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شكر وتقدير
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مساعد الوزير لشؤون التعاون الدويل يف دولة قطر؛ وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة ،وزير الطاقة
والصناعة يف دولة قطر؛ وسعادة الدكتور سيد محمد حسني عاديل ،أمني رس منتدى الدول املصدرة للغاز؛
وسعادة السيد عدنان الجنايب ،رئيس مجلس إدارة لجنة النفط والطاقة الرملانية ،الجمهورية العراقية .كام
ويشكر املنظمون كل من السادة نادر سلطان وإيفان ساندريا لتنظيم الجلسات العامة ،وتيم بورسام،
وناريندرا تانيجا ،وهريمان فرانسني ،لتنظيم مجموعات العمل .ويوجه املنظمون تقديرهم العايل لجميع
أعضاء املجموعة االستشارية للمنتدى عىل توجيهاتهم ومساهامتهم .وأخريا ً وليس آخرا ً ،يُق ّدم املنظمون
كامل التقدير والعرفان ملوظّفي مركز بروكنجز الدوحة ومبادرة بروكنجز ألمن الطاقة عىل مساعدتهم
القيمة ،وخصوصاً لؤي الخطيب إلعداد وصياغة هذا التقرير وتيم بورسام لتنقيحه .ويتوجهون كذلك
بشك ٍر خاص للورا سوما وفريق عملها ملا قدموه من مساعدة يف إنجاز هذا املنتدى.

مقدمة من منظمي املنتدى
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الزمالء األعزاء،
رسنـا أن نُصـدر نتائـج االجتماع الثالـث ملنتـدى بروكنجـز
ي ّ
الدوحـة للطاقـة ،والـذي يُعتبر منصة ترمـي إىل تشـجيع الحوار
والنقـاش والبحـث املوجـه لتحقيـق أفضـل النتائـج حـول بعـض
أهـم التوجهـات الجيوسياسـية يف القـرن الواحـد والعرشين .ركّز
االجتماع االفتتاحـي للمنتـدى يف العـام  2012على تأثري الطلب
املتزايـد يف جنـوب آسـيا ورشقهـا ،بينما ناقـش اجتماع العـام
 2013التحـوالت الكبيرة التـي حدثت يف أسـواق الغـاز الطبيعي
العامليـة .يف اجتماع هـذا العـام ،ركّـز املنتـدى على كيفيـة قيام
الجغرافيا السياسـية واالقتصاد السـيايس واألسـواق بتغيري مشهد
الطاقـة العاملي.
رغـم الشـكوك األولية ،يرى البعض عىل نحـو متزايد ثورة الطاقة
األمريكيـة على أنهـا ظاهرة طويلـة األمد ،تؤثر بشـكل كبري عىل
كبرى املناطق الرئيسـية األخـرى التي تنتـج الطاقة وتسـتهلكها.
يف الوقـت الـذي ميـر فيـه الشرق األوسـط باضطرابات سياسـية
كبيرة ،ال يـزال عـدد مـن الدول ،مبـا فيها إيـران والعـراق ،يؤدي
دورا ً متزايـدا ً يف أسـواق الطاقـة اإلقليميـة والعامليـة .قـد تؤثـر
األزمـة األوكرانيـة كذلـك على كيفيـة تلبيـة أوروبـا لحاجتها من
الطاقـة وعىل الجهة التي سـتقوم بإمدادها روسـيا يف املسـتقبل.
علاوة على ذلـك ،مثـة احتامل للمنافسـة بين كبار املسـتهلكني،
كالصين والهند ،للسـيطرة عىل موارد الخليج .أما بالنسـبة للغاز،
فإنـه مـن غير الواضح كيف ستسـتجيب قطـر لهـذه التغريات.
إن أحـد أسـباب ارتفـاع الطلـب يف الشرق األوسـط وآسـيا هـو
دعـم الوقـود .بينما يبـدو الدعـم أداة سياسـية مهمـة ،إال أنـه
يحفّـز على التبذيـر والتلـ ّوث وغالبـاً ما يُح ّمـل ميزانيـات الدول
عبئـا ال ميكـن تح ّملـه .إ ّن عدم قابلية الوقـود األحفوري للتجديد
والتأثير البيئـي الذي يخلّفه قد حفّر املناقشـات املسـتمرة حول
اعتماد تكنولوجيـات متجـددة كالطاقـة الشمسـية ،مـع إبـداء
عـدد مـن الـدول اهتاممهـا يف استكشـاف الطاقـة النوويـة .إن
هـذه التحـوالت املحتملـة ،باإلضافـة إىل االتجاهـات يف قطاعات
النقـل العامليـة ،مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق بالنفـط واملركبـات
الكهربائيـة وتطبيقـات الغـاز الطبيعـي املسـال ،ميكـن أن يكون
لهـا تأثير كبير على اسـتهالك النفـط والكهربـاء يف املسـتقبل.
أثـارت هـذه التطـورات العامليـة التـي تـأيت أثنـاء فترة مـن

الرصاعـات والتحـوالت املسـتمرة يف الشرق األوسـط عـددا ً مـن
األسـئلة الهامـة:
 ԀԀمـاذا يعنـي االرتفـاع املسـتمر للغـاز غير التقليدي بالنسـبة
للعالقـات بين أمريـكا والشرق األوسـط وبين آسـيا والشرق
األوسـط؟
 ԀԀمـا هـو تأثير األزمـة األوكرانيـة على أوروبـا وروسـيا والصني
على املديين القصري واملتوسـط؟
 ԀԀكيـف سـتؤثر التطـورات السياسـية يف إيـران والعـراق على
امـدادات الغـاز؟
 ԀԀما هو احتامل زيادة التكامل بني أسواق الغاز والتسعري؟
 ԀԀما هي أفضل طريقة إلصالح أنظمة الدعم املحلية؟
جمـع منتـدى الدوحـة للطاقـة للعـام  2014عـددا ً مـن الخبراء
وصنـاع السياسـة البارزيـن يف هـذا مجـال الطاقـة مـن آسـيا
والشرق األوسـط وأوروبـا والواليـات املتحـدة إلجـراء حـوار
استراتيجي مع ّمـق حـول كيفيـة تغيير هـذه املسـائل ملشـهد
الطاقـة العاملـي .وفّـر االجتماع ،الـذي اسـتمر عىل مـدى يومني
والـذي افتتحـه سـعادة الدكتـور محمد بـن صالح السـادة ،وزير
الطاقـة والصناعـة يف دولـة قطـر ،فرصـ ًة إلجـراء حـوا ٍر مفتـوح
حـول التغيرات التـي طرأت على الجغرافيا السياسـية واالقتصاد
السـيايس واألسـواق وكيفيـة تغيريهـا ملشـهد الطاقـة العاملـي.
توصـل إليهـا هـذا املؤمتـر.
ويوضّ ـح هـذا التقريـر النتائـج التـي ّ
يعتمـد منتـدى بروكنجـز الدوحـة للطاقـة على خبرات ودعـم
املسـاهمني يف القطاعين العـام والخـاص يف منطقـة الشرق
األوسـط واملجتمـع الـدويل .إننـا نتطلع قدمـاً للعمل معـاً ضمن
بروكنجـز ومـع رشكائنـا لضمان اسـتمرار نجـاح هـذا املشروع.
مع خالص االحرتام والتقدير،
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الجزء األول :الجيوسياسات املتغرية للطاقة
بتغري عميـق مع ظهـور مصادر غري
متـ ّر أسـواق الطاقـة العامليـة ّ
تقليديـة تتحدى النـامذج التقليدية .تح ّول مسـتوردو الطاقة إىل
مصدريـن والعكـس صحيـح ،مـام أدى إىل إعـادة تشـكيل آراء
سـادت عـىل مـدى فـرات طويلـة يف مـا يتعلـق باالتجاهـات
املسـتقبلية بعـد أن طـرأت تغـريات هائلـة عـىل طريقـة التفكري
والعمـل .يسـتمر السـباق مـن أجـل الحصـول عـىل الغـاز يف
التسـارع مـع توقّـع تحـ ّول منـو الطلـب عـىل الطاقـة يف غالبيتـه
مـن الجهـات غـري التابعة ملنظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية
إىل الـدول التابعـة لهـذه املنظمـة .وانقلبـت ظـروف الواليـات
املتحـدة التـي ت ُعتـر أكـر مسـتهلك للطاقـة يف العامل مـن الندرة
إىل الوفـرة .وتـ ّم تطويـر مجـاالت جديـدة حـول العـامل؛ حتـى
قطـر ،أكـر منتج للغاز يف العامل ،إىل توقّع عىل مشـاريع مشـركة
لتطويـر الغـاز الطبيعـي املسـال خارجـاً .أمـا مرص التـي كانت ال
تـزال حتـى اآلونـة األخـرية تصـ ّدر الغـاز الطبيعـي إىل إرسائيـل،
فقـد توقـف عـدد مـن محطـات تغويـز الغـاز الطبيعي املسـال
لديهـا ،وأبرمـت اتفاقيـة بقيمـة  30مليـار دوالر لـرشاء الغـاز
مـن حقـل ليفياتـان اإلرسائيـي الجديـد 2.يسـاعد الغاز األسـرايل
عـىل تلبيـة الطلـب املتزايـد عـىل نحـو مطـرد يف الصني ،ال سـيام
وأنهـا تتطـور لتصبـح أحد أهـم مزودي السـوق يف العـامل .عالوة
عـىل ذلـك ،أشـعلت األزمـة األوكرانيـة مجـددا ً رشارة الجـدال يف
أوروبـا يف مـا يتعلـق بأمـن مخـزون الطاقـة املتوفـر ،واعتامدهـا
عـىل الـواردات مـن روسـيا ،واملصادر البديلـة الحقيقيـة التي ق ّد
تتوفر.

النتائج الرئيسية
تنامـي الطلـب الصينـي عـىل الطاقـة وتراجـع اعتـامد الواليـات
املتحـدة عـىل الـواردات أسـواق الطاقـة يف تغـر مسـتمر .وفقـاً

لــ“أي إتـش إس” ،وصلـت املسـاهمة ذات القيمـة املضافـة
التـي تسـجلها مصـادر النفـط والغـاز األمريكيـة غـري التقليديـة
والصناعات ذات الصلة إىل  284مليار دوالر يف العام 1,8( 2012
باملئـة مـن الناتـج املحـي اإلجـاميل) ومـن املتوقـع أن ترتفـع إىل
 533مليـار دوالر سـنوياً مـع حلـول العـام  3.2025إال أ ّن الصـني،
التـي شـيئاً فشـيئاً سـتصبح االقتصـاد األكر يف العـامل ،قد تخطت
الواليـات املتحـدة كأكـر مـورد للغاز يف العـامل .ومع منـو الطبقة
املتوسـطة يف الصـني وتزايـد طلبهـا بظـروف معيشـية أفضـل،
سـيتعني عـىل البـالد أن تع ّجـل يف مواجهـة مشـكلة نوعيـة املياه
والهـواء املتدهـورة .هـل ستسـتبدل الصني جز ًءا مـن قدرتها عىل
توليـد الكهربـاء التـي تعمـل بالفحم بتوليـد الطاقـة التي تعمل
بالغـاز؟ إن حصـل ذلـك ،كـم مـن الطلـب العاملـي عـىل الغـاز
الطبيعـي املسـال سـيأيت مـن الصني يف العقـود املقبلـة؟ باإلضافة
إىل ذلـك ،هـل سـتتمكن الـرشكات الصينية وغريها مـن الرشكات
مـن اسـتخراج الغـاز غـري التقليـدي ،نظرا َ ملخـزون الدولـة الكبري
عـىل األرجح مـن ميثان طبقـة الفحم الحجري والغـاز الصخري؟
هـل سـتتيح الصفقـة التـي أبرمتها الصـني مع روسـيا بقيمة 400
مليـار دوالر الفرصـة للصـني أن تسـتبدل الكهربـاء التـي تعمـل
بالفحـم أو أنهـا سـتزيد إىل قدرتهـا الراهنـة عىل توليـد الكهرباء
4
التـي تعمـل بالغـاز لتلبيـة الطلـب املتزايـد عـىل نحـو مطـرد؟
كيـف سـثؤث ّر هذه الصفقة عـىل اإلمدادات الروسـية إىل أوروبا؟
قـد تجـد روسـيا منفعـ َة اقتصاديـة يف السـعي إىل إيجاد أسـواق
جديـدة يف حـال هـددت املنافسـة مـن مصـادر غـري تقليديـة
ومصـادر غـاز جديـدة بخفـض األسـعار األوروبية أكـر من ذلك.
إ ّن أسـواق الغـاز اإلقليميـة غـري منظّمـة :فقـد هبطـت األسـعار
يف الواليـات املتحـدة برسعـة مـع وصـول الغاز الصخـري املحي،

