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 ترأس الدكتورة ماري لومي البرنامج البحثي المعني بالطاقة وتغير المناخ والتنمية المستدامة في أكاديمية اإلمارات
 الدبلوماسية، وتتخصص في الجوانب السياسية واالقتصاد السياسي لقضايا الموارد الطبيعية والبيئة، ويتركز مجال

 خبرتها الرئيس في الجوانب السياسية لتغير المناخ على المستوى الدولي وسياسات المناخ والطاقة في منطقة
 الخليج. الدكتورة ماري لومي حاصلة على درجة الدكتوراه في الشؤون السياسية للشرق األوسط ودرجة الماجستير
 في الشؤون السياسية الدولية، وعملت في السابق كباحث مشارك في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة وزميل

 في مرحلة ما بعد الدكتوراه في مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون، وباحث في المعهد الفنلندي
للشؤون الدولية أيًضا

◊ سيؤثر التحول نحو مصادر للطاقة أكثر استدامة على الصعيد الدولي 
الدولية وفي صياغة  السياسية  الجيواقتصادية والشؤون  الشؤون  في 
العاقات الخارجية للدول. ويتنامى االهتمام بمحاولة تكوين رؤية أكثر 
شمواًل حول القوى التي تحدد شكل هذا التحول، والتداعيات المحتملة 

له على مختلف الدول.

◊ تتسبب عدد من العوامل واألطراف المشاركة في هذا التحول في 
تعقيد عملية صياغة توقعات للمستقبل. وفي حين أنه ليس من الممكن 
التنبؤ الدقيق بوتيرة واتجاه هذا التحول إال أن هناك اتفاقًا عامًا على أن 
لعدد  نتيجة  سيحدث  الدولي  الصعيد  على  الطاقة  مجال  في  التحول 
من القوى التكنولوجية وقوى السوق والعلوم والسياسات وتفضيات 
الدولي في مجال  للتحول  المميزة  السمات  أبرز  المستهلكين. وتشمل 
الطاقة صفات منها الغموض والوفرة والتقلب والامركزية، ويحدث في 
معظمه نتيجة لانتشار الكهربائي والحصة المتزايدة للطاقة المتجددة.

إيردات  على  تعتمد  التي  الدول  بأن  عامًا  إقرارًا  أن هناك  بالرغم من   ◊
مقارنة  أقل  بنسبة  تستفيد  أن  المحتمل  من  النفطية  المواد  تصدير 
الدراسات  القليل من  أن  إال  الطاقة  التحول في مجال  بغيرها من هذا 
تناولت هذا التحدي من منظور الدول المصدرة للنفط ذاتها - ناهيك 
عن التحدي المتعلق بعاقاتها الخارجية. وهذا الموضوع هو أكثر دقة 

وحساسية مما هو مفترض.

◊ تتمثل أبرز مخاطر هذا التحول على دول الخليج المصدرة للنفط في 
التصدير  إيردات  وفقدان  األسعار،  وتقلب  السوقية،  حصتها  فقدان 
التنويع االقتصادي هو أفضل  يزال  وفرص العمل، وتعطل األصول. ال 
السلبية  اآلثار  عن  الناتجة  المخاطر  حدة  لتخفيف  مضادة  إستراتيجية 
النخفاض الطلب على النفط وانخفاض أسعاره. ولهذا فإن جزءًا كبيرًا من 
أجندة السياسات ذو طبيعة محلية ويتضمن التحرك في ثاثة مجاالت 
كفائتها،  مستوى  ورفع  ذاتها  والغاز  النفط  صناعة  في  التنويع  وهي: 
وزيادة  وخارجه،  الطاقة  مجال  في  النظيفة/الخضراء  الصناعات  وتعزيز 

نسبة الطاقة النظيفة في مصادر الطاقة المحلية.

أول  الدبلوماسية هي  اإلمارات  أكاديمية  من  التحليلية  النظرة  هذه   ◊
نظرة تحليلية في سلسلة مؤلفة من أربع ورقات إحاطة تبحث »العاقات 
الخارجية للتحول في مجال الطاقة« من منظور دولة اإلمارات العربية 
الذي ستواجه  العام  التحدي  البحثية  الورقة  المتحدة. وتستعرض هذه 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج العربية الُمَصّدرة 
للطاقة، والتي ستواجه العديد من التحديات الخارجية ذاتها نظرًا ألوجه 
التشابه الهيكلية بينها. وتتطرق أيضًا إلى التحول في مجال الطاقة على 
المستوى المحلي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتبحث المكانة الحالية 

ملخص تنفيذي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة في التحول  الدولي في مجال الطاقة.

◊ تحدد النظرة التحليلية ثاث مصالح لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الُمصّدرين  كأحد  مكانتها  على  الحفاظ  وهي:  التحول  هذا  يخص  فيما 
الدوليين للطاقة، وضمان تحقيق أهداف الطاقة المحلية، وضمان الرخاء 

االقتصادي من خال إيجاد اقتصاد متنوع.

◊ أبرز التحديات االقتصادية التي تواجه دولة اإلمارات العربية المتحدة 
زيادة  أو  على  المحافظة  هي:  الطاقة  مجال  في  التحول  يخص  فيما 
الصادرات النفطية بأسعار تنافسية لفترة كافية مع زيادة حصة الصادرات 
انتقال  إحداث  من  للتمكن  األعلى  القيمة  ذات  النفط  على  القائمة 
مستقر في العائدات الحكومية واالقتصاد ككل، وتلبية الطلب المحلي 

المتنامي على الطاقة دون اإلضرار باالستدامة البيئية.
مجال  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أمام  أيضًا  فرص  هناك   ◊
الثاث  من  واحدة  كل  وستبحث  التحول.  هذا  في  الخارجية  السياسة 
ورقات البحثية األخرى ضمن هذه السلسلة ُبعدًا مختلفًا في السياسة 
الضوء  تسليط  مع  الطاقة،  مجال  في  بالتحول  سيتأثر  والذي  الخارجية 

على الفرص المتاحة في هذا المجال. وهذه األبعاد هي:

ǎ  العاقات الثنائية، وال سيما البناء على العاقات القائمة حاليًا
الوقت  الطاقة اإلماراتية في  المستوردة لصادرات  الدول  مع 
وجه  على  الصين  )ومنها  الدول  هذه  من  وبعض  الحالي، 
الخصوص( في طريقها لتصبح من األطراف البارزة في تقنيات 

الطاقة المتجددة والنظيفة.

ǎ  العاقات اإلقليمية، ومنها االستفادة من فرص تجارة الكهرباء
روابط اقتصادية  الصعيد اإلقليمي وما يتصل بذلك من  على 

متبادلة، مما قد يسهم في دعم االستقرار اإلقليمي.

ǎ  التعاون الدولي حول الهدف السابع من أهداف األمم المتحدة
للتنمية المستدامة )بشأن الطاقة النظيفة وميسورة التكلفة(؛ 
أي دعم صناعات الطاقة النظيفة على الصعيد المحلي، وتنمية 
الطاقة المستدامة وإمكانية الحصول على الطاقة في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

◊  وأخيرًا تبين هذه النظرة التحليلية بأن هناك ضرورًة لقيام الحكومات 
في المنطقة باستحداث »إستراتيجيات لدبلوماسية الطاقة« متكاملة 
أجندات  على  اإلستراتيجيات  هذه  تبني  بحيث  الخارج،  على  ومنفتحة 
بالتواصل  وتبادر  والتحديات  الفرص  وتتعامل مع هذه  المحلية  الطاقة 

مع عالم يبتعد بمرور الوقت عن المواد الهيدروكربونية.

الدكتورة  ماري لومي
باحث أول، برنامج الطاقة وتغير المناخ والتنمية المستدامة بأكاديمية اإلمارات الدبلوماسية

. 
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iتفاصيل الموضوع
كيــف ســيغير التحــول الدولــي فــي الطاقــة1 العاقــات الدوليــة؟ ُيبــدي 
العالــم  أنحــاء  جميــع  مــن  المجــال  هــذا  فــي  والمشــتغلون  الباحثــون 
اهتمامــًا متناميــًا بمحاولــة معرفــة كيــف ســيؤثر التحــول الدولــي نحــو 
ــر اســتدامة فــي الشــؤون الجيواقتصاديــة والشــؤون  مصــادر للطاقــة أكث

للــدول. الخارجيــة  العاقــات  الدوليــة وفــي صياغــة  السياســية 

تتســبب عــدد مــن العوامــل واألطــراف المشــاركة فــي هــذا التحــول فــي 
تعقيــد عمليــة صياغــة توقعــات للمســتقبل. وتنبــع التحديــات التحليليــة 
المتعلقــة باإلجابــة علــى هــذا الســؤال مــن صعوبــة التنبــؤ بوتيــرة التطــور 
التكنولوجــي ومــا يتصــل بــه مــن »عوامــل مغيــرة« وكذلــك فــإن اختــاف 
الــدول واختــاف أولوياتهــا الوطنيــة ســيحدث تحــواًل حتمــًا فــي وتيــرة 

اســتهاكها وإنتاجهــا للطاقــة.

وبالرغــم مــن أن هنــاك إقــرارًا عامــًا بــأن الــدول التــي تعتمــد علــى إيــردات 
تصديــر المــواد النفطيــة مــن المحتمــل أن تســتفيد بنســبة أقــل مقارنــة 
بغيرهــا مــن هــذا التحــول فــي مجــال الطاقــة إال أن القليــل مــن الدراســات 
تناولــت هــذا التحــدي مــن منظــور الــدول المصــدرة للنفــط ذاتهــا - ناهيــك 
عــن التحــدي المتعلــق بعاقاتهــا الخارجيــة. وهــذا الموضــوع هــو أكثــر 

دقــة وحساســية ممــا هــو مفتــرض.

وبالمثــل فــإن »إســتراتيجيات دبلوماســية الطاقــة« المتكاملــة والمنفتحــة 
علــى الخــارج، والتــي تبنــي علــى أجنــدات الطاقــة المحليــة وتبــادر بالتواصــل 
مــع عالــم يبتعــد بمــرور الوقــت عــن المــواد الهيدروكربونيــة، ال تحتــل مكانــًا 
بــارزًا فــي أجنــدة سياســات دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ومــع هــذا فــإن 

هــذه النهــج تســتحق الدراســة والبحــث.

يهــدف هــذا المشــروع البحثــي مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية إلــى 
البــدء فــي ســد فجــوات التحليــل المحــددة آنفــًا مــن خــال إعــداد أبحــاث 
ذات طبيعــة عمليــة ومناســبة مــن حيــث التوقيــت ولهــا أهميــة بالنســبة 
ويقتــرح  لهــا.  المجــاورة  والمنطقــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
المشــروع علــى دول الخليــج العربيــة إعــداد ُنهــج لدمــج قضايــا الطاقــة 
فــي السياســة الخارجيــة ولاســتجابة المرنــة للتحــول الدولــي فــي مجــال 

الطاقــة والتقلــب المتأصــل فــي هــذا المجــال.

