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 A review and نشــر الدكتــور جريفيــث العديــد مــن المؤلفــات البــارزة عــن إســتراتيجيات وسياســات الطاقــة ومنهــا
 assessment of energy policy in the Middle East and North Africa region (Energy Policy,
 Colorado فــي   Payne Institute for Earth Resources معهــد  فــي  حاليــًا  مقيــم  غيــر  زميــل  وهــو   .)2017
التابعــة   Energy Strategy Reviews لدوريــة  التحريــر  مجلــس  فــي  وعضــو  مشــارك  ومحــرر   ،School of Mines
لمؤسســة Elsevier ومحــرر مشــارك وعضــو مجلــس التحريــر فــي الدوريــة الدوليــة Energy Transitions التابعــة لـــ 
Springer. والدكتــور جريفيــث حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الهندســة الكيميائيــة مــن معهــد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيــا. لعلــوم اإلدارة فــي معهــد ماساتشوســتس   Sloan إدارة األعمــال مــن كليــة  للتكنولوجيــا، وماجســتير 

◊ يعيش العالم في المراحل المبكرة للتحول من الوقود األحفوري إلى 
االعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة. وسُيحدث هذا التحول 
أن  يمكن  الطاقة.  ومستهلكي  منتجي  بين  العاقة  في  جذريًا  تغييرًا 
تحقق دبلوماسية الطاقة الثنائية أمن الطاقة للدول على المدى البعيد 
مع  الخارجية  العاقات  تعزيز  خال  من  االقتصادي  الرخاء  لها  وتضمن 

موردي ومستهلكي الطاقة.

◊ ُتلقي هذه النظرة التحليلية من أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية نظرًة 
عامًة على دبلوماسية الطاقة الثنائية وتتضمن تحليًا لها، باعتبارها إحدى 
أدوات السياسة الخارجية. وتحلل النظرة التحليلية األهداف اإلستراتيجية 
لدبلوماسية الطاقة الثنائية لدول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز 
الحالة عن  دراسة  وُتقّدم  المتحدة.  العربية  اإلمارات  تحديدًا على دولة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة استنتاجات وتوصيات في مجال السياسة 
للمواد  المصدرة  الدول  لجميع  مفيدًا  ُمرشدًا  تعتبر  والتي  الخارجية، 

النفطية.

◊ يبّين تحليل دول مجلس التعاون الخليجي أن جهود دبلوماسية الطاقة 
والغاز  النفط  موارد  من  المالية  االستفادة  على  ُترّكز  أن  ينبغي  الثنائية 
للدولة على المدى البعيد، وضمان التنويع االقتصادي الذي يقلل من 
االعتماد االقتصادي على عائدات الصادرات النفطية. العاقات الثنائية 
البعيد  المدى  على  أسواق  بمثابة  ستكون  التي  اآلسيوية،  الدول  مع 
تحقيق  بالغة في  أهمية  لها  القائمة عليهما،  والغاز والمنتجات  للنفط 

هذه األهداف.

◊ أقامت دولة اإلمارات العربية المتحدة عاقات دبلوماسية ثنائية قوية 
مع الدول التي تشترك معها في المصالح المتبادلة بشأن التحول في 
مجال الطاقة. وال تقتصر هذه الدول على الدول المستوردة للطاقة في 
آسيا وحسب، وإنما تشمل أيضًا دواًل منها المملكة العربية السعودية 
في  مشتركة  مصلحة  وجود  في  الدولة  مع  تشترك  والتي  وروسيا 
ضمان الحيوية االقتصادية طويلة األجل للنفط والغاز. وكانت العاقات 
ال  واألطراف  المتعددة  الحكومية  الجهات  من  بدعم  الدبلوماسية 
في  اإلماراتية  الجهود  هذه  إثراء  في  هامًة  الدول  مستوى  إلى  ترقى 

دبلوماسية الطاقة.

ملخص تنفيذي
◊ بالرغم من أن العاقات الثنائية الرئيسية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
لها أسس قوية في مجاالت الطاقة واالستثمار إال أنه يمكن االرتقاء بها 
بأكثر مما هي عليه اآلن لتشمل المزيد من التركيز على التعاون في مجال 
العلوم والتكنولوجيا، مما يخدم مصلحة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في بناء اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة. المجال الرئيس لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة في السعي إلقامة عاقات الشراكة الثنائية في مجال 
العلوم والتكنولوجيا هو الذكاء االصطناعي، وهذا الذكاء ُيحدث ثورًة في 
جميع القطاعات ومنها الطاقة. تستطيع دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الثنائية القوية التي تمت إقامتها فعًا مع بعض  البناء على العاقات 
الذكاء االصطناعي، ومنها الصين. العالم في مجال  الرائدة في  الدول 

◊ بناء على دراسة الحالة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، ُنقدم التوصيات 
دبلوماسية  جهود  بها  لتسترشد  الخارجية  السياسة  مجال  في  التالية 

الطاقة الثنائية في الدول المصدرة للنفط والغاز:

ǎ  ثنائية مشاورات  تتضمن  والتي  خاصة،  ثنائية  عاقات  إقامة 
منتظمة مع مجموعة واسعة من الجهات الحكومية المعنية 
ومؤسسات الصناعة، مع الدول التي لها فائدة إستراتيجية في 

مرحلة التحول في مجال الطاقة.

ǎ  اإلدارة أو  الوزارة  يتجاوز  بما  الرئيسية  الوطنية  الجهات  إشراك 
العاقات  تعزيز  أجل  الخارجية، وذلك من  الشؤون  تتولى  التي 

الثنائية الخاصة.

ǎ  الطاقة عاقات  في  الناعمة  القوة  واستغال  استحداث 
الثنائية باستخدام وسائل اإلغاثة اإلنسانية والوسائل العلمية 

واألكاديمية والثقافية واالقتصادية.

ǎ  بالقدرات لارتقاء  ثنائية  تعاون  عاقات  في  للدخول  السعي 
الوطنية في العلوم والتكنولوجيا.

ǎ  عبر األطراف  متعددة  الطاقة  دبلوماسية  في  المشاركة 
المنظمات اإلقليمية والدولية لتدعيم الجهود الثنائية.

الدكتور ستيفن جريفيث
نائب أول لرئيس الجامعة لشؤون البحوث والتطوير وأستاذ بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
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تفاصيل الموضوع
 يعيــش العالــم فــي المراحــل المبكــرة للتحــول مــن االعتمــاد علــى الوقــود 
األحفــوري الــذي يقــع فــي قلــب نظــام الطاقــة فــي العالــم منــذ الثــورة 
الصناعيــة األولــى. ورغــم أن المــدى النهائــي واإلطــار الزمنــي لهــذا التحــول 
القادمــة  العقــود  أن  علــى  عامــًا  اتفاقــًا  هنــاك  أن  إال  مؤكديــن  ليســا 
ستهشــد انخفاضــًا فــي دور الطاقــة القائمــة علــى الوقــود األحفــوري مــع 
زيــادة ملحوظــة فــي دور مصــادر الطاقــة المتجــددة. يقتــرن هــذا الصعــود 
للطاقــة المتجــددة بزيــادة االنتشــار الكهربائــي والنظــم الرقميــة فــي كافــة 

قطاعــات الطاقــة، وكذلــك الامركزيــة فــي اإلمــداد بالطاقــة.

فــي  جوهريــًا  تأثيــرًا  للطاقــة  الجوانــب  متعــدد  التحــول  هــذا  ســيؤثر 
العاقــات الجيوسياســية للطاقــة بعــدة وســائل، ومنهــا تغيــر عاقــات 
القــوة بيــن منتجــي ومســتهلكي الطاقــة. وتواجــه الــدول المصــدرة للنفــط 
والغــاز احتمــاالت تعرضهــا آلثــار اقتصاديــة وسياســية ســلبية جــراء انخفــاض 
يمكنهــا  للطاقــة  المســتوردة  الــدول  أن  حيــن  فــي  الطاقــة،  صــادرات 
االســتفادة مــن درجــة أعلــى مــن االعتمــاد الذاتــي فــي الطاقــة، وفــي 

بعــض الحــاالت تصديــر تقنيــات الطاقــة النظيفــة.  

التحديــات والفــرص ذات طبيعــة متغيــرة، فســتزداد  ولمــا كانــت هــذه 
ستســعى  الــدول  ألن  الخارجيــة؛  السياســة  فــي  الدبلوماســية  أهميــة 
جاهــدًة إليجــاد مكانــة إســتراتيجية لنفســها فــي مشــهد الطاقــة فــي 
المســتقبل. وفــي حيــن أن أشــكااًل متنوعــًة مــن الدبلوماســية متعــددة 
األطــراف لهــا أهميتهــا فــي الموائمــة المتزامنــة بيــن مصالــح األطــراف 
العديــدة المعنيــة بهــذا التحــول فــي مجــال الطاقــة إال أن الدبلوماســية 
الثنائيــة هــي أكثــر الوســائل المباشــرة - إن لــم تكــن أكثرهــا فعاليــًة - فــي 

تحقيــق المصالــح العليــا للــدول.

تختلــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي وهــي البحريــن، وُعمــان، وقطــر، 
والمملكــة العربيــة الســعودية، ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
ظروفهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة بحســب االختــاف بينهــا فــي المــوارد 
الطبيعيــة وعــدد الســكان إال أنهــا تشــترك جميعــًا فــي اعتمادهــا الكبيــر 
علــى عائــدات الصــادرات النفطيــة لتغطيــة ميزانياتهــا. ولهــذا فــإن هــذه 
الــدول ســتواجه علــى األرجــح مســتقبًا ينطــوي علــى تحديــات إذا أســفر 
التحــول فــي مجــال الطاقــة عــن تخفيــض ملحــوظ فــي الطلــب الدولــي 
التحــدي  هــذا  مواجهــة  أن  التحليليــة  النظــرة  هــذه  تبيــن  النفــط.  علــى 
ثنائيــة  عاقــات  إقامــة  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  مــن  يقتضــي 
قويــة لكــي تســاعد فــي االســتفادة الماليــة طويلــة األجــل مــن مواردهــا 
الهيدروكربونيــة وكذلــك خلــق فــرص اقتصاديــة جديــدة ناتجــة عــن التحــول 

فــي مجــال الطاقــة.

التعــاون  مجلــس  دول  إحــدى  هــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
الخليجــي التــي تعكــف علــى تطويــر عاقاتهــا الثنائيــة اإلســتراتيجية علــى 
الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي ســعيًا لتحقيــق مكانــة فعالــة فــي التحــول 
فــي مجــال الطاقــة. وُتعتبــر توجهــات دبلوماســية الطاقــة الثنائيــة للدولــة 
تدعــم  التــي  الخارجيــة  السياســة  خيــارات  لدراســة  حالــة  دراســة  بمثابــة 
العربيــة المتحــدة، وهــي  التــي تبذلهــا دولــة اإلمــارات  الجاريــة  الجهــود 
كذلــك بمثابــة مرشــد لغيرهــا مــن الــدول المصــدرة للنفــط والغــاز التــي 

تواجــه مشــهدًا غامضــًا للطاقــة فــي المســتقبل.

االتحــول الدولــي فــي الطاقــة ودبلوماســية 
الطاقــة

التحول في مجال الطاقة وتداعياته          
       

يهيمــن الوقــود األحفــوري علــى مصــادر الطاقــة الدوليــة منــذ عقــود 
طويلــة مــع بعــض التغييــرات البســيطة نســبيًا.1 حيــث انخفضــت حصــة 
الوقــود األحفــوري فــي إجمالــي اســتهاك الطاقــة النهائــي مــن 85% 
أوائــل  فــي   80% مــن  يقــرب  مــا  إلــى  الســبعينات  أوائــل  فــي  تقريبــًا 
الثمانينــات، واســتقرت عنــد هــذا المعــدل منــذ ذلــك الحيــن.2 ولكــن هــذا 
الوضــع بــدأ فــي التغيــر، ويرجــع هــذا التغيــر فــي معظمــه إلــى االنخفــاض 
الســريع فــي تكاليــف تقنيــات الطاقــة المتجــددة والوعــي المتنامــي باآلثــار 
احتــراق  عــن  الناتجــة  الكربــون  أكســيد  ثانــي  النبعاثــات  الســلبية  البيئيــة 
الوقــود األحفــوري. وبمــا يتوافــق مــع التعريفــات المتعــددة “للتحــول فــي 
مجــال الطاقــة”3 فــإن التغييــرات فــي نظــام الطاقــة والنظــام االقتصــادي 
لدينــا حتــى نهايــة هــذا القــرن ســوف تتســم بالتحــول مــن االعتمــاد شــبه 
الكامــل علــى الطاقــة القائمــة علــى الوقــود األحفــوري إلــى االعتمــاد 

بشــكل أكبــر علــى الطاقــة المتجــددة.

بالرغــم مــن أن النطــاق النهائــي لتبنــي الطاقــة المتجــددة فــي جميــع 
قطاعــات الطاقــة ليــس واضحــًا إال أن االتجاهــات الحاليــة تشــير إلــى زيــادة 
ملموســة فــي اســتخدام الطاقــة المتجــددة فــي قطــاع الكهربــاء بحلــول 
منتصــف القــرن الحالــي مــع اقتــران ذلــك بطفــرات بــارزة فــي اســتخدام 
الطاقــة الكهربائيــة فــي وســائل المواصــات. وفــي إثبــات لهــذا التوجــه، 
تــم  الكبيــرة،  الكهرومائيــة  الطاقــة  باســتثناء  المتجــددة،  الطاقــة  فــإن 
اســتخدامها فــي توليــد %61 مــن طاقــة توليــد الكهربــاء الجديــدة فــي 
الســنوي فــي  النمــو  2017، واســتقر معــدل  العالــم فــي  أنحــاء  جميــع 
مبيعــات ســيارات الــركاب الكهربائيــة عنــد نســبة %60 تقريبــًا كل عــام منــذ 

4  .2015

فــي  الكهربــاء  اســتخدام  انتشــار  فــي  المتمثــل  التوجــه  لهــذا  ونتيجــة 
المركبــات واقترانــه بالتنقــل المشــترك وتحســن كفــاءة اســتهاك الوقــود 
فــي المركبــات، فــإن الطلــب علــى النفــط الســتخدامه فــي إنتــاج المنتجات 
البيتروكيميائيــة ســيبدأ فــي تخطــي الطلــب علــى النفــط الســتخدامه فــي 
ــات علــى نســبة  وســائل النقــل. ومــن المتوقــع أن تســتحوذ البتروكيماوي
تزيــد عــن ثلــث النمــو فــي الطلــب علــى النفــط بيــن اآلن وعــام 2030، 

ــًا نصــف معــدل النمــو فــي الطلــب علــى النفــط حتــى 2050. 5 وتقريب

وبالرغــم مــن أن االتجاهــات الحاليــة أدت إلــى توافــق فــي اآلراء بــأن هنــاك 
“تحــواًل فــي مجــال الطاقــة” قيــد الحــدوث إال أن األبعــاد االجتماعيــة 
والسياســية ســتكون لهــا تأثيــر حاســم فــي تحديــد مــدى تبنــي وانتشــار 
تقنيــات الطاقــة النظيفــة. ومــن بيــن الدراســات العديــدة المنشــورة التــي 
تتنــاول آفــاق الطاقــة علــى المســتوى الدولــي، فــإن الدراســتين اللتيــن 
 (IEEJ( اليابــان  فــي  للطاقــة  االقتصاديــة  الجوانــب  معهــد  نشــرهما 
ــًة عــن اختــاف الشــكل الــذي قــد يأخــذه  وشــركة Equinor تقدمــان رؤي
االنتقــال فــي مجــال الطاقــة بنــاء علــى الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والسياســية غيــر واضحــة المعالــم والتــي قــد تحــدث فــي العالــم فــي 

الســنوات القادمــة.6
 

الجيوسياسية
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وبحســب مــا يتضــح فــي الجــدول 1، يقتضــي االنتشــار الســريع والواســع 
للطاقــة النظيفــة أن يكــون هنــاك حوكمــة قويــة للطاقــة علــى الصعيــد 
فــي  العالــم.  فــي  االســتدامة  لموضوعــات  األولويــة  تعطــي  الدولــي 
المحتمــل  مــن  للطاقــة  الضعيفــة  الدوليــة  الحوكمــة  فــإن  المقابــل، 
تقتــرن  عندمــا  ســيما  وال  النظيفــة  الطاقــة  تقنيــات  انتشــار  تعــوق  أن 
بالصراعــات السياســية الدوليــة. ولهــذا تقــع العاقــات الخارجيــة فــي قلــب 

التحــول فــي مجــال الطاقــة.

مثلمــا أن الجوانــب الجيوسياســية لهــا أهميــة بالغــة فــي التحــول فــي 
ــة  مجــال الطاقــة، فــإن نشــر الطاقــة النظيفــة فــي نظــام الطاقــة الدولي
ســيؤثر تأثيرًا شــديدًا على الشــؤون الجيوسياســية. فســوف تتغير عاقات 
القــوة بيــن منتجــي ومســتهلكي الطاقــة؛ ألن أســواق الطاقــة ســيتزايد 
فيهــا االنطبــاع بوجــود وفــرة المــوارد واالعتمــاد الذاتــي فــي الطاقــة 
ــة. وســيحل ذلــك محــل النمــط التاريخــي  ــن الشــبكات الكهربائي ــط بي والرب
لهــا، والــذي  الجيوغرافــي  الطاقــة والتركيــز  مــوارد  نــدرة  المتمثــل فــي 
يســتدعي نقــل الطاقــة عبــر مســافات طويلــة للوصــول إلــى أســواقها 

النهائيــة.7

نظــرًا لآلثــار الجيوسياســية المتوقعــة للتحــول فــي مجــال الطاقــة وآثــار 
التحــول علــى حالــة الشــؤون الدوليــة ككل، فينبغــي أن تســتعد الــدول 

لتعديــل سياســاتها الخارجيــة بمــا يحقــق مصالحهــا الوطنيــة.

