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استقرار الطاقة أم شعور خاطئ باألمان
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تيم بورسيام

مدير باإلنابة 

          مبادرة أمن الطاقة واملناخ

الزمالء األعزاء، 

إنـه ملـن دواعـي رسورنـا أن نضـع بـني أيديكـم نتائـج اللقـاء 

ونحـن  للطاقـة.  الدوحـة  بروكنجـز  ملنتـدى  الرابـع  السـنوي 

فخـورون بالرشاكـة القيّمـة بني مركـز بروكنجز الدوحـة ومبادرة 

أمـن الطاقـة واملنـاخ، فثـامر هـذه الجهـود تبـدو جليـة يف هـذا 

التقريـر الـذي يتحـدث عـن فعاليـات املنتـدى وعـن مختلـف 

املنشـورات املعـدة سـلفاً لـه. 

لقـد حظيـت هـذه الرشاكـة بدعـٍم قـوي مـن خـالل الجهـود 

الكرميـة التـي بذلهـا سـعادة الدكتـور محمد بـن صالح السـادة، 

وزيـر الطاقـة والصناعـة يف دولـة قطـر، وسـعادة الشـيخ محمد 

بـن عبـد الرحمـن آل ثـاين، مسـاعد وزيـر الخارجيـة لشـؤون 

التعـاون الـدويل يف دولـة قطر. إذ كان تضافـر جهودهام يف دعم 

املنتـدى مبثابـة انجاٍز يـوازي برصانته تحليالت املنتدى للشـؤون 

االقتصاديـة والسياسـية مجتمعـة.

افتتـح املنتـدى كٌل مـن سـعادة السـيد محمـد بـن عبـد اللـه 

الرميحـي، مسـاعد وزيـر الخارجيـة  للشـؤون الخارجيـة يف دولة 

قطـر، ومارتـن إنديك، نائـب الرئيـس التنفيذي ملعهـد بروكنجز. 

وتنـاول املنتـدى  عالقـات الطاقـة بني الرشق األوسـط واألسـواق 

اآلسـيوية  والقـوى  املتحـدة،  والواليـات  أوروبـا  مثـل  القامئـة، 

لناشئة. ا

العـامل  أنحـاء  مختلـف  مـن  القـرار  وصّنـاع  الخـراء  واجتمـع 

ملناقشـة االتجاهـات الرئيسـية التـي تحدد شـكل مشـهد الطاقة 

العاملـي، بـدءاً مـن االبتـكارات التكنولوجيـة، التـي كشـفت عن 

إىل  وصـوالً  الصخـري،  والغـاز  النفـط  مـن  كبـرية  احتياطيـات 

الرصاعـات التـي هدّدت مصـادر الطاقة الرئيسـية وطـرق النقل 

يف منطقـة الـرشق األوسـط وشـامل أفريقيـا.

وتسـلّط هـذه الرشاكـة الضـوء عـىل التفاعـل بني أسـواق الطاقة 

والجغرافيـا السياسـية. إذ إّن تغـري رقـٍم واحـد، كسـعر برميـل 

النفـط الخـام، ميكـن أن ترتتـب عليه آثـار عميقة عىل سياسـات 

الحكومـات وقـرارات الـرشكات يف جميـع أنحـاء العامل، بـدءاً من 

جهـود إصـالح الدعـم ووصـوالً إىل اسـتخراج النفـط الصخري.

السـعر  هـذا  انخفـض   ،2014 العـام  مـن  يونيـو  شـهر  فبعـد 

بشـكٍل حـاد، عـىل الرغـم من التوسـع الرسيـع للدولة اإلسـالمية 

داخـل العـراق، وانشـغال ليبيا يف حرٍب أهلية شـاملة، واسـتمرار 

املواجهـة بـني روسـيا وأوروبا بشـأن أوكرانيا. ومل تبدأ األسـعار يف 

االرتفـاع سـوى يف اآلونـة األخـرية، بعدما أثـار تقـّدم الحوثيني يف 

اليمـن تدخالً عسـكرياً إقليميـا بقيادة أكر دولٍة مصـدرٍة للنفط 

العامل. يف 

إن التطورات التي شـهدتها األسـواق والسياسـات عىل حّد سـواء 

تثري العديد من األسـئلة االسـرتاتيجية، كاآليت:

كيـف سـتقوم املصـادر الجديـدة للغـاز الطبيعـي وطـرق 	 

للغـاز  العـام  املشـهد  تشـكيل  بإعـادة  الجديـدة  النقـل 

العـامل؟ يف  الطبيعـي  والغـاز  املسـال  الطبيعـي 

هـل نجـم عـن اعتـامد املسـتهلكني اآلسـيويني الرئيسـيني 	 

املتزايـد عـىل إمدادات الطاقـة من الرشق األوسـط اهتامٌم 

أكـر يف توفـري األمـن للمنطقـة؟

مـا هـو تأثـري انخفـاض أسـعار الطاقـة عـىل اإلنتـاج غـري 	 

املتجـددة؟ الطاقـة  مصـادر  يف  واالسـتثامر  التقليـدي 

كيـف ميكـن التفـاٍق نـووي محتمـل مـع إيـران - مـع مـا 	 

امـدادات  عـىل  يؤثـر  أن   - للعقوبـات  رفـعٍ  مـن  يرافقـه 

العامليـة؟ الطاقـة 

الطاقـة  مجـايل  يف  الخـراء  ناقـش  املنتـدى،  جلسـات  وخـالل 

والسياسـة من الرشق األوسـط وأوروبا وآسـيا والواليات املتحدة 

املواضيـع ضمـن مجموعـات عمـل  بعمـٍق وتباحثـوا يف هـذه 

خاصـة وحلقـات نقـاش موسـعة. ويتضّمن هـذا التقريـر النقاط 

الرئيسـية والنتائـج التـي خرجـت بهـا هـذه الجلسـات.

يعتمـد منتـدى بروكنجـز الدوحـة للطاقة عىل مشـاركة وخرات 

ذوي املصلحـة الرئيسـيني يف القطاعـني العام والخاص، سـواء من 

املنطقـة أو مـن الـرشق األوسـط ككل. ونحـن نتطلـع إىل العمل 

ضمـن بروكنجـز ومـع رشكائنـا لضـامن أن يسـتمر هـذا املرشوع 

يف إنتـاج أفـكار مهمـة يف عـامل الطاقة.

مع خالص االحرتام والتقدير،



يود منظمو منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة 2015 تقديم الشكر للمتحدثني املميزين واملشاركني الكرام الذين عملوا عىل أن 

تتكلل فعاليات هذا املنتدى بنجاٍح كبري.

وهم ممتنون بشكٍل خاص لكٍل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة يف دولة قطر؛ وسعادة 

السيد محمد بن عبد الله بن متعب الرميحي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية يف دولة قطر؛ وسعادة الشيخ محمد 

بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاين، مساعد الوزير لشؤون التعاون الدويل يف دولة قطر؛ وسعادة السيد عبد القادر عامرة، وزير 

الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، اململكة املغربية؛ وتوشيهيكو فوجي، نائب املفوض للشؤون الدولية، وكالة املصادر الطبيعية 

اليابان؛ وآموس هوكستني، املبعوث الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية، الواليات املتحدة؛ وستيفن لوفغروف،  والطاقة، 

األمني الدائم، وزارة شؤون الطاقة وتغري املناخ، اململكة املتحدة.

 كام يتقدم املنظمون بالشكر إىل كٍل من فيكرام ميهتا، ونادر سلطان، وهرمان فرانسني إلدارة الجلسات العامة، وإىل بسام 

فتوح، وناريندرا تانيجا، وغاريث ستانسفيلد إلدارة مجموعات العمل. وباإلضافة إىل ذلك، يستحق كٌل من مركز بروكنجز الهند 

وبروكنجز الصني الشكر الجزيل عىل الدعم املندفع الذي قدماه للمنتدى.

وهم أيضاً يقدرون كلَّ التقدير ما قّدمته املجموعة االستشارية للمنتدى من توجيٍه ومساهامت.

وأخرياً، يرغب املنظمون يف تقديم كلِّ الشكر والتقدير إىل فريق عمل مركز بروكنجز الدوحة ومبادرة بروكنجز ألمن الطاقة 

واملناخ ملا قدموه من مساعداٍت قيمة جديرة بالتنويه، مع شكٍر خاص يستحقه كٌل من تيم بورسيام، وروبن ميلز، وأندرو لير، 

لصياغة هذا التقرير وتحريره، وكذلك الشكر إىل سلطان بركات لقيامه بتوجيه هذه العملية.
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1 تقرير الطاقة  2015

الجيوسياسات املتغرية

كان مؤمتـر هـذا العـام مؤمتـراً أمنياً بقـدر ما كان منتـدى للطاقة. 
األوسـط  الـرشق  املتعمقـة يف  والرصاعـات  املتناميـة  فالتوتـرات 
وآسـيا وأوروبـا لهـا تداعيـات هامة تنعكـس عىل أسـواق الطاقة. 
ومـن املرّجـح أن يكون لضعـف الحدود وزيـادة التدخل األجنبي 
يف  األجنبـي  االسـتثامر  عـىل  سـلبي  تأثـري  الرصاعـات  هـذه  يف 
املنطقـة، مبـا يف ذلـك قطـاع النفـط والغـاز. ويف حـني أن الدرامـا 
الناجمـة عـن هـذه الرصاعـات قـد حظيـت بتغطيـٍة شـاملة مـن 
قبـل وسـائل اإلعـالم اإلقليميـة والدولية، فقـد أثار الهبـوط الحاد 
يف أسـعار النفـط والغـاز منـذ منتصـف العـام املـايض مناقشـاٍت 

مسـتفيضة ضمـن املجتمعـات املختصـة بالطاقـة.

ال خـالف عـىل القـول بـأن أسـواق الطاقـة ال ميكـن التنبـؤ بهـا – 
فهـي دامئـاً كذلـك – ولكـن التحـول السـيايس، والتغـري املناخـي، 
وأنـواع  التقليديـة،  غـري  الهيدروكربونيـة  املـواد  نجـم  وصعـود 
الطاقـة املتجـددة، كلهـا أمـوٌر تشـري إىل حـدوث تغـرياٍت نوعيـة 
يف عمليـات أسـواق الطاقـة العامليـة، غـري تلـك التـي تنشـأ عـن 
التفاعـل املعتـاد بني عوامـل العـرض والطلب والسـعر. ولذا، فإن 
العديـد مـن املراقبـني يـرون أن الهبوط الشـديد يف أسـعار النفط 
والغـاز يف أسـواق الطاقـة كافـة قـد قلـل مـن التأثـري املحتمـل 

للبيئـة الجيوسياسـية الراهنـة شـديدة التقلـب.

الفاعلـني مخاطـر عميقـة  العديـد مـن  يـرى  الخليـج،  ويف دول 
حـدوث  يف  أو  )داعـش(  اإلسـالمية  الدولـة  توسـع  إمكانيـة  يف 
تكـون  أن  للتصـورات  إيـران. وميكـن  قبـل  مـن  أجنبـي  تدخـل 
كافيـة السـتثارة اسـتجابة. ورغـم أن سـيطرة داعش عـىل األرايض 
مـا زالـت محـدودة، وافتقـار هـذا التنظيـم إىل موطـئ قـدم يف 
منطقـة الخليـج، إال أّن مثّة قلق كبري بشـأن املخاطر التي يشـكلها 
شـبه  يف  طهـران  تدخـل  شـبح  أمـا  الحكوميـني.  غـري  الفاعلـون 
الجزيـرة العربيـة – واحتـامل تهديـد اسـتقرار اململكـة العربيـة 
السـعودية – فقـد أثـار تعبئـة كـرى يف جميـع أنحـاء منطقـة 

الـرشق األوسـط وشـامل أفريقيـا. 

