
 

 

 

 
  

 

التوقعات املستقبلیة الستراتیجیة قطر ! 

 قطاع الغاز
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 مقدمة

کانت قطر، طیلة العقدین املنصرمین، رائدة < تصدیر إنتاج الغاز الطبیعي املسال 3 مستوى العالم، وتمکنت من تأمین موقع 

 جید لها لتحقیق أکبر استفادة ممکنة من ارتفاع مستویات الطلب العاملي 3 الغاز الطبیعي املسال. تتمتع الدولة الصغیرة بموقع

استراتیجي < الخلیج؛ حیث تقع 3 طرف شبه الجزیرة العربیة، وتحاذي حدودها دولتي البحرین واإلمارات العربیة املتحدة. تحکم 

دولة قطر نخبة متعلمة وطموحة ومتسامحة تشجع فلسفة قویة مبنیة 3 االنفتاح 3 السوق. ومع ذلك، فقد کان التحاق 

نسمة  2.576.181سال متأخًرا، ویعود ذلك، < جزء منه، إلی محدودیة عدد السکان البالغ حوالي دولة قطر بسوق الغاز الطبیعي امل

%. کما تعد قطر إحدى أسرع دول العالم 3 مستوى معدالت النمو 40)، ال تتعدى نسبة القطریین منهم 2019(ینایر/کانون الثاني 

زیادة دیمغرافیة کبیرة < عدد  2015-2010، < الفترة املمتدة ما بین السکاني الذي یعود إلی قوة أدائها االقتصادي؛ حیث سجلت

یتصدر الغاز الطبیعي قائمة    .%، مع اإلشارة إلی أن معظم النمو کان بسبب التدفق الهائل للعمال األجانب40السکان بلغ معدل 

 الغاز المسالقطر متصدرة تجارة              



)1( .% من إجمالي االحتیاطیات العاملیة12لي صادرات قطاع الطاقة < قطر، وتبلغ احتیاطیاتها املؤکدة من الغاز الطبیعي حوا

) من املکثفات الجزیئیة املصاحبة، 2019ملیار برمیل ( 22.3تریلیون متر مکعب، باإلضافة إلی  24.7وتقدر کمیة الغاز الطبیعي بحوالي 

العالم بعد روسیا وإیران. وتقدر نسبة االحتیاطي مقارنة وهو ما یجعل قطر تمتلك ثالث أکبر احتیاطي مؤکد من الغاز الطبیعي < 

عاًما تقریًبا وفًقا ملعدالت اإلنتاج الحالیة. ویقع معظم الغاز القطري  135و 100بمستوى اإلنتاج < قطر، مبدئیxا، بما یتراوح ما بین 

 العالم (بعد أن تجاوزت مالیزیا)، وترغب < ، أکبر مصدِّر للغاز الطبیعي املسال <2006< حقل الشمال اأصبحت قطر، < العام 

تنویع اقتصادها ومواردها من الغاز الطبیعي من خالل االستثمار < حقول إنتاج الغاز الصخري وحقول الغاز الطبیعي املسال، الواقعة 

إننا نجدها الیوم ممثلة < کل < أمیرکا الشمالیة و< مختلف بقاع العالم. وألن استراتیجیة قطر االقتصادیة تقوم 3 التنوع، ف

 قطاع من قطاعات تجارة الغاز الطبیعي والغاز الطبیعي املسال والغاز اُملَحوَّل إلی سوائل وغاز خطوط األنابیب وسوائل الغاز الطبیعي.

دها العالم < العام من ناحیته، تمکن االقتصاد القطري، باستمرار، من تحقیق نمو اقتصادي قوي. وحتی خالل األزمة املالیة التي شه

، أثبت نمو قطر االقتصادي مرونته < مواجهة االنکماش االقتصادي العاملي بفضل ما حققته مبیعات قطر العاملیة من الغاز 2009

الطبیعي املسال. وللتذکیر < هذا السیاق، فإن قطر کانت تعد إحدى أفقر الدول األعضاء < مجلس التعاون الخلیجي، قبل أن 

عها الحالي کواحد من أقوى اقتصادات منطقة الخلیج، ویقاَرن نمو االقتصاد القطري السریع بما شهده قطاع النفط السعودي تبلغ وض

من وفرة وازدهار جعل اململکة العربیة السعودیة، بشکل غیر متوقع إلی حدٍّ ما، < دائرة الضوء العاملیة مع بدایات العقد السابع 

 من القرن املاضي.

صبحت قطر الیوم واحدة من أغنی دول العالم بفضل ارتفاع مستوى مبیعاتها من الهیدروکربونات، وبات نصیب الفرد من وهکذا أ

)، وُیَرجَّح أن یرتفع أکثر < السنوات 2019دوالر (ما قبل جائحة کورونا  63.000الناتج املحلي اإلجمالي االسمي یبلغ سنویxا حوالي 

 .19-بسبب وباء کوفید 2020عام املقبلة بعد الرکود املسجل 

جعل حقل الشمال من قطر مصدًرا إقلیمیxا مهمxا للغاز الذي تضخه عبر خط أنابیب دولفین، کما جعلها أیًضا املورِّد الرئیسي للغاز 

لیه قطر سعیها دولیxا من خالل صادراتها من الغاز الطبیعي املسال. ویعتبر حقل الشمال کذلك حجر الزاویة األساسي الذي تبني ع

 النتهاج سیاسة خارجیة مستقلة.

ُینظر إلی أمیر قطر األسبق، خلیفة بن حمد آل ثاني، 3 أنه کان یتبنَّی سیاسة أقل استباقیة، 3 مستوى تأمین تنمیة املوارد 

التقدیریة برؤیة ثاقبة  الطبیعیة < قطر مما کان مع ابنه، حمد بن خلیفة آل ثاني. و< الواقع، فقد اتسمت مقاربة األمیر حمد

ترى أن موارد قطر من الغاز الطبیعي ضروریة لتحقیق أمنها وضمان تنمیتها االقتصادیة، وسبیلها لتعزیز أهمیة دورها 3 الساحة 

ما  الدولیة. وبالفعل، وکما فهم األمیر حمد، صاحب النظرة الثاقبة، فإن ثروة قطر الطبیعیة کانت تمثِّل أیًضا نقطة ضعفها، وهو

 یتطلب، بالتالي، االعتماد 3 املجتمع الدولي، و3 وجه الخصوص التحالف مع الوالیات املتحدة.

