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الدول الكبرى  ...والمستقبل المستدام
لدول الشرق األوسط
خطت دول العامل امل�شاركة يف قمة باري�س حول املناخ خطوة مهمة �إىل الأمام من �أجل م�ستقبل
م�ست���دام ،وذل���ك ملا ميثله االتفاق م���ن نقطة حتول حا�سمة يف رحلة احل���د من خماطر التغري
املناخ���ي ،واحل���د من ارتفاع درجات احل���رارة العاملية دون درجتني مئويت�ي�ن� ،إىل جانب العمل
بجد لتهيئة املجال لإحراز تقدم يف جماالت مهمة �أخرى مثل الق�ضاء على الفقر وتعزيز ال�سلم
االجتماعي و�ضمان حياة من الكرامة والفر�ص للجميع.
وبعي���داً ع���ن ت�أثريات ارتفاع درجات احل���رارة وم�شاكل االحتبا�س احل���راري على العامل
املتق���دم الق���ادر على �إيجاد احللول للتغلب على التحدي���ات التي تواجهه ،جند �أن منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من �أكرث دول املناطق ت�ضرراً من �أزمة التغريات املناخية،
�إذ يقف ال�شرق الأو�سط يف اخلطوط الأمامية للمواجهة مع تغري املناخ ،رغم �أن انبعاثات
الغ���ازات الدفيئ���ة باملنطقة العربية ال تتج���اوز  %5من انبعاثات الغ���ازات يف العامل ،لكن
املنطق���ة تع���د املت�ضرر الأك�ب�ر من هذه الظاهرة ،والتي بد�أت �آثاره���ا تظهر متمثلة يف
موج���ة ال�سي���ول والفي�ضان���ات وغريها ،الأمر ال���ذي دعا عدداً غري قلي���ل من ر�ؤ�ساء
منطق���ة ال�ش���رق الأو�س���ط امل�شاركني يف امل�ؤمت���ر �إىل الإعالن �صراحة ع���ن �أن البالد
العربي���ة تع���اين من ظاهرة تغ�ي�ر املناخ ،و�أن البالد العربية تع���اين من م�شاكل م�ستقبل
م�ستدام يف املجاالت كافة .
ومن هنا ف�إن امل�س�ؤولية الكربى تقع على عاتق الدول املتقدمة بو�صفها امل�س�ؤولة الأوىل عن
ظاهرة تغري املناخ ،و�أن تلك امل�س�ؤولية حتتم عليها الإيفاء بالتزاماتها القانونية والإن�سانية
جت���اه الدول النامية وهذه االلتزام���ات ت�شمل برامج التكيف والتموي���ل واال�ستثمار ونقل
التكنولوجي���ا ال�صديق���ة للبيئة ب�شروط مي�سرة ،ف�ض ً
ال عن توف�ي�ر امل�شورة الفنية والدعم
املطل���وب ،وهو الأم���ر امللح الذي ميكن دول منطقة ال�ش���رق الأو�سط من مواجهة ظاهرة
تغري املناخ .
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الصالح« :الكيماويات
البترولية» تنوي بناء مصنع
إلنتاج البروبلين والبولي

أنس الصالح  -نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية ووزير النفط بالوكالة

�أعل���ن نائ���ب رئي����س جمل����س ال���وزراء وزير املالي���ة وزير
النف���ط بالوكالة �أن�س ال�صالح ،ع���ن توقيع �شركة �صناعة
الكيماوي���ات البرتولي���ة مذكرة اتف���اق �أ�سا�سية مع �شركة
«بيمبينا» الكندية ،للتعاون يف درا�سة اجلدوى االقت�صادية
والفنية التف�صيلية لإن�شاء م�صنع للربوبلني ،ووحدة �إنتاج
البويل بروبلني يف كندا.
وق���ال ال�صال���ح "�إن امل�صن���ع �سيقام يف والي���ة �ألربتا
الكندية بطاقة �إنتاجية ت�صل �إىل � 800ألف طن �سنوياً
من الب���ويل بروبلني" ،مبيناً �أن ه���ذا اال�ستثمار ي�أتي
متا�شياً م���ع �إ�سرتاتيجية �شرك���ة �صناعة الكيماويات
البرتولية والتوجه���ات الإ�سرتاتيجية العامة مل�ؤ�س�سة
الب�ت�رول ،للتو�س���ع يف جم���ال البرتوكيماويات داخل
الكويت وخارجها.
و�أو�ضح �أن ه���ذا اال�ستثمار يهدف للمحافظة على مكانة
رائ���دة يف �صناعة البرتوكيماوي���ات من خالل البحث عن
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فر����ص ا�ستثنائية لال�ستثمار يف �أ�س���واق واعدة ،ومناطق
جغرافية غنية مبواد لقيم رخي�صة وبكميات كبرية.
و�أف���اد ب�أن ه���ذا امل�شروع ي�أت���ي تدعيماً لأ�ص���ول ال�شركة
املتواج���دة يف والي���ة �ألربتا منذ ع���ام  ،2004واملتمثلة يف
�شركة «�إم �إي جلوبال».
يذك����ر �أن والي����ة �ألربت����ا تعت��ب�ر �إح����دى �أك��ب�ر الواليات
الكندية كمركز لل�صناعات البرتولية والبرتوكيماويات،
وتعت��ب�ر �شركة «بيمبين����ا» ال�شريك املحل����ي �أكرب م�صنع
ومزود لغاز الربوب����ان ملنتجي البرتوكيماويات يف غرب
كن����دا ووالية �ألربت����ا حتديداً ،ف�ض ً
ال ع����ن كونها واحدة
م����ن ال�شركات الرائدة يف كندا يف جمال خدمات البنية
التحتية للنفط والغاز.
ومن املقرر �أن يتم االنتهاء من درا�سة اجلدوى يف غ�ضون
� 6أ�شهر ،يليها �أخ���ذ املوافقات الالزمة العتماد نتائجها،
وم���ن ثم البدء مبرحلة الدرا�س���ات الهند�سية التف�صيلية،
ومن املتوقع البدء بت�شغيل امل�صنع يف عام .2020

شهدته العاصمة الروسية موسكو

اللجنة الكويتيــة الروسيــة المشتركـة
عقدت اجتماعها الخامس

نياب���ة عن نائ���ب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي���ر املالية وزير
النف���ط بالوكالة ،تر�أ�س معايل وزي���ر الدولة ل�ش�ؤون جمل�س
الوزراء ال�شيخ حممد العبداهلل وفد دولة الكويت امل�شارك يف
اجتماعات اللجنة الكويتية الرو�سيـة امل�شرتكة الذي عقد يف
العا�صمة مو�سكو خالل الفرتة من  20حتى � 22أبريل .2016
�ضم وف���د دولة الكوي���ت امل�شارك يف اجتماع���ات اللجنة
الكويتي���ة الرو�سي���ة امل�شرتك���ة كل من وكي���ل وزارة النفط
بالوكالة ال�شيخ طالل العذبي ال�صباح ،واملدير العام ال�سابق
ملعهد الكويت للأبحاث العلمية د .ناجي حممد املطريي،
بالإ�ضافة �إىل ممثلني من وزارة النفط واملالية ،وم�ؤ�س�سة
الب�ت�رول الكويتية ،ووزارة الكهرباء واملاء ،ووزارة الأ�شغال
العام���ة ،ووزارة التج���ارة وال�صناع���ة ،ووزارة املوا�صالت،
وبلدية الكويت ،والهيئة العامة للزراعة والرثوة ال�سمكية،
والهيئ���ة العام���ة لال�ستثمار ،وان�ضم للوف���د �سعادة �سفري
دولة الكويت لدى رو�سيا ال�سيدعبدالعزيز العدواين .
�شه���د االجتماع انعقاد اجتماع���ات اللجان الفرعية املكونة
من جلنة النفط والغاز والطاقة ،وجلنة التعاون اال�ستثماري
وامل���ايل ،وجلنة التعاون العلم���ي والتكنولوجي ،وذلك يومي
� 22 – 20أبري���ل  ،2016ملناق�ش���ة �سبل تعزي���ز التعاون بني
اجلانب�ي�ن الكويت���ي والرو�سي يف جم���االت �صناعة النفط

والغ���از والطاق���ة� ،إىل جانب التعاون اال�ستثم���اري واملايل،
والتعاون يف املجال العلمي والتكنولوجي.
وعقدت اجلل�س���ة الوزارية �أعمالها برئا�سة معايل ال�شيخ
حمم���د العبداهلل وزي���ر الدول���ة ل�ش�ؤون جمل����س الوزراء
ومعايل ال�سيد �ألك�سن���در غالو�شكا وزير التنمية الرو�سي
لل�ش���رق الأق�ص���ى يف ي���وم � 22أبري���ل  ،2016ومت خاللها
التوقيع على حم�ضر االجتماع امل�شرتك حمتوياً املجاالت
التي مت االتفاق على التعاون فيها بني البلدين وفقاً ملا مت
االتفاق عليه يف اللجان الفرعية.
يذك���ر �أن اللجن���ة الكويتي���ة /الرو�سية امل�شرتك���ة للتعاون
واالقت�ص���ادي والتج���اري والعلم���ي والفن���ي ق���د �شكل���ت
مبوجب قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم ) (481املتخذ يف
اجتماع���ه املنعقد بتاري���خ  7يونيو  1995والقرار الوزاري
رقم ) (10ل�سنة  1996برئا�سة وزير النفط وع�ضوية وكيل
وزارة اخلارجي���ة نائب���اً للرئي����س – وكي���ل وزارة املالية –
وكي���ل وزارة النف���ط – وكيل وزارة التج���ارة وال�صناعة –
وكي���ل وزارة الإعالم – وكيل وزارة الأ�شغال – وكيل وزارة
املو�صالت – �سف�ي�ر دولة الكويت يف رو�سيا االحتادية –
ومدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية .
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أخبار
نفطية

محافظ الكويت لدى أوبك:

من الصعب توقع األسعار
المستقبلية للنفط والمستويات
التي يمكن أن تصل إليها
نوال الفزيع  -محافظ الكويت لدى أوبك

حت���ت عنوان ) هب���وط �أ�سعار الب�ت�رول �أ�سباب���ه  -نتائجه –
م�ستقبل���ه( ،عقدت وزارة النفط ندوة حا�ضرت فيها حمافظ
الكويت يف منظمة الدولة امل�صدرة للبرتول ) �أوبك( ال�سيدة
ن���وال الفزي���ع ،وذلك ي���وم � 5أبريل  2016يف م�س���رح القطاع
النفطي الكويتي .
يف بداية الندوة �أو�ضحت الفزيع �أنه من ال�صعب توقع الأ�سعار
امل�ستقبلية للنفط وامل�ستويات التي ميكن �أن ت�صل �إليها ،مبينة
�أن الن�ص���ف الثاين من � 2016سي�شه���د توزاناً للأ�سعار عقب
تخفي�ض بع����ض الدول م�ستويات �إنتاجه���ا فعلياً ،الأمر الذي
ينعك�س على ال�سوق ،وبالتايل على ارتفاع الأ�سعار.
و�أف���ادت الفزيع ب����أن التقديرات املبدئي���ة للأ�سعار حتى عام
� 2019ستك���ون يف م�ستويات ب�ي�ن � 45إىل  60دوالراً للربميل
خلام برن���ت ،الفتة �إىل �أنه قد تكون هناك بع�ض االرتفاعات
واالنخفا�ضات يف تلك الفرتة.
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وحول عودة الإنتاج يف منطقة اخلفجي قالت الفزيع "�إن عودة
الإنتاج م���ن منطقة اخلفجي �سيعود ولك���ن بكميات حمدودة
مقارنة بحجم مبعدل احلقيقي ،ومع الوقت �سيت�صاعد الإنتاج
حت���ى ي�صل �إىل املعدل الطبيعي ،م�ؤكدة �أنه �سيتم التعامل مع
الكميات املنتجة ب�شكل كامل ووفق �إنتاج النفط يف الكويت.
ولفت���ت الفزيع �إىل �أن جميع الدول املنتجة للنفط على اتفاق
كام���ل بتثبي���ت الإنتاج با�ستثناء �إيران يف ظ���ل �سعيها للم�ضي
قدم���اً يف زي���ادة معدالت �إنتاجها من النف���ط ،م�شرية �إىل �أن
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امل�شكل���ة لي�س���ت يف زيادة الإنتاج و�إمن���ا يف ت�صريف الكميات
املنتجة يف ظل ظروف الأ�سواق حالياً لتخمة املعرو�ض.
و�أملح���ت الفزيع �إىل �أن دولة الكويت ت�صدر النفط اخلام �إىل
مناط���ق رئي�سية ث�ل�اث يف العامل ،م�شرية �إىل �أن ن�سبة  79يف
املئ���ة من �إنت���اج دولة الكويت يت���م ت�صدي���ره �إىل دول ال�شرق
الأق�صى ،ونحو  10يف املئة �إىل الواليات املتحدة و  6يف املئة
�إىل �أوروبا والباقي �إىل مناطق خمتلفة حول العامل.
وك�شف���ت الفزي���ع ع���ن �أن منظم���ة ال���دول امل�ص���درة للبرتول
)�أوبك( تتوقع ارتفاع الطلب على النفط خالل  2016بحوايل
 1,2ملي���ون برميل يومياً ع���ن عام  ،2015مو�ضحة �أن الطلب
العامل���ي عل���ى النفط ارتف���ع يف  2015بح���وايل  1٫6مليون
برمي���ل يوميا عن عام  ،2014م�شرية �إىل �أن الطلب العاملي
ا�ستف���اد م���ن �ضع���ف ا لأ�سع���ار خ�صو�ص���اً يف الوالي���ات
املتح���دة الأمريكي���ة.
\
م���ن جهته���ا قال���ت رئي�سة جلن���ة الثقافة البرتولي���ة ومراقب
العالق���ات العام���ة يف وزارة النف���ط ال�شيخ���ة متا�ض���ر خالد
الأحم���د ال�صب���اح �إن �إقامة الن���دوات النفطي���ة التي تنظمها
ال���وزارة ت�أتي يف �إط���ار حر�صها على ن�ش���ر الثقافة البرتولية
وتثقي���ف اجليل اجلدي���د من �أبن���اء الكويت ،م�ش�ي�رة �إىل �أن
�أهمي���ة تلك الندوات تكمن يف التعري���ف مبدى �أهمية النفط
كم�صدر رئي�سي للدخل القومي يف الكويت.

العدساني :صناعة النفط
تعيش تغيرًا وتحديًا دراماتيكيًا
�أ�ش���ار الرئي����س التنفي���ذي مل�ؤ�س�سة الب�ت�رول الكويتية ،نزار
العد�س���اين �إىل �إنتاج الكويت من النفط حالياً يدور حول 3
ماليني برميل يومياً ،م�ؤكداً �أن امل�ؤ�س�سة ما�ضية قدماً لرفع
الطاقة الإنتاجية اىل  4ماليني برميل يوميا بحلول .2020
و�أو�ض���ح العد�س���اين خالل افتت���اح م�ؤمتر «الكوي���ت الرابع
للنف���ط والغاز» الذي عقد حت���ت رعاية نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء ،وزير املالي���ة وزير النفط بالوكال���ة ،يف الفرتة من
� 11إىل � 12أبري���ل � ،2016أن تركي���ز امل�ؤ�س�س���ة ين�صب على
التو�سع يف ن�شاط البرتوكيماويات ،وتطوير الغاز اجلورا�سي
لتحقيق قيمة م�ضافة.
و�أك���د العد�ساين �أن ال�صناعة النفطية متر ب�أو�ضاع وحتديات
مل ت�شهدها من���ذ الثمانينات والت�سعين���ات ،ما �أجرب �شركات
النف���ط على تبن���ي �سيا�سات تق�شفية مث���ل خف�ض الوظائف،
معترباً �أن ال�صناعة تعاين من �آثار وفرة املعرو�ض عاملياً وت�أثر
ن�ش���اط اال�ستك�شاف والإنتاج �سلباً وانخفا�ض �إيرادات ن�شاط
اال�ستك�شاف والإنتاج ب�شكل كبري لكل ال�شركات يف ال�صناعة،
م�شرياً �إىل �أن ذلك �ساعد ن�شاط البرتوكيماويات والتكريرعلى
حت�سني الأو�ضاع املالية والأداء ملختلف ال�شركات.
ولفت العد�ساين �إىل تراجع متو�سط تكاليف �إنتاج النفط منذ
�أواخر �شهر يونيو  ،2014وذلك ب�سبب التطورات التكنولوجية،
م�ضيفاً ب�أن التحديات معقدة و�أن �صناعة النفط والغاز تعي�ش
تغ�ي�راً وحتدي���اً دراماتيكياً قد يكون غري م�سب���وق ،خا�صة �أن
التقني���ة الزال���ت هي الق���وة املحركة لتطوير �إنت���اج نفط وغاز
متزاي���د .م�ضيف���اً بقوله «لدين���ا يف القطاع النفط���ي �أكرث من
 100مب���ادرة نركز عليه���ا حالياً كو�سيلة ل�ضم���ان نقلة نوعية
مل�ؤ�س�س���ة الب�ت�رول الكويتية و�شركاتها التابع���ة للتميز يف هذه
الأوق���ات ال�صعبة ب�شكل فعال وحتقي���ق اال�ستدامة» ،مو�ضحاً
�أن هذه املبادرات ت�شم���ل مراجعة البنية التنظيمية الإجمالية
للم�ؤ�س�س���ة و�شركاته���ا ،ل�ضمان �أن تكون �أك�ث�ر تكام ً
ال و�أف�ضل
�أداء ،م���ا ي�ساهم يف النهاية يف خف�ض التكاليف مع اال�ستمرار

نزار العدساني  -الرئيس التنفيذي
لمؤسسة البترول الكويتية

يف تقيي���م كل الن�شاط���ات القائم���ة واال�ستثم���ارات اجلاري���ة
لال�ستمرار يف الن�شاطات املربحة واملجدية.
متابعاً حديثه بقوله "بالإ�ضافة �إىل ذلك يتم تطبيق �سيا�سة
مالي���ة لتموي���ل امل�شروعات اجلديدة ،ما يعن���ي تنفيذ بع�ض
امل�شاريع الرئي�سية من خالل القرو�ض من الأ�سواق والبنوك
ل�ضم���ان �إدارة �أف�ض���ل للم�شاري���ع وحت�س�ي�ن االقت�صاديات
الإجمالية ،ومنها «الوق���ود البيئي» وم�صفاة فيتنام ومرافق
ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال وم�شاريع «كوفبك» يف جمال
التنقي���ب واال�ستك�شاف والإنتاج خ���ارج الكويت والتو�سع يف
الن�شاطات البرتوكيماوية داخل وخارج الكويت.
واعت�ب�ر العد�س���اين �أن���ه م���ن اجلوان���ب التي حقق���ت فيها
امل�ؤ�س�سة حت�سناً عالياً �إىل �أف�ضل درجة من حيث العمليات،
هو التو�سع يف ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال من �أجل توليد
الطاقة الكهربائية حملياً.
وق���ال «نح���ن ن�ؤم���ن �أن اال�ستثم���ار يف التو�س���ع يف ن�ش���اط
البرتوكيماوي���ات ه���و مفت���اح للح�صول على قيم���ة م�ضافة
للعملي���ات الإجمالي���ة ونخط���ط لت�أ�سي�س تكام���ل يف ن�شاط
التكري���ر والبرتوكيماوي���ات يف م�صف���اة ال���زور كم���ا جتري
خططن���ا ال�ستكم���ال جمم���ع التكري���ر والبرتوكيماويات يف
فيتن���ام وفق خط���ة مو�ضوع���ة بعناية م���ع �شركائنا يف هذا
امل�شروع امل�شرتك ،و�سي�ضمن ذلك بالت�أكيد حت�سني العوائد
وتقليل الت�أثر بتذبذب �أ�سعار النفط اخلام».
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نبيل بورسلي 2,1 :مليون
برميل من النفط الخام يتم
تصديرة إلى األسواق العالمية

نبيل بورسلي  -العضو المنتدب
للتسويق العالمي

8

�أك���د الع�ضو املنتدب للت�سويق العامل���ي يف م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتي���ة ال�سي���د نبيل بور�سلي �أن الكوي���ت ت�صدر نحو2,1
ملي���ون برميل يومياً م���ن النفط اخل���ام ،و�أن �صفقة توقيع
م�ؤ�س�س���ة الب�ت�رول لعق���د جديد �أخ�ي�راً مع �شرك���ة برتول
�آ�سيوي���ة لتزويده���ا ب � 100أل���ف برميل يومي���ا من النفط
اخل���ام الكويت���ي يعد �إجن���ازاً كبرياً بالنظ���ر �إىل ما متر به
ال�س���وق النفطية م���ن �أو�ضاع يف الف�ت�رة احلالية ،ويف ظل
�شدة التناف�س وانخفا�ض الأ�سعار.
ولف���ت بور�سل���ي �إىل �أن �إمتام العقد م���ع ال�شركة الآ�سيوية
يعك����س ق���وة العالقة والثقة املتبادلة ب�ي�ن م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتي���ة وزبائنها يف �شتى �أنحاء الع���امل ،مو�ضحاً �أنه من
الأف�ضل عدم الإف�صاح عن اجلهة الآ�سيوية التي مت التعاقد
معه���ا نظراً حل�سا�سية العقد ،م�شرياً �إىل �أن العقد �سيزيد
م���ن ح�صة امل�ؤ�س�س���ة يف ال�سوق الآ�سيوي يف ظل ما ي�شهده
�سوق النفط العامل���ي من مناف�سة قوية وتفوق العر�ض على
الطلب مبا يزيد على مليون برميل يومياً.
وع���ن كمي���ة النفط الكويت���ي الذي ي�ص���در �إىل العامل �أفاد
بور�سلي ب�أن كمية �إنتاج دولة الكويت من النفط اخلام تبلغ
نح���و  3مالي�ي�ن برميل يومياً ،يتم ت�صدي���ر نحو 2,1مليون
برميل يومياً من النفط اخلام �إىل الأ�سواق العاملية يف حني
يتم تكرير نحو � 900ألف برميل يومياً يف امل�صايف املحلية.
وح���ول ر�ؤيته ب�ش�أن االتفاق املحتمل بني دول منظمة الدول
امل�صدرة للبرتول )�أوبك( والدول من خارجها بتثبيت الإنتاج
عن���د م�ستوي���ات يناي���ر املا�ض���ي و�إذا ما كان ه���ذا االتفاق
�سيح���د من عم���ل الت�سوي���ق العاملي يف امل�ؤ�س�س���ة والتو�سع
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يف ت�صدير النف���ط الكويتي� ،أكد بور�سلي �أن �أي �سيا�سيات
نفطي���ة قد يكون له���ا �سلبيات و�إيجابي���ات ،م�شرياً �إىل �أن
مواجهة التحديات جزء من عمل امل�ؤ�س�سة ،م�ضيفاً �أن دور
قطاع الت�سوي���ق العاملي يف امل�ؤ�س�سة يتمثل يف �إيجاد فر�ص
ت�سويقية للنفط اخل���ام واملنتجات البرتولية يف حال وجود
تغ�ي�رات يف �سوق النفط العاملي� ،أما ما يخ�ص االتفاق بني
دول �أوب���ك ودول خارج �أوبك فه���ذا يتطلب اتفاق املنتجني
جميعاً على امل�شاركة يف االتفاق ل�ضمان جناح هذا التوجه.
وبخ�صو�ص ر�ؤيته مل�ستقبل �أ�سعار النفط على املدى الق�صري
واملتو�س���ط وكم �سيبل���غ �سعر الربميل الكويت���ي حتى نهاية
الع���ام احل���ايل �أو�ضح بور�سلي �أن هن���اك عوامل عدة يقوم
قطاع الت�سويق مبراجعتها ب�شكل دوري ويتم بعدها حتديد
م�س���ار �أ�سعار النفط على املدى الق�صري �أو املتو�سط ،مبيناً
�أن هذه العوامل ت�شري �إىل �أن �أ�سعار النفط العاملية مبا فيها
النفط اخلام الكويتي �ستتح�سن خالل الفرتة املقبلة ،و�أنها
�ست�ص���ل على الأرجح �إىل ما ب�ي�ن  30و  50دوالراً للربميل
ح�سب الأرقام واملعطيات احلالية التي �أهمها زيادة الطلب
وتقل�ص العر�ض يف ظل انخفا�ض �أ�سعار النفط.
و�أ�شار بور�سلي �إىل �أن انخفا�ض �أ�سعار النفط خالل الفرتة
املا�ضي���ة �أدى �إىل تقلي�ص ميزاني���ة الدولة واحت�ساب �سعر
برميل النفط بـ  25دوالراً لل�سنة املالية  2017/2016بدالً
من  45دوالراً للربميل لل�سنة املالية ال�سابقة 2016/2015
نظرا للهبوط املتوقع للإيرادات والتي ترتبط ب�شكل مبا�شر
ب�أ�سع���ار النفوط العاملي���ة ،مو�ضحاً �أنه على الرغم من ذلك
ت�ستم���ر امل�ؤ�س�سة يف بناء م�شاريعها الإ�سرتاتيجية مثل بناء
امل�صف���اة الرابعة وحتديث م�صافيها املحلية لإنتاج منتجات
برتولية عالية الكفاءة ومبوا�صفات عاملية.

