
التحّول الكبير في مجال الطاقة
 تدفع التقنيات الجديدة باتجاه تحول حاسم يتمثل بانتقال عالمي في مجال الطاقة،

 وهو ما يهدد المكانة المتميزة التي حظيت بها الدول المصّدرة للنفط والغاز ألكثر
 من 40 سنة. كيف يستطيع مجلس التعاون الخليجي التأقلم واالزدهار في العالم
 الجديد والشجاع والصديق للبيئة الذي يتوفر فيه الغاز الصخري ومصادر الطاقة

المتجددة بوفرة؟

بالتعاون مع





القمة العالمية للحكومات منّصة عالمية تهدف إلى 
استشراف حكومات المستقبل. وتحّدد القمة كل عام 

برنامج عمل لحكومات المستقبل مع التركيز على 
كيفية االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا في التغلب 

على التحديات العالمية التي تواجه البشرية.

القمة العالمية للحكومات مركٌز لتبادل المعرفة بشأن 
عّدة موضوعات من بينها عمل الحكومات واستشراف 

المستقبل والتكنولوجيا واالبتكار، ومنّصة للتواصل بين 
صناع السياسات والخبراء والرّواد في مجال تحقيق 

التنمية البشرية.

تفتح القمة العالمية للحكومات باًبا على المستقبل 
من خالل دراسة وتحليل أحدث التوجهات والتحديات 

والفرص التي تواجهها البشرية. كما أنها منّصة 
لعرض أحدث االبتكارات وأفضل الممارسات والحلول 

الذكية التي تحّفز االبتكار في مواجهة التحديات 
المستقبلية.

القمة 
العالمية 

للحكومات
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فهرس المحتويات

المقدمة

مؤشرات التغيير

دروس من الماضي

سيناريوهات المستقبل

خارطة طريق للشرق األوسط

•اعتماد مصادر الطاقة المتجددة

•االستفادة من احتياطيات الغاز

•توسيع سلسلة القيمة
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I. المقدمة
عــن  االقتصاديــة  التوقعــات  تخبرنــا  مــا  غالبــًا 
ــن  ــزاج المحليي ــى م ــه عل ــب وتأثيرات ــي القري الماض
ــون  ــذي يزعم ــتقبل ال ــن المس ــا ع ــا تخبرن ــر مم أكث
أســعار  كانــت  عندمــا  الســبب  لهــذا  بــه.  التنبــؤ 
ــرع  ــدة، أس ــت ببعي ــدة ليس ــذ م ــة من ــط مرتفع النف
الوصــول  إعــالن  إلــى  المحلليــن  عــدد كبيــر مــن 
ــوارد  ــتنفاد الم ــدء اس ــة” وب ــذروة النفطي ــى “ال إل
ــادة  ــن زي ــث ع ــك للحدي ــد ذل ــوا بع ــيك، ليتحول الوش
العــرض و”طلــب الــذروة النفطيــة” فــي أعقــاب 
ــار  ــم االنهي ــك، إن كان حج ــع ذل ــعار. وم ــع األس تراج
الــذي طــال أســواق الطاقــة خــالل الفتــرة بيــن 
يوليــو 2014 وفبرايــر 2016 وانخفــاض أســعار النفــط 
)التــي  الــذروة  نقطــة  عنــد  قيمتهــا  ربــع  إلــى 
اســتقرت الحقــًا عنــد النصــف تقريبــًا( يبــدو مفاجئــًا، 
فــإن االنهيــار بحــّد ذاتــه يجــب أال يكــون مفاجئــًا. 
مــن  الطويلــة  الــدورات  تشــّكل  الواقــع،  وفــي 
االســتثمار المفــرط فــي أعــوام ارتفــاع األســعار 
األســعار  العــرض وكســاد  زيــادة  تتبعهــا  والتــي 
ــة  ــة”( خاصي ــدورات الفائق ــًا بـــ “ال ــرف غالب ــا يع )م
معروفــة فــي أســواق الســلع األساســية. وبمــا 
أن أســعار الســلع األساســية تميــل إلــى التقلــب 
بالتزامــن، فإنــه يمكــن القــول بــأن هبــوط األســعار 
أصبــح ملحوظــًا )نتيجــة لتحكــم منظمــة “أوبــك” 
ــه علــى  بالســوق علــى األرجــح( بوضــوح بعــد حدوث
الســلع األخــرى، وتمثــل بهبــوط حــاد بعــد عــام 
2014 مقارنــة باالنخفــاض التدريجــي الــذي طــال 

منتجــات التعديــن بعــد عــام 2011.

ــة ألســعار الســلع،  ــدورات التقليدي وفــي أعقــاب ال
2003 و2014  بيــن  فقــد أدى العقــد مــن الزمــن 
تزايــد  تعزيــز  إلــى  النفــط  أســعار  ارتفــاع  مــن 
االســتثمارات وتســريع التطــور التكنولوجــي )علــى 
ســبيل المثــال النفــط والغــاز الصخــري، والنفــط 
ــة(.  ــاه العميق ــي المي ــر ف ــال الحف ــي، وأعم الرمل
ــب  ــو الطل ــرة نم ــاء وتي ــذه األثن ــي ه ــت ف وانخفض
العالمــي بعــد الركــود الــذي ســاد العالــم فــي 
2008، واســتجابت الــدول الغنيــة بالفحــم وســريعة 

النمــو مثــل الصيــن والهنــد جزئيــًا للضيــق فــي 
ــة  ــم. وكنتيج ــرق الفح ــق ح ــن طري ــط ع ــوق النف س
ــو  ــى نح ــة عل ــدرات اإلنتاجي ــاد الق ــع ازدي ــك، وم لذل
أســرع مــن الطلــب )خــالل الفتــرة بيــن عامــي -2007

2014، إذ ارتفعــت االحتياطيــات المثبتــة حــول العالــم 
ــاوز  ــبة ال تتج ــب بنس ــع الطل ــن ارتف ــبة %20 حي بنس
ــعار  ــوط األس ــى هب ــة إل ــرة المؤدي ــإن الوف %7(، ف
المطــاف.  نهايــة  فــي  الحــدوث  حتميــة  كانــت 
ــبة  ــًا بالنس ــار كان أليم ــن أن االنهي ــم م ــى الرغ وعل
ــده  ــون وح ــن يك ــه ل ــون، إال أن ــي الهيدروكرب لمنتج
ــن  ــر م ــادي” أكث ــول اقتص ــداث “تح ــي إح ــببًا ف س
الهبــوط المــوازي فــي ســعر المعــادن والســلع 
األخــرى التــي قــد ُيقــال بأنــه ُيبّشــر بـ”تحــّول فــي 

ــام”. ــواد الخ ــال الم مج

ــة:  ــواق الطاق ــي أس ــري ف ــر يج ــر آخ ــة أم ــن ثم لك
ــرى  ــلعة أخ ــهدها أي س ــة ال تش ــب هائل ــادة ترتي إع
ــة  ــة العالمي ــواق الطاق ــه أس ــد تتج ــدو، وق ــا يب كم
ــرز تغييــر طويــل األمــد تشــهده منــذ أن حــل  نحــو أب
النفــط مــكان الفحــم كمصــدر أساســي للطاقــة 

ــم. ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف
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مــن ناحيــة العــرض، وبعــد أكثــر مــن قــرن زاد خاللــه كل 
ابتــكار الناتــج علــى حســاب تكاليــف نفقــات رأســمالية 
أكبــر ومــدد زمنيــة أطــول، فــإن التكنولوجيــا الصخريــة 
تعمــل علــى تحويــل إنتــاج النفــط والغــاز إلــى قطــاع 
يعمــل بــدورات أكثــر ســرعة، ممــا يزيــد مــن إمكانيــة 
ــر  ــي قصي ــار زمن ــن إط ــا ضم ــة أو إيقافه ــدء عملي ب
نســبيًا، واالســتجابة ألوضــاع الســوق مــع اإلبقــاء 
ــكل  ــد بش ــل الواح ــة للبرمي ــة المنخفض ــى التكلف عل
الواليــات  زادت  لذلــك،  ونتيجــًة  للمنافســة.  كاٍف 
ــر إنتاجهــا مــن الغــاز والنفــط  المتحــدة إلــى حــّد كبي
)الشــكل 1( لتســتعيد مكانتهــا الســابقة كمنتــج رائــد، 
ولتشــكل مصــدر التحــدي األكبــر لــدول “أوبــك” منــذ 
ــدى  ــى الم ــة عل ــر أهمي ــر األكث ــل األم ــأتها، ولع نش
الطويــل هــو أن طبيعــة قصــر دورة إنتــاج النفــط 
ــات  ــوق المنتج ــات س ــر آلي ــى تغيي ــل عل ــاز تعم والغ

ــًا. ــة عالمي الهيدروكربوني

وكمــا أشــار آلــن جرينســبان، الرئيــس الســابق لمجلس 
إدارة االحتياطــي الفيدرالــي، فــي مقالــة ُنشــرت 

ــإّن  ــر 2015، ف ــي فبراي ــز” ف ــال تايم ــى “فاينانش عل
ــاف  ــن االستكش ــبيًا م ــرة نس ــة القصي ــدورة الصخري ال
إلــى اإلنتــاج )حيــث تتدفــق اآلبــار الصخريــة علــى 
نحــو أكبــر ثــم ُتســتنزف بشــكل أســرع بكثيــر مــن اآلبــار 
التقليديــة( تعنــي أنــه بإمكانهــا التأقلــم مــع تقلبــات 
لــذا مــن  األخــرى،  التقنيــات  الســوق أســرع مــن 
ــداًل  ــر” ب ــوازن للمعايي ــدور “م ــع ب ــع أن تضطل المتوق
مــن منظمــة “أوبــك” . ويجســد هــذا األمــر تحــواًل 
كبيــرًا فــي ميــزان القــوى التــي حكمــت أســواق 

ــرين. ــرن العش ــبعينات الق ــذ س ــط من النف

وعلــى صعيــد مزيــج الطاقــة، ال يعــزز تشــديد اللوائــح 
ــب علــى الغــاز بشــكل  ــادة الطل ــات زي ــة واإلعان البيئي
أســرع )كوقــود أكثــر نقــاًء( مــن النفــط فحســب، 
ولكــن علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة أيضــًا بشــكل 

ــكل 2(. ــل )الش ــدى الطوي ــى الم ــر عل ــوس أكث ملم

الشكل 1 
ــو  ــريع نم ــى تس ــة إل ــات الصخري ــار المنتج أدى ازده

ــدة ــات المتح ــي الوالي ــاز ف ــط والغ ــاج النف إنت
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ــى  ــط إل ــعر النف ــى س ــيطرتها عل ــن س ــك ع ــت أوب ــبان )2015(: “تنازل ــن جرينس   آل
الواليــات المتحــدة”. “فاينانشــال تايمــز”، نشــر فــي 19 فبرايــر.

