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خبراء لـ »األنباء«: 2 إلى 10 كلفة إنتاج الطاقة البديلة
 مقارنة باستخراج النفط

في البداية قال اخلبير االقتصادي حجاج بوخضور ان 
هذه املطالبات ليست وليدة اليوم وامنا منذ العام 1972 تنادي 

بها بعض الدول، ويتم جتديدها بني احلني واآلخر.
واضاف ان االس���تغناء عن النفط لي���س باألمر الهني 
خصوصا في ظل العقدي���ن املقبلني وان البدائل له حتى 
اآلن لم تثبت جدواها االقتصادية ويبقى الوضع رهن املثل 

القائل »ليس كل ما يتمناه املرء يدركه«.
لكنه قال مستدركا: »ان إيجاد بدائل قوية متطورة وذات 

جدوى اقتصادية هو الفيصل في املوضوع«.
وأشار الى ان النفط الذي ظل لسنوات الطاقة املطلوبة 
واألكثر طلبا في العالم س���يظل كذلك الى ان تدور اسعار 
حول ال� 200 دوالر للبرميل عند هذا احلد فقط تكون هناك 
فرص للمنافسة القوية من بدائل الطاقة حيث يسعى التقدم 

العلمي لاليجاد البدائل املناسبة.
ونبه الى ان األسعار احلالية للنفط منافسة جدا للبدائل 
االخرى، مش���يرا الى ان كلفة استخراج النفط الى الطاقة 
النظيفة املستخرجة من احملاصيل الزراعية تكافئ نسبة 
2 الى 10 وعلى ذلك تكون غير ذات جدوى اقتصادية، هذا 
بالنس���بة لكلفة االنتاج في دول اخلليج غير انها تقل في 

دول بحر الشمال لتكون نسبتها من 5 الى 10.
وقال ان هذا يعني ان الطاقة املبذولة تساوي 120% من 
الطاقة املنتجة وعلى هذا فإن اجلدوى االقتصادية تكون 

غير متكافئة لإلنتاج حاليا.
ولفت الى ان مقاب���ل كل 4 براميل نفطية يتم إنتاجها 
تعوض ببرميل نفطي واحد وهذا ما يعني اننا في مرحلة 

نضوب النفط، وهو ذات األمر املعني بتزايد عملية املنافسة 
إليجاد الطاقة البديلة.

وأكد ضرورة اتخاذ حكومات الدول النفطية إجراءات 
حاسمة وسريعة الستحداث موارد جديدة للطاقة حتافظ 
بها على اس���تمرار مواردها في حال خف االعتماد العاملي 

على النفط كمصدر رئيسي للطاقة.
وق���ال ان الوق���ت أكثر من مناس���ب اآلن لبناء خطط 
إستراتيجية فعالة ومنتجة لطاقة جديدة ومتجددة مثل 
طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الناجتة عن املفاعل 

النووي.
ولف���ت الى ان أفضل النماذج لبن���اء طاقة بديلة رمبا 
يستغرق من 10 الى 15 عاما وهو ما يعني ان الوقت الراهن 
هو األفضل للبداية في ذلك، مدلال على ذلك بدخول النفط 
في مرحلة ذروة اإلنتاج ما يؤش���ر الى ان املرحلة املقبلة 

هي النضوب.
وأكد انه على الكوي���ت حاليا العمل على إيجاد بدائل 
لع���دم فقدان اه���م مصادرها للدخل أال وه���و النفط، مما 
يعفيها مستقبال من الوقوع في حرج قد يكون كبيرا جدا 

لكن دون جدوى.
وعن تأثير بدائل الطاقة على امليزاينة العامة للكويت 
أشار بوخضور الى ضرورة ان يعمل املسؤلون في العمل 
عل���ى إيجاد بدائل وموارد حقيقي���ة من الطاقة تدر دخال 

قوميا مكافئا للنفط.
على الصعيد نفس���ه، قال وزير التج���ارة والصناعة 
األسبق وعضو مجلس األمة ورئيس مجلس ادارة شركة 

كي جي ال بتروليوم د.يوسف الزلزلة ان الدعوات باستبدال 
معاهدة كيوتو بأخرى لالعتم���اد على وقود متجدد غير 
النفط ليست وليدة اليوم امنا هي مطالبات جتدد من آن 