 

 



 مخزون قطر من الغاز

القطریة. -یقع خزان القبة الشمالیة الغربیة، وهو حقل ُمدمج لتکثیف الغاز، < الخلیج العربي 3 مفترق الحدود البحریة اإلیرانیة

الطبقي، املعروف باسم "قوس قطر"، إلی التشکیالت الطبقیة للرواسب املعروفة تحت مسمی التشکیل الَقْبلي ویشیر التشکیل 

متًرا تحت سطح األرض، وتمتد من الشمال إلی  3050وتقع 3 عمق ما یقرب من  -والتي تعود إلی العصر الُبرمي-لحقل الخف 

من أقصی نقطة من خریطة قطر، إلی ناحیة الشمال "طرف قطر"، تنحرف الطبقة الجنوب عبر شبه الجزیرة العربیة بأکملها. وبالقرب 

تریلیون  50.1الفرعیة إلی اتجاه شمال شرق قطر. هناك تقدیرات متعددة عن حجم االحتیاطیات اإلجمالي < الحقل املشترك بنحو 

تریلیون  12.9، واملتبقي )2(ریلیون متر مکعب إلیرانت 14تریلیون متر مکعب لقطر و 24متر مکعب، أما الکمیة القابلة لالستخراج فهي 

 .)3(متر مکعب من املستبعد استخراجها ألن تقنیة االستخراج الحالیة ال تسمح بذلك

 

 حقل الشمال: التطور والخصائص

 

قطر اإلجمالیة، وهو خزان کربونات بُسمك متغیر < جمیع یغطي حقل الشمال مساحة تعادل ما یقرب من نصف مساحة دولة 

متًرا تقریًبا. وتجدر اإلشارة هنا إلی أنه عند اکتشافها لحقل الشمال، کانت قطر تنظر إلیه 3 أنه اکتشاف  457أنحاء الخزان یبلغ 

طبیعي "معزولة وُمستعصیة عن  "مخیب لآلمال" بسبب الصعوبات < إیجاد أسواق تصدیر للموارد املصنَّفة کاحتیاطیات غاز

 .)4(االستغالل"

وعن تلك األیام، یقول، وزیر الطاقة األسبق، عبد الله بن حمد العطیة: "أذکر کل الذین نصحوني ونصحوا بلدي بأال نباشر أعمال الغاز 

 .)5(املسال"



إمکاناتها املستقبلیة، فقد خصصت کامل إنتاجها من الغاز لالستهالك املحلي. وبما أن نظرتها وألن شرکة قطر للبترول لم تکن تدرك 

% من الغاز الطبیعي املصاحب (املختلط بالبترول) 80للغاز لم تکن إیجابیة < أوائل السبعینات، فقد عمدت قطر إلی حرق حوالي 

. ومع إدراك قطر لقیمة ثروة الغاز التي تمتلکها، خفضت )6(ن متر مکعب یومیxا)ملیو16.8ملیارات متر مکعب (أي ما یعادل  6.13املقدَّر بـ

 %.5، ُخفضت النسبة إلی أقل من 1979، ثم بحلول العام 1974% < العام 66نسبة الغاز البري املشتعل إلی 

ال أن عملیة التسلیم جرت < أجواء ودیة للغایة. و3 و3 الرغم من تأمیم قطر لحقل الشمال للغاز < أواخر السبعینات، إ

عکس ما أعقب عملیات التأمیم التي شهدتها دول أخرى < منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا وأمیرکا الالتینیة، أبقت قطر 

فإن قطر تملك حقوًال ثانویة  3 تعاقدها مع شرکة "شل" لتوفر لها الخبرة التقنیة والدعم املطلوبین. وباإلضافة إلی حقل الشمال،

أخرى من الغاز غیر املصاحب. یقع خزان "الخف" للغاز غیر املصاحب أسفل أقدم خزان نفطي منِتج < قطر هو حقل دخان النفطي 

احب، ملیار متر مکعب من الغاز املص 141الصغیر نسبیxا مقارنة بحقول الغاز البحریة األخرى. ویحتوي حقل دخان 3 ما یقدر بنحو 

 ملیار متر مکعب من الغاز غیر املصاحب. 1.41و

کان حقل دخان ینتج، تقریًبا، کل الغاز غیر املصاحب بقطر قبل اکتشاف حقل الشمال، کما ُأنتجت أیًضا کمیات صغیرة من رواسب 

هناك کمیات أقل من الغاز  متًرا أسفل منطقة الخوف. باإلضافة إلی ذلك، 3048الغاز < حقل الغطا الغازي الواقع 3 بعد حوالي 

املصاحب < حقول میدان محزم، وعد الشرقي، وبو الحنین، وحقول نفط منطقة الریان. ولم تتمکن قطر، < عهد حکم خلیفة 

 بن حمد، عن اتباع سیاسة إنتاج مکثف، ویعود ذلك، بالدرجة األولی، إلی التعقید < عملیة التسییر.

 تطور صناعة الغاز < قطر

اکتشافه، بات حقل الشمال عماد برنامج قطر للتنمیة االقتصادیة. فتاریخیxا، و3 غرار معظم دول الخلیج، کانت مقاربة  3 إثر

قطر لنفسها تتم من خالل املنظور الضیق لدولة "منتجة للنفط" ولم تتمکن من إدراك سهولة تحقیق أرباح من االستثمار < 

، أعدَّت 1962عي. ومع ذلك، فإن لجنة مکوَّنة من مسؤولین قطریین، جرى تشکیلها < العام استخراج احتیاطیاتها من الغاز الطبی

ادر تقریًرا تناول دراسة فعالیة الوزارات الحکومیة اإلداریة، وهي الدراسة التي أعدها "آرثر د. لیتل"، والتي أطلقت الدعوة إلی تنویع مص

 ط إلی تطویر القطاعات االقتصادیة األخرى، وبالخصوص قطاع إنتاج الغاز الطبیعي.الدخل وحثَّت 3 التحول من االعتماد 3 النف

أعربت دراسة "آرثر د. لیتل" عن قلقها إزاء اعتماد قطر االقتصادي واملالي الکامل 3 قطاع النفط، الذي توقعت نضوبه بحلول عام 

قطریة 3 تطویر قطاعات أخرى غیر نفطیة، وخاصة االستثمار ، وحذرت من مواصلة ذلك النهج. لذلك حثَّ التقریر القیادة ال1982

< ثروة البالد من الغاز الطبیعي. فیما بعد، اعتمدت الحکومة 3 نتائج دراسة آرثر د. لیتل، وخططت لتنویع واسع النطاق < 

القطریة تلك التوصیات 3 محمل الجد وبدأت < تنفیذها ، أخذت الحکومة 1964. ثم بحلول العام )7(الصناعات البتروکیماویة

، حظًرا 1973)، عام 3OAPEC نطاق واسع. غیر أن االضطرابات الجیوسیاسیة، التي تلت فرض منظمة الدول العربیة املصدرة للنفط (

أسعار النفط عاملیxا. وقد أدى ذلك االرتفاع ، أدت إلی ارتفاع حاد < 1979نفطیxا، باإلضافة إلی قیام الثورة اإلسالمیة < إیران، عام 



الکبیر < أسعار النفط حینها إلی حصول قطر 3 تدفقات هائلة من اإلیرادات التي وظَّفتها الدولة للتخفیف من معظم آثار 

 انخفاض معدالت اإلنتاج بسبب بلوغ حقول النفط نهایة حیاتها اإلنتاجیة.

