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  2040حىت عام يف العامل الطاقة  مناظري استهالك وإنتاج
 العراقي  النفط صادراتإنتاج/مع إشارة آلفاق استيعاب 

 د. علي مرزا

 مقدمةأواًل: 
، والدولية والتجارية والشركات النفطية تقارير لمناظير حكوميةِعد  الكثير من المؤسسات الي  

Outlooks ،نتاج الطاقة، بأشكالها المختلفة،  سنوية في للتطور الممكن الستهالك وا 
ولعل أشهر هذه التقارير،  .لربع قرن أو أكثر في المستقبلمداها الزمني متد يالعالم، 

 International Energy، وليةوأكثرها تأثيرًا، ذلك الذي تعده وكالة الطاقة الد

Agency, IEAأهمية خاصة في ظل وصول سياسات  2017-2019. وتكتسب تقارير
الطاقة في االحالل واالستبدال المتحقق والمخطط ألشكال الطاقة المختلفة شأوًا بعيدًا، 
خاصة من وجهة نظر استبدال الوقود األحفوري، ومنه النفط، بأشكال أخرى. ويمكن 

، منظمة IEA هذه التقارير كما يلي: وكالة الطاقة الدولية ت ِعد  تعداد بعض الجهات التي 
، Exxon/Mobil، شركة BP، شركة EIAاألوبك، إدارة معلومات الطاقة األمريكية 

، الخ. ومعظم هذه التقارير أن لم يكن جميعها يتوقع CNPC ،Bloombergشركة 
تطورات في ذات االتجاه من تباطؤ نمو ثم انحدار استهالك النفط في الدول المتقدمة 

وباقي الدول النامية، واستمرار التطور في الصين، الخ. وتطور في استهالكه في الهند 
وبهذا ستكون السوق اآلسيوية مركزًا متناميا نسبيًا الستهالك النفط وجاذبًا وتنافسيًا 

تناول هذه التقارير وعرض  من الضروري لذلك  الستيرادات النفط من الدول المصدرة.
ا ذلما له )والغاز(، تهالك النفطخاصة لمستقبل انتاج واس ،المسارات التي تتعرض لها

 .أهمية كبيرة للدول المصدرة للنفط ومنها العراقمن األمر 
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صدرت في عام  ، ثالثة منهامناظيرلتقارير  أربعةعلى  ورقةال هفي هذ وسنركز
تمثل  وهذه التقارير .2040، ويمتد مداها الزمني إلى 2019وواحد في أوائل  2018

 الدولية وكالة الطاقةل ومستهلكة للطاقة بأشكالها المختلفة. األولجهات مختلفة منتجة 
منظمة األوبك والتي ل. والثاني ( عموماً OECDمثل الدول المستهلكة/المتقدمة )والتي ت

شركة ل( 2019و 2018عامي وائل )أل والرابع تمثل أهم الدول المصدرة للنفط. والثالث
BP أدناه (1أنظر الشكل ) .الطاقة العالمية/والتي قد يمكن اعتبارها تمثل شركات النفط .

 ربعةاأل المناظير/على هذه التقاريرفي هذه الورقة التركيز  من ناحية أخرى، بالرغم من
  1.أو التوضيح على سبيل المقارنةأخرى  مناظير/لتقاريرسريعًا  ةر شافستتم اإل

وفيما يلي من الفقرات لن يقتصر العرض في هذه الورقة على نتائج هذه 
المناظير والسياسات المفترضة والمترتبة عليها والتكنولوجيات المتوقعة وتأثير ذلك على 

لهذه األشكال،  (ص)الحص واألهميات النسبية إنتاج واستهالك مختلف أشكال الطاقة
بما فيها النفط الخام والغاز الطبيعي. بل سيشمل العرض أيضًا وصفًا للخطوط العامة 

المختلفة، بما في ذلك أهم المتغيرات والعوامل التي  ااتههإلعداد هذه المناظير بسيناريو 
 السيناريوهات.ستخدم في عملية رسم هذه ت  

                                                           
. كما تم عرض هذا 2018تشرين الثاني،  13جرى إطالق تقرير وكالة الطاقة الدولية في لندن،  1

  Center for Strategic International Studies, CSIS في واشنطن، ومنها التقرير في عدة اماكن

 :بالتتابعباستخدام الرابطين التاليين  اإلطالق والعرضويمكن مشاهدة . 2019 ،آذار 1 في
https://youtu.be/SeXOH8xQFLE?t=11 ،https://www.youtube.com/watch?v=bC_j3uARgHo. 

شباط،  26في   CSIS في واشنطنفي  2018لعام   BPشركة تم عرض تقرير من ناحية أخرى،
ويمكن مشاهدة . 2019شباط،  27، في  CSISفي  2019وعرض تقرير الشركة لعام ، 2018

: باستخدام الرابطين التاليين بالتتابع ،2019و 2018عرضي التقريرين 

https://www.youtube.com/watch?v=8Hb8x4JZC8A ،

https://www.youtube.com/watch?v=Gp6v_PABSvM.   رض التقريران أيضًا فيكما ع 

Columbia University’s Center on Global Energy Policy  في نيويورك في شباط
  بالتتابع.، 2019وشباط  2018

https://youtu.be/SeXOH8xQFLE?t=11
https://www.youtube.com/watch?v=bC_j3uARgHo
https://www.youtube.com/watch?v=8Hb8x4JZC8A
https://www.youtube.com/watch?v=Gp6v_PABSvM
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 ثانيًا: إعداد المناظير

 ( تعريف الطاقة2-1)
ستمدة من الموارد المادية أو الكيمياوية للحصول على يمكن تعريف الطاقة بأنها القوة الم  

ل لشغنجاز اوالحرارة وتشغيل المكائن. وفي الفيزياء تعرف الطاقة بأنها القابلية إلالضوء 
capacity for doing workكامن/إمكاني . وهي تتواجد بشكل potential حركي ،

kinetic حراري ،thermal كهربائي ،electrical كيمياوي ،chemical نووي ،
nuclear ،.الطاقة األولية، الطاقة إلى أولية ووسيطة. فويمكن تقسيم  2أو أشكال أخرى

primary energy هي تلك المستمدة من عدة موارد مثل النفط الخام والغاز الطبيعي ،
، حرارية-جيوال، والنووية والمائية والشمسية والريح و biomassوالفحم والكتلة الحيوية، 

geothermal الخ. من ناحية أخرى، فأن الطاقة الكهربائية هي طاقة وسيطة ناتجة ،
 الطاقة األولية.أشكال عن استخدام 

جميعًا ولقياس الطاقة المستمدة من الموارد المختلفة كمجموع ينبغي التعبير عنها 
براميل أو أطنان هو  ،metricسيكون القياس الموحد،  ورقةال هبقياس موحد. وفي هذ

على سبيل المثال،  .Equivalent Barrels or Tons; BOE or TOEلة؛ نفط معاد
الطاقة الناتجة نفس  ًا،تقريب ،طلققدم مكعب من الغاز الطبيعي ت   6,000فإن حوالي 

في  مختلفة ،coefficientsم عامالت، وتستخدم  3عن حرق برميل من النفط الخام.
 )المولدة للطاقة( إلى براميل/أطنان نفط خام معادلة. لموارد األخرى ا تحويل

                                                           
توصف الطاقة  حيث ،أي الطاقة في مرحلة التحول من جسم إلى آخر -وهناك أيضًا الحرارة والشغل 2

، thermal energyالحرارة بعد التحول تصبح طاقة حرارية، فحسب طبيعتها. دائمًا، بعد التحول، 
 mechanical energyفي حين أن الشغل المنجز يتبين بشكل طاقة ميكانيكية، 

(Encyclopaedia Britannica.) 
وكذلك في أدلة الجولة الخامسة للتراخيص  US Geological Survey ستخدم هذا التقريب فيي   3

 .ب(-2018)مرزا  ، أنظر:2018النفطية في العراق التي عقدت في نيسان 



49 -  5 

  ( سيناريوهات المناظير2-2)
 وفي كل منها يوجد .بمجموعة من السيناريوهاتالمستقبلية المناظير كل من  د  ع  ي  

تولد السيناريوهات األخرى من خالل تغيير و  ."reference scenario"سيناريو إشارة 
األخرى )التكنولوجيا،  المستهدفة أو المتوقعة والتطوراتالفرضيات والسياسات 
الخ( في سيناريو اإلشارة. النزاعات الجيوسياسية والتجارية، البيئة/االحتباس الحراري، 

عتقد أنها توقعات ي  إسقاطات أو ال تمثل بالضرورة وسيناريوهاتها إن هذه المناظير 
نما هي تبعات الفتراضات و/أ و أهداف، من ناحية، والسياسات ستتحقق مستقباًل وا 

وي ست خدم تعدد  .، من ناحية أخرى آفاقهاتخذة والتي قد تساهم في تحقق واإلجراءات الم  
السيناريوهات كوسيلة لتقليل عدم اليقين المتأصل في النظرات المستقبلية، حيث ان 

واحد.  النظر إلى مدى من االحتماالت الممكنة هو أكثر يقينًا من النظر إلى احتمال
العوامل الجيوسياسية  وقع تصاعدويكتسب هذا األمر أهمية كبيرة في الوقت الحاضر مع 

 توفر )أمان( الطاقة في مناطق مختلفة من العالم. "تهديد"وأثرها في 
"سيناريو السياسات  وكالة الطاقة الدوليةويسمى سيناريو اإلشارة في تقرير 

والذي يفترض تطبيق سياسات جديدة باإلضافة " New Policies Scenarioالجديدة 
رى من افتراض عدم تطبيق سياسات جديدة خللسياسات القائمة. وتتراوح السيناريوهات األ

نبعاث الكاربون اإلى افتراض سياسات متشددة في استدامة البيئة )ما يسمى سيناريو 
carbon emission scenarioايحتويه (. وباإلضافة لمختلف أشكال الطاقة التي 

فإنه يعالج التطورات المختلفة في قطاع الكهرباء العالمي.  2018لعام  تقرير الوكالة
يركز فقط على  2018لعام  Bloombergعلى سبيل المقارنة، يالحظ أن تقرير و 

"سيناريو حالة اإلشارة  ويسمى سيناريو اإلشارة في تقرير األوبك 4قطاع الكهرباء العالمي.
Reference Case Scenario"،  إمكانيةوالذي يفترض استمرار السياسات القائمة مع 

للتكنولوجيا القائمة مع  اً تطوري اً . كما أنه يفترض مسار 2040تطورها خالل الفترة حتى 
النظر أيضاً للتكنولوجيا الجديدة. على سبيل المثال، كما في تقرير الوكالة يفترض تقرير 

 السياراتسيناريو إضافي يقوم على تطور أسرع، من سيناريو اإلشارة، في استخدام  أوبك
                                                           

 . BloombergNEF (2018)، أنظر:2050 عام إلى Bloomberg لتقرير يمتد المدى الزمني 4
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 شركة ي الكهربائية وأثر ذلك على استهالك النفط. ويسمى سيناريو اإلشارة في تقرير 
BP،  التحول التطوري "سيناريو  2019و 2018لعامي Evolving Transition 

Scenario" ، والذي يفترض تطور السياسات الحكومية والتكنولوجيا والتفضيالت
ويهدف  االجتماعية بأسلوب/طريقة وسرعة تماثل ما حدث خالل الماضي القريب

تقريري الوكالة والمنظمة، يفترض . وكما في "التحول" إلى استخدام أقل كاربونًا للطاقة
، في التحول التطوري سيناريو سيناريو إضافي يقوم على تطور أسرع، من  BP اتقرير 

التي  أي في عدد الكيلومتراتوأثر كثافة استخدامها،  ياستخدام السيارات الكهربائية )وف
 BPرير هذا مع مالحظة أنه بالرغم من أن تق ( وأثر ذلك على استهالك النفط.تقطعها
، ولكنه باإلضافة 2018ال يختلف في توجهاته العامة عن تقرير عام  2019لعام 

، 2018ا تقرير مالختالف مؤشرات سنة األساس، يتضمن سيناريوهين لم يتطرق له
)عن سيناريو اإلشارة( من قبل الدول  سيناريو زيادة استهالك الطاقةوهما: األول، 

وبينما يقود  )"عولمة أقل"(. ات التجارية بين الدولسيناريو زيادة النزاعالنامية، والثاني، 
 2040و 2017السيناريو األول إلى زيادة ملموسة في استهالك النفط في العالم بين 

فأن الثاني، نتيجة لزيادة المخاطر وعدم اليقين بين الدول، يقود إلى تخفيض استهالك 
 الطاقة وبالذات النفط والغاز.

ين الجهات المعدة للمناظير واحتمال تأثير التفكير ( التواصل والتفاعل ب2-3)
 ، عليهاGroupthinkالجماعي، 

من المستقبلية سنويًا، التي تعد المناظير  في العالم، تتواصل وتتفاعل الجهات المختلفة
االفتراضات حول التطورات و تصال المباشر بينها في تبادل المعلومات خالل اال

، المتغيرات الفاعلة وفي السياسات العامة في الدول المختلفةالمستقبلية الممكنة في 
. وبسبب ، الخالتطورات التكنولوجية في جانبي العرض والطلب على الطاقة وكذلك

عضها للبعض من قبل بالمتبادلة  اتظهورها في أوقات مختلفة من السنة فإن اإلشار 
 بما قد لتنسيق والتفاعلل مجاالً للتواصل. ويوفر هذا التواصل  اضافياً وفر مجااًل تاآلخر 

من المعروف  ويكتسب ذلك أهمية كبيرة، إذ أن .حول المستقبل يقود إلى تقليل عدم اليقين
عية مجموع اناتج الجهود الجم يفوق إلى أن  ، عادة،تقود أن عملية التفاعل والتنسيق

  .("synergy"التعاضد، ما يسمى الجهود المفردة )نواتج 
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باإلضافة ألثرها اإليجابي الكبير فإن عملية التفاعل والتنسيق قد تقود، ولكن 
 "التفكير الجماعيمتضاربة للجهات المعدة للمناظير، إلى ظاهرة  خاصة بتواجد أهداف

Groupthink فبالرغم من فوائده التنسيقية والتفاعلية، يقود هذا النوع من التفكير إلى ."
مكانية  ومناقشة سياسات أو تطورات ممكنة أو محتملة مستقباًل  اتاقتراح اهمالاحتمال وا 

ومن ثم غض النظر عن شمولها في المناظير المعدة، مما يقود لتقليل فائدة هذه المناظير 
. هذا باإلضافة لقبول افتراضات للمستقبل قد ال يكون لها مبرراً سوى همالنتيجة لهذا اال

استنفاد النفط ووصول عصر الذروة  فرضية "انتشار""االتفاق الجماعي" عليها. ولعل 
 ساهم بهمثااًل لما  في العالم بنهاية القرن الماضي،، peak oil supplyفي إنتاجه، 

 ولقد تم التخلي عن هذه الفرضية .النصف الثاني من ذلك القرن خالل  التفكير الجماعي
)بعد  لواليات المتحدةفي اأخيرًا و  ،بعد استمرار ارتفاع إنتاج النفط في العالم تدريجياً 
، خالفًا لتوقعات الفرضية، من ناحية، وبطأ نمو النفط المحصور فيها(الوقود/"ثورة" 

، بعض المناظير تتوقع ،. في المقابلWikipedia (2019)؛ استهالكه، من ناحية أخرى 
كما سيتبين الحقًا في ، peak oil demand، الوصول إلى الذروة في استهالكه، اآلن
  .رقةالو هذه 

وكذلك التدقيق في  المناظير المعروضة افتراضات بمعقوليةلذلك ينبغي التدقيق 
، التي تعرضها الزمة outcomesوعدم اعتبار االفاق والنتائج، ، objectives، اهدافها

نما توقعات احتمالية مرتبطة ، التحقق مستقبالً   .   باالفتراضات واألهدافوا 
في الفقرات األخرى  نتائج المناظير واستباقاً لعرض ،المجالفي هذا اآلن ظر نلن

في المناظير  قسم منها ورد تيبعض من عناصر التشابه واالختالف ال من الورقة، إلى
 المختلفة التي سيشار أليها في هذه الورقة.

