً لم ا يتف ق علي ه طرف ا البي ع
والشراء( .ويتم اإلعالن عن ھ ذه األس عار ف ي نش رة متخصص ة ھ ي  .Platt’s Oil Grammوھ ذا األس لوب
في التداول يجعل األسعار عرضة للتغير ألسباب عديدة ،منھا أن كثير م ن الت داوالت ورقي ة ،وليس ت فعلي ة،
كم ا يمك ن أن يت رك مج االً للمض اربة م ع ص عود أو ھب وط األس عار ،وبالت الي تت أثر األس عار بالتوقع ات
المستقبلية والمخاطر والفوائد المصرفية وسعر تغير العملة والتوترات الجيوسياسية.
U

 -2العرض والطلب

يرتبط الع رض والطل ب بمع دل الزي ادة ف ي الطل ب عل ى ال نفط والغ از الطبيع ي ،وم دى وف رة  /نق ص
المعروض في السوق العالمي ،وامكانيات االنتاج فيما يتعلق بالتجھيزات وعمر اآلبار والتكنولوجيات ،وعدم
وجود بدائل فورية جاھزة.
ونظراً ألن السوق العالمي للنفط يعاني حاليا ً من وفرة في المعروض مع تباطئ في النم و االقتص ادي،
وخاصة في بعض الدول الرئيسة المستوردة للنفط مثل الصين والھند والدول الصناعية ،فضالً زي ادة اإلنت اج
الواليات المتحدة غير المسبوق من النفط والغاز وض خامة مخزونھ ا االس تراتيجي ،فق د ت أثرت س لبا ً عائ دات
ال دول العربي ة ال ُمص درة لل نفط ،خاص ًة م ع انخف اض ال واردات النفطيةاألمريكي ة الت ي وص لت إل ى أق ل م ن
النص ف للم رة األول ى من ذ عق د م ن الزم ان .وتش ير بع ض التق ارير إل ى أن ه م ن المحتم ل أن يس تمر اإلنت اج
األميركي السنوي من النفط بمعدل يزيد عن  200,000برميل/يوم حتى ع ام  ،2020م ع األخ ذ ف ي الحس بان
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-43الزيادة المتوقعة في اإلنتاج من كندا )نتيجة لرمال ال نفط( والبرازي ل )الحتياطاتھ ا النفطي ة ال وفيرة( ،وبالت الي
من الممكن ارتفاع صادرات كندا والبرازيل إلى  5ماليين برميل/يوم خالل السنوات القادمة).(60
ولعل متوسط السعر الحالي للنفط الخام وال ذي ي دور غالب ا ً ح ول  50دوالر/برمي ل ،فأق ل ،دل يالً عل ى
آثار الزيادة في العرض ،والذي سينعكس على عائد البيع في الدول ال ُمص درة وعل ى تكلف ة الطاق ة ف ي ال دول
المستوردة .وفي حالة استمرار ھبوط األسعار ،فإن اآلثار المتوقعة سوف تشمل ال دول النفطي ة ،م ع اخ تالف
حدتھا تبعا ً لحالة كل دولة .وھناك بعض الدول المصدرة تمكنت من تك وين احتياطي ات مالي ة كافي ة للمواءم ة
مع تراجع األسعار لفترة معقولة ،ولكن م ع اس تمرار حال ة التراج ع ف ي أس عار ال نفط ،ف إن ھ ذه االحتياطي ات
المتراكمة سوف تتآكل.
ومن اآلثار الجانبية المحتملة ،تراجع اإلنت اج م ن ال نفط والغ از الص خري بس بب الكلف ة العالي ة مقارن ة
باألسعار المنخفضة للنفط واحتماالت حدوث مشكلة مالية لفشل كثير من الشركات المنتج ة ف ي خدم ة ديونھ ا
وارتفاع المخاطر المصاحبة لالستثمار في ھذا المجال .وھناك احتم ال أن تواج ه بع ض آب ار ال نفط ف ي بح ر
الشمال مخ اطر اإلغ الق أو وق ف تنفي ذ بع ض المش روعات االس تثمارية لإلنت اج ھن اك ،الرتف اع التكلف ة إل ى
أكث ر م ن  60دوالر/برمي ل) .(61وربم ا تش ھد بع ض ال دول العربي ة )مص ر ،لبن ان( تط ورات فيم ا يتعل ق
باالكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في منطقة شرق حوض المتوسط ،قد يكون لھا آثار بعيدة المدى من حيث
االستثمار واإلنتاج والبنية التحتية وأسعار السوق.
 -3تركيبة أسعار المشتقات النفطية
من المالحظ أن الكلفة في الصناعة النفطية أمر يدخل في نطاق التعتيم ،فالكلفة ھي عنصر أساسي ف ي
التس عير ومعرفتھ ا بش كل علن ي دقي ق غي ر مؤك دة ف ي الص ناعة النفطي ة .يض اف إل ى ذل ك إمكان ات االنت اج
والكميات التي يتم فعالً انتاجھا في ظروف مختلفة من قبل الشركات ضمن إطار "عق ود االمتي از" أو "عق ود
تقاسم االنتاج" ،والتي تتم أيضا ً في غياب الشفافية في كثير من االحيان .ويتكون السعر الذي يدفعه المس تھلك
النھائي لقاء الحصول على وحدة من الوقود من:
 س عر ال نفط الخ ام المواك ب لألس عار العالمي ة ش امالً كلف ة االس تخراج ،فض الً ع ن أرب احالشركات وعائدات الدول المنتجة.
 كلفة النقل إلى مصافي التكرير وھي ضئيلة نسبياً ،وكلفة التكرير في المصافي وعائداتھا الت يتغطي الكلفة ،بما في ذلك الكلفة االستثمارية ،وأرباح المالكين.
 الضرائب على المشتقات النفطية ،والت ي تتقاض اھا حكوم ات ال دول المس تھلكة ،ل دعم الخزان ةالعامة للدولة .وفي بعض ال دول الت ي تم ارس سياس ة دع م أس عار المحروق ات النفطي ة ،يمك ن
الغاء ھذه الضرائب كليا ً أو جزئيا ً في إطار ما يسمى بالدعم الضريبي.
) (60موجز سياسات منتدى مركز بروكينجز الدوحة للطاقة  ،2012تقرير مركز بروكينجز الدوحة ومبادرة أمن الطاقة ،ص.10 .
)www.alarabiya.net/ar/aswaq/2015/01/02 (61
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-44ويوضح الجدول ) (8أمثلة لتركيبة سعر برميل النفط في بعض الدول ال ُمستھلكة ،متضمنة سعر
النفط الخام تقديراً )شامالً سعر البرميل والتأمين والشحن( ،والضريبة ،وكلفة ھامش الصناعة في عام
.(62)2013
جدول ) - (8تركيبة سعر برميل النفط في بعض الدول المُستھلكة عام ) 2014دوالر أميركي/برميل(
الدولة
الواليات
المتحدة
اليابان
ألمانيا
إيطاليا
المملكة
المتحدة

سعر برميل خام
النفط،
) %في اإلجمالي(
89.4
)(% 60.6

قيمة الضريبة،
) %في اإلجمالي(
21.9
)(% 14.8

كلفة ھامش
الصناعة،
) %في اإلجمالي(
36.3
)(% 24.6

104.2
)(% 47.9
99.8
)(% 36.2
99.1
)(% 29
100.1
)(% 29.7

72.8
)(% 33.4
150.9
) (% 51.5
194.8
)(% 57.1
202.5
)(% 60.1

40.6
)(% 18.7
42.4
)(% 14.5
47.6
)(% 13.9
34.6
)(% 10.3

إجمالي سعر برميل النفط
147.6
217.5
293.1
341.4
337.2

ويتبين من الجدول ) (8أن بعض الدول تفرض ضريبة قد تتعدى قيمتھا  ٪ 50من سعر برميل النفط
الخام ،مثل ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة ،بما يمكن أن يجعل العائدات المالية المباشرة لھذه الدول من
النفط تزيد عن عائدات الدول المنتجة.
 – 4أسعار الغاز الطبيعي
ھناك نوع من االرتباط التقليدى بين سعر عقود النفط وسعر عقود الغاز الطبيعي المسال في السوق،
على أساس المحتوى الحراري .فكل برميل نفط يحتوي على حوالي  5.8مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبذلك تصبح األسعار مترابطة بمعادالت سعرية ،إال أنھا ذات تقلبات أقل حدة ،كما أنھا تتم بموجب اتفاقيات
ثنائية وبدون اإلفصاح عن السعر في أغلب األحيان.
وقد انخفضت األسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال حالياً ،بشكل ملحوظ ،لعدة أسباب منھا انخفاض
أسعار النفط ووفرة المعروض في السوق ،والتطورات التقنية التي أسھمت في تخفيض تكاليف استخراج
الغاز وضغطه  /إسالته ،والنمو الكبير في إنتاج الغاز الصخري في الواليات المتحدة ،مع تقليل الواردات
األمريكية النفطية من منطقة الشرق األوسط ،وقيام كثير من شركات اإلنتاج بتنفيذ مشروعات تسييل الغاز
والتصدير إلى أوربا وآسيا .ومن المحتمل مستقبالً استمرار ھبوط أسعار الغاز لوفرة المعروض من الوقود
األحفوري عالمياً ،واكتشافات الغاز الجديدة في أستراليا وما يرتبط بھا من مشروعات مزمع إقامتھا إلنتاج
)OPEC Annual Statistical Bulletin 2015, P. 90. (62
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-45المزيد من الغاز المسال ،عالوة على االكتشافات الحديثة للغاز في شرق أفريقيا وشرق المتوسط ،فضالً عن
العودة المتوقعة إليران إلى السوق العالمي كمنتج كبير للوقود البترولي .وتكفي اإلشارة الى أن ھذه العوامل
حالت أيضا ً دون وجود أسعار غاز موحدة عالمياً ،فھي مختلفة بين منطقة جغرافية وأخرى .وكمثال ،يوضح
الجدول )(63 ) (9أسعار الغاز في بعض الدول المتقدمة بمناطق مختلفة في العالم خالل الفترة بين - 2012
.2014
F71

جدول ) - (9أسعار شراء الغاز الطبيعي في مناطق مختلفة )دوالر أميركي/مليون وحدة حرارية بريطانية(
العام

سعر الغاز الطبيعي المضغوط

2012
2013
2014

ألمانيا )متوسط
سعر االستيراد(
10.93
10.73
9.11

بريطانيا

الواليات المتحدة

كندا

أسعار الغاز الطبيعي المسال
)متوسط السعر ،شامالً التكلفة
والتأمين والشحن(
اليابان

9.46
10.63
8.22

2.76
3.71
3.45

2.27
2.93
3.87

16.75
16.17
16.33

وھناك تغيير في توجھات بعض الدول ،مثل اليابان التى أغلقت محطاتھا النووية عقب حادث محطة
فوكوشيما النووية عام  ،2011واعتمدت على الغاز المسال كمصدر للطاقة ،مع اتجاه مشابه في كوريا
الجنوبية ،وھما من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في العالم )بكميات في حدود نصف حجم السوق
العالمي( .وتتجه اليابان اآلن ،في ضوء التقدم التقني في مجال التكنولوجيا واألمان النووي ،إلى إعادة فتح
منشآتھا النووية إلنتاج الطاقة .ومن المتوقع ،في ھذه الحالة ،مزيد من الوفرة في سوق الغاز.
وتجدر اإلشارة إلى أن الوفرة الحالية في إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق األوسط وشرق
المتوسط ،أدت إلى ھبوط أسعار بيع الغاز في الدول العربية المُصدرة مثل قطر والجزائر وليبيا والعراق.
 - 5التطور التقني في عمليات االستكشاف واإلنتاج والنقل
يسھم التطور التقني في زيادة االكتشافات في البر والبحر ،وفي األماكن العميقة ،ورفع كفاءة التكرير
في المصافي ،وتحسين خواص المشتقات النفطية ،وتسييل الغاز الطبيعي ،فضالً عن التطور في صناعة نقل
النفط/الغاز )عبر خطوط أنابيب وشبكات غاز أو ناقالت عمالقة( ،األمر الذي يسھم في زيادة المعروض،
وسھولة الحصول عليه.
جيم – أسعار الطاقة من المصادر المتجددة
تعتب ر الطاق ة المتج ددة )باس تثناء الوق ود البيول وجي المص نع( م ن الم وارد الطبيعي ة المتاح ة ،إال أن
التكنولوجي ات الالزم ة لالس تفادة منھ ا تتطل ب اس تثمارات رأس مالية عالي ة ،كم ا تختل ف الج دوى االقتص ادية
لالس تفادة م ن المص در المتج دد م ن مك ان آلخ ر .وعل ى س بيل المث ال ال الحص ر ،تختل ف كلف ة إنت اج وح دة
)www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world- (63
. P.27. energy-2015-full-report.pdf

