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 4من   1صفحة  توسع صناعة تدوير الكربون في الواليات المتحدة والصين د. وليد خدوري 

 

 

ي د. وليد خدوري *: 
 
توسع صناعة تدوير الكربون ف

 الواليات المتحدة والصي   
 

ي أكسيد الكربون من إنتاج النفط والغاز، دوير صناعة اتنشد سياسة ت
لكربون إىل التقاط ثان 

 صناع
ً
ي آبار أو كهوف فارغة الستعماله الحقا

 دون  ثم تخزين الكربون ف 
ً
ي الفضاء  يا

انطالقه ف 

ي مجال األبحاث والتطوير، فلقد تم  
، كما أنها ف 

ً
ثانية. والصناعة هذه حديثة العهد نسبيا

ي العام  تشغيل أول مصنع 
ي أكسيد الكربون من الهواء الطلق    2021من نوعه ف 

اللتقاط ثان 

 .ينهوتم تخز 

ول )النف  ي مجال تنظيف البتر
ورية ف  ط والغاز( من  إن تدوير صناعة الكربون عملية ض 

ول النظيف إىل قائمة الطاقات الممكن   االنبعاثات؛ األمر الذي يفتح المجال لضم البتر

ي حملة تصفتر االنبعاثات. وقد تم بالفعل  استعمالها بحلول منتصف ال 
ي تساهم ف 

قرن التر

ي عدد من الدول العربية النفطتخطيط وتشييد مشار 
ية، السعودية  ي    ع بهذا الخصوص ف 

ي كٍل من  واإلمارات و 
مرص وسلطنة عمان. وبدأ اإلنتاج والتصدير من هذه المشاري    ع بالفعل ف 

 .السعودية واإلمارات

ي 
ي تكمن أهمية هذه التقنية ف 

ول ف  ي هذه    دعم استخدام البتر
عرص صفر االنبعاثات؛ إذ إنه ف 

ول الخاىلي من االنبعاثات ويستمر االحالة سيمكن  
ول ضمن سلة  الحصول عىل البتر لبتر

، الطاق 
ً
ي هذه السلة مستقبال

ول ف  ة طويلة. من المتوقع أن تختلف نسبة استهالك البتر ة لفتر

ي ال تزال بشكل  مع ازدياد المنافسة من قبل الطاقات الم
، والتر

ً
ستدامة إىل بدء استعمالها فعال
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مليون   100و  نة بالذات مع حجم االستهالك النفطي الواسع )نحمتواضع حتر اآلن، مقار 

 
ً
 .من النفط( برميل يوميا

ي التطوير الرسي    ع لتقنية تدوير صناعة 
ولية ف  يكمن التحدي الرئيسي لمستقبل الصناعة البتر

ول عىل موقعه التنافسي االقتصادي مع  الكربون الجديدة، وتقل يص نفقاتها لكي يحافظ البتر

ة الجديدة لتنظيف النفط والغاز كمصدر الطاقة. ومدى قبول استعمال الصناعبقية مصادر 

ي عرص صفر االنبعاثات. وب  هذا الصدد، تشتر 
ي ستساهم ف 

طاقوي ضمن موارد الطاقات التر

ي كل من الواليات المتحدة 
والصير  إىل زيادة الدعم لهذه الصناعة الجديدة تطورات جديدة ف 

،  تكثيف األبحاث لتطوير الصناعة. وستساعد كلتا  من خالل تشييد مصانع جديدة أو  الحالتير 

ي عرص  توسيع الصناعة 
أو تطوير األبحاث العلمية، إمكانيات استهالك النفط النظيف ف 

 .ما بعد منتصف هذا القرنتصفتر االنبعاثات واستمراره لعرص تصفتر االنبعاثات لما 

ي ا
ي الواليات المتحدة، وبعد عقد من خيبة األمل ف 

لمشاري    ع األوىل لصناعة تدوير الكربون،  ف 

عدات اآلن لهذه المشاري    ع من أجل دعمها وتطويرها.  تقديم القروض والمسا بدأت واشنطن

ي شهر ديسمتر )كا
نون األول(  فقد أشار تقرير »مكتب المسؤولية المحاسبية« الفيدراىلي ف 

ي وجهة النظر السلبية السابقة. 
ي إىل تأييده إلعادة النظر ف 

   الماض 
ً
والقت اللفتة هذه ترحيبا

. وتركزت  للير  الذين ساندوا اإلصال من المراقبير  والمح ي دعا إليها المكتب الفيدراىلي
حات التر

ي ُووِفق عليها مبدئ
ي عام  دعوات المساندة عىل أهمية توجيه القروض والمساعدات، التر

 ف 
ً
يا

ا، وإمكانية تقليص ، للتطوير العلمي لصناعة تدوير الكربون من أجل تحسير  تقنيته2018

كية لتقليص االنبعاثانفقاتها، وتنفيذ السياسة األ  ت بتعاون جهود وتمويل القطاعير   متر