 التشابه بين المناظير
ددة في لطاقات المتجستهالك ابعد تحفظ وبخس نسبيين في النمو المستقبلي ال (1)

عام  BPومنظور 2018عام  الثالثة مناظيرالمناظير السنوات السابقة تبين 
 5اشراقًا.ألكثر نموًا أكبر ومستقباًل ، 9201

                                                           
كبير االقتصاديين وهو  Dale Spencerفي تقديره ألحد أسباب هذا البخس في الماضي، يشير  5

، في (2018)وكذلك منظور عام  2019الشركة عام منظور اعداد المشرف على و  BPفي شركة 
 تطوير واستهالك، إلى التوسع غير المتوقع في 2019شباط  26عرضه في جامعة كولومبيا في 
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 ، بدورها،. مع مالحظة أنهاذات التوجهات التالية، تقريباً  المناظير األربعةتفترض   (2)
توقعات/اسقاطات منظمات أخرى د في هذه التوقعات/االسقاطات على تعتم

 :، الخواألمم المتحدة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
، ينمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي )مقاسًا بالقوة الشرائية المعادلة •

Purchasing Power Parity, PPP،  باألسعار الثابتة( بنسب تتراوح بين
 2040.6% سنويًا حتى عام 3.5% و3.0

نموًا أسرع للناتج المحلي اإلجمالي واستهالك الطاقة للهند والصين وباقي الدول  •
 .OECDالنامية والصاعدة ونموًا أبطأ للدول المتقدمة 

ف نمو استهالك الطاقة عن نمو الناتج المحلي اإلجمالي نتيجة الرتفاع ل  خ  ت   •
طاقة الكفاءة )عزل أفضل في األبنية، أداء أفضل في المكائن لكل وحدة 

 .وتغير الهيكل اإلنتاجي والسياسات البيئية، الخ خ(لمستهلكة، ا
 2040.7كلها تستخدم اسقاطات األمم المتحدة للسكان في العالم حتى  •
تتفق على أن الهند والصين والدول النامية األخرى ستقود  ربعةكل المناظير األ •

 النمو في استهالك الطاقة.
                                                           

)وبرامجها  في الصين خالل السنوات األخيرةوكذلك في استخدام السيارات الكهربائية الطاقات المتجددة 
 العرض في: :، أنظرالمستقبلية المعلنة منذئذ(

https://www.youtube.com/watch?v=Ssjx1ud8vYE . وحول التوسع الكبير في مبيعات
 .OPEC (2018b, p. 131) أنظر: ،2017في  السيارات الكهربائية في الصين

 المعادلة مقاسًا بالقوة الشرائية ،يقوم البنك الدولي بحساب الناتج المحلي اإلجمالي لدول العالم 6
. هذا إضافة لبيان حتى آخر سنة متاحةو  1960 لسنوات بين ،سعار الثابتةألباباألسعار الجارية و 

ويمكن  األرقام المقابلة للناتج المحلي اإلجمالي لهذه الدول مقاسًا بأسعار الصرف "الرسمية/السوق".
المبينة في  ،، للموقع اإللكتروني للبنك الدوليlinksط، على هذه التقديرات باستخدام الرواب االطالع

وتستخدم هذه التقديرات عادة من قبل المناظير  .( في هذه الورقة2( في الملحق )3مصدر الجدول )
 .المختلفة في اسقاطات الناتج المحلي اإلجمالي لفترة كل منظور

ث د  ح  وت   ،UNDESA، هذه التقديرات قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة د  عِ ي    7
  أدناه. (4-2)دوريًا، أنظر الفقرة التقديرات 

https://www.youtube.com/watch?v=Ssjx1ud8vYE
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سيزداد نصيب آسيا من استهالك الطاقة بحيث تجتذب التجهيزات من المناطق  •
 سب متزايدة.ناألخرى ب

، نسبة للغاز الجاف المنقول LNGتجارة الغاز الطبيعي المسال،  زيادة •
  .ر في هيكل السوق وطرق تسعير الغازباألنابيب مما يقود للتأثي

 2017مليار في  1.3 حوالي ، في العالم منvehiclesعدد السيارات،  زيادة •
. ومن ضمن هذه العدد سيتراوح عدد السيارات 2040مليار في  2.4إلى حوالي 

 .2040مليون في  350و 300الكهربائية بين 
ض نموًا أكبر في عدد على سيناريوهات تفتر  ربعةتشمل كل من المناظير األ •

 في كثافة استعمالها(.و السيارات الكهربائية )
أواخر أواسط/حتى  ،shale oil، نموًا أسرع في إنتاج النفط المحصور •

 بعد ذلك. األوبك ليتسارع نمو انتاج النفط من دول (2020sالعشرينيات )
نقل و النقل الجوي والبحري في الصناعة واألبنية وفي استمرار دور النفط  •

 ، بشكل عام.البضائع
 نصح الدول المصدرة للنفط على توسيع استخدام النفط إلنتاج البتروكيمياويات. •
نصح الدول المصدرة للنفط لتنويع اقتصاداتها وذلك للتحوط من هبوط حصة  •

 النفط في استهالك الطاقة في العالم.
ونتيجة لهذا التشابه، خاصة في سيناريوهات اإلشارة في المناظير األربعة، فإن 
أرقام توقعاتها تتقارب بحيث تصبح اإلشارة، في حالة التشابه، ألرقام واحد أو أثنين من 

 اإلشارات في هذه الورقة. العديد منالمناظير يمثل، تقريبًا، األخرى، وهذا ما سنتبعه في 
 المناظيراالختالف بين 

 ولكن هناك اختالفات بين المناظير في التفاصيل وحتى في بعض التوجهات الرئيسية:
 :أدناه( 2)أنظر الشكل  على سبيل المثال، فيما يخص االستهالك العالمي للنفط (1)

أن يصل ، (التحول التطوري )، في سيناريو اإلشارة BP ايتوقع منظور  •
خالل الفترة  Plateau/Peak demandاستهالك/الطلب على النفط ذروته، 

)عن سيناريو اإلشارة(  سيناريو زيادة استهالك الطاقةبالطبع فإن  .2030-40
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( أعاله، ال يتوقع الوصول 2-2، المشار أليه في الفقرة )2019في تقرير عام 
 إلى حالة الذروة.

الطاقة الدولية واألوبك يتوقعان استمرار نمو الطلب على منظوري وكالة ولكن  •
هذين المنظورين يتوقعان  ، بالرغم من أن2040النفط )بنسب متباطئة( حتى 

ات يوصول طلب السيارات/الطرق على النفط إلى ذروته خالل فترة العشرين
 القادمة. 

 مختلفة حول طلب الذروة للنفط الخام توقعات( 2الشكل )
 وكالة الطاقة الدولية والوبك: امنظور 

ولكن استمرار نمو الطلب الكلي ) معللسيارات  طلب ذروة
 (.سيناريوهي اإلشارةالفترة )بنسبة متباطئة( خالل 

 
 ي:ــات فـــــبيانـ اســــى أســــعل ــلـــم الشكــر سـ در:ـــالمص

OPEC (2018, p. 125). 
Road: vehicles. 

Transport:  road (vehicles), aviation (airways), rail 
& domestic waterways, marine bunkers. 

Industry: petrochemicals, other industry. 

Others: residential, commercial, agriculture, 

electricity generation. 

 :BPمنظور 
الكلي إلى ذروته بين وصول الطلب 

 .)سيناريو اإلشارة( 2040و 2030

 
 BP (2018, p. 14)المصدر: 

سيناريوهات اإلشارة  كما يتبين في ،يزداد االختالف عند توسيع مجموعة المناظير  (2)
على اليسار أنه في فيه إذ يبين الشكل األول  ( أدناه.3الشكل )لهذه المناظير في 

أن تصل حصة النفط والغاز )في سيناريو اإلشارة(  BP اور الوقت الذي يتوقع منظ
فأن متوسط المناظير األخرى  2040% في 53 حوالي من استهالك الطاقة العالمي

في الوقت الذي  %. ويبين الشكل الثاني من اليسار أنه57يتوقع حصة بحدود 
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% 4.3-4.0%نموًا في حدود ( CNPC, EIA, IEEJ)يتوقع عدد من المناظير 
في  اً نمو  تتوقع( BP, IEA, Statoil)سنويًا للطاقات المتجددة فإن مناظير أخرى 

. ويبين الشكل الثالث من اليسار أنه بينما تتوقع % سنوياً 7.5-%7.0حدود 
أن يصل عدد السيارات الكهربائية إلى  BPللوكالة واألوبك و ربعةالمناظير األ

عددًا  Bloomberg (BNEF)ر و ظيتوقع من 2040مليون سيارة في  300-350
   مليون سيارة. 530في حدود 

 2040-2016 لمجموعة أوسع من المناظير وقعاتمدى الت (3) الشكل

 
 .BP (2018, p. 116) المصدر:

 تعريف الرموز: مالحظة:
BP ET: BP Evolving Transition Scenario (2018), CNPC: Chinese National Petroleum Co. 

(2017), EIA (2017), IEA (2017), IEEJ:  Institute of Energy Economics Japan (2017), 

BNEF: Bloomberg New Energy Finance (2017), IHS: IHS Markit (2017), OPEC (2017), 

Statoil (2017), XOM: Exxon/Mobil (2018).  

 BloombergNEF منظور(، فإن 3من ناحية أخرى، وهذا غير مبين في الشكل )

نتاج ركز على يالذي ، (2018) الطاقة الكهربائية، يفترض توسعًا في استهالك وا 
. BPالكهرباء في العالم بأكثر مما ورد في سيناريوهات اإلشارة للوكالة واألوبك و
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 استهالك الكهرباءالوكالة يوازي في توسعه في  منظورمع العلم أن أحد سيناريوهات 
 .BloombergNEF (2018) ما ورد في

 أهم المتغيرات التي يُنطلق منها إلعداد المناظير/السيناريوهات( 2-4)
بشكل متزايد على  ،سيناريوهاتها ، في حساب مؤشراتيعتمد إعداد المناظير المستقبلية

التي تنطوي على تأطير العالقات و ، computable models، حتسابيةاال اذجالنم
، وأشكال رياضية modulesاالقتصادية والفنية والجيوسياسية والبيئية، الخ، بأجزاء، 

يكنومترية متعددة. وتغطي هذ النماذج مختلف جوانب العرض والطلب على الطاقة  هوا 
مختلف مناطق/أسواق العالم. ويزداد تعقيد هذه النماذج بزيادة  بمختلف اشكالها في

أخذت القضايا البيئية التي أعقبت  2015المتطلبات المستحدثة. على سبيل المثال، منذ 
 9في هذه النماذج.أكبر حيزًا  8حول التغير المناخي اتفاقية باريس

ذا كان من المناسب تبسيط بداية عملية اإلعداد فيمكن  القول أن البداية لتفعيل وا 
نماذج المناظير تبدأ من تحديد معالم مجموعة من المتغيرات التي تؤثر على استهالك 

 .أدناه، (1في الجدول ) تبينها عينة من أهم هذه المتغيرات كما الطاقة وانتاجها
                                                           

 Greenhouse، حول الحد من انبعاثات غاز البيت الزجاجي 1992بعد سلسلة من المبادرات منذ  8

gas emissions كانون  12، تم التوصل في باريس في الجو في العالم، المسببة الرتفاع حرارة
 United المناخ الدوليةتغير اتفاقية إطار ضمن ) إلى اتفاقية بهذا الشأن 2015ول/ديسمبراأل

Nations Framework Convention on Climate Change ،UNFCCC،  1992في المعقودة) 
دولة، ومنظمات دولية. وتهدف هذه االتفاقية إلى حصر ارتفاع متوسط درجة  195بحضور ممثلي 

التصنيع، -مئوية مقارنة بمستويات قبل 2o، بأقل من سقف 2100الحرارة في العالم، بحلول سنة 
يذ في وتكييف مجتمعات العالم للتعايش مع االختالل المناخي الحالي. ولقد دخلت االتفاقية حيز التنف

 (.2016. أنظر: مرزا )2016تشرين الثاني/نوفمبر  4
 World Energy لمية،ا"نموذج الطاقة الععلى سبيل المثال، تستخدم وكالة الطاقة الدولية  9

Model, WEM "  فاق الطاقة آلتوليد االسقاطات والسيناريوهات في التقارير السنوية التي تعدها حول
في  WEO Model section“" هذا النموذج أنظر قسم تفاصيل منهجيةطالع على العالمية. لال

 ، World Energy Outlook website: الموقع اإللكتروني لتقرير آفاق الطاقة العالمية

www.worldenergyoutlook.org. 

http://www.worldenergyoutlook.org/
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 نطلق منها إلعداد المناظير( عينة من أهم المتغيرات التي يُ 1الجدول )
 .السكان( 1)
 .PPP ،الناتج المحلي اإلجمالي بالقوة الشرائية المعادلة( 2)
 :الحالية والجديدة المخططة والمتوقعة/المرغوبة مستقبالً السياسات: ( 3)

 .زيادة كفاءة استخدام الوقود في كافة أنواعه ومجاالت استخدامه
 .استبدال نفط األوبك بنفط من مناطق أخرى 

 .الوقود االحفوري )فحم، نفط، غاز( بوقود متجدداستبدال 
 .السياسات البيئية

 الخ. 
 .التقدم التكنولوجي في مجال الطلب على الطاقة والعرض منها( 4)

ومن الواضح من الجدول أن تفاعل تزايد السكان والدخل )الناتج المحلي 
 )خاصة سياسات زيادة كفاءة استخدام الوقود( اإلجمالي( والسياسات المختلفة

الطاقة في حين تؤثر السياسات  على )أو استهالك( حجم الطلب يحدد ، الخ،والتكنولوجيا
 المختلفة ضمن مجموع الطاقة المستهلكة،والتكنولوجيا أيضًا على تركيبة أشكال الطاقة 

وعلى العرض منها. وسنتعرض في هذه الفقرة إلى متغيرين أساسيين، وهما السكان 
 والناتج المحلي اإلجمالي، على سبيل المثال، مع التشديد على أهمية المتغيرات األخرى.