 2جون ريد ،”Israel’s Leviathan Partners Target $30bn Supply Deal with BG“ ،ذا فاينانيشال تاميز 29 ،يونيو http://www.�.com/ ،2014
.intl/cms/s/0/7a51810a-�6e-11e3-9a4a-00144feab7de.html#axzz36l3gd0MB
 3أي إتش إسAmerica’s New Energy Future: The Unconventional Oil and Gas Revolution and the US Economy. Volume 3:“ ،
 ،”A Manufacturing Renaissanceتقرير صادر عن أي إتش إس ،سبتمر http://www.energyxxi.org/sites/default/ﬁles/ﬁle-tool/ ،2013
.Americas_New_Energy_Future__Exec_Sum.pdf
 4ألكيس أنيشوك ،”As Putin Looks East, China and Russia Sign $400-billion Gas Deal“ ،رويرز 22 ،مايو http://uk.reuters.com/ ،2014
article/2014/05/21/uk-china-russia-gas-idUKKBN0E10S320140521.
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يف حين أن األسـعار يف أوروبـا أعلى بثالثـة أضعـاف وحتى أعىل
مـن ذلـك يف آسـيا .يف اليابان ،أشـعلت األسـعار املرتفعـة مجددا ً
رشارة الجـدال حـول الطاقـة النوويـة والفحـم ،وسـ ُيعاد تشـغيل
5
عـدد مـن املحطـات النوويـة يف األشـهر املقبلة.
ومـن املتوقـع أن يتضاعـف الطلـب على الغـاز الطبيعـي مـع
حلـول العـام  ،2040وال يُعـزى ذلـك فقـط إىل كونـه الوقـود
األحفـوري األنظـف ،إمنـا أيضـاً إىل وفرتـه وتوفّـره 6.وسـيتم عىل
الـدوام اسـتغالل مخزونـات جديـدة يف الرشق األوسـط .تسـتأثر
دول مجلـس التعـاون الخليجـي باإلضافـة إىل إيـران على 67
باملئـة مـن احتياطـي الغـاز الطبيعـي يف العـامل وهـي مسـؤولة
عـن  65باملئـة مـن تجـارة الغـاز وعلى أكثر مـن  40باملئـة مـن
إمـدادات خـط األنابيـب 7.ورغـم أن هـذه الـدول زادت مـن
إنتاجهـا ،إال أنـه يبـدو أن الطلـب املحلي يبتلـع أي إمـدادات
إضافيـة بسـبب أسـعار املسـتهلك املدعومة جـدا ً .نتيجـة لذلك،
ليـس مـن املفاجـئ أ ّن تلجـأ بعـض الـدول الخليجيـة أيضـاً إىل
الطاقـة النوويـة واملصـادر املتجددة كوسـائل تسـاعد على تلبية
الطلـب املتزايـد على نحـو مطـرد .مـع ذلـك ،تبـدو احتماالت
أن يصبـح الفحـم ،وليـس النفـط ،مصـدر الوقـود املهيمـن يف
املسـتقبل القريـب.
يتوفـر احتياطـي ٍ
كاف مـن الغاز يسـمح للكهرباء املولـدة بالغاز
أن تنافـس الكهربـاء املولـدة بالفحـم ،إال أن فـرض رضيبـ َة على
الكربـون يبـدو أمـرا ً رضوريـاً لتشـجيع التغيير .ويف حين ميكـن
لتوسـيع حصـة الغاز مـن إنتاج الطاقـة أن يخفف مـن انبعاثات
لـكل يشء مثنـه .لقـد عـاد
ثـاين أكسـيد الكربـون العامليـة ،إال أن ّ
أحـد مصانـع توليـد الطاقـة يف أستراليا إىل اسـتعامل الفحـم
األرخـص بـدالً مـن االسـتمرار يف اسـتعامل الغـاز املسـتخرج
محليـاً واألغلى مثنـاً 8.إذا سـادت قواعـد السـوق الحـرة ،سـيفوز
الفحـم األرخـص مثناً ،مـع العواقب املصاحبة لذلك عىل مسـتوى
التلـوث واالحتبـاس الحـراري.
الغـاز متوفـر؛ والخيـارات املطروحة هـي إما االسـتثامر يف موارد
غـاز جديـدة ،ال سـيام املـوارد املتواجـدة يف الشرق األوسـط،
أو السماح بالعـودة إىل توليـد الكهربـاء التـي تعمـل بالفحـم

يف املسـتقبل .لطاملـا اعتُبر تنـوع الطاقـة مك ّونـاً أساسـياً ألمـن
الطاقـة ،لذلـك يبـدو مـن غري املرجـح أن يصبـح الغـاز الطبيعي
مصـدر الوقـود الوحيـد املهيمـن ،خصوصـاً وأن مصـادر الوقـود
األخـرى سـتصبح أرخـص .وقد شـهدنا عودة إىل اسـتعامل الفحم
يف أستراليا يف بعـض الحـاالت حيـث كان الغـاز يُسـتخدم .إىل
أي مـدى يبـدو احتجـاز ثـاين أكسـيد الكربـون وتخزينـه حقيقة
تكنولوجيـة وتجاريـة؟ ويف ظـل وجـود عـد ٍد كبير مـن املتغريات
والعوامـل املجهولـة ،كيف عسـانا أن نفهم مسـتقبل سـوق الغاز
والطاقة؟
مـن املتوقـع أن ترتفـع إمـدادات الغـاز الطبيعـي التقليديـة
وغير التقليديـة ،مـع توسـع جغـرايف ناتـج عـن ازديـاد أهميـة
أسـواق الغـاز اإلقليميـة .عىل مسـتوى إمدادات الغـاز الطبيعي،
تخلـص أغلبيـة التقييمات والدراسـات إىل وجـود إمـدادات من
الغـاز الطبيعـي التقليـدي وغير التقليـدي تكفـي لتلبيـة طلـب
الجيـل القـادم يف املسـتقبل .بعـض كميـات الغـاز املنتـج هـو
منتـج ثانـوي ناتـج عـن إنتـاج النفـط الخـام (الغـاز املصاحـب)،
مما يعنـي أن تطـور الغـاز يف بعـض الـدول ،على غـرار العراق،
يرتبـط ارتباطـاً وثيقاً بسـوق النفـط .ولكن يف الواليـات املتحدة،
يُعتبر إنتـاج الغـاز مـن الصخـر الزيتـي مسـتقالً يف الغالـب
عـن اسـتخراج النفـط .سـيعتمد معـدل التطـور يف قطـاع الغـاز
على اسـتثامر رأس املـال ،ويف كثيرٍ مـن األحيـان ،على وجـود
سـوائل الغـاز الطبيعـي .يف كلمتـه االفتتاحيـة ،يقـول سـعادة
الدكتـور سـيد محمد حسين عـاديل ،األمين العام ملنتـدى الدولة
املصـدرة للغـاز“ :إن اسـتثامر مصـادر الغـاز يتطلـب رأس مـال
كبير .وبالتـايل ،مـن الضروري وضـع آلية أسـعار معقولـة لتأمني
التمويـل لتطويـر الغـاز الصخـري” .ولكـن نظـرا ً لتاريـخ تقلـب
أسـعار الغـاز ،قـد يـرى املسـتثمرون أن املخاطـر عاليـة جـدا ً،
ال سـيام بعـد انهيـار أسـعار الغـاز يف الواليـات املتحـدة بسـبب
ثـورة الغـاز الصخـري .ثانياً ،شـهدت أسـواق الغـاز اإلقليمية منوا ً
قويـاً بسـبب صعوبـة نقـل الغـاز وتكلفتـه – خطـوط األنابيـب
والشـحن املتخصـص ومحطـات اسـترياد وتصدير الغـاز الطبيعي
كان لهـا مثنهـا .وبالتـايل ،تعتمـد ربحيـة الغـاز عىل قـرب املصدر
مـن املسـتهلك.

 5جاكوب أديلامن وإميي أوراب ،”Japan’s Tepco Faces Down Protest to Press Ahead with Atomic Restarts“ ،بلومبريغ 26 ،يونيو ،2014
.http://www.bloomberg.com/news/2014-06-26/tepco-faces-down-protest-to-press-ahead-with-atomic-restarts.html
 6وكالة الطاقة الدولية ،وورلد إيرنجي أوتلوك( ،2013 :باريس ،مطبعة أي إي آي.)2013 ،
“ 7النرشة اإلحصائية للطاقة يف العامل للعام  3102الصادرة عن رشكة يب پي” ،يب پي ،يونيو http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/ ،2013
statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf.
 8أنابيل هيبوورث ،”Gas Prices Force Switch to Coal for Power Stations “ ،ذا أوسرتاليني 6 ،فرباير http://www.theaustralian.com. ،2014
au/business/mining-energy/gas-prices-force-switch-to-coal-for-power-stations/story-e6frg9df-1226819086580?nk=24f5d570116
805cf4c619c1196253263.
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ال تـزال عمليـة اسـتخراج الغـاز الطبيعـي غير التقليديـة يف
مراحلهـا األوىل .وتشـمل املخاوف البيئية األكثر إلحاحاً املصاحبة
السـتخراج الغـاز الصخـري تلـوث امليـاه ،وتدهـور نوعيـة الهواء
(مـن تسرب غـاز امليثـان على سـبيل املثـال) ،وإدارة املخلفـات
السـائلة املتكسرة ،والـزالزل الناتجـة عـن النشـاط البشري .وال
تـزال املناظـرات األكادمييـة التـي تناقـش هـذه املخـاوف قامئـة،
ويف بعـض الـدول األوروبيـة والواليـات املتحـدة (كنيويـورك
ونيوجيريس وفريمونـت على سـبيل املثـال) ،انطلقـت أعمال
البحـث عـن احتياطيـات محتملـة .وتجـدر اإلشـارة إىل أن
املامرسـات الصناعيـة تحسـنت ،وأن العمـل يجـري على قـدمٍ
وسـاق لتطويـر تكنولوجيـات احتجـاز امليثـان الهـارب وطـرق
معالجـة املخلفات السـائلة بشـكل أفضل التي تسـتخدم كميات
أقـل مـن امليـاه .باإلضافـة إىل ذلك ،تسـتمر األنظمـة يف الواليات
املتحـدة يف التطـور ،وباتـت مجهـزة تجهيـزا ً أفضـل ملعالجـة
املخـاوف البيئيـة.
على أيـة حـال ،مـن الصعـب أن نتخيـل عـودة هـذا املـارد إىل
قمقمـه .يف الواليـات املتحـدة ،تبـدو إدارة معلومـات الطاقـة
أكيـدة بشـكلٍ متزايـد أن مسـتويات اإلنتـاج ال تنخفـض بعـد
مـرور السـنوات األوىل على اسـتخراج الغـاز .وبالتـايل ،تتوقـع
الوكالـة أن البلاد سـتنعم نسـبياً بغـاز طبيعـي أرخـص ملـدة ال
تقـل عـن  30إىل  40عامـاً ،إن مل تكـن أطـول مـن ذلـك 9.ومـن
األسـئلة املطروحـة حاليـاً ،تلـك التـي تناقـش قـدرة دول أخـرى
حـول العـامل عىل الوصـول إىل مخزونهـا من الغاز غير التقليدي،
ومتـى سـتتمكن مـن فعـل ذلـك إن كان احتمال حصـول ذلـك
واردا ً .وهنـا ،ال بـ ّد مـن إلقـاء الضـوء على عـد ٍد مـن العوامـل
املهمـة ،ومنهـا تطـور السـوق ،وتوفـر البنيـة التحتيـة ،وصناعـة
الخدمـات الربية ،وإطـار العمل التنظيمي املناسـب ،واإلمدادات
املتوفـرة للميـاه .ولكـن مـن املحتمـل أن املزيـد مـن إمـدادات
الغـاز غير التقليديـة سـتتوفر يف بعـض الـدول ،عىل غـرار الصني
واألرجنتين وجنـوب أفريقيـا واململكـة املتحـدة وغريهـا.
إنّ اسـتمرار منـو الطلب الصينـي عىل الطاقة والقيـود املفروضة
على قـدرة الطاقـة الخضراء يف أوروبـا سـيزيد من شـهية هذه
الـدول على مخزونـات الغـاز والنفـط املتواجـدة يف روسـيا
والشرق األوسـط .إال أنّ الطلـب املحلي الضخـم يف الشرق
األوسـط بـدأ ينافـس صـادرات الطاقـة.
سـتعتمد أغلبيـة جهـة الطلـب يف السـوق على استراتيجية

