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﴾And on the Earth are Signs for 
Those Whose Faith is Certain﴿
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احلمد والشكر هلل الذي ساعدني يف إجناز هذا اجلهد املتواضع املرتبط بتأليف املوسوعة 
العلمية العربية. تهدف املوسوعة العلمية الشاملة يف علوم األرض والبيئة والطاقة إلى تزويد 
وخدمة الباحثني وطالب املدارس واجلامعات وفئات املجتمع نظرًا ملعاناة املهتمني من مشاكل ندرة 
 30 املراجع العربية يف هذا املجال. تشتمل املوسوعة املجانية والتي تعتبر األضخم عامليًا على 
كتاب علمي ثقايف موثق ومدعم بالصور واألشكال التوضيحية املبسطة يف 6000 صفحة تقريبًا 

تغطي خمسة أجزاء رئيسية: 

اجلـــــــزء األول مكون من ستة كتب يناقش عمر األرض وشكلها وحركاتها وتركيبها الداخلي 
وثرواتهــا املعدنيــة والتعدينيــة واجلاذبيــة األرضيــة وعالقتهــا باملد واجلزر:

التركيب الداخلي لألرض&تقدير عمر األرض&
املعادن والتعدين&شكل األرض وحركاتها&
املد واجلزر&اجلاذبية األرضية وتطبيقاتها &

اجلــزء الثانــي مــن املوســوعة يشــتمل علــى ســتة كتــب تربــط عالقــة األرض بالنظــام الشمســي 
الــزالزل  دور  وكذلــك  بــاألرض.  احمليطــة  واحليويــة  واملائيــة  اجلويــة  واألغلفــة  القمــر  وباألخــص 

والتفجيــرات والبراكــن والتســونامي يف التأثيــر علــى بنيــة األرض وكيفيــة تقليــل مخاطرهــا:

البراكن وسبل مجابهتها&موجات التسونامي&
جيولوجية القمر&الزالزل والتفجيرات&
األغلفة احمليطة باألرض&تقييم مخاطر الزالزل&
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اجلزء الثالث  يتألف من ستة كتب يربط كل ما يتعلق باملشاكل والكوارث البيئية والطبيعية 
وحلولها والتغيرات املناخية وأهمية التشجير ومعاجلة االحتباس احلراري:

االنزالقات واإلنهيارات والفيضانات&املشاكل البيئية وحلولها&
األمطار والسيول والسدود&التغيرات املناخية واالحتباس احلراري&
التصحر واجلفاف &التشجير: التحديات واحللول&

اجلــزء الرابــع يتكــون مــن ســتة كتــب يناقــش ارتبــاط علــوم األرض بالعلــوم األخــرى نوويــًا 
وبيئيــًا: اقتصاديــًا  النظيفــة  املســتدامة  الطاقــة  دور  وكذلــك  وطبيــًا، 

اجليوفزياء النووية&مستقبل الطاقة يف عاملنا&
اجليولوجيا الطبية&الطاقة احلرارية األرضية&
دليل كتابة الرسائل اجلامعية والنشر العلمي&هل إنتهى عصر النفط؟&

أمــا اجلــزء اخلامــس يتألــف مــن ســتة كتــب متخصصــة يف العلــوم اجليولوجيــة مكونــة مــن 
الشــاملة  لالختبــارات  وتهيئتهــم  والباحثــن  اجلامعــات  طــالب  ملســاعدة  وجــواب  ســؤال   2020

املهنــة:  ومزاولــة  العليــا  للدراســات  والتأهيليــة 

321  سؤال وجواب يف تطور األرض

GIS 358  سؤال وجواب يف علم الصخور واجليوكيمياء واالستشعار عن ُبعد والـ

358  سؤال وجواب يف الثروات الطبيعية

380  سؤال وجواب يف املخاطر اجليولوجية

303  سؤال وجواب يف علم الزالزل والزلزالية الهندسية

300  سؤال وجواب يف اجليوفيزياء التطبيقية

املؤلـــــــــــــــــف
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لقــد غيــرت الثــورة الصناعيــة التنظيــم األساســي للمجتمعــات البشــرية. حيــث 
طغــت املــدن الصناعيــة احلديثــة علــى املجتمعــات الزراعيــة. وحدثــت ثــورة يف النقــل 
ــاً يف كل جانــب مــن  ــه واخلدمــات وتقريب والصناعــة والزراعــة واالتصــاالت والترفي
جوانــب احليــاة اليوميــة مــن خــال تســخير الوقــود األحفــوري. يف الوقــت احلالــي، 
ــات يف  ــراق الهيدروكربون ــى احت ــث منوذجــي عل ــاة حدي ــش بأســلوب حي يعتمــد العي

الوقــود األحفــوري أكثــر مــن أي وقــت مضــى يف تاريــخ البشــرية.
يعتبــر النفــط الوقــود األحفــوري ذا األهميــة اخلاصــة للمجتمــع احلديــث. اعتمــاد 
البشــرية علــى إمــدادات النفــط املوثوقــة والتــي ميكــن احلصــول عليهــا بســهولة يضــع 

منــط احليــاة احلديــث موضعــاً محفوفــاً باملخاطــر. 
• هل سيكون مصدر الطاقة هذا متاحاً دائماً بسهولة؟	
• ــدأ بعــد ذلــك 	 ــم يب ــه ث ــاج العاملــي لهــذا املــورد ذروت يف أي نقطــة ســيبلغ اإلنت

ــه؟  ــة في ــاٍض ال رجع بانخف
• ماذا ستكون عواقب ارتفاع إنتاج النفط العاملي؟ 	
• مــع اســتمرار ارتفــاع الطلــب علــى النفــط با هوادة، كيف ســتتأقلم املجتمعات 	

احلديثــة إذا كان العــرض غيــر قــادر على تلبية الطلب؟ 



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 8

ما هي السياسات احملتملة ملعاجلة هذه القضايا؟
هــذه أســئلة صعبــة بــدون إجابــات ســهلة. ومــع ذلــك، فــإن اآلثــار املترتبــة علــى 
ــل هــذه األســئلة بالنســبة لتنظيــم املجتمــع احلديــث عميقــة وتســتحق معاجلتهــا  مث

بطريقــة يســهل نقلهــا إلــى جمهــور عريــض. 

هنــاك تقديــرات متفاوتــة حــول موعــد حــدوث ذروة عامليــة يف إنتــاج النفــط 
وســتناقش هــذه التقديــرات املختلفــة. ستشــمل املنهجيــة ذروة هوبــرت، التــي ســميت 
علــى اســم اجليوفيزيائــي الدكتــور إم كينــغ هوبــرت. تنبــأ الراحــل الدكتــور هوبــرت 
بدقــة بــذروة إنتــاج النفــط يف الواليــات املتحــدة وصــارت نظريتــه مرجعيــة يف تشــكيل 

منحنيــات إنتــاج النفــط.

نظــراً ألن املجتمــع احلديــث يعتمــد بشــدة علــى النفــط، فقــد تكــون هنــاك عواقــب 
وخيمــة مرتبطــة بــذروة النفــط إذا لــم تعالــج يف الوقــت املناســب. قــد يكــون لنــدرة 
ــة والشــؤون  ــل احلديث ــة ووســائل النق ــى األســعار العاملي ــرة عل ــات كبي النفــط تداعي

الدوليــة.

قليــل مــن األفــراد ســيكونون محميــن مــن آثــار نــدرة النفــط. علــى املســتوى 
الدولــي، قــد تتبنــى البلــدان سياســات خارجيــة أكثــر عدوانيــة بســبب األهميــة 

املتزايــدة للمــوارد التــي ســتتمتع بهــا يف مخــاوف األمــن القومــي.

ولكــن هــل ســتعالج ذروة النفــط بشــكل مناســب مــن قبل أســواق النفــط والصناعة 
اخلاصــة؟ أم أن احلكومــات ســيكون لهــا دور تؤديــه يف إدارة انخفــاض ال رجعــة فيــه 
يف املعــروض مــن النفــط؟ قــد ال ينتــج عــن ذروة النفــط ســيناريو »كئيــب« إذا جــرى 
اتخــاذ خطــوات اســتباقية مناســبة. تتوفــر خيــارات السياســة حاليــاً التــي ميكــن 
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للحكومــات تنفيذهــا للتخفيــف مــن آثــار ذروة النفــط، وســتحدد هــذه اإلجــراءات 
بإيجــاز يف فقــرات هــذا العمــل.

ذروة النفط هي ظاهرة لم حتظ باهتمام كبير مع أن العواقب احملتملة لوصولها 
املبكر قد تكون كبيرة. مبا أّن ذروة النفط تتحدى الوضع الراهن، تعرض مؤيدو ذروة 

النفط لرد فعل عنيف مؤسف من قبل أصحاب املصالح الراسخة.

يف الواقع كلما كان هناك فهم أفضل لألفراد وصانعي السياسات لذروة النفط، 
زادت احتمالية اتخاذ القرارات املناسبة استعداداً للنهاية األخيرة لعصر النفط.

لقــد عــززت جهــود بعــض الباحثــن أمثــال كولــن كامبــل وجــان الرييــر الطريقــة 
ــوا  ــاز الطبيعــي. لقــد عمل ــة، وال ســيما النفــط والغ ــا املــوارد الطبيعي ــي نفهــم به الت
ألكثــر مــن 15 عاًمــا لزيــادة الوعــي حــول آثــار قيــود املــوارد علــى إنتــاج النفــط والغــاز 

علــى املســتوى العاملــي.

مع أنهما ليسا احملللن األوائل الذين يدرسان بيانات النفط ويتنبآن بانخفاض 
النفط  »نهاية  بعنوان   1998 عام  مقال  فإن عملهما، وخاصة  العاملي،  النفط  إنتاج 
الرخيص«، ميثل معلًما مهماً يف اجلدل طويل األمد حول املوارد املتوفرة. حيث تبرز 
النتائج املعروضة يف املقالة عن العديد من األعمال األخرى نظًرا لتحليلها الشامل 
النفط،  صناعة  داخل  عاًما   70 من  يقرب  ملا  مدمجة  دولية  خبرة  مع  والدقيق. 
باإلضافة إلى خبرتهما كمستشارين خارجين بعد التقاعد، حصل كامبل والهيرير 
بتجميع  قاموا  الذين  والناشطن  والعلماء  احملللن  من  املتنامي  املجتمع  ثقة  على 
جمعية دراسة ذروة النفط (ASPO) ، شبكة دولية من املهنين من خلفيات مختلفة 

مهتمن باستنفاد ثروات العالم من النفط والغاز وآثارها احملتملة.



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 10

ليــس كامبــل والهيريــر سياســين أو رجــال أعمــال أو علمــاء، ومــع ذلــك كان 
ألفكارهمــا وحتلياتهمــا تأثيــر كبيــر يف موضوعــات الطاقــة واســتراتيجية األعمــال 
والقضايــا اجليوسياســية وســيبقى كذلــك. مــع أهميتــه، فــإن »نهاية النفــط الرخيص« 
ليســت ســوى قطعــة واحــدة يف اإلنتــاج الفكــري الهائــل لــكا املؤلفــن. لقــد كانــا 
مهتمــن بهــذا املوضــوع لفتــرة طويلــة، لذلــك كان مــن الصعــب جــداً اختيــار مــا يجــب 
ــر  ــن وأكث ــل كتاب ــن كامب ــب كول ــل هــذا. كت ــاب مث ــه مــن كت ــه ومــا يجــب ترك تضمين
مــن 150 ورقــة علميــة حــول صناعــة النفــط، حيــث قــدم وجهــات نظــره حــول داللــة 

النفــط للحضــارة احلديثــة.

أنتــج جــان الرييــر أيضــاً عــدة عشــرات مــن املقــاالت والعــروض التقدمييــة، 
حيــث قــام بجمــع وتصحيــح ورســم جميــع البيانــات التــي ميكنــه احلصــول عليهــا عــن 
الطاقــة والوقــود األحفــوري واملــوارد املعدنيــة األخــرى. قــدم نتائجــه يف العديــد مــن 
املؤمتــرات والنــدوات. جــرى اســتخدام الرســوم البيانيــة اخلاصــة بــه مــن قبــل وكالــة 

الطاقــة الدوليــة ومجلــس الطاقــة العاملــي.

ــة تســتحق  ــن املعرف ــارات مجموعــة م ــن امله ــج م ــج عــن هــذا املزي ــة، ينت مجتمع
ــه مــن الضــروري  ــك، نعتقــد أن ــراء مــع وجهــات النظــر األخــرى. لذل املناقشــة واإلث
ــي  ــة، والت ــه األصلي ــى أعمال ــم باحلصــول عل مناقشــة عملهمــا. نوصــي القــارئ املهت

ــت. ــر اإلنترن ــد منهــا عب ــى العدي ــور عل ميكــن العث

ســنتعرف يف هــذا العمــل علــى التكويــن اجليولوجــي للنفــط والغــاز الطبيعــي، 
وهــي عمليــة تضمنــت سلســلة مــن الظــروف احملــددة وغيــر املنتظمــة يف تاريــخ 
كوكبنــا. صــار هــذا الوقــود األحفــوري، بســبب خصائصــه الفيزيائيــة الفريــدة، مصدر 
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الطاقــة الرئيســية للصناعــة، يف تقليــب العاقــات االجتماعيــة التــي تكشــفت علــى 
ــاج الصناعــي. منــط اإلنت

التكســير  مثــل  النفــط  الســتخرج  املســتخدمة  التقنيــات  ســنتناول  أيضــاً 
ــة، وتاريــخ نشــوء عصــر النفــط،  الهيدروليكــي، والنفــط الصخــري وتقنياتــه احلديث
ودول اخلليــج العربــي الســبع املنتجــة للنفــط، وسنســتفيض يف تنــاول مفهــوم )ذروة 
عصــر النفــط(، والتحديــات التــي تواجــه الطاقــة األحفوريــة، وأهميــة بدائــل الطاقــة 
املســتدامة، وكيــف يتكــون نهايــة عصــر النفــط وتداعياتــه علــى البشــرية، وكيــف 

ميكننــا تخفيــض اســتخدامات النفــط.
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ما هـــــو النفـــــط؟

الميكن للحضارة احلديثة أن تفكر يف يوم بدون البترول والبتروكيماويات. الوقود 
البترولي، مثل البنزين والديزل، هو الوقود الرئيسي جلميع مركبات النقل.

لقــد صــارت الســلع املصنعــة مــن البتروكيماويــات، مثــل الباســتيك واملطــاط 
واألليــاف الصناعيــة املشــتقة مــن البتــرول، جــزءاً ال يتجــزأ مــن حياتنــا اليوميــة.

ــم تتوافــر الوســائل  ــة مــا ل ــا احلديث ســيؤدي غيــاب البتــرول إلــى إنهــاء حضارتن
البديلــة. وســيكون النفــط اخلــام املســتقبلي أثقــل وملوثــاً باألمــاح واملعــادن غيــر 
املرغــوب فيهــا. ســيكون اإلنتــاج واملعاجلــة أكثــر تكلفــة مــن أي وقــت مضــى. لذلــك، 
مــن احملتــم االســتفادة مــن هــذا املــورد الطبيعــي املتضائــل بشــكل أكثــر حكمــة وكفــاءة 

مــن أجــل دعــم حضارتنــا.

النفــط مبفاهيمــه املختلفــة البتــرول أو الزيــت اخلــام أو الذهب األســود هو ســائل 
كثيــف قابــل لاحتــراق وهــو عبــارة عــن هيدروكربــون، مبعنــى أنــه يتكــون أساســاً مــن 
ذرات الكربــون والهيدروجــن، كمــا يحمــل يف بعــض األحيــان مــادة الكبريــت ضمــن 
مكوناتــه. تتعــدد ألوانــه مــن األخضــٍر إلــى األســوٍد، وكثافتــه مــن خفيــف كالبنزيــن إلــى 
ثقيــل كالقطــران وذلــك حســب مــكان وجــوده. غالبــاً مــا يجتمــع الغــاز الطبيعــي )غــاز 
امليثــان( والنفــط يف نفــس احلقــل، حيــث يتكــون يف نفــس الظــروف التــي يتشــكل فيهــا 
ــر أّن االختــاف يكمــن يف اختــاف درجــة حــرارة التشــكل. يعــد النفــط  النفــط غي
مصــدرا غيــر متجــّدٍد للطاقــة، ويُصنَّــف إلــى جانــب الفحــم ضمــن الوقــود األحفــوري 
لكونه تشــكل يف عصوٍر جيولوجيٍة ســالفة خال الترســب اجليولوجي الذي اســتغرق 
مايــن الســنن. املصــدر األساســي لتشــكل النفــط هــو املــادة العضويــة املتكونــة مــن 
بقايــا حيوانيــة ونباتيــة ميتــة، عامــة مــا تكــون بحريــة، ُحفظــت يف ظــروٍف خاصــة، 
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حيــث تُدفــن املــادة العضويــة حتــت أالف األمتــار مــن الطبقــات الرســوبية مــن الطمــي 
والرمــل أو الطــن. حتــدث هجرتــه ثــم تراكمــه بعــد تشــكله، ويتطلــب ذلــك توفــر 

عناصــر تســمى عناصــر النظــام البترولــي.

ومبعنــى آخــر فــإن البتــرول Petroleum  عبــارة عــن كتلــة أحفوريــة تراكمــت حتــت 
ســطح األرض منــذ زمــن بعيــد. يُعــرف البتــرول اخلــام بأنــه خليــط مــن مــواد عضويــة 
مختلفــة وهــو مصــدر الهيدروكربونــات، مثــل امليثــان، واإليثــان، والبروبــان، والبيوتــان، 
والبنتــان، ومختلــف الهيدروكربونــات البرافينيــة والنفثينيــة والعطريــة، وهــي اللبنــات 
األساســية للصناعــة العضويــة اليــوم. تُشــتق املنتجــات البتروليــة املختلفــة، مثــل 
ــات واألســفلت والشــموع وفحــم  ــوت التشــحيم واملذيب ــازي والســائل وزي ــود الغ الوق

الكــوك، مــن تكريــر النفــط اخلــام.

يتــم تصنيــع العديــد مــن الهيدروكربونــات اخلفيفــة واملــواد الكيميائيــة العضويــة 
األخــرى عــن طريــق املعاجلــات احلراريــة والتحفيزيــة لهــذه الهيدروكربونــات. تنقســم 
صناعــة معاجلــة الهيدروكربونــات أساًســا إلــى ثاثــة أنشــطة متميزة - إنتــاج البترول 

وتكريــر البتــرول وتصنيــع البتروكيماويــات.



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 14

تنتــج مصــايف النفــط غــاز الطهــي )غــاز البتــرول املســال(، وروح احملــرك )املعروفــة أيضــًا باســم البنزيــن أو 
البنزيــن(، والنفثــا، والكيروســن، ووقــود توربينــات الطيــران )ATF(، والديــزل عالــي الســرعة )HSD(، وزيــوت 
التشــحيم األساســية، والشــمع، وفحــم الكــوك، والبيتومــن )أو األســفلت(، ومــا إلــى ذلــك، والتــي تكــون يف 
والهيدروجــن  الكربــون  مــن  املكونــة  العضويــة  )املركبــات  املختلفــة  الهيدروكربونــات  مــن  خليطــًا  الغالــب 

كعناصــر رئيســية مكونــة(.

يف مصنــع بتروكيماويــات )حيــث ينتــج واحــد أو أكثــر مــن املــواد البتروكيماويــة( 
أو يف مجمــع بتروكيمــاوي )حيــث تنتــج العديــد مــن املنتجــات البتروكيماويــة(، وتنتــج 
الهيدروكربونــات النقيــة أو املــواد الكيميائيــة العضويــة األخــرى مــع رقــم ونــوع محــدد 

مــن العناصــر املكونــة أو املركــب مــن املنتجــات املوجــودة يف املصــايف.
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وهكــذا، يجــري اشــتقاق البتروكيماويــات مــن املنتجــات البتروليــة التــي يحصــل 
عليهــا مــن املصــايف. املنتجــات مــن مجمــع البتروكيماويــات هــي الباســتيك واملطــاط 
واألليــاف االصطناعيــة واملــواد اخلــام للصابــون واملنظفــات والكحــول والدهانــات 

واملســتحضرات الصيدالنيــة، إلــخ.

نظــراً ألن البتــرول هــو خليــط مــن مئــات اآلالف مــن املركبــات الهيدروكربونيــة، 
ــع، نظــًرا لتقــدم  ــدة. يف الواق ــات اجلدي ــد مــن املركب ــق العدي ــة لتخلي ــاك إمكاني فهن
التكنولوجيــا اجلديــدة، يختــرع بتروكيماويــات جديــدة وستســتمر إضافتهــا إلــى هــذه 

الصناعــة يف املســتقبل القريــب.

تصنيــع  كان  متناميــة.  صناعــة  البتروكيماويــات  صناعــة  تــزال  ال  ثــم،  ومــن 
البتروليــة منخفضــة القيمــة هــو اخليــار  البتروكيماويــات القيمــة مــن املنتجــات 
اجلــذاب الرئيســي لصناعــة التكريــر التــي تســتثمر يف صناعــة البتروكيماويــات. 
ومــن ثــم، فــإن املصــايف احلديثــة هــي، يف الواقــع، مصفــاة مــع مجمعــات بتروكيماويــة.

• معاييـــر تشــــكل النفــــــط	
النفــط هــو مــورد محــدود تشــكل على مدى ماين الســنن مبصادفــة جيولوجية. 
وحتــى يتطــور النفــط إلــى شــكل قابــل لاســتخراج، يجــب اســتيفاء ســبعة معاييــر. إذا 
لــم يجــر اســتيفاء أحــد هــذه املعاييــر فقــط، فلــن يعثــر علــى نفــط قابــل لاســتخراج. 

هــذه املعاييــر محــددة جــداً واحتمــاالت حتقيقهــا جميعــاً صغيــرة جداً. 

حُتفــظ الرواســب الغنيــة باملــواد العضويــة يف أعمــاق قاع البحــر القدمي. ميكن أن . 1
حتــدث هــذه العمليــة عــن طريــق موت الكائنات احلية على الســطح، واســتقرارها 
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ــل  ــة قب ــى العناصــر الغذائي ــي حتافــظ عل ــط الت ــاع، وأمنــاط دوران احملي يف الق
أن تتمكــن البكتيريــا مــن تفكيكهــا. تشــكل الصخــور الرســوبية الغنيــة باملــواد 
العضويــة الازمــة لتكويــن النفــط أقــل مــن 1 % مــن جميــع الصخــور الرســوبية، 

وهــو ســبب رئيســي لعــدم وفــرة النفــط.

علــى مــدى مايــن الســنن، يجــب دفــن هــذه الرواســب الغنيــة باملــواد العضويــة . 2
ــوب نحــو 79  يف صخــور حتــت 2 كــم للوصــول إلــى نطــاق درجــة احلــرارة املطل
درجــة مئويــة. يجــري تقســيم اجلزيئــات العضويــة الكبيــرة عنــد درجــة احلــرارة 
والضغــط هــذه إلــى مــا بــن خمــس ذرات وعشــرين ذرة كربــون، ومــن ثــم تشــكل 

النفــط اخلــام.

ال ميكــن دفــن الرواســب والنفــط أكثــر مــن 5 كــم. عــاوة علــى هــذا العمــق، . 3
تنقســم اجلزيئــات العضويــة إلــى ذرة كربــون واحــدة وتصيــر ميثانــاً نقيــاً تقريبــاً. 

ومــن ثــم فــإن »نافــذة النفــط« تتــراوح مــا بــن 2 و 5 كــم.

ــل . 4 ــاء، فســوف ينتق ــة مــن امل ــل كثاف ــاء وهــو أق ــذوب يف امل نظــراً ألن النفــط ال ي
بشــكل طبيعــي إلــى الســطح. تشــير التقديــرات إلــى أن 90 % مــن النفــط يتســرب 
إلــى الســطح. لذلــك فــإن نســبة 10 % املتبقيــة مــن النفــط محصــورة حتــت 
األرض بأشــياء مثــل الشــعاب األحفوريــة أو العدســات الرمليــة أو القبــاب أو حتــى 

مواقــع آثــار النيــازك.

صخــور اخلــزان، علــى ســبيل املثــال يجــب أن يكــون احلجــر الرملــي أو احلجــر . 5
اجليــري أو الدولوميــت موجــودًة الحتــواء النفــط. ال توجــد كهــوف كبيــرة مفتوحــة 

يف نافــذة النفــط، ومــن ثــم يجــب االحتفــاظ بالنفــط يف الصخــور املســامية.
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يجــب أن تظهــر هــذه الصخــور املســامية نفاذيــة، أي يجــب أن تكــون متصلــة . 6
ببعضهــا بعضــاً، حتــى يتمكــن النفــط مــن التدفــق بســهولة منهــا.

وجــود مانــع للتســرب يعــرف باســم صخــرة الغطــاء، علــى ســبيل املثــال يجــب أن . 7
يكــون امللــح أو األنهيدريــت قــد تشــكل كحاجــز بــن الســطح وخــزان النفــط. حتــى 
تســرب صغيــر مثــل قطــرة واحــدة يف الثانيــة ميكــن أن يســتنزف بليــون برميــل 
نفــط خــال 100 مليــون ســنة. نظــراً ألن عــدداً مــن حقــول النفــط أقــدم مــن هــذا 
ــر حقــول  ــى أكب ــل ميكــن أن يســتنزف حت ــإن التســرب الضئي ــي، ف اإلطــار الزمن

النفــط احملتملــة.

• تطــــور ظهــــور الوقـــــود األحفـــــــوري	
ــة للعمليــة اجليولوجيــة التــي  وســط التعقيــدات اجليولوجيــة والبيولوجيــة الهائل
حدثــت علــى مــدى األربعــة بايــن ســنة املاضيــة، أدت سلســلة مــن األحــداث النــادرة 
جــداً، شــبه التافهــة )مــن منظــور العمليــات اجليولوجيــة األكبــر التــي كانــت حتــدث( 
إلــى تكويــن النفــط والغــاز )والفحــم( اللــذان ميثــان أهميــة كبيــرة لنــا وقــد شــكا 

الكثيــر مــن ثروتنــا احلاليــة.

يبــدو أنــه يف تاريــخ األرض بكاملــه كانــت هنــاك فتــرات وجيــزة قليلــة فقــط جــرى 
ــه اســتلزم شــروطاً  ــى أن تكوين ــرة مــن النفــط، ممــا يشــير إل ــة كبي ــن كمي فيهــا تكوي
محــددة جــداً. وفقــاً للبيانــات احلاليــة، مت توليــد نحــو 90 % مــن احتياطيــات النفــط 

والغــاز القابلــة لاســتخراج خــال ســت فتــرات:

السليوري )9 % من احتياطيات العالم، قبل 440 - 410 مليون سنة(.. 1



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 18

الديفوني األعلى - تورنايزي )8 %، قبل  375 - 350 مليون سنة(.. 2

بنسلفانيا - بيرميان السفلى )8 %، 320 - 290 مليون سنة مضت(.. 3

العصر اجلوراسي العلوي )25 %، قبل  170 - 145 مليون سنة(.. 4

العصر الطباشيري األوسط )%29، قبل  90  -  120 مليون سنة(.. 5

أوليجوسن - ميوسن )12.5 %، قبل  5 - 36 مليون سنة(.. 6

وفًقــا لهــذه األرقــام، ميثــل تكويــن النفــط أقــل مــن 10 % مــن تاريــخ الكوكــب. يتــم 
حتديــث هــذه املعلومــات باســتمرار وهــذه األرقــام بعيــدة كل البعــد عــن كونهــا نهائيــة، 
لكنهــا تعطينــا فكــرة جيــدة عــن املشــكلة. ملــاذا كانــت األوقــات التــي تشــكل فيهــا 

النفــط بكميــات كبيــرة نــادرة جــداً؟

ــاخ  ــخ من ــة جــداً يف تاري ــرة دافئ ــون فت ــدء، كان مــن الضــروري أن تك ــادئ ذي ب ب
األرض. كان هــذا ضروريــاً للحصــول علــى ظــروف مواتيــة جــداً لتكاثــر النباتــات 
املائيــة أو البحريــة الصغيــرة )العوالــق النباتيــة( - التــي يتكــون منهــا النفــط - وحتــى 

ال تختلــط املســطحات املائيــة مــن أعلــى إلــى أســفل.

ثانيــاً، كان البــد مــن حــدوث ذلــك خــال فتــرة زمنيــة كانــت هنــاك حتــركات مهمــة 
لصفائــح األرض بحيــث تشــكلت بحيــرات عميقــة جــداً )أو مناطــق ســاحلية(. ميكننــا 
ــا،  ــرات املتصدعــة يف شــرق إفريقي ــوم يف البحي ــة حتــدث الي ــرى ظروفــاً مماثل أن ن
حيــث يتحــرك ســاحل القــارة شــرقاً، تــاركاً وراءه سلســلة مــن البحيــرات الرائعــة 
ــإن ســطح  ــة، ف ــرات يف املناطــق املداري ــة جــداً. ونظــراً لوجــود هــذه البحي والعميق
ــط  ــة خل ــب ويضمــن عــدم إمكاني ــى منــو الطحال ــاء دافــئ جــداً، ممــا يســاعد عل امل
القيعــان البــاردة مــع الســطح. نظــراً لعــدم وجــود اختــاط يف القــاع، ال يوجــد انتقــال 
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لألكســجن مــن الغــاف اجلــوي )ال يحــوي قــاع هــذه البحيــرات علــى أكســجن(. قــد 
تكــون حدثــت ظــروف مماثلــة خــال فتــرات االحتبــاس احلــراري. وهــذا يعنــي أن أي 
طحالــب تغــرق لــن تتحــول إلــى ثانــي أكســيد الكربــون بــل ســتتعرض للهجــوم مــن قبــل 
البكتيريــا الاهوائيــة وتتراكــم كحطــام عضــوي علــى مــدى آالف أو مايــن الســنن.

العملية األولية يف تكوين مكامن النفط والغاز. زيادة التمثيل الضوئي يف البيئات املائية غير املختلطة، 
ويرجع ذلك على األرجح إلى االحتباس احلراري، خالل فترة تكوين البحيرات العميقة أو املناطق 

الساحلية، يليها ترسب الطحالب يف بيئة نقص األكسجن.

هــذه بدايــة تكويــن النفــط، لكــن هنــاك اعتبــارات أخــرى. مــن الضــروري أن يكــون 
لديــك منــاخ ممطــر - نتيجــة لتغيــر املنــاخ علــى األرجــح - بحيــث جتلــب األنهــار 
ــاع بالرواســب  ــة يف الق ــواد العضوي ــل، وتغطــي امل ــي والرم ــن الطم ــة م ــات هائل كمي
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ملايــن الســنن اإلضافيــة. ينتــج عــن هــذا طبقــات ثقيلــة مــن الرواســب والصخــور 
التــي تغطــي النفــط وتضمــن أن املــواد العضويــة ســوف يجــري طهيهــا مــع الضغــط 
ملــدة 100 مليــون ســنة أو نحــو ذلــك. والنتيجــة هــي أن اجلزيئــات املعقــدة الطويلــة 

مــن املــادة العضويــة »تتمــزق« إلــى جزيئــات أقصــر.

يــؤدي ترســب الرواســب اجليولوجيــة إلــى زيــادة الضغــط ودرجــة احلــرارة، ممــا يوفــر الظــروف الالزمــة لتحلــل 
املــواد العضويــة وحتويلهــا إلــى معــادن هيدروكربونيــة )صخــور املصــدر(.

من الواضح أن هذه الظروف لم حتدث كثيراً، ولكن ال يزال هناك اعتبار مهم 
آخر. نظراً ألن النفط والغاز أخف بكثير من الرواسب التي تغطيهما، فإنها متيل إلى 
الهجرة إلى أعلى من »صخور املصدر« من خال الرواسب املسامية. فقط عندما 
تواجه صخور الغطاء غير منفذة، مثل أنواع خاصة من احلجر الرملي أو امللح، حيث 
يجري التقاطها بوساطة تراكيب صائدة، مما يشكل اخلزانات التي ميكننا استغالها.
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ومــن ثــم، فــإن هــذه األحــداث النــادرة واخلاصــة التــي حدثــت منذ ماين الســنن 
ضروريــة للحيــاة الصناعيــة احلديثــة كمــا نعرفهــا، ومــع ذلــك كانــت نــادرة جيولوجيــاً 
لدرجــة أنهــا لــم حتــدث تقريبــاً! هــذا هــو الســبب يف أن النفــط نــادر نســبياً اليــوم 

وملــاذا ال ميكننــا توقــع العثــور علــى املزيــد!

الهيدروكربونــات الناجتــة أخــف مــن املــاء ومتيــل إلــى الهجــرة ألعلــى مــن خــالل الشــقوق واملســام يف الرواســب 
الســفلية حتــى جتــد صخــورًا غيــر منفــذة )صخــور الغطــاء( التــي متنعهــا مــن الهــروب إلــى الســطح. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، يجــب أن تكــون الطبقــة التــي تضــم الهيدروكربونــات ذات مســامية كافيــة للســماح بحركتهــا »احلــرة« 
)صخــور اخلــزان(؛ وإال فــإن االســتخراج ســيتطلب حقــن الغــاز عنــد ضغــوط عاليــة جــدًا، ليصيــر مكلفــًا أو 

غيــر مناســب.
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نشـــــــأة البتــــــــرول	 
هنــاك ثــاث نظريــات تفســر أصــل ونشــأة البتــرول همــا: النظريــة البيولوجيــة أو 

العضويــة والنظريــة الكيميائيــة والنظريــة املعدنيــة.

النظرية البيولوجية أو العضوية

تقــرر النظريــة اخلاصــة باألصــل البيولوجــي أو العضــوي أن البترول قد تكون من 
بقايــا بعــض الكائنــات احليــة احليوانية والنباتية، وبخاصــة األحياء البحرية الدقيقة، 
ــا كائنــات أخــرى بعــد موتهــا يف قيعــان البحــار واحمليطــات،  التــي جتمعــت مــع بقاي
واختلطــت بالرمــال وبالرواســب األخــرى، وتزايــد ســمكها وتعرضــت لضغــوط هائلــة 
وارتفعــت حرارتهــا إلــى درجــات عاليــة جــداً بفعــل حتــركات القشــرة األرضيــة وتأثيــر 
حــرارة باطــن األرض، فتحولــت إلــى طبقــات مــن الصخــور الرســوبية تســمى بصخــور 
املصــدر، والتــي يف ثناياهــا حتولــت البقايــا العضويــة الغنيــة بالكربــون والهيدروجــن 
إلــى مــواد هيدروكربونيــة، تكــون منهــا زيــت البتــرول والغــاز الطبيعــي بفعــل عوامــل 
الضغــط واحلــرارة والنشــاط البكتيــري الــذي قــام بــدور مهــم يف انتــزاع األكســجن 
والكبريــت والنيتروجــن مــن املركبــات العضويــة بخايــا الكائنــات احليــة. وتعتبــر 
نظريــة النشــأة العضويــة للبتــرول هــي األكثــر قبــوال بــن العلمــاء املعاصريــن ألســباب 
عديــدة، أولهــا اكتشــاف الغالبيــة العظمــى مــن حقــول البتــرول يف الصخور الرســوبية، 
وبالقــرب مــن شــواطئ البحــار، أو يف قيعانهــا مثــل اخلليــج العربــي  وخليــج الســويس 
ــة فــإن  ــة أو املتحول وبحــر الشــمال. أمــا البتــرول املوجــود يف بعــض الصخــور الناري
مصــدره هــو الهجــرة مــن صخــور رســوبية مجــاورة. ثانيهــا أن الزيــت املســتخرج مــن 
باطــن األرض يحتــوي عــادة علــى بعــض املركبــات العضويــة التــي يدخــل يف تركيبهــا 
النيتروجــن والفوســفور والكبريــت، وهــي عناصــر ال توجــد يف كبريتيــدات الفلــزات 
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بــل توجــد يف خايــا الكائنــات احليــة فقــط، ســواء كانــت حيوانيــة أم نباتيــة. وثالثهــا 
متيــز البتــرول بخاصيــة النشــاط الضوئــي التــي تــكاد تنفــرد بهــا املــواد العضويــة. وملــا 
كانــت املــواد العضويــة املترســبة هــي املصــدر األساســي الــذي نشــأ منــه البتــرول، فــإن 
صفاتــه الطبيعيــة وخصائصــه الكيميائيــة تختلــف باختــاف طبيعــة الكائنــات احليــة، 

ومكونــات الصخــور الرســوبية احلاويــة لــه.

النظرية املعدنية 

صاحــب هــذه الفرضيــة هــو العالــم الروســي ماندليف الذي أشــار إلــى ان البترول 
تكــّون نتيجــة لتعــرض بعــض رواســب كبريتيــدات الفلــزات املوجــودة يف باطــن األرض 
لبخــار املــاء، ذلــك ألن كربيــد الكالســيوم يتفاعــل مــع املــاء مكونــا الهيدروكربــون غيــر 
املشــبع »األســيتلن«. ومــا جعــل هــذه النظريــة غيــر مقبولــة هــو أن النــدرة الشــديدة 
لرواســب الكبريتيــدات يصعــب معهــا تصــور أنهــا كانــت موجــودة بكميــات هائلــة 
وكافيــة لتكويــن مــا اســتخرج فعــا مــن زيــت البتــرول ومــا ال يــزال موجــوداً يف باطــن 
ــا  ــد أن تكــون يف ثناي ــدات إن وجــدت فاب ــل هــذه الكبريتي ــا فمث األرض. وجيولوجي
الصخــور البركانيــة بدليــل خــروج غــازات هيدروكربونيــة مــن فوهــات البراكــن، بينمــا 

ال يوجــد البتــرول إال يف طبقــات الصخــور الرســوبية.

النظرية الكيميائية

ــت يف الزمــن  ــات قــد تكون ــة أن بعــض الهيدروكربون ــة الكيميائي ــرض النظري تفت
القــدمي باحتــاد الهيدروجــن بالكربــون، ثــم انتشــرت يف باطــن األرض، واختزنــت 
فيهــا، وحتولــت إلــى زيــت البتــرول، الــذي بــدأ يتســرب إلــى ســطح األرض عــن طريــق 
بعــض الشــقوق والصــدوع يف القشــرة األرضيــة، أو عــن طريــق حفر آبار االستكشــاف 
أو امليــاه، وظهــرت الهيدروكربونــات علــى هيئــة غــازات طبيعيــة وبتــرول، أو بقيــت يف 
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بعــض الطبقــات املســامية. ومــا يدعــم هــذه النظريــة هــو وجــود احتياطيــات هائلــة 
مــن البتــرول يف مناطــق صغيــرة جــداً يف مســاحتها كاخلليــج العربــي، والــذي يحتــوي 
ــون هــذه املســاحة  ــل أن تك ــي، وال يعق ــرول العامل ــد للبت ــي االحتياطــي املؤك ــى ثلث عل
ــي أن  ــة تعن ــة. هــذه النظري ــات احلي ــا الكائن ــن بقاي ــة م ــغ الضخام ــع بال ــكان جتم م
هنــاك احتمــاالت كبيــرة للغــاز الطبيعــي والبتــرول يف أماكــن كثيــرة مــن األرض، وأن 
باطــن األرض يحتــوي علــى مصــدر ال ينضــب مــن الهيدروكربونــات املكونــة للبتــرول. 
ويثــق بعــض العلمــاء مــن الواليــات املتحــدة والســويد وروســيا بصــدق هــذه النظريــة، 
إذ جــرى احلفــر علــى أعمــاق تناهــز خمســة آالف متــر أو أكثــر، بــل إن عمــق بعــض 
اآلبــار االستكشــافية يف روســيا وصــل إلــى 15كــم يف الــدروع اجلرانيتيــة لشــبه جزيــرة 

»كــوال« شــمال الدائــرة القطبيــة.

مكونــــات البتـــرول وأماكـــن تواجـــده	 
تقــع املصــادر الرئيســية للبتــرول اخلــام يف منطقــة الشــرق األوســط )الســعودية 
والعراق والكويت والبحرين وعمان وإيران( وفى أمريكا الشمالية )واليات بنسلفانيا 
وكاليفورنيــا وتكســاس وكنــدا( ويف االحتــاد الســوفيتي )القوقــاز وباكــو( ويف أمريــكا 
اجلنوبيــة )فنزويــا واألرجنتــن وكولومبيــا( ويف أفريقيــا )ليبيــا واجلزائــر ونيجيريــا( 
واندونيســيا وهنالــك بعــض الــدول األخــرى ولكــن كميــات اإلنتــاج فيهــا قليلــة. يختلــف 
تركيــب البتــرول اخلــام حســب مناطــق اإلنتــاج فالبتــرول األمريكــي يتكــون بشــكل 
رئيســي مــن الهيدروكربونــات ذات السلســة املســتقيمة بينمــا يتكــون البتــرول الروســي 
ــان احللقــي  ــا البنت ــات( وأهمه ــة CnH2n )النافثين ــة ذات الصيغ ــات احللقي مــن املركب
والهكســان احللقــى ومشــتقاتهما. أمــا بقيــة أنــواع البتــرول فإنهــا حتتــوي علــى كًا 
مــن النوعــن األلكانــات املشــبعة االعتياديــة واحللقيــة. ويحتــوي البتــرول كذلــك علــى 
كميــات قليلــة (0.1  - 3 %) مــن املركبــات األوكســيجينية )احلوامــض النافثينيــة( والتى 
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تتميــز علــى أنهــا مشــتقات البنتــان احللقــي ومــن املركبــات النيتروجينيــة والكبريتيــة 
ــدات والثايوفــن وغيرهــا(،  ــان والكبريتي ــن واملركبت ــن والكوينول )مشــتقات البيريدي
أمــا البتــرول املوجــود يف بورنيــو )أندونســيا( فإنــه يحتــوى علــى كميــات كبيــرة مــن 

الهيدروكربونــات األروماتيــة.

املكونات الكيميائية للبترول اخلام وأهميتها

يتــم فصــل املكونــات الكيميائيــة للبتــرول اخلــام بواســطة التقطيــر التجزيئــي إلــى 
أربــع أجــزاء رئيســية همــا:

1 .oالبترول )اجلازولن( يف حرارة 200 - 40 م

2 .oزيت البارافن )الكيروسن( يف حرارة 250 – 40 م

3 .oزيت الغاز )زيت الديزل ، زيت الوقود، الزيت الثقيل ( يف حرارة 300 – 250 م

4 .oزيوت التشحيم، الشحوم، املشع البارافيني واجلازولن أكثر من 300 م

أما ما يترسب بعد ذلك فهي منتجات أسفلتية

عنــد إجــراء تقطيــر جزيئــي بكفــاءة عاليــة ألجــزاء البتــرول والتــي حتتــوي علــى 
نظائــر الهيدروكربونــات املشــبعة املتضمنــة مــن C5 - C10 فــأن النــواجت تكــون:

 	oإيثر بترولي 70 – 40  م

 	oبترول خفيف  90 – 70 م

 	oليكروين  120 – 90  م

 	oبترول ثقيل 200 – 120  م
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ــى C6 فمــا  ــة عل ــات احلاوي ــر للهيدروكربون ــر بالذكــر أن فصــل النظائ مــن اجلدي
ــاً وذلــك لكثــرة أعــداد هــذه املركبــات وتقــارب درجــة غليانهــا أمــا  فــوق يكــون صعب
مكونــات اجلازولــن فإنهــا تســتخدم كمذيبــات وعوامــل اســتخاص للزيوت والشــحوم 
واالصمــاغ إضافــة إلــى اســتخدامها كوقــود للســيارات والطائــرات بينمــا تســتخدم 
مكونــات الكيروســن (C16 – C6) كمصــدر لإلضــاءة والتدفئــة. يســتخدم زيــت الغــاز 
الــذي يحتــوي علــى هيدروكربونــات مــن (C18 – C12) يف محــركات الديــزل وكمصــدر 
للحــرارة، أمــا اجلــزء الصلــب مــن البتــرول فأنــه يقطــر يف درجــات قليلــة للحصــول 
علــى الهيدروكربونــات ثــم يعــرض للتقطيــر حتــت الضغــط املختــزل للحصــول علــى 
مزيتــات ذو جــودة عاليــة )زيــوت احملــركات والفازلــن( احلاويــة علــى (C22 – C16) وهــذه 
الزيــوت تكــون مضــادة لألكســدة وذات ثبــات عــال جتــاه احلــرارة العاليــة والتــآكل. 
يتــم احلصــول علــى شــمع البارافــن ذو األهميــة الصناعيــة بواســطة البلــورة مــن جــزء 
ــات مشــبعة تتضمــن مــن C40 – C20 وذات  ــى هيدروكربون ــاً عل ــات ويكــون حاوي املزيت
درجــات انصهــار تتــراوح بــن 45 – 60 مo، وتنحصــر اســتخداماتها كبادئــة لتفاعــات 
األكســدة للهيدروكربونــات ويف صناعــة الشــموع وأعــواد الثقــاب ويف املــواد العازلــة. 
مــع تطــور احملــركات واآلالت فقــد ازدادت احلاجــة إلــى الوقــود بشــكل كبيــر وخاصــة 
وقــود الســيارات والطائــرات، األمــر الــذي تطلــب بحوثــاً مســتمرة الكتشــاف واعتمــاد 
ــات  ــي إلــى مركب ــي العال ــوزن اجلزيئ ــات ذات ال ــل الهيدروكربون ــدة لتحوي طــرق جدي
ذات جزيئــات صغيــرة وبديلــة للوقــود )التكســير احلــراري( والصطنــاع البتــرول مــن 

الفحــم.

النظـــــــــام البترولــــــــي	 
يشــمل النظــام البترولــي كل العناصــر والعمليــات اجليولوجيــة األساســية لعمليــة 

توليــد وانتــاج النفــط كمــا هــو موضــح ادنــاه. تشــمل هــذه العناصــر التالــي: 
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عناصر النظام البترولى

صخـــــور املصــــــــدر	 
ــة الناجتــة مــن مــوت الكائنــات  تســمح عمليــة الترســب مــن دفــن املــواد العضوي
احليــة املختلفــة النباتيــة واحليوانيــة وحفظهــا وحجزهــا بعيــداً عــن األكســجن، 
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وتكــون أغلبهــا عبــارة عــن طحالــب وكائنــات دقيقــة، فتمنعهــا مــن أن تفســد، أي مــن 
ــة  ــواد العضوي ــزداد عمــق امل ــع مــرور الزمــن واســتمرار الترســيب ي أن تتأكســد. وم
وبالتالــي تزيــد كتلــة الطبقــات الضاغطــة مــن األعلــى. ويــؤدي تزايــد الضغــط ودرجــة 
احلــرارة ملايــن الســنن إلــى نضــج املــادة العضويــة وحتولهــا إلــى هيدروكربونــات. 
ــة بصخــور املصــدر،  ــى املــادة العضوي ــوي عل وتســمي الصخــور الرســوبية التــي حتت
وغالبــاً مــا تكــون صخــور طفليــة أو طينيــة أو مــن أنــواع معينــة مــن الصخــور اجليرية. 
لكــي يكــون الصخــر مصــدراُ جيــداً إلنتــاج الهيدروكربونــات، يجــب أن يتميــز بثــاث 
خصائــص وهــي توفــر كميــة كافيــة مــن املــواد العضويــة ال تقــل عــن 0.5 % مــن مجمــل 
الكربــون الكلــي مــن وزن الصخــر، وأن تكــون قــادرة علــى إنتــاج النفــط والغــاز بكميــات 
وفيــرة، وأن تصــل إلــى مرحلــة النضــوج املناســبة. اخلاصيتــن االولــى والثانيــة يتحكــم 
فيهمــا مــكان الترســيب امــا اخلاصيــة الثالثــة فتتحكــم فيهــا التراكيــب والتاريــخ 

التكتونــي للمنطقــة.

وميكن تصنيف صخور املصدر إلى:

صخــور املصــدر احملتملــة: هــي الصخــور التــي حتتــوي علــى مواد عضويــة بكميات  أ. 
كافيــة لتوليــد الهيدروكربونــات إذا مــا تعرضــت للنضــج احلــراري الــكايف.

ــي تعرضــت لنضــج حــراري مناســب  صخــور املصــدر الفعالــة: هــي الصخــور الت ب. 
واصبحــت مولــدة للهيدروكربونــات يف الوقــت احلاضــر.

توليــد  عــن  توقفــت  التــي  الصخــور  هــي  الفعاليــة:  قليلــة  املصــدر  صخــور  جـــ. 
الهيدروكربونــات بســبب انخفــاض درجــة احلــرارة بســبب التكتونيــة او فقــد جــزء 

كبيــر مــن املــادة العضويــة قبــل نضوجهــا.
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ــاج  ــى انت صخــور املصــدر املســتهلكة: وهــي الصخــور التــي اســتنفذت قدرتهــا عل د. 
الهيدروكربونــات الفتقارهــا للمــواد العضويــة او وصولهــا الــي مرحلــة النضــج 

احلــراري املتزايــد.

صخــــــور اخلـــــــزان	 
فراغات  على  تركيبها  يحتوي يف  الذي  الصخر  املكمن هو  أو  صخر اخلزان    
)مسامات( أو شقوق متصلة ببعضها أو فجوات تسمح بانتقال واختزان املوائع داخلها. 

وتقسم الصخور اخلازنة إلى نوعني رئيسني هما:
الصخــور اخلازنــة الفتاتيــة: وتتمثــل باحلجــر الرملــي والكوجنلوميــرات، حيــث أ. 

يعتبــر احلجــر الرملــي أفضــل الصخــور لتجمــع البتــرول نتيجــة الحتوائــه علــى 
ــة عاليتــن. مســامية ونفاذي

الصخــور اخلازنــة الكربونيــة: وتتمثــل باحلجــر اجليــري والدولوميــت، وغالبــا ب. 
ــي حتــدث للصخــور  ــة الت ــة نتيجــة لإلذاب ماتكــون مســامية هــذه الصخــور ثانوي

ــد الترســيب. بع

صخــــــور الغطــــــــاء	 
وهي صخور غير منفذة تعمل على منع انتقال املوائع من خاله وتتمثل باملتبخرات 

والطفل واحلجر اجليري الصلب، وتعتبر املتبخرات أفضل صخور الغطاء.