 أما سياسات زيادة الكفاءة فتتعرض لها الورقة في أماكن متعددة منها.

 السكان
م مع العوامل هوالدخل إلى تحديد متوسط الدخل الذي يسادي تفاعل زيادة السكان ؤ ي

 االحتسابية األخرى في تحديد الطلب على مستوى الطاقة وتركيبتها. وفي مختلف النماذج
قسم الشؤون ستخدم إسقاطات السكان التي يعدها المستخدمة في المناظير المختلفة ت  

 United Nations Department ofفي األمم المتحدة،  االقتصادية واالجتماعية

Economic and Social Affairs, UNDESA، ث د  ح  لف دول العالم والتي ت  تلمخ
 .عالية، وسطىواطئة،  :تعد هذه اإلسقاطات بثالث بدائل حول الخصوبة. و بشكل دوري 

: متاح آخر تحديث . أنظر2100مديات خمس سنوية حتى عام بتمتد االسقاطات و 
UN (2017). 
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 GDP، الناتج المحلي اإلجمالي
لعل مستوى الدخل الذي يمثله الناتج المحلي اإلجمالي يعتبر من أهم المتغيرات في 

المحدد هو ظل األسعار السائدة،  في، الطاقة. فالدخلالطلب على )أو استهالك( تحديد 
خاللها يقرر حجم الطلب على مختلف السلع التي من للمستهلك و لقوة الشرائية ل األهم

والخدمات ومن ضمنها منتجات الطاقة. وبما أن المناظير المختلفة تهتم ليس فقط بحجم 
نما األ لمختلف الدول  )الحصص( همية النسبيةالطلب العالمي على الطاقة ومنتجاتها وا 

جمالي لكل يصبح من الضروري قياس الناتج المحلي اإل ،والمجموعات في هذا الطلب
لذلك  .باالعتبار في هذه الدول، أي أخذ مستوى األسعار للدخل "دولة "بالقوة الشرائية

القوة تأثير الدخل على حجم الطلب ينبغي قياس الدخول العالمية بما يسمى  حديدفي ت
لتحديد القوة الشرائية المعادلة . و Purchasing Power Parity, PPP الشرائية المعادلة

 عادة وتستخدم، اختيار سلة من السلع والخدمات في دولة إشارةواًل أهذا المجال  يتم في
ة هذه السلة في كافة الدول فيتم تحديد كلوفي ضوء ذلك  .الواليات المتحدة كدولة إشارة

لناتج المحلي اإلجمالي ل هال تقديراتد  ع  ت   للدول المختلفة األخرى. وفي ضوء هذه الكلف
القوة الشرائية  "بسعر صرف"الصرف الرسمية/السوق إلى القياس من القياس بأسعار 

 المعادلة.
بالقوة الشرائية  لقياس الدخللبيان الفكرة األساس  ،مبسطاً واقعيًا،  لنضرب مثاالً 

وتبين واحد في الواليات المتحدة وآخر في الصين.  ،يكساسائقين ت لنفترض .المعادلة
 السائق في الواليات المتحدة )إي اإليرادات ناقصا  متوسط دخل  أنمتاحة فعلية بيانات 

( $)دوالر  85.7 يبلغرسوم، الخ( كافة التكاليف الجارية والرأسمالية: وقود، تصليح، 
يوميًا. وعند  (¥) يوان 146الصيني  تاكسيسائق الدخل متوسط يوميًا في حين يبلغ 

يوان للدوالر في  6.76بين الدوالر واليوان )الرسمي/السوق استخدام سعر الصرف 
دوالر أمريكي. أي أن  22 حوالي كسي الصيني يبلغا( يتبين أن دخل سائق الت2017

لنرى األمريكي.  تاكسي%( دخل سائق ال25) ر بعكسي الصيني يبلغ ادخل سائق الت
ختيار سلة من السلع الو تم كيف يغير القياس بالقوة الشرائية المعادلة هذه النسبة. فاآلن 

ف ل ِ ك  دوالر في أمريكا وتبين أن نفس هذه السلة ت   85.7والخدمات التي تبلغ قيمتها 
 ،(100×304\146)=% 48، السلة نصفحوالي يوان في الصين، أي أن  304حوالي 
 المعادلة،، بالقوة الشرائية الصيني تاكسيدخل سائق الأن يمكن القول  ،يوان 146يكلف 
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. (%25) هر بع األمريكي وليس تاكسي%( دخل سائق ال48) نصفحوالي ساوي ي
بالقوة الشرائية  الصيني حساب الدخلبعبارة أخرى ينبغي تعديل سعر الصرف، ألغراض 

أي ، صرف القوة الشرائية المعادلةسعر إلى  سعر الصرف الرسمي/السوق من  المعادلة،
أنظر الجدول  .($85.7\¥304=3.55) يوان للدوالر 3.55يوان للدوالر إلى  6.76من 
 (. 2( أدناه ومصادره في الملحق )2)

 بسعر الصرف الرسمي/السوق وبالقوة الشرائية المعادلةمثال لقياس الدخل ( 2الجدول )
 2017، الواليات المتحدة والصينمتوسط الدخل اليومي لسائقي تاكسي في 

 الصين
الواليات 

   المتحدة
 :الصرف الرسمي/السوق بسعر ا  الدخل مقاس  

   .بالعملة المحلية للسائق الدخل اليومي $85.7 ¥146

   وحدات عملة محلية تجاه الدوالر.، سعر الصرف الرسمي/السوق 1 6.76

   .)بقياس سعر الصرف الرسمي/السوق( بالدوالر للسائق الدخل اليومي $85.7 $22

   .نسبة الدخل الصيني لألمريكي  25%
 :PPPبالقوة الشرائية المعادلة،  ا  الدخل مقاس  

   .كلفة سلة مختارة من السلع والخدمات األمريكية $85.7 ¥304
   :وحدات عملة محلية تجاه الدوالر ،PPPسعر صرف   
   .الواليات المتحدة 1 

   .الواليات المتحدة كلفتها في في الصين إلى المختارة كلفة السلة لصين:ا  3.55

$41 $85.7 
 =  PPPمقاساً بالدوالر  للسائق الدخل اليومي

   .PPPسعر صرف  \ة الدخل اليومي بالعملة المحلي
   .الصيني لألمريكينسبة الدخل   48%

 (.2أنظر الملحق ) :درامصال
كما يلي:  (¥304) في الصين )األمريكية( السلع والخدمات السلة المختارة منسبت كلفة احت   :مالحظة

 تعادل السوق /عند استخدام سعر الصرف الرسمي في الواليات المتحدةإن كلفة السلة المختارة 
الناتج المحلي اإلجمالي الصيني . ولكن بما أن نسبة (6.76$ × 85.7=¥579)يوان  579 حوالي

 المحلي اإلجمالي الصيني بسعر الصرف الرسمي/السوق  الناتج إلى معادلةبالقوة الشرائية ال
 12.2\ترليون  23.3% )=52.5تساوي حوالي  ،( أدناه3الواردة في الجدول ) ،2017لعام 

في كلفتها تساوي حوالي نصف  في الصينفهذا يعني أن كلفة السلة المختارة  (100× ترليون 
 .(%52.5×¥579)يوان  304 حوالي تساوي  في الصين كلفة السلةالواليات المتحدة. بهذا فإن 
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هذا المثال الفكرة األساس لتحويل قياس الناتج المحلي اإلجمالي من  ويبين
لكافة  المعادلة ر صرف القوة الشرائيةاسعأإلى  الرسمية/السوق أسعار الصرف  استخدام

وكما أشير أليه آنفًا يقوم البنك الدولي بهذه التعديالت لمعظم دول العالم  دول العالم.
( أدناه مقارنة الناتج المحلي اإلجمالي 3يبين الجدول ) ،وينشرها دوريًا. على سبيل المثال

للصين مقاسًا بسعر الصرف الرسمي/السوق وذلك المقاس بسعر صرف القوة الشرائية 
)عدا هونك  أنه بينما يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي الصيني المعادلة. ويتبين من الجدول

األمريكي عند القياس بسعر الصرف  الناتج المحلي اإلجمالي % من63 كونك ومكاو(
% عند القياس بسعر صرف القوة 120 حوالي ضعفه، أي الرسمي/السوق فإنه يقفز إلى

ويتكرر ذات األمر عند حساب متوسط دخل الشخص الصيني، حيث  الشرائية المعادلة.
 .ه% من28% من متوسط دخل الشخص األمريكي إلى 15يقفز من حوالي 

بسعر الصرف الرسمي/السوق إلى  إن هذا التغيير في الحساب من القياس
الشرائية للدخل  وةالقياس بسعر صرف القوة الشرائية المعادلة يوضح بشكل أفضل الق

الطلب األمريكي حجم مقارنة ب ومنتجاتها الصيني في تقرير حجم الطلب على الطاقة
 .ومنتجاتها على الطاقة
بقياس سعر الصرف  الواليات المتحدة والصينالناتج المحلي اإلجمالي في ( 3الجدول )

 2017 ،القوة الشرائية المعادلةبالرسمي/السوق و 
 ن إلىالصينسبة 

 الواليات المتحدة
% 

 الصين
 الواليات
 المتحدة

  

  

 .مليون السكان، 326 1,386 425

 :ترليون دوالر الناتج المحلي اإلجمالي،      

 .السوق/بسعر الصرف الرسميباألسعار الجارية،  19.4 12.2 63

 باألسعار الجارية. PPP بالقوة الشرائية المعادلة 19.4 23.3 120

 .2011بأسعار  PPP بالقوة الشرائية المعادلة 17.7 21.2 120

 (.2أنظر الملحق ) :المصدر
تتغير النسب قلياًل، إذ وعند شمولهما  ومكاو. ككون نكهو  بيانات الصين ال تشمل مقاطعتي مالحظة:

% والناتج المحلي اإلجمالي 425% بداًل من 428تصبح نسبة السكان إلى الواليات المتحدة 
 %.120بداًل من % 123% وبالقوة الشرائية المعادلة 63% بداًل من 65بسعر الصرف الرسمي 
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 ثالثًا: التوجهات العامة في استهالك الطاقة
إلى نوعين من التشخيص.  المستقبلية النظرةتنصرف  مناظير الطاقة،في سيناريوهات 

 2015/2017بين  نسبة نمو مجموع الطاقة ككل التشخيص األول ينصرف إلى
دخل الشخص )حاصل قسمة  متوسط. وفي هذا التشخيص يمثل تفاعل تطور 2040و

السكان( في رفع استهالك الطاقة، من ناحية، وزيادة عدد الناتج المحلي اإلجمالي على 
كفاءة استخدام الوقود، في تخفيض الطلب على الطاقة، من ناحية أخرى، المحرك 

 الطلب على الطاقة.  ومن ثم نمو األساس لتقرير مستوى 

الستهالك  موعاتي مكونات ثالث مجالتغير ف وينصرف التشخيص الثاني إلى
نتاج الطاقة : end-users، للطاقة بالمستخدمين النهائييناألولى تتعلق المجموعة . وا 

: نفط، غاز،  fuelشكل الطاقة المستخدمتتعلق ب ،النقل، الصناعة، األبنية، الخ. والثانية
 طقا(. والثالثة المنحرارية-جيو، كتلة حيويةفحم، نووي، مائي، متجدد )شمس، ريح، 

(، دول صاعدة الخ، أوربا، األميركتين) OECD : دول متقدمةregionsالجغرافية، 
وتلعب عوامل عديدة في تحديد تطور ، أفريقيا، الشرق األوسط، الخ. )صين، هند، الخ(
في  ألهمهايجري التطرق سفي كل من هذه المجموعات، )الحصص( األهميات النسبية 

 هذه الورقة.

 الدخل واستهالك الطاقة (3-1)
يعتمد النمو في استهالك الطاقة على مجموعة من المتغيرات في مقدمتها الناتج المحلي 

الطاقة ومستوى التقدم االقتصادي )الذي يمثله متوسط دخل اإلجمالي )الدخل( وأسعار 
الشخص(، وغيرها من المتغيرات. وبشكل عام تتسم الدول في المراحل األولى لنموها 
االقتصادي بارتفاع نسبة نمو استهالك الطاقة التي ترافق نسبة نمو معينة في الناتج 

المرونة الدخلية  :على الثانية المحلي اإلجمالي. ويطلق على حاصل قسمة النسبة األولى
. وكلما Income Elasticity of Energy Demandللطلب على )أو استهالك( الطاقة 

 ,Yao (2014)التطور تتجه المرونة نحو االنخفاض، عمومًا؛ تقدم البلد في مراحل 

Hannesson (2014). 
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ات القرن الماضي يسبعينيات/ثمانينوبعد االرتفاع الكبير في أسعار النفط منذ 
وزيادة عدم اليقين/القلق حول أمان إمدادات النفط والغاز من منطقة األوبك، من ناحية، 

، لعبت أخرى وفيما بعد تصاعد القلق حول تأثير الوقود األحفوري على البيئة، من ناحية 
النمو في استهالك  عوامل السياسات العامة وتغير الهيكل أإلنتاجي دورًا مهماً في تخلف
انخفاض في تسبيب الطاقة عن نمو الناتج المحلي اإلجمالي )الدخل( عمومًا، أي 

 إضافي في المرونة، ومؤخرًا ضعف العالقة بدرجة ملموسة في الدول المتقدمة. 
 lowerويطلق على هذه الحالة أيضًا انخفاض كثافة استخدام الطاقة، 

energy intensityبينما بلغ الرقم القياسي الستهالك الطاقة . على سبيل المثال ،
األولية لكل دوالر )باألسعار الثابتة( من الناتج المحلي اإلجمالي في الواليات المتحدة 

لينخفض  1970-1950خالل المدة  0.92و 1.0فإنه تراوح بين  1950في  1.0
في  0.4ويستمر باالنخفاض تدريجيًا الى  1980-1970خالل  0.8إلى حوالي 

 ,EIA (2013(؛ أنظر: 2018استمر باالنخفاض حتى اآلن ) 2010؛ وبعد 2010

. في المقابل، بالرغم من انخفاضه أيضًا في الدول النامية ولكن الزالت كثافة (2019
 .IEA (2016) :في الدول المتقدمة؛ أنظر ااستخدام الطاقة فيها أعلى بكثير منه

كثافة استخدام الطاقة. األول يتمثل في ولقد أث ر  عامالن فاعالن في تخفيض 
زيادة كفاءة استهالكها نتيجة لمجموعة من اإلجراءات والعوامل التي تمتد من تحسين 
العزل وزيادة كفاءة اإلضاءة والتبريد/التدفئة في المباني إلى زيادة كفاءة أداء المكائن 

تغير الهياكل اإلنتاجية  لكل وحدة طاقة مستهلكة في معظم دول العالم. ويتمثل الثاني في
، وذلك بزيادة أهمية القطاعات نفي الدول المتقدمة، وحديثًا في الدول الصاعدة كالصي

الخدمية والصناعية قليلة االستخدام للطاقة مقارنة مع القطاعات التي اتسمت بكثافة 
 IEAاستخدام الطاقة، خاصة في المراحل األولية للتقدم الصناعي واالقتصادي. أنظــر: 