كذلـك، مثّـة قلـق كبـري مـن احتامل حـدوث انهيـاٍر آخـر يف قدرة 
الدولـة يف جميـع أنحـاء املنطقـة. وإذا ما أفلتت السـلطة بشـكٍل 
فوضـوي مـن مسـتوى الدولة، فغالبـاً ما تجد املؤسسـات املركزية 
صعوبـة يف اسـتعادتها، علـامً بأنـه مـن غـري املرجـح أن يتخـىل 

الفاعلـون غـري الحكوميـني، مثـل القبائـل، عـن نفـوٍذ اسـتحوذوا 
عليـه حديثـاً. وهـذا بدوره يؤثر سـلباً عـىل مناخ االسـتثامر وعىل 
الفاعلـني  النمـو االقتصـادي بشـكٍل عـام. وميكـن لهـؤالء  آفـاق 
أن يسـعوا إىل السـيطرة عـىل املـوارد، مبـا يف ذلـك النفـط والغـاز، 
لتمويـل عملياتهـم، وملنـح املـال إىل النخب املحليـة، أو للتعويض 
عـام يُنظـر إليـه بعـدم املسـاواة يف توزيـع الـروة. فـام حـدث يف 
الصومـال وجنـوب السـودان وليبيا وسـوريا، ومؤخـراً اليمن، كلها 
أمثلـة عـىل هـذه الديناميكيـة. ويف وضـعٍ مختلـٍف بعـض اليشء، 
عائـدات  مـن  الحصـة  أو  الخاصـة،  الحصـة  )سـواء  النفـط  كان 
النفـط االتحاديـة( أمـراً غايـًة يف األهميـة ملـرشوع بنـاء الدولـة 

الكرديـة يف العـراق. 

ويف إطـار معالجـة مسـألة األمـن يف منطقـة الخليـج، مـن غـري 
املرجـح أن تتخـىل الواليـات املتحـدة عـن دورها الرائـد للصني أو 
لغريهـا مـن الجهـات الفاعلـة. وهناك اسـرتاتيجية ممكنـة لحفظ 
التـوازن مـن بعيـد يف طـور التبلـور، من شـأنها اإلبقاء عـىل نفوذ 
الواليـات املتحـدة ونشـاطها قويـاً، ولكـن مـع وجوٍد أقـل مبارشة 
ووضوحـاً مـام كان سـائداً يف العقـود املاضية. ولكـن حتى مبادرة 
“الحجـم الصحيـح” هـذه قـد أسـهمت يف تعزيـز التصـور، سـواء 
أكان صحيحـاً أم ال، يف انسـحاب الواليـات املتحـدة عـىل املـدى 
الطويـل، وهـو رأٌي حظـي باملزيـد مـن الدعم بسـبب زيـادة ثقة 
الواليـات املتحـدة يف موقفهـا من الطاقـة، مدعوم مـن الطفرة يف 
إنتـاج النفـط والغاز داخلياً. واملناقشـات جاريـة اآلن يف العواصم 
اآلسـيوية بشـأن شـكل مسـاهمة هـذه الـدول يف الحفـاظ عـىل 
األمـن واالسـتقرار يف منطقـة الـرشق األوسـط وشـامل أفريقيـا يف 
املسـتقبل. وبالطبـع، نحـن بانتظـار رؤيـة كيـف سـيتأثر موقـف 
الواليـات املتحـدة بفرتٍة من انخفاض أسـعار النفط ومنافسـٍة من 
أوبـك أكـر حـدة، رمبـا تـؤدي إىل إبطـاء منـو اإلنتـاج مـن الصخر 
الزيتـي والرمـال النفطيـة يف أمريـكا الشـاملية. وحتـى اآلن، ظـلَّ 
إنتـاج الواليـات املتحـدة مرنـاً وصامـداً إىل حـٍد مـا يف مواجهـة 
انخفـاض األسـعار، ولكـن بعـض املراقبـني حـذروا مـن أن القطاع 
سـيواجه تحدياٍت أكر إذا ما اسـتمرت األسـعار منخفضة لشـهوٍر 

ورمبا لسـنواٍت يف املسـتقبل.

يف عـامٍل متعـدد األقطاب عـىل نحٍو متزايـد، ترز الحاجـة لتحويل 
املؤسسـات القامئـة وإنشـاء أخـرى جديـدة. وإلعطـاء مثـاٍل عـىل 
ذلك، نقول إن اآلراء تتباين حول تأثري أوبك، نظراً إىل أن املنتجني 

النقاط الرئيسية
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مـن خـارج أوبـك قـد زادت حصصهـم يف األسـواق العامليـة. فهل 
سـتكون أوبـك قـادرة عـىل الحفـاظ عـىل حصتهـا يف السـوق، أو 
عـىل اسـتيعاب طموحـاٍت إلنتاٍج أكـر يف كٍل من إيـران والعراق؟ 
وبالنظـر إىل مـا هـو أبعـد مـن ذلـك، فـإن مـن شـأن إنشـاء بنك 
االسـتثامر يف البنيـة التحتية اآلسـيوية، واسـرتاتيجية “حـزام واحد 
وطريـق واحـد” التـي تعتمدهـا الصني أن يشـّكال نقطـة هامة يف 
االبتعـاد عـن املؤسسـات التقليديـة التـي يهيمـن عليهـا الغـرب، 
مثـل البنـك الـدويل وصنـدوق النقـد الـدويل، أكر مـن تأثريها يف 

االنشائية. املشـاريع 

االقتصــاد الســيايس يف منطقــة الــرق األوســط وشــال 
افريقيــا وآســيا

لقـد أدى االنخفـاض يف أسـعار النفـط إىل نقل الروة مـن البلدان 
املصـدرة إىل البلـدان املسـتوردة. وبالنسـبة لبعـض املسـتوردين، 
جـاء انخفـاض األسـعار كحافـٍز لتقليـص الدعـم وإعـادة هيكلتـه 
وإلجـراء إصالحـاٍت اقتصاديـة واسـعة. كـام أظهـر الهبـوط الحايل 
يف أسـعار النفـط الخـام أن العديـد مـن الـدول املنتجـة أخفقـت 
يف تحسـني املرونـة املالية الخاصة بها. واتضح أن مسـتوى السـعر 
املنخفـض نسـبياً أوقـع الـرر بتلـك البلـدان األكـر اعتـامداً عىل 
سـعٍر مرتفـعٍ للنفـط ، وهـي فنزويـال وإيـران والعـراق والجزائـر 

وأنغـوال ونيجرييا وروسـيا.

وقـد أبـرز انخفـاض األسـعار أيضـاً الحاجـة إىل مزيـٍد مـن الرتكيز 
والعنايـة يف إجـراء مناقشـة علميـة حـول دعـم الطاقـة. وميكـن 
أن يتـم التمييـز بـني البلـدان املسـتوردة للنفـط )حيـث ميكن أن 
يُتخـذ الدعم كشـبكة أمـان اجتامعي للفقراء( والبلـدان املصدرة، 
حيـث ميثل الدعم قصـوراً واضحاً يف الكفاءة االقتصادية وخسـارة 
أملهـم  املشـاركون عـن  نفسـه، عـرَّ  الوقـت  اإليـرادات. ويف  يف 
يف أن توفـر أسـعار النفـط املنخفضـة نسـبياً فرصـًة القتصـادات 
دول منطقـة الـرشق األوسـط وشـامل أفريقيـا لرتتيـب أوضاعهـا 
الداخليـة، مـن حيث تحسـني منـاخ االسـتثامر، وسـن اإلصالحات 
التنظيميـة، وإجـراء تقييـامت هامة تتعلق بأنظمـة الدعم. وكحٍد 
أدىن، ميكـن العمـل عـىل توجيـه الدعـم ليسـتفيد منـه الفقـراء 
بشـكٍل خـاص، حيـث أن األفـراد األفضـل حـاالً هـم املسـتفيدون 
العديـد مـن  الشـامل. وهنـاك  الدعـم  تطبيـق  الرئيسـيون مـن 
األمثلـة حيـث تـم بالفعل تنفيـذ اإلصالحات، مثـل املغرب ومرص 

وباكسـتان. والهند 

ومـع ذلـك، ال يـزال الحصول عىل الطاقة بالنسـبة للشـعوب ذات 
الدخـل املنخفـض – ناهيـك عـن األبحـاث حـول هـذا املوضـوع 
– غـري كاٍف عـىل نطـاق واسـع، وهـذا عامـٌل يسـاهم يف دميومـة 
حلقـٍة مفرغـة مـن الفقـر وعـدم االسـتقرار السـيايس. والحصـول 
عـىل امليـاه هـو قضيـة ترتبـط بذلـك ارتباطـاً وثيقـاً – فالطاقـة 
تلـزم للوصـول إىل امليـاه العذبـة يف العديـد مـن املواقـع، علـامً 
بـأن الحصـول عـىل امليـاه هـو جـزء رئيـي مـن التوسـع يف إنتاج 
الطاقـة. ولطاملـا كان لنقـص امليـاه تأثري عـىل الخالفـات والتعاون 

يف غـرب آسـيا وشـامل أفريقيـا، ويف بعـض الحـاالت لـه عالقـة 
بالتغـري املناخـي.

ورغـم أن انخفـاض األسـعار قـد ضغـط عـىل االقتصـاد اإليـراين، 
ال يُعتقـد بـأن السياسـة النفطيـة وحدهـا سـوف تصبـح مصـدراً 
رئيسـياً للتوتر بني السـعودية وإيران. فاململكة العربية السعودية 
تسـعى العتبـار النفـط “قضية سـوق”، كـام وأنه من غـري املرّجح 
أن يتغـرّي مركزهـا املهيمـن ضمن أوبـك. وللتأكد من ذلـك، إذا ما 
متـت صفقـة مجموعة 1+5 حـول الرنامج النـووي اإليراين وجرى 
رفـع العقوبـات يف نهايـة املطـاف، يعتقـد بعـض املشـاركني أن 
إيـران سـتطرح 500 ألـف إىل 800 ألـف برميـل يوميـاً مـن النفط 
الخـام يف السـوق، باإلضافـة إىل إطالق ما يُقّدر بحـوايل 30 مليون 
برميـل مـن النفـط الخام املخزنـة حالياً يف البالد. ومـع أن هذا قد 
يشـكل تحديـاً ملسـتويات إنتـاج أوبـك الحاليـة، مل يتوقـع معظم 
املشـاركني أن إيـران سـتصل إىل كامـل طاقتهـا يف أي وقٍت قريب. 
كذلـك، رأى قليـٌل مـن املشـاركني أّن اململكـة العربيـة السـعودية 

سـتقوم بخفـض إنتـاج النفـط من جانـٍب واحد.