45 | P a g e

-46الطاقة من مصدر الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخاليا الكھرض وئية م ن موق ع آلخ ر ،طبق ا ً لكثاف ة اإلش عاع
الشمسي الكلي الساقط على الخلية وعدد س اعات س طوع الش مس وأي ام الغي ام ف ي الس نة ،وم دى الحاج ة إل ى
وجود نظام تخزين ،وغيرھا .وفي مش اريع طاق ة الري اح إلنت اج الكھرب اء ،تت أثر الكلف ة االقتص ادية بمتوس ط
سرعات وتوزيع وتردد الرياح على مدار العام ،والخصائص الطبوغرافية للموقع ،الخ.
ول م تت أثر أس عار مع دات الطاق ة المتج ددة عالمي اً ،ب التطورات الحديث ة ف ي أس واق ال نفط والغ از .وق د
لوحظ في الس نوات األخي رة زي ادة االس تثمارات العالمي ة ف ي مجاالتھ ا المتنوع ة بنس بة ح والي  ٪16س نويا ً،
لتصل إلى  270بليون دوالر في  ،2014مقابل  232بليون دوالر ف ي  ،2013وأن النم و ف ي ھ ذا القط اع
يتصل في األغلب باإلنتاج الكھرمائي ،وطاقتي الرياح والشمس )أساسا ً ال نظم الفوتوفلطي ة( والكتل ة الحيوي ة.
ورغم أنه لم تحدث تغيرات ملموسة ف ي كلف ة وح دة الطاق ة المنتج ة م ن ھ ذه المص ادر المتج ددة ف ي 2014
عن العام السابق ،إال أنھا أصبحت منافسة تجاريا ً ،ويتم تصنيع معداتھا على نط اق واس ع ف ي عدي د م ن دول
في العالم .ويوضح الجدول الملحق بھذه الدراس ة ،عرض ا ً للتكلف ة الرأس مالية للتكنولوجي ات المنتش رة تجاري ا ً
في عام  ،2014ومقارنة بين كلفة انتاج الكيلوات ساعة من ھذه المصادربين عامي .(64) 2014 ،2013
دال – النتائج المالية المباشرة على الدول العربية
تتمثل التداعيات المالية المباشرة لتقلبات أسعار النفط في األسواق العالمية عل ى ال دول ال ُمص درة لل نفط
ف ي انخف اض العائ دات ،والت ي تعتب ر داعم ا ً رئيس ا ً الحتياط ات المص ارف المركزي ة العربي ة م ن العمل ة
األجنبية ،والمساھم األول في الناتج المحلي االجمالي ،وأساس الفائض في الميزانيات العامة للدولة.
ويوض ح ك ل م ن )) :(65أ( الج دول ) :(10المتوس ط الس نوي لس عر ال نفط لس لة خام ات منظم ة ال دول
المصدرة للبترول )أوبك( ،وقيمة الصادرات النفطية العربية ،ونسب مساھمتھا في إجمالي الناتج المحل ي ف ي
الفت رة ب ين  ،2013 – 2011والت ي انخفض ت ب التوازي م ع انخف اض أس عار ال نفط ف ي األس واق العالمي ة
عامي  2014و) ،2015ب( الشكل ) :(16نسبة مس اھمة مبيع ات ال نفط والغ از ف ي إجم الي الن اتج المحل ي
لحكومات الدول المصدرة لنفس الفترة.
جدول ) - (10المعدالت السنوية لسعر النفط وقيمة الصادرات النفطية العربية من  2011إلى 2013
العام
2011
2012
2013

متوسط السعر السنوي للنفط لسلة خامات أوبك
)دوالر/برميل(
107.5
109.5
105.9

قيمة الصادرات النفطية العربية
)مليار دوالر(
661.2
718
674

)REN21, Global Status Reoprt 2014 (P. 64) & 2015 (P. 19 & 75). (64
) (65صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي الموحد ،عام  –2013ص ،117 .عام  –2014ص398 ،123 .
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-47شكل ) – (16نسبة مساھمة مبيعات النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي للدول العربية خالل الفترة 2013 - 2011
2011

2012

2013
إجمالي الدول العربية
السودان
اليمن
عمان
مصر
ليبيا
الكويت
قطر
العراق
سوريا
المملكة العربية السعودية
الجزائر
تونس
البحرين
اإلمارات العربية المتحدة
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 %مساھمة عائدات النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي

ويتبين من الشكل ) (16انخفاض مساھمة العائدات البترولية في إجمالي الن اتج المحل ي لل دول العربي ة
في الفترة بين  2011و 2013نتيجة انخفاض أس عار ال نفط ل وفرة المع روض .فعل ى س بيل المث ال ،وص لت
نس بة مس اھمة العائ دات النفطي ة ف ي الن اتج اإلجم الي المحل ي للمملك ة العربي ة الس عودية ح والي  ٪37ع ام
 ،2013مقاب ل  ٪41ع ام  .2011وانخفض ت نس بة المس اھمة ف ي الع راق إل ى ح والي  ٪49ع ام ،2013
مقابل حوالي  ٪55عام  .2011وفي الجزائر ،بنسبة  ٪21عام  ،2013مقابل  ٪27عام .2011
وتجدر اإلشارة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ،ال سيما اإلمارات العربية المتحدة والمملكة
العربية السعودية وقطر والكويت ،لديھا احتياطات مالية ضخمة تمكنھا من االستمرار دون صعوبات تذكر
في ظل أسعار النفط الحالية ،والتي ھبطت بنسبة حوالي  % 60منذ حزيران/يونيو  ،2014حيث تدور
األسعار حاليا ً حول  50دوالر/برميل ،فأقل.
ومن المحتمل – حال استمرار االنخفاض على المدى الطويل -استنزاف احتياطات ھذه الدول ،وتأثر
أسعار عمالتھا الرتباطھا بالدوالر األمريكي ،الذي ھو في مرحلة ارتفاع مقابل العمالت األخرى .األمر
الذي يمكن أن يؤدي إلى بطء النمو االقتصادي ،وعجز في الميزانيات ،وضعف فرص التوظيف .وقد
قدر البنك الدولي )  ( 66حجم الخسائر التي سوف تتحملھا دول مجلس التعاون الخليجي ،في حال استمرار
تدني أسعار النفط إلى المعدل المذكور ،بحوالي  215بليون دوالر في ستة أشھر ،تعادل حوالي أكثر من
 % 14من إجمالي الناتج المحلي لھا.
P

67

F

)www.aljazeera.net/programs/economyandpeople/2015/2/7 (66
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-48وتحتاج كل من اإلمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة العربية السعودية  -وفقا ً لصندوق النقد
الدولي  -إلى سعر يتراوح بين  100 - 80دوالر/برميل من أجل الحفاظ على ميزانياتھا السنوية) .(67وربما
تعمد دولة الجزائر ،إذا طالت فترة انخفاض األسعار ،إلى زيادة انتاجھا لتأمين نفس العائدات المالية ،إلى
جانب ضغط النفقات العامة.
وفي الدول العربية المس توردة لل نفط ومش تقاته ،فس وف ي ؤدي انخف اض األس عار ،إل ى م ردود إيج ابي
على موازناتھا.
ھاء  -التأثير على سياسات الدعم
يتمثل مفھوم دعم الطاقة )المشتقات النفطية والغاز الطبيعي والكھرباء( في اعتماد سعر أقل من السعر
المرجعي )الكلفة الحقيقية لحصول المستھلك على الطاقة( .وتتنوع أشكال الدعم ،بين سعر بيع للمستھلك أقل
من سعر التكلفة ،دعم ضريبي ،دعم المنتجين لنشر استخدام مصدر معين ،مثل آلية التعريفة المميزة ) Feed
 (in Tariffلشراء الكھرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة .وللدعم أھداف إقتصادية واجتماعية
وسياسية منھا ما ھو إيجابي )محاربة الفقر ،تحفيز النمو ،(....ومنھا ما ھو سلبي )إخفاء كفاءة االنتاج،
تشويه التنافسية ،الرشوة السياسية.(....
وال توجد بيانات دقيقة حول مبالغ الدعم وتفاصيلھا ،لعدم تضمين الموازنات العامة في بعض الدول
بيانات الدعم قبل الضرائب ،حيث يتم تحويله من بنود خارج الموازنة .وتختلف األرقام المتاحة بين تقديرات
كل من الدول ،والمصادر الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،ألنھا ال تتضمن عادة تقديرات
دعم الطاقة للمنتجين ،والدعم الضريبي)موارد ضريبية مھدرة من الموازنة العامة للدولة( ،لكنھا تمثل الحد
األدنى المتاح على أية حال.
وتم ارس معظ م ال دول العربي ة ال دعم بش كل أو ب آخر .وھن اك س ت دول عربي ة ض من الئح ة العش رة
بلدان األولى الداعمة للطاقة في العالم ،وھي :الكويت ،الس عودية ،قط ر ،ليبي ا ،اإلم ارات ،الجزائ ر .ويوض ح
الج دول ) (11تق ديرات كلف ة ال دعم ف ي دول مجل س التع اون الخليج ي خ الل ع ام واح د )اس تناداً إل ى تقري ر
صندوق النقد الدولي لعام .(2013
ج دول ) :(11تكلف ة دع م الطاق ة ف ي دول مجل س التع اون الخليج ي خ الل ع ام واح د )ملي ون دوالر
أميركي() . (68
F73

P

الدولة

البحرين
اإلمارات العربية

دعم النفط
)جازولين،
كيروسين ،زيت
الديزل(
1389
1656

دعم الغاز الطبيعي

دعم الكھرباء

اإلجمالي

غير متاح
11520

665
6370

2054
19546

) (67موجز سياسات منتدى مركز بروكينجز الدوحة للطاقة  ،2012تقرير مركز بروكينجز الدوحة ومبادرة أمن الطاقة ،ص.11 .
)Chris Charles, Tom Moerenhout and Richard Bridle, The Context of Fossil-Fuel Subsidies in the GCC Region (68
and Their Impact on Renewable Energy Development, May 2014, GSI REORT,GSI, iisd, P. iv.
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-49المتحدة
عمان
قطر
الكويت
المملكة العربية
السعودية
إجمالي الدعم