الورقــة  تســتعرض  تحليليــة.  نظــرات  أربــع  مــن  السلســلة  هــذه  تتألــف 
البحثيــة األولــى التحــدي العــام الــذي ســتواجه دولــة اإلمــارات العربيــة 
والتــي  للطاقــة،  الُمَصــّدرة  العربيــة  الخليــج  مــن دول  المتحــدة وغيرهــا 
التشــابه  نظــرًا ألوجــه  ذاتهــا  الخارجيــة  التحديــات  مــن  العديــد  ســتواجه 
الهيكليــة بينهــا. وتبحــث موقــف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
المرحلــة المقبلــة مــن التحــول فــي مجــال الطاقــة مــن خــال إلقــاء نظــرة 
عامــة علــى: )i( العوامــل المحركــة والســمات العامــة للتحــول )ii( اآلثــار 
المتوقعــة للتحــول علــى الــدول المصــدرة للمــواد الهيدروكربونيــة فــي 
دولــة  فــي  الطاقــة  وسياســات  وأجنــدة   )iii العربــي  الخليــج  منطقــة 
الروبــط  البحثيــة  الورقــة  تعــرض  أن  وبعــد  المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات 
الخارجيــة،  السياســة  وبيــن  الطاقــة  مجــال  فــي  التحــول  بيــن  الرئيســية 
تســتخلص بعــض االســتنتاجات المبدئيــة حــول )iv( »آفــاق« التحــول فــي 
الطاقــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وكذلــك المصالــح والتحديــات 

والفــرص فــي هــذا المجــال مقارنــة بالتحــول علــى الصعيــد الدولــي.

العوامــل المحركــة والســمات العامــة للتحــول 
والعالقــات  الطاقــة  مجــال  فــي  الدولــي 

الخارجيــة؟
التحــول  يحــدث  ســوف  الســوق،  وقــوى  التكنولوجيــة  القــوى  بجانــب 
الدولــي فــي مجــال الطاقــة نتيجــة لعــدد مــن القــوى المحركــة األخــرى. 
ومــن بيــن هــذه القــوى الضغــوط البيئيــة الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ وتلــوث 
الهــواء. وكذلــك ســتنهض العلــوم والسياســات وتفضيــات المســتهلكين 
بوتيــرة  الدقيــق  التنبــؤ  الممكــن  مــن  وليــس  التحــول.  هــذا  فــي  بــدور 
واتجــاه التحــول فــي مجــال الطاقــة، وكل مــن الدراســات القائمــة علــى 
التنبــؤات المســتقبلية أو التنبــؤ العكســي لهــا ســمعة ســيئة فــي إمكانيــة 
التنبــؤ  بيــن  التنبــؤ بالمســتقبل.2  )انظــر المربــع )1( لعــرض االختافــات 

المســتقبلي والتنبــؤ العكســي(.

القوى المحركة

ــرز القــوى المحركــة التــي سترســم مامــح  ــاك بعــض االتفــاق حــول أب هن
المقبلــة. وتشــمل  والعقــود  الســنوات  فــي  الطاقــة  إنتــاج واســتهاك 
هــذه القــوى تلــك العوامــل المتعلقــة بالتطــور االقتصــادي واالجتماعــي 

والتكنولوجــي، عــاوة علــى السياســات.

التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة النمــو الســكاني )والــذي ســيصل إلى 
9 مليــار شــخص بحلــول منتصــف القــرن( واالنتقــال إلــى المــدن وارتفــاع 
مســتويات المعيشــة هــي العوامــل المحركــة الرئيســية للطلــب اإلجمالــي 
علــى الطاقــة حتــى عــام 2040. ومــن بيــن هــذه العوامــل، فــإن تزايــد 
الرخــاء لــه أعلــى تأثيــر فــي تحديــد حجــم الطلــب علــى الطاقــة.3  بالنســبة 
للصعيــد اإلقليمــي، فــإن الــدول الناميــة فــي آســيا، وال ســيما الهنــد، مــن 
المتوقــع أن تســتحوذ علــى ثلثــي معــدل النمــو المطلــق فــي الطلــب 
العالمــي حتــى 2040 وأن تســتحوذ منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا 

علــى أكثــر مــن الُربــع.4

 مــن المنتظــر أن يقــود تحــول الصيــن نحــو اقتصــاد الخدمــات مــع تطبيــق 
السياســات الراميــة لمكافحــة تلــوث الهــواء إلــى تبنــي تقنيــات أكثــر كفــاءًة، 
وزيــادة االنتشــار الكهربائــي، ورفــع حصــة مصــادر الطاقــة األكثــر نظافــًة.5  
الشــرق  منطقــة  علــى  المحركــة  العوامــل  هــذه  مــن  العديــد  تنطبــق 
األوســط أيضــًا، ومــن المتوقــع أن تضطلــع الســعودية بمكانــة الريــادة 
فــي هــذه المنطقــة فــي االســتثمارات الموجهــة لهــذا القطــاع بدايــة مــن 

النفــط والغــاز وحتــى مصــادر الطاقــة المتجــددة.6

فــي ذات الوقــت، تتوقــع دراســة لمجلــس الطاقــة العالمــي أن حصــة 
الفــرد مــن الطلــب علــى الطاقــة علــى المســتوى الدولــي ســتصل إلــى 
ذروتهــا قبــل عــام 2030، ويرجــع ذلــك إلــى عوامــل الكفــاءة التكنولوجيــة 

والعوامــل الخاصــة بالسياســات المطبقــة.7

التطــور التكنولوجــي: تتناقــص تكلفــة تقنيــات الطاقــة النظيفــة تناقصــًا 
ســريعًا فــي الســنوات األخيــرة، وبالتالــي فمــن المتوقــع أن يتواصــل معــدل 
الزيــادة فــي وتيــرة انتشــارها.8 وتبيــن توقعــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
المتجــددة بــأن الطاقــة النظيفــة والتحســن فــي كفــاءة اســتهاك الطاقــة 

    iتتوجه المؤلفة بجزيل الشكر إلى رشما فرانسي من وزارة الطاقة والصناعة وإلى المؤلفين الثاثة اآلخرين لهذه السلسلة، وهما الدكتور ستيف جريفيث، ولورا الكثيري، 
    والدكتور جوهانس أورباينن، على آرائهم واقتراحاتهم وإضافاتهم المفيدة للغاية والتي ساعدت في تحديد إطار هذه الورقة البحثية وإثراء محتواها.



 العالقات الخارجية للتحول في مجال الطاقة

3

مــن الممكــن أن يحققــان %90 مــن نســب تخفيــض االنبعاثــات المتعلقــة 
بالطاقــة لمنــع التغيــر المناخــي المفــرط حتــى 2050. ويقتضــي تحقيــق 
ذلــك تخفيــض كميــة الطاقــة الناتجــة مــن المصــادر غيــر المتجــددة علــى 
مســتوى العالــم إلــى نصــف مــا كانــت عليــه فــي 2015 مــع زيــادة كميــة 

الطاقــة الناتجــة مــن المصــادر المتجــددة إلــى أربعــة أضعــاف.9

تناقــص الطلــب الدولــي علــى الفحــم سيفســح الطريق أمــام أنواع الوقود 
األكثــر نظافــًة منــه. وعنــد النظــر إلــى أكبــر دولتيــن مســتهلكتين للفحــم، 
نجــد أن اســتهاك الصيــن مــن الفحــم يبــدو أنــه دخــل فعــًا مرحلــة الثبــات، 
فــي حيــن أن الهنــد قــد تصــل إلــى ذورة االســتهاك فــي العقــد القــادم.10

تباينــًا  المســتقبل  فــي  النفــط  علــى  الطلــب  بشــأن  التقديــرات  تتبايــن 
شــديدًا، وذلــك بســبب اختــاف التقديــرات حــول آثــار السياســات، والنمــو 
أخــرى.  وعوامــل  الكهربائيــة  الســيارات  تكنولوجيــا  وتطــور  االقتصــادي، 
وفــي أحــد طرفــي المعادلــة، نجــد أن شــركات أكســون ومنظمــة أوبــك 
وبعــض الســيناريوهات التــي وضعتهــا إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة 
والوكالــة الدوليــة للطاقــة وشــركة Equinor )شــركة Statoil ســابقًا( ال 
تتوقــع الوصــول إلــى ذروة الطلــب قبــل عــام 2040. وفــي الطــرف اآلخــر، 
تتوقــع ســيناريوهات أخــرى وضعتهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة 
والوكالــة الدوليــة للطاقــة وشــركة Equinor الوصــول إلــى ذروة الطلــب 
أن  المحتمــل  مــن  الطلــب  أن  البعــض  تقريبــًا.11  ويقــول   2020 بحلــول 

ينخفــض بمعــدالت بطيئــة للغايــة بعــد الوصــول إلــى ذروة الطلــب.12

انتشــار الكهربــاء هــو أيضــًا أحــد العوامــل الرئيســية فــي تحديــد مامــح 
أنمــاط الطاقــة الدوليــة، حيــث تتوقــع الوكالــة الدولية للطاقة أن تســتحوذ 
ــاء علــى %40 مــن النمــو الدولــي فــي االســتهاك النهائــي حتــى  الكهرب
عــام 2040  13 وهنــاك غمــوض شــديد حــول تأثيــر مــا يســمى باضطرابــات 
التكنولوجيــا، والتــي تتركــز أساســًا فــي تقنيــات تخزيــن الطاقــة، علــى وتيــرة 

االنتشــار الكهربائــي.14

سياســات التخلــص مــن الكربــون: تضــع معاييــر »حــدود الكوكــب« للتغيــر 
المناخــي هدفــًا واضحــًا نســبيًا للسياســات وذلــك بحســب مــا انعكــس 
فــي االتفــاق السياســي علــى الهــدف »الــذي يقــل كثيــرًا عــن درجتيــن 
مئويتيــن« المنصــوص عليــه فــي اتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ. فــي 
 )IPCC( 2014، نشــرت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ
ــح  ــن أصب ــذ ذلــك الحي ــع 1(. ومن ــون« )انظــر المرب ــة الكرب مفهــوم »ميزاني
مــن المقبــول عمومــًا بيــن الحكومــات أن وجــود احتمــال معقــول للبقــاء 
مئويتيــن  درجتيــن  بمعــدل  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  تحــت  بكثيــر«  »أقــل 
يقتضــي تــرك كميــة تصــل إلــى ثلثــي احتياطــات الوقــود األحفــوري علــى 

مســتوى العالــم فــي أماكنهــا بــدون اســتغال.15 

بشــأن  الحكومــات  قطعتهــا  التــي  الحاليــة  التعهــدات  تنفيــذ  ســيؤدي 
تخفيــض االنبعاثــات فــي إطــار اتفــاق باريــس إلــى ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة 
مقــدراه ثــاث درجــات مئويــة أو أكثــر. ومــع هــذا فــإن اتفــاق باريــس تضمــن 
بزيــادة تعهداتهــا كل  الــدول  تقــوم  المتوقــع مــن خالهــا أن  آليــة مــن 
خمــس ســنوات، حتــى يتســنى فــي نهايــة المطــاف الوصــول إلــى أهــداف 

ــات المنصــوص عليهــا فــي االتفــاق. درجــات الحــرارة واالنبعاث

السمات

الغمــوض، والوفــوة، والتقلــب، والامركزيــة هــي مــن بيــن أبــرز ســمات 
التحــول الدولــي فــي مجــال الطاقــة. ففــي البدايــة فــإن صعوبــة التنبــؤ 
ــرز ســماته. فمــن  بوتيــرة التحــول الدولــي فــي مجــال الطاقــة هــي أحــد أب
الصعوبــة بمــكان التنبــؤ باتجاهــات التطــور التكنولوجــي، واألمــر نفســه 
علــى  الطلــب  نمــو  ومعــدالت  التكنولوجيــا،  اســتيعاب  علــى  ينطبــق 

المســتهلكين. واختيــارات  الحكوميــة،  والسياســات  الطاقــة، 

المربع 1: ضرورة تطبيق نهج استباقي للتحول في مجال الطاقة - التنبؤ المستقبلي والتنبؤ العكسي

عند تحليل التحول في مجال الطاقة، من المهم أن ندرك أن اختاف النهج حول هذا الموضوع قد يفضي إلى تحليات ونتائج شديدة التباين. 
وتندرج هذه الُنهج بصفة عامة تحت فئتين واسعتين.

