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 مقدمة

يف غضون أسابيع قليلة فقط بعد اجتياح أوكرانيا، تعرض االقتصاد الروسي إلى ضربة قوية بفعل العقوبات غير 
املسبوقة من الدول الغربية، وشعر الرئيس بوتين أن النموذج الذي أسهم يف بنائه خالل العقدين املاضيين يتعرض 

شرسة تهدف إلى هدمه أو ىلع األقل منعه من النمو مستقبالا. وتحولت روسيا ما بين عشية وضحاها إلى  لهجمة
مصدر للطاقة غير موثوق به وغير مرغوب فيه إلى حدٍّ كبير يف أوروبا والواليات املتحدة والعديد من الدول اآلسيوية 

 .مثل اليابان وكوريا الجنوبية

 .عن االقتصاد العاملي بفرض عقوبات شديدة يمثل تحدياا ال يستهان به ومع ذلك، اتضح أن فصل روسيا

فروسيا تعتبر مورِّداا أساسيًّا للسلع واملواد الخام، والتي ال يمكن استبدال أي منها بسهولة خصوصاا يف وقت تتزايد 
  تضخم العاملية.فيه التوترات الجيوسياسية، وانقطاعات سالسل التوريد العاملية، وتتصاعد فيه معدالت ال

عالوة ىلع أن األزمة األوكرانية جاءت يف وقت كانت فيه املخزونات العاملية من النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم 
أقل من املعتاد؛ مما أسهم يف استمرار تقلب األسعار وارتفاع األسعار، خصوصاا إذا أخذنا بعين االعتبار أن روسيا تعد 

ر ثالثة منتجين للنفط يف العالم، وهي أيضاا أكبر مصدِّر للغاز الطبيعي يف العالم، وثاني أكبر اليوم واحدة من بين أكب
 .منتج بعد أميركا

 بالدول العربية ملصدرة للطاقة )الجزيرة(الدول األوربية تستنجد 



طبعاا التوقعات بالنسبة ملسارات األزمة املستقبلية، ومدى تأثيرها ىلع أسواق الطاقة العاملية يكتنفها الكثير من 
ىلع درجة تأثير العقوبات الحالية املفروضة ىلع روسيا، وأية  الغموض وأجواء عدم اليقين. الوضع ربما يعتمد

عقوبات مستقبلية محتملة. باإلضافة إلى ذلك، فإن درجة استجابة منتجي النفط والغاز اآلخرين لألسعار العاملية 
الطاقة، الحالية، فضالا عن التأثيرات التي قد تحدثها تطورات االقتصاد الدولي ىلع الطلب العاملي ىلع واردات 

 ستكون مهمة لتحديد اتجاهات األسعار يف الفترة املقبلة.

لكن من األمور التي قد باتت يف حكم املؤكدة أن أغلب دول االتحاد األوروبي تريد االنفصال أو الطالق طاقويًّا وبشكل 
ل خارطة الطاقة طبعاا هذا السيناريو يف حال حصوله سيكون له تداعيات عميقة وقد يعيد تشكي .نهائي عن روسيا

العاملية. وهنا، تجادل الورقة بأن االجتياح الروسي ألوكرانيا وضع العديد من الدول العربية املصدِّرة للطاقة يف موقف 
سياسي ملتبس، لكنه يف املقابل عزَّز مركزيتها يف اقتصاد الطاقة العاملي، وربما يؤدي يف النهاية إلى جني 

 يف املديين، القصير واملتوسط. مكاسب سياسية واقتصادية خصوصاا

 النفط: طموحات سعودية وإماراتية

يبحث االتحاد األوروبي حظر النفط الروسي وتداعياته. طبعاا يف حال قرر االتحاد األوروبي حظر الخام الروسي، من 
رها االقتصادية املرجح أن ترتفع أسعار النفط. وقد يكون لذلك القرار تداعيات عاملية ال يستهان بها قد تبقى آثا

 والسياسية فاعلة لسنوات طويلة قادمة.