د. لیتل، لم تمنح قطر إنتاج الغاز الطبیعي سوى القلیل من االهتمام خالل هذه الفترة. وألن و3 الرغم من تحذیرات دراسة آرثر 

استفادة قطر کانت کبیرة من اضطرابات سوق النفط، التي شهدتها عشریة السبعینات من القرن العشرین، فقد حوَّلت الحکومة 

 جتماعیة وخصصت استثمارات ضخمة لتطویر البنیة التحتیة.القطریة عائدات النفط املتزایدة نحو االستثمار < املجاالت اال

برمیل < الیوم)، زاد اقتناع شرکات النفط العاملیة بأن  500.000وبعد بلوغ إنتاج قطر من النفط ذروته < السبعینات (حوالي 

بیعة عقود الخدمات التي کانت حقول النفط اُملتقادمة لم تعد تستحق ضخَّ املزید من االستثمار فیها. وعالوة 3 ذلك، فإن ط

تقترحها قطر قلَّلت من جاذبیة ذلك التوجه حتی من الناحیة املالیة. وبحلول منتصف الثمانینات، کان االقتصاد ال یزال یعتمد اعتماًدا 

، إلی انخفاض 1983و 1979کبیًرا 3 قطاع النفط. هذا، وقد أدت سیاسة التنویع االقتصادي وانخفاض أسعار النفط، < الفترة ما بین 

، بلغ إنتاج قطر 2019. ثم، ومع حلول العام )8(%80% إلی 93نسبة العائدات املئویة إلیرادات الحکومة املتأتیة من تصدیر النفط من 

 من النفط نحو ملیوني برمیل یومیxا.

أوبك کردٍّ استراتیجي من حکومتها 3 الحصار الذي فرضته ، غادرت قطر رسمیxا منظمة 2019وعالوة 3 ما تقدم، و< العام 

علیها کل من السعودیة ومصر والبحرین واإلمارات ملدة ثالث سنوات. < املقابل، شهد قطاع النفط العاملي تطوًرا غیر مسبوق 

 < العقود املاضیة.

م ُیخضع مصالحها الوطنیة ملصالح القوى النافذة < وقد کان هذا االنسحاب ذا داللتین: داللة 3 أن قطر ترفض البقاء < تنظی

التنظیم. ثانًیا: أن حصة قطر اإلنتاجیة من البترول تنخفض بانتظام ألن حقولها لم تعد تمتلك نفس القدرة اإلنتاجیة السابقة، فلقد 

، وستضطر إذا بقیت < منظمة أوبك )9(2020ملیون برمیل یومیxا، <  1.8إلی  2013ملیون برمیل یومیxا، < سنة  1.9تراجعت من 

 أن تخفض إنتاجها بینما هي أقل إنتاًجا من أعضاء آخرین.

بالعودة إلی عملیة تطویر حقل الشمال، فقد توقفت املرحلة األولی من تطویره عدة مرات، قبل أن یتقرر تاریخ بدء تشغیله < 

ل غزو العراق للکویت تنفیذ معظم مشاریع التنمیة اإلقلیمیة الکبرى فحسب، بل وتسبَّب أیًضا . من ناحیة أخرى، لم یعط1990ِّالعام 

. وباإلضافة إلی هذا، واجهت قطر أیًضا عدید العقبات )10(< توجیه ترکیز حکومات الخلیج، بما فیها قطر، إلی القضایا الخارجیة

دت عملیات إجالء العمالة من أصحاب املهارات والکفاءة، أثناء عملیتي درع الصحراء وعاصفة الصحراء، األخرى خالل هذه الفترة. فقد أ

إلی تأخیر تقدم األعمال < حقل الشمال بشکل ملحوظ. وإضافة إلی ذلك، فقد تراجع تقدم األعمال بسبب قضایا أخرى عدیدة 

ا من آبار اإلنتاج الستة عشر، < املرحلة األولی، من تسرب 3 مستوى بئًر 14تتعلق بالبنیة األساسیة. فعلی سبیل املثال، عانی 

  .)11(أغلفة األسمنت

، اکتشف املهندسون تسرًبا 1990باإلضافة إلی ذلك، وقبل أسبوع من تاریخ البدء الذي ُنقِّح لیکون < الثالث من أغسطس/آب 

 1991سبتمبر/أیلول، أو دیسمبر/کانون األول  3. بعد ذلك، توافق تاریخ )12(قف تشغیل حقل الشمالکیمیاویxا < أنبوب بري فأعلنوا و



مع حلول الذکرى العشرین الستقالل قطر واکتشاف حقل الشمال، وکان أیًضا التاریخ الذي بدأ فیه اإلنتاج < حقل الشمال. وحتی 

الطبیعي القطري یأتي من حقلین نفطیین أحدهما بري والثاني بحري؛ حیث تمت معالجة الغاز ذلك التاریخ، کان معظم الغاز 

 املصاحب، املنتج فیهما، < مجمع مسیعید.

بعد هذا التاریخ، استفادت قطر من حدثین زادا من حجم إقبال األسواق الدولیة واإلقلیمیة 3 طلب غازها الطبیعي، وهما: أوًال: 

لنطاق لتوربینات الغاز اُملدمجة < تولید الطاقة < عقد التسعینات. وثانًیا: خفض التکالیف < مختلف مراحل االستخدام واسع ا

سلسلة معالجة الغاز الطبیعي املسال. وکان من شأن هذه التطورات أن أتاحت لدولة قطر إعادة تشکیل استراتیجیتها السابقة، ومن 

 غاز من مرحلة االکتفاء بتولید الطاقة محلیxا وإنتاج البتروکیماویات إلی أسواق التصدیر العاملیة.ثم إعادة توجیه املوارد التي یجلبها ال

، فإن قطر تسعی الیوم 2010ومع ذلك، وبعد أن فقدت مکانتها الریادیة العاملیة < مجال تصدیر الغاز الطبیعي املسال منذ العام 

ا تعاني أیًضا من وفرة الغاز الطبیعي املسال < أنحاء مختلفة من العالم، باإلضافة إلی استعادة تلك املکانة التي فقدتها، کما أنه

إلی ما بات یعانیه هذا القطاع من ضعف الطلب الدولي علیه مع ازدیاد أعداد املنافسین املنتجین للغاز الطبیعي املسال وتراجع 