II. مؤشرات التغيير
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الشكل 2
شهد أثر مصادر الطاقة المتجددة نموًا سريعًا في األعوام الـ12 األخيرة 

الطلــب  لتلبيــة  بســهولة  إيقافهــا  أو  والفحــم 
المتغيــر، فــي حيــن أن االفتقــار لحلــول تخزيــن طاقــة 
ــاح  ــة الري ــي أن طاق ــة تعن ــث التكلف ــن حي ــة م مجدي
علــى  اعتمادهــا  ســتواصل  الشمســية  والطاقــة 
توفيــر  يمكنهــا  ال  وبالتالــي  الطبيعيــة،  الظــروف 
المرونــة نفســها. وعــالوًة علــى ذلــك، ال تــزال مصــادر 
فــي  األولــى  بمراحلهــا  تمــّر  المتجــددة  الطاقــة 
الوقــت الحالــي مــن ناحيــة مســاهمتها فــي اإلنتــاج 
ــدو  ــق؛ ويب ــن المراف ــى ضم ــة، حت ــي للطاق العالم
ــون  ــة الهيدروكرب ــن هيمن ــّد م ــى الح ــا عل أن قدرته
علــى وســائل النقــل )علــى ســبيل المثــال، مــن 
أو  الحيــوي  بالوقــود  تعمــل  التــي  اآلليــات  خــالل 
ــزال بعيــدة المنــال بالنظــر  ــاء أو الهجينــة( ال ت الكهرب
ــا.  ــا التكنولوجي ــي تفرضه ــة الت ــود الحالي ــى القي إل

ومــع ذلــك، وفــي ظــّل اســتمرار تحســن 
التكنولوجيــا فإننــا نتوقــع توســع فــرص 
المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  تحــل  أن 
ــى  ــة عل ــرى للطاق ــادر األخ ــل المص مح

المــدى الطويــل.

لــم يتوســع األثــر العالمــي للطاقــات المتجــددة 
هــذا  كان  وإن  فحســب،  كبيــر  بشــكل  الحديثــة 
التوســع قــد بــدأ مــن قاعــدة منخفضــة جــدًا )إذ مــا 
زال اليــوم إنتــاج الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح 
والوقــود الحيــوي يلبــي أقــل مــن %2  مــن الطلــب 
اإلجمالــي علــى الطاقــة(، ولكــن األهــم مــن ذلــك 
ــات قــد  ــل هــو أن هــذه التقني علــى المــدى الطوي
ــة،  ــة التكلف ــن ناحي ــر م ــر فأكث ــية أكث ــت تنافس أصبح
ــة  ــية وطاق ــة الشمس ــي الطاق ــي حالت ــة ف وخاص

ــاح. الري

وحتــى فــي الواليــات المتحــدة )حيــث يــؤدي اإلنتــاج 
الطبيعــي  الغــاز  تخفيــض أســعار  إلــى  الصخــري 
بشــكل مســتمر عــن مســتوياتها فــي األســواق 
الدوليــة(،  تشــير التقديــرات الحاليــة إلــى أن الطاقــة 
الشمســية وطاقــة الريــاح أصبحتــا قادرتيــن علــى 
المنافســة فــي توليــد الكهربــاء حتــى مــن دون 
ــذا  ــي ه ــكل 3(. وال يعن ــات )الش ــى اإلعان ــوء إل اللج
األمــر أنــه بإمــكان مصــادر الطاقــة المتجــددة أن تحــّل 
ــد  ــي تولي ــة ف ــات الهيدروكربوني ــكان المنتج ــًا م كلي
الكهربــاء، علــى األقــل بوجــود التقنيــات الحاليــة. 
الوقــود  وزيــت  الغــاز  مصانــع  تشــغيل  ويمكــن 

+414%
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اعتمــادًا علــى إمــدادات الطاقــة. وقــد تبــدو هــذه 
العمليــات بطيئــة ولكــن بعــد نحــو نصــف قــرن أصبــح 
ــرًا: إن الطاقــة الالزمــة فــي  تأثيرهــا التراكمــي كبي
ــي  ــة دوالر أمريك ــات بقيم ــم منتج ــام 1972 لتقدي ع
واحــد )وفقــًا لقيمــة الــدوالر األمريكــي عــام 2011( 
تنتــج اآلن 1.75 دوالر أمريكــي. وفــي المســتقبل، 
ومــع تحســن التكنولوجيــا واســتمرار انخفــاض الــوزن 
علــى  يجــب  فإنــه  الثقيلــة،  للصناعــات  النســبي 

كفــاءة الطاقــة العالميــة أن تســتمر باالزديــاد.

علــى  اإلجمالــي  بالطلــب  يتعلــق  فيمــا  وأخيــرًا، 
ــة  ــة العالمي ــاءة الطاق ــنت كف ــد تحس ــة، فق الطاق
 1.3% نحــو  متوســطها  بلــغ  حيــث  ثابتــة،  بوتيــرة 
ــط  ــوق النف ــات س ــر آلي ــذ تغي ــكل 4( من ــنويًا )الش س
عــام 1973. وال ينبغــي أن يكــون ذلــك مفاجئــًا: إذ 
ال يحــدث االبتــكار التكنولوجــي تحــوالت جذريــة أو 
تكلفــة ســلعة مــا  أن  دائمــًا، وطالمــا  ملموســة 
الراميــة  الجهــود  لتشــجيع  يكفــي  بمــا  مرتفعــة 
منــذ  الحــال  كان  )كمــا  اقتصاديــًا  لتكــون مجديــة 
مواصلــة  يجــب  فإنــه   ،)1973 عــام  النفــط  أزمــة 
تحقيــق التحســينات الصغيــرة مــع مــرور الوقــت. 
القيمــة  ابتعــاد  ومــع  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 
القطاعــات  عــن  اإلجماليــة  العالميــة  المضافــة 
وتحولهــا  الطاقــة،  مــن  الكثيــر  تســتهلك  التــي 
ســبيل  )علــى  معرفــي  واقتصــاد  خدمــات  إلــى 
المثــال: اكتســاب تكنولوجيــا المعلومــات والخدمــات 
ــل  ــبية مقاب ــة نس ــة قيم ــات المالي ــة والخدم الدوائي
ــية(،  ــة األساس ــواد الكيمياوي ــوالذ والم ــة الف صناع
ــل  ــًا أق ــح أيض ــي يصب ــي اإلجمال ــج المحل ــإن النات ف

الشكل 3
شــهدت تكنولوجيــا الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح تحســنًا كبيــرًا لدرجــة أنهــا لــم 

تعــد بحاجــة إلــى إعانــات لمنافســة حلــول توليــد الكهربــاء التقليديــة
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الشكل 4
كفاءة الطاقة العالمية  شهدت تحسنًا ثابتًا )مع تقلبات( منذ عام 1973

ــة  ــل الثالث ــذه العوام ــدت ه ــد ُأوِج ــر، فق وبالمختص
النقــي،  والوقــود  الصخريــان،  والغــاز  )النفــط 
ــؤال  ــى، والس ــي تبق ــة( لك ــة العالي ــاءة الطاق وكف
آليــات  هــو كيــف وإلــى أي مــدى ســتغير مــن 

الطاقــة؟  ســوق 

III. دروس من الماضي
عالميــًا،  األول  الطاقــة  كمصــدر  الفحــم  علــى 
مســتكماًل االنتقــال مــن “عصــر الفحــم” إلــى “عصــر 
ــار  ــم انتظ ــى العال ــع، كان عل ــي الواق ــط”. وف النف
ــان  ــد )دولت ــن والهن التقــدم االقتصــادي فــي الصي
ذات احتياطــات فحــم كبيــرة( فــي القــرن الواحــد 
والعشــرين، بالترافــق مــع أســعار النفــط المرتفعــة 
حتــى   ،2014 عــام  منتصــف  حتــى  ســادت  التــي 
نــرى صعــود حصــة الفحــم فــي ســوق الطاقــة 
ــددًا.  ــط مج ــتها للنف ــد ومنافس ــن جدي ــي م العالم
ــة،  ــاوف البيئي ــد المخ ــى تزاي ــرًا إل ــك، ونظ ــع ذل وم
وتخمــة   2008 عــام  ركــود  بعــد  الطلــب  وزيــادة 
ــودة  ــإن ع ــام 2014، ف ــار ع ــد انهي ــط بع ــوق النف س
الفحــم هــذه تبــدو كظاهــرة قصيــرة المــدى أخــذت 