2189
2123
4968
44545

5348
1860
2080
غير متاح

550
2090
4680
14820

8087
11782
6073
59365

56870

20808

29157

106835

وق د أدي ھب وط أس عار ال نفط إل ى تخف يض مخصص ات ال دعم ،وتحس ين موازن ات ال دول المس توردة
للنفط ،وبالتالي إمكانية تحويل المبالغ التي يتم توفيرھا إل ى ش بكات الض مان االجتم اعي ،بم ا يس ھم ف ي الح د
من الفقر ب ين الفئ ات الض عيفة .وم ن المحتم ل أن ي ؤدي أيض ا ً إل ى توجي ه ال دعم إل ى الطاق ة المتج ددة ،عب ر
اعتماد آليات مناسبة لظروف الدولة التي ترغب في ھذا التوجه.
وتج در اإلش ارة إل ى "حال ة مص ر" -عل ى س بيل المث ال ودون الحص ر  -حي ث أق ر مجل س ال وزراء
المصري بتاريخ  2014/9/17ھذه اآللية ،على أس اس أس عار مدعوم ة للمن تج ومس تمرة حت ى نھاي ة العم ر
االفتراضي للمشروع ) 20سنة لمشاريع الرياح و 25سنة لمشاريع الطاقة الشمسية( ،تتراوح م ا ب ين 9.57
و 11.48سنت أميركي للكيلووات ساعة المنتج من محطات الرياح في فترة الخم س س نوات األول ى إل ى م ا
يت راوح م ا ب ين  4.6و 11.48س نت أميرك ي الحق اً ،وتت راوح م ا ب ين ح والي  12إل ى  14.4س نت
أميركي/كيلوات ساعة منتجة من الطاقة الشمسية) .(69وفي ھ ذه الحال ة ،والح االت المش ابھةُ ،يش كل انخف اض
سعر النفط زيادة في أعباء الدعم ،والعكس صحيح.
واو  -النتائج غير المباشرة
ال يوجد وضوح كاف فيما يتعلق بالنتائج غي ر المباش رة عل ى سياس ات الطاق ة والتوجھ ات االقتص ادية
في الدول العربية ،ألن المنطقة العربية ،ومنذ العام  ،2011تعاني ف ي بعض ھا م ن ع دم االس تقرار السياس ي
واألمني الذي وصل إلى نزاعات مسلحة أثرت على تماس ك الدول ة )تحدي داً ليبي ا وس وريا وال يمن والع راق(.
ويع اني ع دد آخ ر م ن االنعكاس ات الت ي ال يمك ن إغف ال نتائجھ ا المباش رة وغي ر المباش رة م ن ج راء ھ ذه
األوضاع ،كما ھو الحال في كل من األردن ولبنان بسبب نزوح ماليين الالجئين السوريين إليھما ،في وق ت
تعجز فيه المؤسسات الدولية ع ن القي ام ب دورھا األخالق ي بمس اعدة ھ ؤالء ،وال تت وفر إحص اءات دقيق ة ع ن
نتائج ھذا النزوح على الوضع االقتصادي لكال البلدين )فوائض اليد العاملة ،توافر الحد األدن ى م ن الخ دمات
المعيشية من طاق ة وص حة وتعل يم وغ ذاء ومي اه ،ومخ اطر أمني ة وسياس ية ،ال خ .(.وتت أثر اقتص ادات ال دول
النفطية بما يجري في محيطھا من أحداث )دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر(.
وتجدر اإلشارة إلى تأثيرات أخرى ناتجة عن ع دة عوام ل عالمي ة ،منھ ا ب طء نم و االقتص اد الع المي،
وقض ايا تغي ر المن اخ ،وانخف اض أس عار مع دات الطاق ة المتج ددة ،والتوجھ ات العام ة بش أن تنوي ع مص ادر
الطاقة ،وتأثرھا بتقلبات أسعار النفط ،وال َيسھُل الفصل بين آثار ھذه العوامل على حدة.

) (69اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي  2014-2013ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺼﺮ ،ص .31 ،30
49 | P a g e

-50وسيقتصر البحث – لذلك  -في تداعيات التقلبات في أسعار النفط عل ى الن واحي النوعي ة ول يس الكمي ة
لصعوبة ذلك .فعلى سبيل المثال ،عند تسجيل زيادة في استيراد المشتقات النفطية واستھالكھا في لبنان خ الل
العام  ،2014فقد يرج ع س بب ذل ك إل ى زي ادة ع دد الس كان ،وزي ادة ع دد الن ازحين الس وريين ف ي لبن ان ،أو
نتيجة لتصدير بعض الكميات بص ورة غي ر ش رعية إل ى س وريا ،أو لزي ادة االقب ال عل ى اس تھالك المش تقات
النفطية من اللبنانيين نتيج ة انخف اض أس عارھا المرتبط ة باألس عار العالمي ة ،وربم ا نتيج ة لك ل ھ ذه األس باب
مجتمعة وبنسب مجھولة ،يصعب تحديدھا.
وفيم ا يل ي اس تعراض للن واحي الھام ة الت ي يمك ن ح دوث تغي رات بش أنھا ،ل دى حص ول تغي رات ف ي
أسعار النفط عالميا ً:
 -1االستھالك وكفاءة الطاقة )واستطراداً التلوث واالنبعاثات( :يتأثر استھالك الطاقة بالنمو االقتصادي
واالجتماعي ومعدل الزيادة السكانية من جھة ،وبمستوى تحقيق كفاءة الطاقة من جھة أخرى ،في ضوء
التالي:
 السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل واالجراءات المتخذة في كل دولة،
 التكنولوجيات المتوفرة ومدى تطورھا ومالءمتھا،
 أنماط استھالك المواطن ومدى التجاوب مع ھذه الخطط والسياسات والتكنولوجيات.
ويتس م قط اع الطاق ة ف ي كثي ر م ن ال دول العربي ة بت دنى مس توى الكف اءة ،بس بب أنم اط اإلنت اج
واالستھالك غير المستدام ،مع معدل نمو طلب على الطاقة سنوي أعلى وأسرع من معدل النمو االقتص ادي.
وفي الفترة بين  ،2011 – 2000وصل متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربي ة ح والى 4
 %س نو ّياً ،مقاب ل نح و  % 8مع دل زي ادة ف ي الطل ب عل ى الطاق ة األولي ة والكھرب اء .وبل غ متوس ط كثاف ة
استھالك الطاقة األولية  0.23عام  ،2011مقاسا ً بالطن مكافئ نفط  1000 /دوالر بأسعار  ،2005مقاب ل
حوالي  0.12على مستوى االتحاد األوربي ،وحوالي  0.17على مستوى العالم).(70
وخالل الفترة بين  ،2013 - 2008وصل معدل الزيادة الس نوية ف ي اس تھالك الطاق ة إل ى ٪4.56
مقاب ل  ٪1.43عل ى الص عيد الع المي) .(71وذل ك مؤش ر عل ى أن ھ ذا القط اع ال ي زال ف ي حاج ة لمزي د م ن
اإلجراءات في مجال تحسين كفاءة وترشيد استھالك الطاقة.
وتعمل بعض الدول العربية على مراجعة وتعديل استراتيجيات وسياسات وخطط الطاقة ،فيما يتعلق
بسياسات الدعم وكفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة .وقد يكون من المفيد النظر إلى أنماط االستھالك
في المنطقة العربية من خالل التمييز بين حالتين:
* الدول العربية المصدرة للنفط ،حيث توجد سياسات دعم الطاقة ،وال توجد إجراءات جادة لتحسين
كفاءة الطاقة فعليا ً ،وال يجد المستھلك أي تغير في األسعار ،ويستمر على نفس نمط استھالكه.
)“Arab Future Energy Index, AFEX2015, Energy Efficiency, UNDP & RCREEE, P. 22 & 21 (70
) (71اﻻﺳﻜﻮا ،ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ "ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ ﻷﺟﻞ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ" ،2015 ،ص .26
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-51** الدول العربية المستوردة للنفط ،حيث يوجد دعم أسعار للطاقة بنسب متفاوتة ،مع اختالف رد فعل
المستھلك تجاه التفاوت في حدة تقلبات أسعار الطاقة .وإليضاح ذلك ،نذكر – كمثال  -لبنان واألردن،
حيث المشتقات النفطية تقريبا ً غير مدعومة ،وبالتالي َيعمد المستھلكون إلى ترشيد استھالكھم واإلقبال
على شراء التجھيزات الكفوءة طاقيا ً لدى زيادة األسعار ،ويزيد االستھالكحال انخفاض األسعار.
 -2الطاقة المتجددة :من المالحظ تراجع أسعار معدات الطاقة المتج ددة ف ي الفت رة األخي رة ،وق د يع ود
ذلك لعدة أسباب ،منھا نضوج بعض التكنولوجيات ،وإيجاد حلول ل بعض مش اكل الطاق ة المتج ددة ،مث ل نظ م
التخزين في حالة عدم إتاحية المصدر بش كل دائ م ،إل ى جان ب انتش ارھا تجاري ا ً عل ى نط اق واس ع ،وتص نيع
بعض المعدات بكميات كبيرة ،ومنافسة الشركات اآلسيوية بقوة في السوق العالمي )خاصة العاملة ف ي مج ال
تصنيع نظم الخاليا الكھرض وئية ومع دات طاق ة الري اح( .وق د أدى ذل ك إل ى انخف اض أس عار ھ ذه المع دات،
وبالتالي انخفاض كلفة إنتاج الطاقة الكھربائية.
و ُتعتبر الخصائص الفني ة لمص در الطاق ة المتج ددة ف ي موق ع المش روع م ن ب ين العوام ل الم ؤثرة ف ي
التكلفة ،وبالتالي في دراسات الجدوى االقتصادية بشأن إمكانات االستفادة من ھذا المصدر.
ويوض ح الش كل ) (17كلف ة إنت اج وح دة الطاق ة الكھربائي ة )ميج اوات س اعة( م ن مص دري الري اح
والشمس )باستخدام النظم الفوتوفلطية والشمسية الحرارية( في عدة دول تقع في مناطق جغرافي ة مختلف ة ف ي
العالم ،من بينھا مصر والمغرب ودبي.
ونالحظ  -علي سبيل المثال – أن تكلفة إنتاج واحد ميجاوات س اعة م ن مش روع إلنت اج الكھرب اء م ن
طاق ة الري اح  41دوالر ف ي منطق ة خل يج الس ويس بمص ر ،مقاب ل  54دوالر ف ي البرازي ل 69 ،دوالر ف ي
أيرلندا.
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-52)(72

شكل ) -(17أسعار وحدة الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في عدة دول في العالم

وي ؤدي ارتف اع أس عار ال نفط حكم ا ً إل ى زي ادة االقب ال عل ى مص ادر الطاق ة المتج ددة ،ف ي ح ين أن
انخفاض أسعاره لن تكون له سوى نتائج محدودة في الح د نس بيا ً م ن اإلقب ال عل ى مص ادر الطاق ة المتج ددة،
واحتمال ضغط أو تأجيل بعض النفقات التي تتعلق بخطط تنفيذ برامج الطاق ة المتج ددة .وم ن غي ر الم رجح
أن تش ھد ال دول العربي ة ت داعيات ح ادة وفوري ة للتقلب ات ف ي أس عار الطاق ة ف ي ھ ذا المج ال وم ن المتوق ع
استمرار برامج ومشروعات الطاقة المتجددة في طريقھا .وق د يع ود ذل ك إل ى أھمي ة تنوي ع م زيج الطاق ة ف ي
إطار االستراتيجية الوطنية للطاقة بكل دولة ،وحرصھا على إظھار تجاوبھا م ع الجھ ود الدولي ة الرامي ة إل ى
الحد من آثار تغير المناخ والحفاظ على البيئة ،والتوسع في انتاج الطاقة الخضراء.
 -3التوجه إلى مصادر الطاقة األخرى :يرتبط البحث عن بدائل بمستويات صعود وھبوط أسعار
النفط ،إلى جانب أولويات وحسابات وطنية آنية ومستقبلية ،وال تخضع فقط للكلفة االقتصادية لكل بديل.
وعندما كان سعر برميل النفط مرتفعاً ،اتجھت كثير من الدول إلى خيار الفحم الحجري ،لرخص سعره،
وانتشار تقنياته ذات الصلة ،بغض النظر عن موضوع آثاره البيئية )سبقت اإلشارة إلى حاالت مصر وعمان
ولبنان( .واتجھت دول أخرى إلى اعتماد برامج استخدام الطاقة النووية إلنتاج الكھرباء وتحلية مياه البحر
)سبقت اإلشارة إلى حاالت اإلمارت العربية المتحدة واألردن ومصر والمملكة العربية السعودية( .مع
مالحظة أن اختيار البدائل يعود إلى.
 -4االستثمار في القطاع النفطي :يؤدي انخفاض أسعار النفط ،إلى تقليل ارباح الشركات البترولية ف ي
العالم ،وتخفيض واردات الدول المنتجة لل نفط والغ از .وي ؤدي ذل ك إل ى انتھ اج سياس ات متحفظ ة ف ي مج ال
التنقيب واستخراج النفط والغاز ،وإنشاء المصافي ،مع زيادة االستثمار في صناعة البتروكيماويات.