املصائـــــد البتروليـــــــة	 
املصيــدة هــي نســق هندســي للطبقــات الرســوبية يســمح للبتــرول أو الغــاز أو 
لكليهمــا بالتجمــع فيــه بكميــات اقتصاديــة، ويحــول دون هروبهمــا منهــا، ويتخــذ هــذا 
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النســق الطبقــي الهندســي أشــكاالً عــدة، لكــن تظــل الســمة الرئيســية للمصيــدة 
هــي وجــود صخــر مســامي نفــاذ مغطــى بصخــور حابســة غيــر منفــذة. ويعــد املــاء 
عامــًا أساســياً يف توجيــه البتــرول والغــاز إلــى املصيــدة يف أغلــب احلــاالت، مثلمــا 
ــذا  ــاج، وهك ــة اإلنت ــار يف مرحل ــى فتحــات اآلب ــاز إل ــرول والغ يســاعد يف إزاحــة البت
تكــون املصيــدة مــكان تبــادل نشــط للســوائل. ويســمى اجلــزء املنتــج مــن مصيــدة 
البتــرول بنطــاق العطــاء Pay zone، ويختلــف ســمكه مــن متريــن يف بعــض حقــول 
واليــة تكســاس بالواليــات املتحــدة األمريكيــة إلــى مئــات األمتــار يف حقــول بحــر 
الشــمال والشــرق األوســط. ومــع ذلــك ليــس ضروريــا أن تنتــج كل كميــة البتــرول 
يف “نطــاق العطــاء اإلجمالــي”، ولــذا منيــز بينــه وبــن “العطــاء الصــايف” الــذي ميثــل 
الســمك العمــودي التراكمــي للمكمــن املنتــج للبتــرول. ويف تطويــر أي مكمــن بترولــي 
البــد مــن حتديــد نســبة املنتــج الصــايف إلــى املنتــج اإلجمالــي يف احلقــل. وميكــن إنتــاج 
البتــرول مــن خــط مســتوى Spill Plane حتــى قــرب الهامــة Crest وهــي أعلــى نقطــة 
ــاز أو كليهمــا،  ــرول أو الغ ــى البت ــدة عل ــوي املصي ــدة.  ومــن املمكــن أن حتت يف املصي
وميثــل ســطح متــاس البتــرول واملــاء Oil Water Contact-OWC أعمــق مســتوى إلنتــاج 
البتــرول، بينمــا يعتبــر ســطح متــاس الغــاز والبتــرول Gas Oil Contact-GOC أدنــى 
مســتوى إلنتــاج الغــاز، ومــن الضــروري حتديــد هذيــن الســطحن بدقــة قبــل حســاب 

احتياطــي البتــرول والغــاز الطبيعــي يف املكمــن وتقديــر معــدل اإلنتــاج.
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ــة  ــدوى االقتصادي ــرول ذات اجل ــد البت ــف مصائ ــي تصني ــا يل وفيم
ــام 1985. ــيلي ع ــم س ــه العال ــذي قدم وال

املصائد التركيبية. 1

هــي مصائــد تنشــأ بفعــل احلــركات التكتونيــة التــي حتــدث لصخــور القشــرة 
األرضيــة وتشــمل مصائــد الطيــات احملدبــة ومصائــد الصــدوع. يتجمــع النفــط يف 
مصائــد الطيــات احملدبــة عنــد القمــة وتنقســم مصائــد الطيــات احملدبــة الــى نوعــن. 
النــوع األول هــو مصائــد الطيــات احملدبــة االنضغاطيــة والتــي تنتــج مــن االنضغــاط 
ــة.  ــب بجــوار الساســل اجلبلي ــة وتوجــد يف الغال ــر يف القشــرة األرضي بفعــل تقصي
النــوع الثانــي هــو مصائــد الطيــات احملدبــة احملكمــة حيــث يــؤدي الشــد يف القشــرة 
األرضيــة الــى تكــون مرتفعــات ومنخفضــات يف األعمــاق ونتيجــة للترســيب التفاضلي 
تترســب الطبقــات مكونــة طيــات محدبــة فــوق املرتفعــات. وتقــوم الصــدوع بــدور مهــم 
ومباشــر يف تكويــن املصائــد، حيــث تعمــل علــى وضــع الطبقــات غيــر املنفــذة يف 
ــاده. كمــا  ــه واصطي ــع مــن هجرت ــة للنفــط ممــا مين ــق الطبقــات املنفــذة احلامل طري
قــد يكــون للصــدع دور غيــر مباشــر يف اصطيــاد البتــرول، بــأن يشــترك يف ذلــك مــع 
ــة. وقــد يكــون ســطح متــاس  ــر النفاذي ــل الطــي أو تغيي ــة أخــرى، مث ظواهــر تركيبي
الغــاز والبتــرول متصــا يف املصيــدة احملدبــة املتأثــرة ببعــض الصــدوع، وعندئــذ 
يكــون عنصــر االصطيــاد الرئيســي هــو الطــي، أو غيــر متصــل فيكــون الصــدع هــو 
العامــل الرئيســي يف تكويــن املصيــدة، أو تكــون الطيــة احملدبــة قــد تأثــرت بالصــدع 

فانفصــل التجمــع البترولــي بهــا إلــى أجــزاء.
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.(b) ومصائد الصدوع (a) مصائد الطيات احملدبة

املصائــــــد االقتحاميــــــــة. 2

تتشــكل املصائــد االقتحاميــة أو القبويــة نتيجــة حركــة الرواســب االنســيابية قليلــة 
ــاب.  ــة قب ــي تعلوهــا ومكون ــى كثافــة الت ــى مخترقــة للصخــور األعل ــى أعل الكثافــة إل
تتكــون املصائــد االقتحاميــة بشــكل عــام بســبب حركــة الرواســب امللحيــة وفــى بعــض 
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األحيــان بســبب حركــة الطــن. تتكــون مصائــد القبــاب امللحيــة Salt Domes نتيجــة 
اختــاف كثافتــي امللــح والطبقــات الرســوبية التــي تعلوهــا، فامللــح أقــل كثافــة، ومــن 
ثــم يندفــع إلــى أعلــى، ويتســبب يف تقبــب الطبقــات الرســوبية التــي تعلــوه، فــإذا وجــد 
بهــا البتــرول فإنــه يتحــرك نحــو اجلوانــب اخلارجيــة للطبقــة امللحيــة، وينحصــر بــن 
الطبقــات الرســوبية مــن جهــة والقبــة امللحيــة مــن جهــة أخــرى. ويــؤدي النمــو غيــر 
املنتظــم للقبــاب امللحيــة إلــى تكويــن مصائــد متعــددة متتاليــة ومتنوعــة. وأهــم أســباب 
تكويــن مصائــد القبــاب امللحيــة هــي اندفــاع غــازات مصاحبــة لنشــاط بركانــي، ينتــج 
عنهــا ترســيب األمــاح مــن احملاليــل املائيــة، ثــم اندفــاع الكتــل امللحيــة إلــى أعلــى، أو 
صعــود احملاليــل امللحيــة احلــارة إلــى أعلــى مــن خــال ثغــرات ضعيفــة يف الطبقــات، 
ثــم انخفــاض درجــات حرارتهــا تدريجيــا مســببة ترســيب امللــح وتزايــد كميتــه وحجمه 
تدريجيــا نتيجــة اســتمرار عمليــات التبريــد والتبلــر، ممــا يــؤدي إلــى اختــراق القبــاب 

امللحيــة للطبقــات الرســوبية التــي تعلوهــا وتوغلهــا فيهــا.

مصائد القباب امللحية
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املصائــــــد الطباقيــــة. 3

تتكــون املصائــد الطباقيــة نتيجــة تغييــرات جانبيــة مــن حيــث املســامية والنفاذيــة 
يف صخــور املكمــن أو عــدم اســتمراريتها، ويف هــذا النــوع يكــون متــاس الصخــور 
املختلفــة حــاداً أو تدريجيــا ومتوافقــا. ومــن أهــم املصائــد الطباقيــة تلــك التــي يحــاط 
فيهــا صخــر املكمــن املنفــذ مثــل احلجــر الرملــي بآخــر غيــر منفــذ مثــل الطفــل 
الصفحــي، وبذلــك يكــون التغيــر يف النفاذيــة أســاس تكويــن املصيدة. وتقســم املصائد 
الطباقيــة إلــى مصائــد غيــر مصاحبــة لســطح عــدم توافــق، وأخــرى مصاحبــة لســطح 
عــدم توافــق. هنــاك نوعــان مــن املصائــد البتروليــة غيــر مصاحبــة لســطح عــدم 
توافــق، همــا املصائــد الترســيبية واملصائــد البــن تكوينية. تشــمل املصائد الترســيبية 
مصائــد   ،Coral Reef املرجانيــة  الشــعب  مصائــد   ،Pinch-out الترقيــق  مصائــد 
 .Barrier Bar ومصائــد احلواجــز ،Lenses ومصائــد العدســات ،Channels القنــوات
يف مصائــد الترقيــق يتضــاءل ســمك قطــاع ســميك مــن صخــور ذات مســامية ونفاذيــة 
عاليــة ويدمــج يف صخــر طينــي غيــر منفــذ حيــث يتــم اصطيــاد البتــرول يف اجلــزء 
املســامي واملنفــذ مــن القطــاع. ويف مصائــد الشــعاب املرجانيــة حتــاط أحجــار اجليــر 
املرجانيــة ذات املســامية والنفاذيــة بصخــور غيــر منفــذة. ومصائــد القنــوات عبــارة 
عــن وســط بيئــي لنقــل الرمــال علــى شــكل قنــوات طويلة ذات مســامية ونفاذيــة عالية، 
يتــم اصطيــاد البتــرول والغــاز فيهــا. وتتشــكل مصائــد العدســات عندمــا توجــد كتلــة 
ضخمــة مــن الرمــل داخــل قطــاع مــن الطفلــة. أمــا مصائــد احلواجــز فهــي كتــل رمليــة 
أو مــن الزلــط واحلصــى، وتظهــر غالبــا بشــكل جزيــرة علــى الشــاطئ، ورمالهــا غالبــاً 
نظيفــة وجيــدة التصنيــف. وهنــاك حواجــز رمليــة مطوقــة بطــن صفحــي بحــري، أو 

طــن صفحــي مــن بحيــرات شــاطئية، تكــون مصائــد نفطيــة.
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مــن العمليــات البــن تكوينيــة دور الســوائل يف إذابــة صخــور املكمــن لتكســبها 
 ،Cementation مســامية ثانويــة، أو دور احملاليــل الغنيــة باملعــادن يف عمليــة الســمنتة
التــي تــكاد تــؤدي إلــى تدميــر مســامية اخلــزان البترولــي. وميكــن أن تــؤدي هــذه 
العمليــات إلــى تكويــن مصيــدة بتروليــة إذا اعتــرض نطــاق مســمنت طريــق بتــرول أو 
غــاز يتحــرك إلــى أعلــى يف طبقــة منفــذة. كذلــك ميكــن اصطيــاد البتــرول أو الغــاز يف 
نطــاق معــن بســبب نشــوء مســامية ثانويــة يف حيــز محلــي يف صخــور مســمنتة، وقــد 
ــة  ــن تكويني ــة ب ــد نفطي ــن مصائ ــه” Dolomitization يف تكوي ــة “التدملت تتســبب عملي
غيــر منتظمــة؛ ألن الدولوميــت يشــغل حيــزا فراغيــا أقــل مــن احلجــم األصلــي الــذي 
ــة لســطح عــدم توافــق فتنشــأ  ــد املصاحب ــري. أمــا املصائ كان يشــغله احلجــر اجلي
ــن  ــق يفصــل ب ــن ســطح عــدم تواف ــى تكوي ــؤدي إل ــآكل Erosion ت ــات ت نتيجــة عملي
صخــور منفــذة وصخــور غيــر منفــذة، وعندئــذ يتــم تكويــن مصيــدة البتــرول يف 

الصخــور املنفــذة أعلــى ســطح عــدم التوافــق أو أســفله.

املصائــــــد الهيدروديناميكيـــــــة. 4

يف مصائــد البتــرول الهيدروديناميكيــة تقــوم قــوة املــاء بــدور أساســي يف منــع 
البتــرول مــن التحــرك يف اجتــاه أعلــى امليــل يف الطبقــات الرســوبية، إذ يعتــرض 
املــاء املتحــرك هيدروديناميكيــا يف اجتــاه أســفل امليــل الســوائل البتروليــة الصاعــدة 
إلــى أعلــى عندمــا تكــون القــوة الهيدروديناميكيــة للمــاء أكبــر مــن القــوة الناجتــة مــن 
قابليــة طفــو قطــرات البتــرول يف املــاء Buoyancy، وبذلــك مينــع املــاء حتــرك البتــرول 

ألعلــى، ممــا يــؤدي اصطيــاده دون احلاجــة إلــى وجــود حاجــز غيــر منفــذ 
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األشكال املختلفة للمصائد الطباقية
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املصائد الهيدروديناميكية

املصائـــــــد املركبـــــة . 5

مصائــد البتــرول املركبــة التــي تتكــون مــن عنصــر طبقــي نشــأ عــن وجــود حافــة 
فاصلــة بــن طبقــات منفــذة وأخــرى غيــر منفــذة، وعنصــر تركيبــي نتــج عــن حــركات 
 ،Fault تكتونيــة للقشــرة األرضيــة. ومــن أمثلتهــا اصطيــاد البتــرول يف مواجهــة صــدع
وهــو عنصــر تركيبــي يف طبقــة رمليــة أحاطــت حوافهــا طبقــة غيــر منفــذة متثــل 
ــة لســطح عــدم توافــق مت طيهــا الحقــا.  ــة مصاحب ــدة طبقي ــا، ومصي عنصــرا طبقي
ــكل  ــة ل ــة أمثل ــاب امللحي ــا نشــوء القب ــي يواكــب تكوينه ــددة الت ــد املتع وتعطــي املصائ

أنــواع مصائــد البتــرول مــن تركيبيــة أو طبقيــة أو مركبــة.
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امثلة للمصائد املركبة

هجـــــرة وجتمـــــع البتـــرول	 
ــة(، يزحــف  بعــد نشــأة النفــط والغــاز يف صخــر املصــدر )يف الغالــب مــن الطفل
وينزلــق نحــو صخــر اخلــزان والــذي يف الغالــب يتكــون من احلجر الرملي ذو املســامية 
ــة العاليــة ممــا يســمح للبتــرول الســائل والغــاز الطبيعــي بالتحــرك إلــى أن  والنفاذي
ــه طبيعــة هندســية تســمح  ــدة، ول ــه والــذي يعــرف باملصي يجــدا حاجــزا ليتراكــم في
بتراكــم الهيدروكربــون، وحتــدث هــذه العمليــة خــال مايــن مــن الســنن. ومــن أهــم 
 .oil seeps الدالئــل علــى هجــرة النفــط ظهــوره علــى الســطح علــى هيئــة رشــح نفطــي
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ــاز يتواجــدان داخــل  ــرول أو الغ ــى أن البت ــاس إل ــة الن ــاد عام ــا يذهــب اعتق عــادة م
غرفــة كبيــرة يف باطــن األرض، مــع أن صخــر املكمــن يكــون ممتلــئ بســائل نفطــي أو 

مــاء أو غــاز طبيعــي يف مســاماته  كإســفنج ممتلــئ. وتنقســم هجــرة البتــرول إلــى:

1. الهجــرة األوليــة: وفيهــا ينتقــل البتــرول مباشــرة مــن صخــر املصــدر إلــى صخــر 
اخلــزان.

2. الهجــرة الثانويــة: عندمــا يتحــرك البتــرول داخــل اخلــزان نفســه مــن املناطــق ذات 
ــة  ــن يف الكثاف ــل التباي ــى املناطــق ذات الضغــط األقــل. وبفع ــي إل الضغــط العال
يصعــد الغــاز وهــو األخــف الــى األعلــى ويتوســط النفــُط الغــاَز واملــاَء ألنــه أخــف 

مــن املــاء وأثقــل مــن الغــاز، ويترســب املــاء يف األســفل إذا كان متواجــداً.

ولكي يتجمع ويتراكم البترول البد من توافر ثالثة عوامل وهي:

ونفاذيــة . 1 كبيــرة  كميــة  بتجمــع  تســمح  عاليــة  مســامية  ذات  صخــور  وجــود 
عاليــة لتســمح للهيدروكربونــات بالتحــرك خالهــا كاحلجــر الرملــي واجليــري 
اخلــزان. بصخــور  تســمى  والتــي  املســامي  اجليــري  واحلجــر  والكوجنلوميــرات 

وجــود صخــور صمــاء غيــر مســامية متنــع حركــة الهيدروكربونــات وهروبها ألعلى . 2
كالطفــل واملتبخــرات والتي تســمى بصخــور الغطاء.

ذات . 3 اخلزانــات  تكــون  أن  البــد  حفظهــا  يتــم  ولكــي  الهيدروكربونــات  حفــظ 
مواصفــات تركيبيــة خاصــة متنــع الهيدروكربونــات يف أي اجتــاه )أي مســتقرة 

تكتونيــاً(.
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حتديــــد وتســــمية النظـــــام البتــــــرولي	 
تتم عملية حتديد النظام البترولي من خالل:

استكشــاف وجــود بعــض الهيدروكربونــات ســواًء عــن طريــق ظهــور نفــط أو غــاز أ. 
يف البئــر أو حتــى تســريبات للنفــط أو الغــاز علــى ســطح األرض لكــي يثبــت وجــود 

النظــام البترولــي.

حتديــد حجــم النظــام البترولــي مــن خــال معرفــة الصخــور املصدريــة املولــدة ب. 
للنفــط عــن طريــق حتديــد اخلصائــص الكيميائيــة والطباقيــة لهــا، ومعرفــة 
العمليــات اجليولوجيــة املتعلقــة بهــا وكذلــك حتديــد الصخــور اخلازنــة احملتويــة 
بحجــز  تقــوم  والتــي  منفــذة  الغيــر  الغطــاء  وصخــور  الهيدروكربونــات،  علــى 

الهيدروكربونــات.

عمل جدول لتحديد كمية الهيدروكربون يف النظام.ج. 

أمــا تســمية النظــام البترولــي تتــم مــن خــال معرفــة وحتديــد عــدة أجــزاء أهمهــا 
ــوي  ــة التــي حتت ــن الصخــور اخلازن ــدة للنفــط، واســم تكوي ــة املول الصخــور املصدري
علــي أكبــر كميــة مــن الهيدروكربــون، ورمــز يــدل علــى مقــدار الثقــة أو التأكيــد مــن 
أن الصخــور املصدريــة قــد أنتجــت الهيدروكربــون وهنــاك عــدة رمــوز تســتخدم بنــاء 

علــى مقــدار درجــة التأكــد وهــي:

مؤكد known )!(: عند مضاهاة الصخور املصدرية احلاملة للنفط أو الغاز.	 
افتراضي Hypothetical )!!(: عند استخدام األدلة اجليوكيميائية.	 
تخميني Speculative )?(: عند استخدام األدلة اجليولوجية واجليوفيزيائية.	 
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طــــرق البحــــث والتنقـــيب عن البتـــــرول
ال توجد مناطق محددة أو صخور معينة، أو أعماق متقاربة، أو عصور جيولوجية 
محــددة يوجــد فيهــا البتــرول وإن كنــا نعــرف أن البتــرول قــد تكــون واختــزن واحتجــز 
يف طبقــات يتــراوح أعمارهــا التكوينيــة بن حقبة احليــاة العتيقة Paleozoic والعصور 
الســفلى حلقبــة احليــاة املتوســطة، وأن االستكشــاف واإلنتــاج البترولــي قــد امتــد إلــى 
احلقبــة احلديثــة Cenozoic. ومــن ثــم يتطلــب دراســة طبقــات الصخــور حتــت ســطح 
األرض للعثــور علــى البتــرول وتراكيبهــا اجليولوجيــة، بحثــا عــن األحــواض الرســوبية 
واملكامــن البتروليــة احملتملــة فيهــا، ســواء علــى اليابســة، أم حتــت ســطح البحــر، بــل 
وحتــت اجلليــد يف شــمال الكــرة األرضيــة وجنوبهــا. ويتطلــب التنقيــب عــن البتــرول 
اســتثمارات ماديــة كبيــرة، وخبــرات تكنولوجيــة متطــورة، ومتويــا مســتمرا خلطــط 
االستكشــاف، وتكامــل عناصــر تعديــن البتــرول وصناعتــه، ونقلــه وتســويقه. وهــدف 
التنقيــب الواضــح هــو البحــث عــن مكامــن جتمــع البتــرول باســتخدام مختلــف أنــواع 
املســح، والكشــف جويــاً وأرضيــاً وجوفيــاً، ويعتبــر الرشــح البترولــي مؤشــراً إيجابيــاً 
لتحديــد أغلــب مناطــق التنقيــب، إلــى جانــب البحــث عــن البـــترول يف مصائــد بنائيــة 

معينــة كالطيــات احملدبــة والقبــاب. 

تشــمل تقنيــات التنقيــب املســح اجليولوجــي الطبقــي، الــذي تســتخدم فيــه أدوات 
االستشــعار عــن بعــد كالصــور اجلويــة الراداريــة والتصويــر باألقمــار الصناعيــة، 
إلــى جانــب الدراســات امليدانيــة بهــدف حتديــد العناصــر اجليولوجيــة الرئيســية يف 
مناطــق معينــة، وأنــواع صخورهــا، وامتدادهــا الســطحي وتراكيبهــا املتنوعــة، ورســم 
خرائــط جيولوجيــة لهــا، وتقديــر احتمــاالت تكــون البتــرول يف طبقات رســوبية معينة، 
وترتيبهــا وأعماقهــا وســمك الطبقــات اخلازنــة احملتملــة، وبعــض خصائــص املصائــد 
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البتروليــة. ثــم تأتــي بعــد ذلــك مرحلــة املســح اجليوفيزيائــي باســتخدام الطــرق 
ــة الكهربيــة، واالســتقطاب املســتحث،  ــة واملغناطيســية واملقاوم الســيزمية واجلاذبي
واجلهــد الذاتــي وااملوجــات الكهرومغناطيســية لتحديــد أهــم اخلــواص الطبيعيــة 
للصخــور، مثــل الكثافــة واملســامية واملرونة والســعة الكهربية والصفات املغناطيســية. 
وباســتكمال الدراســات الكيميائيــة للصخــور، ميكــن معرفــة مــدى احتوائهــا علــى 
املــواد العضويــة املولــدة للبتــرول، وكذلــك التعــرف علــى وجــود مؤشــرات وجــود 
خزانــات بتروليــة كبــرى، مثــل وجــود صخــور مســامية ترتفــع بهــا نســبة الكربونــات، 
وتتحلــل موادهــا بســرعة حتــت تأثيــر عوامــل التجويــة الكيميائيــة مــن رطوبــة وجفاف 
وجتويــة عضويــة بصفــة خاصــة. اجليولوجيــا ـ إذاً ـ مــن خــال مشــاهدات الصخــور 
واآلبــار، واجليوفيزيــاء بطرقهــا العديــدة تقــدم اليــوم وســائل عمليــة لدراســة تكويــن 
اجليولوجيــة  الدراســات  جميــع  تســتطيع  ال  ذلــك  ومــع  وتركيبــه،  األرض  باطــن 
ــة واجليوكيميائيــة أن حتــدد بدقــة مواقــع جتمعــات البتــرول والغــاز  واجليوفيزيائي
مهمــا كانــت شــمولية تلــك الدراســات، إذ البــد مــن احلفــر، فهــو العامــل احلاســم يف 
استكشــاف البتــرول، ويرتبــط النجــاح فيــه بالتحديــد الدقيــق ملواقــع اآلبــار، وتقديــر 
العمــق احملتمــل لوجــود البتــرول يف الطبقــة أو الطبقــات، وكفــاءة برمجــة احلفــر 
ونظــم معلوماتــه، للتعــرف علــى الطبقــات حتــت الســطحية يف أثنائــه وتقديــر الســمك 

والعمــق لــكل منهمــا.
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املســــح اجليولوجــــي الطبقـــي	 
مت اكتشــاف أول بئــر للبتــرول يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف واليــة فرجينيــا 
عــام 1806، ومت حفــر أول بئــر متكامــل يف مدينــة تيتــوس فيــل Titusville بواليــة 
ــدء بشــواهد الرشــح،  ــدون الب ــي ب ــل بترول ــك اكتشــاف أول حق ــى ذل بنســلفانيا، وتل
وباالعتماد على الدراســات اجليولوجية امليدانية يف مقاطعة كوشــينج يف أوكاهوما 
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن خــال احلفــر يف طيــة محدبــة. يف أوائــل القــرن 
العشــرين كانــت مناطــق التنقيــب عــن البتــرول هــي التــي تظهــر فيهــا شــواهد بتروليــة 
مثــل البقــع البتيومينيــة، وتســربات الغازات، وبعض الصخور األســفلتية التي تكشــفها 
عوامــل التعريــة. ثــم بــدأ االعتمــاد علــى أجهــزة قيــاس املغناطيســية األرضيــة لتحديد 
ــة  ــب الصخري ــة يف املجــاالت املغناطيســية للتراكي ــرة أو الطفيف ــات الصغي االختاف
حتــى ميكــن االســتدالل علــى بنيــة الطبقــات ومعرفــة نوعيــات التراكيــب اجليولوجيــة 
ــد  ــور حتــت الســطحية، وحتدي ــط خطــوط الكنت للصخــور الرســوبية، وإنشــاء خرائ
ــة واملقعــرة، وســمك بعــض الطبقــات  ــة احملدب مناطــق الثنيــات أو الطيــات الصخري
ــاس  ــا قي ــرول يجــري حالي ــات التنقيــب عــن البت الرســوبية فيهــا. وبتطــور تكنولوجي
املغناطيســية األرضيــة عــن طريــق املســح اجلــوي، الــذي يتيــح تغطيــة مســاحات 
كبيــرة، والوصــول إلــى مناطــق صعبــة طبوغرافيــا، والتــي ال يســهل اســتخدام طــرق 

النقــل األخــرى فيهــا. 

ــي  ــة ومنهــا سلســلة النــد ســات، الت ــر الطيفــي باألقمــار الصناعي ــر التصوي يعتب
أطلــق أولهــا عــام 1972م، مــن أحــدث طــرق املســح اجليولوجــي )اســتخدمت صــور 
أقمــار النــد ســات حلــوض أناداركــو Anadarco Basin املمتــد بــن واليتــي أوكاهومــا 
ــا منتجــاً، كمــا اســتخدمت صــور الندســات يف  ــد 59 حقــا بترولي وتكســاس لتحدي
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خمســة حقــول يف العالــم العربــي هــي حقل الغوار الســعودي، وحقــل البرقان الكويتي، 
وحقــل بوزرغــان العراقــي، وحقــل املســلة الليبــي، وحقــل البرمــة التونســي.(، لدراســة 
ثــروات األرض املعدنيــة والبتروليــة، وميكــن بواســطتها حتديد مناطق تســرب البترول 
إلــى الســطح، وأماكــن الصــدوع والطيــات واســتراتيجرافية اإلقليــم. وميكــن تدقيــق 
املعلومــات املرجحــة عــن التراكيــب اجليولوجيــة بواســطة أنظمــة التصويــر الــراداري 
احملمولــة بواســطة األقمــار الصناعيــة، والتــي تعمــل ليــًا ونهــاراً والتتأثــر بالســحب 
وتتيــح حتديــد األحــواض الرســوبية واالختيــار الســليم ملواقــع املســح اجليوفيزيقــي 

التالــي للمســح اجليولوجــي. 

تتكامــل أعمــال التصويــر واالستشــعار عــن بعــد مــع الدراســات اجليولوجيــة 
امليدانية على األرض، ومع االســتعانة بالصور اجلوية وتطوير اخلرائط اجليولوجية 
مــن حيــث التراكيــب ونوعيــات الصخــور وأعمارهــا املختلفــة، والتضاريــس واجتاهــات 
ميــول الطبقــات، والطيــات والفوالــق. وترســم خرائــط وقطاعــات عرضيــة المتــداد 
الصخــور الظاهــرة علــى ســطح األرض وحتتــه، كمــا يتــم جتميــع العينــات مــن مختلــف 
الصخــور لتحليلهــا، وبذلــك تتهيــأ قاعــدة مــن املعلومات الســتكمال أعمال استكشــاف 
البتــرول. ويف العمــل امليدانــي يرصــد الرشــح البترولــي الــذي قــد يتخــذ شــكل طبقــة 
بتروليــة رقيقــة فــوق ســطح عــن أو بحيــرة أو نهــر، أو صــورة تســربات بســيطة مــن 
الصخــور املســامية الســطحية املتشــققة، كمــا قــد يبــدو يف صــورة بحيــرة صغيــرة مــن 
القــار. وقــد تخــرج املــواد األســفلتية علــى شــكل جتمعــات لدنــة وأغشــية رقيقــة فــوق 
 .Ukraine صخــور ســطح األرض، مثــل مــا يوجــد يف إقليــم بوريســان غــرب أوكرانيــا

يشــمل املســح اجليولوجــي الطبقــي األولــى اســتخدام مقيــاس اجلاذبيــة األرضيــة 
ــا، واســتنتاج بعــض املعلومــات  ــى مواقــع الصخــور وكثافاته Gravimeter للتعــرف عل

عــن التراكيــب اجليولوجيــة للمكامــن واملصائــد البتروليــة.
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املســــح اجليوفيــزيــــائي	 
يعتبــر املســح اجليوفيزيائــي األداة العمليــة الســتكمال املعلومــات املفيدة وتدقيقها 
املناطــق  البتروليــة، وللحصــول عليهــا يف  بنيــة الطبقــات وتراكيــب املكامــن  عــن 
صعبــة التضاريــس كاملناطــق البحريــة، والصحــاري، والصحــاري اجلليديــة القطبيــة، 
ومناطــق البراكــن. وقــد أوجــدت احلاســبات اآلليــة قــدرات أفضــل يف معاجلــة 
املعلومــات اجليوفيزيائيــة، مثلمــا تطــورت اســتخدامات الفضــاء يف الكشــف عــن 
الثــروات البتروليــة واملعدنيــة. وتشــمل الطــرق اجليوفيزيائيــة الشــائعة االســتخدام 
املســح الســيزمي الــذي يســمى أحيانــا بالزلزالــي، واجلاذبيــة، واملغناطيســية، والطرق 
الكهربيــة، ثــم الطــرق األقــل اســتخداما وهــي قيــاس اإلشــعاع واحلــرارة عنــد أو 
بالقــرب مــن ســطح األرض أو يف اجلــو. وإذا كانــت الطــرق الســيزمية واجلاذبيــة هــي 
أساســا أدوات للبحــث عــن البتــرول، فــإن الطــرق الكهربيــة تســتخدم عــادة للكشــف 
عــن املعــادن، غيــر أن معظــم العلمــاء الروســين والفرنســين يســتخدمون الطــرق 
الكهربيــة واملغناطيســية معــاً يف البحــث عــن البتــرول واملعادن.ســيتم اعطــاء مختصــر 
كيفيــة اإلســتفادة مــن كل طريقــة جيوفيزيقيــة يف البحــث عــن البتــرول، إال أنــه ســيتم 

تخصيــص الفصــل التالــي لشــرح تقنيــة اإلستشــعار عــن بعــد بشــكل أوضــح.

الطريقـــــة الســــيزميــــة 
يعــد املســح الســيزمي آداة عمليــة لتحديــد التكويــن اجليولوجــي حتــت ســطح 
ــة مــن الســطح،  ــرة مــن املتفجــرات قريب ــر شــحنة صغي ــى تفجي األرض، ويعتمــد عل
تنتــج عنهــا صدمــة آليــة أو هــزة أو موجــة ســيزمية، مــن نــوع ريلــي Rayleigh أو 
ــة  ــى الســطح بعــد انعكاســها مــن األوجــه الفاصل لــف Love، وهــذه املوجــة تعــود إل
بــن الطبقــات ذات اخلــواص الطبيعيــة املختلفــة، وتســجل االنعكاســات بأجهــزة 
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حساســة ســريعة االســتجابة حلركــة األرض Geophones & Detectors، توضــع علــى 
أبعــاد محــددة مــن نقطــة التفجيــر لتلقــي املوجــات الصوتيــة املنعكســة وقيــاس زمــن 
ارتــداد املوجــة الســيزمية. ومــن املعــروف أن ســرعة املوجــات الصوتيــة تعتمــد علــى 
كثافــة الصخــور التــي متــر بهــا. وميكــن حســاب أعمــاق الطبقــات وســمكها واســتنتاج 
أنواعهــا بقيــاس أزمنــة االنعــكاس ومقارنتهــا، والتعــرف علــى الظواهــر التركيبيــة 
يف الطبقــات الســفلى وبيئــة الترســيب ومــن ثــم إنتــاج خرائــط تركيبيــة ألي مســتوى 
جيولوجــي يعطــي انعكاســات للموجــات الصوتيــة، وحتديــد أماكــن الطيــات احملدبــة 
والفوالــق والقبــاب امللحيــة والشــعب وخواصهــا. ويجــري املســح الســيزمي أيضــاً 
يف البحــار باســتبدال املتفجــرات بشــرارة كهربيــة ذات فولــت عالــي، قــد يصــل 
 Acoustic Pulse إلــى عشــرة آالف فولــت، تفــرغ حتــت املــاء إلحــداث نبــض ســمعي
علــى فتــرات قصيــرة متتابعــة إلجــراء املســح الســيزمي علــى أعمــاق بــن 100 - 400 
متــر. وميكــن إجــراء هــذا املســح علــى أعمــاق كبيــرة قــد تصــل إلــى 2 - 2.5 كــم 
ــان واألكســجن يشــعل  ــر خلليــط متفجــر مــن غــازي البروب باســتخدام قــاذف صغي
بشــرارة كهربيــة. وطريقــة االنعــكاس الســيزمي أجنــح الطــرق الســيزمية املســتخدمة 
يف معرفــة الطبقــات القريبــة مــن ســطح األرض، وحتديــد الظواهــر التركيبيــة التــي 
يشــتمل أنهــا مكامــن بتروليــة، وبخاصــة الطيــات احملدبــة والفوالــق والقبــاب امللحيــة 

ــة األخــرى.  ــات االختراقي وبعــض البني

أمــا طريقــة االنكســار الســيزمي فتتيــح تســجيل اإلشــارات الســيزمية علــى 
مســافات كبيــرة مــن نقطــة التفجيــر، واحلصــول علــى معلومــات عــن الســرعات 
واألعمــاق اخلاصــة بالطبقــات حتــت ســطحية التــي تنتقــل خالهــا، ولقــد اســتخدمت 
ــل اســتخدام الطريقــة االنعكاســية.  ــح قبي ــاب املل ــب قب ــد جوان يف املاضــي يف حتدي
ومــع أن طريقــة االنكســار التعطــي  معلومــات دقيقــة عــن التراكيــب الصخريــة، وهــي 
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أقــل اســتخداما يف استكشــاف البتــرول حاليــا، إال أنهــا مصــدر جيــد للمعلومــات عــن 
ســرعة انتشــار املوجــات يف طبقــات االنكسارالســيزمي، وبالتالــي التحديــد التقريبــي 
ملواقــع وأعمــاق طبقــات صخريــة أو تكوينــات جيولوجيــة معينــة. ومــن املعــروف 
ــة يف الرواســب  ــدم/ ثاني أن ســرعة انتشــار املوجــات الســيزمية تبلــغ نحــو 5500 ق
الفتاتيــة، وترتفــع إلــى أكثــر مــن 23000 قــدم/ ثانيــة يف بعــض الصخــور الناريــة، 
وبذلــك يســهل حتديــد عمــق احلــوض الرســوبي وشــكله برســم خريطــة صخــور 

ــا الصخــور الرســوبية. ــي تتراكــم عليه القاعــدة الت

طريقـــــــة اجلاذبيـــــة
تعتمــد طريقــة البحــث باجلاذبيــة، يف حــدود األميــال األولــى القليلــة مــن ســطح 
األرض، علــى قيــاس التغييــرات الصغيــرة يف جــذب الصخــور لألجســام والكتــل فــوق 
ســطحها، إذ تختلــف قــوى اجلــذب مــن مــكان آلخــر طبقــا الختــاف كثافــات الصخور 
حتــت ســطح األرض، ألن اجلاذبيــة تتناســب طرديــا مــع الكتــل اجلاذبــة، وعكســيا مــع 
مربــع املســافة إليهــا. وإذا كانــت الطبقــات األعلــى كثافــة مقوســة إلــى أعلى يف تركيب 
مرتفــع مثــل الطيــة احملدبــة فــإن مجــال اجلاذبيــة األرضيــة يكــون فــوق محــور الطيــة 
أكبــر منــه علــى طــول أجنابهــا، كمــا أن القبــة امللحيــة، األقــل كثافــة مــن الصخــور التــي 
اخترقتهــا، ميكــن إكتشــافها مــن القيمــة الصغيــرة للجاذبيــة املقاســة فوقهــا باملقارنــة 
ــف يف قيمــة  ــر الطفي ــاس التغي ــد لقي ــن. والب ــى أي مــن اجلانب ــة عل بقيمــة اجلاذبي
ــة، لدرجــة أنهــا تســجل  ــة مــن مــكان آلخــر مــن أجهــزة ذات حساســية عالي اجلاذبي
التغيــرات يف اجلاذبيــة جلــزء يف املليــون مــن عجلــة اجلاذبيــة األرضيــة، وتســمى 
اجلرافيمتــرات Gravimeters، وهــي أداة رســم خريطــة تغيــرات اجلاذبيــة يف منطقــة 
البحــث عــن البتــرول التــي ميكــن مــن خالهــا ترجيــح وجــود تراكيــب جيولوجيــة معينة 
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مثــل الفوالــق والطيــات، أو تداخــل صخــور القاعــدة ذات الكثافــة العاليــة يف صخــور 
رســوبية ذات كثافــة أقــل. وبصفــة عامــة يســتفاد مــن طريقــة اجلاذبيــة يف حتديــد 
األحــواض الرســوبية، وامتدادهــا وســمكها، باعتبــار أن كثافــة صخــور القاعــدة أعلــى 
مــن كثافــة الطبقــات املترســبة فوقهــا، وكــذا يف حتديــد أماكــن القبــاب امللحيــة، 
وشــعاب احلجــر اجليــري Limestone Reefs، والطيــات احملدبــة ثــم يف تعيــن احلدود 
الفاصلــة بــن الكتــل الصخريــة ذات الكثافــات املختلفــة. ومــع ذلــك يجــب أن نســلم 
بــأن الصخــور اخلازنــة ليســت متجانســة يف خواصهــا ممــا يقتضــي اســتخدام طــرق 
أخــرى للمســح اجليوفيزيائــي لتكويــن صــورة متكاملــة ودقيقــة للخــزان البترولــي مــن 
خــال اســتكمال باملســح الســيزمي واحلفــر االستكشــايف. وقــد اســتخدمت طريقــة 
ــات  ــج املكســيك بالوالي ــة يف ســاحل خلي ــاب امللحي ــن القب ــد أماك ــة يف حتدي اجلاذبي
املتحــدة األمريكيــة، ويف الكشــف عــن التراكيــب احملدبــة يف وســط القــارة األمريكيــة 

التــي تعــد مكامــن محتملــة للســوائل الهيدروكربونيــة.

الطريقـــــــة املغناطيســــية
يســتخدم املســح املغناطيســي لقياس التغير يف شــدة املجال املغناطيســي لألرض 
ــة  ــرات الطبوغرافي ــة والتغي ــب اجليولوجي مــن مــكان آلخــر بســبب اختــاف التراكي
ألســطح صخــور القاعــدة والتأثيريــة املغناطيســية Magnetic Susceptibility لهــذه 
الصخــور، أو الصخــور الناريــة أو املتحولــة التــي حتتــوي يف العــادة علــى نســب أعلــى 
مــن معــدن املجنتيــت Magnetite ذي اخلــواص املغناطيســية، أو الصخــور القريبــة مــن 
ســطح األرض. وتســتخدم املغناطومتــرات Magnetometers يف املســح املغناطيســي 
علــى األرض، ومــن الطائــرة أو الســفن وبخاصــة لتحديــد ســمك الطبقــات الرســوبية 
اخلازنــة للبتــرول أو املعــادن املغناطيســية. وحديثــاً تســتخدم األقمــار الصناعيــة يف 
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رســم اخلرائــط الكنتوريــة للتغيــرات يف شــدة املجــال املغناطيســي لتحديــد التراكيــب 
اجليولوجيــة يف مناطــق املســح املغناطيســي، وبخاصــة أماكــن الطيــات والصــدوع يف 
ــا، وحســاب أعمــاق صخــور  ــرول به ــات البت ــة املرجــح وجــود جتمع القشــرة األرضي
القاعــدة مبــا يســاعد يف تقديــر ســمك وامتــداد الطبقــات الرســوبية وامتدادهــا، 
وكــذا التعــرف علــى تداخــات الصخــور الناريــة بــن هــذه الطبقــات الرســوبية. وقــد 
ــة  ــدة يف اململك ــة عدي ــول بترولي ــى اكتشــاف حق ــة املغناطيســية عل ســاعدت الطريق
ــم عــام 1989م، والرغيــب والنعيــم  العربيــة الســعودية، ومنهــا حقــول احلوطــة والدل
واحللــوة والهزميــة والغينــة يف املنطقــة الوســطى عــام 1990م، ثــم حقــل مديــن علــى 

الســاحل الشــمالي للبحــر األحمــر عــام 1993م.

الطريقـــة الكهربائيـــة
ــة بــن  ــة الكهربي ــى اختــاف قياســات املقاومــة النوعي تعتمــد هــذه الطريقــة عل
شــتى أنــواع الصخــور، وبخاصــة بــن امللــح والرســوبيات، ويســهل باســتخدامها حتديد 
عمــق صخــور القاعــدة بفضــل ارتفــاع قيــم املقاومــة النوعيــة لها. وإذا كانــت التباينات 
يف اخلــواص الكهربيــة للصخــور الرســوبية محــدودة، فــإن الصخــور اجليريــة الكتليــة 
ــك تســتخدم طريقــة اجلهــد  ــة. كذل ــة العالي ــا النوعي ــز مبقاوماته ــت تتمي واألنهيدري
الذاتــي إلجــراء قياســات علــى الســطح بامليللــي فولــت للجهــود الكهروكيميائيــة 
الناشــئة يف األرض بالتفاعــل الكيميائــي الكهربــي بــن بعــض املعــادن واحملاليــل ذات 

اخلصائــص الكهربيــة املتامســة معهــا.



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 50

الدراســــات اجليوكيميائيــــة	 
ــة  ــاء مرحل ــرول أثن ــة املباشــرة للبحــث عــن البت ــم هــذه الدراســات يف الطريق تت
ــى ســطح األرض، نتيجــة  ــة عل ــى وال ســيما إذا وجــدت شــواهد بترولي ــر األول احلف
هجــرة بعــض الهيدروكربونــات مــن مكمــن للبتــرول أو الغــاز الطبيعــي حتــت ضغــط 
إلــى  اجليوكيميائيــة  الدراســات  وتهــدف  الســطح.  إلــى  نســبيا وحتركهــا  مرتفــع 
حتديــد الطبقــات القــادرة علــى توليــد البتــرول والصخــور اخلازنــة للبتــرول وحتديــد 
أنــواع الهيدروكربونــات املوجــودة مــن بتــرول أو غــاز أو مكثفــات. وتبــدأ الدراســات 
اجليوكيميائيــة بالدراســات الســطحية التــي تشــمل قيــاس كميــة الغــازات املمتصــة 
على حبيبات التربة أو حبيبات الصخور حتت الســطحية القريبة من ســطح األرض، 
وقيــاس االشــعاع الصــادر مــن التربــة Fluorescence، ومحاولــة حتديــد أنــواع البكتريــا 
التــي تعيــش وتنمــو مــع مختلــف أنــواع الهيدروكربونــات، وإجــراء املســح اإلشــعاعي 
لتتبــع هجــرة الهيدروكربونــات. وتتعــدد الدراســات حتــت الســطحية، وتبــدأ بتحديــد 
ــن 2 %، 10 % يف الصخــور  ــراوح ب ــي تت ــون العضــوي يف الصخــور والت ــة الكرب كمي
 Mud) ــه ــل الغــازي لســائل احلفــر وفتات ــرول العماقــة، والتحلي ــدة حلقــول البت املول
Logging) كمــا تشــمل حتديــد الســحنة احلراريــة، حيــث لــون الكيروجــن يف الطفــل 

ــادة درجــة  ــع زي ــم األســود م ــي ث ــي البرتقال ــى البن ــر إل ــن األصف ــر م الصفحــي يتغي
ــاز. وتســاعد  ــرول والغ ــل وجــود البت ــر مــن دالئ ــي يعتب ــر اللون احلــرارة، وهــذا التغي
احتمــاالت  وترجيــح  الترســيب،  أحــواض  تقييــم  علــى  الدراســات اجليوكيميائيــة 
ــرول والغــاز التــي أســفرت عنهــا طــرق املســح اجليوفيزيائــي،  تواجــد جتمعــات البت
وتقديــر أعمــاق الصخــور املولــدة واخلازنــة واحلابســة، ونوعيــات املصائــد البتروليــة، 

وهــي تخــدم مباشــرة اختيــار أماكــن احلفــر.
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احلفــــر االستكشـــافـي	 
التي  اجليوكيميائية  والدراسات  اجليوفيزيائي  املسح  اإلستكشايف  احلفر  يلي 
تقود إلى حتديد أنسب األماكن التي يرجح أن تكون حقوال منتجة، ويبدأ بحفر أولي 
لتقدير  طبقا   ،Wild Cat Well البرية  القطة  بئر  تسمى  التي  االستطاعية  اآلبار 
التي  األجهزة  وأنواع  إليها،  الوصول  املطلوب  واألعماق  احلفر  ملوقع  دقيق  علمي 
 ،Well Logging تستخدم يف جتويف البئر، ثم تسجل النتائج يف وثيقة التسجيل البئري
طبقا  الصخور  أعمار  وتقدير  وسمكها،  الطبقات  وسمك  أنواع  حتديد  تشمل  والتي 
والنشاط  الكهربية  املقاومة  قياسات  جانب  إلى  طبقة  كل  يف  املوجودة  للحفريات 
اإلشعاعي وانتشار املوجات الصوتية، والكثافة، وتستكمل بالصفات الطبيعية مثل 
اجلوفية  العينات  متابعة حتليل  وتتم  الكيميائية.  واخلصائص  والنفاذية،  املسامية 
للصخور  الطبقات  تتابع  وحتديد  معرفة  بهدف  االستكشايف  البئر  حفر  خال 
الرسوبية يف احلقول البترولية املنتظرة. وعادة حتفر البئر االستكشافية األولى على 
قمة التركيب اجليولوجي املراد استكشافه، أو على املوقع املقدر نظريا أن يحقق 
أكبر إنتاج ممكن. ويراعى ما أمكن ذلك أن يكون جتويف البئر رأسيا، واختبار زاوية 
ميله كلما تعمق احلفر إلجراء التصحيحات املطلوبة عند الضرورة. ومع أن حفر 
وأعماق  البترولي،  املكمن  وتركيب  البترول،  وجود  الدليل على  يعطي  األولي  البئر 
الطبقات احلاوية للزيت من سطح األرض وخواصها، إال أن حتديد احلقل البترولي 
وحساب كميات البترول املنتظر إنتاجها وتقدير االحتياطي املرجح من البترول يف 
األولي. ويجري يف حاالت  البئر  آبار استكشافية أخرى حول  يتطلب حفر  احلقل 
الغاز  أو  الزيت  لتجمع  املائمة  األماكن  العميقة يف  القاعية«  »اآلبار  حفر  عديدة 
الرسوبية،  الطبقات  لتكوين  الهيدرولوجية  التركيب اجليولوجي والظروف  لدراسة 
وكذا »اآلبار البارامترية« لتدقيق املعلومات عن التراكيب اجليولوجية للصخور يف 

منطقة البحوث االستكشافية.
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تســــــــجيالت اآلبــــــــار
هــي طريقــة واســعة االســتخدام قبــل حفــر آبــار البتــرول ويف أثنــاء احلفــر وبعــده، 
لتحديــد اخلــواص البتروفيزيائيــة املختلفــة للطبقــات حتــت ســطح األرض، مــن خال 
إنــزال أجهــزة قيــاس متنوعــة يف اآلبــار لتحديــد املقاومــة النوعيــة الكهربيــة، واجلهــد 
الذاتــي، والســرعة الصوتيــة، والكثافــة، واخلــواص املغناطيســية، وإطــاق أشــعة 
وفوتونــات جامــا الطبيعيــة، أو توليــد أشــعة جامــا اســتجابة لقــذف النيوترونــات. 
والتســجيات الكهربيــة تتيــح قيــاس املقاومــة النوعيــة للصخــور، ورســم احلــدود 
ــد  ــة وحتدي ــاه اجلوفي ــد مناطــق تدفــق الســوائل ودراســة املي ــن الطبقــات، وحتدي ب
ملوحتهــا، وبذلــك يســهل تعيــن الطبقــات املنفــذة للســوائل واألســطح واحلــواف التــي 
حتدهــا. والطــرق الكهرومغناطيســية تكشــف اختــاف اخلــواص التأثيريــة للصخــور 
حتــت ســطح األرض. وقــد اســتخدمت طــرق املقاومــة النوعيــة والكهرومغناطيســية 
ــة يف روســيا إلعــداد خرائــط الطبقــات الرســوبية يف مراحــل االستكشــاف  األرضي
البترولــي املبكــرة، ويف فرنســا اســتخدمت الطــرق الكهربيــة يف البحــث عــن املعــادن 
الصلبــة، وتتبــع الطاقــة احلراريــة األرضية، أما تســجيل النشــاط اإلشــعاعي الطبيعي 
للصخــور فيجــري باســتخدام أجهــزة كشــف إشــعاعي متنوعــة أيضــا يف اآلبــار. 
كذلــك يســتخدم مصــدر إلشــعاع النيوترونــات، مثــل خليــط مــن البريليــوم والراديــوم، 
ويســتقبل اإلشــعاع املنطلــق مــن الصخــور وقيــاس درجــة امتصــاص النيوترونــات 
بواســطة أيونــات الهيدروجــن املوجــودة يف البتــرول أو املــاء أو الغــاز. وتفيــد دراســة 
النشــاط اإلشــعاعي للصخــور يف تعــرف التراكيــب الصخريــة، ومـــدى احتوائهــا علــى 
ــة ومســامية الصخــور، كمــا  ــازات الطبيعي ــك الســوائل ووجــود الغ ــواع تل ســوائل وأن
تســتخدم أشــعة جامــا يف الكشــف عــن الطفلــة احلجريــة الزيتيــة Oil Shales. كذلــك 
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فــإن املســح اإلشــعاعي مــن أفضــل طــرق تعيــن وتقييــم رواســب املعــادن املشــعة 
حتــت ســطح األرض، ســواء التــي حتتــوي علــى اليورانيــوم أو الثوريــوم. كمــا جتــري 
تســجيات االنتشــار الصوتــي لقيــاس ســرعة ســريان املوجــات الصوتيــة يف كل طبقــة 
مــن الطبقــات الصخريــة علــى حــدة، وحتديــد االختــاف بينهــا يف املقاومــة الصوتيــة 
Acoustic Impedance ، ممــا يســاعد يف معرفــة مســامية الصخــور حتــت الســطحية.
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اســـتخدامــــات النفـــــط
يستخدم النفط بشكل أساسي كوقود للنقل. تشير التقديرات إلى أن 70 % من 
وقاطرات  الشحن  وشاحنات  السيارات  تستخدم  النقل.  يف  يستخدم  العالم  نفط 
التقطير  نواجت  احتراق  عملية  جميعها  الشحن  وسفن  النفاثة  والطائرات  الديزل 
البترولي للحصول على طاقتها. السفر عن طريق البر، مع ذلك، هو إلى حد بعيد 

أكبر مستهلك للطاقة النفطية.