(2015, 2016, ch.1) ،Sitzer (2001). 
سيناريو السياسات ، في 2018لهذه األسباب يالحظ في منظور الوكالة لعام 

مقارنة  2040، فإن ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بأكثر من مرتين في الجديدة
 2040 وربع فييرافقها ارتفاع استهالك الطاقة في العالم بحوالي مرة  2017بعام 
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% ترافقها زيادة استهالك الطاقة 100. أي زيادة دخل أكثر من 2017بعام  مقارنة
%( فقط. ويذكر تقرير المنظور أن الزيادة في استهالك الطاقة كان 25بمقدار الربع )

يمكن أن تبلغ النصف )وليس الربع( لوال الزيادة المتوقعة في كفاءة استخدامها. وتتكرر 
، في سيناريوهات اإلشارة، فيها. ففي BPشركة ذات التوجهات في مناظير األوبك و 

، 2040و 2017منظور األوبك يقود أكثر من تضاعف الناتج المحلي اإلجمالي بين 
( أدناه، إلى 4للعالم في الشكل ) اإلجمالي في عمود الناتج المحلي 2.14والمبين بقيمة 

، كما مبين 2017مستواه في  1.31ارتفاع استهالك الطاقة بين هاتين السنتين، ليصبح 
% 114(. أي أن زيادة الدخل بنسبة 4في عمود استهالك الطاقة في العالم في الشكل )

% )حوالي الثلث( فقط بين 31تؤدي لزيادة استهالك الطاقة بنسبة  2040و 2017بين 
كمتوسط للعالم  الطاقة المرونة الدخلية للطلب علىالسنتين. وفي ضوء هذه األرقام فأن 

ويالحظ من الشكل أيضًا االختالف الكبير بين مجموعات الدول في  0.37.10تساوي 
 نواألميركتي، الثالث )في أوربا OECDقيمة المرونة. ففي مجموعات الدول المتقدمة، 

وفي آسيا/أوسينيا( ال تؤدي زيادة الناتج المحلي اإلجمالي إلى زيادة تذكر في استهالك 
كما هو مبين في تخطي قيمة أعمدة الناتج المحلي  2040و 2017الطاقة بين 

للرقم واحد في حين بقاء قيمة أعمدة استهالك الطاقة عند أو قريبًا جدًا من  اإلجمالي
فيها تقترب من الصفر. المرونة لثالث في الشكل. أي أن المستوى واحد في المجموعات ا

أما لكافة المجموعات األخرى فإن زيادة الناتج تقود إلى زيادة استهالك الطاقة ولكن 
                                                           

10
المرونة كحاصل قسمة التغير النسبي في استهالك الطاقة على كما أ شير أليه في المتن، ت حتسب  

 هو تغير بين نقطتين زمنيتين، 2040و 2017بين بما أن التغير و  التغير النسبي في الدخل.
discrete،  ،"وليس تغيرًا "آنياnot continuous،  ،التغير النسبي لكل متغير فإن من نقطة واحدة

قيمة المتغير في  متوسطتعريفه بحيث ينسب التغير، بين السنتين، إلى )الدخل واالستهالك( ينبغي 
. ولوصف معادلة احتساب المرونة في هذه 2017وليس إلى قيمته في سنة  2040و 2017سنتي 

، D2 بالرمز 2017الكها في نسبة إلى استه 2040الحالة لنشير إلى: )أ( استهالك الطاقة في 
نسبة إلى الدخل في  2040الدخل في  ، )ب(1يساوي  2017في  D1 استهالك الطاقةليصبح بذلك 

 ما يلي:ك ،Eالمرونة،  بهذا تحتسب .1يساوي  2017في  I1 الدخلليصبح بذلك ، I2بالرمز  2017
E = 

D2 – D1 
× 

I2 + I1 
= 

D2 - 1 
× 

I2 + 1 . 

I2 – I1 D2 + D1 I2 - 1 D2 + 1 
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. الواحدفي جميعها هي أقل من  المرونة الدخلية للطلب على الطاقةبنسبة أقل، أي أن 
سة. على سبيل المثال، تقود وبالرغم من ذلك، فهي تختلف في ما بينها بدرجة ملمو 

إلى زيادة استهالك الطاقة  2040و 2017% بين 58زيادة الناتج في روسيا بنسبة 
وفي  0.29في الصين المرونة . وتبلغ 0.23%، والذي يتضمن مرونة قدرها 11بنسبة 
لدول األوبك، وهذه األخيرة هي أعلى مرونة للمجموعات  0.69لترتفع إلى  0.59الهند 

  .(4في الشكل )المبينة 

 2017نسبة لعام  2040( واستهالك الطاقة في عام PPP( الناتج المحلي اإلجمالي )4الشكل )

 
 .OPEC (2018, pp. 26, 40, 44, 59): فيالشكل باستخدام بيانات ر سم  المصدر:
 الدول المكونة للمجموعات في الشكل هي كما يلي: مالحظة:
أستراليا، : آسيا/أوسينيا)ج(  ،أورپا ، )ب(األميركتين)أ(  :: الدول األعضاء منOECD عاتمجمو 

 .اليابان، نيوزلندا، كوريا الجنوبية، الخ
جميع الدول االشتراكية السابقة في أورپا وآسيا الوسطى زائدًا قبرص ومالطا  :Eurasiaسيا، اور أ

 طارق.وجبل 
سيا، اور أأو األوبك أو  OECD)ليست في  أفريقياو  آسياو  أمريكا الالتينيةدول من دول نامية أخرى: 

 والهند(.وال تشمل الصين 
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 حصة آسيا في استهالك الطاقة العالمي ع( ارتفا3-2)
، حسب المناظير 2040و 2017في العالم بين  في استهالك الطاقة الزيادة ستتركز
في الدول اآلسيوية خاصة الهند والصين والدول النامية والصاعدة األخرى مع  األربعة،

(. ويذكر OECDزيادة ضئيلة وربما ركود وحتى انخفاض في معظم الدول المتقدمة )
% 40حوالي  2000منظور الوكالة أنه بينما استهلكت أوربا وشمال أمريكا في عام 

  .2040فأنها ستتبادل هذه النسب في عام % 20من الطاقة في العالم والدول اآلسيوية 

الممتدة من أفغانستان لصين، الهند، والدول األخرى )اويبرز صعود دور آسيا 
 عالميال في استهالك الطاقة( أو أوبك سيااور أأو  OECDوليست في  إلى الشرق،

 آسيا ستستوعببمختلف أشكال الوقود والتكنولوجيا واالستثمار. ويذكر تقرير الوكالة أن 
% من 60و 2040و 2017نصف الزيادة في استهالك الغاز الطبيعي في العالم بين 

% 80من  ر( وأكثPhotovoltaics, PVsالشمسية )الطاقة الزيادة في طاقة الرياح و 
وية واستهالك و % من الزيادة في الطاقة الن100الزيادة في استهالك النفط وأكثر من 

ات كهربائية طاقتخفيض ية و وو التعويض عن غلق وحدات نبما فيها الفحم )أي الزيادة 
ن يبين التقرير صيدور آسيا وخاصة ال ولتأكيد بروزالفحم في دول متقدمة(.  تستخدم
، من ناحية شركات الكهرباء ، عالميًا،كات األوربية في المقدمةكانت الشر بينما أنه 

ست شركات صينية من ضمن عشرة  اآلن تتصدرالماضية،  سنة خالل الخمسة عشر
 .، قطاع الكهرباء العالميشركات

حيث بعد أن يبين أن استهالك الطاقة  االتجاهاألوبك بذات  منظور نحىوي
مليون طن معادل  4,526) ي-م-ب-ممليون برميل معادل يوميًا،  91سيزداد بمقدار 

 2015في ( س-م-ط-م 13,629) ي-م-ب-م 274أي من (، س-م-ط-مسنويا، 
% 95أن  فأنه يشير إلى، 2040في ( س-م-ط-م 18,155) ي-م-ب-م 365إلى 

( في الملحق 7؛ الجدول )بما فيها الصين والهند ،ل الناميةمن الزيادة ستستوعبها الدو 
أن كل النمو في استهالك  انحيث يذكر  االتجاهذات  BP شركة ار منظو . ويكرر (1)

ن نصف الزيادة في أالنمو. ومن ضمن ذلك ف-الدول النامية سريعةفي الطاقة سيكون 
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وتزداد نسبة النمو في الدول النامية  ميا ستستوعبه الصين والهند.لاستهالك الطاقة عا
في ( التحول التطوري )عن سيناريو اإلشارة،  سيناريو زيادة استهالك الطاقةخاصة، في 

 .BP 2019منظور 

 )االستهالك( حجم الطلب على الطاقةهذه االتجاهات بما فيها ( 5ويبين الشكل )
 ظوري حسب من، 2040و 2015/16السنوات فيه خالل  المختلفة مناطق العالموأنصبة 

  .BP ،2018األوبك وشركة 

الذي األوبك  ( منظور5( من الشكل )1-5)الجزء  يوضحعلى سبيل المثال، 
 2015% بين 132أن استهالك الطاقة في الهند سيزداد بنسبة األيمن،  جانبهيبين، في 

(. أما حصة 2040و 2017هي بين  4في الشكل  مقارنة مماثلة)الحظ أن  2040و
فستزداد من  (1-5من )األيسر  جانبالتي يبينها المن االستهالك العالمي للطاقة الهند 
 . وبالنسبة للصين سيزداد استهالك الطاقة2040% في 10.7إلى  2015% في 6.2
في االستهالك العالمي للطاقة تها . أما حص2015% عنه في 36بنسبة  2040في 

بالنسبة و %. 22أكثر قلياًل من ، عند 2040و 2015يبًا على حالها بين ر فستبقى تق
في االستهالك العالمي  %9.0% إلى 7.3من لمجموعة دول األوبك ستزداد حصتها 

 فيها بقى استهالك الطاقةيس التي(، OECDقارن هذه التوجهات مع أوربا ) .للطاقة
( وبذلك 1-5 في الجزء األعلى الجانب األيمن) 2040و 2015على حاله بين 

% في 9.7إلى  2015% في 13من  حصتها من االستهالك العالميستنخفض 
 األميركتينوينخفض استهالك  (.1-5 األيسر في الجزء األعلى جانب)ال 2040

(OECD) في االستهالك  %15.2إلى  %20.1 منحصتها  أيضاً  قلياًل لتنخفض
 العالمي. 

وبالرغم من بعض االختالف في تصنيف المجموعات الدولية في منظور شركة 
BP 2018 ، عنه في منظور (5من الشكل ) (2-5) األسفلفي الجزء  الجانبينفإن ،

بين السنتين  ، تقريبًا،يبينان توجهات مماثلة ، إال أنهما(1-5) األوبك في الجزء األعلى
 .2040و 2015وبك بين منظور األلتلك التي يبينها  2040و 2016
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 وأنصبة المجموعات الدولية فيه )االستهالك( الطلب على الطاقة (5الشكل )
 2018الطلب على الطاقة وأنصبة المجموعات الدولية فيه حسب منظور الوبك ( 5-1)

  
 .OPEC (2018a, p حسب Mtoeإلى ل و   ي وح  -م-ب-االستهالك بمقياس م ، والذي ورد فيهOPEC (2018b, p. 59) ر سم الشكالن باستخدام بيانات في: المصدر:

128). 
 BP 2018الطلب على الطاقة وأنصبة المجموعات الدولية فيه حسب منظور ( 5-2)

  
 الوسطى والجنوبية.أمريكا الالتينية: أمريكا  مالحظة: . BP (2018, pp. 120, 121) ر سم الشكالن باستخدام بيانات في: المصدر:
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 Shale Revolutionالوقود المحصور  "ثورة" رابعًا:
منظور الوكالة  اما يطلق عليهفينيات تستمر لألامنذ انطالقها في النصف األول من 

والتي قادت  العالميين في عرض النفط والغاز الكبيرالوقود المحصور في التأثير " ثورة"
يتوقع منظور  إذتمكين الواليات المتحدة لتصبح أهم منتج للنفط والغاز في العالم. إلى 

في )تقليدي ومحصور( إنتاج النفط والغاز  تزايد ،سيناريو السياسات الجديدة، في الوكالة
النفط % من الزيادة في إنتاج 75ن الزيادة فيه حوالي و ِ ك  بحيث تالواليات المتحدة 

أواسط/أواخر % من الزيادة في إنتاج الغاز في العالم بين اآلن و 40)والسوائل األخرى( و
من النفط  منتجة مس براميلسيكون واحد من كل خ   2025. وبحلول العشرينيات القادمة

من الغاز في العالم ينتج في الواليات المتحدة.  منتجة وواحد من كل أربع أقدام مكعبة
، أواخر العشرينيات يبدأ بالهبوطأواسط/النفط المحصور قمته في أنتاج  ولكن بعد وصول

 األوبك اظيرنحى منتو  .2018 في منظور الوكالة سيناريو السياسات الجديدةحسب 
في  االتجاهذات بفي سيناريو اإلشارة لكل منها،  ،2019و BP 2018 وشركة 2018

توقع تسارع إنتاج النفط المحصور في الواليات المتحدة ووصوله مستوى الهضبة في 
ويقترب منظور األوبك من ثم هبوطه بعد ذلك.  القرن أواسط/أواخر عشرينيات هذا 

كما يتبين من الجدول ، سيناريو حالة اإلشارةفي حيث يتوقع،  ، نسبيًا،منظور الوكالة
% من 59ي( -ب-م 5.8) ن الزيادة في النفط األمريكيو ِ ، أن تك  (1ملحق )في ال( 4)

 .  2025بين اآلن وي( -ب-م 9.8) في العالم السوائل األخرى(و الزيادة في إنتاج النفط )

طويل المدى المتناقص  تجاهعكس لال هذا التطور في الواليات المتحدةويمثل 
خالل العقود السابقة. فبعد وصول اإلنتاج األمريكي من النفط  فيهاإلنتاج النفط )والغاز( 

 1960في عام  يز العالمي للنفط والسوائله% من التج36)والسوائل األخرى( حوالي 
، وعدم تعويضها فإنه بدأ في انحداره طويل األمد نتيجة الستنزاف االحتياطات النفطية

من التجهيز العالمي في فقط % 9 حوالي حتى وصل إلى افية،باحتياطيات إضافية ك
 نصيبفإن الجدول  كما يالحظ منولكن  .(1ملحق )في ال (5؛ الجدول )2008عام 
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% في 15حوالي  إلىحتى وصل  2009منذ أخذ في التصاعد الواليات المتحدة 
)والذي  كبيرة تعود كليًا إلى التسارع في إنتاج النفط المحصور زيادةوهذه  .2017

إنتاج النفط المحصور  أزدادفلقد  ض أيضًا عن التدهور في إنتاج النفط "التقليدي"(.و  ع  
-ب-مليون برميل يوميا، م 0.5 حواليمن "غير تقليدي"(  NGLs )خام وسوائل غاز

 ن حواليو ِ كِ يالنفط المحصور وبينما كان . 2017ي في -ب-م 7.4إلى  2008في  ي
ن أصبح  2008من اإلنتاج األمريكي في  7% وفي سيناريو  .2017% في 51يِكوِ 