أسواق الطاقة املتغرية

لقـد دخلت أسـواق الطاقـة العاملية مرحلـة وفرة عاليـة التكلفة. 
مـن  والغـاز  النفـط  اسـتخراج  مجـال  يف  التقنـي  التقـدم  ومـع 
طبقـات الصخـر الزيتـي والرمـال النفطيـة، فضـالً عـن التوسـع 
الرسيـع يف توليـد الطاقـة املتجـددة، هنـاك بالتأكيـد الكثـري مـن 
املـوارد املتاحـة. ومـع ذلـك، ميكـن أن تكـون تكلفـة دورة كاملـة 
مـن االسـتخراج واإلنتـاج والنقـل مرتفعـة نسـبياً. ومـن املحتمـل 
أن تـؤدي تطـورات األسـعار الحاليـة وتحـركات السـوق إىل تأخري 
أو حتـى اسـتبعاد تنميـة املـوارد عاليـة التكلفـة املوجـودة حالياً.

وعنـد نقطـة مـا، قـد تتحـول الوفـرة ذات التكلفـة العاليـة إىل 
وفـرة منخفضـة التكلفـة )أو عىل األقل معتدلـة(، يف الوقت الذي 
تتحّسـن فيـه تقنيـات االسـتخراج يخفـض قطـاع الطاقـة أسـاس 
تكلفتـه تحـت ضغط املنافسـة وانخفاض أسـعار السـلع. وتعتمد 
مسـتويات األسـعار أيضـاً عـىل قـوة الطلـب. وعـىل ما يبـدو فإن 
الطلـب الصينـي قـد تباطـأ بشـكٍل كبـري، يف حـني ال يـزال الطلب 
األورويب واليابـاين ضعيفـاً. ويف الوقـت نفسـه، مـن املتوقـع أن 

يتسـارع اسـتهالك الهنـد للطاقة.

أما بالنسـبة ألسـواق الغاز، فستشهد السـنوات املقبلة عىل األرجح 
تراكـامً يصـل إىل تخمـٍة عامليـة، مـع ظهـور كميـاٍت كبـرية جديدة 
مـن الغـاز الطبيعـي، مثـل املـوارد مـن أسـرتاليا ومـن رشق أفريقيا 
يف وقـٍت الحـق. سـيتم تحفيـز املزيـد من تجـارة الغاز، ال سـيام يف 
آسـيا، مـن خالل الرغبة يف تحسـني نوعيـة الهواء يف بعـض املناطق 
الحريـة الكـرى. ومـن املرجح أن تسـتمر تجـارة الغـاز الطبيعي 
املسـال يف النمو بشـكٍل كبري خالل السـنوات املقبلة، يف حني توقع 
املشـاركون أيضـاً متديـد خطـوط أنابيب جديـدة هامـة، يف الوقت 
الـذي تبحـث فيه روسـيا عـن أسـواق جديدة. ولـو أخذنـا التنمية 



3 تقرير الطاقة  2015

املسـتقبلية املتوقعـة مـن الصخـر الزيتـي أيضـاً يف عـني االعتبـار، 
سـتجعل كل هـذه التطـورات مـن الصعـب التنبـؤ كيـف سـيبدو 
الطلـب عـىل الغـاز الطبيعـي يف املسـتقبل، ومـا هي مراكـز الثقل.

ومـن املتوقـع أن يزيـد اسـتهالك الفحـم يف آسـيا، مـع اسـتمرار 
بقـاء مـوارد الفحـم تنافسـية للغايـة مـن حيـث أسـعارها، علـامً 
بـأن الفحـم املحـي يوفّر فـرص عمل ويحافـظ عىل أمـن الطاقة. 
ومـن حيـث حصـة الفحم يف السـوق، فمـن املتوقع أنه سـينافس 
النفـط والغـاز الطبيعـي يف السـنوات املقبلـة. وكـامدٍة وسـيطة 
لتوليـد الكهربـاء، مـن املتوقع أن تنخفض حصـة الفحم يف أمريكا 
بالنسـبة  التوقعـات  أمـا  املطـاف.  نهايـة  يف  وأوروبـا  الشـاملية 
للـدول غـري األعضـاء يف منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة، 

فهـي مختلفـة، كـام هـو موضـح أدناه.

وعـىل مسـتوى الطاقـة املتجـددة، فهنـاك إمكانيـة كبـرية لزيـادة 
حصتهـا مـن الطاقـة املائيـة والطاقـة الشمسـية. وميكـن توسـيع 
توليـد الطاقـة الكهرمائيـة يف بلـدان مثـل العراق والهنـد والصني، 
السـيايس  التوافـق  عـىل  كبـري  بشـكٍل  يعتمـد  ذلـك  أن  رغـم 
)اإلقليمـي غالبـاً(، ولكـن غيـاب الحـوار بـني الـدول يعقـد األمور 
كثـرياً. وال بـد أيضـاً أن تؤخذ الطاقة الشمسـية عـىل محمل الجد، 

وخاصـة )ولكـن ليـس حـرصاً( يف الـرشق األوسـط. 
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السياق

الجوانـب  يف  رئيسـية  أحـداث  ثالثـة  أثـرت  املـايض،  العقـد  يف 
الجيوسياسـية للطاقـة. أوالً، ترتبـت عـىل التطويـر واسـع النطـاق 
للغـاز والنفـط الصخـري آثـار كبـرية عىل أسـواق الطاقـة العاملية، 
واملحللـون يتناقشـون حاليـاً يف تحديـد التأثـريات طويلـة األمـد 
لهـذا التطـور. ثانيـاً، أدى الربيـع العـريب إىل انهيـار النظـام القائم 
يف الـرشق األوسـط. وهنـا، أيضـاً، ال تـزال التبعـات تتـواىل، وحالة 
الفـوىض تـرب أطنابها يف كٍل من ليبيا وسـوريا والعراق واليمن. 
سـيعطي نجـاح الصفقـة مـع إيـران – أو فشـلها – ديناميكيـات 
وثالثـاً،  املنطقـة.  ولالسـتقرار يف  الـدول  بـني  للعالقـات  جديـدة 
قـد يكـون النخفـاض الطلـب عـىل الطاقـة، واالنخفـاض الالحـق 
يف أسـعار النفـط، تداعيـات كبـرية تنعكـس عـىل منتجـي الطاقـة 

ومسـتهلكيها.

النتائج الرئيسية

إن توقعـات الطلـب عـى املديـن املتوسـط والقصـري واقعيـة. 
إال أّن توقعـات الطلـب املسـتقبلية هـي أكـر تعقيـداً عـى نحو 

متزايد.

ويف  عـام.  بشـكٍل  واقعيـة  الطاقـة  عـىل  الطلـب  توقعـات  إّن 
ينعكـس  والتنميـة،  االقتصـادي  التعـاون  منظمـة  دول  معظـم 
هـذا يف توقعـات طلـٍب أفقيـة )ال صاعـدة وال هابطـة( إىل حـٍد 
كبـري عـىل سـلعٍ كالغـاز الطبيعـي والنفـط. أمـا يف الصـني، فقـد 
كان منـو الطلـب أكـر تواضعـاً منـذ األزمـة املاليـة العامليـة، وهو 
اتجـاه مـن املتوقـع أن يسـتمر. ومـن املحتمل أن تؤثـر إصالحات 
دعـم الطاقـة، كتلـك التـي بـدأ تنفيذهـا يف دول مثـل املغـرب 
ومـرص والهنـد وماليزيـا، عىل الطلـب العاملي عىل الطاقـة بصورٍة 
متزايـدة. وسـوف ترتتـب آثـار مامثلـة عـىل تطبيق معايـري كفاءة 
أكـر رصامـة تتعلـق بالوقود وقوانني أكـر طموحاً تتعلـق بنوعية 

الهواء.

 إن املخزونـات العامليـة مـن النفـط الخـام قـد بلغت مسـتوياٍت 
قياسـية. وإذا مـا طُرحـت هـذه االحتياطيـات يف السـوق، فمـن 

األسـعار.  عـىل  كبـري  انحـداري  تأثـري  لهـا  يكـون  أن  املتوقـع 
وباإلضافـة إىل ذلـك، هنـاك حاليـاً مـا يقـدر بنحـو 9,2 مليـون 
برميـل يوميـاً مـن النفـط خـارج السـوق بسـبب “انقطاعات غري 
مخطـط لهـا”، وهـو مصطلـح يشـري يف الغالـب إىل اضطرابـات يف 
بلـدان مثـل ليبيـا وسـوريا وجنـوب السـودان والعـراق ونيجرييـا 
وغريهـا، وعقوبـات عـىل إيـران.1 ولـو تـم توريد هـذه اإلمدادات 
إىل السـوق، فسـيكون لهـا تأثري انحـداري مامثل عىل األسـعار، ما 
دام الطلـب العاملـي مل يسـرتد عافيتـه. وبسـبب هـذه الظـروف، 
يُعتقـد عـىل نطـاٍق واسـع أن الهبـوط الحـايل للسـعر مل يبلغ أدىن 

مسـتوياته بعـد.

مـن الصعـب جـداً التنبـؤ بالطلـب يف املسـتقبل. واملثـال األكـر 
عـىل ذلـك هـو تقديـر الطلـب املسـتقبي عـىل الغـاز الطبيعـي 
املسـال يف آسـيا. ففـي حـني يفـرتض الكثـري مـن املحللـني حدوث 
منـٍو كبـري جـداً يف الطلـب عىل الغاز الطبيعي املسـال يف األسـواق 
اآلسـيوية الكـرى، وبخاصـة الصـني والهنـد، التـي تحّفزهـا جزئيـاً 
القوانـني الداخليـة األكـر رصامـة املتعلقـة بنوعيـة الهـواء، فمـن 
املرجـح أنه سـيكون هناك سـقف للطلـب اآلسـيوي. وعالوة عىل 
ذلـك، مـن املتوقـع أن يشـهد العقـد املقبل مصادر جديـدة هامة 
مـن الغـاز الطبيعـي املسـال تدخـل السـوق مـن بلـدان مختلفة 

مثـل أسـرتاليا وموزمبيـق وروسـيا وكنـدا والواليـات املتحدة.

ومـن الجديـر األخـذ يف الحسـبان أيضـاً أن الغاز الطبيعي املسـال 
)خاصـة عنـد اسـتخدامه لتوليـد الكهربـاء( يتنافـس مـع مصـادر 
الوقـود األخـرى، مثـل الطاقـة النوويـة أو محطـات الطاقـة التـي 
تعمـل بالفحـم. وحتـى مـن دون النظر يف أنـواع الوقـود البديلة، 
مـن املرجـح أن تحتـدم يف الصـني منافسـة رشسـة مـع خطـوط 
أنابيـب نقـل الغـاز )ولـو من دول آسـيا الوسـطى أو من روسـيا(. 
وأخـرياً، يف مرحلـة ما، قد تسـعى رشكات النفـط الوطنية الصينية، 
بالتعـاون مـع رشكائهـا الدوليـني، إىل االسـتفادة مـن مـوارد الغـاز 
الصخـري الضخمـة املقدر أنهـا موجودة داخل البـالد. كذلك، ويف 
الوقـت املناسـب، قد تجلب بلـدان مثل الجزائر وجنـوب أفريقيا 

واألرجنتـني وروسـيا مـوارد جديـدة غـري تقليدية إىل السـوق.