دبلوماسية الطاقة 

أن  إال  الطاقــة  لدبلوماســية  محــدد  تعريــف  يوجــد  ال  أنــه  مــن  بالرغــم 
التعريــف الــذي ســيتم اســتخدامه فــي هــذه الورقــة البحثيــة هــو أنهــا 
العاقــات الخارجيــة التــي تهــدف إلــى ضمــان أمــن الطاقــة إلحــدى الــدول 
مــع تعزيــز الفــرص التجاريــة فــي قطــاع الطاقــة. ومــن بيــن أدوات السياســة 
الخارجيــة التــي يمكــن اســتخدامها لدعــم مصالــح الطاقــة للــدول أثنــاء 
التحــول فــي مجــال الطاقــة، نجــد أن الدبلوماســية هــي أحــد أهــم هــذه 

األدوات وقــد تكــون ثنائيــة أو متعــددة األطــراف فــي نطاقهــا.8
 

ســوف يســتدعي التحــول واســع النطــاق فــي نظــام الطاقــة ليصبــح فــي 
معظمــه قائمــًا علــى الطاقــة النظيفــة التوفيــق حتمــًا بيــن مصالــح أطــراف 
عديــدة مــن خــال الدبلوماســية متعــددة األطــراف. وربمــا تكــون حوكمــة 
الطاقــة علــى الصعيــد الدولــي هــي أهــم أشــكال الدبلوماســية متعــددة 
األطــراف للتحــول واســع النطــاق فــي مجــال الطاقــة، حيــث أنهــا تســعى 
إلــى ضمــان أمــن العــرض والطلــب علــى الطاقــة علــى الصعيــد الدولــي، 
والتنميــة االقتصاديــة، واألمــن الدولــي، واالســتدامة البيئيــة، والحوكمــة 

الجيــدة محليــًا.9

والنــوادي  والمنظمــات  الدوليــة  األطــراف  مــن  العديــد  أن  ورغــم 
والمنتديــات والشــبكات والشــراكات والمؤسســات متعــددة األطــراف 

تحول الدولي في مجال الطاقة اريوهات ال ن الجدول 1: ملخص لبعض سي

توليد الكهرباء من 
لوحات الطاقة 

الشمسية والرياح 
)%(

توليد الكهرباء من 
مصادر الطاقة 
المتجددة )%(

إجمالي الطاقة 
النهائية من 
الكهرباء )%(

الطلب على الكهرباء 
)تيراواط/ساعة( ملخص السيناريو الدراسة

2050 2017 2050 2017 2050 2017 2050 2017

%30 %7 %50 %26 %26 %19 36,053 24,656

الوضع الدولي: تفاعات دولية تحددها متطلبات السوق، مع حوكمة متواضعة 
للطاقة على الصعيد الدولي

اتجاه السياسات: المساهمات المعتزمة المحددة وطنيًا من المؤتمر الحادي 
والعشرين لألطراف المشاركة في اتفاق باريس في 2015 

التطور التكنولوجي مواصلة االتجاهات األخيرة بالوتيرة المتبعة في السنوات 
األخيرة بدون توقع أي طفرات كبيرة.

اإلصاح Equinor

%49 %7 %75 %26 %33 %19 34,890 24,656

الوضع الدولي: حوكمة قوية للطاقة على الصعيد الدولي من أجل صياغة رؤية 
مشتركة لمستقبل الطاقة

 اتجاه السياسات: تدخات قوية من خال السياسات على الصعيد الدولي بهدف 
الوصول بانبعاثات غازات الدفيئة في قطاع الطاقة إلى المستوى المتائم مع 
اإلبقاء على زيادة درجة الحرارة تحت درجتين مئويتين مقارنة بما كانت عليه قبل 

الحقبة الصناعية
 التطور التكنولوجي: تطور ملموس في تقنيات الكربون المنخفضة نتيجة 

للسياسات القوية مع امتصاص الكربون، واضطاع تخزين الطاقة بدور رئيس مع 
االنتشار الكبير لسيارات الركاب التي ال تنتج أي انبعاثات.

التجديد Equinor

%20 %7 %42 %26 %25 %19 34,890 24,656

الوضع الدولي: حوكمة ضعيفة للطاقة على الصعيد الدولي جراء التوترات 
الجيوسياسية

 اتجاه السياسات: تنظيم بيئي ضعيف مع توجيه االهتمام إلى مصالح قصيرة 
المدى

 التطور التكنولوجي: التركيز على استغال الموارد المحلية بأقل تكلفة ممكنة 
مقارنة بنشر تقنيات منخفضة الكربون.

التنافس Equinor

%12 %7 %29 %26 %24 %19 38,658 24,656  نظرة عامة: استمرار الطاقة والبيئة والسياسات المتعلقة بهما على نفس النهج 
الحالي دون توقع أي تغييرات ملموسة فيه.

الوضع 
المعتاد IEEJ

%22 %7 %44 %26 %25 %19 35,030 24,656
نظرة عامة: أقصى استخدام ممكن لترشيد الطاقة والتقنيات منخفضة الكربون 
في جميع الدول لضمان استمرار اإلمداد بالطاقة مع تحقيق أهداف تغير المناخ 

الطموحة.

التقنيات
المتقدمة IEEJ

%10 %7 %26 %26 %30 %19 43,450 24,656 نظرة عامة: وضع سياسات قوية للتطوير والنشر السريع للمركبات التي ال تنتج أي 
انبعاثات، وال سيما لسيارات الركوب.

ذروة 
الطلب 

على النفط
IEEJ
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والــوكاالت التابعــة لألمــم المتحــدة تســعى إلــى تحقيق الحوكمــة الدولية 
للطاقــة10 إال أن احتمــال وجــود حوكمــة قويــة ال يــزال غائبــًا بســبب تناثــر 
جهــود األطــراف المشــاركة فيــه ومصالحهــم المختلفــة اختافــًا جوهريــًا.

ولذلــك فــي حيــن أنــه مــن المهــم أن تشــارك الــدول فــي الســعي لحوكمــة 
البــارزة ومنهــا الوكالــة  الطاقــة علــى الصعيــد الدولــي عبــر المنظمــات 
الدوليــة للطاقــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ومنظمــة الــدول 
المصــدرة للنفــط إال أن هنــاك وســائل أخــرى للدبلوماســية ســتكون أكثــر 

فعاليــة فــي الســعي لتحقيــق المصالــح الوطنيــة.

تتميــز الدبلوماســية الثنائيــة، وهــي التعامــل الدبلوماســي المباشــر بيــن 
دولتيــن، بالكفــاءة والمرونــة؛ ألن قلــة عــدد األطــراف المشــتركة فيهــا 
يجعــل التنســيق والتكاليــف أقــل والمصالــح المشــتركة الخاصــة بالثقافــة 
بينهــا.  التوفيــق  فــي  ســهولًة  أكثــر  واالقتصــاد  السياســية  والشــؤون 
ــر عــن ُعمــق العاقــات الدبلوماســية الثنائيــة التــي تربــط إحــدى  وقــد ُيعبَّ
وفــي  ضعيفــة.11  أو  عاديــة  أو  خاصــة  عاقــات  بأنهــا  باألخــرى  الــدول 
المنتظــم  التواصــل  يقــوم علــى  الــدول  بيــن  المعتــاد  التعامــل  أن  حيــن 
الدبلوماســية، فــإن  القنــوات  الســفارات والقنصليــات وغيرهــا مــن  عبــر 
العاقــات الخاصــة تشــمل عــادًة عــددًا أكبــر مــن األطــراف وتعتمــد علــى 
أشــكال متنوعــة مــن التواصــل وتخــدم هدفــًا إســتراتيجيًا منفصــًا. وتنشــأ 
مثــل هــذه العاقــات  الثنائيــة الخاصــة عــادًة بيــن الــدول التــي يوجــد بينهــا 
روابــط اقتصاديــة أو أمنيــة أو اقتصاديــة قويــة. التداعيــات الجيوسياســية 
ــرز األســباب التــي تفســر الســبب  للتحــول فــي مجــال الطاقــة هــي أحــد أب
وراء األهميــة المتزايــدة إلقامــة العاقــات الدبلوماســية الثنائيــة الخاصــة.

هــذه  فعاليــة  تعتمــد  الثنائيــة،  الدبلوماســية  العاقــات  إقامــة  بمجــرد 
العاقــات فــي دعــم مصالــح الطاقــة لدولــة مــا علــى القــوة أو النفــوذ 
الــذي تتمكــن الدولــة مــن الوصــول إليــه مــع نظيراتهــا. “القــوة الناعمــة” 
هــي مفهــوم مهــم للغايــة فــي هــذا الصــدد؛ ألن القــوة الناعمــة يتــم 
تعريفهــا بأنهــا الوســائل التــي تســتطيع مــن خالهــا إحــدى الــدول تحقيــق 
مــا ترغــب فيــه مــن دولــة أخــرى مــن خــال الشــرعية المتصــورة وجاذبيــة 
الناعمــة هــي  القــوة  بإيجــاز،  المجتمعيــة.12  الفكــر والثقافــة، واألعــراف 

التأثيــر علــى الســلوك دون توجيهــه.