؛ 2040% في 72و 2025% في 69صعود النسبة إلى منظور األوبك  عاإلشارة يتوق
. هذا برغم االنخفاض في إنتاج النفط المحصور في فيه المالحظةو (4) لالجدو  أنظر

 في النفط التقليدياالنخفاض  ولكنكما يتوقعه منظور األوبك، ، 2025عنه في  2040
 أسرع. سيكون 

في الواليات المتحدة إنتاج النفط )والغاز( المحصور تسارع لالتبعة األساسية إن 
في  ،2040حتى  بعد ذلك هوانخفاض هوتباطؤ  أواسط/أواخر العشرينيات القادمةحتى 

اإلنتاج من دول  مدى زيادة ستكون على، إلشارة فيهاافي سيناريوهات  ربعةالمناظير األ
 ،سيناريو حالة اإلشارة، ففي منظور األوبك نصيبها من اإلنتاج العالمي.تغير و  األوبك

 2025و 2017، تقريبًا، بين األوبك( بينما يركد إنتاج 5)و (4المبين في الجدولين )
معوضًا بذلك انخفاض  ،الطلب العالمي إلشباع ، بعد أواخر العشرينيات،فإنه سيتسارع

 النفط التقليدي) والدول األخرى  )خاصة النفط المحصور( في الواليات المتحدة اإلنتاج
في نصيب دول األوبك  انخفاضويتضمن ذلك . 2040و 2025بين  (ونفط محصور

 2025% في 37إلى  2017% في 40ي لحوامن  إنتاج النفط )والسوائل( العالمي
خالل ذلك يتصاعد نصيب الواليات المتحدة . 2040% في 44ليتصاعد بعد ذلك إلى 

% إلى 15لينخفض إلى حوالي  2025% في 19إلى  2017% في 15من حوالي 
 (.5، الجدول )2040في 
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سيناريوهات  "توقعات"قد يتخطى  المحصورمن النفط  ستقبلينتاج المولكن اإل
، المحصورين . ويعود ذلك إلى أن حجم موارد النفط والغازربعةاأل المناظيراإلشارة في 

oil & gas in-place،  يقينية، ال زالت غيرuncertain وقد تكون أكبر مما هو ،
ا هي عليه ممأقل  استخراجها يجعل تكاليفكما أن التقدم التكنولوجي قد  اآلن، قدرم

ي تعتقد اآلن )وال، بأكبر مما ي  نتاجهاإاحتمال توجه مناطق أخرى لزيادة  معاآلن، هذا 
والصين  وأسترالياكندا كليلة، قبدول قليلة وكميات اآلن  ربعةالمناظير األ حصرهات

على سبيل المثال، فإن منظور الوكالة، في لذلك،  ، الخ(.وروسيا واألرجنتين والبحرين
الزيادة في إنتاج النفط والغاز المحصورين بعد  استمرارال يستبعد  ،سيناريو آخر

وتتكر ذات  .الجديدةسيناريو السياسات عشرينيات هذا القرن وبحجم أكبر مما ورد في 
وبالنتيجة فإن  BP.11األوبك وشركة  اظيرفي منفي سيناريوهات أخرى  االتجاهات
بحيث  قد يكون أكبروالنفط بشكل عام  كاألوبعلى إنتاج النفط من دول السلبي التأثير 

( الزيادة المتباطئالطلب ) متنامية من يشبع نسبةسيكون النفط المحصور هو الذي 
ولعل   في حين يستمر ضمور دور األوبك في التجهيز العالمي. في العالم على النفط

واالستعداد لمواجهته لما له من نتائج  به ملياً التفكير هذا تحذير ينبغي على دول األوبك 
هذه الدول نفسها بمورد تتجه األنظار  عندما تجد. وتتمثل هذه الحالة كارثية بعيدة المدى

 لعل من أهمها تنويع له، لبدائل مستدامةإعداد سابق  يتمذي لم ل، في الوقت ابعيدًا عنه
ويأتي في مقدمة هذه الدول العراق الذي  .وتطوير الصناعات البتروكيماوية االقتصاد

                                                           
خالل الخمس سنوات في الواليات المتحدة  المحصورينإن النمو السريع في إنتاج النفط )والغاز(   11

كان نتيجة الستمرار االستثمار فيه. على سبيل المثال، بلغ األخيرة، بالرغم من انخفاض األسعار، 
مليار  50المحصور )منها  في النفط مليار دوالر 70االستثمار خالل الثالث سنوات األخيرة حوالي 

. ولكن توجد شواهد اآلن (privateمليار استثمار خاص،  20، وpublicأسهم/اكتتاب للجمهور، 
 من السابق مما يقود إلى إنفاق استثماري أقل والذي احًا موزعة أكبرإلى أن المستثمرين يتوقعون أرب

. نقطة خاصة إذا استمرت أسعار النفط منخفضة المحصور،لتباطؤ ارتفاع إنتاج النفط  ، بدوره،قد يقود
، المدير التنفيذي Fatih Birole عرض تأعقب ’panel‘ي مجموعة نقاش ف John Hess أثارها

 . CSISفي  2018آذار  1في لوكالة الطاقة الدولية، 
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شبه كلي على النفط في تمويل الميزانية العامة والحصول على العملة  اً اعتماديعتمد 
 لة المتزايدة.للقوة العام (الحكومي)االستخدام  ر، وتوفياألجنبية

 الكهرباء  هالكالتوسع في استمدى إمكانية سًا: خام
فإن الطاقة الكهربائية هي طاقة وسيطة وليست أعاله، ( 1-2كما أشير أليه في الفقرة )

كالفحم والنفط الخام ومنتجاته  أألولية مختلف أشكل الوقود باستخدامد ل  و  فهي ت   12أولية.
-جيوالو أشعة الشمس و والغاز الطبيعي والطاقة النووية وأنواع الوقود المتجددة كالريح 

، الخ. لذلك فإن تأثر التوسع فيها على إنتاج واستهالك أشكال الوقود المختلفة حرارية
السياسات في /سيعتمد على أشكال الوقود األكثر استخدامًا في توليدها. إن "التوقعات"

تبين أن أشكال الوقود األكثر استخدامًا في توليد الكهرباء ستتجه،  ربعةالمناظير األ
الشمسية والريح  المتجددة كالطاقةنحو الطاقات مستقباًل ر ببدرجة أكفي العالم عمومًا، 

وغيرها، من ناحية، والغاز الطبيعي، من ناحية أخرى، مع تناقص نصيب الفحم 
في العالم ككل والطاقة النووية في الدول المتقدمة. وبهذا التوجه سيؤثر التوسع  ؛)والنفط(

 مدى التوسع غير أنفي استخدام الطاقة الكهربائية على إنتاج واستهالك أنواع الوقود. 
خدام الطاقة الكهربائية وتوليدها سيواجه تحديات كبيرة خالل فترة انتقالية حتى في است

هذا البعد كعامل  ربعةوسع. وبينما تتناول المناظير األتيتم تحقيق مستهدفات هذا ال
مع أساس في إسقاطاتها المستقبلية فإن منظور الوكالة يخصص له جزًء موسعًا. 

لطاقة ل مخصص كلياً  Bloomberg (2018)منظور ن أ، آنفاً  ، كما أشير أليهمالحظة
 الكهربائية في العالم.

، لماتتضافر مجموعة من العوامل لزيادة دور الكهرباء في تزويد الطاقة في الع
 عرض،المن ناحية  ،نخفاض كلفة توليد الطاقات المتجددةا تتمثل في حاليًا ومستقباًل،

                                                           
مجموع من المناسب اإلشارة إلى أنه في بعض األحيان يشار إلى استهالك الكهرباء كنسبة من  12

، كما في تقارير الوكالة. وبما أن الطاقة الكهربائية هي طاقة وسيطة فينبغي الطاقة الكلية المستهلكة
توليد المستخدمة في  ،استثناء أشكال الطاقات األولية الطاقة الكلية المستهلكة مجموععند حساب 

 .مجموع الطاقة الكلية المستهلكةمن  الطاقة الكهربائية،
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. من ناحية الطلبفي استهالك الكهرباء،  "digitization، "الرقمنة استخداموزيادة 
قادت السياسات التشجيعية وتقدم التكنولوجيا وكما أشير أليه آنفًا، وفي هذا السياق، 

 variableوانخفاض الكلفة نحو نمو سريع الستخدام الموارد المتجددة المتغيرة

renewable sources  الموارد المتجددة ؛ تمييزًا لها عن )الريح، الشمس، الخ
في مقدمة الجهود  يضعها ممافي توليد الكهرباء، ( "المستقرة" كالطاقات المائية والنووية

المطلوب هو  ، يرى تقرير الوكالة، أن. ولكنالملوثة للبيئة الغازات انبعاثلتخفيض 
التحديات التي ير طريقة عمل القطاع لتأمين تجهيزًا يمكن االعتماد عليه. ولعل أهم يتغ

 في هذا الخصوص تتمثل بما يلي:ه تواجه
تجهيز الكهرباء  كيفية هذه المشكلة إلى نصرفتو  .flexibility، مشكلة المرونة •

عندما ال تستطيع الطاقات المتجددة تجهيزها )انخفاض سرعة الريح أو خالل الفترات 
 ، وذلك من خالل محطات حرارية أو من خالل البطاريات.  (الغائمة، الخ

ستثمار ي توثر في عائد االتعدم اليقين من الهيكل المستقبلي لقطاع الكهرباء والحالة  •
 تؤثر في قرار االستثمار في القطاع.ومن ثم 

تتوضح  ربعةوفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية التي تتفق حولها المناظير األ
 .في استهالك الكهرباء تاليةالتوجهات ال

 الدول المتقدمة( 5-1)
ويدل على ذلك التوجهات  .الكهرباء في المستقبل هالكاست نمو تواضعستتسم هذه الدول ب

فلقد قادت القوانين الصارمة في زيادة كفاءة استخدام الطاقة إلى  .خالل العقد المنصرم
دولة من أعضاء  18 تكبح نمو الطلب على الكهرباء بحيث، على سبيل المثال، شهد

بالرغم ولكن . 2010في استهالك الكهرباء منذ  انخفاضاوكالة الطاقة الدولية الثالثين 
، في هذه ي البنى األساسية الكهربائيةف االستثمار المطلوب زال من هذا االنخفاض ال

 جدًا بسبب التغير المتوقع في إشكال الوقود المستخدمة لتوليد الطاقة اً كبير الدول، 
غير ان ما  ، من ناحية أخرى.لهذه البنى، من ناحية، والتطويرات الالزمة الكهربائية
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 ، هو أن مستوى من ناحية المستثمرين االستثمار المطلوب ةلعرقيساهم في يمكن أن 
توفير عائد مناسب  ال يساعد على ، في هذه الدول،أسعار الكهرباء في سوق الجملة

  الستثمار.ل

 العالم دول باقي( 5-2)
في الدول النامية والتي تعكس  2040استهالك الطاقة الكهربائية بين اآلن و زايدتوقع تي  

تقليل وكذلك في  ،التوجهات االستراتيجية في هذه الدول لتحقيق التنمية االقتصادية
من كل خمسة كيلو/وات/ساعة زيادة في  اً ن واحدعلى سبيل المثال، أ الغازات. انبعاث

سيتحقق في الموتورات الكهربائية  2040واستهالك الكهرباء في العالم بين اآلن 
قود زيادة الطلب على التبريد في الدول النامية، عمومًا، تس ،الصينية. من ناحية أخرى 

ستهالك في غياب جهود أكبر في كفاءة االو  إلى زيادة مماثلة في استهالك الكهرباء.
دوالرات مستثمرة في كافة مجاالت الطاقة سيذهب إلى توليد  ثالثفإن واحد من كل 

هناك مخاطر من ناحية أخرى، فأن  ونقلها وتوزيعها في الدول النامية.الكهربائية الطاقة 
كون تعرفة الكهرباء للمستهلك اقل من كلفة  بسببية تحقيق االستثمار الكاف نعدم إمكا

  ع.ــل والتوزيــنقتاج والــاإلن

طاقاتها ستقود إلى تخطي  Solar PVs الشمسيةإن زيادة تنافسية الخاليا 
 2030تلك العائدة للطاقات المائية بحلول لو  2025تلك العائدة للريح بحلول ل الكهربائية

سناد من قبل السياسات العامة 2040تلك العائدة للفحم قبل لو  . ولكن بدون إعانة وا 
 ( أدناه.6أنظر الشكل ) تنافسية من المحطات الحرارية. بأقل ستستمرفإنها 

. utilitiesالشمسية مملوكة للمنافع  الطاقاتمعظم  ستكون من ناحية أخرى، 
 تمارس دورًا مساندًا مهمًا.ستنمو و ولكن تلك العائدة للمنازل واألعمال 

 .IEA (2018) أنظر:
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 لمعظم التكنولوجيات الخرى  الشمسيةتكنولوجيا الخاليا تخطي ( 6الشكل )

 
 .IEA (2018), New Policies Scenario المصدر:

 ( السيارات الكهربائية5-3)
)والتي  تتفق المناظير األربعة على ان التطور في عدد واستخدام السيارات الكهربائية

سيكون  والشاحنات الصغيرة والباصات العامة( الركاب في سيارات توسعها تركزيس
بحيث يزداد عدد هذه السيارات  ،سريعًا، وبما يختلف عن التوقعات المتحفظة السابقة

، حسب 2040في مليون سيارة  320إلى  2017في مليون سيارة  2.5حوالي من 
 1.3حوالي من العدد الكلي للسيارات البالغ  %0.2حوالي أي من  13.منظور األوبك

                                                           
في مجلد تقرير منظور  2040مليون( في عام  320ع )بينما ورد عدد السيارات الكهربائية المتوق 13

في المجلد. ولكن في  2017، لم يرد عدد السيارات الكهربائية لعام OPEC (2018b, p. 13)األوبك، 
مجلد يحتوي األرقام المستخدمة في رسم أشكال الفصل الثالث من ملحق بمنظور األوبك  اكسيلملف 
بمقدار  الكهربائية عدد سيارات الركاب ورد ،Figure 3.19 اكسيل المنظور، بالذات صفحة تقرير
ت االكهربائية والعدد الكلي لسيار الركاب بين سيارات )ذات النسبة  بضرب. و 2017مليون في  2.35
 .2017تجارية في  مليون سيارة كهربائية 0.12ل على صلسيارات التجارية نحلالعدد الكلي ب (الركاب
مليون  2.5حوالي يبلغ  2017التجارية في و يتبين أن عدد السيارات الكهربائية للركاب  االثنينوبجمع 

سيارات  وهو العدد المذكور في المتن. وحسب تعريف منظور األوبك تشمل السيارات الكهربائية:
 .OPEC (2018b, p. 13) ؛plug-in hybrid، ، والسيارات الهجينةbattery، البطاريات
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 المتوقع بلوغهمن العدد الكلي % 13إلى حوالي  2017في  مليار سيارة ركاب وتجارية
 ,OPEC (2018b, pp. 13, 129, 130 ؛2040في  مليار سيارة ركاب وتجارية 2.4

