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امللخص التنفيذي
بـرزت قطـر على مـدى العقـد املـايض ،كالدولة الرائـدة يف مجـال تصدير الغـاز الطبيعـي املسـال ( )LNGيف العامل.
ٍ
تحديـات هائلـة ومنافسـة مبـارشة مـن طفـرة الغـاز الصخـري .أوالً ،تغير املشـهد يف
ومـع ذلـك ،فهـي تواجـه اآلن
أسـواق الغـاز العامليـة  -مـع دخـول املزيـد من املنافسين إىل املشـهد وظهـور مراكز تصديـر جديدة للغـاز الطبيعي
املسـال  -فـإن ذلـك ميكـن أن يـؤدي إىل فقدان قطـر ملكانتها باعتبارها امللـك املتوج بال منازع لسـوق الغاز الطبيعي
املسـال .ثانيـاً ،إن الزيـادة يف اإلمـدادات مـن دول مثـل الواليـات املتحـدة وأستراليا قـد يـؤدي إىل انخفاض األسـعار
ٍ
لسـنوات قادمـة .ثالثـاً ،سـوف يتيـح توفّـر إمـدادات بديلة للمشترين يف األسـواق اآلسـيوية التفاوض بحـزم عىل أي
ٍ
ٍ
كأسـاس لسـوقٍ فورية قويـة ،وبذلك
صفقـات مسـتقبلية .واألهـم ،سـوف ت ُسـتخدم اإلمـدادات الجديـدة ال محالـة
تقـوم بإنشـاء سـوق عامليـة للغـاز الطبيعي املسـال أكرب حجماً وأكرث مرونـة وتنوعاً .وأخيرا ً ،رمبا تفقد قطـر مكانتها
بصفتهـا “املنتـج امل ّرجـح” الوحيـد ،وهـي املكانـة التي منحـت الدوحة أهميـة استراتيجية عىل املسـتوى الدويل.
تغيرت افـاق سـوق الغاز الطبيعي املسـال العاملية بشـكلٍ كبري ،ومن املنتظر ان تسـتمر يف التغري يف املسـتقبل.
لقـد ّ
وتتوقـع وكالـة الطاقـة الدوليـة حـدوث منـ ٍو غير مسـبوق يف العـرض للغـاز الطبيعـي املسـال ،مـع قدرة إنتـاج 150
مليـار متر مكعـب سـنويا مـن الغـاز الطبيعـي املسـال (أي مـا يعـادل  40باملئـة مـن اإلجمايل العاملـي الحـايل) إما
تحـت اإلنشـاء أو مخطـط لهـا أن تبـدأ بين عامـي  2015و .2019ومـن املقـرر أن تزيـد القـدرة التصديريـة للغـاز
الطبيعـي املسـال يف أستراليا إىل أكثر مـن ثالثة أضعاف لتصـل إىل  106,6مليار مرت مكعب/سـنوياً قبـل نهاية العقد
الحـايل ،مما يجعـل البلاد أكبر مصدر للغـاز الطبيعـي املسـال يف العامل.
وإذا مـا ثبتـت صحـة هـذه التوقعـات ،فسـوف تكـون لهـا انعكاسـاتٌ بعيـدة املـدى على مكانـة قطر على خارطة
الغـاز العامليـة .وعلى الرغـم من أن ص َّنـاع القرار يف الدوحـة يدركون متاماً هـذه التطورات الرسيعة يف أسـواق الغاز
العامليـة ،إال أ ّن خياراتهـم ال تـزال محـدودة .سـيبقى قـرار قطر حظر زيادة إنتـاج الغاز الطبيعي من حقلها الشمايل
مسـتمرا ً حتـى العـام  ،2015باسـتثناء مشروع غـاز بـرزان بتكلفـة  10,3مليـار دوالر ،الـذي سـوف يغـذي الطلـب
املحلي املتنامـي إىل ٍ
حـد كبير ،فلـم يتـم إقـرار أي مشـاريع غاز أخـرى .ومل تعلن قطـر كذلك عن أي خطط لتوسـيع
قدرتهـا التصديريـة للغـاز الطبيعـي املسـال أكثر مـن منشـآتها الحاليـة .ونتيجـة لذلك ،سـتبقى استراتيجية الغاز يف
قطـر يف حالـة جمـود ،عىل األقـل يف املـدى القصري.
ومـع ذلـك ،أشـارت قطـر إىل أنهـا قـد تزيـد مـن إنتـاج الغـاز الطبيعـي املسـال لديهـا عـن طريـق تحسين كفـاءة
املديين املتوسـط والطويـل ،قـد تلجأ قطـر أيضـاً إىل توسـيع طاقتها
محطـات إنتـاج الغـاز الطبيعـي املسـال .وعلى
ْ
اإلنتاجيـة مـن تحويـل الغـاز إىل السـوائل ( )GTLووقـود الغـاز الطبيعـي املسـال الالزم لقطاع الشـحن .كما تب ّنت
قطـر خيـار “رشاء املنافسـة” ،وخصوصـاً مـن خلال مرشوعهـا املشترك مـع رشكة إكسـون موبيـل يف محطـة غولدن
بـاس للغـاز الطبيعـي املسـال يف واليـة تكسـاس ،الواليـات املتحـدة األمريكيـة .ومـن املتوقـع أن تصـل تكلفـة هـذا
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االسـتثامر إىل أكثر مـن  10مليـارات دوالر بقـدرة تصديريـة تزيـد على  20مليـار متر مكعـب سـنوياً .وعلى الرغم
مـن أ ّن االنخفـاض يف أسـعار النفـط والغـاز الطبيعـي املسـال والغـاز باألنابيب يجعل مثـل هذه املشـاريع تبدو أقل
جاذبيـة مـن الناحيـة االقتصاديـة ،فقـد متضي قطـر قُدمـاً يف املشروع باعتبـاره حجـر الزاويـة يف استراتيجيتها للغاز
الطبيعـي املسـال على املـدى الطويل.
فـرص واعـدة لتصدير الغاز الطبيعي املسـال يف منطقة الرشق األوسـط وشمال أفريقيـا  .ومن املتوقع
وهنـاك أيضـاً ٌ
أن يقفـز الطلـب السـنوي يف منطقـة الشرق األوسـط وشمال أفريقيا مـن  5,4مليار متر مكعب يف العـام  2015إىل
 12,2مليـار متر مكعـب بحلـول العـام  ،2020ثـم لريتفـع إىل  31,3مليـار متر مكعب بحلـول العـام  .2025واألهم،
إذا مـا متكنـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـن التغلـب على اختالفاتهـم السياسـية واتفقـت على آليـة سـعر
جامعيـة ُمرضيـة ،فـإن بوسـع قطر تلبية معظـم ،إن مل يكن كل ،الطلـب املتوقع عىل الغاز يف دولـة اإلمارات العربية
املتحـدة وسـلطنة عمان والكويـت ورمبـا اململكـة العربية السـعودية عرب خـط أنابيب دولفين .وهناك أيضاً متسـ ٌع
كبير لزيـادة صـادرات قطـر مـن الغـاز الطبيعـي املسـال إىل االتحـاد األورويب ،خاصة إذا قـررت املفوضيـة األوروبية
املضي قدمـاً يف خطتهـا لتقليـل اعتماد االتحـاد األورويب على الغـاز الـرويس .ومـع ذلك ،ينبغـي عىل قطـر أن تكون
أكثر مرونـة يف توقيع عقـو ٍد جديدة.
وعلى املـدى الطويـل ،فـإن املسـؤولني القطريين متفائلـون بـأن الطلـب على الغـاز الطبيعـي املسـال سـيكون قوياً
تغير ديناميكيـات سـوق
ورمبـا يتجـاوز القـدرة اإلجامليـة للمشـاريع القامئـة .ومـع ذلـك ،ميكـن لعـدة عوامـل أن َّ
الغـاز الطبيعـي املسـال مـرة أخرى يف املسـتقبل .فالتقـدم التكنولوجـي الرسيع يف مجال استكشـاف الطاقـة والحفر
واإلنتـاج ميكـن أن تزيـد مـن توافـر إمـدادات الغـاز يف عـدة بلـدان .وعىل الرغـم من أنه مـن الصعب تكـرار تجربة
الواليـات املتحـدة يف مجـال تنميـة الغـاز الصخري على نطاقٍ عاملـي ،إال أ ّن تط ّور التكنولوجيا املسـتم ّر يشير إىل أن
ذلـك ال يـزال ممكنـاً .وثانيـاً ،هنـاك رغب ٌة قويـة لدى العديد مـن الدول املسـتهلكة للطاقة ،وخاصة يف آسـيا ،للتقليل
ير مثل الكفـاءة يف اسـتخدام الطاقة وتشـجيع البحث
مـن اعتامدهـا على واردات الطاقـة يف الشرق األوسـط .فتداب ٌ
واالبتـكار وزيـادة االسـتثامرات يف مجـال الطاقـة النووية والبديلة قد تقلص مـن الزيادة يف الطلب مسـتقبالً .وأخريا ً،
التغير ،لذلـك ميكـن أن تكـون كل االحتماالت
فـإن سياسـة الواليـات املتحـدة يف الشرق األوسـط ال تـزال يف طـور
ّ
حل سـيايس يف
واردة ،مبـا يف ذلـك توقيـع اتفـاق نـووي نهـايئ مـع إيـران ،واالنسـحاب مـن افغانسـتان ،والتوصل إىل ٍّ
العـراق وسـوريا .ولـو أخذنا بالحسـبان هـذه العوامل مجتمعـة ،فيمكن لها عىل املـدى الطويل أن تضعـف تدريجياً
األهميـة االستراتيجية لقطـر (والخليـج بشـكلٍ عـام) بالنسـبة للواليـات املتحـدة وحلفائهـا .وعلى هـذا النحـو ،فإن
قطـر ودول الخليـج بحاجـ ٍة ماسـة إىل وضـع استراتيجية مشتركة تأخذ يف االعتبـار جميع السـيناريوهات.
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نظرة عامة
عـادة مـا تُذكـر دولـة قطر يف شـبه الجزيـرة العربيـة باعتبارها واحدة من أغنـى البلدان يف العامل عىل أسـاس نصيب
الفـرد مـن الدخـل ،مـع عائـدات من تصديـر الهيدروكربونـات متنحها حجام اكرب من مسـاحتها عىل املسرح العاملي،
فضلاً عـن التنميـة الرسيعـة يف الداخـل .ويكمـن مصـدر تلـك الثروة يف وجود ثالـث أكبر احتياطي للغـاز يف العامل
لديهـا  24,7 -ترليـون متر مكعـب ( ،)TCMوهـو مـا ميثل نحـو  13,3باملئة مـن االحتياطيات العامليـة املؤكدة 1.ويف
العـام  ،2013حلـت البلاد أيضـاً يف املركـز الثالـث يف إنتـاج الغـاز (بعد الواليـات املتحدة وروسـيا) ،بإنتـاج بلغ 161
2
مليـار متر مكعـب ،وبرتبـة الدولـة الثانية يف الصـادرات ،حيث بلغت الشـحنات إىل الخارج  121مليـار مرت مكعب.
متثـل صـادرات الغـاز الطبيعـي املسـال ( )LNGأكثر مـن  84باملئة من صـادرات قطر مـن الغاز ،ويتم شـحن 71,4
باملئـة منهـا إىل آسـيا 3.وسـاعد ارتفـاع الطلـب العاملـي وسـط قلـة العرض يف أن تشـهد قطـر زيـادة يف صادراتها من
الغـاز الطبيعـي املسـال ،فارتفعـت الصـادرات مـن  25,3مليار متر مكعب يف العـام  2004إىل أكرث مـن  104,7مليار
متر مكعـب يف العـام  ،2013وهـو مـا ميثل أكرث من ثلـث االمدادات العامليـة يف ذلك العام 4.واليابان هي أكرب سـوق
لقطـر ،تليهـا كوريـا الجنوبيـة والهنـد والصين .ومتثل هـذه البلـدان األربعة مجتمعـة  62باملئة من إجمايل صادرات
قطـر مـن الغـاز الطبيعـي املسـال (راجـع الجـدول  .)6اليابان وكوريـا الجنوبية هام أكرب مسـتورديْن للغـاز الطبيعي
املسـال على مسـتوى العـامل ،وقـد بلـغ حجـم اسـتهالكهام أكثر من نصـف كمية الغـاز الطبيعي املسـال املـوردة إىل
5
السـوق العامليـة يف العام .2014