 ربمــا تنجــح الــدول التــي لديهــا مــوارد كافيــة فــي تحقيــق التحــول فــي 
مجــال الطاقــة بممارســة أســاليب “القــوة الصلبــة” القائمــة علــى اإلكــراه 
و/أو دفــع األمــوال،13 ولكــن معظــم الــدول تفتقــر إلــى المــوارد الماديــة 
أهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن  الصلبــة  القــوة  نهــج  لتنفيــذ  الماليــة  و/أو 
سياســاتها الخارجيــة فــي مجــال الطاقــة. ولذلــك ال بــد أن تعتمــد علــى بنــاء 
الثقــة وعاقــات التعــاون مــع الــدول التــي ســتنوي االعتمــاد عليهــا ســواء 
كُمــوّردة أو مســتهلكة للطاقــة. ويدعــم ذلــك الفكــرة التــي تقــول بــأن 
الدبلوماســية الثنائيــة، وهــي أحــد أبــرز الوســائل لممارســة القــوة الناعمــة، 
ضروريــُة للــدول فــي الســعي إلــى تحقيــق مكانــة مناســبة لنفســها فــي 

التحــول فــي مجــال الطاقــة.

دبلوماســية الطاقــة الثنائيــة لــدول مجلــس 
الخليجــي التعــاون 

األهداف اإلستراتيجية

تهــدف  أشــكالها،  بكافــة  الخارجيــة  السياســة  فــي  الحــال  هــو  مثلمــا 
السياســة الخارجيــة للطاقــة إلــى حمايــة ودعــم المصالــح الوطنيــة. وتتمثــل 
مصالــح الطاقــة الوطنيــة فــي األهــداف المجتمعيــة المتعلقــة بالطاقــة، 
ومــن بينهــا حصــول الجميــع علــى الطاقــة الموثوقــة وميســورة التكلفــة 
التــي تدعــم التنميــة االقتصاديــة. ربمــا يكــون أمــن الطاقــة، ويشــمل إتاحــة 
الطاقــة، الســمة اُلمميــزة لسياســات الطاقــة الوطنيــة، ورغــم ذلــك تشــمل 
العناصــر األساســية األخــرى القــدرة علــى تحمــل أســعار الطاقــة، وكفــاءة 
الطاقــة،  قطــاع  وتنظيــم  البيئــة،  علــى  والحفــاظ  الطاقــة،  اســتهاك 

وحوكمــة قطــاع الطاقــة.14

بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، ُيمثــل أمــن إمــدادات الطاقــة 
المحليــة والكفــاءة االقتصاديــة فــي قطــاع الكهربــاء مصــادر اهتمــام بــارزة 
فــي سياســات الطاقــة. ولهــذا فــإن الطاقــة المتجــددة، وتجــارة الكهربــاء، 
واإلمــداد بالغــاز الطبيعــي، والطاقــة النوويــة البــد أن تنهــض بــدور هــام 
الثنائيــة  الخارجيــة وجهــود دبلوماســية الطاقــة  فــي سياســات الطاقــة 

لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.15 

المربع 1:  القوة في عالقات الطاقة

القــوة الصلبــة هــي اإلكــراه والدفــع لتحقيــق أهــداف مــا، فــي حيــن 
أن القــوة الناعمــة هــي الجــذب أو االســتمالة لتحقيــق النتائــج ذاتهــا. 
بّيــن Pascual كيفيــة نجــاح أســاليب القــوة الصلبــة فــي أســواق 
الطاقــة مــن خــال إطــار “القواعــد الســتة”. يعــرض هــذا اإلطــار ســتة 
تدخــات تكتيكيــة تســتطيع الــدول اللجــوء إليهــا للتدخــل في أســواق 
فــي  تحــدد  المؤسســية  والبيئــة  للســوق  عوامــل  وســتة  الطاقــة 
النهايــة مــدى نجــاح هــذه التدخــات فــي تحقيــق النتائــج المنشــودة. 
القواعــد علــى مجموعــة مختــارة مــن  ويتضــح مــن تطبيــق هــذه 
الــدول والمناطــق أن تلــك األســاليب مــن غيــر المحتمــل أن تنجــح 
أثنــاء التحــول فــي مجــال الطاقــة فــي جميــع الــدول، وإنمــا فــي عــدد 
قليــل مــن الــدول التــي لديهــا مــوارد طبيعيــة و/أو عســكرية و/أو 
اقتصاديــة كبيــرة، ومنهــا الصيــن. ولكــن حتــى الصيــن تســتخدم القــوة 

الناعمــة كوســيلة بــارزة لتحقيــق مصالحهــا فــي مجــال الطاقــة.

Sources: Pascual, C. 2015. The New Geopolitics of Energy. 
Columbia Center on Global Energy Policy.; Semkin, N.; Lyyra, 
S.; Sipilä, O. 2017. Global Energy Sector Transitions Will Have an 
Impact on Geopolitics. Pöyry Management Consulting Oy.; Arif, 
B.H. 2017. ‘The Role of Soft Power in China’s Foreign Policy in 
the 21th Century’, International Journal of Social Sciences and 
Educational Studies 3, 94-101; Albert, E. 2018. ‘China’s Big Bet 
on Soft Power’, Foreign Affairs, Council on Foreign Relations.
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 ولكــن بالرغــم مــن أهميــة هــذه العناصــر، فــإن مصــدر االهتمــام األكثــر 
إلحاحــًا فــي سياســات الطاقــة الخارجيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
الناتــج تحديــدًا عــن التحــول فــي مجــال الطاقــة هــو أمــن الطلــب الخارجــي 
علــى الطاقــة لاســتفادة الماليــة مــن مــوارد النفــط والغــاز الموجــودة 
فــي دول مجلــس التعــاون. بخــاف قطــر، والتــي ُتعتبــر ُمصــّدرًا دوليــًا بــارزًا 
للغــاز الطبيعــي الُمســال، ينصــب اهتمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
فــي الوقــت الحالــي بصفــة أساســية علــى تأميــن األســواق لصادراتهــا مــن 

النفــط الخــام والمنتجــات الهيدروكربونيــة.

 بحســب مــا يتضــح فــي الشــكل 1، مــن المتوقــع أن يظــل الطلــب الدولــي 
علــى النفــط الخــام كبيــرًا فــي العقــود القادمــة ولكــن حجــم الطلــب ذاتــه 
يكتنفــه غمــوض شــديد. فــإذا انخفــض الطلــب علــى النفــط انخفاضــًا كبيــرًا 
طبقــًا لمــا يــرد فــي بعــض الســيناريوهات، فــإن ســعر النفــط ســينخفض 
التعــاون  مجلــس  دول  اســتطاعت  لــو  حتــى  أنــه  يعنــي  وهــذا  كذلــك. 
الخليجــي أن تظــل ضمــن ُمصــّدري النفــط البارزيــن ألنهــا مــن المنتجيــن 
منخفضــي التكلفــة، فــإن العائــدات الحكوميــة الناتجــة يمكــن أن تتأثــر تأثــرًا 
ســلبيًا شــديدًا. فعلــى ســبيل المثــال فــي ســيناريو ذروة الطلــب علــى 
 (IEEJ( النفــط الــذي وضعــه معهــد اليابــان للجوانــب االقتصاديــة للطاقــة
)الجــدول 1(، فــإن التحــول واســع النطــاق إلــى الســيارات الكهربائيــة يقلــل 
الطلــب العالمــي علــى النفــط إلــى 88.7 مليــون برميــل فــي اليــوم بحلــول 
2050، وهــذا يقــل بمعــدل 33 مليــون برميــل فــي اليــوم مقارنــة بســيناريو 
النهــج المعتــاد )الشــكل 1(. التأثيــر المتوقــع علــى دول الشــرق األوســط 
فــي هــذا الســيناريو هــو فقــدان 1.6 تريليــون دوالر أمريكــي مــن عائــدات 
تصديــر النفــط فــي 2050، وهــو مــا يعــادل نســبة %13 مــن إجمالــي الناتــج 
المحلــي االســمي لهــذه الــدول، ويقــوم بصفــة أساســية علــى انخفــاض 
أســعار النفــط وليــس انخفــاض الطلــب علــى النفــط القــادم مــن الشــرق 

األوســط.

االنخفــاض الكبيــر فــي عائــدات الصــادرات النفطيــة ســيكون لــه تأثيــر كبيــر 
على دول مجلس التعاون الخليجي في ظل هياكلها االقتصادية الحالية. 
حيــث تحصــل كل دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أكثــر مــن %50 مــن 
عائداتهــا الماليــة مــن صــادرات النفــط والغــاز، وأي تنويــع ملحــوظ فــي 
إجمالــي الناتــج المحلــي يســتند فــي معظمــه إلــى االســتثمارات واإلنفــاق 
النفــط والغــاز.16 ولهــذا  الصــادرات مــن  باســتخدام عائــدات  يتــم  الــذي 
مــن المهــم للغايــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي تنويــع اقتصاداتهــا 
لتقليــل نســبة هــذا االعتمــاد.17  تشــمل جهــود التنويــع تركيــزًا متزايــدًا علــى 
البتروكيمياويــات لاســتفادة الماليــة مــن عائــدات النفــط والغــاز عــاوة 
علــى اســتحداث قطاعــات اقتصاديــة جديــدة ال ترتبــط ارتباطــًا مباشــرًا 

بالنفــط والغــاز.

