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شكر وتقدير

يود منظمو منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة 2012 أن يشكروا املشاركني البارزين الذين ساهموا يف نجاح هذا املؤمتر.

أن املنظمون ممتنون بشكل خاص لصاحب السمو الشيخ حمد بن جاسم بن جرب آل ثاين، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، ومعايل الوزير الدكتور 

أنور محمد قرقاش، وزير الشؤون الخارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، والسيد أندرو سوايجر، نائب الرئيس األول لرشكة إكسون موبيل، ملشاركتهم القيمة 

العامة  اللجان  الحوار، فضاًل عن أعضاء  أدار  الذي  للدكتور جان فرنسوا سيزنيك  امتنانهم  التعبري عن  أيضا  املنظمون  اإلفتتاحية. يود  الجلسة  ومالحظاتهم يف 

ومرشيف حلقات النقاش لتوجيه املناقشات التي وفرت األساس لهذا التقرير.

كام يشكر املنظمون موظفي مركز بروكنجز الدوحة  و مبادرة أمن الطاقة يف بروكنجز ملساعدتهم ، باألخص كيفني مايس، املدير املساعد ملبادرة أمن الطاقة، 

إلعداده لهذا التقرير. كام يتوجه املنظمون بشكر خاص إىل لورا سوما وفريقها ملا قدموه من مساعدة يف نجاح هذا املؤمتر.



رسالة من منظمي املؤمتر............................................................................................................................................................................ 7

مشهد الطاقة العاملية املتغري........................................................................................................................................................................ 9

تأثري الثورات يف الرشق األوسط عىل أسواق الطاقة العاملية ............................................................................................................................ 11

استثامرات الطاقة يف الرشق األوسط ........................................................................................................................................................... 13

الختام .................................................................................................................................................................................................. 15

امللحق ................................................................................................................................................................................................. 16

املرفق 1: أجندة املؤمتر ............................................................................................................................................................................ 18

املرفق 2: قامئة املشاركني ........................................................................................................................................................................... 20

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة ..................................................................................................................................................................22 

نبذة عن مبادرة بروكنجز ألمن الطاقة ........................................................................................................................................................ 23

منشورات مركز بروكنجز الدوحة ................................................................................................................................................................ 24

منشورات مبادرة مركز بروكنجز ألمن الطاقة ................................................................................................................................................ 25

جدول املحتويات





7 موجز سياسات منتدى الدوحة للطاقة 2012

رسالة من منظمي املؤمتر

الزمالء األعزاء،

االفتتاحية ملنتدى بروكنجز  الجلسة  إنه ملن دواعي رسورنا أن نطلق وقائع 

النقاش  تعزيز  إىل  تهدف  منصة  عن  عبارة  املنتدى  إن  للطاقة.  الدوحة 

االتجاهات  أحد  بشأن  نتائج  تحقيق  نحو  املوجهة  والبحوث  والحوار 

الجيوسياسية الرئيسية يف القرن الواحد والعرشين.

املاضية  الـ50  السنوات  للطاقة خالل  السائدة  الدولية  العالقات  كانت  فقد 

بني الدول املوردة يف الرشق األوسط والدول املستهلكة يف البلدان الصناعية 

فقد  ذلك،  ومع   .)OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  التابعة 

والسياسية  االقتصادية  العوامل  من  األخرية مجموعة  السنوات  بدأت خالل 

والتكنولوجية والبيئية تتحدى الوضع الراهن. ومتيل مراكز الطلب الجديدة 

إىل  وأوروبا  املتحدة  الواليات  يف  الطلب  وتسوية  آسيا  ورشق  جنوب  يف 

املشهد العاملي للطاقة املتجه رشًقا، مام يعطي قوة متزايدة للسوق بالنسبة 

الحديثة ملصادر  والتطورات  االكتشافات  الناشئة. وقد رسعت  لالقتصاديات 

إضعاف  يف  بدأت  أنها  كام  التحول،  هذا  من  التقليدية  غري  والغاز  النفط 

عىل  الطلب  ارتفاع  صاحب  وقد  التقليدية.  االستهالكية  البلدان  مواقف 

الطاقة يف الصني والهند موجة من االستثامرات االسرتاتيجية يف مجال الطاقة 

مجال  يف  األمن  من  قدر  أقىص  لتحقيق  سعيها  يف  البلدان  تلك  خالل  من 

الطاقة.

 

مع  والطلب  العرض  بني  العاملي  التوازن  يف  البنيوية  التحوالت  وتتزامن 

فسواء  األوسط.  الرشق  منطقة  يف  املسبوق  وغري  الرسيع  التغري  من  فرتة 

قادتها  عىل  يتعني  سوف  ينترش،  مل  أم  الخليج  منطقة  يف  االضطراب  انترش 

التنقل بني تلبية الطلبات املتزايدة للسكان املحليني فضاًل عن تلبية الطلب 

أخرى  أجزاء  يف  لظهور حكومات جديدة  كان  وقد  للطاقة.  املتزايد  العاملي 

من املنطقة واملخاوف من "العدوى" الثورية بالفعل تأثري عىل أسعار النفط 

وثقة املستثمرين فضاًل عن اعتبارات أمن الطاقة بني البلدان املستهلكة.

السياسية  والتحوالت  العاملية  الهيكلية  التحوالت  من  املزيج  هذا  وميلك 

والسياسة  املنطقة  دور  يف  جذري  تحول  إىل  يؤدي  أن  عىل  القدرة  املحلية 

العاملية للنفط والغاز كام أنه يثري عدًدا من األسئلة الحاسمة:

نحو  للتحول  واالقتصادية  االسرتاتيجية  اآلثار  ستكون  ماذا   •

الرشق فيام يتعلق مبوردي الرشق األوسط؟ 

لالستقرار  بالنسبة  املحلية  السياسات  التغريات يف  ماذا ستعني   •

القصري والطويل األجل يف أسواق الطاقة العاملية؟ 

وحيث إن األسواق الناشئة أصبحت أكرث أهمية من املستهلكني   •

واملستثمرين، كيف سيتغري التوازن االستثامري بني البلدان املضيفة والبلدان 

األم؟ 

واملستهلك  املورد  بني  للعالقة  املتغرية  الطبيعة  ستعني  ماذا   •

بالنسبة للحكم والشفافية يف الدول املنتجة؟  

تعاون  عن  عبارة  وهو  للطاقة،  الدوحة  بروكنجز  منتدى  إنشاء  تم  وقد 

الطاقة،  ألمن  بروكنجز  ومبادرة  بروكنجز  ملؤسسة  التابع  الدوحة  مركز  بني 

التي  االفتتاحية  جلسته  يف  املؤمتر  قام  وقد  التساؤالت.  هذه  عىل  لإلجابة 

انعقدت يف شهر فرباير من عام 2102 بعقد اجتامع خاص ورفيع املستوى 

الطاقة  مجال  يف  التنفيذيني  املديرين  وكبار  الحكومة  مسؤويل  كبار  جمع 

بالرشكة باإلضافة إىل محليل طاقة عامليي املستوى من منطقة الرشق األوسط 

ملدة  استمر  الذي  االجتامع  أتاح  وقد  املتحدة.  والواليات  وأوروبا  وآسيا 

يومني والذي افتتحه فخامة الشيخ حمد بن جاسم بن جرب آل ثاين ، رئيس 

مفتوح حول  حوار  فرصة إلجراء  قطر  دولة  خارجية  ووزير  الوزراء  مجلس 

املشهد املتغري للطاقة الدولية وتأثري الثورات التي حدثت يف الرشق األوسط 

الرشق  منطقة  يف  الطاقة  استثامرات  ومستقبل  العاملية  الطاقة  أسواق  عىل 

األوسط. وتنعكس نتائج هذا املؤمتر يف هذا التقرير. يعتمد منتدى بروكنجز 

الدوحة للطاقة عىل خربة ودعم الجهات املعنية يف كٍل من القطاعني العام 

عىل  األوسع  الدويل  واملجتمع  األوسط  الرشق  منطقة  من  كٍل  يف  والخاص 

حٍد سواء. نحن نتطلع إىل العمل سوًيا داخل مؤسسة بروكنجز ومع رشكائنا 

لضامن النجاح املستمر لهذا املرشوع.

مع خالص االحرتام والتقدير،

سلامن شيخ  تشارلز ل. إبينجر  

مدير مدير   

مركز بروكنجز الدوحة مبادرة أمن الطاقة مركز بروكنجز 
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السياق

لوكالة  فوفًقا  األساسية.  التغريات  من  سلسلة  العاملي  الطاقة  قطاع  يشهد 

املنظمة  يف  األعضاء  غري  الدول  أن  املتصور  من   ،)IEA( الدولية  الطاقة 

و   2008 عامي  بني  ما  العاملية  الطاقة  طلب  يف  النمو  من   93% يشكلون 

نفسها،  الفرتة  خالل  للطاقة  آسيا  طلب  يتضاعف  أن  املتوقع  ومن   .2035

حيث متثل كل من الصني والهند وحدهام حوال ثلث وخمس إجاميل الزيادة 

تنخفض  أن  املحتمل  من  املقابل،  ويف  التوايل.  عىل  الدويل،  الطلب  عىل 

وقفت  والتي  العاملية  الطاقة  استهالك  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  حصة 

فانخفاض   
1
عام 2035. بحلول  أقل من 40%  لتصبح  عام 1965  عند 70% 

اإلنتاج  ارتفاع  إىل جانب  والتنمية  التعاون  النفط يف منظمة  استهالك  صايف 

املحيل يف الواليات املتحدة وغريها من دول النصف الغريب من الكرة األرضية 

إىل  غرًبا  املتجه  النفط  بتدفق  يتسم  عامل  من  بالتحول  اإلرساع  إىل  يؤديان 

يف  الطاقة  لصادرات  بالنسبة  للطلب  الرئييس  املركز  آسيا  فيه  تصبح  عامل 

الرشق األوسط.     

 

اآلثار  من  كبرية  مجموعة  حدوث  إىل  التحول  هذا  يؤدي  أن  املرجح  ومن 

املستهلكني  حسابات  تختلف  أن  املحتمل  فمن  واإلسرتاتيجية.  االقتصادية 

تحقيق  أجل  من  رضورة  باعتبارها  الطاقة  إىل  ينظرون  الذين  اآلسيويني، 

الدولة  مشاركة  تزايد  فمع  الغربيني.  بنظرائهم  الخاصة  تلك  عن  التنمية، 

يتسم  أن  املحتمل  فمن   ،)NOCs( الوطنية  النفط  رشكات  من  املدعومة 

املشهد الجديد للطاقة بسيطرة أكرب من قبل الحكومة يف أسواق الطاقة أكرث 

يؤسسون  الذين  األوسط،  الرشق  ملنتجي  بالنسبة  أما  مىض.  وقت  أي  من 

املشهد  فإن  الطلب،  واستدامة  كفاية  حول  الطاقة  أمن  ملسألة  تعريفهم 

حدودهم  مع  العالقات  عىل  الرتكيز  زيادة  يعني  سوف  للطاقة  الجديد 

الرشقية.

الرئيسية النتائج 

تأيت تعريفات جديدة ملفهوم "أمن الطاقة" يف املقدمة.