آلخر من بعض الدول.
وأضاف الزلزلة قائال: »منذ تولى الرئيس���ي األميركي 
باراك اومابا احلكم وهو ينادي بضرورة خفض االعتماد 
على النفط والعمل على إيجاد طاقة بديلة ومتجددة أكثر 

سالمة وحفاظا على البيئة«.
واشار الى ان التجارب التي أجريت إلنتاج وقود متجدد 
لينافس النفط لم تثبت جناحها إلى اآلن، مش���يرا الى ان 
الوقود الناجت من احملاصيل الزراعية لم يفلح في املنافسة 

ضد النفط.
وقال ان النفط تعتمد علي���ه 1230 صناعة في العالم 

بينما اي منافس قوي للنفط مازال ضعيفا.
وعن عملية االس���تمرار في البح���ث عن بدائل للطاقة 
النفطي���ة، ق���ال ان األمر يبدو حت���ى اآلن صعبا لكن مع 
اس���تمرار احملاوالت رمبا يجدي في املستقبل البعيد، إال 
انها س���تكون بدائل للوقود محدودة جدا وليست كبدائل 

مجدية في الصناعة عكس النفط.
ولفت الى ان الدراسات ومركز األبحاث في العالم تشير 
الى انه ال ميكن ان يكون هناك بديل للنفط كوقود إال بعد 

نحو 3 عقود من اآلن.
وأكد ان األمر قد يبدو محس���وما مقدما للنفط الذي ال 
بديل عنه، وينبغي على الدول املنتجة للنفط البحث عن 
بدائل جديدة كموارد اضافية حتسبا ملفاجآت العلم التي 

ال تنته���ي، هذا من جانب ومن جانب اخر، اس���تمرارا في 
حتسن في مواردها املالية.

ونف���ى الزلزلة ان تكون هن���اك اي أضرار مالية على 
امليزانية العامة للنفط، في حال خف االعتماد على النفط 

كوقود عاملي، حتى في ظل وجود أكثر من بديل له.
وقال ان العلم والتكنولوجيا قد توصال الى تخفيض 
االنبعاثات الض���ارة بالبيئة والناجتة عن النفط وهو ما 
يعزز استمرار تواجده. وفي الس���ياق ذاته التقط طرف 
احلديث اخلبير النفط���ي كامل احلرمي قائال: »اآلن ليس 
باملناسب احلديث عن إيجاد بدائل للنفط، فهذه الدعوات 

دائمة التكرار من آن آلخر«.
واضاف ان التصريحات الس���عودية القائلة ان الدول 
النفطية ستخس���ر في حال االعتم���اد على طاقة متجددة 
وبديلة للنفط وان اململكة وحدها رمبا تقدر خس���ائرها 
ب� 19 مليار دوالر س���نويا، ه���ذا واضح لكن يفهم من هذا 
احلدي���ث انه لو حدث فإن اإلنفاق على الصناعة النفطية 

في املقابل سيقل.
وتابع قائال: »ان عملية استبدال معاهدة كيوتو بغيرها 
يعني تقليص الصرف على استخراج النفطي وهو ما يرفع 

اسعار النفط عامليا مقابل زيادة الطلب عليه«.
وقال ان التوجه نفسه سيكون لدى الكويت من جملة 
اخلسائر وتقليص اإلنفاق على النقط وهو ما ينذر بارتفاعات 
حادة ألسعار النفط، نتيجة للطلب املتزايد عليه. وأضاف 
انه من عقدين الى 3 عقود حللول الطاقة البديلة محل جزء 
من الطاقة النفطية في بعض املناطق وبعض الصناعات 

ولي���س كلها. وقال ان حال الكوي���ت حال الدول النفطية 
األخرى في ضرورة البحث اجلدي عن بدائل أخرى تكون 
موارد رئيسية لها في حال اعتماد ذلك. متفقا مع ما تقدم 
قال عضو املجلس األعلى للبترول ورئيس مجلس ادارة 
شركة األفق لالستشارات اإلدارية د.خالد بودي ان املديني 
املتوس���ط والطويل يش���يران الى ضرورة نحاج أبحاث 
الطاقة البديلة. غير انه اس���تدرك بالقول ان أمام الكويت 
حوالي نص���ف قرن لتأثرها الفعلي من ذلك، مما يتوجب 
على متخذي القرار ضرورة العمل على احداث موارد بديلة 