 

1 التقديرات مأخوذة من تقرير “Short-term Energy and Other Fuels Outlook: Global Petroleum and Other Liquids”، إدارة معلومات 

.>http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/ global_oil.cfm< ،2014 بتاريخ 26 أبريل ،)EIA( الطاقة األمريكية

الجيوسياسات املتغرية للطاقة - أسعار النفط وتداعياتها



5 تقرير الطاقة  2015

إن البلدان املسـتوردة واملصدرة عى حٍد سـواء تشـق طريقها يف 
بيئة سـعٍر منخفض، وغالباً يف سـياٍق سـيايس متقلب.

لقـد أثّرت األسـعار املنخفضـة، باإلضافة إىل العقوبـات املفروضة، 
عـىل تطويـر مـوارد جديدة يف روسـيا. ومن الصعـب التنبؤ باآلثار 
الطويلـة األجل عىل روسـيا كمنتٍج رئيي للمـواد الهيدروكربونية. 
وهنـاك شـكوك متزايـدة تتعلـق باالتفاقـات األخـرية مـع الصـني 
لبيـع الغـاز الطبيعـي مـن خـالل مسـاٍر رشقـي وآخر غـريب. ومن 
املرجـح بشـكٍل متزايـد أنـه سـيتم إحبـاط طموحـات روسـيا يف 
أن تصبـح مصـدراً رئيسـياً للغـاز الطبيعـي املسـال، عـىل األقل يف 
املـدى القصـري. ومـن املرجح أن تتأثـر أيضاً املـوارد الجديدة، مثل 
االكتشـافات املبكـرة يف بحـر كارا أو استكشـاف إمكانـات الصخر 
الزيتـي الـرويس. أمـا رفـع العقوبـات، فرمبـا يـؤدي إىل تحسـن 
التوقعـات بالنسـبة لبعـض هـذه املشـاريع، ومـع ذلـك سـتبقى 

قامئة. التحديـات 

مـن ناحيـة أخـرى، إّن البلـدان املسـتوردة للنفـط، مثـل الصـني 
والهنـد وتركيـا، تسـتفيد من أسـعار النفـط املنخفضـة، من حيث 
تقليـص قيمـة فواتـري وارداتها. ويسـتفيد الصناعيون من األسـعار 
املنخفضـة، وكذلـك تفعـل املصـايف النفطيـة التـي تتمتـع بوضـع 
جيـد. وقـد قامت بلـدان مثل الصـني والهند أيضـاً بتخزين النفط 
الخـام عـىل نطـاٍق كبـري كجـزٍء مـن بنـاء املخـزون االسـرتاتيجي 
املسـتقبل. ومـع ذلـك، يف  األسـعار يف  الرتفـاع  لديهـام، تحسـباً 
الوقـت نفسـه، رأت الـرشكات الصينية أن اسـتثامراتها األجنبية يف 
تطويـر حقـول النفـط والغـاز، علـامً أن البعـض منهـا تـم رشاؤها 

بأسـعار الـذروة، تفقـد قيمتها.

وهناك اسـرتاتيجية تُطبقها يف كثري من األحيان البلدان املسـتوردة 
للطاقـة، أال وهـي حاميـة طـرق الوصـول إىل مصـادر متنوعة من 
العـرض. ورمبـا يبـدو هـذا الرتكيز عـىل التنويـع مجرد قـوٍل يرتدد 
بصـورة منطيـة، ولكـن هنـاك يف جميـع أنحـاء العـامل العديـد من 
األمثلـة حيـث مل يتحقق هـذا األمر. فالتنويع اسـرتاتيجية تنتهجها 
وتعمـل بهـا بـكل همـٍة ونشـاط دوٌل مثـل الصني ومعظـم الدول 

األعضـاء يف االتحاد األورويب.

بالـدول  الجديـدة  املؤسسـاتة  والرتتيبـات  السـوق  قـوى  تدفـع 
بعضهـا. مـن  لالقـرتاب  أوسـطية  الـرشق  والـدول  اآلسـيوية 

أمريـكا  يف  الصخـري  والغـاز  النفـط  تطويـر  أثبـت  اآلن  حتـى 
الشـاملية أنـه أكر مرونة مـام كان يُعتقد سـابقاً. ومبا أن الواليات 
املتحـدة تواصـل إنتـاج كميـات قياسـية مـن النفـط والغـاز، فإن 
وارداتهـا مـن الرشق األوسـط وغـرب أفريقيا تسـتمر باالنخفاض، 
حتـى يف الوقـت الذي يرتفـع فيه الطلب اآلسـيوي )وإن كان أكر 
اعتـداالً(. وهكـذا، فـإن قـوى السـوق تدفـع البلـدان املسـتوردة 
الـرشق األوسـط لالقـرتاب مـن بعضهـا.  اآلسـيوية واملنتجـني يف 
ويف قلـب هـذه الديناميكيـة تكمـن مسـألة مـا إذا كانـت الـدول 
اآلسـيوية سـتتحرك أو بوسـعها أن تتحـرّك أبعـد من مجـرد إقامة 

عالقـة تبـادل تجاري بحتـة، تتمثل بـرشاء املـواد الهيدروكربونية، 
دون تدخـل منهـا عـن كثـب بالشـأن السـيايس واالقتصـادي يف 

ملنطقة. ا

لقـد تـّم تقديـم بنك االسـتثامر يف البنيـة التحتية اآلسـيوية كأداة 
اسـتثامرية رائـدة مولـدة للنمـو. ويف الوقت نفسـه، مـن الواضح 
أن إطـار “حـزام واحـد وطريـق واحـد” الـذي وضعتـه الصـني له 
آثـار تنعكـس عـىل اتجـاه تجـارة الطاقـة: فـال تقترص هـذه اآلثار 
الطبيعـي  والغـاز  والفحـم  النفـط  تسـعري وتجـارة  آليـات  عـىل 
وتعزيـز  بتعميـق  يتعلـق  مـا  إىل  أيضـاً  متتـد  ولكنهـا  فحسـب، 
العالقـات البينيـة اآلسـيوية وعالقـات رشق آسـيا بغربهـا. وهناك 
حالـة مـن عدم الرضا بني الـدول يف ما يتعلق باملؤسسـات القامئة 
واألطـر الحكوميـة – وخاصة املسـتهلكني اآلسـيويني – التي تكون 
عـادًة غـري ممثلـة بشـكٍل كاٍف يف هـذه املنظامت. ومـع ذلك، يف 
حـني أنـه مـن الواضـح أن من السـابق ألوانه تقديـم أي مطالبات 
اآلسـيوية،  التحتيـة  البنيـة  يف  االسـتثامر  بنـك  حـول  محـددة 
هنـاك أيضـاً بعـض الشـكوك بـأن البنك ميكـن أن يُسـتخدم كأداة 
جيوسياسـية، حيـث تُوصـف املشـاركة فيه بالعبـارة القائلـة “إما 

أن تنضـم إلينـا، أو تكـون ضدنـا”.
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للتطورات  ونتيجة  نسبياً.  نظيف  أحفوري  وقود  باعتباره  مهماً  الطبيعي  الغاز  أصبح  متزايد،  نحٍو  على  والطاقة  المناخ  سياسات  ترابط  مع 

واالبتكارات التكنولوجية الكبرى، ال سيما المتعّلقة بتطوير الزيت الصخري، هناك أيضاً يقين متزايد بأن الغاز الطبيعي متوفر بكميات كبيرة.

إن الغاز الطبيعي هو أسرع مصدر أولي للطاقة نمواً، فهو ينمو بنسبة 2 بالمئة سنوياً تقريباً. وينتقل هذا النمو منذ مدة باتجاه الشرق، حيث 

أصبحت آسيا مركز الطلب على الغاز الطبيعي في المستقبل. وكمثاٍل على ذلك، في العام 2014، بلغت نسبة التجارة العالمية للغاز الطبيعي 

المسال في آسيا حوالي 75 بالمائة.

ال يزال سعر الغاز الطبيعي في األسواق اآلسيوية مرتبطاً بشكٍل كبير بسعر النفط أو بالمنتجات ذات الصلة، ولكنه بحد ذاته سلعة مختلفة 

جداً. فالغاز الطبيعي ينتقل بشكل رئيسي عبر خطوط األنابيب، مما يجعله سلعة إقليمية. وهناك حصة متواضعة ولكنها متزايدة بكثرة يتم 

تسييلها للنقل، ويمكن شحنها إلى جميع أنحاء العالم. إال أّن التكاليف الرأسمالية لهذه المشاريع هي عالية كثيراً، مما يجعل الغاز الطبيعي 

المسال وخطوط أنابيب الغاز مكملة لبعضها البعض، مع تفضيل استعمال خطوط األنابيب للمسافات القصيرة والمتوسطة، وهي أساسية 

للنقل البري. وغالباً ما تتطلب استثمارات البنية التحتية المكلفة إبرام عقود طويلة األجل بأسعار مرتفعة بما يكفي لجعل بناء هذه المشاريع 

مبرراً من الناحية االقتصادية. وفي الواليات المتحدة، ظهرت صيغ تسعير جديدة لصادرات الغاز الطبيعي المسال، وزادت مرونة العقود في 

كثير من األحيان، مما يجعل إعادة التحميل أكثر شيوعاً مما كان عليه تاريخياً. وُيعتقد على نطاق واسع أن هذا االتجاه لزيادة تجارة الغاز 

العالمية والمرونة ستستمر في العقود المقبلة، مما يسهم في التوقع أن الغاز الطبيعي سيكون مصدر الطاقة األساسي األسرع نمواً. وهناك 

التباس رئيسي بشأن ما إذا كان الملوثون الرئيسيون عالمياً سوف يلجأون إلى استخدام شكل من أشكال تسعير الكربون في المستقبل ألسباب 

تتعلق بتغير المناخ، أو أنهم ببساطة سيلجأون إلى الغاز لتحسين نوعية الهواء في المناطق الحضرية الكبرى.

يحتاج العديد من البلدان في الشرق األوسط إلى إجراء إصالحات في الطريقة التي يجري فيها استخدام الغاز الطبيعي والنظر إليه. وهذا 

مطلوب ألن كمية الغاز المصاحب ترتفع ببطء، في حين ينمو الطلب المحلي بسرعة، وهناك حاجة متزايدة للحقن في حقول النفط للحفاظ 

على اإلنتاج. وفي بعض البلدان، يتم استخدام الغاز الطبيعي بشكل متزايد كمادة وسيطة لتوليد الكهرباء، وفي األغلب ليحل محل النفط. 

ويجري تحدي تطوير الغاز التقليدي وغير التقليدي محلياً بسبب عدم وجود البنية التحتية ومؤشرات األسعار المناسبة. ولذلك، العديد من 

البلدان في الشرق األوسط، على الرغم من أنها غنية بالغاز الطبيعي، تستورد الغاز من دول أخرى، وتسعى جاهدة من أجل الحفاظ على 

الصادرات، أو تستهلك كميات كبيرة من النفط محلياً لتوليد الطاقة )قطر هي االستثناء(.

وهناك إصالح واحد من شأنه أن يساعد على تطوير صناعة الغاز الطبيعي في منطقة الشرق األوسط يتمثل بمعالجة أنواع الدعم. فهذه ينبغي 

أن ُتخفض وُتلغى في الوقت المناسب للحفاظ على طموحات التصدير، فضاًل عن تلبية االستهالك المحلي المتنامي. إن تطوير البنية التحتية 

عبر الحدود يتعثر بسبب التوترات السياسية في الشرق األوسط. والعديد من البلدان، مثل العراق، تفتقر إلى وجود اإلطار السياسي والتجاري 

الكامل لتوسيع حصة الغاز الطبيعي. ويمنع غياب هذه الشروط األساسية بدوره قيام التجارة الفعالة وتقارب أسعار الغاز في المنطقة.