ميثل النقل البري 89 % من استهاك طاقة النقل يف جميع أنحاء العالم وزاد بنسبة 
41 % بن عامي 1990 و2005. وكان النمو يف استخدام طاقة النقل هو األعلى يف البلدان 

النامية، وال يزال النقل ككل هو األسرع منًوا يف قطاع الطاقة لاستخدام النهائي.

النقــل هــو االســتخدام األكثــر وضوًحــا للنفــط، لكن االســتخدامات األخرى للنفط 
كثيــرة. البتروكيماويــات وفيــرة وتصنــع العديــد مــن املنتجــات معهــا. عنــد املشــي يف 
ســوبر ماركــت أو متجــر متعــدد األقســام، ســوف يــرى املــرء أرفًفــا مبطنة بالســلع التي 
يجــري إنتاجهــا مــن البتروكيماويــات. فالصابــون واملنظفــات واألوعيــة الباســتيكية 
ومســتحضرات التجميــل واملابــس املصنوعــة مــن البوليســتر والســجاد واألجهــزة 

اإللكترونيــة ليســت ســوى بعــض املنتجــات التــي حتــوي علــى البتروكيماويــات. 

لقــد جعلــت وفــرة النفــط يف القــرن العشــرين هــذه الســلع االســتهاكية ميســورة 
التكلفــة ومتاحــة علــى نطــاق واســع.
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• تطبيقــــات النفـــط يف حياتنــــا	
تقريبــاً كل نشــاط بشــري حالــي - مــن النقــل، إلــى التصنيــع، إلــى الكهربــاء، إلــى 
الباســتيك، وخاصــة إنتــاج الغــذاء واملــاء - متشــابك بشــكل ال ينفصــم مــع إمــدادات 

النفــط والغــاز الطبيعــي.

أ. إنتــــاج النفـــط والغــــذاء

يف الواليــات املتحــدة، يلــزم مــا يقــرب مــن 10 ســعرات حراريــة مــن الوقــود 
األحفــوري إلنتــاج ســعر حــراري واحــد مــن الطعــام. إذا أخــذ التغليــف والشــحن يف 

االعتبــار يف املعادلــة، يرفــع هــذه النســبة بشــكل كبيــر.

هــذا التفــاوت صــار ممكنــاً بســبب وفــرة النفــط الرخيــص. معظــم مبيــدات 
اآلفــات تعتمــد علــى البتــرول )النفــط(، وجميــع األســمدة التجاريــة تعتمــد علــى 
ــا مــن الغــاز الطبيعــي، وهــو وقــود أحفــوري يخضــع  ــاج األموني ــا. يجــري إنت األموني

مللــف اســتنفاد مشــابه للنفــط. 

ســمح النفــط لــألدوات الزراعيــة مثــل اجلــرارات وأنظمــة تخزيــن املــواد الغذائيــة 
مثــل الثاجــات وأنظمــة نقــل األغذيــة مثــل الشــاحنات. الزراعــة القائمــة علــى النفــط 
هــي املســؤولة يف املقــام األول عــن انفجــار عــدد ســكان العالــم مــن بليــون يف منتصــف 
ــاج النفــط،  القــرن التاســع عشــر إلــى 7.753 بليــون يف عــام 2020. مــع ارتفــاع إنت
ارتفــع أيضــاً إنتــاج الغــذاء. مــع ارتفــاع إنتــاج الغــذاء، ارتفــع عــدد الســكان. مــع ارتفــاع 
عــدد الســكان، ارتفــع الطلــب علــى الغــذاء، ممــا أدى إلــى زيــادة الطلــب علــى النفــط.
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ازدياد عدد سكان العالم بن عامي 1400-2000 م.

يف غضــون بضــع ســنوات مــن حدوث ذروة النفط، ســترتفع أســعار املــواد الغذائية 
بشــكل كبيــر حيــث ســترتفع تكلفــة إنتاجها وتخزينها ونقلهــا وتعبئتها.
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ب. إمــــدادات النفــــط وامليــــــاه

النفــط ضــروري أيضــاً لتوصيــل كل مياهنــا العذبــة تقريبــاً. يســتخدم النفــط 
ــي  ــاه الت ــار وكذلــك لضــخ املي ــاه والســدود واملجــاري واآلب ــوات املي ــة قن ــاء وصيان لبن
تخــرج مــن صنابيرنــا. كمــا هــو احلــال مــع الطعــام، ســترتفع تكلفــة امليــاه العذبــة مــع 

ارتفــاع تكلفــة النفــط.

ج. النفـــــط والرعايـــــة الصحيـــة

يعتبــر النفــط أيضــاً مســؤوالً إلــى حــد كبيــر عــن التقــدم يف الطــب الــذي أحــرز يف 
الـــ 150 عامــاً املاضيــة. يســمح النفــط لإلنتــاج الضخــم لألدويــة واملعــدات اجلراحيــة 
ــل املستشــفيات وســيارات اإلســعاف  ــة مث ــة الصحي ــة للرعاي ــة التحتي ــر البني وتطوي

والطــرق ومــا إلــى ذلــك.

د. النفــــط وكل شــــيء آخـــر

النفــط مطلــوب أيضــاً لــكل عنصــر اســتهاكي تقريبــاً، والتخلــص مــن ميــاه 
الصــرف الصحــي، والتخلــص مــن القمامــة، وصيانة الشــوارع واملتنزهات، والشــرطة، 
وخدمــات اإلطفــاء، والدفــاع الوطنــي. ومــن ثــم، فــإن تداعيــات ذروة النفــط ســتمتد 
إلــى مــا هــو أبعــد مــن املبلــغ الــذي ســتدفعه مقابــل الغــاز. وبعبــارة بســيطة، ميكنــك 
أن تتوقــع: االنهيــار االقتصــادي، واحلــرب، واملجاعــة علــى نطــاق واســع، واملــوت 

ــم. اجلماعــي لســكان العال
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التكســــير الهيدروليــــكي

التكســير الهيدروليكــي Hydraulic fracturing، هــو تقنيــة لتحفيــز اآلبــار وتنطــوي 
علــى تكســير التكوينــات الصخريــة بوســاطة ســائل مضغــوط.

تتضمــن العمليــة احلقــن عالــي الضغــط لـــ »ســائل التكســير« )املــاء الــذي يحــوي 
بشــكل أساســي علــى الرمــل أو مــواد دعامــة أخــرى معلقــة مبســاعدة عوامــل ســماكة( 
يف حفــرة البئــر خللــق شــقوق يف التكوينــات الصخريــة العميقــة التــي ميــر مــن خالهــا 
الغــاز الطبيعــي والنفــط وســوف يتدفــق احمللــول امللحــي بحريــة أكبــر. وعنــد إزالــة 
الضغــط الهيدروليكــي مــن البئــر، فــإن احلبيبــات الصغيــرة مــن دعامــات التكســير 

الهيدروليكــي )إمــا الرمــل أو أكســيد األلومنيــوم( تبقــي الكســور مفتوحــة.

• تاريـــــخ االســـــتخدام	
يعــود اســتخدام التكســير الهيدروليكــي كطريقــة لتحفيــز آبــار الصخــر النفطــي 
الضحلــة إلــى ســتينات القــرن التاســع عشــر. حيــث اســتخدمت تفجيــرات الديناميــت 
أو النتروجليســرين لزيــادة إنتــاج النفــط والغــاز الطبيعــي مــن التكوينــات احلاملــة 
للبتــرول. يف 24 أبريــل 1865، حصــل احملــارب القــدمي يف احلــرب األهليــة األمريكيــة 
ــد متفجــر«. وقــد  ــراع لـــ »طوربي ــراءة اخت ــى ب ــه إل روبرتــس عل ــل إدوارد إي الكولوني
باســتخدام  ونيويــورك وكنتاكــي وويســت فرجينيــا  بنســلفانيا  اســتخدم يف واليــة 
الســائل، وكذلــك النتروغليســرين املُصلَّــب الحقــاً. ويف وقــت الحــق ُطّبقــت الطريقــة 

نفســها علــى آبــار امليــاه والغــاز. 

أدخــل حتفيــز اآلبــار باحلمــض، بــدالً مــن الســوائل املتفجــرة، يف الثاثينــات. 
بســبب احلفــر احلمضــي، فــإن الكســور لــن تنغلــق متامــاً ممــا يــؤدي إلــى زيــادة 

اإلنتاجيــة.
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بــدأ التكســير الهيدروليكــي كتجربــة يف عــام 1947، وتبــع ذلــك أول تطبيــق ناجــح 
جتاريــاً يف عــام 1950. واعتبــاراً مــن عــام 2012، نفــذ 2.5 مليــون »وظيفــة تكســير 
هيدروليكــي Frac jobs« يف جميــع أنحــاء العالــم علــى آبــار النفــط والغــاز، أكثــر مــن 

مليــون منهــا داخــل الواليــات املتحــدة.

هــذه املعاجلــة ضروريــة بشــكل عــام لتحقيــق معــدالت تدفــق كافيــة يف آبــار الغــاز 
الصخــري والغــاز الضيــق والنفــط احملكــم وغــاز الفحــم. ميكــن أن تتكــون بعــض 
الكســور الهيدروليكيــة بشــكل طبيعــي يف عــروق أو ســدود معينــة. لقــد جعــل احلفــر 
والتكســير الهيدروليكــي الواليــات املتحــدة ُمصــدراً رئيســياً للنفــط اخلــام اعتبــاراً مــن 
عــام 2019، لكــن تســرب امليثــان، وهــو أحــد غــازات الدفيئــة القويــة، زاد بشــكل كبيــر.

إلى  الزمان  من  عقد  مدار  على  التكسير  طفرة  من  والغاز  النفط  إنتاج  زيادة  أدت 
انخفاض األسعار بالنسبة للمستهلكن، مع انخفاض حصة دخل األسرة إلى نفقات الطاقة.

• اآلثـــــــار اجلانبيــــــــة	
مــع كثــرة اســتخدامه؛ فــإن التكســير الهيدروليكــي مثيــر للجــدل إلــى حــد كبيــر. 
ــا  ــن الوصــول إليه ــي ميك ــات الت ــة للهيدروكربون ــد االقتصادي ــا الفوائ ــد مؤيدوه يؤك
علــى نطــاق واســع، باإلضافــة إلــى اســتبدال الغــاز الطبيعــي بالفحــم الطبيعــي، الــذي 

.(CO2) يحتــرق بشــكل أكثــر نظافــة ويقلــل مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون

ويــرى معارضــو التكســير الهيدروليكــي أن هــذه التأثيــرات تفوقهــا التأثيــرات 
البيئيــة، والتــي تشــمل تلــوث امليــاه اجلوفيــة وامليــاه الســطحية، والضوضــاء وتلــوث 
الهــواء، ووقــوع الــزالزل، إلــى جانــب املخاطــر الناجتــة علــى الصحــة العامــة والبيئــة.
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لقــد وجــدت األبحــاث آثــاراً صحيــة ضــارة علــى الســكان الذيــن يعيشــون بالقــرب 
مــن مواقــع التكســير الهيدروليكــي، مبــا يف ذلك تأكيد املخاطر الكيميائية واجلســدية 
والنفســية واالجتماعيــة مثــل نتائــج احلمــل والــوالدة، والصــداع النصفــي، والتهــاب 
اجليــوب األنفيــة املزمــن، والتعــب الشــديد، وتفاقــم الربــو والضغــط النفســي. مطلوب 

االلتــزام بإجــراءات التنظيــم والســامة لتجنــب املزيــد مــن اآلثــار الســلبية.

يوجــد قــدر كبيــر مــن عــدم اليقــن بشــأن حجــم تســرب امليثــان املرتبــط بالتكســير 
الهيدروليكــي، وحتــى بعــض األدلــة علــى أن التســرب قــد يلغــي فوائــد انبعاثــات 
غــازات االحتبــاس احلــراري بالنســبة إلــى أنــواع الوقــود األحفــوري األخــرى. علــى 
ســبيل املثــال، يســلط تقريــر صــادر عــن صنــدوق الدفــاع البيئــي (EDF) الضــوء 
علــى هــذه املشــكلة، مــع التركيــز علــى معــدل التســرب يف واليــة بنســلفانيا أثنــاء 
االختبــارات والتحليــات املكثفــة التــي ُعثــر عليهــا مبــا يقــرب مــن 10 %، أو أكثــر مــن 
خمســة أضعــاف األرقــام املبلــغ عنهــا. يعتبــر معــدل التســرب هــذا ممثــًا لصناعــة 

ــات املتحــدة بشــكل عــام. التكســير الهيدروليكــي يف الوالي

• اســــتخدامه مع البتـــــرول الصخـــــري 	
يعــود التكســير الهيدروليكــي للبتــرول الصخــري Shales إلــى عــام 1965 علــى 
األقــل، عندمــا بــدأ بعــض املشــغلن يف حقــل الغــاز الكبيــر ســاندي يف شــرق كنتاكــي 
هيدروليكيــاً  شــيل  وكليفانــد  شــيل  أوهايــو  بتكســير  فيرجينيــا  غــرب  وجنــوب 
باســتخدام فتحــات صغيــرة نســبياً. زادت وظائــف التكســير الهيدروليكــي بشــكل 

عــام مــن اإلنتــاج، خاصــة مــن اآلبــار ذات العائــد املنخفــض.
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الصخــري  الغــاز  مشــروع  املتحــدة  الواليــات  حكومــة  بــدأت   ،1976 عــام  يف 
الشــرقي، والــذي تضمــن العديــد مــن املشــروعات اإليضاحيــة للتكســير الهيدروليكــي 
بــن القطاعــن العــام واخلــاص. خــال الفتــرة نفســها، تلقــى معهــد أبحــاث الغــاز، 
وهــو احتــاد أبحــاث يف صناعــة الغــاز، املوافقــة علــى البحــث والتمويــل مــن اللجنــة 

ــة. ــم الطاق ــة لتنظي الفيدرالي

يف عــام 1997، قــام نيــك شتاينســبرغر، مهنــدس شــركة ميتشــل للطاقــة )حاليــاً 
جــزء مــن ديفــون إنيرجــي(، بتطبيــق تقنيــة تكســير امليــاه الزلقة، باســتخدام املزيد من 
امليــاه وضغــط املضخــة أعلــى مــن تقنيــات التكســير الســابقة، والتــي كانــت تســتخدم 

يف شــرق تكســاس يف بارنيــت شــيل يف شــمال تكســاس.

ــاج  ــن إنت ــاً م ــد أول 90 يوم ــا عن ــدة جناحه ــة اجلدي ــت التقني يف عــام 1998، أثبت
الغــاز مــن البئــر املســمى S.H. جتــاوز غريفــن Griffin رقــم 3 إنتــاج أي مــن اآلبــار 
الســابقة للشــركة. جعلــت تقنيــة اإلكمــال اجلديــدة اســتخراج الغــاز اقتصاديــاً علــى 
نطــاق واســع يف بارنيــت شــيل Barnett Shale، وطبــق الحقــاً علــى الصخــور الصخريــة 

.Bakken Shale وباكــن شــيل Eagle Ford األخــرى، مبــا يف ذلــك إيغــل فــورد

لقــد أطلــق علــى جــورج بــي ميتشــل لقــب »أبــو التكســير« بســبب دوره يف تطبيقهــا 
يف البتــرول الصخــري. حيــث حفــر أول بئــر أفقــي يف بارنيــت شــيل يف عــام 1991، 
ولكــن لــم يجــر القيــام بــه علــى نطــاق واســع يف بارنيــت حتــى جــرى إثبــات إمكانيــة 

اســتخاص الغــاز اقتصاديــاً مــن اآلبــار الرأســية يف بارنيــت.

اعتبــاراً مــن عــام 2013، طبــق التكســير الهيدروليكــي الضخــم علــى نطــاق جتــاري 
علــى البتــرول الصخــري يف الواليــات املتحــدة وكنــدا والصــن. العديــد مــن البلــدان 

األخــرى تخطــط الســتخدام التكســير الهيدروليكــي.
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•  الزالزل املستحثة الناجمة عن التكسير الهيدروليكي	
حتــدث الزيــادات يف النشــاط الزلزالــي بعــد التكســير الهيدروليكــي علــى طــول 
الصــدوع اخلاملــة أو غيــر املعروفــة ســابقاً بســبب احلقــن العميــق للتخلــص مــن تدفق 
التكســير الهيدروليكــي )منتــج ثانــوي لآلبــار املكســورة هيدروليكيــاً(، ومحلــول ملحــي 
نــاجت )منتــج ثانــوي لــكل مــن النفــط والغــاز املكســور وغيــر املكســور( عــن اآلبــار. لهــذه 
األســباب، يخضــع التكســير الهيدروليكــي للتدقيــق الدولــي، وهــو مقيــد يف بعــض 
البلــدان، ومحظــور متامــاً يف بلــدان أخــرى. يقــوم االحتــاد األوروبــي بصياغــة لوائــح 

مــن شــأنها أن تســمح بالتطبيــق اخلاضــع للرقابــة للتكســير الهيدروليكــي.

بالنسبــــــة للتطبيقـــــــــــات األكثــر تقـــــــــدماً، تُســتخدم املراقبــة الزلزاليــة الدقيقــة 
Microseismic Monitoring أحيانــاً لتقديــر حجــم واجتــاه الكســور املســتحثة. يتــم 

قيــاس النشــاط الزلزاليــة الدقيقــة عــن طريــق وضــع مجموعــة مــن اجليوفونــات 
يف حفــرة بئــر قريبــة. مــن خــال تعيــن موقــع أي أحــداث زلزاليــة صغيــرة مرتبطــة 
بالكســر املتزايــد، يجــري اســتنتاج الهندســة التقريبيــة للكســر. توفــر مصفوفــات 
مقيــاس امليــل املنتشــرة علــى ســطح البئــر أو أســفله تقنيــة أخــرى ملراقبــة اإلجهــاد.
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يشــبه رســم اخلرائــط الزلزاليــة الدقيقــة لعمليــة التكســير الهيدروليكــي إلــى حــد بعيــد علــم الــزالزل مــن 
الناحيــة اجليوفيزيائيــة. يف علــم الــزالزل، تســجل مقاييــس الــزالزل املنتشــرة علــى ســطح األرض أو بالقــرب 

منــه موجــات S وموجــات P التــي تطلــق أثنــاء حــدث زلــزال.

ــه يف  ــى طــول مســتوى الصــدع وموقع ــة عل ــر احلرك ــة بتقدي تســمح هــذه املراقب
خريطــة باطــن األرض. التكســير الهيدروليكــي، زيــادة إجهــاد التكويــن املتناســب مــع 

ضغــط التكســير الصــايف، باإلضافــة إلــى زيــادة ضغــط املســام بســبب التســرب.

يجــري إنشــاء ضغــوط الشــد قبــل طــرف الكســر، ممــا يــؤدي إلــى توليــد كميــات 
كبيــرة مــن إجهــاد القــص. تتحــد الزيــادات يف ضغــط امليــاه املســامية ويف إجهــاد 
التكويــن وتؤثــر علــى نقــاط الضعــف بالقــرب مــن الكســر الهيدروليكــي، مثــل الكســور 

الطبيعيــة واملفاصــل وطبقــات الفــراش.
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األســاليب املختلفــة لهــا مزايــا وأخطــاء موقــع مختلفــة. تعتمــد دقــة رســم خرائــط 
األحداث الزلزالية الدقيقة على نســبة اإلشــارة إلى الضوضاء وتوزيع املستشــعرات. 
يجــري حتســن دقــة األحــداث التــي تقــع عــن طريــق االنعــكاس الزلزالــي مــن خــال 
أجهزة االستشــعار املوضوعة يف عدد من ســموت البئر املرصودة. يف موقع مجموعة 
قــاع البئــر، وتتحّســن دقــة األحــداث مــن خــال االقتــراب مــن البئــر املرصــود )نســبة 

إشــارة إلــى ضوضــاء عاليــة(.

صــارت مراقبــة األحــداث الزلزاليــة الدقيقــة الناجتــة عــن حتفيــز اخلــزان جانبــاً 
رئيســياً يف تقييــم الكســور الهيدروليكيــة، وحتســينها. الهــدف الرئيســي مــن مراقبــة 
الكســر الهيدروليكــي هــو التوصيــف الكامــل لبنيــة الكســر املســتحث وتوزيــع املوصليــة 

داخــل التكويــن.

يســاعد التحليــل اجليوميكانيكــي، مثل فهم خصائص مــواد التكوينات، والظروف 
يف املوقــع، والهندســة، يف املراقبــة مــن خــال توفيــر تعريــف أفضــل للبيئــة التــي 
تنتشــر فيهــا شــبكة التصــدع. املهمــة الاحقــة هــي معرفــة موقــع مــادة الدعــم داخــل 
الكســر وتوزيــع موصليــة الكســر. ميكــن مراقبــة ذلــك باســتخدام أنــواع متعــددة مــن 

التقنيــات لتطويــر منــوذج ميكننــا أخيــراً مــن التنبــؤ بدقــة بــأداء البئــر.
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• التأثيـــر البيئي للتكســــير الهيدروليكـــي	
يرتبــط التأثيــر البيئــي للتكســير الهيدروليكــي باســتخدام األراضــي واســتهاك 
ــول ملحــي وتســرب  ــان، ومحل ــات امليث ــك انبعاث ــواء، مبــا يف ذل ــات اله ــاه، وانبعاث املي
مائــع التكســير، وتلــوث امليــاه، وتلــوث الضوضــاء، والصحــة. يعــد تلــوث امليــاه والهــواء 
ــي تهــدد صحــة اإلنســان مــن جــراء التكســير الهيدروليكــي.  ــر املخاطــر الت مــن أكب
حــددت األبحــاث أن التكســير الهيدروليكــي يؤثــر ســلباً علــى صحــة اإلنســان ويــؤدي 

إلــى تغيــر املنــاخ.

تشــتمل ســوائل التكســير الهيدروليكــي علــى مــواد داعمــة ومــواد أخــرى، والتــي 
ــى مــواد كيميائيــة معروفــة بأنهــا ســامة، باإلضافــة إلــى مــواد كيميائيــة  تشــتمل عل
غيــر معروفــة قــد تكــون ســامة. يف الواليــات املتحــدة، ميكــن معاملــة هــذه املــواد 
املضافــة كأســرار جتاريــة مــن قبــل الشــركات التــي تســتخدمها. أدى نقــص املعرفــة 
مبــواد كيميائيــة معينــة إلــى تعقيــد اجلهــود املبذولــة لتطويــر سياســات إدارة املخاطــر 

ودراســة اآلثــار الصحيــة.

ميكــن أن يكــون اســتخدام امليــاه عــن طريــق التكســير الهيدروليكــي مشــكلة 
ــاه الســطحية مــن خــال  ــوث املي ــد تتل ــاه. ق ــي مــن نقــص املي ــي تعان يف املناطــق الت
االنســكاب وحفــر النفايــات التــي جــرى بناؤهــا وصيانتهــا بشــكل غيــر صحيــح، يف 

الواليــات القضائيــة التــي يُســمح فيهــا بذلــك.

ــت ســوائل التكســير  ــة إذا كان ــاه اجلوفي ــوث املي ــك، ميكــن أن تتل ــى ذل عــاوة عل
وســوائل التكويــن قــادرة علــى الهــروب أثنــاء التكســير الهيدروليكــي. ومــع ذلــك، فــإن 
احتماليــة تلــوث امليــاه اجلوفيــة مــن انتقــال مائــع التكســير إلــى أعلــى ضئيلــة جــداً، 

حتــى يف فتــرة طويلــة األجــل.
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ــاه التــي تعــود إلــى الســطح بعــد التكســير  ــاه املنتجــة، وهــي املي يجــري إدارة املي
ــاه الصــرف الصحــي  ــق احلقــن حتــت األرض، ومعاجلــة مي الهيدروليكــي، عــن طري
البلديــة والتجاريــة، وإعــادة اســتخدامها يف اآلبــار املســتقبلية. هنــاك احتمــال أن 
يتســرب امليثــان إلــى امليــاه اجلوفيــة والهــواء، مــع أن تســرب غــاز امليثــان ميثــل مشــكلة 
أكبــر يف اآلبــار القدميــة منــه يف تلــك التــي جــرى بناؤهــا مبوجــب تشــريعات أحــدث.

ــزالزل املســتحثة  ــا ســابقاً أن التكســير الهيدروليكــي يتســبب يف حــدوث ال ذكرن
والتــي تســمى األحــداث الزلزاليــة الدقيقــة. حجــم هــذه األحــداث صغيــر جــداً بحيــث 
ال ميكــن اكتشــافه علــى الســطح، حيــث يكــون حجمــه مــن M-3 إلــى M-1 عــادًة. 
ومــع ذلــك، فــإن آبــار التخلــص مــن الســوائل )التــي غالبــاً مــا تســتخدم يف الواليــات 
املتحــدة للتخلــص مــن النفايــات امللوثــة مــن العديــد مــن الصناعــات( كانــت مســؤولة 

عــن الــزالزل حتــى M 5.6 يف أوكاهومــا وواليــات أخــرى.

ــم  ــة لتقيي ــر أطــر تنظيمي ــى تطوي ــم عل ــع أنحــاء العال ــات يف جمي ــل احلكوم تعم
وإدارة املخاطــر البيئيــة والصحيــة املرتبطــة بهــا، والعمــل حتــت ضغــط مــن الصناعــة 

مــن ناحيــة، ومــن مجموعــات مكافحــة التكســير الهيدروليكــي مــن ناحيــة أخــرى.

التكســير  وحظــر  االحتــرازي  النهــج  يفضــل  فرنســا  مثــل  البلــدان  بعــض  يف 
ــاده أن  ــى اســتنتاج مف ــة املتحــدة إل الهيدروليكــي. يســتند اإلطــار التنظيمــي للمملك
ــا إذا نفــذت يف ظــل  املخاطــر املرتبطــة بالتكســير الهيدروليكــي ميكــن التحكــم فيه
تنظيــم فعــال وإذا نفــذت أفضــل املمارســات التشــغيلية. لقــد اقتــرح مؤلفو الدراســات 
الوصفيــة أنــه مــن أجــل جتنــب املزيــد مــن اآلثــار الســلبية، مــن الضــروري زيــادة 

االلتــزام بالتنظيــم وإجــراءات الســامة.
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البتـــــرول الصخــــــري وتقنياتــــه

الصخــر النفطــي Oil shale هــو صخــر رســوبي غنــي باملــواد العضويــة دقيــق 
احلبيبــات يحــوي علــى الكيروجــن Kerogen )خليــط صلــب مــن املركبــات الكيميائيــة 
إلــى  باإلضافــة  الســائلة.  الهيدروكربونــات  إنتــاج  خالــه  مــن  ميكــن  العضويــة( 
الكيروجــن، فــإن التركيــب العــام للصخــر النفطــي يشــكل مــادة غيــر عضويــة وقــار.

نتوء من الصخر النفطي األوردوفيشي (kukersite)، شمال إستونيا.

بنــاًء علــى بيئــة الترســيب اخلاصــة بهــم، يتــم تصنيــف الصخــر النفطــي علــى أنــه 
صخــور نفطيــة بحريــة وبحيريــة وأرضيــة. تختلــف الصخــر النفطــي عــن الصخــور 
احلاملــة للنفــط، ورواســب الصخــر النفطــي التــي حتــوي علــى البتــرول )النفــط 

الضيــق( الــذي يجــري إنتاجــه أحيانــاً مــن اآلبــار احملفــورة.
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مــن األمثلــة علــى الصخــر النفطي هي تشــكيل باكن، بيير شــيل، تشــكيل نيوبرارا، 
وتشــكيل إيغــل فــورد. وفقــاً لذلــك، ال ينبغــي اخللــط بــن النفــط الصخــري املنتــج مــن 

الصخــر النفطــي والنفــط الضيــق، والــذي يُطلــق عليــه أيضاً اســم النفــط الصخري.

حتــدث رواســب الصخــر النفطــي يف جميــع أنحــاء العالــم، مبــا يف ذلــك الرواســب 
الرئيســية يف الواليــات املتحــدة. حــددت تقديــرات عــام 2016 للودائع العاملية إجمالي 
مــوارد العالــم مــن الصخــر النفطــي مبــا يعــادل 6.05 تريليــون برميــل )962 بليــون 

متــر مكعــب( مــن النفــط يف املــكان.

اكتســب الصخــر النفطــي االهتمــام كمصــدر وفيــر محتمــل للنفــط. ومــع ذلــك، 
فــإن احملــاوالت املختلفــة لتطويــر رواســب الصخــر النفطــي حققــت جناحــاً محــدوداً. 
متتلــك إســتونيا والصــن فقــط صناعــات صخريــة نفطيــة راســخة، وتســتخدم 

البرازيــل وأملانيــا وروســيا الصخــر النفطــي إلــى حــد مــا.

ميكــن حــرق الصخــر النفطــي مباشــرة يف األفــران كوقــود منخفــض الدرجــة 
املــواد  معاجلــة  خــام يف  كمــادة  اســتخدامه  أو  املناطــق  وتدفئــة  الطاقــة  لتوليــد 

البنــاء. ومــواد  الكيميائيــة 

يــؤدي تســخن الصخــر النفطــي إلــى درجــة حــرارة عاليــة بدرجــة كافيــة إلــى أن 
ينتــج عــن العمليــة الكيميائيــة للتحلــل احلــراري بخــار. عنــد تبريــد البخــار، يُفصــل 
النفــط الســائل غيــر التقليــدي، املســمى بالنفــط الصخــري، عن غــاز الصخر النفطي 

القابــل لاحتــراق.

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــدي؛ وم ــًا عــن النفــط اخلــام التقلي ــر النفــط الصخــري بدي يعتب
اســتخراج النفــط الصخــري أكثــر تكلفــة مــن إنتــاج النفــط اخلــام التقليــدي مــن 



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 69

الناحيــة املاليــة ومــن ناحيــة تأثيــره البيئــي. يثيــر تعديــن ومعاجلــة الصخــر النفطــي 
عــدداً مــن املخــاوف البيئيــة، مثــل اســتخدام األراضــي، والتخلــص مــن النفايــات، 
واســتخدام امليــاه، وإدارة ميــاه الصــرف الصحــي، وانبعاثــات غــازات االحتبــاس 

احلــراري، وتلــوث الهــواء.

• اســــتخراج النفــــط الصخـــــري	
اســتخراج النفــط الصخــري هــو عمليــة صناعيــة إلنتــاج النفــط غيــر التقليــدي. 
حتــول هــذه العمليــة الكيروجــن يف الصخــر النفطــي إلــى نفــط صخــري عــن طريــق 
ــود  ــاجت كنفــط وق االنحــال احلــراري أو الهدرجــة. يســتخدم النفــط الصخــري الن
جــرى ترقيتــه لتلبيــة مواصفــات مــواد التكريــر عــن طريــق إضافــة الهيدروجــن وإزالة 

شــوائب الكبريــت والنيتروجــن.

عــادة مــا يجــري اســتخراج النفــط الصخــري فــوق األرض )معاجلــة خــارج املوقــع( 
عــن طريــق تعديــن الصخــر النفطــي ثــم معاجلتــه يف منشــآت املعاجلة. تقــوم التقنيات 
احلديثــة األخــرى باملعاجلــة حتــت األرض )يف املوقــع أو يف املوقــع( عــن طريــق تطبيــق 

احلــرارة واســتخراج النفــط عبــر آبــار النفط.

يرجــع أقــدم وصــف للعمليــة إلــى القــرن العاشــر للميــاد. ويف عــام 1684، منحــت 
بريطانيــا العظمــى أول بــراءة اختــراع رســمية لعمليــة االســتخراج. انتشــرت صناعات 

االســتخراج واالبتــكارات علــى نطــاق واســع خــال القــرن التاســع عشــر.

تقلصــت الصناعــة يف منتصــف القــرن العشــرين بعــد اكتشــاف احتياطيــات كبيــرة 
مــن النفــط التقليــدي، لكــن ارتفــاع أســعار البترول يف بداية القرن احلادي والعشــرين 

أدى إلــى جتــدد االهتمــام، مصحوبــاً بتطويــر واختبــار تقنيــات جديدة.
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اعتبــاراً مــن عــام 2010، تعمــل الصناعــات االســتخراجية الرئيســية طويلــة األمــد 
يف إســتونيا والبرازيــل والصــن. عــادة مــا تتطلــب جدواهــا االقتصاديــة االفتقــار 
إلــى النفــط اخلــام املتــاح محليــاً. أدت قضايــا أمــن الطاقــة الوطنيــة أيضــاً دوراً يف 
تطويرهــا. يطــرح منتقــدو اســتخراج النفــط الصخــري أســئلة حــول قضايــا اإلدارة 
البيئيــة، مثــل التخلــص مــن النفايــات، واالســتخدام املكثــف للميــاه، وإدارة ميــاه 

ــوث الهــواء. الصــرف الصحــي، وتل

كانــت معوجــة ألكســندر ســي كيــرك، التــي اســتخدمت يف منتصــف القــرن التاســع عشــر إلــى أواخــره، واحــدة 
مــن أولــى املعاجلــات العموديــة للصخــر النفطــي. تصميمــه منوذجــي مــن املعاجلــات املســتخدمة يف نهايــة 

القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين.
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• تصنيـــف تقنيــــات اســتخراج النفــــط الصخــــري	
أنشــأ محللــو الصناعــة عــدة تصنيفــات للتقنيــات املســتخدمة الســتخراج النفــط 

الصخــري مــن الصخــر النفطــي.

حســـب مبــــادئ العمليـــة. 1

بنــاًء علــى معاجلــة الصخــر النفطــي اخلــام باحلــرارة واملذيبــات، تصنــف الطرائق 
علــى أنهــا انحــال حــراري أو هدرجــة.

حســــب املوقــــع. 2

يعتبــر التمييــز املســتخدم بشــكل متكــرر مــا إذا كانــت املعاجلــة جتــري فوق األرض 
أو حتتهــا، ويصنــف التقنيــات علــى نطــاق واســع علــى أنهــا خــارج املوقــع )مزاحــة( 
أو يف املوقــع )يف املــكان(. يف املعاجلــة خــارج املوقــع، واملعروفــة أيضــاً باســم معوجــة 
فــوق األرض، يســتخرج الصخــر النفطــي إمــا حتــت األرض أو علــى الســطح ثــم ينقــل 

إلــى منشــأة معاجلــة.

علــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن املعاجلــة يف املوقــع حتــول الكيروجــن يف حــن ال 
ــار النفــط،  ــر آب ــزال يف شــكل رواســب الصخــر النفطــي، وبعــد ذلــك يســتخرج عب ي
حيــث يرفــع بطريقــة النفــط اخلــام التقليــدي نفســها. علــى عكــس املعاجلــة خــارج 
املوقــع، فهــي ال تنطــوي علــى التعديــن أو التخلــص مــن الصخــر النفطــي املســتهلك 

فــوق األرض حيــث يبقــى الصخــر النفطــي املســتهلك حتــت األرض.

لكــن هنــاك مزايــا وعيــوب مرتبطــة بالعمليــات، واملتطلبــات، واملنتجــات واجلــودة، 
ــار البيئيــة املرتبطــة بتطبيــق التقنيــات يف املوقــع مقابــل نهــج معوجــة الســطح  واآلث

حيــث:
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vv يجــري تقليــل مناولــة املــواد بشــكل كبيــر حيــث يتصــل فقــط باحملتــوى العضــوي
للصخــر النفطــي، وليــس اجلســم اخلــام بكاملــه، وينتــج علــى الســطح. ال توجــد 
أعبــاء زائــدة للتعديــن، وال يوجــد تعديــن حتــت الســطح قليــل أو معــدوم، وال 

يوجــد صخــر نفطــي مســتنفد ميكــن التخلــص منــه.

vv يف الرواســب العميقــة والســميكة، حيــث تكــون األســاليب املوضعيــة أكثــر قابليــة
للتطبيــق، ميكــن االتصــال باملزيــد مــن املــورد وتســخينه، مع أنه ســيجري اســترداد 

القليــل مــن املنتجــات.

vv يتخلــص إلــى حــد كبيــر مــن متطلبــات امليــاه للتعديــن واالســتصاح والتحكــم يف
الغبــار والتخلــص مــن الصخــر النفطــي املســتهلك.

vv ميكــن حتســن كفــاءات الطاقــة الصافيــة للعمليــة املتكاملــة - مــن الوصــول إلــى
ــص مــن  ــى التخل ــاء - إل ــر واالرتق ــوارد واســتعادتها، مــن خــال إعــادة التدوي امل
النفايــات مقارنــة ببعــض عمليــات التعديــن الســطحي وعمليــات إعــادة التشــكيل.

vv.انبعاثات املعايير ميكن تقليل ملوثات الهواء بشكل كبير

vv اعتمــاداً علــى مصــدر طاقــة التدفئــة، ميكــن أيضــاً تقليــل انبعاثــات الكربــون يف
دورة احليــاة.

vv ســتقلل التأثيــرات الســطحية علــى موائــل احليــاة البريــة، مبــا يف ذلــك تلــك
ــن  ــات تخزي ــن، أو متطلب ــة عــن الضوضــاء، بســبب نقــص نشــاط التعدي الناجم

احلمولــة الزائــدة والصخــر النفطــي والصخــر النفطــي املســتهلك.

vv ميكن جتنب التأثيرات احملتملة على املياه الســطحية واجلوفية للســائل املرتشــح
النــاجت عــن األعبــاء الزائــدة والصخر النفطي والنفط الصخري املســتهلك.
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طريقــــة التســــخني. 1

ميكــن تصنيــف طريقــة نقــل احلــرارة مــن منتجــات االحتــراق إلــى الصخــر 
النفطــي علــى أنهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة. يف حــن أن الطرائــق التــي تســمح 
ــى أنهــا  ــراق باالتصــال بالصخــر النفطــي داخــل املعوجــة تصنــف عل ملنتجــات االحت
مباشــرة، فــإن الطرائــق التــي حتــرق املــواد خــارج املعوجــة لتســخن مــادة أخــرى 

تامــس الصخــر النفطــي توصــف بأنهــا غيــر مباشــرة.

طريقــــة حامـــــل احلــــــرارة. 2

اســتناداً إلــى املــواد املســتخدمة لتوصيــل الطاقــة احلراريــة إلــى الصخــر النفطي، 
صنفــت تقنيــات املعاجلــة إلــى ناقــل حــرارة الغــاز، وناقــل احلــرارة الصلــب، والتوصيل 
اجلــداري، والســائل التفاعلــي، وطــرق التســخن احلجمــي. ميكــن تصنيــف طرائــق 

ناقــل احلــرارة علــى أنهــا مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

حســــب حجم جزيئات الصخر النفطي اخلـــــام. 3

ميكــن متييــز تقنيــات املعاجلــة املختلفــة خــارج املوقــع عــن طريــق حجــم جزيئــات 
الصخــر النفطــي التــي يجــري تغذيتهــا يف املعاجلــات. كقاعــدة عامــة، تعالــج تقنيــات 
ناقــل احلــرارة الغــازي كتــل الصخــر النفطــي التــي يتــراوح قطرهــا مــن 10 إلــى 100 
ملــم، بينمــا تعالــج تقنيــات ناقــل احلــرارة الصلــب وتوصيــل اجلــدار الغرامــات التــي 

تكــون جزيئــات قطرهــا أقــل مــن 10 ملــم.
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عن طريــــق معوجــــة التوجـــــه. 4

ــا  ــة. عــادة م ــا رأســية أو أفقي ــى أنه ــاً عل ــع« أحيان ــات »خــارج املوق ــف تقني تُصن
تكــون املعوجــات العموديــة عبــارة عــن أفــران عموديــة حيــث تتحــرك طبقــة مــن 
الصخــر النفطــي مــن أعلــى إلــى أســفل بوســاطة اجلاذبيــة. عــادًة مــا تكــون املعوجــات 
األفقيــة عبــارة عــن براميــل أو براغــي دوارة أفقيــة حيــث يتحــرك الصخــر النفطــي 
ــد الرأســية مبعاجلــة  ــات التجعي ــوم عملي ــة، تق ــى آخــر. كقاعــدة عام مــن طــرف إل
الكتــل باســتخدام ناقــل حــرارة غــاز، بينمــا تقــوم عمليــات التجعيــد األفقيــة مبعاجلــة 

الغرامــات باســتخدام ناقــل حــرارة صلــب.

من خــــالل تعقيــــد التكنولوجيــــا. 5

عــادة مــا تصنــف التقنيــات يف املوقــع إمــا علــى أنهــا عمليــات حقيقيــة يف املوقــع 
أو عمليــات معدلــة يف املوقــع. ال تتضمــن العمليــات احلقيقيــة يف املوقــع التعديــن 
أو طحــن الصخــر النفطــي. تتضمــن العمليــات املعدلــة يف املوقــع حفــر وتكســير 
الرواســب النفطيــة املســتهدفة إلنشــاء فراغــات يف الرواســب. تتيــح الفراغــات تدفقــاً 
أفضــل للغــازات والســوائل مــن خــال الرواســب، ومــن ثــم زيــادة حجــم ونوعيــة النفــط 

الصخــري املنتــج.
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• التأثيــر البيئــي لصناعــــة الصخــــر النفطــــي	
يشــمل التأثيــر البيئــي لصناعــة الصخــر النفطــي النظــر يف قضايــا مثل اســتخدام 
ــاه والهــواء الناجــم عــن اســتخراج ومعاجلــة  ــوث املي ــات، وتل األراضــي، وإدارة النفاي

الصخــر النفطــي.

يتســبب التعديــن الســطحي لرواســب الصخــر النفطــي يف اآلثــار البيئيــة املعتــادة 
للتعديــن يف األماكــن املفتوحــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ينتــج عــن االحتــراق واملعاجلــة 
احلراريــة نفايــات يجــب التخلــص منهــا وانبعاثــات ضــارة يف الغــاف اجلــوي، مبــا يف 

ذلــك ثانــي أكســيد الكربــون، أحــد غــازات الدفيئــة الرئيســية.

قــد تقلــل عمليــات التحويــل التجريبيــة يف املوقــع وتقنيــات احتجــاز الكربــون 
وتخزينــه مــن بعــض هــذه املخــاوف يف املســتقبل، ولكنهــا قــد تثيــر مخــاوف أخــرى، 

ــة. ــاه اجلوفي ــوث املي ــل تل مث

غالبًا ما ميثل الصخر النفطي املستنفد مشكلة التخلص منه.
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عصـــر النفــــــط )نبذة تاريخية(

ــرول أو عصــر  يشــير عصــر النفــط Oil Age، املعــروف أيضــاً باســم عصــر البت
ازدهــار النفــط، إلــى عصــر يف تاريــخ البشــرية يتميــز بزيــادة اســتخدام البتــرول يف 
ــذ  ــة من ــرر اســتخدم ألغــراض مختلف ــر املك ــرول غي املنتجــات والوقــود. مــع أن البت
العصــور القدميــة، فقــد طــّور تقنيــات التكريــر وإنشــاء محــركات البنزيــن خــال 

القــرن التاســع عشــر.

ومــع اســتخدام النفــط اخلــام لعــدة أغــراض آلالف الســنن، إال أن عصــر النفــط 
قــد بــدأ يف القــرن التاســع عشــر مــع تقــدم تقنيــات احلفــر، باإلضافــة إلــى معاجلــة 
املنتجــات املســتخدمة يف محــركات االحتــراق الداخلــي. وميكــن حتديــد عمــر النفــط 
النفــط  اســتهاك  زاد  العشــرين، عندمــا  القــرن  أوائــل  األولــى حتــى  الفتــرة  يف 

ــراق.  واســتخدام محــركات االحت

ــة،  ــوارد البترولي ــى امل ــر عل ــى حــد كبي ــع الصناعــي املعاصــر إل ــي املجتم ــد بُن لق
ــا صــارت  ــد عندم ــراً للجــدل بشــكل متزاي ــن مســتقبل عصــر النفــط صــار مثي ولك

تأثيــرات تغيــر املنــاخ واضحــة، وازداد اســتخدام مصــادر الطاقــة البديلــة.

منــذ بدايــة الثــورة الصناعيــة، اســتخدم الوقــود األحفــوري كمصــادر للطاقــة. 
بــدأ اســتخدام الفحــم علــى نطــاق واســع بعــد عــام 1800 وســيبقى املصــدر املهيمــن 
للوقــود يف القــرن العشــرين. ومــع ذلــك، هنــاك حدثــان مهــدا الطريــق لعصــر النفــط:

vv األول كان يف عــام 1846، عندمــا اختــرع أبراهــام جيســنر الكيروســن الــذي
يُصّنــع مــن املــواد اخلــام للفحــم والبتــرول كوقــود لإلنــارة.
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vv الثانــي كان يف عــام 1859، عندمــا اختــرع إدويــن دريــك أول عمليــة حفــر حديثــة
آلبــار النفــط العميقــة. 

ثــم أســس جــون دافيســون روكفلــر شــركة Standard Oil Company، التــي هيمنــت 
علــى صناعــة النفــط وكانــت أول عامــة جتاريــة كبيــرة يف الواليــات املتحــدة. يف عــام 
ــام  ــى تقاعــده رســمياً يف ع ــوة حت ــا بق ــل وأداره 1870، أســس شــركة ســتاندرد أوي
1897. ثــم طــور كارل فريدريــش بنــز ســيارة تعمــل بالبنزيــن يف عــام 1878، ويف عــام 
1879 حصــل علــى بــراءة اختــراع للســيارة العمليــة. كان الختــراع محــرك االحتــراق 

الداخلــي التأثيــر األكبــر يف زيــادة أهميــة البتــرول.

بئر النفط هو حفرة يف األرض مصمم جللب هيدروكربونات زيت البترول إلى السطح. عادة ما ينطلق 
بعض الغاز الطبيعي كغاز بترولي مصاحب للنفط.
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يُعتقــد عمومــاً أن بدايــة العصــر احلديــث للنفــط كانــت يف عــام 1901 مــع إضــراب 
ســبيندلتوب بوســاطة مستكشــف النفــط الكرواتــي أنطــون لوتشــيتش وتكســان باتيلــو 
هايجينــز، بالقــرب مــن بومونــت، يف تكســاس يف الواليــات املتحــدة التــي أطلقــت 
ــة متوفــرة  ــى نطــاق واســع وســرعان مــا أنتجــت املنتجــات البترولي ــاج النفــط عل إنت

علــى نطــاق واســع.

منــذ الســتينات والســبعينات مــن القــرن املاضــي، عندمــا بلــغ إنتــاج النفــط ذروتــه 
يف العديــد مــن الــدول الصناعيــة، كان موضــوع التكهنــات املتكــرر بــن العلمــاء هــو 
متــى ســيبلغ اإلنتــاج العاملــي ذروتــه، وكذلــك متــى وكيــف ســينتهي عصــر النفــط يف 
ــد النقطــة التــي  ــه ينتهــي عن ــّرف العصــر بأن ــاً لبعــض التعريفــات، يُع ــة. وفق النهاي
ــح أو  ــر مرب ــاج املتناقــص ممــا يجعــل اســتخدامه غي يتجــاوز فيهــا االســتهاك اإلنت

مســتحيًا.

أسعار النفط بن عامي 1861  - 2007.
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• نفـــــط معاصـــــــر	
مــع بــزوغ فجــر مــا يســمى بالعصــر الــذري، اعتقــد العديــد مــن املراقبــن يف 
منتصــف القــرن العشــرين أن عصــر النفــط يقتــرب بســرعة مــن نهايتــه. لــم يتحقــق 
التغييــر الســريع للطاقــة الذريــة املتصــور خــال هــذه الفتــرة أبــداً، ويرجــع ذلــك 
جزئيــاً إلــى املخــاوف البيئيــة التــي أعقبــت احلــوادث البــارزة مثــل حــادث جزيــرة ثــري 

ــة تشــيرنوبيل عــام 1986. ــل عــام 1979 وكارث ماي

• التاريــــــخ املبكــــــر	
بحســب املــؤرخ هيــرودوت، قبــل أكثــر مــن أربعة آالف عام، كان اإلســفلت الطبيعي 
يســتخدم يف بنــاء أســوار وأبــراج بابــل، وقــد ُوجــدت كميــات كبيــرة منــه علــى ضفــاف 
نهــر أســوس، أحــد روافــد نهــر الفــرات، وهــذه احلقيقــة أكدهــا ديــدوروس الصقلــي 
Diodorus Siculus. كمــا ذكــر هيــرودوت نبــع الزفــت على زاكينثــوس )اجلزر األيونية، 

اليونــان(. أيضــاً، وصــف هيــرودوت بئــراً للقــار )نفــط كثيــف جــداً( والنفــط بالقــرب 
مــن أرديريــكا Ardericca يف سيســيا.

 ،I Ching يف الصــن، اســتخدم البتــرول منــذ أكثــر مــن 2000 عــام. يف آي شــينغ
ــه  ــي تستشــهد باســتخدام النفــط يف حالت ــة الت ــات الصيني ــدم الكتاب واحــدة مــن أق
اخلــام دون تكريــر قــد اكتشــف واســتخرج واســتخدم ألول مــرة يف الصــن يف القــرن 
األول قبــل امليــاد. باإلضافــة إلــى ذلــك، كان الصينيــون أول مــن اســتخدم البتــرول 

كوقــود منــذ القــرن الرابــع قبــل امليــاد.
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لقــد ُحفــرت أقــدم آبــار النفــط املعروفــة يف الصــن يف 347 م أو قبــل ذلــك. كان 
ــة  لهــا أعمــاق تصــل إلــى نحــو )240 متــراً( وجــرى حفرهــا باســتخدام قطــع متصل
بأعمــدة مــن اخليــزران. ُحــرق النفــط لتبخيــر احمللــول امللحــي وإنتــاج امللــح. يف القــرن 

العاشــر، ربطــت أنابيــب اخليــزران الواســعة آبــار النفــط وينابيــع امللــح.

