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املقدمة:
مل يشهد العامل يف اآلونة األخرية سوى حاالت قليلة مشاهبة للنهوض االقتصادي القطري. ومل يكن 
هذا النهوض نتيجة حتمية ملوارده الكربونية الوفرية، كما مل يكن وليد صدفة حبتة. فثمة كثري من الدول 
حظيت باملوارد لكنها مل تستطع حتقيق التنمية واالزدهار. أما يف دولة قطر، فقد جاء التطوير الناجح ملوارد 
اهليدروكربون فيها مثرة جهود قيادة وطنية حكيمة ملتزمة، وعالقات قوية مثمرة مع الشركاء الدوليني، 
وتنفيذ فعال. ومل تكن اجلغرافيا السياسية يف اخلليج العربي وتقلبات الطلب على الطاقة يف األسواق 

البعيدة ببعيدةٍ عن التأثري يف هذا املسار.
ولعل أساس جناح دولة قطر يبدو اآلن جلياً وواضحاً، غري أن هذا النجاح جاء يف احلقيقة نتيجة قرارات 
تنطوي على خماطر كبرية. ففي عام 1971 بدايًة، مت اكتشاف حقل الشمال اهلائل – أكرب حقل للغاز الطبيعي 
غري املصاحب يف العامل - لكنه احتاج إىل 20 سنة لتحرير طاقاته ]1[. وعلى الرغم من موارد الغاز اهلائلة، 
حال موقع قطر البعيد عن األسواق الكربى والتقييم السيئ للقيمة واجلدوى الفنية وصعوبات التمويل دون 

االستغالل اجملزي هلذه املوارد.
ففي املرحلة األوىل من تطوير موارد غاز حقل الشمال، واليت بدأت يف مطلع تسعينيات القرن املاضي، 
ركزت قطر على تلبية االحتياجات احمللية، لكنها أدركت نتيجة ضخامة هذه املوارد أن االستغالل الناجح 
يتطلب التصدير، غري أن اخلطط األوىل لتزويد الدول اجملاورة من جملس التعاون اخلليجي عرب شبكة 

أنابيب مل تتحقق.
وطوال أكثر من عقد من السنوات، سعت قطر جاهدةً إىل تتجاوز املعوقات أمام صادرات الغاز الطبيعي 
العليا  القيادة  التزام  ن  ومكَّ اليابانية،  الشواطئ  إىل  قطرية  أول شحنة  1997، وصلت  عام  ويف  املسال. 
ومواظبتها وخلق بنية حتتية حيوية وافتتاح أسواق جديدة لصادرات الغاز يف الشرق األدنى والشراكات 
ن دولة قطر يف هناية املطاف من بيع غازها الطبيعي املسال  الناجحة مع شركات النفط الدولية، كل ذلك مكَّ
بكميات كبرية وبأسعار جمزية يف اليابان )إىل شركة تشوبو للكهرباء(. وبتغلبها على هذه املعوقات، مل تعد 
قطر تنظر أبداً إىل الوراء. وقامت على مدار السنوات اخلمس عشرة التالية بتأسيس سلسلة قيمة تنافسية 
من الغاز الطبيعي املسال تصل إىل شتى أحناء املعمورة. وجنحت يف ذلك من خالل الزيادة املدروسة يف 

اإلنتاج وحتقيق التكامل بني املنتجات وبناء مسعة جيدة كشريك ومورد حيظى بالثقة واملرونة.
ويف أواخر التسعينيات، وضعت دولة قطر نصب عينيها توسيع الفرص يف سوق نقل الوقود، فحولت 
اهتمامها إىل فرص حتويل الغاز اخلفيف إىل وقود نظيف االحرتاق ناتج عن حتويل الغاز إىل سوائل. وقد 
أقدمت على خماطر حمسوبة يف وقت كانت فيه أسعار النفط منخفضة واآلفاق التجارية للسوائل الناجتة 
عن حتويل الغاز غامضة، وارتادت آفاقاً جديدة مع شركائها التجاريني. وبدأ بناء أول حمطة يف العامل 
لتحويل الغاز إىل سوائل »أوريكس« بكميات جتارية يف عام 2003 وشرعت باإلنتاج عام 2007. كما بدأ بناء 
حمطة »اللؤلؤة«، أكرب حمطة يف العامل لتحويل الغاز إىل سوائل، يف عام 2007 بكلفة 23 مليار دوالر وباشرت 
إنتاجها يف عام 2011. ويف هذه األثناء، حقق قطاع النفط القطري انطالقة جديدة بعد تراجعه الكبري بسبب 
تقادم حقول النفط وهبوط أسعاره يف مطلع الثمانينيات. ويف أواخر التسعينيات، حققت اتفاقيات املشاركة 
يف اإلنتاج )PSAs( وتطبيق تقنيات احلفر األفقي زيادات كبرية يف االحتياطات القابلة لالستغالل وعاود 

اإلنتاج ارتفاعه من جديد.
وبدأت النتائج تفصح عن نفسها. فقد أصبحت قطر اآلن أكرب مصدر يف العامل للغاز الطبيعي املسال 
للصناعة  وبالنسبة  األرض.  بقاع  شتى  التوريد  سلسلة  أن غطت  بعد  سوائل  إىل  الغاز  ونواتج حتويل 
التحويلية، تعمل قطر حالياً على بناء صناعات جديد من نقطة الصفر، كالبويل إيثيلني، تنطوي على قيمة 
مضافة إىل مواده األولية زهيدة الثمن. وعلى الرغم من أن الغاز أصبح بؤرة االهتمام، ال يزال النفط يقدم 
إسهاماً كبرياً يف الصادرات ويف إيرادات اخلزينة، وأمست قطر مصدراً موثوقاً لتلبية احتياجات أسواق 

الطاقة العاملية ]2[.
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وتدفقت األرباح املالية الضخمة من استثمارات قطر يف اهليدروكربون وباتت إجنازاهتا على صعيد 
االقتصاد الكلي مثرية لإلعجاب. فمنذ عام 2000، واالقتصاد القطري ينمو مبعدل أعلى من أي اقتصاد 
يف العامل لتدخل قطر يف مصاف الدول األعلى دخل فردي يف العامل. ووفر النمو يف إيرادات النفط والغاز 
مستويات معيشية وإنفاق استهالكي أعلى للمواطنني القطريني. غري أن جزءاً هاماً من دخل النفط والغاز مت 
ادخاره، وسددت به الديون املرتاكمة يف فرتة التسعينيات نتيجة االستثمار يف صناعة اهليدروكربون. ولتلبية 
احتياجات اقتصاد متناٍم وعدد أكرب من السكان، أنفقت قطر أمواًل ضخمة على توسيع وتطوير البنية 

التحتية االجتماعية واالقتصادية.
ولطاملا استخدمت قطر مواردها لالحتياط جتاه التقلبات االقتصادية وبنت إرثاً ميكن لألجيال القادمة 
االعتماد عليه. وإدراكاً منها ملخاطر ربط اإلنفاق على اخلدمات األساسية بإيرادات النفط غري الثابتة، 
قامت قطر بادخار كميات ضخمة من األموال منذ البداية لتأمني االستمرارية وإمكانية التنبؤ بتمويل 
اخلدمات الصحية والتعليمية. وإدراكاً منها أيضاً إىل أن األشكال البديلة خللق الثروة ستحل يف النهاية 
حمل موارد اهليدروكربون احملدودة، فقد أسست مؤسسة قطر يف عام 1994 لزيادة فرص التعليم والبحث 
العلمي ولتعزيز التنمية اجملتمعية. وتال ذلك إنشاء املدينة التعليمية يف عام 1998، وهي جممع وبيئة تعليمية 
حديثة. ويف عام 2005، مت إنشاء جهاز قطر لالستثمار بوصفه اجلهاز األساسي لالستثمارات املالية 
احلكومية، حيث سعت احلكومة من خالله ليس فقط إىل مراكمة األموال للمستقبل وحسب، بل أيضاً إىل 

تنويع األصول اليت تستثمر فيها.
حتى أثناء املرحلة االستخراجية املبكرة من تطورها، بدأت قطر تستثمر خارج قطاع اهليدروكربون. 
فقد بدأت اخلطوط اجلوية القطرية، وهي شركة الطريان الوطنية البارزة، بداية متواضعًة يف عام 1994 
ثم حققت انطالقة جديدة يف عام 1997 هبيكلية ملكية وإدارة جديدتني. وبدأت شبكة اجلزيرة اإلخبارية 
العامل يف جمال  بارزاً على مستوى  أواخر عام 1996 وأصبحت العباً  العربية يف  باللغة  بثها ألول مرة 
اإلعالم. ويف عام 2004، افتتحت واحة العلوم والتكنولوجيا يف قطر كمركز لإلبداع التكنولوجي واالستثمار 
التجاري، وأصبحت منطقة حرة يف عام 2006. وسرعان ما تبني أن تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 
ستغدو ضرورية لتحقيق مستقبل زاهر، لذلك مت إنشاء اجمللس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
يف عام 2004 بوصفه اهليئة املسؤولة عن تنظيم وتطوير هذه الصناعة. وقامت احلكومة بتأسيس هيئة 

مركز قطر للمال كمنصة لتشجيع تطوير صناعة اخلدمات املالية يف عام 2005.
وجرت خالل تلك السنوات أيضاً تطورات مؤسسية هامة. حيث صدر الدستور الدائم عام 2004 فحدد 
املبادئ األساسية لتوجيه عملية تنظيم الدولة ومؤسساهتا. ومن الناحية االقتصادية، كفل الدستور حقوق 
امللكية اخلاصة واحلرية االقتصادية وأرسى ملكية الدولة ملوارد اهليدروكربون يف البالد. وحدثت جتارب 
هامة يف اإلصالح املؤسسي، خاصة يف قطاع التعليم، حيث منحت جامعة قطر استقاللية عن احلكومة 
املركزية وأطلقت جهودها لتعزيز العملية البحثية. وبدأ إصالح النظام التعليمي )K-12(، وأنشئ اجمللس 
األعلى للتعليم عام 2003 لقيادة عملية اإلصالح واإلشراف على تطبيق منوذج املدارس املستقلة الذي كانت 

الغاية منه توسيع اخليارات وتأمني احملاسبة على األداء.
وعلى الرغم من النجاح االقتصادي الالفت والتقدم امللموس يف مجلة من املشاريع، بدأت الضغوط تطفو 
على السطح. فقد تضاعف عدد سكان قطر يف الفرتة 2000-2007، وأصبح املواطنون أقلية يف بلدهم 
وواجهوا صعوبات يف احملافظة على تقاليدهم وقيمهم املفضلة، كما ألقى التزايد السريع يف عدد السكان 

بثقله على املوارد الطبيعية والبيئة يف البالد.
وواجهت املؤسسات العامة القطرية صعوبات يف جماراة االحتياجات املتنامية. وتبني أن تطوير املؤسسات 
والقدرات اإلدارية مبستوى يرقى إىل الدول احلديثة يستغرق وقتاً أطول من بناء صناعة نفطية منافسة 
عاملياً. كما أن تزايد التعقيدات االجتماعية واالقتصادية يستدعي مؤسسات مرنة سريعة االستجابة، بينما 
ال تزال املؤسسات العامة القطرية، شديدة املركزة تقليدياً، مبعظمها جامدة ومسيطرة. وظهرت ثغرات 
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يف تقديم اخلدمات العامة، ما استدعى اعتماد برنامج شامل إلصالح القطاع العام يف عام 2008 هبدف 
ترشيد احلكومة وحتسني جودة اخلدمات العامة.

وثبت أن درء تبعات التقلبات االقتصادية صعب أيضاً. فقد بدأ التضخم يتسارع عام 2006 وجتاوز عتبة 
%15 يف مطلع األزمة املالية العاملية أواخر عام 2008. وعلى الرغم من أن احلكومة كانت تبين موازنتها على 
أساس التوقعات املتحفظة ألسعار النفط )وتكون عادةً أقل بكثري من األسعار املتحققة( فإن نتائج اإلنفاق 
العام مع ذلك سارت بالتساوق مع أسعار النفط واإليرادات. وأدى ذلك إىل إبراز التقلبات وخلَقَ مشاكل 
لبعض مؤسسات اإلنفاق كإدارة األشغال العامة اليت وجدت صعوبة يف استيعاب املخصصات املتنامية 
بسرعة بصورة منتجة. وكان القطاع اخلاص ضحية أخرى هلذا التوجه، إذ تعني عليه مواجهة إشكالية 

ضعف التنبؤ االقتصادي.
كانت مشاريع التنويع واإلصالح املبكرة مقيدة بالضرورة على الرغم من جناحها التام غالباً يف حتقيق 
أهدافها، إذ كانت تفتقر إىل الرتابط فيما بينها ومل تصل إىل عموم اجملتمع فضالً عن اعتمادها الكبري على 
استرياد املعرفة واخلربة. وتعني على الرؤية املوحدة ملستقبل دولة قطر أن تدعم جهوداً وطنية أوسع وأكثر 

تالمحاً مل تكن قد بدأت تظهر بعد.
وإدراكاً منها لتسارع وترية التغيري ولضرورة مواجهة التحديات الناشئة بطريقة خمططة، قامت القيادة 
يف عام 2007 بإحداث األمانة العامة للتخطيط التنموي اليت ُكلفت بتقديم فكر حديث وقيادة اسرتاتيجية 
لقضايا التنمية الوطنية. وشكل إقرار القيادة السياسية العليا للرؤية الوطنية لعام 20301 )اليت انطلقت يف 
شهر نوفمرب 2008( عالمة فارقة يف هذا السياق. فقد حلت حمل املنهجية ذات املسارين )تطوير قطاع 
اهليدروكربون و«تنويع االستثمار«( اليت مت تبنيها يف أواسط التسعينيات، وفتحت آفاقاً جديدة عرب حتديدها 
ألول مرة ماهية البلد الذي تصبو إليه دولة قطر، وبناءً عليه حتديد اخليارات اليت تعتزم اختاذها، فشكل 

ذلك منارةً لتوجيه عملية التنمية يف البالد.
لقد أعادت الرؤية التأكيد على التزام الدستور ببناء جمتمع آمن وعادل يؤمن الفرص جلميع مواطنيه. 
وساهم يف ترسيخها شعارُ »االزدهار واالستدامة« الذي يعين ضرورة احلفاظ على الثروة وتوريث األجيال 
العامة  والبيئية  والبشرية  االقتصادية واالجتماعية  الرؤية اخلصائص  ال ينضب. وحددت  إرثاً  القادمة 

لالستدامة وركزت على الرتابط فيما بينها.
أما آليات توجيه البلد حنو التنمية املستدامة فقد عاجلتها اسرتاتيجية التنمية الوطنية )2016-2011( 
اليت أقرّت يف مارس 20112. فقد انطلقت االسرتاتيجية املذكورة مما هو قائم واعتمدت كثرياً على املعرفة 
اليت متتلكها خمتلف األطراف املعنية، ودعت إىل مواجهة التحديات بصورة شاملة ومستدامة، إدراكاً منها 

للتحوالت املؤسسية اليت يتطلبها ذلك.
تؤمِّن رؤية قطر2030- واالسرتاتيجية الوطنية إطاراً لتوجيه التنمية املستقبلية للدولة، بيد أن التنفيذ 
الناجح يتطلب تغيريات جذرية. وعليه، بدأ العديد من املقومات الضرورية لدعم التنفيذ يرسّخ جذوره، 
مدعوماً بالتزام القيادة العليا وبإحداث اللجنة العليا للتخطيط التنموي يف عام 2011، فنشأت مسارات عمل 
جديدة لتأمني التوافق والتنسيق بني كافة أجهزة احلكومة، واعتمدت حوافز وأدوات لقيادة األداء وتأمني 
االنضباط والتحكم ورصدت موارد من املوازنة لدعم املشاريع. وتشكل أهداف االسرتاتيجية الوطنية معلماً 
لقياس اإلجناز يف حتقيق أهداف الرؤية، كما تسهل وسائل املراقبة املستمرة واملراجعة والتقييم الدوريني 

عملية التعلّم والتحسني والتعديالت املرحلية.
ومن الناحية االقتصادية، يتطلب التقدم باجتاه االستدامة أن تنتقل قطر تدرجيياً من اقتصاد يعتمد 
على االستخراج واملدخالت )االستثمار( إىل اقتصاد تبدأ مكاسب اإلنتاجية والكفاءة فيه بتحفيز النمو. 
وعندما ترتسخ الكفاءة والنمو املتواصل لإلنتاجية يف االقتصاد تزداد فرص التنويع ويقرتب حتقيق هدف 

1 ( الرؤية الوطنية لقطر 2030، األمانة العامة للتخطيط التنموي )2008(، الدوحة. على الرابط:
http://www2.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/qatar_national_vision/qnv_2030_document/QNV2030_English_

v2.pdf.  )شوهد يف 31 يوليو 2012(.