جمال جعفر :نستخدم
تقنيات أكثر تطورًا وحداثة
لتحقيق أهدافنا اإلستراتيجية

جمال جعفر  -الرئيس التنفيذي لشركة
نفط الكويت

ك�شف الرئي�س التنفيذي ل�شركة نفط الكويت ال�سيد جمال
جعفر عن نية �شركة نفط الكويت لتوقيع ثالثة عقود مع
�شركات عاملية ،لتقدمي خدمات فنية معززة للدعم الفني
لتعزي���ز الإنتاج م���ع �شركات عاملية خ�ل�ال الفرتة املقبلة،
م�ش�ي�راً �إىل �أن �أح���د ه���ذه العق���ود يتعلق ب�إنت���اج النفط
الثقي���ل يف حق���ول ال�شم���ال ،والعقدان الآخ���ران يتعلقان
ب�إنتاج النفط التقليدي يف كل من حقلي برقان واملقوع.
و�أو�ضح جعفـــ���ر خالل م�شــــاركته يف اجلل�سة االفتتاحية
مل�ؤمتــ���ر «الكوي���ت الرابع للنف���ط والغاز» الـــــ���ذي انعقد
حتـــ���ت رعاية نائب رئي����س جمل�س ال���وزراء ،وزير املالية
وزيــــــ���ر النفط بالوكال���ة ال�سيد �أن�س ال�صالح ،يف الفرتة
م���ن � 11إىل � 12أبري���ل � ،2016أن قيم���ة العق���ود الثالثة
تختل���ف ح�س���ب م���ا �ستقدمه تل���ك ال�ش���ركات �إىل نفط
الكوي���ت ،و�أن تنفي���ذ العق���ود �سيكون عل���ى مراحل تقيم
�سنوي���اً ،م�ؤكداً �أن اجلهات راجعت ه���ذه العقود كل فيما
يخ�صه بكل تفا�صيلها ويف كل بنودها.
وب�ّي� جعفر �أن هن���اك تعاق���داً �أخر خا�ص ب�إنت���اج الغاز
نّ
ي�شم���ل �إن�شاء  3وحدات لإنت���اج الغاز ،و�أن ال�شركة وقعت
عقداً واحداً من �أ�صل  3عقود ،و�أنه �سيتم توقيع العقدين
الأخرين يف خالل الفرتة املقبلة ،م�شرياً �إىل �أن كلفة هذه

امل�شاري���ع تبلغ مليار دوالر ،م�ضيفاً �أن �إنتاج الغاز بلغ 1,5
مليار ق���دم مكعبة يومياً ،و�أن العمل ج���اري حالياً لزيادة
الكمي���ات بنح���و  500ملي���ون قدم مكعبة بحل���ول ،2017
م���ن خالل  4مراكز للإنتاج املبكر لتوفري متطلبات وزارة
الكهرباء واملاء ،الفتاً �إىل �أن ال�شركة تخطط لزيادة �إنتاج
الغ���از �إىل مليار قدم مكعبة بحلول  2020لي�صل �إجمايل
�إنتاج الغاز �إىل  2,5مليار قدم مكعبة.
ور�أى جعف���ر �أن انخفا����ض �أ�سع���ار النف���ط ي�ش���كل حتدي���ا
للم�شاريع ذات التكلفة الكبرية ،لكن هذا االنخفا�ض ي�شكل
يف الوقت نف�سه فر�صة لتوفري قوة ب�شرية م�ؤهلة وذات خربة
ت�ستطيع تقدمي خدمات ذات م�ستوى عال من التناف�سية� ،إىل
�أن تظ���ل م�ضيفاً �أن دولة الكويت ت�سعى كمثيلتها من الدول
املنتج���ة للنفط مزود معتمد وموثوقاً في���ه للطاقة ،خا�صة
�أنها ت�ستخدم تقنيات �أكرث تطورا وحداثة لتحقيق �أهدافها
الإ�سرتاتيجية ومقابلة الطلب على الطاقة .ولفت جعفر �إىل
�أن دولة الكويت تتخذ خطوات فعلية لتعزيز مكانتها العاملية
كثامن �أقوى منتج للنفط يف ظل م�ساهمتها الفاعلة بنحو %3
من الإنتاج العاملني م�شرياً �إىل التكيف مع التغيريات العاملية
واتخاذ القرارات الإ�سرتاتيجية يف الوقت املنا�سب �أحد �أهم
عوامل النجاح لدولة الكويت.
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المطيـري:

 ٪ 50نسبة اإلنجاز في مشروع
الوقود البيئي
�سنوات ،متوقعا �أن يتم االنتهاء من �إجراءات ترتيب القر�ض
يتوقع يف الفرتة املقبلة .
محمد المطيري  -الرئيس التنفيذي
لشركة البترول الوطنية الكويتية

�أك���دت �شركة الب�ت�رول الوطنية الكويتي���ة و�صول �إجراءات
متوي���ل م�ش���روع الوق���ود البيئ���ي �إىل مراح���ل متقدم���ة مع
م�صادر وجهات حملية وعاملية خمتلفة وفقاً لأ�سلوب متويل
ال�ش���ركات متوقع���ة االنتهاء من �إج���راءات ترتيب ال�شريحة
الأوىل م���ن عملي���ة التمويل .ويف هذا ال�ص���دد قال الرئي�س
التنفي���ذي ل�شركة البرتول املهند����س حممد غازي املطريي
"�إن �إجراءات متويل امل�شروع و�صلت �إىل مراحل متقدمة �إذ
مت تعيني كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي
كبنوك قائدة لرتتيب ال�شريحة الأوىل من عملية التمويل".
و�أك���د الرئي�س التنفيذي يف �شركة البرتول الوطنية الكويتية
حمم���د غازي املطريي خالل م�شاركت���ه يف م�ؤمتر «الكويت
الراب���ع للنفط والغاز» الذي عقد حت���ت رعاية نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ،وزير املالية وزير النفط بالوكالة ،يف الفرتة
م���ن � 11إىل � 12أبريل � ،2016أنه مت تنفيذ نحو  50يف املئة
م���ن م�شروع الوقود البيئي مبيناً �أن ما مت �صرفه حتى الآن
عل���ى امل�شروع بلغ نح���و 668ر 1مليار دين���ار ونتوقع �أن يتم
�إجنازه وفقاً للخطة املو�ضوعة �سلفاً.
و�أو�ض���ح املط�ي�ري �أن ال�شريح���ة الأوىل للتموي���ل تتمثل يف
قر����ض طويل الأجل بالدين���ار الكويتي من البنوك التقليدية
والإ�سالمي���ة املحلي���ة ،مو�ضح���اً �أن مبل���غ االقرتا����ض لهذه
ال�شريح���ة يق���در بحدود  900مليون دين���ار كويتي وملدة 10
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وح���ول م�شروع )خط الغاز اخلام�س( قال املطريي �إنه جار
تنفي���ذ الت�صاميم الهند�سية الدقيقة مبيناً �أن "لدى ال�شركة
بع����ض الوق���ت للعم���ل امليداين و�سيت���م خالل �أربع���ة �أ�شهر
االنتهاء من تلك املراحل".
وح���ول االقرتا�ض من اجله���ات العاملية �أف���اد نائب الرئي�س
التنفيذي للتخطيط والت�سويق املحلي ورئي�س جلنة مفاو�ضات
التموي���ل يف البرتول الوطنية املهند����س �شكري املحرو�س �أن
مفاو�ضات �أخرى جترى حالياً يف مراحل متقدمة مع وكاالت
ائتمان ال�صادرات الوطنية من دول خمتلفة ،و�أن هذه الدول
ه���ي كوريا اجلنوبية والياب���ان و�إجنل�ت�را و�إيطاليا وهولندا،
مو�ضح���اً �أن تر�شي���ح تل���ك ال���دول ج���اء بناء عل���ى م�شاركة
املقاول�ي�ن وامل�صنعني من تلك ال���دول يف امل�شروع ،م�ؤكداً �أن
املرحلة احلالية ت�شهد مراجعة االتفاقيات التمويلية مع هذه
الوكاالت وحتديد قيمة االقرتا�ض.
يذك���ر �أن متويل م�شروع الوقود البيئي يتم مبنهجية جديدة
ه���ي التمويل لأول مرة عرب البنوك بن�سبة  ، 70 / 30وهذه
الطريق���ة اجلديدة �ست�ساهم يف رف���ع اجلدوى االقت�صادية،
و�سيذهب نحو  800مليون دينار من ميزانية م�شروع الوقود
البيئ���ي والبالغة ح���وايل  4.6مليارات دين���ار �ستذهب �إىل
العق���ود املوقعة مع ال�ش���ركات املحلية ،كما يذكر �أن م�شروع
الوقود البيئ���ي ميثل مركزاً ربحياً يعمل على تعظيم القيمة
امل�ضافة للموارد الهيدروكربونية الكويتية من خالل عمليات
التكري���ر ،و�ستتزام���ن زي���ادة الطاق���ة الإنتاجي���ة للم�صايف
م���ع �إنتاج م���واد برتولي���ة ذات قيم���ة اقت�صادي���ة �أعلى من
احلالي���ة مثل وقود الطائ���رات والديزل ،ف�ض ً
ال عن االرتقاء
مبوا�صفات منتجات �أخرى.

العازمي 40 :مليون دوالر
زيادة في أرباح مصفاة
الشعيبية بعد استعادة
إنتاجها السابق
ك�شف نائ����ب الرئي�س التنفيذي مل�صف����اة ال�شعيبة يف �شركة
الب��ت�رول الوطني����ة الكويتي����ة املهند�����س مطل����ق العازمي يف
ع����ن �أمرين مهم��ي�ن ،الأول تعلق ب�إع����ادة ا�ستخدام خزانات
امل�صف����اة ومراف����ق الت�صدير �ضمن م�ش����روع الوقود البيئي،
والث����اين يتعلق با�ستعادة �إنتاج امل�صف����اة من جديد لطاقتها
الإنتاجية الكاملة والتي تقدر بـ� 200ألف برميل يومياً.
وق����ال العازم����ي “�إن القيم����ة امل�ضاف����ة للأم����ر الأول ي�أت����ي
با�ستخ����دام حظ��ي�رة اخلزانات املوجودة فعلي����اً يف امل�صفاة
مم����ا يوفر كلفة عل����ى اجمالية على ال�شركة بنحو  %25من
تكلفة م�شروع الوقود البيئي� ،أي ما يقارب من مليار دينار،
مو�ضح����ا �أن ا�ستغ��ل�ال امل�صفاة �سيعمل عل����ى حتويل بع�ض
املرافق يف ال�شعيبة لتكون جزءاً من م�شروع الوقود البيئي.
و�أو�ض����ح العازمي �أن م�صف����اة ال�شعيبة �ست�صب����ح جزءاً من
الوق����ود البيئ����ي خا�صة بع����د حتويل خزناته����ا �إىل حاويات
تخزي����ن حديث����ة وفقاً للموا�صف����ات اجلدي����دة� ،إ�ضافة �إىل
بع�ض التعديالت على �أجزائها مثل تغيري الفالتر �أو �أجراء
تعدي��ل�ات عل����ى اخلطوط وا�ستخدامها م����رة �أخرى مبا يف
ذلك مرف أ� الزيت )ر�صيف الزيت( اخلا�ص بنقل املنتجات.
وفيم���ا يتعلق بالأمر الثاين �أ�ش���ار العازمي �إىل عودة امل�صفاة
لإنتاجه���ا ال�سابق بنحو  200الف برمي���ل يومياً ،مو�ضحاً �أن
امل�صفاة واجهت حتدياً حقيقياً لتنفيذ تلك اخلطوة والو�صول
�إىل الطاق���ة الإنتاجية املا�ضية م���ن دون وحدة الزيت الثقيل
الذي تقرر �إغالقها نهائي���اً ،م�ؤكداً �أن الدرا�سات وامل�ؤ�شرات
الت���ي �أجرتها دائ���رة التخطي���ط ال�شامل يف �شرك���ة البرتول
الوطني���ة الكويتي���ة بالتعاون م���ع قطاع الت�سوي���ق العاملي يف
امل�ؤ�س�س���ة �أثبتت �أن زي���ادة �إنتاج امل�صفاة م���ن � 150إىل 200

مطلق العازمي  -نائب الرئيس التنفذي لمصفاة
الشعيبة  -شركة البترول الوطنية الكويتية

ال���ف برمي���ل يومياً تزيد يف ربحي���ة امل�صفاة �سنوي���اً �إىل 40
مليون دوالر.
و�أو�ض���ح العازم���ي �أن م�صف���اة ال�شعيب���ة متتل���ك الإمكانات
للو�ص���ول �إىل طاقة  200الف برمي���ل يومياً ،من دون وحدة
الزي���ت الثقيل املتوقف���ة للت�صدير للخارج وذل���ك عد �إجراء
تعديل ب�سيط على ط���رق التربيد للزيت الثقيل ،مو�ضحاً �أن
عودة امل�صفاة ل�سابق �إنتاجها من النفط اخلام واملواد املكررة
كان بتن�سي���ق م�سبق بني دائرة التخطيط ال�شامل يف البرتول
الوطنية وقطاع الت�سويق العاملي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
وفيم���ا يخ����ص التوقيت الفعل���ي لإغالق امل�صف���اة نهائياً ذكر
العازم���ي �أن الإغالق حمدد له �سلف���اً يف �أبريل  ،2017ولكن
يحتم���ل �أن يت�أخر �أو يتقدم موعد الإع�ل�اق �شهراً �أو �شهرين
ح�سب مواعيد دائرة العمليات يف ال�شركة ،م�ؤكداً �أن القطاع
النفط���ي ملتزم ب�إ�سرتاتيجية تطورية للمنتجات خ�صو�صاً مع
تطور الأ�سواق العاملية وموا�صفات املواد البرتولية املنتجة من
امل�ص���ايف يف �شتى �أنحاء العامل ،م�ش���دداً على �ضرورة تطوير
املنتجات الكويتية م�ستقب ً
ال و�إال �سي�صعب ت�صريفها عاملياً.
ولف����ت العازمي �إىل �أن م�شروع الوقود البيئي �سينقل �شركة
البرتول الوطنية وامل�صايف الكويتية نقلة نوعية حتى تتواكب
م����ع املوا�صفات العاملية ،متمني����اً �أن يتم ت�شغيل امل�شروع يف
مواعي����ده املح����ددة لو�ض����ع امل�ص����ايف الكويتي����ة يف الرتتيب
العاملي للمنتجات البرتولية املكررة.
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بخيت الرشيدي:

الكويتية العالمية تؤكد شراكتها
مع (ايدميتسو كوسان ) اليابانية

بخيت الرشيدي  -الرئيس التنفيذي
لشركة البترول العالمية الكويتية

�أك���د الرئي�س التنفي���ذي ل�شركة الب�ت�رول الكويتية العاملية
)كي���ه .ب���ي�.آي( املهند����س بخي���ت �شبي���ب الر�شي���دي �أن
ال�شرك���ة �شكل���ت �أخرياً م���ع �شرك���ة )�إيدميت�س���و كو�سان(
الياباني���ة �شركة م�شرتك���ة لبيع وتوزيع املنتج���ات النفطية
يف فيتن���ام بن�سب���ة  50يف املئ���ة ل���كل �شري���ك.
وق���ال الر�شي���دي "�إن ه���ذه ال�شرك���ة �ستك���ون �أول �شركة
�أجنبي���ة مملوك���ة بالكامل ل���كال ال�شركت�ي�ن يف قطاع بيع
وتوزي���ع املنتج���ات النفطي���ة من خالل حمط���ات جتزئة
يف فيتن���ام" ،مو�ضح���اً �أن قط���اع املنتج���ات النفطي���ة
والبي���ع بالتجزئ���ة ي���دار حالياً م���ن قبل �ش���ركات النفط
الفيتنامي���ة املحلي���ة.
و�أف���اد الر�شي���دي ب����أن ال�شركت�ي�ن )الب�ت�رول العامل���ة
و�إيدميت�س���و كو�سان( ح�صلتا �أخرياً على �شهادة اال�ستثمار
من احلكوم���ة الفيتنامية و�سيطلق عل���ى ال�شركة اجلديدة
)ايدميت�س���و كيو �أي���ت برتوليوم( ذات
ا�س���م �شرك���ة
م�س�ؤولي���ةحم���دودة
وذك���ر الر�شيدي �أنه من خ�ل�ال ت�أ�سي�س هذه ال�شركة �ستقوم
�شرك���ة ) ايدميت�س���و كي���و �أي���ت برتولي���وم( بتزوي���د ال�سوق
الفيتنامي باملنتجات النفطية وتن�شيط قطاع البيع بالتجزئة
بال�س���وق الفيتنامي ذي النمو املطرد ع���ن طريق بناء و�إدارة
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حمط���ات جتزئ���ة لبيع املنتج���ات يف جميع �أنح���اء فيتنام،
م�ؤك���داً �أن حتال���ف �شرك���ة الب�ت�رول الكويتي���ة العاملية مع
�شرك���ة )ايدميت�سو( هو امتداد لنجاح �شراكتهما يف �شركة
نغ���ي �س���ون الفيتنامي���ة �إذ متتل���ك كل من �شرك���ة البرتول
الكويتي���ة العاملي���ة و�شرك���ة )�أدميت�س���و كو�س���ان( اليابانية
ح�ص�ص���اً مت�ساوي���ة بن�سب���ة  35,1يف املئ���ة ل���كل منهما يف
�شرك���ةامل�شارك���ةالت���يحتم���لا�س���م)نغ���ي�س���ون(.
وقال �إن ) نغي �سون ( هي ثاين و �أكرب م�صفاة بالتكامل
م���ع جمم���ع للبرتوكيماوي���ات حي���ث تبل���غ طاقته���ا
التكريري���ة � 200أل���ف برمي���ل يومي���اً يف ح�ي�ن متتل���ك
�شرك���ة )برتوفيتن���ام( الفيتنامي���ة ن�سبة  25,1يف املئة،
بينم���ا تع���ود احل�ص���ة املتبقي���ة والبالغ���ة  4,7يف املئ���ة
�إىل �شرك���ة ) ميت�س���وي ( الياباني���ة للكيماوي���ات يف
�شرك���ة )نغ���ي �س���ون (.
وكا�ش���ف ع���ن �إىل �أن���ه �سيت���م االنتهاء من �أعم���ال بناء
امل�صف���اة وجممع البرتوكيماويات ) نغي �سون ( يف نهاية
ال�سن���ة احلالي���ة بينم���ا �سيك���ون الت�شغي���ل يف منت�ص���ف
 2017حي���ث �ستق���وم م�ؤ�س�سة الب�ت�رول الكويتية بتزويد
امل�صف���اة بالنف���ط الكويت���ي م���ن خ�ل�ال العق���د امل�ب�رم
ب�ي�ن امل�ؤ�س�س���ة و�شرك���ة )نغ���ي �س���ون(.