)www.res4med.org/uploads/activities/ConferenceMager2015/PHILIBERT_RES4MED_1120June2015.pdf (72
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-53 -5المخ زون النفط ي :يس اعد وج ود مخ زون احتي اطي اس تراتيجي ف ي ك ل دول ة عل ى حمايتھ ا م ن
انقطاع اإلمداد أو الزيادة المفاجئ ة ف ي األس عار )ف ي حال ة الدول ة ال ُمس توردة( ،وتجن ب االنخف اض الح اد ف ي
األس عار )ف ي حال ة الدول ة ال ُمص درة( ،فض الً ع ن ت أمين الت وازن ب ين الع رض والطل ب .ويمك ن النظ ر إل ى
حركة المخزون النفطي ،خاص ة ف ي ال دول الص ناعية ،عل ى أنھ ا أح د المؤش رات الم ؤثرة ف ي تحدي د أس عار
النفط .فعندما يرتفع السعر إلزدياد الطلب ،يُسھم السحب من المخزون في الح د م ن ارتف اع الس عر لفت رة م ا.
لذلك فإن قيام الدول العربية بزيادة سعات المخزون لديھا يزيد من فرص أمن الطاقة.
 -6السعي لتأمين أسواق جديدة لمبيعات النفط و الغاز :ت ؤدي تقلب ات أس عار ال نفط ض منيا ً إل ى منافس ة
من المنتجين على االسواق و/أو تغي رات ف ي الطل ب عل ى الطاق ة واس تھالكھا .وف ي كلت ا الح التين ،يج ب أن
يكون ھناك بالتوازي محاوالت من الدول العربية المصدرة لل نفط ف تح أس واق جدي دة للحف اظ عل ى حصص ھا
ف ي األس واق العالمي ة ،الس يا ف ي آس يا وأوروب ا ،ودون التعوي ل عل ى أميرك ا الش مالية بس بب زي ادة إنت اج
الواليات المتحدة من النفط والغاز الصخريين .
 -7المساعدات االنمائية داخل مجموعة الدول العربية :من المعروف ان الدول العربية المصدرة
للنفط ،ال سيما الدول الغنية من ضمن دول مجلس التعاون الخليجي ،تقدم سنويا ً مساعدات للدول االخرى
للقيام بمشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية في مجاالت الصحة والتعليم والبنية التحتية ،وذلك بشكل ھبات
و/أو قروض ميسرة طويلة االجل ،إما مباشرة من دولة الى دولة واما عبر صناديق التنمية :صندوق أبو
ظبي ،الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية – البنك السعودي للتنمية – الصندوق العربي لالنماء
االقتصادي واالجتماعي -مجموعة البنك االسالمي الخ ...واذا استمر انخفاض اسعار النفط فال بد أن تكون
ھناك نتائج سلبية بسبب الخفض المحتمل لھذه المساعدات.
 -8فرص العمل وتحويالت العاملين في الدول النفطية إلى بلدانھم :يؤدي ازدياد أسعار النفط ،إلى
نشاط ملحوظ وقيام مشاريع انمائية ضخمة في دول الخليج العربية ،يشارك فيھا شركات وأفراد من الرعايا
العرب .ويقوم ھؤالء بتحويل دخلھم من ھذه األنشطة إلى دولھم ،حيث تمثل أحد روافد الدخل الوطني،
وتساھم في إنعاش الدورة االقتصادية .وفي حال انخفاض أسعار النفط ،سوف تتقلص فرص العمل داخل
الدول المنتجة للنفط ،وتقل معھا أرباح الشركات وبالتالي دخل وتحويالت العاملين من الرعايا العرب إلى
بلدانھم ،وقد يفقد البعض منھم أعمالھم نتيجة ضغط اإلنفاق وتباطؤ النمو في ھذه الدول.
 -9الصناعات كثيفة االستھالك للطاقة والبتروكيماويات :تتميز الصناعات كثيفة االستھالك للطاقة،
مثل صناعات األسمنت والمعادن والبتروكيماويات وغيرھا ،بكونھا ناشطة وصاعدة في الدول المنتجة
للنفط ،حيث تتزود بالطاقة بأسعار أقل من الكلفة الحقيقية لإلنتاج ،وبالتالي يمنحھا ذلك فرصا ً للمنافسة مع
الصناعات األجنبية داخل وخارج دولھا .وفي حال انخفاض أسعار النفط عالمياً ،ستقل درجة تنافسيتھا.
 -10التنويع في اقتصادات الدول المصدرة للنفط والغاز :تعتمد الدول المصدرة للنفط والغاز ،على
عائد مبيعاتھما كمصدر رئيسي للدخل .وقد شھد عام  2014انخفاضا ً في سعر اليورو مقابل الدوالر،
وتواكب ذلك مع انخفاض أسعار برميل النفط بالدوالر .وحيث أن التعامالت النقدية في أسواق النفط
بالدوالر األميركي ،فمن المھم أن تمتلك ھذه الدول سلة عمالت متنوعة ،فضالً عن العمل على تنويع
األنشطة االقتصادية ،حتي تتمكن من امتصاص أية صدمات خاصة بأسعار النفط.
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خامسا ً -محاور التعاون اإلقليمي العربي ألجل أمن الطاقة
في ظل التعقيدات السياس ية واالقتص ادية الت ي يش ھدھا الع الم ،والت أثيرات المتبادل ة ب ين مس ائل الطاق ة
وقض ايا البيئ ة وتغي ر المن اخ ،والمس اعي الض رورية لتحقي ق التنمي ة المس تدامة ال س يما ف ي ال دول العربي ة،
إضافة إلى ما يشھده سوق الطاقة العالمي من تقلبات ،تؤثر على االقتصاد العالمي عامة ،وعل ى االقتص ادات
العربية خاصة ،تبرز أھمية التعاون بين الدول العربية لتحقيق أمن الطاقة.
وتتضمن المالمح العامة التي يمكن البناء عليھا في مفھوم أمن الطاقة التنسيق والتوافق بين الدول
العربية ال ُمصدرة وال ُمستوردة للطاقة ،العمل على زيادة القدرة على مواجھة أي عجز في الطاقة ،ونقل
المعرفة الفنية وتطوير القدرات الوطنية في إطار برنامج واضح ،واعتماد رؤية عامة حول إنشاء صناعات
وطنية قوية في مجاالت الطاقة ذات األھمية المشتركة استناداً إلى مبدأ التكامل ،مع دعم قوي للتعاون في
البحث والتطوير وتأمين حقوق الملكية الفكرية ،وقاعدة بيانات ومعلومات عالية الجودة عن الطاقة في دول
المنطقة العربية ،وتشجيع االستثمارات العربية ،وتسھيل إنشاء شركات كبرى مشتركة لتنفيذ المشروعات
في المجاالت ذات الصلة ،والتخطيط إلدارة األزمات من وجھة نظر متوائمة وفعالة .وقد يكون مناسبا ً النظر
في أن يقوم المجلس الوزاري العربي للكھرباء بدور رئيسي في ھذا الشأن .وفيما يلي استعراضا ً للمحاور
التي قد تكون فرصا ً ناجحة وفعالة في مجال التعاون العربي ألجل أمن الطاقة.
ألف -انشاء شبكات غاز جديدة ،وتعزيز دور الشبكات الحالية القائمة
ال يوجد سوق إقليمي للغاز الطبيعي رغم ما تتمتع به المنطقة من ثراء في ھذا المورد )قطر ،المملكة
العربية السعودية ،العراق ،الجزائر ،ليبيا( .وما يُص َّدر داخل المنطقة نحو  % 11من إجمالي الغاز العربي
المنقول باألنابيب ،ويجري بيع الكميات الفائضة في أسواق خارجية .األمر الذي أدى لسعي البلدان العربية
) (73
الفقيرة في ھذا المورد إلى الحصول على أي إمدادات بأسعار تنافسية من دول خارج المنطقة
P

F

.P

وتوجد إمكانات جديدة لتفعيل تصدير الغاز العربي سواء مضغوطا ً أو مساالً ،في إطار مشروعات عربية
مشتركة ،ال سيما وأن عقود الغاز تمتد لفترات طويلة ويمكن تتضمينھا بنوداً داعمة الستقرار األسعار،
وتأكيد أمن الطاقة ،حيث يمكن إنشاء شبكات غاز جديدة ،وتعزيز دور الشبكات الحالية القائمة .ويوجد
مشروع دولفين الرائد في تحقيق التكامل بين بلدان مجلس التعاون الخليجي ،والذي يمكن تطويره وتوسيعه
ليشمل كل دول مجلس التعاون بدون استثناء ،أو إنشاء مشروعات إضافية تتكامل مع دوره الحالي .فعلى
سبيل المثال ،يمكن للكويت  -بدالً من استيراد الغاز المسال  -االرتباط بشبكة غاز عربية خليجية ،وتحويل
منشآت استيراد الغاز المسال إلى منشآت لتصديره).(74
ويمكن أيضا ً استغالل البنية التحتية للغاز الطبيعي الموجودة في كل من الجزائر ليبيا )بعد استقرارھا(
للتصدير إلى أوروبا من خالل تطويرھا وربطھا ومدھا إلى شبكة الغاز في مصر ،واستغالل محطتي
اإلسالة التي لديھا ،وتصبح شبكة ممتدة تغطي الشمال األفريقي.