الفئة األولى هي أن التحول في مجال الطاقة يمكن النظر إليه باعتباره نتيجًة لتفاعل التطور التكنولوجي وقوى السوق، وإلى حد ما الشؤون 
السياسية الدولية. ويتبنى وجهة النظر هذه في الغالب محللو أسواق الطاقة التقليديون والذين يسعون إلى التنبؤ بمستوى اإلنتاج والطلب 

على مختلف مصادر الطاقة في المستقبل. وهذه التوقعات ذات طبيعة خطية في الغالب، وتعتمد على »النهج المعتاد«، وال تستند إلى 
ُبعد معياري. وهذه النهج في تنبؤ التحول تتبناه العديد من شركات النفط الدولية ووكاالت الطاقة ومنها الوكالة الدولية للطاقة )والتي 

تستخدم أيضًا التنبؤ العكسي( أو منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك(.

إحدى الوسائل األخرى للنظر إلى التحول في مجال الطاقة هي التعامل معه باعتباره غايًة في حد ذاته. ينظر هذا الرأي إلى التحول باعتباره 
هدفًا ينبغي السعي بنشاط لتحقيقه من أجل تجنب التغيرات الخطيرة في االحتباس الحراري أو تحسين جودة الهواء والبيئة. ويقتضي هذا 

النهج إتباع طريقة التنبؤ العكسي، ألن الهدف النهائي ثابت وهو على سبيل المثال عدم زيادة درجة الحرارة عن درجتين مئويتين. ويتبنى هذا 
النهج علماء تغير المناخ وبعض وكاالت الطاقة ومنها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وكذلك الوكالة الدولية للطاقة. وغالبًا يتضمن هذا 

النهج تحليل مختلف المسارات الممكنة ويفترض أن هناك دورًا نشطًا تنهض به السياسات. وتشير التحليات التي تتبنى هذا النهج في بعض 
األحيان إلى تحوالت الطاقة، وغالبًا تشمل تقييمات لمختلف خيارات السياسات.

وُيبين العلماء بوضوح اآلثار الكارثية لعدم الحد من ارتفاع درجات الحرارة وإبقائها عند مستويات آمنة. وهذا يعني أن هناك »ميزانية كربون« 
لجميع انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن نشاط اإلنسان؛ الثلثان منها ينتجان في الوقت الحاضر من احتراق الوقود األحفوري. توضح هذه 

الورقة البحثية أن نهج التنبؤ العكسي للتحول في مجال الطاقة ضرروي لتحقيق مستقبل آمن للبشرية وإلتمام التحول بطريقة منظمة. في 
ذات الوقت، من المهم أن نظل دائمًا على دراية بتوقعات أكبر جهات توقعات الطاقة ألنها ال تزال تحدد قرارات االستثمار في جميع أنحاء 

العالم.



 العالقات الخارجية للتحول في مجال الطاقة

4

الســمة البــارزة الثانيــة هــي التحــول مــن االنطبــاع بوجــود النــدرة فــي ســوق 
الطاقــة إلــى الوفــرة. ففــي أســواق النفــط، غّيــرت ثــورة الغــاز الصخــري 
األمريكــي مــن االنطباعــات بشــأن أمــن الطاقــة، وال ســيما فــي الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، مــن النــدرة إلــى الوفــرة.16  الوفــرة هــي أيضــًا إحــدى 
الســمات التــي تميــز مصــادر الطاقــة المتجــددة عــن النفط والغــاز الطبيعي 
واللذيــن يتركــزان فــي مناطــق جغرافيــة معينــة، ويتطلبــان إدارًة مــن ِقَبــل 
ــة.17 أمــا الطاقــة  ــان إلــى وجــود أســواق احتكاري الشــركات الكبــرى، ويؤدي
المتجــددة فيمكــن إنتاجهــا فعــًا فــي جميــع دول العالــم وبمســتويات 
مختلفــة، ويعتبــر الــدور الــذي يضطلــع بــه المســتهلكون األفــراد وتحولهــم 
إلــى »منتجيــن ومســتهلكين فــي آن واحــد« باســتخدام وحــدات الطاقــة 

الشمســية علــى أســطح المنــازل هــو مجــرد مثــال علــى ذلــك.

وأخيــرًا فــإن التقطــع والامركزيــة، وهمــا ســمتان بارزتــان لمصــادر الطاقــة 
يتطلــب  حيــث  المقبلــة.  الفتــرات  فــي  وضوحــًا  ســيزدادن  المتجــددة، 
ذلــك  فــي  بمــا  معقــدة،  لشــبكات  وتطــورًا  ذكاًء  أكثــر  إدارة  التقطــع 
شــبكات عابــرة للحــدود الوطنيــة.18 فمــن جانــب، تتيــح الطاقــة المتجــددة 
ــًة، وبالتالــي تحقيــق عدالــة التوزيــع فــي  توزيــع الطاقــة بنمــط أقــل مركزي
نظــام الطاقــة.19 ومــن الجانــب اآلخــر، فــإن الخســائر طويلــة األجــل فــي 
ــة ســتظل  ــة التعــرض للهجمــات اإللكتروني ــاء وإمكاني ــع الكهرب نقــل وتوزي
تحديــات أمــام النظــم القائمــة علــى الشــبكات، وذلــك بخــاف الوقــود 

الســائل.20

آثــار التحــول علــى ُمَصــّدري النفــط والغــاز فــي 
دول الخليــج

الخليــج  منطقــة  فــي  الطبيعــي  والغــاز  النفــط  مصــدرو  ســيتأثر  كيــف 
بالتحــول الدولــي فــي الطاقــة؟ بالرغــم مــن حجــم التحديــات القادمــة علــى 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي إال أن الصــورة التــي تقدمهــا التحليــات 

حتــى اآلن ال تــزال غيــر واضحــة.

 وترجــع صعوبــة صياغــة رؤيــة متماســكة فــي جــزء منهــا إلــى مســألة أن 
ــًا فــي جزيرتيــن منعزلتيــن ال يتفاعــان معــًا وهمــا:  النقاشــات تحــدث غالب
مجموعــة مــن الخبــراء توجــه اهتمامهــا إلعــداد تحليــل الســوق لصناعــات 
الطاقــة التقليديــة فــي المنطقــة، وتتبنــى بصفــة عامــة نهجــًا محافظــًا 

ــؤ باتجاهــات الطاقــة فــي المســتقبل. فــي التنب

الطاقــة  بصناعــة  عامــة  بصفــة  ترتبــط  والتــي  األخــرى،  والمجموعــة   
ُترّكــز علــى نهــج  المتجــددة ومختلــف األطــراف المعنيــة بتغيــر المنــاخ، 
معيــاري يحــاول إبقــاء العالــم فــي حــدود ميزانيــة الكربــون الدوليــة مــن 

للبشــرية.21 آمــن«  توفيــر »مجــال  أجــل ضمــان 

الســؤال الرئيــس الــذي يواجهــه مصــدرو النفــط والغــاز فــي منطقــة الخليــج 
هــو بــكل وضــوح كيــف ســيؤثر ومــا وتيــرة تأثيــر التحــول إلــى مصــادر الطاقة 
األكثــر نظافــًة علــى الطلــب علــى النفــط والغــاز الطبيعــي وأســعارها علــى 
مســتوى العالــم. عــاوة علــى مــا ســبق، هنــاك ســؤال بــارز آخــر حــول كيــف 
تســتطيع هــذه الــدول تحديــد مكانتهــا بحيــث تحقــق أقصــى اســتفادة 
ممكنــة مــن هــذا التحــول، والــذي لــن تســتطيع التحكــم فيــه إلــى حــد 

بعيــد.

تتفــق معظــم التوقعــات بــأن الوقــود األحفــوري ســيظل جــزءًا مــن مصــادر 
الطاقــة الدوليــة لعقــود قادمــة ألســباب أبرزهــا نســبة مســاهمته العاليــة 
حاليــًا؛ فــي 2016 اســتحوذ النفــط والغــاز علــى نســبة %81 مــن إجمالــي 
إمــدادات الطاقــة األساســية الدوليــة.22 وبمــا أن الطلــب علــى النفــط أو 

الغــاز الطبيعــي لــم يصــل بعــد إلــى ذروتــه، فــإن ذلــك قــاد البعــض إلــى 
االقتــراح بــأن »زيــادة نســبة مصــادر الطاقــة الحاليــة« هــي أفضــل توصيــف 

لاتجــاه الســائد حتــى الوقــت الحاضــر.

وفــي ضــوء الغمــوض الشــديد المحيــط بهــذه المســألة، فــإن الســؤال 
األول يمكــن معالجتــه مــن خــال تحديــد أبــرز مخاطــر وتحديــات التحــول 
الخليجــي، والتــي  التعــاون  بالنفــط والغــاز فــي دول مجلــس  المتعلقــة 

تشــمل مــا يلــي:

فقــدان حصــة الســوق: التنافــس مــع منتجــي الوقــود األحفــوري   •
اآلخريــن، وخصوصــًا الواليــات المتحــدة األمريكيــة، فــي ســوق النفــط 
والغــاز هــو مصــدر قلــق بــارز علــى المــدى المتوســط لــدول مجلــس 
النفــط  علــى  الدولــي  الطلــب  اســتقرار  فمــع  الخليجــي.  التعــاون 
واتجاهــه إلــى االنخفــاض بمــرور الوقــت، ستشــتد المنافســة علــى 

حصــص الســوق أكثــر ممــا هــي عليــه اآلن.