" أوبـــك " ٪ 50 :زيادة الطلب
على النفط حتى 2040
�أك���دت منظمة البل���دان امل�ص���درة للنفط )�أوب���ك( واالحتاد
الأوروبي تزايد التحديات يف �أ�سواق الطاقة وخا�صة النفط،
معرب�ي�ن عن قلقهم���ا �إزاء تدهور �أ�سع���ار النفط وانعكا�ساته
ال�سلبية على اال�ستثمارات يف قطاع الطاقة.
جاء ذلك يف بيان م�شرتك �صدر يف فيينا يف ختام االجتماع
الث���اين ع�شر حلوار الطاقة بني االحتــاد الأوروبي ومنظمــة
)�أوبك( ،يوم  21مار�س .2016
و�أ�ش���ار اجلانب���ان �إىل �أن الرتاج���ع احل���اد يف �أ�سعار النفط
وب�أك�ث�ر م���ن  70باملئ���ة �أدى �إىل ت�أجيل �أو �إلغ���اء العديد من
اال�ستثم���ارات يف وقت اليزال البحث جاريا لتحقيق التوازن
بني العر�ض والطلب يف ال�سوق العاملية.
و�أعربا عن قلقهما �إزاء تدهور الأ�سعار وتراجع اال�ستثمارات
ال�شدي���د وانعكا�س���ات ذل���ك يف امل�ستقب���ل حي���ث يخ�شى �أن
يت�سبب ذلك يف نق����ص �إمدادات الطاقة واملخاطر من وقوع
ارتفاع حاد يف �أ�سعار النفط مثلما حدث يف املا�ضي.
وج���اء يف البيان �أنه رغم تباين وجه���ات النظر بني املنتجني
وامل�ستهلك�ي�ن حول ال�سعر الذي يرون���ه منا�سباً للنفط �إال �أن
الطرف�ي�ن متفق���ان ب�شكل كبري على �أن تقل���ب �أ�سعار النفط
احل���اد �سيلحق �ضرراً باقت�صادات الدول املنتجة وامل�ستهلكة
للنفط على ال�سواء.
و�ش���ددا على �أن تثبيت �أ�سعار معقولة وم�ستقرة للنفط جنباً
�إىل جن���ب م���ع �سوق متوازن���ة وم�ستقرة هو �ش���رط �أ�سا�سي
لتحقيق النمو االقت�صادي للمنتجني وامل�ستهلكني.
و�أق���ر اجلانبان ب�أنه من خالل حوار الطاقة ومن خالل �إطالق
املبادرات يف املحاف���ل واملنظمات العاملية الأخرى ينبغي تعزيز
التع���اون كما ينبغي فهم حركة �أ�سواق الطاقة والنفط وهو �أمر
مهم للم�ساعدة على حتقيق ا�ستقرار �سوق النفط يف امل�ستقبل.
ورحب���ا باعتم���اد "اتفاقي���ة باري�س" ملكافحة تغ�ي�ر املناخ يف
دي�سمرب .2015

عبد اهلل البدري  -السكرتير العام
لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)

ووف���ق البيان قدمت )�أوبك( تقييم���اً حول �آفاق �سوق النفط
عل���ى امل���دى البعيد وك�شفت �أن الطلب عل���ى الطاقة �سيزيد
بن�سب���ة  50باملئ���ة تقريباً يف الف�ت�رة املمتدة حتى عام 2040
حي���ث �سيظل النفط يحتل �أكرب ح�صة يف �سوق الطاقة على
مدى ال�سنوات ال  20املقبلة.
و�أفادت )�أوبك( بان الطلب على النفط �سي�صل �إىل ما يقرب
م���ن  110ماليني برمي���ل يومياً يف ع���ام  2040مت�أثراً بفعل
النمو االقت�صادي املتوقع �سيما يف البلدان النامية كما ينتظر
زيادة �إمدادات النفط من خارج )�أوبك(.
م���ن جانبه ق���دم اجلانب الأوروب���ي ت�صوراته ح���ول �أحدث
التطورات يف �سيا�سات الطاقة يف االحتاد الأوروبي وخا�صة
م���ا يت�صل ب�إطالق املب���ادرات لتعزيز �أمن الطاقة يف االحتاد
الأوروب���ي وو�ض���ع �إ�سرتاتيجي���ات للغ���از الطبيع���ي امل�س���ال
وتخزين الغاز وما يتعلق بالتدفئة والتربيد.
و�أع���رب االحتاد الأوروبي عن ا�ستعداده لتبادل اخلربات يف
جمال كفاءة الطاقة مع ال�شركاء يف منظمة )�أوبك( يف �إطار
حوار الطاقة احلايل �أو يف حمافل �أخرى.
وق���دم اجلان���ب الأوروبي ملحة ع���ن التط���ورات االقت�صادية
والتوقع���ات يف االحتاد الأوروب���ي ومنطقة اليورو و�أ�شار �إىل
�أن االقت�ص���اد الأوروبي دخ���ل الآن عامه الرابع يف االنتعا�ش
وم���ن املتوقع ا�ستم���رار هذا االنتعا�ش ولك���ن بوترية معتدلة
مدعوماً ب�شكل رئي�سي من ارتفاع اال�ستهالك.
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أوابك نتائج إيجابية
متعددة لسياسات
دعم الطاقة

عباس النقي  -األمين العام لمنظمة
األقطار العربية المصدرة للنفط (أوبك)

قالت منظمة الأقطار العربي����ة امل�صدرة للبرتول )�أوابك( �إن
فئات ال�سكان الأعلى دخ ً
ال يف الدول الأع�ضاء ت�ستحوذ على
�أكرث من  40يف املئة من حجم دعم املنتجات النفطية مو�ضحة
�أن �سيا�س����ات دعم الطاقة حقق����ت نتائج �إيجابية يف بداياتها
�إال ان بع�ض املظاهر ال�سلبية ظهرت مع مرور الوقت.
و�أو�ضح���ت )�أواب����ك( يف افتتاحي���ة ن�شرته���ا ال�شهري���ة �أن
ال�سيا�س���ات االقت�صادية املطبق���ة يف معظم الدول الأع�ضاء
باملنظمة تتميز برتكيز االهتمام على دعم ال�سلع الأ�سا�سية
وعل���ى وج���ه اخل�صو����ص دعم الطاق���ة حيث يت���م توفريها
ب�أ�سعار مقبولة للمواطنني وامل�ؤ�س�سات وال�شركات املحلية.
ولفت���ت �إىل �أن ذل���ك ي�أتي �ضمن م�ساعي ال���دول الأع�ضاء
لتحقي���ق الرفاهي���ة ملواطنيه���ا وجتنيبه���م الآث���ار ال�سلبي���ة
للتقلب���ات يف �أ�سع���ار الوقود وامل�شتق���ات البرتولية من جهة
ومل�ساع���دة املنتجني املحلي�ي�ن على خف�ض تكالي���ف الإنتاج
خ�صو�ص���اً يف القطاعات ال�صناعية ومبا يعود بالفائدة على
امل�ستهلك النهائي من جهة �أخرى.
وبين���ت �أن تقدي���رات �صن���دوق النق���د الدويل ت�ش�ي�ر �إىل �أن
�إجم���ايل حجم دعم الطاق���ة يف الدول الأع�ض���اء يف منظمة
�أواب���ك قد بل���غ حوايل  278,8ملي���ار دوالر خالل عام 2011
وا�ستحوذ �إجم���ايل دعم الطاقة قبل ال�ضرائب ملجموعة دول
�أوابك حوايل  178مليار دوالر ،بينما ا�ست�أثر الدعم ال�ضريبي
بح���وايل  100مليار دوالر يف حني نال دعم املنتجات النفطية
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والكهرباء ح�صة كبرية من �إجمايل دعم الطاقة يف دول �أوابك.
و�أفادت ب�أن درا�سة �صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة بعنوان
)�سيا�سات دعم الطاقة يف الدول الأع�ضاء وانعكا�ساتها على
االقت�صادات الوطنية( �أ�شارت �إىل �أن �سيا�سات دعم الطاقة
حقق���ت العديد من النتائج الإيجابية يف بداياتها �إال �أنه ومع
م���رور الزمن ظهرت بع�ض املظاه���ر ال�سلبية خ�صو�صاً على
�صعي���د التزاي���د الكب�ي�ر واملت�سارع يف مع���دالت اال�ستهالك
املحلي من الطاقة والتي تعد من �أعلى الن�سب عامليا.
وقال����ت )�أواب����ك( �إن الأ�سع����ار املخف�ضة للوق����ود �ساهمت يف
تدين العائدات على اال�ستثمار يف قطاعي البرتول والكهرباء
و�أثرت ب�صورة كبرية على تدين حجم اال�ستثمارات يف قطاع
الطاق����ات اجلديدة واملتج����ددة ويف تزاي����د احلوافز الدافعة
لتهريب الوقود من الدول الداعمة للوقود �إىل الدول املجاورة.
و�أ�ضاف���ت �أنه يف ظل ما مير به االقت�ص���اد العاملي وال�سوق
النفطي���ة العاملية من تطورات كبرية نتيجة انخفا�ض �أ�سعار
النف���ط وم���ا �أدى �إليه من حتدي���ات اقت�صادي���ة كبرية على
ال���دول امل�صدرة للنفط والغاز ومن بينها الدول الأع�ضاء يف
منظمة �أوابك فقد �أعلنت معظم الدول الأع�ضاء عن �إجراء
مراجعة �شاملة على �سيا�سات دعم الطاقة املطبقة لديها.
ولفت���ت )�أواب����ك( �إىل �أنها وه���ي تتابع عن كث���ب التطورات
عل���ى �صعيد ال�صناعة البرتولية العربي���ة والدولية تثمن ما
تقوم به الدول الأع�ضاء يف هذا ال�ش�أن وترى �أن اال�ستمرار
يف تطبي���ق برامج دعم �أ�سعار الطاق���ة على هيئتها احلالية
واملتمثل���ة يف برام���ج الدعم املعممة لن ي����ؤدي �إىل م�ساعدة
�شريحة حم���دودي الدخل امل�ستهدفة من هذه الربامج وقد
تع���وق فر����ص تعزيز النم���و االقت�صادي ال�شام���ل وامل�ستدام
من جهة والو�ص���ول �إىل م�ستوى اال�ستخدام الأمثل للموارد
االقت�صادية من جهة �أخرى.

متوسط

السعر الشهري (دوالر أميركي)
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00

25 March.
2016

18 March.
2016

11 March.
2016

04 March.
2016

26 Feb.
2016

19 Feb.
2016

12 Feb.
2016

05 Feb.
2016

29 Jan.
2016

15.00

22 Jan.
2016

المتوسط الشهري
ينــايـــــر 2016

فــبرايــر 2016

مــارس 2016

27.10

30.10

36.15
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إعداد :مريم بهبهاني

مشاركة فعالة لدولة الكويت في
الدورة الحادية عشرة لمؤتمر األطراف

المؤتمر ُيقر اتفاقًا
تاريخيًا لمواجهة
ظاهرة تغير المناخ

بح�ض � � ��ور ممثل ح�ضرة �ص � � ��احب ال�س � � ��مو �أمري البالد
ال�ش � � ��يخ �ص � � ��باح الأحمد ،رئي�س جمل�س الوزراء �س � � ��مو
ال�ش � � ��يخ جاب � � ��ر املب � � ��ارك احلمد ال�ص � � ��باح .ج � � ��رت يوم
اجلمعة املوافق � 22أبريل  ،2016مرا�س � � ��م التوقيع على
االتف � � ��اق العاملي حول املناخ يف مق � � ��ر اجلمعية العامة
للأمم املتحدة.
وكان رئي� � � ��س جمل�س الوزراء قد �ش � � ��ارك قادة ور�ؤ�س � � ��اء
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الوف � � ��ود املمثل � � ��ة لأكرث من  165دول � � ��ة يف التوقيع على
بن � � ��ود االتف � � ��اق ،وق � � ��د �أعرب �س � � ��موه عن حر� � � ��ص دولة
الكوي � � ��ت على التع � � ��اون مع املجتمع ال � � ��دويل ،ملعاجلة
ظاه � � ��رة االحتبا� � � ��س احل � � ��راري التي تعانيه � � ��ا كل دول
العامل .م�شدد ًا على �أهمية االتفاق الذي تو�صلت �إليه
دول العامل خالل قمة باري�س ،للحد من تلك الظاهرة
اخلطرية التي تهدد الب�شرية.

وق����ال �سم����وه "�إن االتفاق يحقق م�صال����ح كبرية لدولة
للكوي����ت التي تعاين من ظاهرة ارتف����اع احلرارة ،رغم
الإج����راءات املتوا�صل����ة الت����ي تق����وم به����ا ملعاجلة هذه
الظاه����رة خا�ص����ة م����ع تزايد املخ����اوف م����ن ا�ستمرار
ارتفاع حرارة الأر�ض خالل ال�سنوات املقبلة" ،مو�ضحاً
�أن الوثيق����ة الت����ي مت التوقيع عليها خ��ل�ال اجتماعات
الأمم املتح����دة ،تهدف �إىل من����ع ارتفاع حرارة الأر�ض،
م�ضيفاً �أن الت����زام الدول بتطبيق االتفاق �سيعمل على
حتقيق الأمن الغذائي والتقدم االقت�صادي �إ�ضافة اىل
تخفي�ض االنبعاثات الغازية.
و�أع����رب �سم����و رئي�����س جمل�����س ال����وزراء عن �أمل����ه �أن
تلتزم الدول ال����ـ 196التي تو�صلت �إىل االتفاق الدويل
امل�ستقبل����ي حول املناخ مب�س�ؤولياته����ا يف تطبيق بنوده،
حت����ى ميك����ن معاجلة ه����ذه الظاهرة ،وجتني����ب العامل
املزي����د من الكوارث البيئية اخلط��ي�رة ،جمدداً الت�أكيد
عل����ى تعاون دول����ة الكويت مع �أي جه����ود دولية تهدف
�إىل من����ع الكوارث وتوف��ي�ر احلياة الكرمية لكل �شعوب

الع����امل ،م�ش��ي�راً �إىل �أن الكويت كانت يف طليعة الدول
املعنية بالتو�صل �إىل اتفاق للحد من انبعاثات الغازات
امل�سببة لالحتبا�س احلراري.
وكان����ت العا�صمة الفرن�سية باري�����س قد �شهدت انعقاد
ال����دورة احلادي����ة والع�شرين مل�ؤمتر املن����اخ )الأطراف(
التاب����ع ل��ل��أمم املتحدة ب�ش�����أن املناخ ،وذل����ك يف الفرتة
م����ا ب��ي�ن  ،2015/12/12- 11/30و ق����د �سبق الدورة
اجتماع حت�ضريي ملجموع����ة  G77-Chinaاملنعقـــد
يف  2015/11/ 28-27لتحدي����د �أولوي����ات ال����دول
النامي����ة من االتفاقي����ة اجلديدة وتوحي����د الــــــر�ؤى يف
م�س�ألة التخفيف والتــكيف والتمويل املالـــــي.

و�شارك���ت دولة الكويت بوفد ع���ايل امل�ستوى برئا�سة
رئي�س جمل�س الوزراء و النائب الأول وزير اخلارجية
والعدي���د من الوزراء وكب���ار امل�س�ؤول�ي�ن .وقد تر�أ�س
الوف���د التفاو�ض���ي املدير العام للهيئ���ة العامة للبيئة
ووف���د تفاو�ضي ي�ضم عدة جهات م���ن الهيئة العامة
للبيئة ووزارة اخلارجية ووزارة الكهرباء واملاء ومعهد
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الكويت للأبحاث العلمية وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
ووزارة النف���ط .وق����د بلغ عدد امل�شارك��ي�ن يف امل�ؤمتر
 36000م�ش����ارك ومفاو�����ض و 23100م����ن الهيئ����ات
احلكومي����ة و 9400م����ن املجتم����ع امل����دين و 3700من
الإعالميني.
و�أقرت  195دولة بتاري���خ  2015/12/12اتفا ًقا
تاريخي���اً يف باري����س ملواجهة ظاه���رة تغري املناخ
وذل���ك بالتو�صل �إىل تفاهم كام���ل بني الأطراف
بخ�صو����ص تقلي���ل مع���دل االنبعاث���ات الغازي���ة
وحماربة ظاهرة االحتبا�س احلراري .حيث خرج
امل�ؤمت���ر بهذه االتفاقي���ة العاملية و امللزمة قانون ًيا
 legally bindingكامل���ة ومتزن���ة وعادلة بعد
ف�ش���ل بروتوك���ول كيوت���و  1997وف�ش���ل م�ؤمت���ر
كوبنهاج���ن  2009لذل���ك و�ضع ت�ص���ور و �أ�سا�س
جدي���د للنظ���ام ال���دويل لتغ�ي�ر املن���اخ يف مدينة
ديربان ).(2011
وق���د متحور اتفاق باري����س اجلديد  2015حول حماية
الك���رة الأر�ضية من الغازات الدفيئة� ،إذ يفر�ض االتفاق
اجلدي���د على جميع ال���دول التخفيف م���ن االنبعاثات
بحل���ول ع���ام  2020مب���ا �سيكف���ل الإبقاء عل���ى ارتفاع
متو�س���ط درجة احلرارة العاملي���ة دون درجتني مئويتني
ف���وق م�ستويات ما قب���ل الع�صر ال�صناع���ي و موا�صلة
اجله���ود الرامي���ة �إىل احلد من ارتف���اع درجة احلرارة
عن���د  1.5درجة مئوية ف���وق م�ستويات ما قبل الع�صر
ال�صناعي ،و�أي�ضا �سيتم ت�شكيل هيئة ا�ست�شارية ب�ش�أن
م�ش����روع االتفاق ت�سم����ى )جلنة باري�����س ( تعمل على
االتفاقية اجلديدة.

�أهم العنا�صر الأ�سا�سية لالتفاقية:
•حماول���ة احلف���اظ عل���ى زي���ادة درج���ة ح���رارة الكرة
الأر�ضي���ة لأقل من درجتني مئويت�ي�ن ورمبا بلوغ زيادة
�أق���ل م���ن  1.5درج���ة مئوية ف���وق م�ستوي���ات ما قبل
الع�صر ال�صناعي.
•حماول���ة احلد من معدل انبعاثات الغازات امل�سببة
لظاه���رة االحتبا�س احل���راري الناجت ع���ن �أن�شطة
الب�شر وال�سعي لبلوغ معدل مماثل ملعدل االنبعاثات
الذي ميكن للرتبة والأ�شجار والنباتات امت�صا�صه
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ب�ش���كل طبيعي مع احلر����ص على بلوغ هذا الهدف
ما بني .2100-2050
•مراجع���ة امل�ساهم���ة الوطنية لكل دول���ة على حدة
يف تقلي���ل انبعاثات الغ���ازات بها كل خم�س �سنوات
لتتمك���ن كل دول���ة م���ن مراجع���ة �سيا�ساته���ا بهذا
اخل�صو����ص مع العل���م �أن  186دولة من �أ�صل 195
قدمت م�ساهماتها الوطنية.
•تق���وم الدول���ة املتقدم���ة مب�ساعدة ال���دول النامية
عرب الدعم املايل والفن���ي ونقل التكنولوجيا وبناء
الق���درات للم�ساهمة يف تقليل ظاه���رة االحتبا�س
احل���راري والتغ�ي�ر املناخ���ي ع�ب�ر التح���ول لإنتاج
الطاقة عرب امل�صادر املتجددة.

�أهم ما ت�ضمنه االتفاق:
•جتن����ب الو�ص����ول �إىل املع����دل اخلط����ر لزي����ادة
درجات احلرارة �أو ما ي�سمى الزيادة غري القابلة
للإنخفا�����ض والت����ي مت املوافق����ة عليه����ا  2درجة
مئوي����ة فوق درج����ات احل����رارة ال�سابق����ة لع�صر
ال�صناعة .مع العلم �أن العامل تقريباً بلغ منت�صف
الطري����ق حي����ث تبلغ الزيادة حالي����ا ما يقرب من
درجة واح����دة مئوية ،لذا �ضغط����ت بع�ض الدول
التي تع����اين �أرا�ضيها من خطر غرق �أجزاء منها
ب�سبب زيادة مع����دالت مياه البحر ب�سبب ظاهرة
االحتبا�����س احل����راري .وق����د مت ت�ضم��ي�ن ذل����ك
يف االتف����اق ومت الن�����ص عل����ى �أنه ميك����ن التوجه
ال�ستهداف تخفي�ض زيادة درجة احلرارة العاملية
�إىل  1.5درج����ة مئوي����ة .ولأول م����رة ت�سته����دف
اتفاقي����ة تغري املناخ الو�ص����ول �إىل معدل انبعاث
مت����وازن بحي����ث ت�ستطي����ع الغاب����ات واملحيطات
امت�صا�ص االنبعاثات ب�شكل طبيعي.
•ي�ش���كل مو�ضوع التمويل املايل نقطة خالف طوال
املفاو�ض���ات فالدول النامي���ة ترغب يف دعم مايل
من الدول املتقدمة عالوة على الدعم الفني وبناء
الق���درات ونق���ل التكنولوجيا لتق���وم بقفزة نوعية
للتح���ول �إىل الطاقات املتجددة .وقد تلقت الدول
النامي���ة وع���وداً باحل�صول على مبل���غ  100مليار
دوالر �سنوي���اً بحل���ول  ،2020وه���و املبلغ الذي مل

االعتراف بأهمية تجنب الخسائر واألضرار
المرتبطة باآلثار الضارة لتغير المناخ
ي�صل لطم���وح بع�ض الدول ،وكذل���ك يلزم االتفاق
ال���دول املتقدمة باحلفاظ عل���ى معدل منح بقيمة
 100ملي���ار دوالر �سنوي���ا بع���د  2020وال�سع���ي
لزيادته بحلول .2025
•ين����ص االتفاق عل���ى �أن الدول املتقدم���ة يجب �أن
تلت���زم بدعم ال�شعوب النامي���ة ملواجهة �آثار التغري
املناخ���ي وت�شجي���ع دول �أخ���رى عل���ى االن�ضم���ام
لالتفاق ب�شكل طوعي.

حتقي���ق الأهداف عام  2018ثم كل خم�س �سنوات
ب�شكل م�ستمر.
•نقاط اخلالف الأ�سا�سية بني الأطراف كانت تتعلق
بدرج���ة احلرارة التي يجب اعتمادها والتمييز بني
ال���دول املتقدمة والنامي���ة ودول ال�شمال واجلنوب
يف اجله���ود ملكافحة االحتبا����س احلراري ،وكذلك
الته���رب الدائم لل���دول املتقدمة م���ن م�س�ؤولياتها
التاريخية خلف�ض االنبعاثات.