على الصعيـد العاملـي ،فـإن بنـاء محطـات للغـاز الطبيعي املسـال ميكـن أن يضيـف حـوا ْيل  159مليار متر مكعب/
سـنوياً مـن القـدرة إىل مـا موجـود حاليـاً ،وهـو  396مليـار متر مكعب/سـنوياً ،وذلـك بحلـول العـام  ،2018وفقـا
لبيانـات جمعهـا االتحـاد الـدويل للغـاز 6.ففي العـام  ،2013ز َّود الرشق األوسـط  42باملئة من الغاز الطبيعي املسـال
يف العـامل ،أو  134مليـار متر مكعب/سـنوياً ،حـوا ْيل  79باملئـة مـن قطر وحدها .ولكـن ،من املرجـح أن تتقلّص هذه
7
الحصـة يف السـنوات القادمـة ،حيـث مـن املتوقـع أن مشـاريع أسترالية جديدة سـترشع باإلنتاج بعد العـام .2015
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ومـن املتوقـع أن تنتـج أستراليا أكثر مـن  84مليار مرت مكعب/سـنوياً قبـل نهاية هذا العقـد ،وبالتايل سـتأخذ مكان
8
قطـر لتصبـح هـي أكرب مصـدر للغـاز يف العامل.
ويف الوقـت نفسـه ،ميكـن للواليـات املتحـدة أيضـاً أن تبرز كمركـ ٍز ُم َص ِّد ٍر للغـاز الطبيعي املسـال بحلـول نهاية هذا
العقـد .ولكـن التقديـرات حـول كميـة الغـاز الطبيعـي التـي سـتكون أمريـكا قـادرة على تصديرهـا متباينـة إىل ح ٍّد
كبير .وتتوقـع نشرة ( )IHSلشـؤون الطاقـة أن تبلـغ القـدرة التصديرية للغاز الطبيعي املسـال يف الواليـات املتحدة
مـا يقـرب مـن  68مليـار متر مكعب/سـنوياً بحلـول العـام  ،2020مما سـيجعلها ثالـث أكبر منتـج للغـاز الطبيعي
املسـال بعـد أستراليا وقطـر 9.ويُنظـر إىل كنـدا ورشق أفريقيـا أيضاً عىل أنهما متثالن آفاقـاً جديدة .أما روسـيا ،فرمبا
تنافـس قطـر أيضـاً يف أوروبـا إذا مـا مضـت قُدمـاً يف تنفيـذ مشروع يامـال للغـاز الطبيعـي املسـال لرشكـة نوفاتيك
يف منطقـة القطـب الشمايل الروسـية .وتنافـس روسـيا أصلاً قطـر من خلال بيعها للغاز الطبيعي املسـال إىل سـوق
آسـيا واملحيـط الهـادئ ،وهـي تخطـط لزيـادة إنتاجهـا ،مـع طموحـات إلنتـاج قـدرة تسـييل إضافيـة تقـدر بأكثر
مـن  68مليـار متر مكعب/سـنوياً مـع مطلـع عقـد العرشينيـات .وقبـل كل يشء ،إذا مـا طـرأ تغيير على الظـروف
الجيوسياسـية ،فـإن الصـادرات مـن إيـران ميكـن أن تنافـس صادرات قطـر إىل دو ٍل يف الرشق األوسـط وجنوب آسـيا
(الهنـد وباكسـتان على وجـه الخصوص).
ٍ
تحديـات هائلـة .أوالً ،التغيير الـذي قـد يطـرأ على مشـهد أسـواق الغـاز الطبيعـي
ويف هـذا السـياق ،تواجـه قطـر
العامليـة سـوف يدفـع باملزيـد مـن املنافسين لدخـول السـاحة .وثانيـاً ،ميكن للزيـادة املطـردة يف صـادرات الواليات
املتحـدة (ورمبـا الصـادرات اإليرانيـة) تهديـد هيمنـة قطـر يف أسـواق موا ٍد أخـرى ،كاملكثفـات وغاز البرتول املسـال.
ٍ
ضغـط هبوطـي كبير على التسـعري،
وثالثـاً ،إن االرتفـاع يف إمـدادات الغـاز الطبيعـي املسـال سـيؤدي إىل حـدوث
ٍ
إمـدادات بديلة يف السـوق
مما يعنـي تكبـد خسـائر فادحـة يف عائـدات التصديـر يف دولـة قطـر .وأخريا ً ،فـإن توافر
اآلسـيوية (السـوق الرئيسـية لقطر) سـيتيح للمشترين هناك التفاوض بقوة بشـأن عقود توريد طويلة األجل .وهذا
قـد يشـكل تحديـاً للنمـوذج القطـري القيـايس لربـط العقـود طويلة األجـل بأسـعار النفط ،بـدالً من ربطها بأسـعار
الغـاز الطبيعـي .ونتيجـة لذلـك ،ميكـن للمنافسـة مـن مورديـن جـدد للغـاز الطبيعـي املسـال أن تضرب املصـدر
الرئيسي للدخـل يف قطر.
وعىل أساس هذه التطورات الجذرية يف سوق الغاز العاملي ،تسعى هذه الورقة إىل اإلجابة عىل األسئلة التالية:
•كيـف ميكـن لطفـرة الغـاز الصخـري العامليـة واملنافسـة املبـارشة للغاز الطبيعـي املسـال أن تؤثرا
على قطر؟
•هـل سـتلجأ قطـر إىل تغيير استراتيجيتها التسـويقية للغـاز الطبيعـي املسـال ردا ً على ظهـور
مورديـن جـدد للغـاز الطبيعـي املسـال؟
•ما هي البدائل لدى قطر يف التعامل مع التطورات الجديدة؟
هـذه أسـئلة مهمـة ويجـب اإلجابـة عليها من أجل فهـم التغيري العميـق الذي يجري حاليـاً يف السـوق العاملي للغاز
الطبيعـي املسـال .وسـوف تشـتمل هـذه الورقـة على أربعـة أقسـام رئيسـية .وسريسـم أول قسـمٍ خريطة للمشـهد
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املتغير يف مـا يتعلـق بإمـدادات الغـاز الطبيعي املسـال العاملية ويحدد املنافسين الجدد الذين سـيدخلون السـاحة.
وسـيتم يف القسـم الثـاين تقييـم الطلـب العاملـي وحالـة الشـك الناشـئة بشـأن الطلـب مـن الـدول املسـتوردة للغاز
الطبيعـي املسـال .وسـيقوم القسـم الثالـث بتقييـم اآلثـار الكبرى عىل استراتيجية قطر للغـاز الطبيعي املسـال عىل
نطـاق أوسـع .وأخيرا ً ،سـيكون الجـزء األخري أكثر تركيـزا ً يف تقييم استراتيجية قطر للتعامـل مع التطـورات الجديدة
يف سـوق الغـاز الطبيعـي العاملي.
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إمدادات الغاز الطبيعي املسال الدولية :منافسون جدد
يف أعقـاب كارثـة فوكوشـيام يف مـارس  ،2011أغلقـت اليابـان محطـات الطاقـة النوويـة التـي كانـت توفـر نحـو 30
باملئـة مـن طاقـة التوليـد يف البلاد .وسـاعد اسـتخدام الفحـم ومحطـات توليـد الكهربـاء التـي تعمـل بالغـاز لسـد
الفجـوة يف ارتفـاع يف الطلـب على الغاز الطبيعـي ،مام أوجد أحواالً عصيبة يف سـوق الغاز الطبيعي املسـال العاملية.
ومـع ذلـك ،فـإن التوقعـات للسـوق تتغري بشـكل جذري ،سـواء للمنتجني الجـدد مثل الواليـات املتحـدة أو املنتجني
الحاليين مثـل روسـيا وأستراليا ،مما يوفر ألسـواق الغـاز الطبيعي املسـال العامليـة قدرا ً أكرب مـن املرونة والسـيولة.
وهـذا بـدوره مـن املتوقـع أن يؤثـر على مكانـة قطـر على خريطـة الغـاز العاملية .ورمبـا تـؤدي تطورات أخـرى إىل
حـدوث تباطـؤ بهـذا النمـو يف نهايـة املطـاف أو تقلـب الصورة كلها رأسـا على عقب.
يف العـام املـايض ،ارتفـع إنتـاج الغاز الطبيعي املسـال العاملـي مبقدار  6,8مليـار مرت مكعب خالل العـام  2013ليبلغ
 339مليـار متر مكعـب 10.ومـن املتوقـع أن يـزداد هـذا الرقـم أكثر ليصـل إىل  350,88مليـار متر مكعـب يف العـام
 ،2015عندمـا يتـم االنتهـاء مـن املشـاريع األسترالية الجديدة 11.وبشـكلٍ عام ،فإن أكثر من  81,6مليـار مرت مكعب
مـن اإلمـدادات الجديـدة مـن الغـاز الطبيعي املسـال من املتوقـع أن يتم انتاجها بحلـول نهاية العـام  12.2016وهذا
13
سيرفع الطاقـة اإلنتاجيـة العامليـة بنحـو  20باملئة ،ليبلـغ  469مليار مرت مكعب/سـنوياً.
وهـذا العـام ،على الرغـم مـن االنخفـاض الحـاد يف أسـعار النفـط والغـاز العامليـة ،هناك عـدة مشـاريع يف الواليات
املتحـدة وروسـيا وأفريقيـا ورمبـا كنـدا مـن املقـرر أن يشرع يف تنفيذهـا 14.وتتوقـع وكالـة الطاقـة الدوليـة حدوث
منـ ٍو غير مسـبوق يف إمـدادات الغـاز الطبيعي املسـال ،حيـث أن  151مليار مرت مكعب/سـنوياً من الطاقـة اإلنتاجية
للغـاز الطبيعـي املسـال ،أي مـا يعـادل  40باملئـة مـن اإلجاميل العاملـي الحايل ،إما هـي تحت اإلنشـاء أو مخطط لها
أن تبـدأ يف العـام  15.2019وإمكانـات النمـو هـذه تدعمهـا تنبـؤات مامثلـة مـن االتحـاد الـدويل للغاز ،الـذي يتوقع
أكثر مـن  159مليـار متر مكعـب مـن الطاقـة الجديـدة بحلـول العـام  ،2019وكذلـك من رشكـة بريتيـش برتوليوم،
التـي تبلـغ توقعاتهـا للنمـو السـنوي  7,8باملئـة سـنويا ،أو  229,8مليـار مرت مكعب عىل شـكل قدرة جديـدة بحلول
العـام  16.2020وسـوف تقـود أستراليا الطريـق ،مبـا يقـرب مـن  85,6مليـار متر مكعب من قـدرات جديـدة متوقع
لهـا أن تدخـل السـوق قبـل نهايـة العقـد الحـايل ،فضلاً عما هـو متوقـع لهـا أن تتجـاوز قطـر كأكبر مصـدر للغـاز
17
الطبيعـي املسـال يف العامل.
ونتيجـة لذلـك ،فـإن إنتـاج الغـاز الطبيعـي املسـال قـد يفـوق الطلـب بنسـبة  10باملئـة بحلـول العـام  ،2020مما
سـيؤدي إىل “سـوق هابطـة لعـدة سـنوات” ،وفقـا لبنـك أوف أمريكا 18.وعلى املدى الطويـل ،تتوقع رشكـة بريتيش
برتوليـوم إضافـة إمـدادات مـن الغـاز الطبيعـي املسـال يبلـغ مقدارهـا بشـكل عـام  508مليـار متر مكعـب بحلول
العـام  ،2035وسـوف تسـاهم كل مـن أستراليا والواليـات املتحـدة األمريكيـة بحـوا ْيل ثلـث تلـك الزيـادة 19.ونتيجة
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لذلـك ،فمـن املتوقـع أن تنخفـض حصـة قطـر يف السـوق ،التـي هـي األكبر حاليـاً ،إىل نحـو  12باملئـة بحلـول العام
20
 – 2035أي بعـد أستراليا ( 24باملئـة) وأفريقيـا ( 21باملئـة) والواليـات املتحـدة ( 18باملئـة).
أسرتاليا :امللك القادم
لقـد كانـت أستراليا ثالـث أكبر مصـد ٍر للغـاز الطبيعـي املسـال يف العـامل ( 30,2مليـار متر مكعب/سـنوياً) يف العام
 ،2013مـع ثالثـة مشـاريع عاملـة إلنتـاج الغـاز الطبيعـي املسـال 21.وهنـاك يف البلاد سـبعة مشـاريع أخـرى للغـاز
الطبيعـي املسـال بقيمـة  200مليـار دوالر قيـد اإلنشـاء ،تّ ثـل أكثر مـن  50باملئة من املشـاريع الجديـدة عاملياً ،مع
أربعـة منهـا مـن املقـرر أن تبـدأ التصدير بحلـول العـام  22.2016وبالتايل ،فإن قدرة املنشـآت القامئة يف أستراليا عىل
التسـييل (القـدرة على تحويـل الغـاز الطبيعـي الخـام إىل غـاز طبيعي مسـال قابـلٍ للنقل) سـتكون األعلى يف العامل
بقـدرة حـوا ْيل  117مليـار متر مكعب/سـنوياً بحلـول العـام  ،2018وسـوف تتضاعـف قـدرة صادراتهـا ثلاث مـرات
لتبلـغ  106,6مليـار متر مكعب/سـنوياً 23.ونتيجـة لذلـك ،تتوقـع وود ماكينـزي ( )Wood Mackenzieأن تتقـدم
أستراليا على ماليزيـا لتصبـح ثـاين أكبر مصـدر للغـاز الطبيعـي املسـال يف العـامل يف العـام  ،2015وأن تتجـاوز قطـر
بحلـول العـام  24.2018وبحلـول العـام  ،2020مـن املتوقـع أن يتوفـر ألستراليا أيضـاً  17باملئـة مـن قـدرة التسـييل
25
العامليـة ،مما يضعهـا يف موقـعٍ متقـدم على قطـر التـي مـن املتوقـع أن تبلـغ نسـبتها  15باملئة.
تصدر أستراليا الغاز الطبيعي املسـال إىل األسـواق اآلسـيوية حرصياً ،وقد بلغت مشتريات اليابان نحو  80باملئة من
تلـك الصـادرات يف العـام  - 2013وتشـمل قامئة املسـتهلكني الرئيسـيني اآلخرين الصين ( 16باملئة) وكوريـا الجنوبية
( 3باملئـة) 26.ولـو نظرنـا إىل املسـتقبل نجـد أنه قد تـم بالفعل التوقيع على بيع  91باملئة من الغاز الطبيعي املسـال
27
األسترايل قيـد التطويـر مبوجب عقـود طويلة األجل ،والجزء األكرب منه سـيذهب إىل دول آسـيوية.
تخـل مشـاريع الغـاز الطبيعـي املسـال يف أستراليا مـن املشـاكل
وعلى الرغـم مـن هـذه التوقعـات املتفائلـة ،مل ُ
الخطيرة .فلقـد عـاىن العديـد منهـا مـن ارتفاعات كبيرة تجـاوزت التكاليف املقـدرة ،بسـبب نقص العاملـة املاهرة،
وارتفـاع تكلفـة العمال ونقـل املواد ،وارتفاع سـعر الـدوالر األسترايل مقابل الـدوالر األمرييك ،وقوانين بيئية صارمة،
والقضايـا املتعلقـة بحقـوق ملكيـة األرايض 28.وقـ ّدرت ماكينـزي أن تكلفـة إقامـة مشـاريع يف أستراليا تزيـد بنسـبة
29
 20-30باملئـة عـن مثيالتهـا يف الواليـات املتحـدة أو رشق أفريقيـا.
وباإلضافـة إىل هـذه التعقيـدات ،إ ّن االنخفاض الحاد يف أسـعار النفط والغاز الطبيعي املسـال ،الـذي حدث بالتزامن
مـع انخفـاض الطلـب يف آسـيا (هبطـت أسـعار النفـط والغـاز الطبيعـي املسـال اآلسـيوية نحـو  60باملئة بين يونيو
 2014وفربايـر  ،)2015قـد يجعـل الوضـع أكثر إثـارة للقلـق بالنسـبة للمسـتثمرين 30.ويحـذر بعـض الخبراء من أن
التباطـؤ يف الطلـب العاملـي على الغاز الطبيعي املسـال وانخفاض أسـعار النفط يهددان بتقويض االسـتثامر يف مجال
ٍ
خطـط إلنشـاء مرشوع جديـد للغـاز الطبيعي املسـال
االستكشـاف والتنميـة 31.وقـد تخلّـت رشكـة شـل أصلاً عـن
بتكلفـة تزيـد عـن  20مليـار دوالر ،إلنتـاج مـا يصـل إىل  24,5مليـار متر مكعب/سـنوياً ،يف جزيـرة كريتـس التابعـة
32
لواليـة كوينزالند.
ولكن عىل الرغم من هذه الصعوبات ،فإن جميع مشاريع أسرتاليا للغاز الطبيعي املسال تقريباً طور االنجاز قد شارفت
عىل االكتامل ،مام يضع البالد يف طريقها إىل الحلول محل قطر كأكرب دول ٍة مصدرة للغاز الطبيعي املسال يف العامل.

اإلبحار يف أجواء عدم اليقني:
رد دولة قطر عىل طفرة الغاز العاملية

7

طفرة الغاز الصخري األمرييك :تح ٍد لهيمنة قطر
وفقـاً للقانـون األمريكي الحـايل ،يجـب على الشركات الحصـول على موافقـة مـن وزارة الطاقـة األمريكيـة لتصدير
الغـاز الطبيعـي املسـال إىل الـدول التـي ليـس بينها وبين الواليات املتحـدة اتفاقية للتجـارة الحرة ،وكذلـك الحصول
على ترخيـص مـن لجنـة تنظيـم الطاقـة الفيدراليـة للمشروع ،الـذي سـيخضع ملراجعـة بيئيـة .وابتـدا ًء مـن فربايـر
 ،2015وعلى الرغـم مـن أكثر مـن  40طلبـا جرى تقدميهـا إىل وزارة الطاقـة لتصدير حـوايل  397مليـار مرت مكعب/
سـنوياً مـن الغـاز الطبيعـي املسـال ،فقد أعطـت الوزارة املوافقة عىل تسـعة مشـاريع فقط ،ومل تحصل سـوى أربعة
منهـا فقـط على موافقـة من لجنـة تنظيم الطاقـة الفيدرالية 33.وسـتبلغ القـدرة التعاقدية امللزمة ملحطـات التصدير
األربعـة هـذه مجتمعـة  5مليـارات متر مكعب/سـنوياً ،مـع قـدرة ذروة محتملـة بحـدود  69مليـار متر مكعـب/
سـنوياً 34.ومـن املقـرر أن تكـون تشـنيري ( )Cheniereهـي أول رشكـة لتصديـر الغاز الطبيعي املسـال يف هـذا العام،
35
حيـث أبرمـت اتفاقيـات بيـع ورشاء لكمية تبلـغ  21,7مليـار مرت مكعب/سـنوياً.

وتتبايـن التقديـرات النهائيـة لكميـة الغـاز الطبيعي املسـال التـي ميكن للواليـات املتحدة تصديرها إىل حـد كبري ،أي
مـا بين  54,4مليـار متر مكعب/سـنوياً وفقـاً لتنبـؤات ستراتفور لتصـل إىل  108,8مليـار متر مكعب/سـنوياً بحلول
العـام  ،2020وفقـا لبيزنـس مونيتر الدوليـة 36.وقدرت كل مـن كريديت سـويس و RBNللطاقة الرقم بحـوا ْيل 95,2
مليـار متر مكعب/سـنوياً ،يف حين أن وكالـة الطاقـة الدولية ترى أنه ميكـن أن الوصـول إيل  101,1مليار مرت مكعب/
سـنوياً 37.حتـى مـع توقعـات أكثر تفـاؤالً ،فإن الواليـات املتحدة وحدهـا لن يكـون مبقدورها أن تغري جذرياً أسـواق
الغـاز الطبيعـي املسـال يف املديني القصري أو املتوسـط.
ومـع ذلـك ،فقـد تـ َّم ربـط صـادرات الواليـات املتحـدة مـن الغـاز الطبيعـي املسـال باألسـعار الفورية للغـاز املحيل
أو املوقعـة على أسـاس السـعر بحسـب هنري هـاب (وهـو السـعر الرئيسي املحـدد لسـوق أمريـكا الشمالية) ،يف
حين أن املشـاريع قيـد اإلنشـاء يف أستراليا وروسـيا ،فضلاً عن تلـك املقرتحة يف كندا وبعـض الـدول األفريقية ،تربط
أيضـاً صادراتهـا بأسـعار النفـط ،أو مبزيـج مـن األرقـام القياسـية للنفط والغـاز معاً .وعىل أسـاس أسـعار هرني هاب
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مـن  3-4دوالرات لـكل وحـدة حراريـة بريطانيـة ،يبـدو أن عـددا ً مـن محطـات التصديـر يف الواليـات املتحـدة قـد
تكـون جذابـة مـن الناحيـة االقتصاديـة 38.وهكـذا مـع “فـك ارتبـاط” أسـعار الغـاز يف الواليـات املتحـدة من أسـعار
ٍ
عائـدات ثابتـة مـن محطـات التسـييل ،وخلـو عقـود التصدير
النفـط ،وباإلضافـة إىل فـرض منـوذج “رسـوم” يضمـن
مـن ذكـر جهـة التصديـر ،فإن الغـاز الطبيعي املسـال األمرييك يتمتع بقـدرة تنافسـية عالية ومبرونة أكثر مام يتوفر
للمنافسين 39.واألهـم مـن ذلـك ،تشـهد قنـاة بنما توسـعاً من شـأنه أن يسـمح ملرور سـفن أكبر حجامً ،مام يسـهل
40
إىل حـ ٍّد كبير نقـل الغـاز الطبيعي املسـال يف تلـك املنطقة.
ولكـن ،لقـد هـ ّز انهيـار أسـعار النفـط صناعـة الغـاز الطبيعي املسـال ألنـه يـؤدي إىل خفض أسـعار الغـاز الطبيعي
املسـال املرتبطـة مبـؤرش النفـط 41.ونتيجـة لذلـك ،فـإن أسـعار الغـاز الطبيعـي املسـال الحاليـة تعمـل على تـآكل
القـدرة التنافسـية لصـادرات الواليـات املتحـدة مـن الغـاز الطبيعـي املسـال 42.ومعظـم مشـاريع الواليـات املتحـدة
للغـاز الطبيعـي املسـال تكـون قـادرة على املنافسـة يف آسـيا فقط عندما تقل أسـعار غـاز “هرني هـاب” عىل املدى
الطويـل عـن  4دوالرات لـكل وحـدة حراريـة بريطانيـة والنفـط يباع فـوق  80دوالرا ً للربميـل 43.وحتى أسـعار الغاز
األمريكي املنخفضـة ،التـي تجعـل للعديـد مـن مشـاريع الواليـات املتحـدة للغـاز الطبيعـي املسـال قدرة تنافسـية،
قـد ال تـدوم إىل األبـد .وخلصـت دراسـة حديثـة إلدارة معلومـات الطاقـة إىل أن الزيـادة يف صادرات الغـاز الطبيعي
املسـال مـن شـأنها أن تـؤدي إىل ارتفـا ٍع يف أسـعار التوريـد املحلية بنسـبة  11-4باملئة يف املتوسـط ،بين عامي 2015
و  ،2040وهـذا يتوقـف على حجـم صـادرات الغـاز الطبيعـي املسـال 44.ويتوقع البنـك الدويل أن سـعر هرني هاب
قـد يصـل  5إىل  6دوالرات/وحـدة حراريـة بريطانيـة بحلـول العـام ( 2020راجـع الرسـم البيـاين  ،)1يف حين تتوقـع
45
الرابطـة الدوليـة الفرنسـية للغـاز ،ارتفـاع األسـعار إىل  7,10دوالرات/وحدة حراريـة بريطانية بحلول العـام .2035

دوالر /وحدة حرارية بريطانية

إن احتمال هبـوط اإلمـدادات مـن الغـاز الطبيعـي املسـال املرتبطـة مبـؤرش النفـط إىل آسـيا قـد أثـار الجـدل حول
اقتصاديـات مشـاريع الغـاز الطبيعـي املسـال الجديـدة املخطـط لهـا يف أستراليا والواليـات املتحـدة .ومـع ذلـك،
فالعملاء يف آسـيا ،وخصوصـاً اليابـان وكوريـا الجنوبيـة ،قـد ينظـرون إىل إمـدادات الغاز مـن الواليـات املتحدة عىل
أنهـا أساسـية لتعزيـز أمـن الطاقـة الخاص بهـم ،وتنويع مصـادر الطاقة وطـرق الشـحن املرتبطة بها عىل ح ٍّد سـواء.

اإلبحار يف أجواء عدم اليقني:
رد دولة قطر عىل طفرة الغاز العاملية

9

املكثفات
أدى ازدهـار الغـاز الصخـري يف الواليـات املتحـدة أيضـاً إىل زيـادة كبيرة يف إنتـاج املنتجـات البرتولية مثـل املكثفات
وغـاز البترول املسـال وسـوائل الغـاز الطبيعـي األخـرى .وفتحـت إدارة أوبامـا مؤخرا ً البـاب لتصدير نـوع معني من
النفـط الخفيـف للغايـة ،على غـرار املكثفـات وغـاز البرتول املسـال وسـوائل الغـاز الطبيعـي 46.ونتيجة لذلـك ،فإن
الشركات األمريكيـة تتنافـس مـع قطـر (ومـع املصدرين يف الرشق األوسـط) للفوز بحصص السـوق ،خاصة يف آسـيا.
ٍ
أضعـاف
لقـد ارتفعـت صـادرات الواليـات املتحـدة مـن سـوائل الغـاز الطبيعـي بشـكلٍ كبير ،إذ قفـزت إىل سـبعة
تقريبـاً ،أو مـا يزيـد قليلاً على  71,000برميـل يوميـاً يف العـام  2007إىل مـا يقرب مـن  0,47مليون برميـل يومياً يف
العـام  47.2013واألهـم مـن ذلـك ،مـن املتوقـع أن تنمـو صادرات سـوائل الغـاز الطبيعي مـن الواليـات املتحدة من
 0,6مليـون برميـل يوميـاً يف العـام  2014لتصـل إىل  2,4مليـون برميـل يومياً بحلـول العام  48.2020لقد بـدأ االرتفاع
الحـاد يف صـادرات سـوائل الغـاز الطبيعـي مـن الواليـات املتحـدة بترك تداعيـات بعيدة املـدى عىل مسـتوى العامل:
سـوف تتلاىش هيمنـة الشرق األوسـط عىل أسـواق املكثفات وغـاز البرتول املسـال ،كام تضغـط .إمـدادات الواليات
املتحـدة على آليـة التسـعري العامليـة املوجـودة حاليـاً ،فضلا على أنـه مـن املتوقـع أن تهبـط تكاليـف املـواد الخام
لصناعـة البرتوكيامويـات العاملية.