ــر. ــاه المغاي ــي االتج ــير ف ــل تس بالفع

ــرة التــي حــدث فيهــا تحــول ســاحق  إن المــرة األخي
كانــت  العالميــة،  الطاقــات  مزيــج  مجــال  فــي 
عندمــا أصبــح النفــط مصــدر الطاقــة األول علــى 
ــذاك  ــد العالمــي، ويمكــن لتذكــر مــا حــدث آن الصعي
مســاعدتنا فــي فهــم مــا يمكــن أن يجــري اآلن 
بشــكل أفضــل. وبعــد مــرور أكثــر مــن قــرن مــن 
قيــام الكولونيــل دريــك للمــرة األولــى بالتنقيــب 
ــت  عــن النفــط فــي بنســلفانيا عــام 1859، فقــد حّل
الفحــم  محــل  فشــيئًا  شــيئًا  النفطيــة  المنتجــات 
)باإلضافــة إلــى الخشــب وفضــالت الحيوانــات( فــي 
ــت  ــكل 5(، وأصبح ــابقة )الش ــواقها الس ــم أس معظ
ــف  ــول منتص ــل بحل ــائل النق ــل لوس ــود المفض الوق
الفحــم  واســتبدلت  العشــرين،  القــرن  عشــرينات 
فــي وســائل النقــل علــى الســكك الحديديــة وفــي 
ــول  البحــر بأواخــر خمســينات القــرن العشــرين. وبحل
ــط  ــوق النف ــرين، تف ــرن العش ــتينات الق ــف س منتص

كفاءة الطاقة العالمية
من 1965 إلى 2016
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النمو السنوي لكفاءة الطاقة العالمية
من 1965 إلى 2016

1.3

الزيادة السنوية بالنسبة المئوية

المعدل من 1973 إلى 2016الزيادة السنوية بالنسبة المئوية

ــد  ــدان عن ــف البل ــي مختل ــع ف ــي )يجم ــي إجمال ــج محل ــة كنات ــاءة الطاق ــددت كف   ح
تعــادل القــوة الشــرائية ويعبــر عنــه بالــدوالر األمريكــي الثابــت( مقّســم علــى 

اســتهالك الطاقــة األولــي اإلجمالــي. 
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علــى  مشــابهة  ســيطرة  بــأي  تحظــى  العالــم 
إلــى  الجغرافــي  التركيــز  وأدى  الفحــم.  ســوق 
ــق  ــية ألي عوائ ــر حساس ــط أكث ــدادات النف ــل إم جع
ــة،  ــيطرة احتكاري ــية وس ــالت سياس ــتية وتدخ لوجس
وبالتالــي بعــد أن ســيطر البتــرول شــيئًا فشــيئًا على 
ــبعينات  ــع الس ــي مطل ــة ف ــة، وبخاص ــوق الطاق س
ــون  ــون والكندي ــط األمريكي ــو النف ــدأ منتج ــا ب عندم
يــرون انحســار عائداتهــم، فقــد تغيــرت آيــالت)؟( 
الســوق. وســيطرت “أوبــك” فــي عــام 1973 علــى 
ــي  ــام العالم ــط الخ ــاج النف ــن إنت ــن %50 م ــر م أكث
وفرضــت، فــي ســياق حــرب فــي الشــرق األوســط، 
حظــرًا نفطيــًا رفــع الســعر أربعــة أضعــاف فــي ســتة 
أشــهر )مــن 3 دوالرات للبرميــل فــي أيلــول 1973 
إلــى 12 دوالرًا للبرميــل فــي مــارس 1974(. وعلــى 
مــّر العقــود الالحقــة، شــهدت أســعار النفــط الكثيــر 
مــن التأرجحــات فــي جميــع المراحــل منــذ نشــأة 
ــع  ــرن التاس ــبعينات الق ــتينات وس ــي س ــاع ف القط
ــر  ــة أعلــى بكثي عشــر، بينمــا تبقــى بالقيمــة الفعلي

ــة.  ــام الماضي ــة ع ــي المائ ــه ف ــت علي ــا كان مم

ازداد الطلــب علــى النفــط بوتيــرة متســارعة طــوال 
الفتــرة الطويلــة لصعــوده للهيمنــة علــى الســوق، 
لكــن لــم يبــُد أن ســلوك الســوق ســيبتعد كثيــرًا عــن 
ــم،  ــر الفح ــي عص ــائدة ف ــت س ــي كان ــاط الت األنم
لــذا كان مــن الممكــن التغاضــي عــن خطــأ المحلليــن 
آنــذاك علــى افتراضهــم أن المســتقبل ســيكون 
مشــابهًا للماضــي. لكــن مــا غفلــوا عنــه هــو مــدى 
اختــالف آليــات أســواق الطاقــة المرتكــزة علــى 
النفــط وتلــك المرتكــزة علــى الفحــم نتيجــة الفــارق 

ــي.  ــز الجغراف ــو: التركي ــا وه ــي بينهم األساس

ــتغالل  ــة لالس ــط القابل ــات النف ــز احتياط ــذا وتترك ه
الفحــم  احتياطــات  مــن  أكبــر  بشــكل  اقتصاديــًا 
بعــد  وحتــى  العالــم،  مــن  معينــة  أجــزاء  فــي 
ــي  ــط ف ــري، والنف ــط الصخ ــافات النف ــع اكتش جمي
ــوام  ــالل األع ــي خ ــط الرمل ــة، والنف ــاه العميق المي
الـــ15 الماضيــة، فــإن الشــرق األوســط الــذي يضــم 
ــزال يمتلــك  ــم، ال ي نســبة ال تتجــاوز %2 ســكان العال
نحــو نصــف احتياطــات النفــط المؤكــدة فــي العالــم 
ــي  ــة ف ــد منطق ــه، وال توج ــث إنتاج ــو ثل ــدم نح ويق
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النظيفة

الوقود الحيوي التقليديالوقود الحيوي الحديثالرياح والشمسالغاز الطبيعيالنفط الخام طاقة كهرومائيةالكهرباء النوويةالفحم

.(AT Kearney) "تحوالت الطاقة: آفاق عالمية ووطنية (اقتباس ماكس روزر "آور وورلد إن داتا")؛ تحليالت "إيه تي كيرني .(Vaclav Smil) (2017) "المصدر: بيانات من "فاكالف سميل

الغاز الطبيعي + 
مصادر الطاقة 

المتجددة = 36% 
في عام 2016*

حصة االستهالك األولية العالمية من الطاقة
من 1800 إلى 2015

%

الشكل 5
النفــط تفــوق علــى الفحــم كأكبــر مصــدر للطاقــة فــي العالــم فــي منتصــف ســتينات 

ــرن المنصرم الق
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الشكل 6
متوسط سعر النفط ارتفع في “عصر النفط” واتسع نطاق تأرجحاته الدورية

المقبلــة مماثــاًل إلــى حــّد مــا ألداءه قبــل عــام 1973 
تقريبــًا، أي أن ُيظهــر نســبة تقلبــات أقــل بكثيــر 
ــة”  ــدورة الفائق ــص “ال ــى خصائ ــظ عل ــا يحاف )بينم
التــي يتشــاركها مــع الســلع كافــة( حــول مســتوى 

ــًا.  ــر انخفاض ــعار أكث أس

ــر  ــك التغي ــى وش ــح اآلن عل ــد أصب ــهد ق ــل المش لع
مجــددًا، إذ تعــّد تقنيــات الطاقــة المتجــددة مثــل 
بعــض  فــي  بالطبــع  فعالــة  والشــمس  الريــاح 
ــرها  ــن نش ــن يمك ــا، لك ــن غيره ــر م ــات أكث الجغرافي
بشــكل أساســي فــي كل مــكان. وحتــى ضمــن 
النفــط والغــاز، فــإن ظهــور المنتجــات الصخريــة 
يقّلــص مــن ترّكــز المــوارد: يمتلــك أكبــر مســتهلكي 
الطاقــة علــى الصعيــد العالمــي )الواليــات المتحدة 
والصيــن اللتــان تمثــالن معــًا أكثــر مــن %40 مــن 
ــكان  ــع س ــًا رب ــة وأيض ــي للطاق ــتهالك العالم االس
ــري  ــاز الصخ ــي الغ ــن إجمال ــى %24 م ــم( عل العال
المقــدر، و%26 مــن مــوارد النفــط الصخــري، فــي 
ــط  ــات النف ــن احتياط ــة م ــا اإلجمالي ــن أن حصتهم حي
ــو  ــوى نح ــكل س ــدة ال تش ــة المؤك ــاز التقليدي والغ
ــع أن  ــن المتوق ــك فم ــاز . وبذل ــط و%8 للغ %4 للنف
ــيؤدي  ــا س ــزؤًا، مم ــر تج ــة أكث ــوق الطاق ــح س يصب
إلــى الحــّد مــن الســيطرة علــى الســوق التــي 
يمارســها المنتجــون. بالتالــي، مــن الممكــن توقــع 
أن يكــون أداء ســوق الطاقــة فــي العقــود القليلــة 

  المصــادر: مراجعــة “بريتــش بتروليــوم” )BP( اإلحصائيــة للطاقــة العالميــة فــي 
مجــال اســتهالك الطاقــة األوليــة واحتياطــي مؤكــد مــن النفــط والغــاز، إدارة 
معلومــات الطاقــة لتقييــم المــوارد الصخريــة فــي العالــم، بيانــات األمــم المتحــدة 

المعنيــة بالســكان.
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استبدال تدريجي للفحم والخشب والفضالت الحيوانية بالنفط

المعدالتسعر النفط

سعر النفط الخام
من 1961 إلى 2016 (بالدوالر األمريكي الثابت للعام 2016)

دوالر/برميل (2016)

 (AT Kearney) "اإلحصائية للطاقة العالمية؛ تحليالت "إيه تي كيرني (BP) "المصدر: مراجعة "بريتش بتروليوم
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IV. سيناريوهات المستقبل
ــة  ــن البيئ ــأى ع ــا بمن ــة به ــيناريوهات المتعلق الس
المســائل  عــن  وبعيــدًا  العالميــة.  التشــغيلية 
“الكليــة”  النظــرة  هــذه  تســمح  المعّقــدة، 
للمتوقعيــن بتبســيط المشــهد مــن خــالل إلغــاء 
الســيناريوهات المســتبعدة. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــي  ــي دول ــزاع سياس ــيناريو ن ــًا س ــدو منطقي ــن يب ل
ــريع،  ــو س ــة ونم ــة اقتصادي ــرن بعولم ــام إذا اقت ع
سياســيًا،  اســتقرارًا  تتطلــب  العولمــة  ألن  نظــرًا 
ــتوى  ــى المس ــريع عل ــادي الس ــو االقتص وأن النم
العولمــة  فتــرات  فــي  إال  يحــدث  لــم  العالمــي 

الســريعة.