 19-ألسعار من تراجع آخر < أعقاب انتشار الوباء العاملي کوفید، وما شهدته تلك ا2017-2014أسعار النفط العاملیة < الفترة من 

فضًال عن نمو کارتالت املستهلکین. وأخیًرا ولیس آخًرا، عانت قطر أیًضا من تنامي الضغط 3 النموذج التعاقدي  2020خالل عام 

عندما تدخل خطوط أنابیبها الجدیدة مرحلة طویل األمد. ومع ذلك فمن املتوقع، کما هو موضح أدناه، أن تستعید قطر تلك املکانة 

إلی  2005عاًما، من العام  12اإلنتاج. وقد کانت قطر فرضت تعلیًقا اختیاریxا 3 التنقیب عن الغاز وإنتاجه < حقل الشمال امتد 

ف اإلبقاء 3 حظوظها . و< هذا السیاق، کانت القیادة القطریة تمدِّد قرار تعلیق إنتاجها من الغاز 3 أساس سنوي بهد2017

 کاملة < إمکان التصدیر مستقبًال.

عن خطتها لزیادة إنتاجها من الغاز  2019، أعلنت قطر عام 2017بعد أن رفعت الحکومة القطریة تعلیق اإلنتاج االختیاري < العام 

سیاق، خطَّطت شرکة قطر للبترول . و< هذا ال2027ملیون طن سنویxا بحلول العام  126ملیون طن إلی  77الطبیعي املسال من 

، وأعلنت عن بناء أربعة خطوط أنابیب 2024مالیین طن متري بحلول عام  110لزیادة إنتاجها من الغاز الطبیعي املسال لیبلغ حوالي 

ي دخلت فیه قطر < منافسة شرسة مع . جاء هذا اإلعالن < الوقت الذ)13(جدیدة للغاز الطبیعي املسال إلدارة الزیادة املقترحة

روسیا وأمیرکا وأسترالیا، التي زادت < إنتاجها من الغاز الطبیعي املسال وهو ما أدى إلی تراجع األسعار إلی أدنی مستویاتها منذ 

أطنان  110ال إلی سنوات. وکانت شرکة قطر للبترول قد أشارت، < وقت سابق، إلی توجهها نحو رفع إنتاجها من الغاز الطبیعي املس

. وتأتي هذه الزیادة املخطط لها < اإلنتاج < أعقاب کشف أعمال الحفر والتقییم املجراة < حقل 2024متریة بحلول عام 

 .)14(تریلیون متر مکعب 50الشمال عن وجود احتیاطیات من الغاز الطبیعي تتجاوز 

ت قطر تنافًسا شدیًدا من الوالیات املتحدة وروسیا < مضمار الهیمنة الشاملة 3 الغاز املسال، وقد جاء هذا اإلعالن بعد أن واجه

 .)15(عندما زاد منافسو قطر من إنتاجهم للغاز املسال؛ ما جعل األسعار تنخفض ملستویات غیر مسبوقة منذ سنوات عدیدة



منافسة قویة، فرضها کبار منتجي الغاز الطبیعي املسال < العالم، فإن قطر ال تزال تتمتع ومع ذلك، و3 الرغم مما تواجهه من 

ر بعدد من املزایا ال تتوافر لدى مصدِّري الغاز الطبیعي املسال اآلخرین. ویمکن تعداد تلك املزایا 3 النحو التالي: أوًال: تمتلك قط

لفة اإلنتاجیة < العالم؛ حیث یکون سعر التعادل قریًبا من الصفر، (اإلیرادات تساوي کمیات من الغاز هي األکثر انخفاًضا من حیث التک

املصروفات)، بفضل اإلیرادات من السوائل املنتجة أساًسا. وعالوة 3 ذلك، فإن الغاز القطري، < املقام األول، هو غاز "رطب" کونه 

والبروبان (الغاز النفطي املسال)، وهو ما من شأنه توفیر مصادر إیرادات  یحتوي 3 کمیات کبیرة من سوائل الغاز الطبیعي والبوتان

إضافیة. وباإلضافة إلی ذلك، تتمتع قطر أیًضا بوفرة < الحجم وتکالیف إنتاج منخفضة؛ وهو ما یجعلها تتقدم عن غیرها من 

نتاج. لذلك، فإنه یجب، عند النظر فیما إذا املنتجین اآلخرین الذین یجدون صعوبة بالغة < تحقیق وفرة الحجم وخفض تکلفة اإل

کانت الشرکات األخرى ستتمکن < املستقبل من الحصول 3 حصة سوقیة من قطر، األخذ بعین االعتبار أسعارها التعادلیة التي 

اطق جدیدة إلنتاج تکون أ3 < العادة (اإلیرادات أ3 من املصروفات). من ناحیة أخرى، و3 الرغم من سیر العمل 3 بناء من

الغاز الطبیعي املسال، فإنه ال یوجد أي بلد آخر یمکنه مضاهاة قطر من حیث القدرة 3 إعادة التفاوض بخصوص العقود القدیمة 

 وإنشاء عقود جدیدة مفیدة للطرفین.

الحکومة إلی إطالة أمد فترة  ومع ذلك، ثمة الیوم تباین < الرؤى بین املسؤولین القطریین وبعض املشغِّلین األجانب؛ حیث تسعی

إنتاج احتیاطیاتها من الغاز الطبیعي لتجنب نضوب الحقل سریًعا. غیر أن هذا التوجه یتناقض مع االستراتیجیة التي یتبنَّاها شرکاؤها 

سبب هذا األجانب، الذین یسعون بجد إلی تحقیق أقصی قدر من الربح السریع < أسرع وقت ممکن لتعویض تکالیف االستکشاف. وب

االختالف الجوهري < االستراتیجیات، فإن التطویر املیداني اإلضا< < حقول الغاز القطریة قد یواجه بعض الصعوبات إلی أن 

 تتوصل األطراف إلی توافق مشترك.