الصين للطاقـة .نظـرا َ ملخزونهـا األسـايس ،حيـث يسـتأثر الفحـم
بنحـو  60باملئـة مـن إنتاجهـا للطاقـة ،إال أن التلـوث املصاحـب
السـتعامل الفحـم ،ومـا ينتـج عـن السـيارات ،سيسـبب مخاوف
كبيرة .نتيجـة لذلـك ،يتصاعد ضغط الشـعب الختذال اسـتعامل
الفحـم بشـكل يحـثّ الحكومـة على البحـث عن مصـادر أخرى
للطاقـة .متتلـك الصين أكبر برنامـج نـووي يف العـامل ،ولكـن
حتـى مـع التوسـيعات املخطـط لهـا ،مـن املتوقـع أن ال يسـتأثر
هـذا القطـاع على أكثر مـن  10باملئـة مـن مـزودات الكهربـاء
يف العـام  .2030كذلـك ،وضعـت الصين لنفسـها أهدافـاً إلنتـاج
عـا ٍل جـدا ً مـن الغـاز الصخـري تصـل إىل  50مليـار متر مكعـب
يف العـام  2015و 100مليـار متر مكعـب يف العـام  ،2020مما
يتطلـب  15ألـف منصـة لتحقيق أهداف العـام  .2020قد يكون
احتياطـي الغـاز الصخـري يف الصين أعىل مبعـدل  100باملئة مام
هـو عليـه يف الواليـات املتحـدة ،إال أن الجيولوجيـا تبـدو أكثر
تعقيـدا ً والوصـول إليهـا على األرجـح أكثر تكلفـةً ،مما يـؤدي
إىل إبطـاء توسـع القطـاع إىل أن يشـهد املزيـد مـن التطـورات
التكنولوجيـة 10.وحتـى ذلـك الحين ،سـتعتمد الصني بشـدة عىل
الـواردات اآلتيـة من الرشق األوسـط وروسـيا .اآلن وقد أصبحت
الواليـات املتحـدة مكتفيـة ذاتيـاً ،أصبحت الصني أهم مسـتهلك
لغـاز الشرق األوسـط ونفطـه .نتيجـ ًة لذلـك ،عملـت رشكات
النفـط الصينيـة الدوليـة على إثبـات وجودهـا بشـكلٍ كبير يف
املنطقـة منـذ العام  1983حين انتقلت الرشكة الصينية لهندسـة
النفـط وأعمال البنـاء إىل الكويـت والعـراق للمـرة األوىل.
قـد تتجـه أوروبـا التـي تعتمـد حاليـاً بشـدة على اإلمـدادات
الرنويجيـة واألملانيـة والجزائريـة والروسـية لتلبيـة حاجتهـا ،إىل
جهـات أخـرى مع تطـور األزمـة يف أوكرانيا .كام قد تتجـه أوروبا
إىل مصـدري غـاز أمريكيين جـدد ،إال أن هـؤالء سـيتجهون على
األرجـح إىل آسـيا حيـث أسـعار السـوق اإلقليميـة مرتفعـة أكرث.
ويتعين على أوروبـا أيضاً أن تفكّـر يف اللجوء إىل مـزودي الرشق
األوسـط وشمال أفريقيـا ،مسـتفيد ًة رمبـا مـن شـبكة خطـوط
األنابيـب الكثيفـة التي تربط شمال أفريقيا ببعـض أجزاء الرشق
األوسـط .ومـع تطـور خطـوط األنابيـب يف الشرق األوسـط ،قـد
تسـعى أسـواق جديـدة إىل اإلسـتفادة مـن إمدادات الغـاز هذه
والتـي هـي أرخـض على األرجـح ،إال أنهـا تعتمـد على اسـتقرار
املنطقـة وعلى االسـتثامر الرأسمايل املقبـل .أمـا روسـيا ،فهـي ال
تـزال تقـ ّدم ألوروبـا اسـتقرار جـزء مـن اإلمـداد ،وإن االقرتاحات
التـي تقضي بـأن أوروبـا سـتبحث يف مـكان آخر عـن اإلمدادات
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قـد تكـون مجرد مواقف سياسـية 11.يف كلمته ،قـال اللورد ديفيد
هـاول مـن جيلدفـورد ،وزيـر الدولـة السـابق لشـؤون الطاقة يف
اململكـة املتحـدة“ :ستسـتمر أوروبـا طبعاً بشراء الغـاز الرويس،
إال أن الفـارق هـو أنهـا مـن اآلن فصاعـدا ً سـيكون موقفهـا جيد
على نحـو متزايـد كمسـتهلك” .ويف مـا يتعلـق بخـط أنابيـب
إنرتكونكتر ،والـذي التي تربط اململكـة املتحدة بأوروبـا القارية،
أشـار اللـورد هويـل أنـه “سـ ُيصار إىل ترسيعهـا مـن الغـرب إىل
الشرق ومـن الشمال إىل الجنـوب لتتمكـن من تلبيـة النقص يف
أوروبا الوسـطى بشـكل أسـهل” ،مشيرا ً إىل أن الرنويج مستعدة
لتزويـد مناطـق أبعـد عـن طريـق خطـوط األنابيـب يف خريطـة
أوروبـا الواسـعة النامية.
وقـد سـبق أن وضـع صنـاع السياسـية األوروبيون أهدافاَ قاسـية
إلزالـة ثـاين أكسـيد الكربـون مـن أوروبـا عـن طريـق التحـول
إىل تكنولوجيـات الطاقـة الخضراء ،كطاقـة الريـاح والطاقـة
الشمسـية .ال ّ
شـك أن هـذه الخطـوة تطلبـت تكاليـف جديـدة
ضخمـة ورضائـب على االنبعاثـات عن طريـق آلية خطـة تجارة
االنبعاثـات والرضائـب املفروضـة على الكربـون التـي وضعهـا
االتحـاد األورويب ،وسـاعدت قـدرة الطاقة املتجـددة عىل التقدم.
أغلـق الحظـر الفـوري املصانـع التـي تعتمـد عىل إحـراق الفحم
مرسـلة كميـات كبيرة مـن الكربـون يف الوقـت الـذي سـيطرت
مصـادر الطاقـة الخرضاء كالرياح والشـمس وغريهـا .هذا وت ُثبت
أملانيـا أن األمـر ممكـن ،إال أن أوروبـا ،على غـرار بقيـة مناطـق
العـامل ،ستسـتمر يف االعتامد على الوقود األحفوري يف املسـتقبل
القريب.
رغـم ذلـك ،تـزداد نسـبة الطلـب على الغـاز يف منطقـة الشرق
األوسـط .إ ّن معـدالت اسـتهالك الطاقـة لـكل فـرد يف دول مثـل
اإلمـارات العربيـة املتحـدة واململكـة العربيـة السـعودية هـي
األعلى يف العـامل ،ويسـتمر الطلـب على الكهربـاء يف االرتفاع مع
تطور اقتصاداتها .تقدم معظم دول الرشق األوسـط دعامً سـخياً
للطاقـة ،دعماً يبـدو غير مسـتدام نظـرا ً للعجـز املـايل املتنامـي
الـذي تعـاين منـه هـذه البلـدان .هـذا ومـن املحتمل أن تسـاعد
اإلمـدادات الهائلـة غير املسـتغلة يف كل من العـراق وإيران عىل
تلبيـة الطلـب املتزايـد ،ولكـن بالنظـر إىل الجغرافيـا السياسـية
الحاليـة ال يبـدو أ ّن ذلـك سـيحصل يف املسـتقبل القريـب.
غالبـاً مـا ت ُعتبر الحاجـة لكسـب إيـرادات خارجيـة ،والنفقـات
الحكوميـة املتزايـدة ،والحاجة لرأس املال لإلسـتثامر يف الصناعة،
وارتفـاع األسـعار ،وسياسـات خطـوط األنابيـب القـوى الدافعـة

وراء تشـجيع الصـادرات على حسـاب عـدم تلبيـة الطلـب
املحلي .فعلى سـبيل املثـال ،يخطـط العـراق لتطويـر مرافـق
عامئـة لتصديـر الغـاز الطبيعـي املسـال يف الجنوب ضمـن اتحاد
بقيـادة رشكـة شـل ،بينما تسـعى كردسـتان العـراق يف الشمال
لتصديـر املزيـد مـن الغـاز لرتكيـا مـع حلـول العـام  2016عبر
خطـوط األنابيـب .ويف الوقـت عينـه ،ال يـزال نقـص الكهربـاء يف
العـراق شـائعاً ،حيث يُصار إىل اسـترياد كميات كبيرة من الوقود
السـائل والكهربـاء مـن إيـران .وبالتـايل ،قد تواجه سـيناريوهات
تصديـر الغـاز العراقـي يف املسـتقبل تحديـاً متمثلاً يف زيـادة
الطلـب املحلي.
تشير إمـدادات الغـاز الجديـدة يف الشرق األوسـط وكذلـك
املنافسـة مـن مصـادر أمريكيـة إىل عدم اليقني بشـأن مبسـتقبل
أسـواق الغـاز يف الشرق األوسـط .يُعتبر النفـط سـوقاً عامليـاً،
لكـن يتـم توريـد الغـاز إىل األسـواق اإلقليميـة ويتطلـب بنيـة
تحتيـة إقليميـة ال تتطـور إال يف األماكـن حيـث تسـود ثقة كافية
باملؤسسـات القانونيـة والسياسـية واالجتامعيـة لتربير االسـتثامر
الـكايف .يف العـراق ،لقيـت عمليـة التطـور االقتصـادي تباطـؤا ً
ومنعـت األغلبيـة مـن االزدهار وذلك بسـبب االفتقـار إىل اتفاق
بين الحكومـة االتحاديـة يف بغـداد وحكومـة اقليـم كردسـتان
يف إربيـل ،باإلضافـة إىل اإلصالحـات القانونيـة غير املكتملـة،
والبريوقراطيـة املرتهلـة ،وغيـاب القطـاع الخـاص واالفتقـار
إىل روح املبـادرة ،والنـزاع الفيـدرايل ،وغيـاب التناغـم الدينـي،
واإلرهـاب .ولكـن ،قبـل التقـدم الـذي أحرزتـه الدولة اإلسلامية
يف العـراق والشـام (داعـش) يف يونيـو  ،2014كانـت محطـات
توليـد الكهربـاء متوفرة ،وإنتاج الغاز يشـهد ارتفاعـاً ،وكان إنتاج
النفـط الخـام يف العـراق قـد وصـل إىل أعلى مسـتوياته خلال
 53عامـاً .رغـم أن العـراق مل يكـن قـادرا ً على تحقيـق أهدافـه
الطموحـة يف مجـال النفـط للعـام  ،2020ظهـر بعـض التفـاؤل
يف مـا يتعلـق مبسـتقبله االقتصـادي .ولكـن اآلن ،غـاب عـدد من
مشـاريع تطويـر الغـاز غير املصاحـب الجديدة ،كمشروع عكاز
يف األنبـار ومشروع املنصوريـة يف ديـاىل  .باإلضافـة إىل ذلـك،
اسـتولت قـوات البيشـمركة الكردية عىل محافظـة كركوك الغنية
بالنفـط ،وتسـعى للحصـول على اسـتقالل كردسـتان ،وهـو أمـر
ميكن أن يؤدي إىل املزيد من التشـعبات السياسـية واالقتصادية.
يف حـال تـ ّم تخفيـف العقوبـات الدوليـة على إيـران أو إلغاؤها
تدريجيـاً ،فمـن املرجـح أن إيـران سـتضيف كثيرا ً إىل إنتـاج
املنطقـة مـن النفـط والغـاز والكهربـاء خلال السـنوات القليلـة
املقبلـة .علاو ًة على ذلـك ،ميكـن أن توفر إيـران أيضـاً إمدادات

 11لؤي الخطيب ،”Market Pressure: The Energy Winners and Losers“ ،املنتدى الدويل للطاقة 15 ،مايو http://www.ief.org/news/ ،2014
market-pressure-the-energy-winners-and-losers.
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الغـاز لباكسـتان والهنـد املتعطشـتني إىل الطاقـة .وقـد كافحـت
إمـدادات الغـاز يف املنطقـة يف بعـض األوقـات ملواكبـة الطلـب.
كما عـاىن كل مـن الكويت واإلمـارات العربية املتحـدة واململكة
العربيـة السـعودية نقصـاً يف الغـاز يف السـنوات األخيرة ،ولكـن
املنطقـة متتلـك احتياطيـات غـاز كافيـة لتلبيـة الطلـب املحلي
وتزويـد بقيـة العـامل يف حـال توفـر االسـتثامر وتـ ّم التغلـب عىل
كل مـن اإلمـارات العربيـة
التعقيـدات التقنيـة .هـذا وتلتـزم ّ
املتحـدة واململكـة العربيـة السـعودية بالتغلـب على التحـدي
الـذي تواجهانـه مـن خالل تقديم اسـتثامرات أساسـية لتحسين
إنتاج الغاز بهدف تلبية الطلب املحيل .ويف كلمته ،أشـار سـعادة
الدكتـور محمـد بـن صالـح السـادة ،وزيـر الطاقــة والصناعة يف
دولـة قطـر إىل أ ّن “قطـر سـتحافظ على مركزهـا البارز يف سـوق
الطاقـة العامليـة لسـنوات عديـدة .وقـد أثبتـت قطر أنهـا مصدر
طاقـة موثـوق يتمتـع بقـدرة عاليـة على تلبيـة ظـروف السـوق
املتغيرة والحيويـة” .ويف هـذا السـياق ،تبقـى قطر املـزود األكرب
للغـاز الطبيعـي امل ُسـال يف العـامل ،إال أنـه قـد تسـبقها أستراليا
12
والواليـات املتحـدة يف املسـتقبل القريـب.