التعــاون  مجلــس  دول  اقتصــادات  دامــت  مــا  األســعار:  تقلــب   •
الخليجــي ســتظل معتمــدة علــى إيــرادات النفــط، فــإن تقلــب األســعار 
هــو أحــد المخاطــر البــارزة علــى اســتقراراها االقتصــادي. ففــي البدايــة 
هنــاك غمــوض شــديد حــول مســتقبل االســتثمار فــي قطــاع النفــط 
التقاعــد وصناديــق  تتناقــص رغبــة مديــري صناديــق  والغــاز؛ حيــث 
إدارة األصــول يومــًا بعــد يــوم فــي االســتثمار فــي شــركات الوقــود 
األحفــوري وذلــك فــي إطــار التصــور بــأن هنــاك ذورًة وشــيكًة فــي 
الطلــب الدولــي.23 أمــا مــن حيــث الطاقــة اإلنتاجيــة، فــإن هنــاك خوفًا 
مــن أن نقــص االســتثمارات بســبب الغمــوض المحيــط بالطلــب فــي 
المســتقبل قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع األســعار فــي المســتقبل القريــب. 
وفضــًا عــن ذلــك يــرى البعــض مخاطــرًة مــن أن يــؤدي »التباعــد 
الشــديد فــي توقعــات حصــص ســوق الطاقــة« إلــى »تحــول غيــر 
منظــم يتســم بزيــادة تقلــب األســعار، ممــا يؤثــر علــى ســوق النفــط 

العالمــي علــى وجــه الخصــوص«.24

الغمــوض حــول الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي: باإلضافــة إلــى مــا   •
ســبق، مــن المهــم أن نــدرك أن العوامــل التــي تحكــم الغــاز الطبيعــي 
تختلــف اختافــًا كبيــرًا عــن تلــك الخاصــة بالنفــط. وبــدأت االنخفاضات 
الهائلــة التــي حدثــت فــي الســنوات األخيــرة فــي تكاليــف تقنيــات 
الطاقــة المتجــددة فــي تحــدي الشــعار الــذي كان ســائدًا فــي العقــد 
ــاره »جســر العبــور فــي الوقــود«  الماضــي عــن الغــاز الطبيعــي باعتب

للتحــول فــي الطاقــة علــى المــدى البعيــد.

فقــدان عائــدات التصديــر )وفــرص العمــل(: تشــير الدراســات التــي   •
نشــرتها الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة بــأن الــدول التــي تعتمــد 
علــى عائــدات تصديــر النفــط والغــاز مــن المحتمــل أن تســتفيد بنســبة 
أقــل مــن التحــول الدولــي فــي الطاقــة مقارنــة بغيرهــا، وتتناســب 
الــدول علــى عائــدات  اآلثــار الســلبية مــع معــدالت اعتمــاد هــذه 

النفــط والغــاز فــي اقتصاداتهــا.25 

وخلصــت دراســة أعدهــا مركــز الملــك عبــد اللــه للدراســات والبحــوث 
مجلــس  دول  أن  إلــى  الســعودية،  ومقــره  )كابســارك(،  البتروليــة 
مقارنــة  التحــول  هــذا  فــي  أفضــل  وضــع  فــي  الخليجــي  التعــاون 
بمنتجــي النفــط ذوي التكلفــة العاليــة، ولكنهــا »ال تــزال ُمعرضــة 
عــن  بعيــدًا  االقتصــادي  بالتنويــع  تقــم  لــم  إذا  الماليــة  للمخاطــر 
االعتمــاد علــى عائــدات النفــط والغــاز«.26 ويقــول البعــض بــأن هناك 
البحريــن  وهمــا  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  ضمــن  دولتيــن 
التحــول فــي  الــدول جــراء  تتأثــرا كثيــرًا مقارنــة ببقيــة  لــن  وُعمــان، 
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الطاقــة، وذلــك بســبب احتياطياتهــا النفطيــة المنخفضــة وبالتالــي 
ِقصــر المــدة المتبقيــة لإلنتــاج النفطــي.

عــن  الكميــة  الدراســات  مــن  القليــل  هنــاك  األصــول:  تعطــل   •
التداعيــات االقتصاديــة للتحــول إلــى مصــادر الطاقــة األكثــر نظافــًة 
علــى ُمَصــّدري النفــط والغــاز.ii  وأشــهر هــذه الدراســات هــي الدراســة 
التــي أعدتهــا McGlade وEkins والتــي تبيــن أن اإلبقــاء علــى زيــادة 
درجــة الحــرارة تحــت درجتيــن مئويتيــن بحلــول 2050 قــد ُيترجــم إلــى 
تــرك 263 مليــار برميــل مــن النفــط فــي باطــن األرض فــي الشــرق 
األوســط أو %38 مــن احتياطــات المنطقــة و%61 مــن احتياطاتهــا 

مــن الغــاز الطبيعــي.27

ويمكــن القــول إن حســاب أو توقــع الحصــص المحــددة مــن ميزانيــة 
الكربــون لــكل ُمنِتــج للنفــط والغــاز أكثــر فائــدًة كأداة تصوريــة مــن 
كونــه توقعــًا اقتصاديــًا ألســباب أبرزهــا أن توزيــع حصــص اإلنتــاج مــن 
أعلــى إلــى أســفل هــو أمــر مــن المســتحيل تنفيــذه )بحســب مــا اتضــح 
مــن المحــاوالت الفاشــلة إلنشــاء نظــام عالمــي مــن األعلــى إلــى 

ــات(. أســفل لتخفيــض االنبعاث

بهــا  تتحــق  قــد  التــي  الســرعة  حــول  الشــديد  الغمــوض  مــن  وبالرغــم 
هــذه المخاطــر إال أن تأثيرهــا كبيــر علــى الــدول المصــدرة التــي تفتقــر إلــى 
التنــوع االقتصــادي. وهــذا يعنــي أنــه كلمــا أســرعت دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي فــي تنفيــذ التنويــع االقتصــادي، زادت قــدرة اقتصاداتهــا علــى 
الطلــب  فــي  المحتــوم  االنخفــاض  يــؤدي  أن  المحتمــل  ومــن  التحمــل. 
التنويــع  جهــود  وتيــرة  تســريع  إلــى  )واألســعار(  النفــط  علــى  العالمــي 

iii.االقتصــادي الجاريــة فــي المنطقــة حاليــًا

يتفــق خبــراء االقتصــاد عمومــًا علــى أن أفضــل إســتراتيجية مضــادة أمــام 
الــدول المصــدرة للنفــط لتخفيــف حــدة اآلثــار الســلبية النخفــاض الطلــب 
علــى النفط/انخفــاض أســعاره هــي التنويــع االقتصــادي. فــي ذات الوقــت 
ميــزة  وجــود  إلــى ضمــان  تحتــاج  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  فــإن 
تنافســية فــي عالــم يتزايــد فيــه فــرض القيــود علــى الكربــون. إذن فــإن 
جــزءًا كبيــرًا مــن أجنــدة السياســات ذو طبيعــة محليــة ويتضمــن التنويــع 

االقتصــادي فــي ثاثــة مجــاالت وهــي:

االقتصــاد الُبنــي: التنويــع فــي صناعــة النفــط والغــاز ذاتهــا، وزيــادة   •
كفائتهــا.

االقتصــاد األخضــر: دعــم الصناعــات النظيفة/الخضــراء فــي قطــاع   •
الســواء. حــد  الطاقــة وخارجــه علــى 

مصــادر  ضمــن  النظيفــة  الطاقــة  نســبة  زيــادة  الطاقــة:  مصــادر   •
المحليــة. الطاقــة 

أنماط وسياسات الطاقة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

التأثيــر  السلســلة  هــذه  ضمــن  األخــرى  البحثيــة  األوراق  بعــض  تبحــث 
المحتمــل للتحــول فــي الطاقــة فــي الــدول األخــرى علــى دولــة اإلمــارات 
يمكنهــا  وكيــف  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  ودول  المتحــدة  العربيــة 
التجــاوب مــع التحديــات والفــرص الناتجــة عــن ذلــك مــن خــال السياســة 

والدبلوماســية. الخارجيــة 

ورغــم ذلــك هنــاك ُبعــد هــام آخــر ينبغــي التصــدي لــه أال وهــو التحــول فــي 
الطاقــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ذاتهــا. يتنــاول هــذا القســم 
أنمــاط وسياســات الطاقــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويبحــث 

كيــف تخطــط الدولــة للتحــول فــي مجــال الطاقــة داخلهــا.

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــي أحــد المورديــن الرئيســيين للطاقــة 
منــذ عقــود فــي النظــام الدولــي. واســتخدمت مــوارد الطاقــة لديهــا فــي 
تحقيــق النمــو الصناعــي وتوفيــر منتجــات الطاقــة بســعر منخفــض للســوق 
المحلــي. ومــع ابتعــاد العالــم عــن النفــط واســتمرار الزيــادة المتوقعــة فــي 
الطلــب المحلــي علــى النفــط داخــل الدولــة فــي المســتقبل المنظــور، 
والتــي ال تــزال تعتمــد علــى النفــط والغــاز الطبيعــي، فــإن الدولــة تســعى 

لتنويــع مصــادر الطاقــة المحليــة لديهــا وكذلــك صادراتهــا مــن الطاقــة.

مصادر الطاقة والصادرات والواردات

الحاضــر علــى مصــادر الطاقــة  الوقــت  الوقــود األحفــوري فــي  يهيمــن 
المحليــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث يتكــون من %81 من 
الغــاز الطبيعــي، و%16 مــن النفــط و%2 مــن الفحــم.iv 28 وتســهم مصــادر 
الطاقــة المتجــددة بنســبة تقــل عــن واحــد بالمائــة مــن إجمالــي إمــدادات 
الطاقــة األساســية. ويتــم توليــد معظــم الكهربــاء التــي تســتهلكها الدولــة 
مــن الغــاز الطبيعــي. وُتصــّدر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ثلثــي إنتاجهــا 
النفطــي، ويتجــه معظمــه إلــى اليابــان، وســنغافورة، والصيــن وغيرهــا مــن 
الــدول اآلســيوية. وُتصــّدر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الغــاز الطبيعــي 
الُمســال، ومعظمــه إلــى اليابــان، ولكنهــا مســتورد صــاف للغــاز الطبيعــي، 
حيــث وصلــت وادراتهــا الصافيــة مــن الغــاز الطبيعــي إلــى %18 تقريبــًا مــن 

إجمالــي إمــدادات الغــاز الطبيعــي.29

علــى المــدى القريــب، مــن المتوقــع أن ترســم التطــورات واالتجاهــات 
التاليــة منحنــى الطاقــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة30:

معــدل النمــو المرتفــع للطلــب علــى الطاقــة مــن المتوقــع أن   •
يتواصــل، وتتبايــن التقديــرات بشــأن نســبته )التقديــرات الحكوميــة 

.)2020 عــام  حتــى   10% إلــى   7% بيــن  يتــراوح  أن  هــي 

مــن المتوقــع أن يظــل معــدل اســتهالك الفــرد مــن الطاقــة   •
علــى  واالعتمــاد  االقتصــادي  النمــو  إلــى  ذلــك  ويرجــع  مرتفعــًا 

    ii أحد االستثناءات على ذلك هو الدراسات التي مضى عليها بعض الوقت اآلن حول اآلثار المتوقعة لتنفيذ أهداف تخفيض االنبعاثات الواردة في بروتوكول كيوتو من ِقَبل 
     الدول الصناعية على اقتصادات دول أوبك.

    iii  مع هذا تشير إحدى الدراسات إلى أن التكاليف االجتماعية )الرعاية الصحية، والتعليم، والوظائف الحكومية( في الدول الرئيسية المنتجة للنفط بتكاليف منخفضة، والتي ال 
      يمكن تقليصها بسرعٍة، سيكون لها تأثير هام على أسعار النفط ألن ذلك سيؤخر ظهور سوق نفطي أكثر تنافسية.