•تبق���ى التعه���دات لكل دول���ة بخ�صو����ص تخفي�ض التكيف )Adaptation) article 7
معدل االنبعاثات �أمراً تطوعياً مع وجود مطالبات
ب�إع���ادة النظر يف الأه���داف التي مت الأتفاق عليها
يف وقت الحق.

•كما تتعهد االتفاقية ب�إعادة تقييم الأو�ضاع ومعدل

 1.7و�ض���ع اله���دف العامل���ي املتعلق بتعزي���ز القدرة
عل���ى التكيف واحلد من �آثار تغري املناخ وتوفري
�سبل التنمي���ة امل�ستدامة يف �سياق هدف درجة
احل���رارة �أق���ل م���ن درجت�ي�ن مئويتني م���ا قبل

العدد I 44مايــو 2016

19

ملف
العدد

احلقبة ال�صناعية ،وح�صر االرتفاع يف درجات
احل���رارة  1.5درجة مئوية ف���وق م�ستويات ما
قبل احلقبة ال�صناعية.

� 2.7أهمي����ة عن�ص����ر التكي����ف وم����ا ي�ش����كل من ٍ
حتد
عامل����ي يواجه����ه اجلميع وه����و عن�ص����ر �أ�سا�سي
يف اال�ستجاب����ة العاملية طويل����ة الأجل وم�ساهمة
فعال����ة حلماي����ة الب�ش����ر ،مع الأخ����ذ يف االعتبار
االحتياج����ات امللحة للبل����دان النامي����ة املعر�ضة
للآثار ال�ضارة لتغري املناخ.

 3.7االع�ت�راف بجهود التكيف الت���ي تبذلها البلدان
النامي���ة وف���ق الط���رق الت���ي يعتمده���ا م�ؤمتر
الأطراف.

 4.7تق����ر الأط����راف باحلاج����ة املا�سة للتكي����ف ب�أن
احل�ص����ول على �أعلى م�ستويات التخفيف يقل�ص
احلاج����ة �إىل جهود �إ�ضافية للتكيف ،و�أن ارتفاع
معدل التكيف يقلل من جهود التخفيف.

� 5.7إج����راءات التكي����ف تت�س����م بال�شفافي����ة الكامل����ة
ويراع����ى فيه����ا الفئ����ات واملجتمع����ات والنظ����م
الإيكولوجية لكل بلد.
 6.7تق����ر الأطراف ب�أهمية دعم جهود التكيف للدول
النامي����ة والتع����اون الدويل املتعلق����ة بها ومراعاة
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احتياج����ات البل����دان النامية االط����راف ملواجهة
الآثار ال�ضارة لتغري املناخ.
 7.7ينبغ����ي عل����ى االطراف تقدمي الدع����م لإجراءات
التكيف على نحو يراعى �إطار ) كانكون( وي�شمل:
 -تبادل املعلوم���ات والتج���ارب والدرو�س واجلوانباملت�صلة بال�سيا�سات والتنفيذ يف �إجراءات التكيف.
-تعزيز الرتتيبات امل�ؤ�س�سية لدعم تبادل وتوفرياملعلومات وتقدمي الدعم للإر�شادات التقنية.
-تعزي����ز وتوف��ي�ر للأبح����اث واملراقب����ة املتجه����ةللنظام املناخي ونظم الإنذار املبكر.
-م�ساعدة الدول النامي����ة يف حتديد ممار�ساتالتكي����ف الفعال����ة واحتياجاته����ا و�أولوياتها وما
يقدم من دعم لإجراءات جهود التكيف.
-حت�سني فعالية �إجراءات التكيف. 8.7ت�شجي����ع املنظمات والوكاالت املتخ�ص�صة للأمم
املتحدة لدعم جه����ود الأطراف لتنفيذ �إجراءات
التكيف.
 9.7عمليات التكيف ت�شمل:
-تنفيذ الإجراءات والتعهدات واجلهود اخلا�صةبالتكيف.

-تنفيذ خطط التكيف الوطنية.-تقيي����م �آثار تغري املن����اخ وو�ضع الإجراءات ذاتالأولوي����ة وطني����اً مع مراعاة الظ����روف والنظم
الإيكولوجية لكل بلد.
-ر�ص����د وتقيي����م ال�سيا�سات والربام����ج اخلا�صةبالتكيف وتقييمها واال�ستفادة منها.
-بن����اء قدرة النظ����م االجتماعي����ة و االقت�صاديةوتو�سيع عمله����ا بالتنويع االقت�ص����ادي والإدارة
امل�ستدامة للموارد الطبيعية.

 10.7عل����ى كل ط����رف يف االتفاقي����ة �أن يقدم بالغاً
ع����ن جهود التكيف ويحدث����ه دور ًيا وي�شمل هذا
الب��ل�اغ �أولويات����ه واحتياجاته يف جم����ال تنفيذ
ودع����م اخلط����ط والإجراءات ومراع����اة ظروف
الدول النامية بعدم حتميلها �أي عبء �إ�ضايف.
 11.7يت����م تق����دمي البالغ امل�ش����ار �إلي����ه يف بند )(10
ويتم حتديثه دور ًي����ا كعن�صر من بالغات �أخرى
�أو مقرتناته����ا وت�شمل خطة التكيف الوطنية �أو
م�ساهمة حمددة وطنية �أو بالغ وطني.
 12.7ي�سج����ل البالغ الوطني املحدد يف بند ) (10يف
�سجل الأمانة العامة.

 13.7يق����دم الدع����م املتوا�ص����ل �إىل البل����دان النامية
ليع����زز املواد ) ( 11 , 10 , 9 ,7وف ًقا للمواد ،9
 10من االتفاقية الإطارية.
 14.7تهدف املادة )� (10إىل :
�-إقرار اجلهود التي تبذلها البلدان النامية.-حت�سني تنفيذ �إجراءات التكيف.-ا�ستعرا�����ض جهود التكي����ف وفعالياتها والدعماملقدم لهذا الغر�ض.
 -ا�ستعرا�ض التقدم العام يف حتقيق الهدف العاملييف جمال التكيف وامل�شار �إليه يف �أعاله )(1

اخل�سائر والأ�ضرار
(Loss and Damage (article8
وه����ي م����ادة جدي����دة �أ�صرت ال����دول املت�ض����ررة على
�إ�ضافتها �إىل اتفاقية باري�س كمادة منف�صلة.
 1.1تع�ت�رف الأط���راف يف االتفاقية ب�أهمية جتنب
اخل�سائ���ر والأ�ض���رار املرتبطة بالآث���ار ال�ضارة
لتغ�ي�ر املن���اخ والت�ص���دي له���ا مب���ا يف ذل���ك
الظواه���ر اجلوية والظواه���ر البطيئة احلدوث
ودور التنمي���ة امل�ستدام���ة يف احلد من خماطر
اخل�سائر والأ�ضرار.
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مراجعة إلزامية للتعهدات الوطنية كل  5سنوات
 2.1تخ�ضع اتفاقية وار�سو الدولية املعنية باخل�سائر
والأ�ض����رار املرتبط����ة ب�آث����ار تغري املن����اخ ل�سلطة
م�ؤمتر الأطراف العامل.
 3.1ينبغ����ي علىالأط����راف تعزي����ز فه����م الإج����راءات
والدعم لآلية وار�سو الدولية.
 4.1ي�شمل التعاون الأمور التالية :
 -نظم الإنذار املبكر.-اال�ستعداد للطوارئ.-الظواهر البطيئة احلدوث. -احلوادث التي ينتج عنها خ�سائر و�أ�ضرار دائمة. -تقييم املخاطر و�إدارتها على نحو �شامل. -الت�أمني �ضد املخاطر. -اخل�سائر غري االقت�صادية. -قدرة املجتمع���ات املحلية و�سب���ل العي�ش والنظمالإيكولوجية على التحمل.
 5.1التع����اون يف تطبي����ق �آلي����ة وار�س����و م����ع الهيئات
واخلرباء مبوجب االتفاق والتعاون مع املنظمات
واخلرباء ذات ال�صلة خارج االتفاقية.

بناء القدرات
 1.1يع���زز بن���اء القدرات وكفاءات ال���دول النامية ال
�سيم���ا الأطراف الأق���ل قدرة والبل���دان القابلة
للت�أث���ر لآث���ار تغري املن���اخ مثل ال���دول اجلزرية
ال�صغرية النامية من �أجل اتخاذ �إجراءات فعالة
مثل تنفيذ �إج���راءات التكيف والتخفيف ،وذلك
ع���ن طريق تي�سري تطوير التكنولوجيا والو�صول
�إىل التموي���ل املناخي وجوانب التعليم والتدريب
والتوعية العام���ة ذات ال�صلة وتقدمي املعلومات
ب�صورة �شفافة.
 2.1ينبغ����ي �أن يك����ون بن����اء القدرات قط����ري التوجه
وم�ستن����دًا �إىل االحتياج����ات الوطني����ة ويع����زز
القدرات خا�صة بالن�سبة للدول النامية الأطراف
مب����ا ي�شمل امل�ستوى الوطني واملحلي ،وي�سرت�شد
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بن����اء الق����درات بالدرو�س امل�ستف����ادة من �أن�شطة
بناء القدرات يف �إطار االتفاقية و�أن يكون عملية
فعال����ة و تكرارية �شاملة لعدة قطاعات ومراعاة
للمنظور اجلن�ساين .

 3.1ينبغ���ي �أن تتع���اون جميع الأطراف لتعزي���ز قدرة الدول
النامي���ة عل���ى تنفي���ذ ه���ذا االتف���اق و�أن تع���زز الدول
املتقدمة دعمها لإجراءات بناء القدرات للدول النامية.
 4.1تبلغ جميع الأطراف التي تعزز قدرة البلدان النامية
م����ن خالل نهج �إقليمي ب�ص����ورة منتظمة عن هذه
الأعمال والتدابري املتعلقة ببناء القدرات و�أن تبلغ
ال����دول النامية ب�صورة منتظمة عن التقدم املحرز
يف تنفيذ خطط و�سيا�سات و�إجراءات وتدابري بناء
القدرات.

 5.1تع���زز �أن�شط���ة بناء القدرات ع���ن طريق ترتيبات
م�ؤ�س�سي���ة منا�سبة لدع���م تنفيذ هذا االتفاق مبا
ي�شم���ل الرتتيب���ات امل�ؤ�س�سي���ة املنا�سب���ة املتخذة
مبوجب االتفاقية الأم وينظر م�ؤمتر الأطراف يف
قرار ب�ش�أن الرتتيبات امل�ؤ�س�سية الأولية واخلا�صة
ببناء القدرات ويعتمده يف دورته الأوىل.

اخلال�صة
•اعتم����د ممثل����و  195دول����ة ال�صيغ����ة النهائي����ة
التف����اق عامل����ي لتغ��ي�ر املناخ وه����و مل����زم قانونياً
به����دف احلد م����ن االنبعاث����ات امل�سبب����ة لظاهرة
االحتبا�س احلراري وذلك يف يوم ال�سبت املوافق
 – 2015/12/12يف باري�����س يف م�ؤمت����ر الأمم
املتح����دة لتغ��ي�ر املن����اخ ) (cop 21وال����ذي جاء
بع����د مفاو�ضات �صعبة ات�سم����ت بال�صبغة الفنية
وال�سيا�سي����ة به����دف التحك����م يف ارتف����اع درج����ة
احلرارة و�إبقائها دون درجتني وال�سعي �إىل جعل
هذا االرتفاع مب�ستوى  1.5درجة فوق م�ستويات
ما قبل الع�صر ال�صناعي.
•ن�����ص االتف����اق على �أن متنح ال����دول املتقدمة من
منطل����ق م�س�ؤوليتها التاريخية ما ال يقل عن 100
مليار دوالر �سنو ًيا ابتداء من عام  2020مل�ساعدة

ال����دول النامي����ة لتحويل اقت�صاداته����ا من الوقود
الأحف����وري �إىل اقت�ص����ادات نظيف����ة وا�ستخدام
طاقات �أخرى متجددة.
•تق����وم ال����دول املتقدم����ة بتقدمي م�ساع����دات من
خالل نق����ل التكنولوجي����ا وبناء الق����درات للدول
النامية لتطوير �سيا�ساتها املناخية.
•�أق����رت االتفاقية مراجع����ة التعه����دات الإلزامية
والتعه����دات الوطنية كل خم�س �سنوات و�ستجرى
�أول مراجعة يف .2025
•ن�����ص االتفاق عل����ى �أن تكون ال����دول املتقدمة يف
الطليع����ة خلف�ض انبعاثاته����ا يف حني يتعني على
الدول النامية موا�صلة جهودها للت�صدي لظاهرة
االحتبا�س احلراري يف ظل �أو�ضاعها الوطنية.
•ع����زز االتفاق مب����د�أ التكي����ف وربط����ه بالهدف
العامل����ي �إذ يعت��ب�ر عن�ص����ر التكي����ف �أ�سا�سي يف
اال�ستجاب����ة العاملي����ة الطويلة الأمد واالعرتاف
باجلهود الت����ي تقدمها الدول النامية يف جمال
التكي����ف ورب����ط مب����د�أ التكيف م����ع التخفيف،
وتق����وم الدول النامي����ة بالتكيف حت����ى ت�ستطيع
التخفي����ف م�ستقب��ل� ً
ا ،وقد ن�����ص االتفاق كذلك
عل����ى مد يد امل�ساعدة والتع����اون للدول النامية
يف جم����االت التكي����ف للح�ص����ول عل����ى �أعل����ى

م�ستوي����ات التخفي����ف.
•مت �إق����رار بند يخ�ص اخل�سائ����ر والتعوي�ضات يف
االتفاقي����ة اجلديدة والتي ت�شمل م�ساعدة الدول
التي تت�أثر باالحتبا�س احلراري وت�شمل اخل�سائر
الت����ي ال ميكن تعوي�ضها ،ويخ�ض����ع بند اخل�سائر
والأ�ض����رار �إىل �آلي����ة وار�س����و الدولي����ة املتعلق����ة
باخل�سائر والأ�ضرار.
•يف بن����د بناء القدرات �أك����د االتفاق على دور الدول
املتقدمة بتوفري الدعم التقني واملايل والتكنولوجي
لرفع كفاءات الدول النامية وتقدمي تلك املعلومات
ب�ص����ورة �شفاف����ة ،على �أن تق����دم ال����دول املتقدمة
تقارير ب�صورة منتظمة عن هذه الأعمال والتدابري
املتعلقة ببناء القدرات التي تعزز من قدرة البلدان
النامية ،وعلى �أن تقوم الدول النامية بتقدمي تقارير
ب�صورة منتظمة عن التقدم املحرز يف تنفيذ خطط
و�سيا�سات و�إجراءات بناء القدرات.
و�أخ��ي�راً يعترب اتف����اق باري�����س اتفاقاً تاريخي����اً عادالً
متوازن����اً وملزم����اً قانوني����اً بعد ف�شل كل م����ن بروتوكول
كيوتو 1997وم�ؤمتر كوبنهاجن  2009حيث يربط اتفاق
باري�����س جميع دول العامل يف �إطار واحد يهدف ملواجهة
ظاهرة التغري املناخي وتقليل معدل االنبعاثات والتحول
الإنتاج الطاقة عرب م�صادر متجددة.
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مناسبة
نفطية

مواكبـة التغييـر وتعظيـم دور الـكويت
في مجال الطاقة العالمي في «مؤتمر
ومـعـرض الكويـت للنفـط والـغـاز الرابــع»

حت � � ��ت رعاية مع � � ��ايل نائب رئي�س جمل�س ال � � ��وزراء وزير
املالية ووزير النفط بالوكالة �أن�س ال�ص � � ��الح ا�ست�ضافت
دولة الكوي � � ��ت «م�ؤمتر ومعر�ض النف � � ��ط والغاز الرابع»
ال � � ��ذي عقد يف الفرتة من � 11إىل � 12أبريل  ،2016حتت
�شعار )التميز ما بني املناف�سة و�ضعف الأ�سعار( ،بفندق
اجلمريا .
ا�ش � � ��تمل امل ؤ�مت � � ��ر عل � � ��ى  4جل�س � � ��ات �ض � � ��مت نخبة من
قياديي القطاع النفطي يتقدمهم الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�س � � ��ة البرتول الكويتية ال�س � � ��يد نزار الع�ساينً ،
وكال
من الرئي�س التنفيذي ل�ش � � ��ركة نفط الكويت املهند�س
جمال جعف � � ��ر ،والرئي� � � ��س التنفيذي ل�ش � � ��ركة البرتول
الوطني � � ��ة الكويتي � � ��ة املهند�س حممد غ � � ��ازي املطريي،
ونائب الرئي�س التنفيذي ل�شركة نفط الكويت ال�سيدة
ح�سنية ها�شم ،و�آخرين.
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ب���د�أت جل�سات امل�ؤمتر باجلل�س���ة الأوىل ) االفتتاحية (
حتت �شعار )مواكبة التغيري وتعظيم دور الكويت يف جمال
الطاق���ة العاملي( �شارك فيه���ا كل من الرئي�س التنفيذي
مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ال�سيد نزار العد�ساين ،ووزير
الطاق���ة واملناجم ال�سابق يف جمهوري���ة فنزويال ال�سيد
ال�ي�رو بار ،ومدير اال�ستك�ش���اف والإنتاج يف �شركة �شل
العاملية ال�سي���د اندرو برون ،والرئي�س التنفيذي ل�شركة
نفط الكويت املهند�س جمال جعفر .وقد �أو�ضح الرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية نزار العد�ساين يف
كلمت���ه خالل افتت���اح اجلل�سة �أن ل���دى القطاع النفطي
الكويتي �أكرث من  100مبادرة نركز عليها حالياً كو�سيلة
ل�ضمان نقلة نوعية مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها
التابع���ة للتميز يف ه���ذه الأوقات ال�صعب���ة ب�شكل فعال
وحتقي���ق اال�ستدامة ،الفتاً �إىل �أن هذه املبادرات ت�شمل

العدساني  100 :مبادرة
وأكثر لدى القطاع
النفطي لضمان إحداث
نقلة نوعية في مؤسسة
البترول الكويتية
وشركاتها التابعة
«مراجعة البني���ة التنظيمية الإجمالية مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتي���ة و�شركاته���ا التابعة ،واال�ستم���رار يف تقييم كل
الن�شاطات القائمة واال�ستثم���ارات اجلارية لال�ستمرار
يف الن�شاطات املربحة واملجدية جتارياً والتخارج �أو بيع
غ�ي�ر املربحة منها ،بالإ�ضافة �إىل تطبيق �سيا�سة مالية
لتموي���ل امل�شروعات اجلدي���دة مما يعن���ي تنفيذ بع�ض
امل�شاري���ع الرئي�سية من خ�ل�ال القرو�ض م���ن الأ�سواق
والبن���وك» ،م�ؤكداً �أن امل�ؤ�س�سة ما�ضية قدماً يف تر�سيخ
ثقافة حت�سني القيمة امل�ضافة من خالل تكامل خمتلف
الأن�شطة و�إدارتها بالأ�ساليب املثلى كطريقة �آلية فعالة
وذات كفاءة لإدارة العمليات.

وق���ال العد�ساين «�أتطل���ع �إىل �أن يك�شف عن املزيد من
الفر�ص يف هذه الأوقات ال�صعبة وامل�ضطربة لل�صناعة،
متوجهاً بال�شكر للمنظمني على جهودهم التي �ساهمت
يف ا�ستم���رار �إقام���ة ه���ذا احل���دث يف الكوي���ت للمرة
الرابعة» .و�أث���ار �إىل �أن �أ�سعار النفط ال�ضعيفة ال تزال
ال�سم���ة البارزة لل�س���وق منذ �شهر يوني���و  ،2014الأمر
ال���ذي ي�شكل حتدياً كبرياً لل�صناعة و�أمام كل الالعبني،
مبين���اً �أنن���ا ن�سع���ى �إىل الق���اء ال�ضوء عل���ى التوجهات
اال�سرتاتيجي���ة واملب���ادرات وامل�شاري���ع التي ن���رى �أنها
ت�ساعدنا يف الكوي���ت للتميز يف بيئة تغلب عليها �أجواء
التناف����س ،ويف الوق���ت نف�سه تعاين من �ضع���ف �أ�سعار
النفط.
ولف���ت العد�س���اين �إىل �أن
�صناعة النفط متر ب�أو�ضاع
وحتديات مل ت�شهدها منذ
انهي���ار الأ�سعار يف فرتتي
الثمانينيات والت�سعينيات،
الأم���ر الذي �أجرب �شركات
النفط على تبني �سيا�سات
تق�شفي���ة مث���ل خف����ض
الوظائف وتوزي���ع الأرباح،
عل���ى الرغ���م م���ن �أن �أداء
ال�ش���ركات الكب�ي�رة والتي
متت���از بتن���وع وتكام���ل
�أن�شطته���ا كان �أف�ضل حاالً
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نفطية

�صناع���ة النفط ت�سعى للت�أقلم
م���ع الظ���روف الراهن���ة ع���ن
طريق ابتكار �إجراءات متكنها
م���ن توف�ي�ر التكالي���ف الت���ي
ت����ؤدي يف النهاية �إىل حت�سني
الأداء الإجمايل و�ضمان قيمة
م�ضاف���ة .وق���د �سع���ت بع�ض
ال�ش���ركات �إىل جعل عملياتها
�أك�ث�ر ان�سيابية ع�ب�ر التخارج
من بع�ض �أن�شطتها.