والعمل في مجال إنتاج الطاقة البديلة واملتجددة.
ولفت الى ان الطاقة البديلة واملتجددة الى اآلن جنحت 
في إنتاج وق���ود ضعيف قادر فقط على تس���يير بعض 
السيارات ليس إال، غير ان مستقبال يقول ان النجاح وارد 

فعال ال محالة.
وأضاف ان أفضل التوقعات تش���ير الى ان عام 2020 
سيكون فيه انتاج السيارات الكهربائية في حدود 10% من 

مجموع السيارات في العالم.
وقال ان الوقود الناجت ع���ن الطاقة اجلديدة لم يثبت 
جناحه الى اآلن في الصناعات الثقيلة واملنتجة، مش���يرا 
ال���ى ان الوقود الناجت عن اخلالي���ا الهيدروجينية مازال 
يواجه العديد من التحديات مما يقلص دور االعتماد عليها 

كطاقة جديدة.
ولفت الى انه رمبا لو مت تقليص االنبعاثات احلرارية، 
س���تقل املطالبات وقتها بتخفيف االعتماد على النفط، او 

رمبا سيكون ذلك سببا رئيسيا.

أحمد يوسف

في الوقت الذي بلغت فيه أسعار النفط مستويات تعتبر مقبولة مسجلة 70 دوالرا للبرميل 
وهو ما أرضى املنتجني واملسـتهلكني، جتددت مطالبات بضرورة تخفيف االعتماد على 
النفط كمصدر وحيد للطاقة. األمر لم يتوقف عند هذا احلد، حيث تتشعب القضية إلى حد 
مطالبات الدول النفطية بتعويضات عن أضرارها الناجتة عن ذلك مبا قد يصل الى 19 مليار 

دوالر سنويا للمملكة العربية السعودية.
ورغم ان إمكانية إيجاد بدائل للنفط كطاقة أمر لم يحسـمه التقدم العلمي بعد، إال ان 
إمكانية حدوث ذلك أمر لم يعد مستحيال خصوصا في ظل التوقعات املشيرة الى انه بعد 

عقدين او ثالثة ـ على األكثر ـ سيكون األمر في النطاق الواقعي والعملي.
وقد أشار بعض اخلبراء الى ان كلفة إنتاج الطاقة البديلة مقارنة باستخراج النفط مازالت غير 
متكافئة بنسبة 2 الى 10 وهو ما يرجح استمرار االعتماد على النفط، الفتا الى انه كلما ارتفعت 

أسعار النفط عامليا مقتربة من حاجز الـ 200 دوالر فإن أطراف املعادلة قد تختلف.
البعض اآلخر يؤكد ان التجارب التي أجريت على الوقود البديل لم تفلح اال في استخدام 
ضيق النطاق وان كان في األغلب يشير الى السيارات الكهربائية والتي تتوقع الدراسات ان 
تشكل نسبتها 10% من إجمالي السيارات في 2010 فقط اما باقي الصناعات فلم يجد معها 

سوى الطاقة املستخرجة من النفط، وفيما يلي التفاصيل:

شذى الصباح

د.خالد بوديد.يوسف الزلزلة كامل احلرميحجاج بوخضور

لوضع المناهج التدريبية لتطوير أداء الموظفين وسط نقص حاد في العمالة المتخصصة

شذى الصباح: القطاع النفطي يحتاج لـ »معهد بترولي«
زكي عثمان

أعلنت العضو املنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي 
ورئيس مجلس التعليم والتطوير مبؤسسة البترول 
الكويتية الشيخة شذى الصباح أن أهم التحديات التي 
تواجه مؤسسة البترول الكويتية في الفترة املقبلة 
على صعيد تطوي���ر أداء املوظفني في القطاع يتمثل 
في حاجته الى أو كلية بترولية تابعة للقطاع النفطي 
تضع املناهج التدريبية املتميزة مثل بقية الشركات 
العاملية، مش���يرة الى ان القط���اع مقبل على مرحلة 
جدي���دة من التقنيات يوفرها ه���ذا الكيان التعليمي 
املتخصص بالقطاع، موضحة أن هناك خطة مبجلس 
التعليم إلنشاء هذا الكيان قريبا متوقع أن يعلن عنها 