ونتيجـة لذلـك ،قـد تواجـه صـادرات قطـر منافسـة شـديدة على عـدة جبهـات .فقـد بلـغ إجمايل إنتـاج قطـر مـن
النفـط الخـام واملكثفـات وسـوائل الغـاز الطبيعـي يف العـام  2014مليـوين برميـل يوميـاً ،منهـا  907,0مليـون برميل
يوميـاً مـن النفـط الخـام والباقـي مـن املكثفـات وسـوائل الغاز الطبيعـي 49.وتواجـه البلاد انخفاضاً يف إنتـاج النفط
مـن الحقـول املتقادمـة ،حيـث تراجـع إنتاج النفط الخام من ذروة متوسـط سـنوي يقدر بنحـو  0,845مليون برميل
يوميـاً يف العـام  2007إىل  0,73مليـون برميـل يوميـاً يف العـام  50.2014وبـدون ضـخ مليـارات الـدوالرات لتحقيـق
اسـتقرار يف الوضـع ،فـإن إنتـاج النفـط قـد ينخفـض مرة أخـرى يف املسـتقبل (راجـع امللحق .)1
ٍ
حديـث لـه يف نوفمبر  ،2014حـذَّر سـعادة الدكتـور محمـد بـن صالـح السـادة محمد بـن صالح السـادة ،وزير
ويف
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ٍ
تحديـات خطيرة تواجـه صناعـة البرتوكيامويـات يف دول مجلس التعـاون الخليجي
الطاقـة والصناعـة يف قطـر ،مـن
قائلاً“ :مـع وصـول أسـعار النفـط إىل أدىن مسـتوياتها يف  4سـنوات ،يتعين على االقتصاديين املختصين بالتكريـر
والتسـويق ( )downstreamإعـادة تقييـم استراتيجياتهم .إن تأثير الغـاز الصخـري األمريكي عىل القدرة التنافسـية
للصناعـة يف منطقتنـا يضـع ضغطـاً هبوطيـاً عىل أسـعار الغـاز يف املنطقة ،كام أن ظهـور مادة البـويل إيثلني الفحمي
51
يف الصين يـدل على أن هـذا البلـد يبحـث عن مـاد ٍة خـام بديلة لتطويـر قطـاع التكريـر والتسـويق لديهم”.
والصـداع االقتصـادي األول يكمـن يف صـادرات املكثفـات .وقطر هـي أكرب مو ِّر ٍد للمكثفات يف آسـيا وهـي تقدم أكرث
مـن  30باملئـة مـن تجـارة املكثفـات العامليـة املنقولـة بحـرا ً 52.ومـع ذلـك ،فـإن الواليـات املتحـدة تنافـس بقوة ليك
تكـون يف صـدارة سـوق املكثفـات العاملـي .وتشير تقديـرات وكالـة الطاقـة الدوليـة إىل أن إنتـاج املكثفـات العاملي
سـيصل إىل  7,8مليـون برميـل يوميـاً يف العـام  ،2015لريتفـع إىل حـوا ْيل  9ماليين برميـل يوميـاً بحلـول العـام ،2020
وجميـع هـذه الزيـادات تقريبـاً مصدرهـا مـن الواليـات املتحـدة 53.ورمبـا تفقـد الدوحـة ريادتهـا لصالـح الواليـات
املتحـدة بحلـول العـام  ،2017ورمبـا قبـل ذلـك .وميكـن أن تصـل صـادرات الواليـات املتحدة مـن املكثفـات إىل أكرث
54
مـن  1مليـون برميـل يوميـاً بحلول نهايـة العقـد الحايل.
وإضافـة إىل هـذه التعقيـدات ،تخطـط رشكـة قطـر لتسـويق البرتول التـي تديرها الدولـة خفض صـادرات املكثفات
مبقـدار  150,000برميـل يوميـاً على مـدى العامني املقبلين 55.وهذا يتامىش مع استراتيجية الدوحـة ملعالجة كميات
أكبر محليـاً ،السـتبدال صـادرات املكثفـات بالنفتا وغريها مـن املنتجات ذات القيمـة العالية التي ميكن تسـويقها يف
آسـيا 56.وتهـدف مصفـاة راس لفـان يف قطـر إىل مضاعفـة قدرتهـا على معالجة املكثفـات بحلول نهاية العـام ،2016
57
كما تهـدف إىل رفـع إنتـاج النفتـا بنسـبة  42باملئة لزيـادة الصادرات مبقـدار  4مليار متر مكعب.

ومـع ذلـك ،فـإن استراتيجية قطـر مل يتـم نقشـها يف الحجـر .والتحـول مـن صـادرات املكثفـات إىل النفتـا رمبـا لـن
يسـفر عـن مكاسـب مربحـة ،وذلك بسـبب الرتاجـع يف الطلب العاملـي والضغـط الهبوطي عىل األسـعار .من املرجح
أن ينتـج االسـتخدام العميـق لإليثـان والربوبـان والبوتـان كمادة خـام للبرتوكيامويـات يف مصانـع البرتوكيامويـات
األمريكيـة واألوروبيـة املزيـد مـن النفتـا غري املسـتخدمة ،مام يضغط عىل األسـعار أكرث وأكرث .وقـد ضعفت هوامش
النفتـا والكريوسين وزيـت الغـاز يف آسـيا ،مما أدى إىل هبـوط يف قيمـة املكثفات 58.لقـد باعت رشكة قطر للتسـويق
املكثفـات الحقليـة منزوعـة الرائحـة ( ،)DFCاملعـدة للتحميـل يف الربـع األول مـن العام  ،2015بخصومات سـعرية
59
هـي األكبر يف غضـون عامني.
ومما يفاقـم مـن املشـكلة ،فـإن انتـاج النفتـا من مصايف الرشق األوسـط سـوف ينمو بشـكلٍ كبير ،أي بنسـبة 16,7
باملئـة خلال الفترة  ،2014-2018وخاصـة يف اململكـة العربيـة السـعودية 60.وتقـود ثالثـة مصـايف عمالقـة جديدة -
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اثنتـان منهـا يف اململكـة العربيـة السـعودية وواحـدة يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة  -موجة جديدة من بنـاء املصايف
اإلقليميـة التـي سـيرتتب عليهـا ارتفاع القـدرات اإلقليمية مبقـدار الثلث (حـوا ْيل  3ماليني برميل يوميـاً) بحلول العام
 61.2019ووفقـاً لوكالـة الطاقـة الدوليـة ،مـن املقـرر أن ترتفـع القـدرة اإلجامليـة ملعالجـة النفـط الخـام يف الشرق
األوسـط بزيـادة بنحـو  40باملئـة ،إىل  10,3مليـون برميـل ،مقابل فائـض يف القدرة العاملية يزيد على  5مليون برميل
62
يومياً.
وعلاوة على ذلك ،هناك اآلن قيد اإلنشـاء قـدرة جديدة لتجزئة املكثفات إلنتاج  500,000برميل يومياً للمسـتهلكني
الرئيسـيني يف آسـيا مثـل الصين وكوريـا الجنوبيـة ،وهـي يف نهاية املطاف سـتحول املزيد من املكثفـات إىل نفتا ميكن
اسـتهالكها محليـا خلال السـنوات الثالثـة املقبلـة 63.وباإلضافـة إىل ذلـك ،كما أرشنـا سـابقاً ،فـإن توسـيع قنـاة بنما
سـيقلص زمـن الرحلـة البحريـة التي تنقـل الصادرات األمريكية إىل آسـيا إىل النصـف تقريباً ،مع مـا يرتتب عىل ذلك
64
مـن آثـار هائلة عىل التجـارة املتناميـة بالفعل.
تشير هـذه االتجاهـات مجتمعـة إىل أن األسـواق اآلسـيوية لـن تبقـى لفتر ٍة طويلـة منفـذا ً مضمونـاً للصـادرات
القطريـة ،وأن هيمنـة الدوحـة على سـوق املكثفـات سـوف تنحسر .ويف هذا السـياق ،فـإن املنطق وراء قـرار قطر
الخـاص بتعليـق مرشوعيهـا األساسـيني للبرتوكيامويـات ،بتكلفة إجامليـة مقدارهـا  12,5مليـار دوالر ،يصبح مفهوما
65
بشـكلٍ واضح.
غاز البرتول املسال
كما تواجـه صـادرات غـاز البترول املسـال أيضاً يف قطـر بيئة صعبة يف السـنوات املقبلـة .فقد بلغ إنتاج غـاز البرتول
املسـال العاملـي أكثر مـن  380مليـار مرت مكعـب يف العـام  ،2013بزيادة  2,3باملئـة عن العـام  ،2012يف حني بلغت
الصـادرات مـن هـذا الغـاز حـوا ْيل  128,7مليـار مرت مكعـب يف العـام  66.2013وارتفعت صـادرات الواليـات املتحدة
اإلجامليـة مـن غـاز البترول املسـال بنسـبة  800باملئـة تقريبـاً منـذ العـام  2008إىل حـوا ْيل  23,1مليار متر مكعب/
سـنوياً ،متجـاوزة بذلـك صـادرات قطـر التـي قُـ ِّدرت بــ  15مليـار متر مكعـب يف العـام  67.2014ويف الوقت نفسـه،
بلغـت صـادرات الغـاز البترول املسـال يف اململكـة العربيـة السـعودية  9,2مليـار مرت مكعـب يف العـام  ،2014ومن
68
املتوقـع أن تظـل على هـذه الوتيرة ،أي حـوا ْيل  9مليارات متر مكعب هـذا العام.
ورغـم أن الواليـات املتحـدة مل تصبـح مصـ ِّدرا ً صافيـاً لغـاز البترول املسـال إال يف العـام  ،2012إال أنّه مـن املتوقع أن
ترتفـع قدرتهـا التصديريـة إىل  47,6مليـار متر مكعب/سـنوياً بحلـول العـام  ،2016لتلبيـة مـا يقـرب مـن  12باملئـة
مـن الطلـب العاملـي 69.هـذا ومـن املرجـح أن تقـوم الواليـات املتحـدة بتصديـر كمية مـن غـاز البرتول املسـال أكرث
مـن منطقـة الشرق األوسـط بأكملهـا قبـل نهاية العقـد الحـايل 70.ووفقاً لبعـض التقديـرات ،قد متلك والية تكسـاس
وحدهـا قـدرة تصديريـة لغـاز البرتول املسـال مسـاوية لكل من قطـر واململكة العربية السـعودية معـاً بحلول العام
71
 ،2016بـل رمبـا هـذا العام.
ويف هـذا السـياق ،مـن الواضـح أن الواليـات املتحـدة بـدأت تكسر احتكار صـادرات الرشق األوسـط .فاليابـان ،أكرب
مسـتور ٍد يف العـامل ،حصلـت على حـوايل  75باملئـة ( 11مليـار متر مكعـب) مـن واردات غـاز البترول املسـال مـن
الشرق األوسـط يف العـام  ،2014هبوطـاً مـن  84باملئـة يف العـام  72.2005وخلال الفترة نفسـها ،انتقلـت الواليـات
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املتحـدة مـن تقديـم ال يشء تقريبـاً إىل تلبية  1,9مليـار مرت مكعب من الواردات اليابانيـة ،أو  12,8باملئة من إجاميل
الـواردات .ومـن املتوقـع أن ترتفـع واردات اليابـان مـن غاز البرتول املسـال األمرييك إىل حـوا ْيل  1,4مليار مرت مكعب
بحلـول العـام  ،2017مـا يجعلهـا متثـل حوا ْيل ربـع إجاميل الواردات 73.وسـوف تتعزز صـادرات الواليـات املتحدة من
غـاز البترول املسـال أكثر نتيجـة لتوسـيع قنـاة بنام .وقـد دفع ذلـك بكبار املشترين اآلسـيويني ،مثل اليابـان وكوريا
الجنوبيـة ،ملامرسـة الضغـوط مـن أجـل وضـع نظـامٍ جديـد للتسـعري يأخـذ يف االعتبـار كالً مـن أسـعار العقـود مـع
74
أرامكـو السـعودية وأسـعار مـؤرشات مونت بلفيـو األمريكيـة ( )Mont Belvieuاملنخفضـة عادة.

وأخيرا ً ،ال يـزال قطـاع البرتوكيامويـات يف الواليـات املتحـدة آخذا ً يف التوسـع ،مدفوعـاً بالنمو يف توافـر اإليثان نتيجة
للطفـرة يف الغـاز الصخـري 75.وقـد جـرى اإلعلان عـن أكرث مـن  215مرشوعاً جديـدا ً إلنتاج املـواد الكيميائيـة (تبلغ
قيمتهـا مجتمعـة أكثر مـن  135مليـار دوالر) يف أوائـل ديسـمرب  76.2014واسـترشافاً للمسـتقبل ،يتوقـع مجلـس
الكيميـاء األمريكي أن تتضاعـف صـادرات الواليـات املتحدة من املواد الكيميائية (باسـتثناء األدوية) خالل السـنوات
الخمسـة القادمـة لتبلـغ حـوا ْيل  78مليـار دوالر بحلـول العـام  77.2019وبالتـايل ،فـإن منتجـات البرتوكيامويـات من
الواليـات املتحـدة سـوف تتنافـس مبـارشة مع املنتجات من الرشق األوسـط ،مبـا يف ذلك الصادرات القطرية .وسـوف
تشـهد الصـادرات القطريـة إىل الواليـات املتحـدة ،كتلك التـي تنتجها رشكة قطر لألسـمدة (تلبي حاليـاً  12باملئة من
78
احتياجـات الواليـات املتحـدة من األسـمدة) أوقاتـا عصيبة يف السـنوات القليلـة املقبلة.

منافسون آخرون
الغاز الطبيعي املسال الرويس :أوقات عصيبة
متلـك روسـيا مصنعـاً واحـدا ً فقـط إلنتـاج الغـاز الطبيعـي املسـال يقـع يف سـخالني يف أقصى رشق البلاد .وقـد ص َّدر
هـذا املرفـق ،الـذي تديـره رشكـة جازبـروم ( )Gazpromمـع رويـال داتـش شـل ( )Royal Dutch Shellمـا يقرب
مـن  14مليـار متر مكعـب مـن الغـاز الطبيعـي املسـال يف العـام  ،2013مـع وجـود خطط لزيـادة طاقتـه اإلنتاجية
إىل  20مليـار متر مكعب/سـنوياً 79.وتتطلـع روسـيا إىل إقامة مشـاريع للغاز الطبيعي املسـال واسـعة النطاق تهدف
إىل توليـد  68مليـار متر مكعب/سـنوياً على األقـل مـن قـدرة تسـييل إضافيـة يف وقـت مبكـر مـن عرشينيـات هذا
القـرن 80.وباإلضافـة إىل ذلـك ،لـدى موسـكو طموحـات بعيـدة املـدى ملضاعفـة حصتهـا يف سـوق الغـاز الطبيعـي
81
املسـال بحلـول العـام ( 2020تبلـغ الحصـة حاليـاً نحـو  4,5باملئـة) ،لتصـل إىل  20باملئـة مـع نهايـة العقـد املقبل.
وقـد منـح الكرملين العديـد مـن الحوافـز (مبـا يف ذلـك الحوافـز الرضيبيـة ،وتحريـر تصدير الغـاز الطبيعي املسـال،
واسـتثامرات حكوميـة يف البنيـة التحتيـة) لتشـجيع الشركات الروسـية على املضي قدماً يف مشـاريع الغـاز الطبيعي
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املسـال .ومشروع يامـال للغـاز الطبيعـي املسـال ( )Yamal LNGهو اآلن قيد االنشـاء ،ومن املتوقـع أن ينتج 22,4
مليـار متر مكعب/سـنوياً مـن الغـاز الطبيعـي املسـال بحلـول نهايـة العـام  ،2017يف حني مـا زالت أربعة مشـاريع
82
أخـرى جـرى التخطيـط لهـا تنتظـر التنفيذ (راجع الرسـم البيـاين .)3