وبنــاًء علــى تحليــل معّمــق للتوجهــات العالميــة 
ــي”  ــي كيرن ــه ت ــركة “إي ــّورت ش ــد ط ــة، فق الحالي
ســيناريوهات  ثالثــة  األمريكيــة   )AT Kearney(
أساســية، مــن اآلن حتــى عــام 2040 تقريبــًا، مصّنفة 
اســتقرار  هــي:  أساســية  أبعــاد  ألربعــة  وفقــًا 
النظــام الجيو-سياســي، والتدفقــات االقتصاديــة 
ــة  ــي، والبيئ ــكار التكنولوج ــة، واالبت ــة العالمي الكلي

 :)7 )الشــكل  العالميــة  التنظيميــة 

الســؤال  فــإن  التوجهــات  هــذه  إلــى  بالنظــر 
غالبــًا  المســتقبل؟  ســيبدو  كيــف  هــو  المطــروح 
االقتصاديــة  المتغّيــرات  ســلوك  توّقــع  يعــّد  مــا 
ــي  ــث ف ــث غالبري ــون كيني ــال ج ــا ق ــرة، وكم مغام
ــد  ــدف الوحي ــن اله ــهير: “يكم ــاخر الش ــه الس تعليق
ــمعة  ــين س ــي تحس ــة ف ــات االقتصادي ــن التوّقع م
الغامــض،  العالــم  هــذا  ففــي  التنجيــم”.  علــم 
صغيــرة  مجموعــة  تحديــد  المنطقــي  مــن  يبــدو 
مــن الســيناريوهات التــي ال تســعى فقــط لعكــس 
التوّقــع “المرجعــي” أو “األكثــر احتمــااًل”، ولكــن 
توّقعيــن آخريــن علــى األقــل )“األفضل” و”األســوأ”( 
ذلــك  وينطبــق  المختلفــة.  االحتمــاالت  إلظهــار 
تمامــًا علــى عالــم الطاقــة حيــث الرهانــات الكبيــرة 
وال  األمــد.  طويلــة  واآلفــاق  العاليــة  والمخاطــر 
ــكري  ــر العس ــيناريو غي ــط الس ــي أن تخطي ــب ف عج
ــة  ــط العمالق ــركة النف ــي ش ــره أواًل ف ــرى تطوي ج
“رويــال داتــش شــل” )Royal Dutch Shell( فــي 

أوائــل ســبعينيات القــرن الماضــي.

وثيقــًا  اتصــااًل  المتصلــة  األســواق  هــي  قليلــة 
هــو  كمــا  الكلــي  لالقتصــاد  المحركــة  بالقــوى 
تصــّور  بالتالــي  يمكــن  الطاقــة، وال  حــال ســوق 

الشكل 7
نتوّقع ثالثة سيناريوهات عالمية أساسية محتملة على مستوى االقتصاد الكلي

التجزئةاالستقطابالعولمة 3.0
المرجع

مالحظة: تشاِبُه أسماء السيناريوهات تلك المذكورة في التقرير الحكومي الصادر عن المجلس العالمي لسياسات األعمال (GBPC) المعنون "التوجهات العالمية 2021-2016: من العولمة إلى التجزئة"
المصدر: "إيه تي كيرني"

تمّثل اقتصادًا عالميًا مفتوحًا يتمتع 
بنمو قوي ومنتشر اكتسبت من 

خالله الجهات الفاعلة القوية في 
القطاع الخاص تأثيرًا مهيمنًا على 

قرارات الحكومة.

يزداد تقسيم العالم إلى كتل 
إقليمية تتنافس تنافسًا محمومًا 

في المجاالت االقتصادية 
والتكنولوجية، ولكن تتفادى عمومًا 

أشكاًال مباشرة من المواجهة.

ينتقل المشهد الجيو-سياسي 
عقب سلسلة من األزمات المالية 

والصراعات اإلقليمية المحدودة لكن 
العنيفة إلى عالم مجزأ لدرجة كبيرة 
قائم على المنافسة الكثيفة على 

صعيد الدول.

مجموعة السيناريوهات األساسية

ــه  ــة “إي ــال )GBPC(، ومجموع ــات األعم ــي لسياس ــس العالم ــع المجل ــاون م 4بالتع
 Energy Transition( البحثيــة، ومعهــد تحــول الطاقــة )AT Kearney( ”تــي كيرنــي

.)Institute
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ســيبقى ضعيفــًا وغيــر متناســق وســتعتبره حكومــات 
ــا. ــّد م ــى ح ــة إل ــل األهمي ــرة قلي كثي

•  التجزئــة: يتجــه المشــهد الجيو-سياســي، عقــب 
سلســلة مــن األزمــات الماليــة المؤلمــة والصراعــات 
اإلقليميــة المحــدودة لكــن العنيفــة، إلــى عالــم مجــزأ 
لدرجــة كبيــرة قائــم علــى المنافســة الكثيفــة علــى 
صعيــد الــدول. وتــؤدي التجزئــة الجيو-سياســية إلــى 
ــى  ــع إل ــؤّدي بالطب ــا ي ــتقرار، مم ــدم االس ــار ع انتش
الحــّد مــن التجــارة عبــر الحــدود، ومســتويات أمــن 
المطــاف.  نهايــة  فــي  والعولمــة  المســتثمرين، 
كبيــرة  العالميــة  االقتصاديــات  تتراجــع  وبالتالــي، 
حــال  حالــه  التكنولوجــي  النمــو  ويتراجــع  الحجــم 
نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي. كمــا يتدّنــى جــدول 
األعمــال البيئــي لمعظــم الحكومــات إلــى مســتوى 
الجيــو- والتجزئــة  الصراعــات  نتيجــة  أهميــة  أقــّل 
سياســية، ممــا يــؤّدي إلــى قوانيــن غيــر فعالــة 
عمومــًا، وبالتالــي إلــى تراجــع الضغــط بشــأن مصــادر 

ــة. ــر النظيف ــود غي الوق

وقــد تكــون الطريقــة األســهل للنظــر فــي هــذا 
الســيناريو هــي مــن خــالل تقســيمه إلــى مجموعــة 
“االســتقطاب”  يعكــس  حيــث  االحتمــاالت،  مــن 
مواصلــة االتجاهــات الحاليــة، وتمّثــل العولمــة 3.0 
عالمــًا أكثــر اســتقرارًا وعالميــة ومؤاتيــًا لألعمــال 
التجاريــة، وتجّســد التجزئــة حالــة التحــرك فــي االتجــاه 

المعاكــس.

الســيناريوهات علــى مضاعفــات  وتنطــوي هــذه 
ــي  ــرة ف ــق الكبي ــن المناط ــة م ــكل منطق ــّددة ل مح
العالــم )الشــكل 8(. فالتوّقعــات تشــير بشــكل واضــح 
إلــى فــرق صــارخ بيــن الســيناريو األكثــر “تفــاؤاًل” 
العالمــي  االقتصــادي  النمــو  بســيناريو  المتمّثــل 
المســتقر )العولمــة 3.0( وبيــن ســيناريو النقيــض 
اآلخــر )التجزئــة( فــي حالــة االقتصاديــات الناشــئة، وال 
ــي  ــة )ف ــائل الحوكم ــا مس ــي تعيقه ــك الت ــيما تل س
أفريقيــا مثــاًل(، علمــًا بأنهــا قــد تتمّكــن مــن معالجتها 

ــة. ــل تجزئ ــتقرارًا وأق ــر اس ــة أكث ــة عالمي ــي بيئ ف

3.0: تمّثــل اقتصــادًا عالميــًا مفتوحــًا  •  العولمــة 
ــن  ــبت م ــار اكتس ــع االنتش ــوي واس ــو ق ــع بنم يتمت
خاللــه الجهــات الفاعلــة القويــة فــي القطــاع الخــاص 
ــًا. وفــي هــذا الســيناريو، تخــف وطــأة  ــرًا مهيمن تأثي
لتعــود  تدريجيــًا  الحاليــة  الجيو-سياســية  التوتــرات 
ــداث 11  ــل أح ــه قب ــت علي ــذي كان ــتوى ال ــى المس إل
أيلــول وتســتأنف العولمــة االقتصاديــة التــي توقفت 
منــذ الركــود الــذي ُســّجَل فــي عــام 2008 تقدمهــا 
وتنتــج امتــدادًا طويــاًل آخــر للنمــو )علــى غــرار مرحلــة 
العولمــة 1.0 التــي امتــدت مــن عــام 1989 إلــى 
2000، ومرحلــة 2.0 التــي امتــدت مــن عــام 2001 
إلــى 2008(. ويســتفيد العالــم مجــددًا مــن نمــو 
تكنولوجــي ســريع واقتصاديــات بحجــم أكبر، ويتســارع 
نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي حالــه حــال 
الطلــب علــى الطاقــة. وفــي الوقــت عينــه، يــؤدي 
ــو- ــد الجي ــى الصعي ــي عل ــيق العالم ــق التنس تضيي
سياســي إلــى قوانيــن عالميــة أكثــر تطــورًا وفعاليــة 
فــي مجــاالت مثــل حقــوق المســتثمرين وإنفــاذ 
ــبة  ــم بالنس ــة، األه ــة البيئي ــراع والحماي ــراءات االخت ب