2 ( استراتيجية التنمية الوطنية القطرية )2011-2016(، األمانة العامة للتخطيط التنموي )2011(، الدوحة. على الرابط:
http://www2.gsdp.gov.qa/NDS/e_book/en/index.html. )شوهد في 31 يوليو 2012(.
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تعزيز وخلق األصول املعرفية لتوجيه التقدم االقتصادي خطوة أخرى إىل األمام. وقد حققت قطر انطالقًة 
الفتة بإجنازها الكثري يف زمن قصري، غري أن اقتصاداً معرفياً مفعماً باحلياة ال ميكن أن يتحقق جبرة قلم، 

فاإلمكانات والذهنيات والشبكات واملؤسسات واحلوافز والبنى التحتية حتتاج إىل وقت كي تتحقق.
تنقسم هذه الدراسة إىل ثالثة فصول:

حيدد الفصل األول العوامل األساسية اليت قام عليها جناح دولة قطر يف صناعة النفط والغاز، مع 
الرتكيز على أن هذا النجاح مل يكن وليد الصدفة بل أتى نتيجة الرؤية والتنفيذ اجليد ملشاريع جريئة. ولعبت 
عوامل خمتلف دوراً يف التطوير الناجح لصناعات الغاز الطبيعي املسال وحتويل الغاز إىل سوائل والنفط 
والبرتوكيماويات. وكان للدروس املستفادة يف هذه الفرتة خبصوص اإلقدام على خماطر حمسوبة والتخطيط 
وإقامة شراكات ناجحة صدى اليوم وميكن االستفادة منها على نطاق أوسع للمساعدة يف التنويع مستقبالً.
يُظهر الفصل الثاني من خالل الرتكيز أكثر على فرتة ما بعد عام 2000 كيف استفادت دولة قطر استفادة 
جيدة من إيرادات قطاع اهليدروكربون وكيف حققت حتسينات مؤسسية أوسع. لكن على الرغم من أهنا 
أرست أسساً قويًة ملستقبل مستدام مزدهر إال أن التقدم ال يزال جزئياً، فتحقيق نتائج أفضل يتطلب أن 

تدرك الدولة التحديات اجلديدة وتواجهها.
أما الفصل الثالث، فيبني الدور الذي تلعبه الرؤية واالسرتاتيجية الوطنية يف رسم مستقبل قطر. حيث مت 
بداية استعراض اآلفاق االقتصادية يف املدى املتوسط )حتى 2016( وكذلك مشاريع االسرتاتيجية الوطنية 
اليت ستساعد قطر على درء املخاطر. ثم نوقشت حتديات بناء اقتصاد أكثر تنوعاً على املدى األبعد، مع 
التشديد على أن اقتصاداً معرفياً شامالً قائماً على االبتكار ال ميكن أن يتحقق إال عرب ترسيخ هذه التحوالت 

يف اجملتمع على أوسع نطاق.
حكاية النفط والغاز

مل تكن إجنازات قطر يف قطاع اهليدروكربون جمرد مصادفة، بل جاءت نتيجًة السرتاتيجيات حكيمة 
وطموحة وقرارات جريئة وتطبيق جيد. وتلخص هذه الفقرة املقومات األساسية اليت قادت إىل النجاح. إذ 
يبني الشكل 1 التسلسل الزمين للتطورات األساسية ابتداءً من اكتشاف حقل الشمال عام 1971 حتى اكتمال 

مشروع برزان القطري املرتقب يف عام 2015.

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

1971 اكتشاف حقل غاز الشمال

1978-1973 بدء تطوير األنشطة التحويلية (األمسدة) املرتبطة بالغاز

1985 مشروع مشرتك لبناء حمطة تسييل الغاز تؤذن بالعوم على تصدير الغاز الطبيعي املسال

2004-2000 التخطيط لتحويل الغاز إىل سوائل (أوريكس واللؤلؤة)

2010-2003 فرتة بناء وتشغيل قطارات الغاز الطبيعي املسال بطاقة استيعابية قدرها 4.7 مليون طن سنوياً (قطارات راس لفان 3 - 5)

 وقطارات 7.8 مليون طن سنوياً (قطارات قطر للغاز 7-4 وقطاري راس غاز  6-7)

2005 تسليم دولفني لغاز األنابيب: فرتة التأخري املقررة يف حقل الغاز

2007 بدء إنتاج أوريكس لنواتج حتويل الغاز إىل سوائل

Q-flex 2008 تسليم أول شحنة

Q-max 2009 تسليم أول شحنة

2010 وصول الطاقة اإلنتاجية إىل 77 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي املسال

2015-2014 بدء العمل حبقل غاز برزان     

GTL 2012-2011 بدء إنتاج حمطة اللؤلؤة من

1991 إنتاج حقل الشمال لالستخدمات املنزلية

1992 بدء بناء مركز غاز راس لفان، أول اتفاقية املشاركة يف اإلنتاج مع اليابان

1995 بدء إنتاج التفط من "احلقول اجلافة" مبوجب اتفاقيات املشاركة يف اإلنتاج

1997 الشحنة األوىل من الغاز الطبيعي املسال إىل اليابان

1998 مذكرات التفاهم األولية خلط أنابيب الدولفني للغاز

املصدر: قطر للبرتول
ال�صكل 1: الت�صل�صل الزمني لتطورات قطاع الهيدروكربون يف قطر
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حقل ال�شمال
اكتشف حقل الشمال الضخم للغاز الطبيعي يف عام 1971، وهو يعد أكرب حقول الغاز الطبيعي غري 
املصاحب يف العامل، باحتياطيات قدرت يف عام 2009 حبدود 900 تريليون قدم مكعب، أي %14.3 من 
احتياطيات العامل املؤكدة من الغاز التقليدي. لكن اجلهود اجلدية الستغالل غاز حقل الشمال الوفرية 
بالكامل مل تبدأ حتى أواسط الثمانينيات. وكان تلبية الطلب احمللي على الغاز الطبيعي يف ذلك الوقت 
تقوم على الغاز املصاحب إلنتاج النفط. ومل تكن أسواق التصدير قد اتضحت بعد. ففي سبعينيات القرن 
املاضي، مل يكن أحد يتخيل أن للغاز الطبيعي هذه القيمة الكبرية. وكان الكثري من الغاز املصاحب الستخراج 
النفط يذهب هدراً عرب إحراقه، حيث سادت »عقلية النفط« يف مجيع دول جملس التعاون اخلليجي، مبا 
فيها قطر. وعلى العموم، كان هناك شك كبري حملياً حيال مقومات استمرار غاز حقل الشمال ومصلحة 
شركات النفط الدولية احملدودة يف استغالله. وبالنتيجة، مل تتوفر املوارد املالية الالزمة لتطوير صادرات 

الغاز.
مع هناية الثمانينيات بدأ الوضع يتغري، وبات ينظر إىل الغاز الطبيعي على حنو متزايد كمورد ذي قيمة 
كبرية، غري أن عوامل عدة اجتمعت لتبطئ وترية استغالل حقل الشمال. وكانت وجهة النظر السائدة تقول 
أنه ملا كان احلقل سيوجه لتلبية االحتياجات احمللية والفرص الصناعية، فإن عملية تصنيع وتصدير الغاز 

بشكله السائل )أي الغاز الطبيعي املسال( من املرجح أال تكون جمدية من الناحيتني الفنية واالقتصادية.
ويف عام 1984 أصبحت اخلطوط العامة لإلسرتاتيجية أكثر وضوحاً. فالتطوير سيوجه مبدئياً إىل 
األسواق احمللية. لكن مع تأسيس مشروع مشرتك إلنشاء حمطة للتسييل، اختذ القرار للمضي قدماً باجتاه 
تصدير الغاز الطبيعي املسال. وعربت القيادة العليا للدولة ضمنياً عن نيتها استغالل حقل الشمال استغالالً 
كامالً. ولتحقيق الطاقة القصوى للحقل سيتعني على دولة قطر مواجهة حتدي بيع الغاز يف األسواق 

البعيدة.
ومتيزت الفرتة بني عام 1985، وهو العام الذي وصلت فيه أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال إىل 
الشواطئ اليابانية، وعام 1997 باجلهود الدؤوبة لتجاوز املعيقات املتعلقة باجلوانب الفنية والبنى التحتية 
واللوجستية والتسويقية والتمويلية. ولعبت التطورات اجليوسياسية وتغريات الطلب على الطاقة يف شرق 

آسيا دوراً هاماً يف ذلك.
)LNG( الغاز الطبيعي امل�شال

يبحثون عن مصادر موثوقة  كانوا  الذين  اليابان  الشارين احملتملني يف  املبكرة مع  االتصاالت  لفتت 
وتنافسية لتوريد طويل األمد، األنظار إىل حقيقة أن ميزات دولة قطر يف قطاع الغاز )مصْدَر هام عاملياً، 
والتزام بتطوير الغاز الطبيعي املسال، واستقرار سياسي( مل تكن كافية )الشكل 2(. وتعيّن عليها، لتخديم 
السوق اليابانية واحلصول على موقع تفاوضي ذي مصداقية، أن تنشئ بنية حتتية مستقلة وتوفر إسناداً 

مالياً قوياً وإدارة وشركاء ذوي خربة.
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املصدر: اآلفاق االقتصادية لدولة قطر: يف املاضي احلاضر واملستقبل - إبراهيم إبراهيم )2006(. ]شرائع عرض 
باور بوينت[ عرضت يف بلباو - إسبانيا.

ال�صكل 2: ميزة قطر يف الغاز

أعطت القيادة القطرية العليا )ويل العهد يف ذلك الوقت، ومسو األمري حالياً( الضوء األخضر إلنشاء 
حمطة ضخمة للغاز يف رأس لفان تتضمن ميناءً حديثاً باملقاييس العاملية من أجل تلبية هذه املتطلبات، 
لكن دون أي ضمانة للنجاح. بدأ العمل ببناء هذه احملطة عام 1992 وانتهى عام 1996 بكلفة بلغت 2 مليار 
دوالر. ومت تأمني جزء من التمويل الالزم لتطوير حقل الشمال من خالل إيرادات البيع اآلجل للنفط اخلام 

القطري.
وكان على شركة قطر للغاز يف الوقت نفسه أن تعمل بكدٍّ جلذب شركاء يتمتعون باخلربة واملالءة املالية 
إىل البالد. ولتحقيق هذا اهلدف، وافقت الدولة )شركة قطر للبرتول( على تأجيل تقاضي أرباحها من متويل 
مشروع الغاز ريثما يصل معدل منو العائد من املشروع إىل مستوى يقنع الشركاء. أما الشركاء النهائيني 
يف شركة قطر للغاز، إضافة إىل قطر للبرتول، فكانوا شركة إكسون موبيل )موبيل يف ذلك الوقت(، وشركة 

توتال، وشركة ماروبيين الدولية للغاز الطبيعي املسال وشركة ميتسوي للغاز الطبيعي املسال.
وحصلت قطر على أول عقد SPA عام 1992 مع شركة تشوبو للكهرباء، بفضل الدعم املايل والفين القوي 
وحمطة الغاز قيد اإلنشاء املتطورة باملقاييس العاملية. ونص العقد على توريد 4 مليون طن سنوياً، سُلمت 

الشحنة األوىل منها إىل اليابان يف مطلع 1997.
دخلت قطر بفضل هذه التطورات سوق الشرق األقصى للغاز الطبيعي حيث كانت أسعار الغاز املسال يف 
ذلك الوقت مرتفعة مبا يكفي لتربير الكلفة العالية ملشروع الغاز املسال ومبا يسمح لقطر بالوفاء بالتزاماهتا 
املالية اهلائلة. ومع ذلك، مل يكن موقع قطر مينحها ميزةً تنافسية بالنسبة ملوردي الغاز الطبيعي املسال 
األقوياء كأندونيسيا وماليزيا وبروناي. عالوة على ذلك، مل يكن سعر الغاز يف األسواق الكربى األخرى، 
السيما أوروبا، مرتفعاً إىل احلد الذي جيعل أرباح الغاز املسال القطري جمزية. وحتى يف حال ارتفاع 
األسعار كان من الصعب على قطر أن تنافس موردين كاجلزائر وليبيا والنرويج. عند هذه النقطة، بات من 
الواضح أن عليها أن جتد السبل الكفيلة بتحويلها إىل مورد منافس للغاز املسال يف األسواق العاملية، واتباع 

طرق أخرى لتصدير الغاز كي تدخل إىل أسواق جديدة وتستغل احتياطياهتا الكبرية استغالالً أفضل.
إن التحول إىل موّرد عاملي منافس للغاز الطبيعي املسال أمرٌ ال حيدث مبجرد النوايا. ففي حالة قطر 
تربز اجلغرافيا بوصفها مشكلًة، إذ أن عدم قرب قطر من أي سوق استهالك كربى حرمها من ميزة نسبية 
أمام الالعبني اإلقليميني األقوياء. لكن من جهة أخرى، فإن عدم بعد قطر عن أي سوق يعزز االحتمال املثري 
لالهتمام بأن تصبح مورداً يصل إىل شتى أحناء العامل. وكان على قطر لتحقيق هذه الغاية أن تفتح آفاقاً 

جديدة وتقبل باملخاطر املتوقعة.



QScience Connect 2012:9 .إبراهيم وهاريغان 
صفحة 8 من 30

ولتحقيق ما سبق كان على دولة قطر أن ختتط طريقاً جديدة. وهكذا بنت اسرتاتيجيتها العاملية على 
ثالثة مرتكزات: بناء وامتالك سلسلة توريد متكاملة بكل حلقاهتا جلين القيمة؛ وتعزيز التكنولوجيا واإلنتاج 

حبجم كبري لتقليل التكاليف؛ وبناء مسعتها كمورّد يتمتع باملصداقية واملرونة من أجل فتح أسواق جديدة.