عدد الكيلومترات المقطوعة  يؤلفيتوقع أن  BP 2019ال بل أن منظور شركة  .(133
في قطعها أسطول جميع سيارات الركاب يمن عدد الكيلومترات التي % 23 حوالي
السيارات المقادة ذاتيًا عدد ذلك نتيجة لتطور  وسيتحقق.  BP (2019, p. 47)؛2040
في استخدامها. وحسب منظور الوكالة سيقود  "shared mobility ،المشاركة"وزيادة 

 .2017مقارنة مع  2040ي في -ب-م 3ذلك إلى تقليل الطلب على النفط بمقدار 
وفي سيناريوهات أخرى تفترض هذه المناظير جميعًا تطورًا أسرع في عدد واستعمال 

 . )الكيلومترات المقطوعة( السيارات الكهربائية

وزيادة كفاءة استخدام الكهربائية  ةاستهالك الطاقتأثير توسع سادسًا: 
  لمستهلكةا هعلى أنواعالوقود 

التوسع المتوقع والممكن الستخدام الكهرباء في المستقبل  كما أشير أليه أعاله، سيقود
إلى تغييرات جوهرية في استهالك المنتجات المختلفة للطاقة اعتمادًا على تلك االشكال 
" لالتي سيتوسع استخدامها في توليد الكهرباء. ولكن هناك بعض "الموانع" أو "العراقي

ة أساسية مفادها أن األصول القائمة التي هناك حقيقالتي ستبطأ من التغييرات الممكنة. ف
تستهلك الطاقة في العالم اآلن )محطات الكهرباء، أسطول السيارات، األبنية، المصانع، 

ستساهم ، تطول أو تقصر الخ( والتي ال يمكن استبدالها إال خالل فترة زمنيةالطرق، 
  14.المختلفةواع الوقود مدى تأثير التوسع في الطاقة الكهربائية في استهالك أن في تقييد

 ( الطاقات المتجددة6-1)
 حرارية-جيوإن تزايد استخدام الطاقات المتجددة المتغيرة )الطاقات الشمسية والريح وال

 حصصوالكتلة الحيوية( في توليد الكهرباء سيكون من بين العوامل الحاسمة في تغيير 
                                                           

يشير إلى هذه الموانع والعراقيل  BP 2019من الجدير أن يذكر أنه بالرغم من أن منظور شركة  14
" الطاقات المتجددة سيكون مستقباًل penetrationأيضاً فإن الرأي الوارد فيه يميل إلى أن سرعة "نفاذ، 

 أسرع من نفاذ األنواع األخرى من الوقود في الماضي
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أشكال الوقود المختلفة في االستهالك الكلي للطاقة. وتتبين قوة تأثيرها المستقبلي من 
 في العالمتوقع زيادة أهميتها النسبية في توليد الكهرباء، ومن ثم في استهالك الطاقة 

. أما الطاقات المائية فهي طاقات 2040% في 16.1إلى  2015% في 11.3من 
متجددة ولكن "مستقرة" ومن غير المتوقع توسع استخدامها كثيرًا.  لذلك ستثبت، تقريبًا، 

 .أدناه( 7. الشكل )2040و 2015% بين 2.7-2.4أهميتها النسبية عند 

 النفــطاستهالك ( 6-2)
للسيارات ذروته في نهاية الطلب على النفط  وصولالوكالة واألوبك  منظارابينما يتوقع 
فإن الطلب في الصناعة )البتروكيماويات( ونقل البضائع البري  القادمة العشرينيات

لنفط لالكلي االستهالك ى استمرار نمو لإوالنقل الجوي والبحري سيستمر بالنمو ليؤدي 
وع سيارات الركاب )من االحتراق الملموس في ن مدى االحاللف. 2040حتى عام 

على مماثل في االستخدامات األخرى للنفط.  احالل( سوف لن يقابله ئيةالداخلي للكهربا
ت د  دِ في البتروكيماويات سينمو بانتظام. وحتى أذا ش   النفط استخدامسبيل المثال، فإن 

ي من ال -ب-م 1.5القواعد باتجاه زيادة إعادة استخدام البالستك فإن ذلك سيقلل فقط 
. حسب منظور الوكالة ي المتوقعة لزيادة استخدام النفط في البتروكيماويات-ب-م 5

 سيزداد االستهالكبالمحصلة لذلك  15وسيستمر النمو أيضًا في باقي االستخدامات.
 حوالي إلى 2017ي في -ب-م 97 حوالي ، حسب منظور األوبك، منالكلي للنفط

(، في حين يزداد حسب منظور الوكالة إلى 6) ، الجدول2040ي في -ب-م 112
حصرًا  . وستكون هذه الزيادة المتوقعة في استهالك النفط2040ي في -ب-م 106

وستعوض هذه (. 6؛ الجدول )في الدول النامية، والتي ستكون الهند أسرعها في النمو
 لي للنفط.الزيادة عن انخفاض االستهالك في الدول المتقدمة وكذلك رفع االستهالك الك

                                                           
تطبيق قواعد منظمة النقل البحري الدولية من غير الواضح في المناظير األربعة كيف سيؤثر   15

International Maritime Organization (IMO) regulations ، المستخدم بشأن استبدال الوقود
اإلشارة عدا عن  ،الديزل، على الطلب الكلي على النفط ، إلىresidualمن المتبقي، في النقل البحري 

لحل هذه المشكلة من خالل تها وسيعتمد على قابليلمصافي النفط أن هذا التأثير سيمثل تحديًا  إلى
 تغيير تركيبة المنتجات النفطية.
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، في نيتوقعا 2009و BP 2008شركة  منظاري أخرى، بالرغم من أن  ناحيةمن 
سيناريو إال أن  بعد حلول الثالثينيات االستهالك الكلي للنفطذروة في سيناريو اإلشارة، 

أسرع  و  يقود إلى نم 2019منظور  في زيادة استهالك الطاقة من قبل الدول النامية
 الستهالك النفط في العالم فوق الذروة التي يتوقعها سيناريو اإلشارة في هذا المنظور. 

فأن أهم عامل في تقليل نمو استهالك النفط،  2018وبموجب تقرير الوكالة 
في ضوء استمرار األصول القائمة في الخدمة، سيتمثل في زيادة الكفاءة في استهالكه 

الصناعة والنقل الجوي والبحري ونقل البضائع في  هاضمن كافة المجاالت ومن في
% من استهالك 74( حوالي 2017الشاحنات. وتغطي استخدامات هذه األصول حالياً )

اب  النفط )بما فيه سوائل الغاز وغيرها( في العالم في حين يغطي النقل بسيارات الرك 
بائية لسيارات االحتراق % )والذي يمثل المجال األهم لمنافسة السيارات الكهر 26حوالي 

تذهب التقارير األربعة إلى ان  وحتى في مجال سيارات الركاب 16الداخلي مستقباًل(.
، والتي خلي(اتحسين كفاءة استخدام الوقود في اسطول السيارات التقليدية )االحتراق الد

، 2040السيارات في ن أغلب و ِ ك  ت   ، بالرغم من النمو السريع للسيارات الكهربائية،ستستمر
، OPEC (2018b, p. 131) ومنها األوبك ،األربعة المناظير حسب سيناريوهات اإلشارة في

ؤدي أليه زيادة عدد تسيؤدي إلى تخفيض استهالك النفط بأكثر من ثالث مرات ما 
مليون في  350-300حاليًا إلى مليون  2.5)واستخدام( السيارات الكهربائية من 

2040. 
وستكون محصلة النمو )المعتدل( في الطلب على النفط، من ناحية، وزيادة 

 ناحيةكفاءة استخدامه، من ناحية ثانية، والتعويض عنه في السيارات الكهربائية، من 
                                                           

لنفط ل الكلي االستهالكمن  ي(-ب-م 25.5) الك ازولين استهالك% في المتن نسبة 26يمثل الرقم  16
الوارد في  3.4الجدول ؛ أنظر: 2017في العالم في  ز وغيرها(ي، بما فيه سوائل الغا-ب-م 97.2)

خدم . ولقد است  OPEC (2018b)، 2018تقرير األوبك  الثالث منملحق بالفصل  اكسيلملف 
اب ستهالكالك ازولين كتقريب ال استهالك  ومن المناسب مالحظة أن استهالكعلى النفط.  سيارات الرك 

( في المتن 2الشكل )الجانب األيمن من  الوارد في "Roadهو جزء من استهالك "الطرق، الك ازولين 
؛ 2017م في ــــــــط في العالـــــــــــالنف استهـــالك% من 44حوالي . ولقد بلغ استهالك "الطرق" أعاله

OPEC (2018b, p. 125). 
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 2015% في 31.5ثالثة، انخفاض أهميته النسبية في استهالك الطاقة العالمية من 
 .أدناه( 7، كما يالحظ من الشكل )2040% في 27.8إلى 

 ( استهالك الغاز الطبيعي6-3) 
من المتوقع حسب منظور الوكالة أن يتخطى استخدام الغاز الطبيعي استخدام الفحم 

من  النفط( ويقتربليحتل بذلك ثاني أكبر حصة في استهالك الطاقة )بعد  2030في 
. وسيكون استخدام الصناعة له في طليعة استخداماته. ونتيجة 2040حصة النفط في 
، خاصة من خالل الغاز المسال، عف التجارة فيهأن تتضا العالم فيقدرلتطور إنتاجه في 

LNG، منظو  استجابة لزيادة طلب الدول النامية وفي مقدمتها الصين( ار BP وستبقى .)
وبالرغم  .روسيا في طليعة الدول المصدرة خاصة بفتحها مجاالت تبادل جديدة مع آسيا

توليد الكهرباء سيقلل ، والريح في Solar PVs الشمسية،تطور استخدام الخاليا  من أن
من استغالل الطاقات الكهربائية التي تستخدم الغاز في أوربا وكذلك سيؤدي لذلك زيادة 

وبناه األساسية ستستمر الطبيعي الغاز  ولكن ،العزل وكفاءة استخدام الوقود في األبنية
في  في تجهيز الحرارة، خاصة في الشتاء، وتأمين خدمة غير متقطعة للطاقة الكهربائية

حصة الغاز الطبيعي في االستهالك  زيادة االتجاهاتوستكون محصلة هذه العالم. 
 (.7؛ الشكل )2040% في 25إلى  2015% في 21.7العالمي من الطاقة من 

 استهالك الفحم( 6-4) 
نحو تخفيض استهالك الفحم  ، خاصة في الدول المتقدمة والصين،بالرغم من التوجه

مستقباًل، غير أن حقيقة استمرار جزء مهم من األصول القائمة في الخدمة مستقباًل 
من هذا التوجه. فبينما وصلت محطات الكهرباء التي تستخدم الفحم نهاية عمرها  سيبطئ

سنة( في العديد من الدول المتقدمة، وهي بهذا مرشحة لنهاية الخدمة  40اإلنتاجي )
ما يسرع توجه التخلي عن الفحم في توليد الطاقة الكهربائية، فإنها ال زالت حديثة نسبيًا م

سنة(، وهي بهذا مرشحة لالستمرار في الخدمة  15في أغلب دول آسيا وخاصة الهند )
وستكون محصلة ، في األقل، مما يبطء التوجه نحو التخلي عن الفحم. 2040حتى عام 

% 28.1الطاقة العالمية من استهالك خفاض حصة الفحم من ان هذه العوامل المتعارضة
 (.7)الشكل  ؛2040في % 22.2إلى  2015في 
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 الطاقة النووية( 6-5) 
نتاج الطاقة النووية  محصلة عوامل متعارضة في مناطق ب سيتأثرإن تطور استهالك وا 

النووية نتيجة أغالق الطاقة استهالك  انخفاضتوقع العالم المختلفة. ففي الدول المتقدمة ي  
الوحدات التي وصلت أو ستصل قريبًا إلى نهاية الخدمة، خاصة وأن ثلثي الطاقات 

عوض ما يطاقات البنى من سنة، وسوف لن ي   30القائمة فيها يتخطى عمرها أكثر من 
عكس  االتجاه والصاعدة سيكون رى، في الدول النامية خ. من ناحية أالمنتهيةالطاقات 

فيها طاقات الواليات المتحدة  النوويةالصين التي ستتخطى طاقة التوليد  يفخاصة  ذلك،
 اتوتغير األهمي تالتطورا. وستكون محصلة هذه 2030واإلتحاد األوربي بحلول 

حصة الطاقة النووية، وهي طاقة  ارتفاع معتدل فيلمناطق العالم )الحصص( النسبية 
% 6.2إلى  2015في  %4.9من من استهالك الطاقة في العالم  للبيئة،غير ملوثة 

 (.7؛ الشكل )2040في 
 2040، 2015( حصة أشكال الوقود من استهالك الطاقة في العالم 7الشكل )

 
 .(1ملحق )( في ال7)الشكل على أساس بيانات الجدول ر سم  المصدر:

 مالحظات:
 .Biomass، ، كتلة حيويةGeothermal حرارية-جيوطاقات متجددة متغيرة: شمسية، ريح،  (1)
  .(1ملحق )( في ال7( للجدول )2( أنظر المالحظة )2)
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أهداف مؤتمر باريس آفاق استهالك الطاقة ومدى إمكانية تحقيق سابعًا: 
 حول المناخ 

، IEA (2018)، 2018لمنظور وكالة الطاقة الدولية سيناريو "الكهربة السريعة" في 
يتبين أنه حتى ولو تم من اآلن فصاعدًا فقط بناء محطات كهربائية تعتمد الطاقات 

الغاز الطبيعي( وبناء أبنية كفوءة تماماً في استخدام المتجددة )حتى وال محطات تستخدم 
الطاقة وشراء سيارات كهربائية فقط، إلخ، فسوف لن يكون من الممكن تحقيق هدف 

. 2100فقط بحلول عام  مئوية مؤتمر باريس بتحديد الزيادة في الحرارة العالمية بدرجتين
في الخدمة، وكثير منه لذلك في ضوء حقيقة استمرار جزء مهم من األصول القائمة 

استخدام ملوث للبيئة، يرى منظور الوكالة أنه لتقليل أثر استمرار استخدام الفحم في 
محطات الكهرباء، في مناطق عديدة في العالم، التركيز، من بين إجراءات أخرى، على 

 ,Carbon Capture،مسك وتخزين واستخدام الكاربون تكنولوجيات " تطبيقتطوير و 

Utilization & Storage, CCUS . 
تأثير نمو استهالكه على وبالنسبة للنفط ورد في التقرير أن أهم عامل في تقليل 

، في ضوء استمرار األصول القائمة في الخدمة، سيتمثل في زيادة الكفاءة انبعاث الغازات
في و  النقل الجوي والبحري ونقل البضائع في الشاحناتفي في استهالكه في الصناعة و 
ت ق يِ د جميعها، التي سيارات االحتراق الداخلي  ، كما أشير أليه أعاله. هذا النمو س 

ستستخدم  واألبنية والصناعة وبما أن العديد من محطات الكهرباء المستقبلية
 يساهمإال انه  من باقي الوقود األحفوري الغاز الطبيعي الذي ولو أنه أقل انبعاثًا للغازات 

قد يقود للحد من التوسع  تقليل انبعاثهالعمل على  فأنلذلك  .انفي انبعاث غاز الميث
 في استخدام الغاز. 