وإذا مـا تحققـت كل مشـاريع الغـاز الطبيعـي املسـال الروسـية ،فمما ال شـك فيـه أن الصـادرات الروسـية سـوف
تتنافـس بشـدة مـع صـادرات قطـر مـن الغـاز الطبيعـي املسـال يف األسـواق األوروبيـة واآلسـيوية .ومـع ذلـك ،ويف
ضـوء املنـاخ الجيوسـيايس الحـايل ،فـإن الشركات الروسـية قـد تجد صعوبـة يف امليض قدمـاً يف هذه املشـاريع .وعىل
الرغـم مـن أن االقتصـاد يف روسـيا يعتمـد بشـكل كبير عىل تصديـر املـواد الهيدروكربونيـة ،فإن االنخفـاض الحاد يف
عبت املديـرة التنفيذية
أسـعار النفـط يثير تسـاؤالت حول الجـدوى االقتصاديـة للعديد من هذه املشـاريع 83.وقـد َّ
للوكالـة الدوليـة للطاقـة ،ماريـا فـان ديـر هوفن ،عـن هذا الوضـع برصاحة ،قائلـة“ :إن روسـيا ،التي تواجـه عاصفة
شـديدة مـن انهيـار األسـعار والعقوبـات الدوليـة وانخفـاض قيمة العملـة ،من املرجـح أن تكون أكرب خـارس يف هذه
84
الصناعة”.
ومـن املتوقـع أن ينكمـش االقتصـاد الـرويس ،وفقـاً لصنـدوق النقـد الـدويل ،بنسـبة  3باملئـة على مـدار هـذا العام،
ثـم بنسـبة  1باملئـة يف العـام  85.2016وعلاوة على ذلـك ،فـإن العقوبـات التـي فرضتهـا الواليـات املتحـدة واالتحاد
األورويب تعنـي أن جميـع الشركات الروسـية تقريبـاً سـوف تُضطـر إىل السـعي للحصـول على خيارات متويـلٍ بديلة
ملشـاريعها مـن الغـاز الطبيعـي املسـال القامئـة حاليـاً 86.واذا مـا سـاء الوضـع يف أوكرانيا أكثر ،ميكن أن يـؤدي فرض
املزيـد مـن العقوبـات يف النهايـة إىل تأخير ،إن مل يكـن إلغـاء ،بعض هذه املشـاريع على األقل .ويف الوقـت الراهن،
فـإن مشروع يامـال للغـاز الطبيعـي املسـال هـو املشروع الوحيد قيد اإلنشـاء يف روسـيا ،على الرغم من أنه سـوف
يسـتمر يف تلقـي الدعـم املـايل القـوي مـن الحكومـة الروسـية .ونتيجة لذلـك ،فمن غري املرجـح أن يتـم التعاقد عىل
رش واضـ ٍح عىل ذلك ،فقد تـم التعاقد
رشاء الغـاز الطبيعـي املسـال الـرويس يف ظـل املناخ الجيوسـيايس الحـايل .وكمؤ ٍ
87
على بيـع أقـل مـن خمس الغـاز الطبيعـي املسـال الرويس مبوجـب عقـود مؤكدة.
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كندا :ما زالت تحلم
حتـى اآلن ،تـم اقتراح بنـاء أكثر من  30منشـأة تسـييل إلنتـاج الغاز الطبيعـي املسـال إىل املجلس الوطنـي الكندي
للطاقـة ،واعتُمـدت تسـعة منهـا بقـدرة إجامليـة  170مليـار متر مكعب/سـنوياً 88.ومع ذلـك ،مل تتقدم أي مشـاريع
كنديـة إىل األمـام أو تصبـح قيـد اإلنشـا ًء حتـى مـارس  .2015ومعظم هذه املشـاريع مـا زالت تنتظر خطـط التنمية
الفعليـة أو قـرار االسـتثامر النهـايئ ،إن مل يكـن كالهما .وعلى الرغـم مـن اآلمـال التـي تعقدهـا كندا لدخول سـوق
الغـاز الطبيعـي املسـال العاملـي ،مـن املحتمـل أن تحبـط عـدة عوامـل طموحـات كنـدا بخصـوص الغـاز الطبيعـي
املسـال خلال العقـد الحايل.
مـا زالـت القـدرة لتهيئـة البنيـة التحتيـة تقـف عائقـاّ أولياً أمـام البالد وتح ُّد مـن قدرتها على ترسيع مشـاريع الغاز
الطبيعـي املسـال ،نظـرا ً إىل أن جميـع املشـاريع الكنديـة هـي مشـاريع تأسيسـية (يتـم تطويرها من الصفـر) ،وهي
ٍ
تتطلـب اسـتثامر ٍ
لعقبـات تنظيمية وبيئية
تعـرض تطوير بنيـ ٍة تحتية للتصديـر
ات ضخمـة يف البنيـة التحتيـة 89.وقد
َّ
مـرارا ً وتكـرارا ً ،كما أن ارتفـاع تكاليـف املعـدات واليـد العاملـة تشـكل يف نهايـة املطـاف تحديـاً للقـدرة التنافسـية
الكنديـة 90.ومبـا أن كل املشـاريع الكنديـة تقريبـاً ترتبط مبؤرش النفط ،فإن أسـعار الخام الهابطـة تعمل عىل تقويض
اقتصاديـات هـذه املشـاريع .وحتـى قبـل انهيار أسـعار النفط ،مل يصـل مرشوع واحد كنـدي للغاز الطبيعي املسـال،
91
تـ َّم التخطيـط لـه ،إىل مرحلة اتخاذ قـرار االسـتثامر النهايئ.
وهـذا يعنـي أن أول شـحنة مـن صادرات الغاز الطبيعي املسـال الكنديـة من مرشو ٍع كبري عىل األرجـح أن تتأخر إىل
مـا بعـد العـام  .2020وتعتقـد حكومـة مقاطعة كولومبيـا الربيطانية أن املقاطعة ال تزال تسير عىل املسـار الصحيح
لتحقيـق هدفهـا املتمثـل يف البـدء بتشـغيل ثالث منشـآت للغـاز الطبيعي املسـال بحلـول العـام  92.2020ومع ذلك،
فـإن بيزنـس مونيتر الدوليـة تعتقـد أن من غير املمكن جدا أن يبـدأ العديد من هذه املشـاريع باإلنتـاج قبل العام
 93.2023ويشـارك يف هـذا التنبـؤ مركـز سـانفورد برينشـتاين جيـم ورشكاه ( ،)Sanford C. Bernstein & Coالـذي
يعتقـد أن كنـدا قـد تخفـق يف بلـوغ هـذا الهـدف متامـاً 94.قد يكـون التأخير يف املشـاريع الكندية يف صالـح املنتجني
ٍ
كمنافس قوي يف أسـواق الغـاز العاملية،
الحاليين ،مبـا يف ذلـك قطـر .وسـوف ميضي بعض الوقـت قبل أن تبرز كنـدا
إذا مـا متكنـت من ذلـك أصالً.
إيران :إمكانيات متوارية
إيـران هـي منافـس محتمـل لقطـر يف مجال الغـاز الطبيعي ،غير أن العقوبات الحاليـة تقيد مبيعـات النفط اإليراين
إىل حـوا ْيل مليـون واحـد إىل  1,1مليـون برميـل يوميـاً 95.متلـك إيـران أكبر احتياطيـات للغـاز يف العـامل تبلـغ 33,8
ترليـون متر مكعـب ،متثـل نحـو  18,2باملئة مـن احتياطيات النفـط العاملية املؤكدة 96.كما تنتج البلاد  158,5مليار
متر مكعب/سـنوياً ،مما يجعـل إيـران رابع أكبر منتج للغـاز يف العامل ،بعـد الواليات املتحـدة وروسـيا وقطر (راجع
الجـدول  97.)1ويقـع أكبر حقـل للغـاز اإليراين بـارس الجنـويب ( ،)South Parsمقابل لحقل الشمال القطـري ،الذي
98
ميثـل حـوا ْيل  40باملئـة مـن إجاميل احتياطيـات الغـاز يف البالد.
تصـ ّدر إيـران حاليـاً كميـات صغيرة مـن الغاز عبر األنابيـب إىل تركيـا وكميـات متواضعـة إىل أرمينيـا وأذربيجان يف
مبادلـة للغـاز بالكهربـاء 99.ووقعـت إيـران أيضـاً صفقتـان مـع العـراق ومذكـرة تفاهـم واحـدة مـع سـلطنة ُعمان
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لتصديـر  60مليـون متر مكعـب و 30مليـون متر مكعـب يوميـاً مـن الغـاز الطبيعـي ،على التـوايل 100.وعلاوة عىل
ذلـك ،ذكـرت وسـائل االعلام اإليرانيـة مؤخـرا أن الرشكـة الوطنيـة اإليرانيـة لتصدير الغـاز ( )NIGECتشـارك حالياً
ٍ
محادثـات مـع عـد ٍد مـن دول مجلـس التعـاون الخليجي تتعلـق بصـادرات الغاز اإليـراين 101.وباإلضافـة إىل ذلك،
يف
ذكـر وزيـر التجارة الباكسـتاين ،خرام داسـتيجري خان ،مؤخرا ً أن باكسـتان سـوف تواصل سـعيها ملشروع خط أنابيب
102
للغـاز بين إيران وباكسـتان عندمـا تُرفـع العقوبـات الدولية.
وايران لديها طموحاتٌ لتصدير الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي املسـال إىل األسـواق األوروبية واآلسـيوية يف املسـتقبل
املنظـور .ولكـن ضعـف البنية التحتية ،والصعوبـات يف الحصول عىل تكنولوجيا التسـييل ،والقيود الجيوسياسـية رمبا
سـتحول دون وصـول الغـاز اإليـراين إىل هـذه األسـواق يف املديين القصير واملتوسـط .إذ إ ّن للعقوبـات التـي يفرضها
الغـرب أثـر مدمـر على قطاع الغـاز ،فهي تقيد التوسـع يف املدى القصير 103.ويقول بعـض الخرباء يف هـذا املجال إ ّن
األمـر سيسـتغرق خمـس سـنوات عىل األقـل للبدء يف تصديـر الغاز الطبيعي املسـال إىل الدول األوروبية أو األسـواق
حل للقضايا الجيوسياسـية ،سـيمكن لصـادرات الغاز
اآلسـيوية إذا مـا ُرفعـت العقوبـات 104.فـإذا مـا تم التوصـل إىل ٍّ
منافـس للصـادرات القطريـة إىل الشرق األوسـط وحتـى إىل جنـوب رشق
عبر األنابيـب مـن إيـران أن تثبـت أنهـا
ٌ
105
آسيا.
منتـج كبير للمكثفـات وسـوائل الغـاز الطبيعـي ،ولكن قـدرة البلاد عىل توسـيع انتاجهـا مقيدة
وإيـران هـي أيضـاً ٌ
بشـدة بسـبب العقوبـات ،فضلاً عن غيـاب التكنولوجيـا املتقدمة واالسـتثامرات األجنبيـة .وقد بلغت كميـة اإلنتاج
مـن سـوائل الغـاز الطبيعـي  200,000برميـل يوميـاً ،يف حين أن حقل بـارس الجنويب ،وهـو الحقل الذي تشترك فيه
إيـران مـع قطـر ،ينتـج حالياً مـن املكثفات حـوا ْيل  500,000برميل يومياً 106.ومع ذلك ،تشير تقديـرات وكالة الطاقة
الدوليـة إىل أن صـادرات اإلنتـاج اإليرانيـة مـن املكثفـات بلغـت يف املتوسـط حـوا ْيل  190,000برميل يوميـاً يف العام
 ،2014أي حـوايل  105,000برميـل يوميـاً أعلى مـن العـام السـابق 107.ومن املقرر أن يـزداد انتاج املكثفـات اإليرانية
108
وصادراتهـا يف السـنوات القليلـة املقبلـة ،ورمبـا يبلـغ اإلنتـاج أكثر مـن مليـون برميل سـنوياً بحلـول العـام .2020
ونتيجـة لذلـك ،فـإن إيـران سـوف تتنافـس يف نهايـة املطـاف مع صـادرات قطر مـن املكثفـات يف األسـواق اإلقليمية
والعاملية.
يف أماكن أخرى
لقـد تـ َّم نقـل الشـحنة األوىل مـن الغـاز الطبيعي املسـال من مشروع الغـاز الطبيعي املسـال يف بابوا غينيـا الجديدة ،
الـذي تديـره رشكـة إكسـون موبيل ،يف شـهر مايـو  ،2014قبل املوعد املحدد ،وسـيصل املرشوع قدرته السـنوية الكاملة
إلنتـاج  9,4مليـار متر مكعـب هـذا العـام 109.وحاليـاً ،هنـاك اهتمام كبير مـن الشركات اآلسـيوية ،وخاصـة اليابانيـة
منهـا ،لتوسـيع االنتـاج يف هـذا املرشوع بسـبب قـرب املوقع إىل آسـيا والتكلفة املنخفضـة املتوقعة لإلمـدادات ،مقارنة
باإلمدادات األسترالية والروسـية وحتـى األمريكية.
كل مـن موزمبيـق وتنزانيا باقرتا ٍح إلنشـاء محطات للغاز الطبيعي املسـال بقدرة إنتاجية
ويف رشق أفريقيـا ،تقدمـت ٌ
110
تبلـغ  10-20مليـار متر مكعب/سـنوياً مـن الصادرات السـنوية للغـاز الطبيعي املسـال .وكال البلديـن هام موضع
اهتمام املشترين كوسـيل ٍة لتنويـع محافظهـم العاملية للغاز الطبيعي املسـال .ومـع ذلك ،فإن هذه املشـاريع ال تزال
يف مهدهـا أو يف مرحلـة التخطيـط ،وتجابههـا مخاطـر تأخير تتعلـق بجوانـب بيئيـة أو لوجسـتية 111.ونتيجـة لذلك،
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مـن املرجـح أن يتأخـر تصديـر الغـاز الطبيعي املسـال من كال البلديـن حتى العقـد القادم.

112

ولكـن ،لـو تحققـت كل هـذه الخطـط يف نهايـة املطـاف ،فسـوف تلعـب بلا شـك دورا ً مهماً يف تنويـع مصـادر
إمـدادات الغـاز الطبيعـي املسـال وتجلـب املزيد من املرونة إىل األسـواق .وعلى املدى الطويل ،سـيمكن أن تتنافس
مـع صـادرات قطـر إىل أوروبـا وآسـيا وحتـى أمريـكا الالتينية.
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الطلب العاملي عىل الغاز الطبيعي املسال :أسواق غري مضمونة
بلـغ اإلنتـاج العاملـي مـن الغـاز الطبيعي املسـال  334,5مليـار مرت مكعب يف العـام  ،2014يف حين زادت تجارة هذا
الغـاز مـن  6,12مليـار متر مكعـب لتصـل إىل مسـتوى مرتفع قيـايس بلـغ  331,3مليار متر مكعب 113.وهـذا العام،
مـن املتوقـع أن يـزداد الطلـب العاملـي عىل الغاز الطبيعي املسـال بنسـبة  9,8باملئـة لتصل الكميـة إىل  364,5مليار
متر مكعـب 114.ورغـم تبايـن توقعـات النمو املسـتقبيل ،لكن أغلبها يشير إىل أن الطلب السـنوي سـيبلغ  476مليار
متر مكعب/سـنوياً عىل األقـل يف الفرتة مـن  2020إىل .2025
تتوقـع برينشـتاين ( )Bernsteinأن يصـل الطلـب سـنوياً إىل  482,8مليـار متر مكعـب بحلول العـام  2020و598,4
مليـار متر مكعـب بحلـول العـام  115.2025يف حين تتوقـع ( )GDF Suezمنوا ً يصـل إىل  40باملئـة أي  476مليار مرت
مكعـب بحلول العـام .2025
أمـا  ،BREEفتتوقّـع منـوا ً سـنوياً يصـل إىل  6,5باملئـة ،مام يجعـل الطلب العاملي يصـل إىل  505,9مليـار مرت مكعب
116
بحلـول العـام  .2020ويلي ذلـك ثم تباطـ ٌؤ يف النمو يصل إىل  560,3مليار مرت مكعب/سـنوياً بحلـول العام .2030
مـن املنتظـر ان تكـون آسـيا سـوقاً رئيسـية للطلـب العاملـي على الغـاز الطبيعـي املسـال .وتتوقـع بيزنـس مونيتر
الدوليـة أن يرتفـع صـايف الطلـب عىل الـواردات من الغـاز الطبيعي املسـال يف املنطقة إىل  386,8مليـار مرت مكعب/
سـنوياً بحلـول العـام  ،2023يف حين تتوقـع بريتـش برتوليـوم أيضاً أن تظل آسـيا أكرب وجهـة للغاز الطبيعي املسـال،
مـع بقـاء حصتهـا يف الطلـب العاملـي فـوق  70باملئـة 117.ويف العـام املـايض ،وللسـنة الثانيـة على التـوايل ،شـكلت
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واردات أكبر خمـس دو ٍل مسـتوردة يف العـامل – وهـي اليابان وكوريا الجنوبيـة والصني والهند وتايـوان  -كلها تقع يف
آسـيا ،مـا نسـبته  75باملئـة مـن إجاميل واردات الغـاز الطبيعي املسـال 118.ومن املتوقـع أن تنمو الـواردات اإلجاملية
119
مـن الغـاز الطبيعـي املسـال يف آسـيا لتصـل إىل  255,7مليـار مرت مكعب/سـنوياً يف العـام .2015

وعلى الرغـم مـن أن اليابـان ( 36,7باملئـة مـن الطلـب العاملي عىل الغـاز الطبيعي املسـال) وكوريـا الجنوبية (15,5
باملئـة) كانتـا أكبر مسـتورديْن يف العـامل يف العـام  ،2014إال أ ّن الصين والهنـد وجنـوب رشق آسـيا سـتكون القـوى
الدافعـة للنمـو يف السـنوات العشرة املقبلـة 120.وشـكلت هـذه الـدول نسـبة  15,5باملئـة مـن الطلـب العاملـي عىل
الغـاز الطبيعـي املسـال يف العـام  ،2014صعـودا ً مـن  12,2باملئـة يف العـام  121.2013ومنا الطلب الصيني بنسـبة 1,9
مكسـب على الصعيـد العاملـي ،ولكـن كان هـذا مجـرد  38باملئـة مـن منوها
مليـار متر مكعـب ،ممثلاً ثالـث أكبر
ٍ
اإلجمايل يف العـام  122.2013ومـن املتوقـع أن تسـتورد هـذه الدول حـوايل  150,1مليار مرت مكعب/سـنوياً قبل نهاية
العقـد الحـايل .وبالتـايل ،ميكـن للصين أن تتجاوز كوريـا الجنوبية كثاين أكرب مسـتورد للغاز الطبيعي املسـال يف العامل
123
يف أي ٍ
وقـت بـدءا ً من العـام .2019
تغي اتجاهـات الطلـب ،فاالنخفاض الحاد يف أسـعار النفـط الخام،
ولكـن ،ميكـن لعـد ٍد مـن األمـور غير املتوقعـة أن ّ
وعـدم اليقين بشـأن اتجـاه أسـعار النفـط قـد جعل الصـورة أكثر تعقيـدا ً بالنسـبة لصناعة الغـاز الطبيعي املسـال.
وعلاوة على ذلـك ،فإنـه ال يـزال مـن غير الواضح كيف سـيكون تأثري اسـتئناف إنتـاج الطاقـة النووية على واردات
الغـاز الطبيعـي املسـال يف بلـدان مثـل اليابـان وكوريـا الجنوبيـة ،أو كيـف سـيؤثر إنتـاج الغـاز الصخـري الصينـي
واملنافسـة مـن اإلمـدادات عبر األنابيـب عىل األسـواق .وقبـل كل يشء ،فإن تقديـرات وكالة الطاقـة الدولية إلجاميل
اإلنفـاق املتوقـع على الغـاز الطبيعـي املسـال تبلـغ  736مليار دوالر ،مبـا فيها  640مليـار دوالر على املرافق وحوا ْيل
 90مليـار دوالر على ناقلات الغـاز الطبيعـي املسـالَّ ،إل أنـه ليـس مـن الواضـح ما إذا كانـت جميع هذه املشـاريع
124
سـوف تُنفـذ يف نهايـة املطاف.
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أسعار النفط :اتجاه غري واضح
ٍ
إمـدادات أكبر ،سـتكون له تداعيـات خطرية
إن االنخفـاض الحـاد يف أسـعار النفـط منـذ يونيـو  ،2014باإلضافـة إىل
على قطـاع الغـاز الطبيعـي املسـال .وقـد حـذرت وكالـة الطاقـة الدوليـة مـرارا ً وتكـرارا ً مـن أن االنخفـاض الرسيـع
125
يف أسـعار النفـط مـن شـأنه أن يـردع االسـتثامر يف قطـاع الغـاز الطبيعي املسـال الالزم لتلبيـة الطلب املسـتقبيل.
وتقـ ّدر رشكـة وود ماكينـزي أن أكثر مـن  60مليـار دوالر مـن التدفقـات النقدية يف العام  2015سـوف تتأثر بسـبب
انخفـاض أسـعار النفـط 126.ومـن املرجـح أن يـؤدي اسـتمرار انخفـاض األسـعار إىل تعليـق اسـتثامرات تبلـغ قيمتهـا
اإلجامليـة أكرث مـن  100مليـار دوالر.

(*)
(*)

ويف هـذا السـياق ،إن الغمـوض الـذي يحيـط مبسـتقبل أسـعار النفط ال يشـجع مشتري الغـاز الطبيعي املسـال عىل
توقيـع عقـو ٍد طويلـة األجـل .وهم أيضاً يضغطـون إلنهاء القيـود ،كالبنود املتعلقـة بجهة التصديـر ويطالبون بآليات
تسـعري تكـون أكثر مرونـة 127.غير أن االنخفـاض الكبير يف أسـعار النفـط العاملية قـد أدى إىل هبوط أسـعار العديد
مـن السـلع ،مما دفـع بعـض املسـتخدمني النهائيين للتغيير مـن الغـاز الطبيعـي املسـال إىل بدائـل أخـرى أرخـص
128
وتعتمـد على النفـط أو الفحم.
يف هـذا املنـاخ الـذي يتسـم بعـدم اليقني ،سـيتم تأجيـل العديد مـن مشـاريع تصدير الغـاز الطبيعي املسـال املزمع
ٍ
صعوبـات بسـبب ارتفـاع التكاليـف املاليـة .وعلى املـدى
انشـاؤها  -هـذا إ ْن مل تُلغـى  -حيـث تواجـه الشركات
الطويـل ،فـإن هـذه التأخيرات باإلضافـة إىل ارتفـاع الطلـب قد يحوالن السـوق من حالـة الفائض الحاليـة إىل حالة
مـن النقـص يف أوائـل العقـد القـادم .وقـد لخـص بيتر كوملـان ،الرئيـس التنفيـذي لرشكـة وودسـايد للطاقـة ،مؤخرا ً
الوضـع قائلاً“ :تشير عناويـن الصحـف اليـوم إىل وفـرة اإلمـدادات مـن الغـاز الطبيعي املسـال القادمة إىل السـوق
129
اآلسـيوية يف املسـتقبل .ومـع ذلـك ،أنـا يف الواقـع أرى أننـا بدأنـا يف تهيئـة الظـروف ألزمـة ٍ
نقـص يف املعـروض”.