خالل فرتة التنمية االقتصادية التي شهدتها الواليات املتحدة وأوروبا الغربية 

بأنه  الطاقة"  "أمن  مفهوم  ُيعرف  كان  الثانية،  العاملية  الحرب  تلت  والتي 

القدرة عىل تأمني كميات كافية من الطاقة – وبخاصة النفط – مقابل أسعار 

اتجاه  ومع  الرثاء.  ومتزايد  متحرك  استهاليك  مجتمع  وجود  عىل  ساعدت 

بالنسبة  أما  التعريف.  هذا  يتغري  االستهالك،  أمناط  يف  رشًقا  التحول  هذا 

َيعزز  الناشئة،  آسيا  يف  األخرى  الدول  من  وغريها  والهند  الصني  لحكومات 

أمن الطاقة من خالل الرتكيز عىل "الحصول عىل الطاقة" – مع ضامن ما ال 

يقل عن الخدمات األساسية للطاقة لكافة املواطنني. فالطاقة بالنسبة لهذه 

الدول هي مسألة متعلقة بالبقاء وُتعترب مكوًنا أساسًيا من مكونات التنمية 

الطاقة"  "الحصول عىل  السيايس. كام يعكس مفهوم  االقتصادية واالستقرار 

األولوية التي يليها مستهلكو الطاقة يف آسيا للوصول الفعيل للموارد. فبداًل 

فإنهم  فقط،  والغاز  النفط  لتوفري  العاملية  السوق  سيولة  عىل  االعتامد  من 

الغربيني بأن يحاولوا تأمني حصص مبارشة يف  أكرث احتاملية من املستهلكني 

مرافق اإلنتاج وسالسل التوريد. ويكتمل الرتكيز عىل حقوق املساهمني من 

خالل اسرتاتيجية، ال سيام من جانب الصني، من أجل تنويع كل من املوردين 

ُيشكل  الطاقة  ألمن  الجديد  املنطقي  األساس  الطاقة.  عىل  الحصول  وطرق 

االقتصاديات  تنظر  حيث  األطراف،  متعددة  الساحة  يف  العالقات  بالفعل 

األساسية الناشئة واملتنامية فرض القيود عىل االنبعاثات بأنها مبثابة قيد غري 

مربر عىل حقهم يف مواصلة التصنيع والنمو االقتصادي وأيُضا يف املفاوضات 

واردات  عىل  الغرب  قبل  من  املفروضة  القيود  تواجه  حيث  الجيوسياسية، 

التي  املتقدمة  للدول  الصني والهند. وبالنسبة  إيران مقاومة من  النفط من 

تعتمد عىل االسترياد يف آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية، يعني أمن الطاقة 

 – متزايد  –بشكٍل  السائل  الطبيعي  والغاز  النفط  من  كافية  كميات  تأمني 

وتواجه  الصناعية.  التنافسية  عىل  الحفاظ  من  متكنهم  التي  األسعار  مقابل 

ميكن  واللذان  الطاقة  ألمن  الرئيسية  التهديدات  من  اثنني  الدول  هذه 

ارتفاع  الذي يؤدي إىل  املنتجة  املناطق  تعريفهام كالتايل: عدم االستقرار يف 

األسعار )انظر القسم 2( وهيكل التسعري الخاص بالغاز الطبيعي السائل يف 

حد ذاته والذي عادة ما ترتبط يف سوق حوض املحيط الهادئ بأسعار النفط 

يف العقود طويلة األجل. ومبا أن الطفرة التي حدثت يف اإلنتاج غري التقليدي 

للغاز يف شامل أمريكا تأخذ الطلب األمرييك إىل خارج السوق العاملية، يرى 

محتملة  فرصة  السائل  الطبيعي  للغاز  األساسيني  اآلسيويني  املوردين  هؤالء 

مفاوضاتهم  يف  السوق  سلطة  مامرسة  خالل  من  الطاقة  من  أمنهم  لزيادة 

مع املوردين.

يف  الطاقة  أمن  ُيعرف  األوسط،  الرشق  منطقة  يف  الطاقة  ملنتجي  وبالنسبة 

انخفاض  فإن  للطاقة،  الجديد  املشهد  ويف  الطلب.  تأمني  بأنه  األول  املقام 

سيعتمدون  املنطقة  من  األساسيني  املنتجني  أن  يعني  الغرب  من  الطلب 

بشكٍل متزايد عىل االقتصاديات الناشئة من صادرات النفط والغاز. وينطوي 

من  الكثري  الرشق عىل  إىل  الغرب  من  الطلب  االعتامد عىل  التحول يف  هذا 

تنمو  والهند  الصني  من  بكٍل  الخاصة  االقتصاديات  أن  حني  ففي  املخاطر. 

اقتصادية  رياح  حدوث  باحتاملية  تنبؤ  عالمات  هناك  رسيعة،  مبعدالت 

الصينية  الحكومة  تشعر  القريب،  املدى  فعىل  البلدين.  كال  يف  معاكسة 

املدى  عىل  أما  املستهلك؛  طلب  وضعف  التضخم  تأثريات  بشأن  بالقلق 

الطويل، فإنها تواجه احتامل حدوث أزمة دميوغرافية كام هو الحال بالنسبة 

االقتصادية  اإلصالحات  املكتظة  الهند  سياسة  أعاقت  وقد  سكانها.  ألعامر 

وبالنسبة  إليها.  الحاجة  أشد  يف  هي  التي  بالطاقة  املتعلقة  واإلصالحات 

لالقتصاديات  النسبية  الشفافية  مع  التعامل  يف  املستخدمني  للموردين 

الطلب جهة الرشق سوف  الغربية، فإن تحول  الحاكمة  السياسية  واألنظمة 

يعني ظهور مجموعة جديدة من التحديات واالضطرابات السياسية.

من  الطاقة  عىل  الحصول  عىل  اعتامًدا  أقل  املتحدة  الواليات  تصبح  سوف 
التداعيات  من  واسعة  مجموعة  حدوث  احتاملية  مع  األوسط،  الرشق 

الجيوسياسية.

هناك ثالثة اتجاهات متزامنة تحد من اعتامد الواليات املتحدة عىل واردات 

الطاقة من الرشق األوسط: كساد أو انخفاض نسبة استهالك النفط وزيادة 

اإلنتاج املحيل وزيادة اإلنتاج يف النصف الغريب من الكرة األرضية.

مشهد الطاقة العاملية املتغري

بناًءا عىل حسابات لبيانات من وكالة الطاقة الدولية "توقعات الطاقة العاملية 2011".
1
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ونتيجة للكفاءة املتزايدة للمركبات ومحدودية فرص النمو االقتصادي، فقد 

تم تحديد استهالك الواليات املتحدة من النفط ليظل منخفض كام أنه رمبا 

يتعرض ملزيد من االنخفاض خالل السنوات القادمة. وفًقا إلدارة معلومات 

الطاقة،  وزارة  بحث مستقل عن  عبارة عن محرك  األمريكية، وهي  الطاقة 

فقد كان طلب الواليات املتحدة من النفط حوايل 21 مليون برميل يف اليوم 

يف عام 2007، ولكنه انخفض منذ ذلك الوقت ليصل إىل أقل من 19 مليون 

 تتنبأ  وكالة الطاقة الدولية أن بوصول طلب 
2
برميل يف اليوم يف عام 2011.

الواليات املتحدة من النفط إىل ذروته، أنه سوف ينخفض مبعدل يصل إىل 

الطلب  يف  االعتدال  هذا  ويتزامن   
3
.2035 عام  يف  سنوًيا  املائة  يف   1 حوايل 

مع الزيادة الرسيعة يف إنتاج الواليات املتحدة للنفط والغاز، حيث تساعد 

الغاز  إنتاج  يف  كبرية  زيادة  عن  أسفرت  التي  الهيدرولييك  التسكني  عملية 

وجود  مع  الزيتي،  الصخر  من  املحيل  اإلنتاج  زيادة  مساعدة  عن  الطبيعي 

من  املتحدة  الواليات  إنتاج  زيادة  إمكانية  إىل  تشري  التي  التقديرات  بعض 

 .2020 عام  حتى  سنوًيا  اليوم  يف  برميل   200,000 عن  يزيد  مبعدل  النفط 

فقد  للنفط،  املتحدة  الواليات  إنتاج  من  العالية  التاريخية  املستويات  فمع 

عليها  تحصل  التي  النسبة  أي  النفطية  الواردات  عىل  البلد  اعتامد  انخفض 

من  عقد  منذ  األوىل  للمرة  املائة  يف   50 من  أقل  إىل  لتصل   – الخارج  من 

املتحدة مع  الواليات  إنتاج  الحاصل يف  التصاعد  يتوازى هذا  أخريًا،  الزمان. 

الشكل  )انظر  والربازيل  كندا  وأبرزها  املجاورة،  الدول  من  اإلنتاج  زيادة 

الوفرية،  الربازيلية  النفطية  الكندية واالحتياطات  النفط  لرمال  1(. وكنتيجة 

فمن املمكن أن ترتفع صادرات البلدين لتصل إىل 5 ماليني برميل يف اليوم 

النفط  الثالثة مًعا سوف تحدد كمية  القيود  القادمة. فهذه  السنوات  خالل 

ُيعد  تاريخًيا  كان  والذي  املتحدة،  الواليات  إىل  األوسط  الرشق  من  الوارد 

مربر رئييس يف الوجود العسكري واالسرتاتيجي للواليات املتحدة يف املنطقة.

الطاقة،  إنتاج  يف  الذايت  باالكتفاء  تتمتع  املتحدة  الواليات  كانت  لو  وحتى 

العاملية  للسوق  التعرض  يف  العامل  يف  للنفط  مستهلك  أكرب  يستمر  سوف 

وسوف يكون له مصلحة يف تأمني طرق اإلمداد ومنع االضطرابات. والواليات 

املتحدة لديها أيًضا العديد من املصالح الرئيسية املتعلقة باألمن والتي ليس 

وجودها  استمرار  تربر  أن  املحتمل  من  والتي  املنطقة  يف  بالطاقة  صلة  لها 

عسكرًيا ودبلوماسًيا عىل حٍد سواء.

ومع ذلك، ففي فرتة امليزانيات العسكرية الضيقة والتعب يف أوساط جمهور 

الواليات املتحدة نظًرا للمشاركة مع الرشق األوسط والرتكيز عىل آسيا كمركز 

الواليات  يكون هناك ضغط عىل  أن  احتاملية  اإلسرتاتيجية، هناك  لألولوية 

املتحدة إما للحد من وجودها يف املنطقة أو للمشاركة يف عبء توفري األمن. 

فإذا كانت الصني وغريها تعمل عىل تكملة أو التنافس مع الواليات املتحدة 

باعتبارها ضامنة ألمن النفط والغاز يف الرشق األوسط، فإنها سيكون لها آثار 

ومبا  العاملية.  الطاقة  أسواق  وعىل  املنطقة  عىل  النطاق  واسعة  إسرتاتيجية 

مصلحة  لها  الناشئة  اآلسيوية  والدول  املنطقة  يف  الرئيسيني  املستثمرين  أن 

واضحة يف الحفاظ عىل األمن يف منطقة الخليج، عىل الرغم من استمرار عدم 

أو  أو سعة عسكرية إلكامل  إرادة سياسية  لهم  كان سيكون  إذا  ما  وضوح 

تويل الدور الحايل للواليات املتحدة.

يتم إعادة فحص األدوار الخاصة بكٍل من الدولة والسوق يف تشكيل تدفقات 
الطاقة وأمناط االستهالك.

التعريفات املتغرية ملفهوم "أمن الطاقة" إىل ظهور  فمن املحتمل أن تؤدي 

تجارة  مجال  يف  املنطقية  واألفكار  الفاعلة  العنارص  من  جديدة  مجموعة 

واستثامر الطاقة الدولية. فعندما كانت املراكز األساسية لطلب الطاقة هي 

إىل  السوق  يحركه  الطاقة  استهالك  كان  الغربية،  وأوروبا  املتحدة  الواليات 

حٍد كبري وكان ُينظر إىل الطاقة باعتبارها سلعة. وعىل النقيض من ذلك، متلك 

كل من الصني والهند مناذج اقتصادية تدير وتهدأ عمليات السوق "الحرة".

من  البد  حيوية  سلعة  باعتباره  الوقود  إىل  ُينظر  حيث  الطاقة،  مجال  ويف 

تأمينها وتوريدها لضامن االستقرار االقتصادي والسيايس، فإن هذا التدخل 

يأخذ شكل نظم الدعم )انظر الشكل 2(.

كبار  جانب  من  للسوق  املحضة  املبادئ  عىل  والرتكيز  التدخل  هذا  ومثل 

املستهلكني من املحتمل أن يكون له آثار واسعة النطاق عىل التجارة الدولية 

للطاقة. وبالنسبة للدول املنتجة، فإن ظهور آسيا باعتبارها مستهلك رئييس 

للطاقة سوف يعني التفاعل مع مجموعة جديدة من املواجهات. وكرشكات 

السياسية  باالعتبارات  جزيئ  بشكٍل  ومدفوعة  الحكومة  من  مدعومة 

فمن  الخاص،  القطاع  رشكات  مع  مبارشة  تتنافس  والتي  والجيوسياسية 

للرصاع  املحتملة  الجديدة  واملصادر  والعالقات  النامذج  تظهر  أن  املحتمل 

والخاصة باألعامل.

الدولية أصبحت  الطاقة  التي تتحكم يف عروض وطلبات  القامئة  املؤسسات 
أقل أهمية أو أقل فعالية.