%من اإلمدادات العاملية، واالتحاد األوروبي هو  8تعد روسيا أكبر مصدِّر للنفط يف العالم؛ حيث بلغت حصتها حوالي 
ة النفط بين االتحاد األوروبي وروسيا، ويف حال توقفت تجار .(1)ثاني أكبر مستورد وأكبر مشتر للنفط الروسي يف العالم

ماليين برميل يف اليوم من إمدادات الخام الروسي وحوالي مليون برميل يف اليوم من  3سوف يجري إيقاف حوالي 
 .(2)املنتجات النفطية؛ مما قد يشكِّل صدمة إمداد عاملية

الفائضة يف دول منظمة أوبك، خصوصاا السعودية واإلمارات، مع ذلك ال يف املدى القريب، تتركز الطاقة اإلنتاجية 
توجد مؤشرات حتى اآلن تدلِّل ىلع أن دول أوبك بقيادة السعودية ىلع استعداد التخاذ إجراء لزيادة اإلنتاج فوق 

النفط خالل معظم  أحد األسباب ببساطة هو أنه بعد املعاناة من آثار انخفاض أسعار .الكميات املتفق عليها سابقاا
 .(3)العقد املاضي ومن التداعيات املالية التي خلَّفتها جائحة كورونا، تتطلع دول أوبك لجني فوائد ارتفاع أسعار النفط

يف حين تقدِّر أوبك أن األسواق العاملية متأثرة حاليًّا بالتفاعالت السياسية أكثر من العوامل األساسية مثل العرض 
والطلب، وهو قد ما يقلِّص مساحة الحركة أمام املنظمة. ولعل األهم أن دول أوبك تريد الحفاظ ىلع عالقات جيدة 

سعودية، ال تملك الرغبة يف تقويض التماسك الداخلي ألوبك بلس مع روسيا، عالوة ىلع أن دول الخليج، خصوصاا ال
 وتقويض منجزات سنوات من العمل الشاق.

ومع ذلك، قد تكون الصورة مختلفة بعض الشيء يف املديين، املتوسط والطويل. تعمل األزمة الحالية ىلع تغيير 
عتمادهم ىلع روسيا بأي ثمن. لن يحدث هذا سلوك مستهلكي النفط األوروبيين بشكل كبير، الذين يحاولون تقليل ا



بين عشية وضحاها، لكن االتجاه واضح ويتسارع بفعل الحرب يف أوكرانيا. ومثل هذا الوضع قد يوفر لدول الخليج خيار 
 .(4)زيادة وجودها يف أسواق النفط األوروبية تدريجيًّا، وبطريقة تتجنب التوترات مع موسكو

ما أن العقوبات الحالية قد ُتضعف بشكل كبير القدرات الروسية يف الحفاظ ىلع مستويات اإلنتاج الحالية؛ حيث ك
باتت شركات الطاقة الروسية معزولة اآلن عن التمويل الدولي وتدفقات التكنولوجيا. كل هذا سيعني باملحصلة أن 

يجعل روسيا أقل أهمية  -إن حصل-، وربما أن هذا األمر إنتاج النفط والغاز الطبيعي يف روسيا يتجه نحو االنخفاض
. ال، بل إن دول الشرق األوسط نتيجة تغير تدفقات الطاقة العاملية، قد تجد نفسها (5)بالنسبة ألوبك مع مرور الوقت

 .(6)اتواجه يف األسواق اآلسيوية هجمة النفط الروسي )أو الغاز املسال( األرخص ثمنا 

يف الحقيقة، يمكن القول: إن الدول الخليجية مثل السعودية واإلمارات والكويت ربما تكون مستعدة لهذه التحوالت 
أكثر من غيرها حيث تنمو االستثمارات الكبيرة يف قطاع الطاقة لتحقيق نمو صحي خالل السنوات الخمس املقبلة؛ 

جين لتوسيع طاقتهم اإلنتاجية وسط بيئة أسعار نفط صحية وتعايف الطلب العاملي يف أعقاب حيث يناور كبار املنت
 جائحة كورونا.

مليار دوالر  35إلى  2020مليار دوالر أميركي يف عام  27وهنا تقدِّر أرامكو السعودية أن نفقاتها الرأسمالية ارتفعت من 
عتداالا( خالل السنوات القادمة. وتهدف الشركة لزيادة طاقتها أميركي، مشيرة إلى استمرار النمو )وإن كان أكثر ا

مليون برميل يف اليوم بحلول عام  13مليون برميل يف اليوم حاليًّا إلى  12اإلنتاجية القصوى املستدامة للنفط من 
ستكون إلحداث نمو مستمر لدور قطاع . ويف مجال التكرير والبتروكيماويات، تؤكد أرامكو أن األولوية (7)2027