خالل عام.
واضافت الصب���اح في تصريحات صحافية عقب 

افتتاح املنتدى واملعرض األول للتدريب والتطوير الوظيفي الذي اقيم أمس 
مبؤسسة البترول الكويتية ان الهدف من املنتدى هو البحث عن النظم املثلى 
للتدريب والتطوير الوظيفي ولذلك تشارك نخبة من الشركات العاملية في 
هذا املعرض واملنتدى، موضحة ان من خالل املنتدى س���يتم انتقاء أفضلها 
لتطبيقها على موظفي القطاع، وبالتالي س���ينعكس ذلك على طبيعة عمل 

القطاع الفنية البحتة ومتى كانت األساسية صلبة كان اإلنتاج أفضل.
واكدت ان القطاع النفطي بدأ منذ 4 سنوات في تطبيق نظم تطوير األداء 
املهني ملوظفيه، وذلك من خ���الل تطبيق نظام قياس كفاءة املوظف، الفتة 
الى انه يتم من خالله معرفة نقاط الضعف في األداء ووضع خطة تدريبية 
واضحة تناسب املس���مى الوظيفي له، وبعدها يتم إحلاقه بخطة تدريبية 

متتد ما بني السنتني إلى الثالث سنوات.
وقالت ان الش���ركات املش���اركة معظمها لديها عقود مع املؤسس���ة ومت 

تش���كيل جلنة بالقطاع الختيار أفضل الش���ركات للمشاركة 
ومت تقييمها من قبل مركز التدريب البترولي وعددها يتعدى 

العشرين شركة.
وبينت الصباح أن احتياجات القطاع واختيار أفضل الشركات 
لتلبي���ة هذه االحتياجات من االستش���ارات والتدريبات يتم 
من خالل مجلس التعليم والتطوير والذي يضم أيضا نواب 
العضو املنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي ويحدد من خالله 

سياسات التدريب اخلاصة بكل شركة تابعة للمؤسسة.
وعما يعنيه القطاع من مشاكل مع العمالة أشارت الصباح 
الى أن هناك نقصا حادا في العمالة املتخصصة التي حتتاج 
إليها املؤسسة، وبرنامج إعادة هيكلة القطاع سينتج عنه املزيد 
من النقص في العمالة واآلن يتم دارسة تطوير إستراتيجية 
التدريب بش���كل عام مع املؤسسة من أجل القضاء على هذه 

املشكلة.
ولفتت إلى أن مركز التدريب البترولي اس���تطاع خالل العام املاضي أن 
يحقق الكثير من اإلجنازات أهمها اعتماده وحصوله على شهادة الريادة من 
احلكومة البريطانية وحصوله على عدة شهادات في اجلودة وحظي املركز 

أيضا بزيارة األمير أندرو ألول مرة وأبدى فيها إعجابه مبا يوفره املركز.
من جهته، قال العضو املنتدب للتس���ويق العاملي عبد اللطيف احلوطي 
في كلمته بافتتاح املنتدى ان فكرة إقامة املنتدى التدريبي األول للمؤسسة 
وش���ركاتها التابعة جاءت تفعيال لسياس���ة اإلدارة العليا الرامية لالرتقاء 
والنهوض بالعنصر البشري وتسخير كل اإلمكانيات التي من شأنها خلق 
بيئة عمل مميزة وصحية تثمر نتاجا إيجابي يزج بالقطاع النفطي الكويتي 
ملسار الشركات العاملية، ولذلك جمع املنتدى نخبة من أكبر الشركات النفطية 
وبيوت االستشارات العاملية للوقوف على جتربتهم العملية واالستفادة من 

خبراتهم املتميزة.