وكالة  هي  الدولية  الطاقة  وطلب  عرض  يف  حالًيا  تتحكم  التي  املؤسسات 

الدول  أن  ومبا  )أوبك(.  للبرتول  املصدرة  الدول  ومنظمة  الدولية  الطاقة 

أصبحت  فقد  العاملية،  الطاقة  طلبات  من  منخفضة  نسبة  ُتشكل  املتقدمة 

ففي  العامليني.  للمستهلكني  داعية  مجرد  إال  هي  ما  الدولية  الطاقة  وكالة 

املستقبل والذي  العاملي يف  النفط  الطلب عىل  الذي يشهده  النمو  ظل كل 

الصني  من  كٍل  يف  االستهالك  يقوده  الذي  و  األعضاء،  غري  البلدان  من  يأيت 

والرشق األوسط، فإن التنسيق الذي تقوم به وكالة الطاقة الدولية لتخفيف 

استمرار  حني  ففي   
4
أقل. مغزى  وذات  أقل  ستكون  النفط  أسعار  صدمات 

وتحليل  البيانات  لجمع  قيمة  ذات  منظمة  كونها  يف  الدولية  الطاقة  وكالة 

فإنها ضعفت بشدة  النفط،  الطاقة وتشجيع وتحسني شفافية سوق  سياسة 

نظًرا لعدم وجود الهند والصني كأعضاء بها.

فمن جانب العرض، سوف تظل الدول األعضاء يف منظمة األوبك، وال سيام 

دول الرشق األوسط، من أهم املنتجني يف سوق النفط العاملية. ومع ذلك، 

املنطقة، سوف تواجه منظمة  املوجودة يف  السياسية  ففي ظل االضطرابات 

بني  فيام  السياسة  أولويات  يف  فالتباين  إنتاجها.  تنسيق  يف  صعوبة  األوبك 

املتوقع  من  أقل  النفط  من  إمداد  يعني  أن  املمكن  من  األعضاء  الدول 

تراجع  عن  الناجمة  اليقني  عدم  حالة  فمعالجة  تقلًبا.  أكرث  نفط  وأسعار 

أهمية أو فعالية منظامت العرض والطلب القامئة ستشكل تحدًيا كبريًا. فقد 

  G20 العرشين  الدول  مجموعة  أمثال  الجديدة  املؤسسات  بعض  حققت 

مثل  للطاقة  الناشئني  املستهلكني  احتواء  يف  نجاًحا  الدويل  الطاقة  ومنتدى 

السعودية  العربية  اململكة  مثل  للطاقة  الرئيسيني  واملنتجني  والهند  الصني 

ذلك،  ومع  الصناعية.  االقتصاديات  مع  مناقشات  إجراء  خالل  من  وذلك 

فنظًرا لتباين املصالح فيام بني املستهلكني واملنتجني، من غري املرجح أن تنتج 

مثل هذه األنظمة تنسيق فعال بني العرض والطلب.

وفقاَ إلدارة معلومات الطاقة، "إمدادات إنتاج النفط الخام و املنتجات البرتولية يف الواليات املتحدة"  
2

"مستقبل الطاقة العاملية لعام "2011، وكالة الدولية للطاقة، ص. 107  
3

 حسابات من "توقعات الطاقة العاملية 2011"، وكالة الطاقة الدولية.
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السياق

تم  التي  والطلب  للعرض  العاملية  األمناط  يف  البنيوية  التحوالت  تتزامن 
منطقة  يف  املسبوق  وغري  الرسيع  التغري  من  فرتة  مع   1 القسم  يف  تفصيلها 
الـ18 شهًرا املاضية أقوى ظاهرة سياسية منذ  الرشق األوسط. فقد شهدت 
بها  قام  التي  النطاق  صغرية  باالحتجاجات  بدًءا  السوفيتي.  االتحاد  انهيار 
من  موجة  أتاحت  فقد   ،2010 عام  أواخر  يف  تونس  يف  الساخط  الشباب 
التي  بالنخبة  عصفت  والتي  األوسط  والرشق  أفريقيا  شامل  عرب  الثورات 
الراسخة  السلطة  هياكل  فككت  أنها  حيث  طويلة،  فرتة  منذ  ترسخت 
الدول  بني  العالقات  تصميم  إعادة  تم  خاللها  من  عمليات  يف  ورشعت 
وليبيا،  ومرص  تونس  مثل  البلدان،  بعض  ففي  أسايس.  بشكٍل  واملواطنني 
أدت هذه الظاهرة التي ُتعرف باسم "الربيع العريب" إىل نفي أو اعتقال أو 
قتل القادة تليها الخطوات األوىل نحو تحقيق الدميقراطية السياسية، حيث 
ازدهرت أحزاب التيارات اإلسالمية األساسية بشكٍل كبري. ويف بلدان أخرى، 

مثل سوريا، مل تتحدد نتائج التحركات الشعبية بعد. 

الشعبية  االضطرابات  إىل  الخليج  دول  من  الكثري  تتعرض  مل  أنه  حني  ففي 
الصعوبة  من  كل  إليها  العريب  الربيع  أحداث  أدت  فقد  النطاق،  واسعة 
ورضورة تلبية املطالب السياسية املتزايدة ملواطنيهم يف الوقت الذي تقوم 
ظهور  فإن  الطاقة.  من  املرتفع  العاملي  الطلب  بتلبية  البلدان  هذه  فيه 
والتغيري  االستقرار  عدم  عن  فضاًل  املنطقة  من  أجزاء  يف  جديدة  حكومات 
يؤثر  أكرب،  ثوري  مد  بشأن حدوث  واملخاوف  والبحرين وعامن  الكويت  يف 
بالفعل عىل أسعار النفط وثقة املستثمر واعتبارات أمن الطاقة بني البلدان 
املستهلكة. وتأيت هذه التطورات يف الوقت الذي يكون من املتوقع فيه أن 
تحظى املنطقة بحصة متزايدة من إنتاج النفط العاملي. فوفًقا لوكالة الطاقة 
العاملية، سوف توفر كل من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مًعا أكرث 
من 90 يف املائة من الزيادة يف اإلنتاج العاملي للنفط ما بني عامي 2011 و 
2035. ففي ظل االضطرابات السياسية التي تواجه منتجي النفط الرئيسيني 
فرتة  السوق  شهد  فقد  وليبيا،  العراق  و  السعودية  العربية  اململكة  مثل 
النفط  أسعار  ارتفاع  بتأثري  الشعور  ميكن  وبالفعل  االضطراب.  من  ممتدة 
هامة  قضية  ليمثل  يستمر  أن  املحتمل  من  والذي  العامل  أنحاء  جميع  يف 

يف الوقت الذي يتعاىف فيه االقتصاد العاملي من األزمة املالية لعام 2008.
 

الرئيسية النتائج 

الربيع العريب له تأثري مبارش عىل منتجي النفط والغاز يف الخليج.

النفط  إمدادات  عىل  مبارش  تأثري  العريب"  "للربيع  يكن  مل  ليبيا،  وباستثناء 
ارتد: بعد أن خرست  إنتاج ليبيا  الرئيسية املنتجة. فحتى  الدول  والغاز من 
تقريًبا الـ1.6 مليون برميل يف اليوم من اإلنتاج يف أعقاب االنتفاضة الشعبية 
إنتاجها إىل 1  البلد اآلن ليصل  إنتاج  التي بدأت يف مارس 2011، فقد عاد 
مليون برميل يف اليوم. ومع ذلك، فبالرغم من استعادة أغلب إنتاج النفط 
عام   2012 عام  ربيع  يف  العاملي  النفط  أسعار  ارتفعت  فقد  الخام،  الليبي 
الربيع العريب مل تقترص  كانت عليه يف العام السابق، مام يدل عىل أن آثار 
الظاهرة  لهذه  املبارشة  غري  النتائج  من  اثنان  للعرض.  املادي  االنقطاع  عىل 

ترهقان املشهد العاملي للطاقة.

خوف  تعكس  والذي  العاملية  النفط  سوق  يف  االستثنائية  هو  األول 
املستثمرين بشأن الزيادات املحتملة يف عدم االستقرار. وُيعزى هذا إىل حٍد 
ومع  إيران.  يف  تدخل عسكري  احتاملية حدوث  اليقني حول  عدم  إىل  كبري 
ذلك، فإنه أيًضا عامل من عوامل عدم ثقة املستثمرين بشأن التعطيل داخل 
الدول املوردة بالخليج نفسها. أما عن األثر الرئييس الثاين للربيع العريب عىل 
الدول  داخل  املحيل  السيايس  املشهد  يف  التغري  فهو  العاملية  الطاقة  أسواق 
الرئيسية املنتجة للنفط والغاز نفسها. ومن أجل تقليل املخاطر نظًرا الستياء 
بتطبيق  الرئيسيني  النفط  منتجي  من  العديد  قام  فقد  املحيل،  العام  الرأي 
التي  الفوائد  من  وغريها  واإلعانات  االجتامعي  اإلنفاق  عىل  سخية  زيادات 
بوليصات  أنواع  من  نوع  وهي  الهبات،  هذه  شكلت  وقد  الدولة.  توفرها 
التأمني ضد االضطرابات، ضغًطا زائًدا عىل املالية العامة. وقد أدى هذا األمر 
بدوره إىل ارتفاع األسعار التي تحتاج الدول إىل بيع النفط مقابلها يف السوق 
النقد  لصندوق  وفًقا  التوازن.  لتحقيق  املالية  ميزانياتها  أجل  من  العاملية 
الدويل، تحتاج كل من اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة 
والعراق وإيران إىل سعر يرتاوح بني 80 دوالر أمرييك و 100 دوالر أمرييك 
الشكل 3(.  السنوية املحلية )انظر  الحفاط عىل ميزانياتها  للربميل من أجل 
زيادة  خالل  من  أكرب  بشكٍل  الدول  هذه  ميزانيات  عىل  الطلبات  وتتزايد 
عمل  فرص  خلق  يف  املتمثل  التحدي  عن  فضاًل  الداخلية  الطاقة  استهالك 

لغالبية شبابها والسكان العاطلني عن العمل يف كثري من األحيان.

النفط  التي أدلت بها وزارة  الواقع الجديد  يف الترصيحات  وقد تجىل هذا 
السعودية والتي توضح أن اململكة، أكرب منتج يف العامل وقائد منظمة األوبك 
يف حقيقة األمر، تتطلع إىل تحقيق االستقرار يف األسعار العاملية ليكون نحو 
النفط  منتجي  استجابة  الطويل،  املدى  وعىل  للربميل.  أمرييك  دوالر   100
الدعم  زيادة  سرتفع  مستدامة:  ليست  املنطقة  يف  االستقرار  لعدم  والغاز 
منه  مفروًغا  أمًرا  أصبحت  التي  الفوائد  من  ببساطة  االجتامعي  واإلنفاق 
أن  املرجح  ومن  الشباب.  جيل  بني  وخاصة   – املواطنني  من  للكثري  بالنسبة 
اإلصالح  تحقيق  أجل  من  التكنولوجيا  تسهلها  التي  االتصال  مطالب  تستمر 
تتناول  التي  بالصفقة  وعًيا  أقل  ُتعد  التي  املجموعة،  هذه  بني  السيايس 
النظر عن مستوى  بغض  السابق،  الجيل  "الريعية" من  الدولة  ديناميكيات 
اإلنفاق االجتامعي. يف الواقع، فعىل الرغم من أن زيادة اإلنفاق االجتامعي 
السيايس  اإلصالح  من  املزيد  عزمية  من  وتثبط  الراهن  الوضع  ترسخ 
عىل  املحلية  للتحديات  مكرب  مبثابة  يكون  قد  فإنه  الجوهري،  واالجتامعي 

البعيد. املدى 

ستكون هناك املزيد من الطلبات التي تطالب بشفافية كل من االحتياطيات 
الوطنية. والعائدات 

بلدان  مواطني  بني  الرغبة  هي  العريب  للربيع  املميزة  السمة  كانت  وقد 
التعرض  كان  فقد  واملسائلة.  الشفافية  من  مزيد  لتحقيق  األوسط  الرشق 
عن  فضاًل  االقتصادي  للتمركز  نظًرا  واإلحباط  الحاكمة  النخبة  لتجاوزات 
بلدان  قادة  من  بالعديد  اإلطاحة  يف  ساهم  كبريًا  عاماًل  السياسية  السلطة 
أولئك  بني  السيايس  اإلصالح  اتسمت عروض  وقد  املخلوعني.  أفريقيا  شامل 
وعيل  سوريا  يف  األسد  بشار  مثل  السلطة  يف  البقاء  حاولوا  الذين  القادة 
االقتصاد  يف  الشفافية  من  املزيد  لتحقيق  بوعد  اليمن  يف  صالح  الله  عبد 
نفسها  عن  مامثلة  ديناميات  تعلن  أن  املرجح  ومن  السياسية.  العملية  ويف 
ُتتبع  أن  املرجح  من  إنه  حيث  املنطقة،  يف  والغاز  للنفط  املنتجة  الدول  يف 
املدعومة  السياسية،  الشفافية  من  مزيد  بتحقيق  تطالب  التي  املطالب 

تأثري الثورات يف الرشق األوسط عىل أسواق الطاقة العاملية
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إىل  تسعى  التي  باملطالب  تكملتها  ويتم  االتصاالت،  تكنولوجيا  بانتشار 
ثروتها  عىل  تسيطر  التي  للبلدان  بالنسبة  أما  االقتصادية.  الشفافية  تحقيق 
من النفط والغاز نخبة صغرية من األشخاص غري الخاضعني للمسائلة إىل حٍد 
كبري، فإن هذه املطالب بحاجة إىل أن ُتدار بطريقة تريض اهتاممات الشباب 
وأن ُتطلع السكان بشكل جيد وكبري بأنه يتم إدارة املرياث االقتصادي للبلد 

بشكٍل مسؤول.