النموذج املتكامل للغاز الطبيعي املسال يف قطر

يتسم النموذج القطري للغاز الطبيعي املسال بالفرادة. فهو يشمل ليس فقط إدارة احتياطيات الغاز 
وحمطات اإلنتاج والتسييل، بل أيضاً تطوير حمطات الشحن واالستالم مبا ينسجم مع نطاق املشروع. 
ومرناً وجمدياً  موثوقاً  توريداً  والزبائن بطرق تكفل  الغاز  الفجوة بني حقل  النموذج  لذلك، جيسر هذا 
جلهة الكلفة. ويؤمن سرعة االستجابة الالزمة لالستفادة من فروق األسعار بني األسواق اإلقليمية وجماالً 
لتلبية االحتياجات غري املتوقعة للزبائن. وال تصبح هذه السرعة والتلبية جمديًة إال يف ظل القوة املالية 
والتقنية املرتافقة مع املوارد والقيادة املوجودة يف دولة قطر وشركائها التجاريني. ويلخص الشكل 3 العناصر 

األساسية هلذا النموذج.

امللكية
�صل�صلة القيمة للغاز الطبيعي امل�صال القطري

تقوم هب����ا قط����ر للبرتول 
مبوجب عقود

EPSAs/DPSAs
مع شركات النفط الدولية

لقط����ر  تابع����ة  ش����ركات 
مش����اريع  يف  للب����رتول 

مشرتكة

ش����ركة »ناقالت« تشغل 
وتدي����ر أس����طول ناقالت 

الغاز الطبيعي املسال

الدولي����ة  قط����ر  ش����ركة 
للبرتول تشارك يف ملكية 

هذه احملطات

قطر للغاز
راس غاز

- عقود بيع وشراء خاصة
- حجم اإلنتاج جياري االحتياجات بعيدة املدى

- املرونة يف تلبية االحتياجات غري املتوقعة وتغيري وجهة 
الشحنات

- االستثمار املشرتك يف حمطات التحويل إىل غاز

- بناء أسطول خاص وتقليل اهلوامش
)Q-Maxو Q-Flex( زيادة سعة الناقالت -

- حمطات إعادة تسييل على منت الناقالت لتقليل اهلدر يف 
الشحنات

- زيادة الطاقة اإلنتاجية حملطة التسييل
.APX استخدام تقنية التسييل -

- استخدام تكنولوجيا متقدمة
- حتسني العمليات عند رأس البئر لتعظيم اإلنتاج

- نقل حمطات التجفيف إىل الرب
- تقليل عدد موظفي التشغيل والصيانة يف البحر

التسويق

إعادة التحويل إىل غاز

النقل

عند املصنع

عند املنبع

الكلفة

القيمة

مالحظة: )EPSAs/DPSAs(: عقود املشاركة يف االستكشاف واإلنتاج/عقود املشاركة يف التطوير اإلنتاج.
املصدر: البيانات األساسية مأخوذة من شركة قطر للبرتول وشركاهتا األخرى.

ال�صكل 3: النموذج املتكامل للغاز الطبيعي امل�صال

االستخراج

نشأت فرص حتسني االستثمار يف البحر وتطبيق التقنيات املتقدمة مع بروز احلاجة إىل حتقيق أكرب 
قدر من اإلنتاج يف مجيع منصات رؤوس اآلبار وحتسني املنشآت البحرية بغية تقليل كمية املعدات وعدد 
عمال التشغيل والصيانة الالزمني إلدارة هذه املنشآت. واستفاد قطار راس غاز 3 وكافة منشآت القطارات 
الالحقة يف البحر من اآلبار الكبرية احملفورة لتعظيم اإلنتاج على كل منصة. ومشلت التحسينات اإلضافية 
نقل حمطات التجفيف خارج البيئة البحرية الصعبة ووضعها على الشاطئ بالقرب من حمطات املعاجلة 
والتجفيف. وكان من شأن هذا النقل ليس فقط وضع املعدات يف مكان أقرب إىل عمال الصيانة املوجودين 
على الرب، وإمنا أيضاً التخلص من احلاجة إىل إبقاء عمال التشغيل والصيانة ومنشآت الدعم يف املنصات.
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التصنيع

اإلنتاجية  الطاقة  الطبيعي، وكانت  الغاز  لتسييل  القلب يف أي مشروع  التسييل مبثابة  تعترب حمطة 
للمحطات السائدة يف تسعينيات القرن املاضي حبدود 2 مليون طن. وكان حجم احملطة حمكوم بالتكاليف 
العالية إلنشائها وحجم عقود البيع يف األسواق النهائية، وبالتايل حتتاج حمطة كبرية احلجم إىل تكاليف 
استثمارية ضخمة وتتطلب إجياد عدد أكرب من الشارين. وتصدّرت دولة قطر موردي الغاز الطبيعي املسال 
من حيث زيادة الطاقة التشغيلية للمحطات باستخدامها اسرتاتيجيات متويل وتسويق جريئة. ويف غضون 
عقد ونيّف من الزمن، تضاعفت طاقة تشغيل احملطات ثالث مرات )الشكل 4(. ونشرت قطر أثناء تقدمها 
بعض أنظف وأكفأ التقنيات املتاحة )توربينات الغاز »frame 9E« والتسييل APX3( واستفادت من التعاون 
مع احملطات املوجودة. وكانت احلصيلة اخنفاض تكاليف الوحدة إىل مستويات ال ميكن للمنتجني اآلخرين 

مضاهاهتا، ما منح قطر وضعاً تنافسياً هاماً يف األسواق العاملية.
توسيع حمطات الغاز الطبيعي املسال يف قطر

املصدر: اسرتاتيجية قطر العاملية للغاز الطبيعي املسال: دور قطر وتغري أعمال الغاز الطبيعي املسال - إ. إبراهيم 
)2005(. ]شرائح باور بوينت[ - عرضت يف روما - إيطاليا.

ال�صكل 4: تو�صع الت�صنيع

الشحن

كان تطوير جيل جديد من ناقالت الغاز الطبيعي املسال سبباً رئيسياً آخر يف تقريب املسافة بني مركز 
اإلمداد والسوق النهائية، إذ ميكن للتكاليف االستثمارية اخلاصة بالناقالت أن تتجاوز تكاليف حمطة 
التسييل. ومن شأن تكاليف النقل يف ظل ارتفاع مسافات الشحن أن تستهلك أرباح املشروع وتؤثر على 

اقتصادياته تأثرياً كبرياً.
واجهت دولة قطر هذه التحديات بزيادة حجم ناقالت الغاز الطبيعي املسال، ما ساعد يف تقليل التكاليف 
الرأمسالية لالستثمار األويل )ألهنا مل تكن حباجة إال لبضع سفن( وخفض تكاليف التشغيل. وبادرت الدولة 
إىل العمل مع أصحاب السفن وشركات بناء السفن لتطوير وتأهيل ناقالت الغاز الطبيعي املسال، فازدادت 
سعة الشحن من 209 آالف مQ-Flex( 3( إىل 253 ألف م3 )Q-Max( )الشكل 5(. وحتتوي هذه السفن على 
حمركات ديزل بطيئة متماثلة وحمطات إعادة تسييل على متنها الغاية منها عملياً إلغاء اهلدر يف الشحنة 
نتيجة ارتفاع حرارة الغاز الطبيعي املسال. وشكل هذا االخرتاق يف تقنيات حجم الشحنات ويف الشراكات 
االسرتاتيجية خطوة حامسة أخرى ساعدت قطر على حتقيق رؤيتها يف أن تصبح املصدّر األول للغاز 

الطبيعي املسال يف العامل.

3 ( عملية تقنية لتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال بشكله السائل.
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ناقالت قطرللغاز الطبيعي املسال

 Q-Max Membrane ناقالت 
للغاز الطبيعي املسال - 6 ناقالت

 Q-Flex Membrane ناقالت
للغاز الطبيعي املسال - 5 ناقالت

ناقالت الغاز الطبيعي املسال 
التقليدية - 4 ناقالت حجم الشحنة

138 كم3

حجم الشحنة
209-216 كم3

حجم الشحنة
253 كم3

ناقلة 2
48 كم3

 النقالة 2
40 كم3

ناقلة 2
56 كم3

املص����در: اس����رتاتيجية قط����ر العاملية للغاز الطبيعي املس����ال: دور قطر وتغ����ري أعمال الغاز الطبيعي املس����ال - إ. إبراهيم 
)2005(. ]شرائح باور بوينت[ - عرضت يف روما - إيطاليا.

ال�صكل 5: التوفري يف ال�صحن

التسويق والعالمة التجارية

تبنت قطر اسرتاتيجية جريئة يف التسويق وبناء السمعة التجارية يف سبيل استكمال خطواهتا يف اإلنتاج 
والنقل، وسرعان ما أدركت أن املصداقية واملرونة والوالء طويل األجل من جانب الزبائن هي مقومات 
ضرورية يف القيمة السوقية للعالمة التجارية. فمن جهة املصداقية، كان شعار دولة قطر هو دائماً التسليم 
يف املوعد. ومن جهة املرونة، كان هناك استعداد دائم لتكييف عقود البيع وفقاً الحتياجات الزبائن. أما من 
جهة الوالء، فقد سعت قطر ما أمكن إىل تلبية االحتياجات غري املتوقعة للزبائن على املدى البعيد – أي طلب 

كميات إضافية عن املتفق عليها - نتيجة لتوقف التوريد من مصادر أخرى أو سوء تقدير الطلب.

النتائج

أصبحت قطر بفضل هذه االسرتاتيجية أكرب مورِّد للغاز الطبيعي املسال يف العامل حتى اآلن بطاقة 
إنتاجية تبلغ 77 مليون طن سنوياً. وتغطي صادراهتا من الغاز املسال األسواق العاملية يف آسيا وأوروبا 
واألمريكيتني وأفريقيا. وينقل أسطول ناقالهتا الضخم الشحنات بكفاءة إىل هذه األسواق وميكنه بسرعة 
حتويل اإلمدادات من سوق إىل آخر تبعاً لتغري االحتياجات. وجيري يف بعض الدول املستوردة إعادة حتويل 
جزء مهم من الغاز املسال املصدر من قطر إىل غاز يف حمطات تكون دولة قطر إما شريكة يف ملكيتها )كما 
يف إيطاليا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية( أو تستأجرها لفرتات طويلة )كما يف بلجيكا(. ويبني 
الشكل 6 العناصر احلامسة يف ميزات قطر يف الغاز املسال عاملياً واليت ميكن مقارنتها بامليزات السابقة 

يف الشكل 2.
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املصدر: اآلفاق االقتصادية لدولة قطر: يف املاضي احلاضر واملستقبل - إبراهيم إبراهيم )2006(. ]شرائع عرض 
باور بوينت[ عرضت يف بلباو - إسبانيا.

ال�صكل 6: امليزات العاملية للغاز الطبيعي امل�صال القطري  

الوقود الناجت عن حتويل الغازات اإىل �شوائل
على الرغم من أولوية الغاز الطبيعي على النفط كمصدر للطاقة من حيث مردوده وأثره البيئي من 
جهة وكمادة أولية للصناعات البرتوكيماوية من جهة أخرى، إال أنه يلعب دوراً ثانوياً قياساً بالنفط. فقد 
أدى ارتفاع تكاليف النقل وتوفري متطلبات البنية التحتية إىل إبطاء وترية اخرتاق األسواق. كما أن التقنيات 

احلالية املصممة للعمل بالسوائل جتد الغاز بديالً سيئاً للنفط يف النقل الربي واجلوي.
وكان هلذه العوامل يف املاضي تأثري على العالقة بني سعر الغاز وسعر النفط بطريقتني: األوىل، كان سعر 
الغاز أقل مما يعادله من النفط من حيث احملتوى الطاقي )برميل النفط حيتوي من الطاقة قرابة 6 أضعاف 
ما حيتويه 1 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز(. ثانياً، بينما بقيت أسعار الغاز لفرتات زمنية طويلة 
تتبع أسعار النفط )وإن كانت أقل منها(، كثرياً ما كانت هذه العالقة تتغري على املدى القصري. ففي اآلونة 

األخرية، انفصل هذا االرتباط بني هذه األسعار، حيث اخنفضت أسعار الغاز أقل بكثري من أسعار النفط.
وكانت رؤية قطر يف أواسط التسعينات تقضي بتحقيق ميزات اعتماد نواتج حتويل الغاز إىل سوائل 
كاحتياط سعري وكفرصة إضافية الستغالل مواردها اهلائلة من الغاز. وكانت املخاطر يف ذلك الوقت كبرية. 
إن اإلنتاج التجاري لنواتج حتويل الغاز إىل سوائل يتطلب زيادة كبرية يف حجم املنشأة )حتى ذلك الوقت، 
مل يكن يوجد سوى مشروعني لتحويل الغاز إىل سوائل، وكالمها جتريبيان(. ونظراً لضخامة الرأمسال 
املطلوب، مثة ضرورة لتكون أسعار النفط مرتفعة )أعلى بكثري من األسعار اليت كانت تتأرجح حول 20 دوالر 
للربميل يف ذلك الوقت( من أجل الوصول إىل مستوى التعادل. وقد درست دولة قطر عدداً من املشاريع 
املقرتحة بني عامي 2000 و2004 لتسييل الغاز واستقرت على مشروعني: مشروع أوريكس ومشروع اللؤلؤة.
مشروع أوريكس هو مشروع مشرتك مع شركة ساسول اجلنوب أفريقية. بدأ البناء عام 2003 واإلنتاج 
عام 2007 بطاقة 34 ألف برميل من السوائل سنوياً. أما مشروع اللؤلؤة، الذي استلزم اتفاقيات مشاركة يف 
اإلنتاج بني قطر للبرتول وشل، فكان على نطاق أكرب بكثري من مجيع النواحي، حيث تبلغ طاقته اإلنتاجية 
140 ألف برميل يومياً من املنتجات األولية لتحويل الغاز إىل سوائل )الكريوسني والديزل والنافتا( وميكن أن 
ينتج 120 ألف برميل إضافية يف اليوم كمنتجات التكثيف والغاز النفطي املسال )LPG( واإليتان. ويستخدم 
املشروع تكنولوجيا حديثة متتلكها شركة شل ويعد أكرب حمطة يف العامل لتحويل الغاز إىل سوائل. وقد انطلق 

املشروع عام 2006 وأطلق أوىل شحناته أواسط عام 2011 ]3[.
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إن آفاق السوق تبدو اليوم واعدةً أكثر بكثري بالنسبة لنواتج حتويل الغاز إىل سوائل بسبب ارتفاع أسعار 
النفط الدولية وتدني أسعار الغاز يف الواليات املتحدة األمريكية )نتيجة إضافة كميات ضخمة من الغاز 
الصخري(. ويعد اخرتاق قطر الناجح ألسواق الطاقة األوسع من خالل نواتج حتويل الغاز إىل سوائل دليالً 

آخر على جناح القيادة والرؤية اليت قادت استغالل مواردها من الغاز.
النفط

كانت قطر وال تزال منتجاً صغرياً للنفط اخلام إذا ما قورنت بالدول اجملاورة. فقد بلغ إنتاجها من النفط 
يف السبعينيات 500 ألف برميل/اليوم، ثم أخذ بالرتاجع مع تقادم حقوهلا حتى وصل إىل 300 ألف برميل/

اليوم يف عام 1987. وكانت نتائج أعمال االستكشاف خميبًة لآلمال وبدأت مساحات االستكشاف تتضاءل 
لضعف احتماالت الكشف فيها.