اليابان وكوريا الجنوبية :الطاقة النووية مقابل الغاز الطبيعي املسال
قبـل كارثـة فوكوشـيام ،كانـت الطاقـة النوويـة متثّل حوايل ثلـث الطاقة املسـتخدمة يف توليـد الكهربـاء يف اليابان.
ومنـذ العـام  ،2011جـرى تعويـض النقـص الناجـم عن إغلاق املحطـات النووية مـن واردات الغاز الطبيعي املسـال
130
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بشـكلٍ رئيسي .ونتيجـة لذلـك ،ارتفـع إجمايل واردات الغاز الطبيعي املسـال لليابان بنسـبة تزيد على  26باملئة بني
131
عامـي  2010و .2014
ولكـن ،مـن املتوقـع إعـادة تشـغيل املفاعلات النوويـة يف أي وقـت بدءا ً مـن مايـو  .2015وقد حصلـت وحدتان يف
جنـوب غـرب اليابـان على موافقة إلعادة تشـغيل من وكالـة التنظيم النـووي اليابانية والسـلطات املحلية يف نوفمرب
 132.2014ووفقـاً لتوقعـات وكالـة بلومبرغ لتمويـل الطاقـة الجديـدة ،سـوف تعيـد اليابـان تشـغيل  25مفاعلاً مـن
أصـل  48بحلـول العـام  133.2018ومـن الناحيـة املنطقيـة ،تعتبر اليابان أقـل احتامالً لزيـادة واردات الغـاز الطبيعي
املسـال ،وهـذا بـدوره ميكن أن يق ّوض األسـعار يف آسـيا بشـكلٍ عـام 134.ويثقل العـبء املايل الضخم أيضـاً عىل عقول
ص َّنـاع القـرار اليابانيين :إذ دفعـت اليابان حـوايل  263مليار دوالر يف العـام  2014عن وارداتها مـن الطاقة ،علامً بأ ّن
135
أكثر مـن ربـع إجاميل املبلـغ ذهب للغـاز الطبيعي املسـال.
الرسامن البيانيان  6و :7واردات اليابان من الغاز الطبيعي املسال يف العام 2014

وهـذه أنبـا ٌء سـيئة لدولـة قطـر .فرغم أ ّن معظم صـادرات الغاز الطبيعي املسـال مربمـة يف صفق ٍة طويلـة األجل ،ما
زالـت قطـر املنتـج امل ّرجـح األكبر ولطاملـا كانت املـورد الرئييس لتغطية الطلـب املتزايـد يف اليابان منذ العـام .2011
وقـد زادت قطـر مـن صادراتهـا مـن الغـاز الطبيعـي املسـال إىل اليابـان بنحـو  8,3مليار متر مكعب فـوق الكميات
املتعاقـد عليهـا 136.ومـن املرجـح أن يسـتمر هـذا النهـج لهـذا العـام ورمبـا للعـام  ،2016رغـم أنـه ميكـن إلمـدادات
الغـاز الطبيعـي املسـال املتعاقـد عليهـا حديثـاً (من أستراليا وبابـوا غينيا الجديدة بشـكلٍ رئيسي) أن تغطي الطلب
الياباين.
ونتيجـة لذلـك ،قـد تفقـد قطـر كميات كبرية مـن عقود بيع غير طويلة األجل .وقـد تنخفض كميات الغـاز الطبيعي
املسـال املتعاقـد عليهـا بشـكلٍ حـاد اعتبـارا ً مـن العـام  2020فصاعـدا ً ،مع زيـادة توليـد الكهربـاء بالطاقـة النووية
ٍ
لضغوط متزايـدة يف الوقت الذي سـتقوم فيه
وانتهـاء بعـض العقـود الطويلـة األجـل 137.وسـوف تخضع مكانة قطـر
مشـاريع يف الواليـات املتحـدة وأستراليا وبابـوا غينيا الجديـدة بتعزيز حجم الصـادرات يف كل من هـذه الدول .وقد
كانـت الشركات اليابانيـة مـن بني الشركات األكرث نشـاطاً يف التوقيع عىل الصفقـات األمريكيـة املرتبطة مبؤرش هرني

اإلبحار يف أجواء عدم اليقني:
رد دولة قطر عىل طفرة الغاز العاملية
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هـاب .فقـد وقّعـت الشركات اليابانيـة مجتمعـة عقـودا ً طويلـة األجـل السـترياد حـوا ْيل  28,6مليار متر مكعب من
ٍ
محطـات أمريكيـة جديـدة ،وقـد تبـدأ الشـحنات األوىل من الواليـات املتحدة إىل اليابـان يف أي وقت بـدءا ً من العام
138
 .2017وباإلضافـة إىل ذلـك ،ميكـن أن يـأيت املزيـد مـن إمـدادات الغـاز الطبيعـي املسـال من روسـيا وكنـدا ورشق
139
أفريقيـا ،مام سـيقلص مـن مكانة قطـر املهيمنة.
مـن ناحيـ ٍة أخـرى ،تعتبر كوريـا الجنوبيـة ثـاين أكبر مشترٍ للغـاز الطبيعـي املسـال يف العـامل بعـد اليابـان 140.وقـد
اسـتوردت كوريـا الجنوبيـة  50,5مليـار متر مكعب من الغاز الطبيعي املسـال يف العام  ،2014أي حـوايل 7باملئة أقل
مـن العـام  ،2013حيـث هبـط الطلـب الكيل على الغاز بسـبب ارتفاع إمـدادات الطاقة مـن مصادر أخـرى وتباطؤ
النمـو االقتصـادي 141.عـززت كوريـا الجنوبيـة اسـتخدامها للفحـم وأعـادت تشـغيل سـبع مـن أصـل مثـاين محطـات
للطاقـة النوويـة يف وقـت أرسع مما كان متوقعـاً 142.وعلى املـدى املتوسـط ،من املتوقـع أن يرتفع الطلـب يف كوريا
الجنوبيـة على الغـاز الطبيعـي املسـال إىل أكثر من  53مليار مرت مكعب/سـنوياً بحلـول العام  143.2019وقد أشـارت
بيزنـس مونيتر الدوليـة يف تقريـ ٍر صـدر مؤخرا ً إىل أن “اعتماد كوريا الجنوبية عىل الغاز الطبيعي املسـال سـيضعف
أكثر مما سـيحصل يف اليابـان بشـكلٍ كبير .وعلى عكـس اليابـان ،فـإن املقاومـة االجتامعيـة والسياسـية (يف كوريا)
144
ضـ َّد الطاقـة النوويـة هـي أضعـف ويتـم االنتهاء مـن الفحوصات الالزمـة إلعادة تشـغيل املحطات برسعـة أكرب”.
كانـت قطـر أكبر مـور ٍد لكوريـا الجنوبيـة يف العـام  ،2014وقـد أبرمـت معهـا ثالثـة عقـود طويلـة األجـل لتوريد ما
مجموعـه  12,2مليـار متر مكعب/سـنوياً (راجـع امللحـق  .)4كما كانـت قطـر هـي املصـدر ألكثر مـن  34,6باملئـة
مـن إجمايل واردات الغـاز الطبيعـي املسـال لكوريـا الجنوبيـة العـام املـايض (راجـع الجـدول  .)6وتز ّود قطـر كوريا
الجنوبيـة بحـوا ْيل  5,2مليـار متر مكعـب زيـادة على الكميـات املـوردة مبوجـب عقـود طويلـة األجـل .ومـع تقلص
التوقعـات لـواردات الغـاز الطبيعـي املسـال يف كوريـا الجنوبية ،قد تفقد قطـر بعض ،إن مل يكـن كل ،هذه الكميات،
ٍ
بـواردات مـن الغاز الطبيعي املسـال من أستراليا وبابـوا غينيا الجديـدة أو حتى
حيـث ميكـن لسـيؤول أن تسـتبدلها
مـن الواليـات املتحـدة .وعلى املدى الطويل ،سـتنتهي مدة عقديـن مع قطر بحلـول العام ( 2024لتوريـد  6,7مليار
متر مكعب/سـنوياً) والعـام ( 2026لتوريـد  2,9مليـار متر مكعب/سـنوياً) ،وعنـد هذه النقطة سـوف تتعـرض كلتا
الصفقتين ملنافسـ ٍة شـديدة مـن مورديـن آخرين (راجـع امللحق .)4

الصني :لغز
ارتفعـت واردات الصين مـن الغـاز الطبيعـي املسـال بنسـبة  10,3باملئـة وبلغـت  27,1مليـار متر مكعـب يف العام
املـايض ،وهـي وتيرة منـو أقـل من نصف ما تم تسـجيله يف العـام  145.2013وارتفعـت واردات الغاز الطبيعي املسـال
بنسـبة  22,72باملئـة مـن العـام  2012إىل  ،2013وبنسـبة  20,26باملئة بني عامـي  2011و  146.2012ولهذا العام ،من
املتوقـع أن يتوسـع اسـتهالك الصين للغـاز الطبيعـي  9,3باملئة ليصـل إىل  200مليار مرت مكعـب ،يف حني من املرجح
147
أن ترتفـع واردات الغـاز عبر األنابيـب والغاز الطبيعي املسـال بنسـبة  10,2باملئة لتصل إىل  65مليـار مرت مكعب.
وتعتمـد بكين استراتيجية تنويـع مصـادر وارداتهـا مـن الغـاز الطبيعـي املسـال مـن أجـل التحـوط ضـد املخاطـر
الجيوسياسـية والنقـل 148.اسـتوردت الصين الغـاز الطبيعي املسـال مـن  17بلدا ً يف العـام  ،2014مقارنة مـع  13بلدا ً
يف العـام  2013و  12بلـدا ً يف العـام  .2012وكانـت قطـر أكبر مصـدر للغـاز الطبيعي املسـال إىل الصين ،إال أ ّن حجم
هـذه الصـادرات انخفـض قليلاً عامـاً بعد اآلخر .وقد شـحنت قطر  9,15مليـار مرت مكعب يف العـام  ،2014انخفاضاً
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مـن  9,19مليـار متر مكعـب يف العـام ( 2013راجع الجـدول .)6

149

أمـا بالنسـبة للمسـتقبل ،فـإن التوقعـات بالنسـبة لـواردات الصين من الغـاز الطبيعـي املسـال تتباين إىل حـ ٍّد كبري،
نتيجـة لحالـة عـدم اليقين املحيطـة بأحجـام الطلـب املسـتقبلية يف البالد .وتشير توقعات حسـابات بيزنـس مونيرت
الدوليـة ،اسـتنادا ً إىل محطـات اسـترياد الغـاز الطبيعي املسـال القامئـة ،وزيادة الطاقة االسـتيعابية تحـت التخطيط،
وعقـود التوريـد طويلـة األجـل التـي أبرمـت ،إىل أن واردات الغاز الطبيعي املسـال الصينية سـتصل إىل حـوا ْيل 51,7
مليـار متر مكعب/سـنوياً بحلـول العـام  150.2018وهنـاك تقديـرات أخـرى أكثر تفـاؤالً تـدل على أن واردات الغـاز
الطبيعـي املسـال سـوف تصـل إىل أكثر مـن  81,6مليار مرت مكعب/سـنوياً بحلـول العـام  151.2020وكام ذُكر سـابقاً،
مـن املتوقـع أن تتجـاوز الصين كوريـا الجنوبيـة لتصبح هي ثـاين أكرب مسـتور ٍد للغـاز الطبيعي املسـال يف العامل بعد
اليابـان يف غضـون بضع سـنوات.
حاليـاً ،قطـر هـي أهـم مـورد للغاز الطبيعي املسـال الصني بعقـود طويلة األجـل ،ولديها ثالثة عقـود لكمية إجاملية
مقدارهـا  8,95مليـار متر مكعب/سـنوياً 152.ويف العـام  ،2014كانـت قطـر مصـدر حـوايل  34باملئـة مـن إجمايل
واردات الغـاز الطبيعـي املسـال للصين( ،راجـع الجـدول  .)6وبالنسـبة لقطـر ،تعتبر الصني حاليـاً رابع أكرب أسـواقها
للصـادرات ،بعـد اليابـان وكوريـا الجنوبيـة والهنـد ،ومتثـل ما يقـرب مـن  6,5باملئة مـن صادراتها العامليـة وأكرث من
 9باملئـة مـن إجمايل صـادرات الدوحـة من الغاز الطبيعي املسـال 153.أما بالنسـبة للمسـتقبل ،وحتى مـع التوقعات
األكثر تحفظـاً لـواردات الغاز الطبيعي املسـال يف الصين ،فهناك مجال لقطـر لزيادة صادرات الغاز الطبيعي املسـال
إىل السـوق الصينية .وعىل عكس اليابان وكوريا الجنوبية ،سـوف تسـتمر الصني يف السـعي بقوة ملتابعة استراتيجية
التنويـع االقتصـادي لديهـا .كما أ ّن بكين ال تـود أن تعتمـد بشـكلٍ كبير على أستراليا أو حتى على إمـدادات الغاز
الطبيعي املسـال الروسـية.
ولكـن يف املقابـل ،هنـاك العديـد مـن العوامـل التـي ميكـن أن تضـع ضغطـاً هبوطيـاً على واردات الصين مـن الغاز
الطبيعـي املسـال .والقيـد الرئيسي على منـو اسـترياد الغـاز الطبيعـي املسـال يف الصين هـو املنافسـة مـن خطـوط
أنابيـب الغـاز .فالزيـادة يف اإلمـدادات عبر األنابيـب مـن روسـيا وآسـيا الوسـطى وميامنـار سـوف تخفـف الطلـب
على الغـاز الطبيعـي املسـال .كما أن منو اإلنتـاج املحيل للغـاز (التقليـدي والصخري) وإدخـال تكنولوجيـات الفحم
154
النظيفـة سـيكون لـه تأثير سـلبي على واردات الغـاز الطبيعي املسـال.

الهند :إمكانيات كبرية
اسـتوردت الهنـد مـا يقـرب مـن  19,7مليـار متر مكعب من الغـاز الطبيعي املسـال يف العـام  2014كونهـا رابع أكرب
مسـتور ٍد يف العـامل 155.وللهنـد إمكانيـات كبيرة للنمـو يف واردات الغـاز الطبيعي املسـال ،والتي قـد تتضاعف بحلول
نهايـة العقـد الحـايل .ووفقـا للبيانات مـن  ،BNEFقد ينمو إجمايل واردات الهند من الغاز الطبيعي املسـال بنسـبة
 7باملئـة ليصـل إىل  20,4مليـار متر مكعب/سـنوياً يف العـام  ،2015ثـم يرتفـع إىل  51,7مليـار مرت مكعب/سـنوياً يف
العام .2020

156

وقطـر هـي املـورد الوحيـد للهنـد من الغـاز الطبيعي على املدى الطويـل ،ولديها عقـدان لتوريد مـا مجموعه 10,2
مليـار متر مكعب/سـنوياً (راجـع امللحـق  .)4ويف العـام  ،2014كانت قطـر مصدر نحو  87باملئة مـن إجاميل واردات
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الهنـد مـن الغـاز الطبيعـي املسـال .ويف العـام املـايض ،اسـتوردت الهنـد  9,79مليـار مرت مكعـب من الغـاز الطبيعي
املسـال (أكثر مـن نصـف إجمايل وارداتهـا) من خلال األسـواق الفورية والعقـود قصرية األجـل 157.وقـد زودت قطر
158
الهنـد بــ  65باملئة من هذه اإلمـدادات.
إال أ ّن املنافسـة مـن منتجين آخريـن تلـوح يف األفـق .ومـن املتوقـع أن تزيـد أهميـة دول مثـل أستراليا والواليـات
املتحـدة يف السـنوات املقبلـة ،بعـد أن سـعت رشكات هنديـة بنشـاط لتنويـع مصادرهـا مـن الغاز الطبيعي املسـال
وأبرمـت العديـد مـن العقـود قصيرة وطويلـة األجـل مـع الواليـات املتحـدة وأستراليا وروسـيا ومـن مورديـن للغاز
159
الطبيعـي املسـال يف العـامل مثـل رشكات  BGو GDFسـويس وغـاز ناترشال فينوسـا يف السـنوات القليلـة املاضية.
وعلى املـدى الطويـل ،قـد تتنافـس إمـدادات الغـاز الطبيعـي املسـال مـن إيـران ورشق أفريقيـا أيضـاً مـع صادرات
قطـر مـن الغـاز الطبيعـي املسـال إىل الهند.
وال تـزال الهنـد تواجـه شـكوكاً مامثلـة لتلـك التـي تواجهها الصني بشـأن إنتـاج الغاز املحلي يف املسـتقبل ،التقليدي
أو الصخـري على حـد سـواء .وهنـاك عائـق آخـر رئيسي أمـام واردات الهنـد املسـتقبلية ،وهـو يتمثل بالقـدرة عىل
إعـادة الغـاز الطبيعـي املسـال إىل حالتـه الغازية .وتبلغ طاقة اسـترياد الغاز الطبيعي املسـال الحاليـة يف البالد حوا ْيل
 31,28مليـار متر مكعب/سـنوياً ،على الرغـم مـن أن البلاد تتوقـع زيـادة يف الطلـب على الغـاز الطبيعـي املسـال
بنحـو  5-6باملئـة حتـى العـام  160.2020وفوق كل يشء ،ال تزال أكرب مشـكلة هي األسـعار الخاضعـة للتنظيم وإمكانية
161
تسـويق الغاز بعـد عمليـات التكرير.