بك الصارمة وبما أن معظم الغاز الطبیعي القطري کان مرتبًطا بالنفط، < السابق، فإن فترات ضعف الطلب 3 النفط وحصص أو

أعاقت تطور العدید من الصناعات املعتمدة 3 الغاز وحالت بینها والوصول إلی کفاءة عالیة. < املقابل، تواجه قطر حتی اآلن، 

، بسبب ثروتها الکبیرة املستمدة من الغاز، عقبات فریدة ال تواجهها البلدان النامیة األخرى. ورغم أن اقتصاد دولة قطر، الصغیر نسبیxا

ال یعیق استثمار الدولة الکثیف لرأس املال، إال أن قدرة استیعابه املحدودة وقاعدته الدیمغرافیة الصغیرة، تبرز کعقبات أمام توظیٍف 

منِتٍج لثروة الدولة الهائلة. وبما أنه ال یمکن لقطر تحقیق نموها االقتصادي، 3 النحو الذي تریده، باالعتماد فقط 3 مستوى 

 ملحلیة، فإن توجه الدولة نحو الخارج لفترة طویلة هو الخیار املستقبلي املتاح أمامها.طلب سوقها ا

یرى املسؤولون القطریون < التنویع االقتصادي مفتاًحا لتحقیق استدامة اقتصادیة شاملة. و3 هذا األساس، ضخَّت الدولة 

. لکن، ورغم بذل هذه الجهود العمالقة، إال أن االقتصاد )16(دیةاستثمارات تقدَّر بملیارات الدوالرات < مختلف القطاعات االقتصا

القطري ال یزال یعتمد بشکل کبیر 3 الغاز (املنبع واملعالجة النهائیة) وقطاع الهیدروکربون بشکل عام؛ ذلك ألن برنامج التنویع 

تنویع التي تفاخر بها دولة قطر قد ال تقود نحو تحول جوهري ُیبعدها عن االقتصادي ال یزال < طور النمو. ومع ذلك، فإن جهود ال

االعتماد 3 الهیدروکربونات، ألن معظم مشاریع التنویع االقتصادي تترکز < سلسلة الصناعات ذات القیمة املضافة < املعالجة 

ت، وغیرها من املنتجات ذات القیمة املضافة أکثر النهائیة، مثل قطاع البتروکیماویات. و3 الرغم من أن أسعار البتروکیماویا



استقراًرا وال تتعرض لتقلبات السوق، 3 غرار ما تتعرض له أسعار النفط الخام والغاز غیر املعالج، إال أن هذه املنتجات نفسها ال 

 تزال تعتمد 3 قطاع الهیدروکربونات وقد ال تمثل تنویًعا اقتصادیxا حقیقیxا.

، ووضعت تدابیر واسعة تهدف إلی خفض 2012<  18ر مبکًرا دوًرا ریادیxا < قضیة املناخ باستضافة قمة املناخ وقد أخذت قط

باملئة أقل من بقیة الدول، من خالل إنشاء بنیة تلتقط وتخزِّن  25االنبعاثات الحراریة. تخطط قطر لخفض هذه االنبعاثات بنسبة 

 .)17(الغاز وتخزینه الغازات الکربونیة املنبعثة من تسییل

، ولالنضمام للتدابیر األوروبیة مثل استراتیجیة 2015وقد شرعت قطر < تنفیذ خطط خفض الکربون واملیثان التزاًما باتفاق باریس 

 قطر الضغوطات املتزایدة < مجال التغیر املناخي.. کل هذه اإلجراءات ستقي )18(2020املیثان املعلنة، < أکتوبر/تشرین األول 

عالوة 3 أن قطر للبترول أشارت إلی أن خطط خفض الکربون، وهي جزء من استراتیجیة االستدامة، ستکون "اتجاًها واضًحا نحو 

باملئة،  15خراج) بنحو باملئة، و< منشآت املنبع (عملیات التنقیب واالست 25خفض شدة االنبعاثات من منشآت تمییع الغاز بنحو 

 .)19(باملئة" 75وکذلك خفض شدة التوهج < منشآت املنبع بأکثر من 

 قطر للبترول: إعادة الهیکلة والتوسع عاملیCا

إلی وما تبعه من ضغوط مالیة ترتبت علیه،  2014أدى االنخفاض املسجل 3 مستوى أسعار النفط، الذي بدأ < منتصف عام 

دخول شرکة قطر للبترول < عملیة إعادة هیکلة متعددة األبعاد، فدمجت، ضمن هذه العملیة، شرکتي قطر غاز وراس غاز. وقررت 

شرکة قطر للبترول تعمیق حضورها < أصول الطاقة العاملیة < الخارج. وإلکساب نفسها قدرة أ3 3 املنافسة، بادرت شرکة 

یض کبیر < عدد موظفیها وانسحبت من قطاعات األعمال التي قدَّرت أنها غیر أساسیة. وبعد الفراغ قطر للبترول إلی إجراء تخف

من عملیة إعادة الهیکلة التي استمرت ثمانیة أشهر، حوَّلت شرکة قطر للبترول ترکیزها الجدید نحو وقف انخفاض مستویات اإلنتاج 

الطاقة. کما فرضت قطر شروًطا أکثر صرامة 3 شرکات الطاقة األجنبیة التي املحلي للنفط وتوسیع استثماراتها الدولیة < مجال 

تسعی إلی تطویر مشاریعها داخل الدولة. کان الهدف من تنفیذ هذه التدابیر هو خفض التکالیف من أجل تعزیز موقف شرکة قطر 

 3 حصة األسواق الناشئة.للبترول < املنافسة، مع مصدِّري الغاز الطبیعي املسال الجدد، 3 االستحواذ 

لقد أعادت شرکة قطر للبترول، من خالل عملیات دمج هیاکل الشرکات وتشکیل تحالفات مع املوردین والعمالء وإنشاء شراکات 

استثماریة < األسواق الخارجیة، تشکیل نفسها بشکل شامل بهدف تحقیق االستفادة من کفاءاتها األساسیة لتصبح أصغر حجًما 

اؤها أکثر کفاءة < السوق العاملیة للغاز الطبیعي املسال. وبهذا املعنی، فقد سعت شرکة قطر للبترول، التي کانت < ویکون أد

 طلیعة الشرکات الدولیة، إلی أن تتحول إلی شرکة طاقة عاملیة تتماثل مع نموذج شرکات النفط الدولیة الغربیة الکبرى.

للبترول، کان تصریح الرئیس التنفیذي لشرکة قطر للبترول، سعد بن شریدة الکعبي،  ولتعزیز نموذج األعمال الجدید لشرکة قطر

واضًحا ومحدًدا، عندما قال: "إن االستثمار األجنبي املستقبلي < قطر سیخضع ملعاییر وشروط بالغة الصرامة". وأشار، < هذا 

وتقدیم املزید إلقناع شرکات البترول الوطنیة بقبول السیاق، إلی أنه "یتعین 3 املستثمرین األجانب التنافس بشکل أکبر 



. وقد کان من شأن هذه الشروط، بالغة الصرامة بشأن االستثمار، أن أدَّت إلی إضعاف االهتمام األجنبي بتطویر قطاع )20(شراکتها"

 الغاز القطري، بشکل ملحوظ، 3 مدى السنوات القلیلة املاضیة.