عرص الغاز الجديد
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االقتصاد السيايس للرشق األوسط وآسيا

السياق

وسـط حالـة عـدم االسـتقرار التـي تجتـاح منطقة الرشق األوسـط، 
تتوفّـر فـرص اقتصاديـة كبرية. فمعظم الدول تعتمد عىل سياسـات 
قدميـة للطاقـة. وباإلمـكان أن يُعـاد النظر يف هذه السياسـات عىل 
ضـوء السـعر املنخفـض للنفـط والغـاز، حيـث أن هـذه البلـدان 
تسـعى جاهـدة لجـذب االسـتثامر األجنبـي املبـارش. وباإلضافـة 
إىل ذلـك، يجـب عـىل بعـض الـدول أن تتعايـش مـع العقوبـات 
االقتصاديـة، التـي رمبـا يتم تخفيفها يف املسـتقبل القريب أو ال يتم 
ذلـك. إن دول الـرشق األوسـط بحاجـة إىل االبتـكار مـن أجـل أن 
تنمـو، نظـراً ألن الظـروف الحاليـة للسـوق، التـي هـي يف كثري من 
األحيـان تخضـع الحتكارات تسـيطر عليهـا رشكات مملوكة للدولة، 
متنـع حـدوث هذا التحـول. ومع ذلـك، يرتافق اإلصـالح االقتصادي 
مـع الخـوف مـن وقـوع اضطرابـات اجتامعيـة متزايـدة. ومفتـاح 
اإلصـالح االقتصـادي الناجـح هو شـأن خاص يناسـب كل دولة عىل 
حـدى. صحيـح هنـاك بعـض املبـادئ املشـرتكة، ولكـن مـا من حل 

واحـد يناسـب جميـع الحاالت.

النتائج الرئيسية

إن أكـر العوائـق أمـام تنميـة السـوق يف منطقـة الرق األوسـط 
الطاقـة  السياسـية، وغيـاب منافسـة، ودعـم  هـي االضطرابـات 

املسـتمر، وغيـاب التعـاون اإلقليمـي.

لقـد أعـاق عـدم االسـتقرار السـيايس واالقتصـادي النمـو والتنميـة 
يف منطقـة الـرشق األوسـط. وجـرى خنـق االبتـكار بسـبب غيـاب 
للسياسـات  الضعيـف  التطـور  وبسـبب  الصناعـة  يف  املنافسـة 
والقوانـني الحكوميـة. وسـاهمت هيمنـة رشكات النفـط الوطنيـة، 
ألسـباب تاريخيـة وحكوميـة، يف تعزيـز إعاقة التقـدم التكنولوجي 
والبريوقراطـي. وتوضـح األمثلـة مـن برتونـاس وسـتات أويـل أّن يف 
ظـّل الظـروف املناسـبة، ميكـن لـرشكات النفـط الوطنيـة أن تكون 
تنافسـية وابتكاريـة. ولكـن تعـاين منطقـة الـرشق األوسـط بشـدة 
مـن تفـيّش السياسـات القدميـة وغـري الفعالة والتي ال تشـجع عىل 
املتحـدة  الواليـات  التطـورات يف  االستكشـاف واالبتـكار. وتعـزى 
عمومـاً إىل القطـاع الخـاص، ومـع ذلـك فـإن الحكومـة االتحاديـة 

بالتأكيـد قـد حثت عىل تطويـر تقنية التكسـري الهيدرولييك، وذلك 
مـن خـالل دعـم االبتكار وتقديـم إعفـاءات رضيبية سـخية ألوائل 

الذيـن تبنـوا تطبيـق هـذه التقنيـة يف السـوق.

إن البلـدان املصـدرة للطاقـة لديهـا فرصـة العتـامد تغيـريات يف 
السياسـة نظـراً لبيئـة أسـعار النفـط املنخفضـة. عىل سـبيل املثال، 
تواجـه روسـيا ثالثـة تحديـاًت تتمثـل مبـا يـي: آثـار أسـعار النفط 
املنخفضـة، والعقوبـات االقتصاديـة، والتباطـؤ االقتصـادي املحـي. 
وحتـى لـو تضاءل التحديان األوالن، ال بدَّ لروسـيا من إعادة هيكلة 
اقتصادهـا لتجنـب املزيـد مـن األمل. داخليـاً، تعمل روسـيا جاهدًة 
مـن أجل تحقيق التـوازن يف امليزانية، حيـث أن اإلنفاق االجتامعي 
والفسـاد ال يـزاالن مرتفعـني، يف حـني تقف أسـعار الغـاز الطبيعي 
املحليـة عنـد مسـتويات منخفضـة بشـكٍل مصطنـع. وبعـد إجراء 
بعـض اإلصالحـات، فـإن سـوق الغـاز املحي الـرويس بدأ يـرى اآلن 
منافسـة متزايـدة بـني املنتجـني املحليني، رغـم أنه ميكـن القول أن 
الطريـق أمامـه مـا زال طويالً. وتقـوم الدولة بتحوالت اسـرتاتيجية 
لتنويـع قاعـدة عمالئها، كام يتضـح من العقود طويلـة األجل التي 
أبرمتهـا مـع الصـني، رغـم أن هـذه ما زالـت صفقات غـري مكتملة 

بصيغـة قاطعـة ونهائية.

حتـى من دون قيود اقتصادية كالعقوبـات، فإن معظم البلدان يف 
منطقـة الرق األوسـط وشـال أفريقيـا يجب أن تنظـر يف تنفيذ 
إصالحـات اقتصاديـة هيكليـة، مها بلغت حساسـيتها السياسـية 
أو تعقيداتهـا الفنيـة. وهنـاك بعـض األمثلـة عـى حـدوث تقـدٍم 
متواضـع، عـى الرغـم مـن أن هنـاك الكثـري مـن العمـل الـذي ال 

يـزال يتعـن القيـام به.

يف الـرشق األوسـط، ميكـن أن يكـون للمفاوضـات حـول الرنامـج 
النـووي اإليـراين تأثـري مبـارش يتعدى حـدود االقتصاد اإليـراين. فقد 
قامـت إيـران بتخزيـن حـوايل 30 مليـون برميـل مـن النفـط التـي 
ميكـن أن تُطـرح يف السـوق إذا مـا جـرى رفع نظـام العقوبات. ويف 
حـني أن إيـران ومجموعـة 5+1 ال تـزال بعيـدة عـن التوصـل إىل 
اتفـاق نهـايئ، فحاملـا يتـم رفع العقوبـات يُعتقد أن البـالد ميكن أن 
تـرشع يف إنتـاج النفـط الخـام برسعـة نسـبياً )أي ضمـن فـرتة 90 
-180 يومـاً( لتصـل إىل 500,000 - 800,000 برميـل يوميـاً.2 ولكن، 

2 قّدم املشاركون أرقاماً مختلفة. وتعتقد إدارة معلومات الطاقة أن إيران لديها القدرة عىل زيادة اإلنتاج مبقدار 700,000 برميل يومياً بحلول نهاية العام 

EIA ،”Short-Term Energy and Summer Fuels Outlook“ .2016 ، أبريل 2015. أما إدارة الطاقة الدولية، فتتوقع أن إيران ميكنها زيادة االنتاج مبقدار 
800,000 برميل يومياً يف غضون ثالثة أشهر من إنهاء العقوبات. “Iran Has a Little Surprise for Oil Market”، بلومرغ األعامل التجارية، 25 مارس 

.>http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-25/iran-has-a-little-surprise-for-oil-market-that-s-ready-to-ship< .2015
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كام يف روسـيا، ليسـت العقوبات هـي العائق الوحيـد أمام التنمية 
االقتصاديـة. وال بـدَّ إليـران مـن ضبـط اإلنفـاق املحـي اسـتناداً إىل 
سـعر النفـط املتقلـب، وهـي يف هـذا املجـال كانت ناجحة نسـبياً.

 عانـت دول أخـرى يف منطقـة الـرشق األوسـط وشـامل أفريقيـا 
األمريـن بسـبب االضطرابـات السياسـية منذ بـدء الربيـع العريب، 
األمـر الـذي أثّـر سـلباً عـىل أدائهـا االقتصـادي. فالتمييـز وعـدم 
املسـاواة يف اإلنفـاق عـىل التنميـة يثـري االنقسـامات االجتامعيـة 
والطائفيـة، والتـي تقـدم بدورها فرصة للقـوى األجنبية والفاعلني 
غـري الحكوميـني لزعزعـة االسـتقرار. أمـا البلـدان األكر ثـراًء، مثل 
اململكـة العربيـة السـعودية، فقـد زادت مـن إنفاقهـا الداخـي 
بشـكٍل كبـري يف محاولـة ملنع أو احتواء احتـامل وقوع اضطرابات، 
ومـع ذلك فهذه املشـاكل لن تـزول بسـهولة. ويف اململكة العربية 
السـعودية أيضـاً، هنـاك حاجـة إىل إجـراء تغيـريات هيكلية، مثل 
إصـالح الدعـم وبرامـج خلـق فـرص العمـل للشـباب. إن التغيـري 
االجتامعـي قـادم، ولكن قـد يسـتغرق األمر جيلني ليشـق التغيري 

ويتحقق. طريقـه 

ومـع ذلـك، هنـاك فـرص كبـرية للنمـو تنتظـر مـن ينتهزهـا يف 
املنطقـة. فعـىل سـبيل املثـال، تـرى تركيـا وجـود إمكانـات هائلة 
للتعـاون مـع دول الرشق األوسـط. وتركيا، خالفاً لكثـريٍ من بلدان 
منطقـة الرشق األوسـط وشـامل افريقيـا، ليس لديهـا احتياطيات 
جهـوداً  بذلـت  فهـي  ذلـك  ومـع  الغـاز،  أو  النفـط  مـن  كبـرية 
كبـرية لخصخصـة قطـاع الطاقـة لديهـا. وكانـت ناجحـة إىل حـٍد 
معقـول يف مـا يتعلـق بقطـاع النفـط، عـىل الرغم من أنـه ال يزال 
هنـاك عمـل كبـري ينبغـي القيـام بـه يف أسـواقها املحليـة الخاصة 

بالكهربـاء والغـاز.

أهميـة  ذات  سـوقاً  متزايـد  نحـٍو  عـىل  األخـري  هـذا   ويُعتـر 
جيواسـرتاتيجية. والسـلطات الرتكيـة حريصـة عـىل تطويـر تركيـا 
لتصبـح مركـزاً للطاقـة، مسـتفيدًة مـن إمـدادات الغـاز املتنوعـة 
يف املنطقـة والتجـارة مـع أوروبـا. كـام سـيعمل تطويـر التجـارة 
عـىل تبديـد مخاوف بعـض املراقبني بشـأن الهيمنة الروسـية عىل 
واردات الغـاز الرتكيـة. ويف الوقـت نفسـه، فـإن تركيـا مسـتعدة 
ملناقشـة خـط أنابيـب “التيـار الـرتيك” كطريـق بديل لنقـل الغاز 
الـرويس إىل أوروبـا، تفاديـاً للمـرور عـر أوكرانيـا. واليونـان عـىل 

اسـتعداٍد بشـكٍل متزايـد للعـب دوٍر يف تلـك العمليـة أيضـاً.