ب�ش���كل عام م���ن ال�شركات الأ�صغر امل�ستقل���ة .مبينا �أن
�صناع���ة النفط تعاين م���ن �آثار وف���رة املعرو�ض عاملياً،
وت�أث���ر ن�ش���اط اال�ستك�شاف والإنتاج �سلب���اً ،ويف الوقت
نف�س���ه انخفا�ض �إيرادات ن�ش���اط اال�ستك�شاف والإنتاج
ب�ش���كل كب�ي�ر لكل ال�ش���ركات يف ال�صناع���ة .وهو الأمر
الذي �ساعد ن�شاط البرتوكيماويات والتكرير يف حت�سني
الأو�ض���اع املالية والأداء ملختلف ال�ش���ركات ،وقد �أ�سهم
�ضع���ف الأ�سع���ار يف ارتفاع الطل���ب العاملي على النفط
وحت�س�ي�ن هوام����ش �أرباح طاق���ة التكري���ر ،مو�ضحاً �أن
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وتط���رق العد�س���اين يف كلمته
للحدي���ث ع���ن «التوجه���ات
الإ�سرتاتيجي���ة» الت���ي ت�ضمن
فاعلية ومرونة كبرية ل�صناعة النفط الكويتية و�سط هذه
ً
قائ�ل�ا �« :إن التحديات التي تواجهنا
البيئة امل�ضطربة،
معق���دة ،فنحن الآن نعي�ش تغرياً وحتدياً دراماتيكياً قد
يكون غري م�سبوق يف �صناعة النفط والغاز العاملية ،وال
تزال التقنية هي القوة املحركة لتطوير �إنتاج نفط وغاز
متزاي���د ب�شكل �آمن وفعال ب�ص���ورة �آمنة بيئياً .ويتطلب
ال�س�ي�ر قدماً وحتقيق التوجهات الإ�سرتاتيجية االلتزام
الكام���ل باال�ستغالل الأمث���ل ملواردن���ا )املوظفني ،ر�أ�س
املال والتقنية(» ،الفت���اً �إىل �أن «لل�صناعة النفطية دوراً

عصام الصقر :بنك
الكويت الوطني
سيتولى التمويل
التقليدي لمشروع
الوقود البيئي
حيوي���اً وم�س�ؤولية وا�ضحة يف دع���م االقت�صاد الكويتي
وت�أمني الوظائف للخريجني اجلدد».
وك�ش���ف الرئي�س التنفي���ذي مل�ؤ�س�سة الب�ت�رول الكويتية
ع���ن وج���ود �أكرث م���ن  100مبادرة يف القط���اع النفطي
الكويتي ،و�أن القطاع يركز عليها حالياً كو�سيلة ل�ضمان
نقلة نوعية مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة
للتمي���ز يف هذه الأوقات ال�صعب���ة ب�شكل فعال وحتقيق
اال�ستدام���ة ،مو�ضح���اً �أن هذه املب���ادرات جمموعة من
النقاط تتلخ�ص يف التايل:

مراجع���ة البنية التنظيمية الإجمالي���ة مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية و�شركاتها التابعة لن�ضمن �أن تكون �أكرث تكام ً
ال
و�أف�ضل �أدا ًء مما ي�ساهم يف النهاية يف خف�ض التكاليف.

اال�ستمرار يف تقييم كل الن�شاطات القائمة واال�ستثمارات
اجلاري���ة لال�ستم���رار يف الن�شاطات املربح���ة واملجدية
جتارياً والتخارج �أو بيع غري املربحة منها ،وكما تعلمون
فق���د حدث ه���ذا مل�صفاتن���ا يف �أوروبا وكذل���ك لن�شاط
الأ�سمدة يف الكويت.
تطبي���ق �سيا�س���ة مالي���ة لتمويل امل�شروع���ات اجلديدة،
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محمد غازي المطيري:
مشروع الوقود البيئي
يسير وفق الخطط
الموضوعة له

مم���ا يعني تنفيذ بع����ض امل�شاري���ع الرئي�سية من خالل
القرو����ض م���ن الأ�سواق والبن���وك .حيث ن���رى �أن هذا
�سي�ضمن �إدارة �أف�ضل للم�شاريع وحت�سني االقت�صاديات
الإجمالي���ة ،وت�شم���ل ه���ذه امل�شاري���ع ما يل���ي :م�شروع
الوق���ود البيئ���ي ،م�صفاة فيتنام ،مراف���ق ا�سترياد الغاز
الطبيع���ي امل�سال ،م�شاريع كوفبي���ك يف جمال التنقيب
واال�ستك�ش���اف والإنت���اج خ���ارج الكوي���ت والتو�س���ع يف
الن�شاطات البرتوكيماوية داخل وخارج الكويت .
واختت���م العد�ساين كلمت���ه بالت�أكيد عل���ى الو�ضع العام
للم�شاري���ع النفطي���ة عل���ى �صعي���د الإنتاج ،ف����إن �إنتاج
الكويت حالياً يدور حول  3ماليني برميل يومياً ،م�ؤكدا
امل�ض���ي لرف���ع الطاق���ة الإنتاجية لت�ص���ل �إىل  4ماليني
برمي���ل يومياً بحلول عام  ،2020وامل�شاريع التي ت�ضمن
حتقيق ذلك هي يف طور الإجناز ،كذلك احلال بالن�سبة
لقطاع التكرير والبرتوكيماويات.
م���ن جانبه ق���ال الرئي����س التنفي���ذي يف �شرك���ة )نفط
الكوي���ت( جمال جعف���ر �إن ال�شركة لديه���ا ثالثة عقود
جدي���دة م���ع �ش���ركات عاملية لتق���دمي خدم���ات خا�صة
بالدع���م الفني وتعزيز الإنتاج مبرافق �إنتاج الغاز املبكر
بكلف���ة ملي���ار دوالر يف �شمال الكوي���ت وبرقان واملقوع.
و�أو�ض���ح جعف���ر يف �أن قيم���ة العق���ود الثالث���ة تختلف
بح�س���ب م���ا �ستقدمه تل���ك ال�شركات الفت���ا �إىل �أنه مت
توقيع �أحد العقود الثالثة يف حني �سيتم توقيع العقدين
الآخرين الفرتة املقبلة.
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وحول حجم �إنتاج الغاز �أفاد جعفر ب�أنه و�صل �إىل 1,5
مليار قدم مكعب يومياً على �أن تتم زيادة الكميات بنحو
 500ملي���ون قدم مكعب بحل���ول  2017من خالل �أربعة
مراك���ز للإنتاج املبكر لتوفري متطلب���ات وزارة الكهرباء
وامل���اء ،الفتا �إىل �أن ال�شركة تخط���ط لزيادة مليار قدم
مكع���ب بحل���ول  2020لي�صل �إجمايل الإنت���اج �إىل 2,5
مليار قدم مكعب.
وعق���دت اجلل�سة الثانية من امل�ؤمتر والتي عقدت حتت
�شع���ار ) تنفي���ذ امل�شروع���ات  :الإجن���ازات والفر�ص(،
و�ضم���ت ك ً
ال م���ن الرئي����س التنفيذي ل�شرك���ة البرتول
الوطني���ة الكويتي���ة ال�سي���د حمم���د غ���ازي املط�ي�ري،
والرئي�س التنفيذي ل�شرك���ة “�إيكويت” للبرتوكمياويات
ال�سي���د حممد ح�سني ،ونائب الرئي�س للعمليات ب�شركة
كوفبك ال�سيدة ح�سنية ها�شم.
ب���د�أت اجلل�س���ة بكلم���ة الرئي����س التنفي���ذي يف �شركة
“الب�ت�رول الوطني���ة الكويتي���ة” حممد غ���ازي املطريي
الذي �أكد �أن �شركة البرتول الوطنية الكويتية ا�ستطاعت
تنفيذ نحو %50 ،من م�شروع الوقود البيئي ،مبيناً �أن ما
مت �صرفه حتى الآن على امل�شروع بلغ نحو  1,668مليار
دينار ونتوقع �أن يتم �إجنازه وفقاً للخطة املو�ضوعة �سلفاً.
وحول م�شروع )خط الغاز اخلام�س( قال املطريي “�إنه
جار تنفيذ الت�صاميم الهند�سية الدقيقة مبيناً �أن “لدى
ال�شركة بع�ض الوقت للعمل امليداين و�سيتم خالل �أربعة
�أ�شهر االنتهاء من تلك املراحل”.

ب���دوره ق���ال الرئي����س التنفيذي ملجموعة بن���ك الكويت
الوطن���ي ع�صام ال�صقر خالل م�شاركت���ه يف امل�ؤمتر �إن
الأ�سب���وع املقبل �سي�شه���د توقيع عقود متوي���ل م�شروع
الوق���ود البيئي بقيمة  900ملي���ون دينار م�شريا �إىل �أن
)الكوي���ت الوطني( �سيتوىل التموي���ل التقليدي يف حني
�سي�سن���د اجلانب املتوافق مع ال�شريع���ة الإ�سالمية �إىل
بيت التمويل الكويتي.
ويف �ش�أن ترتيب احل�ص�ص للبنوك التي �ست�شارك حتت
مظل���ة )الوطني( قال ال�صقر “حتى الآن مل يتم حتديد
البن���وك الت���ي �ست�ش���ارك” مبينا �أن “البن���وك الكويتية
م�ستعدة لتمويل �أغلب امل�شاريع التنموية التي �ستطرحها
احلكومة والتي من �ضمنها امل�شاريع النفطية».
و�أ�ش���ار �إىل �أن���ه على الرغ���م من �أن اجلان���ب التمويلي
للم�شاري���ع جاهز �إال �أنه قد يكون من ال�صعب احل�صول
علي���ه يف امل�ستقبل ب�سب���ب ما قد ت�شه���ده ال�سيولة من
تغ�ي�رات ،مطالب���ا ب�ض���رورة اتخ���اذ خط���وات �إ�ص�ل�اح
اقت�صادي كون الأو�ض���اع االقت�صادية م�ستقب ً
ال �ستكون
�صعبة جدا يف ظل التوقعات با�ستمرار انخفا�ض �أ�سعار
النفط لفرتة طويلة.
م���ن جانب���ه قال الرئي����س التنفيذي ل�شرك���ة “ايكويت”
للبرتوكيماوي���ات حمم���د ح�س�ي�ن خ�ل�ال م�شاركت���ه يف
امل�ؤمت���ر �إن احتواء ال�شرق الأو�س���ط على ما ن�سبته 40

يف املئ���ة من االحتياطي العاملي للغ���از ي�ستلزم التطوير
املتكام���ل ل�شب���كات الإنت���اج والتوزيع مب���ا ي�ضمن زيادة
القيمة امل�ضافة من الغاز.
و�أو�ض���ح ح�سني �أن تطوير قطاع الغ���از يتطلب التعاون
الوثي���ق فيما بني �شركات النفط الوطنية ونظرياتها يف
الدولة مو�ضحاً �أن التطوير يتطلب الت�أقلم مع املتغريات
واال�ستعداد للم�ستقبل واملثابرة وتفهم احتياجات الطاقة
املتنوع���ة للم�ستقب���ل والكف���اءة العالية و�ضم���ان التميز
البيئ���ي وهيكلية الأ�سعار واحللول املبتكرة والت�شريعات
املالئمة ،وكذلك وجود املوارد الب�شرية امل�ؤهلة.
ولف���ت �إىل �أن الأ�س���واق النفطي���ة تواج���ه حالي���اً حالة
من ع���دم اال�ستقرار ب�سبب زي���ادة املعرو�ض “ومع كون
الأ�س���واق ت�شه���د حالياً بع�ض التط���ورات �إال �أننا مازلنا
نواجه جمموعة من املتغريات” الفتا �إىل �أن ال�صني تعد
حم���وراً �أ�سا�سياً ل�ضمان اال�ستق���رار كونها من الأ�سواق
الرئي�سية.
وحول م�شروعات “ايكويت” امل�ستقبلية لفت ح�سني �إىل
ا�ستم���رار ال�شركة يف تنفيذ �إ�سرتاتيجيتها  2020عالوة
عل���ى موا�صلة �إجراءات التكامل مع �شركتها التابعة )�أم
�إي جلوبال( التي ا�ستحوذت عليها نهاية العام املا�ضي.
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أجرى اللقاء :عادل الحجب

لقاء
العدد

شريف الخياط:
دولة الكويت تسعى
لتطوير العمل
المؤسسي
وتطوير القدرات
الوطنية ومواكبة
اتفاقية باريس
المعنية
بتغير المناخ
مثل عام  1990وق � � ��ت االهتمام الدويل بالبيئة ،وذلك
بعدما تركت الثورة ال�صناعية �آثار ًا �سلبية على كوكب
الأر�ض ،وبعدم � � ��ا ادرك العامل �أن تلك الثورة غريت
العالقة بني الإن�س � � ��ان والطبيع � � ��ة �إىل الأبد ،بعدما
ظهر جلي � � ��ا �أنه بحلول منت�ص � � ��ف �أو نهاي � � ��ة القرن
املقبل �ستكون الأن�شطة الب�شرية قد غريت الأو�ضاع
الأ�سا�س � � ��ية التي �س � � ��محت للحياة ب � � ��أن تزدهر على
وجه الأر�ض ،ومن هنا جاءت اتفاقية الأمم املتحدة
الإطارية ب�ش � � ��أن تغ �ي ��ر املناخ ،وه � � ��ي االتفاقية التي
مثلت إ�ح � � ��دى نتائج قمة الأر� � � ��ض يف ريو ديجانريو
عام  ،1992و�شارك فيها عدد كبري من زعماء العامل،
حول اتفاقية تغري املناخ والتزام دولة الكويت بها كان
ملجلة ( النفط ) اللقاء التايل مع املهند�س �ش � � ��ريف
اخلي � � ��اط رئي�س ق�س � � ��م التغريات املناخي � � ��ة بالهيئة
العامة للبيئة وع�ضو اللجنة الوطنية لتغيري املناخ.
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االتفاقي � � ��ة اجلدي � � ��دة املوقعة يف ال � � ��دورة احلادية
والع�ش � � ��رون مل ؤ�مت � � ��ر الأط � � ��راف يف باري� � � ��س حتدد
الإط � � ��ار العام امل�س � � ��تقبلي مللف تغ �ي ��ر املناخ ،فما
اجلديد الذي طر�أ على االتفاقية عن �سابقتها؟
الهدف من اجتماع باري�س كان �إيجاد �صيغة جديد لفرتة
ما بعد 2020لتحل حمل بروتوكول كيوتو الذي تنتهي فرتة
التزام����ه الثانية بحلول  ،2020وي�سعى ه����ذا االتفاق �إىل
احلد من ارتف����اع درجات حرارة الكرة الأر�ضية لأقل من
 2درجة �سيليزية فوق م�ستويات الثورة ال�صناعية ،عالوة
على ال�سعي للو�صول �إىل  1.5درجة �سيليزية م�ستقب ً
ال،
واجلديد يف هذا االتفاق هو �أنـه يراعي مبد أ� التدرج من
الأ�سفل �إىل الأعـلى ) (Bottom Up Approachيف
ر�سم ال�سيا�سة العامة لإ�صالح املناخ العاملي� ،إذ يلزم اتفاق
باري�س جميع دول العامل بال ا�ستثناء بتقدمي م�ساهماتها
على امل�ستوى الوطني وو�ضع �أهداف مرحلية يتم حتديثها

كل خم�س �سنوات للتخفيف من االنبعاثات والتكيف مع
الآثار ال�سلبية لتغري املناخ ،مع الأخذ بعني االعتبار مبد�أ
امل�س�ؤوليةامل�شرتكةولكناملتباينة� ،إذ�ستخ�ضعم�ساهمات
الدول للحد من ارتفاع درجة حرارة الأر�ض لنظام الر�صد
والإبالغ والتحقق ،وهو الأمر الذي يلزم الدول با�ستيفاء
ال�شروط واملبادئ التوجيهية التي �سيتم اعتمادها يف �أول
م�ؤمتر للأطراف اخلا�ص باتفاق باري�س.
ونلحظ هنا �أن اتفاق باري�س يختلف عن بروتوكـول كيوتـو
ال���ذي ات�سم مببد�أ الت���درج من الأعل���ى �إىل الأ�سـفل )
 ،(Top Dawn Approachخا�ص���ة �أن بروتوك���ول
كيوتو املنبثق من اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري
املناخ �ألزم الدول املتقدمة فقط بالتخفيف من انبعاثاتها
للغازات الدفيئة بن�سب و�أرقام خف�ض حمددة.

عمل لإع���داد اخلرباء الفنيني وتدريب املفاو�ضني
الذين ميثلون دولة الكويت يف م�ؤمترات تغري املناخ،
�إىل جان���ب �إن�شاء قاعدة بيانات للتغريات املناخية
لدولة الكويت ،و�إدخال الأثر املناخي يف عمل وزارات
وم�ؤ�س�سات الدولة ،والعمل على تفعيل دور اجلهات
ذات العالقة و�إ�شراكهم يف و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية
لتغري املناخ تت�ضمن خطط���اً وطنية لتحقيق ر�ؤية
ح�ضرة �صاحب ال�سم���و �أمري دولة الكويت ال�شيخ
�صباح الأحمد اجلابر ال�صب���اح حفظه اهلل ورعاه
التي �أعلنها يف م�ؤمتر الأطراف الثامن ع�شر لتغري
املناخ� ،إذ �أعلن �سموه عن �سعي دولة الكويت لزيادة
احتياجاتها من الطاقة عن طريق م�صادر الطاقة
املتجددة بحلول عام  ،2030الأمر الذي �سي�سهم يف
خف�ض انبعاثات غازات الدفيئ���ة ،بالإ�ضافة �إىل
�ض���رورة وجود خطط وطنية للتكي���ف مع الآثار
ال�سلبي���ة لتغري املناخ وخط���ط لتنمية منخف�ضة
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن العم���ل عل���ى ت�شجيع
االنبعاث���ات،
امل�ؤ�س�س���ات البحثية لإجراء درا�سات متخ�ص�صة
تتعل���ق مبو�ضوعات تغري املن���اخ ،وال�سعي لن�شر
التوعية البيئية ب�ش�أن التغريات املناخية و�آثارها
ال�سلبية وكيفية التكيف معها والتخفيف من خالل
الور�ش ومن خالل خمرجات البالغات الوطنية.

نود التعرف على ر�ؤية دولة الكويت للتعامل مع هذا
امللفيفامل�ستقبل؟
ر�ؤي���ة دولة الكويت تتلخ�ص يف ال�سعي �إىل تطوير
العم���ل امل�ؤ�س�سي داخل الدول���ة عن طريق تطوير
�إدارات و�أق�س���ام متخ�ص�ص���ة يف اجلهات املختلفة
للدولة ،وبناء القدرات الوطنية يف النواحي الفنية
والإداري���ة والقانونية بتغري املناخ ،واتفاقية باري�س
ب�شكل عام حتث على عمل دورات متخ�ص�صة وور�ش
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لقاء
العدد

2016
•فتح باب
التوقيع التفاق
باري�س يف 22
�أبريل ،تقدمي
امل�ساهمات
ً
وطنيا
املحددة

2017

2018

•غلق باب
التوقيع يف
� 22أبريل
2017

2020
•دخول حيز
النفاذ
•امل�ساهمات
املحددة
ً
وطنيا �أو
حتديث عليها

•احلوار
املي�سر
•اجلرد
املبدئي
للتخفيف

2023
•�أول عملية
التقييم
العاملي ب�ش�أن
التخفيف
والتكيف
والتمويل

اجلدول الزمني التفاق باري�س

ه � � ��ل هن � � ��اك �إ�س� �ت ��راتيجية وا�ض � � ��حة املع � � ��امل
من قب � � ��ل اللجنـــ � � ��ة الوطنية لتغ� �ي ��ر املناخ يف
ظل وج � � ��ود عمليـــــات تقيي � � ��م ومتابعة زمنية
للتنفيــــذ وااللتـــزام باالتفاقية ؟ ومــــا هــي �آليات
التعامل معها ؟
تقوم الهيئة العامة للبيئة بعملها الروتيني ملتابعة وتنفيذ
التزامات دولة الكويت باالتفاقية الإطارية لتغري املناخ،
وذل���ك عن طريق �إ�صدار البالغ���ات الوطنية ،و�إ�صدار
التقرير احلويل املحدث كل �سنتني وامل�ساهمات املحددة
على ال�صعيد الوطن���ي وغريها من االلتزامات ،وتعمل
الهيئ���ة حالياً على حتليل ن�ص اتفاق باري�س والقرارات
امل�صاحبة له لو�ضع اخلطط والإ�سرتاتيجيات لتنفيذ �أي
التزام يقع على عاتق دولة الكويت عند التوقيع وامل�صادقة
عليه ودخوله حيز النفاذ ،و�سيتم عر�ض هذه اخلطط
والإ�سرتاتيجيات على اللجنة الوطنية ل�ش����ؤون الأوزون
وتغري املناخ للأخذ مبالحظاتهم ومن ثم اعتمادها.

الدفيئة مبنية على خطط التنمية لدولة كتح�سني
نوعي���ة الوقود امل�ستخ���دم داخل الدول���ة )الوقود
البيئ���ي( ،وحم�ل�ات تر�شيد الطاق���ة� ،إىل جانب
قوان�ي�ن حف���ظ الطاق���ة يف املب���اين ،وغريها من
ً
ف�ض�ل�ا عن قانون
القوان�ي�ن املتعلق���ة باالتفاقية،
حماية البيئة رقم  42ل�سنة  ،2014الذي �أعتقد �أنه
�سيكون له �أثر كبري بعد تطبيق الئحته التنفيذية
الت���ي تعكف الهيئ���ة العامة للبيئة عل���ى �إعدادها

الهيئة العامة للبيئة تعمل حاليًا
على تحليل نص اتفاقية باريس
والقرارات المصاحبة له

ما العائد الذي �س � � ��تحققه دولة الكويت من خالل
تنفيذوااللتزامبهذهاالتفاقية؟
الت���زام دولة الكويت به���ذا االتفاق �سيعود عليها
بالنف���ع عل���ى ال�صعيدين املحلي وال���دويل ،فعلى
ال�صعيد املحلي �ستعمل الدولة على و�ضع خطط
للتكيف مع االثار ال�سلبية لتغري املناخ� ،إ�ضافة �إىل
عملها على و�ضع خطط للتخفيف من االنبعاثات
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ور�شة العمل مل�شاريع �آلية التنمية النظيفة التي �أقيمت يف
الهيئة العامة للبيئة مب�شاركة القطاع النفطي

2025
•لتنقيح
الأوىل
للم�ساهمات
املحددة
ً
وطنيا

2028
•ثاين عملية
للتقييم العاملي
ب�ش�أن التخفيف
والتكيف
والتمويل

الآن على تخفيف �إنبعاثات الدولة من الغازات امل�سببة
لالحتبا�س احلراري وباقي الغازات الأخرى التي تعترب
من ملوثات الهواء اجلوي الأ�سا�سية والثانوية.
وهنا �أود الإ�شارة �إىل �أنه بالإ�ضافة �إىل ا�ستفادة الدولة
من الآليات التي �أن�شئت حتت مظلة اتفاقية الأمم املتحدة
الإطارية لتغري املناخ مثل )�آلية ورا�سو للخ�سائر والأ�ضرار(
و )مركز و�شبكة تكنولوجيا املناخ( و )�آلية التنمية النظيفة
التي �ستتيح فت���ح �أ�سواق جديدة للإجتار بالكربون( ،من
املتوق���ع �أن حتقق الدولة قيمة م�ضاف���ة جديدة يف حال
تطبي���ق �آلي���ات جديدة ت�سهم يف نهاي���ة املطاف بتقليل

2030
•التنقيح
الثاين
للم�ساهمات
املحددة
ً
وطنيا

 2050و�صاعد ًا
•�صايف
ال�صفر
لالنبعاثات
العاملية
•هدف هذه
الفرتة

انبعاثات الغازات الدفيئ���ة ،وحت�سني نوعية وجودة الهواء
اخلارجي ،وحت�سني مقاومة الدولة للآثار ال�سلبية لتغري
املن���اخ .و�سينعك�س ه���ذا الأمر حال تنفي���ذ االتفاقية
وتطبي���ق �آلي���ات جدي���دة بالنف���ع على البيئ���ة و�صحة
املواطنني بدولة الكويت.
وعندما نتطرق �إىل ال�صعيد الدويل ف�إن التزام دولة الكويت
بهذه االتفاقية �سيعزز مكانة دولة الكويت يف املحافل الدولية.