                 See: Spencer Dale and Bassam Fattouh. Peak Oil Demand and Long-Run Oil Prices. OIES Energy Insight 25. Oxford Institute for Energy Studies, January 2018

.iv   See e.g.: Reuters, ‘UAE Cement Firms Turn to Coal’, Arabian Business, 24 June 2007 تشير تقارير صحفية إلى أن شركات األسمنت تستخدم الفحم. 
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أجهــزة التكييــف وتحليــة الميــاه )فــي 2016 كان نصيــب الفــرد مــن 
متوســط  أن  حيــن  فــي  ميجاواط/ســاعة   13 الكهربــاء  اســتهاك 

بقليــل(. ميجاواط/ســاعة   3 مــن  أعلــى  كان  العالمــي  المعــدل 

فــي قطــاع الكهربــاء، ســيظل الغــاز الطبيعــي المصــدر الرئيــس   •
النوويــة  الطاقــة  المنظــور.  المســتقبل  فــي  الكهربــاء  لتوليــد 
ســتدخل ضمــن مصــادر الطاقــة فــي قطــاع الكهربــاء فــي الســنوات 
المقبلــة، ويمكــن توقــع زيــادة كفــاءة اســتهالك الطاقــة وحصــة 
ولكــن  الحاليــة  بمســتوياتها  مقارنــة  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر 
بوتيــرة معتدلــة )ولكــن هنــاك هدفــًا لتوليــد %50 مــن الكهربــاء مــن 

.)2050 بحلــول  النظيفــة  الطاقــة  مصــادر 

علــى  االعتمــاد  عــن  بعيــدًا  االقتصــادي  التنويــع  فــي  التقــدم   •
ــه  ــر النفــط مــن المتوقــع أن يتواصــل مــن حيــث حصت ــدات تصدي عائ
الحكوميــة  اإليــرادات  مــن  ونســبته  القومــي  الناتــج  إجمالــي  مــن 
)كانــت تقديــرات هذيــن الرقميــن %30 و%54 علــى التوالــي فــي 

.)2017

فــي مجــال صــادرات الطاقــة تشــير اإلعانــات األخيــرة مــن شــركة   •
أدنــوك إلــى أن هنــاك خططــًا لتحقيــق زيــادة ملحوظــة فــي طاقــة 
إنتــاج النفــط علــى مــدار العقــد القــادم واالســتثمار فــي تنميــة مــوارد 

الغــاز الطبيعــي المحليــة لســد الطلــب المحلــي علــى الغــاز.

سياسات وإستراتيجيات الطاقة

وضعــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خططــًا واضحــًة نســبيًا لتنويــع 
مصــادر الطاقــة المحليــة علــى المدييــن المتوســط والبعيــد، وال ســيما 
ــاء. ولكــن الخطــط أقــل وضوحــًا )علــى األقــل بحســب  فــي قطــاع الكهرب
المتــاح فــي المجــال العــام( فيمــا يتعلــق بالتنويــع فــي قطــاع النفــط والغــاز 

ومــا يتصــل بــه مــن صناعــات.

تتولى وزارة الطاقة والصناعة إعداد السياسات للعرض والطلب المحلي 
علــى الطاقــة علــى المســتوى االتحــادي. الحوكمــة العامــة للطاقــة فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة متفرقــة نســبيًا جــراء الطبيعــة االتحاديــة 
للدولــة، واالســتقال الشــديد لــكل إمــارة فــي تطويــر مواردهــا الطبيعيــة. 
ففــي إمــارة أبــو ظبــي، والتــي يوجــد فيهــا معظــم احتياطــات النفــط والغــاز 
بالدولــة، يخضــع قطــاع النفــط والغــاز إلدارة المجلــس األعلــى للبتــرول. 
المعنيــة  الرئيســية  المؤسســات  بعــض  عــن  لمحــًة   )2( المربــع  يعــرض 

بالطاقــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

قطــاع  فــي  للتطويــر  خطــط  لديهــا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
الطاقــة علــى مســتويين: المســتوى االتحــادي والمســتوى المحلــي لــكل 
م إســتراتيجية الطاقــة 2050  إمــارة. بالنســبة للمســتوى االتحــادي، ُتقــدَّ
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والصــادرة فــي 2017، باعتبارهــا »أول 

المربع 2: حوكمة الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الجهات الواردة أدناه هي من ضمن المؤسسات الحكومية الرئيسية التي تمارس اختصاصات مباشرة في قطاع الطاقة:

وزارة الطاقة والصناعة: تنهض بدور التنسيق في قطاع الطاقة، وتشمل اختصاصاتها تنظيم أسعار وقود النقل )وما يتصل بذلك من   •
سياسات إلغاء القيود التنظيمية التي تم وضعها منذ 2015( ووضع األهداف لنسبة الطاقة النظيفة على المستوى الوطني. ومن بين 

أهداف الوزارة ضمان األمن واالستدامة والتنافسية في قطاعات الطاقة والمياه والثروة المعدنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وزارة التغير المناخي والبيئة: هي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن سياسات التغير المناخي، حيث تتولى التنسيق مع غيرها من   •
الجهات الحكومية المسؤولة عن عدد من القضايا المتعلقة بهذا الشأن.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي: هي الجهة المسؤولة عن العاقات الخارجية للدولة مع الدول األخرى والمنظمات الدولية. وتبرز   •
الطاقة كأحد العناصر الرئيسية في العديد من هذه العاقات. وتتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي أيضًا مسؤولية تنسيق المساعدات 

الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، والتي تشمل المساعدات المتعلقة بمجال الطاقة في مختلف أنحاء العالم.

المجلس األعلى للطاقة في دبي: هو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن الطاقة في دبي، ويتولى مسؤولية إعداد السياسات ووضع   •
الخطط والتنسيق.

دائرة الطاقة في أبو ظبي: تم إنشاؤها في 2018 ضمن المجلس التنفيذي إلمارة أبو ظبي، وتتمثل اختصاصاتها في صياغة وتنفيذ   •
سياسات الطاقة في إمارة أبو ظبي.

المجلس األعلى للبترول في أبو ظبي وشركة أدنوك: يتألف من عدد من الشخصيات الحكومية البارزة، ويدير قطاع النفط والغاز في   •
اإلمارة، ويعمل كمجلس إدارة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية )أدنوك(. 

Sources: EWS-WWF. Enabling the UAE’s Energy Transition. Abu Dhabi Department of Energy. ‘Laws and Regulations’. Website, accessed in 
September 2018; ADNOC. 2018. ‘Supreme Petroleum Council.’ ADNOC website. Accessed in July 2018; author.
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إســتراتيجية موحــدة للدولــة فــي مجــال الطاقــة« تغطــي جانبــي العــرض 
والطلــب للطاقــة. وتضــع اإلســتراتيجية األهــداف التاليــة علــى مســتوى 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة:

بالنســبة إلجمالــي طاقــة توليــد الكهربــاء 2050: %44 مــن الطاقــة   •
»الفحــم  مــن  و12%  الطبيعــي،  الغــاز  مــن  و38%  المتجــددة، 

النوويــة. الطاقــة  مــن  و6%  النظيــف« 

بالنســبة لكفــاءة اســتهالك الطاقــة: %40 تحســن فــي كفــاءة   •
اســتهاك الطاقــة فــي جميــع القطاعــات مقارنــة بمنحنــى النهــج 

.2050 بحلــول  المعتــاد 

بالنســبة النبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون: %70 انخفــاض فــي   •
توليــد  مــن  الناتجــة  الكربــون  أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  زيــادة  نســبة 

المعتــاد. بالمنحنــى  مقارنــة   2050 بحلــول  الكهربــاء 

بحلــول  القطــاع  فــي  درهــم  مليــار   600 اســتثمار  االســتثمارات:   •
2050. فــي ذات الوقــت مــن المتوقــع أن تحقــق تدابيــر التنويــع فــي 
قطــاع الكهربــاء توفيــرًا وقــدره 700 مليــار درهــم علــى مــدار الفتــرة 

v نفســها.31 

 )NDC( فضــًا عمــا ســبق، تتضمــن أول مســاهمة معتزمــة محــددة وطنيــًا
باريــس هدفــًا  اتفــاق  إطــار  فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  مــن 
رفــع  تــم   ،2016 فــي   .2021 بحلــول   24% النظيفــة ونســبته  للطاقــة 

النســبة المســتهدفة إلــى %27. ويفتــرض أن هــذه النســبة هــي هــدف 
لتوليــد الكهربــاء وتتوقــف علــى بــدء تشــغيل المفاعــات النوويــة األربعــة 
فــي أبــو ظبــي )بإجمالــي طاقــة توليــد وقدرهــا 5.6 جيجــاواط( بحلــول 

 32  .2021

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال يوجــد فــي الوقــت الحالــي إســتراتيجيات أو 
كافــة  تغطــي  الوطنــي  الصعيــد  علــى  االنبعاثــات  أو  للطاقــة  أهــداف 
الكهربــاء تســهم  أن  إذا علمنــا  النظــر  ذلــك  vi ويلفــت  الطاقــة.  مصــادر 
بنســبة %19 فقــط مــن إجمالــي االســتهاك النهائــي للطاقــة فــي دولــة 

المتحــدة.33 العربيــة  اإلمــارات 

ويتــم تنفيــذ عــدد مــن السياســات الهادفــة لتحســين كفــاءة اســتهاك 
الطاقــة فــي قطاعــات خــارج قطــاع الكهربــاء، ومنهــا إصــاح تعرفــة وقــود 
النقــل، والــذي بــدأ فــي 2015. ومــع ذلــك ال تزال سياســات اإلدارة القوية 
لجانــب الطلــب غائبــة؛ وأحــد األمثلــة علــى ذلــك هــو وســائل المواصــات 
العامــة والتــي تحتــاج إلــى اســتثمارات إضافيــة للتشــجيع علــى تغييــر نمــط 
التنقــل بيــن قطــاع واســع مــن المســتهلكين. يعــرض الجــدول )3( خطــط 

الطاقــة فــي اإلمارتيــن الرئيســيتين وهمــا أبــو ظبــي ودبــي.