ويقـدم املغـرب مثـاالً آخـَر عىل جهـود اإلصـالح يف قطـاع الطاقة 
والتنميـة يف بلـٍد فقـري املـوارد. وباعتبـار املغـرب أكـر مسـتورد 
للطاقـة يف منطقـة الـرشق األوسـط وشـامل افريقيـا، فـإن منـو 
اسـتهالك الطاقـة لديه بنسـبة نحـو 7 باملئة سـنوياً أدت إىل وضع 
اسـرتاتيجية وطنيـة جديـدة للطاقة يف العـام 2009. وباإلضافة إىل 
إدخـال إصالحـات عـىل اإلطـار القانـوين واملؤسـي )مثـل قانـون 
العـام 2011/”13.09” لالسـتثامر الخاص يف إنتـاج الطاقة(، بذلت 
الحكومـة املغربيـة الجهود لرتشـيد أسـعار الطاقة وتطويـر موارد 

جديـدة للطاقـة، مـع الرتكيـز بشـكٍل خـاص عـىل مصـادر الطاقة 
املتجددة.

الطاقـة  قطـاع  كبـرية يف  مكاسـب  تحقيـق  تـم  لذلـك،  ونتيجـة 
املتجـددة املغربيـة، وذلـك كجـزٍء مـن خطـة طموحة لالسـتفادة 
مـن طاقـة الريـاح، والطاقـة الشمسـية، والطاقـة املائية، لتشـكل 
كلهـا مجتمعـة مـا نسـبته 42 باملئـة مـن القـدرة الالزمـة لتوليـد 
الطاقـة الكهربائيـة يف املغـرب بحلـول العـام 2020. ويف الوقـت 
نفسـه، سـعى املغـرب إىل تنويـع إمداداته مـن الطاقـة التقليدية 
مـن خـالل توقيع اتفاقيـات مع اسـبانيا والرتغـال والجزائر، ومن 
خـالل تشـجيع املزيد مـن التنقيب عـن املـواد الهيدروكربونية يف 
أراضيـه، وبالعمـل عىل اسـترياد كميـات كبرية من الغـاز الطبيعي 

املسال.



9 تقرير الطاقة  2015

أسواق الطاقة املتغرية

السياق

يف  جوهريـة  تحـوالٍت  للطاقـة  العامليـة  السـوق  شـهدت  لقـد 
الجديـدة  التكنولوجيـة  التطـورات  فيـه  تركـت  الـذي  الوقـت 
والسياسـات التـي تركـز عـىل املنـاخ تأثرياتهـا عـىل االسـتثامرات 
وأمنـاط االسـتهالك والتجارة. ففـي الواليات املتحـدة، حولت ثورة 
الصخـر الزيتـي البـالد من دولة مسـتوردة للطاقـة إىل دولة لديها 
اإلمكانيـات لتكـون مصدرة لهـا. ويف معظـم دول منظمة التعاون 
االقتصـادي والتنميـة، مـن املتوقـع أن يظـلَّ الطلـب عـىل الطاقة 
دون تغـري يُذكـر إىل حـٍد كبـري، يف حـني أن كل النمـو املتوقـع 
حدوثـه سـيرتكز تقريبـاً يف الـدول غـري األعضـاء يف هـذه املنظمة. 
وقـد سـنَّت أوروبـا سياسـات طموحـة جـدا ولكن مكلفـة تتعلق 
بالطاقـة املتجـددة، وقـد جعل غياب سـعٍر معقـول للكربون من 
الفحـم املـادة الوسـيطة املفضلـة لتوليـد الكهربـاء. وباإلضافة إىل 
ذلـك، تتطلـع أوروبـا إىل تنويع وارداتهـا بعيداً عن الغـاز الرويس، 
يف ظـل األزمـة األوكرانيـة، يف الوقـت الـذي بـدأت روسـيا تنظـر 
إىل آسـيا لتنويـع قاعـدة عمالئهـا. وعليـه، فـإن مسـتقبل أسـواق 
الطاقـة - وخاصـة تجـارة الغـاز العامليـة - قـد يشـهد تحـوالٍت 
جوهريـة جديـدة، كـام سـتحدد اليابـان الحصـة مـن أسـطولها 

النـووي التـي تنـوي إعـادة تنشـيطها.

النتائج الرئيسية

إن حصـة الوقـود األحفوري يف العقود املقبلة سـتنخفض كنسـبٍة 
مئويـة، لكنهـا سـتزداد مـن حيث القيمـة املطلقـة، فالطلب عى 
الطاقـة مـا زال ينمـو، بخاصـة يف البلدان غري األعضـاء يف منظمة 
التعـاون  منظمـة  دول  يف  أمـا  والتنميـة.  االقتصـادي  التعـاون 
االقتصـادي والتنميـة، فمـن املتوقـع أن تكـون حوافـز السياسـة 
ذات أهميـة متزايـدة يف توجيـه مزيـج الطاقـة، بينـا يف البلدان 
)معرّفـة  االقتصاديـة  الدوافـع  سـتكون  املنظمـة  هـذه  خـارج 

بشـكل عـان( قـد ال تـزال هـي التـي تحـدد مزيـج الوقود.

سـيفقد الوقـود األحفـوري حصتـه يف السـوق، ولكـن سـيحدث 
ذلـك تدريجياً فقط. وسـتكون تفضيالت السياسـة القـوة الدافعة 
وراء خيـار التحـول إىل األنـواع األنظـف مـن الوقـود األحفوري يف 
العديـد مـن البلـدان، كـام رأينـا يف االتحـاد األورويب، وكذلـك يف 
الواليـات املتحـدة. ورمبـا يكـون الغـاز الطبيعي خيـاراً أنظف من 
الفحـم مـن حيث انبعاثـات الكربون، إال أن املجتمـع البيئي نادراً 

مـا يقيّمـه بشـكٍل مختلف عـن أنواع الوقـود األحفـوري األخرى.

ويف أمريـكا الشـاملية، هناك إمدادات واسـعة مـن الغاز الطبيعي 
والكثـري مـن التكهنـات حـول إمكانيـة تصديـر الغـاز الطبيعـي 
املسـال. غـري أن ظـروف السـوق الحاليـة سـتحول عـىل األرجـح 
دون تطويـر معظـم هـذه املشـاريع، باسـتثناء تلك التـي وصلت 
املقبلـة.  القليلـة  السـنوات  أصـالً إىل مرحلـة متقدمـة جـداً، يف 
وحاليـاً، فـإن الطلـب عـىل الغـاز خارج أمريـكا الشـاملية هو أقل 
مـام كان متوقعـاً، كـام هـو حال الطلب عـىل الطاقة بشـكٍل عام. 
وعـالوة عـىل ذلـك، ال بد للغـاز أن يتنافس مع البدائـل الرخيصة، 

ومـع الفحـم بشـكٍل خاص.

يف الهنـد، مـن املتوقـع أن يلعـب االقتصـاد دوراً أكـر مـن ذلـك 
الـذي تلعبـه السياسـة يف مسـتقبل مزيـج الطاقة. ومبـا أن الهنود 
الكهربـاء، فمـن  النمـو االقتصـادي والحصـول عـىل  يرغبـون يف 
املتوقـع أن يفضـل صنَّـاع القـرار أرخـص املـواد الخـام. وإذا كان 
سـعر الغـاز الطبيعـي مرتفعـاً نسـبياً، فمـن غـري املحتمـل أن يتم 
رشاؤه. وعـالوة عـىل ذلـك، أصبح من الصعب بيـع الغاز الطبيعي 
يف الهنـد، ويرجـع ذلـك جزئيـاً إىل وجـود الدعـم السـتهالك الغـاز 
الطبيعـي وأسـعار مخفضـة لفوهـات اآلبـار، فضـالً عـن إعطـاء 

حوافـز قليلـة لالسـتثامرات الجديـدة.

بـدأ أن يكـون لسياسـة املنـاخ تأثـري عـىل مزيـج الطاقـة وعـىل 
السياسـات. وتـدرك الصـني، أنـه مـن أجـل تحقيـق النمـو، ال بـد 
لهـا مـن معالجـة القضايـا البيئيـة الخاصة بهـا، فضالً عـن القضايا 
األوسـط وشـامل  الـرشق  منطقـة  وأخـذت دول  لـدى جريانهـا. 
افريقيـا تـدرك تدريجيـاً الخطـر الـذي تشـكله سياسـة املناخ عىل 
اقتصاداتهـا القامئـة عـىل النفـط والغـاز، وهـو خطـٌر مسـتقبي 
كبـري. فاحتجـاز الكربـون وتخزينـه ميثـل تقنيـة رئيسـية بالنسـبة 
لهـذه الـدول، لكـن هذه التقنيـة مل تلـق االهتامم الـكايف، مقارنة 
مبـا أعطـي مـن اهتـامٍم للطاقـة املتجـددة. ويف الوقـت نفسـه، 
يُعتـر التغـري املناخـي تهديـداً مضاعفـاً يُضاف إىل عدم االسـتقرار 
الجيوسـيايس – بسـبب الجفـاف والتصحـٍر واملنافسـة عـىل املياه 
العذبـة وارتفـاٍع يف مسـتوى سـطح البحـر، وغريهـا مـن األمـور. 
ومبـا أن إمـدادات امليـاه النظيفـة أصبحـت أكـر نـدرة، فالطاقـة 
رضوريـة إليصالهـا إىل التجمعـات السـكانية، علـامً بـأن صناعـة 

الطاقـة نفسـها تسـتهلك امليـاه.
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يتـم تطويـر مصـادر وقـود بديلـة يف مناطـق مختلفة مـن العامل. 
ومنطقـة الـرشق األوسـط وشـامل افريقيـا لديهـا امكانـات كبرية 
للطاقـة املتجـددة، وتحـاول بعـض الـدول االسـتفادة مـن هـذه 
اإلمكانيـة. تحـاول دول أخرى االسـتفادة مـن إمكاناتها من النفط 
الواليـات  التطـورات يف  مـن  التقليديـة، مسـتلهمة  غـري  والغـاز 
املتحـدة. ويُتوقـع أن تسـتغرق كل هـذه التطـورات وقتـاً طويالً، 
وذلـك نظـراً للعوائـق الهيكليـة، والتكاليـف املرتفعـة، والجغرافيا 

والجيولوجيـا الفريـدة مـن نوعهـا يف كل بلـٍد عـىل حـدة.

يشـهد الطلـب عـىل الطاقـة يف منطقـة الـرشق األوسـط وشـامل 
السـكاين، والتنميـة  النمـو  افريقيـا منـواً رسيعـاً، وذلـك بسـبب 
االقتصاديـة، واسـتمرار األسـعار املنخفضـة. وبالتـايل، فـإن كثافـة 
الطاقـة تتزايـد يف هـذه املنطقـة، حتـى وإْن كانـت تتناقـص يف 
بقيـة أنحـاء العـامل. ويف الوقـت نفسـه، هناك فرص كبـرية لخفض 
الطلـب، مثـل إصـالح الدعـم وزيـادة كفـاءة اسـتخدام الطاقـة. 
الطاقـة  لتطويـر  هائلـة  إمكانيـة  هنـاك  ذلـك،  إىل  وباإلضافـة 
املتجـددة. ففـي ديب، عىل سـبيل املثـال، يجري العمـل عىل إدارة 
جانـب الطلـب للحـد مـن اسـتهالك الطاقـة. وميكن لبنـاء معايري 
الكفـاءة أن يسـاعد أيضـاً عـىل الحـد مـن الطلب عـىل الطاقة، ال 
سـيام من حيـث تنفيذ العـزل يف الجـدران، والتظليل، واسـتعامل 

تقنيـات مبتكـرة يف تريـد املسـاحات الداخليـة.