م � � ��ا هي طبيعة التن�س � � ��يق ب �ي ��ن الهيئة العام � � ��ة للبيئة
والقطاع النفطي يف هذا املجال؟
القطاع النفطي ي�أتي يف مقدمة القطاعات امل�ستهدفة يف

ال�سيد �شريف اخلياط متحدثا للزميل عادل احلجب.

العدد I 44مايــو 2016

33

لقاء
العدد

القطاع النفطي شريك أساسي في رسم
السياسة العامة لتغير المناخ في الكويت
االتفاقي���ة ،خا�صة �أنه من �أه���م القطاعات امل�ؤثرة
على اقت�ص���اد دولة الكويت ،فالإي���رادات النفطية
متث���ل ما يع���ادل  %60م���ن الناجت القوم���ي املحلي
للدول���ة ،لذا يعد القطاع �شري���كاً �أ�سا�سياً يف ر�سم
ال�سيا�س���ة العامة لتغري املناخ بدولة الكويت ،وذلك
م���ن خالل متثي���ل قطبي القط���اع النفطي وزارة
النف���ط وم�ؤ�س�س���ة الب�ت�رول الكويتي���ة ك�أع�ض���اء
رئي�سي�ي�ن يف اللجن���ة الوطني���ة ل�ش����ؤون الأوزون
وتغري املن���اخ ،وكذلك جلن���ة الفري���ق التفاو�ضي
لدول���ة الكوي���ت� ،إىل جانب متثي���ل الهيئة العامة
للبيئ���ة يف جلن���ة التوجي���ه العلي���ا لإ�سرتاتيجي���ة
م�ؤ�س�س���ة الب�ت�رول الكويتي���ة اخلا�ص���ة ب����إدارة
انبعاث���ات غاز ث���اين �أك�سيد الكرب���ون ،بالإ�ضافة

�إىل �أن الهيئ���ة ع�ض���و يف فري���ق العم���ل اخلا�ص
مبتابع���ة تطبي���ق �إ�سرتاتيجية م�ؤ�س�س���ة البرتول
الكويتي���ة لإدارة انبعاث���ات الغ���ازات الدفيئ���ة.
ونود الإ�ش���ارة �إىل وجود تن�سيق دائم بني القطاع
النفط���ي والهيئة العام���ة للبيئة لإق���رار واعتماد
و�إنهاء �إج���راءات م�شاريع �آلي���ة التنمية النظيفة،
وتلك امل�شاريع �ستعمل على خف�ض ن�سبة انبعاثات
الغازات الدفيئ���ة ،و�سيتم �إ�صدار �شهادات بن�سبة
اخلف�ض من قب���ل الأمم املتحدة ،وميكن بيع هذه
ال�شه���ادات يف �أ�سواق الكرب���ون العاملية ،ولقد مت
ت�سجيل م�شروع�ي�ن ب�شكل ر�سمي ،بالإ�ضافة �إىل
ثالثة م�شاريع �أخرى جاري العمل على ت�سجيلها.

م�شاريع �آلية التنمية النظيفة

34

الرقم

اال�سم

اجلهة

مقدار اخلف�ض من
االنبعاثات CO2

حالة امل�شروع

1

م�شروع ا�سرتجاع الغاز من
مداخن ميناء الأحمدي

�شركة البرتول الوطنية الكويتية )(KNPC

54,419

مرحلة الت�شغيل

2

م�شروع ا�سرتجاع الغاز من
مداخن ميناء عبد اهلل

�شركة البرتول الوطنية الكويتية )(KNPC

89,472

مرحلة الت�شغيل

3

م�شروع ا�ستخدام الغاز
املركزي -الوفرة

�شركة نفط اخلليج الكويتية )(KGOC

1,263,496

4

م�شروع توليد الطاقة
ال�شم�سية بجهد  5-MWيف
حقول �أم قدير النفطية

�شركة نفط الكويت )(KOC

ــــــ

يف مرحلة �إعداد
الوثيقة التف�صيلية
للم�شروع

5

ا�سرتجاع الغاز من مداخن
م�شروع م�صفاة الزور

�شركة البرتول الوطنية الكويتية )(KNPC

ــــــ

الت�سجيل املبدئي

6

ا�سرتجاع الغاز من مداخن
م�شروع الوقود البيئي

�شركة البرتول الوطنية الكويتية )(KNPC

ــــــ

الت�سجيل املبدئي
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مرحلة التدقيق
Validation

مقاالت

الطاقة  ...وكفاءة
التوربينات الغازية
د .إياد العطار  -باحث في جامعة كرانفليد -المملكة المتحدة

ي�شه����د العامل احتياجاً متزاي����داً لتوليد الطاقة ملحاكاة
ازدي����اد عدد ال�س����كان والتطور ال�صناع����ي .و ي�ستدعي
ذلك تركيب وت�شغي����ل عدد �أكرب من التوربينات الغازية
لتغذية مرافق البني����ة التحتية وت�شغيل �أجهزة التكييف
املرك����زي التي تعت��ب�ر من �أك��ث�ر التطبيق����ات ا�ستهالكاً
للطاقة ) %70حملياً(.
ت�ستخ���دم التوربين���ات الغازي���ة فالت���ر اله���واء لتغذي���ة
الكمربي�س���ورات بكمي���ات كب�ي�رة م���ن اله���واء النق���ي ملد
�شعب���ة االحرتاق به���ا ،لذا يتطلب ذل���ك �أداء تقنياً مميزاً
لفالت���ر الهواء حيث �إن وجود ال�شوائ���ب والأتربة العالقة
ي�ؤثر �سلباً على الأداء الديناميكي للكمربي�سورات والأداء
الع���ام ملنظومة التوربني ،حيث �أثبت���ت الدرا�سات العلمية
�أن اله���واء امللوث يعر�ض منظومة التنقية �إىل تركيز �أعلى
من ال�شوائب وبالتايل يتطلب مزيداً من ال�صيانة الدورية
الأم���ر ال���ذي ي�ستوجب �صيانة �إ�ضافية ت����ؤدي �إىل توقف
�إنتاج الطاقة خ�صو�صاً يف حال ا�ستخدام فالتر ال تنا�سب
طبيعة خ�صائ�ص الهواء امللوث والذي يعترب تردي م�ستوى
�أداء التوربني بن�سبة )� % ( 70 – 60أحد �أ�سبابه.
اجلدي���ر بالذكر �أن تولي���د الطاقة ب���كل و�سائلها ي�ساهم
بن�سب���ة  %41من انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون ،ف�إذا كان
العامل يرغب يف التقليل من هذه االنبعاثات ،فمما ال�شك
فيه �أن التوربينات الغازية �سوف تلعب دوراً جوهرياً حيث
تتمتع بكفاءات عالية لإنتاج الطاقة ومرونة يف حرق عدة
�أن���واع م���ن الوقود .ل���ذا يتوقع اخل�ب�راء �أن ت�صل الطاقة
املنتج���ة من التوربين���ات الغازية �إىل خم�سة ماليني ميجا
واط بحل���ول  ،2020و يتوقع اخل�ب�راء �أن يزداد االحتياج
العامل���ي للهواء النقي و بالتايل من���و حجم �صناعة فالتر

اله���واء �إىل �أكرث م���ن  6.23ملي���ار دوالر �أمريكي بحلول
 2018وبالأخ�ص ذات الكفاءة العالية .
ويعت��ب�ر تلوث الهواء حتدياً ا�ضافي����اً للتوربينات الغازية
التي يتطل����ب ت�شغيلها يف الأماكن احلارة جداً وال�سيما
ال�صحراوي����ة حي����ث ارتفاع تركي����ز العوال����ق وال�شوائب
والأترب����ة مم����ا ي�����ؤدي �إىل "ان�س����داد فالت����ر اله����واء"،
الظاه����رة الأك��ث�ر �شيوع����اً يف اخللي����ج العرب����ي ب�سبب
العوا�صف الرملية .مما يتطلب اختيار وا�ستخدام �أنواع
من الفالتر ذات املوا�صف����ات التقنية املالئمة للظروف
املناخي����ة اال�ستثنائي����ة ال�صحراوية كم����ا هو احلال يف
منطقة �شبة اجلزيرة العربية ،لذا ف�إن االختيار الدقيق
لفل��ت�ر اله����واء يب����د�أ بتحدي����د اخل�صائ�����ص الفيزيائية
والكيميائي����ة لل�شوائ����ب حت����ى ت�سن����ى معاجل����ة الهواء
ب�صورة دقيقة واقت�صادية.
�إن اتباع املعايري العاملية يف قيا�س كفاءة الفلرت تعترب بداية
�صحيح���ة لتقييم �أداء الفل�ت�ر� ،إال �أننا ال ميكننا االعتماد
عليه���ا ب�شكل مطلق حي���ث �إن الكف���اءات الفعلية للفالتر
امل�ستخدمة يف املرحلة النهائية من التوربينات الغازية يف
�شب���ه اجلزيرة العربية ال متثل حقيق���ة الكفاءات املقا�سة
يف املختربات.
ويع���زى ال�سبب للمناخ ال�صحراوي والرطب حيث تتعر�ص
املنطق���ة لعوا�صف رملية حتتوي على غبار ذي خ�صائ�ص
تختل���ف عن الغبار امل�ستخدم يف القيا�سات املخربية .لذا
ف����إن العوا�ص���ف الرملية تتطلب �أبحاث���اً �إ�ضافية للوقوف
عل���ى الأداء الفن���ي لنظ���م التنقية وتقييمه���ا �أدائها حيث
ال ميكنن���ا االعتماد على نظم تنقية ه���واء تقليدية لتلبية
احتياجاتنا امل�ستقبلية.
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يشكل خيارًا اقتصاديًا أمثل لتوفير طاقة نظيفة وصديقة للبيئة

«البترول الوطنية» توقع عقد مشروع إنشاء
مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال
وقعت �ش � � ��ركة البرتول الوطنية الكويتية عقد �إن�ش � � ��اء
مرافق ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال يف منطقة الزور
مع �ش � � ��ركات حتالف تقوده "�شركة هيونداي الهند�سية
املح � � ��دودة" ،وذلك ي � � ��وم  30مايو  .2016جرت مرا�س � � ��م
توقي � � ��ع العق � � ��د يف املكتب الرئي�س � � ��ي لل�ش � � ��ركة من قبل
الرئي� � � ��س التنفيذي املهند�س حممد غ � � ��ازي املطريي،
وبح�ض � � ��ور قياديي القطاع النفطي الكويتي يتقدمهم
الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية املهند�س
ن � � ��زار العد�س � � ��اين ،وقيادي � � ��و التحالف الفائ � � ��ز بتنفيذ
امل�شروع.
وي�ش���كل م�شروع �إن�شاء مراف���ق ا�سترياد الغاز الطبيعي
امل�س���ال خي���اراً اقت�صادي���اً �أمث���ل لتوفري طاق���ة نظيفة
و�صديق���ة للبيئ���ة ،وي�أت���ي يف �إط���ار حتقي���ق اخلط���ة
الإ�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية  2030املتعلقة
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بتلبي���ة احتياج���ات ال�سوق املحلي م���ن الوقود النظيف
على املدى البعيد ،وزيادة مرونة العمليات لتلبية الطلب
املو�سم���ي املتزايد على الوقود ملحط���ات توليد الطاقة
الكهربائية .كما ي�شكل امل�شروع قيمة م�ضافة لالقت�صاد
الوطن���ي وذلك من خالل دعم ال�سوق املحلي يف ظل ما
تن�ص عليه بنود العقد من �شراء  %20احتياجات �إن�شاء
املرافق من ال�سوق املحلي والوكالء الكويتيني.
وي�شم���ل امل�شروع �إن�شاء مرفئ�ي�ن ومن�ش�آت بحرية ،و 8
خزان���ات للغاز الطبيعي امل�سال بطاقة ا�ستيعابية ت�صل
�إىل  225.500م�ت�ر مكع���ب ،وطاق���ة ا�ستريادية ت�صل
�إىل  3000بلي���ون وح���دة حرارية بريطاني���ة يومياً من
الغ���از الطبيعي امل�سال ،يتم �ضخها يف ال�شبكة الوطنية
�إىل امل�ستهلك�ي�ن كاف���ة� ،إىل جان���ب منطق���ة الت�صنيع
بالإ�ضاف���ة �إىل البني���ة التحتي���ة واملراف���ق اخلا�ص���ة

بامل�ش���روع� ،إىل جانب مزايا امل�شروع البيئية التي ي�أتي
يف مقدمتها احلد من ا�ستهالك الوقود املكلف ،وتقليل
التلوث البيئي من خالل ا�ستخدام وقود نظيف لتوليد
الطاق���ة .وتبل���غ قيم���ة العقد نح���و  2.93مليار دوالر
�أمريك���ي ،تت�ضمن  142ملي���ون دوالر �أمريكي للمرحلة
الهند�سية ،و 965مليون دوالر �أمريكي للتوريد ،و1,67
ملي���ار دوالر �أمريكي ملرحلة الإن�شاء ،وي�ستغرق تنفيذه
نحو � 57شه���راً ،وفق اجلول الزمني املو�ضوع لعمليات
التنفي���ذ ،ومن املتوق���ع االنتهاء من امل�ش���روع يف الربع
الأول من عام .2021

الإ�سرتاتيجي���ة  2030مل�ؤ�س�سة الب�ت�رول الكويتية ،و�أن
ما يدع���و لالعتزاز والفخر يتمثل يف الثقة والت�صميم
لدى جميع العاملني للبدء بالعمل الد�ؤوب لتنفيذ هذا
امل�ش���روع الوطن���ي� ،إىل جانب ت�صميمهم عل���ى �إبراز
خرباتهم املميزة يف تنفيذ مثل هذه امل�شاريع العمالقة
التي ت�ساهم يف النه�ضة التنموية لدولة الكويت.
ولف���ت املط�ي�ري �إىل �أن التحالف الفائ���ز يتكون من 3
�شركات ه���ي� :شركة هيون���داي الهند�سي���ة املحدودة،

ويف كلمته خالل مرا�سم حفل توقيع
العقد مع �ش���ركات التحالف �شدد
الرئي�س التنفيذي ل�شركة البرتول
الوطني���ة الكويتي���ة ال�سيد حممد
غ���ازي املط�ي�ري عل���ى الأهمي���ة
االقت�صادية للم�شروع ،م�شرياً �إىل
�أنه �سي�سه���م �إىل جانب امل�شاريع
البيئي���ة الت���ي تنفذه���ا ال�شرك���ة
ويف مقدمته���ا م�ش���روع الوق���ود
البيئ���ي يف احل���د م���ن التل���وث
البيئي ،م�ش�ي�راً �إىل �أن امل�شروع
ي�ش���كل جزءاً مهم���اً من اخلطة
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مرفأن ومنشآت بحرية ،و  8خزانات للغاز الطبيعي
المسال بطاقة استيعابية تصل إلى  225.500متر مكعب
و�شرك���ة هيون���داي للهند�س���ة والإن�ش���اءات ،والهيئ���ة
الكورية للغ���از ،و�أن قائد التحالف هو �شركة هيونداي
الهند�سية ،والتي لها خربة عريقة يف هذا املجال ،و�أن
الت�صامي���م الأولية نفذت من قب���ل امل�ست�شار الهند�سي
�أميك فو�سرتويلر.
و�أو�ضح املط�ي�ري �أنه مت اختيار منطق���ة الزور لتنفيذ
امل�ش���روع بع���د درا�س���ة م�ستفي�ضة من قب���ل امل�ؤ�س�سة،
م�ش�ي�راً �إىل �أنه �سيتم بناء مراف���ق امل�شروع على �أر�ض
م�ستحدثة يف البح���ر مب�ساحة تقديرية � 725ألف مرت
مرب���ع ،مبين���اً �أن امل�شروع �سيخل���ق العديد من الفر�ص
الوظيفية الواعدة للكويتيني الفنيني و�أ�صحاب اخلربة
املتخ�ص�صة ،مبيناً �أن امل�ش���روع �سيتطلب  7500عامل
يف مرحلة الإن�شاء.
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وب�ش�أن متويل امل�شروع� ،أو�ضح املطريي �أن التمويل �سيتم
وفق الطريق التي يتم بها متويل م�شروع الوقود البيئي،
مبين���اً ح�صة �أن �شركة الب�ت�رول الوطنية الكويتية ذراع
م�ؤ�س�سة الب�ت�رول الكويتية يف جم���ال التكرير �ستكون
بنح���و  ، %30مقاب���ل  %70م���ن بنوك حملي���ة وعاملية.
وح���ول م�شارك���ة القطاع اخلا����ص يف م�شاريع ال�شركة
ق���ال املطريي �إن م�شاركة القط���اع اخلا�ص �ستكون يف
البرتوكيماويات فقط.
ويف نهاية كلمته ق���ال املطريي "متل�ؤين الثقة ب�أن هذا
امل�شروع �سيفتح �أب���واب امل�ستقبل �أمام الكويت للم�ضي
قدم���ا نحو الأمام ،و�أتطل���ع لر�ؤيتكم جميعاً مرة �أخرى
لالحتفال بت�شغيل امل�شروع بنجاح �إن �شاء اهلل".

مقاالت

هل لتقلب أسعار النفط
عوامل ثابته؟
د .عبدالسميع بهبهاني  -خبير نفطي واستشاري مستقل

املتتب���ع للعوام���ل الأ�سا�سي���ة امل�ؤثرة يف حرك���ة �أ�سعار النفط
ي�ستنت���ج �أنه���ا متغ�ي�رة وغري ثابت���ة ،وقد تتغري �أثن���اء ال�سنة
ح�س���ب وزن امل�ؤث���رات على هذه العوام���ل .وعند النظر �إىل
الأ�سا�سي���ات النظرية جند يف درا�س���ات متغريات �أ�سا�سيات
ال�سوق ال�سابقة -قبل � ٥سنوات ولي�س �أبعد من ذلك التايل:
 -عوامل م�ؤثرة يف اجتاه املنحنى البياين للأ�سعار وهو العر�ضوالطلب واالكت�شاف���ات و�أداء االقت�ص���اد العاملي ،والأ�سواق
النا�شئة كال�صني واليابان وا�ستحدث العامل اجليو�سيا�سي.
 -عوامل م�ؤثـــــــرة يف تذبذبــــات املنحنى البياين للأ�ســـعار) (volatilitiesوت�شمل املتغريات الآنية كتحكم امل�ضارب
يف �أ�س���واق الأ�سه���م ومنها قوة ال���دوالر الأمريكي الذي
فر�ض نف�س���ه على ال�سلع الأ�سا�سية  -التي منها النفط،
وي�شم���ل هذا العام���ل �أي�ضاً �أحجام ال�ش���ركات امل�ضاربة
ب�ي�ن ال�صغرية التي تفرح بالريع ال�سريع ،وبني ال�شركات
الك�ب�رى التي بعدها الريعي �أط���ول ،وكذلك عامل القلق
والتحوط ،بعد انتكا�سه ليمان برذر يف .٢٠٠٨
وعندما نحلل �أ�سواق  ٢٠١٢ - ٢٠١٠جند �أن العامل الأ�سا�سي
املحرك كان قلة العر�ض رغم �أن معدل الطلب العاملي ازداد
مليون����اً واحداً خالل ثالث �سن����وات .ولقد �أظهرت املنتديات
االقت�صادي����ة �أن �أ�سب����اب انخفا�ض الإنتاج هو �ضمور احلقول
املنتج����ة! بينم����ا احلقيق����ة كانت كف����اءة «�أوب����ك» يف التحكم
بالأ�سواق ولي�س �ضمور احلقول �أو الذروة ).(Oil Peak
يف نهاية العام طلبت الدول ال�صناعية من املنتجني خا�صة «�أوبك»
زيادة القدرة الإنتاجية ) (Spare Capacityلتفي بحاجة ال�سوق