)www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=1796&issue=175&typet (73
)E/ESCWA/SDPD/2009/6 , P. 30. (74
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-55وھناك شبكة الغاز في المشرق العربي )مصر -األردن – سوريا – لبنان( ،والتي أُنشئت أساسا ً لتصدير
الغاز المصري ،ولكن توقفت تقريبا ً عن العمل ،بسبب تدني صادرات الغاز المصري نتيجة استھالكه محلياً،
وظروف عدم االستقرار السياسي واألمني في سوريا .ومن المجدي استثمار البنية التحتية لھذه الشبكة لضخ
الغاز المنتج في دول الخليج العربي والعراق والحقا ً لبنان ،بحيث يكون لھا دور في توفير احتياجات الدول
العربية ال ُمستھلكة ،وتصدير الفائض للخارج.
وف ي ھ ذا الص دد ،تج در اإلش ارة إل ى م ذكرة التف اھم الس ابق توقيعھ ا ف ي ع ام  2014ب ين الع راق
واألردن ومص ر ) (75للتع اون مج الي ال نفط والغ از الطبيع ي وآلي ات نقل ه .وم ن المخط ط بح ث الخط وات
العملي ة ف ي ھ ذا الش أن .وق د يُمث ل ھ ذا التع اون ب اكورة لمش اركة أكب ر م ن ال دول العربي ة المھتم ة ،لتعزي ز
التعاون اإلقليمي في إطار مفھوم عام – يُتفق عليه – حول منظومة أمن الطاقة العربي.
P

باء -خطوط أنابيب النفط الخام ومصافي التكرير
كان ت ھن اك تج ارب س ابقة ناجح ة ف ي تص دير ال نفط الخ ام الس عودي وال نفط الخ ام العراق ي م روراً
بس وريا ولبن ان إل ى مراف ئ عل ى ح وض البح ر األب يض المتوس ط ،وف ي نف س الوق ت تغذي ة مص افي محلي ة
لتكري ر ال نفط وانت اج المش تفات النفطي ة لحاج ات الس وق المحل ي .وق د تق ف العم ل ف ي ھ ذين الخط ين بس بب
الخالفات السورية العراقية الحزبية حينذاك ،واحتالل اسرائيل لھضبة الجوالن السورية في عام .1967
ويمكن تنفيذ مشروعات إقليمية لنقل النفط وتكريره في ممرات العبور/التصدير في الدول العربية الت ي
تمتلك مواقع جغرافية ذات ميزات نسبية .ويوضح الشكل ) (18نسب الوقود المستورد والمصدر إل ى منطق ة
الش رق االوس ط وش مالي أفريقي ا وإل ى ب اقي دول الع الم) ،(76كم ا يوض ح الش كل ) (19أمثل ة ل بعض ال دول
العربية وشركائھا في استيراد النفط والغاز.
شكل ) – (18نسب الوقود ال ُمستورد وال ُمصدر من منطقة الشرق االوسط وشمالي أفريقيا إلى باقي
دول العالم في الفترة بين .2014 - 2010

)petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=216726&CatID=13(75
) (76أﻋﺪت اﻻﺳﻜﻮا اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﺤﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ult.aspxhttp://wits.worldbank.org/Defa
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-56-

شكل ) – (19شركاء دول عربية مختارة في استيراد النفط والغاز
 -أ -شركاء المغرب) (77في إستيراده للنفط والغاز

أطلق ت المغ رب مناقص ة دولي ة الختي ار
مستش ارين لخطتھ ا الخاص ة باس تيراد الغ از الطبيع ي
المسال بقيمة  4.6مليار دوالر اميرك ي ،والت ي تتض من
استيراد كمية تصل إل ى س بعة ملي ارات مت ر مكع ب م ن
الغاز ،وبناء رصيف ،وإنش اء خط وط أنابي ب و محط ات
بحلول عام .2025
وف ي إط ار ھ ذه الخط ة ،فق د تش تري المغ رب
الكمية المطلوبة من الغ از الطبيع ي المس ال ) (LNGم ن
قطر وروسيا والواليات المتحدة بحلول عام .2021

)(77

wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/MAR/Year/2013/TradeFlow/Import/Partner/all/Product/27-

27_Fuels
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-57-ب -شركاء الكويت) (78في إستيرادھا للنفط والغاز

وقعت مؤسسة البترول الكويتية عق داً لم دة س ت
سنوات مع شركة إحدى الشركات األوربية الس تيراد م ا
قيمته  12مليار دوالر من الغاز الطبيعي المسال.

ص رح وزي ر البت رول المص ري س يتم اس تيراد س ت
شحنات م ن زي ت الوق ود م ن ش ركة روس ية ،ف ي نھاي ة
ع ام  .2015وأعلن ت وزارة البت رول المص رية أنھ ا
وقعت خالل شھر تموز/يوليو  2015اتفاقات مبدئية مع
نفس الشركة الورسية لتوريد البنزين والقار ،فض ال ع ن
 24شحنة من الغاز الطبيع ي المس ال ،وذل ك عل ى م دى
ع امين ب دءاً م ن الرب ع الراب ع م ن ع ام  .2015لس د
)*(
العجز الشديد في الطاقة

-ج -شركاء مصر) (79في إستيرادھا للنفط والغاز

(*)"Rosneft

to Supply Egypt with Six Fuel Oil
| Shipments by End 2015." | News by Country
Reuters. Thomson Reuters, 02 Nov. 2015. Web. 13
Nov.
2015.
<http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL3N12
X59G20151102>.

جيم  -مخزون استراتيجي للنفط والمشتقات واألنشطة اللوجستسة
قد يكون من المناسب التنسيق إلنشاء بيئة أعمال لتخزين المشتقات النفطية في أكثر من دولة،
اعتماداً على استغالل الموقع الجغرافي للدول المختارة في القرب والبعد من االسواق المستھدفة ،استناداً إلى
عدة مؤشرات تعتمد على تقدير معدل الزيادة السنوي في حجم الطلب على المشتقات ،ونوعياتھا ،وبرامج
األنشطة االقتصادية واالجتماعية ،وموازنة الدولة ،أسوة بما يحدث في بعض الدول اآلسيوية .ويمكن
لكميات المخزون أن تلعب دوراً في استقرار األسعار ،عبر سد احتياجات األسواق المحلية عندما ترتفع
أسعار النفط العالمية ،وتخزينھا عندما تنخفض األسعار ،وبالتالي امتصاص آثار تقلباتھا الحادة.

)wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/KWT/Year/2013/TradeFlow/Import/Partner/all/Product/27- (78
27_Fuels
)wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/EGY/Year/2013/TradeFlow/Import/Partner/all/Product/27- (79
27_Fuels
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-58ويمكن االستفادة من
الميزات النسبية لموقع المحور
الجديد لقناة السويس) ،(80والذي
تم افتتاحه في أب/أغسطس
 ،2015في إنشاء صناعة
لوجستيات عربية لخدمات
المنصات البحرية التى تعمل
فى مجال البحث والتنقيب عن
البترول والغاز ،ونقل النفط
الخام والغاز المضغوط /
المسال  /المشتقات ،وإنشاء
مواقع لتخزين المشتقات في ھذه
المنطقة ،ودون الدخول في
تعقيدات الدول الصناعية
الغربية .ويتطلب تحقيق ذلك
وجود رؤية عربية وإرادة
سياسية مشتركة.

اإلطار ) - (4قناة السويس الجديدة والتعاون في مجال لوجستيات النفط والغاز
ف ي  6أب/أغس طس  ،2015أعلن ت مص ر ع ن ب دء التش غيل التج اري للمم ر الفرع ي
الجديد لقناة السويس ،بطول  35كيلومتر )معروفة إعالميا ً باسم قن اة الس ويس الجدي دة(،
وتعميق المجرى المالحي للقناة الحالية إلى  24متراً تحت سطح القناة الس تيعاب م رور
ناقالت النفط والغاز والحاويات العمالقة ذات الغ اطس  66ق دم .وي ؤدي اس تخدام المم ر
الجدي د إل ى تخف يض الم دة الزمني ة لعب ور القن اة م ن  18س اعة إل ى  11س اعة .وس وف
تستفيد دول الخليج العربي من ذلك في تخف يض تكلف ة ن اقالت ال نفط المتجھ ة م ن ال دول
ال ُمصدرة إلى أوروبا .ومن المتوق ع أن ت نخفض كلف ة نق ل الم واد البترولي ة بنس بة تص ل
إل ى  - ٪25حس ب رأي الخب راء  -بع د افتت اح ھ ذا المم ر ،مم ا س يؤدي ال ى زي ادة ع دد
الناقالت العابرة للقن اة .وتبع ا ً للوكال ة الدولي ة للطاق ة ،فق د عب رت قن اة الس ويس ف ي ع ام
 - 2013أي قب ل تنفي ذ المش روع  -نح و  ٪5م ن تج ارة ال نفط العالمي ة ،وأن  ٪20م ن
الن اقالت الع ابرة كان ت تحم ل م واد نفطي ة إل ى أس واق أوروب ا بش كل خ اص وأميرك ا
الش مالية .وتش ير التوقع ات إل ى ارتف اع ھ ذه النس بة ف ي الس نوات المقبل ة بفض ل المم ر
الجديد ،وما يصاحبه من عمليات جارية لتطوير منطقة محور القناة ككل.

دال  -الربط الكھربائي وإنشاء سوق عربية للكھرباء
ب دأ تنفي ذ مش روعات ال ربط الكھرب ائي العرب ي من ذ أواخ ر الق رن الماض ى ل ربط ش بكات الطاق ة
الكھربائية في الدول العربية بھدف االستفادة من اختالف فترات ذروة االستھالك في تب ادل األحم ال ف ي تل ك
األوقات ،وتقليص تكاليف التشغيل ،وتعزيز القدرة على مواجھة التقلبات في الطلب ،والتوجه نحو التقليل من
بناء مزيد من المحطات الحرارية للطاقة الكھربائية ،والمساھمة في خفض مستويات التلوث في المنطقة.
ويوجد حاليا ً ثالثة تجمعات للربط الكھرب ائي ،تش رف عل ى عملھ ا أمان ات متخصص ة ،وھ ي األمان ة
العامة لمشروع الربط الكھربائي الثماني )ليبيا– مصر -األردن– سوريا– الع راق -لبن ان -فلس طين– تركي ا(
واللجن ة المغاربي ة للكھرباء)موريتاني ا -المغ رب– الجزائ ر– ت ونس– ليبي ا( ،وھيئ ة ال ربط الكھرب ائي ل دول
مجلس التعاون الخليج ي .وتتص ل ھ ذه المجموع ات ال ثالث فيم ا بينھ ا عب ر أماناتھ ا العام ة .وتوج د مش اريع
ربط إضافية بين بعض الدول لتعزيز الوضع الحالي ،من أبرزھا خط الربط بين مص ر والس عودية والمتوق ع
تشغيله في  ،2017فضالً عن المخطط تنفيذھا مستقبالً مثل الربط بين السعودية واليمن ،ومص ر والس ودان،
وغيرھا.
ويعتب ر مش روع ال ربط حج ر األس اس ف ي إنش اء س وق عربي ة مش تركة للكھرب اء ،وذل ك ف ي ض وء
القرار الصادر عن القمة العربي ة التنموي ة األول ي ف ي الكوي ت ف ي  2009فيم ا يتعل ق بإع داد م ذكرة التف اھم
ذات الص لة .ويتطل ب ذل ك إع داد دراس ات التخط يط والتط وير والتش غيل لش بكات ال ربط الكھرب ائى وإنش اء
مركز تحكم ومراقبة تنسيقي ،وتحديث وزيادة كفاءة الشبكات ،مع اعتماد كود موحد للشبكات ،وتطبي ق نظ ام
)www.skynewsarabia.com/web/article/765125/(80
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-59مشغل الشبكة ،ووضع نموذج اتفاقية لشراء/تبادل الطاقة ،ومواكبة أسواق الكھرباء في المناطق األخ رى م ن
العالم .تجدر اإلشارة إلى أن استكمال مشروع الربط الكھربائي العرب ي الش امل يُمث ل أح د المح اور الرئيس ية
ألمن الطاقة العربي ،إلى جانب تعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي.
وم ن المفي د ف ي إط ار ھ ذه الدراس ة ،اإلش ارة إل ى التع اون المثم ر ب ين المجل س ال وزاري العرب ي
للكھرباء بجامعة الدول العربية ،والصندوق العرب ي لالنم اء االقتص ادي واالجتم اعي عب ر تموي ل الدراس ات
االستشارية حول الربط الكھربائي العرب ي وتص دير الغ از والكھرب اء ،والمس اھمة ف ي تنفي ذ مش اريع ال ربط.
وق د ص درت نت ائج دراس ة ال ربط الكھرب ائي المش ار إليھ ا ف ي ك انون األول/ديس مبر  ،2014متض منة ع دة
بدائل ،مع اإلشارة إلى البديل األفضل والمجد اقتص اديا ً ،وال ذي يعتم د عل ى تط وير منظوم ة ال ربط )كھرب اء
وغاز طبيعي( من خالل تنفيذ سبعة مشاريع للربط الكھربائي ،ومشروعي خط ي نق ل غ از طبيع ى ،ومحط ة
استيراد الغاز المسال .ويوضح الجدوالن ) (13) ،(12عناصر البديل المفضل في الدراسة ).(81
جدول ) -(12البديل المفضل في دراسة الربط الكھربائي العربي الشامل )مشاريع الربط الكھربائي(
الدول