ــة. ــاع الطاق لقط

• االســتقطاب: هــذا ما نعتبــره الســيناريو “المرجعي” 
أو “المركــزي” أو “األكثــر احتمــااًل” بالنســبة إلينــا، ألنــه 
يمّثــل اســتمرارًا لالتجاهــات األكثــر وضوحــًا فــي يومنــا 
ــم  ــيم العال ــزداد تقس ــيناريو، ي ــذا الس ــي ه ــذا. وف ه
إلــى كتــل إقليميــة تتنافــس فيمــا بينهــا تنافســًا 
محمومــًا فــي المجــاالت االقتصاديــة والتقنيــة، لكنها 
تتفــادى عمومــًا أشــكااًل مباشــرة مــن المواجهــة. 
ــى  ــية إل ــة الجيو-سياس ــن الناحي ــؤدي م ــا ي ــذا م وه
تقّلــب ميــزان القــوى فيوّفــر بيئــة عالميــة هّشــة 
لكــن مســتقرة مبدئيــًا. غيــر أن ذلــك يشــّكل عائقــًا 
فــي وجــه العولمــة االقتصاديــة، التــي ستســتمّر 
المنطقيــة مــن  للمضاعفــات  نظــرًا  التراجــع  فــي 
ــا  ــث تباطــؤ النمــو االقتصــادي وتقــدم التكنولوجي حي
)وال ســيما التكنولوجيــا المتعلقــة باألعمــال، إال أن 
ــتمر  ــا المس ــتواصل نمّوه ــكرية س ــا العس التكنولوجي
دون تباطــؤ(. وعلــى غــرار هــذا المشــهد العــام، 
ســتواصل القوانيــن البيئيــة تطّورهــا غيــر أن تطبيقهــا 
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الشكل 8
تظهر السيناريوهات بأن العولمة مفيدة خصيصًا لالقتصاديات الناشئة

المصدر: شركة "إيه تي كيرني"
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معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي (من 1800 إلى 2015)

أو الملّوثــة بــل يثيــر أنواعــًا أخــرى مــن القلــق(. 
وبالتالــي، يصبــح الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي، 
فــي ســيناريو العولمــة 3.0، أكبــر مــن الطلــب علــى 
النفــط بحلــول عــام 2030، فــي حيــن أن الجمــع بيــن 
بعــد  ذلــك  تحقــق  والنوويــة  المتجــددة  المــوارد 
عــام 2040. وعلــى العكــس مــن ذلــك، يميــل مزيــج 
ــح الوقــود النظيــف،  ــم مجــّزأ لصال الطاقــة فــي عال
لذلــك مــا زال مجمــوع اســتهالك النفــط والفحــم 
ــاًء علــى  ــل نحــو ثلثــي المجمــوع اإلجمالــي. وبن يمّث
االتجاهــات التــي تفّحصناهــا فــي القســم الســابق، 
يمكننــا القــول إن “عصــر الطاقــة النظيفــة” ســيبلغنا 
علــى نحــو أســرع فــي ســيناريو العولمــة 3.0، فــي 
حيــن أن عالــم التجزئــة ســُيبقي علــى “عصــر النفــط 

ــة. ــدة مقبل ــود ع ــي لعق ــم(” الحال )والفح

1. تحديــد عام 2020 كمتوســط للنمو بين 2015 و2020.
بمناطــق  الخاصــة   2015 لعــام  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو  معــدالت  تعــّد   .2

مختلفــة. معروفــة  مصــادر  علــى  مبنيــة  مؤقتــة  تقديــرات  مختلفــة 

ــار هــذه الســيناريوهات علــى الطلــب علــى  وتعــّد آث
الطاقــة العامــل األكثــر األهميــة مقارنــًة بوجهــة نظــر 
هــذا التقريــر )الشــكل 9(. أمــا المحــّرك األكبــر للطلــب 
العالمــي علــى الطاقــة فهــو نمــو الناتــج المحلــي 
الناتــج  فــي  النمــو  تغّيــرات  )توضــح  اإلجمالــي 
المحلــي اإلجمالــي العالمــي نحــو %80 مــن تغيــرات 
ــك  ــام(، لذل ــي أي ع ــي ف ــة العالم ــتهالك الطاق اس
فليــس مفاجئــًا أن يشــير ســيناريو العولمــة 3.0 إلــى 
ــة  ــة، والتجزئ ــى الطاق ــب عل ــي الطل ــو ف ــرع نم أس
إلــى نمــو أقــل. ومــع ذلــك، ال تتمتــع مصــادر الطاقــة 
كلهــا بنفــس القــدر مــن المســاواة، إذ أن مزيــج 
الطاقــة يتأثــر بشــكل كبيــر بالقوانيــن البيئيــة، وهــذا 
عامــل أقــوى فــي ســيناريو العولمــة 3.0، وأضعــف 
فــي ســيناريو التجزئــة. وبالفعــل، تؤثــر القوانيــن 
)وال  الكربــون  كثيــف  الوقــود  البيئيــة ســلبًا علــى 
ســيما النفــط والفحــم( وايجابــًا علــى الوقــود خفيــف 
ــي  ــاز الطبيع ــل الغ ــون )مث ــدم الكرب ــون أو منع الكرب
الوقــود  بــأن  المتجــددة، علمــًا  الطاقــة  ومصــادر 
ــة  ــازات الدفيئ ــد غ ــه ال يوّل ــة ألن ــة خاص ــووي حال الن
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إجمالي الطلب على الطاقة حسب النوع (بماليين البراميل من النفط في اليوم)

المصدر: شركة "إيه تي كيرني"

االستقطاب التجزئةالعولمة 3.0
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المصادر النووية والمتجددةالفحمالغاز الطبيعيالبترول

ــى  ــى %0.9( عل ــن %0.5 إل ــنوي م ــو س ــدل نم بمع
ــام 2040. ــى ع ــل حت األق

كيــف يؤّثــر ذلــك علــى أســعار الطاقــة؟ بمــا أن النفط 
ــر  ــوق األكث ــل الس ــب، ب ــر فحس ــوق األكب ــّد الس ال يع
ــواق  ــت أس ــا زال ــة )م ــواق الطاق ــي أس ــة ف عالمي
ــة  ــة إقليمي ــة الهيدروكهربائي ــم والطاق ــاز والفح الغ
أو محليــة بشــكل كبيــر(، لــذا تعــّد أســعار النفــط 
المرجــع الفّعــال ألســعار الطاقــة العالميــة. ولقــد 
ــي  ــه ت ــوذج “إي ــة )نم ــا الخاص ــتخدام أداتن ــا باس قمن
ســيناريوهات  لتقديــر  العالمــي(  للنفــط  كيرنــي” 
أســعار النفــط كتكلفــة هامشــية لبرميــل النفــط 
ــي أي  ــب ف ــة الطل ــه لتلبي ــب إنتاج ــذي يج ــر ال األخي
فتــرة معينــة مــن الوقــت، بنــاًء علــى تحليــل لحقــول 
ــي  ــًا ف ــة عالمي ــًا أو المرتقب ــودة حالي ــط الموج النف
األعــوام المقبلــة. وعلــى الرغــم مــن أن توقعــات 
ــًا مــا تكــون مشــحونة بالمخاطــر، إال أن  األســعار غالب
هــذه الطريقــة أثبتــت جدارتهــا مــرارًا وتكــرارًا، وهــي 
ــعار.  ــدل األس ــة لمع ــنوية ودقيق ــات س ــر توقع توّف

ــود  ــواع الوق ــن أن ــن بي ــه م ــى أن ــارة إل ــدر اإلش وتج
كثيــف الكربــون، فــإن النفــط وليــس الفحــم هــو 
الــذي يميــل للتأّثــر بالقوانيــن البيئيــة أكثــر مــن غيــره. 
ويعــّد هــذا النــوع مــن القوانيــن أقــوى فــي الــدول 
المتطــورة، فــي حيــن يعــّد اســتهالك الفحــم اليــوم 
ــيما  ــئة )وال س ــات الناش ــي االقتصادي ــة ف ــر كثاف أكث
الصيــن والهنــد(، التــي تعتبــره موضوعــًا يتعلــق 

ــة. ــن الطاق بأم

ــر  ونتيجــة ذلــك، سيتســارع فــي الســيناريوهات األكث
ــات  ــي اقتصادي ــط ف ــتهالك النف ــوط اس ــاؤاًل هب تف
تراجعــًا  تشــهد  التــي  الشــمالية  وأمريــكا  أوروبــا 
تدريجيــًا فــي التصنيــع، فــي حيــن أن االســتهالك في 
ــارعًا  ــادًا متس ــهد ازدي ــي تش ــئة الت ــواق الناش األس
فــي التصنيــع سيســتمّر بالنمــو أقّلــه إلــى حيــن 
ــا  ــي تنميته ــى ف ــل أعل ــواق مراح ــذه األس ــوغ ه بل
االقتصاديــة. ولكــن األهــم فــي الســيناريوهات الثالثة 
ــى  ــي عل ــب العالم ــع للطل ــو المتوق ــدل النم أن مع
ــزداد  ــدًا )ي ــًا ج ــًا، وإن كان بطيئ ــا زال إيجابي ــط م النف