إلشارة < هذا السیاق، إلی أنه حین أوقفت قطر إنتاج الغاز اختیاریxا، فإن مستقبل تطویر قطاع الغاز < قطر أصبح محدوًدا. تجدر ا

، أعلنت شرکة قطر للبترول عن تأسیس 2016لذلك، قررت شرکة قطر للبترول الحفاظ 3 تأثیرها العاملي. < أکتوبر/تشرین األول 

)، ثم کان أن ُمنح هذا الکیان التسویقي الجدید تفویًضا إلدارة محفظة Ocean LNGي املسال املحدودة" ("شرکة أوشن للغاز الطبیع

قطر من الغاز الطبیعي املسال من طرف شریك من خارج قطر < املستقبل. إن الهدف من إنشاء شرکة أوشن للغاز الطبیعي 

القیود املحلیة املفروضة 3 إنتاج الغاز القطري املحلي، أي وقف العمل املسال، وفقا ملا ذکرته القیادة القطریة، هو تجاوز 

 االختیاري < حقل الشمال، وخلق تآزر استثماري مع ارتفاع إنتاج الغاز الطبیعي < حقول أخرى.

 الطلب املحلي: تحویل الغاز إلی سوائل، والبتروکیماویات وتولید الطاقة

ویع < زیادة اإلیرادات املتحصل علیها من مبیعات الغاز الطبیعي. إن أسعار الغاز اإلقلیمیة یتمثل جزء من استراتیجیات قطر للتن

عند مقارنتها بالسعر العاملي للنفط. وتسعی قطر إلی التخلص من معضلة  2021< األشهر األولی من  –تعتبر منخفضة نسبیxا 

إلی منتجات عالیة الجودة ومکررة، مثل تحویل الغاز إلی سوائل  التسعیر هذه وزیادة اإلیرادات من خالل تحویل الغاز الطبیعي

وبتروکیماویات. وقررت القیادة القطریة تعزیز التصنیع املحلي وجذب االستثمار األجنبي املباشر < الصناعات کثیفة االستخدام 

 للطاقة مع تکلفة منخفضة للکهرباء واملواد الخام.

شمال جوهر الخالفات اإلقلیمیة حول إمدادات الغاز القطریة الجدیدة أو املوسعة. وللتذکیر تمثل سیاسة قطر لتسییل غاز حقل ال 

< هذا السیاق، لم تحقق قطر، خالل عقد التسعینات من القرن املاضي، تنویًعا ملحوًظا < قائمة املشترین لغازها فحسب، بل 

ام الغاز املحلي وصادرات الغاز الطبیعي املسال وتسییل الغاز. غیر عزَّزت أیًضا نموها االقتصادي من خالل وضع وتنفیذ خطط الستخد

أن نهایة القرن املاضي شهدت مراجعة قطر أولویاتها فیما یتعلق بالغاز وإعادة توجیهها بشکل الفت عبر إعطاء الحکومة القطریة 

لطبیعي املسال فمشاریع صادرات خطوط األنابیب، األولویة، < االعتمادات املالیة، للمشاریع املحلیة تلیها مشاریع تصدیر الغاز ا

 وانتهاًء بمشاریع إنتاج الغاز الطبیعي املسال.

% < املتوسط 7.2(أي بزیادة قدرها  2019ملیار متر مکعب عام  41.4کان استهالك قطر املحلي للغاز قد شهد تطوًرا مطَّرًدا لیبلغ 

واضًحا أن قطر ال تکتفي فقط بالحرص 3 تأمین إمدادات الطلب املحلي ). من هذا املنطلق، یبدو 2018-32008 مدى العقد 

الحالي، بل ترغب أیًضا < االحتیاط من املخاطر کي ال تکون عاجزة عن توفیر االحتیاجات املحلیة إذا ما زادت وتیرة التصنیع السریع. 

ریع، فإن ارتفاع الطلب 3 الغاز سیواصل تصاعده الحاد < حال استمرار االتجاه 3 ما هو علیه اآلن، بسبب التوسع الصناعي الس

 3 املدى املتوسط إلی الطویل.

 



 استراتیجیة قطر < تحویل الغاز إلی سوائل

لم تکتف قطر بترکیز اهتمامها 3 تأکید ریادتها العاملیة 3 مستوى قطاع الغاز الطبیعي املسال، بل وحققت أیًضا تقدًما < 

هو تحویل الغاز إلی سوائل. وقد أبدت قطر تصمیًما 3 توظیف االحتیاطیات الهائلة لحقل الشمال لتعزیز مکانتها مجال آخر مبتکر، 

 الریادیة. و< هذا السیاق، فإن لعملیة تحویل الغاز الطبیعي إلی وقود سائل فوائد بیئیة؛ حیث إن الدیزل أو "النافثا" أو غاز البترول

ة من الکبریت ومن العطریات، وهو مشبع باألوکتان عالي القیمة. ویؤکد مؤیدو تحویل الغاز إلی املسال یحتوي 3 نسب منخفض

سوائل 3 أن هذا التوجه یعد استراتیجیة تنویع متفوقة، ألن إنتاج السوائل ال یتطلب ضخ استثمارات إضافیة < البنیة التحتیة 

ل توفیر الناقالت املتخصصة، وإعادة تحویل الغاز الطبیعي املسال إلی غاز بینما یتطلب إنتاج الغاز الطبیعي املسال استثمارات مث

 تقلیدي وتوفیر مرافق للتخزین.

 مع بدایات القرن الحالي، ُسجِّل اهتمام مبدئي متزاید بإنتاج الغاز اُملحول إلی سوائل، وقد اتضح ذلك عندما وقَّعت شرکة قطر للبترول

ت التفاهم مع العدید من شرکات النفط العاملیة إلنشاء مشاریع واسعة بهدف تحویل واسع العدید من خطابات االهتمام ومذکرا

للغاز إلی سوائل، وسیکون الهدف من ذلك تصنیع مخزونات النفط األساسیة والوقود الصناعي (أو الوقود الغازي). و< هذا اإلطار، 

غیر مسمی، بسبب تنفیذ قطر وقًفا اختیاریxا لإلنتاج < حقل  جرى إلغاء العدید من هذه املشاریع، أو تأجیل تنفیذها إلی أجل

لتحویل الغاز إلی  Exxon Mobil Palmالشمال. و< ردِّها 3 هذا التوجه، وخاصة < أعقاب إلغاء مشروع "إکسون موبیل بالم" 

ر، قدَّمت شرکة قطر للبترول وعدد سوائل و< ظل إعطاء حکومة قطر األولویة إلمدادات الغاز املحلیة 3 حساب مشاریع التصدی

 من شرکات النفط العاملیة تقدیًرا مغایًرا للجدوى االقتصادیة لتلك املشاریع.