التوتر )كيلو فولت(

عدد الدوائر

سنة التشغيل )متوقع(

ليبيا  -مصر

400 / 500

1

2017

تونس  -ليبيا

400

1

2020

المملكة العربية
السعودية  -األردن

400

2

2020

المملكة العربية
السعودية  -اليمن

400

2

2025

العراق  -الكويت

400

2

2020

مصر  -األردن

) 400خط ثان(

إضافة دائرة جديدة

2020

األردن  -سوريا

) 400خط ثان(

إضافة دائرة جديدة

2020

جدول ) - (13البديل المفضل في دراسة الربط الكھربائي العربي الشامل )مشاريع الغاز الطبيعي(
المشروع/الدولة

السعة )بليون متر مكعب/سنة(

سنة التشغيل
)متوقع(

أنبوب غاز بين مصر  -ليبيا

20

2018

أنبوب غاز بين العراق  -الكويت

20

2017

محطة الستقبال الغاز الطبيعي المسال في البحرين

5

2018

) (81إدارة الطاقة ،أمانة جامعة الدول العربية  -اللجنة التوجيھية -فريق عمل الدراس ة" ،ال ربط الكھرب ائي العرب ي الش امل،
نحو إنش اء س وق عربي ة مش تركة للكھرب اء" ،ع رض مرئ ي ،اجتم اع المكت ب التنفي ذي للمجل س ال وزاري العرب ي للكھرب اء8 ،
حزيران/يونيو  ،2015ص .10 ،3
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-60ھاء -تبادل المعرفة والتعاون في البحوث والتطوير ،والمعايير والمواصفات ،وبناء القدرات
فرص ذلك متعددة ،فمن أنشطة االستكشاف والتنقيب واستخراج النفط والغ از ،والعق ود م ع الش ركات
الناشطة في ذلك ،الى تكرير ال نفط ومعالج ة الغ از وتس ييله ،ال ى مش اريع الطاق ة المتج ددة وانت اج الكھرب اء.
والتعاون في مجال استعمال الطاقة النووية النتاج الكھرباء وتحلية المياه.
وحقيقة األمر أن ھناك العديد من المراكز البحثية المتواجدة في الدول العربية ،والعاملة ف ي المج االت
المتعلقة بقطاع الطاقة والكھرب اء ،ولك ن التع اون فيم ا بينھ ا ل م ي رق إل ى مس توى الطموح ات المأمول ة ،رغ م
أھميتھا في إرساء قاعدة علمية بحثية واسعة وتنفي ذ أبح اث مش تركة ف ي بع ض مج االت الطاق ة ذات االھتم ام
المش ترك ،مث ل أنش طة االستكش اف والتنقي ب واس تخراج وتكري ر ال نفط ،ومعالج ة وتس ييل الغ از الطبيع ي،
والعقود مع الشركات الناشطة في ذلك ،وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة المناسبة للبيئة وتوطينھا.
ويؤمن التعاون في مجال المواصفات والمع ايير الخاص ة بمع دات ص ناعة الطاق ة والكھرب اء ،وأيض اً،
التعاون في بناء القدرات في بعض مجاالت الطاقة األحفورية والطاقة المتجددة والكھرب اء والت ي تتمت ع عدي د
من الدول العربية بخبرات نسبية متنوعة في مجاالتھا ،قيمة مضافة من خالل االستفادة من المراكز التدريبي ة
الموجودة في بعض الدول ،ووضع برامج تدريبية مشتركة تتفق مع االحتياجات المطلوبة.
وفيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات في بعض مجاالت الطاقة والكھرباء والتي تتمتع عديد م ن ال دول
العربية بخبرات نسبية متنوعة ،م ن خ الل االس تفادة ب المراكز التدريبي ة الموج ودة ف ي بع ض ال دول ،ووض ع
برامج تدريبية تتفق مع االحتياجات المطلوبة.
وم ن المھ م اإلش ارة إل ى جھ ود المجل س ال وزاري العرب ي للكھرب اء وإدارة الطاق ة ف ي جامع ة ال دول
العربية ،حيث تم وضع االستراتيجية العربية لتطوير اس تخدامات الطاق ة المتج ددة  ،2030-2010واإلط ار
االسترشادي العرب ي لكف اءة الطاق ة ،وم ا تف رع عنھم ا بش أن االس تفادة م ن الطاق ة المتج ددة ،وتحس ين كف اءة
الطاقة وترشيد استخدامھا .ومن المجدي االستمرار في التعاون في ھذا االتجاه ،وتعظيم االستفادة منه.
واو  -تصنيع معدات وتجھيزات استخراج النفط والغاز والتكرير والمعالجة ،ومعدات الطاقة المتجددة
وكما تبين في سياق البحث :فإن أمن الطاقة ال يقتصر فقط على أمن إمدادات الوقود ،بل يشمل أيضا ً
الحصول على التكنولوجيات والمعدات والمعرفة بشكل مستمر ومضمون .وأن أھم المحاور لت أمين ذل ك ھ و
نشوء صناعات عربية باستثمارات عربية ،وبالتعاون بين القطاعين العام والخ اص ،وبش راكات م ع ش ركات
تصنيع عالمية ،لالستفادة من امكانياتھا غير المتوفرة في الدول العربية.
زين – التفاعل مع مبادرة االمين العام لألمم المتحدة "الطاقة المستدامة للجميع"
ال شك أن مبادرة األمين العام لألمم المتحدة "الطاقة المستدامة للجمي ع" الت ي ت م إطالقھ ا ف ي تش رين
الثاني/نوفمبر  ،(82)2011والتي تجمع بين ثالث ة أھ داف للوص ول إل ى اس تدامة الطاق ة بحل ول ع ام :2030
) (1تأمين خدمات الطاق ة الحديث ة لجمي ع البش ر ف ي الع الم (2) ،مض اعفة مع دل تحس ين كف اءة الطاق ة(3) ،
) (82األمين العام لألمم المتحدة ،www.sustainableenergyforall.org/ ،“Sustainable Energy for All” ،نوفمبر .2011
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-61مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في الخل يط الع المي للطاق ة ،ھ ي أح د مج االت التع اون الت ي يمك ن االس تفادة
منھا على المستوٮين اإلقليمي والدولي لتحقيق ھذه األھداف الثالثة بشكل مجدي اقتص اديا ً ومناس ب اجتماعي ا ً
ومالئم بيئياً ،بغية تعظيم مكاسب التنمية والمساعدة في الحد من تغير المناخ ،وصوالً الى تحقيق أمن الطاقة.
وفي ھذا الصدد تجدر اإلشارة – كمثال للتعاون اإلقليمي  -إلى ما تقوم به االسكوا من تنسيق الجھود
في إطار في المشاورات التي تقوم بھا لجان األمم المتحدة اإلقليمية لوضع خطط التنمية لما بع د  ،2015ف ي
س ياق " ج دول أعم ال التنمي ة المس تدامة  :2030تحوي ل عالمن ا" ،والمتض منة  17ھ دفا ً للتنمي ة المس تدامة
يرتبط بھا ويتكامل معھا  169غاية ،ومن بينھا الھدف السابع "ض مان حص ول الجمي ع بتكلف ة ميس ورة عل ى
خ دمات الطاق ة الحديث ة الموثوق ة والمس تدامة" .وھ ذا يعن ي الحاج ة إل ى مزي د م ن تض افر الجھ ود اإلقليمي ة
لتحقيق ھذا الھدف ،السيما في حالة البلدان النامية ،.ومنھا بالطبع الدول العربية
وقد وقع األمناء التنفيذيون لھذه اللج ان ،وم ن بينھ ا االس كوا ،عل ى بي ان مش ترك بش أن إع ادة التأكي د
على أدوار األطراف المعنية في تعزيز سياس ات الطاق ة المس تدامة واإلس راع باالنتق ال نح و طاق ة مس تدامة،
لت أمين خ دمات الطاق ة الحديث ة وتحس ين كف اءة الطاق ة ف ي معظ م البل دان ،وزي ادة مس اھمة الطاق ة المتج ددة
لتحقيق أمن الطاقة والحفاظ على البيئة ،وذلك أثناء اجتم اع "المنت دى ال دولي الخ امس ح ول الطاق ة م ن أج ل
التنمية المستدامة" الذي تم عقده في تونس في الفترة من  4إل ى  7ن وفمبر  /تش رين الث اني  .2014وق د أك د
البيان على استعداد اللجان اإلقليمية لمساعدة الدول األعض اء ف ي وض ع خط ط عم ل ألم ن الطاق ة المس تدامة
ل ُتلبية احتياجات ھذه الدول في سياق خطة التنمية لما بعد عام .(83)2015
وفي اجتماع "المنتدى الدولي السادس حول الطاقة من أج ل التنمي ة المس تدامة" ال ذي عُق د ف ي الفت رة
من  29أيلول  /سبتمبر إلى  2تش رين األول  /أكت وبر  2015ف ي العاص مة األرميني ة ،ص در بي ان العم ل
المشترك) (84للشروع في تنفيذ بيان  ،2014والمتضمن – بإيجاز – عدة مبادئ حول الطاقة كأساس لتحقي ق
أھداف التنمي ة المس تدامة ،وتحس ين كف اءة الطاق ة باعتبارھ ا م ن أكث ر الط رق فعالي ة م ن حي ث خف ض تكلف ة
الطاقة والحد م ن آث ار تغي ر المن اخ ،وتحس ين نوعي ة الھ واء ،ونش ر اس تخدام الطاق ة المتج ددة كأح د وس ائل
خفض كثافة الكربون من قطاع الطاقة ،وتقليص االرتباط بين التنمية االقتصادية والنمو في انبعاث ات غ ازات
الدفيئة ،والمساھمة في تنويع مصادر الطاقة األولية ،وتحسين تكلفة حصول التجمع ات الس كانية ف ي المن اطق
النائي ة عل ى خ دمات الطاق ة الحديث ة ،والعم ل عل ى اتخ اذ إج راءات لمعالج ة ن درة االس تثمارات الت ي أعاق ت
الوصول إلى خدمات الطاقة.
وتتضمن مج االت العم ل المقترح ة – باختص ار -عل ى م دى الع امين الق ادمين (1) :مس اعدة ال دول
األعضاء في وضع خطط عمل وطنية للطاقة المستدامة (2) ،التع اون م ع ال دول األعض اء لتحس ين الب رامج
الوطنية إلحصاءات الطاقة (3) ،بناء قدرات الدول األعضاء في مجاالت محددة (4) ،تشجيع الحوار الدولي
حول نقل التكنولوجيا والمعرف ة ،وال دروس المس تفادة وأفض ل الممارس ات (5) ،وض ع مع ايير أداء الطاق ة،
المعترف بھا دوليا ً ،في جميع القطاعات.