التحــول فــي مجــال  التعــاون الخليجــي فــي   فــي ســياق دول مجلــس 
الطاقــة، فــإن أولويــة جهودهــا فــي دبلوماســية الطاقــة ينبغــي أن تدعــم 
ــر  االســتفادة الماليــة بعيــدة المــدى مــن المــوارد الهيدروكربونيــة وتطوي
قطاعــات تتســم بالتنــوع االقتصــادي. وتعتبــر العاقــات مــع آســيا لهــا 
ــة فــي  ــط المتنامي ــن.18  ســاعدت الراوب ــا األولويتي ــة خاصــة فــي كلت أهمي
مجــال الطاقــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي واقتصــادات الــدول 
آســيا  نحــو  الخليجيــة  التجاريــة  العاقــات  دفــة  توجيــه  فــي  اآلســيوية 
ــا  ــان والهنــد وكوري ــرة،19 حيــث أصبحــت الصيــن والياب فــي الســنوات األخي
الجنوبيــة بمثابــة شــركاء إقليمييــن حيوييــن فــي ضــوء المعــدالت الحاليــة 
للــواردات الهيدروكربونيــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي )الشــكل 

.(2
 

ربمــا تكــون الصيــن هــي أهــم دولــة آســيوية مــن الناحيــة اإلســتراتيجية 
فــي ِظــل التوقــع بــأن مبــادرة الحــزام والطريــق التــي ســتنفذها ُيمكــن 
أن تحقــق منافــع اقتصاديــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بمــا يتجــاوز 
تجــارة الطاقــة بكثيــر.20 ومــع ذلــك ينبغــي علــى دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي أن تحتفــظ بعاقــات متنوعــة فــي مجــال الطاقــة مــع مختلــف 
الــدول اآلســيوية بســبب األهميــة  اإلســتراتيجية لحفــظ التــوازن فــي قــوة 

العاقــات مــع الصيــن.

)IEEJ ومعهد Equinor الشكل 1: الطلب العالمي المتوقع على النفط )سيناريوهات
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ثنائيــة  دبلوماســية  عاقــات  لتطويــر  إســتراتيجي  إطــار  صياغــة  عنــد 
فــإن  اآلســيوية،  والــدول  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  بيــن  خاصــة 
الطاقــة ســتكون فــي قلــب هــذا اإلطــار. وســيكون تطويــر البنيــة التحتيــة 
واالســتثمار فــي المســتوى التالــي مــن العاقــات، وأخيــرًا يكــون التطويــر 
المشــترك للتقنيــات المتقدمــة هــو أقصــى الطموحــات. يبنــي هــذا اإلطــار 
الــوارد فــي الشــكل )3(، والــذي يتوافــق مــع النهــج الواضــح للصيــن فــي 
التعامــل مــع الــدول العربيــة،21 علــى عاقــات الطاقــة الثنائيــة الحاليــة، 
ويهــدف إلــى تعزيــز جهــود التنويــع االقتصــادي فــي دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي.

التطبيق على دولة اإلمارات العربية المتحدة

فــي  للغايــة  نشــطًة  جهــودًا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تبــذل 
عاقاتهــا الخارجيــة، حيــث أقامــت عاقــات دبلوماســية مــع 189 دولــة 
ســفارة   110 واســتضافة  الخــارج،  فــي  ســفارة   82 بإنشــاء  وعززتهــا 
أجنبيــة و15 منظمــة إقليميــة ودوليــة فــي الدولــة.22  وفــي إطــار دعــم 
 2017 فــي  الدولــة  أعلنــت  اإلمــارات،  لدولــة  الدبلوماســية  الجهــود 
تعزيــز ســمعة  إلــى  تهــدف  والتــي  الناعمــة،  القــوة  إســتراتيجية  إطــاق 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الخــارج مــن خــال تعريــف العالــم 
بهويتهــا وتراثهــا وثقافتهــا ومســاهماتها الدوليــة.23 وتقــوم أســس هــذه 
اإلغاثــة  ومنهــا  أشــكالها،  بمختلــف  الدبلوماســية  علــى  اإلســتراتيجية 

واالقتصــادي. والثقافــي  واألكاديمــي  العلمــي  والتعــاون  اإلنســانية 

 
علــى  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  اإلســتراتيجي  للتركيــز  ونظــرًا 
الدبلوماســية فــي الشــؤون الخارجيــة،24 فإنهــا بمثابــة دراســة حالــة ممتــازة 
الــدول الرئيســية  لدبلوماســية الطاقــة الثنائيــة مــن حيــث قيــام إحــدى 
الدوليــة  العاقــات  فــي  باالنخــراط  بالمبــادرة  والغــاز  للنفــط  المصــدرة 
للتحــول الدولــي فــي مجــال الطاقــة. ومــن المهــم هنــا التنويــه بــأن دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة تتألــف مــن ســبعة إمــارات مختلفــة، وكل إمــارة 
لهــا الحــق بموجــب الدســتور فــي تنفيــذ سياســاتها الخاصــة فيمــا يتعلــق 
بتطويــر مواردهــا مــن النفــط والغــاز.25  ويوجــد فــي إمــارة أبــو ظبــي نســبة 
اإلمــارات  دولــة  فــي  المؤكــدة  والغــاز  النفــط  مــوارد  مــن  تقريبــًا   94%
العربيــة المتحــدة، ولــذا فإنهــا اإلمــارة محــل االهتمــام البــارز فــي هــذه 

الورقــة البحثيــة وفــي صناعــة الطاقــة الدوليــة بصفــة عامــة.

يتولــى المجلــس األعلــى للطاقــة فــي إمــارة أبو ظبي، والذي يرأســه رئيس 
دولــة اإلمــارات العربيــة  المتحــدة، المســؤولية عــن صياغــة السياســات 
أبــو ظبــي  بتــرول  شــركة  إدارة  علــى  والرقابــة  البتــرول  لصناعــة  العامــة 
العمليــات  المســؤولية عــن  أدنــوك  )أدنــوك(. وتتولــى شــركة  الوطنيــة 
المجلــس  تعليمــات  وُتنّفــذ  ظبــي،  أبــو  فــي  البتــرول  لصناعــة  اليوميــة 
األعلــى للبتــرول. وتعتبــر شــركة أدنــوك فــي موقــع يؤهلهــا لانخــراط 
فــي دبلوماســية الطاقــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ ألن الدكتــور 
ســلطان الجابــر، المديــر التنفيــذي الحالــي لهــا، هــو أيضــًا وزيــر دولــة. ويثبــت 
هــذا االرتبــاط القــوي بيــن أدنــوك ووزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي ُبعــد 
نظــر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فيمــا يتعلــق بدبلوماســية الطاقــة.

الشكل 2: عائدات تصدير النفط لدول مجلس التعاون الخليجي بحسب سوق التصدير )2016(

Data source: resourcetrade.earth. ‘Chatham House ‘ website.  Accessed 18 October 2018.
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اســتنادًا إلــى بيانــات تجــارة المــواد الهيدروكربونيــة، فــإن أبــرز العاقــات 
فــي مجــال الطاقــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الوقــت الحالــي 
وســنغافورة،  الجنوبيــة،  وكوريــا  واليابــان،  والهنــد،  الصيــن،  مــع  هــي 
وتايانــد. )انظــر الشــكل 2(. وتظهــر كل واحــدة مــن هــذه الــدول بقــوٍة 
فــي السياســة الخارجيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ليــس كســوق 
للصــادرات النفطيــة وحســب وإنمــا فــي العاقــات االقتصادية والعاقات 

فــي مجــال الطاقــة بصفــة عامــة.

عنــد الحديــث عــن تصنيــف العاقــات الدبلوماســية الثنائيــة مــن حيــث 
كونهــا خاصــًة أو عاديــًة أو ضعيفــًة فــإن كل دولــة مــن الشــركاء التجارييــن 
الرئيســيين لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال الطاقــة تربطهــا 
عاقــة خاصــة بالدولــة )انظــر  الجــدول2(. ولكــن ُرِفعــت العاقــات الخاصــة 
مــع دول شــمال شــرق آســيا والهنــد منــذ بدايــة 2017 إلــى المســتوى 
مــن  أعلــى  درجــًة  باعتبــاره  إليــه  النظــر  يمكــن  والــذي  “اإلســتراتيجي”، 
الثنائيــة  الدبلوماســية  االجتماعــات  فــإن  وكذلــك  الخاصــة.  العاقــات 
ــارزة، التــي تــم خالهــا اإلعــان عــن هــذه العاقــات المعــززة، أســفرت  الب

أيضــًا عــن توســيع عاقــات الشــراكة فــي مجــال الطاقــة.

المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  بيــن  الثنائيــة  للعاقــات  التعزيــز  هــذا 
وشــركائها اآلســيوين فــي هــذه المرحلــة المبكــرة مــن التحــول فــي مجــال 
علــى  الطلــب  انخفــاض  ســيجبر  حيــث  المنطقــي.  أساســه  لــه  الطاقــة 
النفــط وانخفــاض أســعاره المنتجيــن ذوي التكلفــة العاليــة علــى الخــروج 
مــن الســوق، ممــا يجعــل الــدول المســتوردة للنفــط أكثــر اعتمــادًا علــى 
المنتجيــن منخفضــي التكلفــة مــن الشــرق األوســط.26 ولهــذا الســبب، 
الطاقــة  التــي ســتواصل اســتيراد  ينبغــي علــى االقتصــادات اآلســيوية، 
إلــى الدخــول فــي عاقــات شــراكة بعيــدة  بكميــات كبيــرة، أن تســعى 
المــدى إلمــدادات الطاقــة مــع الــدول المســتقرة التــي مــن المتوقــع أن 
تظــل ضمــن مصــدري النفــط والغــاز علــى المــدى البعيــد. ودولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي مــكان يؤهلهــا تمامــًا لاضطــاع بهــذا الــدور فــي 
والــذي  الجــاري  االقتصــادي  والتنويــع  الســليمة  السياســية  البيئــة  ِظــل 

يهــدف إلــى بنــاء أســس اقتصاديــة قويــة.27

اآلســيوية  الــدول  مــع  الخاصــة  الدبلوماســية  العاقــات  إقامــة  بعــد 
الرئيســية، ســارت العاقــات اإلماراتيــة البــارزة فــي مجــال الطاقــة بخطــى 
جيــدة، حيــث أعلنــت شــركة أدنــوك مؤخــرًا عــن منــح امتيــازات نفطيــة بريــة 
وبحريــة لشــركات نفــط مــن الصيــن، واليابــان، وكوريــا الجنوبيــة، والهنــد  
)انظــر  الشــكل 4(. إضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن إطــاق أدنــوك للجولــة 
األولــى مــن نوعهــا لتراخيــص التنقيــب واالستكشــاف فــي 2018 مــن 

المحتمــل أن يجــذب اســتثمارات آســيوية إضافيــة إلــى قطــاع الغــاز والنفــط 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وال ســيما مــن الصيــن.28

ومــن الجديــر بالذكــر أن ُعمــق العاقــات بيــن دولــة اإلمــارات والصيــن 
يتخطــى العاقــات التــي أقامتهــا شــركة أدنــوك. حيــث أنشــأت شــركة 
مبادلــة لاســتثمار، وهــي شــركة اســتثمارية عالميــة تســتثمر فــي قطاعــات 
صاحــب  إدارتهــا  مجلــس  ويــرأس  ظبــي  أبــو  إلمــارة  مملوكــة  متنوعــة 
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبــو ظبــي، فــي 2018 
صنــدوق االســتثمار المشــترك بيــن دولــة اإلمــارات والصيــن كشــراكة بيــن 
وإدارة   China Development Bank Capital ومؤسســة  مبادلــة، 
النقــد األجنبــي فــي الصيــن.29 ومــن المقــرر أن يســتثمر هــذا الصنــدوق 
فــي مشــاريع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والصيــن، ويعتبــر مثــااًل 
علــى المســتوى الثانــي مــن العاقــات اإلســتراتيجية بيــن دول مجلــس 
االســتثمارات  فــي  والمتمثــل  اآلســيوية  والــدول  الخليجــي  التعــاون 

ومشــاريع تطويــر البنيــة التحتيــة المشــتركة )الشــكل 3).

فــي  والعاقــات  االقتصاديــة  للعاقــات  البالغــة  األهميــة  ضــوء  فــي 
مجــال الطاقــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والصيــن، تــم إطــاق 
األســبوع اإلماراتي-الصينــي والــذي ســينعقد ســنويًا فــي كلتــا الدولتيــن 
الثقافيــة  الدبلوماســية  وهــذه  المتبــادل.30  الثقافــي  التواصــل  لدعــم 
هــي تجســيد حــي إلســتراتيجية القــوة الناعمــة لدولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة.

قامــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كذلــك بتعزيــز العاقــات فــي 
مجــال الطاقــة مــع اليابــان، وهــي أكبــر ســوق لصــادرات النفــط اإلماراتيــة 

فــي الوقــت الحاضر)الشــكل 2).

للعالقــات  اإلســتراتيجي  العمــل  إطــار   :3  الشــكل 
الخليجــي التعــاون  مجلــس  لــدول  الخاصــة  الثنائيــة 

2:  العالقــات الثنائيــة فــي مجــال الطاقــة  ــع   المرب
 بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والصيــن

أصبحــت الصيــن فعــًا مــن خــال شــركة البتــرول الوطنيــة الصينيــة 
اإلمــارات  بدولــة  والغــاز  النفــط  قطــاع  فــي  بــارزًا  طرفــًا   ,)CNPC(
العربيــة المتحــدة. ولــم تحصــل شــركة البتــرول الوطنيــة الصينيــة علــى 
حصــص فــي االمتيــازات البريــة والبحريــة التــي طرحتهــا شــركة أدنــوك 
 2018 يوليــو  فــي  كذلــك  أدنــوك  شــركة  أرســت  وإنمــا  وحســب، 
عقــدًا بقيمــة 1.6 مليــار دوالر أمريكــي علــى شــركة BGP التابعــة 
لشــركة البتــرول الوطنيــة الصينيــة إلجــراء مســح زلزالــي ثاثــي األبعــاد 
للمناطــق البريــة والبحريــة، ومــن المقــرر اكتمــال هــذا المســح فــي 

عــام 2024.

ويأتــي هــذا التطــور فــي العاقــات عقــب الحصــة التــي تــم منحهــا 
 2014 فــي   40% وقدرهــا  الصينيــة  الوطنيــة  البتــرول  لمؤسســة 
فــي مشــروع الياســات المشــترك مــع شــركة أدنــوك. وكذلــك فــإن 
مؤسســة البتــرول الوطنيــة الصينيــة فــي موقــع يؤهلهــا للمشــاركة 
فــي تطويــر حقــول الغــاز الحامــض الوفيــرة فــي أبــو ظبــي، وذلــك 
تزامنــًا مــع ســعي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لزيــادة إنتاجهــا 

مــن الغــاز الطبيعــي.

البتروليــة  واالنشــاءات  للهندســة  الصينيــة  الشــركة  وشــاركت 
)CPECC( نيابــة عــن الصيــن فــي إنشــاء خــط أنابيــب حبشــان-الفجيرة 
بطاقــة 1.5 مليــون برميــل فــي اليــوم، والــذي يســمح بتحميــل النفــط 
الخــام اإلماراتــي علــى الســفن دون الحاجــة للمــرور فــي مضيــق هرمز.

Source: Middle East Economic Survey (MEES) 61 (2018), 2.
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الجدول2: أبرز العالقات الثنائية لدولة اإلمارات العربية المتحدة مع الدول اآلسيوية 

أبرز الفعاليات الدبلوماسية منذ 2016
 نوع

 العالقات
الثنائية

 السفارات الخارجية
 لدولة اإلمارات

العربية المتحدة
المنطقة الدولة

جوانب الطاقة الفعاليات التاريخ
وشركة  أدنوك  شركة  بين  الشراكة   •
في  إستراتيجية  مشاريع  لتنفيذ   CNPC

قطاع النفط والغاز.
في  المتقدم  التعاون  بشأن  االتفاق   •
مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهيئة 

الطاقة الوطنية الصينية.
أكبر  في  واالستثمار  الشراكة  اتفاق   •
مشروع للطاقة الشمسية في العالم في 

دبي.

جين  شي  الصيني  الرئيس  زيارة   •
العربية  اإلمارات  دولة  إلى  بينج 

المتحدة.
مستوى  رفع  على  االتفاق   •
دولة  بين  اإلستراتيجية  الشراكة 
والصين  المتحدة  العربية  اإلمارات 
إلى   2012 في  إنشاؤها  تم  والتي 

»شراكة إستراتيجية شاملة«

21 يوليو 
2018

خاصة
)شراكة 

إستراتيجية 
شاملة(

بكين، تم إنشاؤها 
في 1987

شمال شرق 
آسيا الصين

• أعادوا التأكيد مجددًا على عزمهم على 
قطاع  في  المشتركة  المشاريع  توسيع 
إدخال  مع  عليه  هي  مما  بأكثر  الطاقة 
ومشاريع  والمتجددة  النظيفة  الطاقة 
والمصب  المنبع  في  والغاز  النفط 
ومنها  األساسية  والقدرات  والتقنيات 
وإنترنت  والروبوت  اإللكتروني  األمن 
األشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء 
ضمن  النانو  وتكنولوجيا  االصطناعي، 

مجاالت التعاون.

شنزوا  الياباني  الوزراء  رئيس  زيارة   •
العربية  اإلمارات  دولة  إلى  آبي 

المتحدة.
وتعزيز  توسيع  على  االتفاق   •
بين  القائمة  اإلستراتيجية  الشراكة 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
إستراتيجية  “شراكة  لتصبح  واليابان 

شاملة”.

30 أبريل 
2018

خاصة
)شراكة 

إستراتيجية 
شاملة(

طوكيو، تم 
إنشاؤها في 

1973

شمال شرق 
آسيا  اليابان

• االحتفال باكتمال اإلنشاءات في المفاعل 
النووي األول ضمن محطة براكة للطاقة 
بين  اإلستراتيجية  الشراكة  )تعتمد  النووية 
وكوريا  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
التكنولوجيا  استخدام  على  كبيرًا  اعتمادًا 

الكورية في البرنامج النووي اإلماراتي(
• االتفاقات في مجاالت العلوم والطاقة 

المتجددة.

إلى  ان  جيه  مون  الرئيس  زيارة   •
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مستوى  رفع  على  االتفاق   •
دولة  بين  اإلستراتيجية  الشراكة 
واليابان  المتحدة  العربية  اإلمارات 
إلى   2009 في  إنشاؤها  تم  والتي 

“شراكة إستراتيجية خاصة”

25 مارس 
2018

خاصة
 شراكة)

 إستراتيجية
)خاصة

سيؤول، تم 
إنشاؤها في 

1987

شمال شرق 
آسيا

 كوريا 
الجنوبية

الثنائية  العاقات  تعزيز  ُسبل  مناقشة   •
التجارة  مجاالت  في  بالتعاون  واالرتقاء 

واالستثمار والسياحة واألمن الغذائي.

• زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد 
والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان،  آل 

الدولي، إلى سنغافورة.

11 مايو 
2018 خاصة

سنغافورة، تم 
إنشاؤها في 

1985

جنوب شرق 
آسيا  سنغافورة

لدعم  تاياند  جاهزية  مدى  مناقشة   •  
األمن الغذائي في دولة اإلمارات العربية 
اإلمارات  دولة  دعم  مقابل  في  المتحدة 

العربية المتحدة لتاياند في أمن الطاقة.

• زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد 
والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان،  آل 
أول  لحضور  تاياند  إلى  الدولي، 
دولة  بين  المشتركة  للجنة  اجتماع 

اإلمارات العربية المتحدة وتاياند.

13 مايو 
2016 خاصة

بانكوك، تم 
إنشاؤها في 

1998

جنوب شرق 
آسيا  تاياند

• اتفاق على تخزين مخزون إستراتيجي من 
عليه  التوقيع  تم  الهند  في  الخام  النفط 
 Strategic ومؤسسة  أدنوك  شركة  بين 
 (Petroleum Reserves Ltd (ISPRL

الهندية.

• زيارة صاحب السمو الشيخ محمد 
أبو  عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد  بن 
القائد األعلى للقوات  ظبي ونائب 

المسلحة، إلى الهند.
الشراكة  تنفيذ  على  االتفاق   •
بين  الشاملة  الثنائية  اإلستراتيجية 

البلدين.

26 يناير 
2017

خاصة
)شراكة 

إستراتيجية(

نيودلهي، تم 
إنشاؤها في 

1972
جنوب آسيا  الهند
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 وحصلــت اليابــان علــى حصــص فــي امتيــاز نفطــي بــري فــي أبــو ظبــي، 
عــاوة علــى عــدة امتيــازات نفطيــة بحرية من شــركة أدنوك. ومن المنتظر 
أن تظــل اليابــان مــن خــال هــذه االمتيــازات شــريكًا نفطيــًا لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة حتــى عــام 2058 علــى األقــل )الشــكل 4(. وبالتشــابه 
مــع العاقــات مــع الصيــن، ُتقيــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة روابــط 
اســتثمارية قويــة مــع اليابــان فــي إطــار الشــراكة اإلســتراتيجية الشــاملة بيــن 

اليابــان ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.31

فــي حيــن أن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تحركــت بوضــوح لتطويــر 
العاقــات اإلســتراتيجية مــع الــدول اآلســيوية فــي خطــط تطويــر التنقيــب 
الــذي  اإلماراتــي  الطمــوح  أن  إال  ككل  واالســتثمارات  واالستكشــاف 
فــي مجــال  بقــوة  الدفــع  هــو  والغــاز  النفــط  فــي قطــاع  ظهــر مؤخــرًا 
البتروكيماويــات. وهــذا القطــاع هــو أســرع القطاعــات نمــوًا فــي الطلــب 
العالمــي علــى النفــط32  ولهــذا لــه أهميــة فــي االســتفادة الماليــة بعيــدة 
المــدى مــن مــوارد النفــط والغــاز الوفيــرة فــي الدولــة.  تســتثمر شــركة 
أدنــوك مبلغــًا وقــدره 45 مليــار دوالر أمريكــي بحلــول 2025 لتطويــر أبــو 
ظبــي لتصبــح، بحســب مــا تأمــل الشــركة، أكبــر مجمــع متكامــل للتكريــر 
والبتروكيمياويــات فــي العالــم، وتســتحوذ أيضــًا علــى حصــص في مشــاريع 

المصــب فــي الخــارج لتأميــن األســواق النهائيــة لمنتجاتهــا.33

وتســعى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أيضــًا إلــى الدخــول فــي شــراكة 
مــع الــدول األخــرى لتطويــر قدراتهــا فــي التكريــر والبتروكمياويــات فــي 
الخــارج بــداًل مــن قيــام هــذه الــدول بتطويــر قدراتهــا بمفردهــا. ويتضــح 
االلتــزام اإلســتراتيجي لشــركة أدنــوك تجــاه المشــاريع الخارجيــة مــن خــال 
 Ratnagiri مجمــع  فــي  الشــركة  عليهــا  التــي حصلــت   25% الـــ  حصــة 
الهنــدي المقتــرح فــي مجــال التكريــر والبتروكمياويــات.34 وهــذا المشــروع 
هــو المشــروع األول لشــركة أدنــوك لاســتثمار فــي صناعــات المصــب، 

ويعقــب إنشــاء الشــراكة اإلســتراتيجية الثنائيــة الشــاملة مــع الهنــد فــي 
2017  )انظــر  الجــدول2).

اإلمــارات  دولــة  جهــود  مبادلــة  تدعــم شــركة  أدنــوك،  وبجانــب شــركة 
خــال  مــن  المصــب  صناعــات  فــي  نشــاطها  فــي  المتحــدة  العربيــة 
االســتثمارات فــي الخــارج. حيــث صــرح المديــر التنفيــذي لشــركة مبادلــة 
للثــورة  “محفــز  هــي  البتروكمياويــات  بــأن  والبتروكيمياويــات  للبتــرول 
الصناعيــة الجديــدة” وأن االســتثمارات األخيــرة لشــركة مبادلــة فــي هــذا 

الشــعور.35 هــذا  تعكــس  المجــال 

الطاقــة  لدبلوماســية  بــارز  هــدف  بوضــوح  هــي  آســيا  أن  مــن  وبالرغــم 
الثنائيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إال أنــه ال يجــب إغفــال أن الــدول 
اإلقليميــة واألوروبيــة ســوف تنهــض بــدور هــام فــي مســتقبل الطاقــة 
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. تتضــح قــوة العاقــات الدبلوماســية 
بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وبيــن المملكــة المتحــدة وفرنســا 
فــي المشــاركة الملحوظــة لشــركة BP وتوتــال فــي تطويــر حقــول النفــط 
البريــة والبحريــة فــي أبــو ظبــي )الشــكل 4).36  ُأقيمــت الشــراكة الثنائيــة 
والتــي  وروســيا،  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  بيــن  اإلســتراتيجية 
تشــمل أمــن الطاقــة واألمــن اإلقليمــي كعناصــر تأسيســية، فــي يونيــو 
2018 لدعــم المصالــح المشــتركة فــي قطاعــات النفــط والغــاز والطاقــة 
النوويــة.37 وتبنــي هــذه العاقــات علــى إنشــاء مبادلــة لصندوق االســتثمار 
R-(2 مليار دوالر أميركي، بهدف االســتثمار في روســيا  المشــترك بقيمة
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  بيــن  الثنائيــة  العاقــات  أهميــة  وترجــع    )DIF
المتحــدة وروســيا فــي جــزء منهــا إلــى المصلحــة المشــتركة للدولتيــن فــي 
إطالــة الحيويــة االقتصاديــة لطاقــة النفــط والغــاز. وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
تشــير االقتراحــات إلــى روســيا كحليــف لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

ــج.38 فــي إرســاء االســتقرار الجيوسياســي فــي الخلي

بحرية لشركة أدنوك  رية وال ب ازات ال ي الشكل 4: شركاء االمت

Sources: author; maps: Total 2018; JODCO 2018
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ولمــا كانــت التوقعــات تبيــن أن الــذكاء االصطناعــي ســيكون لــه تلــك اآلثــار 
االقتصاديــة الكبيــرة علــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــإن اســتغال 
الــذكاء  فــي  للغايــة  المتقدمــة  الــدول  مــع  القويــة  الثنائيــة  العاقــات 
للتحــول  بهــا  والموصــى  الهامــة  اإلســتراتيجيات  أحــد  هــو  االصطناعــي 
فــي مجــال الطاقــة فــي الدولــة. ومثلمــا هــو الحــال فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، أطلقــت كل مــن الصيــن، واليابــان، وكوريــا الجنوبيــة، 
 ،2017 منــذ  االصطناعــي  للــذكاء  إســتراتيجيات  والهنــد  وســنغافورة، 
والتــي تضــع األســس للتعــاون الدولــي حــول الــذكاء االصطناعــي. ولكــن 
لــم تدخــل إال الهنــد حتــى اآلن فــي اتفاقــات رســمية مــع دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة للتعــاون الثنائــي حــول الــذكاء االصطناعــي. ولهــذا تحتــاج 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى توســيع عاقاتهــا الدوليــة حــول 
الــذكاء االصطناعــي، والصيــن لهــا أهميــة خاصــة فــي هــذا المجــال فــي 
ضــوء خطتهــا الطموحــة لتصبــح الدولــة الرائــدة علــى مســتوى العالــم فــي 

تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي بحلــول 2030. 42

التوصيات في مجال السياسة الخارجية
تهــدف دبلوماســية الطاقــة الثنائيــة إلــى تحقيــق أمــن الطاقــة للــدول 
علــى المــدى البعيــد وضمــان الرخــاء االقتصــادي لهــا مــن خــال تعزيــز 
العاقــات الخارجيــة مــع مــوردي ومســتهلكي الطاقــة.  بالتشــابه مــع 
المزدوجــة  المصلحــة  تتمثــل  األخــرى،  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
ــة الناتجــة عــن التحــول فــي مجــال الطاقــة  لدبلوماســية الطاقــة اإلماراتي
فــي تطويــر الفــرص التجاريــة لاســتفادة الماليــة مــن مــوارد النفــط والغــاز 
للدولــة، وضمــان التنويــع االقتصــادي الــذي يقلــل مــن االعتمــاد علــى 
والتحليــل  االعتبــارات  هــذه  ضــوء  وفــي  النفطيــة.  الصــادرات  عائــدات 
المبيــن فــي هــذه الورقــة البحثيــة، نقتــرح التوصيــات التاليــة فــي مجــال 
السياســة الخارجيــة للتعــاون الثنائــي فــي مجــال الطاقــة ونبيــن كيفيــة 

تنفيذهــا فــي الدولــة:.