بالنســبة للصــادرات النفطيــة، ال تواجــه إمــارة أبــو ظبــي، والتــي يوجــد بهــا 
%95 تقريبــًا مــن االحتياطــات النفطيــة المؤكــدة فــي الدولــة )وُقــّدرت 
بـــ 98.7 مليــار برميــل فــي 2017 بنســبة %6 مــن االحتياطــات المؤكــدة 
بقيــة  علــى عكــس  اإلنتــاج  ذروة  إلــى  الوصــول  العالــم(، مخاطــرة  فــي 
اإلمــارات. تضــع شــركة أدنــوك هدفــًا إلنتــاج النفــط الخــام وقــدره 3.5 

    v من الجدير بالذكر أن المصادر الحكومية منذ 2017 تشير باستمرار إلى هدف »للطاقة النظيفة« بنسبة %44. ورغم ذلك فإن تقريرًا صادرًا في 2018 تم نشره بالتعاون بين 
      جمعية اإلمارات للطبيعة- الصندوق العالمي للطبيعة ووزارة الطاقة والصناعة يشير إلى نسبة %44 كهدف للطاقة المتجددة. وكذلك فإن الوثائق الحكومية المتاحة في 

      المجال العام تشير إلى »مزيج مصادر الطاقة« في حين يؤكد المسؤولون من وزارة الطاقة والصناعة على أن أهداف تكنولوجيا الطاقة تشير إلى طاقة توليد الكهرباء 
      وأن كفاءة االستهاك وأهداف االنبعاثات تستند إلى سيناريو »النهج المعتاد« والذي يتخذ من عام 2013 أساسًا له. وبحسب ما ذكرته المصادر الحكومية في حكومة دبي، فإن  

      اإلستراتيجية تعتمد على تحقيق معدل نمو اقتصادي وقدره %6 في السنة.
                    Dubai Media Office. ‘Mohammed bin Rashid Unveils UAE Energy Strategy for the Next Three Decades’. Press release. 10 January 2017.

   vi  كانت وزارة الطاقة والصناعة، في وقت كتابة هذا التقرير، تعكف على تقييم إمكانات تخفيض غازات الدفيئة.

المربع 3: الخطط والسياسات المتعلقة بالطاقة في أبو ظبي ودبي

أبو ظبي: تعكف  دائرة الطاقة على صياغة إستراتيجية للطاقة على مستوى إمارة أبو ظبي، وستسعى هذه اإلستراتيجية إلى دعم الخطة 
التنموية لإلمارة وهي رؤية 2030 والتي تهدف بدورها إلى تقليل االعتماد االقتصادي على العائدات النفطية واالتجاه نحو صناعات المعرفة. 

في 2009، أعلنت الجهات المسؤولة في أبو ظبي عن هدف للطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء بنسبة %7 لعام 2020.

دبي: تضع إستراتيجية الطاقة النظيفة إلمارة دبي 2050 هدفًا »للطاقة النظيفة« بنسبة %75 لعام 2050، واألهداف التالية لعام 2030: 
%25 للطاقة الشمسية، و%7 للطاقة النووية، و%7 »للفحم النظيف« و%61 للغاز الطبيعي. ويفترض أن هذه األهداف تخص قطاع الكهرباء 

في ضوء أن النفط ال يدخل ضمنها كأحد المصادر.

وتهدف اإلستراتيجية إلى االرتقاء بدبي لتصبح »مركزًا دوليًا للطاقة النظيفة واالقتصاد األخضر«. وُترّكز على خمسة مجاالت وهي: منشآت 
البنية التحتية )وتشمل مجمع طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاواط يتم تنفيذه بحلول 2030(، ووضع التشريعات المساندة، وتوفير التمويل 

)بما في ذلك تقديم القروض من خال إنشاء صندوق دبي األخضر بقيمة 100 مليار درهم(، وبناء القدرات والمهارات )من خال التعاون مع 
المنظمات والشركات والمؤسسات البحثية الدولية(، واستخدام مزيج من مصادر الطاقة ال يسبب أضرارًا للبيئة.

Sources: WAM. ‘Department of Energy-Abu Dhabi, Holds ‘Zayed Energy Retreat’. Press release, 9 May 2018; Government.ae. ‘Abu Dhabi Economic 
Vision 2030’. Website. Updated on 7 March 2017, accessed in September 2018; Joanna Hartley. ‘Abu Dhabi Pledges 7% Renewable Energy by 
2020’, Arabian Business, 19 January 2009; Government.ae. ‘Dubai Clean Energy Strategy’. Website. Updated on 28 September 2017, accessed 
in September 2018.
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مليــون برميــل فــي اليــوم بحلــول 2018، والــذي ســيتم تحقيقــه بصفــة 
رئيســية مــن خــال االســتخراج المعــزز للنفــط. وفــي نوفمبــر 2018، أعلنــت 
الشــركة أهدافــًا جديــدة لإلنتــاج وهــي 4 مليــون برميــل فــي اليــوم بحلــول 
2020 و5 مليــون برميــل فــي اليــوم بحلــول 2030، وتوجهــًا قويــًا لتطويــر 

احتياطــات الغــاز الطبيعــي فــي أبــو ظبــي.34

ــع.  ــذ شــركة أدنــوك فــي الوقــت نفســه إســتراتيجية طموحــة للتنوي وُتنّف
حيــث تقــوم إســتراتيجية الشــركة 2030 علــى ثاثــة أهــداف وهــي: المزيــد 
مــن األربــاح فــي منتجــات المنبــع، والمزيــد مــن القيمــة فــي صناعــات 
إلمــدادات  االقتصاديــة  والقيمــة  االســتدامة  مــن  والمزيــد  المصــب، 
الغــاز. وضاعفــت شــركة أدنــوك مــن إنتاجيــة المصافــي لديهــا علــى مــدار 
العقــد الماضــي. وتخطــط الشــركة اآلن لزيــادة إنتــاج البنزيــن وزيــادة إنتــاج 
الحاليــة  بالمســتويات  مقارنــة  أضعــاف  ثاثــة  بمعــدل  البرتوكيماويــات 

بحلــول عــام 2025. 35

وهنــاك عــدد كبيــر مــن الشــركات الدوليــة الكبــرى فــي قطــاع النفــط 
 Shellبريطانيــا( و( BP والغــاز بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومنهــا
)بريطانيا-هولنــدا( وTotal )فرنســا( وExxonMobil )الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة( وOccidental Petroleum )الواليــات المتحــدة األمريكيــة( 
 CNPCكوريــا الجنوبيــة( و( GS Energyاليابــان و( Inpex ومؤخــرًا شــركات

)الصيــن( وCEFC )الصيــن(.36

غيــر  المصــادر  مــن  الطاقــة  لتصديــر  خطــط  اآلن  حتــى  يوجــد  وال 
الهيدروكربونيــة، وكذلــك ال توجــد خطــط لــواردات الطاقــة )بخــاف مــا 
يتــم اإلعــداد لــه فــي الوقــت الراهــن فــي الغــاز الطبيعــي والفحــم( متاحــة 
فــي المجــال العــام. دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــي أحــد األعضــاء 
فــي هيئــة الربــط الكهربائــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي يتــم 
مــن خالهــا تبــادل كميــات قليلــة مــن الكهربــاء فــي الوقــت الحاضــر، وهــذه 
الهيئــة لهــا أهميــة كبيــرة لــكل مــن الصــادرات والــواردات فــي المرحلــة 

المقبلــة.37

عاقــات  وإقامــة  النظيفــة  الطاقــة  تقنيــات  علــى  للحصــول  بالنســبة 
شــراكة جديــدة حــول الطاقــة النظيفــة، انخرطــت دولــة اإلمــارات العربيــة 
الماضــي فــي ضــخ االســتثمارات وكذلــك  العقــد  المتحــدة علــى مــدار 
تقديــم المســاعدات الدوليــة. ويتولــى معظــم أنشــطة االســتثمار فــي 
هــذا المجــال شــركة مبادلــة )الجهــة الرئيســية ألبــو ظبــي لاســتثمارات 
اإلســتراتيجية فــي قطــاع الطاقــة( وشــركة مصــدر )شــركة طاقــة مملوكــة 
الخارجيــة  الخارجيــة، فتتولــى وزارة  أمــا المســاعدات  أبــو ظبــي(.  إلمــارة 
والتعــاون الدولــي تنســيقها. واســتثمرت شــركة مصــدر حتــى تاريخــه مــا 
يقــرب مــن 2.7 مليــار دوالر أمريكــي فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة فــي 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وخارجهــا.38
 

فــي مجــال التعــاون اإلنمائــي، أنشــأت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
الناميــة، وهــي  البلــدان  فــي  المتجــددة  الطاقــة  لدعــم  ثاثــة صناديــق 
مبــادرة صنــدوق أبــو ظبــي للتنميــة لتمويــل مشــروعات الطاقــة المتجــددة 
بالتعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة، وصنــدوق الشــراكة 
بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودول المحيــط الهــادئ، وصنــدوق 
الكاريبــي.  المتحــدة ودول  العربيــة  المتجــددة لدولــة اإلمــارات  الطاقــة 
وتدعــم دولــة اإلمــارات أيضــًا الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة بمــا 
ــي المســاعدات لمشــاريع  ــرب إجمال يتجــاوز مســاهماتها األساســية. وتقت
الطاقــة المتجــددة مــن 1 مليــار دوالر أمريكــي. فــي 2016، وِجهــت نســبة 
ــة لمشــاريع  ــة اإلماراتي %3 )206 مليــون دوالر( مــن المســاعدات الخارجي
تدعــم تحقيــق الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة والــذي 
الطاقــة،  اســتهاك  وكفــاءة  المتجــددة،  الطاقــة  فــي  عناصــره  تتمثــل 

والحصــول علــى الطاقــة.39

العالقات الخارجية للتحول في مجال الطاقة
الخارجيــة  السياســة  بــه  تضطلــع  أن  يمكــن  الــذي  الــدور  هــو  مــا  إذن 
للمســاهمة فــي اســتفادة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن التحــول فــي مجــال الطاقــة علــى 
المســتوى المحلــي وفــي التحــول الدولــي فــي مجــال الطاقــة؟ يبحــث 
هــذا القســم فــي البدايــة الدراســات والبحــوث القائمــة عــن الروابــط بيــن 
السياســة الخارجيــة والتحــول فــي مجــال الطاقــة، ثــم يحــدد ثاثــة مجــاالت 
لهــا أهميــة خاصــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وللــدول المجــاورة 

لهــا.

التحــول الدولــي فــي مجــال الطاقــة ســيكون لــه تداعيــات مؤثــرة علــى 
السياســة الخارجيــة والدبلوماســية جــراء التغييــرات التــي يحدثهــا فــي عــدد 
مــن المجــاالت. وتشــمل هــذه المجــاالت أســواق وحوكمــة الطاقــة علــى 
الصعيــد الدولــي، ومكانــة الــدول كــدول مصــدرة أو مســتوردة، ودورهــا 
الــدول،  بيــن  الكهربائــي  للتكنولوجيــا، والربــط  أو مســتهلكين  كمنتجيــن 

وغيرهــا مــن أشــكال التعــاون الثنائــي ومتعــدد األطــراف حــول الطاقــة.