البتروكيماويات، الذي طاملا اعتبرته الشركة املصدر الرئيسي للطلب املتزايد ىلع النفط الخام يف املستقبل. هدف 
السياق، ضاعفت  . ويف هذا(8)ماليين برميل يف اليوم 4أرامكو املعلن هو زيادة تحويل السوائل إلى الكيماويات لتبلغ 

أرامكو استثماراتها االستراتيجية الخارجية حيث أعادت إحياء مشروع التكرير والبتروكيماويات يف الصين، متطلعة نحو 
منفذ مضمون للصادرات إلى أكبر مشتر للنفط الخام يف العالم، بينما يشير االستحواذ الجزئي لشركة التكرير البولندية 

 .(9)بر يف السوق األوروبيةإلى طموحات لتأمين حصة أك

يف حين تستهدف اإلمارات زيادات كبيرة يف قدرتها ىلع إنتاج النفط والغاز؛ حيث أعلنت شركة أدنوك اململوكة 
ر أميركي مليار دوال 122، ارتفاعاا من 2026-2022مليار دوالر أميركي خالل الفترة  127للدولة عن ميزانية رأسمالية قدرها 

ماليين  5ماليين برميل يف اليوم حاليًّا إلى  4. وتستهدف الشركة رفع طاقتها اإلنتاجية من حوالي 2025-2021خالل 
. يف حين تستهدف مؤسسة البترول الكويتية إنفاقاا ملدة خمس سنوات يبلغ (10)2030برميل يف اليوم بحلول عام 

ماليين برميل يف اليوم  3.5دوالر أميركي، سيدعم جهودها لزيادة طاقتها اإلنتاجية من النفط إلى مليار  65حوالي 
 .(11) 2035، ومن ثمة أربعة ماليين برميل يف اليوم يف عام 2025يف عام 

 الغاز: تزايد أهمية قطر والجزائر

وروبية جاهدة لتقليل اعتمادها ىلع الغاز الروسي، لكن ال توجد وىلع جبهة الغاز الطبيعي، تسعى الحكومات األ
طريقة سريعة لتخلص أوروبا من الغاز الروسي، لذلك تتركز معظم الجهود ىلع اآلجال املتوسطة والطويلة لتحقيق 



طبيعي من روسيا مليار متر مكعب من الغاز ال 155هذا الهدف. ووفقاا لوكالة الطاقة الدولية، استورد االتحاد األوروبي 
 .(12)% من إجمالي وارداته من الغاز40، وهو ما يمثل أكثر من 2021يف عام 

، يف حين تبلغ (13)% من استهالكه السنوي90يف الواقع، يعتمد االتحاد األوروبي ىلع واردات الغاز الطبيعي بنسبة 
مليار متر مكعب سنويًّا، وهو ما يكفي لتلبية ما  157از الطبيعي املسال املمكنة يف أوروبا حوالي سعة استيراد الغ

% من إجمالي الطلب، ولكن يف الوقت الحالي يجري استغالل نحو نصف تلك الكمية االستيعابية للغاز 40يقرب من 
 .(14)املسال فقط العتبارات اقتصادية ولوجستية وجغرافية

يؤكد األوروبيون أنهم يسعون لتحقيق هدفين رئيسيين: تقليل الطلب ىلع الغاز الطبيعي من روسيا، وتنويع إمدادات 
( لتقليص مشترياته REPowerEU(. فقد أعلن االتحاد األوروبي مؤخراا عن خطته املسماة )LNGالغاز الطبيعي املسال )

بل نهاية العام الحالي. تركز الخطة ىلع تكثيف مصادر الطاقة املتجددة، وزيادة من الغاز الروسي بمقدار الثلثين ق
 .(15)كفاءات الطاقة، وتنويع مصادر إمدادها بالطاقة

ويبدو أن هذه الخطة طموحة وقد تكون مفرطة يف التفاؤل خصوصاا فيما يتعلق بأهداف العام الحالي. وهنا تشير 
وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يمكن لالتحاد األوروبي أن يزيد من الناحية النظرية تدفقات الغاز الطبيعي املسال ىلع 

ها تتوقع أن هذا من شأنه أن يدفع نحو ارتفاع األسعار ألن األوروبيين مليار متر مكعب للعام، لكن 60املدى القريب بنحو 
سيزاحمون بقية الدول املستهلكة للغاز ىلع نفس الكميات التي تصدِّرها الدول املنتجة للغاز باستثناء روسيا. وبدالا 