الطاقـة  سـيام  ال  املتجـددة،  الطاقـة  تكاليـف  انخفضـت  لقـد 
الشمسـية، يف منطقـة الـرشق األوسـط وشـامل افريقيـا بشـكٍل 
كبـري خالل السـنوات السـتة أو السـبعة املاضيـة. ويف املقابل، بدأ 
الغـاز الطبيعـي يصبـح أكر تكلفـة. وبعد هذا القـول، فمن املهم 
أن نالحـظ أن الطاقـة الشمسـية، عـىل الرغـم مـن أن تكلفتهـا 
أصبحـت تنافسـية، فإنهـا ال تـزال غـري قـادرة لوحدهـا عـىل دعم 

شـبكة توزيـع للطاقـة.

 وهنـاك عـدٌد من البلدان، كالجزائر مثـالً، تحاول تطوير إمكاناتها 
مـن الغـاز الصخـري غري املستكشـفة إىل حـٍد كبري. ورغـم أنه قد 
يكـون هنـاك قاعـدة كبـرية مـن املوارد، فمـن غري املؤكـد يف هذه 
املرحلـة مـا إذا كان سـيتم تطويـر هـذه اإلمكانـات. وبجانـب مـا 
يبـدو أنـه جيولوجيـا واعـدة، هنـاك عـدد مـن العوامـل األخـرى 
عـىل األرض مواتيـة أيضـاً، مثـل توافـر صناعـة تتعلـق بالخدمات 
الريـة، وتاريـخ طويل من التعـاون مع الرشكات الدولية، وشـبكة 
للبنيـة التحتيـة. ويف الوقـت نفسـه، اندلعـت احتجاجـات محلية 
ومخـاوف بشـأن اسـتخدام امليـاه العذبـة. وعالوة عـىل ذلك، فإن 
اسـتقرار البـالد عـىل املـدى الطويـل غـري مؤكـد، فالرئيـس الحايل 

ضعيـف، ونـادراً ما يظهـر إىل العلن.

إن زيـادة الشـفافية وتبـادل البيانات أمران أساسـيان لفهٍم أفضل 
لتطـورات السـوق عـىل املـدى الطويـل والسـتيعاب مـا ينطـوي 

عليـه مشـهد الطاقـة الـذي يـزداد تعقيداً.

ال بـد أن تُـدرس أسـواق الطاقـة من خالل عدسـة املـدى الطويل. 
ومـن أجـل العمـل ضمـن بيئـة متغـرية باسـتمرار، تـرز الحاجـة 
لجمـع البيانـات بصـورة فضـىل، مـع تبـادٍل للمعلومـات ومزيـٍد 
مـن الشـفافية. فاملؤسسـات القامئـة حاليـاً مجّهـزة فقـط لتقديم 
جـزٍء مـن هـذه املعلومـات، ولكـن مثّـة حاجـة ماسـة إىل إدخـال 

تحسـيناٍت كبـرية بصفـٍة مسـتعجلة.
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مجاالت للمزيد من البحث

اسـتناداً إىل املناقشـات التـي جـرت يف منتـدى الطاقة هـذا العام، 
فقـد حـدد مركـز بروكنجز الدوحـة ومبـادرة أمن الطاقـة واملناخ 
عـدداً مـن املجـاالت إلجـراء املزيـد مـن البحـث املحتمـل خـالل 

العـام القـادم. وتشـمل هـذه املجاالت مـا يي:

• قطـاع الطاقـة الـرتيك - استكشـاف دوره كممـٍر للنفط 	
والغـاز مـن روسـيا والـرشق األوسـط وبحـر قزويـن، 

فضـالً عـن كونـه جـرساً ممكنـاً ألوروبـا.

• مـوارد الطاقـة والرصاعـات يف منطقـة الرشق األوسـط 	
املـوارد  ثـروات  تُسـتخدم  كيـف   - افريقيـا  وشـامل 
لتمويـل أطـراف الـرصاع، فضـالً عـن متويـل مشـاريع 

إعـادة اإلعـامر يف منطقـة الـرشق األوسـط الكبـري.

• دور 	  - وآسـيا  األوسـط  الـرشق  بـني  الطاقـة  عالقـات 
رشكات القطـاع الخاص واملبادرات الحكومية يف تطوير 
هـذه العالقـات، ومـا إذا كان دور الـدول اآلسـيوية يف 
منطقـة الـرشق األوسـط وشـامل افريقيـا سيشـمل ما 

هـو أبعـد مـن مجـرد عالقـة تجاريـة تبادليـة بحتة.

• النفـط 	 بأسـعار  املتعلقـة  واالقتصـادات  السياسـات 
املنخفضـة - كيـف تؤثر أسـعار السـوق املنخفضة عىل 
تطويـر تقنيـات الطاقـة غـري التقليدية، وأنـواع الطاقة 
آفـاق  عـىل  تؤثـر  أنهـا  وكيـف  وغريهـا،  املتجـددة، 
اإلصـالح االقتصادي يف منطقة الرشق األوسـط وشـامل 

أفريقيـا.

• السياسـات املتعلقـة بالتغـري املناخـي وحاميـة البيئة - 	
التحديـات التـي تواجـه اسـتخدام الوقـود األحفـوري، 
وتغـري أولويـات السياسـة، واآلثار املبـارشة املرتتبة عىل 

الوطنية. البيئـات 

• الطاقـة املتجـددة يف منطقـة الـرشق األوسـط وشـامل 	
افريقيـا - التأثـري املحتمـل ملصـادر الطاقـة املتنوعـة 
عـىل صـادرات منطقة الرشق األوسـط وشـامل افريقيا 

وعـىل تطويـر املـوارد النفطية.

• اسـتثامرات الطاقـة يف منطقة الرشق األوسـط وشـامل 	
أفريقيـا - كيـف ميكن لنـامذج تجارية وماليـة جديدة 
مـن  املزيـد  لتحفيـز  سـابقة  تجـارب  مـن  االسـتفادة 
اسـتثامرات الطاقـة يف املنطقة، وخصوصـاً يف ظل توفر 
فـرص اسـتثامرية جديـدة يف مناطـق كالعـراق وإيران.
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 املرفق: أجندة املؤمتر 

 

 

 
 

 
 

ابع(مارس )ت 52  
     

 III  المرقاب –عصر الغاز الحديث  – الغداء   ظهراً  07:70 - 01:30
 
  طاقةللاالستشارات، منار  مدير، ، مركز بروكنجز الدوحةللطاقةروبن ميلز، زميل غير مقيم    مدير الجلسة:  
 

 ة للغازسعادة الدكتور سيد محمد حسين عادلي، أمين عام، منتدى الدول المصدر   : ونالمتحدث
 شركة توليب للبترول ،ةالتجاري ةوالمدير ةالمؤسس ةساناز دادفار، الشريك   

 
 غاز غير التقليدي والغاز الطبيعيال التكنولوجيات الحديثة في مجالوسيتناول المتحدثون مشهد عالم الغاز الجديد، بما في ذلك األسواق األكثر اندماجاً على الصعيد العالمي، 

ومنطقة التعاون والصراع مركزين بشكل خاص على روسيا  البيئية. كما سيناقشون دور الغاز في تغذية باإلضافة إلى المشكلر المتغير والنماذج التعاقدية، التسعيوالمسال، 
 حوض شرق البحر األبيض المتوسط. 

 
 

 لطاقة لالجغرافيا السياسية المتغيرة  – مجموعات العمل: الجلسة األولى  بعد الظهر 00:00 –03:30
 أسعار النفط وتبعاتها -

  
 لالجتماعات قاعة الزبارة  : مجموعة العمل األولى

  معهد أكسفورد لدراسات الطاقة ،بسام فتوح، مدير  : الجلسة مدير
  

 لالجتماعات قاعة جنان  : مجموعة العمل الثانية
  للطاقة العالمية لسياسات قمةالناريندرا تانيجا، رئيس،   :  الجلسة مدير

 
 قاعة مسيمير لالجتماعات  : مجموعة العمل الثالثة

 اسية والدراسات الدولية في جامعةكلية العلوم السي ،كرسي القاسمي لدراسات الخليج العربيأستاذ غاريث ستانسفيلد،  : مدير الجلسة
 أكستير

 
 

  مسيمير قاعة –استراحة   بعد الظهر  00:00 – 05:00
 

 
  حديقة الفندق - ؟الدوحة تغّير مشهد الطاقة والجغرافيا السياسية كيف ترى –المنتدى عشاء     مساءً  00:70 – 08:00

 
  بروكنجزمعهد مارتن إنديك، نائب الرئيس التنفيذي، مدير برنامج السياسة الخارجية،    

 
 يناقشه

 ، نائب رئيس الوزراء السابق ووزير الطاقة والصناعة، دولة قطرد العطيةعبدهللا بن حمسعادة السيد                                                        
  
 

 مارس 52
 

  الدعيبل –الثانية: االقتصاد السياسي في منطقة الشرق األوسط وآسيا العامة الجلسة   صباحاً  00:00 –8:300
 

  للصناعات النفطية إيكاروس سلطان، مدير،نادر    الجلسة: مدير
 كلية الدراسات العليا لإلدارة، جامعة والية سانت بطرسبرغ ،لغا غارانينا، أستاذة مشاركةأو  :  المتحدثون

 معهد الشرق األوسط، جامعة سنغافورة الوطنية ،مايكل هدسون، مدير
 ماجد جعفر، رئيس تنفيذي، شركة نفط الهالل

  بروكنجزمعهد سوزان مالوني، زميلة أولى، مركز دراسات الشرق األوسط، 
 القابضة STFA علي نيزي، رئيس تنفيذي، شركةمحمد 

 
      

يناقش المتحدثون آثار دعم الوقود على سوإلى استعراض المناقشات السائدة بشأن إنتاج موارد الطاقة في الشرق األوسط وآسيا واستهالكها وتسعيرها. تهدف هذه الجلسة 
نظرهم حول إمكانيات  . وسوف ُيطلب من المتحدثين إبداء وجهاتية الدعم بطريقة سياسية واجتماعية مجديةوكيف يمكن إصالح عمل أنماط االستهالك وعلى القدرة التنافسية

سيناقش المتحدثون كذلك الدور الذي و ضطرابات في الشرق األوسطاال توقّع المزيد منإذا كان علينا ما ، وبناء الدولة في المنطقة والعواقب المترتبة عن وجود دول فاشلة
 .مسألة التأثير المتزايد لمراكز الطاقة، مع التركيز على حالة تركيا على التطرق إلىفي أسواق الطاقة العالمية. وأخيراً، سيتم حثُّ المتحدثين  روسياتلعبه 

 
 

  صالة الدعيبل –استراحة   صباحاً  00:00 –10:00
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  صاد السياسي في منطقة الشرق األوسط وآسيا: االقتالثانيةمجموعات العمل: الجلسة   صباحا   00:40 –00:00
 