 ثامنًا: االستثمارات المطلوبة في الطاقة ومن ضمنها النفط
 ( االستثمارات الكلية في الطاقة8-1)
العالم والالزمة لتحقيق الطاقة في ر منظور الوكالة حجم االستثمارات المطلوبة في قد ِ ي  

 2017دوالر بين  ترليون  42.3بحوالي  سيناريو السياسات الجديدةالمؤشرات الواردة في 
 تمولهاأما  ، في كافة مجاالت الطاقة،% من هذه االستثمارات70وأن  ،2040و
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( 8؛ الشكل )مؤسساتمونة كاًل أو جزًء من قبل هذه الضمؤسسات حكومية أو أنها م
ويعول منظور الوكالة على تدخل فعال من قبل الحكومات في توفير هذا التمويل. . أدناه
تتمتع التي تأمين العناصر األساسية في سلسلة عرض الطاقة  فيأيضًا يعول عليه كما 

ر أهمية نتيجة لعدم توقع الكهربائية. ويكتسب هذا األم خاصة الشبكةباالعتمادية 
، بل بالعكس االتخفيف من تقلبات العرض في مجال الطاقة أو في مخاطر االستثمار فيه

التقليل من انبعاث  تتكثف جهودالتحول في استخدام اشكال الطاقة و  ستتفاقم كلما تقدم
 ،regulations، بيطاتضتال. هذا باإلضافة إلى أن decarbonizationالكربون، 

الحكومية تؤثر جوهريًا في خطى تحقيق الكفاءة في استخدام الوقود وفي التطبيقات 
 استهالكنولوجية. وبالنتيجة ستؤثر السياسات الحكومية على المسار الذي سيتبعه كالت

نتاج الطاقة  ، بدرجة جوهرية.وا 
 ( االستثمارات النفطية8-2)

نتاجية إلالمطلوبة في قطاع النفط الخام للحفاظ على الطاقات ا لالستثماراتأما بالنسبة 
 في الطاقة عمومًا، دوالرترليون  42.3من ضمن ، لهذه الطاقات وكذلك اإلضافةالقائمة 

وهي مقسمة  .ترليون دوالر خالل نفس الفترة 11 حوالي ،، بموجب منظور األوبكتبلغف
في مرحلة التكرير  دوالر ن ترليو  1.5ترليون دوالر في مرحلة االستخراج و 8.3بين 

 في الصيانة واالستبدال. دوالر ترليون  0.9 والتوزيع، وحواليوالنقل 
في  ،crunch ،ويثير منظور الوكالة نقطة جوهرية في احتمال حدوث أزمة

فهو يشير إلى أن  االستثمارات النفطية.من توفر النفط في ما لو لم يتحقق هذا الحجم 
سيقود إلى ، استهالك الوقود االحفوري وخاصة النفط انخفاضفي  اآلن السائد عالتوق

أو زيادتها مما سيقود مستقباًل و/في الحفاظ على طاقات إنتاجه  العزوف عن االستثمار
 ويبينالعرض النفطي وارتفاع في األسعار. الطاقة اإلنتاجية ومن ثم في لنقص في 

االستثمارات النفطية خالل الثالث  حجمانخفاض  أن شواهد ذلك تتبين في منظور الوكالة
. إن استمرار ذات الخطى في مستوى االستثمار مستقباًل سوف لن سنوات الماضية

 2025عام يكفي إال لتمويل نصف الكمية الالزمة لتحقيق التوازن في سوق النفط حتى 
توقع  يكتسب هذا األمر أهمية كبيرة قي ضوء عدم. و (سيناريو السياسات الجديدة)حسب 

حتى يستطيع أن يسد الفجوة فهذه الفجوة. لسد  إمكانية التوسع في إنتاج النفط المحصور
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ن ع) 2040ليس إلى حوالي الضعف في  ي النفط المحصوراإلنتاج فينبغي ان يزداد 
نما 1ملحق في ال 4كما هو مبين في الجدول ، 2017في ي -ب-م 7.4مستوى  ( وا 

  إلى ثالثة أمثاله.
يتوقع احتمال حصول أزمة في توفر الغاز ال  ،بعكس النفطمن ناحية أخرى، 

نتاج الغاز المحصور في زيادة إالعشرينيات القادمة. فباإلضافة ل حتى أواسط الطبيعي
 من خالل المشاريع الكبيرة في كندا وقطر.  ن العرض اإلضافييؤم  الواليات المتحدة س

 2040-2017( استثمارات الطاقة في العالم 8الشكل )

 
 .IEA (2018), New Policies Scenario المصدر:

 استيعاب الصادرات النفطية العراقية مستقبالً تاسعًا: آفاق 
ضوء االنخفاض الجاري والمتوقع الستهالك النفط في  ، فيفي هذه الورقةتبين يكما 

فإن الدول اآلسيوية )والدول النامية  (OECD)معظم، أن لم يكن جميع، الدول المتقدمة 
األخرى( هي المراكز المتوقعة لنمو استهالك النفط فيها. ويستتبع ذلك تزايد توجه النفط 
من معظم المناطق المصدرة للنفط أليها، بما فيها من أمريكا الشمالية، خالل الربع القرن 

مشكلة سيتزايد  ،العراقية نفطيةبالنسبة لمستقبل اإلنتاج والصادرات ال ،ويثير ذلك القادم.
في السوق الخارجية، خاصة  فأن زيادة المنافسة ،تعقدها مستقباًل. فمن جهة الصادرات

تحتم على العراق إتباع سياسة مبادرة في ترويج هذه الصادراـت. من ناحية  اآلسيوية،
بأسرع  ةالبتروكيماويفإن توقع نمو الطلب على النفط الخام في مجال الصناعات  ،أخرى 
األخرى، كما ورد في المناظير المعروضة في هذه الورقة، يتطلب زيادة  المجاالتمن 

بشكل تدريجي ممنهج وذو  ،داخل العراق ،استخدام النفط كمادة أولية في هذه الصناعة
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 ،فائدته في تصريف نسبة مهمة من النفط الخام المنتجل باإلضافةنظرة بعيدة المدى. و 
ل عليه في و  ع  ، وهو الهدف الم  التنويع االقتصادي هدفن هذا االستعمال يساهم في أف

معالجة الجانب االحادي للحصول على العملة األجنبية، من ناحية، وتوفير االستخدام 
 .أ(-2018لألعداد المتزايدة التي تدخل سوق العمل، من ناحية أخرى؛ أنظر: مرزا )

. المسارينأن العراق لم يكن مبادرًا في هذين  نجد للتجارب السابقةوبالنظر 
من الفصل  472 ، صأ(-2018ورد في مرزا )النفطية  الصادراتفمن ناحية ترويج 

أما من ناحية تصدير النفط، فسياسات تسويق النفط، في العراق، لم  " ما يلي: (18)
تكن وفق برنامج ترويجي بعيد المدى بقدر ما كانت استجابة لطلب األسواق المختلفة. 
فالعراق لم يتبع سياسة م باِدرة في تسويق النفط عن طريق، على سبيل المثال، بناء 

االستهالك. في المقابل قامت دول  مصاف نفطية تستخدم النفط العراقي في مراكز
نفطية عديدة بسياسات م باِدرة من هذا النوع، على سبيل المثال الكويت وليبيا، في بناء 
المصافي أو امتالك حصص في نقل وبيع المنتجات النفطية في الواليات المتحدة 

قي نفط وبعض الدول األوربية واآلسيوية. وبالنتيجة، فإن بروز السوق االسيوية في تل
العراق ومنتجاته كان تحصيل حاصل لزيادة طلب هذه السوق على النفط من ناحية، 
والرخص النسبي لسلعها، من ناحية أخرى، بدون جهد استثنائي أو وفق تخطيط ومنظور 
بعيد المدى. هذا، عدا ما ورد من خطوط تسويقية عامة في تقرير عن العراق أعدته 

، وآخر أعدته شركة استشارة أجنبية بالتعاقد مع IEA (2012)الوكالة الدولية للطاقة، 
. Merza (2013b)"؛ ,INESوزارة النفط عن "االستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة، 

 بناء، فبالرغم من تأما من ناحية البتروكيماويا ".2011/2012وكالهما أ عد في 
ام يخالل سبعينيات القرن الماضي، ولكن ق ،وغيرها ،وحدات إلنتاج اإلثلين واألسمدة

اإليرانية وحرب الكويت والعقوبات الدولية وغياب سياسة تنموية فعالة -الحرب العراقية
 هذه الصناعة في العراق. تدهوركلها قادت إلى  2003بعد عام 

زيادة و تسويق النفط  سياسات تقوية ين، أياالتجاه ينويتطلب عكس هذ
تسويق  تإستراتيجيا إتباع ،في مجال الصناعات البتروكيماوية استعمال جزء منه

وتبني المناسب في ضوءها مناقشة الخيارات المتاحة و للنفط الخام يتم رسمها  وتصنيع
 .منها، بموجب معايير الجدوى االقتصادية واالجتماعية، الخ
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 استنتاجاتًا: عاشر 
دول األوبك،  ومن بينهافي المناطق المنتجة،  العوامل الجيوسياسية تأثير استمرار  (1)

 إمدادات النفط والغاز.في حالة عدم اليقين من أمان 
، من ناحية، والقلق الناتج من تأثير استهالك اإلمدادات اعتبارات أمان استمرار  (2)

الغازات وخاصة الكربون، من ناحية  انبعاث يالبيئة فأنواع الوقود المختلفة على 
أهم العوامل  بكونها من ثانية، ومؤخرًا احتماالت النزعات التجارية، من ناحية ثالثة،

 وآفاقه المستقبلية. مشهد الطاقة العالمي التأثير فيفي 
تتفق جميع المناظير على استمرار وتسارع التحول في مشهد الطاقة العالمي نحو   (3)

زيادة الكهربة وزيادة حصة الطاقات المتجددة في توليدها، من ناحية، وزيادة كفاءة 
 استهالك اشكال الوقود المختلفة، من ناحية أخرى. 

في توليدها ة غير أن سرعة تطور استهالك الكهرباء وتزايد حصة الطاقات المتجدد (4)
النسبي في تغيير البنية األساسية القائمة،  ءرئيسية: )أ( البط عقباتثالث سيواجه 

كيفية تجهيز الكهرباء عندما ال تستطيع  والتي تتبين في)ب( مشكلة المرونة، 
ج( حالة عدم اليقين من الهيكل المستقبلي لقطاع ، )الطاقات المتجددة تجهيزها

في مقداره، و ، عائد االستثمار ومن ثم في قرار االستثماري توثر في تالكهرباء وال
 القطاع.

 لتحقيق التحول في مشهد الطاقةلالستثمار الحاجة  الوكالة، في منظورها،تقدر   (5)
 كما تبين. 2040ترليون دوالر بين اآلن و 42 واليبح في العالم)سيناريو اإلشارة( 

أهمية الحكومات لتحقيق هذه االستثمارات مباشرة أو عند طريق االسناد الذي تقدمه 
 للقطاع الخاص وكذلك في توجيه التحول وتنظيمه.

 تستهدف، ستعرضها هذه الورقةتمعظم سيناريوهات المناظير التي  بالرغم من أن (6)
هدف مؤتمر باريس  كافية لتحقيق لن تكون  توجهاتها غير أن الكربون، انبعاثتقليل 

 .2100عام  بحلول 2o سقفللحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية ب
نحو تخفيض حصة استهالك النفط في في مشهد الطاقة  المتوقع سيقود التحول  (7)

نمو استهالكه  استمراراستهالك الطاقة في العالم. وتتراوح توقعات المناظير من 
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 ،peak، األوبك والوكالة( إلى وصوله إلى ذروةمنظورا ) 2040ببطء حتى عام 
 (. BPشركة  امنظور نيات )يالثالث خالل

في  فيه الستهالك النفط قادت لتخفيض االستثمارهناك شواهد تبين أن هذه اآلفاق   (8)
الحفاظ على الطاقات  نقص ومن ثم في ، في السنوات األخيرة،ةفمناطق العالم المختل

مكانية اإلنتاجية و  يهدد بحصول أزمة في  انخفاض االستثمار. أن استمرار زيادتهاا 
 )في سيناريو اإلشارة( وتقدر األوبك ومن ثم الزيادة في أسعاره. ،مستقبالً  توفر النفط
 2040حتى عام  ترليون دوالر في الصناعة النفطية 11حوالي  الستثمارالحاجة 

 الطاقة اإلنتاجيةللحفاظ على  ترليون دوالر في الطاقة عمومًا( 42)من ضمن 
استهالك )الطلب في توقع الممقابلة النمو ، وذلك لوزيادتها مستقبالً  للنفط القائمة
 .النفط على(

بينما يركد أو ينخفض استهالك النفط في الدول المتقدمة فإن نموه سيكون في   (9)
الدول النامية وبالذات اآلسيوية. لذلك ستكون السوق اآلسيوية هي المركز المتنامي 

 .من مختلف مناطق العالم الستيعاب الصادرات النفطية
بحيث العالمي طبيعي في استهالك الطاقة لحصة الغاز ا ارتفاعمن المتوقع  (10)

 .2040تقترب حصته من حصة النفط في عام 
. ولكن بسبب من المتوقع انخفاض حصة الفحم في االستهالك العالمي للطاقة (11)

استمرار استهالكه في الدول اآلسيوية وخاصة الهند فسوف لن تنخفض حصته 
 الكربون. تخفيض انبعاثات بالمستوى المرغوب لهدف

إن زيادة المنافسة في السوق النفطية الخارجية، خاصة اآلسيوية، تحتم على  (12)
، فإن توقع في جانب آخرالعراق إتباع سياسة مبادرة في ترويج صادراته النفطية. 