)www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=22089#.VG38dfk0V8E(83
)www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2015/common-actions-to-achieve-the-(84
sustainable-development-goal-on-energy-agreed-at-the-6th-international-forum-on-energy-for-sustainabledevelopment/doc.html
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-62حاء -تنسيق المواقف الستقرار السوق وتعزيز أمن الطاقة العربي
يعتبر تنسيق الجھود في تحديد أولويات التعاون التي تمثل أھمية لدى الدول العربية ،من األسس
التي يتم البناء عليھا في تحديد منھجية التعاون وسقف توقعات االستفادة من المؤسسات اإلقليمية والدولية
ذات الصلبمحاالت الطاقة .وقد يكون من المجدي أن تقوم جامعة الدول العربية ،بتأمين المظلة لھذا التنسيق
والتعاون ،في إطار مؤسساتي يجمع وزراء النفط والكھرباء العرب ،والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد الطاقة ،الخ .ويتطلب األمر تفعيل دور إدارة الطاقة في جامعة الدول
العربية ،والتي تتبع المجلس الوزاري العربي للكھرباء .وقد يكون من المناسب ،مستقبالً ،إنشاء إدارة
مشتركة بين عدة مجالس وزارية )النفط -الكھرباء – البيئة – مع االسكان والنقل والصناعة ،لترابط
خططھم مع خطط الطاقة لناحية استھالك الطاقة في األبنية وفي المركبات و الصناعة(.
ومن المقترح قيام منتدى عربي إقليمي يجتمع دوريا ً وينسق الجھود في مجاالت الطاقة وأمنھا،
ويضم على سبيل المثال ،دون الحصر :اإلدارات داخل االمانة العامة لجامعة الدول العربية ،والمنظمات
المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية و األوابك ،منظمات األمم المتحدة ولجانھا اإلقليمية ذات الصلة،
التجمعات االقليمية الناشطة في المنطقة العربية :مثل المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،
األمانات العامة لمشروعات الربط الكھربائي ،المشروعات العربية – األوروبية المشتركة في مجال الطاقة،
ويمكن للمؤسسات اإلقليمية والدولية المساھمة في تعميق التعاون اإلقليمي بين الدول من جھة،
واألقاليمي من جھة أخرى ،بھدف تبادل المعرفة والخبرات ،وبناء القدرات الوطنية في بعض مجاالت
ً
خاصة ما يتصل بالمعرفة الفنية ،واإلدارة ،واالستخدام األمثل للموارد ،وإصالح قطاع
الطاقة والكھرباء،
الطاقة والكھرباء للدول التي ترغب في ذلك .ويمكن سرد موجزاً ألھم المؤسسات اإلقليمية العاملة في مجال
الطاقة ،وأھم األنشطة التي تضطلع بھا.
 -1منظمة الدول المصدرة للبترول )األوبك(

)(85

تأسست في فيينا،عام  ،1960بعضوية كل من العراق والكويت والمملكة العربية السعودية
وإيران وفنزويال ،بھدف تنسيق وتوحيد السياسات النفطية في دولھا األعضاء ،بغرض تأمين سعر عادل
ومستقر يضمن عائد مناسب للدول المصدرة للنفط وتأكيد الحقوق الوطنية السيادية على الموارد
الطبيعية ،مقابل تأمين إمدادات كفوءة ومنتظمة واقتصادية للدول المستھلكة .ويبلغ حاليا ً عدد األعضاء
 12دولة )بعد انضمام اإلمارات العربية المتحدة وقطر والجزائر وليبيا وأنجوال ونيجيريا واإلكوادور(.
وتمتلك الدول األعضاء في األوبك) (86حوالي  % 81من احتياطي من النفط الخام % 47 ،من
احتياطي الغاز الطبيعي في العالم ،وتنتج سنويا ً ما يعادل  % 43.4من النفط الخام ،و % 20.4من
الغاز الطبيعي في العالم ،في ) 2013ال تتضمن ھذه االحصاءات ما يعود للنفط والغاز الصخريين(.
وتتميز دولھا األعضاء – ال سيما في منطقة الشرق األوسط – بكون إنتاج نفطھا ھو األقل كلفة في
)www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm (85
), P. 22, 23, 29& 33.www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2014.pdf(86
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-63العالم .وتوجد دول أخرى من كبار المنتجين خارج المنظمة )مثل روسيا ،الواليات المتحدة ،كندا،
المكسيك ،النرويج(.
 -2منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )األوابك() :(87مقرھا دولة الكويت ،وتأسست
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( في عام  ،1968بعضوية ثالثة دول ھي المملكة
العربية السعودية والكويت وليبيا .وحالياً ،وصل عدد أعضائھا إلى إحدى عشرة دولة )بعد انضمام
اإلمارات العربية المتحدة ،البحرين ،تونس ،الجزائر ،سوريا ،العراق ،قطر ،مصر( ،يمتلكون حوالي
 % 55من احتياطي النفط % 26.6 ،من احتياطي الغاز الطبيعي ،في العالم ،وينتجون سنويا حوالي
 % 29من النفط ،وحوالي  % 16من الغاز الطبيعي المسوق ،في العالم).(88
 -3الوكالة الدولية للطاقة) :(89تأسست في باريس عام  ،1974وتضم  29دولة عضو ،معظمھم
من الدول الصناعية المتقدمة ،وتھدف إلى تأمين إمدادات الطاقة )ال سيما النفط( لدعم النمو االقتصادي،
مع االھتمام بقضايا تغير المناخ وحماية البيئة وإصالح أسواق الطاقة ،وتصدر تقارير دورية ودراسات
في المجاالت ذات الصلة.
 -4االتحاد العربي للكھرباء) :(90تأسس في عمان عام  ،1987بمبادرة من مجموعة من
شركات الكھرباء العربية من أجل تحسين إنتاج الطاقة ،وتطوير قطاع الكھرباء في المنطقة العربية
وتنسيق أنشطة الدول األعضاء .ويضم االتحاد  19بلدا عضوا :الجزائر ،البحرين ،مصر ،العراق،
األردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،عمان ،فلسطين ،موريتانيا ،المغرب ،قطر ،المملكة العربية السعودية،
والجمھورية العربية السورية ،والسودان ،وتونس ،واإلمارات العربية المتحدة ،واليمن.
 -5المرصد المتوسطي للطاقة :تأسس في عام  ،1988كمركز دولي يعنى ببحوث قضايا
الطاقة ذات الصلة بالغاز ،والنفط ،والفحم ،والطاقة المتجددة ،وفاعلية الطاقة ،وتغير المناخ والتنمية
المستدامة ،والتوقعات المستقيلية للطاقة في منطقة أوروبا والبحر األبيض المتوسط ،وذلك بدعم من
المفوضية األوروبية .وفي عام  ،1991أصبح المرصد جمعية غير ربحية تضم  32شركة كبرى عاملة
في مجال الطاقة من  14بلدا متوسطيا ً )من بينھا مصر وليبيا ولبنان وفلسطين وتونس والمغرب(،
بھدف تعزيز التعاون بينھا.
 -6لجنة الطاقة في لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لدول غربي آسيا )اإلسكوا(:
أنشئت في عام  ،1995وتتألف من ممثلين حكوميين عاملين في مجال الطاقة بالدول األعضاء ) 18دولة
عربية( .وتتمثل المھام الرئيسية للجنة في تحديد األولويات والتخطيط على المدى المتوسط في مجال
الطاقة ،ورصد التقدم المحرز في الدول األعضاء ،ومتابعة المؤتمرات الدولية واإلقليمية.
)www.oapecorg.org (87
) (88ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول )أواﺑﻚ( ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮى  ،2014ص.32 ،18 ،12 .
)www.iea.org/aboutus/ (89
)E/ESCWA/SDPD/2014/BOOKLET.1, P. from 27 to 29. (90
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 -7المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة :تأسس بالقاھرة في عام  ،2008ويضم 16
دولة عربية )الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا
والمغرب وفلسطين والسودان وسوريا وتونس واليمن( ،ويعمل كمركز مستقل ومنبر لنشر السياسات
الداعمة لنشر استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول االعضاء ،والمساھمة في بناء القدرات
في المجاالت ذات الصلة ،وتبادل اآلراء والمعلومات ودعم التعاون بين الدول األعضاء.
 -8الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )إيرينا( :تأسست عام  ،2009ويقع مقرھا الرئيسي في
أبوظبي ،وتھدف إلى دعم نشر استخدام الطاقة المتجددة ،من خالل تعزيز االستخدام المستدام لجميع
أشكال الطاقة المتجددة ،والعمل على تعھد الدول األعضاء بزيادة استخدام الطاقة المتجددة في برامجھا
الوطنية ،والنھوض بھا محليا وعن طريق التعاون الدولي .يھدف إيرينا لتصبح مركزا دوليا رائدا للتميز
في مجال الطاقة المتجددة.
 -9منابر االتحاد من أجل المتوسط للغاز ،وسوق الكھرباء اإلقليمية ،والطاقة المتجددة وكفاءة
الطاقة) :(91تم اإلعالن في  6أيار/مايو  2015عن قيام االتحاد من أجل المتوسط )ومقره مدينة برشلونة
بأسبانيا( بتدشين ثالثة منابر كآليات جديدة لتشجيع الحوار اإلقليمي في المنطقة حول الغاز ،وسوق
الكھرباء اإلقليمية ،والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .وتھدف ھذه المنابر ،والتي تتسم بالمرونة وسرعة
تبادل المعلومات ودعم التعاون ،إلى تيسير قيام الشراكات في المجاالت ذات الصلة استناداً إلى الشفافية
والثقة المتبادلة بين الدول األعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بالطاقة في المنطقة.