النفط اخلام  وإدارة أعمال  املنصرم تغرياً عميقاً يف اسرتاتيجية  القرن  التسعينيات من  وشهد عقد 
وأنشطة االستكشاف عموماً. وقدمت اتفاقيات املشاركة يف اإلنتاج يف عدد من احلقول فرصاً لالستكشاف 

والتقييم والتطوير.
وقد شكلت اسرتاتيجية إشراك شركات النفط الدولية عرب اتفاقيات املشاركة يف اإلنتاج احنرافاً عن 
السياسات األخرى لدول منظمة أوبك. فقد شعرت دولة قطر بضرورة هذه املشاركة يف احلقول اليت يتطلب 
تطويرها تكاليف باهظة وينطوي على صعوبات تكنولوجية. واستمرت شركة قطر للبرتول بإدارة عمليات 
التشغيل مباشرة يف احلقول القطرية الثالثة الكربى، وزادت هذه املشاركة إمكانية احلصول على نتائج 
جمزية يف حقول كان ميكن أن جتف لو مل يتم عقد هذه االتفاقيات. واستطاعت دولة قطر اجتذاب شركاء 

أقوياء باعتماد الشفافية وتقديم إيرادات مغرية لشركات النفط الدولية.
حتقق النجاح األول يف حقل الشاهني حيث بدأ اإلنتاج فيه عام 1994 ووفر يف النهاية أكرب احتياطي 
حبري وأكرب إنتاج يف قطر، تاله حقل الريان وحقل العد الشرقي – القبة اجلنوبية يف عام 1996، ثم بدأ 

تطوير حقول الشمال يف الكركرة والرتكيب أ يف أواخر عام 2005 تقريباً.
ونتيجة هلذه املشاريع تضاعف إنتاج النفط اخلام حبلول عام 2000. فقد بلغ اإلنتاج الكلي 680 ألف 
برميل/اليوم، %36 منها من احلقول اليت مت تطويرها باتفاقيات املشاركة يف اإلنتاج، وهو إجناز كبري على 
اعتبار أنه مل يتم إنتاج أي برميل من النفط قبل عام 1994 وفق هذه األنظمة. وارتفع اإلنتاج مبوجب 
االتفاقيات املذكورة تدرجيياً ليصل إىل %50 من إنتاج عام 2005 البالغ 760 ألف برميل/اليوم، حيث 
وصلت ذروة إنتاج حقل الشاهني إىل 300 ألف برميل/اليوم وحقل العد الشرقي – القبة الشمالية 100 
ألف برميل/اليوم. وال يزال اإلنتاج يتأرجح حول هذا املعدل حتى اليوم )مطلع 2012(. وعلى الرغم من 
أن قطر  إال  اإلنتاج  املشاركة يف  أنظمة  ل هذه احلقول مبوجب  تزال تشغِّ الدولية ال  النفط  أن شركات 
للبرتول تتوىل املسؤولية عن االسرتاتيجية بعيدة املدى وإدارة احلقول العامة وهي تسيطر بعناية على هذه 

االحتياطيات.
جرى يف عام 2005 إعادة النظر يف االسرتاتيجية الرئيسة اخلاصة باحلقول اليت تشرف قطر للبرتول 
على تشغيلها بشكل مباشر. واعترب أنه من السهل نسبياً استغالل هذه احلقول وهي تقدم إنتاجاً داعماً يف 
حال وقوع مشاكل مع منتجي اتفاقيات املشاركة يف اإلنتاج، لكنها مل حتظ بالدعم الفين واملوارد الالزمني 
هلا مقارنًة مبسامهتها الكبرية يف اإلنتاج الكلي ونضوجها املتقدم. ونتيجًة هلذه املراجعة، أجريت دراسات 
الرئيسة إلعادة تقييم االحتياطيات واحتماالت اإلنتاج بعيد املدى لكل حقل. ومن  للخزانات واحلقول 
املشجع أن نتائج الدراسة األوىل حلقل »بواحلنني« أظهرت إضافاتٍ مهمة على االحتياطيات، وال تزال 
دراسات تطوير التغذية األولية جارية. أما الدراسات اخلاصة باحلقلني اآلخرين فسوف تكتمل يف عام 

2014. وستجري متابعة إعادة التطوير إذا كانت النتائج إجيابية.
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البرتوكيماويات
قبل عام 1970، كانت دولة قطر حترق %80 من الغاز املصاحب الذي كان خيرج كمنتج جانيب إلنتاج 
النفط. ثم بدأت يف السبعينيات باستخدام هذا الغاز يف بناء الصناعات البرتوكيماوية والثقيلة. فأنشأت 
عام 1973 شركة األمسدة األوىل يف منطقة مسيعيد، حيث بنيت أول منطقة صناعية يف قطر، إلنتاج 
األمونيا واليوريا باستخدام غاز امليتان كمادة أولية. ويف عام 1978 تأسست شركة جديدة هي شركة قطر 
للبرتوكيماويات )QAPCO(، وبدأت يف إنتاج البويل إيثيلني منخفض الكثافة )LDPE( يف 1981 باستخدام 
غاز غين باإليتان كمادة أولية حملطة تفكيك اإليثيلني. وأصبح الغاز الذي كان مآله االحرتاق يستخدم يف 

مصانع االمسنت والصلب.
البرتوكيماويات يف عقد  الشمال بعد ذلك دفعًة إضافية لتطوير صناعة  اكتشاف غاز حقل  أعطى 
التسعينيات. فقد مسحت الكميات اإلضافية من امليتان بزيادة الطاقة اإلنتاجية املوجودة سلفاً يف إنتاج 
منتجات جديدة  لتصنيع  التحويلية  الصناعة  إىل  االنتقال  من  دولة قطر  مّكنت  كما  واليوريا.  األمونيا 
كامليالمني. وسامهت الكميات املتزايدة من اإليتان إضافًة إىل االستثمار يف حمطمات إيثيلني إضافية إلنتاج 
البويل إيثيلني منخفض وعايل الكثافة فضالً عن منتجات أخرى كثاني كلور اإليثيلني، وجذر كلور الفينيل 

واألولفني ألفا العادي.
إن املشاريع قيد التنفيذ حالياً ستؤدي إىل تنويع املواد اللقيمة وسيتم ألول مرة إنتاج الربوبلني والبوتادين. 
وستشهد صناعة البرتوكيماويات القطرية حتوالً يف العمق واحلجم بزيادة إنتاجها من 9 مليون طن عام 

2011 إىل 20 مليون طن عام 2020.
لتطوير صناعة  املشرتكة  املشاريع  استخدمت قطر منوذج  املسال،  الطبيعي  الغاز  إنتاج  غرار  وعلى 
البرتوكيماويات ]4[. فقد استطاعت اجتذاب شركاء أجانب معروفني نظراً لتوفر املواد اللقيمة بسهولة 
ومناخها االستثماري املواتي وتفهمها ملصاحل الشركاء. واختارت شركائها على أساس خربهتم يف تسويق 
املنتجات اخلاصة وشروط احلصول على التكنولوجيا اخلاصة هبم. وكان معظم هؤالء شركات نفط دولية 

تربطها باألساس شراكات ناجحة مع قطر يف مشاريع املنتجات األولية والنهائية.
اخلال�شة

الصناعي.  االقتصاد  يف  للدراسة  مذهالً  منوذجاً  قطر  دولة  يف  اهليدروكربون  قطاع  تطوير  يقدم 
فاالستثمارات اهلائلة اليت نّفذت فيه ضمن شروط تتسم بدرجة عالية من عدم اليقني أمثرت نتائج مذهلة. 
ونادراً ما تتكرر مقومات النجاح الذي حققته قطر: قيادة حامسة، اسرتاتيجية بعيدة النظر، إدارة بارعة 
للمخاطر، مناذج ذكية لألعمال تتكيف مع االحتياجات احمللية واحتياجات األسواق البعيدة والتزام صارم 
بالتنفيذ؛ عوامل اجتمعت سوية لتجعل األمر ممكناً. ومحلت الشراكات والتخطيط واألنظمة والعمليات اليت 

قادت التقدم دروساً هامة لقطر يف خضم كفاحها جلعل اقتصادها اقتصاداً معرفياً.
ويف الفصل التايل، سنتحدث عن اآلثار االقتصادية والعامة لنجاح قطر يف قطاع اهليدروكربون.

الأداء القت�صادي
تركز الصعود االقتصادي لدولة قطر يف فرتة زمنية قصرية بشكل ملفت. وأصبحت صناعة اهليدروكربون 

القاطرة اليت قادت التحول املدهش. وهناك مجلة من املؤشرات اليت تظهر آثار هذا التطور.
منو الناجت املحلي الإجمايل

ازداد الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف قطر بني عامي 2000 و2011 مبعدل سنوي %13.1، حدث 
معظمه يف الفرتة 2004-2011 حيث بلغ متوسط النمو %15.9 يف السنة. ومل يكن لنمو االقتصاد القطري 
ما يضاهيه على مستوى العامل متجاوزاً حتى االقتصاد الصيين )الشكل 7(. وقد احتلت قطر املرتبة األوىل 

بني 182 دولة عاملياً يف حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل معرباً عنه بوحدات القوة الشرائية.
وملا كان نشاط قطاع اهليدروكربون يشغل صدارة النمو، فقد ترك تطوره آثاراً إجيابية واسعة على بقية 
قطاعات االقتصاد )الشكل 8(، حيث شهدت قطاعات االقتصاد األخرى )غري اهليدروكربونية( منواً سريعاً أيضاً.



QScience Connect 2012:9 .إبراهيم وهاريغان 
صفحة 14 من 30

اأداء قطاع املوازنة واملدفوعات والقطاع املايل
أيضاً. فلطاملا حققت دولة قطر فائضاً كبرياً يف  تظهر معايري املقارنة األخرى أداءً اقتصادياً ملفتاً 
حسابات املوازنة واحلساب اجلاري مبا يتجاوز غالباً %10 من الناتج احمللي اإلمجايل )الشكل 9(. وقد بلغ 
متوسط إمجايل االدخار %56 واالستثمار حبدود %33 يف الفرتة نفسها. ويف السنوات األخرية، استثمرت 

قطر %10 من الناتج احمللي اإلمجايل يف البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية.
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مالحظة: بيانات عام 2011 هي تقديرات أولية لصندوق النقد الدويل، باستثناء بيانات قطر.
املصدر: جهاز قطر لإلحصاء وصندوق النقد الدويل - اآلفاق االقتصادية العاملية - بيانات سبتمرب 2011.

)weodata/index.aspx/02/http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011(
تاريخ التصفح  27 فرباير 2012

ال�صكل 7: منو الناجت املحلي الإجمايل يف قطر
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ال�صكل 8: م�صاهمة القطاعات القت�صادية يف النمو 
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حقق القطاع املصريف واملايل القطري منو كبرياً على الرغم من بدايته املتواضعة. فقد ازدادت األصول 
املصرفية من 92 مليار ريال قطري عام 2004 إىل 694 مليار ريال يف هناية 2011. وقفزت نسبة األصول 
املصرفية من %80 إىل %110 من الناتج احمللي اإلمجايل خالل الفرتة نفسها )الشكل 10(. ومثة مجلة من 
اإلجراءات تشهد على القوة املالية الداخلية لقطر ومرونتها. فقد احتلت املرتبة األوىل بني مجيع دول اإلقليم 
يف تصنيف اجلدارة االئتمانية السيادية. وأخرياً، وعلى الرغم من أن الدولة ال تنشر معلومات عن صايف 
مركزها املايل الدويل، يقدر جمموع االستثمارات اخلارجية الصافية واحتياطيات القطع األجنيب حبدود 

200 مليار دوالر.
التناف�شية ومناخ ال�شتثمار

مثة عدد كبري من املؤشرات اليت تبني حالة االقتصاد يف حركيته )الشكل 11(. فقد احتلت دولة قطر 
املرتبة 36 من أصل 183 دولة يف مسح ممارسة أنشطة األعمال للبنك الدويل يف عام 20114. وصنفها كتاب 
التنافسية السنوي الصادر عن مؤسسة IMD اهلولندية عام 2012 يف املرتبة العاشرة للدول األكثر تنافسية 
من بني 59 دولة مشلتها الدراسة5. كما ارتفع ترتيبها بصورة مطردة على مؤشر التنافسية العاملية للمنتدى 
االقتصادي العاملي ليصل إىل املرتبة 14 من بني 142 دولة يف مسح عام 2011-20126. وتشري استطالعات 
ودراسات أخرى إىل تقدم قطر، مثالً: مؤشر اإلبداع العاملي )INSEAD( يرى أهنا تشق طريقها إىل املقدمة، 

فهي تأتي يف مقدمة الدول العربية ويف املرتبة 26 عامليا7ً.
% من الناتج 
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املصدر: وزارة االقتصاد واملالية وبنك قطر املركزي - النشرة اإلحصائية الربعية.

ال�صكل 9: اأر�صدة املوازنة واحل�صاب اجلاري )% من الناجت املحلي الإجمايل(

4 ( إجراء األعمال 2012: إجراء األعمال في عالم أكثر شفافية، البنك الدولي، العاصمة واشنطن. على الرابط:
.http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_infon&products_id=24212

)تاريخ التصفح في 2 سبتمبر 2012(
5 ( تصنيف التنافسية العالمية IMD ،2012، هولندا. على الرابط:

./http://www.imd.org/research/publications/wcy/World-Competitiveness-Yearbook-Results/#/wcy-2012-rankings

)تاريخ التصفح في 2 سبتمبر 2012(
6 ( تقرير التنافسية العالمي 2011-2012، المنتدى االقتصادي العالمي، هولندا. على الرابط:

.2012-http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2011

)تاريخ التصفح في 2 سبتمبر 2012(
7 ( مؤشر اإلبداع العالمي 2011: النمو المتسارع والتنمية، INSEAD، فونتين بلو. على الرابط:

.http://www.insead.edu/facultyresearch/research/details_books.cfm?id=29390

)تاريخ التصفح في 2 سبتمبر 2012(



%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100

36
19.7%

6
10.2%

14
9.9%

26
20.8%

إجراء األعمال، 2012 
(البنك الدويل)

تقرير التنافسية العاملي،
(IMD) 2012 

تقرير التنافسية العاملي،
(WEF) 2011-2012 

مؤشر اإلبداع العاملي،
(INSEAD) 2011 

النسبة املئوية

 تصنيف التنافسية  2011-2012

QScience Connect 2012:9 .إبراهيم وهاريغان 
صفحة 16 من 30

0

20

40

60

80

100

120

140  نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي 

20112010200920082007200620052004

79.7 80.4
85.5

101.4
95.8

131.4

122.4

109.9

% من الناتج 

احمللي اإلمجايل

املصدر: جهاز قطر لإلحصاء وبنك قطر املركزي - النشرة اإلحصائية الربعية

ال�صكل 1: معدل اأ�صول امل�صار التارية اإ الناجت املحلي الإجمايل

ال�شيا�شات واملو�ش�شات واوكمة
يعود سبب هذه املؤشرات املؤاتية إىل التقدم يف إصالح السياسات واملؤسسات. فاالقتصاد القطري 
اقتصادٌ حرٌ ال تزال فيه عوائق قليلة أمام التجارة واالستثمار. وحتافظ الدولة على رسوم مجركية متدنية 
على املستوردات، ال يتجاوز معظمها %5. ويف عام 2000، بدأت بتخفيف القيود على االستثمار األجنيب 
املباشر )خارج قطاع اهليدروكربون(، على الرغم من أن احلصة األكرب من امللكية جيب أن تكون قطرية 
يف بعض القطاعات إال أن امللكية األجنبية الكاملة مسموحة يف جمموعة متزايدة من القطاعات مبا فيها 
الصناعة والزراعة والصحة والسياحة والتعليم والطاقة والتعدين واخلدمات. كما يسمح مبلكية أجنبية 
كاملة يف املناطق االقتصادية املتخصصة التابعة ملركز قطر للمال ومؤسسة قطر )مبا يف ذلك املستأجرين 
يف واحة العلوم والتكنولوجيا(. كما جنحت قطر يف تطبيق مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف 

قطاع املاء والكهرباء. وصدر يف عام 2004 قانون ملكافحة االحتكار )ومحاية املستهلك(.