الشكل 9
ينمــو الطلــب علــى الطاقــة نمــوًا أســرع فــي ســيناريو “العولمــة 3.0” لكــن الضغــط 
الســتعمال أنــواع أنظــف مــن الوقــود أقــوى فــي هــذا الســيناريو، ممــا يؤّثــر ســلبًا 

علــى النفــط والفحــم
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وبنــاًء علــى هــذه المقاربــة، تبــرز ثــالث نتائــج رئيســة، 
ــي: وه

ــة،  ــيناريوهات الثالث ــذه الس ــع ه ــي جمي ــدو ف 1.  يب

ــًا  ــينفذ تدريجي ــة س ــط الحالي ــدادات النف ــض إم أن فائ
وســتتبع  المقبلــة،  الثالثــة  األعــوام  مــدى  علــى 
األســعار مســار تعافــي تدريجيــا حتــى عــام 2020 

ــل. ــى األق عل
ــعارها  ــارات أس ــي مس ــيناريوهات ف ــف الس 2.  تختل

علــى المــدى الطويــل، وســيؤدي الســيناريو األكثــر 
ــي  ــبيًا ف ــريع نس ــاد س ــى ازدي ــة( إل ــاؤمًا )التجزئ تش
األســعار مــع الوقــت، فــي حيــن أن ســيناريو العولمــة 
ارتفــاع  إلــى  أساســًا  يــؤدي  لــن  المتفائــل   3.0
األســعار بالمعنــى الحقيقــي. ولــن يكــون هــذا األمــر 
مفاجئــًا، ففــي المشــهد السياســي المقســّم فــي 
ســيناريو التجزئــة، مــع انحســار العولمــة وقلــة حمايــة 
المســتثمر األجنبــي، فلــن يكــون ممكنــًا اســتثمار 
رأس المــال دائمــًا فــي الحقــول األكثــر إنتاجيــة، كمــا 
ــًا فــي تكلفــة  ــد انخفاضــًا متباطئ ــا توّل أن التكنولوجي
ــدور  ــع ب ــد يضطل ــي التوري ــن ف ــدم اليقي ــاج، وع اإلنت
ســلبي علــى الكفــاءة، وهــذه العوامــل جميعهــا 
ســتؤّدي إلــى ارتفــاع أســعار النفــط. باإلضافــة إلــى 
ــة  ــن البيئي ــال للقواني ــر الفع ــون األث ــرًا لك ــك، ونظ ذل
أقــل بكثيــر فــي هــذا الســيناريو، فــإن حجــم الطاقــة 
النوويــة والمتجــددة ســيبقى صغيــرًا. وعلــى الرغــم 
مــن أن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي )والطلــب 
علــى الطاقــة( هــو أبطــأ فــي هــذا الســيناريو، فــإن 
أهميــة ذلــك بالنســبة لتحديــد األســعار ســتكون أقــل 
ــن  ــدم اليقي ــة ع ــاءة وحال ــاض الكف ــة انخف ــن أهمي م
المتناميــة والتشــريعات البيئيــة األقــل، فــي حيــن أن 
العكــس ســينطبق طبعًا فــي ســيناريو العولمــة 3.0.
3.  علــى الرغــم مــن التبايــن بيــن الســيناريوهات، فإن 

ــو  ــدل النم ــو مع ــا ه ــا بينه ــترك فيم ــه المش التوج
البســيط )الــذي ســيكون أكثــر انحــدارًا فــي ســيناريو 
التجزئــة، ومســتويا مــن الناحيــة االفتراضيــة فــي 
ســيناريو العولمــة 3.0(، وسيســتغرق عــدة أعــوام 
علــى األرجــح لالقتــراب مــن ســعر 100 دوالر أمريكــي 
ــى  ــاد حت ــذي س ــعر ال ــد، الس ــل الواح ــر للبرمي أو أكث

ــام 2014. ــف الع منتص
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أمــا األخبــار الســارة بالنســبة لهــذه االقتصاديــات، 
فهــي أنهــا فــي أوقــات الرخــاء غالبــًا مــا اســتثمرت 
ــس  ــا لي ــة له ــط التابع ــدات النف ــن عائ ــرًا م ــزءًا كبي ج
التحتيــة  البنــى  علــى  بــل  الرفــاه  علــى  فقــط 

ــا  ــرة، لكنه ــات كبي ــيناريوهات تحدي ــذه الس ــرح ه تط
ــات  ــرة القتصادي ــًا كبي ــه فرص ــت ذات ــي الوق ــدم ف تق
مــدى  فعلــى  الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  دول 
األعــوام الـــ40 الماضيــة، أدى ارتفــاع معــدل أســعار 
النفــط إلــى ما قــد يعتبــر أحــد أكبــر التحــوالت الدولية 
ــة  ــدول الغني ــن ال ــدد م ــاح لع ــا أت ــخ، مم ــي التاري ف
بالنفــط، وال ســيما فــي الشــرق األوســط، النمــو 
ــادة رفــاه ســكانها بمعــدل متســارع. وقــد نمــت  وزي
ــم  ــي معظ ــريعًا، وف ــوًا س ــل نم ــدان بالفع ــذه البل ه
الحــاالت، اســتثمرت أجــزاء ملحوظــة مــن عائــدات 
ــى  ــم والبن ــال التعلي ــي مج ــا ف ــة به ــط الخاص النف
التحتيــة والصناديــق الســيادية. ومــع ذلــك فهــي 
ــون  ــدات الهيدروكرب ــى عائ ــرًا عل ــادًا كبي ــد اعتم تعتم

لتــوازن ميزانيــات حكوماتهــا )الشــكل 10(.

أسعار تعادل النفط المالية والخارجية
بلدان مجلس التعاون الخليجي (2016)
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بالدوالر األمريكي لكل برميل واحد

التعادل الخارجيالتعادل الماليمعدل سعر النفط لعام 2016 (دبي فاتح)

المصدر: صندوق النقد الدولي، نظرة اقتصادية إقليمية، الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وباكستان، مراجعة إحصائية للطاقة العالمية من إعداد "بي بي"، تحليل شركة "إيه تي كيرني".

ومــن وجهــة نظــر اســتثمارية، فإننــا نقتــرح ثالثــة 
خطــوط رئيســة للعمــل:

1. اعتماد مصادر الطاقة المتجددة

ــة  ــط، ثم ــرق األوس ــات الش ــى اقتصادي ــبة إل بالنس
بريــق أمــل فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة، ألن 
ــبه  ــروف ش ــًا لظ ــم تمام ــات مالئ ــذه التقني ــض ه بع
ــة  ــي حال ــص ف ــح باألخ ــذا صحي ــة. وه ــرة العربي الجزي
ــة، وال يعــود ذلــك فقــط  الطاقــة الشمســية الضوئي
إلــى حقيقــة أن معــدل التعــرض لإلشــعاعات لــكل متــر 
مربــع فــي بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي يتخطى 
ــدان  ــذه البل ــل ألن ه ــواط، ب ــي بأش ــدل العالم المع
للحقــول  مالئمــة  مســكونة  غيــر  مناطــق  تملــك 
الشمســية أكثــر مــن أوروبــا أو الســاحل الشــرقي 
للواليــات المتحــدة ذات الكثافــة الســكنية المرتفعــة. 

هــذه  حســنات  مــن  الرغــم  وعلــى  ذلــك،  ومــع 
ــدان  ــات والخطــط المختلفــة التــي طرحتهــا بل التقني
الخليــج لالســتثمار فيهــا، فمــا زالــت مصــادر الطاقــة 
ــة  ــج الطاق ــي مزي ــى اآلن ف ــة حت ــددة مهّمش المتج
التابــع لبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، األمــر الذي 
ــام  ــي الع ــرى ف ــق األخ ــائر المناط ــن س ــا ع يفصله
ــي  ــاد األوروب ــل االتح ــاٍل )مث ــل ع ــى بدخ ــي تحظ الت
ــي  ــدل العالم ــن المع ــى ع ــكا( أو حت ــمال أمري أو ش

)الشــكل 11(.

ــوم  ــها الي ــد نفس ــا تج ــي، فإنه وبالتال
ــة  ــه قيم ــّل في ــد تق ــتقبل ق ــام مس أم
الصــادرات الهيدروكربونيــة التقليديــة، 
تملــك  عينــه  الوقــت  فــي  ولكنهــا 
نفســها،  لتحويــل  الضروريــة  األدوات 
ــن  ــة م ــرة المنافس ــي دائ ــول ف والدخ
ــة  ــة العالمي ــاحة الطاق ــى س ــد عل جدي

دائمــة التغييــر.

الشكل 10
ــة،  ــط الحالي ــعار النف ــتويات أس ــى مس ــرًا إل نظ

تعــّد حكومــات بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي 

ــا ــي ميزانياته ــرة ف ــز كبي ــة لعج معّرض

الســيادية  الصناديــق  وفــي  لســكانها،  والتعليــم 
األوقــات  فــي  عليهــا  االعتمــاد  تســتطيع  التــي 

الصعبــة.

خارطة طريق للشرق األوسط  .V
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مزيج استهالك الطاقة
المناطق الجغرافية المختارة (2016)
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المصدر: مراجعة إحصائية للطاقة العالمية من إعداد (BP)، تحليل شركة "إيه تي كيرني".