لقد رأت قطر < تحویل الغاز إلی سوائل أداة تنویع مناسبة لتکثیف مواکبتها للصناعات ذات القیمة املضافة. ومع ذلك، وبما أن 

شهدت زیادات قصوى < املیزانیة املرصودة لتغطیة التکالیف، فقد قررت قطر الحد من معظم مشاریع تحویل الغاز إلی سوائل 

توسع مشاریع تحویل الغاز إلی سوائل، ورکزت، بدًال من ذلك، 3 املشروعین املتبقیین من مشروعي تحویل الغاز إلی سوائل، وهما 

قهما، زیادات < میزانیة التشغیل املرصودة لهما وتأخیرات مشروعا "أوریکس" و"بیرل". إال أن کال املشروعین واجها، منذ إطال

 مستمرة < بدء العمل.

 القطاع البتروکیمیائي القطري

 2005% سنویxا < الفترة من 10عرفت صناعة البتروکیماویات < قطر نموxا سریًعا خالل العقد املاضي (سجَّل القطاع نموxا بنحو 

فیة 3 احتیاطیات البالد من الغاز. إن اهتمام قطر بالتوسع < البتروکیمیاویات مبني 3 )، وهو ما فرض طلبات إضا2015إلی 

حاجتها إلی استحداث صناعة متنوعة یکون لها قیمة مضافة، 3 مستوى املعالجة النهائیة، وتتمتع باستقرار یمکِّنها من تحمل 

  التقلبات املستمرة < سوقي النفط والغاز العاملیین.



اإلشارة < هذا السیاق، إلی أن هدف قطر یتمثل < استحواذها 3 املرکز الرابع ضمن أکبر منتجي البتروکیماویات < تجدر 

ملیار دوالر بقیادة  15العالم مع محفظة (سلة) منتجات واسعة التنوع. ولتعزیز طموحها، انخرطت قطر < برنامج استثماري بقیمة 

) وشرکة قطر لألسمدة (قافکو)، Q-Vinyl) وشرکة قطر للفینیل (Q-Chemوشرکة قطر للکیماویات ( شرکة قطر للبتروکیماویات (قابکو)

 .)21(إلی جانب غیرها من الشرکات األخرى

الخارجیة إال أن کل ذلك، لم یمنع تعرض حصة قطر < سوق البتروکیماویات للتهدید بفعل انخفاض مستویات الطلب < األسواق 

الحرجة وارتفاع معدالت اإلنتاج < بلدان أخرى < منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، مثل: السعودیة واإلمارات وُعَمان وإیران 

وغیرها. کما دخلت أمیرکا الشمالیة أیًضا 3 خط رفع مستوى املنافسة بعد ما شهدته من طفرة < إنتاج الغاز الصخري. وقد 

، التي عرفت 2014إلی  2011د خام اإلیثان < قطر تنافسیة باملقارنة مع أسعار منتجي مواد خام النفثا < الفترة من کانت أسعار موا

ارتفاًعا < أسعار النفط الخام. هذا، و< الوقت الذي تخلَّت فیه قطر، وبقیة منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، عن تخصیص 

اعات املحلیة، فإننا نجد أن تکلفة إنتاج البتروکیماویات < أمیرکا باتت تنافسیة بشکل املواد الخام منخفضة التکلفة للصن

، بینما 19-استثنائي. إال أن میزة التکلفة املنخفضة التي کانت تتمتع بها أمیرکا قد أخذت < التالشي بفعل تأثیرات وباء کوفید

 البتروکیماویات القطریة بسبب انخفاض الطلب من الصین.تسببت الجائحة، و< ذات الوقت، < إلحاق أذى کبیر بصناعة 

و< نفس سیاق ما تقدم، فإن ما جعل التوسع السریع لقطاع البتروکیماویات القطري ممکًنا هو انخفاض تکلفة املواد الخام 

؛ علًما بأن أسعار املواد الخام بقیاس الوحدة الحراریة البریطانیة 1إلی 0.75املستخدمة < إنتاج الغاز الطبیعي (التي تعادل ما بین 

تعادل ما یقرب من ثالثة أرباع تکلفة اإلنتاج)، هذا فضًال عن الدعم القوي الذي تقدمه دولة قطر لتطویر القطاع، یضاف إلیه قرب 

 الطلب 3 أسواق التصدیر املهمة جغرافیxا، مثل الصین وباقي دول شرق آسیا والهند، والتي تعد من البلدان األکثر تسارًعا <

البتروکیماویات. ومع ذلك، فقد واجه العدید من خطط املشاریع، < قطر، تأخیرات ناجمة عن نقص املواد الخام، والذي یرجع < 

 األساس إلی التوسع القطاعي الکبیر املسجَّل < السابق.

، بل تعتقد أنه ربما یتجاوز معدالت النمو، من جهة أخرى، تتوقع منظمة "أوبك" بتفاؤل حذر عودة نمو الطلب 3 البتروکیماویات

). 19-املسجلة سابًقا، بسبب ارتفاع معدالت النمو الدیمغرا< لسکان العالم مصحوًبا بارتفاع الناتج املحلي اإلجمالي (قبل کوفید

ي قوانین وتراتیب ملکافحة غیر أن هذا القطاع ال یزال یواجه تهدیدات بعد اعتماد لوائح تنظیمیة جدیدة ملحاربة التلوث البیئي (ه

 النفایات البالستیکیة ذات االستخدام الواحد) < جمیع أنحاء العالم، أو ما ُیعرف باسم االقتصاد الدائري، الذي یقوم 3 إعادة تدویر

الرهان اآلمن . ولهذا، فإن 19-واسعة النطاق، وبسب أیضا حالة سالمة االقتصاد العاملي غیر املستقرة بسبب تأثیرات جائحة کوفید

3 نمو الطلب 3 البتروکیماویات لیس مؤکًدا < الوقت الحالي، بل وقد یؤثر بشدة 3 مداخیل قطر من البتروکیماویات < 

 املنظور القریب إلی املتوسط.

 

 



 

 قطاع الطاقة الکهربائیة

التذکیر بأن معدالت استهالك الفرد الواحد، <  إن قطاع تولید الطاقة محلیxا هو القطاع الوحید األکثر تعطًشا للغاز < قطر، مع

منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، مرتفعة أصًال. ویعد تولید الکهرباء للفرد القطري من بین أ3 مستویات تولید الکهرباء < 

 %.8و 6العالم؛ حیث ُیسجل سنویxا معدل ارتفاع 3 الطلب بنسبة تتراوح بین 

السکنیة والقطاعات کثیفة االستخدام للطاقة تمثل العوامل الهیکلیة البنیویة األ3 طلًبا للطاقة <  ال شك < أن القطاعات

، ضغًطا 2010قطر. ففیما یتعلق بالقطاع الصناعي، فقد فرض مصنع "قطالوم" (شرکة قطر لأللومنیوم)، الذي بدأ تشغیله < العام 

ناعي للطاقة. أما فیما یتعلق بأسباب ازدیاد طلب املجمعات والوحدات السکنیة 3 إضافیxا هائًال ومتصاعًدا 3 طلب القطاع الص