عامليـاً يف مجـال احتجـاز الغاز الصخري وتقنيـات اإلنتاج الخاصة
بـه ،فـرص تجاريـة مـن خلال مسـاعدة الصين على تطويـر
احتياطـي الغـاز الصخـري الصعبـة تقنيـاً ،يف حين أن االسـتثامر
الصينـي يف إنتـاج الطاقـة األمرييك ميكـن أن يق ّدم سـيناريو نافع
لـكال الطرفين – رغـم أن بعـض السياسـيني األمريكيين يظنـون
عكـس ذلك.

إن تحـ ّول الواليـات املتحـدة مـن مسـتورد للغـاز إىل ُم َص ِـدر لـه
يغير ديناميكيـات عالقاتهـا مـع
ورمبـا للنفـط يف املسـتقبل قـد ّ
منطقـة الشرق األوسـط .إ ّن خسـارة السـوق األمريكيـة شـهدت
تحـ ّول الشرق األوسـط إىل الصين للحصـول على اسـتثامرات
محتملـة ،مطـورا ً رشاكات جديـدة مـع رشكات النفـط الدوليـة
الصينيـة لتطويـر مواردهـا .رغـم ذلـك ،حتـى وإن كانـت فكـرة
اعتماد الواليـات املتحـدة املبـارش على نفـط الشرق األوسـط
رضبـاَ مـن رضوب األسـاطري ،تبقـى إيـرادات النفـط الناتجـة
عـن رشكات النفـط الدوليـة األمريكيـة مهمـ ًة بالنسـبة لالقتصاد
األمريكي .تنعـم أكبر رشكات النفـط األمريكيـة بوجـود كبير يف
املنطقـة ،متامـاً كغريهـا مـن رشكات الهندسـة األخـرى .كذلـك،
يُعـد إنفـاق دول الخليـج يف مجـال الدفـاع على أنظمـة الدفـاع
والحاميـة األمريكيـة أمرا ً أساسـياً .يف كلمته الرئيسـية يف املنتدى،
أشـار سـعادة النائـب عدنـان الجنـايب إىل أن نحـو  70باملئـة من
عائـدات نفط الرشق األوسـط وشمال أفريقيا يُنفق عىل السـلع
والخدمـات واالسـتثامرات األمريكيـة .ويتجلى السـؤال األسـايس
حـول إمكانيـة مشـاركة الصين يف تـويل بعـض مسـؤولية تأمين
األمـن يف املنطقـة ،وهـو دور اضطلعـت بـه الواليـات املتحـدة
على مـ ّر التاريـخ .يبـدو أنه ال مفر مـن تقارب مسـتهليك الطاقة
الكبرييـن يف سـوق الطاقـة مع تحـول الواليات املتحـدة إىل مزود
أسـايس .ميكـن أن تربـح الواليات املتحـدة ،عىل اعتبارهـا الرائدة
 12روبريت توتل ،”A Little Less Rich: Qatar Gas Dominance Challenged“ ،بلومبريغ 2 ،أبريل http://www.bloomberg.com/ ،2014
news/2014-04-01/a-little-less-rich-qatar-gas-dominance-challenged.html.
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الجزء الثاين :االقتصاد السيايس يف الرشق األوسط وآسيا
يسـتمر الطلـب على الطاقـة العامليـة يف النمـو رغـم التباطـؤ
االقتصـادي يف االقتصـادات املتطـورة .يف عـامل حيـث ال يـزال 1,2
مليـار نسـمة يفتقـرون إىل الكهربـاء ،كما يـأيت تأمين إمـدادات
الطاقـة على رأس جـدول األعمال السـيايس لعـد ِد مـن الـدول
الناميـة .إال أ ّن انبعاثـات ثـاين أكسـيد الكربـون ،والتلـ ّوث،
واسـتنزاف املـوارد ،والنفايـات ،واإلسـتهالك الزائـد ،واملصـادر
املتجـددة وغير التقليديـة ،ودعم املنتج واملسـتهلك قد أشـعلت
كلهـا رشارة الجـدال حول الحسـنات النسـبية الناجمـة عن أنواع
مختلفـة مـن إمـدادات الطاقـة.
يف غضـون ذلـك ،ال تـزال االقتصاديـات املتطـورة والناميـة يف
الرشق األوسـط وآسـيا تشـهد منـوا ً اقتصاديـاً يف ٍ
وقت يشـهد فيه
مزيـج الطاقـة لديهـا حال ًة من التغري املسـتمر ،حيث تسـعى كل
دولـة وراء مجموعـة مـن املصـادر .ويضـم املزيـج النفـط والغاز
والطاقـة النوويـة والفحـم والطاقـة املائيـة ،والطاقـة املتجـددة
والغـاز الصخـري غير التقليـدي .لسـوء الحظ ،مـع ضخامة دعم
الطاقـة ،ال وجـود السـتثامرات حاسـمة لضمان فعاليـة الطاقـة.
كل دولـة مزيجهـا الفريـد من إمـدادات الطاقة،
هـذا وسـتمتلك ّ
اسـتنادا ً إىل مصـادر الدعـم املـادي ،كالقـرب من مصـادر الطاقة،
ومسـتوى التطـور االقتصـادي .وبالنسـبة للـدول التـي متتلـك
املـوارد ،سـيعتمد الكثير عىل مؤسسـاتها االقتصادية والسياسـية.
فهـل تخـدم أسـواقها املحليـة أوالً مـن خلال تلبيـة حاجتهـا ،أم
تبيـع إنتاجهـا للسـوق العامليـة بأسـعار أعىل؟
أمـا البلـدان التـي تفتقـر للمـوارد ،فسـتواجه معضلـة تأمين
إمـدادات بأسـعار معقولـة مـن دون االعتماد على أي مصـدر
وحيـد .ت ُقـاس أسـعار إمـدادات الطاقـة بالنسـبة للقـدرة على
تبديـل املصـادر .حيـث إ ّن السـهولة التـي اسـتبدل بهـا أحـد
مـزودي الطاقـة الكهربائيـة األسترالية الفحـم إىل الغـاز وثـم
العـودة مجـددا ً إىل الفحـم تثري أسـئلة حـول قدرة الغـاز الدامئة
كمصـدر لإلمـداد .السـؤال هنـا ،هل سـيدفع ارتفاع أسـعار الغاز
االقتصاديـات الناميـة إىل املحافظة عىل اعتامدهـا عىل الفحم أو
حتـى إىل توسـيعه؟
يف الوقـت عينـه ،ال بـ ّد أن نأخـذ بعين االعتبـار اآلثـار البيئيـة
ملصـادر الطاقـة هـذه .هـل ميكـن أن يسـمح املجتمـع الـدويل
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بازديـاد االعتماد على الفحـم؟ يُضـاف إىل ذلـك مشـكلة الدعـم
التـي ترفـع الطلـب ومـا ينتـج عنـه مـن اسـتخدام للطاقـة غير
الفعـال ،وبالتـايل تشـويه األسـواق اإلقليميـة.

النتائج الرئيسية
مـن شـأن اعتبـارات األسـعار أن تـؤدي إىل توسـيع متجـدد يف
اسـتعامل الفحـم ،رغم أن االعتبارات البيئيـة يف عد ٍد من الدول
املسـتهلكة الرئيسـية ،كالصين ،قـد تخفـف مـن هـذا النمـو .ال
يـزال الفحـم مصـدر الوقـود املهيمـن لتوليـد الطاقـة الكهربائية
حـول العـامل .ويشـهد اسـتعامله توسـعاً يف آسـيا حيـث تعتمـد
أكبر ثلاث اقتصـادات يف املنطقـة (الصين والهنـد وأندونيسـيا)
على مصانـع توليـد الطاقـة الكهربائيـة التـي تعمـل بالفحـم.
متتلـك هـذه الـدول الثالثـة مـوارد فحـم هائلـة ،رغـم أن الهنـد
لجـأت إىل االسـترياد مـن إندونيسـيا وأستراليا وجنـوب أفريقيـا
والواليـات املتحدة ،نظـرا ً لعدم الكفـاءة البريوقراطية وصعوبات
النقـل .حيـث وصلـت واردات الفحـم الحـراري يف العـام 2013
إىل نحـو  20باملئـة ،مـع تكبـد منتجـي الطاقـة الخسـائر بسـبب
أسـعار الفحـم األعلى واملطالبـة بتعرفـة مرتفعـة .ومـن املتوقع
أن ترتفـع أسـعار الفحـم مع بـدء أندونيسـيا بأخذ مسـألة حظر
الصـاردات بعين االعتبـار تلبيـ ًة للطلـب املحلي.
يعتمـد  60باملئـة مـن إنتـاج الطاقـة يف الصين على الفحـم،
األمـر الـذي يسـاهم يف إثبـات مكانتهـا كأكبر دولـة باعثـة لثاين
أكسـيد الكربـون يف العـامل .ولكنهـا تواجـه حاليـاً ضغطـاً مـن
الداخـل وكذلـك مـن الخـارج للحـ ّد مـن انبعاثـات الكربـون ،ال
سـيام مـع تعاظـم مشـكلة التلـوث التـي تهـدد بتقويـض رشعية
النظـام السياسـية .حيـث خفّضـت الحكومة اسـتهالك الفحم يف
بعـض املقاطعـات وبـدأت تنظر يف زيـادة واردات الغـاز وتطوير
الغـاز الصخـري وميثـان الطبقة الفحميـة لتلبية الطلـب املتزايد
ولتنويـع مزيجهـا مـن الوقـود أكثر فأكثر .بينما تسـعى الصين
جاهـد ّة إىل تخفيـض اعتامدهـا على الفحـم ،يبـدو تحـول الهند
ظـل معانـاة الهنـد مشـاكل بيئيـة
إىل املـوارد البديلـة أبطـأ يف ّ
وصحيـة إضافيـة نظـرا ً للفقـر الـذي يدفـع الشـعب السـتخدام
الحطـب للطبـخ والتدفئـة.