فقط من إجمالي الواردات  %13مليار متر مكعب للعام كزيادة أكثر واقعية، ولكنها تمثل  20من ذلك، تقترح الوكالة 
 .(16)األوروبية يف العام املاضي من روسيا

ويف هذا السياق، يبحث األوروبيون عن مصادر جديدة لإلمدادات حيث يسعى االتحاد األوروبي إلى زيادة الواردات من 
ىلع ذلك، من املرجح أن يعتمد االتحاد األوروبي الجزائر وأذربيجان، وتوسيع طاقة خط األنابيب من النرويج. عالوة 

بشكل أكبر ىلع واردات الغاز الطبيعي املسال، مع احتمال أن تصبح الواليات املتحدة وقطر مصدرين رئيسيين للغاز 
ار ملي 50الطبيعي املسال. وهنا تتطلع املفوضية األوروبية إلى تطوير العالقات مع العديد من الدول بما يتيح استيراد 

 ، رغم أن الحصول ىلع تلك الكمية يف العام الحالي ال يعد أمراا سهالا.(17)متر مكعب سنويًّا

طبعاا الدخول القوي لالتحاد األوروبي إلى أسواق الغاز الطبيعي عبر األنابيب أو املسال قد يؤدي إلى احتدام املنافسة 
ل الفورية خصوصاا املتجهة إلى آسيا. وباملحصلة، ربما يدفع إلى ارتفاع األسعار أو ىلع شحنات الغاز الطبيعي املسا

بقائها ضمن مستويات مرتفعة لفترة أطول. لكن مثل هذا الدخول قد يكون محل ترحيب من الدول العربية املصدِّرة 
تويات جيدة لتلك الدول، عالوة ىلع للغاز، مثل قطر والجزائر ومصر وربما الحقاا ليبيا، ألنه قد ُيبقي األسعار يف مس

 احتمال زيادة حصصها السوقية يف األسواق األوروبية.

ويتطلع املشترون األوروبيون إلى استبدال إمدادات الغاز الروسية؛ مما يشير إلى أن الطلب سيظل مرتفعاا بعد أزمة 
لى أن االستهالك العاملي للغاز الطبيعي اإلمدادات الفورية التي ضربت القارة العام املاضي. وهناك توقعات تشير إ

 (18).%مع نهاية العقد الحالي 60املسال قد يرتفع بنسبة 



 قطر .1

سلَّطت الحرب األوكرانية الضوء ىلع دور دولة قطر الرائد يف سوق الغاز الطبيعي املسال. ورغم أن غالبية صادرات 
؛ مما يحد من مرونة تحويل اإلمدادات (SPA) مرتبطة باتفاقيات بيع وشراء طويلة األجل الغاز الطبيعي املسال يف قطر

 أوروبا توجه منإلى عمالء بديلين يف غضون مهلة قصيرة، إال أنه ُيتوقع أن تستفيد الدوحة يف املدى املتوسط 
 (19).الروسي األنابيب خط غاز محل ليحل املسال الطبيعي الغاز نحو

بكل تأكيد، الدوحة تعتقد أنها يف وضع تفاوضي قوي يؤهلها ألن تصبح أحد املورِّدين الرئيسيين للدول األوروبية 
خالل العقد الحالي وربما يف العقد القادم. موقع قطر االستراتيجي وقربها النسبي من آسيا وأوروبا، فضالا عن انخفاض 

وضع تنافسي مرن لتغيير وجهة إمدادات الغاز الطبيعي املسال بين كبار املستهلكين  تكاليف اإلنتاج، يعني أنها يف
يف أوروبا وآسيا. واألهم، ُيتوقع أن تنفق قطر عشرات املليارات من الدوالرات ىلع مدى السنوات الخمس املقبلة 

ومن ثم زيادتها إلى  2025ماليين طن سنويًّا بحلول عام  110 إلى(20) مليون طن سنويًّا 77لتوسيع قدرة اإلسالة من 
 (21).2027مليون طن سنويًّا بحلول عام  126

عالوة ىلع ذلك، فإن مشروع "غولدن باس" لتصدير الغاز الطبيعي املسال بوالية تكساس األميركية والذي تبلغ تكلفته 
مليون  15.6%(، سيرفع القدرات التصديرية لقطر 30%، وشركة إكسون موبيل األميركية 70 مليارات دوالر )تملك قطر 10