 %.27، والذي بلغ حوالي 2010الطاقة فیعود إلی االرتفاع املسجل < معدل النمو الدیمغرا< منذ العام 

ة بشکل الفت؛ حیث بلغت قدرتها ولتلبیة تزاید الطلب، رفعت قطر، 3 مدى العقود العدیدة املاضیة، قدرتها 3 تولید الطاق

میغاوات فقط  1200غیغاوات من الطاقة، وهي زیادة ضخمة للغایة إذا ما علمنا أن مستوى تولید الطاقة لم یتجاوز  11.5الحالیة تولید 

 8.4حیث بلغت . ومع أن قطر تمتلك فعلیxا قدرة کافیة 3 تولید الطاقة، غیر أن ذروة الطلب بدورها ترتفع بسرعة؛ 1997< عام 

 .2019غیغاوات < عام 

3 مستوى مواٍز، استغلت قطر، جزئیxا، أسواق الدیون الدولیة لتحصیل ملیارات الدوالرات الضروریة لتوسیع قطاعي الطاقة واملیاه؛ 

تحاول قطر، 3 غرار ملیار دوالر. و 20و 15حیث تتراوح الحصة املخصصة للنقل والتوزیع < توسیع البنیة التحتیة، وحدها، ما بین 

العدید من دول الخلیج األخرى، تلبیة ذروة الطلب من خالل اعتماد مقارنة من شقَّین یتمثالن < زیادة إمدادات الطاقة من ناحیة، 

زاید وتنفیذ تجدید شامل للشبکة، من ناحیة أخرى. وتجدر اإلشارة < هذا اإلطار إلی اتخاذ قطر خطوات استباقیة جبارة الستیعاب الت

 .2022املتوقع 3 الطلب مع انطالق مسابقة کأس العالم لکرة القدم 

وکما هو الشأن بالنسبة للعدید من املشاریع العمالقة األخرى < قطر، فإن الباعث الرئیسي 3 تطویرها فائق السرعة لقطاع 

االستخدام للطاقة < البالد، والتي تشهد توسًعا الطاقة هو توفیر الکمیات الهائلة من الکهرباء الالزمة لتغذیة الصناعات کثیفة 

کبیًرا وتتطلب إمدادات ثابتة من الطاقة. و3 الرغم من أن قطر ال تواجه احتماالت انقطاع التیار الکهربائي، وغیره من االضطرابات 

ك < أن تطور قطاع الطاقة السریع إال أنه ما من ش -التي تعاني منها دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى-< توزیع الغاز/الطاقة 

 بات یفرض ضغوًطا هائلة 3 مرافقها؛ حیث یحدث < بعض األحیان، أن یفوق العرض الطلب أو یقترب الطلب من العرض.

نشیر هنا إلی أن قرار فصل مرحلة تولید الطاقة عن مرحلة النقل والتوزیع ساعد قطر 3 تجنب النقص، الذي یعاني منه جیرانها، 

خالل تسهیل اتخاذ قرارات بتشیید محطات جدیدة < وقت قیاسي. ومع ذلك، فإن هدف قطر، من خالل انتهاج مقاربة حذرة  من



تجمع بین تطویر الغاز الطبیعي < املستقبل واتخاذ موقف حکیم تجاه إنشاءات الطاقة، یتمثل < توفیر ما یسمح لها بحمایة 

 التنمیة الصناعیة املستقبلیة.

 مستمرارتقاء 

بحلول العقد األخیر من القرن املاضي وبدایات العقد الثاني من األلفیة الثالثة، نجحت قطر بامتیاز < رحلتها السریعة نحو تبوؤ 

مرکز الصدارة کأکبر منِتج للغاز الطبیعي املسال < العالم، وذلك بفضل االحتیاطیات الهائلة التي یکتنزها حقل الشمال، وبسبب 

ج مع شرکات النفط الدولیة املختلفة < املشاریع املشترکة لشرکتي "راس غاز" و"قطر غاز". إال أن قطر، 3 الرغم تنسیق اإلنتا

من کل ذلك، سجَّلت انخفاًضا کبیًرا < الطلب 3 غازها الطبیعي املسال نتیجة لألزمة االقتصادیة العاملیة. < املقابل، تمکنت 

براعة. وألجل تنویع قاعدة عمالئها والخروج بأخف األضرار من تأثیر االضطرابات االقتصادیة العاملیة، قطر من إدارة مرکزها < السوق ب

دولة مستوردة. کما أثبتت قطر، أیًضا، تمتعها باملرونة الکافیة  25خالل فترة األزمة، استطاعت قطر إنشاء محفظة ضمَّت أکثر من 

عي املسال من خالل الدمج بین نماذج تعاقدیة مختلفة، مثل العقود طویلة لتکییف وضعها مع السوق العاملیة للغاز الطبی

 ومتوسطة وقصیرة األجل، والتسعیر 3 أساس املحور أو مؤشر النفط، فضًال عن اعتمادها أسلوب املبیعات الفوریة.

الصدارة أمام منافسیها، وقد تمکنت < اُملجمل، سمح مستوى التکلفة املنخفض لإلنتاج < قطاع الغاز الطبیعي لقطر بالبقاء < 

من ذلك بفضل املوقع املمیز لحقل الشمال ووفرة مخزون غاز البترول املسال واملکثفات، باإلضافة إلی ما یضخه لها حقل اإلیثان 

مت من إنتاج. لکن، ومع هذا، فسیتحتم 3 قطر التعامل مع بعض العقبات الصعبة 3 املدى القریب إلی املتوسط؛ فقد حط

االقتصاد العاملي. و< الوقت الذي بدأت فیه أسعار الطاقة العاملیة تشهد ارتفاًعا، فإن أسواق الطاقة العاملیة ال  19-جائحة کوفید

تزال تشهد مستویات متفاوتة من التقلبات. وملواجهة ذلك، ستعتمد قطر، إلی حدٍّ کبیر، 3 عودة مستویات الطلب اآلسیوي 3 

 ملسال.الغاز الطبیعي ا

< املحصلة، تبدو قطر < وضع جید مقارنة بأسترالیا وأمیرکا وروسیا التي ال تزال تعاني بشدة من آثار اإلغالق االقتصادي وال تبدو 

 قادرة 3 تکییف نفسها مع عملیة صنع القرار بنفس املرونة التي تمتلکها قطر 3 هذا املستوى.

 املاجري.ترجمه إلی اللغة العربیة الدکتور کریم 

 

أکادیمي مبرز < شؤون الطاقة بمنطقة الشرق األوسط بجامعة أکسفورد، وباحث سابق ،  جستن دارجن *

.< جامعة هارفارد  
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