نمو الطلب على النفط الخام في مجال الصناعات البتروكيماوية بأسرع من 
زيادة استخدام النفط كمادة أولية في هذه ، يتطلب في العالم المجاالت األخرى 

، خدمة لترويج الصناعة، داخل العراق، بشكل تدريجي ممنهج وذو نظرة بعيدة المدى
استيعاب إنتاجه/صادراته، من ناحية، وخدمة لهدف التنويع االقتصادي، من ناحية 

 أخرى.
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(1) قـــــمللحا  

منظور األوبكجداول العرض من والطلب على النفط والسوائل يف   
 ( العرض والطلب1-1)م

في و  ،Annual Statistical Bulletin، وبك في كتابها االحصائي السنوي منظمة األ تنشر
دول لإنتاج النفط الخام ل عن اً أرقام ،Monthly Oil Market Reports، الشهرية التقارير

وال ما ، NGLsسوائل الغاز،  . ولكن هذه البيانات ال تشملاألخرى  ودول العالم عضاءاأل
وال بعض الخامات "غير " في التكرير، Processing Gains"مكتسبات التصنيع يسمى 
السوائل و عن أنتاج النفط  اً أرقام ، في هذه المنشورات،أيضاً تنشر  ،. من ناحية أخرى التقليدية"

 مصادرفي الشرح الوارد . أنظر لدول األوبك ،NGLs، زائداً أنتاج سوائل الغاز ملباقي دول العال
النفط الخام والسوائل لكافة  )عرض( . أي أنها ال تنشر جدواًل موحدًا إلنتاج( أدناه4الجدول )

 الدول بما فيها دول األوبك في جدول واحد. 
ن الجداول الواردة فيه للعرض أف، OPEC (2018b)، 2018منظور تقرير أما في 

مكتسبات بما فيها ) والسوائل ، التقليدي وغير التقليدي،النفط الخام، بمعظمهاتشمل، والطلب 
. وفي هذه المستقبلسنوات األساس و  ةلسن ،لجميع دول العالم بما فيها األوبك التصنيع(

 األساس ةالخزين لسنالجداول هناك اختالف طفيف بين العرض والطلب منبعه التغير في 
. ويشمل الخزين: الخزين التجاري والخزين المستقبللسنوات  تغيرهوافتراضات  2017

 .OPEC (2018b, p. 14) رير،كتوسع طاقة التالخزين لومتطلبات  SPRي االستراتيج
منظور األوبك تقرير يورد  شكال الوقود في استهالك الطاقة العالميأولكن في بيان 

. في جداول أخرى  على النفط )االستهالك( لطلبلالستهالك النفط تختلف عن أرقامه  اً أرقام
وهو ، OPEC (2018b, p. 61)، المستل من منظور األوبك، ( أدناه7يتبين من الجدول ) إذ

بين أرقام مجموع استهالك  اً ملموس اً هناك فرقأن  ، في المتن،(7خدم لرسم الشكل )الذي است  
اللذان يبينان ، أدناه ،(4، وكذلك الجدول )(6) النفط والسوائل والمجموع الظاهر في الجدول

، نفس التقريرالن من ـــــــل( والمستـــــــط )والسوائـــــــعلى النف رضـــعوال الك(ــطلب )االستهال
OPEC (2018b, pp. 115, 177) .من تقرير  62في ص  8هامش ويستدل من ، تباعًا

( وشمولها في 7األوبك أن الفرق يعود إلى عدم شمول بعض السوائل في النفط في جدول )
( في الجدول 2أنظر المالحظة ) .القياسوحدات ، هذا إضافة الختالف (6( و)4الجدولين )

(7.) 
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 العرض والطلب ( جداول2-1)م
 ي-ب-، الخ(، مNGLsالعالمي من النفط )خام وسوائل غاز لعرض( ا4) جدولال

 المجموع
الدول 
 الخرى 

 الواليات المتحدة

 الوبك

    

نسبة 
المحصور 
 للكلي، %

منه نفط 
 محصور
)خام 
 وسوائل(

 الكلي

    

    

22.0 5.7   8.0 8.3 1960 

 فعلي
75.0 35.8 4.4 0.4 8.1 31.1 2000 

83.1 38.7 6.9 0.5 7.6 36.8 2008 

81.1 39.1 7.3 0.6 8.2 33.8 2009 

96.4 43.1 51.4 7.4 14.4 38.9 2017 

106.2 46.5 68.8 13.9 20.2 39.5 2025 

 2030 42.5 19.6 13.9 70.9 46.7 108.8 مستقبلي

111.9 45.7 71.6 12.1 16.9 49.3 2040 

  مصادر:ال
كتاب أوبك  خدمت بيانات وردت في ملفين اكسيل ملحقين معت  سا :2009، 2008، 2000 ،1960

ويبين إنتاج النفط الخام  3.6. الملف األول يحتوي جدول OPEC (2018a) ،2018اإلحصائي 
والثاني يحتوي  .بدون بعض الخامات "غير التقليدية"، 2017-1960فقط حسب دول العالم، للفترة 

نتاج األوبك من السوائل فقط -ويبين إنتاج دول غير 3.7جدول  األوبك من النفط الخام والسوائل وا 
. ولقد قمنا بتركيب جدول يدمج أنتاج األوبك من النفط 2017-1960دون النفط الخام، للفترة 
من النفط دول العالم ، ليمثل الجدول المدمج إنتاج 3.7مع الجدول  3.6الخام الوارد في الجدول 

-2008للسنوات لنفط والسوائل نتاج اولكن من مقارنة مجاميع الجدول المدمج إلالخام والسوائل. 
 World آفاق الطاقة العالميةتقارير وكالة الطاقة الدولية:  في المتوفرة األرقام المقابلة مع 2015

Energy Outlooks كما أن المجموع الوارد في  التقارير.، يالحظ أنها أقل مما ورد في هذه
في منظور  4.6ي( يقل عن المجموع الوارد في الجدول -ب-م 90.4) 2017الجدول المدمج لعام 

-ب-م 96.4) 2017لعرض النفط والسوائل العالمي لعام  ،OPEC (2018b)، 2018 األوبك
 متطابقة في الجدولين لط والسوائللنف إنتاج األوبك والواليات المتحدةأرقام  من ناحية أخرى، فاني(. 

على أن الفرق في  ، مما يدل2017لعام  في منظور األوبك( 4.6والجدول المدمج الجدول )
 أرقام األوبك والواليات المتحدةلهذا أ درجت المجاميع ال يتعلق بإنتاج األوبك أو الواليات المتحدة. 
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أما بالنسبة . 2009و 2008 ،2000 ،1960 نواتمن الجدول المدمج للس هذا الجدولفي 
درجت في العالم في هذا الجدول، فلقد أ   )بما فيها مكتسبات التصنيع( لمجموع إنتاج النفط والسوائل

 2009و 2008 ،2000 اإلنتاج من النفط والسوائل في العالم للسنوات لمجموعأرقام الوكالة فيه 
 إنتاج جميع الخامات النفطيةتشمل  أرقام الوكالة بداًل من المجموع الوارد في الجدول المدمج، ألن

   (.211، ص. 2018مرزا ) أرقام الوكالة للمجاميع للسنوات الثالث في: أنظر؛ وجميع السوائل
2017 ،2025 ،2040 :OPEC (2018b, p. 177) ،ملفو Excel لملحقا ،Table 4.6.   

  مالحظات:
"غير التقليدي". على سبيل NGLs  النفط المحصور يشمل النفط الخام المحصور وسوائل الغاز (1)

ي نفط -ب-م 4.7من  2017ي لعام -ب-م 7.4المثال، بالنسبة للواليات المتحدة يتكون رقم 
 ، فــي:4.12. أنظــر الجــــدول "غيــــر تقليـدي"ي سوائــــل غــــاز -ب-م 2.7خام محصــــور و

OPEC (2018b, p. 192) .طاقة األمريكيةإدارة معلومات ال ومن الجدير بالذكر أن EIA  تنشر
دوريًا تقديرات لإلنتاج الشهري للنفط الخام المحصور )بدون السوائل(؛ أنظر: )أ( الرابط التالي 

 (.207، ص. 2018)ب( مرزا )، https://www.eia.gov/petroleum/data.php لموقع اإلدارة:
( أدناه الطلب 6هذا الجدول يمثل العرض العالمي من النفط )والسوائل( في حين يبين الجدول ) (2)

 للسنوات المتقابلة مجاميع الجدولين بين الطفيفةختالفات إن االالعالمي على النفط )والسوائل(. 
 تشير إلى التغير في الخزين. 

 %، الخ(، NGLsسوائل غاز العالمي من النفط )خام و  عرض( الحصة في ال5) لجدولا

الدول  المجموع
 الخرى 

 الواليات المتحدة
 الوبك

 
  

منه نفط 
 الكلي محصور

   

 
  

100 26.1 0.0 36.2 37.8 1960 

 فعلي
100 47.8 0.5 10.8 41.4 2000 

100 46.6 0.6 9.1 44.3 2008 

100 48.2 0.7 10.1 41.7 2009 

100 44.7 7.7 14.9 40.4 2017 

100 43.8 13.1 19.0 37.2 2025 

 2030 39.1 18.0 12.8 42.9 100 مستقبلي

100 40.8 10.8 15.1 44.1 2040 

 (.4النسب محتسبة من الجدول )المصدر: 

https://www.eia.gov/petroleum/data.php
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  ، الخ(NGLs)خام وسوائل غاز على النفط  العالمي)االستهالك( ( الطلب 6الجدول )
 ي(-ب-)ممليون برميل/يوم  ، %الحصة

  
الزيادة بين  فعلي مستقبلي

2017 

 2040و

 فعلي مستقبلي

2040 2017 2040 2030 2025 2017 

 (OECD) األميركتين 25.0 25.2 23.9 20.9 4.1- 25.7 18.7
 (OECD) أوربا 14.3 13.9 13.1 11.6 2.7- 14.7 10.4
 (OECD) آسيا/أوسينيا 8.1 7.6 7.2 6.2 1.9- 8.3 5.6

 (OECD)مجموع  47.4 46.7 44.2 38.7 8.7- 48.8 34.6
 أمريكا الالتينية 5.7 6.4 6.8 7.3 1.6 5.9 6.5
الشرق األوسط  3.8 4.6 5.1 6.3 2.5 3.9 5.6

 الهند 4.5 6.4 7.6 10.4 5.9 4.6 9.3 وأفريقيا
 الصين 12.3 14.7 15.8 17.4 5.1 12.7 15.6
 عدا اوبك باقي آسيا 8.7 10.3 11.3 12.9 4.2 9.0 11.5
 أوبك 9.3 10.7 11.5 12.3 3.0 9.6 11.0
 مجموع الدول النامية 44.3 53.1 58.1 66.6 22.3 45.6 59.6
 روسيا 3.5 3.9 3.9 3.9 0.4 3.6 3.5
 اسيار و أباقي  1.9 2.2 2.3 2.5 0.6 2.0 2.2
 اسيار و أمجموع  5.4 6.1 6.2 6.4 1.0 5.6 5.7
 مجموع العالم 97.2 105.9 108.5 111.7 14.5 100 100

 .OPEC (2018b, p. 115)المصدر: 

 ، في المتن.(4تقسيم المجموعات الدولية كما في مالحظة الشكل )مالحظة: 
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 على أشكال الوقود العالمي)االستهالك( ( الطلب 7الجدول )
نسبة  ، %الحصة

النمو 
السنوية 
2015-
40% ، 

 ي-م-ب-مليون برميل معادل/يوم، م

  

 فعلي مستقبلي فعلي مستقبلي

2040 2030 2020 2015 2040 2030 2020 2015 

 الطاقة المائية 6.7 7.4 8.7 10.0 1.6 2.4 2.5 2.6 2.7
 الطاقة النووية 13.5 15.4 19.3 22.6 2.1 4.9 5.2 5.8 6.2

طاقات متجددة  30.8 35.6 46.8 58.6 2.6 11.3 12.0 14.0 16.1
 الفحم 76.9 79.2 82.1 81.0 0.2 28.1 26.7 24.5 22.2 متغيرة

 الغاز الطبيعي 59.4 66.1 79.1 91.3 1.7 21.7 22.2 23.6 25.0
 النفط 86.3 93.4 98.9 101.3 0.6 31.5 31.4 29.5 27.8
 المجموع 273.6 297.1 334.9 364.8 1.2 100 100 100 100

 ,OPEC (2018b ( في منظور األوبك:2في ملف اكسيل ملحق بالفصل ) 2.2الجدول  :المصدر

p. 61). 

 مالحظات:
 .Biomass، كتلة حيوية، Geothermal حرارية-جيوطاقات متجددة متغيرة: شمسية، ريح،  (1)

الستهالك النفط في هذا الجدول هي أقل من أرقام استهالك )او الطلب على( البيانات الواردة  (2)
( أعاله. 4وتنصرف ذات المالحظة عند المقارنة مع الجدول ) ( أعاله.6الجدول ) فيالنفط 

األوبك أن الفرق يعود إلى عدم شمول بعض  منظورمن  62في ص  8ويستدل من هامش 
هذا اضافة (. 6( و)4وشمولها في الجدولين ) ذا الجدولهفي الواردة النفط  أرقام السوائل في

في الجدولين أنها بالبراميل المعادلة في حين  هذا الجدولفي  ، حيث أنهاالقياس الختالف وحدات
، endnote، 367في ص  62للصفحة  8ش ولقد ورد نص الهام .( بالبراميل االعتيادية6( و)4)

 كما يلي: 

‘[Chapter 2] uses energy equivalent units (mboe/d) to make the correct 

comparison between the different fuel types. It deals with the origin of energy 

and considers biofuels as biomass, coal-to-liquids (CTLs) as coal and gas-to-

liquids (GTLs) as gas. In Chapters 3-6, however, oil is expressed in volumetric 

units (mb/d) and includes non-oil liquids (e.g. CTLs, GTLs and biofuels).’; 

OPEC (2018b, p. 367). 
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(2) قـــــمللحا  

(3( و)2صادر اجلدلني )م  
 :المعادلةمثال لقياس الدخل بسعر الصرف الرسمي/السوق وبالقوة الشرائية ( 2الجدول )

 2017، في الواليات المتحدة والصينمتوسط الدخل اليومي لسائقي تاكسي 
 : المصادر

 ، بيانات البنك الدولي: 2017سعر الصرف الرسمي/السوق للصين  (1)
https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF. 

: وتعود هذه "SALARYEXPERT" كسي: الموقع اإللكترونيا( متوسط دخل سائقا الت2)
 :في هذا الجدول 2017ولكننا استخدمناها لسنة  2018رقام لسنة األ

يوان في  61,655في بكين هو  تاكسي: ورد في هذا الموقع أن متوسط دخل سائق الالصين
في الصين  تاكسيمتوسط راتب سائق المن % 16السنة وأن هذا المتوسط أعلى ب 

وهو  (1.16\61,655يوان )= 53,151مما يجعل المتوسط في الصين يساوي حوالي
  ؛365المستخدم في هذا الجدول بعد تقسيمه على 

https://www.salaryexpert.com/salary/job/taxi-driver/china/beijing. 

رد في هذا الموقع أن متوسط دخل سائق التكسي في الواليات المتحدة يبلغ الواليات المتحدة: و 
دوالر ليبلغ  607المتوسط في ، تبلغ Bonusesفآت، ابالسنة زائدًا مكدوالر  30,657

دوالر في السنة وهو الراتب المستخدم في هذا الجدول  31,264مجموع متوسط الراتب 
 .driver-ary/job/taxihttp://www.salaryexpert.com/sal ؛365بعد تقسيمه على 

الناتج المحلي اإلجمالي في الواليات المتحدة والصين بقياس سعر الصرف ( 3الجدول )
 2017الرسمي/السوق وبالقوة الشرائية المعادلة، 

 : بيانات البنك الدولي:المصدر
 .https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL :السكان (1)

 GDP Current) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بسعر الصرف الرسمي/السوق  (2)

$:) https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD. 

 ,GDP, PPP) باألسعار الجارية PPPالناتج المحلي اإلجمالي بالقوة الشرائية المعادلة  (3)

Current International $) : 

.https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD 

 GDP, PPP, 2011) 2011بأسعار  PPPالناتج المحلي اإلجمالي بالقوة الشرائية المعادلة  (4)

International $ :)https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD. 

https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF
https://www.salaryexpert.com/salary/job/taxi-driver/china/beijing
http://www.salaryexpert.com/salary/job/taxi-driver
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD
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