حكومات  تحتاج  أن  املحتمل  فمن  الضامنات،  هذه  مثل  توفري  أجل  ومن 
وتفاصيل  االحتياطيات  حول حجم  املعلومات  من  املزيد  توفري  إىل  املنطقة 
إىل  الشفافية  هذه  مثل  تؤدي  أن  املرجح  فمن  والنفقات.  اإليرادات  حول 
الذي  العاملي،  الطاقة  قطاع  عىل  تؤثر  التي  التداعيات  من  كبرية  مجموعة 
مر  عىل  العامل  يف  غموًضا  األكرث  اإلنتاج  مراكز  أحد  األوسط  الرشق  يعترب 

التاريخ.

هناك احتامل بتعميق التكامل يف إطار مجلس التعاون الخليجي.

وقد أعطى الربيع العريب غرًضا جديًدا ملجلس التعاون الخليجي، وهو عبارة 
عن انتامء مكون من ستة من دول الخليج وهم اململكة العربية السعودية 
تاريخًيا،  والكويت.  والبحرين  وعامن  وقطر  املتحدة  العربية  واإلمارات 
لعبت دول مجلس التعاون الخليجي دوًرا صغريًا نسبًيا يف الشؤون اإلقليمية 
قبل أحداث الربيع العريب وذلك يف إطار املنتدى املفكك الذي أجرته البلدان 
بعيًدا  ذلك  كان  وقد  مشرتكة،  ودفاعية  اقتصادية  مصالح  لتحقيق  املجاورة 
الصغرية. وقد كان لهذه  الجامعي  الدفاع  الجمريك وقوى  عن تنفيذ االتحاد 
ظل  يف  التحالف،  تعزيز  عىل  تأثري  املنطقة  اجتاحت  التي  السياسية  الثورة 
يف  العسكري  للعمل  دعمهم  بتنسيق  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  قيام 
املايل لعامن والبحرين وإرسال قوات لقمع  الدعم  ليبيا وتوفري سلسلة من 

االحتجاجات يف البحرين وفرض ضغوط عىل نظام األسد يف سوريا.

الخليجي  التعاون  الطاقة، ميكن أن تلعب دول مجلس  ومن منظور أسواق 
والتخفيف  األسعار  استقرار  تحقيق  يف  هاًما  دوًرا  وتوحًدا  تكاماًل  األكرث 
التعاون  مجلس  يف  األعضاء  الدول  سيطرة  خالل  فمن  التقلبات.  حدة  من 
وعملًيا  العاملي  النفط  احتياطيات  من  املائة  يف   05 من  أكرث  عىل  الخليجي 
عداًدا  مبثابة  تكون  أن  فيمكنها  الهائلة،  العاملية  اإلنتاجية  قدرتها  من خالل 
منه  عانت  الذي  املتزايد  االختالل  أعقاب  العاملية يف  السوق  لتقلبات  هاًما 

منظمة األوبك.

عدم االستقرار يف الرشق األوسط يسبب القلق بني مستهليك الطاقة يف آسيا.

الرشق  منطقة  أنحاء  جميع  يف  العريب  الربيع  تداعيات  تعايل  استمرار  ومع 
أقوى  احتامل  أصبح  إيران  مع  نزاع عسكري  نشوب  أن خطر  ومبا  األوسط 
االعتامد  إمكانية  املستهلكني يف آسيا بشأن  يتزايد قلق  من أي وقت مىض، 
النفط والغاز يف املنطقة. وقد كانت أحد املخاوف األساسية  عىل إمدادات 
هي املخاطر السياسية التي تحيط بإيران: ومبا أن الحكومات الغربية تسعى 
مستهلكو  وجد  فقد  اإليراين،  النظام  عىل  االقتصادية  العقوبات  تشديد  إىل 
املتحدة،  للواليات  تقليديون  حلفاء  يعدون  والذين  آسيا،  يف  اإليراين  الخام 
يف  والرغبة  الطاقة  إمدادات  إىل  الحاجة  بني  ما  صعب  وضع  يف  أنفسهم 
وينطبق  أوروبا.  لغرب  والتابعة  األمريكية  الدبلوماسية  باألجندة  االلتزام 
احتياجاتها  أكرث من نصف  التي تحصل عىل  اليابان،  هذا بصفة خاصة عىل 
اعتامًدا  الخليج والتي من املرجح أن ُتصبح أكرث  املنتجني يف  النفط من  من 
عىل النفط، حيث إنها تبحث عن أنواع أخرى من الوقود لتوليد الطاقة يف 
فمن  القريب،  املدى  وعىل   .2011 يف  وقعت  التي  فوكوشيام  كارثة  أعقاب 
العاملي  النفط  أسعار  عىل  ضغًطا  إيران  بشأن  املخاوف  ُتشكل  أن  املرجح 
وذلك نظًرا لرفع الخام اإليراين من السوق وقيام املشرتون اإليرانيون بزيادة 
مخزوناتهم من النفط – وال سيام اليابان وكوريا – تحسًبا الندالع رصاع أكرب 
يف املنطقة. وبالنسبة للصني والهند أيًضا، فقد تسبب عدم االستقرار الحاصل 
بشأن  القلق  أدى  فقد  القلق.  أنواع  نوع من  إحداث  األوسط يف  الرشق  يف 

املوقف السيايس يف املنطقة إىل قيام بعض الكيانات الصينية اململوكة للدولة 
"النفس  منهج  ذلك  بداًل من  وتبنت  املنطقة  االستثامرات يف  بإعادة فحص 
تفاقم  إىل  يؤدي  أن  املمكن  االستثامر من  التأجيل يف  فمثل هذا  الطويل". 
 3 القسم  )انظر  املنطقة  يف  باالستثامر  يتعلق  فيام  بالفعل  الخطري  الوضع 

ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع(.

دور الواليات املتحدة يف الربيع العريب يقود منتجي النفط والغاز يف الخليج 
إىل التحوط من الخيارات األمنية.

كثريًا  تختلف  الخليج  والسياسية يف دول  االجتامعية  الديناميات  أن  يف حني 
عن تلك املوجودة يف البلدان التي شهدت ثورات خالل األشهر الـ18 املاضية، 
الثوري  املد  انتقال  احتامل  حيال  بالقلق  يشعرون  املنطقة  يف  القادة  فإن 
ال  ضامن  باعتبارها  املتحدة  الواليات  دور  بشأن  قلًقا  أقل  أنهم  كام  إليها. 
جدال حوله يف هيكل السلطة القائم. وبعد مشاهدة السهولة النسبية التي 
رفضت بها الواليات املتحدة الحلفاء السابقني وإدراًكا منها لتقليل اعتامدها 
مناطق  إىل  تتطلع  الخليجية  املاملك  فإن  األوسط،  الرشق  وغاز  نفط  عىل 
أخرى – وال سيام آسيا الناشئة – لطلب األمن. هذا ومن املرجح أن يتبعه 
زيادة يف العالقات التجارية وإمكانية زيادة التعاون األمني، حيث يرى كل 
ودوافعهم  مصالحهم  أن  آسيا  يف  واملستهلكني  األوسط  الرشق  موردي  من 
الخارجية  األمنية  العالقات  يف  التغيري  بني  الربط  املرجح  ومن  اتساًقا.  أكرث 
يف  والغاز  النفط  موردو  يسعى  حيث  الكربى،  الداخلية  األمنية  والجهود 

الخليج إىل بناء إمكانيات لحامية أصولها من البنية التحتية الحيوية.
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استثامرات الطاقة يف الرشق األوسط

السياق

وحيث إن الرشق األوسط هو املركز العاملي إلنتاج النفط والغاز، فإنه سوف 
للحفاظ  املتوسط  املدى  عىل  كبرية  استثامرات  جذب  إىل  حاجة  يف  يكون 
فقد  املتزايد.  العاملي  الطلب  تلبية  وملحاولة  الحايل  موقفه  مستويات  عىل 
أن يقوم أعضائها يف الرشق األوسط  املتوقع  أنه من  األوبك  قدرت منظمة 
وشامل أفريقيا مًعا باستثامر ما يقرب من 200 مليار دوالر يف 83 مرشوع 
ملنابع النفط والغاز حتى عام 2015، مام يؤدي إىل زيادة صافية من السعة 
املال  رأس  متطلبات  وترتاوح  اليوم.  يف  برميل  مليون   4.6 قدرها  السائلة 
الخاصة بعمليات تكرير النفط والغاز يف جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا خالل الفرتة نفسها لتصل إىل 207 مليار دوالر أمرييك، وذلك 
التي  الدولية  الطاقة  وكالة  مشاريع  وتحتاج  األوبك.  منظمة  لتقارير  وفًقا 
 100 إىل  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  االستثامر  عىل  تشجع 
مليار دوالر سنوًيا يف املتوسط ما بني عامي 2011 و 2021، فيام تحتاج إىل 
الدوالر  لسعر  )وفًقا  و2035   2020 عامي  بني  ما  سنوًيا  دوالر  مليار   115
املبلغ  ألن  بالقلق  الدولية  الطاقة  وكالة  تشعر  ذلك،  ومع   .)2010 عام  يف 
الالزم لالستثامر يف إنتاج منطقة الرشق األوسط قد ال يتحقق. ويف تقريرها 
مؤجلة"  استثامر  "حالة  وضعت  فقد  العاملية،  الطاقة  توقعات  عن  األخري 
املنطقة  يف  االستثامرات  يف  انخفاض  وجود  الحالة  تفرتض  تحليلها:  ضمن 
الحالة  الجديدة. يف هذه  السياسات  لسيناريو  وفًقا  الثلث  إىل  تصل  بنسبة 
 6 إىل  الدولية حدوث عجز يصل  الطاقة  وكالة  تتوقع  املؤجلة،  االستثامرية 
ماليني برميل يف اليوم من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بحلول عام 
مام  النفط،  أسعار  يف  األجل  قريب  ارتفاًعا  ترى  السيناريو،  هذا  يف   .2020
يؤدي إىل تدمري الطلب والتحول إىل استخدام الوقود. ميكن النظر إىل قضية 
النفط  منتجي  ال  مصلحة  يف  ليست  أنها  اعتبار  عىل  املؤجلة  االستثامرات 

والغاز يف منطقة الخليج وال مستهليك النفط يف العامل.

لديها  التي  والخارجي  الداخيل  الصعيدين  عىل  العوامل  من  العديد  هناك 
عدمه.  من  ستتحقق  املؤجلة  االستثامر  قضية  كانت  إذا  ما  تحديد  إمكانية 
املنطقة  يف  االستثامر  أمناط  تتغري  أن  املرجح  فمن  تتحقق،  مل  إن  وحتى 
املنطقة  يف  االستهالك  وتوجهات  املتغري  اإلنتاج  إىل  يرجع  ذلك  يف  والسبب 

فضاًل عن مجموعات األطراف الفاعلة التي تظهر حديًثا.

األساسية النتائج 

تغيري الظروف املالية الداخلية لديها اإلمكانية أن تؤثر عىل سعة االستثامر.

املالية  املوازنات  عىل  متزايدة  ضغوًطا  هناك  فإنه  أعاله،  املبني  النحو  عىل 
جدوى  لرشكة  ووفًقا  الخليج.  منطقة  يف  والغاز  للنفط  املوردة  للدول 
من  املعاناة  يف  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  تبدأ  سوف  لالستثامر، 
عجز يف امليزانية يف عام 2014، والتي من املرجح أن تزداد خالل السنوات 
يكون  أن  إىل  اململكة  تحتاج  أن  املقدر  من   ،2030 عام  فبحلول  الالحقة. 
موازنة  أجل  من  الربميل  يف  أمرييك  دوالر  لـ320  مساوي  النفط  سعر 
وجود  من  بالفعل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حكومة  تعاين  ميزانيتها. 
الكويت للعام 2011- عجز طفيف يف ميزانيتها، فيام انطوت ميزانية دولة 
2012 عىل عجز متوقع ُقدر بحوايل 20 مليار دوالر أمرييك. ونظًرا ألسعار 
الحكومات  أي من  تعلن  أن  املرجح  ليس من  فإنه  املرتفعة،  الحالية  النفط 
املوجودة يف املنطقة عن إفالسها يف أي وقت قريب. كام أنه من املرجح أن 
يقوموا بإعطاء األولوية لالستثامرات الخاصة باإلنتاج من أجل الحفاظ عىل 
مصدرهم األسايس للدخل. ومع ذلك، فإن توفر فرتة من االستدامة لألسعار 

استثامرات  عىل  فيه  يتعني  سيناريو  إىل  تؤدي  أن  املمكن  من  املنخفضة 
الربامج االجتامعية املعلقة، مع احتاملية وجود آثار  اإلنتاج أن تتنافس مع 

ضارة عىل القدرة اإلنتاجية يف املنطقة.