صحيح أن هذا االستثمار الضخم لن يحل (22) .2024طن من الغاز سنويًّا، ومن املتوقع بدء عمليات التصدير يف عام 
قد يوفر فرصة ألوروبا لضمان األمن املستقبلي إلمدادات الغاز من خالل  أزمة الغاز يف أوروبا ىلع املدى القريب، إال أنه

 .اتفاقيات طويلة األجل، مع السماح أيضاا بالتنويع ىلع املدى الطويل بعيداا عن الغاز الروسي

مليار متر مكعب،  23% من الطلب األوروبي ىلع الغاز؛ حيث بلغت صادراتها 5يف العام املاضي، وفرت قطر حوالي 
مليارات متر مكعب(  6.6وأظهرت البيانات أن أكبر أسواقها كان إيطاليا )"(23) .وفقاا لبيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال

 2.4مليار متر مكعب( وبولندا ) 2.7مليارات متر مكعب( وإسبانيا ) 3مليارات متر مكعب( وبلجيكا ) 6.2واململكة املتحدة )
مليارات دوالر لتأمين  3ومؤخراا، خصصت أملانيا )ال تستورد حاليًّا الغاز الطبيعي املسال( أكثر من (24).  متر مكعب(مليار 

أربع محطات عائمة الستيراد الغاز الطبيعي املسال، يف وقت تسعى فيه أكبر قوة اقتصادية يف أوروبا لتخفيف 
 8كما تتطلع أملانيا إلى بناء محطتين جديدتين للغاز الطبيعي املسال الستيراد (25) .روسياعتمادها ىلع الغاز ال

 (26).ماليين طن سنويًّا

ملسال ماليين طن سنويًّا من عقود تصدير الغاز الطبيعي ا 4.2بالنسبة لقطر، من املقرر أن تنتهي صالحية حوالي 
، مما يوفر نطاقاا كبيراا لعقود جديدة مع أملانيا 2024ماليين طن سنويًّا يف عام  7.9، تليها 2023القطرية يف عام 

فصاعداا، لن تعاني قطر من نقص يف اإلمدادات الفائضة، مع بدء  2025واعتباراا من عام (27) .ودول أوروبية أخرى
 .ر من مشروع توسعة اإلسالة الضخمتشغيل أول قطا

فرصة ألوروبا لتأمين إمدادات  2025يوفر توسع قطر الهائل يف قدرتها التصديرية للغاز الطبيعي املسال بحلول عام 
الغاز الطبيعي املسال ىلع املدى الطويل، ىلع الرغم من أن املنافسة مع العمالء اآلسيويين ستظل شرسة. بالفعل 



مليار دوالر من املشاريع قيد التنفيذ لتوسيع محطات الغاز الطبيعي املسال ومحطات الطاقة  350من تمتلك آسيا أكثر 
 (28).وخطوط األنابيب التي تعمل بالغاز، أو ما يعادل ثالثة أضعاف االستثمار املقدر يف أوروبا

قضايا أساسية لضمان تدفق مستقر  3االتحاد االوروبي بـ ويف هذا السياق، ربما تتطلع الدوحة إلى أن تلتزم دول
ومستدام من الغاز القطري: أوالا: ربما ىلع االتحاد األوروبي حظر إعادة بيع أي غاز طبيعي مسال يجري توريده خارج 

األوروبية  أوروبا لتجنب التنافس مع إمدادات الدوحة املباشرة إلى آسيا أو أي مكان آخر. ثانياا: أن تغلق املفوضية
التحقيقات يف قضية مكافحة االحتكار يف عقود الغاز الطبيعي املسال طويلة األجل لشركة" قطر إنيرجي" والتي 

. ثالثاا: أن توقِّع الدول األوروبية عقوداا طويلة األمد، فالدوحة لن تضحي بأسواقها الرئيسية 2018كانت مفتوحة منذ عام 
 (29).يرة األجليف آسيا من أجل عقود فورية أو قص
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تعتبر الجزائر من بين أكبر مورِّدي الغاز ألوروبا باستخدام خطوط األنابيب العابرة للحدود، والبالد بمواردها وقربها من 
وسي. وهنا، تمكن أوروبا، يف موقع يؤهلها لالستفادة من التوجهات األوروبية الجديدة يف البحث عن بدائل للغاز الر