ال�صناع���ي املنتع�ش ،فبد�أ الت�ساب���ق يف احلفر وبد�أ �إغراق ال�سوق.
ويف عام � ٢٠١٣أ�ضافت «�أوبك» �إىل ال�سوق � ١٩٤ألف برميل لي�صل
�إنتاجها العام �إىل نحو  ٣٢مليون برميل يومياً ،وخالل  2013ازداد
�أي�ضاً املخزون التجاري يف الواليات املتحدة ،فقفز الإنتاج اجلديد
�إىل  5.2ملي���ون برميل يف اليوم .فكان���ت النتيجة انخفا�ض �سعر
برمي���ل «برن���ت» ا �إىل  ١٠١دوالر مقارن���ة بـ���ـ )118دوالر( ،ومتثل
العامل املبا�شر املتحكم يف الأ�سعار يف التقلبات املناخية املو�سمية،.
ويف ع���ام  ٢٠١٤طرح���ت الدرا�سات االقت�صادي���ة �أولويات جديدة
للتع���رف على �أثر �أ�سعار النفط على كل من املنتجني وامل�ستهلكني،
وجاءت �أ�سئلة الدرا�سات على النحو التايل :
 -جتاوزنا الأزمة االقت�صادية لــعام ٢٠٠٨؟ -تطور النفوط غري التقليدية )ال�صخري(؟  ١٠٠-دوالر ال�سعر املنطقي للربميل؟ -تطهري اجلو من الكربون؟ -التوترات اجليو�سيا�سية؟ويف  ٢٠١٥بد�أت الأ�سعار يف االنهيار على حني غفلة� ،إذ و�صلت
�إىل دون  ٣٠دوالراً للربميل )حيث فقد خام برنت ٪٧٥( ،وكان
هن���اك اختالالت يف توازن الق���وى الدولية انعك�ست على قرار
«�أوب���ك» يف اجتماعاته���ا دي�سمرب  ٢٠١٤ويوني���و  .٢٠١٥ولقد
رك���زت الدرا�س���ات االقت�صادية يف نهاي���ة  ٢٠١٥يف تقييماتها
مل�ستقبل �سعر الربميل على ثالثة حماور وهي:
 -قيم���ة ال���دوالر املرتفع���ة )املرتب���ط بالبن���ك الف���درايلالأمريكي(.
 -التخمة الفائ�ضة يف املعرو�ض.- -قلة الطلب.
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دراسة

الغاز  ...واحتياجات المستقبل

يواج � � ��ه قط � � ��اع الطاقة العاملية اليوم عدد ًا متزايد ًا من اال�ض � � ��طرابات التي ت�ش � � ��مل تقلب
الأ�س � � ��عار وارتفاع الطلب وزيادة التكلفة وهو ما ي�ؤدي �إىل ت�صاعد ال�ضغوط على منتجي
الطاقة وم�ستهلكيها على ّ
حد �سواء .وعالوه على ذلك ،يعاين ما يقارب ربع �سكان العامل
من �ص � � ��عوبة يف الو�صول �إىل الطاقة احلديثة مع �أمل �ضئيل يف االن�ضمام �إىل م�ستهلكي
الطاقة يف العامل على املدى القريب .ويبدو جليّا �أن نظام الطاقة احلايل غري م�س � � ��تدام.
فهل ب�إمكان الغاز ال�صخري �إحداث تغيريات نحن يف �أم�س احلاجة �إليها؟
يف خ�ضم �سعيه للبحث عن كميات من الطاقة الآمنة وامل�ستدامة معتدلة التكلفة ،يحول
ّ
ويعد الغاز ال�ص � � ��خري �أحدها وهو
العامل اهتمامه نحو م�ص � � ��ادر طاق � � ��ة جديدة وواعدة.
الذي ت�ص � � � ّ�در العناوين خالل ال�سنوات القليلة املا�ض � � ��ية .ويبدو �أنه متوافر بكرثة و متاح
على ال�ص � � ��عيد العاملي .وقد ّ
حددت كميات هائلة من تر�س � � ��بات الغاز ال�ص � � ��خري يف �شمال
�أمريكا ،حيث حفرت �أول بئر للغاز التجاري منذ ما يقارب مائتي �سنة ،يف 1821م.
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جتمّ ّ
ّ
ال�صخري النا�شئ ّة
عات الغاز
وا�ستن���اد ًا �إىل علم���اء اجليولوجي���ا ،يوجد �أك�ث�ر من ،688
تر�سب��� ًا للطف���ل ال�صفح���ي يف  142حو�ض��� ًا ر�سوبي��� ًا حول
العـ���امل .ومل حت���دد حـــالي��� ًا �إمكاني���ة الإنت���اج �إال يف ب�ضع
ع�ش���رات منها فق���ط� ،أغلبها يف �شمال �أمري���كا .مما يعني
حرفيـ��� ًا �إمكاني���ة �إنتاج الغاز الطبيعي م���ن مئات التكوينات
الطفلية حول العــــامل .وتعد الكميات املحتملة �ضخمة جد ًا
وهو ما يرجح تغيري خـــــارطة �سوق الغــاز الطبيعي ،خا�صة
يف الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا وال�سوق العاملية للغاز
الطبيعي امل�سيل.
�إن تطوي���ر البني���ة الأ�سا�سي���ة املالئم���ة اال�ستغ�ل�ال الغ���از
ال�صخ���ري �سيك���ون مكلف ًا جداً ،غ�ي�ر �أن البن���ى الأ�سا�سية
املتوف���رة يف  32م���ن �أ�صل  142حو�ض��� ًا مت ّكن من تخفي�ض
نفق���ات ر�أ�س امل���ال الأولية رغ���م احلاجة امللح���ة ال�ستثمار
�أم���وال �إ�ضافية يف معاجلة وتخزي���ن وتوزيع الغاز الطبيعي
عرب منظومة خطوط �أنابي���ب .ويف الأحوا�ض  110املتبقية
والت���ي تفتقر متام��� ًا �إىل البنية الأ�سا�سي���ة ،و�سيكون حجم
اال�ستثمار املطلوب �ضخم ًا وقد ينتج عنه ت�أخري �إنتاج جديد
يو�ش���ك على االنطالق �أو التقليل م���ن اجلدوى االقت�صادية
لعملي���ة اال�ستغ�ل�ال كك ّل .وعل���ى الرغم من ذل���ك ،و�أ�سباب
�إ�سرتاتيجية �أو غريها قد ال تزال تكوينات الطفل ال�صفحي
جدي���رة باال�ستغالل .وقطع ًا �سيق���ع تقييم كل تكوين للطفل
ال�صفحي على �أ�سا�س مزاياه اخلا�صة.

ح���وايل  %60م���ن جمم���وع التقـــدي���رات ،بينم���ا ال تعت�ب�ر
تقديـــ���رات املــ���وارد الأوروبية ذات �أهمي���ة �إذ تتعدى بقليل
ن�سب���ة  %7من جمموع التقديرات العاملي���ة ،ويف التقديرات
احلالية ال تكاد تبلغ ح�صة ال�صني والهند  %2لكل منهما.
وينبغ���ي الت�أكيد على �أن هذه هي �أف�ضل التقديرات املتاحة
الي���وم وه���ي قابلة لالرتف���اع ب�شكل ملح���وظ �إذا ما �أجريت
تقييم���ات �أخرى �أكرث مالءمة .وخري مثال على ذلك تقدمه
الوالي���ات املتح���دة ،حي���ث ُقدر حج���م قاعدة م���وارد الغاز
ال�صخ���ري يف �سنة  2007بنحو  21.7تريليون قدم مكعب،
ويف خ�ل�ال �سنة فقط متت مراجعة التقديرات ورفعها �إىل
 32.7تريليون قدم مكعب.
ويف نهاي���ة �سن���ة  ،2008كان خم���زون الغ���از ال�صخ���ري يف
الواليات املتحدة الأمريكية ميثل ن�سبة  %13.4من �إجمايل
االحتياطيات امل�ؤكدة للغاز الطبيعي يف مقابل .%9.1
وحتت���وي الرت�سب���ات الطفلي���ة تقريب���اً عل���ى ن�ص���ف هذه
االحتياطي���ات امل�ؤك���دة ،يف ح�ي�ن تخزن الكمي���ة املتبقية يف
طبق���ات الفحم واحلجر الرمل���ي .حتى لو مل يكن االهتمام
الراه���ن بالغاز ال�صخري �سوى نعم���ة زائلة ،ف�إن مزيداً من
التطوي���رات يف البني���ة الأ�سا�سي���ة لقط���اع الغ���از الطبيعي
�ستكون �ضرورية مل�ص���ادره الأخرى .وعالوة على ذلك ،ف�إن
تق���دم التقانة امل�ستخدمة ال�ست ّغالل الغاز ال�صخري �سيكون

ّ
ال�صخري
قاعد ّة موار ّد الغاز
والتطويرات احلديثةّ
ّ
يف ح�ي�ن يعتق���د �أن قــــاعدة م���وارد الغاز
ال�صخري كب�ي�رة ووا�سعة االنت�شار يف �آن،
ف�إن الكميات مل حتــدد بعد على ال�صعيد
وتعد درا�سات
الوطن���ي يف �أغلب البلدان.
ّ
االحت���اد العامل���ي للغ���از  ،2003م���ن �أكرث
الدرا�س���ات م�صداقية وق���د قدرت حجم
خم���زون م���وارد الغ���از ال�صخ���ري بنح���و
 16110تريلي���ون ق���دم مكع���ب �أي 456
تريليون مرت مكعب مقارنة بـ  187تريليون
مرت مكع���ب للغاز التقلي���دي ويفرت�ض �أن
ح���وايل %40من هذا املخ���زون �سيكون ذا
ج���دوى اقت�صادي���ة .ومتث���ل خم�ص�صات
الواليات املتح���دة ورابطة الدول امل�ستقلة
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حمفزاً على مزيد من التطور التقني لبقية م�صادر الطاقة.
كم���ا �سيك���ون �إن�ش���اء �أو �إمداد بني���ة �أ�سا�سي���ة من خطوط
الأنابيب بجانب �أحوا�ض الطفل حتدياً كبرياً �إ�ضافيا يواجه
تطوي���ر التجمعات الطفلي���ة يف ال�ش���ركات العاملية الأخرى
يف جم���ال الغ���از ال�صخري خ���ارج الواليات املتح���دة ،وقد
انطلق���ت كل م���ن اك�سون موبيل وماراث���ون �أوبل يف عمليات
الغاز ال�صخري يف كل م���ن بولندا وفرن�سا و�أملانيا وال�سويد
والنم�س���ا .كما تبا�ش���ر عديد من ال���دول الأوروبية الأخرى
ن�شاطات يف قطاع الغاز ال�صخري.

ّ
مقت�ضيات �إ�سرتاتيجي ّة
م���ن املمكن �أن ينتج عن ظهور الغاز ال�صخري ك�أهم م�صدر
حمتم���ل للطاقة تبع���ات �إ�سرتاتيجية جدي���ة على اخلارطة
اجليو�سيا�سي���ة وعلى �صناعة الطاق���ة .وعلى الرغم من �أن
تقدي���رات امل���وارد العاملية ال تزال يف �أغلبه���ا نظرية� ،إال �أن
التحليالت تقودنا �إىل اال�ستنتاجات التالية:
1.1ا�ستن���اداً عل���ى تقديرات االحتياط���ي احلالية يف كل من
�أوروب���ا ورو�سيا وجن���وب �شرق �آ�سيا ،ف����إن رو�سيا تنفرد
باملرك���ز الأول يف الغاز ال�صخري .وال�شك �أن اال�ستنزاف
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احل���ايل ال�سريع ملوارد الغاز الطبيع���ي الأوروبية النادرة
املتزامن مع النم���و االقت�صادي يف كل من ال�صني والهند
�سيزيد م���ن الطلب على الغاز الرو�س���ي .ونتيجة لذلك،
ف����إن الغ���از الرو�س���ي مل���ا فيه من غ���از �صخ���ري �سيقع
ا�ستهالك���ه على الأرجح يف كل م���ن �أوروبا وجنوب �شرق
�آ�سيا لعدة عقود.
2.2ميك���ن اعتبار موارد الغاز ال�صخ���ري يف �أوروبا �أقل مما
ترج���وه عديد البل���دان .وبالرغم م���ن �أن ا�ستغالل الغاز
ال�صخ���ري ميكن �أن يفي���د بع�ض الدول الأوروبية� ،إال �أنه
لن يخف�ض ب�شكل ملح���وظ اعتمادها على واردات الغاز
من رو�سيا وال�شرق الأو�سط.
يدع���م احتياطي الغاز ال�صخري امل�ؤكد يف �شمال �أمريكا
ّ 3.3
م���ع البني���ة الأ�سا�سية املوج���ودة للغاز الطبيع���ي امل�سيل
�إمكاني���ة ت�صدير الغاز الطبيعي امل�سي���ل �إىل �أوروبا مما
ين���وع م�ص���ادر تزوده���ا بالغاز ،كما قد ميك���ن من توفري
كمي���ات هام�شي���ة م���ن الغ���از الطبيعي لكنه ل���ن يعو�ض
حاجتها �إىل الغاز من رو�سيا وال�شرق الأو�سط.
�4.4ستبقي موارد الغاز ال�صخري يف الواليات املتحدة �أ�سعار

الغ���از الطبيعي منخف�ضة ن�سبيا لفرتة ممتدة من الزمن،
كلما طالت ه���ذه الفرتة ،زاد الطلب على الغاز الطبيعي
من قطاعي النقل وتوليد الطاقة.
�5.5سيواج���ه الغ���از الطبيع���ي امل�سي���ل مراحل ق�ص�ي�رة �إىل
متو�سطة امل���دى من امل�صاعب كنتيج���ة لتزايد �إمدادات
الغاز الطبيعي مما �سيت�سبب يف تراجع الأ�سعار� .أما على
املدى الطويل فريجح �أن يكون الغاز الطبيعي امل�سيل هو
امل�ستفيد الأكرب من البنية الأ�سا�سية املطورة التي �شيدت
ال�ست ّغ�ل�ال الغ���از ال�صخري .ويف املناط���ق التي يتم فيها
ا�ستنزاف الغاز ال�صخري� ،ستبقى البنية الأ�سا�سية ومن
ث���م �ستعمل كمن�ش����آت لتوفري فر�ص للتوزي���ع الت�صريفي
للغاز الطبيعي ب�شكل �أو�سع.

�أنابي���ب �إىل مناط���ق الطلب و قد يكون غ���از منحدر �شمال
�أال�س���كا مثاالً لذلك .وبالطبع امل�ستقب���ل الذي تنخف�ض فيه
�أ�سع���ار الغ���از �سيحفز على البحث العلم���ي لتطوير اقت�صاد
الغ���از املحول �إىل �سوائل .و�إذا ما جنح هذا التوجه� ،سيكون
الوقود امل�ستخرج من الغاز املحول �إىل �سوائل قوة ال ي�ستهان
بها يف �سوق وقود النقل مبا �أنه يف غاية النظافة و�سيتخطى
بت�أثريه ال�صايف على البيئة جمرد كونه بد ّيال للنفط.
ميك���ن �أن يتطلب �إدراك جميع نتائج تزايد �إنتاج ا�ستخدام
الغ���از ال�صخري ،خا�صة على �أ�سواق الغاز الطبيعي ،عقوداً
من الزمن .و هنالك العديد من ال�شكوك التي من �ش�أنها �أن

6.6يحتم���ل �أن يلف���ت الأثر البيئ���ي لعملي���ات الت�صديع املائي
امل�ستعمل���ة يف �إط���ار ا�ستغ�ل�ال الغ���از ال�صخ���ري االنتباه
ال�سيا�س���ي و ال�شعب���ي �إلي���ه ،مم���ا �سريف���ع م���ن تكالي���ف
اال�ستخراج.
�7.7سي�ؤث���ر ا�ستخ���دام الغ���از ال�صخري ب�ش���كل ملحوظ يف
انبعاث���ات غاز ث���اين �أك�سيد الكرب���ون ويف حتمية �إر�ساء
تقانات الفح���م النظيف واحتجاز وعزل الكربون .فكلما
تواف���ر الغ���از ال�صخ���ري �أكرث ،قلّت احلاج���ة �إىل الفحم
النظيف واحتجاز الكربون وعزله والعك�س بالعك�س.

الطلب
حتويل
ّ
كلم���ا تنام���ى �إنتاج الغاز ال�صخري ،انخف�ض���ت �أ�سعار الغاز
الطبيعي �إقليمياً وتزايد الإقبال عليه .و�إذا ما اعترب منتجو
الطاق���ة �أن �أ�سعار الغ���از �ستكون �أقل من �أ�سعار الفحم على
�أ�سا�س الوح���دة احلرارية الربيطانية )مع احتمال احت�ساب
تكالي���ف تخفي���ف الكربون �أي�ض���اً( ،ف�إنه���م �سيتجهون نحو
مزيد من ا�ستعماله لتوليد الطاقة.
�إن انخفا����ض �أ�سعار الغاز �إىل جانب تزايد الإمدادات على
امل���دى الطويل ب�إمكانها حتفي���ز ال�صناعة لإحداث تغيريات
�شاملة يف �سيا�سة بدائل النفط .وهو ما ميكن حدوثه على
م�ستويني اثنني :الأول عرب اال�ستعمال املبا�شر للغاز الطبيعي
امل�ضغ���وط يف قطاع النقل ويرج���ح �أن يخ�ص�ص �أغلبه للنقل
العموم���ي ،كم���ا يتوق���ع �أن يت���م تعوي�ض الدي���زل يف القطاع
التجاري خا�صة يف املناطق ذات البيئة احل�سا�سة� .أما الثاين
فيمك���ن �أن يتم عرب اال�ستعمال املتزايد للـ جي تي �إلـ )الغاز
املح���ول �إىل �سوائ���ل( خا�صة من الغ���از اجلانح دون خطوط
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ت�ؤثر ب�شكل ملحوظ على م�ستقبل الغاز ال�صخري.
ونظ���راً حلقيقة �أن هنال���ك كميات هائلة م���ن احتياطيات
الغ���از الطبيع���ي التقلي���دي ح���ول العامل ما ت���زال يف طور
الإنت���اج ،ف�إنه قد ال يوجد حمف���ز كاف لتحديد وا�ستغالل
الغ���از الطبيعي غ�ي�ر التقليدي على ال�صعي���د الإقليمي يف
امل���دى القري���ب .وقد يكون احل���ال �أي�ض���اً �أن كمية الطاقة
امل�ستخدمة �أكرب بكثري يف عملية �إنتاج الغاز غري التقليدي
منه���ا يف عملي���ة �إنتاج الغ���از التقلي���دي .و �ستواجه الدول
النامي���ة حتديات التكالي���ف و الزمن لتطوير كل من املوارد
والبنية الأ�سا�سية نظ���راً لأن العائدات االقت�صادية �ستكون
�ضعيفة يف البداية.
وم���ن امل�ستحيل و�ضع قيمة عددية ل�سلمة التموين ،لكن قد
يك���ون تعوي�ض واردات النفط من املناطق ال�ساخنة �سيا�سياً
ح���ول الع���امل بالإنتاج املحل���ي للغاز ال�صخ���ري هو املحرك
الرئي�سي يف الواليات املتحدة
يب���دو �أنه على الرغم من �أن الغاز ال�صخري يحمل الكثري
م���ن الأم���ل ،ف�إن امل�س���ار النهائي لتطوي���ره ال ميكن التنب ؤ�
به حالي���اً .وكما �أوردت �صحيف���ة الفاينان�شال تاميز على
موقعه���ا عل���ى الإنرتن���ت  FT.comيف مار�س  2020عن
هيل���ج لوند ،الرئي�س التنفي���ذي ل�شركة �ستات �أويل ،قوله:
"�إنه م���ن املب ّكر جداً ا�ستنتاج م���ا �إذا كان الغاز ال�صخري
�سي�ؤثر خارج الواليات املتحدة بقدر ت�أثريه داخلها".

ّ
ال�صخري
طـــفر ّة الغا ّز
 1 .1تعريف ّ
ـــــــــــات
ينتم���ي الغ���از ال�صخ���ري �إىل فئ���ة الغ���ازات الطبيعية غري
التقليدي���ة ،الت���ي ت�ضم �أي�ضاً ميثان الطبق���ة الفحمية وغاز
ال�صخ���ور الرملي���ة املحكم���ة )�أو الغ���از املحك���م( وهيدرات
امليثان .ويعرف الطفل ال�صفحي ب�أنه تكوين �صخري ر�سوبي
يحت���وي على الطني والكوارتز ومعادن �أخرى� .إن الكثري من
النفط �أو الغاز املتكونني يف الطفل ال�صفحي )هذا التكوين
ش� مبا �أنه م�صدر الهيدروكربون( يهاجر
يعرف ب�صخور املن� أ
�إىل ال�صخ���ور ذات امل�سامــي���ة والنفاذيـّــ���ة العاليت�ي�ن ،على
غرار ال�صخور الرملية.

ّ
يوجد الغا ّز ال�صخري؟
�أين
ميكن افرتا����ض �أن الغاز ال�صخري يوجد دائماً بالقرب من
ش� يف
املكام���ن التقليدية .ويف احلقيقة ،توج���د �صخور املن� أ
كث�ي�ر من النظم التي ال تكون فيها �صخور املكمن التقليدية
متاح���ة لينفذ �إليه���ا الغاز الطبيعي .وله���ذا يتوقع �أن تكون
م���وارد الغ���از ال�صخري وف�ي�رة .ويف الواق���ع ،تكمن جميع
موارد الغ���از بالواليات املتحدة يف �صخور قدمية جداً ،ويف
املقاب���ل يتم العثور عل���ى الغاز يف خليج املك�سيك يف �صخور
�أح���دث .و ت�ؤكد بيان���ات العمر والعمق للغ���از ال�صخري �أن
ه���ذا املائع يف حال���ة غازية و�أن���ه ال يقرتن �أ�سا�س���اً بوجود
ش� هذه يف
نفط �سائل .وميكن العثور على �أ�شباه �صخور املن� أ
�أماك���ن �أخرى من العامل ،وحتى يف تلك التي ال حتتوي على
مكامن غاز تقليدية ذات �أهمية.
ه���ذا ويتفاوت العمق ال���ذي يوجد فيه
الغ���از ال�صخري .ففي معظم احلاالت،
هو �أقل عمقاً من مكامن الغاز التقليدية
لكنه ق���د يكون يف مثل عمقها �أو �أعمق
منها يف بع�ض احلاالت.