)ufmsecretariat.org/ar/fostering-regional-dialogue-on-energy-launch-of-3-ufm-platforms-on-gas-regional-(91
electricity-markets-and-renewable-energy-and-energy-efficiency
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الخالصة
يعتبر مفھوم أمن الطاقة ،في ضوء ما تقدم ،موضوعا ً متعدد الجوانب ومتشابك األھداف ،الرتباطه
الوثيق بالتنمية المستدامة والموارد الطبيعية والقدرات البشرية والتمويلية والمؤسساتية والبنى التحتية
والموقع الجغرافي من ناحية ،والمتغيرات العالمية والتوازنات الجيوسياسية والمكانة والعالقات الثنائية
واإلقليمية والدولية من ناحية أخرى .ويمكن النظر إلى أھمية تعزيز التعاون والتكامل العربي كأداة رئيسة
لتحقيق أمن الطاقة المستدامة من خالل اتخاذ خيارات استراتيجية تؤمن مكاسب اقتصادية ،وتضمن اإلدارة
المتوازنة للموارد ،مع تعظيم دور إجراءات تحسين كفاءة وترشيد استھالك الطاقة ،واستغالل إمكانات
المنطقة في مجال الطاقة المتج ّددة ،خاصة الطاقة الشمسية ،والتخطيط الستخدام احتياطات النفط والغاز
بأساليب أكثر تنافسية وكفاءة ،أخذاً في االعتبار ما يلي:
 ترتيب األولويات لدراسة تعزيز التبادل التجارى للطاقة بين الدول العربية وإنشاء السوق العربية
للكھرباء ،ووضع التشريعات المناسبة لفتح أسواق الطاقة على أسس تنافسية وشفافة ،وتقوية دور
جامعة الدول العربية في ھذا الشأن.
 رصد استثمارات كافية في القدرة اإلنتاجية للمحافظة على مكانة المنطقة في طليعة المنتجين
العالميين ،خالل العقود المقبلة ،والعمل على تنويع األنشطة االقتصادية للمنطقة العربية ،والحد –
قدر اإلمكان  -من االعتماد على عائد النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي ،مع إدارة جيدة للعرض
والطلب المحليين على الطاقة ،والفصل بين التنمية االقتصادية ومعدل استھالك الطاقة.
 النظر في تطوير قطاع الطاقة ومراجعة سياسات الدعم والتسعير بما يتوافق مع المستجدات اآلنية،
والتنسيق بين الدول بما يسھم في التوجه نحو نظام مستدام للطاقة ،حيث يمكن أن يكون للغاز
الطبيعي والطاقة المتجددة دوراً بارزاً في مفھوم أمن الطاقة العربي.
 تھيئة المناخ المالئم لمساھمة القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص ،من خالل
تشريعات/سياسات داعمة ،في استثمارات البنية التحتية إلمدادات الطاقة ،بما في ذلك السياسات
الواضحة واإلطار التنظيمي المناسب.
 التعاون في أنشطة البحث والتطوير بين المراكز العلمية العربية في مجاالت الطاقة المختلفة ،وإيالء
مزيد من االھتمام بالتعليم الفني والجامعى ،خاصة في مجاالت الطاقة ،حيث يتسم بعدم مواكبة التقدم
العلمي في العالم .وتجدر اإلشارة في ھذا المقام إلى أن الترتيب الصيني السنوي ألحسن 500
جامعة في العالم لعام  2015قد اشتمل على ثالث جامعات عربية فقط ھي :جامعتي الملك عبد ﷲ
للعلوم والتكنولوجيا )المركز  ،(326والملك فھد للبترول والمعادن )المركز  (426من المملكة
العربية السعودية ،وجامعة القاھرة )المركز  (408من مصر).(92
 تعزيز آليات العمل العربي المشترك ،استناداً إلى حقيقة أن التعاون االقتصادي يؤدي إلى استقرار
اجتماعي وتفاھم سياسي .وربما من المفيد التذكير بأن أولى خطوات نشوء االتحاد األوروبي
تاريخيا ً ،بدأت في خمسينات القرن الماضي بإنشاء ھيئة للتنسيق بين الشبكات الكھربائية في دول
أوروبا ،واتحاد لمنتجي الفحم الحجري والصلب .لذلك من المھم االستفادة من دروس التاريخ.
)www.shanghairanking.com/ar/ARWU2015.html (92
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-66ملحق -الكلفة الرأسمالية لتكنولوجيات الطاقة المتجددة الناضجة والمنتشرة تجاريا ً في  ،2014ومقارنة كلفة وحدة
الطاقة المنتجة من ھذه المصادر بين عامي .2014 ،2013
المصدر  /نوع
التكنولوجيا

المواصفات النمطية

المصدر:
خزان ،نھر.
)ربطا ً بالشبكة(.

من  1م.و .فأعلى
القدرة 20 :م.و .فأكبر
القدرة 20 :م.و .فأقل
معامل السعة٪ 80 – 20:

التكلفة الرأسمالية )دوالر/ك.و(.

تكلفة وحدة الطاقة المنتجة على مدى العمر
االفتراضي للمشروع )سنت دوالر/ك.و.س(
2013

الطاقة الشمسية :أقصى قدرة:
 نظم الخاليا  5 – 3ك.و) .سكني(
 100ك.و) .تجاري(
الشمسية
معامل السعة٪ 25 – 10:
الفوتوفلطية
على أسطح
المبانى

2500 – 750
4000 - 750

2014
8–2
23 – 3

12 – 2
23 - 3

 السكني: أوربا: أوربا:ألمانيا2200 :
38 –16
38–16
الواليات المتحدة– 3500 :
أعضاء
 الدول أعضاء منظمة  -الدول.7000
التعاون
منظمة
التعاون االقتصادي
إيطاليا3000 - 2400 :
االقتصادي والتنمية
والتنمية
الصين.2150 :
)44–21:(OECD

 التجاري:الواليات المتحدة3800 :
اليابان.3800 – 2900 :
 نظم الخاليا أقصى قدرة :من  250 – 1م.و.
الفوتوفلطية
على األرض معامل السعة٪ 25 – 10:
)مستوى
المرفق(

 نظم الخاليا
الفوتوفلطية
المركزة.
المركزات
الشمسية
الحرارية
 قطع مكافئ،
مركزات
المرايا
المستوية
)(Fresnel

 السعر العالمي:.3000 -1200

الدول
:OECD
55 – 28

)–21:(OECD
28

خارج

 أوربا:34 –14

الدول
:OECD
55 – 28
-

خارج

أوربا:
34 –14
الصين11 :
اليابان25 :
الواليات
المتحدة11 :

 أمثلة لمتوسط السعر في بعضالدول:
الصين.1670 :
اليابان.2710 :
الواليات المتحدة.2218 :
 دول :OECD دول :OECDألمانيا،1495 :
.38 – 10
.38 – 12
خارج
خارج  -الدول
 الدول: OECD
: OECD
40 – 7
40 – 9

القدرة 10 :م.و.
.2330 – 1480

 250 – 50م.و.
 100 – 10م.و.

 بدون نظام تخزين:في دول :OECD
،7000 – 5000
الدول خارج :OECD
.4050 – 3100

15 – 10

 بدون تخزين:.38 – 19

 بدون خزين:.38 – 19
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-67المصدر  /نوع
التكنولوجيا

المواصفات النمطية

التكلفة الرأسمالية )دوالر/ك.و(.

تكلفة وحدة الطاقة المنتجة على مدى العمر
االفتراضي للمشروع )سنت دوالر/ك.و.س(

2014
2013
 في وجود نظام تخزين لمدة  - 6في وجود تخزين  -في وجود تخزينلمدة  6ساعات:
لمدة  6ساعات:
ساعات.8000 – 6000 :
.37 – 17
.37 – 17
 برج مركزي

في الواليات المتحدة:
 50 – 40م.و.
معامل السعة) 6000 ٪ 35 – 20 :بدون تخزين(،
) 9000في وجود تخزين(.
)بدون تخزين حراري(.
معامل السعة) ٪ 80 – 35:مع
تخزين حراري(.

الرياح
طاقة
على األرض:
قدرة العنفة حتى  100ك.و.
 الوحدات
متوسط القدرات الصغيرة:
)التربينات(
 0.85ك.و) .عالميا ً(
الصغيرة
 0.5ك.و) .الصين(
1.4ك.و).الواليات المتحدة(
 الوحدات
الكبيرة

قدرة العنفة 3.5 – 1.5 :م.و.
معامل السعة٪ 50 – 20:

طاقة الرياح في قدرة العنفة 7.5 – 1.5 :م.و.
معامل السعة٪45 – 35 :
البحر
الكتلة الحيوية:
 إنتاج الكھرباء قدرة المحطة 200 – 0.5 :م.و.كفاءة التحويل٪ 35 - 25:
باستخدام
معامل السعة٪ 95 - 25:
المخلفات
الصلبة

 -نظام التغويز

القدرة 40 – 0.03 :م.و.
كفاءة التحويل٪ 40 - 30:
معامل السعة٪ 80 - 40:

 الواليات المتحدة- 2300 :10000
 -الصين1900 :

الواليات
الواليات  -في
 فيالمتحدة12.5 :
المتحدة– 12.5 :
– ) 16.4مع
) 16.4مع تخزين
تخزين حراري(.
حراري(.

 الواليات المتحدة:20 - 15

 الوالياتالمتحدة:
20 - 15

 السعر العالمي: السعر العالمي: الھند1470 – 925 :16 - 4
16 - 4
 الصين1290 – 660 :وشمال
 آسيا الواليات المتحدة- 2300 :أميركا:
10000
7–6
وسط وجنوب
أميركا:
10 - 5
 – 4500السعر العالمي - 15 :السعر العالمي15 :
السعر العالمي:
 2323
5500
في دول - 2250 :OECD
6250
 السعر العالمي - – 800 :السعر العالمي- 4 :– 20
4500
العالمي -
 السعر العالمي لنظام احتراق  -السعراحتراق
لنظام
مشترك )حراري وعضوي(:
مشترك )حراري
800 – 200
وعضوي(– 4 :
 الصين والھند :حتى 100012
-

السعر العالمي:
22 – 3
العالمي
السعر
احتراق
لنظام
مشترك )حراري
وعضوي(-4 :
12
أوروبا14 :
الصين6 – 5 :

 السعر العالمي - - 2050 :السعر العالمي - 6 :السعر العالمي:24 – 6
– 24
5500
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-68المصدر  /نوع
التكنولوجيا

المواصفات النمطية

التكلفة الرأسمالية )دوالر/ك.و(.

تكلفة وحدة الطاقة المنتجة على مدى العمر
االفتراضي للمشروع )سنت دوالر/ك.و.س(
2013

القدرة 20 – 0.075 :م.و.
 نظام التخمير كفاءة التحويل٪ 40 - 25:معامل السعة٪ 90 - 50:
الالھوائي.

2014

 الغاز الحيوي - – 500 :الغاز الحيوي - 6 :الغاز الحيوي6 :– 19
– 19
6500
 الغاز من مكبات النفايات - :الغاز من مكبات  -الغاز من مكباتالنفايات– 4 :
النفايات– 4 :
2200 - 1900
6.5
6.5
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في خضم الهموم االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،وسعي المجتمع الدولي بكافة مكوناته
ومنظماته لتحقيق التنمية المستدامة ،يبرز أمن الطاقة بكافة أوجهه ومفاهيمه وأهدافه

ومتطلباته ،كمحور للعمل اإلقليمي العربي المشترك .لذلك جاءت هذه الدراسة لتناقش ،في هذا

السياق ،كل ذلك من زوايا مختلفة تعكس وجهات نظر المستهلك والمنتج والمجتمع الدولي

على حد سواء .فإذا كان الهدف الرئيس هو وصول المستهلك الى خدمات الطاقة بشكل آمن
ً
ً
ً
ً
حكما حسن إدارة الموارد
وبيئيا ،فإن ذلك يعني
واجتماعيا
اقتصاديا
ومضمون وأكيد ومقبول
الطبيعية بكفاءة ،وتوظيف عائداتها المالية في الدول المنتجة ،في عملية التنمية المستدامة
وفي ضمان استمرار ذلك بشكل عادل ،ومن ضمنه بالطبع استمرار التوظيفات الالزمة

الستخراج هذه الموارد واستثمارها.

وبحثت الدراسة في مصادر الطاقة المتنوعة ،من وقود أحفوري وطاقات متجددة وطاقة

نووية مختزنة في اليورانيوم ،ومدى توافرها وكميات احتياطياتها الممكن استخراجها
ً
اقتصاديا في الدول العربية ،مع تركيز على البنية التحتية الخاصة بالنفط والغاز والكهرباء،

والسياسات الخاصة بإدارة قطاع الطاقة .كما ناقشت الدراسة الجوانب المالية واالقتصادية

واالجتماعية المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيراتها السلبية واإليجابية على

مستوى أمن الطاقة .ثم خلصت الدراسة الى اقتراح مجموعة من محاور العمل اإلقليمي
العربي المشترك ،المتكاملة والضرورية لتحقيق أمن الطاقة في سياق عملية التنمية

المستدامة.
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