مليار متر مكعب،  55لتصل إلى  2021%يف عام  43اإلشارة إلى أن صادرات الغاز الجزائرية ارتفعت بشكل قياسي بنسبة 
 (30).%منها إلى أوروبا 80توجه أكثر من 

يدغاز "الذي يمتد تحت مياه املتوسط إلى خطوط لألنابيب: األول: "م 3الجزائر ضخَّت الجزء األكبر من غازها من خالل 
والثاني: "ترانسميد"، الذي يصل إلى (31) .مليار متر مكعب سنويًّا 11إسبانيا والذي ُرِفَعت مؤخراا قدرته التشغيلية إلى 

األوروبي، الذي يمتد إلى -إيطاليا عبر تونس. وكان هناك طريق ثالث قيد التشغيل عبر خط أنابيب الغاز املغاربي
 .2021إسبانيا عبر املغرب، لكن جرى إغالقه منذ أن قطعت الجزائر العالقات الدبلوماسية مع املغرب يف عام 

تقدر نشرة "ميس" االقتصادية أن خط أنبوب "ترانسميد" الذي يمر عبر تونس ومن تحت مياه املتوسط وصوالا إلى 
مليون طن أخرى من سعة تصدير  13.6وهناك أيضاا (32) .مليارات متر مكعب 9حوالي إيطاليا يملك طاقة احتياطية تبلغ 

 26مليار متر مكعب من الغاز( وهو ما يعني باملحصلة نحو  17.1الغاز الطبيعي املسال الجزائرية غير املستغلة )حوالي 
لكن السؤال: هل يستطيع )(33 .2021مليار متر مكعب من سعة التوريد الجزائرية اإلضافية غير املستخدمة يف عام 

 إنتاج الجزائر مواكبة هذه الطاقة غير املستغلة؟

، إال أن االستهالك 2021مليار متر مكعب يف عام  100يف الواقع، صعد إنتاج الغاز يف الجزائر إلى مستوى قياسي بلغ 
يف حين أن الجزائر، من الناحية النظرية، قد تكون قادرة (34) .% من حجم اإلنتاج45املحلي قفز أيضاا ليصل إلى حوالي 

ىلع زيادة إنتاج الغاز لكنها تحتاج إلى استقطاب املزيد من االستثمارات األجنبية، وترشيد الطلب املحلي أو استبدال 
قول جديدة لتعويض كميات منه عبر ضخ املزيد من االستثمار بالطاقات املتجددة، عالوة ىلع أنها تحتاج إلى تطوير ح

 .التراجع الطبيعي املستمر للحقول الجزائرية



مع ذلك، فإن النظرة املستقبلية ىلع املدى القريب ألسعار النفط والغاز العاملية ترسم صورة أكثر تفاؤالا للتطورات 
الجديدة يف النفط والغاز، ويمكن أن تقنع العديد من الالعبين يف هذا القطاع بتوجيه استثمارات جديدة نحو الجزائر. 

بر السوق الرئيسية للصادرات الجزائرية، مؤخراا اتفاقاا لزيادة واردات الغاز من ىلع سبيل املثال، أبرمت إيطاليا، التي تعت
من ناحية (35) .% يف أول صفقة كبيرة لها إليجاد إمدادات بديلة يف أعقاب االجتياح الروسي ألوكرانيا40الجزائر بنحو 

قة الشمسية الوفيرة للجزائر لتغذية أعمال الهيدروجين الخضراء التي أخرى، أشار العديد من الشركات إلى إمكانات الطا
 (36).يمكن أن تستفيد من خطوط األنابيب الحالية

كيلومتراا، والذي  4128كما اتفقت الجزائر والنيجر ونيجيريا مؤخراا ىلع بناء خط أنابيب غاز عبر الصحراء يبلغ طوله 
مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا. لكن وصول  30لدان الثالثة إلى أوروبا بمجرد اكتماله، سينقل خط األنابيب سيمر عبر الب

مليار دوالر، ويف حال تمكنت تلك الدول الثالث من إقناع املشترين األوروبيين  11املشروع إلى تلك املرحلة سيكلف نحو 
 (37).ا مهمًّا للجزائربتمويل املشروع، فإن ذلك يمثل مكسباا اقتصاديًّ
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وال يقتصر االمر ىلع قطر والجزائر؛ حيث تعتزم "أدنوك" اإلماراتية توجيه استثمارات معتبرة لضخ مزيد من الغاز، متوقعة 
ضاعفة طاقتها اإلنتاجية من الغاز أن الطلب سيظل قويًّا لسنوات طويلة قادمة. كما تقوم الشركة بتقييم خطط مل