 2 .1اخللفي ّة التاريخي ّة
�أول بئ���ر غ���از جت���اري يف الوالي���ات
املتحدة ،التي حفرت يف والية نيويورك
�سن���ة  ،2000قب���ل �سن���وات طويلة من
حف���ر درايك �أول بئ���ر للنفط ،كانت يف
احلقيق���ة بئ���راً للغاز ال�صخ���ري .ومن
ثـــ���م� ،أنتجت كميات غ���از حمدودة من
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تكوينات الطفل ال�صفحي املت�شققة قليلة العمق )ال �س ّيما يف
حو�ضي الأباالل�ش ومت�ش ُغ���ن( .ومع ذلك ،و�إىل عهد قريب،
فق���د ظل �إنتاج الوالي���ات املتحدة اجلمل���ي للغاز ال�صخري
متوا�ضعاً� ،إذ طغت عليه الكميات الهائلة من الغاز الطبيعي
امل�ستخرج���ة من مكامن ال�صخور الرملية و احلجر الغريني
التقليدية .وعلى الرغ���م من �إثبات وجود ثروات يف �صخور
الطف���ل ال�صفحي حول العامل منذ �سنوات عديدة ،مل تعترب
�أكرث ه���ذه ال�صخور م�ص���ادر حمتملة لكمي���ات جتارية من
الغاز الطبيع���ي لق�صور نفاذيتها الطبيعية عن متكني تدفق
موائع ذي �أهمية �إىل حفرة البئر.
وبالن�سب���ة للتحول الفكري الذي ط���ر�أ يف ال�سنوات الأخرية
ح���ول �إمكاني���ات الغ���از ال�صخ���ري ال �إرجاع���ه ع���زوه �إىل
اكت�ش���اف م���وارد جدي���دة �أو �إىل �إع���ادة تقيي���م لتقديرات
م���وارد قدمية ،بل هو نتاج تطوي���ر وتطبيق لتقنيات حديثة
متكــ���ن من "�إحداث مكامن نف���اذة" وحتقيق معدالت �إنتاج
عالي���ة .ولذلك يعترب الكثريون �أن هذه هي بالأحرى م�س�ألة
ا�ستغالل موارد ولي�ست م�س�ألة ا�ستك�شاف.

 3 .1قاعد ّة املوار ّد
م���وارد الغ���از ال�صخري وا�سع���ة االنت�شار ف�إن���ه مل يقع �إىل
الآن حتدي���د كمياته���ا على �صعيد وطن���ي يف �أغلب الدول،
با�ستثناء الواليات املتحدة و قلة من البلدان الأخرى .و تُقدر
�آخ���ر الدرا�سات خمزون امل���وارد )�أي كمي���ة الغاز احلبي�س
يف مكمن���ه( خلم�سة م���ن �أكرب �أحوا�ض الغ���از ال�صخري يف
الواليات املتح���دة بـنحو  3760تريليون
ـع���د  475تريلي���ون
ق���دم مكع���ب ،تـ ُ ّ
ق���دم مكع���ب منه���ا قابل���ة لال�ستخراج
اقت�صادي���اً ،يف ح�ي�ن يـق��� ّدر �أن يحتوي
حو�ضان بكندا على نحو  1380تريليون
ق���دم مكع���ب 240 ،تريليون قدم مكعب
منه���ا قابل���ة لال�ستخ���راج .لق���د كانت
بل���دان �أمري���كا ال�شمالية خا�صة حمط
�أنظار املن�شغلني ب�ش�أن الغاز ال�صخري،
�أما اليوم فقد انتقلت حمى االهتمام به
�إىل دول �أخرى �أي�ضاً.

ال�صفح���ي ال�شبّـ���ي يف ال�سوي���د ،وحو�ض الطف���ل ال�صفحي
ال�سيل���وري يف بولندا ،وحو�ض ميكول���وف للطفل ال�صفحي
بجمهوري���ة الت�شيك .ويقدر �إجم���ايل موارد الغاز ال�صخري
له���ذه الأحوا����ض جمتمع���ة بـح���وايل  1000تريلي���ون قدم
مكع���ب )�أي ما يق���ارب  32تريليون مرت مكعب( ،تعترب 140
تريليون قدم مكعب )�أي  4تريليونات مرت مكعب( منها قابلة
لال�ستخراج.
وق���د ارتفع���ت ح�ص���ة الغ���از ال�صخ���ري من جمم���وع �إنتاج
الوالي���ات املتحدة للغاز الطبيعي من � ٪1.6سنة � 1996إىل
نح���و � ٪10سن���ة  .2008وحققت تقدي���رات احتياطي الغاز
ال�صخ���ري بالوالي���ات املتح���دة قفزة هائلة �سن���ة � ،2008إذ
ارتفعت من  21.7تريليون قدم مكعب يف �أواخر �سنة 2007
�إىل  32.8تريلي���ون ق���دم مكعب بعد �سنة .وعند نهاية �سنة
 ،2008مث���ل احتياطي الغاز ال�صخري  ٪13.4من �إجمايل
م���وارد الواليات املتحدة امل�ؤكدة م���ن الغاز الطبيعي بعد �أن
كان يف حدود  ٪9.1عند نهاية �سنة  .2007كما �أثار النجاح
غ�ي�ر املتوقع مل�شروع غاز بارنت ال�صخري يف تك�سا�س بوجه
اخل�صو����ص التهافت على م�صادر �أخرى للغاز ال�صخري يف
كل من الواليات املتحدة و كندا.
�أم���ا خارج بلدان �شمال �أمريكا ،ف�إن الغاز ال�صخري مل يكن
ق���د �أنتج بعد جتاري���اً لقلة الإملام بخ�صائ�ص���ه اجليولوجية
واملكامن احلاوية له ف�ض ً
ال عن تكاليفه التقنية و االقت�صادية
الباهظة.

وعل���ى �سبيل املث���ال ،فقد �أعطى تقرير
ع���ن الو�ض���ع الراه���ن مل�ؤ�س�س���ة املوارد
املتقدمة الدولية ثالثة �أحوا�ض �أوروبية
�أهمي���ة خا�صة – وه���ي حو�ض الطفل
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دراسة

لق���د انطل���ق اال�ستك�ش���اف يف بولندا ،وه���ي الدولة التي
تعتم���د الي���وم ب�شكل ت���ام على رو�سي���ا لإمداده���ا بالغاز،
والت���ي قد يغري �إنتاجها املحلي للغاز ال�صخري ال�سيا�سات
الإقليمية .وعلى نح���و مماثل ،تنتج الهند كمية �ضئيلة من
الغ���از على ال�صعيد املحل���ي ،تكاد تكون كله���ا م�ستخل�صة
مد
م���ن �صخور حديثة يف عر�ض البحر .ويتم الآن درا�سة ّ
خط �أنابيب مكلف م���ن �إيران لت�أمني الغاز الطبيعي للهند
التي ت�ستورد الغاز الطبيعي امل�سيل ب�أ�سعار ال�سوق احلالية
بعدة
وه���و �إجماالً� ،أكرث من ال�سع���ر املحدد للإنتاج املحلي ّ
�أ�ضع���اف .وكان هذا ال�سع���ر دون  3دوالرات �أمريكية لكل
�أل���ف وح���دة حرارية بريطاني���ة )�أي � 10سنت���ات لكل مرت
مكع���ب( حتى ارتف���ع م�ؤخراً �إىل ح���دود  4.20دوالر )15
�سنت���اً لكل مرت مكعب( .ويبقى ه���ذا ال�سعر �أقل بكثري من
�سع���ر الغ���از الطبيع���ي امل�سيل الق���ادم من �إي���ران �أو قطر
وال���ذي يق���در �أن يبلغ عن���د الت�سلي���م  13دوالراً لكل �ألف
وحدة حرارية بريطانية )� 46سنتا لكل مرت مكعب( .وعلى
�شح البيان���ات الدقيقة ،يبدو جليــّــ���ا �أن الغاز
الرغ���م من ّ
ال�صخ���ري ميكن �أن ي�سهم بجدي���ة يف �إمدادات العامل من
الغاز الطبيعي.
وال يع���رف م���ن ب�ي�ن �صخ���ور الطف���ل ال�صفح���ي التي مت
حتديده���ا ح���ول الع���امل� ،أع���داد تل���ك الت���ي �أ�صبح���ت
نا�ضج���ة حرارياً وال تلك الق���ادرة على �إنتاج الغاز وال تلك

املنتج���ة .وم���ن جملة  688تكوي���ن طفل �صفحي���اً ،مل يقع
ا�ستك�ش���اف �أكرث من ب�ض���ع ع�شرات منها لتحديد طاقاتها
الإنتاجي���ة .وبناء على ذلك ،فقد تط���ر�أ تغيريات جوهرية
عل���ى تقديرات املوارد واالحتياطي كلم���ا تقدمت عمليات
ا�ستك�شاف تكوينات طفل �صفحي جديدة� .أ�ضف �إىل ذلك
�أن الرباه�ي�ن اجليولوجية تعزز احتمال �أن الغاز ال�صخري
يكاد يوجد فعلياً يف كل مكان .ومع انت�شار تقنية الت�صديع
املائي يتوقع �أن تتاح معطيات �أكرث دقة عن احتياطي الغاز.
ويت���م الآن �إجراء كم هائل من عمليات اال�ستك�شاف بهدف
حتديد موا�ضع مكامن غاز �صخري ذات ا�ستمرارية ،غالباً
م���ن قبل �شركات �صغرية ن�سبياً ،و�إن بد�أت تظهر عالمات
اهتم���ام متزايد بالأمر لدى العمالقة العامليني .وقد وردت
تقاري���ر عن مثل هذه العمليات يف ال���دول التالية :النم�سا
و�أ�سرتاليــــا وكندا وال�صــــني وفرن�سا و�أملانيا واملجر والهند
ونيوزيلن���دا وبولندا و جن���وب �أفريقي���ا وال�سويــد واململكة
املتح���دة والوالي���ات املتحدة .وميكن االط�ل�اع على بيانات
موجزة عن �ش���ركات اال�ستك�شاف والأحوا�ض اجليولوجية
املعني���ة يف ه���ذه ال���دول يف فق���رة �ســـيا�سات ال���دول من
الف�صـــ���ل  :5الغ���از الطبيع���ي يف درا�س���ة م���وارد الطاق���ة
للمجل�س العاملي للطاقة ،طبعة .2010
�إن حجم الغاز ال�صخري حول العامل ميكن �أن ي�صبح عا ّمال
�إ�سرتاتيجياً يف اال�ستعمال امل�ستقبلي للطاقة وقد مت م�ؤخـراً
التفطن لهذا الأم���ر� ،إذ �إن الأ�سواق العـاملية واملحلية للغــاز
الطبيع���ي امل�سيل وتوليد الطاق���ة والتدفئة ووقود النقل قد
ت�شه���د تغيريات كربى خالل ال�سنوات القادمة كنتيجة لهذه
الرثوة اجلديدة الوافرة.
ّ
التقانات
1 .1
�إن التح���ول ال���ذي ط���ر�أ عل���ى �إنت���اج الغ���از ال�صخري قد
حتق���ق غالبا عن طريق اجلمع ب�ي�ن تقنيتي احلفر الأفقي
والت�صدي���ع املائي .ويتم يف هذا الإجراء حفر بئر �إىل عمق
�أقل بقليل م���ن م�ستوى الرت�سبات املعروفة للغاز ال�صخري
وم���ن ثم تت���م �إمالت���ه تدريجيا حت���ى تقتحم لقم���ة احلفر
طبق���ة الطفل ال�صفحي ب�ش���كل �أفقي .وعند انتهاء احلفر،
تك���ون ال�صخور املحيط���ة بالتجويف الأفق���ي قد ثقبت يف
العدي���د من املوا�ضع ،وذلك من ّخلل الت�صديع اال�صطناعي
امل�ستح���ثّ عن طري���ق �ضخ املياه عالي���ة ال�ضغط املخلوطة
ب�إ�ضاف���ات خا�صة مع الرم���ل – املعروف بالدعامة -لإبقاء
ال�صدوع مفتوحة.
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ال�صخور
تب���د�أ التقانة بعملية اال�ستك�ش���اف وهي يف معظم احلاالت
�أ�سه���ل تقني���اً مقارن���ة بعملي���ات البح���ث ع���ن املحروق���ات
التقليدية .وتعترب املخاطر اجليولوجية يف عدم العثور على
تر�سب���ات منخف�ضة .ولكن الأهم ه���و �إيجاد قدر كاف منها
بكمي���ات قابلة لال�ستخراج .ويعد املعيار الأ�سا�سي للجدوى
ه���و الكربون الع�ضوي الكل���ي ،وترتاوح ن�سبته يف الرت�سبات
التجاري���ة بالوالي���ات املتحدة ب�ي�ن  4و .%10وت�شري الن�سب
املرتفعة منه �إىل كميات �أكرب من الغاز.
ويوج���د الغاز ال�صخري يف حالت�ي�ن رئي�سيتني ،الأوىل حالة
الغ���از الطليق ال�شبيهة ج���داً باحلالة التي يك���ون عليها يف
املكام���ن التقليدي���ة� ،أما الأخ���رى فهي حالة الغ���از املمزوز
حي���ث يكون الغاز مرك���زاً على �سطح امل���ادة الع�ضوية )هنا
�أي�ض���اً �أهمية الن�سب العالية م���ن الكربون الع�ضوي الكلي(.
ويتح���رر هذا الغاز عندما يتدن���ى ال�ضغط عن طريق �إنتاج
الغاز الطليق.
وه���ذه الطريقة يف تخزي���ن الغاز �شبيهة بتل���ك التي تخ�ص
ميثان الطبقة الفحمية� ،أما �إن �أكرث طبقات الطفل ال�صفحي
�إنتاجية فهي تلك التي تكون ه�شة ن�سبياً وحتتوي على ن�سبة
عالي���ة من الكربون الع�ض���وي الكلي .ووجود بع�ض ال�صدوع
الطبيعية �أمر مفي���د� ،إذ تعني النفاذية املتدنية �أن الطريقة
الوحي���دة لإنتاج الغاز هي املزيد م���ن ت�صديع ال�صخور مما
ي�ب�رز احلاجة �إىل ميزة اله�شا�شة فيها� .إنها خا�صية ناجمة
ع���ن تركيبتها املعدني���ة غري الع�ضوي���ة ،امل�شتملة يف الأ�صل
عل���ى �أك�سيدات ال�سليكون و الأملني���وم والكال�سيوم ،و ميكن
ا�ست�ش���راف �إمكان���ات ه���ذه ال�صخور من خ�ل�ال ا�ستخراج
عين���ات جوفية منه���ا لتقدير حمتواها الع�ض���وي و حتديد
خ�صائ�صها امليكانيكية.

ال�ص���دوع .وهذا ما "يدع���م" فتح ال�صدوع لتمكني الغاز من
التدف���ق .وما مل يتم �إجناز ذلك ،ف����إن الإجهادات الطبيعية
يف ال�صخ���ور �س�ت�ر�أب" ال�صدوع ب�إح���كام و�سينقطع عندها
الغ���از ع���ن التدفق� .إن �آلي���ة الر�أب هذه ه���ي �أي�ضاً ال�سبب
الذي ي�ستبعد احتم���ال امتداد ال�صدوع البعيدة عن منطقة
االهتمام �صوب ال�سطح .كما �أن التغريات يف ال�صخور فوق
طبقة الطفل ال�صفحي تعيق ت�صاعد ال�صدوع.
�إن تقنيات الت�صديع التقليدية قد ُدرج على اعتبارها م�ضرة
بالإنتاج ب�سب���ب خملفاتها ال ّهالمية .فقد كان اعتماد تقنية
الت�صديع باملياه الناعمة )بدون هلم يف ال�سائل( مبثابة ارتقاء
مع���ريف باه���ر .و�أغلب عملي���ات ا�ستخراج الغ���از ال�صخري
جت���ري اليوم ب�شكل "ناعم" .غ�ي�ر �أنه ميكن ا�ستعمال بع�ض
ال ّهل���م �أحيان���ا ،وي�سمح الغي���اب التام لل ّهل���م وبدخول �سائل
الت�صديع �إىل ال�شقوق الدقيقة و تو�سيعها .والعيب يف ذلك
ه���و تفاقم احلاجة �إىل كميات �أك�ب�ر من املياه التي قد تبلغ
 5مالي�ي�ن جالون للبئر الواحدة .لك���ن الإ�ضافة الهامة هي
الع���دد ال�ضئيل ملجم���ل املواد الكيميائي���ة امل�ستعملة )�سكر،
بروم���ات ،بوليمرات وعادة مبيدات حيوية �أ�سا�سها الكلور(،
وهو �أقل من ن�صف باملائة من الوزن.
امل�صدر (درا�سة جمل�س الطاقة العاملي )2010

ت�صدي���ع ال�صخور بدفع املي���اه املخلوطة مبواد كيميائية �إىل
البئر حتت �ضغط عال ،وحتتوي هذه املياه يف الآبار التقليدية،
عل���ى ه�ل�ام )عادة ما يك���ون م�شتقاً من �صمغ ب���ذور القوار
وهو �أ�سا�ساً نف�س امل�ستح�ضر امل�ستعمل لتكثيف الآي�س كرمي
وال�سوائ���ل الأخرى( يرفع من ن�سبة اللزوجة .ويتم �ضخ هذا
ال�سائ���ل اللزج ب�ضغط عال وهو ما ي�ص���دع ال�صخور .ويقع
بعد ذلك "تك�سري" هذا ال�سائل بكميات قليلة من مركب ذي
�أ�سا�س مع���دين ي�سمى "م�شبكة" خلف����ض لزوجته ،ومن ثم
يتدف���ق راجعاً �إىل خ���ارج ال�صخور .و قبل �أن يتم ذلك ،يقع
حق���ن الرمل �أو بع�ض املواد الأخ���رى املعروفة بالدعامة يف
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�أك���د �سمو �أمري البالد ال�شي���خ �صباح الأحمد حفظه اهلل يف
م�ؤمتر الأمم املتحدة للتغري املناخي بالدوحة دي�سمرب ،2012
�أن دولة الكويت تعمل وفق خطة لت�أمني �إنتاج  %15من الطاقة
البديل���ة وفق التقنيات احلديث���ة حلفظ الطاقة واملاء بحلول
ع���ام ) 2030انته���ى( .وت�شري مع���دالت اال�ستهالك يف دولة
الكوي���ت من الطاقة خالل الأع���وام املا�ضية يف قطاع توليد
الكهرب���اء واملاء حوايل  %50من �إجمايل الطاقة امل�ستخدمة،
والقط���اع النفط���ي بن�سب���ة  ،%30وقطاع املوا�ص�ل�ات بن�سبة
 ،%19والقطاع املنزيل بن�سبة  ، %1ويبلغ الدعم الذي تقدمه
الدول���ة خلدمتي الكهرباء واملاء فق���ط  3مليارات دينار مبا
يع���ادل  10مليار دوالرات �سنوي���اً .وهذا يك�شف لنا احلجم
احلقيقي لال�ستنزاف احلا�صل على امل�صدر الوحيد للطاقة
والكلف���ة العالي���ة التي تتحمله���ا امليزانية العام���ة للدولة من
ج���راء الدعم املقدم ،وهنا يجب �أن يطرح ت�سا�ؤل حول دورنا
يف جمال تر�شيد ا�ستهالك الطاقة؟ وما هي الأدوار الثقافية
واالجتماعي���ة والت�شريعي���ة؟ ولكي جنيب على هذا الت�سا�ؤل
دعون���ا ن�ستعر����ض �أه���م بنود مب���ادرة جديدة ج���اري العمل
عليه���ا ،وتعد مثاالً حياً لإجاب���ات على هذه الت�سا�ؤالت وهي
مبادرة )جممع ال�شقايا( التي ت�ستهدف �إن�شاء جممع متكامل
لإنت���اج الطاقة الكهربائية با�ستخدام تقنيات م�صادر الطاقة
املتج���ددة وي�شتم���ل املجمع عل���ى مزيج من تقني���ات الطاقة

املتجددة ه���ي  1,100ميغاوات لطاقة حرارة ال�شم�س و750
ميغاوات لطاقة �ضوء ال�شم�س و 150ميغاوات لطاقة الرياح.
و�سينت���ج من هذا املجمع طاق���ة كهربائية تكفي ل�سد حاجة
� 100ألف منزل وتوفري  12مليون برميل نفط مكافئ ومينع
انبع���اث خم�سة ماليني ط���ن من غاز ث���اين �أك�سيد الكربون
�سنوي���اً ،وتعزز هذه املبادرة �أم���ن الطاقة وتوفري اال�ستهالك
ال عن النواح���ي االقت�صادية
املحل���ي للوقود الأحف���وري ف�ض ً
والبيئية واالجتماعية على املدى البعيد.
وال �ش���ك �أن العمل على تطوير �إنت���اج وا�ستخدام الطاقة
الناجتة من امل�صادر اجلديدة واملتجددة ي�ساعد على تنوع
م�ص���ادر الطاقة باعتبار �أن ه���ذا النوع من الطاقة مكمل
للطاق���ة التقليدي���ة الأحفورية املتمثل���ة يف النفط والغاز.
وهناك العديد من ال���دول املنتجة للنفط خطت خطوات
كب�ي�رة يف جم���ال الطاقات اجلدي���دة واملتج���ددة خا�صة
يف جم���ال تطوي���ر الطاق���ة ال�شم�سي���ة واحلرارية وطاقة
الرياح وكذلك هناك توجه لدى بع�ض الدول نحو الطاقة
النووية .وت�شري بيان���ات الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
«�إرينا» التي مقرها مدينة �أبوظبي �إىل منو �أ�سواق الطاقة
املتج���ددة يف منطق���ة ال�ش���رق الأو�سط و�شم���ال �أفريقيا
ب�شكل ملح���وظ ،حيث بلغ حجم اال�ستثم���ارات الإقليمية
ح���وايل  2.9ملي���ار دوالر عام  .2012وهن���ا �أود الإ�شارة
�إىل ت�صري���ح معايل وزير البرتول ال�سعودي علي النعيمي
يف �أك�ب�ر دول���ة منتج���ة للنف���ط عربي���اً وله���ا مكانتها يف
�أ�س���واق البرتولية العاملية قال فيه «�إن اململكة تتمتع ببيئة
منا�سبة جداً للطاقة املتجددة وتركز على م�صادر الطاقة
املتجددة ،وذلك حت�ضرياً حلقبة االقت�صاد العاملي ما بعد
النف���ط� ،إال �أنني �أ�ستبعد اال�ستغناء عن الوقود الأحفوري
خالل خم�س�ي�ن عاماً القادمة على الأقل» )انتهى( .وهذا
الت�صريح يحمل �أبعاداً كث�ي�رة من �أبرزها ر�سالة �إعالمية
لبث الطم�أنينة و�أن النفط �سيكون �سيداً مرتبعاً على قمة
م�ص���ادر الطاق���ة يف العامل للفرتة املقبل���ة و�أن �أي م�صدر
طاقة �آخر �سيكون له دور مكمل للنفط
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