من املرجح أن تغري العوامل التقنية طبيعة االستثامرات يف املنطقة.

ففي حني أن إنتاج النفط الخام سوف يظل الدعامة األساسية ملحفظة إنتاج 
الطاقة يف املنطقة، فإن منتجي النفط والغاز يف منطقة الخليج يشهدون ثالثة 
املنطقة.  يف  للمستثمرين  والفرص  التحديات  والتي ستقدم  تقنية  اتجاهات 
االتجاه األول هو التحرك لزيادة إنتاج البرتوكيامويات ذات القيمة العالية 
البالستيكية  املواد  مثل  الكثيفة  الطاقة  ذات  الصناعية  املنتجات  عن  فضاًل 
الكثيفة وإنتاج  الطاقة  التصنيع ذو  التحول إىل  الكياموية. فقد كان  واملواد 
فمشاريع  يستمر.  أن  املرجح  ومن  الوقت  لبعض  جاري  البرتوكيامويات 
إىل  الغازات  تحويل  ومنشآت  املسال  الطبيعي  الغاز  مثل  البرتوكيامويات 
سوائل توفر فرصة لرشكة النفط العاملية، التي ال تزال إداراتها للمرشوعات 
التقليدي  غري  اإلنتاج  تطور  مع  فإنه  ذلك،  مع  التنافسية.  للمزايا  مصدر 
للنفط والغاز يف أجزاء أخرى من العامل )وال سيام يف الواليات املتحدة(، فقد 
النفط  ملنتجي  بالنسبة  التنافس  زيادة  إىل  أدى  مام  التنافيس،  املشهد  تغري 
والغاز يف منطقة الخليج. ويف البيئة الجديدة، فقد يتعني عىل منتجي الخليج 

أن يقدموا املزيد من الرشوط الجذابة لجذب املستثمرين.

الخليج  منتجي  من  جزء  يضعه  الذي  الرشط  فهو  الثاين  التقني  االعتبار  أما 
ومنشآت  والتحول  الطبيعي  الغاز  إنتاج  يف  االستثامر  عىل  الرتكيز  برضورة 
توليد الطاقة لتلبية أزنة الكهرباء التي تلوح يف األفق. ومبا أن املطالب ذات 
قد  الخليج  منطقة  والغاز يف  النفط  مبنتجب  الخاصة  املحلية  باألمور  الصلة 
املستثمرين  ألولئك  أكرب  فرصة  هناك  تكون  فسوف  إلحاًحا،  اكرث  أصبحت 
والذين ميكنهم تقديم حلول ملسألة توليد الطاقة الذي ال يعتمد عىل النفط. 
املمكن  من  أنه  ديلويت  قدرت رشكة  املايض،  العام  أصدرته  لها  تقرير  ويف 
نحو  أن متنح  املتحدة وقطر  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية  للمملكة 
عقود  خالل  من  القادمة  الخمس  السنوات  خالل  أمرييك  دوالر  مليار   68
االستثامرات  عن  املشاريع  هذه  طبيعة  تختلف  وسوف  الغاز.  إنتاج  لرفع 
التقليدية للغاز والنفط، حيث أن السوق النهائية سوف تكون دول الخليج 

نفسها.

النفط والغاز، حيث إن  املتزايد إلنتاج  التعقيد  الثالث فهو  أما عن االتجاه 
النفط  إنتاج  يف  اإلنتاجي  االستثامر  فمع  تتحقق.  األسهل  الخارجية  اآلفاق 
رشكات  تنظر  سوف  املبارش،  األجنبي  االستثامر  عىل  جميعها  تنغلق  حيث 
التكنولوجيا  توفري  التي ميكنها  الرشكات  إىل هذه  الخليج  الوطنية يف  النفط 
ورأس املال البرشي لتمكينها من تطوير مواردها األكرث تحدًيا. ومن املرجح 
لرشكات  التنافسية  امليزة  مصادر  من  آخر  مصدًرا  املنطقة  هذه  تقدم  أن 
من  املتقدم  اإلنتاج  يف  أكرب  وكفاءة  خربة  ميلكون  الذين  العاملية،  النفط 

التكنولوجية. الناحية 

من املحتمل أن يكون لإلنتاج غري التقليدي للنفط والغاز خارج املنطقة تأثري 
محتمل عىل مسار االستثامرات يف الرشق األوسط.

والزيادة  الزيتي  الصخر  مثل  النفط  ملوارد  التقليدي"  "غري  التطور  فمع 
عىل  االعتامد  خفض  وآثار   - األمريكية   املحلية  الهيدروكربونات  إنتاج  يف 
خالل  للطاقة  الرئييس  املصدر  هي  املوارد  هذه  كانت  فقد   – الواردات 
السنوات األخرية. فوفًقا لتقرير أصدرته رشكة وود ماكينزي يف سبتمرب 2011، 
تزيد من  أن  املمكن  الالزمة، فمن  السياسات  املتحدة  الواليات  إذا وضعت 
إنتاجها للنفط والغاز ليصل إىل 32.6 مليون برميل من النفط املكافئ يومًيا 
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بحلول عام 2030 بعد أن كان 18.5 مليون برميل من النفط املكافئ يومًيا 
يف عام 2010.

ُيشكل التجدد يف إنتاج الهيدروكربون األمرييك تداعيات خطرية عىل مناطق 
إنتاج النفط والغاز يف منطقة الرشق األوسط من خالل ثالث طرق.

العاملية.  الطاقة  إمدادات  سلسلة  عىل  الطلب  يزيد  أن  املرجح  من  أواًل، 
ومعدات  والحفارات  الصلب  مثل  املادي  املال  رأس  عىل  التنافس  فزيادة 
الضخ ورأس املال البرشي مثل الجيولوجيني املتدربني ومهنديس البرتول عىل 
حٍد سواء تقود بالفعل إىل االختناقات وحدوث تضخم يف التكاليف بالنسبة 
من  معقدة  موارد  إلنتاج  التكنولوجيا  عىل  فالطلب  العاملية.  الطاقة  إلنتاج 
وجود  مع  املشاريع  لهذه  مال  رأس  يضع  أن  املرجح  من  التقنية  الناحية 

امتيازات أكرب.

ثانًيا، نظًرا لعدم االستقرار السيايس يف املنطقة والذي تم تفصيله يف القسم 
باعتبارها خيار استثامر أكرث  الشاملية  2، فقد ينظر املستثمرون إىل أمريكا 
الجديدة يف منطقة الرشق األوسط. وبالفعل،  املشاريع  أماًنا واستقراًرا من 
فهناك أدلة تشري إىل أن هذا االتجاه جار التفعيل. فقد تسارعت استثامرات 
قطاع الطاقة يف الواليات املتحدة خالل السنوات األخرية، مع تطلع الرشكات 
املحلية واألجنبية إىل االستفادة من ازدهار املوارد والوصول إىل التكنولوجيا 
آخر.  مكان  أي  يف  النجاح  تكرار  مبحاولة  لهم  للسامح  التشغيلية  والخربة 
كام تزايد االستثامر يف الواليات املتحدة يف القطاعات املتوسطة واملنخفضة 
إىل  للطاقة  االستخدام  كثيفة  والصناعات  الطاقة  رشكات  تتطلع  حيث 
التنافسية.  مميزاتها  تحسني  أجل  من  الرخيصة  الخام  املواد  من  االستفادة 
تتطلع إىل زيادة  الدول يف منطقة الرشق األوسط  أن  وكام ذكرنا أعاله، مبا 
للطاقة  الكثيف  االستخدام  عىل  يعتمد  الذي  الصناعي  اإلنتاج  من  حصتها 
يجدوا  سوف  فإنهم  البرتوكيامويات،  صناعة  عن  فضاًل  العالية  القيمة  وذو 

أنفسهم يف منافسة متزايدة ومبارشة مع الواليات املتحدة.

أما عن األثر الثالث لزيادة االكتفاء الذايت للواليات املتحدة يف النفط والغاز، 
اعتامدها  خفضت  املتحدة  الواليات  إن  فحيث  اسرتاتيجي.  أمر  هذا  فإن 
يكون  قد  فإنه   – الخليج  دول  من  ذلك  يف  مبا   – الوارد  والغاز  النفط  عىل 
هناك خفض يف الحوافز لرشكاتها لالستثامر يف املنطقة. ففي حني أن رشكات 
التي  الربح  تحقيق  كيانات  فإن  مستقلة،  املتحدة  بالواليات  العاملية  النفط 
الواليات املتحدة  الخاصة بحكومة  متلك أجندة تختلف إىل حٍد ما عن تلك 
عىل  للسابق  التجارية  املصالح  مع  تتداخل  لألخرية  اإلسرتاتيجية  واملصالح 
مدى أكرث من 50 عاًما. فمع قلة اعتامد اقتصاد الواليات املتحدة عىل نفط 
األمريكية  الخارجية  للسياسة  األوسع  األولويات  وخضوع  األوسط  الرشق 
احتامالت  واألوروبية  األمريكية  الطاقة  رشكات  ترى  فقد  آسيا،  لـ"محور" 

وجود تناقض من جانب كفيلهم اإلقليمي.

من املرجح أن تتنافس رشكات النفط الوطنية مع رشكات النفط الدولية عىل 
نحٍو متزايد وتحل محلها كمستثمرين يف املنطقة.

يتالىش،  األوسط  الرشق  وغاز  نفط  عىل  املتحدة  الواليات  اعتامد  أن  مبا 
اعتامًدا عىل  أكرث  الناشئة ليك تصبح  اآلسيوية  االقتصاديات  يتم ضبط  فإنه 
املنطقة للحفاظ عىل منوها. وقد انعكس هذا االعتامد عىل نشاط االستثامر 
يف  األخرية.  السنوات  خالل  والغاز  النفط  قطاع  يف  الصني  استثامرات  مثل 
خطًطا  وسينوبك  السعودية  أرامكو  رشكتي  من  كل  وضعت   ،2012 يناير 
تتمتع  البحر األحمر والتي  املطلة عىل  ينبع  لبناء مصفاة مشرتكة يف مدينة 
بالقدرة عىل التعامل مع 400,000 برميل من النفط يومًيا. وقد جاءت هذه 
الصفقة يف أعقاب اتفاقية تم إبرامها العام املايض بني كٍل من رشكة أرامكو 
الصني،  يف  والغاز  للنفط  أكرب رشكة  ُتعد  والتي  برتوتشينا،  السعودية ورشكة 
إلمداد 200,000 برميل من النفط يومًيا إىل مصفاة يتم إنشاؤها يف مقاطعة 
 .2013 عام  يف  تشغيلها  يبدأ  أن  املقرر  من  والتي  بالصني،  الجنوبية  يونان 
فالوجود املتزايد لرشكات النفط الوطنية املدعومة من الدولة، وال سيام من 
التداعيات  من  العديد  الخليج  بلدان  يف  املستثمرون  أحدث  حيث  الصني، 

ُيعد  العاملية،  النفط  إمدادات  نظر  وجهة  من  العاملية.  الطاقة  قطاع  عىل 
االستثامر الصيني تطوًرا إيجابًيا: حيث إنه يقيس زيادة اإلنتاج التي تؤدي 
كافة  فائدة  والتي تعمل من أجل  اإلمداد،  أفضل من حيث  إىل سوق نفط 
التي  الدولية  النفط  رشكات  استبدال  احتاملية  فإن  ذلك،  ومع  املستهلكني. 
أيًضا بعض  لها  الدولة  الوطنية املدعومة من  النفط  الغرب برشكات  تقع يف 