 لالجتماعات قاعة الزبارة  : مجموعة العمل األولى
  معهد أكسفورد لدراسات الطاقة ،بسام فتوح، مدير  : الجلسة مدير

  
 لالجتماعات قاعة جنان  : مجموعة العمل الثانية

  للطاقة اتالعالمية لسياس قمةالناريندرا تانيجا، رئيس،   :  الجلسة مدير
 

 قاعة مسيمير لالجتماعات  : مجموعة العمل الثالثة
 اسية والدراسات الدولية في جامعةكلية العلوم السي ،كرسي القاسمي لدراسات الخليج العربيأستاذ غاريث ستانسفيلد،  : مدير الجلسة

 أكستير
  

  III مرقاب – غداءال   اً ظهر 0:00 –12:00
 

 
  الدعيبل –المتغيّرةالثالثة: أسواق الطاقة: أسواق الطاقة العامة لجلسة ا  بعد الظهر  5:40 –00:00

 
 إنيرجي إنتليجنس مجموعةهرمان فرانسين، المدير التنفيذي،    الجلسة: مدير

 
 بروكنجز معهد تيم بورسيما، زميل، مدير بالوكالة، مبادرة أمن الطاقة والمناخ،    : المتحدثون

 قسم الغاز الطبيعي المسال، شيل إنتغرايتد غاز  ،باوندز، نائب الرئيس روجر
 فيشاراكي، رئيس، فاكتس غلوبال إنرجي  فريدون

 غريفيثس، مدير تنفيذي، مبادرات معهد مصدر  فنيست
 فلوريس كيروغا، األمين العام، منتدى الطاقة الدولية ألدو

 
 

ظهور وقود متجدد، نووي، أحفوري أفضل، ظل ها شركات الطاقة. ما الذي يمكن أن يتغيّر جذريا  في ترمي هذه الجلسة إلى إلقاء الضوء على البيئة المتغيرة التي تعمل في
بشكل كبير على اتجاهات استهالك وتكنولوجيات اللتقاط الكربون وتقنيات المستخدم النهائي؟ ما هي التغيرات االجتماعية والديموغرافية والبيئية والسياسة التي قد تؤثر 

تقليدية ومعالجة التحديات والسياسات البيئية. الة في ما يتعلق باستخراج الموارد غير يسيلقي المتحدثون الضوء على التطورات التكنولوجية الرئيسواجها وخلطها؟ الطاقة، وإنت
ق الغاز الطبيعي المسال المتنامي وعلى زيادة التكامل بين على سو ،سبيل المثال على ،المتداول دوليا ، والنتائج التي قد تترتب األسعار المستقبلية للغاز دثونحوسيناقش المت

 أسواق الغاز العالمية.
 
 

  أسواق الطاقة المتغيرة – الثالثةمجموعات العمل: الجلسة   بعد الظهر  4:70 –07:00
 

 لالجتماعات قاعة الزبارة  : مجموعة العمل األولى
  ات الطاقةمعهد أكسفورد لدراس ،بسام فتوح، مدير  : الجلسة مدير

  
 لالجتماعات قاعة جنان  : مجموعة العمل الثانية

  للطاقة العالمية لسياسات قمةالناريندرا تانيجا، رئيس،   :  الجلسة مدير
 

 قاعة مسيمير لالجتماعات  : مجموعة العمل الثالثة
 اسية والدراسات الدولية في جامعةعلوم السيكلية ال ،كرسي القاسمي لدراسات الخليج العربيأستاذ غاريث ستانسفيلد،  : مدير الجلسة

 أكستير
 
 

 
 قاعة الدعيبل  –استراحة    بعد الظهر 04:00 – 04:70

 
 الدعيبل  – ختاميةالمالحظات ال   بعد الظهر 00:00 –  00:00

 دولة قطر ،سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة    
 

   الدعيبل  –عامة ال ات الجلساتلنتائج ومناقشلعرض   بعد الظهر  00:00 – 00:00
 

 صالة الدعيبل –وداع الحفل   بعد الظهر  03:00 – 00:00



إن املجموعـة االستشـارية ملنتـدى مركـز بروكنجـز الدوحة للطاقة هي مجموعة أساسـية السـتمرارية املنتدى. تتألـف هذه املجموعة 

مـن شـخصيات تتمتـع بخلفيـات وخـرات متنوعـة، وتعمـل عـىل تنظيـم املنتـدى، ال سـيام مـن خـالل تأمـني طبيعـة املواضيـع التي 

سـيُصار إىل مناقشـتها وطريقـة تأطريهـا. كـام يـويص أعضـاء هـذه املجموعـة مبتحدثـني ومشـاركني مـن أجل التأكـد مـن أّن  املنتدى 

يجمـع بـني أفضـل وأكـر القادة متثيـالً يف مجـال الطاقة والسياسـة. 

أما األعضاء الذين يؤلفون هذه املجموعة فهم:

بسام فتوح، مدير، معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة 

هريمان فرانسن، مدير تنفيذي، مجموعة إنرجي انتلجنس

فيكتور جاو، مدير، الجمعية الوطنية الصينية للدراسات الدولية

ديفيد غولدوين، رئيس، معهد غولدوين لالسرتاتيجيات الدولية

نارص الجيدة، رئيس تنفيذي، قطر للبرتول الدولية

يارس مهدي مفتي، رئيس التحوالت االسرتاتيجية، رشكة أرامكو السعودية

إيفان سندريا، رشيك أول، مؤسسة إرنست أند يونغ 

تشارلز أبنجز، مدير، مبادرة أمن الطاقة، مؤسسة بروكنجز 

فكرام مهتا، رئيس، معهد بروكنجز الهند 

سلان شيخ، مدير، معهد بروكنجز الدوحة 

املجموعة االستشارية ملنتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة



تأسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة، يف العام 2008. ويُعتر املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويقّدم بحوثاً 

وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.  

إرشاك  عىل  مركّزاً  والدولية،  اإلقليمية  السياسة  نقاشات  تتناول  ميدانية  وأبحاث  مشاريع  بتقديم  املركز  يلتزم  مهمته،  لتحقيق  منه  وسعياً 

شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين، بشأن أربعة مجاالت أساسية:

العالقات الدولية يف الرشق األوسط، مع الرتكيز عىل أهميّة العالقات بني دول املنطقة وكذلك العالقات بني الرشق     )I(

األوسط والواليات املتحدة وآسيا.   

الرصاعات والتحوالت بعد الرصاعات، مبا يف ذلك مسألة األمن وعمليات السالم وإعادة اإلعامر.  )II(

االسرتاتيجيات االقتصادية واملالية يف دول الرشق األوسط، مبا يف ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة.  )III(

الحكم واإلصالح املؤسسايت، مبا يف ذلك الدمقرطة والعالقات بني الدول واملواطنني.   )VI(

يشّجع مركز بروكنجز الدوحة، الذي يفتح املجال أمام كافة وجهات النظر مهام اختلفت، عىل التبادل القيّم لآلراء بني منطقة الرشق األوسط 

واملجتمع الدويل.

مستديرة ضّمت موائد  ذلك  مبا يف  الفعاليات،  من  كبرياً  عدداً  ونظّم  العامل  دول  مختلف  من  الخراء  املركز عرشات  استضاف  تأسيسه،   منذ 

 شخصيات رفيعة املستوى، وندوات السياسة، ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يُعقد سنوياً. وباإلضافة إىل ذلك، قام املركز بنرش سلسلة

من موجزات السياسة واألوراق التحليلية.

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

تهدف مبادرة مركز بروكنجز ألمن الطاقة إىل تشجيع التنمية واملناقشة ونرش البحوث الكرى يف مجال الطاقة، حيث إنها تعتمد عىل البحث 

وإبراز قوة كافة الرامج الخمسة الخاصة مبؤسسة بروكنجز. تأسست مبادرة بروكنجز ألمن الطاقة يف عام 2007 وهي تقدم أبحاث وتوصيات 

إىل صناع السياسة املحليني والدوليني حول مجموعة واسعة من املواضيع ذات الصلة بالطاقة والبيئة. ومن أجل مواصلة واكتامل بحثها من 

أجل إرشاك وتثقيف أصحاب املصلحة، تستضيف مبادرة بروكنجز ألمن الطاقة جلسات وحلقات نقاش وورش أعامل ومنتديات حول القضايا 

السياسية املهمة ذات الصلة مبجال الطاقة.

تفحص مبادرة بروكنجز ألمن الطاقة الجوانب الفنية الرئيسية للطاقة من خالل جهودها البحثية والداعية. فمن وجهة النظر اإلسرتاتيجية، تركز 

املبادرة عىل التداعيات الجيوسياسية للطاقة يف مجموعة واسعة من البلدان واملناطق. ومن منظور اقتصادي، تركز املبادرة عىل تعطل اإلمدادات 

واألثر االقتصادي عىل ارتفاع األسعار وتحويل أمناط االستهالك وأهمية التنمية االقتصادية العاملية لتمكني الوصول املعقول والوصول الذي ميكن 

االعتامد عليه للطاقة لجميع فئات الدخل. كام تعالج األجندة البحثية ملبادرة بروكنجز ألمن الطاقة القضايا البيئية مبا يف ذلك آثار املناخ املتغري 

وتدابري التخفيف والتكيف ملكافحة هذه التغريات.

نبذة عن مبادرة أمن الطاقة واملناخ



منشورات مركز بروكنجز الدوحة

2015
موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2015 

تقرير مركز بروكنجز الدوحة – مبادرة أمن الطاقة مبعهد بروكنجز

قبول االعتامد املتبادل: ديناميكات الصني والرشق األوسط
موجز السياسة، تشاولينغ فنغ

اإلخوان املسلمون يف األردن: حان وقت اإلصالح
موجز السياسة، نيفني بندقجي

هبوط أسعار النفط: األسباب والتبعات الجيوسياسية
موجز السياسة، غريغوري غوس

إصالح قطاع الكهرباء يف العراق
موجز السياسة، لؤي الخطيب وهاري استبيانيان

من التعاون إىل القمع: العالقات “اإلسالمية-العسكرية” يف مرص
دراسة تحليلية، عمر عاشور 

األردن الحصني: تشغيل األموال لتفعيل األعامل
موجز السياسة، سلطان بركات وأندرو ليرب

العودة إىل غزة: نهج جديد إلعادة اإلعامر
موجز السياسة، سلطان بركات وعمر شعبان

2014
 تحديد معامل الدولة اإلسالمية
دراسة تحليلية، تشارلز ليسرت

الوساطة القطرية: ما بني الطموحات واالنجازات
دراسة تحليلية، سلطان بركات

موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2014
تقرير مركز بروكنجز الدوحة – مبادرة أمن الطاقة مبعهد بروكنجز

ما وراء الطائفية: الحرب الباردة الجديدة يف الرشق األوسط 
دراسة تحليلية، غريغوري غوس

األزمة املستمرة: تحليل املشهد العسكري يف سوريا 
موجز السياسة، تشارلز ليسرت

 إعادة النظر يف قانون العزل السيايس يف ليبيا: تغيرٌي يف الوجوه أم تغيرٌي يف السلوك؟
ورقة مركز بروكنجز الدوحة-جامعة ستانفورد

أي أسلوب اعتمدته النهضة أثناء عملية صياغة الدستور التونيس: اإلقناع، اإلكراه، أو تقديم التنازالت؟ 
دراسة تحليلية، مونيكا ماركس