ويف ذات (38) .مليار متر مكعب يف السنوات الخمس املقبلة 16مليون طن سنويًّا أو أكثر من  12الطبيعي املسال إلى 
سال من الصين، السياق، أعلنت "أدنوك" مؤخراا أنها أبرمت صفقة شراء ناقلتين عمالقتين جديدتين للغاز الطبيعي امل

 (39).2025ومن املتوقع أن تنضمَّا إلى أسطولها عام 

باالنتقال إلى مصر، من املؤكد أن القاهرة حريصة ىلع زيادة اإلنتاج واالستفادة من الطلب األوروبي املتزايد. ومع ذلك، 
املتاح للتصدير مما يعيق مثل هذه الطموحات. ىلع  فإن ارتفاع الطلب املحلي يعني أن هناك كمية أقل من الغاز

املدى الطويل، من املرجح أن تعتمد فرص مصر يف زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا ىلع التعاون مع الدول املنتجة 
األخرى يف منطقة شرق البحر املتوسط، ومدى قدرتها ىلع تحويل نفسها إلى مركز خطوط أنابيب يف املنطقة، 

 (40).اقاتها املتاحة يف مجال تصدير الغاز الطبيعي املسالواستغالل ط

مليارات متر  8ليبيا، وهي مورِّد رئيسي آخر للغاز إلى إيطاليا من خالل خط أنابيب" غرين ستريم" الذي تبلغ سعته 
هو أدنى مستوى خالل عقد من مليارات متر مكعب، و 3.2مكعب يف السنة، لكنها شهدت انخفاض صادراتها إلى 

ليبيا لديها (41) .الزمان يف العام املاضي مع تزايد الطلب املحلي واالنخفاض الطبيعي يف الكميات املتاحة للتصدير
، حتى اإلنتاج بالتأكيد االحتياطيات، لكنها ال تزال يف الوقت الراهن تفتقر إلى االستقرار لترجمتها إلى مشاريع جديدة

ىلع املدى الطويل، تمتلك ليبيا القدرة ىلع إمداد أوروبا وغيرها بمزيد من (42).  والصادرات الحالية ال تزال يف خطر
الغاز حيث تكثف شركتا "إيني" و"بريتيش بتروليوم" جهودهما للتنقيب عن الغاز ومساعدة ليبيا يف تشكيل 

 (43).لغازاستراتيجية ل

 نظرة مستقبلية



من املتوقع أن تفاقم التقلبات الشديدة يف أسعار الطاقة حالة عدم اليقين بشأن االستثمار واالستهالك. فقد يؤدي 
مارات االرتفاع الكبير يف أسعار النفط والغاز إلى آثار معاكسة ىلع املدى الطويل. من ناحية أخرى، قد يحول االستث

مرة أخرى إلى الصناعات االستخراجية وتوليد الطاقة القائمة ىلع الوقود األحفوري، لكن يمكنه أيضاا تسريع التحول 
نحو مصادر الطاقة املتجددة أو النظيفة يف مناطق عديدة من العالم. إجماالا، إن األوضاع االقتصادية غير املستقرة، 

 سالسل التوريد، والتقلب الشديد وعدم القدرة ىلع التنبؤ بأسعار السلع وارتفاع معدالت التضخم، واالضطرابات يف
 األساسية يجعل توقعات االستثمارات الرئيسية أكثر غموضاا.

يتطلب اإلنفاق ىلع التقنيات الجديدة األكثر مراعاة للبيئة نفقات رأسمالية كبيرة وستكون أقل جاذبية يف وقت 
واألهم أن الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها  .أسعار املدخالت الرئيسية تتزايد فيه املخاطر بشكل خاص ىلع

السياسيون من قبل الناخبين، خصوصاا يف دول مثل الواليات املتحدة والعديد من الدول الصناعية، ربما تدفعهم 
دة، وهو سيناريو بطريقة أو أخرى نحو دعم االستثمار يف الوقود األحفوري وتأخير برامج التحول نحو الطاقة املتجد

 قد يصب يف النهاية يف صالح الدول العربية املصدِّرة للطاقة.

 .اقتصاديات الطاقة باحث يف، التميميناصر *
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