املص����ادر: ممارس����ة األعم����ال، البن����ك ال����دويل )http://www.doingbusiness.org/( - الكتاب الس����نوي 
للتنافس����ية العاملي IMD، 2011 - تقرير التنافس����ية العاملي، 2011-2012، املنتدى االقتصادي العاملي - مؤشر 

)/INSEAD )http://www.globalinnovationindex.org/gii ،اإلبداع العاملي

ال�صكل 11: ت�صني دولة قطر يف ال ار�صة الأعمال والتناف�صية والبتكار
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تتجلى التطورات املؤسسية من خالل احلوكمة، وال تزال التحسينات جارية حتى اآلن كما تناقش هذه 
الدراسة يف مكان آخر. من الناحية العملية، مثة تركيز حالياً يف القطاع العام على األداء )بدالً من املدخالت( 
وعلى خلق »القيمة من إنفاق األموال«. إذ جتري اآلن عملية ترشيد وإعادة تنظيم كبرية للوظائف يف الوزارات 
واهليئات احلكومية. وهي تركز على حتسني تقديم اخلدمات والقضاء على اهلدر وزيادة املساءلة. كما جتري 
مبادرة بالغة األمهية لتوسيع دور وزارة املالية السابقة ليشمل دعم السياسة االقتصادية، وتقدم االستشارات 

والتنسيق.وتأكيداً على هذا الدور املوسع تغري اسم الوزارة يف عام 2008 ليصبح وزارة االقتصاد واملالية.
تشري تدابري جودة احلكم إىل تعزيز القاعدة املؤسسية للتنمية. ففي مخسة تصنيفات من أصل ستة، 
تضع مقاييس البنك الدويل للحوكمة )مجعت املعلومات من عدد كبري من املصادر( دول قطر بني أفضل 
%30 من الدول عاملياً من حيث األداء8. وعلى مؤشر الشفافية العاملية اخلاصة بالفساد يف القطاع العام، 

حتتل قطر املرتبة 22، ما يضعها يف مصاف الدول املتقدمة يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية9.
الهيكلية القت�صادية والتنويع

شهد االقتصاد القطري خارج قطاع اهليدروكربون منواً سريعاً كما أسلفنا، وذلك مبعدل وسطي بلغ 
%20 يف الفرتة بني 2004 و2011، غري أن معظم هذا النمو مل يكن ليحدث لوال النفط والغاز. وحققت 
قطاعات البناء واملرافق وخدمات نقل املنتجات النهائية )أرباح شحن الغاز الطبيعي املسال( مجيعها منواً 
لتلبية احتياجات قطاع اهليدروكربون املزدهر. وكان لتوفر املواد األولية الرخيصة أثراً مساعداً يف منو قطاع 

البرتوكيماويات وبعض األنشطة كثيفة الطاقة.
وكان لإلنفاق احلكومي الكبري املمول من إيرادات النفط والغاز آثار واسعة على قطاعات االقتصاد 
األخرى. كما أن توسع نشاط املوازنة انعكس على كافة جوانب االقتصاد عرب التوسع الكبري يف البنية التحتية 
)الشكل 12( وزيادة اخلدمات العامة لتلبية احتياجات عدد أكرب من املقيمني يف البالد. واستفادت التجارة 

الداخلية من النمو السريع يف عدد السكان وارتفاع الدخل الكلي.
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مالحظة: باالس����تناد إىل مش����اريع التنمية احلكومية املمنوح����ة يف البناء والنفط والغاز والط����رق والنقل واملرافئ 
والكهرباء واملياه مبوزانة إمجالية تبلغ 50 مليار دوالر خالل فرتة التنفيذ.

املصدر: قاعدة بيانات MEED للمشاريع، تاريخ التصفح 27 فرباير 2012.

ال�صكل 12: الإنفاق على البنية التحتية يف قطر

8 ( قاعدة بيانات مؤشرات الحوكمة في العالم – البنك الدولي. على الرابط:
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp. )تاريخ التصفح في 2 سبتمبر 2012(

9 ( مؤشر الفساد 2011، مؤسسة الشفافية الدولية. على الرابط:
http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/. )تاريخ التصفح في 2 سبتمبر 2012(
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بيد أن القطاعات مل تكن على قدر واحد من االستفادة من ارتفاع إيرادات قطاع اهليدروكربون. فقد ظل 
حجم األنشطة يف بعض مناحي االقتصاد صغرياً، ومنها على وجه اخلصوص النشاط الصناعي الذي مل 
يستفد من توفر املواد األولية أو الطاقة الرخيصة وظلت قيمته مهملة من املنظور الكلي. ففي عام 2010، 
مل حيقق سوى نوعني املنتجات الصناعية صادراتٍ تفوق 100 مليون ريال قطري، مقابل 290 مليار ريال 
جململ الصادرات )مع النفط والغاز(. وتظهر دراسة عن الصادرات اجلديدة من قطر أن أقل من %50 من 
الصادرات القطرية تبقى صاحلًة عاماً كامالً بعد إنتاجها10. وعلى الرغم من أن صادرات بعض املنتجات 

)كالصمامات وقطع غيار السيارات( تشهد فورةً يف الوقت الراهن إال أهنا ال تزال بقيم صغرية.
وال يزال على االقتصاد القطري أن يصبح أكثر تنوعاً على الرغم من الدفع الذي يقدمه االستثمار يف 

النفط والغاز وإنتاجهما لبقية قطاعات االقتصاد.
وتبني التدابري املقبولة لتنويع الناتج أن االقتصاد القطري مل يكن أكثر تنوعاً بصورة ملحوظة مما كان 
عليه يف عام 2004 )الشكل 13(. وبالفعل، ارتفعت حصة اهليدروكربون من الناتج يف عام 2011 مع اكتمال 
استثمارات الغاز الطبيعي املسال وبدء العمل مبحطة اللؤلؤة لتحويل الغاز إىل سوائل ]5[، بينما بقيت حصة 
القطاع اخلاص يف الناتج صغريةً. وال يزال تنويع إيرادات الصادرات بطيئاً حيث تتدفق أكثر من %95 من 
اإليرادات الكلية من اهليدروكربون. ومع ذلك، ونتيجة مشاريع سابقة يف املوازنة، حدث بعض التقدم يف تنويع 
إيرادات املوازنة القطرية )الشكل 14(. بيد أن التعديالت على ضريبة الشركات يف عام 2010 قد شوهت 

اللوحة مؤقتاً. وسيساهم تراكم األصول لدى جهاز قطر لالستثمار يف تنويع الدخل القطري مستقبالً.
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اخل����ام والغاز قي����د التعدين واحلفر. اخلدمات تش����مل النقل واملواص����الت والتجارة والفندق����ة واملالية والعقارات 

واخلدمات احلكومية واالجتماعية.
املصدر: تقديرات األمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز قطر لإلحصاء.

ال�صكل 13: تركيبة الناجت احلقيقي

10 ( استراتيجية التنمية الوطنية القطرية )2011-2016(، األمانة العامة للتخطيط التنموي – الدوحة. على الرابط:
.http://www2.gsdp.gov.qa/NDS/e_book/en/index.html

)تاريخ التصفح في 2 سبتمبر 2012(
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ال�صكل 14: هيكلية اإيرادات املوازنة العامة

البناء على ما حتقق
خالصة القول، تؤكد مجلة من املؤشرات املتنوعة أن تقدماً اقتصادياً كبرياً قد حدث، السيما بعد عام 
2000. وترافقت هذه املنجزات مع حتسينات يف السياسات واملؤسسات. كما ساعدت املكاسب االقتصادية 
يف جعل التقدم ممكناً على املستوى االجتماعي األوسع. فمثالً، تتبنى قطر مبدأ االلتحاق الشامل لألطفال 
الذكور واإلناث بالتعليم األساسي والثانوي، كما اخنفض معدل الوفيات بني األطفال اخنفاضاً كبرياً. واحتلت 

قطر عام 2011 املرتبة 37 على مؤشر األمم املتحدة للتنمية البشرية من بني 187 دولة يف العامل11.
بيد أن التحويالت على املستوى اهليكلي أو اجلزئي مل تواكب السرعة الكبرية للتغري على املستوى الكلي. 
فهنا كان االقتصاد القطري يتغري بسرعة أبطأ. أما يف السنوات القادمة، فسوف تعمل دولة قطر على خلق 
بنية اقتصادية أكثر كفاءة وإنتاجية ومرونة وعلى إرساء أسس مصادر جديدة خللق الثروة قائمة على املعرفة 

واالبتكار. وهذه القضايا موضوعة اآلن على سلّم األولويات.
اآفاق امل�صتقبل

اآفاق املدى املتو�شط
يشهد تطور قطاع اهليدروكربون حالياً حتوالت عميقة. فقد استنفذ الصعود احلاد املسجل يف العقد 
أفقياً. وهذا التطور ليس ببعيدٍ عن  املنصرم قوته وبدأ اآلن منحى ناتج النفط والكربون يتخذ مساراً 
التوقعات. فقد مت التخطيط لذلك يف سلسلة االستثمارات اليت حتققت يف العقدين املنصرمني ويف القرار 

املتخذ عام 2005 بإرجاء مشاريع الغاز اجلديدة يف حقل الشمال.
رمبا وصل إنتاج النفط إىل ذروته يف قطر على الرغم من أنه جتري دراسة فرص وقف الرتاجع من 
خالل انطالقة جديدة تراكمية وحمسنة يف قطاع النفط. وال تتضمن اخلطط مشاريع غاز جديدة سوى 
حقل برزان، الذي سيبدأ يف العام 2015/2014. وستبقى مستويات اإلنتاج عند املنبع دون تغيري تقريباً. 
ومن املتوقع أن ينخفض منو إنتاج النفط والغاز الذي كان %16 يف عام 2011 بنسبة %3 فقط عام 2012، 
وأن يستمر النمو مبعدل من رقم واحد حتى عام 2016 على األقل. ومن غري املعروف كيف سيصبح حال 
اإلنتاج أو النضوب بعد هذه الفرتة، بيد أن املستويات احلالية لإلنتاج تضع حداً متدنياً للتوقعات يف املستقبل 

املنظور.

11 ( تقرير التنمية البشرية 2011، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – نيويورك. على الرابط:
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/. )تاريخ التصفح في 2 سبتمبر 2012(
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النمو  يف  املبادرة  زمام  لتويل  اليوم  جاهزاً  اهليدروكربوني  غري  القطاع  يصبح  التطورات،  هذه  ومع 
االقتصادي. 

ومثة خطط ملزيد من التوسع يف قطاع اخلدمات عالية القيمة. وسيساهم افتتاح مطار الدوحة الدويل 
اجلديد وخطط توسيع شركة اخلطوط اجلوية القطرية – اليت تتوقع منواً سريعاً يف عدد املسافرين يف 
العقد القادم - يف زيادة اإلنتاج والصادرات. كما أن زيادة التواصلية على املستوى اإلقليمي الدويل، واكتمال 
بناء مرافق عقد املؤمترات احلديثة، وزيادة الطاقة االستيعابية للفنادق ستعطي دفعاً الستمرار النمو يف 

سياحة األعمال.
وعلى الرغم من الشروط الصعبة اليت يشهدها االقتصاد املايل العاملي، سيواصل القطاع املايل منوه 
النمو يف باقي قطاعات االقتصاد. وتعكف هيئة مركز قطر للمال بنشاط على تشجيع إنشاء  ويدعم 
شركات إدارة األصول والتأمني احملدود وإعادة التأمني. وتعمل البورصة القطرية، وهي السوق الرمسية 
لتداول األوراق املالية، على إطالق منصات جديد للتداول، حيث سيتم افتتاح »سوق التداول الثانوية« قريباً 
لتحسني وصول املشروعات الصغرية إىل التمويل. كما سيساعد تداول األوراق احلكومية يف سوق ثانوية 
وإصدار أوراق مالية ذات أجل أطول على بناء سوق حملية لسندات الشركات والصكوك )السندات املالية 
اإلسالمية(. ومن املتوقع أن يشهد قطاع الصريفة التجارية، بشكليه التقليدي واإلسالمي، منواً صحياً يف 

قطاع التجزئة، وسيحظى بفرصة املشاركة يف متويل شبكة ضخمة من املشاريع االستثمارية.
ويف قطاع الصناعة، يتعرض منو الصناعات التحويلية مؤقتاً لإلعاقة بسبب قلة توفر املواد اللقيمة. 
وميكن لتدابري إزالة االختناقات وغريها من التدابري اليت تزيد إمدادات املواد اللقيمة أن توفر فرصاً ملزيد من 
النمو، بيد أن املتوقع هو بقاء هذا النمو متواضعاً إىل أن يدخل مشروع برزان اإلنتاج يف عام 2015/2014. أما 
يف الصناعات التحويلية غري املرتبطة بالنفط والغاز، فرمبا تشهد بعض قطاعاهتا منواً سريعاً ولكن انطالقاً 
من أساس متدني عموماً. ومن املتوقع أن تبدأ بالظهور مثار مساعي وكالة قطر لتنمية الصادرات )تصدير( 
للتنمية وجهاز قطر للمشروعات  الصادرات غري اهليدروكربونية، واملشاريع اجلديدة لبنك قطر  لدعم 
الصغرية واملتوسطة لدعم نشاط املشاريع الصغرية واملتوسطة الناشئة عرب توفري خدمات الدعم املايل وغري 
املايل. وبصورة عامة، ستوفر إزالة املعوقات التشريعية أمام األعمال وحتسني اخلدمات اللوجستية وتسهيل 
الوصول إىل التمويل وزيادة توفر التمويل باألسهم وخدمات الدعم املدعومة )مبا يف ذلك ترويج الصادرات( 

الدعم للمشاريع اخلاصة يف مجلة أوسع من امليادين.
وستشهد قطاعات أخرى أيضاً بعض النمو ما يفرض على اخلدمات احلكومية واملرافق العامة والتجزئة 

وغريها من اخلدمات الداخلية جماراة الوترية العامة للنمو يف االقتصاد والزيادة املتوقعة يف عدد السكان.
بيد أن عماد النمو االقتصادي القطري يف املدى املتوسط سيكون اإلنفاق الكبري على البنى التحتية. 
الفرتة بني 2012  لكنها ترتاوح بني 100-150 مليار دوالر يف  اإلنفاق،  التقديرات بشأن إمجايل  وتتباين 
و2016/2015. وتشري تقديرات صندوق النقد الدويل إىل أن احلكومة املركزية ستقدم بشكل مباشر 100 
مليار دوالر من اإلنفاق االستثماري يف هذه الفرتة، أي %10 من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي الرتاكمي 
املتوقع12، وهو ما مل تصل إليه سوى قلة قليلة من دول العامل، إن وجدت. وتتوجه املوارد إىل جمموعة كبرية 
من املشاريع: مرتو الدوحة والبنية التحتية املرفقة به، الربط الداخلي ومع دول جملس التعاون اخلليجي 
بالسكك احلديدية، توسيع وتأهيل الطرق، ميناء الدوحة البحري اجلديد، توسيع شبكات جتميع املياه 
وحمطات املعاجلة، املستجمعات الضخمة، مشاريع إعادة التأهيل العمراني، املناطق الصناعية، املالعب 
واملنشآت الرياضية اجلديدة حتضرياً لكأس العامل بكرة القدم 2022. يضاف إىل ذلك املشاريع العقارية 
احلالية واجلديدة واستثمارات مؤسسة قطر وأي مشاريع صناعية جديدة. لكن من غري املتوقع أن تقوم 

احلكومة بتمويل املشاريع األخرية متويالً مباشراً.