يقــال إن الســجات القدميــة للصــن واليابــان حتــوي علــى العديــد مــن اإلشــارات 
إلــى اســتخدام الغــاز الطبيعــي لإلضــاءة والتدفئــة. كان البتــرول يُعــرف بحــرق امليــاه 
 )Dream Pool Essays يف اليابــان يف القــرن الســابع. يف كتابــه )مقــاالت درمي بــول
الــذي كتــب عــام 1088، صــاغ العالــم ورجــل الدولــة شــن كــو مــن أســرة ســونغ كلمــة 
(Shíyóu)، التــي تعنــي حرفيــاً »نفــط الصخــور«( للبتــرول، والتــي ال تــزال املصطلــح 

.(Sekiyu) املســتخدم يف اللغــة الصينيــة واليابانيــة املعاصــرة

لقــد ُرصفــت شــوارع بغــداد األولــى بالقطــران املشــتق مــن البتــرول الــذي صــار 
ميكــن الوصــول إليــه مــن احلقــول الطبيعيــة يف املنطقــة. يف القــرن التاســع للميــاد، 
جــرى اســتغال حقــول النفــط يف املنطقــة احمليطــة بباكــو احلديثــة بأذربيجــان. 
وصــف هــذه احلقــول اجلغــرايف العربــي أبــو احلســن علــي املســعودي يف القــرن 
ــذي وصــف مخرجــات  ــث عشــر، ال ــرن الثال ــو يف الق ــو بول ــادي، ومارك العاشــر املي
هــذه اآلبــار مبئــات مــن حمــوالت الســفن. كمــا وصــف الكيميائيــون العــرب تقطيــر 

ــرازي يف القــرن التاســع للميــاد. ــا ال ــن زكري ــل محمــد ب ــل مث ــرول بالتفصي البت

كان هناك إنتاج ملواد كيميائية مثل الكيروسن يف اإلنبيق، والتي كانت تستخدم 
أساساً ملصابيح اإلضاءة. كما قام الكيميائيون العرب بتقطير النفط اخلام إلنتاج 
منتجات قابلة لاشتعال لألغراض العسكرية. من خال إسبانيا اإلسامية، صار 
التقطير متاحاً يف أوروبا الغربية يف القرن الثاني عشر. كما أنها كانت موجودة يف 

.păcură رومانيا منذ القرن الثالث عشر، وجرى تسجيلها باسم باكورا
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أقــدم ذكــر للبتــرول يف األمريكتــن ورد يف ســرد الســير والتــر رالــي لبحيــرة 
ترينيــداد بيتــش يف عــام 1595؛ بينمــا بعــد ســبعة وثاثــن عامــاً، نُشــر تقريــر زيــارة 
الفرنسيســكان جوزيــف دي الروش داليــون إلــى الينابيــع النفطيــة يف نيويــورك يف 
كتــاب غابرييــل ســاجارد هوســتوار دو كنــدا. أظهــر الســويدي الفنلنــدي املولــد بيتــر 
كام، وهــو عالــم وطالــب كارل لينيــوس، يف عملــه رحــات إلــى أمريــكا الشــمالية التــي 

نُشــرت ألول مــرة يف عــام 1753 علــى خريطــة ينابيــع النفــط يف واليــة بنســلفانيا.

ــد  ــب السويســري املول ــف املصــادر( اكتشــف الطبي يف عــام 1710 أو 1711 )تختل
 Val-de-Travers األســفلت يف )Eirini d’Eirinis( واملعلــم اليونانــي إيرينــي ديرينــي
)نوشــاتيل(. أنشــأ منجمــاً للبيتومــن دي ال بريســتا هنــاك يف عــام 1719 والــذي كان 

يعمــل حتــى عــام 1986.

يف عــام 1745 يف عهــد اإلمبراطــورة إليزابيــث الروســية، جــرى بنــاء أول بئــر 
ــر  ــة تقطي ــوف. مــن خــال عملي ــودور بريادون ــا بوســاطة في نفــط ومصفــاة يف أوخت
»النفــط الصخــري« حصــل علــى مــادة تشــبه الكيروســن، والتــي كانــت تســتخدم يف 
مصابيــح النفــط مــن قبــل الكنائــس واألديــرة الروســية )مــع أن األســر كانــت ال تــزال 

تعتمــد علــى الشــموع(.

جــرى اســتخراج الرمــال النفطيــة مــن عــام 1745 يف ميركويلــر بيتشــيلبرون 
Merkwiller-Pechelbronn، يف األلــزاس حتــت إشــراف لويــس بييــر أنســيلون دي 

ال ســابلونيير Louis Pierre Ancillon de la Sablonnière، بتعيــن خــاص مــن لويــس 
اخلامــس عشــر. كان حقــل نفــط بيتشــيلبرون نشــطاً حتــى عــام 1970، وكان مســقط 
رأس شــركات مثل أنتار Antar وشــلمبرغير Schlumberger. وجرى بناء أول مصفاة 

حديثــة هنــاك عــام 1857.
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مراحل استخراج النفط الرملي.

• التاريــــــخ احلـــديث	
ــر البارافــن مــن  ــرن التاســع عشــر بتكري ــرول يف الق ــث للبت ــخ احلدي ــدأ التاري ب
النفــط اخلــام. الحــظ الكيميائــي األســكتلندي جيمــس يونــغ يف عــام 1847 تســرباً 
طبيعيــاً للنفــط يف منجــم ريدنغــس يف ألفريتــون، ديربيشــاير فقــام بتقطيــر نفــط 
خفيــف رقيــق مناســب لاســتخدام كنفــط مصبــاح، ويف الوقــت نفســه حصــل علــى 

ــر ســمكاً مناســباً آلالت التشــحيم. نفــط أكث

كانــت الزيــوت اجلديــدة ناجحــة، لكــن ســرعان مــا بــدأ توريــد النفــط مــن منجــم 
الفحــم )الــذي اســتنفد يف النهايــة يف عــام 1851(. يونــغ، الــذي الحــظ أن النفــط كان 
يقطــر مــن ســطح احلجــر الرملــي ملنجــم الفحــم، افتــرض أنــه نشــأ بطريقــة مــا مــن 
تأثيــر احلــرارة علــى الفحــم ومــن هــذا التفكيــر وجــد أنــه قــد ينتــج بشــكل مصطنــع.
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متابعــًة لهــذه الفكــرة، جــرب يونــغ العديــد مــن التجــارب وجنــح يف النهايــة، عــن 
طريــق تقطيــر فحــم القنــاة علــى حــرارة منخفضــة، وهــو ســائل يشــبه البتــرول، والذي 
عنــد معاجلتــه بنفــس طريقــة النفــط املتســرب يعطــي منتجــات مماثلــة. وجــد يونــغ 
أنــه مــن خــال التقطيــر البطــيء، ميكنــه احلصــول علــى عــدد مــن الســوائل املفيــدة 
ــه يتجمــد يف درجــات حــرارة  ــط البارافــن« ألن ــى أحدهــا اســم »نف ــق عل ــه، أطل من

منخفضــة إلــى مــادة تشــبه شــمع البارافــن.

شــكل إنتــاج هــذه الزيــوت وشــمع البارافــن الصلــب مــن الفحــم موضــوع بــراءة 
اختــراع ليونــغ بتاريــخ 17 أكتوبــر 1850. يف عــام 1850 دخــل يونــغ وميلــدرم وإدوارد 
ويليــام بينــي يف شــراكة حتــت اســم E.W. Binney & Co. يف باثغيــت يف ويســت 
لوثيــان وإي. ميلــدروم وشــركاه يف غاســكو. جــرى االنتهــاء مــن أعمالهــم يف باثغيــت 
يف عــام 1851 وصــارت أول أعمــال نفطيــة جتاريــة حقيقيــة ومصفــاة لتكريــر النفــط 
يف العالــم، باســتخدام النفــط املســتخرج مــن التوربانيــت والصخــر النفطــي والفحــم 
البيتومينــي املســتخرج محليــاً لتصنيــع النفثــا وزيــوت التشــحيم؛ لم يجر بيــع البارافن 

الســتخدام الوقــود والبارافــن الصلــب حتــى عــام 1856.

• الكيــــروســــني	
الوقــود  لتكريــر  عمليــة  الكنــدي،  اجليولوجــي  غيســنر،  بينيــو  أبراهــام  طــور 
الســائل مــن الفحــم والبيتومــن والصخــر النفطــي. اكتشــافه اجلديــد، الــذي ســماه 
الكيروســن، يحتــرق بشــكل أكثــر نظافــة وكان أقــل تكلفــة مــن املنتجــات املنافســة، 
مثــل نفــط احلــوت. يف عــام 1850، أنشــأ غيســنر شــركة Kerosene Gaslight وبــدأت 

يف تركيــب اإلضــاءة يف الشــوارع يف هاليفاكــس ومــدن أخــرى.
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يف عــام 1854، توســع إلــى الواليــات املتحــدة حيــث أنشــأ شــركة كيروســن غــاز 
اليــت يف أمريــكا الشــمالية يف لونــغ آيانــد، نيويــورك. منــا الطلــب إلــى حيــث صــارت 
قــدرة شــركته علــى اإلنتــاج مشــكلة، لكــن اكتشــاف البتــرول، الــذي ميكــن مــن خالــه 

إنتــاج الكيروســن بســهولة أكبــر، حــل مشــكلة اإلمــداد.

قــام البولنــدي إغناســي لوكاتســيفيتش Ignacy Łukasiewicz بتحســن طريقــة 
غيســنر لتطويــر وســيلة لتكريــر الكيروســن مــن »النفــط الصخــري« املتــاح بســهولة 
 ،Bóbrka أكبــر يف عــام 1852، وجــرى بنــاء أول منجــم للنفــط الصخــري يف بوبــركا
بالقــرب مــن كروســنو Krosno يف وســط أوروبــا غاليســيا )بولنــدا( عــام 1854. 
انتشــرت هــذه االكتشــافات بســرعة يف جميــع أنحــاء العالــم، وبنــت ميــرزوف أول 
مصفــاة روســية حديثــة يف حقــول النفــط اجلاهــزة يف باكــو يف عــام 1861. يف ذلــك 

ــم. الوقــت أنتجــت باكــو نحــو 90 % مــن نفــط العال

• آبــــــــار النفـــــــط	
مــن الصعــب اإلجابــة عــن الســؤال حــول مــا كان يشــكل أول بئــر نفــط جتــاري. 
يعتبــر بئــر إدويــن دريــك 1859 بالقــرب مــن تيتوســفيل، بنســلفانيا، والــذي ســنتكلم 
عنــه بشــكل مفصــل أدنــاه، أول بئــر حديــث. مــن احملتمــل أن مــا مييــز بئــر دريــك أنــه 
حفــره باســتخدام محــرك بخــاري. ألنــه كانــت هنــاك شــركة مرتبطــة بــه؛ وأحدثــت 

طفــرة كبيــرة يف صناعــة النفــط.

ومــع ذلــك، فقــد حفــر أول بئــر علــى اإلطــاق يف أي مــكان يف العالــم، وأنتــج 
النفــط، يف عــام 1857 علــى عمــق 280 قدمــاً مــن قبــل شــركة ميرميــاك األمريكيــة 

ــي. ــة البحــر الكاريب ــداد يف منطق ــوب شــرق تريني ــا يف جن يف ال بري
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باإلضافــة إلــى ذلــك، كان هنــاك نشــاط كبيــر قبــل دريــك يف أجــزاء مختلفــة مــن 
العالــم يف منتصــف القــرن التاســع عشــر. يف عــام 1846، مت حفــر أول بئــر نفــط يف 
منطقــة جنــوب القوقــاز التابعــة لإلمبراطوريــة الروســية )أذربيجــان حاليــاً( يف شــبه 
جزيــرة أبشــيرون شــمال شــرق باكــو )يف مســتوطنة بيبــي هيبــات(، بوســاطة الرائــد 

الروســي ألكســيف بنــاًء علــى بيانــات نيكولــي فوســكوبوينيكوف.

قامــت مجموعــة بقيــادة الرائــد أليكســييف من فيلق باكينســكي ملهندســي التعدين 
بحفــر بئــر يدويــاً يف منطقــة باكــو يف عــام 1846. كانــت هنــاك آبــار محفــورة بوســاطة 
احملــركات يف فيرجينيــا الغربيــة يف العــام نفســه الــذي كان فيــه بئــر دريــك. ُحفــر بئــر 

جتــاري مبكــر يف بولنــدا عــام 1853، وآخــر يف رومانيــا املجــاورة عــام 1857.

• املصافـــــــــي	
يف الوقــت نفســه تقريبــاً افتتحــت أول مصــايف نفــط يف العالــم، لكنهــا صغيــرة، 
يف جاســتو Jasło، يف بولنــدا، مــع افتتــاح أكبــر املصــايف يف بلويســتي Ploiești، يف 
رومانيــا. وجــرى بنــاء مصفــاة رافــوف يف عــام 1856 وافتتحهــا يف عــام 1857 مــن قبــل 
األخويــن تيــودور وماريــن مهدينيــو، وهــي مصفــاة ُشــيدت يف بلويســتي، وتبلــغ مســاحة 
ــان، وحصــل  ــن ســبعة أطن ــر م ــي أكث ــاج اليوم ــغ اإلنت ــارات، وبل ــة هكت ســطحها أربع
عليهــا مــن حديــد أســطواني وســبك حديــد. وُســخنت بنــار اخلشــب؛ ثــم أطلــق عليهــا 
اســم »أول معمــل تقطيــر منهجــي للنفــط يف العالــم«، مســجًا الرقــم القياســي لكونهــا 

أول مصفــاة نفــط يف العالــم، وفقــاً ألكادمييــة الســجات العامليــة.

ــودور  ــن تي ــر 1856 ب ــرم يف أكتوب ــد أب ــى أســاس عق ــاة، عل ــت هــذه املصف حصل
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عاصمــة  لتزويــد  احلصــري  احلــق  علــى  بوخارســت،  مدينــة  ومجلــس  مهدينــو 
واالشــيان بنفــط املصبــاح. بــدأ تنفيــذ العقــد يف 1 أبريــل 1857، عندمــا اســتبدل 
النفــط باملنتجــات التــي توفرهــا مصفــاة رافــوف، وهكــذا صــارت بوخارســت أول 

مدينــة يف العالــم مضــاءة بالكامــل بالنفــط اخلــام املقطــر.

ــاً مــن النفــط اخلــام. بهــذا  ــا 275 طن ــاج روماني ــغ إجمالــي إنت يف عــام 1857، بل
الرقــم، ُســّجلت رومانيــا كأول دولــة يف إحصــاءات إنتــاج النفــط يف العالــم، قبــل 
الــدول األخــرى املنتجــة للنفــط مثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة (1860)، وروســيا 

(1863)، واملكســيك (1901) وبــاد فــارس (1913).

• التطـــــورات يف القـــرن العشــــــرين	
يف عــام 1910، مت اكتشــاف حقــول نفــط كبيــرة يف جــزر الهنــد الشــرقية الهولندية 
)1885، يف ســومطرة(، وباد فارس )1908، يف مســجد ســليمان(، وبيرو )1863، يف 
منطقــة زوريتــوس(، وفنزويــا )1914، يف حــوض ماراكايبــو(، واملكســيك، وكان يجــري 
تطويرهــا علــى املســتوى الصناعــي. مت اســتغال حقــول نفــط كبيــرة يف ألبرتــا )كنــدا( 

منــذ عــام 1947.

ــل روكــس )نفــط داشــاري( يف بحــر  ــب عــن النفــط البحــري يف أوي أدى التنقي
ــراج يف عــام  ــى أب ــة عل ــى إنشــاء مدين ــة املطــاف إل ــة أذربيجــان يف نهاي ــن قبال قزوي
1949. جعلــت حقــول النفــط اجلاليكيــة مــن النمســا واملجــر ثالــث أكبــر دولــة منتجــة 
للنفــط يف العالــم بعــد الواليــات املتحــدة واإلمبراطوريــة الروســية، مــع 5 % مــن إنتــاج 

النفــط العاملــي عــام 1908.
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صــار توافــر النفــط والوصــول إليــه مــن »األهميــة األساســية« يف القــوة العســكرية 
قبــل وبعــد احلــرب العامليــة األولــى، خاصــة بالنســبة للقــوات البحريــة ألنهــا تغيــرت 

مــن الفحــم، ولكــن أيضــاً مــع إدخــال النقــل بالســيارات والدبابــات والطائــرات.

سيســتمر مثــل هــذا التفكيــر يف النزاعــات الاحقــة يف القــرن العشــرين، مبــا 
يف ذلــك احلــرب العامليــة الثانيــة، حيــث كانــت املنشــآت النفطيــة أحــد األصــول 
االســتراتيجية الرئيســية والتــي ُقصفــت علــى نطــاق واســع. يف عــام 1938 اكتشــفت 
احتياطيــات ضخمــة مــن النفــط يف املنطقــة الشــرقية مــن اململكــة العربيــة الســعودية 

علــى طــول ســاحل اخلليــج العربــي.

حتــى منتصــف اخلمســينات مــن القــرن املاضــي، كان الفحــم ال يــزال الوقود األول 
يف العالــم، ولكــن بعــد هــذا الوقــت ســرعان مــا ســيطر النفــط. يف وقــت الحــق، يف 
أعقــاب أزمتــي الطاقــة 1973 و1979، كانــت هنــاك تغطيــة إعاميــة كبيــرة ملوضــوع 
مســتويات إمــدادات النفــط. ســلط هــذا الضــوء علــى القلــق مــن أن النفــط هــو مــورد 
ــاً.  محــدود ســينفد يف النهايــة، علــى األقــل كمصــدر طاقــة قابــل للتطبيــق اقتصادي
مــع أن التوقعــات األكثــر شــيوعاً وشــعبية يف ذلــك الوقــت كانــت رهيبــًة جــداً، إال 
أن فتــرة زيــادة اإلنتــاج وانخفــاض الطلــب يف الســنوات الاحقــة تســببت يف حــدوث 
تخمــة يف النفــط يف الثمانينــات. ومــع ذلــك، فــإن هــذا لــم يــدم، ويف العقــد األول مــن 

القــرن احلــادي والعشــرين، عــادت املناقشــات حــول ذروة النفــط إلــى األخبــار.

حاليــاً، يجــري تلبيــة نحــو 90 % مــن احتياجــات وقــود املركبات عــن طريق النفط. 
يشــكل البتــرول أيضــاً 40 % مــن إجمالــي اســتهاك الطاقــة يف الواليــات املتحــدة، 
ولكنــه مســؤول عــن 2 % فقــط مــن توليــد الكهربــاء. قيمــة البتــرول أنــه مصــدر طاقــة 
محمــول وكثيــف يغــذي الغالبيــة العظمــى مــن املركبــات وباعتبــاره قاعــدة للعديــد مــن 

املــواد الكيميائيــة الصناعيــة يجعلــه أحــد أهــم الســلع يف العالــم.
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أكبــر ثــاث دول منتجــة للنفــط هــي اململكــة العربيــة الســعودية وروســيا والواليــات 
املتحــدة. يقــع نحــو 80 % مــن احتياطيــات العالــم التــي ميكــن الوصــول إليهــا بســهولة 
يف الشــرق األوســط، ويأتــي 62.5 % منهــا مــن الــدول العربيــة اخلمــس: اململكــة 
العربيــة الســعودية (12.5 %) واإلمــارات العربيــة املتحــدة والعــراق وقطــر والكويــت. 
ومــع ذلــك، مــع ارتفــاع أســعار النفــط )أعلــى مــن 100 دوالر للبرميــل(، متتلــك فنزويا 
احتياطيــات أكبــر مــن اململكــة العربيــة الســعودية بســبب احتياطياتها اخلام املســتمدة 

مــن البيتومــن.

لقــد شــهدت الفتــرة مــن 1950 إلــى 2005 زيــادة مبقــدار ثمانيــة أضعــاف يف 
الطلــب العاملــي علــى النفــط حيــث وصــل الطلــب إلــى 85 مليــون برميــل مــن النفــط 
يوميــاً. أشــارت بيانــات وكالــة معلومــات الطاقــة األمريكيــة (EIA) يف عــام 2004 إلــى 
أن الطلــب علــى النفــط كان يتزايــد مبعــدل مركــب ســنوي يبلــغ نحــو %2 للســنوات 

الســابقة.

ــادة إلــى 118  ــر البيئــي يف الواليــات املتحــدة زي تتوقــع توقعــات طلــب تقييــم األث
ــة،  ــب احلالي ــام 2030. إذا اســتمرت اجتاهــات الطل ــول ع ــاً بحل ــل يومي ــون برمي ملي
ــول عــام 2050. يوضــح الرســم  ــى النفــط بنســبة 70 % بحل ــب عل ــع الطل ــد يرتف فق

ــى النفــط مــن أجــل الطاقــة. ــي عل ــاه االعتمــاد العاملــي احلال ــي أدن البيان
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الطاقة الكلية املستهلكة حسب سلعة الطاقة.

يف املســتقبل، مــن املتوقــع أن تأتــي أكبــر الزيــادات يف الطلــب علــى النفــط مــن 
العالــم النامــي. كانــت الصــن تشــهد منــواً اقتصاديــاً مــزدوج الرقــم تقريًبــا ألكثــر مــن 
ربــع قــرن وصــارت شــرهة يف شــهيتها للنفــط. زاد الطلــب اإلجمالــي علــى الطاقــة 

بنســبة 69 % مــن عــام 1990 إلــى عــام 2005.

بحلــول عــام 2030، مــن املرجــح أن يرتفــع صــايف واردات الصــن مــن النفــط إلــى 
13.1 مليــون برميــل يوميــاً مقارنــًة بصــايف الــواردات يف عــام 2006 البالــغ 3.5 مليــون 

برميــل يوميــاً. 

كمــا شــهد االقتصــاد الهنــدي أيضــاً منــواً اقتصاديــاً ســريعاً يف الســنوات األخيــرة 
وكان عــدد ســكانها يتزايــد مبعــدل أســرع مــن الصــن. فيف عــام 2007، زاد طلــب 
الهنــد علــى النفــط بنســبة 5.1 % مــع توقــع ارتفاعــات مســتمرة يف املســتقبل. ميكــن 
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ــة، مبــا يف  ــر األعضــاء يف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمي ــدول اآلســيوية غي لل
ذلــك الصــن والهنــد، أن تســتأثر بنســبة 43 % مــن الزيــادة املتوقعــة يف الطلــب علــى 
ــى  ــاه إل ــي أدن ــام 2030. ويشــير الشــكل البيان ــى ع ــي وحت ــت احلال ــن الوق ــط م النف

النمــو الســريع يف طلــب الصــن علــى النفــط.

النمو السنوي يف الطلب العاملي على النفط.

ــى  ــر إل ــى حــد كبي ــي إل ــم النام ــى النفــط يف العال ــب عل ــادة الطل ــود ســبب زي يع
طلــب املســتهلكن علــى الســيارات التــي تعمــل مبحــركات االحتــراق الداخلــي. جلــب 
النمــو االقتصــادي يف هــذه البلــدان ثــروة أكبــر لعــدد أكبــر مــن النــاس، وعلــى عكــس 
األفــراد يف دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة الذيــن فعلــوا ذلــك األمــر يف 
املاضــي مــع ارتفــاع الدخــل، يســتخدم العديــد مــن هــؤالء األشــخاص ثرواتهــم لشــراء 
وســائل النقــل الشــخصية مــن أجــل االســتقال والتنقــل الــذي يوفــره امتــاك ســيارة. 
كانــت النتيجــة يف الصــن، أكبــر دولــة ناميــة يف العالــم، تضاعــف ســفر الــركاب ثــاث 

مــرات يف فتــرة اخلمســة عشــر عامــاً مــن 1990 إلــى 2005.
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ومــع ذلــك، فــإن دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة هــي التــي متثــل 
غالبيــة االســتهاك العاملــي احلالــي للنفــط. دولــة واحــدة علــى وجــه اخلصــوص تبــرز 
هــي الواليــات املتحــدة، حيــث متثــل أقــل مــن 5 % مــن ســكان العالــم، ومــع ذلــك فهــي 

تســتهلك 25 % مــن نفــط العالــم.

اســتهاك الفــرد مــن النفــط يف الواليــات املتحــدة يزيــد 15 مــرة عــن مثيلــه يف 
الصــن. يف عــام 2005، كان ثلــث العجــز التجــاري للواليــات املتحــدة يُعــزى إلــى 
النفــط. مــع أن الواليــات املتحــدة هــي ثالــث أكبــر منتــج للنفــط يف العالــم، إال أن 

إنتاجهــا مــن النفــط يف انخفــاض منــذ أوائــل الســبعينات.

إن عــدم قــدرة العــرض احمللــي علــى تلبيــة الطلــب يعنــي أنــه يتعــن علــى الواليــات 
املتحــدة اســتيراد مــا يقــرب مــن 60 % مــن نفطهــا، وقــد بقــي الطلــب األمريكــي ثابتــاً 

يف الســنوات القليلــة املاضيــة حتــى يف مواجهــة ارتفــاع األســعار.

النــاجت احمللــي اإلجمالــي للواليــات املتحــدة هــو األكبــر يف العالــم وليــس هنــاك 
شــك يف أن صحــة االقتصــاد األمريكــي لهــا تداعيــات مهمــة علــى صحــة النظــام 
املالــي الدولــي. ففــي كل مــن البلــدان املتقدمــة والناميــة، يعتمــد االزدهــار الوطنــي 

إلــى حــٍد مــا علــى النفــط.

• النفــــط واملــــال	
العالــم احلديــث يعمــل علــى النفــط واملــال. املــال ليــس لــه قيمــة جوهريــة، لكنــه 
ميكــن مــن الوصــول إلــى النفــط واملنتجــات كثيفــة الطاقــة املشــتقة مــن النفــط، أي 

جــزء كبيــر مــن ســلع وخدمــات املجتمــع احلديــث.



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 92

النفــط واملــال مرتبطــان بــأن الطاقــة الرخيصــة - التــي تعتمــد بشــكل أساســي 
علــى النفــط - غــذت الرخــاء االقتصــادي يف القــرن املاضــي. املصطلــح املناســب 
للوقــت اجليولوجــي واالقتصــادي الــذي نعيــش فيــه هــو األوليوســن، أو عصر النفط.

مــع أن البعــض قــال إننــا نعيــش يف عصــر املعلومــات أو عصــر مــا بعــد الصناعــة، 
فمــن الواضــح أن حياتنــا تقــوم أساســاً علــى الهيدروكربونــات. فقــط انظــر حولــك.

ومــع ذلــك، فــإن النفــط والغــاز همــا مــن املــوارد الطبيعيــة التــي تشــكلت فقــط يف 
ظــل ظــروف نــادرة جــداً وخاصــة يف املاضــي اجليولوجــي، ممــا يعنــي أنهــا عرضــة 

للنضــوب. حاليــاً، لــكل غالــون يســتخدم بقايــا أقــل: إنــه مفهــوم بســيط لفهمــه.

افهم هذا وميكنك البدء يف فهم وضعنا األساسي فيما يتعلق بالنفط. هذا هو 
السبب يف أن حسابنا لاقتصاد احلديث يجب أن يبدأ قبل وقت طويل من ظهور 

شركات النفط العاملية أو تطوير سوق البورصة حيث يتم شراء النفط وبيعه. 

• النفــــــط والعوملـــــــة	
منــذ مطلــع القــرن اخلامــس عشــر، كان املجتمــع الغربــي هــو املهيمــن علــى 
العالــم مــن ناحيــة النفــوذ والثــروة، مــع هيمنــة خاصــة ظهــرت بعــد الثــورة الصناعيــة 
اإلجنليزيــة يف القــرن الثامــن عشــر. ميكــن إرجــاع الســبب جزئيــاً إلى بدايــات العوملة.

بينمــا فضلــت املجتمعــات الشــرقية مثــل الصــن أن تكــون مكتفيــة ذاتيــاً وتقــاوم 
الغربــاء، اعتبــرت املجتمعــات الغربيــة أن التجــارة بعيــدة املــدى مصلحــة حيويــة. كان 
التجــار العــرب والهنــود مهتمــن باألربــاح مثــل التجــار الغربيــن، لكنهــم لــم يحظــوا 

بدعــم أي دولــة قويــة، ومــن ثــم لــم يكــن لديهــم سياســات منســقة.
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بينمــا اســتخدمت الــدول الصينيــة والهنديــة والشــرق أوســطية الضرائــب علــى 
أراضيهــا للحصــول علــى إيراداتهــا الرئيســية، شــددت الــدول الغربيــة بــدالً مــن ذلــك 

علــى التجــارة كوســيلة لكســب إيــرادات للدولــة.

التجــارة الدوليــة، والتنافــس التجــاري، وامليــزة النســبية، واحلوافــز الســاعية 
ــر  ــة أكث ــاد مؤسســات اقتصادي ــرب العتم ــة للغ ــا، أوجــدت خلفي ــي قدمته ــح الت للرب
حريــة بشــكل أســرع، ومــن ثــم دفــع النمــو االقتصــادي بشــكل أســرع مــن املجتمعــات 

األخــرى.

لقــد قامــت العوملــة والتجــارة الدوليــة بــدور حاســٍم يف حتقيــق االزدهــار احلالــي 
ــة للنجــاح االقتصــادي يف  ــرب، وســتكونان مــن احملــددات املهم ــه الغ ــع ب ــذي يتمت ال

ــم. اقتصــادات الســوق الناشــئة يف العال

تعتمــد احلركــة الدوليــة للبضائــع واألشــخاص، التــي تشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن 
حتقيــق العوملــة والتجــارة الدوليــة، بشــكل كبيــر علــى النفــط. إن الطيــران علــى مــن 
طائــرة نفاثــة مــن أمريــكا اجلنوبيــة إلــى إفريقيــا، ونقــل البضائــع عبــر آالف األميــال 
مــن احمليــط مــن آســيا إلــى أمريــكا الشــمالية، وقيــادة الســيارات وشــاحنات الشــحن 
مــن أحــد أطــراف أوروبــا إلــى الطــرف اآلخــر هــي مجــرد أمثلــة قليلــة علــى الترابــط 
الــذي يوفــره النفــط. لقــد جعــل النفــط ذلــك ممكنــاً بالنســبة حلجــم العوملــة املوجــود 

اليــوم، وهــو حاليــاً يغــذي محــرك االقتصــاد العاملــي.
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النفـــط يف دول اخلليـــج العربـــي واليمــــــن

تقــع دول اخلليــج العربــي )اململكــة العربيــة الســعودية، والكويــت، والبحريــن، 
وقطــر، واإلمــارات العربيــة املتحــدة، وســلطنة عمــان( إضافــة لليمــن يف غــرب آســيا، 
علــى حــدود اخلليــج العربــي مــن الشــرق، وبحــر العــرب مــن اجلنــوب، والبحــر األحمر 
مــن الغــرب واألردن مــن الشــمال، وحتتــل املنطقــة البتروليــة األكثر إنتاجية يف الشــرق 

األوســط، إلــى جانــب إيــران والعــراق.

بــدأ التنقيــب عــن النفــط يف هــذه الــدول الســبع يف عــام 1924 يف ســلطنة عمــان. 
ــدول املنتجــة  ــر ال ــة يف أكب ــاز العماق ــول النفــط والغ ــد مــن حق ــز العدي ــث تترك حي
للنفــط يف املنطقــة مثــل اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت وقطــر واإلمــارات 
العربيــة املتحــدة. أدت الظــروف اجليولوجيــة الفريــدة إلــى تكويــن أغنــى منطقــة 

ــم. منتجــة للنفــط يف العال

اململكـــــة العربيـــــة السعوديــــــة. 1

تقــع اململكــة العربيــة الســعودية يف شــبه اجلزيــرة العربيــة، ويحدهــا اخلليــج 
العربــي مــن الشــرق والبحــر األحمــر مــن الغــرب، وتبلــغ مســاحتها 2.25 مليــون 
كيلومتــر مربــع ويبلــغ عــدد ســكانها 34.81 مليــون نســمة (2020). يتكــون اجلــزء 
الغربــي مــن عصــر مــا قبــل الكمبــري املتحــور. يف اجلــزء الشــرقي، يصــل ســمك 
الغطــاء الرســوبي إلــى 5000 متــر مــن الطبقــات البرميــة إلــى الثاثيــة. إن اإلمكانــات 
البتروليــة عاليــة جــداً يف املناطــق اجلديــدة ذات الطبقــات العميقــة احلاملــة للمــواد 

الهيدروكربونيــة، مبــا يف ذلــك املناطــق البحريــة. 
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اململكــة العربيــة الســعودية هــي أغنــى منطقــة نفطيــة يف العالــم، حيــث بــدأ 
التنقيــب عــن النفــط يف عــام 1933. واكتشــف أول حقــل نفطــي يف الدمــام يف عــام 
1940. واكتشــف أكبــر حقــل نفــط يف العالــم، حقــل الغــوار، يف عــام 1948. نحــو 50 % 
مــن مســاحة اململكــة تنتشــر فيهــا الصحــراء. تعتبــر اململكــة ثانــي أكبــر منتــج للنفــط 

وثانــي أكبــر مصــدر للنفــط بعــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

مــع نهايــة عــام 2017، كان لــدى اململكــة العربيــة الســعودية احتياطيــات نفطيــة 
مؤكــدة تبلــغ 268.5 مليــار برميــل TCF 325.1، لتحتــل املرتبــة األولــى يف العالــم. بلــغ 
إنتــاج النفــط 445 مليــون طــن، واحتياطيــات الغــاز املؤكــدة 7.1 تريليــون متــر مكعــب، 
ــة الســنوية  ــي الصــادرات النفطي ــغ إجمال ــب. بل ــر مكع ــون مت ــاز 55.3 بلي ــاج الغ وإنت

393.8 مليــون طــن.

دولـــة الكـــــويــت. 2

تقــع الكويــت يف الركــن الشــمالي الشــرقي لشــبه اجلزيــرة العربيــة، علــى حــدود 
اخلليــج العربــي مــن الشــرق وتقــع بــن العــراق واململكــة العربيــة الســعودية. تبلــغ 
مســاحتها 17817 كيلومتــر مربــع ويبلــغ عــدد ســكانها 4.271 مليــون نســمة (2020).

ــدول املنتجــة  ــت واحــدة مــن أهــم ال ــد الكوي ــرة نســبياً، تع مــع مســاحتها الصغي
للنفــط يف العالــم وأهمهــا موقعــاً اســتراتيجياً. بــدأ التنقيــب يف ثاثينــات القــرن 
 ،1938 عــام  يف  برقــان،  العالــم،  يف  نفــط  حقــل  أكبــر  ثانــي  واكتشــف  املاضــي 
باحتياطيــات نفطيــة قابلــة لاســتخراج تبلــغ 11.5 بليــون طــن. ومــع ذلــك، فــإن النمــو 

الهائــل لصناعــة البتــرول يف البــاد بــدأ بالفعــل يف عــام 1961. 

يتكــون الغطــاء الرســوبي مــن طبقــات احلقبــة الوســطى وحقبــة احليــاة احلديثــة 
ــاج معظــم النفــط مــن حقــل برقــان النفطــي.  ــر. مت إنت ــى 7500 مت بســمك يصــل إل
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بنهايــة عــام 2007، بلــغ احتياطــي النفــط املؤكــد يف الكويــت 13.9 بليــون طــن، وإنتــاج 
النفــط 108 مليــون طــن، واحتياطيــات الغــاز املؤكــدة 572 بليــون متــر مكعــب، وإنتــاج 

الغــاز 10.5 بليــون متــر مكعــب. ال تــزال اإلمكانــات البتروليــة عاليــة جــداً.

مملكــة البحـــريـــــن. 3

السعودية  العربية  باململكة  ترتبط  العربي  اخلليج  يف  صغيرة  جزيرة  البحرين 
شرقاً عن طريق جسر امللك فهد الذي بني عام 1986. وتبلغ مساحتها 711.9 كم2 

ويبلغ عدد سكانها 1.702 مليون نسمة (2020).

بــدأ التنقيــب عــن النفــط يف وقــت مبكــر مــن عــام 1890، واكتشــف أول حقــل نفــط 
هــو عوالــي عــام 1930. تبلــغ مســاحة هــذا احلقــل 410 كيلومتــرات مربعــة، وتتــراوح 
أعماقــه بــن 650 و1000 متــر. لديهــا احتياطيــات نفطيــة مؤكــدة تبلــغ 17 مليــون طــن 

يف خزانــات متعــددة الطبقــات لطبقــات العصــر البرمــي واجلوراســي والطباشــيري.

ومــع نهايــة عــام 2007، بلغــت االحتياطيــات املؤكــدة مــن النفــط 17 مليــون طــن، 
وإنتــاج النفــط 1.6 مليــون طــن واحتياطيــات الغــاز املؤكــدة 92 بليــون متــر مكعــب. بلــغ 

ذروة إنتــاج النفــط الســنوي 3.83 مليــون طــن يف عــام 1970.

دولـــــــة قطــــر. 4

قطــر شــبه جزيــرة صغيــرة يف اخلليــج العربــي، تبلــغ مســاحتها 11437 كيلومتــر 
مربــع ويبلــغ عــدد ســكانها 2.881 مليــون نســمة (2020). تشــتهر بامتاكهــا أكبــر حقــل 
غــاز يف العالــم، حقــل الشــمال. مــع نهايــة عــام 2007، بلــغ احتياطــي النفــط املؤكــد 2 

بليــون طــن، وبلــغ إنتــاج النفــط 40 مليــون طــن.



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 97

تبلغ احتياطيات الغاز املؤكدة 25.6 تريليون متر مكعب متثل نحو %15 من اإلجمالي 
العاملي، مع إنتاج غاز يبلغ 51.6 بليون متر مكعب. يعتمد اقتصاد قطر بشكل كبير على 

إنتاج الغاز والنفط. تصّنف إمكانات النفط والغاز على أنها عالية جًدا.

اإلمــــارات العربيــــــــة املتحــــدة. 5

تقــع اإلمــارات الســبع لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة علــى اجلانــب الشــرقي 
مــن شــبه اجلزيــرة العربيــة، وتبلــغ مســاحتها اإلجماليــة 83600 كيلومتــر مربــع ويبلــغ 
عــدد ســكانها 9.89 مليــون نســمة (2020). بــدأ نشــاط التنقيــب عــن النفط يف املنطقة 

يف أوائــل اخلمســينات مــن القــرن املاضــي.

تتوزع املنطقة املنتجة للنفط يف هذا البلد بشكل متساٍو تقريباً على اليابسة ويف 
البحر، وتقع على اجلزء الشرقي من الصفيحة العربية ومغطاة بالصخور الرسوبية 

اجلوراسية والطباشيرية والثاثية والرباعية، بسمك يصل إلى 5000 متر.

ــاج  ــون طــن مــع إنت ــغ احتياطــي النفــط املؤكــد 12.6 بلي ــة عــام 2007، بل مــع نهاي
نفطــي قــدره 118.3 مليــون طــن. بلــغ إجمالــي احتياطيــات الغــاز املؤكــدة 5.8 تريليــون 

متــر مكعــب وإنتــاج الغــاز 44.6 بليــون متــر مكعــب.

ســـلطنة عمـــــان. 6

تقــع ســلطنة عمــان يف اجلــزء اجلنوبــي الشــرقي مــن شــبه اجلزيــرة العربيــة، 
حتدهــا اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن الشــمال واليمــن 
ــع وعــدد الســكان 5.107 مليــون  ــر مرب ــغ مســاحتها 309،500 كيلومت مــن الغــرب. تبل
نســمة (2020). بــدأ التنقيــب عــن النفــط يف عــام 1924 واكتشــف أول حقــل نفطــي، 

ــال، يف عــام 1962. جب
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اليمــــــن. 7

تقــع اليمــن يف اجلــزء اجلنوبــي مــن شــبه اجلزيــرة العربيــة، وتبلــغ مســاحتها 
555.000 كيلومتــر مربــع ويبلــغ عــدد ســكانها 29.83 مليــون نســمة (2020). بــدأ 

التنقيــب عــن النفــط عــام 1930. جــرى اكتشــاف أول حقــل نفــط عــام 1984.

ــاج  ــغ احتياطــي النفــط املؤكــد 410 مايــن طــن، وإنت ــة عــام 2007، بل ومــع نهاي
النفــط 18.5 مليــون طــن، واحتياطيــات الغــاز املؤكــدة عنــد 478.5 بليــون متــر مكعــب. 
ترتبــط تراكمــات النفــط والغــاز يف ثاثــة مجاميع صخيرة: طبقة الكربونات األرضية 
اجلوراســية العليــا حتــت امللــح وطبقــات الكربونــات اجلوراســية العلويــة فــوق امللــح، 

وطبقــات الكربونــات األرضيــة يف العصــر الطباشــيري الســفلي، والبحريــة.
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خريطة تبن مناطق توزع النفط والغاز يف دول اخلليج العربي.
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ذروة عصـــر النفـــــط
ذروة النفــط Peak oil هــي النقطــة الزمنيــة التــي يجــري فيهــا الوصــول إلــى 
احلــد األقصــى ملعــدل اســتخراج البتــرول، وبعــد ذلــك مــن املتوقــع أن يدخــل معــدل 
اإلنتــاج يف االنخفــاض النهائــي. يعتقــد الكثيــرون أننــا وصلنــا إلــى الــذروة أو اقتربنــا 
منهــا، األمــر الــذي وضعنــا يف النصــف الثانــي مــن عصــر النفــط. بعــض التقديــرات، 
بافتــراض معــدالت االســتهاك احلاليــة، ستســتمر احتياطيــات النفــط احلاليــة حتــى 
عــام 2040 علــى األقــل. يف عــام 2004، قــدرت منظمــة أوبــك، مــع اســتثمارات كبيــرة، 

أنهــا ســتضاعف إنتــاج النفــط تقريبــاً بحلــول عــام 2025.
يف الواقــع يتبــع كل إنتــاج النفــط منحنــى جرســي، ســواء يف حقــل فــردي أو 
ــر مــن  ــل بكثي ــاج أق ــف اإلنت ــي، تكــون تكالي ــد منحــدر املنحن ــى الكوكــب ككل. عن عل
تكلفــة املنحــدر عندمــا يتطلــب األمــر جهــداً إضافيــاً )نفقــات( الســتخراج النفــط مــن 

ــم تفريغهــا. ــي يت ــات الت اخلزان
ببســاطة: النفــط وفيــر ورخيــص مــن جهــة، نــادر ومكلــف مــن جهة أخــرى. تتزامن 
ذروة املنحنــي مــع النقطــة التــي اســتنفد فيهــا النفــط العاملــي 50 %. »ذروة النفــط« 
هــو املصطلــح الصناعــي ألعلــى املنحنــى. مبجــرد جتــاوز الــذروة، يبــدأ إنتــاج النفــط 

يف االنخفــاض بينمــا تبــدأ التكلفــة يف االرتفــاع.
مــن الناحيــة العمليــة واملبالغــة يف التبســيط إلــى حــد كبيــر، هــذا يعنــي أنــه إذا 
كان عــام 2000 هــو عــام ذروة النفــط، فــإن إنتــاج النفــط يف جميــع أنحــاء العالــم يف 

عــام 2020 ســيكون هــو نفســه كمــا كان يف عــام 1980. 
ومــع ذلــك، كان عــدد ســكان العالــم يف عــام 2020 أكبــر بكثيــر )مرتــن تقريبــاً( 
وأكثــر تصنيعــاً بكثيــر ممــا كان عليــه يف عــام 1980. ومــن ثــم، فــإن الطلــب العاملــي 

علــى النفــط ســيتجاوز اإلنتــاج العاملــي للنفــط بهامــش كبيــر.
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كلما زاد الطلب على النفط عن إنتاج النفط، ارتفع السعر. يف النهاية، السؤال 
ليس »متى سينفد النفط لدينا؟« بل باألحرى، »متى سينفد النفط الرخيص؟«

توزيــع إنتــاج النفــط العاملــي لعــام 1956، والــذي ُيظهــر البيانــات التاريخيــة واإلنتــاج املســتقبلي، اقترحــه إم كينــغ 
هوبــرت، بلغــت ذروة إنتاجــه 12.5 بليــون برميــل ســنويًا يف نحــو عــام 2000. اعتبــارًا مــن عــام 2016، كان إنتــاج 
العالــم مــن النفــط 29.4 بليــون برميــل لــكل عــام )80.6 طــن / يــوم(، مــع تخمــة نفطيــة بــن عامــي 2014 و2018.

ــدة، فــإن صناعــة  ــى قــرون عدي ــي للنفــط يعــود إل يف حــن أن االســتخدام احملل
البتــرول حديثــة املنشــأ. وضعهــا احلالــي كمكــون رئيســي يف السياســة واملجتمــع 
والتكنولوجيــا لــه جــذوره يف صناعــة الكيروســن يف أواخــر القــرن التاســع عشــر. كان 
اســتخدام محــرك االحتــراق الداخلــي للســيارات والشــاحنات بعــد عــام 1900 عامــًا 
حاســماً يف النمــو الهائــل للصناعــة يف الواليــات املتحــدة وروســيا والشــرق األوســط.
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عندمــا حــل وقــود الديــزل محــل احملــركات البخاريــة يف الســفن احلربيــة، صــار 
التحكــم يف إمــدادات النفــط عامــًا يف االســتراتيجية العســكرية وأدى دوراً رئيســياً 
يف احلــرب العامليــة الثانيــة. يف القــرن العشــرين، أدت قضايــا تلــوث الهــواء إلــى 
تنظيــم حكومــي. يف أوائــل القــرن احلــادي والعشــرين، جعلــت القضايــا البيئيــة 
املتعلقــة باالحتــرار العاملــي مــن النفــط والغــاز )باإلضافــة إلــى الفحــم( صناعــة مثيــرة 

للجــدل سياســياً.

طبعــاً ليــس مــن الصعــب فهــم مفهــوم )ذروة النفــط(. يقــدم الدكتــور كولــن كامبل، 
كبيــر اجليولوجيــن ونائــب الرئيــس الســابق يف العديــد مــن شــركات النفــط الغربيــة، 
شــرحاً أساســياً لهــذه الظاهــرة. »إنهــا نظريــة بســيطة جــداً وميكــن أن يفهمهــا أي 
ــا زادت  ــاً، وكلم ــي فارغ ــاً وينته ــوب ممتلئ ــدأ الك ــث يب ــر؛ حي شــخص يشــرب العصي

ســرعة شــربه، زادت ســرعة تفريغــه«.

ميكــن تعريــف ذروة النفــط علــى أنهــا »النقطــة احلرجــة التــي ال تســتطيع عندهــا 
ــاج كميــات متزايــدة مــن النفــط ... »ذروة النفــط« هــي النقطــة التــي  ــات إنت اخلزان
نصــل عندهــا إلــى احلــد األقصــى مــن اإلنتــاج؛ بعــد ذلــك، بغــض النظــر عــن عــدد 

اآلبــار التــي يجــري حفرهــا يف بلــٍد مــا، يبــدأ اإلنتــاج يف االنخفــاض«.

يف ســياق هــذا التحليــل، تشــير ذروة النفــط إلــى إنتــاج النفــط العاملــي. ال ينبغــي 
اخللــط بــن ذروة النفــط والنقطــة التــي اســتنفد فيهــا العالــم احتياطياتــه النفطيــة. 
بــدالً مــن ذلــك، تكــون ذروة النفــط عندمــا يكــون العالــم يف ذروة اإلنتــاج، عندمــا 

يتوفــر املزيــد مــن النفــط أكثــر مــن أي وقــت يف التاريــخ.

لقــد بلــغ إنتــاج النفــط يف 60 دولــة ذروتــه بالفعــل، وبلغــت ذروتــه يف 10 دول مــن 
أصــل 20 دولــة تنتــج نحــو 85 % مــن نفــط العالــم. عندمــا يبلــغ إنتــاج النفــط العاملــي 
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ذروتــه، أو يصــل إلــى ذروتــه، أو ســيصل إلــى ذروتــه، فقــد أثــار جــدالً كبيــراً بــن 
الــوكاالت احلكوميــة والعلمــاء واملطلعــن علــى الصناعــة وخبــراء الطاقــة.

وتشــير أكثــر التقديــرات تفــاؤالً إلــى حــد كبيــر إلــى أن الفترة 2020-2035 ســتكون 
العــام الــذي يبلــغ فيــه إنتــاج النفــط ذروتــه يف جميــع أنحــاء العالــم. بشــكل عــام، تأتــي 
ــة املســح اجليولوجــي األمريكيــة أو  هــذه التقديــرات مــن وكاالت حكوميــة مثــل هيئ
شــركات النفــط أو االقتصاديــن الذيــن ال يفهمــون ديناميكيــات اســتنفاد املــوارد. 
حتــى لــو كان املتفائلــون علــى صــواب، فإننــا ســنقوم بكشــط قــاع برميــل النفــط خــال 

عمــر معظــم أولئــك الذيــن هــم يف منتصــف العمــر اليــوم.

ــم نعــرف  ــة بــن األعــوام 2004-2010. لألســف، ل ــر واقعي ــر أكث ــاك تقدي كان هن
أننــا وصلنــا إلــى الــذروة إال بعــد مــرور 3-4 ســنوات علــى احلقيقــة. حتــى عنــد 

ــى أخــرى. ــن ســنة إل ــًا م ــط قلي ــاج النف ــف إنت ــى، يختل منحــدر املنحن

ــغ ذروتــه يف  ــاج النفــط يف جميــع أنحــاء العالــم قــد بل مــن احملتمــل أن يكــون إنت
عــام 2000 حيــث انخفــض اإلنتــاج كل عــام منــذ ذلــك احلــن. لقــد اعترفــت صناعــة 
ــى  ــر مؤخــراً عل ــال نُش ــال، يف مق ــى ســبيل املث ــدوء بخطــورة الوضــع. عل ــة به الطاق
الصفحــة الرئيســية لشــركة Exxon-Mobil Exploration، صــرح رئيــس الشــركة جــون 
طومســون: »يف عــام 2015، ســنحتاج إلــى إيجــاد وتطويــر وإنتــاج كميــة جديــدة مــن 
النفــط والغــاز تســاوي ثمانيــة مــن كل 10 براميــل تنتــج اليــوم. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ــر  مــن املتوقــع أن تكــون التكلفــة املرتبطــة بتوفيــر هــذا النفــط والغــاز اإلضــايف أكث
بكثيــر ممــا تنفقــه الصناعــة حاليــاً. األمــر املــروع بالقــدر نفســه هــو حقيقــة أن 
ــا يف  ــد عــن األســواق الرئيســية، بعضه ــدة كل البع ــاق الواعــدة بعي ــد مــن اآلف العدي
مناطــق تفتقــر حتــى إلــى البنيــة التحتيــة األساســية. البعــض اآلخــر يف املناخــات 

القاســية، مثــل القطــب الشــمالي، التــي متثــل حتديــات تقنيــة غيــر عاديــة«.
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إذا كان الســيد طومســون بهــذه الصراحــة يف مقالــه، فــإن املــرء يتســاءل عمــا 
ــة. ــواب املغلق ــف األب ــه خل يقول

إنتاج النفط العاملي بن عامي 2050-1950.