متعــدد  التعــاون  شــكل  علــى  فعــًا  المســتدامة  الطاقــة  يؤثــر صعــود 
األطــراف حــول الطاقــة؛ والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة هــي مجــرد 
مثــال واحــد علــى ذلــك. ســُيحدث االنتقــال إلــى مصــادر طاقــة أكثــر تنوعــًا 
التنافــس  أيضــًا فــي العاقــات اإلقليميــة مــن حيــث  تغييــرات جوهريــة 
والتعــاون فــي مختلــف أنحــاء العالــم. وكذلــك فــإن التحــول فــي مجــال 
الطاقــة ينشــئ الحاجــة إليجــاد مجــاالت ونهــج جديــدة فــي السياســة 
الخارجيــة والتعــاون اإلنمائــي. ويشــمل ذلــك دبلوماســية تجــارة الطاقــة 
فــي  الطاقــة  علــى  والحصــول  النظيفــة  الطاقــة  دمــج  أو  المتجــددة 

واإلنســانية. اإلنمائيــة  المســاعدات 

بيــن العاقــات  التفاعــات  إعــداد أول دراســات متعمقــة عــن  يتــم  لــم 
الخارجيــة والتحــول فــي مجــال الطاقــة إال منــذ عــدة ســنوات مضــت، 
ولكــن عــددًا مــن المؤلفيــن أشــاروا إلــى العاقــات المختلفــة بطبيعتهــا 
بيــن العاقــات الدوليــة حــول النفــط والغــاز، والتــي تتميــز بـــ »الشــؤون 
الجيوسياســية التقلديديــة للطاقــة« وتلــك الخاصــة بالطاقــة المتجــددة 

والتــي تقــوم علــى التعــاون الدولــي للتصــدي لتغيــر المنــاخ.40

ســوف تحتــاج شــبكات الطاقــة المتجــددة أيضــًا إلــى درجــة أعلــى مــن 
اإلقليمــي  التعــاون  وتكثيــف  التنظيميــة  البيئــة  حــول  الدولــي  التعــاون 
تنامــي  خــال  مــن  االســتقرار  إرســاء  فــي  بــدوره  يســاعد  قــد  )والــذي 
العاقــات المتبادلــة(.41 فضــًا عــن ذلــك فــإن الدعــم مــن خــال التعــاون 
بــدور  ينهــض  أن  يمكــن  المســتدامة  الطاقــة  علــى  للحصــول  الدولــي 
ملمــوس فــي إرســاء االســتقرار فــي المناطــق الفقيــرة، وخصوصــًا أفريقيــا، 

مــن خــال النمــو االقتصــادي الــذي يحدثــه.42

وبالرغــم ممــا ســبق، فــإن هنــاك إدراكًا فــي ذات الوقــت بــأن االنتشــار 
الطاقــة  مصــادر  علــى  الكهربــاء  وهيمنــة  المتجــددة  للطاقــة  المتزايــد 
الوكالــة  شــكلت   ،2018 فــي  جيوسياســية.  تأثيــرات  حتمــًا  لــه  ســيكون 
الجيوسياســية  »الجوانــب  لدراســة  لجنــًة  المتجــددة  للطاقــة  الدوليــة 
للطاقــة المتجــددة« ومــن المقــرر أن تقــدم هــذه اللجنــة النتائــج التــي 
توصلــت إليهــا فــي أوائــل 2019. وحتــى اآلن، حــدد الخبــراء عــددًا مــن 
»اآلليــات« التــي يمكــن أن ترتبــط مــن خالهــا مصــادر الطاقــة المتجــددة 

بيــان اآلثــار الســلبية المحتملــة: مــع الجوانــب الجيوسياســية، مــع 
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إمــداد  سالســل  بـــ  المتعلقــة  المحتملــة  الجيوسياســية  التوتــرات   •
ومــا  النــادرة  التربــة  المثــال  علــى ســبيل  الحيويــة ومنهــا  المــواد 

احتــكارات. مــن  بهــا  يتصــل 

التنافــس حــول تمويــل أو تقنيــات الطاقــة النظيفــة ويشــمل ذلــك   •
التوتــرات حــول نقلهــا إلــى البلــدان الناميــة.

ــد  ــي يتزاي مواطــن الضعــف المتعلقــة باإلمــداد فــي النظــم الت  •
الفنيــة  المشــكات  ذلــك  فــي  بمــا  الكهربــاء،  علــى  اعتمادهــا 
مــن  أمنيــة  أو  سياســة  دوافــع  عــن  الناتجــة  تلــك  أو  المتعمــدة 
اإلرهــاب - وهــذا يثيــر القلــق بوجــه خــاص للــدول التــي تعتمــد علــى 

االســتيراد.

اضطــراب االســتقرار نتيجــة للتغيــرات االقتصادية في كل من دول   •
تصديــر الطاقــة الجديــدة والحاليــة، بمــا فــي ذلــك خطــر حــدوث 
»لعنــة مــوارد جديــدة« فــي الــدول المصــدرة للطاقــة المتجــددة أو 
المصــدرة للمــواد، والتغييــرات فــي المكانــة الدولية/اإلقليميــة )بمــا 
فــي ذلــك صعــود الواليــات المتحــدة األمريكيــة وتدهــور مكانــة عــدد 

vii 43.)مــن ُمنِتجــي النفــط

ولعــل أهــم تحــدي جيوسياســي مــن بيــن هــذه التحديــات لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي جــراء التحــول الدولــي فــي مجــال الطاقــة هــو إمكانيــة 
الجيوإســتراتيجية  األهميــة  وانخفــاض  الحكوميــة  العائــدات  فقــدان 
العالمــي.  االقتصــاد  فــي  النفــط  أهميــة  مــع  يتماشــى  بمــا  للمنطقــة 
ومــع ذلــك وبحســب مــا يقولــه الدكتــور ســتيف جريفيــث فــي مســاهمته 
الخليجــي تســتطيع  التعــاون  ضمــن هــذه السلســلة فــإن دول مجلــس 
تصنــع  أن  اســتطاعت  إذا  االقتصاديــة  وأهميتهــا  علــى قوتهــا  الحفــاظ 
لنفســها مكانــًة باعتبارهــا دواًل ُمصــدرًة رئيســيًة للنفــط والغــاز ولمنتجاتــه 
إلــى األســواق التــي تشــهد نمــوًا فــي الطلــب فــي آســيا، واســتطاعت 
اســتغال عاقاتهــا فــي مجــال الطاقــة لبنــاء القــدرات التــي تدعــم التنويــع 
االقتصــادي. دبلوماســية الطاقــة بكافــة أشــكالها يمكنهــا النهــوض بــدور 

هــام فــي هــذه الجهــود.

التعــاون الدولــي حــول الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
يمكنــه  آخــر  مجــال  هــو  التكلفــة(  ميســورة  النظيفــة  الطاقــة  )بشــأن 
فــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لــدول  مكانــة  إيجــاد  فــي  المســاعدة 
قطاعــات اقتصاديــة جديــدة وبطــرق جديــدة علــى الخريطــة اإلقليميــة 
والدوليــة. ويشــدد الدكتــور جوهانــس أورباينــن فــي مســاهمته ضمــن 
علــى  المتجــددة  الطاقــة  توليــد  زيــادة  أهميــة  علــى  السلســلة  هــذه 
الصعيــد المحلــي فــي مختلــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي. أمــا مــن 
حيــث القطاعــات االقتصاديــة الجديــدة التــي ينبغــي استكشــافها، فإنــه 
إســتراتيجي،  تركيــز  كمحــور  المتجــددة  الطاقــة  مشــاريع  تمويــل  يقتــرح 
وخصوصــًا لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ويقتــرح كذلــك أن تقــدم 
الجهــات المانحــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مســاهمات معتبــرة 
ــا، مــن  ــر البلــدان فقــرًا، وخصوصــًا فــي أفريقي فــي توفيــر الطاقــة فــي أكث
خــال المســاعدة فــي توفيــر وقــود الطهــي النظيــف، والــذي ال يــزال 
أحــد التحديــات فــي طريــق تحقيــق الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة 

بالكامــل. المســتدامة 

ــورا الكثيــري فــي مســاهمتها ضمــن هــذه السلســلة، فــإن  وكمــا تقــول ل
دول الخليــج العربــي ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا عمومــًا 
يمكنهــا االســتفادة مــن زيــادة التعــاون حــول شــبكات الكهربــاء وتجارتهــا، 
ولكــن ذلــك يســتلزم الفصــل بيــن الطاقــة والشــؤون السياســية- وهــذا 
ليس ســهًا مطلقًا - والتعاون الوثيق على مســتوى اإلدارات. وســيحتاج 
ذلــك أيضــًا إلــى جهــود ملموســة فــي تحقيــق التناغــم بيــن التشــريعات 

ــاكل المؤسســية. الوطنيــة والهي

ــد التعــاون اإلقليمــي أيضــًا مــن كفــاءة اســتهاك الطاقــة  ويمكــن أن يزي
للكفــاءة  مشــتركة  معاييــر  تبنــي  خــال  مــن  الســواق  كفــاءة  وعوامــل 
واألداء لألجهــزة والنقــل والوقــود والشــبكات الذكيــة مــن بيــن أمور أخرى. 
توســيع الشــبكات بمــا يتجــاوز دول مجلــس التعــاون الخليجــي يمكــن أن 
ــد مــن التوســع والتنــوع فــي الســوق،  ــدة. بجانــب المزي ــا عدي يحقــق مزاي
فــإن هــذا االمتــداد قــد يفتــح مجــاالت جديــدة لاســتثمار فــي دول منهــا 
مصــر أو قــد يدعــم جهــود بنــاء مؤسســات الدولــة فــي دول منهــا اليمــن.

مكانــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
المصالــح  الطاقــة:  التحــول فــي مجــال  ِظــل 

والفــرص والتحديــات 
مجــال  فــي  التحــول  عــن  ســؤالين  علــى  باإلجابــة  القســم  هــذا  ُيختتــم 
الطاقــة فــي دولــة اإلمــارات ذاتهــا واألدوار المســتقبلية الممكنــة للدولــة 

فــي التحــول الدولــي فــي الطاقــة.

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عمليــة انتقالهــا فــي مجــال  ــر دول كيــف تدي
فــي مجــال  الدولــي  التحــول  فــي  الحاليــة  هــي مكانتهــا  ومــا  الطاقــة، 

الطاقــة؟

طمــوح  برنامــج  تنفيــذ  فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  شــرعت 
الخبــراء أن األهــداف الموضوعــة  الكهربــاء. ويبيــن  للتنويــع فــي قطــاع 
إن هنــاك  الكثيــرون  للتحقيــق، ويقــول  المتجــددة قابلــة  للطاقــة  حاليــًا 
الوكالــة  قالــت   ،2015 فــي  فيهــا.  الطمــوح  مســتوى  لرفــع  إمكانيــة 
تحظــى  أصبحــت  المتجــددة  الطاقــة  أن  المتجــددة  للطاقــة  الدوليــة 
بجاذبيــة اقتصاديــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وفــي الوقــت 
الحاضــر، تشــير التقديــرات إلــى أن لوحــات الطاقــة الشمســية أصبحــت علــى 
نفــس الدرجــة مــن التنافســية مــع كافــة مصــادر الوقــود األخــرى ليــس فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وحســب وإنمــا فــي جميــع دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي، عنــد قياســها علــى أســاس التكلفــة الفعليــة.44