12 ( تقرير المادة الرابعة – قطر 2011، صندوق النقد الدولي )2012( – واشنطن العاصمة. على الرابط:
.www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1218.pdf

)تاريخ التصفح في 2 سبتمبر 2012(
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وعندما جتتمع هذه التطورات احملتملة مجيعها، من املتوقع أن حيقق الناتج احمللي اإلمجايل منواً قوياً 
)حبدود 5-%7 سنوياً( يف الفرتة حتى 2016. ومن املتوقع أن يساهم قطاع اهليدروكربون حبدود 1 نقطة 
مئوية وسطياً من هذا الرقم، يف حني تساهم القطاعات غري اهليدروكربونية بالنسبة املتبقية. ومن املتوقع 
أن تنمو هذه األخرية مبعدل 9-%10 سنوياً. إن هذا الشكل من النمو يقتضي أن تصل حصة القطاعات غري 
اهليدروكربونية من الناتج اإلمجايل إىل %64 يف عام 2016 بعد أن كانت %55 يف عام 2011. وستستمر 

الفوائض يف املوازنة ويف ميزان املدفوعات على الرغم من تضيقها بفعل زيادة اإلنفاق العام واملستوردات.
ترسي اخلطط االستثمارية الطموحة لدولة قطر أساساً متيناً للمستقبل. بيد أن حتقيق إمكاناهتا كاملًة 
يتطلب من احلكومة أن تتخذ مساراً يكون مستداماً من جهة ويؤمن االستقرار يف املدى القصري من جهة 
أخرى. وهنا تربز مجلة من املخاطر. فاإلنفاق باحلجم املتوقع قد حيدث اختناقات وإعاقات ويزيد من 
تكاليف املواد واملشاريع. كما أن السيولة الناشئة عن متويل املشاريع االستثمارية الضخمة قد تنطوي على 
حتديات أمام اإلدارة النقدية والسيطرة على التضخم. ورمبا تضيق الفوائض يف حسابات املوازنة إذا ما 

تراجعت إيرادات قطاع اهليدروكربون بفعل اخنفاض أسعار النفط.
حتدد اسرتاتيجية دولة قطر أهدافاً لتحسني ختطيط إدارة املوازنة مبا يساعد يف ختفيف املخاطر. 
وتعمل وزارة االقتصاد واملالية حالياً على وضع عمليات ضرورية لدعم املوازنة مبنظور استشرايف يتوافق مع 
أولويات التنمية الوطنية. وللمساعدة يف احملافظة على االستقرار، جيري تعزيز أطر إدارة السيولة واملراقبة 
الكلي. ويف عام 2011، بدأت وزارة االقتصاد واملالية بإصدار سندات اخلزينة  االحرتازية على املستوى 
املستخدمة حالياً للتحكم بالسيولة يف االقتصاد احمللي وسوف تصب باجتاه اجلهود العامة إلنشاء سوق 

سندات الشركات بالعملة احمللية.
ولضمان تنفيذ وتسليم املشاريع على حنو فعال، أنشأت وزارة البلديات والتخطيط العمراني وحدة 
التخطيط املركزي لتنسيق التنفيذ يف كل مشاريع البنى التحتية الوطنية الكربى، مبا يف ذلك تلك اليت 
تنفذها جهات من خارج احلكومة كشركة الديار القطرية وشركة قطر للسكك احلديدية. وينتظر أن تساعد 
هذه املبادرة على احلد من التأخري يف تنفيذ املشاريع وجتاوز التكاليف املقررة وتقلل خماطر صعوبات 

التنسيق.
وباستخالص الدروس من املاضي، تشدد اسرتاتيجية التنمية الوطنية القطرية أيضاً على ضرورة إجراء 
تقييم فعال للمشاريع االستثمارية الكبرية ودراسة االحتياجات والنماذج البديلة لتقديم اخلدمات )مبا يف 
ذلك من خالل شراكات بني القطاعني العام واخلاص( وتقييم آثارها احملتملة االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية. وستقوم احلكومة على حنو متزايد مبراجعة واختيار مشاريع اإلنفاق االستثماري اهلامة من منظور 
احلقيبة الوطنية املتكاملة. وسيساعد هذا االبتكار على زيادة احتمال حتقيق نتائج مفيدة وتقليل خماطر 

املشاريع وضمان توفر موارد مالية كافية لدعم األصول الرأمسالية طوال دورة حياهتا.
اأجندة التنمية يف املدى املتو�شط

ستظل حركة النمو االقتصادي حمكومة باملدخالت يف املدى املتوسط، لكن العمل على بناء أسس اقتصاد 
أكثر كفاءة وتنوع وابتكار سيتخذ يف الوقت نفسه زمخاً متسارعاً بالتدريج.

تطمح رؤية قطر إىل مستقبل يعزز مستويات املعيشة املرتفعة ويصون االستقرار االقتصادي واملايل 
ويوفر أساساً راسخاً لالزدهار عرب تعزيز إمكانات اإلبداع وريادة األعمال. ويصنف املنتدى االقتصادي 
العاملي االقتصاد القطري اليوم على أنه مير مبرحلة انتقالية من منو اقتصادي حمكوم بعوامل اإلنتاج 
)املدخالت( إىل منو حيتل تطوير الكفاءة واإلنتاجية مقدمة أولوياته. وكما تالحظ االسرتاتيجية الوطنية، 
فإن ضعف الكفاءة واإلنتاجية املتأخرة يف االقتصاد القطري غري اهليدروكربوني هي نقاط ضعف خطرية، 

غري أن سد الثغرات يشكل يف الوقت نفسه فرصة لتحفيز النمو يف املستقبل.
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رفع الكفاءة وتحفيز منو اإلنتاجية

حددت  فمثالً،  حبت.  فنّي  وبعضها  للموارد،  الكفء  غري  االستخدام  وراء  تكمن  عدة  أسباب  مثة 
االسرتاتيجية الوطنية حلوالً تؤدي إىل توفري %5 ورمبا أكثر من استهالك الغاز املنزيل. وأظهرت أيضاً كيف 
أن تبين آليات أفضل يف التنفيذ يوفر املياه ويضيف قيمة إىل البنية التحتية. إن تاليف هذه املشاكل خالل 
السنوات اخلمس القادمة إضافة إىل التدابري الكفيلة بتشجيع تبين تقنيات أكثر كفاءة سيحقق فوائد بعيدة 

املدى جلهة ختفيض التكاليف واحلفاظ على املوارد وتقليل انبعاثات الكربون. 
بيد أن أسباب ضعف الكفاءة أعمق من جمرد أخطاء فنّية أو استخدام تكنولوجيا متقادمة. فاملعوقات 
التشريعية واإلدارية غالباً ما متنع االستفادة املثلى من املوارد وتقلل جودة اخلدمات وترفع تكاليفها. مثال: 
على الرغم من التحسن يف اآلونة األخرية، ال تزال تكلفة إنشاء وتشغيل الشركات من حيث الوقت واملال 
مرتفعة جداً يف قطر. كما أن األنظمة واإلجراءات اجلمركية املرهقة تعيق تدفق السلع وترفع تكاليف 
ممارسة األعمال يف قطر. وتقوم وزارة األعمال والتجارة حالياً بتنفيذ برنامج لتبسيط وتعزيز األنظمة 
واإلجراءات وإلغاء ما ال فائدة منه. ومن املتوقع أن يكون هلذه اإلصالحات فائدة عامة، لكنها ستساعد 

املشاريع الصغرية واملتوسطة بصورة خاصة.
العامة يبشر بتبين  الوطنية  وهناك تطورات تشريعية أخرى قيد الدراسة. فإقرار احلكومة للخطة 
منهجية جديدة يف ختطيط وتنظيم استخدام األراضي. وسيؤدي تنفيذ اخلطة، باإلضافة إىل أشياء أخرى، 
إىل حتسني حصول املشاريع الصغرية واملتوسطة على أراض صناعية خمدّمة بشكل جيد، األمر الذي كان 
عائقاً رئيساً أمام املشاريع الناشئة. كما تشكل املناطق االقتصادية املتخصصة، اليت تعمل مبوجب أحكام 

تنظيمية خاصة هبا وتؤمن احلصول على خدمات أساسية من الطراز األول، خطوة أخرى حنو األمام.
وتظهر خمتلف املقاييس أن إنتاجية قطر )املخرجات املنتجة من كل وحدة من املدخالت( يف القطاعات 
غري اهليدروكربونية ترتاجع. ففي معظم القطاعات احتاج إنتاج مستوى حمدد من الناتج عدداً من العمال يف 
عام 2011 أكرب مما كان عليه يف عام 2006، وذلك على خالف كافة االقتصادات الناشئة الناجحة عملياً، 

حيث يتخذ الناتج مقارنة بعدد العمال مساراً صاعداً.
إىل  اهليدروكربوني  غري  االقتصاد  قطاعات  إنتاجية  يف  األداء  ضعف  الوطنية  االسرتاتيجية  تعزو 
السياسات اليت تسهم يف استمرار الطلب الضعيف على املهارة واملعرفة يف ظل اقتصاد أكثر تنوعاً. وعلى 
وجه اخلصوص، تشجع أنظمة الرعاية واهلجرة احلالية أرباب العمل على جعل اسرتاتيجيات التوظيف 
واإلنتاج لديهم تتمحور حول توفري خزان كبري من اليد العاملة املهاجرة الرخيصة ضعيفة املهارة. وحترم 
هذه األنظمة العمالة الوافدة من استالم وظائف متحركة وتلغي عوائد النمو اليت تنجم عن انتقال العامل 
من وظيفة ضعيفة اإلنتاجية إىل أخرى ذات إنتاجية أعلى. وتدعو االسرتاتيجية الوطنية إىل إعادة النظر 
يف السياسات اليت عززت االعتماد على يد عاملة أقل مهارةً وأجراً. وبينما ترتب بعض التعديالت تكاليف 
إضافية نتيجة االنتقال حنو اقتصاد أعلى إنتاجيًة وأجراً، فإن االستمرار يف الرتتيبات اليت تفضل طرق 

اإلنتاج كثيفة العمالة يتعارض مع هدف قطر يف جعل اقتصادها أكثر تنوعاً واعتماداً على املعرفة.

دعم تطوير القطاع الخاص

إن مسامهة القطاع اخلاص يف االقتصاد القطري ضئيلة، ومل يظهر هذا القطاع دينامية عالية خالل 
العقد املنصرم. ومثة أكثر من نصف الشركات الصناعية الصغرية املوجودة حالياً يعمل منذ ما قبل عام 
2000. ومل يشهد هذا القطاع كما أسلفنا مستوى جيداً من الكفاءة واملنافسة. وال يوجد سوى عدد قليل من 
الشركات اخلاصة، خارج قطاع اهليدروكربون، تنتج وتنافس يف األسواق اإلقليمية والعاملية، يف حني يتوجه 
معظم النشاط إىل الداخل. هلذا السبب، يعترب حتويل القطاع اخلاص حبيث يغدو بإمكانه تأمني فرص 

اقتصادية مغرية للمواطنني ويساهم يف أجندة قطر لتنويع االقتصاد من األولويات.
واألسباب الكامنة وراء ضعف القطاع اخلاص متعددة. فتارخيياً، تتوىل الدولة مسؤولية  إشادة البنى 
تقديم  الشركات احلكومية على  ودأبت  اهليدروكربون.  تطوير قطاع  لدعم  الالزمة  واخلدمات  التحتية 
اخلدمات نظراً لغياب القطاع اخلاص القادر على ذلك. وكان هلذه االسرتاتيجية ما يربرها يف حينه، بيد 
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أن الشركات احلكومية القوية حالياً حترم القطاع اخلاص الناشئ من هذه الفرص. ولدى احلكومة حالياً 
خطط لبيع الشركات احلكومية غري األساسية ولتحرير أنظمة املشرتيات احلكومية ما يعين أن بوسع القطاع 

اخلاص اآلن التطلع إىل فرص استثمار أوسع.
ولفرتة طويلة من الزمن، بقي الدعم املقدّم للقطاع اخلاص القطري جزئياً ويفتقر إىل التنسيق. أما اآلن، 
فقد بدأ جهاز قطر للمشاريع الصغرية املتوسطة يسد هذه الثغرة بوصفه وكالة لتطوير املشاريع احمللية 
يعتمد مبدأ النافذة الواحدة. فهو يؤمن جمموعة من خدمات املالية واالستشارات ودعم األعمال ويضعها يف 
متناول املشاريع الصغرية واملتوسطة عرب ختفيض تكاليفها. ويتبنى منوذج عمل يشجع على تقديم اخلدمات 
عرب مزودي خدمات من القطاع اخلاص. ويف هذا السياق يسعى اجلهاز إىل تعزيز »النظام البيئي« الذي 

تشتغل يف ظله هذه املشاريع. وسيسعى يف املستقبل أيضاً إىل تعبئة الرأمسال التمويلي على حنو فعال.
للعمالء  املباشر  اإلقراض  على  يركز  تقليدياً  حكومياً  كان مصرفاً  الذي  للتنمية،  قطر  بنك  ويعمل 
الصناعيني املؤهلني بأسعار فائدة مدعومة، من جديد على توجيه خدماته إىل قاعدة أسع من املشاريع 
الصغرية واملتوسطة بطرق جديدة. وتساعد وكالة »تصدير« التابعة لبنك قطر للتنمية على حتديد وإزالة 
العوائق أمام التصدير على مستوى الشركة واملنتج وتوسع تسهيالهتا االئتمانية لضمان قروض التصدير. 
كما يقيم البنك عالقات شراكة مع مؤسسات أخرى لدعم املبادرات الشعبية اليت ترعى ريادة األعمال بني 

الشباب.
وال تزال عوائق الدخول يف قطاعات عديدة من اقتصاد قطر غري اهليدروكربوني يعيق تطوير القطاع 
اخلاص على الرغم من وجود قانون ملنع االحتكار. كما يعفي قانون املنافسة لعام 2004 الشركات احلكومية 
من أحكامه غري املطبقة إىل حد كبري بسبب عدم وضع آليات للتنفيذ الفعال بعد. وليس هناك فرص 
متكافئة جلميع الشركات يف السوق، حيث متيل أنظمة العقود احلكومية إىل تفضيل الشركات الكبرية 
القدمية على حساب الشركات الناشئة والصغرية. فمثالً، غالباً ما تكون التأمينات األولية على العقود كبرية 
لدرجة تتجاوز الرأمسال العامل. وجتد الشركات الصغرية صعوبة يف احلصول على القروض املصرفية. 
وتتنافس اجلهات احلكومية، مثل جهاز قطر للسياحة، مع شركات القطاع اخلاص الذي تقوم هو بتنظيمها. 