املحتملة. اإلسرتاتيجية  التداعيات 

والرشكاء  املستثمرون  كان  املايض،  القرن  نصف  مدى  عىل  األقل  فعىل 
النفط  رشكات  هم  األوسط  الرشق  يف  والغاز  النفط  مشاريع  يف  السائدون 
الرئييس  الدافع  كان  ولقد  الغربية.  وأوروبا  املتحدة  الواليات  من  الخاصة 
الرشكات  هذه  أسندت  وقد  املساهمني  عائدات  هو  الرشكات  هذه  وراء 
قرارات االستثامر إىل االقتصاد. وبشكٍل عام، فقد جلبوا معهم أيًضا املعايري 
وإدارة  العائدات  شفافية  الخاصة:  بالرشكات  املرتبطة  والثقافة  واملامرسات 
النفط  الدولية برشكات  النفط  استبدال رشكات  أما عن  واملسائلة.  الرشكات 
الوطنية باعتبارهم رشكاء يف االستثامر يف منطقة الخليج، فإنه لديه القدرة 
املال  الحصول عىل كميات كبرية من رأس  الديناميات. مع  عىل تغيري هذه 
منافسيهم  عىل  مبيزة  تتمتع  الوطنية  النفط  فإن رشكات  الرخيص،  السيادي 
رشكات  متلك  الدولية،  النفط  رشكات  فمثل  الخاص.  القطاع  رشكات  من 
النفط الوطنية الدافع االقتصادي، بل إنها ميكن استخدامها من قبل مؤيدي 
أمن  زيادة  مثل  وإسرتاتيجية،  سياسية  أهداف  تحقيق  أجل  من  الحكومة 
الطاقة  إمدادات  "تأمني  بالصني  للطاقة  الوطنية  اللجنة  الطاقة. وقد عرفت 
من خالل التعاون الدويل" باعتباره أحد املناطق الستة ذات األولوية لديها. 
وُيعرف "أمن الطاقة" يف الهند عىل نطاق واسع بأنه إمكانية الوصول املادي 
عىل  الدولة  عليها  تسيطر  التي  الهندية  الرشكات  فإن  وبالتايل،  املوارد.  إىل 
عىل   – العائدات  من  منخفضة  معدالت  قبول  أو   – أقساط  لدفع  استعداد 
النفط  رشكات  استخدام  به  ميكن  الذي  الحد  وإىل  لتحقيقها.  االستثامرات 
الوطنية لتحقيق هذه األهداف، ميكن رؤية أهدافها، عىل األقل بشكٍل جزيئ، 
والقواعد يف  العمليات  الخارجية. ومن خالل وضع  للسياسة  أداة  باعتبارها 
من  الوطنية  النفط  برشكات  الدولية  النفط  رشكات  استبدال  فإن  االعتبار، 
الشفافية عىل نحٍو متزايد، حيث  املحتمل أن يؤدي إىل موقف تتالىش فيه 
ستصبح رشكات النفط الوطنية الخارجية الغامضة هي نظرية رشكات النفط 
تؤثر  أن  اإلمكانية  لديها  التطورات  الغامضة. ومثل هذه  الخليجية  الوطنية 
بالسلب عىل استقرار أسواق النفط العاملية والتي تعمل وفًقل لنظام زمني 

محدد ومعلومات دقيقة بشأن العرض والطلب.

القيود املفروضة عىل األسواق املالية العاملية سوف تجعل تأمني رأس املال 
أمًرا أكرث صعوبة.

البنية التحتية  ومام يزيد من التحدي املتمثل يف ضامن االستثامر الكايف يف 
لإلنتاج اإلضايف هو الوضع الحايل لالقتصاد العاملي. فمن املرجح أن تساهم 
اليورو  السلبي يف منطقة  أو  البطيء  النمو  التي استمر فيها  الطويلة  الفرتة 
يف زيادة املواقف الهشة للبنوك األوروبية، التي كانت تقليدًيا مصدًرا رئيسًيا 
النمو  فإن  الكيل،  االقتصاد  مستوى  وعىل  املنطقة.  يف  االستثامرات  لتمويل 
النفط  منتجي  ُيعرض  املتحدة  والواليات  أوروبا  يف  السلبي  أو  الضعيف 
عىل  الطلب  سيظل  حيث  املخاطر،  من  للمزيد  األوسط  الرشق  يف  والغاز 
النفط والغاز منخفًضا عىل املدى القصري. ومثل هذا الضعف يف الطلب عىل 
املدى القصري يؤجل استثامراتهم يف طاقة إنتاج النفط املتزايدة، مام يؤدي 
مخاطر  زيادة  عن  فضاًل  املحدودة  الفائضة  الطاقة  من  متواصلة  فرتة  إىل 
األسواق الضيقة وما يرتتب عليها من تقلبات األسعار عندما يعود االقتصاد 
منطقة  يف  نفسها  املوردة  للدول  بالنسبة  أما  النمو.  إىل  النهاية  يف  العاملي 
عدم  أو  الضعيف  االقتصادي  النمو  من  املتواصلة  الفرتات  فإن  الخليج، 
االستقرار لديها القدرة أن تؤثر عىل تأمني الطلب تأثريًا خطريًا وأن تزيد من 

االضطراب بشأن التوقيت والحجم الالزم لالستثامرات.
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الختام

القامئة  واالفرتاضات  الثابتة  العالقات  للطاقة  الجديد  املشهد  يتحدى  سوف 
والنامذج التجارية والدبلوماسية السائدة. بالنسبة للدول املوردة يف منطقة 
الرشق األوسط، فإن السنوات القادمة سوف تعرض تحديات غري مسبوقة، 
وتلبية  املحيل  السيايس  االستقرار  عىل  الحفاظ  مًعا  تحاول  إنها  حيث 
وبالنسبة  والخارجي.  املحيل  الصعيدين  عىل  للطاقة  املتزايدة  االحتياجات 
الخاص  املحيل  والطلب  للعرض  املتغرية  الديناميات  فإن  املتحدة،  للواليات 
بها، إىل جانب إعادة التخطيط املايل واالسرتاتيجي، سوف يثريون التساؤالت 
بالنسبة  أما  الخليج.  منطقة  يف  األمد  طويلة  األمنية  الرتتيبات  قيمة  حول 
النفط  عىل  يعتمدون  الذين  والتنمية  التعاون  منظمة  يف  األخرى  للدول 
عليه،  املتحدة  الواليات  اعتامد  من  أكرث  األوسط  الرشق  منطقة  يف  والغاز 
املنطقة  عىل  املتحدة  الواليات  اعتامد  تاليش  احتامل  يثري  أن  املرجح  فمن 
يتطور  الخلفية،  هذه  وعىل  الطاقة.  إمدادات  استقرار  بشأن  املخاوف 
الخليج  منطقة  يف  الطاقة  موردي  بني  الطاقة  لتجارة  جديد  أسايس  محور 
فإن  املتحدة،  الواليات  من  النقيض  وعىل  آسيا.  يف  الناشئة  واالقتصاديات 
البلدان أمثال الصني والهند سوف تصبح أكرث اعتامًدا عىل النفط والغاز يف 
منطقة الخليج خالل العقد القادم، األمر الذي مينحهم حوافز قوية الستثامر 
عن  فضاًل  املنطقة  يف  الحكومات  مع  عالقات  إقامة  يف  السيايس  املال  رأس 

رأس املال املادي يف مشاريع إنتاج جديدة.

أمن  تعريفات جديدة ملفهوم  للطاقة بوجود  الجديد  املشهد  يتميز  وسوف 
املتنامية  االقتصاديات  ذوي  آسيا  يف  الناشئني  املستهلكني  بني  ففيام  الطاقة. 
برسعة، ُيعد الوصول إىل الطاقة رضورة حتمية وجودية. أما فيام بني منتجي 
ومستدام  ثابت  طلب  إىل  الوصول  فإن  الخليج،  منطقة  يف  والغاز  النفط 
أشكال  مختلف  تبلغ  أن  املرجح  فمن  األعامل.  جدول  عىل  يسيطر  سوف 
يف  واملنتجني  اآلسيوية  الطاقة  رشكات  بني  التعاون  عن  واملصالح  املنطقة 
الخليج أكرث من تلك التي ميزت االستثامرات الغربية يف املنطقة. ففي هذه 
البيئة الجديدة، فمن املرجح أن تقل هيمنة السوق حيث تلجأ الحكومات 
فإن  الدولة،  مستوى  عىل  مصالحها.  لتحقيق  الُدويل  التدخل  إىل  املستهلكة 
أكرث  يكون  وسوف   – إىل  يؤدي  سوف  للطاقة  الجديد  املشهد  إىل  التحول 
يف  الرائدة  املؤسسات  وفعالية  أهمية  من  انتقاص  حدوث  بسبب-  صعوبة 
مجال التحكم يف الطاقة. أما عىل مستوى الرشكات، فمن املرجح أن تواجه 
تنافس  الربح  يحركها  والتي  الخاص  للقطاع  التابعة  الدولية  النفط  رشكات 
متزايد من قبل رشكات الطاقة املدعومة من الدولة. ومن املحتمل أن تكون 
النتيجة هي وجود سوق يتأثر بالعوامل أكرث من أساسيات العرض والطلب، 
مع قلة توافر البيانات الدقيقة والشفافة والتي ُتعد مكوًنا حاساًم يف مجال 

تدفقات الطاقة الوظيفية واملستمرة.

املخاطر  خالل  من  للطاقة  الجديد  املشهد  يف  الهيكلية  املخاطر  وتتزايد 
القريب،  املدى  فعىل  األوسط.  الرشق  منطقة  يف  القامئة  السياسية 
بالفعل  تؤجل  وإيران  الغرب  بني  الحالية  املواجهة  بشأن  املخاوف  فإن 
االستثامرات يف مجال الطاقة وتضعها عىل الهامش. وعىل املدى البعيد، فإن 
احتامالت حدوث اضطرابات سياسية والتي أطلقها الربيع العريب لتنترش يف 
دول الخليج من املمكن أن تثني املستثمرين األجانب عن مواجهة الظروف 
املالية العاملية املعاكسة كام أنها تحد من احتاملية وجود فرص أخرى للطاقة 
األكرب من  الجانب  يتم تخصيص  التي  املحلية  الحكومات  العاملية فضاًل عن 
أموالها يف اإلنفاق عىل الربامج التي تهدف إىل تعزيز االستقرار االجتامعي. 
اإلنتاجية  الطاقة  انخفاض  إىل  يؤدي  الذي  االستثامر  يف  النقص  هذا  ومثل 
يف املنطقة قد يكون له عواقب ضارة عىل جميع أصحاب املصالح يف قطاع 

العاملي. الطاقة 

فإن التحديات التي يفرضها املشهد الجديد للطاقة ليست مستعصية الحل، 
ومع ذلك، فإنها سوف تتطلب اهتامًما عن كثب من كٍل من القطاعني العام 

أنها سوف تتطلب  املنتجة واملستهلكة. واألهم من ذلك  الدول  والخاص يف 
قدًرا أكرب من الحوار بني أصحاب املصالح لتمكينهم من فهم الحوافز بشكل 
أفضل وكيفية إدارة املخاطر واستغالل الفرص للحفاظ عىل استقرار تدفقات 

الطاقة العاملية من أجل تحقيق منافع متبادلة.
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الشكل 1: واردات سوائل الواليات املتحدة حسب املصدر من بعض البلدان اخملتارة، 2010 و 2020 

الشكل 2: نسبة دعم استهالك الوقود األحفوري. 2010

املصدر: تقييم األثر البيئي، اجمللس الوطني للطاقة، شركة بتروبراس.