• ذروة هــــــوبــــرت	
كان الدكتــور إم كينــغ هوبــرت عالــم جيوفيزيائــي أمريكــي يعمــل يف مختبــر أبحاث 
شــل يف هيوســن عندمــا أدرك أن إنتــاج النفــط مييــل إلــى اتبــاع منحنــى علــى شــكل 
جــرس. باســتخدام تقديــر للنفــط القابــل لاســتخراج يف نهايــة املطــاف يف الواليــات 
ــه نحــو عــام  ــي ســيبلغ ذروت ــط األمريك ــاج النف ــع يف عــام 1956 أن إنت املتحــدة، توق

.1970
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يف البدايــة ســخر العلمــاء مــن توقعــات هوبــرت، ولكــن عندمــا صــار واضحــاً 
أن حتليلــه والتنبــؤ املقابــل كان صحيحــاً، صــارت منهجيتــه فيمــا بعــد معيــاراً مهمــاً 

ــاج النفــط. ــات إنت لتشــكيل منحني

إن افتراضات ذروة النفط للدكتور هوبرت بسيطة. يقدم مركز حتليل نضوب 
النفط ملخصاً موجزاً لهذه االفتراضات: تظهر جتربة التشغيل من عشرات اآلالف 
إلى الذروة ثم يبدأ يف االنخفاض  من حقول النفط أن معدل اإلنتاج يرتفع دائماً 
ثروات  إجمالي  ألن  نظراً  لاستخراج.  القابل  النفط  نصف  نحو  يستخرج  عندما 
تصير  حيث  املناسب،  الوقت  يف  للتجديد،  قابلة  وغير  محدودة  النفط  من  العالم 
االكتشافات اجلديدة غير كافية لتعويض النضوب الطبيعي لاحتياطيات احلالية، 

سيصل إجمالي اإلنتاج إلى أقصى حد له ويبدأ يف االنخفاض.

ويبدو منط اإلنتاج هذا موضحاً يف الرسم البياني اآلتي:

منط اإلنتاج النموذجي يف منطقة نفطية.
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قــام الدكتــور كينيــث ديفيــس Deffeyes، اجليولوجــي واملستشــار الســابق للنفــط 
والتعديــن والــذي عمــل يف وقــت مــا مــع الدكتــور هوبــرت، بتحليــل منهجيــة هوبــرت. 
وجــد أوجــه تشــابه مذهلــة بــن معــادالت هوبــرت وتلــك املســتخدمة يف النمــاذج 

ــة.  البيولوجي
واملثال على منوذج بيولوجي بسيط هو منو احلشائش يف قطعة أرض مهجورة.

يف البدايــة تكــون احلشــائش متباعــدة وتتضاعــف أضعافــا مضاعفــة. يعتمــد 
معــدل توســعها علــى املســاحة اخلاليــة املتبقيــة يف الدفعــة، ومــع ذلــك، فبمجــرد أن 
ــى املــوارد، فــإن املعــدل الــذي  تبــدأ احلشــائش يف التنافــس مــع بعضهــا بعضــاً عل
ــر. يف  ــاض بشــكل كبي ــدأ يف االنخف ــم يب ــدة يتضــاءل ث ــه احلشــائش اجلدي ــر ب تظه
النهايــة ســتتوقف األعشــاب الضــارة عــن االنتشــار وتصــل إلــى عــدد ثابــت عنــد 

ــة املهجــورة. ــدرة االســتيعابية للقطع ــى الق ــا الوصــول إل ــم فيه ــي يت النقطــة الت

ميكــن التفكيــر يف ذروة النفــط مبصطلحــات مشــابهة للنمــوذج البيولوجــي يف 
االجتــاه املعاكــس. إجمالــي النفــط املتوقــع اســترداده مياثــل العــدد الثابــت لألعشــاب 
يف القــدرة االســتيعابية للمجموعــة )باســتثناء أنــه يجــب أن تنمــو األعشــاب الضــارة 

حتــت األرض(.

يجري اكتشاف حقول النفط األكبر واألسهل الستخراجها بسرعة ثم حفرها. 
يحدث ارتفاع كبير يف اإلنتاج يف وقت مبكر وينضب النفط بوتيرة سريعة. ومع ذلك، 
عندما يصير العثور على النفط أكثر صعوبة ويصبح االسترداد أكثر صعوبة، يصل 

معدل النضوب إلى نقطة الذروة ثم يبدأ يف االنخفاض بشكل كبير.

تقديــرات وصــول ذروة النفــط. وجــد الباحث كينيــث ديفيس Deffeyes أن منحنياً 
لوجســتياً بســيطاً يعتمد على املعادلة:

P = a )1-Q / Qt( Q
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هــو أفضــل تطابــق مــع منهجيــة هوبــرت للعثــور علــى ذروة النفــط. حيــث تشــير 
P إلــى اإلنتــاج يف ســنة معينــة، وQ هــي اإلنتــاج التراكمــي حتــى تلــك الســنة احملــددة، 
ومتثــل a معــدل إنتــاج النفــط الســنوي معبــراً عنــه كجــزء صغير من اإلنتــاج التراكمي، 
و Qt يســاوي إجمالــي كميــة النفــط املتوقــع أن يكــون مســتخرج. أهــم جــزء يف املعادلــة 
هــو اجلــزء املوجــود بــن القوســن (Q / Qt-1)، الــذي يجعــل املعادلــة تعتمــد علــى جــزء 

النفــط الكلــي املتبقــي لإلنتــاج.

اســتخدم ديفيــس هــذه التقنيــة لطريقــة هوبــرت لتحديــد ذروة إنتــاج النفــط 
يف العالــم. اســتخدم االنحــدار اخلطــي األنســب لتحديــد اإلنتــاج العاملــي التراكمــي 
النهائــي البالــغ 2 تريليــون برميــل، والــذي مينحــه هــو رقــم أقــل مــن تلــك التــي أبلــغ 

ــة. ــة املســح اجليولوجــي األمريكي ــل هيئ ــون مث ــا املتفائل عنه

ومــع ذلــك، فــإن 2 تريليــون برميــل تقــع يف نطــاق 10 % مــن تقديــرات العديــد مــن 
احملللــن. رســم ديفيــس رســماً بيانيــاً P / Q مقابــل Q إلنتــاج النفــط العاملــي ووصــل 
إلــى اســتنتاج مذهــل: مــن احملتمــل أن يكــون إنتــاج النفــط العاملــي قــد بلــغ ذروتــه يف 

نهايــة عــام 2005.

يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه إنتــاج النفــط العاملــي مــع الــذروة املشــار إليهــا 
ــات املعروضــة  ــي هــو البيان ــي الداخل ــة. الرســم البيان بوســاطة الشــعيرات املتقاطع
نفســها مثــل اإلنتــاج مقابــل الزمــن ويظهــر املنحنــى علــى شــكل جــرس الــذي يتطــور 

ــاج النفــط. ــد رســم إنت عن
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أدلــى ديفيــد أورايلــي -وهــو رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة 
ــي  ــات تضف ــذروة النفــط- بتعليق ــه ب ــر رســمياً عــن إميان ــم يعب ــه ل ــع أن شــيفرون، م
مصداقيــة علــى حتليــل ديفيــس: »لقــد اســتغرقنا 125 عامــاً الســتخدام أول تريليــون 
برميــل مــن النفــط. سنســتخدم التريليــون القــادم خــال 30 عــام«. ومــع ذلــك، فــإن 
ــأي حــال  ــر ب ــرت ال يعتب ــة ديفيــس ملنهــج هوب ــذروة النفــط باســتخدام تنقي ــؤ ب التنب

التاريــخ املقبــول لــذروة النفــط.

توجــد حاليــاً مجموعــة مــن التقديــرات، تتــراوح مــن أنهــا حدثــت بالفعــل إلــى أنهــا 
ســتحدث يف وقــت مــا يف القــرن املقبــل. ســنراجع الحقــاً بعــض التقديــرات التفصيلية 
 EIAو (EWG) مبــا يف ذلــك الدراســات التــي أجرتهــا مجموعــة مراقبــة الطاقــة

.(GAO) ومكتــب محاســبة احلكومــة األمريكيــة
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للربح  هادفة  أملانية غير  وهي مجموعة  الطاقة،  مراقبة  أكملت مجموعة  لقد 
من العلماء األوروبين وعدد قليل من البرملانين، نظرة شاملة على الوقت الذي من 
احملتمل أن يصل فيه إنتاج النفط العاملي إلى الذروة. أشارت نتائجهم إلى أن ذروة 
النفط حدثت يف عام 2006، على غرار النتيجة التي توصل إليها ديفيس. واستند 
اعتقادهم بأن ذروة النفط قد حدثت بالفعل على افتراضات متشائمة فيما يتعلق 
بإمكانية احلفر يف املياه العميقة والبحرية إلى جانب توقع حدوث انخفاضات أكثر 
أهمية يف إنتاج النفط من الشرق األوسط. يوضح الشكل اآلتي أدناه توقعات إنتاج 

EWG، مبا يف ذلك السطر الذي يعرض توقعات وكالة الطاقة الدولية لعام 2006.

إنتاج النفط العاملي
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وجــدت وكالــة معلومــات الطاقــة األمريكيــة (EIA) أن تقديــرات ذروة النفــط هــذه 
ــدادات  ــة إلم ــام 2004 لســيناريوهات مختلف ــد أجــروا دراســة ع متشــائمة جــداً. لق
النفــط العامليــة طويلــة األجــل بنــاًء علــى تقديــرات احتياطــي هيئــة املســح اجليولوجــي 

األمريكيــة.

تستخدم دراسة (EIA) تقييم األثر البيئي شكلن وظيفين للتنبؤ بإنتاج النفط: 

نسبة منو ثابتة حتى ذروة اإلنتاج.. 1

نسبة ثابتة لالحتياطيات إلى اإلنتاج قدرها 10 % لالنخفاض بعد الذروة.. 2

وقــد اختــارت (EIA) عــدم اســتخدام املنحنــى اللوجســتي ألنهــا شــعرت أن وظيفــة 
واحــدة ال ميكــن أن متثــل بدقــة اإلنتــاج العاملــي.

أدت نتائــج حتليلهــم إلــى أن وكالــة معلومــات الطاقــة تقــول إنهــم ال يعتقــدون 
أن ذروة النفــط ســتحدث يف املســتقبل القريــب. ومــع ذلــك، أوضــح تقييــم األثــر 
البيئــي اعتقــاده أن االســتعدادات لــذروة النفــط يجــب أن تبــدأ حاليــاً: »بالنظــر إلــى 
الفتــرات الزمنيــة الطويلــة املطلوبــة الختــراق كبيــر لتقنيــات الطاقــة اجلديــدة يف 
ــن األحــوال الرضــا عــن  ــأي حــال م ــرر ب ــإن هــذه النتيجــة ال تب الســوق الشــامل، ف

جانــب العــرض، والبحــث والتطويــر يف جانــب الطلــب«. 

نظر مكتب احملاسبة احلكومية يف الواليات املتحدة يف العديد من دراسات ذروة 
النفط الرئيسية يف تقريره »عدم اليقن بشأن إمدادات النفط املستقبلية يجعل من 
املهم تطوير استراتيجية ملعاجلة الذروة واالنخفاض يف إنتاج النفط«. كما وجد هذا 
املكتب أن معظم الدراسات أشارت إلى أن إنتاج النفط العاملي قد بلغ ذروته بالفعل 

أو أنه سيبلغ ذروته يف وقت ما بن الوقت احلالي وعام 2040.
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يف ضــوء هــذه التقديــرات، توصلــوا إلــى اســتنتاج مفــاده أن التحضيــر لــذروة 
النفــط كان ضروريــاً ويجــب أن يبــدأ علــى الفــور. يجــري تضمــن الشــكل اآلتــي أدنــاه 

متثيــل مرئــي لتقديــرات ذروة النفــط التــي راجعهــا مكتــب احملاســبة احلكوميــة.

توقعات الوصول إلى ذروة النفط
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• العـــــرض والطلــــــــب	
هــل ميكــن أن يكــون إنتــاج النفــط العاملــي قــد بلــغ ذروتــه بالفعــل أم أنــه ســيبلغ 
ذروتــه يف املســتقبل القريــب؟ نظــراً ألن أســعار النفــط حاليــاً تزيــد عــن أربعــة 
أضعــاف مــا كانــت عليــه يف عــام 2004 ومــع تزايــد املخــاوف بشــأن قــدرة شــركات 
النفــط العامليــة علــى توســيع إمــدادات النفــط العامليــة لتلبيــة الطلــب املتزايــد، فــإن 

ــة. ــدو ذات مصداقي ــرة تب هــذه الفك

وممــا يضفــي مزيــداً مــن األدلــة علــى هــذا االعتقــاد أنــه انخفــض إنتــاج النفــط 
العاملــي مــن عــام 2006 إلــى عــام 2007 بنســبة 0.2 % إلــى 81.53 مليــون برميــل 
يوميــاً بينمــا زاد اســتهاك النفــط )مبــا يف ذلك اســتهاك الوقــود واإليثانول والديزل 

احليــوي( خــال الفتــرة نفســها بنســبة 1.1 % إلــى 85.22 مليــون برميــل يوميــاً.

وصــف تقريــر فبرايــر 2005 الصــادر عــن مختبــر تكنولوجيــا الطاقــة الوطنــي 
التابــع لــوزارة الطاقــة األمريكيــة الوضــع بهــذه الطريقــة: »الصــورة هــي صــورة 
لعالــم ينتقــل مــن فتــرة طويلــة كانــت فيهــا إضافــات االحتياطيــات أكبــر بكثيــر مــن 
االســتهاك إلــى عصــر كانــت فيــه اإلضافــات الســنوية تقصــر بشــكل متزايــد عــن 
االســتهاك الســنوي. هــذا ليــس ســوى واحــد مــن عــدد مــن االجتاهــات التــي تشــير 
إلــى أن العالــم يقتــرب بســرعة مــن الــذروة احلتميــة إلنتــاج النفــط العاملــي التقليدي«.

عامة أخرى على عدم كفاية إمدادات النفط هي أن إدارة معلومات الطاقة بدأت 
يف قياس العرض والطلب على النفط يف العالم ليس من ناحية النفط التقليدي، كما 
فعلت دائماً، من ناحية »السوائل«، التي تشمل الوقود االصطناعي. حتى لو حدثت 
ذروة النفط بعد سنوات من الوقت احلالي، فإن العالم يواجه مشكلة خطيرة: الطلب 

العاملي على النفط يفوق قدرة شركات النفط العاملية على توفيره.
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ــي  ــوم BP، تون ــش بترولي ــذي لشــركة بريت ــس التنفي والنتيجــة، كمــا الحــظ الرئي
هــوارد، هــي أنــه »علــى املــدى املتوســط علــى األقــل، انتهى عصــر الطاقــة الرخيصة«. 
ســتكون عواقــب هــذا النقــص يف العــرض، حتــى لــو لــم تكــن ناجمــة بشــكل مباشــر 

عــن ذروة إنتــاج النفــط العاملــي، مماثلــة لتلــك التــي حدثــت يف ذروة النفــط.

االســتنتاج بســيط. حتــى لــو كانــت ذروة النفــط بعيــدة عــدة ســنوات، فــإن عــدم 
تنفيــذ السياســات  العاملــي يســتدعي  النفــط  العــرض والطلــب علــى  التــوازن يف 

اســتعداداً للتحــول بعيــداً عــن االعتمــاد علــى النفــط.

• هـــل ذروة النفــــط ظاهــــــــرة؟	
كتب الدكتور ديفيد دميينغ، عالم اجليولوجيا واملنتقد املخلص ملخاوف االستدامة 
البيئية، يف مقال نشره يف يناير 2003 للمركز الوطني لتحليل السياسات: »بدالً من 
االنتهاء، فقد بدأ عصر النفط للتو«. يشعر عدد من النقاد أن ذروة النفط ليست 
ظاهرة تستحق املعاجلة ألنهم يعتقدون أن إمدادات النفط ستستمر يف تلبية الطلب 
لسنوات عديدة قادمة. ميكن جتميع وجهات نظرهم يف خمس ادعاءات عامة حول 
القريب. سيتم  املستقبل  وقت يف  أي  النفط يف  إنتاج  ذروة يف  سبب عدم حدوث 

حتديد هذه املطالبات ومعاجلتها فيما يأتي:

احتيــــاطيــــات أوبـــــــــك. 1

يعتقــد العديــد مــن املســؤولن احلكوميــن أن أوبــك ســتضخ مــا يكفــي مــن النفــط 
لتلبيــة الطلــب املســتقبلي وجتديــد اإلنتــاج املتضائــل يف حقــول النفــط خــارج أوبــك. 

يُعتقــد أن الســبب وراء عــدم قيــام أوبــك بذلــك ليــس بســبب القيــود اجليولوجيــة.

يف املاضــي، اســتخدمت وكالــة الطاقــة الدوليــة (EIA) ووكالــة معلومــات الطاقــة 
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األمريكيــة (IEA) هــذا االفتــراض يف كثيــر مــن األحيــان للتخفيــف مــن توقعــات 
إمــدادات النفــط يف املســتقبل. يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه إســقاط (IEA) ســابق 

لهــذه احلقيقــة.

إنتاج العالم  من النفط من قبل دول أوبك وغير أوبك

ــة بآبــار النفــط يف اململكــة  درس ســيمونز أكثــر مــن 200 ورقــة بحثيــة ذات صل
ــوار،  ــل الغ ــرول. ووجــد أن حق ــة مهندســي البت ــرت يف جمعي ــة الســعودية نُش العربي
أكبــر حقــل نفطــي يف العالــم أنتــج يف اخلمســن عامــاً املاضيــة أكثــر مــن نصــف 
النفــط الســعودي بالكامــل، وهــو يحقــن بكميــات متزايــدة مــن امليــاه مــن أجــل احلفاظ 
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علــى مســتويات اإلنتــاج باإلضافــة إلــى ذلــك، كان ال بــد مــن إعــادة حفــر الغــوار 
بطرائــق أكثــر تكلفــة ومعقــدة مــن الناحيــة اجليولوجيــة. ال يوجــد حقــل نفــط يف 
العالــم يقيــس حجــم حقــل الغــوار، وعندمــا يبلــغ ذروتــه، والتــي قــد تكــون قريبــًة، لــن 

يكــون هنــاك حقــل نفــط مماثــل ليحــل محلــه.

التطـــــورات التكنولوجيـــــــة. 2

هنــاك ادعــاء آخــر للنقــاد هــو أن التقــدم التكنولوجــي ســيزيد بشــكل كبيــر مــن 
االحتياطيــات املؤكــدة ومعــدالت إنتــاج النفــط التقليــدي؛ لذلــك، ســيبقى عــرض 
النفــط قــادراً علــى تلبيــة الطلــب. ديفيــد يرغــن، مستشــار الطاقــة املؤثــر، يستشــهد 
بالتقــدم التكنولوجــي املســتمر كســبب مهــم وراء اعتقــاده أن النفــط سيســتمر يف 
ــة أن هــذه  ــراء الطاق ــد مــن خب ــرى العدي ــك، ي ــع ذل ــب. وم ــة الطل ــى تلبي ــدرة عل الق
الفكــرة ليســت أكثــر مــن »متنــي«. علــى الرغــم مــن اســتخدام معــدات متطــورة جــداً 
للتنقيــب عــن النفــط، فــإن معــدالت اكتشــاف النفــط التقليــدي لــم تكــن قريبــة مــن 

ــذ ذروة اكتشــاف النفــط يف عــام 1960. ــة من املســتويات التاريخي

ــد مــن  ــى املزي ــور عل ــا ســمحت لشــركات النفــط بالعث مــن املؤكــد أن التكنولوجي
النفــط التقليــدي واســتخراجه. علــى ســبيل املثــال، أدى االستكشــاف املوســع واحلفــر 
األفقــي والعميــق إلــى زيــادة اإلنتــاج يف عــدد مــن األماكــن، حيــث تعــد البرازيــل 
ــل  ــغ عــدة بايــن مــن البرامي ــي تبل ــاه العميقــة الت ــا مــن النفــط يف املي واحتياطياته

مثــاالً رئيســياً علــى ذلــك.
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ومــع ذلــك، فــإن تقنيــات االســترداد هــذه لهــا ثمــن. ميكــن للحفــر األفقــي أن ينتــج 
يف أي مــكان مــا بــن 2.5 إلــى 7 أضعــاف كميــة النفــط املمكنــة مــن البئــر الرأســي، 
لكــن احلفــر األفقــي ميكــن أن يكلــف مــا يصــل إلــى 300 % أكثــر مــن احلفــر الرأســي. 
ميكــن أن تصــل عمليــات احلفــر يف امليــاه العميقــة والعميقــة جــداً حاليــاً إلــى أعمــاق 

تصــل إلــى 10000 قــدم، وهــو إجنــاز مذهــل بــكل الوســائل.

هــذا النــوع مــن احلفــر، إلــى جانــب كونــه محفوفــاً باملخاطــر، فإنــه مكلــف جــداً. 
مقارنــة باحلفــر يف امليــاه الضحلــة، ميكــن أن تكــون التكاليــف الهامشــية للحفــر يف 
امليــاه العميقــة أكثــر تكلفــة مــن 3.0 إلــى 4.5 مــرة. ليــس مــن املفاجــئ إذن أن متوســط 
ــن 210  ــراوح ب ــج املكســيك يت ــاق البحــار يف خلي ســعر إيجــار الســوق ملنصــات أعم

ــوم. ــف دوالر يف الي آالف دوالر و300 أل

ــة لتوســيع  ــات االســتخراج احملســن للنفــط كطريق كمــا جــرى االستشــهاد بتقني
إنتــاج النفــط التقليــدي، لكــن ال ميكــن التنبــؤ بهــا. إذا جــرى اســتخراج النفط بســرعة 
ــف  ــر الصحيحــة، فقــد يتل ــة غي ــات االســترداد الثانوي ــرة أو إذا اســتخدمت تقني كبي

خــزان النفــط وميكــن تقليــل كميــة النفــط القابــل لاســترداد بشــكل كبيــر.

مــع أن اســتخدام طرائــق االســتخراج املتقدمــة تقنيــاً، فقــد انهار إنتــاج النفط بعد 
عــام 2001 وتراجــع بشــكل مطــرد منــذ ذلــك احلــن. باختصــار، مــع أن التكنولوجيــا 
ستســمح باســتخراج املزيــد مــن النفــط التقليــدي، إال أن مخاطــر االســتثمار والقيــود 
املاديــة األساســية وتكاليــف اإلنتــاج ســتبقى علــى األرجــح بالغــة الصعوبــة بالنســبة 
للتكنولوجيــا لتوليــد زيــادات كبيــرة يف إمــدادات النفــط والتــي ســتكون ضروريــة 

لتلبيــة الطلــب يف املســتقبل.
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 احلوافــــــز االقتصاديـــــــة. 3

بنــاًء علــى املنطــق يف االدعــاء الســابق، جــادل النقــاد بــأن أســعار النفــط املرتفعــة 
ســتحفز شــركات النفــط إليجــاد طرائــق جديــدة لتلبيــة الطلــب املســتقبلي حيــث إن 
األســعار املرتفعــة جتعــل التوســع يف إنتــاج النفــط التقليــدي أكثــر ربحيــة وحتقــق 
زيــادات كبيــرة يف إنتــاج النفــط غيــر التقليــدي. املصــادر التقليديــة للنفــط مثــل 

الرمــال النفطيــة أكثــر جاذبيــة مــن الناحيــة املاليــة.

استخراج النفط: ُتعد منطقة رمال القار يف البرتا واحدة من األماكن القليلة يف العالم التي ميكن فيها 
استخراج النفط من األرض
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يعتبر كبير االقتصادين يف شركة BP   بيتر ديفيس مناصراً لوجهة النظر هذه 
إلى حد القول »ال نعتقد أن هناك قيوداً مطلقة على املوارد«. من الواضح أن هذا 

االدعاء االقتصادي ينطوي على قيود جيولوجية أساسية ولكنه يستحق املعاجلة.

القيود اجليولوجية على إنتاج النفط التقليدي ال تبشر باخلير ألتباع هذا االدعاء. 
لن حتتاج شركات النفط فقط إلى إنتاج ما يكفي لتجديد اإلنتاج املتراجع يف احلقول 
القدمية، بل ستحتاج أيضاً إلى إنتاج الكمية اإلضافية الازمة لتلبية الطلب املقدر.

التقليدي  اإلنتاج  زيادة  بإمكانية  القائل  االدعاء  يفضحون  الذين  األفراد  بعض 
بشكل كبير لتلبية الطلب املستقبلي كانوا من صناعة النفط نفسها، وهو أمر مثير 
للدهشة ألن شركات النفط لديها مصلحة يف احلفاظ على الثقة يف اإلنتاج املستقبلي، 

ومن ثم ضمان استمرار ثقة املستثمرين.

أننا  أعتقد  »ال   ConocoPhillips لشركة  التنفيذي  الرئيس  مولفا،  جيمس  قال 
سنشهد زيادة اإلمداد مبا يزيد عن 100 مليون برميل يومياً ... من أين سيأتي كل 
ذلك؟« كريستوف دي مارغري، الرئيس التنفيذي لشركة Total SA، كان لديه تصريح 
أكثر جرأة: »100 مليون برميل يومياً هي حالياً يف رأيي حالة متفائلة. هذه ليست 
الذين يحبون  أولئك  أو وجهة نظر  إنها وجهة نظر الصناعة،  وجهة نظري فقط. 

التحدث بوضوح وصدق وليس ... فقط محاولة إرضاء الناس«.

يتطلب إنتاج النفط من الرمال النفطية استثمارات رأسمالية كبيرة، وهو كثيف 
الطاقة، وميكن أن يكون له آثار ضارة على البيئة. 

على سبيل املثال، يجب جتريد 2 طن من الرمل النفطي من كل برميل من النفط 
وتتطلب عملية االستخراج ثاثة براميل من املاء لكل برميل من النفط. يف ألبرتا، 
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كندا، كان استخدام طاقة الغاز الطبيعي مكثفاً جداً لعمليات الرمال النفطية لدرجة 
الطلب على  تلبية  للمساعدة يف  النووية  للطاقة  بناء محطة  تفكر يف  أن احلكومة 

الطاقة.
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مــع وجــود اســتثمارات بعشــرات البايــن مــن الــدوالرات وســنوات مــن التطويــر، 
فقــد بلــغ اإلنتــاج يف عــام 2006 مــن احتياطيــات الرمــال النفطيــة القابلــة لاســترداد 
ــل مــن  ــون برمي ــل نحــو 1.1 ملي ــون برمي ــي تقــدر بـــ 180 بلي ــدا والت ــاً يف كن اقتصادي

النفــط يوميــاً.

ــن  ــن 7 % م ــرب م ــا يق ــل م ــث ميث ــد، حي ــم بالتأكي ــاج مه ــن اإلنت ــدار م هــذا املق
احتياجــات النفــط األمريكيــة احلاليــة، لكنــه ليــس علــى النطــاق املطلــوب لتلبيــة 
الطلــب العاملــي علــى النفــط يف املســتقبل. وقــد جــرى مقارنــة االحتياطيــات مــن 
النفــط غيــر التقليــدي بوجــود 100 مليــون دوالر يف البنــك ولكــن »ممنــوع ســحب أكثــر 

ــا«. ــي، نوعــاً م ــت غن مــن 100000 دوالر يف الســنة. أن

ومــع ذلــك، فــإن النقــاد محقــون يف أن املصــادر غيــر التقليديــة للنفــط ميكــن أن 
تكــون مهمــة يف مزيــج الطاقــة يف الدولــة. يف الواقــع، تســتخدم دولــة واحــدة يف العالم 
مصــدراً غيــر تقليــدي للنفــط كمصــدر أساســي للطاقــة. ميثــل الصخــر النفطــي أكثــر 

مــن 75 % مــن إمــدادات الطاقــة يف إســتونيا.

 :Oil Shale لقد كان الستخدام الصخر النفطي تكلفة كبيرة، مع ذلك، وفقاً ملجلة
»لقد أدى تعدين الصخر النفطي ومعاجلته إلى تلوث بيئي خطير. يف عام 2002، 
استخدم 91 % )أكثر من بليون متر مكعب( من املياه املستهلكة يف إستونيا يف صناعة 
الطاقة. ويأتي نحو 97 % من تلوث الهواء، و86 % من إجمالي النفايات، و23 % من 
تلوث املياه يف إستونيا من صناعة الطاقة«. ونظراً لقيود اإلنتاج، واالستخدام املرتفع 
للطاقة، والتكاليف البيئية الباهظة، فإن االعتماد على مصادر النفط غير التقليدية 

لتلبية الطلب العاملي على النفط ال يبدو اقتراحاً معقوالً.
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القيــــــود. 4

حجــة شــائعة مــن بعــض األفــراد هــي أن شــركات النفــط ميكــن أن توفــر إمــدادات 
املناطــق  التنقيــب يف  مــن  إذا ســمحت احلكومــات مبزيــد  الطلــب  لتلبيــة  كافيــة 

ــح املرهقــة. ــل اللوائ ــاً وتقلي احلساســة بيئي
ملح رئيس شــل جون هوفمايســتر إلى هذه احلجة يف جلســة اســتماع بالكونغرس 
يف أبريــل 2008 يف واشــنطن العاصمــة: »صناعــة النفــط تكافــح ... نحــن نكافــح 
مــن أجــل الوصــول حيــث ميكننــا احلصــول علــى اســتثمارات مناســبة جتعــل العائــد 

جديــراً باالهتمــام«.
يستشهد  ما  غالباً  املتحدة.  الواليات  يف  أكثر صخباً  االدعاء  هذا  مؤيدو  كان 
منتقدو الواليات املتحدة بثاثة مجاالت يشعرون فيها أن احلكومة األمريكية كان لها 
تأثير سلبي على قدرة شركات النفط األمريكية على زيادة العرض: اللوائح البيئية 
املتعلقة بإنشاء مصايف جديدة، واحلظر احلالي على التنقيب البحري، ورفض فتح 

املصايف يف محمية أالسكا الوطنية للحياة البرية لاستكشاف واإلنتاج.
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رسم توضيحي لطرائق التنقيب البحري احلديثة.
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يف عام 2005، أصدر الكونغرس األمريكي تشــريعات شــاملة ســهلت على شــركات 
النفــط احلصــول علــى تصاريــح لبنــاء مصــاٍف جديــدة. جــرت صياغــة القانــون رداً 
علــى شــكاوى مــن شــركات النفــط مــن أن تكاليــف البنــاء، واللوائــح البيئيــة، ومعارضــة 

املجتمعــات احملليــة جتعــل بنــاء مصــاٍف جديــدة أمــراُ صعبــاُ.

يســاعد القانــون يف كل مجــال مــن خــال توفيــر إعفاءات ضريبية مهمة وتبســيط 
عمليــة موافقــة وكالــة حمايــة البيئــة. ومــع ذلــك، لــم يجــر بنــاء مصــاٍف جديــدة. 
ــي وراء  ــي، أن الســبب احلقيق ــر البيئ ــم األث ــس قســم تقيي ــد جــاي كاروزو، رئي يعتق
االفتقــار إلــى إنشــاءات جديــدة يرجــع إلــى اتخــاذ القــرارات علــى املــدى الطويــل يف 
شــركات النفــط، وليــس بســبب التنظيــم احلكومــي: »هــذه اســتثمارات ملــدة 20 و30 
عاًمــا. كانــت االقتصاديــات جيــدة جــداً خــال الســنوات العديــدة املاضيــة. أعتقــد أن 
املشــكلة احلقيقيــة هــي علــى املــدى الطويــل، مــا إذا كان بإمكانهــم االفتــراض أنهــم 

ســيحصلون علــى نــوع )األربــاح( الــذي رأينــاه مســتمراً مؤخــراً«.

تشــير هــذه احلقائــق إلــى أن شــركات النفــط ال تشــارك وجهــة النظــر املتفائلــة 
بشــأن إنتــاج النفــط املســتقبلي التــي يتبناهــا العديــد مــن منتقــدي ذروة النفــط، 
ولذلــك قــرروا عــدم القيــام باالســتثمارات الكبيــرة الازمــة لبنــاء مصــاٍف جديــدة.

أجــرى مركــز أبحــاث االقتصــاد والسياســة حتليــًا للتأثيــر احملتمــل للحفــر 
البحــري علــى ســعر البنزيــن. بعــد مراجعــة أدبيــات تقييــم األثــر البيئــي حــول هــذا 
ــى  ــدة عشــر ســنوات عل ــط مل ــج النف ــن ينت ــب البحــري ل املوضــوع، وجــدوا أن التنقي
األقــل، وســيبلغ ذروتــه عنــد 0.2 % مــن إنتــاج النفــط العاملــي املتوقــع خــال 20 عامــاً، 

وســيكون أقــل مــن أن يكــون لــه أي تأثيــر مــادي علــى أســعار البنزيــن.

قارنــوا تأثيــر احلفــر البحــري يف عــام 2027 مــع تأثيــر رفــع معاييــر متوســط 
اقتصــاد الوقــود للشــركات (CAFE) مبقــدار 0.4 ميــل لــكل غالــون ســنوياً علــى مــدار 

الـــ 22 عامــاً املاضيــة يف عــام 2008. ونتائجهــم موضحــة يف الشــكل اآلتــي:
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األثر النسبي للتنقيب البحرية ومعايير كفاءة الوقود.

كانــت إحــدى املعــارك السياســية اجلاريــة يف الواليــات املتحــدة هــي مــا إذا كان 
ســيفتح محميــة احليــاة البريــة الوطنيــة يف أالســكا (ANWR) للتنقيــب عــن النفــط 
وإنتاجــه أم ال. علــى عكــس التنقيــب البحــري، الــذي مــن احملتمــل أن يكــون تأثيــره 
نفســياً أكثــر مــن أي شــيء آخــر، فــإن فتــح ANWR للحفــر ســيؤثر ماديــاً علــى إنتــاج 

النفــط األمريكــي.

تتوقــع إدارة معلومــات الطاقــة أن يكــون إنتــاج نفــط ANWR بــن 510.000 و1.45 
مليــون برميــل يوميــاً يف ذروة إنتاجهــا، بعــد 20 عامــاً مــن فتــح منجــم احلفــر. ميكــن 
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أن يــؤدي هــذا املقــدار مــن اإلنتــاج إلــى انخفــاض بنســبة 2 إلــى %6 يف واردات 
الواليــات املتحــدة مــن النفــط، لكنــه لــن ميثــل ســوى 0.4 إلــى 1.2 % مــن االســتهاك 

العاملــي املتوقــع للنفــط يف عــام 2030.

مــع أن ANWR ميكــن أن تخفــض ســعر برميــل النفــط مبقــدار 1.41 دوالر يف 
احلالــة األكثــر تفــاؤالً، فــإن هــذا التخفيــض غيــر منطقــي تقريبــاً يف مواجهــة األســعار 
احلاليــة التــي تزيــد عــن 100 دوالر لبرميــل النفــط، وتشــير إدارة معلومــات الطاقــة 

إلــى أنــه ميكــن تعويــض تأثيــر ANWR بســهولة بوســاطة قيــود عــرض أوبــك.

ومــن املثيــر لاهتمــام أن قضيــة ANWR قــد جمعــت حتالفــاً فريــداً مــن النــاس. 
لــم يقتصــر األمــر علــى ذروة منتقــدي النفــط يف الواليــات املتحــدة الذيــن دعــوا إلــى 
التنقيــب يف ANWR. بــدأ بعــض أكبــر مؤيــدي ذروة إنتــاج النفــط بالدعــوة إلــى فتــح 

ANWR للتنقيــب عــن النفــط وإنتاجــه.

كان النائــب الدكتــور روســكو بارتليــت، مؤســس مجموعــة ذروة النفــط يف مجلــس 
النــواب، قــد صــوت ســابقاً ضــد التنقيــب يف ANWR ألنــه شــعر أنــه يجــب االحتفــاظ 
بهــا عندمــا تكــون هنــاك حاجــة حقيقيــة إليهــا. يبــدو أن بارتليــت يعتقــد حاليــاً أن 

الوقــت قــد حــان.

يف مايو 2008 شارك يف رعاية HR 6107 الذي من شأنه أن يفتح ANWR للحفر. 
إمدادات  على  قائماً  يكن  لم  اإلجراء  هذا  لدعم  الرئيسي  السبب  فإن  ذلك،  ومع 
النفط اإلضافية التي سيوفرها حيث قال: »أنا انضم حالياً بصفتي الراعي األصلي 
ملشروع القانون اجلديد هذا ألنه يخصص اإليرادات الفيدرالية من ANWR لزيادة 
االستثمارات الفيدرالية يف البحث والتطوير واإلنتاج ملصادر الطاقة احمللية والبديلة 
واملتجددة األنظف، وكفاءة الطاقة، واحملافظة عليها بدون تكلفة لدافعي الضرائب. 
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النفط وأنواع الوقود األحفوري األخرى محدودة. نحن بحاجة إلى تشجيع االستثمارات 
الفيدرالية القوية لانتقال إلى أشكال طاقة أنظف ومحلية ومتجددة«.

 النفـــــــط   الالأحيــــــــائي. 5

االدعاء اجليولوجي لعدد قليل من منتقدي ذروة النفط الهامشية هو أن النفط ليس 
مورداً محدوداً وأنه يتشكل بشكل غير حيوي. جرى تقدمي هذا االدعاء مع الرأي السائد 
للجيولوجين احملترمن بأن النفط محدود وميكن تفسيره متاماً من خال العمليات 
احليوية الطبيعية. حتى الغالبية العظمى من منتقدي ذروة النفط املتحمسن يعترفون 
بالطبيعة غير املتجددة للنفط، ومن ثم سيجري التعامل مع هذا االدعاء لفترة وجيزة 

فقط يف ضوء نقص األدلة العلمية التي تدعمه.
النظرية  دحض   Resource Geology مجلة  يف  جاسبي  جيفري  الدكتور  كتب 
الاأحيائية للنفط. ميكن الرجوع إلى مقالته )األصل األبوجيني للهيدروكربونات: نظرة 
تاريخية عامة(، للحصول على التفاصيل التقنية التي جتعل النظرية الاأحيائية للنفط 

غير صاحلة علمياً.
كانت مراجعة جاسبي ذات الصلة مبناقشة ذروة النفط لقطعة للجيولوجي ديل 
فايفر قال جاسبي: »بعد النظر يف عدد من االحتماالت مبا يف ذلك سيليجان رينغ 
Siljan Ring، قبالة ساحل فيتنام، وجزيرة يوجن Eugene يف خليج املكسيك، وحوض 
ديبنر-دونيتس Dnieper-Donets، فإن فايفر لم يكن قادراً على االستشهاد بأي مثال على 

حدوث النفط الاأحيائي بكميات جتارية«.
إن املدافعن عن النفط الاأحيائي محقون يف قولهم إن الهيدروكربونات ميكن أن 
تتشكل بشكل غير حيوي. امليثان هو مثال رئيسي. ومع ذلك، فإن كمية امليثان التي ال تتشكل 

بوساطة العمليات البيولوجية متثل أقل من 1 % من غاز امليثان املوجود على األرض.
ليس هناك شك يف أن النفط هو مورد محدود وغير متجدد، وأي توقع إليجاد 

احتياطيات هائلة من النفط غير احليوي ال أساس له على اإلطاق.
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التحديــــات التي تواجـــه الطاقــــة األحفوريـــــــة

التأثيــر األكثــر وضوحــاً لــذروة النفــط هــو ســعر برميــل النفــط اخلــام. يتحــدد 
ســعر الســلعة مــن خــال ندرتهــا النســبية. عندمــا يتجــاوز الطلــب علــى النفــط 
املعــروض املتــاح، كمــا هــو احلــال حاليــاً، يرتفــع ســعر النفــط. إن الســعر احلقيقــي 

ــى مــن أي وقــت مضــى. ــاً أعل للنفــط حالي

وجــد تقريــر لوكالــة الطاقــة الدوليــة (IEA) حــول تأثيــر ارتفــاع أســعار النفــط أن 
ارتفــاع أســعار النفــط مــن املرجــح أن يتســبب يف تراجــع منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
يف جميــع أنحــاء العالــم، وارتفــاع مســتويات البطالــة، ومشــكات عجــز امليزانيــة 
يف البلــدان املســتوردة للنفــط، وضغــوط التضخــم املزعزعــة لاســتقرار يف البلــدان 

الناميــة. وهــي البلــدان التــي تعانــي مــن تداعيــات هــذه اآلثــار.

ســتؤدي ذروة النفــط إلــى تفاقــم هــذه املشــكات )أو تســاهم حاليــاً يف حدوثهــا(، 
وســيكون لهــا أيضــاً العديــد مــن التأثيــرات األخــرى الواســعة االنتشــار.

األســـــــعار العامليــــــــة. 1

عندمــا ترتفــع أســعار النفــط اخلــام، ســتتأثر أســعار الســلع التــي تســتخدم 
ــات، فــإن العديــد مــن  البتروكيماويــات كمــادة وســيطة. نظــراً النتشــار البتروكيماوي
مصنعــي الســلع االســتهاكية ســيتعرضون لضغــوط لرفــع األســعار اســتجابة الرتفــاع 

ــف. التكالي

يقــدر اخلبيــر االقتصــادي يف مجلــس الكيميــاء األمريكــي، كيفــن بــراون، أن 
مكونــات الشــامبو )باســتثناء املــاء ولكــن مبــا يف ذلــك الزجاجــة املعبــأة(، 100 % مــن 

ــرول. ــى البت ــا مشــتقة مــن املنتجــات القائمــة عل قيمته
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شــهد األســفلت، وهــو منتــج ثانــوي لتكريــر النفــط اخلــام، ارتفاعــاً مزدوجــاً يف 
األســعار مؤخــراً. مــن احملتمــل أن تتســبب ذروة النفــط يف اســتمرار ارتفــاع األســعار 

للعديــد مــن الســلع التــي تنتــج باســتخدام البتروكيماويــات.

كما ستتأثر أسعار املواد الغذائية سلباً بذروة النفط. كان املدخان الزراعيان 
اللذان شهدا أكبر ارتفاع يف األسعار للمزارعن يف العامن املاضين هما األسمدة 
القائمة على البترول والديزل للمعدات الزراعية، مع معدالت زيادة تصل إلى 45 % 

و 37 % على التوالي.

التغيــرات  الــذي يدفــع  العامــل األكبــر  تبقــى تكاليــف الطاقــة املرتفعــة هــي 
يف الصناعــة الزراعيــة وستســتمر يف قيــادة زيــادات األســعار يف قطــاع األغذيــة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن الطلــب العاملــي النهــم علــى النفــط قــد خلــق بالفعــل نعمــة 
للوقــود االصطناعــي مثــل اإليثانــول، وســتصير املنافســة بــن الغــذاء لاســتهاك 
والغــذاء للوقــود أكثــر حــدة خــال ذروة النفــط ومــن املرجــح أن تــؤدي إلــى مزيــد مــن 

ــة. ــواد الغذائي ــادات يف أســعار امل الزي

ــوي  ــود احلي ــي (IMF) أن سياســة الوق ــد الدول ــدوق النق ــون يف صن وجــد العامل
يف البلــدان الصناعيــة كانــت احملــرك الرئيســي للزيــادات األخيــرة يف أســعار الغــذاء 
العامليــة. يتخصــص املزيــد مــن األراضــي الزراعيــة كل عــام للغــذاء مــن أجــل الوقــود، 
وســيكون احلافــز للقيــام بذلــك أكبــر يف مواجهــة احتياطيــات النفــط املتضائلــة، ممــا 

يــؤدي إلــى تفاقــم أزمــة الغــذاء العامليــة احلاليــة.
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النقـــــــــل احلـــــديث. 2

ســتؤدي ذروة النفــط إلــى زيــادة تكلفــة وقــود النقــل بســبب ارتفــاع أســعار النفــط 
اخلــام، مــع أن أســعار الوقــود ســتبقى تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر اعتمــاداً علــى 
الضرائــب التــي تفرضهــا احلكومــات أو أي دعــم لألســعار قــد يكــون ســاري املفعــول.

أدى االرتفــاع احلالــي يف أســعار الوقــود يف جميــع أنحــاء العالــم إلــى احتجاجــات 
الشــاحنات  مثــل ســائقي  تضــرراً،  األكثــر  قبــل اجلماعــات  مــن  النطــاق  واســعة 
املســتقلن. بعــض البلــدان التــي تشــهد احتجاجــات كبيــرة علــى الوقــود تشــمل فرنســا 
ــد. ستســهم  ــة وتايان ــا اجلنوبي ــال وكوري ــا ونيب ــد وماليزي ــال وإســبانيا والهن والبرتغ
ذروة النفــط يف زيــادة االضطرابــات األهليــة يف العديــد مــن البلــدان يف جميــع أنحــاء 

العالــم.

ســتؤدي ذروة النفــط إلــى مزيــد مــن احلفــظ يف قطــاع النقــل، وخاصــة مــن 
قبــل األفــراد. يف الواليــات املتحــدة، أكبــر مســتخدم للوقــود يف العالــم، أدى ارتفــاع 
أســعار الوقــود بالفعــل إلــى زيــادة اســتخدام وســائل النقــل العــام. بلــغ اســتخدام 

النقــل اجلماعــي أعلــى مســتوى لــه منــذ 50 عامــاً.

ــادة يف عــدد الــركاب إيجابيــة متامــاً؛ لقــد دفــع بعــض  ــم تكــن الزي ومــع ذلــك، ل
أنظمــة النقــل العــام إلــى أقصــى حدودهــا وأدى انخفــاض اســتخدام الوقــود إلــى 
انخفــاض عائــدات ضريبــة الوقــود التــي تســتخدمها احلكومــات للبنيــة التحتيــة.

عامــة أخــرى علــى احلفــظ بســبب ارتفــاع أســعار الوقــود يف الواليــات املتحــدة 
كانــت نهايــة عاقــة حــب أمريــكا لســيارة الدفــع الرباعي. انخفضت مبيعات ســيارات 
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الدفــع الرباعــي بشــكل كبيــر، واســتمرت قيــم إعــادة بيــع ســيارات الدفــع الرباعــي يف 
التدهــور، ومبيعــات الســيارات األصغــر يف ارتفــاع.

باإلضافــة إلــى التحــول بعيــداً عــن ســيارات الدفــع الرباعــي، يســتفيد العديــد مــن 
األفــراد يف الواليــات املتحــدة مــن ترتيبــات العمــل املرنــة مــع أصحــاب العمــل مثــل 
العمــل عــن بُعــد، وقــد بــدأ البعــض حتــى يف البحــث عــن وظائــف أقــرب إلــى املنــزل. 

ســوف تتســارع هــذه االجتاهــات خــال ذروة النفــط.

ســتتأثر العديــد مــن الشــركات بزيــادة تكاليــف النقــل بســبب ذروة النفــط. لقــد 
تأثــر صانعــو الســيارات األمريكيــون، مــع اعتمادهــم الكبيــر علــى مبيعــات ســيارات 
الدفــع الرباعــي، ســلباً بالفعــل بســبب ارتفــاع أســعار الوقــود ومن احملتمــل أن يواجهوا 
املزيــد مــن اآلثــار الســلبية مــا لــم ينجحــوا يف تنويــع مزيــج منتجاتهــم لتشــمل املزيــد 

مــن املركبــات والهجينــة ذات الكفــاءة يف اســتهاك الوقــود.

ســتتأثر شــركات الطيــران أيضــاً بشــكل خطيــر بــذروة النفــط. تشــير التقديــرات 
إلــى أن كل دوالر زيــادة يف النفــط تــؤدي إلــى زيــادة قدرهــا 465 مليــون دوالر يف 
تكاليــف النقــل لصناعــة الطيــران يف الواليــات املتحــدة. هنــاك صناعــة أخــرى أقــل 

وضوحــا تتأثــر بــذروة النفــط وهــي جتــارة التجزئــة.

كلمــا زادت نســبة دخــل األســرة التــي تســتهلكها تكاليــف الوقــود، قــل املــال الــذي 
يتعــن علــى املســتهلكن إنفاقــه علــى العناصــر التقديريــة. مــن احملتمــل أن يكــون 

لــذروة النفــط تأثيــرات منتشــرة علــى االقتصــادات الوطنيــة.
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الشـــــؤون الدوليــــــــة. 3

كتــب الدكتــور مايــكل كليــر، أســتاذ دراســات الســام واألمــن العاملــي يف كليــة 
ــر اجتاهــات  ــع كلي ــة. يتوق ــار اجليوسياســية للطاق ــب عــن اآلث ــة كت هامبشــاير، ثاث
مشــؤومة للشــؤون الدوليــة مــع نــدرة املــوارد. ويستشــهد بخمــس قــوى جيوسياســية 
رئيســية ســتغير الوضــع العاملــي احلالــي وســتكون لــكل مــن هــذه القــوى نتائــج مهمــة 

خــال ذروة النفــط:

ســيؤدي اســتخدام الطاقــة املتزايــد مــن القــوى االقتصاديــة الناشــئة مثــل الصــن . 1
إلــى دفــع التنافــس الشــديد علــى املــوارد بــن القــوى الغربيــة الراســخة والقــوى 
الصاعــدة يف العالــم النامــي. نظــراً ألن الشــركات الغربيــة كانــت ناجحــة جــداً يف 
عقــد صفقــات شــراء الطاقــة واملــوارد، ستشــعر القــوى الناشــئة أنــه ليــس لديهــا 
خيــار ســوى تعزيــز التوســع يف شــركات الطاقــة اململوكــة للدولــة وعقــد حتالفــات 

اســتراتيجية.

إمــدادات الطاقــة األوليــة لــن تكــون كافيــة لتلبيــة املســتويات املرتفعــة مــن الطلــب. . 2
ســتكون العواقــب نقصــاً عامليــاً واســتمرار ارتفــاع األســعار، ممــا يســبب مشــقة 

لألفــراد يف كل مــكان وخاصــة أولئــك الذيــن يعيشــون يف العالــم النامــي.

لــن تتوفــر بدائــل الطاقــة فــوراً يف الوقــت املناســب لتجنــب تعديــل مؤلــم بعيــداً . 3
عــن الوقــود األحفــوري ألن مئــات البايــن مــن الــدوالرات مــن االســتثمارات 
املطلوبــة للقيــام بذلــك لــن تُنفــق. يف عــام 2004، قــدرت وزارة الطاقــة األمريكيــة 
(DOE) أن 86 % مــن الطاقــة العامليــة ســتتوفر بوســاطة الوقــود األحفــوري. 

كانــت توقعــات وزارة الطاقــة حتــى عــام 2030 حتــوي علــى الوقــود األحفــوري 
الــذي ميثــل احلصــة نفســها مــن الطاقــة العامليــة. ســيؤدي هــذا االعتمــاد علــى 
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الوقــود األحفــوري إلــى تعزيــز احلفــر والتعديــن يف املناطــق احلساســة بيئيــاً، 
وجعــل أهــداف احلــد مــن ثانــي أكســيد الكربــون لتجنــب تغيــر املنــاخ صعبــة 
التحقيــق، وقــد يجعــل مــن الضــروري توســيع االستكشــاف واإلنتــاج يف املناطــق 

ــم. ــر املســتقرة سياســياً يف العال غي

ســتعاني الــدول املســتوردة للطاقــة مثــل الواليــات املتحــدة ودول أوروبــا مــن فقدان . 4
القــوة والثــروة التــي ســتنقلها إلــى الــدول املصــدرة للطاقــة مثــل اململكــة العربيــة 
الســعودية وإيــران وفنزويــا وروســيا. الدليــل علــى هــذا االجتــاه واضــح بالفعــل. 
ــد، وعــادت روســيا  ــوال النفــط وهلل احلم ــم بأم ــة الســعودية تتنع ــة العربي اململك
إلــى الظهــور كقــوة قويــة يف العاقــات الدوليــة بســبب احتياطياتهــا الهائلــة مــن 
ــة كأداة جيوسياســية،  ــا النفطي ــا جــزءاً مــن عائداته الطاقــة، وتســتخدم فنزوي

ومتكنــت إيــران مــن مواصلــة تخصيــب اليورانيــوم رغــم العقوبــات الغربيــة.