ــات المحــددة هــذا الفــارق تجســيدًا  وتجّســد المقارن
أكثــر بالغــة، فقــد وّلــدت بلــدان مجلــس التعــاون 
طاقــة   2016 عــام  فــي  مجتمعــة  الخليجــي 
ــة  ــاعي( مقارن ــراواط س ــل )0.44 تي ــة أق كهروضوئي
بســلوفاكيا الصغيــرة )0.53 تيــراواط ســاعي( التــي 
تضــم عشــر ســكان بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ويبلــغ معــدل الدخــل الفــردي نصــف معــدل الدخــل 
ــي،  ــاون الخليج ــس التع ــدان مجل ــدى بل ــردي ل الف
ــكل  ــية ل ــعاعات الشمس ــرض لإلش ــدل تع ــك مع وتمل
ــس  ــي مجل ــد ف ــن أي بل ــر م ــل بكثي ــع أق ــر مرب مت

التعــاون الخليجــي .

ــظ  ــع حف ــون، م ــات الكرب ــة وانبعاث ــق المحلي المراف
ــر  ــرة. ويعتب ــر، كبي ــي للتصدي ــون اإلضاف الهيدروكرب
ــدول  ــر فعــال لمرافــق هــذه ال زيــت الوقــود حــاًل غي
وأكثــر  تكلفــة  أكثــر  أنــه  إذ  التحديــد،  علــى وجــه 
ــف  ــو نص ــل نح ــزال يمث ــه ال ي ــاز، لكن ــن الغ ــًا م تلويث
ــاج  ــاء فــي الســعودية ونحــو ثلثــي إنت ــاج الكهرب إنت
ــكل  ــي الش ــا ف ــا رأين ــت. وكم ــي الكوي ــاء ف الكهرب
3، تتوفــر تكنولوجيــات فعالــة مــن حيــث التكلفــة، 
مــع مزايــا إضافيــة تتمثــل فــي أن منطقــة الشــرق 
ــق  ــن المناط ــل م ــكانية أق ــة س ــط ذات كثاف األوس
األخــرى، وفــي حالــة الطاقــة الشمســية الضوئيــة، 

ويشــكل هــذا األمــر فرصــة هائلــة للمنطقــة، ويعــد 
نصيــب الفــرد مــن اســتهالك الكهربــاء فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، بمــا فــي ذلــك التدفئــة 
ــى  ــن أعل ــن بي ــاه، م ــة المي ــواء وتحلي ــف اله وتكيي
ــذا فــإن فرصــة اســتخدام  المعــدالت فــي العالــم، ل
تكاليــف  لتخفيــض  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 

ــن  ــة م ــة العالمي ــة للطاق ــة اإلحصائي ــن المراجع ــة م ــاج الطاق ــات إنت ــادر: بيان   المص
إعــداد )BP(، إحصائيــات الســكان مــن األمــم المتحــدة، وبيانــات إجمالــي الناتــج 
اإلشــعاعات  وبيانــات  الشــرائية(،  القــوة  )تعــادل  الدولــي  البنــك  مــن  المحلــي 

الشمســية مــن مجلــس الطاقــة العالمــي.

الشكل 11
ــتعمالها  ــي اس ــم ف ــدان العال ــائر بل ــن س ــي ع ــاون الخليج ــس التع ــدان مجل ــد بل تبتع

ــددة ــة المتج ــادر الطاق مص
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فــإن متوســط التعــرض لإلشــعاعات لــكل متــر مربــع 
ــم. ــي العال ــى ف ــن األعل ــن بي ــو م ه

تحليــة  أن  حقيقــُة  تشــكل  ذلــك،  علــى  وعــالوة 
الميــاه تســتهلك الكثيــر مــن الطاقــة فــي شــبه 
ــة  ــتخدام الطاق ــة الس ــزًة إضافي ــة مي ــرة العربي الجزي
الشمســية وطاقــة الريــاح، ألنهــا تعالــج واحــدة مــن 
العيــوب الرئيســية لهــذه التقنيــات وهــي: ســعة 
ــت  ــي وق ــدة ف ــة المتول ــن الطاق ــن. إن تخزي التخزي
ــق  ــت الح ــي وق ــتهالكها ف ــن اس ــث يمك ــن بحي معي
ــتناد  ــة باالس ــر فَعال ــة وغي ــة مكلف ــة”، عملي “كطاق
إلــى التكنولوجيــا الراهنــة. غيــر أن تخزيــن الميــاه 
ــية  ــة الشمس ــتعملت الطاق ــهلة. وإذا اس ــة س عملي
ــية أو  ــة الشمس ــات الطاق ــالل تقني ــن خ ــدة م المول
الريــاح لتحليــة الميــاه، فإنــه يمكــن بســهولة تخزيــن 

ــة  ــذه الطريق ــة به ــرب المنتج ــة للش ــاه الصالح المي
ليتــم اســتهالكها كلمــا دعــت الحاجــة. وبالتالــي، 
ــة  ــط خاص ــرق األوس ــي الش ــال ف ــو فع ــا ه ــإن م ف
ــث  ــن حي ــية )م ــة الشمس ــد الطاق ــط تولي ــس فق لي
أن  بــل  مســتثمر(،  دوالر  لــكل  المولَّــدة  الطاقــة 
ــى  ــّزن عل ــا ُيخ ــة عندم ــر فعالي ــو أكث ــًا ه ــه أيض تخزين

ــالة. ــاه مح ــكل مي ش

الكهربائيــة  بالمركبــات  االســتعانة  أيضــًا  ويمكــن 
الهيدروكربونيــة،  المنتجــات  اســتهالك  مــن  للحــد 
علــى الرغــم مــن أنــه ينبغــي اعتبــار ذلــك نقلــة 
الســيارات  تكنولوجيــا  إن  أطــول.  مــدى  علــى 
ــا  ــبب تكلفته ــدة بس ــدة بش ــة مقي ــة الحالي الكهربائي
ــة:  ــن الطاق ــى تخزي ــة عل ــود المفروض ــبب القي وبس
إذ يســتغرق “مــلء خــزان” ســيارة كهربائيــة عــدة 
الطاقــة  تقريــر  توقعــات  آخــر  وتشــير  ســاعات. 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  عــن  الصــادر  الدوليــة 
كســيناريو رئيســي، بأنــه بحلــول عــام 2040 ســيظّل 
ــل  ــات أق ــذه المركب ــن ه ــاء م ــى الكهرب ــب عل الطل
ــب علــى وقــود النقــل،  مــن %4 مــن إجمالــي الطل
ــكل  ــيعتمد بش ــاء س ــد الكهرب ــى أن تولي ــر إل وبالنظ
ــي،  ــود الهيدروكربون ــتهالك الوق ــى اس ــي عل جزئ
ــي  ــج الطاقــة األول ــي علــى مزي ــر الفعل فــإن التأثي
إعــادة  شــبكات  تطويــر  ويمكــن  أصغــر.  ســيكون 
شــحن المركبــات وال ســيما فــي البلــدان ذات الدخــل 
بيئيــة صارمــة. لكــن  المرتفــع الخاضعــة لقوانيــن 
الحاليــة  التكنولوجيــا  علــى  المفروضــة  القيــود 
ــكارات  ــخ االبت ــن ترس ــى حي ــدم إل ــن التق ــتبطئ م س
القواعــد  بتغييــر  وقيامهــا  بعــد  المتوفــرة  غيــر 
المطبقــة حاليــًا، األمــر الــذي قــد يحصــل بعــد أعــوام 
ــدر  ــكار بق ــل االبت ــدر تواص ــك، وبق ــع ذل ــدة. وم عدي
مــا يمكــن أن يصبــح اســتخدام المركبــات الكهربائيــة 
أكثــر جاذبيــة فــي دول الخليــج، ال ســيما بالنظــر إلــى 
ــات  ــي المجتمع ــة ف ــة العام ــاوف البيئي ــد المخ تزاي
أوروبــا  فــي  فقــط  ليــس  المرتفــع،  الدخــل  ذات 
مجلــس  فــي  بــل  الشــمالية،  وأمريــكا  الغربيــة 

التعــاون الخليجــي كذلــك.
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واإلمــارات العربيــة المتحــدة(، األمــر الــذي يحــدث 
ــتثمارات  ــض االس ــع بع ــم من ــك، يت ــع ذل ــل. وم بالفع
ــري(  ــر البح ــري والحف ــر الصخ ــل الحف ــة )مث المطلوب
بســبب التعقيــدات التقنيــة غيــر المألوفــة المفروضــة 
علــى شــركات النفــط الوطنيــة، وكذلــك، فــي بعــض 
الحــاالت، بســبب عــدم كفايــة البنيــة التحتيــة لخطــوط 
األنابيــب. إن فرصــة زيــادة إنتــاج الغــاز لتعويــض جــزء 
مــن انخفــاض أســعار النفــط علــى األقــل هــي فرصة 
حقيقيــة )خاصــة وأن إنتــاج الغــاز الطبيعــي يقــع خارج 
ــرول  ــدول المصــدرة للبت نطــاق اختصــاص منظمــة ال
“أوبــك”(، ولكنهــا تتطلــب اســتثمارات مســتدامة 
مجــال  فــي  الجديــدة  والقــدرات  التقنيــات  فــي 
ــر الســار هــو أنــه مــن ناحيــة التكلفــة،  االنتــاج. والخب
فــإن الوقــت الحالــي هــو مناســب الغتنــام هــذه 
الفرصــة، ألن خدمــات حقــول النفــط )OFC( وشــركات 
الهندســة، والمشــتريات، والبنــاء )EPC( قــد خفضــت 
ــب  ــاض الطل ــة انخف ــر لمواجه ــكل كبي ــومها بش رس
العالمــي علــى خدماتهــا بعــد انهيــار أســعار النفــط، 
فــي حيــن أنــه وبســبب تراجــع أســعار الســلع العامــة 
أيضــًا، فــإن أســعار المــواد الخــام المخصصــة ألعمــال 
الحديــد  )وخاصــة  الغــاز  أنابيــب  وخطــوط  اإلنتــاج 
والصلــب( منخفضــة منــذ فتــرة طويلــة أيضــًا )الشــكل 
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2. االستفادة من احتياطيات الغاز
المــوارد  أنظــف  مــن  الطبيعــي  الغــاز  يعتبــر 
الهيدروكربونيــة )مــن حيــث توليــد انبعاثــات ثانــي 
أكســيد الكربــون بنســبة أقــل لــكل وحــدة مــن الســيال 
الحــراري(، وبالتالــي فإنــه يعتبــر الخيــار المفضــل 
بالنســبة للقوانيــن البيئيــة العالميــة التــي تتجــه نحــو 
مزيــد مــن الصرامــة. وعــالوة علــى ذلــك، وكمــا رأينــا 
ــا اليــوم لــن تســمح باســتبدال  أعــاله، فــإن تكنولوجي
الطاقــة  الغــاز بشــكل كامــل بمولــدات  توربينــات 
الشمســية أو الريــاح )علــى األقــل حتــى يتــم إدخــال 
ــد  ــة(، إذ تعتم ــن الطاق ــى تخزي ــرة عل ــينات كبي تحس
هــذه األخيــرة علــى الظــروف البيئيــة التــي ال يمكــن 
الســيطرة عليهــا، فــي حيــن يمكــن تشــغيل أو إيقاف 
تشــغيل محطــات الغــاز متــى نشــاء. وبالتالــي، فــإن 
ــل هــي  توقعــات ســوق الغــاز علــى المــدى الطوي