 .الخاص والحكومي 

األهم، أن إدارة الرئيس جو بايدن قد أعربت بدورها وبوضوح عن تأييدها سياسة تدوير 

ي  
 من الجهود لتقليص انبعاثات ثان 

ً
د الكربون بنحو  أكسيصناعة الكربون، حيث ستشكل جزءا
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 بحلول عام 
ً
النبعاثات بحلول منتصف القرن  لتصل إىل مرحلة تصفتر ا 2030النصف تقريبا

ة ا ونية اليومية »إي إتش إس ماركتالحقا، بحسب نرسر  .«لطاقة اإللكتر

كية نحو هذه الصناعة، أعلن »مجلس نوعية البيئة«  ي وجهة النظر األمتر
وللتأكيد عىل التغتر ف 

كي  ي شهر يوليو )تموز(  األمتر
ي تقرير له ف 

كي    ، أنه »يتوجب عىل الواليات المتحدة،2021ف 

. من  2050لطموح لتصفتر االنبعاثات بحلول تحقق برنامج إدارة الرئيس بايدن االقتصادي ا

ي اكسيد الكربون 
ة من ثان   .«خالل تنفيذ سياسة دائمة لشفط كميات كبتر

ة »إي إتش إس ماركت«، هناك      72وبحسب نرسر
ً
 لتدوير صناعة الكربون تعمل حاليا

ً
وعا مرسر

ي الواليات المتحدة، أو تم ا
  25حو إلعالن عنها. وأن المشاري    ع العاملة تستطيع شفط نف 

ي أكسيد الكربون. وأن هناك طاقة جديدة تحت التطوير لشفط  
 من ثان 

ً
ي سنويا مليون طن متر

 إضافية، كما ذكرت مؤسسة »إي إت 85
ً
ي سنويا ي شهر  مليون طن متر

ي تقرير لها ف 
ش إس« ف 

. وتتوقع هذه الم  ي
( الماض  ي

ين الثان  ؤسسة اإلعالمية المتخصصة بالطاقة، أنه  نوفمتر )ترسر

كية كل خمس سنوات لكي تستطيع يتوجب مضا  عفة حجم صناعة تدوير الكربون األمتر

ام بسياستها لتصفتر االنبعاثات  
 .الواليات المتحدة االلتر

، تم بدء العمل  ي الصير 
ي  وف  وع تجريتر

( الحاىلي بتشغيل مرسر ي
خالل شهر يناير )كانون الثان 

اء الصينجديد لتدوير ص ح الختر
، اقتر ي حير 

ي نظام جديد لهذه  ناعة الكربون. هذا، ف 
يون تبت 

ي بالدهم
ية أكتر لتشييد مشاري    ع ضخمة لها ف   .الصناعة الحديثة وتخصيص أموال تحفتر 

ي نه
كة »سينوبيك« قد أعلنت ف  ، أنها  هذا، وكانت شر ي

اية شهر ديسمتر )كانون األول( الماض 

ي لت ية دوير الكربون وتخزينه وإعادة استعماله بطاقة سنو قد بدأت تشغيل مصنع تجريتر

ي   200مقدارها 
 الصير  من أكتر الدول ف 

ّ
ي مقاطعة جيانغسو. وتعد

 ف 
ً
ي سنويا ألف طن متر

ي  العالم النبعاث الحرارات الدفيئة، ويتوقع أن تلعب صناعة تدوي
 ف 
ً
 مهما

ً
ر الكربون دورا

ي صدرت بهذا األمرسياستها لتصفتر االنبعاثات، بحسب التقارير الصي
ة التر  .نية الكثتر
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ة »   بطاقة   23إي إتش إس ماركت« هناك نحو وبحسب نرسر
ً
ي الصير  حاليا

 يعمل ف 
ً
مصنعا

ي أكسيد الكربون، منهم   4لشفط 
 من ثان 

ً
ي سنويا  ص  15ماليير  طن متر

ً
 تجريبيا

ً
غتر  مصنعا

ة، أن   400الحجم بطاقة كل منها   . وتضيف النرسر
ً
ي سنويا الصير  تشغل اآلن  ألف طن متر

 من المصانع التجريبية ل
ً
ا  كبتر

ً
ي التخطيط  عددا

صناعة تدوير الكربون لدعم سياساتها ف 

للمصانع الضخمة المنوي تشييدها. فالصير  لم تقرر حتر اآلن التقنية لمعالجة االنبعاثات، 

وىلي وكيفية االستفادة أكتر من تخفيض ولكن تركز اه 
انبعاثات تمامها عىل زيادة إنتاجها البتر

ي اكسيد الكربون
 .ثان 

ى، ناهيك عن الدعم   من نافل القول، أن توسع ي الدول الكتر
االعتماد لصناعة تدوير الكربون ف 

ي الم
ي تطوير هذه الصناعة الفتية، هما أمران إيجابيان ف 

حافظة عىل  الماىلي للتجارب العلمية ف 

ي عرص تصفتر االنبعاثات، وأن دور النفط
ي صناعة   دور النفط النظيف ف 

 ف 
ً
سيبقر محوريا

 
ً
 .الطاقة العالمية مستقبال

 

ي اقتصاديات الطاقة  
ي ف 
 )*( خبتر عرافر
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