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. والقرار هذا ليس بالجديد 2030يزل ابتداء من عام زين أو النوفمبر )تشرين الثاني( الجاري منع بيع السيارات التي تحرق البن 18قررت الحكومة البريطانية في 
. يكمن السبب 2035، ثم عدلت القرار إلى 2040 تخذت الحكومة قرارات سابقًا بمنع بيع السيارة الحارقة للبنزين بحلول عامإذ كانت قد اعلى بريطانيا، 

اني أكسيد ص انبعاثات ثًا إلمكانية تسويقها عالميًا وااللتزام بالتشريعات البيئية التي تقتضي تقليالرئيسي لهذه التغييرات في تشجيع صناعة السيارة الكهربائية نظر 
 .الكربون بسرعة أكبر

مة ببدء استبدال السيارات الجديدة )الكهربائية أو الهجينة( بالقدي 2030دي القرار الجديد في حال تنفيذه في عام وتتوقع نشرة بالتس النفطية اليومية أن يؤ 
. وتتوقع بالتس أيضًا أنه سيبلغ عدد السيارات 2030لول عام يل يوميًا بحألف برم 60)النفطية( إلى انخفاض استهالك وقود السيارات في بريطانيا نحو 

والمحفزات أو الضرائب  ،2040بالمائة من السيارات، وذلك بناء على عمر السيارات واستهالكها في عام  40نحو  2040بريطانيا بحلول عام  الكهربائية في
 .2019بالمائة في عام  3السيارات الكهربائية في بريطانيا نحو د بلغت نسبة التي ستقررها الحكومة الستبدال السيارات القديمة. وق

يون برميل يوميًا تأثيرًا كبيرًا مل 100ألف برميل يوميًا من الوقود من مجمل االستهالك النفطي العالمي اليوم البالغ نحو  60، ال يشكل انخفاض من الطبيعي
بنزين( قد أشرف بعد أكثر لواجب اإلشارة إلى أن عصر السيارة ذات محرك االحتراق الداخلي )النفط والإال أنه من اعلى الصناعة البترولية العالمية في حينه. 

وانين منع حرق الوقود األحفوري )النفط والغاز والفحم( التي أخذت مجراها من قرن على اكتشافه إلى التغيير الستعمال السيارة الكهربائية أو الهجينة. كما أن ق
وبية أخرى، حيث تولد الطاقة الكهربائية بالرياح أو الطاقة الشمسية ل الوقود المستعمل في محطات الكهرباء، كما هو األمر في ألمانيا ودول أور ًا والتي تشمأيض

 .)من ضمنه البترول(تقلص بدورها من استعمال الوقود األحفوري 
المشتركة، للبترول بحلول أواخر عقد الثالثينات، بالذات في أقطار السوق األوروبية  رة المستعملةلقد شرعت دول ومناطق أخرى قوانين مماثلة بمنع بيع السيا

نقل العام في المدن األميركية الكبرى( باستبدال الباصات وأيضًا والية كاليفورنيا. كما بادرت مصلحة النقل العام في مدينة نيويورك )أكبر مؤسسة من نوعها لل
، أن النرويج، الدولة البترولية، تعد أكبر دولة زل. وهناك صناعة رائجة للسيارات الكهربائية في الصين. ومن الجدير بالذكرمستعملة للديالكهربائية بتلك ال

 .أوروبية منتجة للسيارة الكهربائية
في كل من بريطانيا وبعض الدول ارضة بالفعل ضة قوية لهذا التغير في واحدة من أهم الصناعات العالمية. وقد برزت هذه المعمن الطبيعي أن تبرز معار 

ى ي هذه البالد التي تعاني خسارات كبيرة حاليًا وخسارات مضاعفة في حال انتشار السيارة الكهربائية، قد تؤدي إلاألوروبية، بالذات من قبل مصافي التكرير ف
وقود العضوي )المستخرج من النباتات( وذات االنبعاثات األقل لثاني ي استعمال الإغالق بعضها مستقباًل. ويطالب قطاع التكرير البريطاني، مثاًل، بالزيادة ف

 .الكربون، وبهذا يصبح من الممكن االلتزام بالقوانين البيئية الجديدة دون فك االعتماد عن الوقود البتروليأكسيد 
المتوقع اآلن التأخير البسيط هنا وهناك، اعتمادًا على الحوافز  متقدمة. وأن الواضح أن صناعة السيارة ووسائل النقل األخرى الكهربائية قد وصل إلى مرحلة من

يعني أنه من الممكن استعمال السيارات لتمديد استعمال السيارة القديمة )إذ إن معظم القوانين المشرعة حتى اآلن متعلقة ببيع السيارات الجديدة، ما  المتوفرة
بالتحول إلى السيارة  ل أن تفرض الدول ضرائب إضافية على السيارات القديمة المستهلكة لالستعجال. ومن المحتمالقديمة ما دام أنها صالحة لالستعمال(

سيارة محرك االحتراق الداخلي )النفط والديزل( إلى االنتقال إلى  الكهربائية. لكن، يتوقع في الوقت نفسه أن يتحول العالم بعد قرن ونصف القرن من استعمال
 .ل النصف الثاني من هذا القرنكهربائية خالالسيارة ال

بالمائة من الموازنة السنوية على الريع  90إلى  85هذا التحول الصناعي المهم؟ كيف سيتم تحويل االعتماد من  أين الدول النفطية الشرق أوسطية الكبرى من
من ثم بسرعة عاجلة )مع بداية منتصف القرن( على الطلب ومعه جيًا أواًل و لنفطي؟ ما االستعدادات لهذا التحول الذي بات على األبواب، والذي سيؤثر تدريا

 األسعار؟
بب طلب الحكومة االقتراض من األسواق ، التي تأخر النقاش بها حتى اآلن في البرلمان العراقي، والس2020ذ على سبيل المثال، الموازنة العراقية لعام لنأخ

ماليين موظف  6التقاعد لنحو من الجدير بالذكر أن الحكومة لم تدفع معاشات الموظفين الرسميين ورواتب  ت والرواتب(.العالمية لإليفاء بالتزاماتها )المعاشا
في حال استمرار ضعف أسعار النفط واستقرارها على  2021 كانون الثاني(مؤخرًا. واألنكى أن هناك تخوفًا أال تستطيع دفع المعاشات والرواتب لشهر يناير )

ياسات الكيدية ما بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة ر إقرار الموازنة وسياسة االقتراض نظرًا للخالفات القديمة والجديدة والسدوالرًا. تأخ 40نحو 
يعنيها، أو أن  قية، كأنه اللية في خضم التغيرات في الصناعة النفطية، فهو موضوع غائب عن الموازنة العراالفيدرالية. أما محاولة معالجة التحديات المستقب

ديات المستقبلية المستحقة بعد عقد من الزمن. وليتحمل الجيل المقبل المشاكل التي ستنتظره دون مهمتها معالجة تحديات اليوم فقط وغض النظر كليًا عن التح
 .ك من قبل المسؤولين اليومأدنى تحضير لذل

 