وقد حددت وزارة األعمال والتجارة تدابري تساعد يف إتاحة فرص متكافئة وتشجيع املنافسة.
وتشدد االسرتاتيجية الوطنية على ضرورة وجود إطار يشجع الشراكات بني القطاعني العام اخلاص. 
فبالنسبة للمشاريع االستثمارية، هتتم قطر هبذا النوع من الشركات نظراً للخربات التخطيطية والفنية 
والتنفيذية والتشغيلية اليت ميكن لشركاء القطاع اخلاص أن يقدموها واآلثار اإلجيابية هلذه اخلربات على 
القدرات احمللية وعلى جودة اخلدمات. وميكن أيضاً أن نتوقع وفورات ضخمة يف التكاليف نتيجة هذه 
الشراكات. كما أن زيادة عدد االتفاقات بني القطاعني يؤمن مزيداً من الفرص للقطاع املايل. وعلى الرغم 
من أن دولة قطر قد ال حتتاج إىل هذه الشراكات لسد ثغرات يف التمويل إال أن العقود اليت تشرتط وجود 
شركاء من القطاع اخلاص لتقاسم املخاطر على حنو منصف ستقدم حافزاً لألداء القوي. وتعمل الدولة 
حالياً على وضع سياسات وقوانني تضمن قدرة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص على تقديم فوائد 

مديدة لالقتصاد.
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�صرورات التنويع

ملاذا التنويع؟

ميكن للمرء من منظور مايل ضيق أن يتساءل عن ضرورة التنويع، وملاذا ينبغي على قطر أن تطمح ألن 
تصبح اقتصاداً قائماً على اإلبداع. فالبعض يعتقد أن عليها أال تقلق بشأن مركزها املايل وألجيال عدة 
قادمة، فلماذا العجلة بشأن التنويع االقتصادي؟ تقدّم املوجبات اليت تقوم عليها رؤية قطر واالسرتاتيجية 

الوطنية ثالثة أجوبة مقنعة على هذا السؤال.
أوالً – إن االسرتاتيجية اليت تركز حصراً على مراكمة األصول املالية قد تنذر مبستقبل تكون فيه 
مستويات الدخل مرتفعة، بينما إمكانات قطر ومستوى اإلبداع واملرونة فيها وحتى »السعادة« متدنية. 
كما أهنا سترتك البلد عرضًة لتقلبات أسواق املال الدولية أو حتى ألشكال »محائية« االستثمار الناشئة يف 
الدول املضيفة. إن االستثمار يف ميادين صحية يف اخلارج سيوفر بالتأكيد سبيالً لتنويع الدخل وصمام 
أمان حيمي االقتصاد الداخلي من التقلبات احملتملة لتدفق األموال إىل الداخل بيد أنه ال ميثل حبد ذاته 

اسرتاتيجية مالئمة للتنمية.
ثانياً – الميكن معرفة ما سيحصل باملستقبل. فعشية االستقالل عام 1971، مل يكن باإلمكان التكهن 
بالظروف الراهنة لدولة قطر. وباملثل ميكن للغد أن يكون مفاجئاً. وال ميكن للنوايا وحدها إلغاء املخاطر 
اليت قد تقوض قيمة موارد قطر النفطية. فمثالً، قد يؤدي االكتشافات الضخمة للغاز غري التقليدي 
)الصخري( إىل تغيري قواعد اللعبة يف أسواق الطاقة الدولية. ويف حال حدوث صدمات معاكسة فإن نافذة 
التنويع يف قطر قد تضيق بشدة. ومثلما تنطوي عملية االكتشاف )حيث تكمن امليزة التنافسية( على قدر 

كبري من التعلم والتجريب، فإن منهجية »االنتظار والتأجيل« قد تكون مكلفة جداً.
االستقرار.  هتديد  إىل  يفضي  والغاز  النفط  على  االعتماد  إىل  سليب  حنو  على  الركون  إن   – ثالثاً 
وقد أدى هذا النمط تارخيياً إىل زيادة عدم االستقرار االقتصادي، الذي يفرض حتديات على اإلدارة 
االقتصادية وتطوير القطاع اخلاص. كما أن عدم االستقرار االقتصادي بشكله األقصى قد يسفر عن آثار 
مدمرة اجتماعياً، بينما خيفف التنويع االقتصادي من هذه املخاطر وبذلك يساعد يف ضبط الديناميات 
االجتماعية االقتصادية األساسية. ومع اخنفاض مستويات عدم االستقرار االقتصادي، يتحسن مناخ 
االستثمار وتكتسب عملية »االكتشاف االقتصادي« )وهي العملية اليت تكتسب وتطور عربها الدول املعارف 
واملهارات والتكنولوجيا الالزمة لدخول نشاطات اقتصادية جديدة والنجاح فيها( قوهتا الدافعة بسهولة 

وحتقق االكتفاء الذاتي.

كيف يتم التنويع؟

اختارت احلكومات يف بعض الدول طريق التنويع حتديداً، فحددت صناعات معينة ومنحت احلوافز 
والتوجيهات ملستثمري القطاع اخلاص فيها. وتعد االصطفائية جزءاً من الطموحات اليت تسعها إليها رؤية 
قطر. حيث مل تشجع هذه األخرية على األنشطة االقتصادية اليت هتدد بإضعاف أهدافها، غري أهنا تركت 
الباب مفتوحاً أمام جمموعة كبرية من األنشطة اليت رمبا تسهم يف حتقيق األجندة التنموية العامة لدولة 

قطر.
ال ميكننا أن حندد بدقة ميادين بعينها تتحقق فيها امليزة االقتصادية والتجارية. فرمبا جنحت بعض 
الدول يف »اختيار املشاريع الراحبة«، لكن التجارب الصناعية املدعومة من الدولة يف العديد من الدول 
األخرى كانت فاشلة ومكلفة. أما يف قطر، فامليزة االقتصادية للقطاع غري اهليدروكربوني تنشأ من صريورة 
ينخرط فيها الكثري من الالعبني يف البحث والتجريب والفشل والتعلم ومن ثم االكتشاف الناجح. وسيلعب 
الدعم احلكومي املقدم لألنشطة االقتصادية اجلديدة دوراً يف هذه العملية لكن يف إطار التجربة وليس على 

نطاق صناعي مكلف.
ويف حني سيكون دور احلكومة يف توجيه االستثمار من األعلى مقيداً، فإن هذا الدور سيكون مفيداً مع 
ذلك لتقوية عملية بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واعتماداً على املعرفة. وهناك العديد من املقومات املطلوبة ال 
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ميكن سوى للحكومة توفريها، واحلكومة هي وحدها القادرة على تسوية مشاكل التنسيق وتوزيع اإلجراءات 
الالمركزية بني العبني خمتلفني.

وبالنظر إىل فرص التنويع احملتملة، من املنطقي متاماً البدء بقطاع اهليدروكربون. ففي هذه الناحية 
من االقتصاد مثة اسرتاتيجية ثالثية احملاور تطرح نفسها: زيادة القيمة املتحصلة من االستثمار؛ والتنويع 
واالحتياط ضد خماطر األسعار والسوق؛ وتوسيع اخلربات. لكن فرص التنويع من خالل التصنيع تبقى 
حمدودة خارج النشاطات املرتبطة بقطاع اهليدروكربون، ومن املرجح أن يعجز كثري من األنشطة الصناعية 

عن تلبية االحتياجات التنموية العامة لدولة قطر.

فرص قطاع الهيدروكربون

ستواصل دولة قطر تعزيز امليزات املرتبطة باملنتجات النهائية لقطاع اهليدروكربون. وستكون األنشطة 
اليت تضيف قيمة إىل املواد األولية من خالل التصنيع اإلضايف مفيدةً. فالدولة جتين األرباح من خالل 
اتفاقيات املشاركة يف الرأمسال أو املشاركة يف اإلنتاج أو األرباح، أو من خالل إجراءات ضريبية مناسبة 
تؤمن دخالً يفوق اإليراد املتوقع من تصدير املواد األولية. إن فوائد التنويع واالستقرار تنشأ عندما تكون 
أسعار املنتجات النهائية املعاجلة أقل تقلباً من أسعار املواد األولية األساسية )ورمبا معزولة عنها أو حتى 
متناسبة عكسياً معها(. كما أن التعرف على تكنولوجيات وعمليات وخربات جديدة يف تصنيع املنتجات 
النهائية يساعد على توسيع اآلفاق االقتصادية لدولة قطر. وهناك مشاريع عدة تقام حالياً منها جممع 
جديد للبرتوكيماويات يف املدينة الصناعية براس لفان )سيبدأ إنتاجه يف عام 2016(. وتقوم شركة قطر 
الدولية للبرتول أيضاً بتنويع مصاحل الدولة عرب القيام باستثمارات جتارية اسرتاتيجية يف سلسلة القيمة 
لقطاع الطاقة عاملياً، مبا يف ذلك الصناعات البرتوكيماوية يف سنغافورة وفيتنام واإلنتاج يف موريتانيا 

وحمطات االستقبال يف اململكة املتحدة إيطاليا والواليات املتحدة األمريكية.
وتتطلع قطر أيضاً إىل زيادة املنافع املتحصلة من مواردها الغازية عرب االندماج يف سلسلة تزويد الطاقة 
بكل حلقاهتا. وستؤدي املشاركة يف مشروع شبكة الربط بني دول جملس التعاون اخلليجي يف توسيع السوق 
أمام فائض الطاقة القطرية ورمبا تأمني مزيد من املرونة )عرب املشاركة يف طاقة التوليد اإلقليمية( يف 
تلبية االحتياجات احمللية من الطاقة مستقبالً. وباالعتماد على هيكلية السوق واتفاقيات التسعري، ميكن أن 

تضيف الشبكة اإلقليمية قيمًة إىل الغاز القطري وأن تؤمن قدراً من فك االرتباط بأسعار النفط املتقلبة.
وبالنسبة جمللس التعاون اخلليجي ككل، مثة فرص أوسع. فالطلب خارج الذروة وفائض الطاقة يف 
املنطقة يتزامن مع ذروة الطلب خالل الشتاء األوروبي. لذلك، فإن مد الشبكة بواسطة خط توتر عايل عرب 
بوابة مناسبة سيؤمن إمكانية لبيع الكهرباء يف أسواق اجلملة األوروبية. وملا كانت تكاليف توليد الكهرباء 
يف قطر منخفضة وأسعار احلمل أثناء الذروة يف أوروبا مرتفعة فإن ذلك سيوّلد قيمة كبرية. وبزيادة 
توليد الكهرباء يف أشهر الشتاء، ميكن لقطر رفع إنتاجها من املياه احملالة لتغذية خزانات املياه اجلوفية 
أو ختصيصها الستخدامات أخرى ذات قيمة اجتماعية كبرية )يف زراعات ذات قيمة مضافة عالية مثالً(.

كما أن اخنفاض تكاليف توليد الكهرباء يف قطر خيلق فرص تنويع حمتملة يف ميادين أخرى، مبا يف 
ذلك الفوالذ ذي القيمة العالية واالستخدامات اخلاصة، خاصًة تلك املستخدمة يف أعمال النفط والغاز ويف 
صناعة السيارات. وموقع قطر القوي يؤهلها الستكشاف هذه الفرص بالتعاون مع شركات النفط الوطنية 

والدولية وصناعة خدمات النفط يف أماكن مثل سنغافورة.
لكن التصنيع وإنتاج سلع التجميع خارج سلسلة القيمة اخلاصة بالغاز الطبيعي/النفط واخلام والطاقة، 
ال حيمل الفرص الواعدة نفسها. إذ تشكل عوامل مثل حجم السوق الداخلي وعدد السكان وديناميات 
بالنسبة للصناعة  تؤدي إىل قاعدة تكلفة داخلية عالية  أسعار الصرف احلقيقية )اليت ختلق ضغوطاً 
التحويلية( وموقع قطر اجلغرايف )بعيداً عن األسواق وخطوط التجارة( عوائق أمام بناء أنشطة تصنيع 
منافسة ومرتبطة بسالسل التوريد العاملية. لذلك فإن صعود سلم صناعة القيمة املضافة واالجتاه تدرجيياً 
باجتاه جمموعات منتجات أكثر تطوراً – وهو املسار الذي اتبعته بنجاح اقتصادات شرق آسيا - من املستبعد 
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أن يكون املسار الذي ميكن لقطر إتباعه بسهولة. كما أن مغريات هذا املسار بالنسبة لقطر حمدودة ألن 
وظائف خطوط التجميع ليست هي ما يطمح إليه املواطنون القطريون.

الفرص املرتبطة باملعرفة

إن املوقع والكلفة والسوق وغريها من املعيقات اليت تفرض حدوداً على إمكانات قطر التصنيعية )خارج 
مركب النفط/الغاز والطاقة( ال تشكل نفس املعيقات أمام األنشطة االقتصادية اليت تنشأ فيها القيمة 
من امللكية والسيطرة على األصول الفكرية، واليت تشمل التكنولوجيات ذات امللكية احلصرية والتصاميم 
والعالمات التجارية والعمليات واإلعالم وغريها. وعلى حنو مشابه، فإن العوائق أمام اإلنتاج املنافس للسلع 
املصنعة املتداولة ال تنطبق على أنشطة اخلدمات اليت تنشأ القيمة فيها من املزج الرفيع بني التكنولوجيا 

والرأمسال البشري.
إن األنشطة االقتصادية الكثيفة معرفياً تشكل إغراءً شديداً لدولة قطر. وعوامل اجلذب فيها كثرية: فهي 
ال تعتمد على النفط والغاز وال ترتبط هبما، وتتمتع بإمكانيات تصديرية عالية، وميكن أن تؤمن فرص عمل 
واستثمار الئقة ومنتجة للمواطنني خارج القطاع العام، كما أهنا تقدم فرصاً كثرية لتطوير القدرات مدى 
احلياة. وهذه األنشطة ال تنطوي على طلب كبري على املوارد الطبيعية أو البيئة وال تتطلب هجرة كبرية لليد 
العاملة غري املاهرة. وخالصة القول: تؤمن هذه األنشطة إمكانية لتحسني مستدام يف مستويات املعيشة 

تنسجم مع األهداف البشرية واالجتماعية والتنموية احملددة يف الرؤية الوطنية لدولة قطر.
لعل هذه امليزات تعرب عن نفسها يف عدد من امليادين بالنسبة لقطر، مثل: الطاقات النظيفة واملتجددة 
املائية  والتقنيات  الذكية  واملواد  احليوية،  والعلوم  الكربون،  منخفضة  والتكنولوجيا  والرياح(،  )الشمس 
املستدامة. ونظراً مليزات قطر يف الطاقة وصغر حجمها، فرمبا يكون تطوير حلول النقل النظيفة )الكهربائية 
أو العاملة على اهليدروجني( نشاطاً واعداً. أما يف جمال اخلدمات فإن قائمة الفرص املمكنة طويلة وتشمل 
على سبيل املثال ال احلصر ما يلي: التعليم التخصصي، الرعاية الصحية، اإلعالم، االتصاالت واملعلوماتية، 
التمويل، املصارف والتأمني، اخلدمات البيئية، اخلدمات التخصصية، وبعض أنواع السياحة املتخصصة 