املصدر: تقييم األثر البيئي، اجمللس الوطني للطاقة، شركة بتروبراس.
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الشكل 3: التعادل املطلوب لسعر النفط بالنسبة ملنتجي الشرق األوسط

املصدر: أبحاث أسواق الطاقة التي يجريها دويتشه بنك
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املرفق 1: أجندة املؤمتر

 2102منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 
 ماذا تعني التحوالت الطارئة على االقتصاديات العالمية: للطاقة خطوط الصدععند 

 ؟والسياسات المحلية بالنسبة لموردي الشرق األوسط ومستهلكيهم
 

 فبراير 02
 

  التسجيل صباًحا 2::02 –صباًحا  2::0من 
 (القهوة والمرطبات متوفرة)    

 
 

  مقدمة وترحيب صباًحا 2::00 –صباًحا  00:22من 
 ، مؤسسة بروكنجزبرنامج السياسة خارجية نائب رئيس،السفير مارتن إنديك،  

 ، مدير، مركز بروكنجز الدوحةالسيد سلمان شيخ    
 

  الكلمة الرئيسية صباًحا 2::00 –صباًحا  00:02من 
 وزراء ووزير الخارجية، دولة قطر، رئيس فخامة الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني

 
  مالحظات افتتاحية صباًحا 00:12 –صباًحا  2::00من 

، وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني فخامة الدكتور أنور قرقاش
 االتحادي بدولة اإلمارات العربية المتحدة

  شركة إكسون مويبل، النائب األول للرئيس، جرايالسيد أندرو سو    
 

 الطبيعة المتغيرة ألسواق الطاقة العالمية : الجلسة العامة األولى ظهَرا  2::0 –صباًحا  00:12من 
 

 ، كبير الزمالء ومدير، مبادرة أمن الطاقة، مؤسسة بروكنجزالدكتور تشارلز إبينجر  :رئيس الجلسة 
 مدير مشاريع النفط والغاز، شركة قطر للبترول السيد سعد شريدة الكعبي،  :المتحدثون 

 ، مدير النفط والشرق األوسط، معهد أكسفورد لدراسات الطاقةالدكتور بسام فتوح
 ، أستاذ، جامعة روسيا الحكومية للنفط والبترولالدكتور أندرية كونوبليانيك   
  ميك، اليابانوجج، مدير عام شركة جنرال ماسوياما كازوالسيد توشي    
 ، نائب الرئيس، تحليل الصناعة، شركة شتات أويلالسيد فريد محمدي   

                                              
وتتصور وكالة الطاقة الدولية أن . سوف تضع هذه الجلسة االفتتاحية الخطوط العريضة للتفاصيل التقنية الرئيسية للتحول الحاصل في أسواق الطاقة العالمية 
ومن المتوقع أن يتضاعف طلب آسيا . 02:1و 0220من النمو في طلب الطاقة ما بين عامي % :3دول غير األعضاء في المنظمة ستكون مسؤولة عن ال

 0391ام ع% 02وفي المقابل، من المحتمل أن تنخفض حصة منظمة التعاون والتنمية في استهالك الطاقة العالمية والتي وقفت عند . للطاقة خالل هذه الفترة
ومن المحتمل أن يؤدي هذا التحول في أنماط الطلب إلى مجموعة كبيرة من التأثيرات االقتصادية واالستراتيجية . 02:1بحلول عام % 02لتصبح أقل من 

 .لكٍل من الدول الموردة والدول المستهلكة في منطقة الشرق األوسط
         

  الغداء ظهًرا                  2::0 –ظهًرا  2::0من 
 

 0الجلسة  مجموعات العمل  عصًرا 2::0 –ظهًرا  0:01من 
  0مجموعة العمل     
  0مجموعة العمل     
  - :مجموعة العمل     

 
  العشاء  مساًء 3:22 –مساًء  2::0من 

 
 
 
 
 
 



19 موجز سياسات منتدى الدوحة للطاقة 2012

 فبراير 00
 
 تأثير الشرق األوسط الثوري على أسواق الطاقة العالمية : الجلسة العامة الثانية   صباًحا 2::02 –صباًحا  2::0من 
 

 ، مدير، مركز بروكنجز الدوحةالسيد سلمان شيخ  : رئيس الجلسة 
 لالرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترو السيد ناصر الجيدة،  : المتحدثون 
 ، سفير الهند السابق في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمانتلميذ أحمد السفير   

 ، مستشار ورئيس قسم، وفد االتحاد األوروبي إلى الواليات المتحدة الدكتور كريستيان برجسمولر
 واشنطن  ، المدير التنفيذي، مجموعة الطاقة االستخبارية،الدكتور هيرمان فرانسن

   ، رئيس مجلس إدارة شركة إيكاروس للصناعات البتروليةالسيد نادر سلطان 
 

  
فالشرق األوسط هي المسؤولة عن . سوف تسعى هذه الجلسة إلى تفصيل الروابط بين التحديات السياسية في الشرق األوسط والمشهد المتغير للطاقة العالمية 

سوف يؤثر حتًما على األسواق  –وخاصة في منطقة الخليج المتقلبة على نحٍو متزايد  –حدوث اضطراب في المنطقة ثلث إنتاج النفط في العالم، لذلك فإن 
من التغير فمع عدم اليقين السياسي الذي يواجه منتجي النفط الرئيسيين مثل المملكة العربية والسعودية والعراق وإيران وليبيا، فإن السوق يعاني . العالمية
المي بالفعل يمكن الشعور بتأثير األسعار المرتفعة للنفط في جميع أنحاء العالم ومن المرجح أن تستمر كونها قضية هامة حيث إن االقتصاد العو. المستمر

 .0220يتعافى من األزمة المالية عام 
  

 2الجلسة  مجموعات العمل ظهًرا 00:01 –صباًحا  02:01من 
  0مجموعة العمل     
  0 مجموعة العمل    
  :مجموعة العمل     

 
 الغداء   ظهًرا: 0 –ظهًرا  00:22من 
 

  استثمارات الطاقة في الشرق األوسط: الجلسة العامة الثالثة  عصًرا 0:01 –ظهًرا  0:01من 
 

 ، أستاذ بجامة جورجتاونالدكتور جان فرانسوا سيزنيك  : رئيس الجلسة 
 ب المدير اإلداري، مايرسك أويل قطر، نائفخامته الشيخ فيصل آل ثاني  : المتحدثون 

 ، كبير االقتصاديين والعضو المنتدب لشركة جدوى لالستثمارالسيد براد بورالند
 ، كبير محللي المخاطر القطرية، مصرف التصدير واالستيراد الصينيالدكتور زاو تشانجوي   

 االقتصاديين والعضو المنتدب لمعهد العلوم االقتصادية في مجال الطاقة، اليابان ، كبيرالدكتور كين كوياما                                          
                                           

فمن المرجح أن يؤدي ارتفاع عدد . سوف تقوم هذه الجلسة بتأطير القضايا المرتبطة بحدوث تغيير في نظام االستثمار وتأثيراته على التجارة والحكم
فسوف تتحدى األهمية . ستهلكين الناشئين للطاقة في النصف الشرقي من الكرة األرضية إلى تأثير عميق على طبيعة االستثمارات في الشرق األوسطالم

ومن المرجح أن . ةدالمتزايدة لشركات الطاقة المدعومة من الدولة والموجودة على الساحة العالمية العالقات القائمة بين شركات النفط الدولي والدول المور
بين الحكومات الغربية والدول الموردة والعالقات بين الدول الموردة وبعضها  اإلستراتيجيةتؤثر هذه الديناميكيات المتغيرة لتمويل مشاريع الطاقة والعالقات 

 .البعض
 

 3الجلسة  مجموعات العمل  عصًرا 2::0 –عصًرا  22::من 
   0مجموعة العمل     
  0عمل مجموعة ال    
  :مجموعة العمل     

 
 استراحة   مساًء 0:01 –عصًرا  2::0من 
 
  عرض النتائج والمناقشة العامة  مساًء 1:01 –مساًء  0:01من 
 

  مالحظات ختامية ووداع  مساًء 9:22: مساًء 1:01من 
 

 



موجز سياسات منتدى الدوحة للطاقة 202012

املرفق 2: قامئة املشاركني

 االسم المنصب/اللقب المؤسسة/الشركة الدولة
 صغرعبد العزيز  رئيس مجلس اإلدارة مركز الخليج لألبحاث المملكة العربية السعودية

 عبد اللطيف النعيمي مدير التنمية الوطنية قطر موبيل إكسون قطر
عادل أحمد محمد  مدير تكنولوجيا الطاقة معهد الكويت لألبحاث العلمية الكويت

 حسين
 عادل أبو العينين المدير العام .م.م.شركة دولفين للطاقة ش قطر
 أدريان فليمينغ مستشار اتصاالت قطر موبيل إكسون قطر

 آل وود محلل طاقة مكتب التحليل االقتصادي وزارة الخارجة األمريكية الواليات المتحدة األمريكية
 آالن جوريتن نائب المستشار التجاري السفارة الفرنسية قطر

جامعة روسيا الحكومية للنفط  روسيا
 والبترول

 أندرية كونوبليانيك أستاذ

 أندرو سوايجر النائب األول للرئيس إكسون مويبل الواليات المتحدة األمريكية
وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير  اإلمارات العربية المتحدة حكومة اإلمارات العربية المتحدة

المجلس الوطني  الدولة لشؤون
 االتحادي

 أنور قرقاش

معهد اوكسفورد لدراسات الطاقة،  المملكة العربية السعودية
 ابيكورب

 علي عيساوي مستشار أول

 علي المناعي   وزارة  الخارجية اإلمارات العربية المتحدة
 أشيش رنا أخصائي اقتصادي أول ريالينس اندستريز الهند
 باري بيترز مدير تنمية األعمال فاتا الخليج قطر
 باول تايلور رئيس قسم االتصاالت شركة ميرسك أويل قطر قطر
 بارث كاير رئيس ومدير عام قطر موبيل إكسون قطر

 بسام فتوح النفط والشرق األوسط برنامخ مدير لدراسات الطاقةمعهد أكسفورد  المملكة المتحدة
 براد بورالند كبير االقتصاديين والعضو المنتدب جدوى لالستثمار العربية السعودية المملكة

 برافن أجاروال مدير معهد الطاقة والموارد الهند
 إدارة النظام العالمي مركز برنامخ مدير مؤسسة بروكنجز الواليات المتحدة األمريكية

 بروكنجز
 بروس جونز

 بريان ويسيلينك مدير تنمية قطر موبيل إكسون الواليات المتحدة األمريكية
 تشارلز إبينجر كبير الزمالء ومدير، مبادرة أمن الطاقة مؤسسة بروكنجز الواليات المتحدة األمريكية
مستشار ورئيس قسم، وفد االتحاد  االتحاد االوروبي الواليات المتحدة األمريكية

 األوروبي إلى الواليات المتحدة
 كريستيان برجسمولر

كلية الخدمات الخارجية، جامعة  قطر
 جورجتاون

 دانيال ستول عميد مشارك للشؤون األكاديمية

 المعهد الملكي لدراسات الدفاع قطر
 واألمن

 روبرتس. ديفيد ب نائب مدير

 ديفيد كيرش في األبحاث والخدمات االستشاريةمدير استخبارات الطاقة اإلمارات العربية المتحدة
 إلياس حداد مستشار الطاقة مستقل قطر

 إلياس صابر نائب رئيس استخبارات الطاقة اإلمارات العربية المتحدة
 إريك إيزاكسون رئيس كونوكو فيليبس قطر قطر

 إريكا ستريكر داونز زميل مؤسسة بروكنجز الواليات المتحدة األمريكية
 فريد محمدي نائب الرئيس، تحليل الصناعة تات أويلس المملكة المتحدة

 يحكيضفيصل الم مساعد مدير االتصاالت مايرسك أويل قطر قطر
 جيوفندا أفاساراال أمن الطاقة مبادرة باحث مساعد أول، مؤسسة بروكنجز الواليات المتحدة األمريكية

 جولفاراز أحمد الرئيس التنفيذي للعمليات .م.م.اكسبلوريشن شبتروليوم  باكستان
 كينجيرو منجي ر الياباني في قطريالسف حكومة اليابان قطر
أحمد بن علي  السفير السعودي في قطر حكومة المملكة العربية السعودية قطر

 القحطاني
خليفة بن مبارك   الفني لمعالي وزير النفطمستشار ال والغازالنفط وزارة  عمانسلطنة  

 الهنائي
مدير العالقات الحكومية الدولية  إكسون موبيل الواليات المتحدة األمريكية

 لمنطقتي الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 مايكل جوفويلر
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وزارة الشؤون الخارجية في سلطنة  قطر
 عمان

محمد بن ناصر بن  في قطر سفير سلطنة عمان
 حمد الوهيبي

 حمد المحمدي عام مدير زاغ راس قطر
 هيورشي كوندو نائب مدير عام، مكتب تمثيل باريس زاغطوكيو  اليابان
 إبراهيم بحر العلوم وزير النفط العراقي السابق أكاديمية العراق للطاقة العراق

 إلياس علي نائب المدير العام هندوستان بتروليوم الهند
 عيسى الغانم والسياسيةمدير التخطيط االستراتيجي  قطر للبترول قطر

الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية  األردن
 العراقية

 عصام شلبي وزير الطاقة العراقي السابق/مستشار

 جان بيير غوتييه مستشار ثان في قطر السفارة الفرنسية قطر
 جان فرانسوا سيزنيك أستاذ ة جورجتاونعجام الواليات المتحدة األمريكية

 جيمس جنسن مستشار غاز مستقل جنسن وشركاه المتحدة األمريكية الواليات
 جوان فان ريجن قسم التخطيط السياسي وزارة الخارجية اإلمارات العربية المتحدة

شد سيف ار ةعجم سفير سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة قطر
 الضاهري

 يورغ وجان سكرتير أول االتحاد األوروبي المملكة العربية السعودية
 هيرمان فرانسن المدير التنفيذي مجموعة الطاقة االستخبارية الواليات المتحدة األمريكية