بينما شـ ّجعت كلفة الوقـود األحفوري املرتفعة تجـدد االهتامم
بالطاقـة النوويـة ،يتحـول عدد من الـدول الراميـة إىل الحدّ من
انبعاثاتهـا إىل الغـاز الطبيعـي الـذي يُعتبر أنظـف أنـواع وقـود
االحتراق .كجـزء مـن تطويـر خليـط الطاقـة املتنـوع ،يتحـول
قسـم كبير مـن آسـيا إىل مـوارد الطاقة النوويـة ،فت ّم تبعـاً لذلك
بنـاء  119مفاعـل مـع وجود  49مفاعـل قيد اإلنشـاء والتخطيط
لــ 100مفاعـل جديد .يتـوزع  60مفاعل نووي ناشـط بني الصني
وكوريـا الجنوبية والهند ،إال أ ّن اليابـان أغلقت مفاعالتها النووية
البالـغ عددهـا  45بعـد حادثـة فوكوشـيام يف مـارس  ،2012رغم
أنهـا تعتمـد عليهـا لتؤمـن  30باملئـة مـن طاقتهـا الكهربائيـة.
ولكـن مـن املتوقـع أن تعـاود اليابان قريبـاً إنتاجها النـووي نظرا ً
الرتفـاع أسـعار مـوارد الطاقـة األخرى ،كالغـاز الطبيعي املسـال،
رغـم أن مـدى هـذه العودة ال يـزال مجهوالً حتى هـذه اللحظة.
كما ابتعـدت أملانيـا كذلك عـن الطاقـة النووية إذ أغلقت سـبع
ضج بهـا العامل بأحداث فوكوشـيام ،وهي
مصانـع يف الفترة التـي ّ
اآلن تخطـط إللغـاء محطاتهـا النوويـة تدريجيـاً مع حلـول العام
 .2022باإلضافـة إىل ذلـك ،يتـم حاليـاً إعـادة النظـر بتكاليـف
العمـل النـووي الحقيقية ،بعد أن ثبـت أن إلغاء املحطات األوىل
كان أقـل تكلفـ ًة مما اعتُ ِقد سـابقاً.
يف الرشق األوسـط ،يقع املفاعل النووي الناشـط الوحيد يف إيران،
وهـو محطـة توليـد طاقـة عـن طريـق النفـط والغـاز والنـووي
جعلـت مـن إيـران ُم َصـدرا ً صافيـاً للكهربـاء للـدول املجـاورة.
تتحـول الـدول يف أماكـن أخـرى مـن املناطـق الغنيـة بالنفط إىل
الطاقـة النوويـة .إذ تخطـط اإلمـارات العربيـة املتحـدة إلنشـاء
أربـع محطـات على أن يبـدأ العمـل بـأوىل املحطـات يف العـام
 .2020أمـا اململكـة العربيـة السـعودية ،فتخطـط إلنشـاء 16
محطـة على أن تكتمل أوىل املحطات يف العام  .2022يف السـياق
عينـه ،يخطـط كل مـن األردن وتركيا لبناء محطـات طاقة نووية.
تتنـوع األسـباب التي تدفع الدول إىل التحـول إىل الطاقة النووية
وتشـمل الرغبـة يف الحـد من االعتامد عىل الفحـم والنفط وامليل
إىل التنويـع بهـدف تلبيـة الطلـب املسـتقبيل الناجـم عـن ازدياد
التحضر وتنامـي السـكان .ولكـن رغم ذلك ،مث ّة حـركات يف هذه
البلـدان تعـارض الطاقـة النووية.
يـرى الكثيرون أن كلفـة توليـد الطاقـة باالعتماد على النفـط
مرتفعـة جـدا ً ،باسـتثناء الـدول الغنيـة بالنفـط .وإذ يبعـث
الفحـم كميـات كبيرة مـن الكربـون ،أصبح الغـاز املصـدر األكرث
شـعبية .تتراوح أسـعار الغـاز اإلقليمـي بين أقل مـن  5دوالرات
يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة و 18دوالر يف اليابـان .يشير
املحللون أن مسـتقبل صادرات الواليات املتحدة ستسـجل سـعر
مبيـع بالجملـة يصـل إىل  11دوالر لـكل مليـون وحـدة حراريـة
بريطانيـة ،سـعر لـن يهـدد عاملقـة الغـاز ذي الكلفـة املتدنيـة

كقطـر وروسـيا واململكـة العربيـة السـعودية ،ولكـن سـيحد من
أسـعارهم وربحيتهـم يف حـال سـجلت الصـادرات األمريكيـة
أرقامـاً هامـة.
كانـت مصـادر الطاقـة املتجـددة كطاقـة الريـاح بطيئـة لتتمكن
مـن التأثير بشـكلِ كبير على سـوق الطاقـة ،رغـم حقيقـة أن
آسـيا متتلـك أفضـل مزيـج مـن التشـميس العـايل وارتفـاع كثافة
املسـتهلكني املحتملين الذيـن يفتقـرون إىل التيـار الكهربـايئ .يف
الحقيقـة ،ميكـن أن الطاقـة الشمسـية قـد تجنـب الحاجـة إىل
إنشـاء شـبكة كهربائية غالية التكلفة يف معظـم املناطق الريفية.
إىل هنـا ،فـإن التكلفـة هـي املشـكلة .كما إ ّن بنـاء محطـات
مكلـف ،مع وصول
الطاقـة املتجـددة املتعددة االسـتعامالت أم ٌر
ٌ
كلفـة املولـد إىل ضعفي املولـدات التقليدية .تقتصر مهمة هذه
املحطـات على توفير الطاقة عىل ٍ
أسـاس متقطـع – كلام أرشقت
الشـمس أو عصفـت الريـاح – وغالبـاً مـا تقع يف مناطـق بعيدة،
مما يجعـل ربطهـا بالشـبكات الوطنيـة أمـرا ً مكلفاً.
أثبتـت التجربـة يف أوروبـا أن الكهرباء التي تولدهـا طاقة الرياح
يف البحـر أغلى مـن املصـادر التقليديـة .رغـم ذلك ،تسـعى عدد
مـن الـدول إىل بنـاء توربينـات مامثلـة ،وتـأيت اليابـان على رأس
هـذه الـدول .ومـن املتوقـع أن تنخفـض التكلفـة مـع تطـور
املنافسـة أكثر فأكثر يف سـوق املولـدات .وقـد حصـل ذلـك يف
منطقـة تولـد الطاقـة الشمسـية محليـاً ،حيـث انخفضـت منـذ
العـام  2008تكلفـة األلـواح الشمسـية كثيرا ً بعد أن كانـت يوماً
مـا باهظـة .لكن يف مطلـق األحوال ،سـيح ّد التقـدم التكنولوجي
يف هـذا القطـاع مـن التكاليـف وسـيجعل منه بديالً منافسـاً أكرث
مـن الوقـود األحفوري.
يف الشرق األوسـط ،ضئيلـةٌ ،إن مل نقـل معدومـة ،هـي العوامـل
التـي تحفّـز األرس على إنشـاء أنظمـة توليـد طاقـة شمسـية
مكلفـة حين تكـون أسـعار الطاقـة الكهربائيـة مد ّعمـة بشـكلٍ
ضخـمٍ وواسـع .ومـن املخطـط إنشـاء مشـاريع واسـعة النطـاق،
وقـد انتهـت أعمال بنـاء بعـض منهـا ،إال أن النمـو السـنوي
للطاقـة املولـدة عـن طريـق الطاقة الشمسـية يف املنطقـة يبقى
أقـل بكثير مما هـو عليـه يف أملانيـا التـي تـأيت على رأس الدول
األوروبيـة يف هـذا املجـال.
يف آسـيا والرشق األوسـط ،مثة سـباق للحصول عىل الغاز بعد أن
عمـدت الـدول إىل الحـ ّد مـن انبعاثـات الكربـون من خلال بناء
مصانـع الغـاز بـدالً من اعتامد بدائـل متجددة متطلبـة ومكلفة.
تسـتخدم محطـات الغـاز تكنولوجيـات سـهلة املنـال وتشـهد
إمـدادات الغـاز التقليديـة وغير التقليديـة منـوا ً؛ إذ يتـم العثـور
على احتياطـات أكرث ويبـدو أن األسـعار تحافظ عىل مسـتوياتها
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الحاليـة .إ ّن الكهربـاء التـي تعمـل بالغـاز هـي خيـار مخاطـره
قليلة ميكنه أن يجذب املسـتثمرين ،ال سـيام يف الرشق األوسـط.
أمـا يف املناطـق األخـرى ،فهـو ال يـزال يُنافسـه الفحم.
تبـدو الـدول املتقدمـة ودول الرشق األوسـط الغنيـة بالنفط غري
قـادرة بشـكلٍ متزايـد عىل تح ّمـل التكلفة العالية لدعـم الوقود،
وهذا ما يجعل ً إصالح الدعم مسـأل ًة سياسـية شـاقة ال مفرمنها
مـع ذلـك ،إ ّن الشـبكة املعقـدة لدعم املنتـج واملسـتهلك للوقود
األحفـوري وكذلـك املصادر النوويـة واملتجددة هي وراء تشـويه
سـوق الطاقـة .تغيـب الكفـاءة االقتصاديـة آلليـة سـعر السـوق
الحـرة عـن مختلـف قطاعات سـوق الطاقـة .قد توهم األسـواق
الفوريـة بوجـود سـوق تنافسـية ،ولكن التمويـن غالباً مـا يكون
ناتجـاً عـن الدعـم املعقـد ،وتخفيـض الرضائـب ،والهبـات .يف
الـدول املتقدمـة ،يتوفـر دعـم املنتجين على شـكل إعفـاءات
رضيبيـة واعتمادات اسـتثامرية ومنـح بشـكلٍ كبري ،حيـث غالباً
مـا يدفـع املسـتهلكون أسـعارا ً أعلى لتمويـل التنميـة يف قطـاع
الصناعـات املتجـددة.
أمـا يف الـدول املتطـورة واالقتصاديـات الناشـئة ،فغالبـاً مـا يتـم
دعـم الوقـود والطاقـة وامليـاه واألغذيـة األساسـية بسـبب الفقر
والرغبـة يف زيـادة معـدل التطـور االقتصـادي مع زيادة السـكان
وارتفـاع مسـتوى التحضر .قريبـاً سيرى املسـتهلكون أنـه مـن
حقهـم الحصـول على أسـعار منخفضـة وتبقى الحكومـات رهن
برامـج دعـم غالبـاً مـا تكـون غير مسـتدامة وغير مربرة.
يُعتبر دعـم الوقـود آليـ ًة عميـاء ،ال سـيام وأنهـا غير فعالة وغري
منصفـة .حيـث تذهب غالبية املكاسـب إىل الفئـات ذات الدخل
املرتفـع والتـي تسـ ّجل أعلى اسـتهالكاً للوقـود ،مام يشـجع عىل
اإلفـراط املرسف .هذا وقد يؤخـر الدعم من اعتامد تكنولوجيات
توفير الطاقـة كالطاقـة الشمسـية ويزاحـم اإلنفـاق على البنيـة
التحتيـة األساسـية ومشـاريع التنميـة االجتامعيـة .تنفـق مصر
حاليـاً على دعـم الوقـود أكثر مما تنفـق على التعليـم 13.كما
شـهد جـزء كبير مـن الشرق األوسـط زيـادة اسـتخدام الدعـم،
إال أن بعـض الحكومـات كانـت شـجاعة بشـكلٍ ٍ
كاف للحـد مـن
الدعـم رغـم قلقهـا مـن االحتجاجـات الشـعبية .حيـث خضعت
إيـران لجولتين للح ّد مـن الدعم واسـتبدلته بدفع مبالـغ نقدية.
بدورهـا ،تحـ ّد اإلمـارات العربية املتحدة من الدعـم ،إال أن عددا ً
مـن الـدول األخـرى تبـدو مترددة ،ال سـيام بعـد الربيـع العريب.
كما يتجلى التحـدي يف العثـور على طريقـة لتخفيـض الدعـم

تدريجيـاً مـن دون التسـبب بأي مخاوف شـعبية غير رضورية –
أو حتـى مظاهـرات – إزاء ارتفـاع األسـعار .بالرغم مـن أ ّن بعض
السياسـيني يتمنـون تجنب قيـام اضطرابات مامثلـة ،إال أ ّن القلة
القليلـة منهـم يقبلـون التحـدي ومواجهـة الدعم غري املسـتدام.
إن حجـم فواتير الدعـم املتزايـدة ومنـو العجـز املـايل يؤثـر
تأثيرا ً جديـاً على عـد ٍد مـن االقتصاديـات اآلسـيوية أيضـاً .حيث
أدركـت الهنـد أخيرا ً أنهـا تعجـز عـن تأمين االسـتثامر املطلـوب
لتلبيـة الطلـب على الكهربـاء بينما تسـتمر يف املحافظـة على
دعـم الطاقـة .ويتكـرر السـيناريو هـذا يف عـد ٍد مـن دول جنوب
رشق آسـيا .لقـد نجحـت ماليزيـا يف الجمـع بين أسـعار الوقـود
املرتفعـة والدفعـات النقديـة للأرس األكرث فقـرا ً يف العـام ،2013
إال أن األسـعار ال تـزال أقـل بكثري من ما متليه األسـواق اإلقليمية
والدوليـة .وتحـاول أندونيسـيا تطبيـق مخططـات مشـابهة.
وتعجـز الـدول التـي تقـل فيهـا مصـادر الدعـم املـادي يف مجال
الطاقـة عـن املحافظـة عىل األسـعار املدعمـة مع ارتفـاع العجز،
الناتـج غالبـاً عـن انخفـاض قيمـة العملـة .وغالبـاً مـا يزيـد ذلك
مـن حجـم املشـكلة هـو :إ ّن العملـة الضعيفـة تسـبب ارتفـاع
تكلفـة تصديـر الوقـود ،مما يهـدد االزدهـار االقتصـادي لهـذه
الدول.
كذلـك ،ال تسـتطيع دول الشرق األوسـط الغنيـة بالنفـط أن
تتح ّمـل اسـتمرارية هذا الدعم .فقد يكون النفط ثروة الشـعب،
إال أن بيعـه ملحطـات توليـد الطاقـة اململوكـة مـن قبـل الدولـة
مقابـل دوالرات قليلـة للربميـل يف وقت ميكن كسـب  100دوالر
للربميـل يف الخـارج هـو عمليـاً نـوع مـن أنـواع التبذيـر املفـرط.
حيـث تشـ ّجع هذه السياسـات على اإلرساف ،كام تعكسـه أرقام
حصـة الفرد من إسـتهالك الطاقـة العالية واملسـتمرة يف االرتفاع.
باإلضافـة إىل ذلـك ،فإنهـا تفرض الرضائب بشـكلٍ غري مبارش عىل
الفقـراء الذيـن ال يسـتفيدون إال قليلاً مـن الكهربـاء الرخيصـة
الثمـن ،ولكـن قد يسـتفيدون من زيادة يف اإلنفـاق عىل اإلصالح
االجتامعـي وتطـور رأس املـال البشري والتنـوع اإلقتصادي.
أدركـت إيـران حامقـة املوقـف .مـع االعتبـار أن إنفاقهـا على
الدعـم زاد ليصـل إىل نحـو  100مليـار دوالر ،حيـث تخطـى
اسـتهالك الطاقـة املعـدل اإلقليمي بنسـبة  50باملئة ،مع خسـارة
مليـارات الـدوالرات الناجمـة عـن تهريـب الوقـود املدعـوم إىل
الـدول املجـاورة .لكـن تخليـص دولـة مـا مـن طغيـان الدعـم
ميكـن أن يشـكل تحديـاً سياسـياً قليلـة هـي الحكومـات التـي
تريـد مواجهتـه .يسـارع صنـدوق النقد الـدويل إىل تقديم الدعم