فرص ال تزال موجودة
أوروباٌ :
إن االتحـاد األورويب هـو أكبر مسـتور ٍد للطاقـة يف العـامل ،بـواردات تلبـي  53باملئـة مـن احتياجاتـه مـن الطاقـة.
ومتثـل واردات أوروبـا مـن الغـاز حاليـاً نحـو نصـف الطلب الـكيل لديها من الغـاز 163.ويتـم نقل أكرث مـن  85باملئة
مـن هـذه الـواردات عبر خطـوط أنابيـب ،ومعظمهـا يـأيت مـن روسـيا 164.ووفقـاً ملـا ورد يف “التقرير اإلحصـايئ لعام
 ”2014الصـادر عـن أوروغـاز ،يف العـام  2013زو ّدت روسـيا االتحـاد األورويب بنسـبة  27باملئـة مـن إجمايل وارداتـه
مـن الغـاز ،وأ ّمنـت الرنويـج  21باملئـة والجزائـر  8باملئـة 165.وانخفضـت حصـة الغـاز من قطـر من  6باملئـة يف العام
166
 2012إىل  5باملئـة يف العـام .2013
162

الرسم البياين  :8واردات اليابان من الغاز الطبيعي املسال يف العام  2014مصادر
اإلتحاد األورويب من الغاز ( ٪من املجموع)2013 ،
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ويف العـام  ،2013كان  14باملئـة مـن صـايف واردات االتحـاد األورويب مـن الغـاز الطبيعـي املسـال ،وقامـت قطـر
بتزويـد  51باملئـة مـن هـذه النسـبة بصفتهـا مـز ّود أوروبا الرئيسي من الغـاز الطبيعي املسـال 167.ويف العـام ،2012
اسـتوردت أوروبـا نحـو  30باملئـة مـن صـادرات قطـر للغـاز الطبيعي املسـال ،إال أ ًن هذه النسـبة انخفضت بشـكل
ٍ
إمـدادات أرخص من الغـاز بخطوط
حـاد يف العـام  2013إىل مـا يقـرب مـن  22باملئـة 168.وأدت عـدة عوامـل ،منها
األنابيـب ،وارتفـا ٍع يف أسـعار الغـاز الطبيعـي املسـال يف آسـيا ،وشـتا ٍء معتـدل يف أوروبا ،ومنـ ٍو اقتصـادي ضعيف ،إىل
انخفـاض يف واردات الغـاز الطبيعـي املسـال يف االتحـاد األورويب يف العـام  169.2013تعتبر اململكـة املتحـدة هي أكرب
سـوق يف أوروبـا لصـادرات قطـر مـن الغـاز الطبيعـي املسـال ( 36,8باملئـة) ،تليهـا إيطاليـا ( 23,6باملئة) ثم إسـبانيا
170
( 14,3باملئـة).
وخلال العـام  ،2014كانـت األزمـة يف أوكرانيـا تهـدد إمـدادات الغـاز إىل أوروبـا وقـد جلبـت معهـا قضيـة أمـن
الطاقـة إىل الواجهـة ،حيـث أن حـوايل  15باملئـة مـن واردات االتحـاد األورويب مـن الغـاز تصـل عبر أوكرانيـا 171.ويف
اسـتجابة لألزمـة ،اعتمـدت املفوضيـة األوروبيـة استراتيجية “أمـن الطاقـة األوروبيـة” التـي تشـمل تنويـع واردات
الغـاز وبنـاء محطـات جديـدة للغـاز الطبيعـي املسـال 172.وقـد ذهبـت املفوضيـة األوروبيـة إىل أبعـد مـن ذلـك يف
أوائـل العـام  ،2015واقرتحـت وضـع خطـة جديـدة هـي “حزمـة االتحـاد للطاقـة” التـي ترتكـز عىل خمسـة أركان،
وهـي :أمـن توافـر العـرض ،وتكامـل األسـواق الوطنيـة ،وخفـض الطلـب على الطاقـة ،وتقليـص انبعاثـات غـاز ثاين
173
أكسـيد الكربـون ،والتشـجيع على البحـث واالبتـكار.
الرسم البياين  :9توزيع الغاز عىل دول االتحاد األورويب الـ  %( 28من املجموع)2013 ،

أمـا يف مـا يتعلـق بـواردات الغـاز الطبيعـي املسـال ،فقـد ذكـرت املفوضيـة األوروبيـة أنهـا “سـوف تعد استراتيجية
شـاملة للغـاز الطبيعـي املسـال ،التـي سـتنظر أيضـاً يف بنيـة النقـل التحتيـة الرضوريـة لربـط نقـاط وصـول الغـاز
الطبيعـي املسـال بالسـوق الداخليـة .كام سـتعمل املفوضية عىل إزالة العقبـات التي تعترض واردات الغاز الطبيعي
174
املسـال مـن الواليـات املتحـدة ومن منتجـي الغـاز الطبيعي املسـال اآلخريـن”.
ويف هـذا السـياق ،تقـول وكالـة الطاقـة الدوليـة إ ّن الغـاز الطبيعي املسـال يبقى هو خيـار التنويع األكثر مصداقية،
عبت وكالـة الطاقة الدولية
إىل جانـب إمـدادات الغـاز الجديـدة من آسـيا الوسـطى عرب ممر الغـاز الجنويب 175.وقـد ّ
عـن هـذا بوضـوح قائلـة“ :إن واردات الغـاز الطبيعـي املسـال رضوريـة بالنسـبة لالتحـاد األورويب لضمان إمدادات
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غـاز مـن مصـادر متنوعـة .ومـن خلال تعزيـز التكامـل يف سـوق الغـاز ،ميكـن لالتحـاد األورويب ضمان االسـتخدام
الفعـال لقـدرات اسـترياد الغـاز الطبيعي املسـال الحاليـة” 176.ويف الوقـت الراهن ،متلـك أوروبا ما يكفـي من القدرة
السـترياد الغـاز الطبيعـي املسـال لتلبيـة أكثر مـن ثلـث الطلـب السـنوي لديهـا 177.ولكـن إذا جـرى تنفيـذ الخطـط
األوروبيـة الجديـدة ،فإنهـا مما ال شـك فيـه قد تفتح البـاب ملزيد من صـادرات الغـاز الطبيعي املسـال القطرية إىل
البلـدان األوروبية.
واسـترشافاً للمسـتقبل ،تتوقـع وكالـة الطاقـة الدوليـة أنـه إذا كانـت أوروبـا تسـعى إىل إعـادة التـوازن لوارداتها من
الغـاز بعيـدا ً عـن خطـوط األنابيـب ،فـإن االتحـاد األورويب بحاجـة إىل  82-68مليار متر مكعب إضايف/سـنوياً (كحد
أدىن) مـن واردات الغـاز الطبيعـي املسـال بحلـول العـام  178.2020وعلى املـدى الطويـل ،تتوقـع رشكـة سـيدغاز
( )Cedigazانخفـاض إنتـاج الغـاز الطبيعـي يف أوروبـا بنسـبة  2باملئـة سـنوياً لتصـل إىل  170مليـار متر مكعـب/
سـنوياً بحلـول العـام  ،2035يف حين مـن املتوقـع أن يرتفع الطلب بنسـبة  0,6باملئة خلال الفرتة نفسـها 179.ونتيجة
لذلـك ،فمـن املتوقـع أن تسـتورد أوروبـا  71باملئـة مـن الطلـب املتوقع عىل الغـاز يف العـام  ،2035باملقارنـة مع 47
باملئـة يف العـام  2013عبر خطـوط األنابيـب وعلى شـكل غـاز طبيعـي مسـال على حـد سـواء 180.وتتوقـع بريتـش
برتوليـوم أن ترتفـع حصـة أوروبـا مـن واردات الغـاز الطبيعـي املسـال العامليـة من  16باملئـة يف العـام  2013إىل 19
باملئـة على مـدى العقديـن املقبلين ،مـع كمية طلـب إضافيـة مقدارهـا  104,7مليـار مرت مكعب/سـنوياً مـن الغاز
181
الطبيعي املسـال.
إن توقعـات الطلـب على الغـاز الطبيعـي املسـال يف أوروبا ال تزال غري مؤكـدة ،وهي تعتمد عىل عـد ٍد من العوامل،
مبـا يف ذلـك تجديـد اتفـاق العبـور بين روسـيا وأوكرانيـا وأسـعار الغـاز الطبيعي املسـال يف آسـيا 182.وقبـل كل يشء،
تظـل روسـيا تسـعى لالسـتفادة مـن ميـزة التكلفـة لديهـا لتبعـد املنافسين عـن األسـواق األوروبيـة .وقد أشـار
قـد ّ
بنـك سوسـيتيه جنرال يف تقريـ ٍر صـدر مؤخـرا ً أن روسـيا والرنويج (متتلـكان مجتمعتين أكرث من  50باملئـة من حصة
سـوق الغـاز يف أوروبـا) ميكـن أن تبيعـا الغـاز بسـعر منخفـض يصـل إىل  5دوالر/وحـدة حراريـة بريطانيـة ،يف حين
أن منافسـيهام الجـدد ،مثـل الغـاز باألنابيـب من آسـيا الوسـطى أو الغاز الطبيعي املسـال األمرييك ،يحتاج إىل سـع ٍر
183
يتراوح بين  10-9دوالرات/وحـدة حراريـة بريطانية يك يكـون مربحاً.
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ديناميكيات الغاز الطبيعي املسال املتغرية :تأثريها عىل قطر
إن القضايـا التـي نوقشـت سـابقاً ميكـن أن يكـون لهـا تداعيـات بعيدة املـدى عىل مكانـة قطر عىل الصعيـد العاملي
يف املديين املتوسـط والطويـل .وعلى الرغـم مـن أنـه مـن الصعـب التنبـؤ بحالة قطـاع الغـاز الطبيعي املسـال بعد
ٍ
عقـد أو عقديـن مـن اآلن ،تؤكـد املـؤرشات األوليـة على أن قطـر لن تكـون الالعب الرئيسي الوحيد ،حيث ستشـتد
املنافسـة يف سـوق الغـاز الطبيعـي املسـال على خلفيـة من ٍو قـوي يف إمـدادات الغاز الطبيعي املسـال.
ٍ
لضغوط
وبالتـايل ،سـوف تتأثـر قطـر على عـدة جبهـات .أوالً ،سـوف تخضـع آليـات السـعر التـي تفضلهـا الدوحـة
هائلـة بسـبب مخـاوف مسـتهليك الغـاز الطبيعـي املسـال .ويف الوقـت نفسـه ،سـوف تتقلـص عائـدات التصديـر يف
قطـر بشـكلٍ حـاد على خلفيـة األسـعار الهابطـة للطاقـة .وقبـل كل يشء ،قد تفقد قطـر مكانتهـا باعتبارهـا “املنتج
امل ّرجـح” ،وهـو الوضـع الـذي أعطـى أهميـة استراتيجية للدوحـة على املسـتوى العاملي.

آليات التسعري يف قطر تحت الضغط
إن النمـوذج الرئيسي لعقـود قطـر طويلـة األجـل هـو تسـع ٌري يرتبـط بالنفـط اسـتنادا ً إىل سـعر( ،)CCJوهـو الخام
الـذي توافـق عليـه الجمارك اليابانيـة أو كوكتيـل الخـام يف اليابان .ويباع الغاز الطبيعي املسـال بسـعر يتناسـب مع
سـعر  - JCCعـادة مـا بين  15-14باملئـة  -على مقيـاس متحـ ّرك يشـار إليـه باملنحـدر .ومبـا أن أسـعار عقـود الغاز
الطبيعي املسـال تسـتند عادة إىل متوسـط السـعر خالل سـتة إىل تسـعة أشـهر سـابقة ،سـتبلغ منتصف العام 2015
عب
قبـل أن يشـعر املـوردون باآلثـار الكاملـة النخفـاض أسـعار النفـط عىل عائـدات الغاز الطبيعـي املسـال 184.وقد َّ
مؤخـرا ً سـعادة الدكتـور محمـد بـن صالح السـادة ،وزيـر الطاقة والصناعـة القطري ،عـن املنطق وراء دعـم الدوحة
ألسـعار الغـاز املرتبطـة بالنفـط ،قائلاً“ :لقـد دعمـت قطر دامئاً الـرأي القائـل بأن العقـود طويلة األجل عىل أسـاس
االرتبـاط بالنفـط هـي آليـة أكثر قابلية للتنبـؤ وموثوق بهـا لجميع األطـراف املعنية يف هـذا القطاع .إن مـا يحتاجه
185
هـذا القطـاع هـو سـع ٌر مسـتقر وعادل لتربير مسـتوى االسـتثامر اللازم لتلبيـة الطلب يف املسـتقبل”.
ٍ
مسـتويات عاليـة جـدا ً ،كام ارتفعت بشـدة أسـعار
وبين العامين  2011و ،2014تصاعـدت أسـعار النفـط الخـام إىل
عقـود قطـر املرتبطـة مبـؤرش النفـط مقارنـة بأسـعار غريهـا ،كام هـو مبني يف الجـدول رقـم  .7وأدى هـذا الوضع إىل
مشـكلتني رئيسـيتني للمشترين يف آسـيا .فمـن ناحية ،أصبحت أسـعار الغاز املرتبطـة بالنفط مكلفـة للغاية والعبء
املـايل مـن جـراء ذلـك ال يُطـاق .ومن ناحية أخـرى ،فإن عدم مرونـة العقود التي تقف وراء سلسـلة إمـدادات الغاز
الطبيعـي املسـال تعطـي املشترين ذخيرة إضافيـة النتقـاد منـوذج ربـط األسـعار مبـؤرش النفـط 186.ونتيجـة لذلـك،
أصبـح مسـتهلكو الغـاز الطبيعـي املسـال اآلسـيويون يطالبـون بأصـوات قويـة على نحـ ٍو متزايـد بأسـعار مخفضـة
للعقـو ٍد ،تنويعـاً كبيرا ً على آليـة تحديـد األسـعار ،ومرونـة أكرب للشروط املتعلقـة بالوجهـة النهائية لشـحنات الغاز
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(القيـود املفروضـة على حـق املشترين إلعـادة بيـع الغـاز يف الخـارج) 187.باإلضافـة إىل ذلـك ،أصبـح مشترو الغـاز
ٍ
بنشـاط منـذ بعـض الوقـت عـن بدائل أرخـص إلمداداتهـم من الغـاز .وتواجـه قطر اآلن
الطبيعـي املسـال يبحثـون
ٍ
مفاوضات
ضغوطـاً متزايـدة مـن أجـل تغيري آلية التسـعري التـي تعتمدها وبعـض الرشوط الـواردة يف العقـود يف أي
188
مقبلة.

بيـد أ ّن قطـر ليسـت املنتـج الوحيـد للغـاز الطبيعـي املسـال الـذي ربـط أسـعار هـذا الغـاز بالنفط .فما يقرب من
 73باملئـة مـن تجـارة الغـاز الطبيعـي املسـال العامليـة تسـتند على االرتبـاط مبـؤرش النفـط 189.ومـن املفارقـات أن
االنخفـاض الحـاد يف أسـعار النفـط العامليـة الـذي بـدأ يف يونيـو  2014ميكـن أن يغري من هـذه الديناميكيـات .فمع
احتمال أسـعار نفـط ضعيفـة على املديني القصري واملتوسـط ،قـد تنقلب األمـور وتسير يف االتجاه اآلخـر ،مام يقلل
190
مـن رغبـة املسـتهلكني اآلسـيويني يف البحـث عـن آليـات بديلة.
وبغـض النظـر عـن النتائـج ،فـإن مسـألة التسـعري لـن تذهب بعيـدا ً ،ويتعني على قطـر أن تتأقلم مع فتر ٍ
ات طويلة
ٍ
وربـط مبـؤرش ٍ
ات تتسـم باملرونة ،مـا مل تحـدث صدمة كربى
مـن آليـات أسـعا ٍر معتدلـة (إن مل تكـن مخفضـة أكثر)
تتعلـق باإلمـدادات وتدفـع األسـعار إىل االرتفـاع .وقبـل كل يشء ،سـتغدو رشوط الوجهـة النهائيـة التـي تتضمنهـا
عقـود إمـدادات الغـاز الطبيعـي املسـال قريبـاً شـيئاً مـن املـايض .وكما أشـار جيروم فرييـر ،رئيـس االتحـاد الدويل
للغـاز ،قائلاً“ :سـوف يكـون من الصعوبة مبكان وبشـكلٍ متزايـد اإلبقاء عىل الشروط التي تتعلق بالوجهـة النهائية
191
(لشـحنات الغـاز) ،اسـتنادا ً إىل التجربـة األخيرة باالنعـكاس الـذي حصل يف سـوق الواليات املتحـدة”.

ملك الغاز الطبيعي املسال؟ :بقاء الحال من املحال
منـذ زيـادة قـدرة صادراتهـا إىل أكثر مـن  104,6مليـار متر مكعب/سـنوياً يف العـام  ،2011تربعـت قطـر عىل عرش
سـوق الغـاز الطبيعـي املسـال دون منـازع على مـدى السـنوات األربعـة املاضيـة .وتسـتمد قطـر الكثير مـن قوتها
الحاليـة مـن دورهـا الهـام بأنها “املنتج امل ّرجـح” أو “البنك املركزي” لسـوق الغاز الطبيعي املسـال العاملي .وتأيت مع
هـذه املكانـة العظمـى املرتبطـة بالغاز الطبيعي املسـال القدرة عىل املسـاومة التـي تتمتع الدوحة بها عىل السـاحة
الدوليـة .ويف تقريـر صـدر مؤخـرا ً ،أقـر صنـدوق النقـد الـدويل أن قطر ،بصفتهـا أكرب مصـدر للغاز الطبيعي املسـال
يف العـامل ،تلعـب دورا ً تنظيميـاً يف سـوق الغـاز الطبيعـي العاملـي .فقطـر تُشـكِّل حـوا ْيل  1/3حجـم التجـارة العاملية
192
للغـاز الطبيعـي املسـال وأصبحـت املـورد الرئييس لليابـان وكوريا الجنوبيـة والهند والصين واململكـة املتحدة”.
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ولكـن ،كما سـبق وأرشنـا أعلاه ،أستراليا يف طريقهـا إىل تجـاوز قطـر يف العـام  ،2018يف حين يُتوقـع أن تنافـس
الواليـات املتحـدة للفـوز مبوقـع الصـدارة بحلـول العـام  193.2020وعلى املـدى الطويل ،تتوقـع بريتـش برتوليوم أن
قطـر لـن تخرس “عرش” أسـواق الغاز الطبيعي املسـال فحسـب ،بل أيضاً سـتتقلّص أهميتها بشـكلٍ كبير ،حيث من
194
املتوقـع لهـا أن تـأيت الرابعـة يف الرتتيـب ملو ّردي الغـاز الطبيعي املسـال ،بعد أستراليا وأفريقيا والواليـات املتحدة.
وعلى املسـتوى الجيوسـيايس ،يعنـي ذلـك أ ّن األهمية االستراتيجية لقطر سـوف تتضـاءل تدريجياً.
ومـع ذلـك ،يبـدو أن املسـؤولني القطريين ليسـوا قلقين مـن فقـدان املركـز األول .حيـث قلـل إبراهيـم إبراهيـم،
املستشـار االقتصـادي السـابق ألمير دولة قطـر ومهندس رؤية قطـر الوطنية  ،2030مـن أهمية هذه املسـألة ،قائالً:
يظـل الغـاز مهماً ،ويف هـذا السـياق فمـن املهـم بالنسـبة لنا أن نبقـى عىل قدرتنـا التنافسـية” ،وأضاف:
“نتوقـع أن َّ
“أن نخـوض املعـارك للبقـاء يف الصـدارة ليـس إال مضيعـ ٌة للوقت والطاقـة :أحياناً ترتتب عواقب سـلبية عىل وجودك
195
يف الطليعـة .إن مـا ينبغـي أن تهـدف قطـر لتحقيقـه هـو االسـتغالل األمثل ملـا لديها من الغـاز”.