ســتزداد بــا شــك إمكانيــة انتهــاج سياســة خارجيــة عدوانيــة. مــن أجــل احلصــول . 5
ــات  ــل الوالي ــرى مث ــوى الكب ــة، زادت الق ــات أفضــل يف مجــال الطاق ــى صفق عل
ــدول املنتجــة للنفــط، ممــا  ــى ال املتحــدة والصــن وروســيا صفقــات األســلحة إل
ــا والشــرق  ــل إفريقي ــم مث ــة يف العال زاد مــن زعزعــة اســتقرار املناطــق املضطرب
األوســط. جــرى االستشــهاد بغــزو العــراق، البلــد الــذي يتمتــع باحتياطيــات هائلــة 
مــن النفــط، كمثــال علــى اســتخدام القــوة العســكرية التــي قــد تكــون أكثــر انتشــاراً 
يف عالــم يعانــي مــن ضغــوط الطاقــة. ستســبب ذروة النفــط ضغوطــاً علــى الــدول 
التــي تعانــي مــن عجــز يف الطاقــة الســتعراض قوتهــا االقتصاديــة والعســكرية يف 
محاولــة النتــزاع اإلمــدادات الثمينــة مــن الــدول الغنيــة بالنفــط أو التغلــب علــى 

املنافســن يف الصــراع اجليوسياســي علــى النفــط الشــحيح.
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•  احلفـــــظ والكفـــــاءة	
يجــب تشــجيع وحتفيــز تدابيــر احلفــظ، باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب تنفيــذ معايير 
أكثــر صرامــة لتعزيــز املزيــد مــن احلفــاظ علــى الطاقــة مثــل قوانــن البنــاء الصارمــة 
والكفــاءة التدريجيــة لألجهــزة الرئيســية ألن حلــول ذروة النفــط ســتتطلب بالتأكيــد 

اســتخداًما أكبــر للكهربــاء.

ومــع ذلــك، فــإن كفــاءة الطاقــة وحدهــا لــن تكــون كافيــة ملواجهــة حتديــات ذروة 
النفــط. ســيحتاج املســتهلكون إلــى تعديــل أمنــاط حياتهــم حيــث يصبــح النفــط أكثــر 

نــدرة وتكلفــة. 

• احللــــــول الدوليــــــة	
نظــًرا ألن النفــط هــو ســوق عاملــي، فــإن ذروة النفــط هــي ظاهــرة عامليــة. لذلــك 
ــن  ــي، معاجلــة املشــكلة م ــي احلال ــوزراء البريطان ــس ال ــراون، رئي ــرح جــوردون ب اقت
خــال الوســائل الدوليــة. بالتأكيــد ســيكون التنســيق بــن العالــم املتقــدم والعالــم 
النامــي ضروريــاً، وخــال فتــرة انخفــاض إنتــاج النفــط العاملــي، ســيكون االنفتــاح مــن 
جانــب دول أوبــك فيمــا يتعلــق باالحتياطيــات الفعليــة وإمكانــات اإلنتــاج مفيــًدا عنــد 
وضــع خطــط ذروة احلــد مــن النفــط. ال يختلــف عــن مشــروعات الفضــاء الدوليــة 
احلاليــة وأهــداف تغيــر املنــاخ، فــإن مخــاوف ذروة النفــط تتطلــب التنســيق والتعــاون 

الدوليــن.
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بدائـــل الطاقـــــة املســــــتدامة

إّن االستخدام األساسي للنفط هو يف محركات االحتراق الداخلي، وتتطلب هذه 
احملركات وقوداً سائًا، وليس كهرباء، لتشغيلها. جرى تصميم البنية التحتية للنقل 
يف جميع أنحاء العالم حالياً للمركبات التي تستخدم النفط ومن املتوقع أن تستمر 
وسائل  سيكون حتويل  قادمة.  سنوات  لعدة  الداخلي  االحتراق  محركات  أساطيل 

النقل احلديثة الستخدام مصادر طاقة مختلفة عملية مكلفة وصعبة.

إن تزويــد الســيارات يف جميــع أنحــاء العالــم بالوقــود التــي تســتخدم محــركات 
االحتــراق الداخلــي ملصــدر الطاقــة األساســي اخلــاص بهــا لــن يكــون مســتداماً خــال 
ذروة النفــط. علــى ســبيل املثــال، ميكــن أن يؤدي حتويل محصــول احلبوب بالكامل يف 
الواليــات املتحــدة إلــى إيثانــول إلــى تلبيــة 18 % فقــط مــن متطلبــات وقــود الســيارات 

يف الواليــات املتحــدة.

مــع أن تقنيــة حتويــل الفحــم إلــى ســائل واعــدة، إال أنهــا تقصــر أيضــاً ليس بســبب 
احتياطيــات الفحــم احملــدودة، والتــي هــي ضخمــة ووافــرة، ولكــن ألنهــا باهظــة الثمــن 
ــن النفــط(،  ــة م ــة مكافئ ــدي لكمي ــاج التقلي ــة اإلنت ــاف تكلف ــة أضع ــى أربع ــة إل )ثاث
يواجــه مقاومــة بيئيــة قاســية )بــدون التقــاط الكربــون وتخزينــه، فــإن انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون الناجتــة عــن تكريــر وحــرق الوقــود املشــتق مــن الفحــم هــي ضعــف 
تلــك املنبعثــة مــن الهيدروكربونــات التقليديــة(، وســيتطلب زيــادة كبيــرة يف إنتــاج 
الفحــم احلالــي )الســتبدال 10 % فقــط مــن الواليــات املتحــدة(. تتطلــب احتياجــات 
الوقــود الســائل احلاليــة زيــادة بنســبة 25 % يف إنتــاج الفحــم(. يجــب أن يكمــن احلــل 
يف حتويــل البنيــة التحتيــة للنقــل وأســاطيل املركبــات الســتخدام الهيدروجــن أو 

الكهربــاء كمصــدر أساســي للطاقــة.
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مــن احملتمــل أن حتــدد تكاليــف اإلنتــاج والبنيــة التحتيــة والسياســات احلكوميــة 
وتفضيات املســتهلك ما إذا كانت خايا وقود الهيدروجن أو البطاريات الكهربائية 
هــي مصــدر الطاقــة الســائد للمركبــات. ومــع ذلــك، مــن احملتمــل أن تتمتــع املركبــات 

الهجينــة املوصولــة بالكهربــاء بامليــزة.

الوقــود  هــي حــرق  الهيدروجــن حاليــاً  واألســهل إلنتــاج  األرخــص  الطريقــة 
األحفــوري، ومــن ثــم حتريــر الهيدروجــن املرتبــط. هــذه العمليــة كثيفــة االســتهاك 
للطاقــة وتطلــق ثانــي أكســيد الكربــون. الســتخدامه كوقــود، يجــب بعــد ذلــك ضغــط 
الهيدروجــن وتبريــده إلــى درجــة حــرارة منخفضــة جــداً للهيدروجــن الســائل أو 
وضعــه حتــت ضغــط شــديد لغــاز الهيدروجــن. ميثــل الهيدروجــن، ســواء كان ســائًا 

أو غــازاً، العديــد مــن العقبــات أمــام البنيــة التحتيــة واإلنتــاج والســامة.

املركبــات الهجينــة الكهربائيــة إلــى جانــب محــركات االحتــراق الداخلــي الصغيــرة 
للســفر ملســافات طويلــة متوافقــة متاًمــا مــع البنيــة التحتيــة احلاليــة ويقــدر أنهــا 

قــادرة علــى العمــل بالكهربــاء طــوال مــدة التنقــل اليومــي األمريكــي العــادي.

وجــد تقريــر مختبــر شــمال غــرب احمليــط الهــادئ الوطنــي أنــه إذا حتولــت جميــع 
ــاء، فيمكــن شــحن 80 %  ــة تعمــل بالكهرب ــى هجين ــات املتحــدة إل ــات يف الوالي املركب
منهــا بالكامــل )180 مليــون ســيارة( باســتخدام البنيــة التحتيــة الكهربائيــة احلاليــة 
مــن خــال االســتفادة مــن ســعة التوليــد الزائــدة املتاحــة مــن محطــات توليــد الكهربــاء 
يف البــاد. وإذا ُضبطــت هــذه املركبــات علــى مؤقتــات لشــحنها خــال ســاعات الذروة 
الكهربائيــة )الليــل(، ميكــن أن تكــون الســيارات الهجينــة املوصولــة بالكهربــاء مفيــدة 

بالفعــل لشــبكة الطاقــة مــن خــال تكريــس اســتخدام الطاقــة واإلنتــاج.
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ميكــن أن تأتــي قــدرة التوليــد الكهربائيــة اإلضافيــة الازمــة لتشــغيل أســاطيل 
املركبــات مــن املركبــات الهجينــة املوصولــة بالكهربــاء أو إلنتــاج الهيدروجن للمركبات 
التــي تعمــل بخايــا الوقــود مــن الطاقــة الشمســية والطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، 

أو مزيــج مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة، أو الفحــم النظيــف والطاقــة النوويــة.

قــد يكــون اســتخدام مصــادر الطاقــة املتجــددة هــو اخليــار األفضــل للعديــد مــن 
ــر املتجــددة  ــة الســتخدام أنظمــة الطاقــة غي ــرة مؤقت األســباب، ولكــن قــد تكــون فت
مفضلــة مــن قبــل بعــض احلكومــات التــي ال ترغــب يف االســتثمار يف الطاقــة املتجــددة 

حتــى تصيــر مجديــة أكثــر مــن الناحيــة التجاريــة.

التناقــض املؤســف الــذي ميكــن أن ينتــج إذا كان هــذا االختيــار هــو احلــال هــو أن 
الطاقــة املتجــددة ســتفتقر إلــى االســتثمار علــى نطــاق واســع الــازم جلعلهــا تقنيــة 
ــز  ــر بتعزي ــزم بشــكل كبي ــى احلكومــات أن تلت ــر، يتعــن عل ــق دون تأخي ــة للتطبي قابل
ــة،  ــز الضريبي ــن خــال احلواف ــة املتجــددة م ــاج الطاق ــات وإنت ــل املركب ــر بدائ تطوي
ــاء  ــد الكهرب ــة، وقــدرات تولي ــة التحتي ــاء البني ــر، وبن ــى البحــث والتطوي ــاق عل واإلنف

اإلضافيــة، ومعاييــر أكثــر صرامــة القتصــاد الوقــود.

ميثــل ذروة النفــط الكثيــر مــن املخاطــر االقتصاديــة واألمنيــة والبيئيــة للحكومــات 
ــادة الطلــب علــى محــركات االحتــراق الداخلــي األكبــر واألثقــل واألقــل  للســماح بزي
كفــاءة يف اســتهاك الوقــود ميكــن أن تصــل تكاليــف ثــورة يف النقــل العاملــي علــى مدى 
األربعــن عامــاً القادمــة مــن 17 تريليــون دوالر إلــى 33 تريليــون دوالر، مــع أن هنــاك 
حاجــة الســتثمار كبيــر علــى أي حــال الســتبدال البنيــة التحتيــة العامليــة احلالية للنقل 
وأســاطيل املركبــات، وميكــن تقاســم هــذه التكاليــف مــن قبــل احلكومــات والصناعــة.
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لكــن لألســف، فــإن قــدرة الطاقــة البديلــة علــى اســتبدال النفــط تســتند إلــى 
األســاطير واخليــال الطوبــاوي أكثــر مــن الواقــع والعلــم الصعــب. ميثــل النفــط 40 % 

مــن إمــدادات الطاقــة احلاليــة يف الواليــات املتحــدة.

ال ميكــن ألي مــن بدائــل النفــط توفيــر هــذا القدر من الطاقة يف أي مكان، ناهيك 
ــي ســنحتاجها يف املســتقبل مــع اســتمرار منــو ســكاننا وتصنيعهــم.  ــة الت عــن الكمي

عنــد فحــص بدائــل النفــط، مــن األهميــة مبــكان أن نطــرح أســئلة معينــة:

هل البديل سهل النقل مثل النفط؟. 1

هل الطاقة البديلة كثيفة مثل النفط؟. 2

هــل البديــل قابــل للتكيــف مــع النقــل والتدفئــة وإنتــاج األســمدة والباســتيك . 3
ومبيــدات اآلفــات؟

هــل البديــل لــه نســبة ربــح الطاقــة  Energy Profit Ratio (EPR) مماثلــة للنفــط؟ . 4
اعتــاد النفــط أن يكــون معــدل EPR مــن 100 إلــى 1. وكان األمــر يتطلــب برميــًا 
واحــداً فقــط مــن النفــط الســتخراج 100 برميــل مــن النفــط. كانــت هــذه نســبة 
رائعــة أن النفــط كان عمليــاً طاقــة حــرة. يف الواقــع، يف وقــت مــا يف واليــة 

تكســاس، كانــت تكلفــة املــاء أكثــر مــن النفــط!

انخفــض معــدل EPR للنفــط حاليــاً مــن 10 إلــى 1، وال يــزال جيــداً. إذا كان 
مصــدر الطاقــة البديلــة املقتــرح ال يحــوي علــى EPR مماثــل للنفــط، فــإن كميــة 
اخليــر التــي يقدمهــا لنــا محــدودة جــداً. ضــع هــذه األســئلة يف االعتبــار بينمــا نــدرس 

ــي. ــل النفــط يف األســئلة فيمــا يأت أوجــه القصــور يف بدائ
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• الفحــــــم احلجـــــــــــري	
الفحــم مثــل النفــط هــو وقــود أحفــوري. ميثــل 25 % مــن إمــدادات الطاقــة 
احلاليــة يف الواليــات املتحــدة. مــع أن لدينــا 200 عــام علــى األقــل مــن الفحــم املتبقــي 

ــة: ــل للنفــط لألســباب اآلتي ــر مناســب كبدي ــه غي يف األرض، إال أن

 50 % إلــى 200 % أثقــل مــن النفــط لــكل وحــدة طاقــة. هــذا يجعــل النقــل أكثــر . 1

صعوبــة مــن النفــط.

تعمــل عمليــات تعديــن الفحــم علــى الوقــود النفطــي كمــا تفعــل آالت تعديــن الفحم . 2
والنقــل. كلمــا أصبــح النفــط أكثــر تكلفــة، كذلــك الفحم.

التلــوث هــو أيضــا مشــكلة كبيــرة. ميكــن حملطــة واحــدة تعمــل بالفحــم أن تنتــج . 3
مليــون طــن مــن النفايــات الصلبــة كل عــام. يــؤدي حــرق الفحــم يف املنــازل إلــى 

تلويــث الهــواء بضبــاب دخانــي الذع يحــوي علــى غــازات وجزيئــات حمضيــة.

يف الوقــت احلالــي، يحــوي الفحــم علــى معــدل فائــدة اقتصــادي كبيــر مــن 8 إلــى . 4
1. هــذه النســبة كانــت 100 إلــى 1. بحلــول عــام 2030-2040، ســتكون هــذه 
النســبة مــن 1 إلــى 2. ســوف يتطلــب األمــر وحدتــن مــن الفحــم الســتخراج وحــدة 
واحــدة مــن الفحــم. عندمــا يتطلــب أي مــورد طاقــة الســتخراجه أكثــر ممــا يحــوي 
عليــه، فإنــه يتوقــف عــن أن يكــون مــورداً. وهكــذا، يف حــن أن األرض قــد مُتنــح 

إمــداداً ســخياً مــن الفحــم، إال أنــه بحلــول عــام 2030 لــن يكــون ذا فائــدة لنــا.
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• الغـــــاز الطبيعـــــي	
الغــاز الطبيعــي مثــل النفــط والفحــم، هــو وقــود أحفــوري. ميثــل 25 % مــن 
إمــدادات الطاقــة احلاليــة يف الواليــات املتحــدة. كبديــل للنفــط، فهــو غيــر مناســب 

لألســباب اآلتيــة:

ــه نحــو عــام 1970. ويف . 1 ــات املتحــدة مــن الغــاز الطبيعــي ذروت بلــغ إنتــاج الوالي
ــه. بينمــا  ــث مســتوى ذروت ــات املتحــدة ثل ــي للوالي ــاج احملل ــغ اإلنت عــام 2000، بل
ميكــن اســتيراد الغــاز الطبيعــي يف شــكله الســائل، فــإن عمليــة تســييله ونقلــه 
مكلفــة جــداً وخطيــرة جــداً. الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي يف أمريــكا الشــمالية 
يفــوق بالفعــل العــرض، خاصــة وأن مرافــق الطاقــة تأخــذ الغــاز املتبقــي لتوليــد 

ــاء. الكهرب

الغــاز غيــر مناســب للطائــرات النفاثــة والســفن واملركبــات واملعــدات املســتخدمة . 2
يف الزراعــة وغيرهــا مــن املنتجــات.

يستهلك التحويل كميات كبيرة من الطاقة باإلضافة إلى املال.. 3

ال يوفــر الغــاز الطبيعــي أيضــاً مجموعــة كبيــرة مــن املنتجــات الثانويــة الكيميائيــة . 4
التــي نعتمــد علــى النفــط مــن أجلهــا.
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• هيــــدرات امليثــــان	
هيــدرات امليثــان هــي رواســب مــن بلــورات تشــبه اجلليــد حتبــس الغــاز الطبيعــي 
يف ظــروف الضغــط العالــي ودرجــات احلــرارة املنخفضــة مثــل تلــك املوجــودة يف 

ــة الصقيعيــة. رواســب قــاع البحــر أو يف الترب
يتم  ما  الطبيعية وغالباً  الغازات  امليثان على كميات هائلة من  حتوي هيدرات 
اعتبارها مصدراً للطاقة يف املستقبل. لألسف، يبدو أن اآلمال يف استغال هيدرات 

امليثان الشبيهة باجلليد القادمة من احمليط محكوم عليها بالفشل لعدة أسباب:
يصعب تركيمها بكميات جتارية.. 1
انخفضــت تقديــرات هيــدرات امليثــان بشــكل مطــرد يف الثالثــن عامــًا املاضيــة . 2

بســبب املعرفــة املتزايــدة بالطريقــة التــي يتــم بهــا تدميرهــا يف رواســب احمليطــات.
االســتخراج خطيــر جــدًا وأغلــى بســتة أضعــاف مــن اســتغالل النفــط ومصــادر . 3

الغــاز األخــرى.

• الطاقــــة احلراريــــة اجلوفيــــــة	
أقــل مــن 1 % مــن إنتــاج الكهربــاء يف العالــم يأتــي مــن مصــادر الطاقــة احلراريــة 

األرضيــة. كبديــل للنفــط، فهــو غيــر مناســب لألســباب اآلتيــة:

ــا. يجــب أن تكــون احملطــات . 1 ــى اجلغرافي ــة عل ــة األرضي تعتمــد الطاقــة احلراري
ــع احلــارة أو البراكــن أو الســخانات. بالقــرب مــن الينابي

ال ميكن تكييفها مع السيارات والقوارب والطائرات والدبابات وأشكال النقل األخرى.. 2

ال ميكن استخدامها إلنتاج األسمدة أو الباستيك.. 3
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• طاقـــــة الهيدروجـــــني	
ميثــل الهيدروجــن 0.01 % مــن إمــدادات الطاقــة يف الواليــات املتحــدة. كبديــل 

للنفــط، فهــو غيــر مناســب لألســباب اآلتيــة:

يجــب أن يصنــع الهيدروجــن مــن الفحــم أو النفــط أو الغــاز الطبيعــي أو اخلشــب . 1
أو الكتلــة احليويــة أو حتــى املــاء، ولكــن يف كل حالــة، يتطلــب إنتــاج الهيدروجــن 
طاقــة أكبــر ممــا يوفــره الهيدروجــن بالفعــل. لذلــك فهــو »ناقــل« للطاقــة، وليــس 

مصــدراً للطاقــة.

يحتــل الهيدروجــن الســائل مــا بــن أربعــة إلــى أحــد عشــر مــرة أكبــر كميــة مــن . 2
البنزيــن أو الديــزل املكافــئ.

املركبات والطائرات احلالية وأنظمة التوزيع احلالية ليست مناسبة لها.. 3

ال ميكن استخدام الهيدروجن لتصنيع الباستيك أو األسمدة.. 4

تكلفة خايا الوقود فلكية ولم تظهر أي اجتاه هبوطي.. 5

يعتبــر الهيدروجــن بديــًا ضعيفــاً للنفــط لدرجــة أن »خايــا وقــود الهيدروجــن« 
يجــب أن تســمى »خايــا الهيدروجــن الكاذبــة«. أوضــح الدكتــور يــورغ وينــغ، ممثــل 
شــركة الســيارات العماقــة داميلــر / كرايســلر، ذلــك يف مؤمتــر قمــة باريــس للنفــط 
عندمــا أوضــح أن شــركته ال تنظــر إلــى الهيدروجــن كبديــل عملي للمحــركات القائمة 

علــى البتــرول.

وذكــر أن املركبــات التــي تعمــل بخايــا الوقــود لــن تصــل أبــًدا إلــى حصــة كبيــرة 
ــاج املكثفــة، وعــدم  يف الســوق. مت اســتبعاد الهيدروجــن كحــل بســبب تكاليــف اإلنت
كفــاءة الطاقــة الكامنــة، ونقــص البنيــة التحتيــة، والصعوبــات العمليــة مثــل التكلفــة 

الباهظــة وصعوبــة التخزيــن.
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• الطاقـــــــة النوويــــــة	
إذا كنــا يائســن، فلــن يكــون لدينــا أي خيــار ســوى اســتخدامها. حيــث متثــل 
الطاقــة النوويــة 8 % مــن إنتــاج الطاقــة يف الواليــات املتحــدة. وهــي كبديــل للنفــط 

ــة: ــر مناســبة لألســباب اآلتي غي

الطاقــة النوويــة مكلفــة جــداً. مفاعــل واحــد يكلــف مــا بــن 3 و5 بليــون دوالر، دون . 1
احتســاب التكاليــف املرتبطــة بإيقــاف التشــغيل، وزيــادة تكاليــف الوقــود النــووي 
األكثــر نــدرة؛ وزيــادة تكاليــف حمايــة املنشــآت واملــواد النوويــة مــن التخريــب 
واإلرهــاب والتحويــل؛ وزيــادة احتماليــة وقــوع حــوادث كبــرى ببايــن الــدوالرات 

وآثارهــا االقتصاديــة املعطلــة.

ــم . 2 ــات املتحــدة: 800-1000. الرق ــل الوالي ــد مث ــة يف بل عــدد املفاعــات املطلوب
ــي: 100 فقــط. احلال

إن تعديــل املركبــات احلاليــة لتعمــل بالكهربــاء املولــدة بالطاقــة النوويــة مــن شــأنه . 3
أن يزيــد النفقــات املتعلقــة باحلــل النــووي.

ال ميكن استخدام الطاقة النووية إلنتاج الباستيك أو مبيدات اآلفات أو األسمدة.. 4

يحتــاج اليورانيــوم إلــى طاقــة مــن النفــط حتــى يتــم اســتخراجه. مــع ارتفــاع . 5
أســعار النفــط، تــزداد تكلفــة الطاقــة النوويــة.

جميع املفاعات املهجورة مشعة آلالف السنن.. 6

يتطلــب إنشــاء محطــة للطاقــة النوويــة كميــات هائلــة مــن النفــط. عندمــا تأخــذ . 7
يف احلســبان كميــة الطاقــة املســتخدمة يف بنــاء محطــة نوويــة، لــم ينتــج أي مصنع 
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طاقــة أكثــر بكثيــر ممــا اســتغرقته يف بنائــه. لــم تكــن الطاقــة النوويــة موجــودة إال 
ألن النفــط املســتخدم يف بنــاء محطــات الطاقــة النوويــة كان رخيصــاً جــداً.

حتــى لــو أغفلنــا هــذه املشــكات، فــإن الطاقــة النوويــة ليســت ســوى حــل قصيــر املــدى. . 8
يحــوي اليورانيــوم أيضــاً علــى ذروة هوبــرت، وميكــن لاحتياطيــات احلاليــة املعروفــة أن 

توفــر احتياجــات األرض مــن الطاقــة ملــدة 25 عاًمــا فقــط يف أحســن األحــوال.

• الطاقـــــة الشمســــــــية	
تــزود الطاقــة الشمســية حاليــاً 0.007 % مــن إمــدادات الطاقــة األمريكيــة. كبديــل 

للنفــط، فهــو غيــر مناســب لألســباب اآلتيــة:

الطاقــة مــن الطاقــة الشمســية تختلــف باســتمرار باختــاف الطقــس أو النهــار . 1
/ الليــل.

ــات . 2 ــل مــن املركب ــاء عــدد قلي ــة الحتياجــات النقــل. يف حــن جــرى بن ــر عملي غي
ــة الشمســية  ــإن الطاق ــة الشمســية، ف ــي تعمــل بالطاق ــة الت ــرة والتجريبي الصغي

ــك. ــى ذل ــا إل ــات وم ــوارب والســيارات والدباب ــرات والق ــر مناســبة للطائ غي

ال ميكــن تكييــف الطاقــة الشمســية إلنتــاج مبيــدات اآلفــات أو األســمدة أو . 3
الباســتيك.

الطاقــة الشمســية عرضــة لتأثيــرات تغيــر املنــاخ العاملــي، والتــي مــن املتوقــع أن . 4
تــزداد حــدة بشــكل كبيــر يف العقــود القادمــة.

تشــير التقديــرات إلــى أن نحــو 20 % مــن مســاحة األراضــي األمريكيــة ســتكون . 5
مطلوبــة لدعــم نظــام الطاقــة الشمســية الــذي مــن شــأنه أن يوفــر أقــل مــن نصــف 
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ــًا  ــب مســتوى هائ ــل هــذا النظــام يتطل ــر مث ــي للطاقــة. لتطوي اســتهاكنا احلال
مــن االســتثمار والبنيــة التحتيــة اجلديــدة. مــن املتوقــع أن يــؤدي هــذا الطلــب مــن 
األرض إلــى تقليــص األراضــي الصاحلــة للزراعــة واملراعــي والغابــات إلــى حــد 
مــا، مــع كــون اخلســارة األكثــر خطــورة هــي األراضــي الصاحلــة للزراعــة. كمــا 
أوضحنــا ســابقاً، بحلــول عــام 2050، ســيكون لــدى الواليــات املتحــدة مــا يكفــي 

مــن األراضــي الصاحلــة للزراعــة فقــط إلطعــام نصــف ســكانها.

مــع وجــود هــذه القيــود، ميكــن أن توفر مجموعة ألواح املياه الشمســية النموذجية 
50 % إلــى 85 % مــن املــاء الســاخن للمنــزل. تشــير التطــورات األخيــرة يف تكنولوجيــا 

األلــواح الشمســية إلــى أن EPR للطاقــة الشمســية ميكــن أن تصــل إلــى 10، إذا 
ــا اخلــام الثمــن  ــن نفطن ــت اســتثمارات مناســبة. ســيكون اســتخدام بعــض م أجري

املتبقــي كوقــود لتصنيــع معــدات الطاقــة الشمســية أمــراً حكيمــاً جــداً.

• الطاقـــــــة الكهرومائيــــة	
توفــر الطاقــة الكهرومائيــة مــن خــال بنــاء الســدود 2.3 % مــن إمــدادات الطاقــة 
العامليــة. إنهــا شــكل جــرى اختبــاره علــى مــدار الزمــن وموثــوق بــه ونظيــف لتوليــد 

الكهربــاء. كبديــل للنفــط، فهــو غيــر مناســب لألســباب اآلتيــة:

غير مناسب للطائرات واملركبات احلالية البالغ عددها 800 مليون.. 1

ال ميكن تكييفه إلنتاج مبيدات اآلفات أو األسمدة أو الباستيك.. 2

جــرى بالفعــل تشــييد معظــم مواقــع الســدود الواضحــة يف أجــزاء كثيــرة مــن . 3
العالــم. بعبــارة أخــرى، ال ميكننــا اســتغالها أكثــر ممــا نحــن عليــه بالفعــل.
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• طاقـــــة الريـــــــــــاح	
متثــل طاقــة الريــاح 0.007 % مــن إمــدادات الطاقــة يف الواليــات املتحــدة. كبديــل 

للنفــط، فهــو غيــر مناســب لألســباب اآلتيــة:

كمــا هــو احلــال مــع الطاقــة الشمســية، تختلــف الطاقــة الناجتــة عــن الريــاح . 1
اختافــاً كبيــراً باختــاف الطقــس، وهــي ليســت محمولــة أو قابلــة للتخزيــن مثــل 

النفــط والغــاز.

ال ميكن تكييف الرياح إلنتاج املبيدات احلشرية أو األسمدة أو الباستيك.. 2

مثل الطاقة الشمسية، فإن الرياح معرضة لتأثيرات تغير املناخ العاملي.. 3

غير مناسب الحتياجات النقل.. 4

ــل النفــط الواعــدة.  ــر بدائ ــاح هــي أكث ــود، فــإن طاقــة الري مــع وجــود هــذه القي
وفقــاً لدراســة أجريــت عــام 1993 بوســاطة املختبــر الوطنــي للطاقــة املتجــددة، ميكــن 
أن تولــد الريــاح نحــو 15 % مــن الطاقــة األمريكيــة، إذا أجريــت اســتثمارات مناســبة.

وفقــاً لدراســة دمناركيــة حديثــة، ميكــن أن يصــل معــدل EPR اخلــاص بالريــاح 
إلــى 50، وهــو أعلــى معــدل مــن أي مــن البدائــل املتاحــة. تشــير حقيقــة أن الريــاح هي 

أكثــر البدائــل الواعــدة لدينــا إلــى أن اســتبدال النفــط أمــر مســتحيل يف األســاس. 

علــى ســبيل املثــال، مــن أجــل اســتخدام الريــاح كوقــود هيدروجــن، يجــب اتخــاذ 
اخلطــوات اآلتيــة:

ــًا يف النفــط واملــواد . 1 ــب هــذه اخلطــوة اســتثماراً هائ ــاح. تتطل ــاء مزرعــة الري بن
اخلــام، والتــي ســتصير باهظــة التكلفــة بشــكل متزايــد مــع انخفــاض إنتــاج النفــط.

انتظر عدد X من السنوات بينما يتم سداد استثمار الطاقة األصلي.. 2
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ــى هيدروجــن. . 3 ــاح إل ــة الري ــل طاق ــا حتوي ــن مــن خاله ــة ميك ــة حتتي إنشــاء بني
وهــذا يتطلــب اســتثماراً هائــًا يف النفــط واملــواد اخلــام، والتــي ســتصير باهظــة 

التكلفــة بشــكل متزايــد مــع انخفــاض إنتــاج النفــط.

ــب . 4 ــى هــذا املصــدر. وهــذا يتطل ــة لتعمــل عل ــة احلالي ــك التحتي ــل بنيت قــم بتعدي
اســتثمارات هائلــة يف النفــط واملــواد اخلــام، وكاهمــا ســيصير مكلفــاً بشــكل 

ــاج النفــط. ــد مــع انخفــاض إنت متزاي

تواجه مقاومة سياسية وصناعية هائلة يف كل خطوة.. 5

ندعــو اهلل مــن أجــل أن نكــرر هــذه العمليــة مــرات كافيــة قبــل أن تشــل الفوضــى . 6
واحلــرب قدرتنــا علــى القيــام بذلــك.

• طاقــــة الوقـــــود النبـــــاتي 	
ميكننــا أن نــزرع وقودنــا إلــى حــٍد مــا، ولكــن الكتلــة احليويــة واإليثانــول والديــزل 

احليــوي لــن تكــون قــادرة علــى اســتبدال الوقــود األحفــوري لألســباب اآلتيــة:

اعتمــاداً علــى مــن تستشــيره، يتــراوح معــدل EPR لإليثانــول مــن 7 )ممــا يجعلــه . 1
خاســًرا للطاقــة( إلــى 1.7 امليثانــول، املصنــوع مــن اخلشــب، الــذي يعمــل بســرعة 

2.6، أفضــل مــن اإليثانــول، لكنــه ال يــزال أقــل بكثيــر مــن النفــط.

ــات املتحــدة مــا . 2 ــدى الوالي ــول عــام 2050، ســيكون ل ــا ســابقاً، بحل كمــا أوضحن
ــام نصــف ســكانها، وليــس  يكفــي مــن األراضــي الصاحلــة للزراعــة فقــط إلطع
حســاب آثــار نضــوب النفــط. يف الســنوات القادمــة، لــن تكــون هنــاك أرض كافيــة 

للطعــام، ناهيــك عــن الوقــود.
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بينمــا قــام عــدد قليــل مــن األشــخاص بتكييــف ســياراتهم للعمــل علــى وقــود . 3
الديــزل احليــوي، إال أن هــذا ليــس خيــاراً واقعيــاً علــى نطــاق واســع. ببســاطة، 
ال يتوفــر وقــود حيــوي كاٍف يف العالــم الســتبدال حتــى جــزء بســيط مــن الطاقــة 

التــي نحصــل عليهــا مــن النفــط.

البنيــة التحتيــة احلاليــة، وال ســيما التصنيــع والنقــل علــى نطــاق واســع قابلــة . 4
ــط. يف الواقــع، ســيكون  ــة فق ــة النظري ــن الناحي ــود النباتــي م للتكيــف مــع الوق
تعديــل أنظمــة النقــل والصناعيــة لدينــا للعمــل علــى وقــود النباتــات مكلًفــا جــداً 

ــي بشــكل هزلــي. وغيــر عمل

أخيــرًا، عنــد تقييــم االدعــاءات املتعلقــة بالوقــود النباتــي، كــن علــى درايــة مبــن 
يقــدم البيانــات. كمــا يشــير الدكتــور والتــر يونكويســت: “ال يعيــش إنتــاج اإليثانــول 
إال بفضــل دعــم احلكومــة األمريكيــة مــن أمــوال دافعــي الضرائــب. إن االســتمرار يف 
إنتــاج اإليثانــول هــو مجــرد أداة لشــراء تصويــت املــزارع يف الغرب األوســط األمريكي. 
»ليــس مــن املســتغرب« حقيقــة أن الشــركة التــي تصنــع 60 % مــن اإليثانــول األمريكــي 
ــرس -  ــة للكونغ ــة االنتخابي ــوال احلمل ــر املســاهمن بأم هــي أيضــاً واحــدة مــن أكب

وهــو مثــال محــزن علــى السياســة التــي تغلــب علــى املنطــق«.

• إزالــــة البلمـــــرة احلراريـــة	
 (TD) Thermal Depolymerization ميكــن أن تســاعدنا إزالــة البلمــرة احلراريــة
التــي ميكــن أن حتــول العديــد مــن أنــواع النفايــات إلــى نفــط، علــى رفــع كفــاءة الطاقــة 

لدينــا ألننــا نفقــد الطاقــة بســبب نفــاد النفــط. األســباب:
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مثــل جميــع أشــكال الطاقــة البديلــة األخــرى، فقــد نفــد لدينــا الوقــت لتنفيذهــا . 1
قبــل االنهيــار. يف الوقــت احلالــي، هنــاك مصنــع واحــد فقــط يعمــل بنظــام إزالــة 
البلمــرة احلراريــة. ســتحتاج اآلالف مــن هــذه املصانــع إلــى العمــل فــوراً قبــل أن 

حتــدث هــذه التقنيــة فرقــاً بســيطاً يف وضعنــا.

إزالــة البلمــرة احلراريــة هــي يف احلقيقــة ليســت أكثــر مــن إعــادة تدويــر عاليــة . 2
التقنيــة. تتطلــب معظــم مدخــات النفايــات )مثــل الباســتيك واإلطــارات( نفطــاً 

عالــي اجلــودة لصنعهــا يف املقــام األول.

مــن غيــر الواضــح مــا هــو EPR للنفــط املشــتق مــن إزالــة البلمــرة احلراريــة. مــا . 3
مقــدار الطاقــة التــي تتطلبهــا عمليــة إزالــة البلمــرة احلراريــة إلنتــاج برميــل مــن 
النفــط؟ إذا كان EPR للنفــط املشــتق مــن إزالــة البلمــرة احلراريــة ال يقتــرب مــن 

EPR للنفــط التقليــدي، فلــن يخفــف مــن مشــكاتنا.

أكبــر مشــكلة مــع إزالــة البلمــرة احلراريــة هــي أنــه يعلــن عنهــا كوســيلة للحفــاظ 
علــى العمــل كاملعتــاد. تــروج مثــل هــذه اإلعانــات ملزيــد مــن االســتهاك، وتوفــر لنــا 
ــا  ــر يف أنن ــة التفكي ــى مواصل ــان، وتشــجعنا عل ــر باألم ــاً بشــكل خطي إحساســاً زائف

لســنا بحاجــة إلــى جعــل هــذه املشــكلة أولويــة.

قــد جتــد أنــه مــن املثيــر لاهتمــام أنــه إذا ســقط رجــل يبلــغ وزنــه 175 رطــًا يف 
ــل 7  ــه يخــرج مــن الطــرف اآلخــر مث ــة، فإن ــة البلمــرة احلراري ــة إزال أحــد طــريف آل
أرطــال مــن الغــاز، و7 أرطــال مــن املعــادن، و123 رطــًا مــن املــاء املعقــم، و38 رطــًا 
مــن النفــط. مــع تزايــد نــدرة امليــاه والغــاز والنفــط، ميكــن أن يصيــر تغذيــة اجلثــث يف 

آلــة إزالــة البلمــرة احلراريــة أمــراً ضروريــاً.



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 149

• الطاقــــــة احلـــــرة	
ألم يخترع نيكوال تيسا آلة تنتج طاقة مجانية؟ أال ميكننا التبديل إلى شيء من هذا 
القبيل؟ يف حن أن تقنيات الطاقة املجانية مثل االندماج البارد Cold Fusion وطاقة 
اخلواء Vacuum Energy وطاقة النقطة صفر Zero Point Energy رائعة جداً، إال أن 
احلقيقة املؤسفة هي أنه من غير املرجح أن تساعدنا يف التعامل مع نفاد النفط لعدة 

أسباب:

نحصل حالياً على 0 % متاماً من طاقتنا من هذه املصادر.

ليس لدينا حالياً مناذج عملية. إذا جرى إطاق منوذج أولي عملي جلهاز طاقة . 1
مجانية على اجلمهور غداً، فإن اقتصادنا القائم على النفط والغاز سينغمس يف 

الفوضى. من غير احملتمل أن يُسمح ملثل هذا السيناريو بالتأثير على نفسه.

لقد أجرينا بالفعل جتربتنا مع »الطاقة احلرة«. مع EPR من 100 إلى 1، كان . 2
النفط مصدراً للطاقة فعاالً ورخيصاً لدرجة أنه كان عملياً مجانياً.

إن تطويــر جهــاز »الطاقــة احلــرة« ســيؤجل األمــر الــذي ال مفــر منــه. األرض . 3
لديهــا قــدرة حتمــل. إذا متكنــا مــن االســتبدال بجــزء كبيــر مــن اســتخدامنا 
للوقــود األحفــوري »طاقــًة حــرًة«، فــإن االنهيــار ســيأتي يف وقــت الحــق، عندمــا 
نكــون قــد اســتنفدنا مــورداً مختلفــاً. يف هــذه املرحلــة، ســيكون عــدد ســكاننا 
أعلــى. كلمــا زاد عــدد الســكان، زاد انخفاضــه عندمــا يســتنفد مــورداً رئيســياً. 
وكلمــا زاد انخفاضــه، ازداد الزخــم الــذي اكتســبه يف طريقــه إلــى أســفل خــال 
احلــرب واملــرض. مــن خــال تشــجيع النمــو الســكاني املســتمر، ميكــن ملــا يســمى 

بـــ »الطاقــة املجانيــة« يف الواقــع أن يجعــل وضعنــا أســوأ.
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حتــى لــو ظهــر منــوذج أولــي فعــال للطاقــة احلــرة إلــى حيــز الوجــود اليــوم، . 4
ــي  ــة الت ــة التحتي ــل البني فسيســتغرق األمــر مــا ال يقــل عــن 25-50 عامــاً لتعدي

تبلــغ تكلفتهــا عــدة تريليونــات مــن الــدوالرات ملثــل هــذه التكنولوجيــا.

• هـــل هــــذه البدائــــل عدميـــــــة الفائــــدة إذن؟	
ال إطاقــًا. مهمــا كانــت احلضــارة التــي ســتظهر بعــد االنهيــار فمــن املرجــح 
أن تســتمد قــدراً كبيــراً مــن طاقتهــا مــن هــذه التقنيــات. كل هــذه البدائــل تســتحق 

اســتثمارات ضخمــة يف الوقــت احلالــي.

املشــكلة هــي أنــه ال ميكــن ألي منهــم اســتبدال النفط، مهما كنــا نتمنى أن يتمكنوا 
ــاء والرياضيــات  ــم ال يغيــر الفيزي مــن ذلــك. كل التفــاؤل واإلبــداع والرغبــة يف العال
ــول انخفــاض  ــا قب ــى يف أفضــل الســيناريوهات، ســيتعن علين ــة للطاقــة. حت الصعب

حــاد يف مســتوى املعيشــة.

ال ميكــن ألي مــن البدائــل أن يزودنــا بالطاقــة الكافيــة للحفــاظ حتــى علــى جــزء 
متواضــع مــن مســتويات اســتهاكنا احلاليــة. للبقــاء علــى قيــد احليــاة، ســيتعن علينــا 
تغييــر الطريقــة التــي نحصــل بهــا علــى طعامنــا بشــكل جــذري، والطريقــة التــي 
نذهــب بهــا إلــى العمــل، ومــا نقــوم بــه مــن أجــل العمــل، واملنــازل التــي نعيــش فيهــا، 

وكيــف نخطــط لعائاتنــا ومــا نفعلــه مــن أجــل الترفيــه.

ببســاطة، ســيتطلب االنتقــال إلــى هــذه البدائــل إصاحــاً شــامًا لــكل جانــب 
مــن جوانــب املجتمــع الصناعــي احلديــث. لألســف، ال تقــوم املجتمعــات الصناعيــة 

ــة. ــة طواعي ــرات جذري بإجــراء تغيي
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نهايــــــة عصـــــر النفــــــط

ــر.  ــر بشــكل كبي ــداً للطاقــة يتغي ــة الســعودية مشــهداً جدي تشــهد اململكــة العربي
وافقــت الواليــات املتحــدة والصــن علــى أهــداف ثنائيــة خلفــض الكربــون. يعــد عــام 
ــخ البشــرية، وهــو رقــم قياســي  ــر األعــوام ســخونة يف تاري ــاً أكث 2014 رســمياً حالي
ــة، حيــث  ــة عاملي ــو )ظاهــرة مناخي ــدون وجــود ظاهــرة النين ــكاد يكــون مســتحيًا ب ي
يؤثــر تغيــر احلــرارة يف أحــد احمليطــات علــى اجلــو مبنطقــة أخــرى بعيــدة(. ويف 7 
ينايــر 2014، كشــف تقريــر نُشــر يف مجلــة Nature عــن معادلــة تغيــر املنــاخ للوقــود 
ــق أي شــيء أفضــل مــن جرعــة 50/50  ــه لتحقي ــوري مــن خــال اســتنتاج أن األحف
للحفــاظ علــى االحتبــاس احلــراري أقــل مــن درجتــن مئويتــن )احلــد األقصــى 
املقبــول علــى نطــاق واســع لتجنــب تغيــر املنــاخ الكارثــي( يجــب أن يبقــى 82 % مــن 

االحتياطيــات األحفوريــة يف األرض.

يضــع هــذا التقريــر أرقامــاً ثابتــة علــى النســب املئويــة للوقــود األحفــوري الــذي 
يجــب أن »يبقــى يف األرض« ويدعــو إلــى عــدم ضــخ 38 % مــن احتياطيــات النفــط 
املؤكــدة يف الشــرق األوســط مــن األرض. ومتثــل نســبة 38 % نحــو 260 بليــون برميــل 
مــن النفــط - مبــا يعــادل عشــرات التريليونــات مــن الــدوالرات - معظمهــا غيــر 

ــات الســعودية. موجــود يف االحتياطي

لقــد فتحــت اململكــة بشــكل فعــال الصمــام املوجــود علــى فقاعــة أصــول الكربــون 
وقفــزت لتكــون أول مــن يبــدأ الســباق حتــى نهايــة عصــر الهيدروكربونــات مــن خــال 
ــا بشــكل  ــع خامه ــا بي ــث ميكنه ــاج منخفضــة جــداً بحي ــة إنت ــة: تكلف ــا العظيم ميزته
أســرع وتأمــل أال جتــد نفســها يف نهايــة عصــر النفــط متتلــك احتياطيــات هائلــة ال 

قيمــة لهــا وغيــر قابلــة للحــرق.
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• تداعيـــــات جانبيـــــة	
لقــد قيــل الكثيــر مــن العواقــب االقتصاديــة الكارثيــة لروســيا وإيــران وفنزويــا 
والــدول األخــرى املصــدرة للنفــط بســبب انخفــاض أســعار النفــط، فضــًا عــن 
ــات السياســية الوشــيكة.  ــا واالضطراب ــي حلقــت باقتصاداته ــة الت األضــرار العميق
يف هــذه األثنــاء يف الواليــات املتحــدة، كان هنــاك حتليــل ال نهايــة لــه للتأثيــر )أو 
عــدم التأثيــر( علــى إنتــاج النفــط املتصاعــد يف البــاد والتكهنــات حــول الســعر الــذي 

ــاض. ــي يف االنخف ــاج األمريك ــده اإلنت ســيبدأ عن

األقــل توثيقــاً هــو التأثيــر علــى الوصــول إلــى رأس املــال لعمليات احلفــر )وبالنظر 
إلــى االقتصــاد الكارثــي لفحــم أمريــكا الشــمالية، ورمبــا اســتخراج الوقــود األحفــوري 
علــى نطــاق واســع(. يتطلــب التنقيــب عــن النفــط كميــات ضخمــة مــن رأس املــال مــع 
شــهية كبيــرة للمخاطــر، حيــث ميكــن أن يــؤدي عــدم اليقــن يف اإلنتــاج وتقلــب الســوق 
إلــى تقويــض قيمــة االســتثمارات. يف طفــرة اإلنتــاج احلاليــة، كانــت تقلبــات الســوق 

أقــل مــن قيمتهــا بشــكل كبيــر.

ستســتمر أوبــك يف االجتمــاع وتبــرز نفســها ككارتــل ميكنــه الســيطرة علــى أســواق 
النفــط، لكــن هــذا الزمــن قــد ولــى. كان الكارتــل يعتمد على اململكة العربية الســعودية 
يف اســتخدام موقعــه املتأرجــح الضخــم للتحكــم يف القــدرة الفائضــة يف الســوق. مــع 

عــدم اهتمــام الســعودين بهــذا الــدور، تاشــى تأثيــر الكارتــل.

ــن  ــر املباشــر ألســواق النفــط والتداعيــات اجليوسياســية العناوي لقــد كان التأثي
الرئيســية لعــام 2015، ولكــن هنــاك قصــة أكبــر بكثيــر لتتكشــف، إنهــا فقاعــة أصــول 
الكربــون التــي تنكمــش. تتأثــر قيمــة كل فئــة أصــول بشــكل فعــال علــى األرض 
بافتــراض أن االقتصــاد املعتمــد علــى الوقــود األحفــوري سيســتمر لفتــرة طويلــة 
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ــم األصــول يف املســتقبل. لكــن هــذا  ــر محتمــل يف قي بحيــث ميكــن جتاهــل أي تغيي
االفتــراض خاطــئ.

يعمــل االقتصــاد الصناعــي العاملــي علــى افتــراض توافــر الطاقــة الرخيصــة 
نســبياً، ســواء يف شــكل كهربــاء أو وقــود ســائل. إذا تغيــر شــكل مصــادر الطاقــة هــذه 
أو توفرهــا أو تكلفتهــا، فســيؤدي ذلــك إلــى تغييــر جوهــري يف تكلفــة اســتخدام وإنتــاج 
كل األصــول األخــرى علــى وجــه األرض تقريبــاً. وســيؤدي ذلــك بالضــرورة إلــى تغييــر 
قيمــة كل واحــد مــن تلــك األصــول. ســتكون هنــاك تأثيــرات إيجابيــة وســلبية علــى 
حــد ســواء، وســيوفر فهــم هــذا التغييــر، مــن حيــث النطــاق والســرعة، نظــرة ثاقبــة 

علــى أحــد أكبــر حتــوالت الثــروة التــي حدثــت علــى اإلطــاق.

• هــــل ســــينفد النفــــــــط؟	
يف القــرن العشــرين، كانــت هنــاك ثــاث دورات رئيســية علــى األقــل مــن كارثــة 
النفــط: بــدأت األولــى خــال احلــرب العامليــة األولــى وانتهــت بفائــض نفطــي هائــل 
يف عــام 1930. اندلعــت الثانيــة يف الواليــات املتحــدة خــال احلــرب العامليــة الثانيــة، 
ــة بســبب زيــادة اإلنتــاج النفطــي املتزايــد يف العالــم  ونفيــت بعــد ذلــك بســنوات قليل
حتــى نهايــة الســتينات؛ جــاءت الــدورة النهائيــة مــع بدايــة الســبعينات، وبلغــت ذروتهــا 
يف الصدمتــن النفطيتــن، وعــادت بشــكل كبيــر بفعــل الصدمــة النفطيــة املعاكســة 

عــام 1986.

ومــع ذلــك، فشــلت التجــارب الســابقة يف التحذيــر مــن مثــل هــذه املخــاوف، ولــم 
تــؤد فيضانــات النفــط الســابقة بعــد مراحــل النــدرة الواضحــة إلــى غــرس احلكمة يف 
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حكم احملللن، بينما فشــل انهيار األســعار بعد االرتفاع الصاروخي يف أســعار النفط 
يف تعليــم القاعــدة األساســية التــي حتكــم هــذا الســوق الغريــب: عــدم موثوقيتهــا.

لذلــك ال ينبغــي أن يكــون مفاجئــاً أنــه يف فجــر األلفيــة اجلديــدة، اكتســبت موجــة 
جديــدة مــن املتشــائمن يف نهايــة املطــاف، الذيــن يتوقعــون حقبــة وشــيكة مــن نــدرة 
البتــرول، زخمــاً، مــع تزايــد عــدد الكتــب واملقــاالت الصحفيــة التــي تعكــس رؤيتهــم 

الرهيبــة.