إعداد:  محمد أبوزيد
أحدث تقرير روبرت فيسك االخير في صحيفة االندبندنت 
البريطانية ضجة بحديثه عن ان بلدان اخلليج تخطط لوقف 
تسعير النفط بالدوالر بحلول عام 2018 والبدء باستخدام سلة 
من العمالت بدال منه. وعلى الفور ارتفع سعر اونصة الذهب 
الى 1043 دوالرا مع قلق املس����تثمرين على مستقبل الدوالر. 
ولكن مس����ؤولني خليجيني سارعوا الى نفي وجود مثل هذه 
النية. وتقول مجلة تامي األميركية ان الفكرة قائمة وحتى قبل 
اقل من عامني اندلعت نقاش����ات حول املوضوع مبا في ذلك 
تصويت لألوپيك على دراسة للتحول الى سلة عمالت. وتضيف 
املجلة ان توقف بلدان اخلليج عن التسعير بالدوالر ميكن ان 
يعني ايضا وقف ربط عمالتها بالدوالر، االمر الذي سيشكل 

تطورا اكثر اهمية. كما ان املسؤولني الصينيني يتحدثون منذ سنوات عن احلاجة الى 
االبتعاد عن عالم هيمنة الدوالر. ولكن مش����كلة الصني والدول املصدرة للنفط هي انها 
حتتفظ باحتياطيات هائلة بالدوالر، واذا ما بدأت ببيعها فإنها ستفقد كثيرا من قيمتها. 
ولذلك لدينا طريق مسدود، حيث يتحدث كثيرون عن هيمنة الدوالر ولكن ال يبدو ان 
احدا يرغب بعمل أي ش����يء ازاء ذلك. واحلقيق����ة ان عددا من وزراء اخلزانة األميركية 
املتعاقب����ني زاروا بكني في محاولة إلقناع الصينيني بعمل ش����يء ما بخصوص هيمنة 
الدوالر من خالل الس����ماح بتعومي اليوان الصيني او على االقل الس����ماح له باالرتفاع 
مقابل الدوالر، ولكنهم واجهوا مقاومة ش����ديدة. ان الشعور بأن هذا ال ميكن ان يستمر 

ال����ى ما ال نهاية هو الذي كان يضغ����ط هبوطا على الدوالر. 
وال ينبغي لهذا ان يس����تمر الى ما ال نهاية. فحصة االقتصاد 
األميركي من الناجت االقتصادي العاملي آخذة بالتناقص، ومن 
شبه املؤكد انها ستواصل انكماشها مع ازدياد ثروة البلدان 
الفقيرة س����ابقا، مما سيتطلب تغيرا في دور الدوالر. وترى 
املجلة ان هذا التغيير لن يكون سيئا جدا للواليات املتحدة ألن 
استخدام الدوالر كعملة عاملية لم يكن من دون سلبيات. فعلى 
سبيل املثال يساعد دور الدوالر العاملي على تضخيم قيمته 
مما يجعل الواردات ارخص للمس����تهلكني األميركيني ولكنه 
يضعف تنافس����ية املنتجات األميركية في االسواق العاملية. 
كما ان هيمنة الدوالر تس����مح للحكومة األميركية، والى عهد 
قريب للقطاع اخلاص، بتحم����ل ميزانيات غير متوازنة من 
دون ان تدفع جزاء فوريا متمثال في اسعار فائدة اعلى، وهو امر قد يكون جيدا لوهلة 
م����ن الزمن ولكنه يؤدي الى متاعب في النهاية. والواق����ع ان عدم التوازن في تدفقات 
الرساميل العاملية الذي يعتبره كثيرون من االقتصاديني السبب الرئيسي لالزمة املالية 
يرجع في جانب كبير منه الى الدور املتضخم للدوالر. وتخلص التامي الى انه قد يكون 
من مصلحة الوالي����ات املتحدة على املدى البعيد ان تدفع نحو انتقال منظم بعيدا عن 
النظام النقدي الراهن املستند الى الدوالر وباجتاه نظام مبني على أساس سالت عمالت. 
ولذلك قد ال يكون خبرا س����يئا جدا ان تتحدث بلدان اخلليج عن االبتعاد عن الدوالر، 

حتى ان قالت انها ال تفكر في  ذلك.

ماذا يعني عدم تسعير النفط بالدوالر؟