)كسياحة األعمال والرياضة(.
لكن بناء امليزات يف هذه امليادين وغريها يتطلب من دولة قطر أن توجد »نظاماً بيئياً« ميكن له أن يشكل 
تربًة خصبة لألنشطة املعرفية واحتضاهنا وتنميتها. إن عناصر هذا النظام كثرية ومن املهم جداً أن تعمل 
بطريقة موحدة. ولقد بدأت الدولة بداية جيدة يف هذا اجملال مع مؤسسة قطر وغريها من املشاريع، لكن 
إقامة جمتمع تنتشر فيه املعرفة واإلبداع على نطاق واسع ويوفر منرباً نشطاً لإلبداع الصحي يتطلب بعض 

الوقت.
نحو بيئة حا�صنة لالإبداع والبتكار

سيتحول اهتمام دولة قطر بصورة متزايدة بعد عام 2016 وحتى عام 2030 حنو خلق بيئة خصبة 
وحاضنة لالبتكار. وبعض عناصر هذه البيئة موجود سلفاً وبعضها اآلخر قيد البناء، لكن مثة عناصر 
أخرى مل يبدأ العمل هبا بعد. أما مسألة تشكيل النسيج اجلامع الذي حيتوي البيئة ويساعدها على العمل 

بطريقة موحدة ومشرتكة فهي منوطة باملستقبل.
وعلى الرغم من أن جتارب االبتكار الناجحة يف الدول املتقدمة تتمتع بسمات وتاريخ مميزين، فإن هناك 

بعض املقومات العامة واملشرتكة للنجاح.
تتمتع البيئة االقتصادية واالجتماعية العامة اليت تنشأ األنظمة فيها بأمهية حامسة. فبدون اقتصاد يتسم 
باملرونة والكفاءة من املستبعد أن يزدهر اإلبداع. وجيب أن يزود نظام التعليم احلكومي املواطنني باملهارات 
واألفكار اهلامة اليت متكنهم من املشاركة الفعالة يف االقتصاد عموماً. كما ينبغي أن يتسم اجملتمع باالنفتاح 
على األفكار وأن يكون قادراً على اجتذاب املبدعني واالحتفاظ هبم. وعلى الرغم من أن أنظمة اإلبداع ميكن 
أن تكون ذات طابع جغرايف حملي لكن ارتباطاهتا جيب أن تكون مع العامل الواسع وتتطلع دوماً حنو العاملية.
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إن تنمية اإلبداع يفرض على احلكومة متطلبات كبرية. إذ ينبغي أن تغدو املؤسسات العامة أسرع جتاوباً 
وأكثر مرونة وقدرة على تقديم خدمات جيدة بكفاءة. وينبغي أن تتيح العالقات املوجهة من الدولة )من 
األعلى إىل األدنى( فرصاً متزايدة للتعاون والشراكة بني احلكومة والقطاع العام واجلهات األخرى. وال بد 
أيضاً من أن تتالءم السياسات والقوانني واألنظمة مع مطالب اقتصاد تتجسد فيه امللكية يف األفكار وحيد 
اإلنتاج الضخم من املنافسة ويعزز العودة إىل السلوك االسرتاتيجي وحتدث فيه التجارة والتبادل يف العاملني 

االفرتاضي واحلقيقي. وينبغي أن تتوىل مسؤوليات التنفيذ مؤسسات قادرة تتمتع بصالحيات سياسية.
وملا كانت األسواق وحدها غري قادرة على تعزيز عملية االكتشاف االقتصادي يبقى الدعم املايل العام 
لإلبداع ضرورياً – لتنمية البحث والتطوير وخلق بنية حتتية حديثة وتقديم السلع العامة. وحيث توصد 
األسواق أبواهبا أمام األنشطة اجلديدة الواعدة وحترمها من احلصول على التمويل أو تعجز عن توفري 
املعلومات والبنية التحتية الالزمة هلا، يتوجب عندئذٍ على احلكومة أن تؤدي دورها يف إزالة العوائق. ويف 
احلقيقة مثة مربر قوي لقيام احلكومة بدعم األنشطة )وليس القطاعات( اجلديدة الواعدة لكن ال بد من 
وجود تدابري احرتازية لتاليف إحداث تشويهات مديدة أو التقليل من خطورة مواطن اخللل. وميكن لدولة 
قطر، عند حتضري احلكومة للعب هذه األدوار الضرورية، أن تستخلص الدروس من جتربتها الناجحة يف 

قطاع اهليدروكربون.
وهناك عدد من املشاريع قيد التنفيذ ستساعد يف حتفيز نظام واعد لالبتكار. فقد التزمت دولة قطر 
بتخصيص %2.8 من الناتج احمللي اإلمجايل لدعم البحوث. وهي على وشك االنتهاء من وضع االسرتاتيجية 
الوطنية للبحوث والتطوير، بالتعاون بني الصندوق الوطين للبحوث وشركاء من املؤسسة التعليمية واحلكومة 
والقطاع اخلاص، وينتظر إقرارها أواخر عام 2012. وحتدد هذه االسرتاتيجية أهدافاً واضحًة ترتبط 
ارتباطاً مباشراً بالتطلعات الوطنية العامة: تنويع االقتصاد، وتوسيع املعارف العلمية واإلمكانات، وحتسني 
النتائج االجتماعية. وتندرج مبادئ االمتياز واجلدارة واإلبداع والشمولية اليت تبناها الصندوق الوطين 

للبحوث )وهو ال يقتصر على الكيانات التابعة ملؤسسة قطر( يف صلب ثقافة اإلبداع واالبتكار.
وقد أجنز الصندوق مخس جوالت متويل البحوث عرب الربنامج الوطين لبحوث األولويات حديث النشأة. 
ومن املتوقع أن حيقق إنشاء مراكز حبثية حسنة التجهيز يف جمال علوم الكومبيوتر والعلوم احليوية والطب 
أرباحاً جتارية يف املستقبل. ونظراً للتأخري يف استكمال البحوث اجليدة والتحقق من النتائج وتطبيق األفكار 

يف السوق، تلتزم مؤسسة قطر على املدى الطويل هبذه املشاريع.
وللبناء على ما هو موجود وتعزيزه، حددت االسرتاتيجية الوطنية جمدداً أهدافاً ملشاريع أخرى ستساعد 

يف تسريع االنتقال حنو اقتصاد أكثر تنويعاً وإبتكاراً.
وسوف تواصل واحة العلوم والتكنولوجيا املوجودة يف مؤسسة قطر قيادة عملية البحث عن فرص جديدة 
تقوم على العلوم والتكنولوجيا. ويؤمن هذا املركز بيئًة للتعاون بني الشركات تتجاوز حدود البحث التقليدية، 
وذلك يف سبيل إنتاج حلول خالقةٍ للمشاكل العملية وتطوير التطبيقات التجارية هلا. كما يلعب املركز دوراً 
تنموياً حامساً بالنسبة للشركات الصغرية املعتمدة على العلوم والتكنولوجيا، ويسعى إىل اجلمع بني األفكار 
ورواد األعمال الطموحني، ويقدم التمويل لتسهيل التحقق من صحة األفكار ومن ثم مساعدة الشركات 

الناشئة عرب تقديم الدعم املايل واالستشاري.
 ،)iHorizons( وتعد واحة العلوم والتكنولوجيا مقراً لسلسلة متنوعة من املشاريع، فقد وضعت شركة
العاملة يف قطر، فرعها اخلاص بالبحث والتطوير يف الواحة. وتقوم هذه الشركة بتطوير تطبيقات برجمية 
خالقة باللغة العربية وتتعاون مع شركاء إيطاليني يف جمال املعلوماتية احليوية. ومثة عدد متزايد من 
الشركات متعدد اجلنسية موجودة يف واحة العلوم. مثالً: أسست شركة إكسون موبيل مركزاً حبثياً خيتص 
بالبيئة وتقنيات الغاز الطبيعي املسال يتعاون مع اجلامعات احمللية يف املدينة التعليمية ملساعدهتا على 
الولوج إىل شبكته العاملية للبحوث. ومتثل الشركات الدولية الكبرية األخرى املوجودة يف الواحة قناةً هامًة 

لتعبئة موارد القطاع اخلاص لدعم البحوث والتطوير والتجارب التجارية.
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ويشرف اجمللس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على حتقيق طموح قطر لالتصال بالقرن 
الواحد والعشرين. وقد استثمر يف كابل االتصال األساسي عريض احلزمة املتقدم الذي سيضمن ربط 
البالد بأكملها بالشبكة العاملية حبلول عام 2015. ويدعم اجمللس من خالل براجمه عموماً إنشاء »جمتمع 
رقمي«، ويشجع على تطوير املهارات الالزمة ويعمل على إجياد بوابات للخدمات االلكرتونية يف احلكومة 
واألعمال ويرصد بفعالية فرص االستثمار اجلديدة يف تكنولوجيا املعلوماتية واالتصاالت. كما أطلق اجمللس 
حبثاً يهدف إىل حتقيق الفوائد الكاملة هلذه التكنولوجيا بالنسبة للشركات واألفراد. وهو يشجع، بوصفه 

اجلهة املنظمة هلذا القطاع، على حترير القطاع ملا فيه حتقيق للمصلحة العامة للمجتمع ككل.
أما املكونات األخرى لبيئة االبتكار العامة فستنمو عضوياً. فاجلامعات الدولية املوجودة يف »املدينة 
التعليمة« ستواصل منوها. ولن تكتفي بلعب دور بوابة لوصول املواطنني إىل برامج تعليمية أرقى ومعرتف 
هبا دولياً، بل ستواصل أيضاً توسيع رقعة وصوهلا إىل اجملتمع برمته وتعزز حبوثها يف اجملاالت ذات الصلة 
بالتنمية االقتصادية واالجتماعية يف دولة قطر. وتقدم كلية »نورث أتالنتيك« يف قطر املساعدة على بناء 
القدرات يف علوم الصحة واملعلوماتية والتكنولوجيا اهلندسية ودراسات األعمال. أما »كلية اجملتمع« يف قطر 

فتقدم الربامج التقنية والفنية واآلداب وتفتح أبواهبا للطالب من مجيع األعمار.
إن العالقات اليت تربط أنظمة االبتكار مهمة بقدر أمهية العناصر املكونة هلا. وتركز االسرتاتيجية الوطنية 
على أمهية عالقات التعاون املؤسسي اليت بدأت تثمر. ويعمل بنك قطر للتنمية ومركز بداية يف مؤسسة 
»صلتك« معاً من أجل تنمية ريادة األعمال بني الشباب القطري. كما يتشارك جهاز قطر للمشاريع الصغرية 
واملتوسطة واجمللس األعلى لالتصاالت من أجل بناء القدرات وتقديم اخلدمات يف جمال االتصاالت إىل 
قطاع املشاريع الصغرية. وقد وحدت هيئة مركز قطر للمال وجهاز قطر لالستثمار جهودمها لتشجيع 
تطوير صناعة إدارة األصول احمللية. وتتعزز أيضاً العالقات بني القطاعني العام واخلاص. فمثالً، يشرتك 
بنك قطر للتنمية وجهاز قطر للمشاريع الصغرية واملتوسطة يف تشجيع برامج ضمان قروض اإلبداع، اليت 
تستفيد من األموال العامة لتغطية املخاطر الكبرية اليت تواجهها املصارف التجارية عند إقراضها الشركات 

الصغرية واملتوسطة الناشئة.
نظرة اإىل امل�شتقبل

مل يكن بوسع الكثريين توقع كيف سيكون مستقبل دولة قطر عشية استقالهلا عام 1971. فقد حققت 
أرقاماً قياسية جديدة يف مستويات عدة بتطورها االقتصادي السريع.

أكرب  بيد أن قطر اليوم تغري اجتاهها وترتاد مساراً جديداً حنو جمتمع حيقق توازناً أفضل وتناغماً 
بني النتائج االقتصادية واالجتماعية والبشرية والبيئية. وهي تتطلع اليوم بعقالنية حنو اإلبداع واملعرفة 
كمصدرين جديدين للثروة نظراً لطبيعة موارد اهليدروكربون القابلة للنضوب، والقيود املوجودة على فرص 

التصنيع، وضرورة اخنراط املواطنني يف أنشطة اقتصادية منتجة.
وتعي دولة قطر أن التحوالت املطلوبة حتتاج إىل وقت. بيد أن حتسني اإلدارة والكفاءة االقتصادية وزيادة 
اإلنتاجية جيب أن تأتي يف املقدمة. كما ينبغي تعزيز القطاع اخلاص وحتسني استجابة الدولة. وال بد من 
إجراء تعديالت على السياسات االجتماعية لتوجيه احلوافز مبا يزيد طلب اجملتمع على استخدام املعرفة. 
إن زيادة الرتكيز على هذه القضايا يساعد يف مضاعفة وتعميم آثار التجارب اجلريئة اليت حققتها دولة قطر 
لدعم االبتكار واإلبداع وتطوير املعرفة وتسويقها. وال شك أن التغيري العميق يف الذهنية والسلوك مطلوب 
أيضاً، لكنه مسالة متحركة. فإذا كان بوسع قطر النجاح يف إعادة صياغة الدوافع وتنمية القدرات لدى 
مواطنيها وتوسيع آفاقهم، فسوف ترتقي إىل مستوى التحديات اليت يفرضها القرن اجلديد، فتؤسس بذلك 

إلرث طويل األمد ألجيال املستقبل.
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�صكر وتنويه
»يعرب املؤلفان عن امتناهنما للسادة: محد راشد املهندي، سعد شريدة الكعيب وعلي حسن صدقي على 
تقديم معرفتهم وأفكارهم عن التاريخ واألحداث اليت أحاطت بتطوير صناعة النفط والغاز يف قطر. كما 
يتقدمان بالشكر لصاحب املعايل الدكتور صاحل النابت السكرتري العام لألمانة العام للتخطيط التنموي على 

ما قدمه من نصائح قيِّمة، إضافًة إىل الدعم الفين الذي قدمته األنسة فيدليس ساديكون«.
املراجع

قطر – حقل الغاز بانتظار التطوير )1981(� دورية برتوليوم إيكونوميست، 48)9(، 379-375.  ]1[
فهم سلوك تصدير الغاز يف الشرق األوسط – أم. ويتفيلد )2011(. جملة الطاقة، 32)2(، 228-203.  ]2[
الشحنة األوىل من سفينة منتجات حتويل الغاز إىل سوائل من حمطة اللؤلؤة يف قطر )2011( –   ]3[

جملة النفط والغاز األوروبية، 37)3(، 116.
تدعيم البنى التحتية املشرتكة لدعم توسيع الغاز الطبيعي املسال السريع. العمودي، فيلتون، قاسم،   ]4[
.154-SPE(. 6)3(، 145( مشاريع ومنشآت وأبنية مجعية مهندسي النفط .)وايتهيد، كوكي )2011
.2P ،)2(78 ،اللؤلؤة تبشر بفجر جديد للغاز الطبيعي املسال. فوربس. دورية برتوليوم إيكونوميست  ]5[
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