ــأ بإفــاس  ــم وســائل اإلعــام ألي صــوت يتنب ــد املتصاعــد، أدى تضخي ــل امل مث
األرض النفطــي احلتمــي إلــى إزالــة أي معارضــة منطقيــة لهــذه الفكــرة غيــر املثبتــة، 
ممــا يجعــل النقــاش العــام حــول النفــط يبــدو هادئــاً فقــط يف أقصــى احلــدود، 

ــات املؤامــرة. ــة، األشــباح ونظري ــغ التفضيلي ــي بالصي ــر غن ــه نث ويهيمــن علي

ــر  ــم يفتق ــل مــن شــأن املخــاوف مــن عال ــك، ســيكون مــن اخلطــأ التقلي ــع ذل وم
إلــى اخلــام، بالنظــر إلــى احلــدة التــي ملســناها يف العقــد األول مــن القــرن احلــادي 

ــم. ــي تنتشــر يف العال ــرة الت والعشــرين واملخــاوف اخلطي

عــاوة علــى ذلــك، فــإن الهبــات الفعالــة ملــوارد نفــط كوكبنــا هــي قضيــة مركزيــة 
يف أي حتليــل يتعلــق مبســتقبل الطاقــة وتداعياتهــا السياســية واالقتصاديــة التــي يعــد 
التعامــل معهــا ضــرورة. يف محاولــة لتبديــد معضــات النفــط الكبــرى التــي تلــوح يف 

األفــق يف الســنوات القادمــة، ســنبدأ بهــذا املوضــوع.

بالنســبة جلميــع أولئــك الذيــن ليســوا علــى درايــة بأمــور النفــط، فــإن التحذيــر 
األولــي ضــروري. صــارت رؤى يــوم القيامــة البتروليــة اليــوم أكثــر غموضــاً وإقناعــاً 
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للمراقــب العرضــي مــن خــال االســتخدام املكثــف للنمــاذج اإلحصائيــة واالحتماليــة 
الرســمية التــي يبــدو أنهــا تختــرق األلغــاز التــي لــم حتــل يف باطــن األرض.

ــا هــذه، ال أحــد يعــرف عــدد  ــوا ذلــك. حتــى يف أيامن ــم يفعل لكــن يف احلقيقــة ل
الكنــوز التــي حتتفــظ بهــا باطــن األرض يف أعماقهــا، ولــم تبتكــر طريقــة مقبولــة إمــا 
لتقييمهــا أو حلســاب مــدى إمكانيــة اســترداد النفــط يف املســتقبل مــن اخلزانــات 

املعروفــة بالفعــل.

بعبــارات بســيطة، فــإن البحــث عــن الرقــم النهائــي حــول ثــروة األرض مــن 
النفــط يشــبه البحــث عــن الــكأس املقدســة، اندفــاع ال ينتهــي مــع ادعــاء العديــد مــن 

ــزا. ــع لغ ــى يف الواق ــا يبق ــم اكتشــفوا م األشــخاص أنه

بعــد هــذا التوضيــح، ميكننــا أن نبــدأ مســيرتنا عبــر معضــات النفــط احلاليــة 
ــون. مهمــا كانــت تنبؤاتهــم، فجميعهــم  مــن خــال دراســة حجــج املتشــائمن النفطي

لديهــم قاســم مشــترك أو، أفضــل، شــعار: مــا يســمى بنمــوذج هوبــرت.

ــرة يف عــام  ــرت منوذجــه احلدســي ألول م ــج هوب ــون كين ــن ماري ــا، أعل ــا رأين كم
1956؛ مــن وجهــة نظــر مفاهيميــة، كان األمــر بســيًطا نســبياً.

امتثــااًل لقاعــدة جتريبيــة تبعهــا مهندســو البتــرول األوائــل، الحــظ هوبــرت منحنى 
اإلنتــاج مبــرور الوقــت يف مقاطعــة نفطيــة معروفــة ناجتــاً عــن بــدء التشــغيل املتتالــي 
للحقــول املكتشــفة يف املنطقــة: بــدًءا مــن الصفــر، ينمــو اإلنتــاج مبــرور الوقــت حتــى 
يصــل إلــى ذروتــه عندمــا يســتخرج نصــف املــوارد احلاليــة القابلــة لاســترداد، وهــو 

مــا يســمى نقطــة منتصــف النضــوب.
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يف هــذه املرحلــة - وفقــاَ لهوبــرت - مييــل اإلنتــاج إلــى االنخفــاض مبعــدل منــوه 
نفســه. بعبــارة أخــرى، قــد ميثــل االرتفــاع املتماثــل وســلوك االنخفــاض يف إنتــاج 
النفــط مبنحنــى اجلــرس: توضــح املنطقــة الواقعــة أســفل املنحنــى اإلنتــاج التراكمــي 
ملقاطعــة نفطيــة، أو »املــوارد النهائيــة القابلــة لاســترداد« (URR) التــي حتتفــظ بهــا.

ينتــج شــكل منحنــى هوبــرت عــن مجموعــة مواقــع إنتــاج النفــط مــن احلقــول 
ــى  ــي تُنقــل إل ــي، بعــد االكتشــافات مــن احلقــول الرئيســية والت ــى التوال ــة عل الفردي

األقمــار الصناعيــة.

نتيجــة لذلــك، يؤكــد هوبــرت أنــه إذا جــرى استكشــاف حــوض النفــط بشــكل 
كاٍف، فمــن املمكــن التنبــؤ بشــكل معقــول بالوقــت الــذي ســيحقق فيــه ذروة اإلنتــاج 

ــى ســينفد النفــط. ومت
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تداعيــــــات نضــــوب النفــــــط

تشــير التقديــرات إلــى أن عــدد ســكان العالــم ســينكمش إلــى مــا بــن 500 مليــون 
و 2 بليــون خــال انهيــار النفــط. )كان عــدد ســكان العالــم 7.96 بليــون شــخص 

.))2022(

كيف ميكن أن ميوت هذا العدد الكبير؟ من أين يأتي هذا التقدير؟
ــواع  ــكل األن ــن درســوا مــا يحــدث ل ــاء الذي ــر مــن علمــاء األحي جــاء هــذا التقدي
عندمــا تســتنفد مــورداً رئيســياً يف بيئتهــا. ســنقدم فيمــا يأتــي مثالــن بارزيــن مــن 
العالــم غيــر البشــري همــا البكتيريــا وحيــوان الرنــة. ومثالــن بارزيــن مــن تاريــخ 
البشــرية همــا مجاعــة البطاطــس األيرلنديــة واالنهيــار الســكاني يف جزيــرة الفصــح. 

ــى نضــوب النفــط. ــار الكارثيــة عل ــى اآلث ــة عل للدالل

• مثــــــال البكتيـــــــــريا	
ــد هــذه  ــوارد، وعن ــد امل ــى تنف ــر حت ــري بشــكل كبي ــق بت ــا يف طب ســتنمو البكتيري
النقطــة ســتنهار أعدادهــا. قبــل جيــل واحــد فقــط مــن االنهيــار، كانــت البكتيريــا قــد 
اســتهلكت نصــف املــوارد املتاحــة لهــا. بالنســبة للبكتيريــا، لــن يكــون هنــاك مــا يشــير 
إلــى وجــود مشــكلة حتــى متــوت جوعــاً. قبــل أن يحــدث ذلــك، ســتبدأ البكتيريــا يف 

تفكيــك بعضهــا بعضــاً يف محاولــة أخيــرة للبقــاء علــى قيــد احليــاة.

لكــن البشــر أذكــى مــن البكتيريــا، أليــس كذلــك؟ كنــت تعتقــد ذلــك، ولكــن يبــدو أن 
احلقائــق تشــير إلــى خــاف ذلــك. لقــد ُحفــر أول بئــر نفــط جتــاري يف عــام 1859. يف 
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ذلــك الوقــت، كان عــدد ســكان العالــم نحــو بليــون نســمة. بعــد أقــل مــن 150 عامــاً، 
ارتفــع عــدد ســكاننا حاليــاً إلــى 7.96 بليــون نســمة )2022(.

يف ذلــك الوقــت، اســتخدمنا نصــف النفــط القابــل لاســتخراج يف العالــم. مــن 
النصــف املتبقــي، ســيكون اســتخراج معظمــه مكلفــاً جــداً. إذا كان اخلبــراء علــى 
صــواب، فنحــن علــى بعــد أقــل مــن جيــل واحــد مــن االنهيــار. لكــن بالنســبة ملعظمنــا، 
ال يبــدو أن هنــاك أي إشــارة إلــى وجــود مشــكلة. بعــد جيــل واحــد مــن زوالنــا، نحــن 

جاهلــون مثــل البكتيريــا يف طبــق بتــري.

• مثــــال حيــــوان الرنــــة يف جزيــرة ســــانت ماثيـــــــو	
يف عــام 1944، نقــل الباحثــون 29 مــن حيوانــات الرنــة إلــى جزيــرة ســانت ماثيــو، 
وهــي جزيــرة غيــر مأهولــة يف بحــر بيرينــغ. حلســن احلــظ بالنســبة للرنــة، كان لــدى 

اجلزيــرة إمــدادات وفيــرة مــن طعامهــا املفضــل وهــو األشــنة.

وبتوافــر الطعــام، ارتفــع عــدد حيوانــات الرنــة إلــى 6000 يف عام 1963. انتشــرت 
ــدة  ــرة. يف عــام 1966، كانــت األشــياء الوحي ــة يف كل مــكان يف اجلزي ــات الرن حيوان
التــي ميكــن رؤيتهــا يف اجلزيــرة هــي الهيــاكل العظميــة للرنــة. يف تلــك الســنوات 
ــك، انخفــض  ــرة. ونتيجــة لذل ــت كل األشــنة يف اجلزي ــد أكل ــة ق ــت الرن ــاث، كان الث
عــدد حيوانــات الرنــة بعــد 3 ســنوات إلــى 41 أنثــى وذكــر واحــد، وجميعهــم يف حالــة 

بائســة. هــذا هــو 97.5 % تخفيــض.

ألــِق نظــرة علــى الشــكل اآلتــي، الــذي يوضــح أعــداد حيوانــات الرنــة يف جزيــرة 
ــاه مبخطــط عــدد الســكان  ــى عــام 1966. إذا قارن ــو مــن عــام 1944 إل ســانت ماثي
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علــى األرض مــن عــام 1400 إلــى عــام 2000 ســناحظ أن كا املخططــن يتبعــان 
منحــٍن بشــكل حــرف (L). مــع الوصــول إلــى إمــدادات غذائيــة وفيــرة )تعمــل بالوقــود 
األحفــوري(، منــا عــدد ســكاننا متامــاً كمــا منــا عــدد حيوانــات الرنــة عندمــا كان 

بإمكانــه الوصــول إلــى مصــدر غــذاء وفيــر.

أعداد الرنة يف جزيرة سانت ماثيو بن عامي 1966-1944.

اعتمــدت الرنــة يف جزيــرة ســانت ماثيــو بشــكل حصــري تقريبــاً علــى إمــدادات 
األشــنة يف اجلزيــرة للحفــاظ علــى نفســها، بالطريقــة نفســها التــي نعتمــد بهــا 
علــى الوقــود األحفــوري إلعالــة أنفســنا. عندمــا تنفــد إمــدادات األرض مــن الوقــود 
األحفــوري املتــاح بســهولة، فمــن احملتمــل أن تكــون النتيجــة بالنســبة لنــا هــي نفســها 
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كمــا كانــت بالنســبة حليــوان الرنــة عندمــا نفــد مخــزون اجلزيــرة مــن األشــنات 
ــرة بســهولة. املتوف

ــب  ــة لتجن ــا إيجــاد طريق ــد ميكنن ــى. بالتأكي ــا بشــر بوعــٍي أعل ــول: »لكنن ــد تق ق
املصيــر الــذي عانتــه مجموعــة مــن حيوانــات الرنــة. لدينــا أجهــزة حاســوب وجميــع 
أنــواع التكنولوجيــا ملســاعدتنا علــى التكيــف«. لألســف، كما ســيوضح املثــاالن اآلتيان، 
فــإن وعينــا املرتفــع لــم يســاعدنا علــى جتنــب مصيــر الرنــة اســتجابة لنقــص املــوارد 
الســابقة لدينــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، بينمــا لدينــا التكنولوجيــا التــي قــد تســاعدنا 

علــى التكيــف، لدينــا أيضــاً أســلحة دمــار شــامل قــد تســاعدنا يف تدميــر أنفســنا.

• مثــــال مجاعـــة البطاطـــس األيرلنديـــــــة	
بــدءاً مــن منتصــف القــرن الثامــن عشــر امليــادي، شــجع البريطانيــون - وطــور 
األيرلنديــون - االعتمــاد شــبه الكلــي علــى دعامــة غذائيــة واحــدة وهــي البطاطــس. 
يف أقــل مــن 100 عــام، منــا عــدد ســكان اجلزيــرة مــن 2 مليــون نســمة إلــى أكثــر مــن 8 
مايــن. ثــم فجــأة يف عــام 1845، قــام أحــد الفطريــات الطفيليــة بتحويــل البطاطــس 
إلــى كــرات مخاطيــة لزجــة وغيــر صاحلــة لــألكل. كان األيرلنديــون يعتمــدون علــى 
البطاطــا لدرجــة أن املجاعــة شــلت قدرتهــم علــى تطويــر محاصيــل بديلــة. يف غضون 
جيــل واحــد، ُدّمــر البلــد، ومــات أو هاجــر أكثــر مــن نصــف الســكان، ورزح مــن بقــي 

حتــت فقــر لــم يتضــاءل إال بعــد قــرن مــن الزمــان.

وبقــدر مــا كانــت املجاعــة مروعــة، فقــد عوضــت شــدتها حقيقــة أن العديــد 
مــن األيرلنديــن ميكــن أن يهاجــروا إلــى أرض الوفــرة: أمريــكا. ســمح هــذا ملــن 
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بقــوا باالســتفادة القصــوى مــن املــوارد القليلــة املتبقيــة. مثــل األيرلنديــن يف القرنــن 
الثامــن عشــر والتاســع عشــر، تضاعــف عــدد ســكاننا أربــع مــرات تقريبــاً منــذ إدخــال 
ــى عكــس  ــورد. عل ــى هــذا امل ــاً عل ــد كلي ــن، نحــن نعتم ــل اإليرلندي ــورد واحــد. مث م
اإليرلنديــن، ليــس لدينــا مــكان آخــر نذهــب إليــه عندمــا ال يكــون هــذا املــورد متاحــاً 

بســهولة.

• مثـــــال جزيــــرة الفصــــح	
علــى مــدار التاريــخ، عانــى العديــد مــن البشــر مــن املــوت. أكثــر حــاالت االنقــراض 
تشــابهاً مــع وضعنــا احلالــي هــي تلــك التــي حدثــت يف جزيــرة الفصــح خــال أوائــل 
القــرن الثامــن عشــر. اكتشــفت الغــرب جزيــرة الفصــح يف عــام 1722 عندمــا هبــط 
املستكشــف الهولنــدي جاكــوب روجيفــن علــى اجلزيــرة. يف ذلــك الوقــت، وصــف 
روجيفــن اجلزيــرة بأنهــا أرض قاحلــة. عــاش ســكان اجلــزر الذيــن واجهتهــم حيــاة 

بدائيــة بشــكل خــاص، حتــى مبعاييــر القــرن الثامــن عشــر.

لــم يكــن باجلزيــرة حطــب، وقليــل مــن أنــواع احليــاة النباتيــة، وال حيوانــات أصليــة 
ــات جــر،  ــرة عجــات، وال حيوان ــدى ســكان اجلزي ــن ل ــم يك ــر مــن احلشــرات. ل أكب

وأدوات قليلــة، و3-4 زوارق واهيــة ومســربة للمــاء.

علــى الرغــم مــن الوجــود القاحــل، كانــت جزيــرة الفصــح مأهولــة بتماثيــل حجريــة 
ضخمــة ومبنيــة بشــكل متقــن. كان روجيفــن وطاقمــه يف حيرة شــديدة من هذه التماثيل، 
حيــث كان مــن الواضــح أن كل مــن قــام ببنائهــا لديــه أدوات ومــوارد ومهــارات تنظيميــة 

أكثــر تقدمــاً بكثيــر مــن ســكان اجلــزر الذيــن واجهوهــا. مــاذا حــدث لهــؤالء النــاس؟
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وفقاً لعلماء اآلثار، جرى اســتعمار جزيرة الفصح ألول مرة من قبل البولينيزين 
ــارة  ــرة عب ــت اجلزي ــت، كان ــك الوق ــاد. يف ذل ــد املي ــا نحــو عــام 500 بع ــت م يف وق
عــن جنــة نقيــة مــع غابــات مورقــة. يف ظــل هــذه الظــروف، منــا عــدد ســكان اجلزيــرة 
إلــى مــا يصــل إلــى 20000. خــال هــذا االزدهــار الســكاني، اســتخدم ســكان اجلــزر 
األخشــاب مــن أشــجار الغابــات لتشــغيل كل جانــب تقريبــاً مــن جوانــب مجتمــع شــديد 
ــل  ــل التماثي ــا لنق ــازل، وطبع ــزوارق، واملن ــود، وال ــد. اســتخدموا اخلشــب للوق التعقي
الضخمــة. مــع مــرور كل عــام، كان علــى ســكان اجلــزر قطــع املزيــد واملزيــد مــن 

األشــجار حيــث صــارت التماثيــل أكبــر وأكبــر.

مــع اختفــاء األشــجار، نفــدت األخشــاب واحلبــال لســكان اجلزيــرة لنقــل وإقامــة 
متاثيلهــم؛ جفــت الينابيــع واجلــداول، ولــم يعــد اخلشــب متاحــاً للحــرق. كمــا تقلصــت 
اإلمــدادات الغذائيــة مــع اختفــاء الطيــور البريــة والقواقــع البحريــة الكبيــرة والعديــد 

مــن الطيــور البحريــة.

مــع اختفــاء أخشــاب بنــاء الــزوارق البحريــة، انخفــض صيــد األســماك واختفــت 
خنازيــر البحــر مــن مائــدة العشــاء. مــع تناقــص اإلمــدادات الغذائيــة بشــكل كبيــر، 
جلــأ ســكان اجلــزر إلــى أكل حلــوم البشــر إلعالــة أنفســهم. صــارت هــذه املمارســة 
شــائعة لدرجــة أن ســكان اجلزيــرة كانــوا يهينــون بعضهــم بعضــاً بقولهــم »حلم والدتك 

يلتصــق بــن أســناني«.

لــم ميــض وقــت طويــل، حلــت الفوضــى احملليــة محــل احلكومــة املركزيــة، وتولــت 
ــدأ  ــاً، ب ــة. يف عــام 1700 تقريب ــور مــن الرؤســاء بالوراث ــام األم ــن زم ــة احملارب طبق

عــدد الســكان يف االنهيــار بــن ربــع وُعشــر العــدد الســابق.
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اعتــاد النــاس العيــش يف الكهــوف للحمايــة مــن أعدائهــم وجــرى هــدم التماثيــل 
يف حــرب العشــائر. كانــت جزيــرة الفصــح يف يــوم مــن األيــام موطنــاً ملجتمــع شــديد 

التعقيــد، وقــد حتولــت إلــى جزيــرة مرجانيــة مــن البربريــة. 

كمــا أوضــح البروفيســور جاريــد داميونــد يف كليــة الطــب بجامعــة كاليفورنيــا يف 
لــوس أجنلــوس: تبــدو جزيــرة الفصــح وكأنهــا اســتعارة عــن واقعنــا احلالــي. انعــزل 
ســكان اجلزيــرة يف وســط احمليــط ولــم يلجــأ أحــد لطلــب املســاعدة، ولــم يكــن هنــاك 
مــكان للفــرار مبجــرد انهيــار اجلزيــرة. بالطريقــة نفســها اليــوم، ميكــن للمــرء أن 
ينظــر إلــى كوكــب األرض يف منتصــف املجــرة، وإذا واجهنــا أيضــاً مشــكلة، فــا ســبيل 
ــى املســاعدة  ــم للحصــول عل ــا أن نلجــأ إليه ــرار، وال يوجــد أشــخاص ميكنن ــا للف لن

هنــاك يف املجــرة.

يف حن أن حالتنا ميكن متييزها عن هذه األمثلة يف بعض الطرائق )الســطحية 
ــخ البشــرية،  ــكار أوجــه الشــبه. خــال معظــم تاري ــن إن ــه ال ميك ــا(، فإن ــى حــد م إل
ــاً نتضاعــف كل 35 عامــاً. ال يوجــد  تضاعــف عــدد ســكاننا كل 32000 عــام. حالي
كائــن حيــوي - ســواء أكان بكتيريــا أو حيــوان الرنــة أو بشــر - ميكنــه االســتمرار يف 

النمــو بهــذا املعــدل. 

هنــاك عــدد مــن العوامــل التــي تســهم يف االنفجــار الســكاني، ولكــن أوالً وقبــل كل 
شــيء هــو زيــادة توافــر الغــذاء الــذي أوجدتــه الزراعــة التــي تعمــل بالنفــط. حتــى لــو 
كان املتفائلــون علــى حــق، فإننــا ســنكون قــد اســتنفدنا مخــزون األرض مــن النفــط 
ــة، ســينهار عــدد ســكاننا بشــكل  ــول عــام 2035. يف هــذه املرحل ــاح بســهولة بحل املت
شــبه مؤكــد. مــن الناحيــة النظريــة، ميكننــا جتنــب حــدوث انهيــار إذا قللنــا طواعيــة 

مــن عــدد الســكان ومســتويات االســتهاك.
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ــل عــدد ســكانه  ــة تقلي ــى اإلطــاق كيفي ــن حــي عل ــم يكتشــف أي كائ لألســف، ل
بطريقــة تدريجيــة وطوعيــة. يف كل حالــة مــن حــاالت نقــص املــوارد، تكــون النتيجــة 

واحــدة: انهيــار ســكاني يتميــز بالعنــف واملــرض وأكل حلــوم البشــر.

قــد يكــون مــن الصعوبــة مبــكان التعامــل مــع هــذه الطروحــات عاطفيــاً وفكريــاً. 
ــب تصــور  ــكل ميتشــر »مــن الصع ــي الســابق ماي ــة البريطان ــر البيئ ــا صــرح وزي وكم
آثــار االنخفــاض اجلــذري يف إمــدادات النفــط علــى االقتصــاد أو املجتمــع احلديــث. 
ســتكون التداعيــات مذهلــة«. رمبــا يســاعد التفســير اآلتــي، مــع املبالغــة يف تبســيطه، 

يف توضيــح املســتقبل الــذي نســير نحــوه.

كمــا هــو موضــح أعــاه، يتبــع إنتــاج النفــط يف جميــع أنحــاء العالــم منحنيــاً 
جرســياً. ومــن ثــم، إذا كان عــام 2000 هــو عــام ذروة اإلنتــاج، فســيكون إنتــاج النفــط 

ــا كان يف عــام 1975. ــاً هــو نفســه كم يف عــام 2025 تقريب

مــن املتوقــع أن يصــل عــدد الســكان يف عــام 2025 إلــى نحــو 8 بايــن نســمة. كان 
عــدد الســكان يف عــام 1975 مــا يقــرب مــن 4 بايــن. مبــا أن إنتــاج النفــط يســاوي 
إنتــاج الغــذاء، فهــذا يعنــي أنــه ســيكون لدينــا 8 بايــن شــخص علــى هــذا الكوكــب 

ولكــن الغــذاء يكفــي فقــط 4 بايــن نســمة.

مــع وضــع ذلــك يف االعتبــار، تخيــل املوقــف اآلتــي: إذا جــرى حبســك أنــت وأنــا 
وســتة أشــخاص آخريــن يف غرفــة، مــع مــا يكفــي مــن الطعــام ألربعــة منــا فقــط. أربعة 
منــا علــى األقــل ســيموتون مــن اجلــوع. مــن احملتمــل أن ميــوت شــخص أو اثنــان، ألننــا 

جميعــاً قــد نقاتــل بعضنــا بعضــاً مــن أجــل القليــل مــن الطعــام الــذي لدينــا.
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ســنأخذ فيمــا يأتــي حالــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة التــي تعــد حاليــًا أحــد أكثــر 
الــدول املســتهلكة للنفط. 

بحلــول عــام 2050، ســيكون لــدى الواليــات املتحــدة مــا يكفــي مــن األراضــي 
الصاحلــة للزراعــة فقــط إلنتــاج الغــذاء لنصــف ســكانها، وميــاه كافيــة بالــكاد. هــذا 
ال يأخــذ يف احلســبان آثــار نضــوب النفــط الــذي ســيؤدي إلــى تفاقــم الوضــع بشــدة، 

كمــا ســتفعل العوملــة.

الزيـــــادة الســـــكانيــــــةأ. 

ــغ عــدد الســكان احلاليــن يف الواليــات املتحــدة أقــل بقليــل مــن 332 مليــون  يبل
نســمة. يتزايد عدد الســكان مبعدل 0.4 % ســنوياً، وال يشــمل الهجرة غير الشــرعية. 
وبهــذا املعــدل، ســيصل عــدد ســكان الواليــات املتحــدة إلــى 423 مليــون بحلــول عــام 
2050. إذا اســتمرت الهجــرة غيــر الشــرعية بــا هــوادة، فســوف يرتفــع هــذا العــدد 

بشــكل كبيــر.

ومــع ذلــك، يف بدايــة القــرن التاســع عشــر، كان العالــم ال يــزال مكانــاً كبيــراً. 
كان عــدد ســكان العالــم يف زمــن املســيح عليــه الســام نحــو 300 مليــون نســمة، ولــم 
يتضاعــف حتــى القــرن التاســع عشــر، وبقــي ثابتــاً دون 500 مليــون، مــع انخفــاض 

طفيــف يف القــرن الرابــع عشــر مــن املــوت األســود.

ــاة ريفيــة بســيطة ومســتدامة يف أي منطقــة ميكــن أن  يعيــش معظــم النــاس حي
تدعمهــا منطقتهــم. جــاءت طاقتهــم بشــكل أساســي مــن عضاتهــم، مــع تكملتهــا 

ــاه. ــة املي ــاح وطاق ــة الري ــات اجلــر واخلشــب وطاق بحيوان
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ولكــن بعــد ذلــك تضاعــف عــدد الســكان خــال النصــف األول مــن القــرن التاســع 
عشــر، حيــث أدى التصنيــع املعتمــد علــى الفحــم إلــى التوســع االقتصــادي. كان 
ــاح  ــة؛ لقــد أت ــر دراماتيكي ــر أكث ــي مــن القــرن تأثي لوصــول النفــط يف النصــف الثان
ــاً  ــع منــو النفــط خــال 150 عام ــاً م ــوازي متام ــاف، بالت توســع الســكان ســتة أضع

فقــط.

النمو السكاني وإنتاج الوقود األحفوري منذ القرن 19م. أدى إنتاج الهيدروكربونات األحفورية دورًا كبيرًا 
يف ظهور النظام الصناعي الذي يدعم جزءًا كبيرًا من سبعة بالين شخص يف العالم.
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األراضــــي الصاحلــــة للزراعــــة لكل شــــخصب. 
مــع اســتمرار التحضــر وتــآكل التربــة بــا هــوادة، مــن املتوقــع أن يكــون لــدى 
الواليــات املتحــدة 290 مليــون فــدان فقــط مــن األراضــي الصاحلــة للزراعــة بحلــول 
عــام 2050. ويبلــغ عــدد ســكانها 423 مليــون نســمة، وهــذا يعنــي أن كل شــخص 
ــه فقــط 0.7 فــدان مــن األراضــي الصاحلــة للزراعــة ميكــن أن يشــتق  ســيكون لدي
منهــا طعامــه. ومــع ذلــك، يؤكــد املهندســون الزراعيــون أن الشــخص يحتــاج إلــى 1.2 
فــدان مــن األراضــي الصاحلــة للزراعــة مــن أجــل نظــام غذائــي منتــج. بعبــارة أخــرى، 
لــن يكــون هنــاك ســوى مــا يكفــي مــن األراضــي الصاحلــة للزراعــة إلطعــام نصــف 
األمريــكان، دون مراعــاة آثــار الهجــرة املتزايــدة وانخفــاض توافــر الوقــود األحفــوري.

ميـــــاه الشـــــربج. 
يســتهلك األمريكيــون حاليــاً مــا يقــرب مــن 1500 غالــون مــن املــاء يوميــاً / للفــرد 
لتلبيــة جميــع احتياجاتهــم. )يشــمل ذلــك الصناعــة والنقــل والدفــاع الوطنــي وإنتــاج 
الغــذاء ومــا إلــى ذلــك، وليــس فقــط املــاء الــذي تشــربه(. يقــدر علمــاء الهيدرولوجيــا 
أن اإلنســان يحتــاج مــا ال يقــل عــن 700 غالــون مــن املــاء يوميــاً / للفــرد لتلبيــة 
احتياجاتــه األساســية. حتــى لــو قامــت الواليــات املتحــدة بتحســن إدارتهــا للميــاه، 
فســــــــنكون قادريـــــــــن فقــط علــى توفيــر 700 غالـــــــــــون يوميــاً / للفـــــــرد بحلــول 

عــام 2050 - وهــو مــا يكفــي بالــكاد إلبقــاء النــاس علــى قيــد احليــاة.
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العــــوملــــةد. 
تعتمــد دول العالــم حاليــاً علــى بعضهــا بعضــاً لدرجــة أن الواليــات املتحــدة ال 

ــم. ــع أنحــاء العال ــات يف جمي تســتطيع عــزل نفســها عــن األزم

قــد تكــون تشــابكاتنا االقتصاديــة والصناعيــة مــع الصــن إشــكالية بشــكل خــاص. 
علــى ســبيل املثــال، يف مقــال نُشــر يف نوفمبــر 2003 بعنــوان »ارتفــاع أســعار احلبــوب 
ــة ليســتر  ــر البيئ ــة«، أوضــح خبي ــة غــذاء عاملي ــى أزم ــن أن يشــير إل يف الصــن ميك
بــراون: عندمــا تتجــه الصــن إلــى الســوق العامليــة للحبــوب، فإنهــا ســتحتاج إلــى 30، 
40، 50 مليــون طــن، أي أكثــر ممــا يســتورده أي شــخص آخــر يف العالــم. ســوف 
يأتــون أوالً إلــى األســواق األمريكيــة، األمــر الــذي ســيحدث وضعــاً جيوسياســياً 
رائعــاً. مــع وجــود فائــض جتــاري بقيمــة 100 بليــون دوالر مــع الواليــات املتحــدة يف 
عــام 2002، تتمتــع الصــن بقــوة شــرائية هائلــة لشــراء احلبــوب األمريكيــة، ممــا قــد 
يــؤدي إلــى ارتفــاع األســعار بنســبة 200 %. بالفعــل، أدت الزيــادة يف الطلــب الصينــي 
علــى فــول الصويــا األمريكــي، باإلضافــة إلــى محصــول فــول الصويــا الســيء، إلــى 
ارتفــاع األســعار مــن خمســة دوالرات للبوشــل إلــى ثمانيــة دوالرات للبوشــل )1 بوشــل 

مــن القمــح وفــول الصويــا = 27.2188 كيلــو غــرام(.

إننــا نصــف هنــا الســيناريو األكثــر احتمــاالً لتداعيــات نضــوب النفط. والســيناريو 
األســوأ هــو االنقــراض، حيــث مــن املرجــح أن تكــون احلــروب التــي ســتصاحب نقــص 
النفــط يف جميــع أنحــاء العالــم هــي األكثــر رعبــاً وانتشــاراً التــي شــهدتها البشــرية 

علــى اإلطــاق. وقــد تؤكــد التقاريــر الصــادرة اآلتيــة مــا نعتقــده:

أكبــر  إحــدى  وهــي   ،.Petroconsultants Pty شــركة  أصــدرت   ،1995 عــام  يف 
شــركات التحليــل واالستشــارات يف صناعــة النفــط وأكثرهــا احترامــاً، وثيقــة بعنــوان 
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»إمــدادات النفــط العامليــة 1930-2050«. هــذا التقريــر، الــذي ُكتــب للمطلعــن يف 
صناعــة النفــط وكلــف 32000 دوالر لــكل نســخة، توقــع أن إنتــاج النفــط العاملــي 

ــول عــام 2025. ــه يف نحــو عــام 2000 وينخفــض بنســبة 25 % بحل ســيبلغ ذروت

كمــا جــادل د. ديفيــد جودســتن، أســتاذ الفيزيــاء ونائــب رئيــس جامعــة كال تيــك، 
يف كتابــه الصــادر مؤخــراً Out of Gas: The End of Oil، بقــوة بــأن اإلنتــاج العاملــي مــن 
النفــط ســيبلغ ذروتــه قريبــاً، ورمبــا خــال هــذا العقــد. وســيتبع ذلــك انخفــاض توافــر 
الوقــود األحفــوري الــذي ميكــن أن يغــرق العالــم يف صراعــات عامليــة بينمــا تكافــح 
الــدول لاســتياء علــى حصتهــا مــن الفطيــرة اآلخــذة يف االنكمــاش. يف مقابلــة 
حديثــة مــع قنــاة ABC news، قــال الدكتــور جودســتن هــذا عــن ذروة النفــط: أفضــل 
حالــة؟ االضطرابــات العامليــة التــي تلــت الــذروة مبثابــة جــرس إنــذار عاملــي. ينجــح 
ــاء محطــات الطاقــة  ــاء بن ــاً أثن ــى امليثــان يف ســد الفجــوة مؤقت االقتصــاد القائــم عل
النوويــة وإنشــاء البنيــة التحتيــة ألنــواع الوقــود البديلــة. يشــاهد العالــم بقلــق بينمــا كل 
تقديــر جديــد لــذروة هوبــرت لليورانيــوم والصخــر النفطــي يتصــدر أخبــار الصفحــة 

األولــى.

ولكــن مــا هــي احلالــة األســوأ؟ بعــد الــذروة، تفشــل جميــع اجلهــود املبذولــة 
إلنتــاج وتوزيــع واســتهاك الوقــود البديــل بســرعة كافيــة ملــلء الفجــوة بــن انخفــاض 
اإلمــدادات وزيــادة الطلــب. يتــرك التضخــم اجلامــح والكســاد العاملــي البايــن مــن 
ــي والصناعــة  ــدفء والطه ــة لل ــات هائل ــل ســوى حــرق الفحــم بكمي ــا بدي ــاس ب الن
البدائيــة. يــؤدي التغييــر يف تأثيــر االحتبــاس احلــراري الــذي ينتــج عنــه يف النهايــة 

ــم. ــة العال ــاة. إنهــا نهاي ــة للحي ــاخ األرض إلــى حالــة جديــدة معادي إلــى حتويــل من

لدينا أيضاً ماثيو سيمونز، مستشار الطاقة جلورج دبليو بوش، عندما ُسئل يف 
ذروة  الوقت قد حان حتى تصير  كان  إذا  2003 عما  مقابلة أجريت يف أغسطس 
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النفط جزءاً من نقاش السياسة العامة. فأجاب: لقد حان الوقت. كما قلت، اخلبراء 
والسياسيون ليس لديهم خطة بديلة للرجوع إليها. إذا بلغت الطاقة ذروتها، خاصة 
يف حن أن 5 بليون من سكان العالم البالغ عددهم 6.5 بليون نسمة لديهم استخدام 
االقتصادية  لرفاهيتنا  هائل  زلزال  فسيكون  احلديثة،  للطاقة  معدوم  أو  ضئيل 

وصحتنا، إنه أعظم وضع كارثي ميكن ألي شخص أن يتخيله. 

ميكــن أن نقــدم فيمــا يأتــي ملخصــاً ذا شــقن ملــا ميكــن توقعــه يف الســنوات 
القادمــة أحدهمــا متفائــل واآلخــر متشــائم.

• التوقـــــــع املتفائـــــــــل	
1-5 ســنوات بعــد الــذروة: ركــود كبيــر مماثــل للــذي حــدث خــال نقــص النفــط 	 

املصطنــع يف الســبعينات.

5-15 سنة بعد الذروة: الركود يزداد سوءاً ويتحول إلى الكساد الكبير الثاني.	 

15-25 ســنة بعــد الــذروة: املجتمــع يبــدأ يف االنهيــار. بــدأت الظــروف يف الواليات 	 
املتحدة تشــبه تلك املوجودة يف االحتاد الســوفيتي الســابق.

25-50 سنة بعد الذروة: االنهيار املجتمعي يزداد سوءاً. بدأت الظروف داخل 	 
جداً،  عالية  بطالة  احلديث:  العراق  يف  املوجودة  تلك  تشبه  املتحدة  الواليات 
واملاء.  الغذاء  وجرائم عالية، وقطع طرق، وشبكة كهربائية منهارة، ونقص يف 

تشبه العديد من املواقع دول العالم الثالث احلديثة مثل ليبيريا أو البوسنة.

50-100 ســنة بعــد الــذروة: يبــدأ املجتمــع يف االســتقرار، وإن كان يف شــكل 	 
مختلــف متامــاً، أكثــر مــن أي شــيء يتخيلــه معظمنــا.
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• التوقـــــع املتشــــــائم	
10-25 ســنة بعــد الــذروة: عندمــا يصيــر النفــط أكثــر نــدرًة، يلجــأ النــاس إلــى 
ــر مــن  ــة مــن الصناعــة، ممــا يســرع بشــكل كبي حــرق الفحــم لتشــغيل أشــكال بدائي
تغيــر املنــاخ العاملــي. تفشــل احملاصيــل، وتبــدأ املجاعــات اجلماعيــة. تندلــع احلــروب 
العامليــة حيــث تتدافــع الــدول علــى مــا تبقــى مــن النفــط الرخيــص القليــل. يف مرحلــة 
مــا، تقــرر قــوة نوويــة مثــل الواليــات املتحــدة أو روســيا أنــه ليــس لديهــا مــا تخســره 

مبحاولــة كســب حــرب نوويــة عامليــة شــاملة.

• أدلــــة ظهــــور تداعيــــات نضــــوب النفــــط	
انخفاض إنتاج النفطأ. 

يف مايــو 2003، يف مؤمتــر ذروة النفــط بباريــس، أوضــح البروفيســور كينيــث 
ديفيــز، مؤلــف كتــاب )ذروة هوبــرت: النفــط العاملــي الوشــيك(، أن ذروة النفــط 
وصلــت بالفعــل يف عــام 2000 مــن خــال ماحظــة أن اإلنتــاج قــد انخفــض بالفعــل 

ــذ ذلــك الوقــت. من

التقديرات املعدلة جذريًا الحتياطيات النفط والغاز الطبيعيب. 

مــن جامعــة  بحثيــاً  أن فريقــاً   CNN International ذكــرت   ،2003 أكتوبــر  يف 
أوبســاال الســويدية اكتشــف أن احتياطيــات النفــط يف جميــع أنحــاء العالــم أقــل 
بنســبة تصــل إلــى 80 % ممــا كان يعتقــد ســابقاً، وأن إنتــاج النفــط يف جميــع أنحــاء 
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العالــم ســيبلغ ذروتــه يف غضــون الســنوات العشــر القادمــة، ومبجــرد أن يصــل اإلنتــاج 
ــه. ســتصل األســعار إلــى مســتويات كارثيــة. إلــى ذروت

يف ينايــر 2004، تراجعــت أســهم شــركات النفــط الكبــرى بعــد أن صدمــت 
ــا »املؤكــدة« بنســبة  ــال داتــش / شــل املســتثمرين بخفــض احتياطياته مجموعــة روي
ــر  ــن قــد حجــزوا احتياطياتهــم بشــكل غي ــار مخــاوف مــن أن اآلخري 20 %، ممــا أث

صحيــح. بعــد شــهر، أعلنــت شــركة الطاقــة El Paso Corporation أنهــا خفضــت 
تقديراتهــا الحتياطيــات الغــاز الطبيعــي املؤكــدة بنســبة 41 %.

ارتفـــاع أســــعار النفــــط والغـــــــازج. 

يف مــارس 2004، وصــل ســعر النفــط إلــى 38 دوالراً للبرميــل، وهــو أعلــى ســعر 
منــذ عــام 1991. وبلــغ متوســط ســعر غالــون البنزيــن يف أمريــكا مســتوى قياســياً بلــغ 
1.77 دوالراً. يف بعــض أجــزاء البــاد )ســان فرانسيســكو، كاليفورنيــا(، وصــل ســعر 

الغــاز بالفعــل إلــى 2.40 دوالر للغالــون. وتوقــع العديــد مــن احملللــن أن تتجــاوز أســعار 
الغــاز 3.50 دوالر للغالــون يف صيــف 2004.

معدل بطالة مرتفعد. 

ميكنــك التفكيــر يف »ذروة إنتــاج النفــط« كمــرادف لـــ »ذروة خلــق فــرص العمــل«. 
ــة«، التــي جــرى تقليصهــا مــن  ــة »املعدل ــاراً مــن ديســمبر 2003، ال تــزال البطال اعتب

أكبــر قــدر ممكــن مــن املعنــى، حتــوم يف نطــاق 6 %.



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 173

ومــع ذلــك، إذا كنــت تأخــذ يف االعتبــار جــودة التوظيــف، فــإن األرقــام احلقيقيــة 
تكــون أقــرب إلــى 12 % - 15 %. نحــن بحاجــة إلــى خلــق أكثــر مــن 250000 وظيفــة 
أمــر  الســكاني. إن خلــق وظائــف جديــدة  النمــو  ملجــرد مواكبــة  جديــدة شــهرياً 
مســتحيل بشــكل أساســي اآلن بعــد أن بلــغ إنتــاج النفــط ذروتــه. بــدون وجــود فائــض 
يف إمــدادات الطاقــة، ال ميكــن لاقتصــاد أن ينمــو، وال ميكــن خلــق العــدد الضــروري 

مــن الوظائــف باســتمرار.

انقطاع التيار الكهربائيه. 

إن انقطــاع التيــار الكهربائــي املتواصــل يف كاليفورنيــا خــال خريــف عــام 2000، 
وانقطاع التيار الكهربائي الهائل يف الســاحل الشــرقي يف أغســطس 2003، ومختلف 
االنقطاعــات الضخمــة األخــرى التــي حدثــت يف جميــع أنحــاء العالــم خــال أواخــر 

صيــف عــام 2003، هــي ببســاطة عامــة علــى أشــياء قادمــة.

تقليل إنتاج املواد الغذائية والكيماويةو. 

انخفــض إنتــاج احلبــوب يف العالــم كل عــام منــذ 1997-1996. انخفــض إنتــاج 
ــرة يف أســعار  ــادات األخي ــون الزي ــد تك ــذ 1998-1997. ق ــي كل عــام من ــح العامل القم
املــواد الغذائيــة يف الصــن عامــة علــى أزمــة غــذاء عامليــة قادمــة ناجمــة عــن 
االحتبــاس احلــراري وإمــدادات امليــاه الشــحيحة بشــكل متزايــد بــن منتجــي احلبــوب 
ــة بشــكل  ــع األســمدة األمريكي ــع مصان ــات املتحــدة أغلقــت رب الرئيســين. يف الوالي
دائــم، وربــع آخــر كان معطــًا حتــى اســتقرت األســعار مــرة أخــرى بعــد ارتفــاع أســعار 

الغــاز الطبيعــي.
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املؤشرات البيولوجية النهيار وشيك موجودةز. 

إذا كنــت تريــد أن تتنبــأ عندمــا يكــون أي مجتمــع علــى بعــد جيــل واحــد مــن 
مــوت جماعــي، فــكل مــا عليــك فعلــه هــو النظــر إلــى ثاثــة معاييــر. مبجــرد اســتيفاء 

الســكان لهــذه املعاييــر، فــإن املــوت يــكاد يكــون مؤكــداً واهلل أعلــم:

1. نضوب نصف مورد رئيسي.

2. بدأ توافر هذا املورد للفرد يف االنخفاض.

3. معدل النمو السكاني يبدأ يف التباطؤ.

يف حالة الواليات املتحدة األمريكية، قد مت استيفاء جميع هذه املعايير الثالثة:

لقد استخدم ما يقرب من نصف الهبات األصلية من النفط يف العالم.. 1

بلــغ إنتــاج الفــرد مــن النفــط ذروتــه يف الســبعينات. لقــد اســتمر يف االنخفــاض . 2
منــذ ذلــك احلــن.

بلــغ معــدل النمــو الســكاني يف العالــم ذروتــه يف عــام 1964 عنــد 2.2 % ســنوياً. يف . 3
عــام 1985، انخفــض إلــى 1.7 %. يف عــام 2000، انخفــض إلــى 1.4 %. يف عــام 
2001، انخفــض إلــى 1.3 %. إذا اســتمر معــدل االنخفــاض هــذا، فقــد انخفــض 

إلــى 1 % يف عــام 2015.

غالبــا مــا يستشــهد النــاس بهــذه احلقيقــة كعامــة إيجابيــة. بعــد كل شــيء، كمــا 
يقولــون، أليــس إبطــاء معــدل النمــو الســكاني هــو اخلطــوة األولــى نحــو تقليــص عــدد 
ــب  ــى جتن ــن عل ــد نكــون قادري ــا ق ــى أنن ــة؟ أليســت هــذه عامــة عل الســكان طواعي
وقــوع حــادث؟ مــا فشــلوا يف فهمــه هــو أنــه ال توجــد أنــواع، يف أي مــكان يف الطبيعــة، 
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طــوال التاريــخ، متكنــت مــن تقليــل أعدادهــا طواعيــة. يف كل حالــة، مبجــرد أن يصــل 
ــة أن معــدل  ــإن حقيق ــم، ف ــار عــدد الســكان. ومــن ث ــر، ينه ــى الصف معــدل النمــو إل
ــا يتباطــأ أمــر ينــذر بالســوء كمــا يحصــل! هــذا يعنــي أن االنهيــار صــار  النمــو لدين

حاليــاً أمــراً ال مفــر منــه علميــاً.

إذا متكنــا مــن جتنــب االنهيــار، فســنكون أول األنــواع البيولوجيــة )بشــرية أو غيــر 
بشــرية( تظهــر هــذه األعــراض الثاثــة وليــس االنهيــار.

 

ومــــاذا عن االكتشــــــافات احلديثــــــة؟ح. 

يف ســبتمبر 2001، كان يُعتقــد أن بحــر قزويــن هــو اكتشــاف القــرن يف النفــط. يف 
ديســمبر 2002، بعــد أن اســتولت القــوات األمريكيــة علــى أفغانســتان، أعلنــت شــركة 
بريتيــش بتروليــوم نتائــج حفــر مخيبــة لآلمــال يف بحــر قزويــن. كان »اكتشــاف القــرن 

يف النفــط » أكثــر بقليــل مــن نقطــة يف محيــط.

وبــدالً مــن التنبــؤات الســابقة باحتياطيــات نفطيــة تزيــد عــن 200 بليــون برميــل، 
أعلنت وزارة اخلارجية األمريكية، أن »نفط بحر قزوين ميثل 4 % من االحتياطيات 

العامليــة، ولــن يهيمــن علــى أســواق العالــم أبداً«.

ــات  ــة نشــوب حــروب واضطراب ــا احتمالي ــك، فــإن املنطقــة لديه ــى ذل عــاوة عل
ميكــن أن جتعــل اخلليــج العربــي يبــدو مرتبــكاً باملقارنــة. حتيــط الــدول غيــر املســتقرة 
ببحــر قزويــن، مبــا يف ذلــك روســيا وكازاخســتان وتركمانســتان وأوزبكســتان وإيــران 
ــل  ــر النقــاط الســاخنة مث وأذربيجــان. خطــوط األنابيــب املقترحــة لنقــل النفــط عب
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ــا وقيرغيزســتان.  ــا وبلغاري ــا والصــن وروســيا وأوكراني أفغانســتان وباكســتان وتركي
ويف الوقــت نفســه، فــإن املنطقــة معزولــة وال ترحــم، ومــن ثــم فــإن النفقــات املرتبطــة 

باحلفــر ســتكون هائلــة.

ــى  ــادراً جــداً لدرجــة أن حت ــط ن ــة، صــار النف ــق الضخم ــع وجــود هــذه العوائ م
الكميــات املتواضعــة املخيبــة لآلمــال املوجــودة يف بحــر قزويــن ســتبقى مهمــة جــداً 

ــة اجليوسياســية. ــن الناحي م

أمــا مــا يســمى بالنفــط »غيــر التقليــدي«، مثــل الرمــال النفطيــة املوجــودة يف كنــدا 
وفنزويــا، فهــو غيــر قــادر علــى اســتبدال النفــط التقليــدي لألســباب اآلتيــة:

النفــط غيــر التقليــدي لــه نســبة )طاقــة / ربــح( ضعيفــة جــداً، ومــن الصعــب جــداً . 1
إنتاجــه. يتطلــب اســتثمار برميلــن مــن النفــط يف الطاقــة إلنتــاج ثاثــة براميــل 
مــن النفــط املكافــئ مــن تلــك املــوارد كمــا أن تكلفــة مشــروعات النفــط غيــر 

التقليديــة الكنديــة مرتفعــة جــداً.

التكاليــف البيئيــة رهيبــة والعمليــة تســتخدم كميــة هائلــة مــن امليــاه العذبــة وكذلك . 2
الغــاز الطبيعــي، وكاهمــا محــدود العرض.

مــع وفــرة النفــط غيــر التقليــدي، إال أن معــدل اســتخراجه أبطــأ بكثيــر مــن . 3
تلبيــة الطلــب العاملــي الهائــل علــى الطاقــة. يقــدر الدكتــور كولــن كامبــل أن 
اإلنتــاج الكنــدي والفنزويلــي املشــترك مــن النفــط غيــر التقليــدي كان 2.8 مليــون 
ــاً يف عــام 2012، و4.6  ــل يومي ــون برمي ــاً يف عــام 2005، و3.6 ملي ــل يومي برمي
مليــون برميــل يف اليــوم يف عــام 2020. وهــذه انخفاضــات يف املجموعــة، نظــراً 
الســتهاك اليــوم 75 مليــون برميــل يف اليــوم، وكان مــن املتوقــع أن تزيــد إلــى 
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ــد مــن النفــط  ــوم عــام 2020. ولكــن هــل يوجــد املزي ــل يف الي ــون برمي 120 ملي
ليكتشــف؟ يــكاد يكــون مــن املؤكــد ال. تشــير جميــع األدلــة املتاحــة إلــى أننــا قــد 

ــم: ــات النفــط يف العال ــل معظــم احتياطي ــا بالفع حددن

يبلــــغ عمر أكبر حقول النفط يف العالم أكثـــر من 40 عامًا	. 

النفط  حقول  بعنوان  للمناجم  كولورادو  كلية  عن  صادر  حديث  لتقرير  وفًقا 
العماقة يف العالم، ينتج أكبر 120 حقًا نفطاً يف العالم ما يقرب من 50 % من 
إمدادات النفط اخلام يف العالم. أكبر أربعة عشر حساب ألكثر من 20 %. ويبلغ 
متوسط عمر هذه احلقول األربعة عشر األكبر 43.5 عاماً. »تتضاءل االحتياطيات 
يف حقول النفط العماقة والكبيرة يف العالم مبعدل 4-6 % سنوياً. وتخلص الدراسة 

إلى أن« معظم عمالقة العالم احلقيقين قد ُعثر عليها منذ عقود«.

  عـــدد قليل جدًا من االكتشافات النفطية اجلديدة يف السنوات األخيــــرةي. 