ميزانية قطر املالية :خسارة مليارات الدوالرات
مـن املتوقـع أن يـؤدي هبـوط أسـعار الطاقـة إىل انخفاض كبري يف ميزانيـات قطر املالية .وقد متكنـت البالد من إدارة
فوائـض ماليـة كبيرة جنتهـا يف كل عـام منـذ العـام  ،2000ولكـن هـذا العام سـوف يتقلص ميـزان الحسـاب الجاري
بشـكلٍ كبير إىل  1باملئـة وإىل  3,6باملئـة يف العـام  196.2016فعائـدات التصديـر يف قطـر تتقلـص على خلفيـة هبـوط
أسـعار النفـط الخـام وسـوائل الغـاز الطبيعـي واملكثفـات والغاز الطبيعي املسـال .وتتوقع حسـابات صنـدوق النقد
الـدويل أن تبلـغ الخسـائر القطريـة نحـو  52مليـار دوالر (حـوا ْيل  4,3مليـار دوالر كل شـهر) مـن إيـرادات صادرات
الطاقـة هـذا العـام .وعلى الرغـم من أن مـن املتوقع أن تنتعـش اإليرادات يف العـام َّ ،2016إل أن التنبؤات تشير إىل
أن ذلـك سـيكون أقل من عائـدات ذروة العـام .2013

ال تـزال التوقعـات ألسـواق الطاقـة غير مؤكـدة يف السـنوات املقبلـة .إال أنـه مـن املتوقـع أن تظـل أسـعار الغـاز
منخفضـة .إذ إنـه مـن املتوقـع أن تنخفـض مقاييـس سـعر الغـاز الطبيعـي األورويب ومقاييس سـعر الغـاز الطبيعي
املسـال اليابانيـة بنسـبة  15و 35باملئـة ،على التـوايل ،يف العـام  197.2015ووفقـا لتقرير بلومبرغ لتمويـل الطاقـة
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الجديـدة ،سـيبلغ متوسـط تكاليـف الغـاز الطبيعـي املسـال يف آسـيا لهـذا العـام أقـل مـن  10دوالرات لـكل وحـدة
حراريـة بريطانيـة للمـرة األوىل يف أربـع سـنوات ،حيـث سـترشع محطـات جديـدة يف أستراليا والواليـات املتحـدة
كل من البنـك الدويل وصندوق النقـد الدويل من
باإلنتـاج بحلـول العـام  198.2016وعلى املدى املتوسـط ،فقد حـذر ٌ
أن االنخفـاض يف أسـعار النفـط ميكـن أن يثبـت أنه سـيظل “مسـتمرا ً” 199.وبالتايل ،فـإن عائدات قطر مـن الصادرات
سـتظل غري مسـتقرة.
ُّ
الهيدروكربونيـة (النفـط والغـاز)
وإذا ظلـت أسـعار النفـط الخـام منخفضـة لفترة طويلة ،فليس هناك شـك يف أن هذا سيشـكّل مشـكلة أكرث صعوبة
بالنسـبة لقطـر .فأسـعار املـواد الهيدروكربونيـة املنخفضة مقرونة بزيـادة يف اإلنفاق الحكومي وزيادة عدد السـكان
برسعـة وزيـادة الطلـب املحلي سـوف تـؤدي كلهـا إىل تصاعـد الضغوط على الحكومـة القطريـة لتحديـد أولويات
خطـط إنفاقهـا .ويف هـذا السـياق ،أشـارت وحدة االسـتخبارات االقتصادية يف تقريـ ٍر صدر مؤخـرا ً إىل أن “قطر لديها
الحيـز املـايل للحفـاظ على اإلنفـاق على نطـاق واسـع واالسـتمرار بالسير بوتير ٍة صحية للنمـو االقتصـادي يف املدى
املتوسـط .ومـع ذلـك ،يبـدو أن أسـعار النفـط والغـاز سـتثابر على مواصلـة االتجـاه الهابـط باطِّـراد عىل مـدى أفق
التوقعـات املتاحـة ،مما يوحـي بأنـه ستنشـأ هنـاك حاجـة إىل االنضبـاط املايل على املـدى الطويل” .سترتفع نقطة
التعـادل املـايل ألسـعار النفـط يف قطـر بشـكلٍ كبير يف العـام املقبـل .ويتوقع صنـدوق النقد الـدويل أن يرتفع سـعر
التعـادل يف قطـر بنسـبة  30باملئة يف العـام .2016

مزايا جيوسياسية عىل املحك
حتـى اآلن ،إن معظـم إمـدادات الغـاز الطبيعي املسـال تباع مبوجب عقـود طويلة األجل .ولكن يف السـنوات القليلة
املاضيـة ،ارتفعـت نسـبة الغـاز الطبيعـي املسـال الـذي يبـاع يف السـوق الفوريـة أو مبوجـب عقود قصيرة األجل إىل
حـ ٍّد كبير .ووفقـاً لالتحـاد الـدويل للغـاز ،تشير السـوق غير طويلـة األجـل إىل وجـود شـحنات غير معتمـد تداولها
مبوجـب اتفاقـات البيـع والشراء طويلـة األجـل (خمس سـنوات وأكثر) .ويف الوقت نفسـه ،تعترب املجموعـة الدولية
ملسـتوردي الغـاز الطبيعـي املسـال الصفقـات قصيرة األجل صفقات متّـت مبوجب عقد مدتـه أربع سـنوات أو أقل.
وتظهـر بيانـات مـن االتحـاد الـدويل للغـاز أن التجـارة مبوجـب عقـود غير طويلـة األجـل قـد تضاعفـت تقريبـاً بني
كل من
عامـي  2007و ،2013وهـي متثـل اآلن  33باملئـة مـن إجمايل تجـارة الغـاز الطبيعـي املسـال 200.وقـد ظلـت ٌ
قطـر ونيجرييـا املصدريـن املهيمنين يف السـوق الفوريـة ،وهما متثالن نسـبة  44باملئة مـن إجاميل أحجـام املبيعات
غير طويلـة األجـل 201.علاوة على ذلـك ،تشير األرقـام مـن املجموعـة الدوليـة ملسـتوردي الغـاز الطبيعـي املسـال
إىل أن الـواردات مـن السـوق الفوريـة ومبوجـب عقـود قصير األجـل قـد قفـزت نسـبتها مـن  5باملئة فقـط يف العام
 2000إىل  16,3باملئـة يف العـام  ،2009لتصـل إىل  88,4مليـار متر مكعب/سـنوياً أو  27,4باملئـة مـن إجمايل تجـارة
الغـاز الطبيعـي املسـال يف نهايـة العـام  202.2013وكانـت قطـر املصـ ّدر املهيمـن بنسـبة  38باملئـة مـن الصفقـات
الفوريـة وعلى املـدى القصير 203.وهـذا الوضـع يعطـي لقطـر مزايا استراتيجية كبيرة ،ت ُرتجم إىل مكاسـب سياسـية
واقتصاديـة .وأشـارت دراسـة حديثـة أجرتهـا جامعـة هارفـارد إىل أن “قطـر تحظى مبزايا جيوسياسـية مـن تصديرها
الغـاز الطبيعـي املسـال إىل مجموعـة واسـعة من العمالء .وتتعـزز مكانة قطر العاملية بسـبب قدرتهـا عىل أن تكون
204
املـورد املتأرجـح بالنسـبة إىل بلـدان صناعيـة مهمة”.
واسـترشافاً للمسـتقبل ،فـإن أحجـام التجـارة يف السـوق الفوريـة والعقـود قصيرة األجـل سـتنمو باطِّراد حتـى نهاية
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العقـد الحـايل .ويف الواليـات املتحـدة ،أكثر مـن  15مليـار مرت مكعب/سـنوياً من  5محطات (سـابني بـاس ،كامريون،
كـوف بوينـت ،كوربـوس كريسـتي ،وفريبـورت) ال تـزال دون إبـرام أي عقـود للبيع (راجـع الجـدول  .)2ورمبا يرتفع
هـذا الرقـم بشـكل كبير يف السـنوات املقبلـة ،حيـث تدخل مشـاريع جديدة مرحلـة اإلنتـاج .وبحلول العـام ،2017
ميكـن أن يتوفّـر مـا يصـل إىل  6,8مليـار مرت مكعب/سـنوياً من الغـاز الطبيعي املسـال ليتم بيعه يف السـوق الفورية
مـن أستراليا وحدهـا 205.ويشير تحليـل وود ماكينـزي إىل أنه بحلول العـام  ،2020لدى ماليزيا القـدرة عىل أن تكون
أحـد أكبر مـوردي (إن مل تكـن األكبر) الغـاز الطبيعي املسـال ذوي املرونة أو من غير املرتبطني بعقـود لتوريد الغاز
الطبيعـي املسـال إىل السـوق العامليـة 206.وسـتنمو قـدرة إمـدادات الغـاز الطبيعـي املسـال الحر غري املرتبـط بعقود
مـن رشكـة برتوليـام ناسـيونال بريهـاد املاليزيـة ( 3,4 )Petronasمليـار متر مكعـب يف  2013إىل  35,36مليـار متر
مكعـب يف العـام  207.2022وهـذا كلـه سـيكون باإلضافـة إىل إمـدادات جديـدة محتملـة مـن بابـوا غينيـا الجديـدة
ورشق أفريقيـا وروسـيا وكندا.

واألهـم مـن ذلـك ،بحلـول العـام  2020قـد تزيد أحجام الغـاز التي تعرضها قطر يف السـوق الفوريـة ومبوجب عقود
قصيرة األجـل إىل مـا يقـرب مـن  42,2مليـار متر مكعب/سـنوياً ،وفقـا إلحصـاءات املجموعـة الدوليـة ملسـتوردي
عامـي  2024و( ،2035راجع
الغـاز الطبيعـي املسـال .ومعظـم عقـود قطـر الطويلـة األجل من املقـرر أن تنتهي بين
ْ
امللحقين  3و .)4ومـع ذلـك ،مـن املتوقـع أن تنتهـي سـتة عقـو ٍد بقـدرة تصديريـة إجامليـة تبلـغ  17,1مليـار متر
ٍ
مؤكـد .إ ّن
عامـي  2018و ،2021مـع احتمال للتجديـد ،إال أ ّن ذلـك غير
مكعب/سـنوياً (يف اليابـان وأوروبـا) بين
ْ
أستراليا وبابـوا غينيـا الجديـدة وروسـيا وحتـى الواليـات املتحـدة هي من الـدول املنافسـة القوية لتحـل محل قطر
يف اإلمـدادات إىل اليابـان ،يف حين أن الشركات الروسـية واألمريكيـة سـوف تتنافـس مـع صـادرات قطـر مـن الغـاز
الطبيعـي املسـال إىل أوروبا.
ونتيجـة لذلـك ،فـإن اإلمـدادات مـن الواليـات املتحـدة باإلضافـة إىل الصـادرات القطريـة واألسترالية واملاليزيـة
واملنتجين اآلخريـن تعنـي أنـه مـن املمكـن أن تكـون هنـاك وفـرة عامليـة مـن الغـاز الطبيعي املسـال بحلـول العام
 ،2020مما يشـكّل تحديـاً ملكانـة الدوحـة بصفتهـا املنتـج امل ّرجـح الوحيـد ويخفّـض أسـعار الغـاز الطبيعي املسـال
املتدنيـة أصلاً 208.وسـيؤدي هـذا إىل زيـادة خيارات العرض للمشترين يف آسـيا وأوروبـا واملسـتهلكني اآلخرين للغاز
الطبيعـي املسـال .واألهـم مـن ذلـك ،سـيمنحهم هـذا املزيد مـن النفـوذ يف املفاوضات املسـتقبلية مع قطـر وغريها
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مـن مصـدري الغـاز الطبيعـي املسـال الرئيسـيني .وللتأكيـد على أهميـة اإلمـدادات األمريكية ،أشـار هـوارد روجرز
مؤخـرا ً ،يف صحيفـة يوميـة تصـدر يف قطـر باللغـة االنجليزيـة ،إىل أنـه “مـن املرجح أن تصبح مشـاريع تصديـر الغاز
الطبيعـي املسـال مـن الواليـات املتحدة مصـدرا ً رئيسـياً للغاز الطبيعي املسـال ذي الوجهـة املرنة ،وأن تكـون قادرة
على لعـب الـدور الرتجيحـي بين األسـواق اآلسـيوية واألوروبية وأمريـكا الجنوبيـة ...من املمكـن أن تأخـذ الواليات
209
املتحـدة مكانـة قطر كوجهـ ٍة أوليـة للمورد امل ّرجـح”.
ٌ
محفوف باملخاطر .وسـتعتمد األسـواق بشـد ٍة عىل مشـاريع جديدة سـتبدأ باإلنتاج،
عمـل
إن التنبـؤ باملسـتقبل هـو ٌ
وعلى معـدل منـو الطلـب على الغـاز الطبيعي املسـال يف آسـيا  -الصين الهنـد واليابان على وجه الخصـوص .وقبل
تغير عوامـل غير متوقعـة الديناميكيـة برمتهـا .إذ تربهـن الكارثـة األخيرة يف اليابـان واالرتفـاع الكبير
كل يشء ،قـد ِّ
يف واردات الغـاز الطبيعـي املسـال يف البلاد يف مرحلـة مـا بعـد فوكوشـيام إىل أي مـدى ميكـن أن تكـون سـوق الغاز
الطبيعـي املسـال غير مسـتقرة .ويف هـذا السـياق ،لخّـص حمـد راشـد املهنـدي ،الرئيـس التنفيـذي لرشكـة راس غاز
القطريـة ،املوضـوع ببالغـ ٍة ،قائلاً“ :إن أعظـم مخاطر ضمان إمدادات جديدة مـن الغاز الطبيعي املسـال يف الوقت
ٍ
إمدادات جديـدة وسلسـلة القيمة للغـاز الطبيعي
املناسـب لتلبيـة الطلـب العاملـي املتزايـد هـي التأخير يف تطويـر
املسـال املرتبطـة بذلـك ،األمـر الذي يزيد بشـدة تكاليـف التطوير وتردد العملاء واملو ّردين أو عـدم قدرتهم االتفاق
210
املتبـادل على رشوط للعقـود تكـون مقبولة مـن الجميع”.
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الخامتة :الرد القَطري التفاعيل
لقـد فرضـت قطـر وقفـاً عىل زيـادة إنتاج الغـاز الطبيعي من حقل الشمال ،وسيسـتمر ذلـك خالل العـام .2015
وبصرف النظـر عـن مشروع غـاز بـرزان بتكلفـة  10,3مليـارات دوالر( ،آخر تطوير مسـموح به يف حقل الشمال يف
ظـل الوقـف الحـايل) ،والـذي سـوف يغـذي إىل حـ ٍّد كبير الطلـب املحيل املتنامـي ،مل يتـ ّْم إقـرار أي مشـاريع أخرى
ٍ
خطـط لتوسـيع قدرتهـا التصديرية للغـاز الطبيعي املسـال أكرث مام تنتجـه املرافق
للغـاز 212.كما مل تعلـن قطـر عـن
القامئـة .ونتيجـة لذلـك ،على املديين القصري واملتوسـط ،من الواضـح أن استراتيجية الغاز يف قطر سـتبقى ثابتة عىل
حالتهـا .وتقـول حكومـة قطـر إن التوقـف عن إجراء تطويـرات جديدة للغـاز الطبيعي يف حقل الشمال ،الذي جرى
تطبيقـه يف العـام  ،2005هـو أمـر أسـايس لتطويـر إنتـاج الغـاز دون اإلرضار باملكمـن ( )reservoirولضمان كفـاءة
213
اإلنتـاج عىل املـدى الطويل.
211