 13تقول الحكومة املرصية أنها تنفق  70مليار عىل دعم الوقود ،رويرتز ،األول من يونيو http://af.reuters.com/article/egyptNews/ ،2014
idAFL6N0OI04G20140601.
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للدول النامية والناشـئة التي تحاول تطبيق سياسـات كسياسـات
خفـض الدعـم ،إال أنهـا نـادرا ً مـا تعلـن اإليجابيـات املاليـة التي
يحظـى بهـا املزارعـون األمريكيـون أو الفرنسـيون .يف أماكـن
أخـرى مـن منطقـة الشرق األوسـط ،تسـيطر النفعية السياسـية
على الفعاليـة اإلقتصاديـة يف حين يتباطـأ آخـرون يف مـا يتعلـق
مبسـألة الدعـم خوفاً مـن احتجاجات مامثلـة الحتجاجات الربيع
العـريب .لكـن ،قـد تصبـح مسـألة ارتفـاع العجـز املـايل العامـل
األسـايس يف عمليـة اتخـاذ القرار كما هي الحالـة يف دول جنوب
رشق آسـيا ،األمـر الـذي يضـع إجـراء إصالحات الدعـم عىل رأس
جـدول أعاملها.
مـن شـأن خفـض دعـم الوقـود والطاقـة أو حتـى إلغائـه أن
يخفـض الطلـب يف الشرق األوسـط ،حيـث تقـ ّدر وكالـة الدولية
للطاقـة أ ّن الطلـب على الغـاز الطبيعـي قـد يرتفـع بنسـبة 70
باملئـة مـع حلول العـام  14.2035قد متتلك املنطقـة االحتياطيات
الالزمـة لتلبيـة هـذه الحاجـة ،إال أن اسـتثامرت كبيرة يف اإلنتاج
سـتكون رضوريـة ليتـم تأمين إمـدادات تناسـب الطلـب.

 14وكالة الطاقة الدولية“ ،توقعات الطاقة العاملية للعام .”2013
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الجزء الثالث :أسواق الطاقة يف تغري مستمر
على مـدى السـنوات العشرة األخيرة ،زاد اسـتهالك الطاقـة
العامليـة مبعـدل  30باملئـة ،علماً أن دوالً واقعـة خـارج منظمـة
التعـاون االقتصـادي والتنميـة هـي التـي تسـتهلك معظـم هذه
الكمية أي يف اإلقتصاديات الناشـئة والنامية 15.انخفض اسـتهالك
الطاقـة يف منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة إىل مسـتويات
كتلـك التـي وصلت إليها منذ  10سـنوات رغم النمـو االقتصادي
بنسـبة تزيـد عـن  25باملئـة يف هـذه الفترة 16.أمـا التفسير فهو
مزيـج مـن انخفـاض النمـو السـكاين ،وتشـبع السـوق ،وزيـادة
الكفـاءة يف إنتـاج الطاقـة (كالتحـول مـن الفحـم إىل الغـاز)،
واسـتعامل املصادر املتجـددة ،وزيادة الكفاءة يف االسـتخدام من
خلال تقنيـات نقـل وطاقـة محلية جديـدة .إن الصلة بين النمو
اإلقتصـادي وزيـادة اسـتخدام الطاقـة باتـت ضعيفـة مـع ظهور
الكفـاءات التكنولوجيـة.
يف قطـاع النقـل ،رغـم دخـول الغـاز الطبيعـي البطـيء ،اال انـه
اسـتحوذ على حصـة كبيرة مـن السـوق .كما يتوقـع سـعادة
الدكتـور عـاديل أن املزيـد من الغاز الطبيعي املسـال سيُسـتخدم
إلضافـة نفـط التموين إىل سـفن الغاز الطبيعي املسـال لتخفيض
تكاليـف الشـحن .وعلى صعيـد التطـورات التكنولوجيـة ،فـإن
سـفن الغـاز الطبيعـي املسـال العامئـة ،وتقنيـات تحويـل الغـاز
إىل سـائل ،والغـاز الطبيعـي املسـال والغـاز الطبيعـي املضغـوط
ونقـل الوقـود ،كلهـا تعـوض عـن الضغوط التـي تفرضهـا الكلفة
املرتفعـة ،مما يخفـض تأثير الوقـود األحفـوري على البيئـة
ويقترح حلـول جديـدة لجنـي األمـوال مـن الغـاز الطبيعـي.
النتائج الرئيسية
مـن املر ّجـح أن يل ّبـي املنتجـون الجـدد النمـو املسـتمر يف
الطلـب على الطاقـة يف آسـيا والشرق األوسـط مبسـاعدة
انخفـاض الصـادرات إىل الواليـات املتحـدة املسـتقلة حديثـاً يف

مجـال الطاقـة .خـارج دول التعـاون االقتصـادي والتنميـة ،يرفع
النمـوذج التقليـدي الـذي يضـم الزيـادة السـكانية ،والتصنيـع،
والتحضر ،واسـتخدام املحركات ،والتطور االقتصـادي من الطلب
على الطاقـة .حيث يسـ ّجل الرشق األوسـط اليوم أعىل متوسـط
ملعـدالت حصـة الفـرد مـن اسـتهالك الطاقـة ،يف حين أن حصـة
الفـرد مـن اسـتهالك الطاقة يف آسـيا ال تزال خمـس املعدل الذي
حددتـه منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة ،علماً أنهـا مـن
املتوقـع أن تتضاعـف مـع حلـول العـام  17.2030كما أنـه مـن
املتوقـع أن يشـهد الطلـب على الطاقـة األساسـية بحلـول العـام
 2030وبعـده منـوا ً كبيرا ً يف الصين والهنـد وماليزيا وإندونيسـيا
والفلبني.
تتحضر رشكات النقـل ألي تطـور ممكـن يف مختلـف أنـواع
الوقـود .حيـث يعتقـد املحللـون أنـه يف العقـود املقبلة ،سـيبذل
قطـاع النقـل جهـودا ً كبيرة لتحسين الكفـاءة .حاليـاً ،تصـل
كفـاءة املحـرك النموذجـي إىل نحـو  26باملئة يف ظـروف القيادة
الطبيعيـة .إ ّن السـيارات الهجينـة والكهربائيـة أكثر فعالية ،وقد
شـاع اسـتخدامها يف اليابـان حيـث تشـكّل نحـو  40باملئـة مـن
السـيارات الجديـدة .كما يحـرص قطـاع النقـل يف اليابـان على
الرتويـج دوليـاً للمركبـات التـي تعمـل على الوقـود القائـم عىل
الغـاز ،إال إن املفتـاح يبقـى يف البنيـة التحتيـة والتقبّـل.
يضـع منتجـو الغـاز حاليـاً رشق آسـيا نصـب أعينهـم بعـد أن
خفضـت الواليـات املتحـدة من اعتامدهـا عىل الـواردات .ويقيم
منتجـو أفريقيـا والشرق األوسـط الشراكات مـع رشكات النفـط
الدوليـة يف الصين .وكذلك بالنسـبة ملنتجي الغـاز ،إال أن تكاليف
نقـل الغـاز الطبيعـي املسـال املرتفعـة ّأسسـت ألسـواق إقليمية
للغـاز .لقـد انهـارت أسـعار الغـاز إىل أقـل مـن خمسـة دوالرات
لـكل مليـون وحـدة بريطانيـة يف الواليـات املتحدة بسـبب ثورة
الغـاز الصخـري .كما ميتلـك السـوق األورويب شـبكة أنابيب متتد

“ 15تقرير الطاقة العاملية الصادرة عن رشكة يب يب اإلحصايئ للعام .”2013
 16كريستوف روهل( ”Energy in 2013: Taking Stock“ ،ورقة ت ّم تقدميها يف منتدى البرتول العاملي ،موسكو 16 ،يونيو http://www. ،)2014
bp.com/content/dam/bp/pdf/speeches/2014/energy_in_2013_taking_stock.pdf.
 17توقعات رشكة يب يب للطاقة للعام  ،2030يب يب ،يناير http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/Energy- ،2011
Outlook/BP_Energy_Outlook_Booklet_2011.pdf
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حتـى أفريقيـا والشرق األوسـط ،إال أنهـا تتلقـى إمـدادات تـأيت
من الرنويج وهولندا وروسـيا مع سـعر سـوق يرتاوح بني 12-10
دوالر لـكل مليـون وحـدة بريطانية .تضطر اليابـان إىل دفع نحو
 16دوالر لـكل مليـون وحـدة بريطانيـة بسـبب تكاليـف النقل.
إن قـرار اسـتبدال الفحـم بالغاز الطبيعي هو أساسـاً صفر ،إال أن
اسـتخدام الغـاز الطبيعـي السـتبدال النفط قد يخفـف التكاليف
مبعـدل  13دوالر لـكل مليـون وحـدة بريطانيـة .لكـن الغـاز ال
يـزال يُسـتخدم عىل نطاقٍ واسـع لتوليـد الكهرباء ألن الشـبكات
وأنظمـة النقـل واألجهـزة الكهربائية ال تـزال جميعها تعتمد عىل
الطاقـة ،يف حين أن السـيارات ليسـت كذلـك .كافحـت إمدادات
الغـاز لتتماىش مـع الطلـب على الغـاز حتـى يف منطقـة الرشق
األوسـط الغنيـة بالغـاز .حلّـت زيـادة اإلنتـاج يف قطـر وظهـور
الغـاز الصخـري يف الواليـات املتحـدة املسـألة يف الوقـت الراهن.
يف غضـون ذلـك ،منتجـون جـدد يظهـرون ،يف ٍ
وقـت يسـعى فيه
منتجـو رشق البحـر املتوسـط ،كإرسائيـل ،إىل إبـرام اتفاقيـات
إمـداد مـع مصر .أمـا السـؤال الرئيـس فيبقـى :نظـرا ً للتغيرات
التـي تطـرأ على الطلب والعـرض ،ما هو مسـتقبل سـوق النفط
والغـاز يف حـال اسـتمر الطلـب القـوي عىل الغاز كمصـدر رئيس
لتوليـد الطاقة؟
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الخامتة
دخـل سـوق الطاقة عرصا ً جديدا ً حيث أصبـح الرتكيز عىل تزويد
آسـيا بـدالً مـن الواليـات املتحـدة ،والتـي بدورها تشـهد مرحلة
اكتفـاء ذايت متزايـد ،وأوروبـا حيـث مـن املتوقـع أن ينخفـض
الطلـب .ويـأيت التأثير البيئـي على رأس جـدول األعمال مـع
تركيـ ٍز أكبر على خفـض انبعاثـات ثـاين أكسـيد الكربـون .وذلك
يكـون مـن خلال الحـ ّد مـن االعتماد على الوقـود األحفـوري
عبر توسـيع اإلنتـاج النـووي أو مـن خالل تحسين فعاليـة إنتاج
الوقـود األحفوري املتوفـر عرب تحويل محطـات الطاقة املعتمدة
على الفحـم إىل محطـات تعتمـد على الغـاز .كما يشـهد قطاع
النقـل ،والـذي إليـه تعزى أغلبيـة الطلب عىل النفـط ،تغريا ً عىل
الصعيـد التكنولوجـي مـع حصول السـيارات الهجينـة عىل بعض
الحصـص يف السـوق .ومـع بقاء أسـعار مضخات الغـاز منخفضة
يف الواليـات املتحـدة ،يبقـى أن نـرى مـا إذا كان قطـاع النقـل أو
جـزء منه سـيتحول إىل الغاز الطبيعي املسـال أو الغـاز الطبيعي
املضغـوط يف السـنوات املقبلـة .وسـيرتك ذلـك بدوره آثـارا ً كبرية
على الطلـب على النفـط املحيل وعلى نوعيـة الهواء.
يشـهد الطلـب عبر دول منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة
كسـادا ً إال أنه متنامي يف آسـيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية والرشق
األوسـط .يقـوم أهـم عميلين ،أي الواليـات املتحـدة والصين،
بتغيير مواقفهما ومواقـف غريهما مـن الـدول يف السـوق.
تحولـت الواليـات املتحـدة مـن أكرب مسـتورد نفط وغـاز لتصبح
مـوردا ً ،ويعـزى ذلك بشـكل كبير إىل ثـورة الغاز الصخـري .وقد
حـول مـزودو الواليـات املتحدة السـابقون تركيزهم إىل األسـواق
اآلسـيوية الناشـئة ،خصوصـاً الصني.
يشـهد دور الواليـات املتحـدة تغيرا ً؛ إذ إ ّن مصالحهـا اليـوم يف
الخـارج هـي مصالـح رشكات النفـط الدوليـة التـي تنشـط عبر
أسـواق العـامل مـن خلال تطويـر حقـول بالتعـاون مـع رشكات
نفـط وطنيـة .ومـن املرجـح أن ذلك سيشـجع إلغـاء القيود عىل
إيـران يف املسـتقبل القريـب مـع تخفيف دورها كرشطـي العامل.
تتطلـع الصين للحـد مـن اعتامدها على الفحـم ،وللتخفيف من
انبعاثـات الكربـون ،ولتطويـر صناعـة الغـاز الصخـري حديثـة
العهـد ،ولتحسين البيئـة بينما تؤمـن متطلباتهـا مـن الطاقـة.
وذلـك من خلال الدخول يف رشاكات جديـدة يف أفريقيا والرشق
12