علــى مــدار العشــرين عامــاً املاضيــة، ومــع اســتثمار شــركات النفــط الكبــرى 
ــد  ــق. لق ــال بشــكل مقل ــة لآلم ــج مخيب ــت النتائ ــدوالرات، كان ــن ال ــن م ــات الباي ملئ
خضــع معظــم العالــم حاليــاً لألشــعة الســينية الرقميــة باســتخدام األقمــار الصناعيــة 
والبيانــات الزلزاليــة وأجهــزة احلاســوب، يف عمليــة حتديــد موقــع 41000 حقــل 
نفــط. ُحفــر أكثــر مــن 641000 بئــر استكشــافية، وجميــع احلقــول التــي تظهــر أي 
ــذي  ــل ال ــون برمي ــر تريلي ــار يف تقدي ــداً وجــرى أخذهــا يف االعتب ــة جي وعــد معروف

ــة. ــط العاملي ــات النف تســتخدمه صناعــة النفــط الحتياطي
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تشــير دراســة حديثــة نُشــرت يف مجلــة بتروليــوم ريفيــو إلى أن اإلنتــاج قد ال يكون 
قــادراً علــى مواكبــة الطلــب عــام 2007. والدراســة عبــارة عــن مســح »املشــروعات 
ــل،  ــون برمي ــر مــن 500 ملي ــى أكث ــة، وهــي مشــروعات حتــوي عل الضخمــة« النفطي
أو كميــة النفــط التــي يســتهلكها العالــم يف 5-10 أيــام. تضــاءل معــدل االكتشــاف 
للمشــروعات الضخمــة إلــى ال شــيء تقريبــاً. يف عــام 2000، اكتشــف 16 مشــروعاً 
ــدة فقــط، ويف عــام 2002  ــاك 8 اكتشــافات جدي ضخمــاً. ويف عــام 2001، كان هن

كان هنــاك 3 اكتشــافات فقــط مــن هــذا القبيــل.

إنهــا ليســت مجــرد »مشــروعات ضخمــة« لــم يعــد يُعثــر عليها. يكتشــف عــدد قليل 
جــداً مــن مشــروعات النفــط مــن أي حجــم هــذه األيــام. بــن عامــي 2001 و2003، 
اكتشــفت شــركات النفــط أقــل مــن نصــف االحتياطيــات التــي ُعثــر عليهــا بــن عامــي 
1998 و2000. يتدفــق نحــو 80 % مــن النفــط املنتــج اليــوم مــن احلقــول التــي عثــر 

عليهــا منــذ أكثــر مــن 30 عامــاً، والغالبيــة العظمــى منهــا آخــذة يف االنخفــاض.

البر الرئيسي للواليات املتحدة كمثال	. 

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من االقتناع بعدم وجود )أو على األقل وجود عدد 
قليل جداً( من حقول النفط الكبيرة املتبقية لتكتشف، ففكر يف مثال البر الرئيسي 
النفط وقد استخرج  كان هناك بحث عن  املتحدة،  الواليات  املتحدة. يف  للواليات 

لفترة أطول من أي بلد آخر، وفيه قوة مالية وتكنولوجية أكثر من أي بلد آخر.

إذا اســتطاع أي بلــد أن يغيــر مســار انخفــاض أســعار النفــط، فســتكون هــي 
1970 وتراجــع  النفــط يف الواليــات املتحــدة ذروتــه يف عــام  إنتــاج  بلــغ  أمريــكا. 
باســتمرار منــذ ذلــك احلــن. مــع وجــود احلوافــز املاليــة القصــوى، وأرقــى التقنيــات 
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يف العالــم واالنفتــاح الكامــل علــى االبتــكار، لــم تتمكــن الواليــات املتحــدة مــن إبطــاء 
هــذا االنخفــاض يف اإلنتــاج بنســبة 2 % ســنوياً، ناهيــك عــن عكســه.

خمسة وثاثون عاماً من املال والبحوث لم تبطئ أو تعكس االنحدار. ملاذا إذن 
يجب أن يكون العالم أفضل حاالً؟ احلقيقة هي أن العالم لن يكون أفضل حاالً.

صرح ماثيو ســيمونز بإيجاز لقد »عثر على جميع الرواســب الكبيرة واســتغالها. 
لــن يكــون هنــاك أي اكتشــافات جديــدة مثيــرة، وقــد أوضحــت اجتاهــات االكتشــاف 
هــذا األمــر بشــكل واضــح«.  ويف ماحظــة مماثلــة، وفقــاً للدكتــور ديفيــد غودشــتاين: 
»مــن األفضــل أن نؤمــن بأســطورة جنيــة األســنان )التــي تأخــذ أســنان األطفــال عنــد 

تبديلهــا مــن اللبنيــة إلــى الدائمــة( مــن إمكانيــة اكتشــاف املزيــد مــن النفــط«.

اكتشافات حقول النفط اجلديدة مقابل اإلنتاج.

شائبة  تشوبها  ال  اعتماد  بأوراق  يتمتعون  وجودشتاسن  سيمونز  أمثال  خبراء 
ومقاومة للرصاص، ولكن حتى اخلبراء يتضح أنهم مخطئون يف بعض األحيان. ماذا 
لو كان هناك بالفعل كمية هائلة من النفط تنتظر االكتشاف؟ ألن يُحدث ذلك فرقاً؟
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لكــن هــذا ليــس صحيحــاً. بالنظــر إلــى الزيــادات الهائلــة يف معدالت االســتهاك، 
حتــى لــو بدأنــا يف العثــور علــى كميــات هائلــة بشــكل مذهــل مــن النفــط غــداً، فــإن 
األزمــة لــن تتأخــر إال لبضــع ســنوات. كمــا يوضــح عالــم الفيزيــاء بجامعــة كولــورادو 
ألبــرت بارتليــت، نظــراً للنمــو الهائــل يف االســتهاك »تــؤدي مضاعفــة املــوارد املتبقيــة 

إلــى زيــادة طفيفــة فقــط« يف متوســط العمــر املتوقــع.

حســب التحليــل الرياضياتــي األخيــر الــذي أجــراه بارتليــت إلنتاج النفــط أنه حتى 
لــو تضاعــف إجمالــي إمــدادات النفــط النهائيــة املقــدرة مــن 2000 بليــون برميــل إلــى 
4000 بليــون برميــل، فــإن ذلــك ســيؤدي فقــط إلــى تأخيــر الــذروة مبقــدار 25 عامــاً! 
وهــذا يعنــي أنــه حتــى الكميــة احلاليــة التــي نعتقــد أننــا تركناهــا تضاعفــت ثــاث 
مــرات مــن 1000 بليــون برميــل إلــى 3000 بليــون برميــل، فإننــا ال نــزال علــى بُعــد 

جيــل واحــد مــن الكارثــة.

يف الوقــت احلاضــر، يعتبــر اكتشــاف النفــط مبقــدار 200 مليــون برميــل ضخمــاً، 
وســيحظى باهتمــام كبيــر يف الصحافــة. يســتهلك العالــم 75 مليــون برميــل يوميــاً. 
لذلــك حتــى االكتشــاف الضخــم هــو يف احلقيقــة مجــرد إمــداد ملــدة 3 إلــى 4 أيــام. 
مــن املؤكــد أنــه ســيحقق الكثيــر مــن املــال ملــن وجــده، لكنــه لــن يفعــل الكثيــر لتخفيــف 

صدمــات النفــط.

ومــن املمكــن أن تتحســن األمــور قبــل أن تســوء. إْذ مبجــرد اكتشــاف النفــط، 
يســتغرق األمــر نحــو 5 ســنوات حتــى ينتــج فــوراً. كمــا ورد ســابقاً، كانــت آخــر ســنة 
مناســبة عــن بعــد الكتشــافات النفــط هــي 2000. وهــذا يعنــي أن آخــر ســنة مناســبة 
لإلنتــاج اجلديــد ســتكون نحــو 2005. وبــن عامــي 2008-2010، ســتكون هــذه 

املشــروعات يف تراجــع.
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فاعليــة  وأكثــر  أفضــل  إيجــاد طرائــق  فقــط  التكنولوجيــا  تســتطيع  بالتأكيــد 
الســتخدام النفــط املتبقــي، لكــن هــذه الكفــاءة املتزايــدة ال تعنــي شــيئاً ما لم نســتخدم 
نفطــاً أقــل بشــكل عــام. حتــى الوقــت احلالــي، كلمــا حصلنــا علــى كفــاءة أكثــر، زاد 
اســتخدامنا للنفــط. يجــب عكــس هــذا االجتــاه إذا أردنــا أن نتعامــل بشــكل فعــال مــع 

هــذه األزمــة. ومــع ذلــك، يف اقتصــاد الســوق احلــرة، هــذا غيــر مرجــح.

 The Deep Hot ،1999 لقــد اقتــرح الدكتــور تومــاس غولــد يف كتابــه الصــادر عــام
Biosphere ، نظريــة مفادهــا أن النفــط يأتــي مــن أعمــاق قشــرة األرض، متخلفــاً 

عــن بعــض األحــداث البدائيــة يف تكويــن األرض، عندمــا تشــكلت الهيدروكربونــات. 
ــي أن الوقــود األحفــوري هــو يف الواقــع مــورد  ــه صحيحــة، قــد يعن إذا كانــت نظريت

متجــدد.

لألســف، ثبــت أن نظريتــه كانــت خاطئــة مــراراً وتكــراراً. وكمــا قــال ســتيف 
دروري، الــذي راجــع كتــاب غولــد ملجلــة جيولوجيــة »أي عالــم يف األرض ســوف 
يســعد بقــراءة الكتــاب، ألنــه مــادة مســلية، ولكــن حتــى املبتــدئ ســيرى الفجــوات 
الكبيــرة التــي جتنبهــا غولــد مبهــارة. إنهــا اجلــزء األكبــر مــن األدلــة الدنيويــة بشــأن 
الهيدروكربونــات علــى كوكبنــا«. عندمــا ســئل عــن صحــة نظريــات مثــل نظريــات 
غولــد، أجــاب الدكتــور كولــن كامبــل: يحــدث النفــط يف بعــض األحيــان يف الصخــور 
فــة، ممــا قــد يدفــع النــاس إلــى قبــول هــذه النظريــة، ولكــن  البلوريــة املكســورة أو املجَوّ
يف جميــع احلــاالت يوجــد تفســير ســهل للهجــرة اجلانبيــة مــن املصــادر الطبيعيــة. 
ــة. ال أحــد يف الصناعــة  ــة ارتباطــاً واضحــاً باألصــول العضوي ــة النظيري توفــر األدل
يعطــي أدنــى مصداقيــة لهــذه النظريــات: بعــد احلفــر ملــدة 150 عامــاً يعرفــون القليــل 
عنهــا. فكــرة أخــرى مضللــة تتعلــق بإعــادة تعبئــة حقــول النفــط. بعضهــا كذلــك، لكــن 

النفــط يتســرب ببســاطة مــن تراكــم أعمــق.
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أخيــرًا، فــإن فرضيــة أعمــاق األرض فيهــا عيــب قاتــل: إذا كان النفــط، بالفعــل، 
قــد تشــكل حتــت حــرارة وضغــط شــديدين يف مركــز األرض، فإنــه مييــل إلــى التفــكك 
حيــث يرتفــع مــن مناطــق درجــة احلــرارة والضغــط املرتفعــن إلــى املناطــق احلميــدة، 

وهــي عالــم أكثــر بــرودة، ومنخفــض الضغــط وأقــرب إلــى ســطح األرض.

لقد أفاد عدد سبتمبر 2003 من World Oil أن شركة Chevron-Texaco تخطط 
للتخلــص مــن 550 محطــة تعبئــة يف الواليــات املتحــدة؛ و900 يف آســيا وأفريقيــا؛ 
وعمليــات البيــع بالتجزئــة والتكريــر يف أوروبــا وأمريــكا اجلنوبيــة وأســتراليا والشــرق 

األوســط؛ واالستكشــاف واإلنتــاج يف أمريــكا الشــمالية وبحــر الشــمال وبابــوا.

هــذه هــي تصرفــات شــركة تخطــط الســتراتيجية تراجــع مربحــة، والتــي ســتكون 
بالفعــل واقعيــة بالنظــر إلــى الــذروة واالنحــدار املرتقبــن لإلنتــاج العاملــي. العمــل 

يســلم رســالة أوســع.

يف عــام 1972، صــدم نــادي رومــا (COR) العالــم بدراســة بعنــوان حــدود النمــو، 
والتــي خلصــت إلــى مــا يأتــي:

1• إذا اســتمر الســكان يف النمــو والتصنيــع كمــا كان، فســوف ينفــد املجتمــع مــن .
املــوارد املتجــددة بحلــول عــام 2072. وســيتبع ذلــك اضطــراب جماعــي.

2• حتــى لــو تضاعــف عــرض املــوارد بطريقــة ســحرية، فقــد يحــدث االنهيــار نتيجــة .
للتلوث.

يف كثيــر مــن األحيــان، عندمــا يقــوم شــخص مــا بعمــل تنبــؤ بنــوع »نهايــة العالــم«، 
يتــم االســتهزاء بــه باعتبــاره »نــادي رومــا«. هــذا مؤســف جــداً، حيــث يبــدو أن كام 
نــادي رومــا كان صحيحــاً. مــن تكلــم؟ ال أحــد غيــر ماثيــو ســيمونز، الــذي صــرح يف 
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عــام 2000 »بعــد فــوات األوان، تبــن أن نــادي رومــا كان علــى حــق. لقــد أهدرنــا 
ببســاطة 30 عامــاً مهمــًة بتجاهــل هــذا العمــل«.

ويف ماحظــة مماثلــة، أشــار ريتشــارد ســي دنــكان مــن معهــد الطاقــة مؤخــًرا: »إن 
تنبــؤات االســتنفاد الوشــيك للنفــط قدميــة قــدم الصناعــة نفســها، وهــذا لــم يتغيــر. 
ــار  ــاً الختب ــر حالي ــة املتوف ــط التاريخي ــات النف ــن بيان ــد م ــم املتزاي ــر هــو الك ــا تغي م
التوقعــات. ومــن بــن 44 دولــة منتجــة للنفــط، مــن الواضــح أن 24 دولــة علــى األقــل 
قــد جتــاوزت ذروة إنتاجهــا«. ومــن ثــم فــإن النقــاش حــول إنتــاج النفــط العاملــي حاليــاً 

ال يتعلــق بالتنبــؤ باملســتقبل بقــدر مــا يتعلــق بتســجيل التاريــخ كمــا يحــدث.

فيمــا يتعلــق بإمــدادات النفــط األمريكيــة، كان هناك يف الســبعينات منتجو النفط 
»املتأرجحــون« اآلخــرون مثــل فنزويــا الذيــن ميكنهــم التدخــل لســد فجــوة العــرض. 
ــاك أي  ــن يكــون هن ــم، ل ــع أنحــاء العال ــه يف جمي ــاج النفــط ذروت ــغ إنت مبجــرد أن يبل
منتجــن متأرجحــن ملــلء الفجــوة. يف العــدد األخيــر مــن النشــرة اإلخباريــة جلمعيــة 
ــور كولــن كامبــل كيــف أن نقــص النفــط العاملــي  دراســة ذروة النفــط، أوضــح الدكت
ــي، عندمــا  ــى الوقــت احلال القــادم ســيكون مختلفــاً عــن نقــص النفــط الســابق: حت
وصــل بلــد أو مقاطعــة أو منطقــة فرديــة إلــى هــذه النقطــة )انخفــاض اإلنتــاج(، 
فإنهــا تشــتري ببســاطة مــن مــكان آخــر. ولكــن مــاذا ســيحدث عندمــا يكــون التراجــع 

ظاهــرة عامليــة؟

يف البدايــة ســيرفض، وســيكون هنــاك الكثيــر مــن الكــذب والتعتيــم. ثــم ترتفــع 
األســعار وينخفــض الطلــب. األثريــاء ســوف يزايــدون علــى الفقــراء مقابــل اإلمــدادات 

املتاحــة. ســيظهر النظــام يف البدايــة إلعــادة التــوازن. 
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ســتصير اندفاعــة الغــاز أكثــر جنونــاً. ســيدرك النــاس أن إنشــاء محطــات الطاقــة 
النوويــة يســتغرق مــا يصــل إلــى عشــر ســنوات. ســوف يــدرك النــاس أيضــاً أن الريــاح 
واألمــواج والطاقــة الشمســية ومصــادر الطاقــة املتجــددة األخــرى كلهــا هامشــية جــداً 
وتســتهلك الكثيــر مــن الطاقــة يف بنائهــا. ســيكون هنــاك اندفاعــة للمركبــات واملعدات 
األكثــر كفــاءة يف اســتهاك الوقــود. لــن يكــون الفقــراء قادريــن علــى حتمــل تكاليــف 

االســتثمار أو الوقــود.

بشــدة.  مســعوراً  أمــراً  واســتغالهما  والغــاز  النفــط  عــن  التنقيــب  ســيصير 
ســيقرر املزيــد واملزيــد مــن البلــدان االحتفــاظ بإمــدادات النفــط والغــاز لشــعوبها. 
ســتتجاهل جــودة الهــواء مــع زيــادة إنتــاج الفحــم واســتهاكه مــرة أخــرى. مبجــرد أن 
يبــدأ االنخفــاض بالفعــل، ســينخفض إنتــاج الســوائل بــا هــوادة بنســبة 5 % ســنوياً. 
ســترتفع أســعار الطاقــة بــا رحمــة. ســوف يصيــر التضخــم مســتوطناً، وســوف تندلع 

النزاعــات علــى املــوارد.

ــا، مــرة أخــرى. إذاً مــا اجلديــد؟ كان مــن املفتــرض أن تكــون  »نهايــة العالــم« هن
موضــة مشــكلة العــام Year 2000 problem  (Y2K)  2000 هــي نهايــة العالــم، واتضــح 

أنهــا كانــت ضجــة كبيــرة عــن ال شــيء.

ذروة النفــط ليســت مثــل موضــة Y2K. تختلــف ذروة النفــط عــن ســيناريوهات 
»نهايــة العالــم« الســابقة مثــل Y2K بالطرائــق اآلتيــة:

ــى ذلــك، فهــي . 1 ــى«. عــاوة عل ــل هــي »مت ــو« ب ــة »مــاذا ل ذروة النفــط ليســت حال
ليســت »زمنــاً خــال األلــف عــام القادمــة«، ولكنهــا »زمــن خــال الســنوات العشــر 

القادمــة«.

تعتمد ذروة النفط على حقائق علمية، وليس تخمينات ذاتية.. 2
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بــدأت احلكومــة والصناعــة التحضيــر لعــام 2000 ملــدة 5-10 ســنوات كاملــة قبــل . 3
حــدوث املشــكلة. نحــن يف غضــون 10 ســنوات مــن ذروة النفــط، ولــم نقــم بــأي 

اســتعدادات لذلــك.

ســوف تتطلــب االســتعدادات الازمــة للتعامــل مــع ذروة النفــط إصاحــاً كامــًا . 4
لــكل جانــب مــن جوانــب حضارتنــا. هــذا أكثــر تعقيــداً مــن إصــاح خطــأ يف 

احلاســوب.

عــاوة علــى ذلــك، يعتبــر النفــط أكثــر أهميــة لوجودنــا مــن أي شــيء آخــر، حتــى . 5
أجهــزة احلاســوب. لــو حتققــت تنبــؤات عــام 2000، لعــادت حضارتنــا إلــى عــام 
ــا نتعافــى. عندمــا يأتــي االنهيــار النفطــي، ســتعود  1965. مــع مــرور الوقــت، كن
ــاً  ــاح اقتصادي ــث ال يوجــد نفــط مت ــى، حي ــن نتعاف ــى عــام 1765. ل ــا إل حضارتن

الكتشــاف مــا ميكــن أن يســاعدنا علــى التعــايف.



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 186



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 187

• كيــف يرتبـــط كـــل هــذا بتغـــــير املناخ العاملي؟	
يرتبــط اســتهاك الوقــود األحفــوري وتغيــر املنــاخ العاملــي ارتباطــاً وثيقــاً. وفقــاً 
ــاط  ــاك ارتب ــل معهــد العمــوم العاملــي، كان هن ــا مــن قب ــي جــرى حتليله ــات الت للبيان
يقــارب 100 % بــن منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي العاملي وانبعاثات غــازات االحتباس 

احلــراري مــن اســتهاك الطاقــة الهيدروكربونيــة.

وفقــاً لتقريــر صــدر مؤخــراً عــن البنتاغــون، ميكــن أن يــؤدي تغيــر املنــاخ املفاجــئ 
إلــى دفــع الكوكــب إلــى حافــة الفوضــى حيــث تطــور البلــدان تهديــداً نوويــاً للدفــاع 

عــن إمــدادات الغــذاء وامليــاه والطاقــة املتناقصــة وتأمينهــا.

ويشــير التقريــر إلــى أنــه يف عــام 2020 ســيصير التغلــب علــى النقــص »الكارثــي« 
يف إمــدادات امليــاه والطاقــة أكثــر صعوبــة، ممــا يدفــع الكوكــب إلــى احلــرب. وخلــص 
التقريــر إلــى أن »ســيناريو وشــيك لتغيــر مناخــي كارثــي أمــر معقــول وســيتحدى 

األمــن القومــي األمريكــي بطرائــق ينبغــي النظــر فيهــا علــى الفــور«.

ســيؤدي تغيــر املنــاخ العاملــي الكارثــي والنقــص احلــاد يف النفــط إلــى إحــداث 
ضربــة واحــدة أو اثنتــن ميكــن أن تقضــي علــى اجلنــس البشــري إلــى األبــد إذا لــم 

ــا علــى محمــل اجلــد. نبــدأ يف أخــذ وضعن

ال توجــد طريقــة ســوف تنقــرض البشــرية مــن خالهــا بســبب ذروة النفــط. مــا 
الدليــل العلمــي علــى هــذا االدعــاء؟ بخــاف تفاؤلــك أو إميانــك بالتكنولوجيــا أو 
إميانــك بالســوق، ليــس لديــك شــيء. مــن ناحيــة أخــرى، يخبرنــا العلــم البيولوجــي 
أننــا قــد ننقــرض نتيجــة ذروة النفــط. وفقــاً لعالــم األحيــاء ديفيــد برايس: إن الســكان 
الذيــن ينمــون اســتجابًة ملــوارد وفيــرة ولكنهــا محــدودة، مييلــون إلــى اســتنفاد هــذه 



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 188

ــن  ــة ل ــوارد املتبقي ــراد أن امل ــه األف ــذي يكتشــف في ــت ال ــول الوق ــاً. بحل ــوارد متام امل
تكــون كافيــة للجيــل القــادم، يكــون اجليــل القــادم قــد ولــد بالفعــل. ويف كفاحــه مــن 
أجــل البقــاء، يســتخدم اجليــل األخيــر كل خــردة، حتــى ال يبقــى شــيء ميكــن أن 

يحافــظ حتــى علــى عــدد قليــل مــن الســكان.

ومــع ذلــك، فــإن القضيــة ليســت »كميــة النفــط املتبقيــة لدينــا« ولكــن بشــكل أكثــر 
حتديــداً، »مقــدار النفــط الرخيــص املتبقــي لدينــا«. وبالنظــر إلــى التكــرار الــذي قــد 
يســيء فيــه النــاس فهــم هــذا، ســوف نتطــرق للحديــث مــرة أخــرى قبــل االنتقــال إلــى 
القســم الاحــق: لقــد جــرى تزويــد األرض بـــ 2000 بليــون برميــل مــن النفــط. لقــد 
اســتخدمنا نحــو 1000 بليــون برميــل. اعتبــاراً مــن عــام 2003، صرنــا نســتهلك نحــو 
ــى 28 بليــون برميــل يف  28 بليــون برميــل ســنوًيا. 1000 بليــون برميــل مقســومة عل
الســنة = 35.7 ســنة مــن النفــط املتبقــي. مــع أن التحليــل يبــدو واضحــاً، إال أنــه ال 

يراعــي عاملــن:

ازدياد الطلب كل عام مع منو السكان وتصنيعهم بشكل متزايد.. 1

ارتفاع التكلفة مبجرد جتاوزنا الذروة.. 2

ولكــن كيــف ســيؤثر النقــص القــادم يف النفــط علــى نظامنــا املصــريف والنقــدي؟ 
يبــدو أن هــذه القضيــة »نقطــة عميــاء« للعديــد مــن األشــخاص القلقــن بشــأن 
ــى  ــاس عل ــث عــن ذروة النفــط، يركــز الن ــد احلدي ــات ذروة النفــط. عــادة، عن تداعي
إيجــاد حــل ســحري بديــل للنفــط. ولكــن حتــى يف حالــة وجــود مثــل هــذا املــورد، فإنــه 
لــن يحــل مشــكاتنا مــا لــم ينفــذ بالتزامــن مــع إصــاح شــامل لنظامنــا النقــدي. 
ــكاس لنظــام الطاقــة  الســبب بســيط: النظــام النقــدي هــو يف احلقيقــة مجــرد انع

ــا. لدين
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ــذي يوضــح  ــي، ال ــة الشــكل اآلت ــن خــال مقارن ــك بســهولة م ــح ذل ــن توضي ميك
نصيــب الفــرد مــن النــاجت القومــي اإلجمالــي مــا كان عليــه يف عــام 1925 إلــى مــا كان 
متوقعــاً أن يكــون يف عــام 2025، مــع الشــكل اآلتــي الــذي يوضــح إنتــاج النفــط مــا 

كان عليــه يف عــام 1950 إلــى مــا هــو متوقــع أن يكــون يف عــام 2050.

نصيب الفرد من الناجت القومي اإلجمالي بن عامي 2050-1925.
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ــه  يُصمــم النظــام النقــدي لشــيء واحــد هــو: النمــو. وحتــى ينمــو أي نظــام، فإن
يتطلــب إمــداداً متزايــداً باســتمرار مــن الطاقــة. كان لدينــا إمــداد متزايــد مــن الطاقــة 

بشــكل مســتمر مــع تقدمنــا يف منحنــي إنتــاج النفــط )الطاقــة( إلــى أعلــى.

 لكننــا حاليــاً عالقــون يف نظــام يتطلــب النمــو، لكننــا علــى وشــك احلرمــان مــن 
الطاقــة الزائــدة الازمــة لهــذا النمــو. لــم يصمــم نظامنــا النقــدي لهــذه احلالــة 

ــل آخــر. ــاك بدي ــس هن ــار. لي ــه ينه ــو، فإن ــم يســتطع النم ــة. إذا ل الطارئ

ــك  ــل، نأمــل أن يكــون كذل ــم يكــن النطــاق الضخــم ملشــكلتنا واضحــاً بالفع إذا ل
حاليــاً. يتطلــب التعامــل مــع أزمــة النفــط أكثــر بكثيــر مــن مجــرد إيجــاد بديــل للنفــط. 
يتطلــب اســتبدال النظــام النقــدي القائــم علــى النمــو بنظــام احلالــة املســتقرة. هــذا 

مشــروع ال ميكــن املبالغــة يف أبعــاده األســطورية.
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إدارة االنهيــــار والتعامــــل مع التداعيــــــات

قــدم النائــب اجلمهــوري عــن الواليــات املتحــدة روســكو بارتليــت قــراراً ملجلــس 
النــواب مــع ســبعة رعــاة مشــاركن يشــير إلــى النطــاق املطلــوب ألي حــل يهــدف إلــى 
معاجلــة ذروة النفــط. ينــص قــرار مجلــس النــواب رقــم 12 الصــادر عــن الــدورة الـــ 
110 للكونغــرس األمريكــي علــى مــا يأتــي: إذا جــرى حلهــا حاليــاً، فــإن رؤيــة مجلــس 

النــواب هــو:

جلعــل تكاليــف الطاقــة يف متنــاول اجلميــع، واحلــد مــن تأثيرنــا البيئــي، وحمايــة . 1
االزدهــار االقتصــادي، مبــا يف ذلــك عجزنــا التجــاري، يجــب علــى الواليــات 
املتحــدة التحــرك بســرعة لزيــادة اإلنتاجيــة التــي يســتخدم بها الوقــود األحفوري، 

وتســريع التحــول إلــى الوقــود املتجــدد واقتصــاد الطاقــة النظيفــة واملســتدام.

يجــب علــى الواليــات املتحــدة، بالتعــاون مــع حلفــاء دوليــن آخرين، إنشــاء مشــروع . 2
ــر«  ــى القم ــداع وإحســاس باحلاجــة امللحــة ملشــروع »رجــل عل ــة بحجــم وإب طاق

لتطويــر خطــة شــاملة ملواجهــة التحديــات التــي تطرحهــا ذروة النفــط.

وفقــاً ملاثيــو ســيمونز، انتهــى اجلدل بن املتشــائمن واملتفائلن حــول ذروة النفط. 
واتضــح أن كليهمــا كان علــى خطــأ. الوضــع أســوأ ممــا توقعــه حتــى املتشــائمون: فقــد 
تبــن أن املتفائلــن كانــوا علــى خطــأ. أصــدرت هيئــة احمللفــن احلكــم. لقــد خســر 
املتفائلــون. تثبــت الكثيــر مــن البيانــات امليدانيــة حاليــاً أن أطروحتهــم اإلجماليــة 

كانــت خاطئــة.
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لألســف، وللمفارقــة، قــد يكــون املتشــائمون علــى خطــأ أيضــاً. لكــن معظــم النــاس 
يفترضــون أن يــوم احلســاب هــذا ال يــزال بعيــداً بســنن. قــد يكونــون أيضــاً متفائلــن 

جداً. 

إذا كنــت تعتقــد أن مناقشــة ذروة النفــط وعواقبــه احملتملــة »متشــائمة«، اســأل 
نفســك:

هــل كان ونســتون تشرشــل »متشــائماً« عــام 1940 عندمــا قــال لبريطانيــا: »ليــس . 1
لــدي مــا أقدمــه لــك ســوى الــدم والكــدح والدمــوع والعــرق«؟

هــل كان ألبــرت أينشــتاين »متشــائماً« عــام 1939 عندمــا أخبــر فرانكلــن روزفلــت . 2
أن أملانيــا النازيــة كانــت بصــدد تطويــر قنبلــة ذريــة؟

هنــاك فــرق بــن »املتفائــل« واملغفــل. املتفائــل هــو الشــخص الــذي ينظــر إلــى 
احلقائــق القامتــة ويقــرر حتقيــق أقصــى اســتفادة مــن املوقــف. املغفــل هــو الشــخص 
الــذي ينظــر إلــى احلقائــق القامتــة ويقــرر جتاهلهــا ألنهــا مزعجــة جــداً. إذا كنــت 

تريــد جتاهــل الواقــع القاســي لــذروة النفــط، فــا تتــردد.

يبــدو أن هــذه مشــكلة خطيــرة، لكــن كمــا تعلــم، قــد أصــاب بالســرطان أو أتعــرض 
ــق  ــاذا يجــب أن أقل ــوارث األخــرى. مل ــن الك للدهــس بوســاطة ســيارة أو أي عــدد م

بشــأن هــذا أيضــاً؟

إن اإلصابــة مبــرض يهــدد احليــاة، أو دهــس الســيارة، أو التعــرض لكارثــة مماثلــة 
هــي احتماليــة قــد تؤثــر عليــك يومــاً مــا. لكــن نضــوب النفــط هــو أمــر مؤكــد يؤثــر 
عليــك بالفعــل، ومــن احملتمــل أن يؤثــر عليــك كثيــراً يف املســتقبل. ســيضمن رفضــه 

حاليــاً أنــه ســيصيبك بشــكل أقــوى يف املســتقبل.
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مــا هــي بعــض اخلطــوات التــي ميكــن أن نتخذهــا كمجتمــع للتعامــل مــع ذروة 
النفــط؟ مــا هــي بعــض السياســات العامــة التــي، إذا جــرى تنفيذهــا، ستســاعدنا يف 

إدارة هــذا االنهيــار بــدالً مــن الوقــوع فيــه فقــط؟

ذروة النفــط ســتحدث وال ميكننــا إيقافهــا. لكننــا قــد نكــون قادريــن علــى تقليــل 
مقــدار املعانــاة مــع تعظيــم فــرص بنــاء حضــارة مــا بعــد النفــط الناجحــة إذا طبقنــا 

سياســات عامــة مناســبة مثــل:

أ. اإلجـــــراءات املتحضـــــرة لدعــــم تخفيــــض عدد الســـــكان

الســبب الرئيســي ألزمــة الطاقــة التــي تلــوح يف األفــق هــو حقيقــة أن العالــم لديــه 
عــدد أكبــر مــن النــاس ممــا ميكــن دعمــه يف بيئــة مســتقرة للطاقــة املتجــددة. احلــل 

الواضــح هــو تقليــل عــدد ســكان العالــم بأكثــر الطرائــق حتضــراً مثــل:

إعــام النــاس بالطبيعــة احلقيقيــة لألزمــة ونطاقهــا. ميتنــع الكثيــرون طواعيــة . 1
عــن إجنــاب املزيــد مــن األطفــال إذا كانــوا علــى درايــة بوضعنــا.

إيجــاد حلــول عمليــة وإنســانية وعادلــة للهجــرة. يف الواليــات املتحــدة، مــن املتوقــع . 2
أن تأتــي الغالبيــة العظمــى مــن منونــا الســكاني مــن الهجــرة. يف حــن أن الهجــرة 
ــة  ــة مــن منظــور اقتصــادي أو إنســاني، إال أنهــا ســتكون كارثي قــد تكــون مرغوب

مــن وجهــة نظــر بيئيــة.
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ب. تدابيـــــــر تعزيـــز احلفـــظ

قــد ال يكــون احلفــظ شــائعاً، لكــن بدونــه، ال أمــل لدينــا يف التعامــل بشــكل فعــال 
مــع نقــص النفــط القــادم. يجــب أن تشــمل تدابيــر احلفــظ تدابيــر مــن أجــل:

إلغاء التخفيضات الضريبية لسيارات الدفع الرباعي.. 1

إصدار تشريعات تفرض معايير أعلى لكفاءة الوقود.. 2

متويــل برامــج لتشــجيع اســتخدام مرافقــي الســيارات ووســائل النقــل العــام وركــوب . 3
الدراجات.

خفــض اإلعانــات لألعمــال التجاريــة الزراعيــة مــع دعــم برامــج الزراعــة احملليــة . 4
واملجتمعيــة يف الوقــت نفســه.

ج- تدابير دعم الطاقة البديلة واملتجددة

إذا لــم نتخــذ إجــراءات فوريــة وواســعة النطــاق ومســتمرة للتحــول إلــى الطاقــة 
املتجــددة، فــإن احلضــارة ســتواجه أشــد االضطــراب ورمبــا األكثــر عنفــاً يف التاريــخ 

احلديــث.



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 195

هنــــالك عــــدة طـــــــرائق لعمل هذا:

متويــل مشــروع »مانهاتــن« أو »أبولــو« لتســريع تطويــر الطاقــة املتجــددة. احللــول . 1
متواضعــة، لكنهــا كل مــا لدينــا، لذلــك نحــن بحاجــة إلــى توســيع نطاقهــا قــدر 

اإلمــكان يف أقــرب وقــت ممكــن.

األلــواح . 2 بتركيــب  يقومــون  الذيــن  املنــازل  ألصحــاب  ضريبيــة  إعفــاءات  منــح 
املماثلــة. األنظمــة  أو  الهــواء  طواحــن  أو  الشمســية 

متويل النقل العام بدرجة أكبر بكثير مما ميول حاليًا.. 3

دعم املؤسسات التعليمية التي لديها تخصصات مثل »االقتصاد املستدام«.. 4

د- اجراء إصالح شامل للنظام النقدي القائم على الديون

أي نظــام اقتصــادي يتطلــب منــواً دائمــاً ســينهار يف النهايــة علــى نفســه، بغــض 
ــن  ــر أنفســنا م ــون حتري ــن املرجــح أن يك ــة. م النظــر عــن مصــدر )مصــادر( الطاق
براثــن هــذا النظــام أكثــر صعوبــة بكثيــر مــن حتريــر أنفســنا مــن االعتمــاد علــى 
الوقــود األحفــوري. يجــب أال نــدع ضخامــة هــذا التحــدي تثنينــا عــن مواجهتــه. بــدون 
تغييــر طريقــة عمــل األمــوال، لــن تفيدنــا جميــع برامــج الطاقــة املتجــددة يف العالــم 

بــأي شــيء.
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مــا هــي بعــض اخلطــوات التــي ميكننــي اتخاذهــا شــخصيًا يف األيــام القليلــة املقبلــة 
لبــدء معاجلــة هــذا املوقــف؟

القائمــة اآلتيــة ليســت شــاملة بــأي حــال مــن األحــوال. هــذه ليســت ســوى بعــض 
اخلطــوات البســيطة التــي ميكنــك البــدء يف اتخاذهــا علــى الفــور.

ثقف نفسك حول ذروة النفط وتداعياته.. 1

ثقــف اآلخريــن. إذا لــم تكــن متأكــداً مــن كيفيــة القيــام بذلــك، فكــر يف إقراضهم . 2
هــذا الكتاب.

ابحــث عــن األشــخاص ذوي التفكيــر املماثــل. هنــاك مجموعــات ذروة النفــط . 3
تتشــكل يف جميــع أنحــاء العالــم.

قم بإجراء عمليات البحث يف Google عن ذروة النفط كلما سنحت لك الفرصة. . 4
نظراً ألن املزيد من األشخاص يبحثون عن »ذروة النفط«، سياحظ األشخاص 

يف Google ذلك. قد يؤدي هذا إلى زيادة التغطية اإلعامية السائدة.

قلــل مــن اســتهاك اللحــوم بقــدر مــا تســتطيع. اللحــوم هــي شــكل غيــر عــادي . 5
مــن األطعمــة كثيفــة االســتهاك للطاقــة.

ــدأ يف اســتخدام دراجتــك أو وســائل النقــل العــام بــدالً مــن ســيارتك، كلمــا . 6 اب
أمكــن ذلــك. إذا كان مجتمعــك لديــه جمعيــة تعاونيــة للســيارات، انضــم إليــه. 

إذا لــم يكــن لــدى مجتمعــك جمعيــة تعاونيــة للســيارات، فابــدأ بواحــدة.

قلل من شرائك للسلع االستهاكية بقدر ما تستطيع.. 7
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قلــل مــن اســتهاكك للكهربــاء قــدر اإلمــكان. ضــع يف اعتبــارك االســتثمار يف . 8
عناصــر مثــل الفوانيــس التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية وشــواحن البطاريــات 
وأجهــزة الراديــو وســخانات امليــاه الشمســية وشــواحن احلاســوب احملمــول 

ــى ذلــك. ــي تعمــل بالدراجــات ومــا إل ــدات الت واملول

فكــر يف حتويــل ســيارتك إلــى وقــود حيــوي. ســيوفر لــك هــذا مزيــداً مــن املرونــة . 9
حيــث تصيــر أســعار الغــاز باهظــة الثمن.

ضــع يف اعتبــارك االلتحــاق بصــف الزراعــة العضويــة أو االنضمــام إلــى جمعيــة . 10
تعاونيــة غذائيــة محليــة. أنــت بحاجــة إلــى البــدء يف التعــرف علــى التربــة 

ــى النفــط. والزراعــة التــي ال تعتمــد عل

ابدأ يف تعلم اإلجراءات الطبية الطارئة األساسية.. 11

ــة، . 12 ــة احليوي ــاج بالطاق ــل الع ــة مث ــة الصحي ــة للرعاي ابحــث عــن أشــكال بديل
والتنــومي املغناطيســي الذاتــي، ومــا إلــى ذلــك. ســتصير الرعايــة الصحيــة 
القائمــة علــى األدويــة قريبــاً باهظــة الثمــن بالنســبة ألي شــخص باســتثناء 

األثريــاء.

تقليل عبء الديون اخلاصة بك قدر اإلمكان.. 13

ابــدأ يف التفكيــر يف كيفيــة النجــاة مــن انقطــاع التيــار الكهربائــي ونقــص الغــذاء . 14
واملــاء واالنهيــار االقتصادي.

ابــدأ بقبــول املــوت. حتــى لــو جنــوت، ستشــهد قــدراً غيــر مســبوق مــن املــوت . 15
واملعانــاة خــال املراحــل الاحقــة مــن انهيــار النفــط. ميكنــك كذلــك البــدء يف 

التحضيــر اآلن.
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تنميــة روح الدعابــة. كمــا ميكنــك أن تقــول، لــم أدع حقيقــة أننــي أمضــي أيامــي . 16
يف البحــث والكتابــة عــن »نهايــة العالــم« تضعــف حــس الدعابــة لــدي. املســتقبل 

لــن يكــون لطيفــاً. حــس الفكاهــة ســيجعل التعامــل معــه أســهل بكثيــر.

• كيــــف يجـــــب أن نســــتعد عاطفيــــًا؟	

إّن الطريقــة الوحيــدة التــي ســنتعامل بهــا بشــكل فعــال مــع نهايــة عصــر النفــط 
هــي التعامــل بشــكل فعــال مــع عواطفنــا.

التعامــــل مع اخلـــــــــوف. 1

وفًقــا للمؤلــف واملتحــدث التحفيــزي األكثــر مبيعــاً تونــي روبنــز، فــإن اخلــوف 
يحمــل رســالة: اخلــوف هــو ببســاطة توقــع أن شــيئاً مــا ســيحدث قريبــاً يحتــاج إلــى 
االســتعداد لــه. وكمــا جــاء يف شــعار فتــى الكشــافة: »كــن مســتعداً«. نحــن بحاجــة إمــا 

إلــى االســتعداد للتعامــل مــع املوقــف، أو القيــام بشــيء لتغييــره.

املأســاة هــي أن معظــم النــاس إمــا يحاولــون إنــكار خوفهــم، أو أنهــم يغرقــون فيــه. 
ــك  ــا، لذل ــي يحــاول اخلــوف إيصاله ــن النهجــن الرســالة الت ــرم أي مــن هذي ال يحت

سيســتمر يف ماحقتــك بينمــا يحــاول إيصــال رســالته.

أنــت ال تريــد االستســام للخــوف وتضخمــه مــن خــال البــدء يف التفكيــر يف 
أســوأ مــا ميكــن أن يحــدث، وال تريــد التظاهــر بأنــه ليــس موجــوداً.
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يكتــب روبنــز أن حــل اخلــوف هــو: راجــع مــا كنــت تشــعر باخلــوف منــه وقــم 
بتقييــم مــا يجــب عليــك فعلــه إلعــداد نفســك عقليــاً. اكتشــف اإلجــراءات التــي يتعــن 
عليــك اتخاذهــا للتعامــل مــع املوقــف بأفضــل طريقــة ممكنــة. أحيانــاً نكــون قــد قمنــا 
بــكل االســتعدادات املمكنــة لشــيء مــا؛ ال يوجــد شــيء آخــر ميكننــا القيــام بــه، لكننــا 
مــا زلنــا نســكن يف اخلــوف. هــذه هــي النقطــة التــي يجــب أن تســتخدم فيهــا التريــاق 
ــت كل مــا يف وســعك  ــم أنــك فعل للخــوف؛ يجــب أن تتخــذ قــراراً باإلميــان، مــع العل

لاســتعداد لــكل مــا تخشــاه.

ــا  ــا وعندم ــم شــيئاً م ــا ال نفه ــرت يحــدث اخلــوف عندم ــكل روبي ــول ماي ــا يق كم
نتوقــع، إمــا بوعــي أو بغيــر وعــي، يف املســتقبل. نخــاف مــن املجهــول واألشــياء التــي 
ال نريــد مواجهتهــا. عندمــا ال نواجــه مشــكات احلاليــة، فإننــا نضمــن أنهــا ســتكون 
أســوأ الحًقــا. كتــب كارل يونــغ Carl Jung: »أســاس كل األمــراض العقليــة هــو عــدم 
الرغبــة يف جتربــة معانــاة مشــروعة«. أفضــل طريقــة للتوقــف عــن العيــش يف خــوف 
هــو تثقيــف الــذات ... تســليح العقــل، إذا جــاز التعبيــر. الطريقــة األكثــر روحيــة 
للتعامــل مــع اخلــوف هــي االقتــراب منــه بــدالً مــن الهــروب منــه. ومــن هــذا االلتــزام 

يجــري إحــراز تقــدم حقيقــي وتصيــر احللــول غيــر املرئيــة حلــوالً حقيقيــة.

ــل  ــت تتخــذ بالفع ــه، فأن ــف نفســك حــول ذروة النفــط وتداعيات مــن خــال تثقي
خطــوات للتعامــل مــع اخلــوف. إذا كنــت تتجــول وترجتــف خوفــاً، فســتجذب الظــروف 
اخلارجيــة التــي تفاقــم خوفــك. لهــذا الســبب، مــن األهميــة مبكان أن نســعى جاهدين 
ــق باألســاليب العمليــة  ــر إنتاجيــة مــن اخلــوف. فيمــا يتعل جلعــل حــاالت الوعــي أكث
للتعامــل مــع اخلــوف، هــذا مســعى فــردي إلــى حــد كبيــر. ســوف جتــد األشــياء التــي 

تناســبك، لكــن ضــع يف اعتبــارك أن العمــل هــو تريــاق للقلــق.
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اعتبار انهيار احلضارة القائمة على النفط فرصة وليس مأساة. 2

معظمنا يف البلدان القائمة على االستهاك أناس طيبون جداً. يف قلوبنا، نؤمن 
أو نسيء معاملة  أبداً  نعتدي  والعدالة. لن  العليا مثل املساواة واألخوة  باملثل  حقاً 
إنسان أو نقتله ملجرد احلصول على شيء منه. ومع ذلك، لدعم أسلوب حياتنا القائم 

على النفط واالستهاك، تعمل حكومتنا على القيام بهذه األشياء من أجلنا.

إذا شــعر املواطــن العــادي باملعانــاة الناجتــة عــن إنتــاج كل قطعــة مــن الباســتيك 
يف منزلــه، وكل غالــون مــن النفــط يف خــزان الغــاز، وكل قطعــة مــن الطعــام علــى 
مائــدة العشــاء، فمــن احملتمــل أن يكــون مريضــاً يف معدتــه وســيكون كذلــك. لذلــك 

كــن علــى اســتعداد لفعــل كل مــا يلــزم لتغييــر األشــياء.

ســوف جتبرنــا ذروة النفــط علــى تغييــر األشــياء. ذروة النفــط تعنــي أن نهايــة 
العالــم كمــا نعرفــه علــى عتبــة بابنــا. وهــذا يعنــي أيضــاً أن لدينــا فرصــة خللــق عالــم 
ــاة  ــم يعــد أســلوب احلي ــام مــع نفســها واألرض. ل جديــد تعيــش فيــه البشــرية يف وئ
هــذا مجــرد »الشــيء الصحيــح الــذي ينبغــي عملــه«. إنهــا حاليــاً ضــرورة إذا أردنــا 

البقــاء علــى قيــد احليــاة كنــوع.

يف كتــاب احلقيقــة حــول احلــرب والنفــط: أزمــة الطاقــة العامليــة القادمــة، يتبنــى 
املؤلــف ســتيفن هاميلتــون بيرجــن موقفــاً متفائــًا بــأن العالــم األفضــل ســوف ينهــض 
مــن الرمــاد. وفقــاً لبيرجــن، هنــاك نــوع مــن األزمــات موضــع ترحيب تقريبــاً للتخلص 
ــؤدي إلــى شــكل مــن أشــكال  ــة، ممــا ي مــن حكومــة ال قيمــة لهــا وإدارة كليبتوقراطي

احليــاة اجلديــدة األفضــل.

تســاءل الكثيــر بعصبيــة: مــا الــذي ســيحل محــل نظــام املــزارع؟ كيــف ســيحصلون 
علــى طعامهــم؟ ملــن ســيعملون؟ هــل كانــت لديهــم املهــارات الازمــة للبقــاء علــى قيــد 

احليــاة يف طريقــة احليــاة اجلديــدة هــذه؟ مــاذا ســيحدث لعائاتهــم؟
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وبإلقــاء نظــرة صادقــة علــى مــا يتطلــب منــا حــل هــذه املشــكلة القيــام بــه يف 
الســنوات العشــر القادمــة واســأل نفســك: »هــل هــذا ممكــن حتــى عــن بعــد؟«

تقليــل اســتهاكنا للنفــط بنســبة 75-90 %. ســيوفر لنــا هــذا نحــو 25-35 ســنة . 1
إضافيــة لانتقــال إلــى مصــادر متجــددة، وأكثرهــا وعــداً هــي طاقــة الريــاح 

والطاقــة الشمســية.

رفــع مســتوى اســتخدامنا لطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية. )نحصــل حالياً على . 2
40 % مــن طاقتنــا مــن النفــط. ونحصــل علــى أقــل مــن 0.14 % مــن طاقــة الريــاح 
والطاقــة الشمســية معــاً( لزيــادة اســتخدامنا لطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية، 
يكــون هــذا أمــراً مســتحيًا إذا حاولنــا تقليــل اســتهاك النفــط بنســبة 90-75 %، 
حيــث تتطلــب عمليــة تنفيــذ طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية كميــة هائلــة مــن 

النفــط. توجــد املشــكلة نفســها إذا ســلكنا الطريــق النــووي.

تقليــل عــدد ســكاننا بطريقــة ال تنطــوي علــى أســلوب عنصــري أو فاشــي يف . 3
التحكــم يف الســكان. 

معاجلة أزمة الغاز الطبيعي.. 4

عالــج حقيقــة أنــه بحلــول عــام 2030، سيســتهلك الفحم طاقة أكبر الســتخراجها . 5
ممــا يحمله.

االنتقال من اقتصاد قائم على )السوق / النمو( إلى حالة مستقرة.. 6



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 202



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 203

املراجــــــع

Chaudhuri, Uttam Ray, (2011), Fundamentals of Petroleum and Petrochemical 
Engineering, CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa 
business, Boca Raton.

Gluyas, Jon & Richard Swarbrick, (2004), Petroleum Geoscience, Blackwell Science 
Ltd., Maiden.

Guoyu, Li, (2011), World atlas of oil and gas basins, John Wiley & Sons Ltd.,  
Chichester, West Sussex.

Hall, Charles A. S. & Carlos A. Ramírez-Pascualli, (2013), The First Half of the Age 
of Oil, Springer New York.

Maugeri, Leonardo, (2006), The age of oil : the mythology, history, and future of 
the world’s most controversial resource, Praeger Publishers, 88 Post Road West, 
Westport.

Ogunsola, O., et al.; (2010), Oil Shale: A Solution to the Liquid Fuel Dilemma, 
ACS Symposium Series; American Chemical Society: Washington, DC.

Ralston, Jonah J., (2008), “PEAK OL”: The Evetual De of the Oil AGE, Directed 
Research Project, Master of Arts in International Affairs Washington University in St. 
Louis, Summer Semester.

Savinar, Matt, (2004), The Oil Age Is Over: What to Expect as the World Runs 
Out of Cheap Oil, 2005-2050, Santa Rosa.



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 204

موسوعة العمري

 فـي علوم األرض



هل انتهى عصر النفط؟

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 205