ــة النفــط. ــه فــي حال ــت علي ــة ممــا كان ــر إيجابي أكث

تســتغلها  أن  ينبغــي  فرصــة  أيضــًا  ذلــك  ويمثــل 
شــركات النفــط الوطنيــة فــي الشــرق األوســط. 
ــواء،  ــد س ــى ح ــط عل ــاز والنف ــة بالغ ــة غني فالمنطق
ــل مــن الغــاز  ــة ب ــات التقليدي ليــس فقــط مــن الخزان
الصخــري أيضــًا )علــى ســبيل المثــال فــي المملكــة 
ُعمــان  وســلطنة  والكويــت  الســعودية  العربيــة 
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المطــاف. وينبغــي علــى حكومــات  فــي نهايــة 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ضمــان أن يكــون 
لجميــع اســتثماراتها معنــى اقتصــادي، خاصــة بعــد 
انخفــاض عائداتهــا النفطيــة الســنوية إلــى أقــل 
بكثيــر مــن مســتوياتها قبــل ثالثــة أعــوام مضــت. 
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــادات دول مجل ــاج اقتص وتحت
التــي  الفــرص  علــى  اســتثماراتها  تركيــز  إلــى 
تســتفيد مــن مزاياهــا التنافســية بمــا فــي ذلــك 
مصــادر الطاقــة الرخيصــة نســبيًا )ليــس فقــط النفــط 
بــل الغــاز والطاقــة الشمســية أيضــًا(، والقــوى 
فــي  الجغرافــي  وموقعهــا  الماهــرة،  العاملــة 
منتصــف الطريــق بيــن أوروبــا وآســيا وإفريقيــا. لقــد 
ســبق ونّفــذ آخــرون عمليــة التحــول هــذه، إذ تعتمــد 
ــكل  ــًا بش ــتراليا أيض ــدا وأس ــج وكن ــل النروي ــدان مث بل
أساســي علــى صــادرات الســلع األساســية، بمــا 
فــي ذلــك نســبة كبيــرة مــن الهيدروكربونــات، لكنهــا 
ــة  ــال التجاري ــة لألعم ــادات مواتي ــًا اقتص ــت أيض أصبح
يبــرر  ســبب  يوجــد  وال  المعرفــة.  علــى  القائمــة 
ــاع  ــى اتب ــي عل ــاون الخليج ــس التع ــدرة مجل ــدم ق ع
ــة  ــول المقبل ــة التح ــادة مرحل ــها لقي ــق نفس الطري

ــة. ــي الطاق ف

3. توسيع سلسلة القيمة
تتخــذه  أن  يمكــن  إجــراء  أهــم  وربمــا  ثالــث،  إن 
اقتصــادات الشــرق األوســط للتهيؤ للتحــول العالمي 
المقبــل للطاقــة، يتمّثــل فــي دمــج سلســلة القيمــة 
والبتروكيماويــات  التكريــر  باتجــاه  الهيدروكربونيــة 
ــي  ــادن( الت ــر المع ــل صه ــة )مث ــطة الصناعي واألنش
ــا  ــذه كله ــة. وه ــن الطاق ــرة م ــالت كبي ــب مدخ تتطل
أنشــطة موجهــة نحــو التصديــر، حيــث تتمتــع منطقــة 
الشــرق األوســط بميــزة تنافســية هامــة بســبب 
نســبيًا،  الرخيصــة  الهيدروكربونيــة  احتياطياتهــا 
ــن  ــق بي ــف الطري ــي منتص ــي ف ــا الجغراف وموقعه
ــًا  ــا مكان ــا يجعله ــو م ــا، وه ــيا وإفريقي ــا وآس أوروب
محتمــاًل للصناعــات التــي تســتهدف أســواق تلــك 
ــا  ــدًا عندم ــع، وتحدي ــي الواق ــالث. وف ــق الث المناط
تكــون أســعار الطاقــة العالميــة منخفضــة، يكــون 
ــام  ــى القي ــت مض ــن أي وق ــر م ــي أكث ــن المنطق م
بأنشــطة ذات قيمــة مضافــة قريبــة مــن َمصــدر 
الطاقــة، إذ أن زيــادة القيمــة المضافــة للطــن تخفض 
نســبة تكلفــة النقــل علــى القيمــة اإلجماليــة للســلع. 
ــيلة  ــات وس ــل البتروكيماوي ــك، تمث ــى ذل ــالوة عل وع
ــات.  ــاج الهيدروكربون ــن إنت ــل م ــق الدخ ــدة لتحقي جي
ــف  ــة أنظ ــادر طاق ــط بمص ــتبدال النف ــة اس إن عملي
ال تؤثــر علــى المنتجــات الكيماويــة بشــكل كبيــر، 
أســرع  بشــكل  الطلــب  ينمــو  أن  ُيتوقــع  ولذلــك 
الغــاز  علــى  حتــى  أو  النفــط  علــى  الطلــب  مــن 
ــن  ــد م ــلكته العدي ــق س ــًا طري ــو أيض ــي، وه الطبيع
ــرة،  اقتصــادات الشــرق األوســط فــي األعــوام األخي
ــة  ــة التكريري ــي الطاق ــرة ف ــادات كبي ــن زي ــة ع معلن
والبتروكيماويــة فــي الخليــج، وعــن اســتثمارات فــي 
األعمــال التجاريــة فــي أســفل سلســلة القيمــة، 
مثــل المــواد الكيميائيــة المتخصصــة. وأخيــرًا وليــس 
إمــدادات  تتطلــب  التــي  للصناعــات  يمكــن  آخــرًا، 
كبيــرة مــن الطاقــة الرخيصــة )صهــر المعــادن، علــى 
ســبيل المثــال( أيضــًا، ولألســباب نفســها ذات الصلــة 
الجغرافــي،  الرخيصــة والموقــع  األوليــة  بالمــواد 
ــاون  ــس التع ــدول مجل ــة ل ــات جذاب ــكل مقترح أن تش

الخليجــي.

لتحديــات  الصحيحــة  االســتجابة  أن  المؤكــد  ومــن 
التحــول المقبــل للطاقــة ليســت مجــرد إنفــاق النقــد 
فــي جميــع المجــاالت علــى أمــل أن يــدّر عائــدات 
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المؤلفون

الشريك والعضو المنتدب، »إيه تي كيرني«
الشرق األوسط

Robert.Willen@atkearney.com

شريك، »إيه تي كيرني«
Sean.wheeler@atkearney.com

مدير، »إيه تي كيرني«
Eduard.gracia@atkearney.com

شريك، »إيه تي كيرني«
Kurt.oswald@atkearney.com

نائب رئيس مجلس سياسة األعمال العالمي، »إيه تي كيرني«
Rudolph.lohmeyer@atkearney.com

بوب ويلين

شون ويلير

إدوارد غراسيا

كيرت أوزوالد

رودولف روهميير
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المكاتب في الشرق األوسط

لمحة عن “إيه تي كيرني”
“إيه تي كريني” هي شركة استشارات إدارية عالمية رائدة ولديها مكاتب في أكرث من 40 دولة. تعترب الشركة منذ 

عام 1926 مستشارًا موثوقًا لعدد من المنظمات الدولية الرئيسية، وهي مملوكة من قبل الشركاء، وملتزمة 
بمساعدة عمالئها على تحقيق أثر فوري ومزايا تنافسية متنامية في أهم القضايا بالنسبة لهم. للمزيد من 

.www.atkearney.com المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكرتوني التالي

»إيه تي كريني ليمتد«
صندوق بريد: 29060، الربج 3، الطابق 16

أبراج االتحاد، أبوظبي، دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة
هاتف: 1800 495 2 971+، فاكس: 1801 495 2 971+ 

»إيه تي كريني الشرق األوسط«
الطابق 13، الوحدة »سي 1301«

برج ضمان، مركز دبي المالي العالمي, صندوق بريد: 126299
دبي , هاتف: 000 4575 4 971+, فاكس: 001 4575 4 971+ 

»إيه تي كريني ليمتد«
بناء مؤسسة الملك فيصل, الربج الجنوبي، الطابق السابع, المكتب »إف إس 07 إيه«

شارع الملك فهد، منطقة العليا, الرياض، المملكة العرب�ية السعودية
هاتف: 5200 290 11 966+

أبوظبي

دبي

الرياض