األوسـط واالهتمام الدائـم بأي مصـدر طاقة .وتتبـع اقتصاديات
آسـيا األخـرى نهـج الصين ،إذ تبحـث عـن الغـاز وعـن الطاقـة
النوويـة إىل حـد أقـل ،والسـتكامل توليـد الكهربـاء التـي تعمـل
بالفحم.
أمـا يف أوروبـا ،فمـن املرجـح أن تشـهد األسـواق الكثير مـن
التغيير .يُعـرض عـدد من معامـل التكرير للبيع بسـبب الحمولة
املفرطـة ،علماً أن تكاليف معمل التكرير أقل يف الرشق األوسـط
وآسـيا .قـد تشـ ّجع أزمـة أوكرانيـا بعـض األوروبيني على البحث
يف أماكـن أخـرى عـن إمـدادات غـاز آمنـة ،وقـد يحـاول آخرون
اإلسـتفادة مـن إمكانيـة مـا ميلكـون مـن غـاز غير تقليـدي .قـد
مينـح ذلـك الواليـات املتحدة الفرصـة إليجاد سـوق لوارداتها من
الغـاز الطبيعـي املسـال ويشـ ّجع على تطويـر خطـوط األنابيب
أكثر فأكثر يف أفريقيـا الشمالية ،وبحر قزوين ،والرشق األوسـط
القريب.
يبقـى الشرق األوسـط مصـدر للنفـط والغـاز األكبر يف آسـيا
وبقيـة العـامل ،ولكـن على غـرار معظـم اقتصاديـات آسـيا ،فإنه
يواجـه مشـاكل مرتابطـة تتجسـد يف ارتفـاع اإلسـتهالك والدعـم
يف الداخـل .حتـى الـدول الغنيـة بالنفـط يف الخليج تـدرك أنه ال
ميكنهـا أن تسـتمر يف تربيـر اسـتعامل الدعـم مـع ارتفـاع عجزها
املـايل وحصـة كل فـرد مـن اسـتهالك الطاقـة .إن إصلاح الدعم،
إن تـم االلتـزام به ،يحتـاج إىل توجيه وتنفيذ يف املكان املناسـب.
قـد تكـون إيـران قـد احتلـت مركـز الريـادة يف هـذه املسـألة،
لكـن على اآلخريـن أن يحـذوا حذوها لـو كانوا يريدون تحسين
الكفـاءة االقتصاديـة .علاو ًة عىل ذلـك ،مينع االسـتقرار املتزعزع
يف املنطقـة مـن تحقيـق اإلمكانيـة اإلقتصاديـة الحقيقيـة إذ
يحـاول املسـتثمرون تجنـب املخاطـر.
تسـتمر حركـة “السـباق على الغـاز” بالنمـو ،حيـث أصبحـت
األسـعار مغريـة للمسـتثمرين ،لكـن يف حال خرجت ثـورة الغاز
الصخـري مـن الواليـات املتحـدة ،فـإن األسـعار املسـتقبلية عىل
املـدى الطويـل قـد تبـدو أقـل جاذبيـة .لكـن حاليـاً ،يبـدو أن
األمـر سـيكون ظاهـرة تطوريـة أكثر مـن كونـه ظاهـرة ثوريـة
خـارج الواليـات املتحـدة .سـيبدو أن الواليـات املتحـدة كانـت
محظوظـة بالجيولوجيـا الصحيحـة ،واألرايض الخاصـة املتاحـة

لإليجـار ،وبخبراء مسـتقلني مغامريـن يف هـذا املجـال يعملـون
إىل جانـب رشكات النفـط الدوليـة ،وشـبكة ناضجـة لنقـل الغـاز
الصخـري ،وكلهـا عوامـل سـاعدت هـذا املجـال على التطـور
رسيعـاً .إن وكالـة الطاقـة الدوليـة متفائلـة ،ال سـيام مـع ارتفـاع
الطلب واألسـعار بشـكلٍ ثابت ،فبعض املعلقين يتوقعون ارتفاع
األسـعار مـع تراجـع اإلمـدادات .هـذا وقـد يبـدو األمـر مشـابهاً
للنقـص األخير الـذي عرفتـه دول مجلـس التعـاون الخليجـي يف
الغـاز نتيجـة قلـة اإلسـتثامر يف اآلونـة األخيرة .يف غضـون ذلـك،
يتوقـع بعـض املعلقين انهيـارا ً يف األسـعار مشـابهاً لذلـك الـذي
عرفتـه الواليـات املتحـدة ،يف الوقـت الـذي يلجـأ فيـه الجميـع
إىل التكسير الهيدروليكي للنفـط والغـاز .األمـر األكيـد هـو أننـا
سنشـهد على تغيريات غري مسـبوقة يف سـوق الطاقـة األمر الذي
يجعـل توقـع املسـتقبل أمـرا ً أصعب .ومـع ذلك ،رغم التشـجيع
على اسـتخدام وقـود أنظف ،سيسـتمر عـدد من الـدول الفقرية
تعتمـد على الوقـود األحفـوري األرخـص كالفحم لتوليـد الطاقة
على مـدى السـنوات الثالثين املقبلـة على األقل.
إن التغييرات يف سـوق الطاقـة تحصـل على خلفيـة تغيرات
سياسـية واقتصاديـة .تـكاد الصين تطيـح بالواليـات املتحـدة
كاالقتصـاد األول ،وتعـاين الـدول الناميـة والناشـئة مـن مشـاكل
متزايـدة كبطالـة الشـباب على نطـاق واسـع  .كما وأ ّن الهـوات
يف الالمسـاواة على صعيـد الدخـل تتوسـع ،ويبـدو أن مزيدا ً من
االضطرابـات املدنيـة كثـورات الربيـع العـريب أمـرا ً محتملاً مـع
ارتفاع توقعات املسـتهلك .مام ال شـك فيه ،ومع تسـارع التطور
اإلقتصـادي يف العـامل النامـي ،سيسـتمر الطلـب على الطاقـة يف
االرتفـاع لتسـهيل تأمين مسـتويات معيشـية أعلى .أما السـؤال
الـذي بقـي دون إجابـة يف املنتـدى فهـو :كيـف سـيبدو مزيـج
الطاقـة مـع حلـول العـام  ،2035وكيف سـيؤثر ذلك على املناخ،
والبيئـة ،والجيوسياسـيات؟
هـذا السـؤال ،وغيره من األسـئلة ذات الصلة التـي طُرحت أثناء
اجتامعـات املنتـدى املتتاليـة ،سـيحدد جـدول أعمال بحوث يف
مركـز بروكنجـز الدوحـة حـول الطاقة يف السـنوات املقبلة
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منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة 4102
أسواق الطاقة المتغ ّيرة:
كيف تقوم التحوالت الجيوسياسية وتغيرات االقتصاد السياسي وتقلبات األسواق بتغيير المشهد العام للطاقة؟
 3-2أبريل
فندق فور سيزونز الدوحة ،قطر

 4أبريل
 03:30 - 00:00صباحا

التسجيل  -صالة المرقاب
(قهوة ومرطبات)

 03:90 -03:30صباحا

مقدمة وترحيب – قاعة المرقاب
سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ،مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي ،وزارة الخارجية ،دولة قطر
تشارلز إبنجر ،مدير ،مبادرة أمن الطاقة ،معهد بروكنجز
سلمان شيخ ،مدير ،مركز بروكنجز الدوحة

 00:00 -03:90صباحا

الكلمة االفتتاحية – قاعة المرقاب

 00:00 -00:00صباحا

جلسة رفيعة المستوى – قاعة المرقاب
سعادة الدكتور سيد محمد حسين عادلي ،أمين عام ،منتدى الدول المصدرة للغاز
سعادة السيد عدنان الجنابي ،رئيس مجلس إدارة ،لجنة النفط والطاقة البرلمانية ،الجمهورية العراقية
بيل ريتشاردسون ،الحاكم السابق لوالية نيو مكسيكو؛ رئيس مجموعة االستراتيجيات السياسية العالمية ،شركة أبكو
العالمية؛ وزير الطاقة السابق ،وزارة الخارجية األمريكية

 00:00صباحا –  02:90ظهرا

الجلسة العامة األولى :تغيّر الجغرافيا السياسية للطاقة – قاعة المرقاب

رئيس الجلسة:
المتحدثون:

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

نادر سلطان ،رئيس مجلس إدارة ،شركة إيكاروس للصناعات النفطية

لؤي الخطيب ،زميل زائر ،مركز بروكنجز الدوحة؛ مستشار أول ،البرلمان العراقي

إيريكا داونز ،زميلة ،مركز جون ثورنتون الصين ،معهد بروكنجز
فيريدن فيشاراكي ،رئيس ،شركة "فاكتس" العالمية للطاقة
إدوارد مورس ،مدير عام؛ الرئيس العالمي لقسم أبحاث السلع ،سيتي غروب
حسن قبازرد ،رئيس تنفيذي ،الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة؛ مدير سابق لقسم البحوث ،منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)

تهدف هذه الجلسة إلى معالجة التغي رات في أسواق الطاقة العالمية وتبعاتها الجيوسياسية .رغم الشكوك األولية ،يُنظر إلى
ازدهار الطاقة في الواليات المتحدة بشكل متزايد على أنه ظاهرة طويلة األجل .على المدى األطول ،يمكن للواليات
شكل كبير على مناطق
المتحدة بالتالي أن تصبح العبا ً مهما ً في األسواق العالمية للنفط والغاز الطبيعي .يؤثر هذا األمر ب ٍ
ً
مرحلة من
أخرى منتجة ومستهلكة للطاقة في العالم .في الوقت عينه ،بينما تشهد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
االضطرابات السياسية الجوهرية ،تسعى عدة بلدان في المنطقة لتأدية دور هام في أسواق الطاقة العالمية واإلقليمية.
ً
فرصة للمتحدثين لإلسهاب
وتناقش هذه الجلسة عدداً من هذه البلدان الرئيسية ،بما في ذلك إيران والعراق .كما وتتيح
حول أثر هذه التغيرات على سوق الغاز الطبيعي ودور قطر في اجتياز هذه اآلثار بصفتها الدولة الرائدة عالميا ً في مجال
تصدير الغاز الطبيعي المسال .أخيراً ،ونظراً إلى التطورات الحاصلة في الواليات المتحدة ،تبحث هذه الجلسة إمكانية
التنافس على موارد الخليج بين كبار المستهلكين اآلخرين ،وأبرزهم الصين والهند.
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 4أبريل (تابع)
 02:30 – 00:00ظهرا
مقدمة:
المتحدث:

 09:30 – 02:90بعد الظهر

الغذاء – المرقاب III
سلمان شيخ ،مدير ،مركز بروكنجز الدوحة
اللورد ديفيد هاول من جيلدفورد ،وزير الدولة السابق لشؤون الطاقة ،المملكة المتحدة؛ وزير سابق ألمن الطاقة الدولية،
المملكة المتحدة
"سياسة االتحاد األوروبي للطاقة في سياق األزمة الروسية-األوكرانية:
الوضع الحالي وسيناريوهات المستقبل"
مجموعات العمل :الجلسة 0
مجموعة العمل  – 0قاعة الزبارة لالجتماعات

رئيس الجلسة

تيم بويرسما ،زميل ،مبادرة أمن الطاقة ،معهد بروكنجز

رئيس الجلسة

ناريندرا تانيجا ،رئيس ،قمة سياسات العالم للطاقة

رئيس الجلسة

هيرمان فرانسين ،مدير تنفيذي ،مجموعة إنيرجي إنتلجينس

مجموعة العمل  – 2قاعة جنان لالجتماعات

مجموعة العمل  – 3قاعة مسيمير لالجتماعات

 09:90 –09:30بعد الظهر

استراحة قهوة – قاعة مسيمير لالجتماعات

 03:30 – 00:00مساء

عشاء المنتدى – حديقة الفندق

مقدمة:
المتحدث:

تشارلز إبنجر ،مدير مبادرة أمن الطاقة ،معهد بروكنجز
بيل ريتشاردسون ،الحاكم السابق لوالية نيو مكسيكو؛ رئيس مجموعة االستراتيجيات السياسية العالمية ،شركة أبكو
العالمية؛ وزير الطاقة السابق ،وزارة الخارجية األمريكية

 3أبريل
 00:00 – 00:30صباحا
رئيس اللجنة:
المتحدثون:

الجلسة العامة الثانية :االقتصاد السياسي في الشرق األوسط وآسيا – قاعة الدعيبل
تشارلز إبنجر ،مدير مبادرة أمن الطاقة ،معهد بروكنجز
ستيفن جالوجلي ،رئيس منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ،وكالة الطاقة الدولية
سوبير جوكارن ،زميل أول ومدير البحوث ،معهد بروكنجز الهند؛ النائب السابق لمحافظ بنك االحتياطي الهندي
روبن ميلز ،رئيس االستشارات ،منار الستشارات الطاق
جان فرانسوا سيزنيك ،أستاذ مشارك زائر ،كلية ماكدونو إلدارة األعمال ،جامعة جورج تاون
يي تشي ،مدير ،مركز بروكنجز تسينغهوا للسياسات العامة
استناداً إلى الخلفية الجيوسياسية التي وضعتها الجلسة العامة األولى ،تناقش هذه الجلسة الجداالت األكثر أهمية فيما يتعلق
بإنتاج الطاقة واستهالكها في الشرق األوسط وآسيا .يشكل دعم الوقود أحد أهم مواضيع النقاش في هذه األيام .في حين
أن دعم الوقود يعتبر أدا ًة سياسية هامة في مختلف أنحاء العالم ،إال إنه يستنزف خزائن الدولة بشكل كبير وغير مستدام،
باإلضافة إلى التصور الذي ينتج عن ذلك بأن "الطاقة رخيصة" والذي يساهم في زيادة النفايات والتلوث .في الوقت
عينه ،دفع عدم إمكانية تجديد الوقود األحفوري وتأثيره على البيئة إلجراء مناقشات حول االبتعاد عن اقتصاد قائم على
الكربون .في الشرق األوسط ،يبدو أن ثمة إمكانيات وفيرة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة ،مثل الطاقة الشمسية ،وتظهر
العديد من البلدان اهتمامها باستكشاف الخيارات النووية .هذا وسيستعرض المتحدثون وسائل أخرى لتلبية الطلب المتزايد
على الطاقة في آسيا ،وال سيما في الصين والهند ،وآثار هذا الطلب المتزايد على البيئة وأسواق الطاقة العالمية.

 00:00 – 00:00صباحا

استراحة قهوة – قاعة الدعيبل
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 3أبريل (تابع)
 00:90 – 00:00صباحا

مجموعات العمل :الجلسة 4
مجموعة العمل  – 0قاعة الزبارة لالجتماعات
مجموعة العمل  – 2قاعة جنان لالجتماعات
مجموعة العمل  – 3قاعة مسيمير لالجتماعات

 00:00 – 02:00ظهرا

الغداء – إل تياترو

 02:90 – 00:00ظهرا

الجلسة العامة الثالثة :أسواق الطاقة المتغيّرة – قاعة الدعيبل

رئيس الجلسة:
المتحدثون:

إيفان ساندريا ،شريك أول ،أسواق النفط والغاز الناشئة ،إرنست أند يونغ
أموس هوشستين ،نائب مساعد وزير الشؤون الدبلوماسية للطاقة ،وزارة الخارجية األمريكية
جيمس جنسن ،رئيس ،شركة جنسن
روبرت كلينبيرج ،زميل ،شركة شلمبرجير المحدودة
نوبوهيكو كوجا ،مدير عام مشروع ونائب مدير قسم ،إدارة شؤون الطاقة ،تويوتا موتور كوربوريشن
غال لوفت ،مدير مشارك ،معهد تحليل األمن العالمي
تتناول هذه الجلسة البيئة المتغيرة حيث تعمل الشركات النفطية .ما الذي قد يتغير جذرياً؟ ما هي التوقعات الرئيسية
الستهالك النفط والكهرباء في المستقبل؟ سيناقش المتحدثون المالحظات حول االتجاهات في قطاعات النقل العالمية ،بما
في ذلك االتجاهات المتعلقة بالبترول ،والمركبات الكهربائية ،وتطبيقات الغاز الطبيعي المسال .تسلط هذه الجلسة الضوء
على التطورات التكنولوجية الرئيسية الستخراج الموارد غير التقليدية ،فضالً عن التحديات والسياسات البيئية .كما
ستتطرق الجلسة أيضا ً إلى تسعير الغاز المتداول دوليا ً في المستقبل والنتائج المترتبة على سوق الغاز الطبيعي المسال
المتنامي وزيادة التكامل بين أسواق الغاز العالمية .عالو ًة على ذلك ،سيتبادل المتحدثون وجهات النظر حول التحديات
التي تطرحها شركات توليد الطاقة المتعددة المصادر مقابل الشركات التقليدية.

 09:30 –03:00بعد الظهر

مجموعات العمل :الجلسة 3
مجموعة العمل  – 0قاعة الزبارة لالجتماعات
مجموعة العمل  – 2قاعة جنان لالجتماعات
مجموعة العمل  – 3قاعة مسيمير لالجتماعات

 00:00 –09:30بعد الظهر

استراحة قهوة – قاعة الدعيبل

 00:90 – 00:00بعد الظهر

عرض للنتائج ومناقشات الجلسات العامة  -صالة الدعيبل

المتحدث:
المقدّم:
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تشارلز إبنجر ،مدير ،مبادرة أمن الطاقة ،معهد بروكنجز
لؤي الخطيب ،زميل زائر ،مركز بروكنجز الدوحة؛ مستشار أول ،البرلمان العراقي

 00:00 – 00:90بعد الظهر

المالحظات والكلمة الختامية – صالة الدعيبل

 00:00 –00:00مساء

حفل الوداع – قاعة الدعيبل

املرفق  :2قامئة املشاركني
املرفق  :2قامئة املشاركني

تقرير الطاقة 2014
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املرفق  :2قامئة املشاركني
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املرفق  :2قامئة املشاركني
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املرفق  :2قامئة املشاركني
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املرفق  :2قامئة املشاركني

املرفق  :2قامئة املشاركني

تقرير الطاقة 2014
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نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة
ت ّم إنشاء مركز بروكنجز الدوحة من خالل مبادرة من معهد بروكنجز يف واشنطن .يأخذ املركز من الدوحة مق ّرا ً له ويقوم بتحليالت
سياسية وبحوث مستقلّة عالية الجودة عن منطقة الرشق األوسط .يحافظ املركز عىل سمع ٍة اكتسبها من خالل التأثري السيايس
والبحوث امليدانية املتطورة التي تركّز عىل القضايا االجتامعية ،واالقتصادية ،والجيوسياسية يف منطقة الرشق األوسط الكبري مبا يف
ذلك العالقات مع الواليات املتحدة األمريكية.
يرأس مجلس املستشارين الدويل ملركز بروكنجز الدوحة معايل الشيخ حمد بن جاسم آل ثاين ،رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
السابق والرئيس املشارك سرتوب تالبوت .ت ّم افتتاح املركز رسمياً من قبل معايل الشيخ حمد بن جاسم بن جرب آل ثاين يف  17فرباير
 .2008تقوم دولة قطر بتمويل هذا املركز الذي يديره سلامن شيخ.
ولتحقيق رسالته ،يقوم مركز بروكنجز الدوحة باألبحاث والربامج التي تشمل مشاركة شخصيات بارزة من الحكومات واملجتمع
املدين وعامل األعامل ووسائل اإلعالم واألكادمييني عىل ح ّد سواء ،يف قضايا السياسات العامة الهامة املتعلقة باملجاالت املحورية
األربعة التالية:
 الدمقرطة واإلصالح السيايس والسياسات العامة. العالقات بني منطقة الرشق األوسط والدول اآلسيوية الناشئة ،مبا يف ذلك الشؤون الجيوسياسية واقتصاد الطاقة. حل النزاعات وبناء السالم يف مرحلة ما بعد الرصاع. اإلصالح التعليمي واملؤسيس والسيايس يف دول مجلس التعاون الخليجي.يعترب مركز بروكنجز الدوحة منرب أبحاث معهد بروكنجز يف املنطقة بسبب انفتاحه عىل وجهات النظر كافة.
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املجموعة االستشارية ملنتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة
إن املجموعـة االستشـارية ملنتـدى مركـز بروكنجـز الدوحـة للطاقـة هي مجموعة أساسـية السـتمرارية املنتـدى .تتألف هذه
املجموعـة مـن شـخصيات تتمتـع بخلفيـات وخبرات متنوعـة ،وتعمل عىل تنظيـم املنتدى ،ال سـيام من خلال تأمني طبيعة
املواضيـع التـي سـ ُيصار إىل مناقشـتها وطريقـة تأطريهـا .كما يـويص أعضـاء هـذه املجموعـة مبتحدثين ومشـاركني من أجل
التأكـد مـن أ ّن املنتـدى يجمـع بين أفضـل وأكرث القـادة متثيالً يف مجـال الطاقة والسياسـة.
أما األعضاء الذين يؤلفون هذه املجموعة فهم:
بسام فتوح ،مدير ،معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة
هريمان فرانسني ،مدير تنفيذي ،مجموعة إنرجي انتلجنس
فيكتور جاو ،مدير ،الجمعية الوطنية الصينية للدراسات الدولية
ديفيد غولدوين ،رئيس ،معهد غولدوين لالسرتاتيجيات الدولية
نارص الجيدة ،رئيس تنفيذي ،قطر للبرتول الدولية
يارس مهدي مفتي ،رئيس التحوالت االسرتاتيجية ،رشكة أرامكو السعودية
إيفان سندريا ،رشيك أول ،مؤسسة إرنست أند يونغ
تشارلز أبنجز ،مدير ،مبادرة أمن الطاقة ،مؤسسة بروكنجز
فكرام مهتا ،رئيس ،بروكنجز الهند
سلامن شيخ ،مدير ،معهد بروكنجز الدوحة

منشورات مركز بروكنجز الدوحة
2014

ما وراء الطائفية :الحرب الباردة الجديدة يف الرشق األوسط
دراسة تحليلية ،غريغوري غوس
األزمة املستمرة :تحليل املشهد العسكري يف سوريا
موجز السياسة ،تشارلز ليسرت

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

2013
إعادة إعامر ليبيا :تحقيق االستقرار من خالل املصالحة الوطنية
دراسة تحليلية ،إبراهيم رشقية
ٌ
ملوك لجميع الفصول :كيف اجتازت األنظمة امللكية يف الرشق األوسط عاصفة الربيع العريب
دراسة تحليلية ،غريغوري غوس
انقالب الالعودة :الواليات املتحدة أمام إعادة ترتيب أولوياتها يف مرص
موجز السياسة ،شادي حميد وبيرت ماندافيل
موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 3102
تقرير مركز بروكنجز الدوحة – مبادرة أمن الطاقة مركز بروكنجز
سياسة ذات مرجعية دينية بدون دولة إسالمية :هل ميكن أن يكون حزب العدالة والتنمية الرتيك منوذجاً لإلسالميني العرب؟
موجز السياسة ،أحمد ت .كورو
السالم الدائم :رحلة اليمن الطويلة للمصالحة الوطنية
دراسة تحليلية ،ابراهيم رشقية
أجندة للحقوق يف العامل اإلسالمي؟ تطور إطار عمل منظمة التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسان
دراسة تحليلية ،توران كيا اوغلو