قطاعــات  تخضــع  أن  المتوقــع  مــن  المســتدامة،  الطاقــة  يخــص  فيمــا 
أخــرى مســتخدمة للطاقــة علــى المســتوى المحلــي لمزيــد مــن التدقيــق 
فــي الوقــت المناســب مــن خــال الدفــع باتجــاه معاييــر أشــد إحكامــًا فــي 
وال  الدفيئــة.  غــازات  تخفيــض  سياســات  أو  الطاقــة  اســتهاك  كفــاءة 
يحتمــل أن تواجــه دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اضطــراب أمــن الطاقــة 
محليــًا علــى المــدى المتوســط أو حتــى المــدى البعيــد. ولكــن مــن حيــث 
إيجــاد مكانــة لنفســها فــي التحــول الدولــي فــي الطاقــة كُمصــّدر للطاقــة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــإن  االقتصــادي،  النمــو  علــى  والمحافظــة 

    vii في يناير 2018 أطلقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة »اللجنة الدولية لبحث الجوانب الجيوسياسية للتحول في مجال الطاقة« والتي كلفت مجموعة من الخبراء ببحث 
       الدراسات والبحوث القائمة حاليًا واستخاص استنتاجات صالحة للتطبيق حول »التداعيات الجيوسياسية للتحول الدولي في مجال الطاقة والناتج عن الزيادة الكبيرة في 

      الطاقة المتجددة«.  وستقدم اللجنة تقريرها إلى الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في يناير 2019.
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المحافظــة علــى مكانتهــا كمصــدر دولــي للطاقــة ويشــمل ذلــك   •
تطويــر كًا مــن صناعــات التصديــر واالســتثمارات الخاصــة بالنفــط 
البعــض  يقــول  الراهــن،  الوقــت  فــي  المتجــددة.  والطاقــة  والغــاز 
باعتبارهــا مجــرد »أداة  إليهــا  ينظــر  يــزال  المتجــددة ال  الطاقــة  إن 
تحــوط« للمســتقبل حيــث ينصــب التركيــز الرئيــس علــى اســتخدامها 
ألمــن إمــدادات الطاقــة علــى المســتوى المحلــي )تجنــب الــواردات 
المكلفــة للغــاز الطبيعــي( وبعــض الصناعــات الخضــراء المتصلــة بهــا، 

وليــس كقطــاع رئيــس هدفــه التصديــر.

ضمــان تحقيــق أهــداف الطاقــة المحليــة بوســائل منهــا توفيــر   •
الحيويــة. والتقنيــات  المــواد  إمــدادات 

اقتصــاد متنــوع  خــالل وجــود  مــن  االقتصــادي  الرخــاء  ضمــان   •
بوســائل منهــا بنــاء صناعــات الطاقــة النظيفــة التــي تحقــق إيــرادات 
وتوفــر فــرص عمــل، وخصوصــًا مــن خــال المشــاريع المشــتركة مــع 
النظيفــة. التقنيــات  فــي  واالســتثمارات  الرائــدة  التكنولوجيــا  شــركات 

 
فــي  المتحــدة  العربيــة  أمــام دولــة اإلمــارات  التحديــات  أبــرز  تتمثــل 

يلــي: األهــداف فيمــا  لتحقيــق هــذه  التحــول  ســياق 

بأســعار  النفطيــة  الصــادرات  زيــادة(  )أو  علــى  المحافظــة   •
تنافســية لفتــرة كافيــة مــع زيــادة حصــة الصــادرات القائمــة علــى 
النفــط ذات القيمــة األعلــى للتمكــن مــن إحــداث انتقــال مســتقر فــي 

ككل. واالقتصــاد  الحكوميــة  العائــدات 

تلبيــة الطلــب المحلــي المتنامــي علــى الطاقــة دون اإلضــرار   •
الضروريــة  الطبيعــي  الغــاز  إمــدادات  تأميــن  البيئيــة:  باالســتدامة 
وكفــاءة  المتجــددة  الطاقــة  نشــر  فــي  التحســينات  إبطــاء  دون 
اســتهاك الطاقــة. قــد تكــون الزيــادات اإلضافيــة الممكنــة )بالرغــم 
بالفحــم دون  الكهربــاء  توليــد  اســتبعاد حدوثهــا( فــي طاقــة  مــن 
امتصــاص وتخزيــن الكربــون عائقــًا فــي ســبيل الوصــول إلــى أهــداف 

الطاقــة. اســتدامة 

تتمثــل أبــرز الفــرص أمــام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي ســياق 
التحــول لتحقيــق هــذه األهــداف فيمــا يلــي:

البنــاء علــى العالقــات الثنائيــة، مــع الــدول المســتوردة لصــادرات   •
الطاقــة اإلماراتيــة فــي الوقــت الحالــي، وبعــض مــن هــذه الــدول 
مــن  لتصبــح  فــي طريقهــا  الخصــوص(  علــى وجــه  الصيــن  )ومنهــا 

والنظيفــة. المتجــددة  الطاقــة  تقنيــات  فــي  البــارزة  األطــراف 

االســتفادة مــن فــرص تجــارة الكهربــاء علــى الصعيــد اإلقليمــي   •
ــة، ممــا قــد يســهم  ــة متبادل ومــا يتصــل بذلــك مــن روابــط اقتصادي

فــي دعــم االســتقرار اإلقليمــي.

المحلــي  الصعيــد  علــى  النظيفــة  الطاقــة  صناعــات  دعــم   •
والطاقــة المســتدامة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا وخارجهــا مــن خــال المشــاركة فــي جهــود التعــاون الدولــي 
لدعــم الطاقــة المتجــددة والحصــول علــى الطاقــة النظيفــة فــي 

الفقيــرة. البلــدان 

المتحــدة عليهــا االضطــاع بعــدد مــن المهــام، ومعظمهــا ينطبــق أيضــًا 
علــى الــدول الرئيســية المصــدرة للنفــط المجــاورة لهــا.

فــي  الدولــي  المســتوى  علــى  الطاقــة  علــى  الطلــب  نمــو  ســيتواصل 
العقــود القادمــة، وخصوصــًا فــي آســيا. ســيحدث االنتشــار الكهربائــي نقلــًة 
نوعيــًة فــي نظــم الطاقــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وســيتواصل النمــو فــي 
دمــج الطاقــة المتجــددة، وقــد يحــدث ذلــك بوتيــرة ســريعة غيــر مســبوقة 
ســواء ســبب الطفــرات التكنولوجيــة أو السياســات الحكوميــة. ربمــا يكــون 
الطلــب علــى الفحــم قــد وصــل فعــًا إلــى ذورتــه، وكذلــك الطلــب علــى 
النفــط وحتــى الغــاز الطبيعــي ســيواجه نفــس النهايــة فــي آخــر المطــاف.

من المحتمل أن تتســم العاقات الدولية المســتقبلية في مجال الطاقة 
بالوفــرة وليــس )االنطبــاع( بوجــود نــدرة، ويأمــل الجميــع أن تتميــز هــذه 
العاقــات بالتعــاون وليــس الصــراع. ســيكون هنــاك رابحــون وخاســرون 
علــى دول  ينبغــي  االنتقاليــة،  المرحلــة  التحــول. وفــي هــذه  فــي هــذا 
مجلــس التعــاون الخليجــي أن تســعى بنشــاط لحجــز مكانهــا ضمــن الرابحيــن 
مــن خــال االســتفادة مــن ثروتهــا فــي الوقــود األحفــوري للحصــول علــى 
التقنيــات والمــواد الحيويــة الازمــة للتحــول فــي مجــال الطاقــة والتحــول 
االقتصــادي إلــى مصــادر أكثــر نظافــًة. وينبغــي عليهــا أيضــًا االســتثمار فــي 
بنــاء العاقــات اإلقليميــة التــي ترســخ التبــادل االقتصــادي اإليجابــي وأمــن 

الطاقــة مــن خــال شــبكات الكهربــاء واالســتثمارات علــى حــد الســواء.

أن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  علــى دول  ينبغــي  األول،  المقــام  فــي   
تضمــن أنــه لــو وصــل الطلــب الدولــي علــى النفــط إلــى ذورتــه فــي وقــت 
أســرع ممــا يتوقعــه الخبــراء فــي الوقــت الحالــي فــإن اقتصاداتهــا ســتكون 
واشــتداد  المحتمــل  األســعار  انخفــاض  لتحمــل  كافيــًا  تنويعــًا  متنوعــة 
التنافــس فــي الســوق. بالنســبة لصــادرات الطاقــة مــن النفــط والغــاز، 
ينبغــي علــى دول الخليــج أن تعــزز مكانتهــا بأكثــر ممــا هــي عليــه اآلن فــي 
الــدول التــي ال يــزال الطلــب علــى الطاقــة يشــهد نمــوًا فيهــا، ويجــب أن 
تواصــل الســعي إليجــاد فــرص لتحويــل هــذه الثــروة إلــى قيمــة أعلــى مــن 

خــال صناعــة البتروكيماويــات.

إال  الدولــة  فــي  للطاقــة  المحليــة  الحوكمــة  تعــدد جهــات  مــن  بالرغــم 
أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يمكنهــا إنشــاء آليــة خاصــة للنقــاش 
والتحــاور بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة التــي تؤثــر سياســاتها وإجراءاتهــا 
تأثيــرًا شــديدًا فــي كل مــن نجــاح التحــول فــي مصــادر الطاقــة واالقتصــاد 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفــي وضــع الدولــة فــي موقــع يؤهلهــا 

لاســتفادة مــن التحــول فــي مجــال الطاقــة علــى المســتوى الدولــي.

ويمكــن أن تســتفيد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اســتفادًة إســتراتيجيًة 
مــن سياســتها الخارجيــة لدعــم خططهــا الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة 
فــي مجــال الطاقــة. وعلــى النقيــض يمكــن اســتخدام »قوتهــا فــي مجــال 
بطــرق  الخارجيــة  السياســة  فــي   - الطاقــة  وتقنيــات  إنتــاج   - الطاقــة« 

ــة، مــن المفيــد أن يتــم تحديــد: جديــدة.45 ولتحقيــق هــذه الغاي

مــا هــي المصلحــة العليــا لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي التحــول 
أبــرز التحديــات والفــرص  الدولــي فــي مجــال الطاقــة، ومــا هــي بعــض 

المتعلقــة بهــذا المجــال؟

ُيمكــن تلخيــص المصالــح الرئيســية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
فيمــا يلــي:
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تبحــث األوراق البحثيــة الثــاث األخــرى فــي هــذه السلســلة هــذه الفــرص 
ومجــال السياســة الخارجيــة والدبلوماســية الــذي تنتمــي إليــه؛ العاقــات 
هــذه  مــن  بحثيــة  ورقــة  كل  وتتبنــى  والدوليــة.  واإلقليميــة  الثنائيــة 
األوراق نهجــًا مشــابهًا نحــو الموضــوع ويشــمل مــا يلــي: تحليــل التغييــرات 
المتوقعــة فــي هــذا المجــال، وتحليــل التداعيــات مــن حيــث التحديــات 
وتوصيــات  الخارجيــة،  السياســة  وأولويــات  الوطنيــة  للمصالــح  والفــرص 

الخارجيــة. السياســة 

ويأمــل محــرر هــذه السلســلة فــي أن يســهم هــذا المشــروع فــي إثــراء 
النقــاش حــول الطاقــة والعاقــات الخارجيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة والمنطقــة المجــاورة لهــا، ويســاعد أيضــًا فــي توســيع نطــاق 
النقــاش حــول التحــول الدولــي فــي مجــال الطاقــة ودور ُمصــّدري النفــط 

والغــاز فيهــا.
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