النائب األول للرئيس التسويق للطاقة  قطر موبيل إكسون قطر
 والغاز

 جوس إيفينز

 جوستن دارجن أستاذ جامعة هارفارد  األمريكية الواليات المتحدة
نائب رئيس قسم التخطيط والقسم  للتعاون الدوليالبنك الياباني  اليابان

 االستراتيجي
 كازويا أوكونو

 كين كوياما كبير االقتصاديين والعضو المنتدب العلوم االقتصادية في مجال الطاقة اليابان

 كينيث كارتر   قطر إكسون موبيل قطر
 كينيث فريلنج شريك كية أند إلى جيتس إل إل بي قطر

مساعد مدير مبادرة بروكنجز ألمن  مؤسسة بروكنجز المتحدة األمريكية الواليات
 الطاقة

 كيفين ماسي

 خالد الجفيري مستشار الحكومة وشؤون المجتمع قطر موبيل إكسون قطر
 لويس أفليك مدير إداري ميرسك أويل قطر قطر

( هونج كونج)بتروشينا لالستثمار  الصين
 .م.م.ش

 لي النزونغ عاممدير 

 لي ياو ممثل رئيسي بي إف سي للطاقة الصين
 لؤي الخطيب مدير تنفيذي معهد العراق للطاقة العراق

في  سفارة الواليات المتحدة األمريكية قطر
 قطر

 لوك رينولدز مسؤول اقتصادي

 ماهيش باتل مساعد مدير الصحة والسالمة  قطر للبترول قطر
 ماكسيم شينكري والتنبؤ بالسوقرئيس قسم التحليل  قطر للبترول قطر

 السفير مارتن إنديك نائب رئيس، برنامج السياسة خارجية مؤسسة بروكنجز الواليات المتحدة األمريكية
 ميكال هربرج مدير أبحاث المكتب الوطني لألبحاث اآلسيوية الواليات المتحدة األمريكية

 محمد ناصر عاممدير  إيكو للخدمات البترولية قطر
 سادةلمحمد صالح ا وزير وزارة الطاقة قطر
 موزة النعيمي   جامعة قطر قطر
 ناصر الجيدة الرئيس التنفيذي قطر للبترول قطر

 نادر سلطان رئيس مجلس إدارة يةنفطال ةإيكاروس للصناع الكويت
 نارندرا تانيجا رئيس القمة العالمية لسياسة الطاقة الهند

 نيل كويليام مستشار طاقة وتغير المناخ مجموعة الطاقة المملكة المتحدة
 نورا اليوسف أستاذ جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية
 رامي قاسم رئيس تنفيذي أول ومدير عام جنرال للطاقة اإلمارات العربية المتحدة

 رشيد السيالني رئيس البروتوكول شركة ميرسك أويل قطر قطر
جامعة ترينتي )كلية العالقات الدولية  اليابان

 (الدولية
 ريجي تاكييشي أستاذ
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 ويسكريزا او باحث أول معهد الكويت لألبحاث العلمية الكويت
 ريتشارد نيوويل مدير جامعة ديوك الواليات المتحدة األمريكية

 روبن ميلز رئيس االستشارات منار للطاقة المملكة المتحدة
 سعد الجندل باحث أول مجموعة الطاقة لألبحاث العلميةمعهد الكويت  الكويت

 سعد شريدة الكعبي مدير مشاريع النفط والغاز قطر للبترول قطر
 صالح المانع نائب رئيس الشؤون العامة والحكومية قطر موبيل إكسون قطر

اهلل للدراسات مركز الملك عبد المملكة العربية السعودية
 والبحوث البترولية

 سعود محمد الفتاح مدير

 سلمان شيخ مدير مركز بروكنجز الدوحة قطر
الشيخ حمد بن جاسم  رئيس وزراء ووزير الخارجية دولة قطر قطر

 بن جابر آل ثاني
 الشيخ فيصل آل ثاني نائب المدير اإلداري ميرسك أويل قطر قطر
 شيرين صلح مدير الشؤون العامة والحكومية إكسون موبيل قطر قطر
 شكري غانم رئيس وزراء سابق في ليبيا الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية قطر
 سوبود كومار جاين مدير  جنوب آسيا للغاز الهند
سفير الهند السابق في اإلمارات العربية  الحكومة الهند  الهند

المتحدة والمملكة العربية السعودية 
 وعمان

 تلميذ أحمد

 ماسوياماتوشيكازو  مدير وجميكج اليابان
أستاذ زائر في كلية لي كوان يو للسياسة  جامعة سنغافوة الوطنية الهند

 العامة
 ثريا براكاش سيثي

وزارة خارجية الواليات المتحدة  قطر
 األمريكية

سفيرة الواليات المتحدة األمريكية في 
 قطر

 السفيرة سوزان زيادة

 تيالكال دوشي زميل رئيسي ورئيس معهد دراسات الطاقة سنغافورة
 وائل األثرم رئيس سوق الطاقة والغاز منتدى الدول المصدرة للغاز قطر
 وائل صوان نائب الرئيس التجاري شل قطر
شركة الصين الوطنية للنفط البحري  قطر

 .م.م.الشرق األوسط ش
 وانغ هي  تطوير األعمال مدير

شركة الصين الوطنية للنفط البحري  قطر
 .م.م.شالشرق األوسط 

 شيانغ هوا رئيس

 ياسر محمد مفتي المحافظ لمنظمة األوبك وزارة البترول و الثروة المعدنية المملكة العربية السعودية
 يوشينوري ساتيك في قطر أول سفارة اليابان سكرتير حكومة اليابان قطر

 يونغ سيوك مون نائب رئيس معهد كوريا القتصاديات الطاقة كوريا الجنوبية
 زاو تشانجوي كبير محللي المخاطر القطرية مصرف التصدير واالستيراد الصيني الصين

لألبحاث و دراسة المركز العربي  قطر
 السياسات

 زهير حامدي باحث مساعد
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يقوم مركز بروكنجز الدوحة باألبحاث السياسية املستقلة املتعلقة بالشؤون االجتامعية واالقتصادية والجيوسياسية التي تواجه الدول واملجتمعات ذات األكرثية 

املسلمة، مبا يف ذلك العالقات مع الواليات املتحدة األمريكية. تأسس مركز بروكنجز الدوحة بفضل رؤية ودعم حرضة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل 

ثاين، أمري دولة قطر، وهو يعكس إلتزام مؤسسة بروكنجز بأن تتحول إىل مركز أبحاث عاملي. 

يتلقى املركز النصح واإلرشاد يف ما يتعلق باألبحاث والربامج من مجلس املستشارين الدويل برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جرب آل ثاين والرئيس املشارك 

سرتوب تالبوت، رئيس مؤسسة بروكنجز. ويدير املركز سلامن شيخ، وهو خبري يف عملية السالم يف الرشق األوسط وجهود بناء الدولة والحوار يف املنطقة.

 

ولتحقيق رسالته، يقوم مركز بروكنجز الدوحة باألبحاث والربامج التي تشمل مشاركة  شخصياٍت بارزة من الحكومات واملجتمع املدين وعامل األعامل ووسائل 

اإلعالم واألكادمييني عىل حّد سواء، يف قضايا السياسات العامة الهامة املتعلقة باملجاالت املحورية الثالث التالية: 1- الدميقراطية واإلصالح السيايس؛ 2- القوى 

الناشئة يف الرشق األوسط؛ 3- الرصاعات وعمليات السالم يف املنطقة.

يعترب مركز بروكنجز الدوحة منرب أبحاث مؤسسة بروكنجز يف املنطقة، و هو منفتح عىل وجهات النظر كافة. وتشمل أجندة املركز جهوداً أساسية مرتابطة تضم 

باحثني  استضافة  األمريكية؛  املتحدة  الواليات  املنطقة ومن  فكر من  وقادة  أعامل  قادة سياسيني ورجال  العامة مع  السياسات  إىل عقد حواراٍت حول  الدعوة 

زائرين يشغرون مراكز مرموقة  يف املجتمعات األكادميية والسياسات العامة  لكتابة األبحاث التحليلية؛ ودعوة وسائل اإلعالم لنرش تحاليل بروكنجز. ويساهم 

مركز بروكنجز الدوحة، بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية ومؤسسة بروكنجز يف واشنطن، يف تصميم و تنظيم منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي السنوي، الذي 

الرضوريني. ويف تحقيق رسالته، يحافظ  الحوار والنقاش  املدين، إلجراء  األكادميي واملجتمع  السياسة واألعامل واإلعالم والعامل  بارزين يف مجاالت  قادة  يجمع 

مركز بروكنجز الدوحة عىل قيم مؤسسة بروكنجز األساسية، أال وهي النوعية واالستقاللية والتأثري.

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة
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تهدف مبادرة مركز بروكنجز ألمن الطاقة إىل تشجيع التنمية واملناقشة ونرش البحوث الكربى يف مجال الطاقة، حيث إنها تعتمد عىل البحث وإبراز قوة كافة 

املحليني  السياسة  صناع  إىل  وتوصيات  أبحاث  تقدم  وهي   2007 عام  يف  الطاقة  ألمن  بروكنجز  مبادرة  تأسست  بروكنجز.  مبؤسسة  الخاصة  الخمسة  الربامج 

املصلحة،  أصحاب  وتثقيف  إرشاك  أجل  من  بحثها  واكتامل  مواصلة  أجل  ومن  والبيئة.  بالطاقة  الصلة  ذات  املواضيع  من  واسعة  مجموعة  حول  والدوليني 

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 

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

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 بروكنجز ألمن الطاقة
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منشورات مركز بروكنجز الدوحة

2012
موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2012 

تقرير مركز بروكنجز الدوحة

التصويت من أجل التغيري: املخاطر و االحتامالت التي تواجه أول انتخابات التحوالت العربية 

موجز مركز بروكنجز الدوحة و جامعة ستانفورد للتحوالت العربية، إيلن الست 

تحليل اتجاه اإلسالميني يف ليبيا: الصعود و التحول و املستقبل

موجز السياسة، عمر عاشور

بداية املرحلة االنتقالية: السياسة واالستقطاب يف مرص وتونس

حوارات مركز بروكنجز الدوحة للتحوالت العربية

صياغة دستور مرص: هل ميكن إلطار قانوين أن يعيد إحياء عملية االنتقال؟

موجز مركز بروكنجز الدوحة و جامعة ستانفورد للتحوالت العربية، تامر مصطفى

تحرير املاملك؟ كيف تدير ماملك الخليج إصالح التعليم

دراسة تحليلية، يل نوالن

2011
شباب ومتعلمون ومعتمدون عىل القطاع عام: تلبية تطلعات الخريجني وتنويع العاملة يف قطر واإلمارات العربية املتحدة

دراسة تحليلية، زميلة بنجالواال

ما مدى استقرار األردن؟ إصالحات امللك عبد الله غري املكتملة وتحدي الربيع العريب

موجز السياسة، شادي حميد و كورتني فرير

تعزيز االقتصاد القائم عىل املعرفة يف قطر

موجز السياسة، زميلة بنجالواال

إدارة اإلصالح؟ اململكة العربية السعودية ومعضلة امللك

موجز السياسة، يل نوالن

العنف السيايس يف شامل أفريقيا: مصاعب التحرر غري املكتمل

دراسة تحليلية، أنوار بوخرص
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منشورات مبادرة بروكنجز ألمن الطاقة

2012
أسواق سائلة: تقييم حالة الصادرات األمريكية من الغاز الطبيعي املسال

تشارلز إبينجر، كيفني مايس، جوفيندا أفاساراال

2011
الطاقة واألمن يف جنوب آسيا: تعاون أم نزاع؟

إبينجر  تشارلز 

األعامل والحد من انتشار األسلحة: دور الصناعة يف حامية النهضة النووية

جون بانكس و تشارلز إبينجر، محررين

تقييم دور أنظمة الطاقة املوزعة يف قطاع الطاقة األمريكية

جون بانكس، كيفني مايس، ليزا وود

مناذج لألمم املدنية الطامحة يف الطاقة النووية يف الرشق األوسط

تشارلز إبينجر، جون بانكس، كيفني مايس، جوفيندا أفاساراال

الخيارات املتاحة لتحقيق التنمية املنخفضة للكربون يف بلدان مجلس التعاون الخليجي 

تشارلز إبينجر، ناثان هولتامن، كيفني مايس، جوفيندا أفاساراال



بروكنجز

بروكنجز مؤسسة 
1775 ماساتشوستس أفنيو، إن دبليو

 واشنطن، دي سي 20036، الواليات املتحدة األميركية
WWW.BROOKINGS.EDU