وأوضـح إبراهيـم إبراهيـم وجهـة نظـر الدوحـة وراء تنفيـذ الوقـف قائلاً“ :على عكـس الـدول األخـرى ،التـي تقع
احتياطيـات الغـاز لديهـا يف مكامـن متعـددة مبناطق جغرافيـة متنوعة وتشـكيالت جيولوجية مختلفة ،فـإن الغالبية
العظمـى مـن كميـات الغـاز يف قطـر توجـد يف حقـلٍ واحد ذي مكمـنٍ كبري ،وهـو وض ٌع ينطـوي عىل خطـور ٍة عالي ٍة
للغايـة .وميكـن أن يتأثـر اإلنتـاج يف قطـر بشـدة باالسـتغالل املتسرع 214”.وحتـى لو ُر ِف َع الوقف ،فسـوف يسـتغرق
األمـر سـنوات ومليـارات الـدوالرات لبنـاء محطـات جديدة 215.ومع ذلك ،أشـارت قطـر إىل أنها قد تزيد مـن إنتاجها
ٍ
تحسـينات عىل كفاءة مـا لديها من
للغـاز الطبيعـي املسـال بنسـبة  13,6مليـار مرت مكعب/سـنوياً مـن خالل إدخال
216
ٍ
محطـات قامئـة إلنتـاج الغاز الطبيعي املسـال.
وعلى املـدى الطويـل ،قـد تلجـأ قطـر إىل توسـيع طاقتهـا اإلنتاجيـة مـن الغـاز إىل السـوائل ووقـود الغـاز الطبيعـي
املسـال لقطـاع الشـحن .تُعتبر قطـر رائـدة يف مجـال تكنولوجيـا تحويل الغاز إىل سـوائل ،التـي تنتج الوقود السـائل
كالديـزل منخفـض الكربيـت والنفتـا مـن الغـاز الطبيعـي 217.متلـك قطر محطتين لتحويل الغـاز إىل سـوائل :اللؤلؤة،
أكبر محطـة يف العامل لتحويل الغاز إىل سـوائل بقـدرة  140,000برميل يوميـاً ،و ORYX GTLبقدرة  32,000برميل
يوميـاً 218.وتتوقـع إدارة معلومـات الطاقـة أن يتضاعـف إنتـاج قطـر يف مجـال تحويـل الغاز إىل سـوائل خلال العقد
املقبـل 219.وتتطلـع الدوحـة أيضـاً لتكـون يف الطليعـة يف بناء سلسـلة توريد تسـتخدم الغـاز الطبيعي املسـال كوقو ٍد
للسـفن .وتوقعـات السـوق مشـجعة حيـث تهـدف استراتيجية االتحـاد األورويب لزيـادة اسـتخدام الغـاز الطبيعـي
املسـال يف وقود السـفن ،حيث سـيبدأ قطاع النقل البحري بتشـغيل أسـطوله عىل الغاز الطبيعي املسـال اعتبارا ً من
العـام  220.2025وتتوقـع رشكـة لويـدز ريجستر ( )Lloyd’s Registerأن تصـل حصـة الغاز الطبيعي املسـال يف سـوق
221
وقـود السـفن إىل  7باملئـة بحلـول العـام  ،2025ثـم تقفز إىل  11باملئـة بحلول العـام .2030
وميكـن للتطـورات يف أسـواق النفـط العامليـة أيضـاً أن تعمـل ملصلحـة الدوحـة عىل املـدى الطويل .فمـع االنخفاض
الحـاد يف أسـعار النفـط ،قـد يتأخـر تنفيـذ عـدة مشـاريع للغـاز الطبيعـي املسـال ،هـذا إن مل يتـ ّم إلغاؤهـا .ولكـن،
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حتـى مـن دون هـذه التطـورات ،فإن املسـؤولني القطريني متفائلـون حول الطلب على الغاز يف املسـتقبل .فالرئيس
التنفيـذي لرشكـة قطـر غـاز ،الشـيخ خالد بن خليفة آل ثـاين ،يتوقع أن يرتفـع الطلب عىل الغاز الطبيعي املسـال يف
األسـواق اآلسـيوية إىل أكثر مـن  612مليـار متر مكعـب بحلول العـام  .2025وهو يقـول“ :بنا ًء على توقعاتنا ،هناك
حاجـة إىل إمـدادات أخـرى مـن الغـاز الطبيعـي املسـال بقـدرة  204مليـارات متر مكعـب إضافيـة لتلبيـة الطلـب
222
العاملـي بحلول العـام .”2025
لقـد سـعت قطـر أيضـاً إىل تبنـي استراتيجية رشاء املنافسـة .فأحـد االسـتثامرات االستراتيجية لقطـر يف الخـارج هو
مشروع مشترك مـع رشكـة إكسـون موبيـل :محطـة غولـدن بـاس للغـاز الطبيعـي املسـال يف واليـة تكسـاس .ومـن
املتوقـع أن تصـل تكلفـة هـذا االسـتثامر إىل أكثر مـن  10مليـارات دوالر بقـدرة تصديريـة مقدارهـا  20,9مليار مرت
مكعـب .وسـوف متتلـك رشكـة قطـر للبترول الدوليـة ( )QPIحصـة نسـبتها  70باملئـة يف املحطة ،وتسـعى للحصول
على إذن نهـايئ مـن وزارة الطاقـة االمريكيـة لتصديـر الغـاز الطبيعـي املسـال مـن الواليـات املتحـدة إىل دول غير
أعضـاء يف اتفاقيـة التجـارة الحـرة ( 223.)FTAومـن املتوقـع أن تتخـذ الرشكـة قرار االسـتثامر النهـايئ يف املرشوع هذا
العام.
واذا حصـل املشروع على الضـوء األخضر ،فـإن املحطـة سـتضيف حـوايل  15مليـار متر مكعـب سـنوياً مـن القدرة
التصديريـة إىل محفظـة قطـر ككل مـن الغـاز الطبيعـي املسـال .ورغـم أ ّن انخفـاض أسـعار النفـط والغـاز الطبيعي
املسـال يجعـل املشروع يبـدو أقـل جاذبيـة مـن الناحيـة االقتصاديـة ،إلَّ أن جـاي بروجـي ،مستشـار أول للغـاز
الطبيعـي املسـال برشكـة توتـال ،قـال لــ  MEESمؤخـرا ً إنـه يعتقـد أن قطـر سـوف متيض قُدمـاً يف املرشوع بسـبب
أهميتـه االستراتيجية ،قائلاً“ :إن لهذا املرشوع أهمية استراتيجية ،وقطر وإكسـون موبيل سـوف تنفذانه :فاألسـعار
على املـدى القصير ليـس لها أهمية عند الحديث عن االستراتيجية...وهذا الغاز الطبيعي املسـال يف املسـتقبل ميكن
أن يذهـب بسـهول ٍة إىل اململكـة املتحـدة وإىل السـاحل الغـريب ألوروبـا ،يف حين أن أسـواق جديـدة مثـل باكسـتان
ٍ
بكميـات يتـم تحويلهـا مـن عقـو ٍد حاليـة مربمـة مـع اململكـة
وبنغالديـش ومصر واألردن سـوف ت ُلبـى احتياجاتهـا
224
املتحـدة أو دول أوروبيـة”.
فـرص ناشـئة لصـادرات الغـاز الطبيعـي املسـال يف منطقـة الشرق األوسـط وشمال إفريقيـا .ومـن
وهنـاك أيضـاً ٌ
املتوقـع أن يقفـز الطلـب يف هـذه املنطقـة مـن  5,44مليـار متر مكعـب يف العـام  2015ليصـل إىل  12,2مليـار مرت
مكعـب بحلـول العـام  ،2020ثـم إىل  31,2مليـار مرت مكعب بحلول العام ( 2025راجع الرسـم البيـاين  .)5وباإلضافة
إىل ذلـك ،فـإن محطـات إعـادة تحويـل الغـاز املزمـع إقامتهـا يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة والكويـت سـوف تكون
قـادرة على معالجـة  12,2مليـار متر مكعب سـنوياً و 15,2مليـار مرت مكعب سـنوياً ،عىل التـوايل 225.وقبل كل يشء،
إذا متكنـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـن التغلـب على خالفاتهـا السياسـية واالتفـاق على آليـة سـعر تريض
الجميـع ،فـإن قطـر  -عبر خـط أنابيب دولفين ( -)Dolphinميكنها أن تلبـي معظم ،إن مل يكـن كل ،الطلب املتوقع
على الغـاز يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة و ُعمان والكويـت .وتتوقـع بيزنس مونيتر الدوليـة أ ّن هذه الـدول الثالثة
سـوف تحتـاج إىل اسـترياد حـوايل  50مليـار متر مكعـب سـنوياً مـن الغـاز الطبيعـي بحلـول العـام  ،2020وتـأيت 75
226
باملئـة مـن هـذه الكميـة من دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وحدها.
إن خـط أنابيـب دولفين سيشـهد بالتأكيـد االسـتثامر يف بنيـة تحتيـة جديـدة إليصـال صـادرات إضافيـة ،ألن مـن
املمكـن لهـذا الخـط نظريـاً أن يحمـل حـوا ْيل  33,2مليـار متر مكعـب سـنوياً ،ومـع ذلـك فهـو سـوف ينقـل حـوا ْيل
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 22,6مليـار متر مكعـب سـنوياً فقـط 227.ويف إطـار الخطـط الحاليـة ،فـإن منشـأة ضغـط جديـدة يف راس لفـان (يف
ٍ
كميـات إضافية مـن املرجح أن تعتمد على التكاليف ،حيث أن
قطـر) قـد تزيـد الكميـات يف العـام  228.2015إال أ ّن أي
قطـر غير راضيـ ٍة عـن السـعر الحـايل الـذي هو أقـل من أسـعار السـوق .وبالفعـل ،فالغاز يُبـاع أقل بكثري من سـعر
السـوق ،والعملاء يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة و ُعمان يُقـال أنهـم يدفعـون  1,30دوالر فقط لكل وحـدة حرارية
بريطانيـة ،مقارنـة بسـعر  16-17دوالرا ً لـكل وحـدة حراريـة بريطانيـة تصـل إليهـا أسـعار الغـاز القطريـة يف آسـيا،
(راجـع الجـدول رقـم  229.)7ومـع ذلـك ،ينبغـي على قطـر العمـل دون كلـل لتأمين حصـة سـوقية كبيرة يف منطقة
الخليـج والشرق األوسـط بشـكلٍ عام.
بـدأت قطـر أيضـاً تظهـر بعـض املرونـة يف توقيـع العقـود الجديـدة .ففـي العـام  ،2013وقَّعـت قطـر على ثلاث
ٍ
صفقـات متوسـطة األجـل مع عملاء أوروبيني (امللحـق  ،)3كلها عقـود “ ،”ex-shipحيث يكون البائع فيها مسـؤوالً
عـن نقـل البضاعـة إىل وجهتهـا .ووقَّعـت رشكـة سـنرتيكا ( )Centricaمـن اململكة املتحـدة مع رشكة قطـر غاز عىل
اتفاقيـ ٍة السـترياد  4,1مليـار مرت مكعب سـنوياً مـن إمدادات الغاز الطبيعي املسـال بقيمة  4,4مليار جنيه استرليني
( 7,1مليـار دوالر) مـن يونيـو  2014إىل ديسـمرب  230.2018وهـذا السـعر يعنـي مـا معدلـه  10دوالرات لـكل وحدة
حراريـة بريطانيـة ،وقـد ُوقـع العقـد على أسـاس أسـعار( 231.)NPBكما وقّعـت رشكة قطر غـاز مع رشكـة برتوناس
املاليزيـة اتفاقيـة بيـع ورشاء أخـرى لتوريـد  1,6مليـار مرت مكعب سـنوياً ملدة خمس سـنوات بدءا ً مـن العام .2014
ومبوجـب هـذه االتفاقية سـتقوم برتوناس باسـترياد الغاز الطبيعي املسـال مـن قطر إىل محطة دراجـون ()Dragon
232
الربيطانيـة يف ويلـز (حيـث متتلك برتوناس أسـهامً).
وأشـارت وكالـة الطاقـة الدوليـة إىل أن “هـذه العقـود ال متثـل تغييرا ً جوهريـاً مـن حيـث التسـعري ،حيـث أن قطـر
كانـت تبيـع أصلاً الغـاز الطبيعـي املسـال إىل اململكـة املتحـدة بأسـعار قريبة مـن أسـعار ( 233.)NPBومع ذلـك ،فقد
وقَّعـت رشكـة قطـر غـاز على اتفاقيـة بيـع ورشاء مرنـة مدتهـا خمـس سـنوات مـع رشكـة ( )E.ONاألملانيـة لتوريد
نحـو  2مليـار متر مكعـب سـنوياً من الغاز الطبيعي املسـال .وتبتعـد هذه الصفقـة برشوطها عن العقـود التقليدية
لقطـر التـي ترتبـط بالنفـط عـادة ،إذ إنهـا اعتمدت آلية تسـعري عىل أسـاس أسـعار الغـاز يف القـارة األوروبية ،حيث
سـيتم تسـليم الغـاز الطبيعـي املسـال يف محطـة دوتش جيـت 234.ويف هـذا الصدد ،ينبغي أن تسـتمر قطـر يف إبداء
املزيـد مـن املرونـة يف األسـواق األوروبية .فهناك إمكانيـة كبرية لزيادة صـادرات الغاز الطبيعي املسـال من الدوحة،
ال سـيام إذا قـرر االتحـاد األورويب املضي قُدمـاً يف خطتـه للحـ ِّد من اعتماده عىل الغـاز الرويس.
واألهـم مـن ذلـك ،فـإن قطـر تحظـى مبوقـعٍ أقـوى بكثير مـن منافسـيها ،وذلـك بسـبب مـا لديهـا مـن بنيـ ٍة تحتية
قامئـة وتكلفـة اإلنتـاج املنخفضـة وموقعها االستراتيجي 235.فعىل سـبيل املثال ،تشير تقديرات وكالة الطاقـة الدولية
أن تكاليـف التطويـر يف قطـر هـي أقـل مـن دوالر واحـد لـكل وحـدة حراريـة بريطانيـة ،يف حين أنّهـا يف روسـيا
تبلـغ دوالريـن تقريبـاً لـكل وحـدة حراريـة بريطانيـة ،ويف أستراليا تبلـغ أكثر مـن  3دوالرات لـكل وحـدة حراريـة
بريطانيـة 236.كما أن قطـر لديهـا أسـطول من  65سـفينة ،مبا يف ذلك  27من السـفن املسـتأجرة عىل املـدى الطويل،
مـع سـفينة كيو-ماكـس ( )Q-Maxومجموعـة متنوعـة مـن السـفن التقليديـة وأخرى مـن طـراز كيو-فليكس (Q-
 ،)Flexوهـذا ميثـل نحـو  20باملئـة مـن إجمايل أسـطول نقل الغـاز الطبيعي املسـال يف العـامل 237.ويف حين أنه ليس
مـن مصلحـة قطـر أن تعلـن حـرب أسـعار ،إلّ انـه يتعين على الدوحة اسـتخدام هـذه املزايـا بطريقـ ٍة ذكية.
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وقبـل كل يشء ،قطـر بحاجـة إىل مواصلـة االستراتيجية االقتصاديـة التـي اعتمدتهـا للتنويع يف الداخـل والخارج .وال
بـد أن تعمـل ٍ
بجـد لتشـجيع وتعزيـز العمـل املشترك املؤسسي داخـل مجلس التعـاون الخليجـي .وعلى الرغم من
أن البعـض قـد يرفـض هـذا القـول ويعتبره مبثابـة تفكير بالتمنـي ،إال أ ّن مسـتقبل دول مجلـس التعـاون الخليجـي
يكمـن يف سياسـاتها الجامعيـة مـع ترسيـع عمليـة تعزيز االتحـاد .ولو تحـ ّدث قـادة دول مجلس التعـاون الخليجي
ٍ
بصـوت واحـد يف أي مفاوضـات اقتصاديـة مسـتقبلية مـع الـدول اآلسـيوية أو االتحـاد األورويب ،فـإن قطـر مـع بقية
دول الخليـج سـوف تجنـي فوائـد كبرية.
وعلى هـذه الخلفيـة االستراتيجية ،فـإن سـوق الغاز الطبيعي املسـال يتجـه نحو تغيرات عميقة قد تـؤدي يف نهاية
املطـاف إىل إنهـاء هيمنـة قطـر .وينبغـي عىل الدوحـة أن تتعلم من تجربتهـا الخاصة ،وتأيت طفرة الغـاز الصخري يف
هـذا السـياق كمثـال واضـح .فبينما كانت قطـر تهدف لتوريـد  27-20مليـار مرت مكعب سـنوياً من صـادرات الغاز
غيت تقنيـات الحفر التكسيرية الجديـدة ()Technologies of Fracking
الطبيعـي املسـال إىل الواليـات املتحـدةَّ ،
سـنوات قليلـة ،تحولت الواليـات املتحدة من ٍ
ٍ
بلـد كان يتوقع أن يسـتورد
الوضـع برمتـه بشـكل جـذري .ويف غضـون
ٍ
كميـات كبيرة مـن الغـاز الطبيعـي إىل ُم َصـ ِّدر محتمـل لديـه قـدرات كبيرة يف أن يصبح العباً رئيسـياً يف سـوق الغاز
الطبيعـي املسـال ،إن مل يكن على رأس القامئة.
ويف الوقـت الـذي سـتظل فيـه قطـر العبـاً رئيسـياً يف املسـتقبل املنظـور ،إال أ ّن مث ّـة تطـورات قـد تحـدث يف املـدى
الطويـل ،األمـر الـذي قـد يغير ديناميكيـات السـوق مـرة أخـرى .يـأيت أوالً التقـدم التكنولوجـي الرسيـع يف مجـال
استكشـاف الطاقـة والحفـر واإلنتـاج .ورغم أنـه من الصعب تكرار تجربـة الواليات املتحدة عىل نطـاق عاملي ،إال أ ّن
تحسين التكنولوجيـا باسـتمرار يُظهِـر أن مـا زال إحـراز اخرتاقـات كبرية أمـرا ً ممكنـاً .إ ّن نطاق االبتكار غير محدود.
ويف هـذا الصـدد ،قـال مـؤرخ الطاقـة دانيـال يرغين“ :عندما يتعلق األمـر بالطاقة ،فـإن قواعد اللعبة هـي أن نتوقع
238
مـا هـو غير متوقـع! فبعـد  10سـنوات مـن اآلن قـد نرى الالعـب التايل الـذي سـيغري قواعد اللعبـة”.
وثانيـاً ،هنـاك رغبـ ٌة قويـة لـدى العديـد من الـدول املسـتهلكة للطاقة ،وخاصـة يف آسـيا ،للتقليل مـن اعتامدها عىل
ير مثـل الكفاءة يف اسـتعامل الطاقـة وتشـجيع البحث واالبتـكار وزيادة
واردات الطاقـة مـن الشرق األوسـط .فتداب ٌ
االسـتثامرات يف مجـال الطاقـة البديلـة قـد تقلـص مـن الزيـادة يف الطلـب مسـتقبالً .وأخيرا ً ،فـإن سياسـة الواليـات
املتحـدة يف الشرق األوسـط ال تـزال يف طـور التغير والتشـكل ،لذلـك فـكل االحتماالت ميكـن أن تكـون واردة ،مبـا
حـل سـيايس يف العـراق
يف ذلـك توقيـع اتفـاق نـووي نهـايئ مـع إيـران ،واالنسـحاب مـن أفغانسـتان ،والتوصـل إىل ٍّ
وسـوريا .ولـو أخذنـا بالحسـبان هذه العوامـل مجتمعة ،فيمكن لها على املدى الطويل أن تضعـف تدريجياً األهمية
االستراتيجية لقطـر (والخليـج بشـكلٍ عـام) بالنسـبة الواليات املتحـدة وحلفائها .وعىل هـذا النحو ،فـإن قطر ودول
الخليـج بحاجـ ٍة إىل وضـع استراتيجية مشتركة تأخـذ يف االعتبـار جميع السـيناريوهات.
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امللحق 1
طاقة انتاج النفط الخام املستدامة لدول منظمة األوبك( ،مليون برميل/يومياً)
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املصدر :وكالة الطاقة الدولية ،تقرير سوق النفط عىل املدى املتوسط للعام 2015
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امللحق 2
املؤرشات االقتصادية لقطر)2016-2000( ،
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امللحق 3
اتفاقيات البيع والرشاء الطويلة واملتوسطة والقصرية األجل التي وقّعتها قطر ()2013-2006

*  01شحنات
** اتفاقية الخيار .هذه األحجام ليست ثابتة.
املصدرُ :جمعت من بيانات ()GIIGNL
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امللحق 4
عقود قطر الطويلة واملتوسطة األجل التي كانت سارية املفعول يف العام )*( 2013

(*) املدة فوق أربع سنوات
املصدرُ :جمعت من بيانات ()GIIGNL
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امللحق 5
أكرب  10أسواق للصادرات القطرية يف العام ( 2013ماليني الدوالرات)

املصدر :صندوق النقد الدويل ،اتجاه إحصاءات التجارة ()DOTS
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:اإلبحار يف أجواء عدم اليقني
رد دولة قطر عىل طفرة الغاز العاملية

عن املؤلف
نارص التميمي ،هو محلل لشؤون الرشق األوسط مقيم يف اململكة املتحدة ومؤلف كتاب بعنوانChina-Saudi Arabia :
?( Relations, 1990-2012: Marriage of Convenience or Strategic Allianceروتليدج ،سبتمرب  .)2013وهو أيضاً
كاتب عمود ملوقع قناة العربية االنجليزي مع تركيز خاص عىل األبحاث حول سياسات الطاقة وعالقات الرشق األوسط
وآسيا .باإلضافة إىل اهتامماته البحثية األساسية ،فقد عمل التميمي لدى العديد من الصحف العربية ،وقام بكتابة وتحرير
العديد من املقاالت والكتب والفصول (باللغتني العربية واالنجليزية) عن القضايا السياسية واالقتصادية ذات الصلة الوثيقة
جدا ً بالرشق األوسط .حصل نارص التميمي عىل درجة الدكتوراه يف العالقات الدولية وعىل درجة املاجستري يف سياسات
الرشق األوسط من جامعة درم  -انجلرتا.

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة
تأسس مركز بروكنجز الدوحة ،التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة ،يف العام  .2008ويُعترب املركز نافذة املعهد يف
املنطقة ويقدّم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وسعياً منه لتحقيق مهمته ،يلتزم املركز بتقديم مشاريع وأبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية والدولية ،مركّزا ً
عىل إرشاك شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين ،بشأن أربعة مجاالت
أساسية:
()I

العالقات الدولية يف الرشق األوسط ،مع الرتكيز عىل أهميّة العالقات بني دول املنطقة وكذلك العالقات بني		
الرشق األوسط والواليات املتحدة وآسيا

()II

الرصاعات والتحوالت بعد الرصاعات  ،مبا يف ذلك مسألة األمن وعمليات السالم وإعادة اإلعامر

()III

االسرتاتيجيات االقتصادية واملالية يف دول الرشق األوسط ،مبا يف ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة

()VI

الحكم واإلصالح املؤسسايت ،مبا يف ذلك الدمقرطة والعالقات بني الدول واملواطنني

يش ّجع مركز بروكنجز الدوحة ،الذي يفتح املجال أمام كافة وجهات النظر مهام اختلفت ،عىل التبادل القيّم لآلراء بني منطقة
الرشق األوسط واملجتمع الدويل.
منذ تأسيسه ،استضاف املركز عرشات الخرباء من مختلف دول العامل ونظّم عددا ً كبريا ً من الفعاليات ،مبا يف ذلك موائد
مستديرة ض ّمت شخصيات رفيعة املستوى ،وندوات السياسة ،ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يُعقد سنوياً .وباإلضافة
إىل ذلك ،قام املركز بنرش سلسلة من موجزات السياسة واألوراق التحليلية.

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 :تغي ٌري يف الوجوه أم تغي ٌري 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

