
 التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  حدي االمريكيالت
 
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
 متابعة و الدراسات االستراتيجية    مركز الكاشف لل                  ٤ من ١                                  ٢٠٠٩ -       تشرين الثاين

 

  

  

  : لف برميل يف الثانيةأ

        نقطة التحول النفطي القادمة والتحديات اليت يواجهها 
   يعتمد على الطاقة عامل 

  
                  نقطة التحول النفطي القادمة والتحديات : لف برميل يف الثانيةأ:  الكتاب-

  اليت يواجهها عامل يعتمد على الطاقة

  بيتر تريتزكيان  :تأليف -

  ٣١٦:  عدد الصفحات-

  ٢٠٠٩/األوىل:  الطبعة-
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نقطة التحول النفطي القادمة والتحديات التي يواجهها عالم : ميل في الثانيةألف بر

 يعتمد على الطاقة

  
   بيتر تيرتزاكيان :تأليف

  األولى : الطبعة

   ٢٠٠٩: تاريخ النشر

  ٣١٦: عدد الصفحات

ة إيه آر سي المالية، إحدى الشركات العالمية الرائدة         يعمل بيتر تيرتزكيان حالياً كبير اقتصادي الطاقة بمؤسس       

ألف برميـل   "ويناقش كتاباه   . كما أنه خبير طاقة ذائع الصيت، وكاتب عمود ومؤلف        . في مجال استثمار الطاقة   

 تحول قطاع الطاقة العالمي جراء      ٢٠٠٩المنشور عام   " نهاية سمنة الطاقة  "، و ٢٠٠٦الصادر عام   " في الثانية 

  .تصادية والبيئية والجيوبوليتيكيةالضغوط االق

عالوة على ذلك، فإن تيرتزكيان عضو مجلس إدارة مؤسسة إسذر هوننس الدولية لمنافسات البيـانو، وهـو                 

  .يمثل مؤسسة إيه آر سي المالية أمام مجلس شركة أنظمة نكسترا

واألوراق، وسـاهم بـأوراق     نشر تيرتزكيان، في وسائل اإلعالم المكتوبة واإللكترونية، العديد من المقـاالت            

كمـا سـاهم بالعديـد مـن        . لدوريات ومجالت واسعة االنتشار، مثل ذا جلوب آند ميل وفوربس دوت كـوم            

  .المحاضرات العامة

مـن جامعـة ألبرتـا      ) الجيوفيزيـاء (حصل بيتر تيرتزكيان على درجة البكالوريوس في علم طبيعـة األرض            

وقد . في االقتصاد القياسي في جامعة ساوث أمبتون بالمملكة المتحدة        ثم انخرط في الدراسات العليا      . األمريكية

بالواليات المتحدة  ) إم آي تي  (منح درجة الماجستير في إدارة التكنولوجيا من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا           

   .األمريكية

  الملخص 
لك بتقديم الحلول واقتناص يسعى هذا الكتاب لتقديم فهم أعمق لقضايا الطاقة ومشكالتها؛ كما أنه يعنى كذ

؛ تلك النقطة التي تنذر بتحول حقيقي في اقتراب نقطة التحول النفطي التي تلوح في األفـق الفرص مع  

وتقديم النصح  والكتاب ينبع من رؤية معمقة تسعى الستشراف المستقبل         . الحجم والنوع لوقود المستقبل   
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؛ واإلجابة على األسئلة الملحة التي      يين الدوالرات ألولئك الذين يتخذون القرارات التي تتعلق بمئات مال       

إلى أي مدى سترتفع أسعار النفط؟      : يطرحها قادة األعمال والسياسيون والمواطنون المعنيون؛ من قبيل       

لماذا تقع هذه التغيرات؟ هل ستنفد الموارد لدينا؟ ما الذي سيحدث لالقتصادات العالمية؟ ومن أين ستأتي                

  الحلول؟ وكيف نستطيع االستفادة الكاملة من الفرص؟

لقد أسهمت الفوضى الجارية في العراق، وأفغانستان، ونيجيريا، وقرب عدد من مناطق النفط في العالم،               

انفتاح الـشهية  ، كما أدى الهشة والحالة الصعبة للسياسات القائمة في تلك المناطق     لطبيعة  إلى تأكيد ا  

 لتغذية إدمانهما إلى منافستهما للواليات المتحدة على ما تبقـى           وزيادة الشره في الصين والهند للطاقة     

 وهو الذي   -ط  على النف " المتعدد القطبية "والحقيقة أن التنافس    . من هذا النفط الذي تتزايد صعوبة إيجاده      

 عاد مطلع هذا القرن ليتـسلل       -كان دافعاً رئيسياً للتوترات الجيوسياسية في عشرينيات القرن الماضي          

يمثل انتـشار األسـلحة النوويـة       كما  . ببطء إلى صميم إحساس العالم الغربي المتضائل بأمن الطاقة        

  .إلى نقطة التحولوالتغيرات المناخية جانباً آخر من جوانب الضغط الكلي الذي سيفضي 

أي وقود تبقى كي نستغله؟ لقد استنفدنا البدائل القائمـة          : وفي غمرة البحث عن الحلول يتساءل المؤلف      

وتحتوي جزئية الميثان؛   . على الكربون؛ لنجد أخيراً، أن الغاز الطبيعي مكون بشكل رئيسي من الميثان           

وهنـاك  . أربع ذرات من الهيـدروجين    بوصفها أبسط هيدروكربون، على ذرة كربون واحدة تحيط بها          

ولكن وجودها في الطبيعـة أقـل       . حفنة من مصادر الطاقة األخرى النشيطة إشعاعياً؛ مثل اليورانيوم        

وإذا تركنا هذه جانباً، فـإن الجـدول        . غزارة، فضالً عن كونها أكثر تسمماً إزاء ما يتعلق باالنتفاع بها          

 قد ُأنهكت بحثاً عن مصادر جديـدة        - ونيفاً   ١٠٠التي تبلغ    المكونات الذرية للكون     -الدوري للعناصر   

من هنا يراهن الكثيرون على أن الهيدروجين سوف        . الهيدروجين: للطاقة األولية باستثناء عنصر واحد    

  .يكون وقود المستقبل األعجوبة

، والثـاني،   االستثمار في التقنيات الجديدة هو المـستقبل      األول، أن   : ويؤكد المؤلف في النهاية أمرين    

يحذر من أننا ال يجوز لنا أن ننسى أن االضطراب والشك اللذين ظال يحيطان بالطاقة عبر التاريخ قـد                   

  .يفضيان دائماً إلى مستقبل أكثر سطوعاًكانا 

  المحتويات
  نقطة التحول النفطي القادمة : مقدمة الطبعة العادية

  إشعال المصباح األخير بزيت الحوت : الفصل األول

  ميزة الثالثة والثالثين بالمائة : ل الثانيالفص

  ما من عجلة تدور : الفصل الثالث

  إلى أطراف األرض : الفصل الرابع
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  بطاقة التقنية: الفصل الخامس

  عملية إعادة التوازن الكبرى التالية : الفصل السادس

  عصر ذهبي من فرص الطاقة  : الفصل السابع

  الهوامش 

  المراجع

  

  