فائــدة  لهــا  التــي  الــدول  مــع  خاصــة  ثنائيــة  عالقــات  إقامــة   •
إســتراتيجية للدولــة أثنــاء التحــول فــي مجــال الطاقــة. أقامــت 
ــة المتحــدة فعــًا عاقــات ثنائيــة إســتراتيجية  ــة اإلمــارات العربي دول
الهاميــن  الشــركاء  مــن  تعتبــر  التــي  الــدول  مــن  عــدد  مــع  خاصــة 
إقامــة  يتــم  ربمــا  بالطاقــة.  وأســباب متعلقــة  اقتصاديــة  ألســباب 
عاقــات خاصــة إضافيــة مــع الــدول التــي لديهــا قــدرات قويــة فــي 

البتروكمياويــات. ومنهــا  الرئيســية  النمــو  مجــاالت 

يتجــاوز  بمــا  الرئيســية  الوطنيــة  المعنيــة  الجهــات  إشــراك   •
الــوزارة أو اإلدارة التــي تتولــى الشــؤون الخارجيــة، وذلــك مــن 
أجــل إقامــة عالقــات ثنائيــة خاصــة. تقتضــي العاقــات الثنائيــة 
الخاصــة مشــاورات منتظمــة بيــن الشــركاء مــن الــدول وبيــن القيــادة 
هــذه  وتســتلزم  المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  السياســية 
الدولــي،  والتعــاون  الخارجيــة  وزارة  مشــاركة  بالطبــع  المشــاورات 
فــي  األخــرى  الــوزارات  لتشــمل  نطاقهــا  توســيع  ينبغــي  ولكــن 
الدولــة التــي تتولــى قضايــا الطاقــة والصناعــة والبيئــة والتكنولوجيــا. 
وتنهــض المؤسســات مثــل أدنــوك ومبادلــة فعــًا بــدور دبلوماســي 
هــام فــي دبلوماســية الطاقــة الثنائيــة ومشــاركتها لهــا أهميــة فــي 

هــذا الشــأن.

الطاقــة  عالقــات  فــي  الناعمــة  القــوة  واســتغالل  تطويــر   •
الثنائيــة. طبقــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة القــوة الناعمــة 
الثنائيــة  االســتثمارية  العاقــات  مــن  العديــد  خــال  مــن  بفعاليــة 
التــي نفذتهــا شــركة مبادلــة وغيرهــا مــن المؤسســات الحكوميــة 
خطــوًة  اإلماراتي-الصينــي  األســبوع  إقامــة  ويعتبــر  اإلماراتيــة. 

المصالــح المشــتركة إلرســاء االســتقرار الجيوسياســي فــي الخليــج وطاقــة 
النفــط والغــاز هــي أيضــًا األســاس فــي الشــراكة اإلســتراتيجية التــي تــم 
تشــكيل  تــم  حيــث  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  مــع  مؤخــرًا  تعزيزهــا 
لجنــة للتعــاون والتنســيق المشــترك بيــن اإلمــارات والســعودية لتغطــي 
ــة  ــة والتجاري )JCC( “كافــة المجــاالت العســكرية والسياســية واالقتصادي
المشــترك  التعــاون والتنســيق  لجنــة  البلديــن. وتتولــى  بيــن  والثقافيــة” 
مســؤولية تنفيــذ “إســتراتيجية العــزم” بيــن دولــة اإلمــارات العربية المتحدة 
والمملكــة العربيــة الســعودية، وتنشــئ نمطــًا جديــدًا للتعــاون الثنائــي فــي 
ضــوء األزمــة الحاليــة فــي العاقــات بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجي.39 

وفــي حيــن أنــه مــن الواضــح أن العاقــات الثنائيــة الخاصــة لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي مجــال الطاقــة منظمــة تنظيمــًا جيــدًا إال أن أنشــطة 
التطويــر المشــترك للقــدرات التكنولوجيــة المتطــورة، بحســب مــا يتضــح 
فــي الشــكل )3(، يمكــن توســيعها بأكثــر ممــا هــي عليــه اآلن. ويتمثــل 
مجــال التكنولوجيــا المتطــورة الــذي مــن المحتمــل أن يكــون لــه أكبــر تأثيــر 
علــى طمــوح دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتحقيــق اقتصــاد متنــوع 
ــرات  ــذكاء االصطناعــي. وتشــير بعــض التقدي قائــم علــى المعرفــة فــي ال
إلــى أن الــذكاء االصطناعــي قــد يســهم بنســبة تصــل إلــى 96 مليــار دوالر 
أمريكــي فــي إجمالــي الناتــج المحلــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
بحلــول 2030 وبمبلــغ يصــل إلــى 182 مليــار دوالر أمريكــي فــي إجمالــي 

القيمــة المضافــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بحلــول 2035. 40

 

ســيتم تحقيــق تلــك المنافــع الواســعة مــن خــال تعلــم اآللــة وغيرهــا مــن 
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي التــي تدعــم جهــود دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة فــي تطويــر النظــم اآلليــة، وتعزيــز القــدرات البشــرية، وتحفيــز 
إمكانــات االبتــكار األساســية فــي الدولــة. فضــًا عــن ذلــك فــإن الــذكاء 
الرقميــة فــي قطــاع  النظــم  لــه دور حاســم فــي تطبيــق  االصطناعــي 
المتحــدة  العربيــة  الطاقــة41  ويمكــن أن يدعــم جهــود دولــة اإلمــارات 
فــي دمــج تقنيــات الطاقــة المتجــددة فــي قطــاع الكهربــاء بالدولــة، ممــا 
ينشــئ نظــام نقــل ذكــي ويقلــل تكاليــف اإلنتــاج النفطــي فــي الدولــة 

لتحســين هامــش الربحيــة بعيــد المــدى للصــادرات النفطيــة.

المربــع 3:  اســتثمارات شــركة مبادلــة فــي صناعــات المصــب 

وشــركة توتــال  شــركتا  أنشــأت   ،2018 أوائــل   Novealis فــي 
Holdings التابعــة لمبادلــة، والتــي تتكــون مــن الشــركات التابعــة 
ــة( ونوفــا) Borealis لمبادلــة  مملوكــة بنســبة %64 لشــركة مبادل
ومقرهــا مبادلــة  لشــركة   100% بنســبة  )مملوكــة   للكيماويــات 
 كنــدا(، مشــروعًا مشــتركًا بقيمــة 1.7 مليــار دوالر أمريكــي إلنتــاج
تكســاس، آرثــر،  مينــاء  فــي   50:50 أســاس  علــى   البتروكمياويــات 
األمريكيــة المتحــدة  .بالواليــات 

 فضــًا عــن ذلــك، فــإن مبادلــة وأدنــوك تمتلــكان معــًا أكبــر شــركة
 إلنتــاج البتروكيماويــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وهــي
 شــركة بــروج )مملوكــة بنســبة %60 لشــركة أدنــوك ونســبة 40%
فــي ،Borealis لشــركة  64% نســبة  مبادلــة  شــركة   وتمتلــك 
Borealis مباشــرًة ونســبة %24.9 مــن OMV النمســاوية والتــي 
%36 فــي بــروج فــي .)Borealis تمتلــك حصــة   وتمتلــك شــركة 
 الوقــت الحالــي ثاثــة مصانــع للبولــي إليفيــن فــي أبــو ظبــي بطاقــة
 إنتاجيــة إجماليــة قدرهــا 4.3 مليــون طــن فــي الســنة. ومــن المتوقــع
تنفيــذ مــع  ملحوظــًة  زيــادًة  اإلنتاجيــة  الطاقــة  هــذه  تشــهد   أن 
.إســتراتيجية أدنــوك لاســتثمار فــي صناعــات المصــب

Source: Middle East Economic Survey (MEES) 61 (2018), 5.
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أخــرى باتجــاه القــوة الناعمــة، وهــذه الخطــوة يمكــن محاكاتهــا فــي 
أخــرى. بــارزة  ثنائيــة  مجــاالت 

•  الســعي للدخــول فــي عالقــات تعــاون ثنائيــة لالرتقــاء بالقــدرات 
ــا. النظــم الرقميــة، وخصوصــًا  الوطنيــة فــي العلــوم والتكنولوجي
الــذكاء االصطناعــي، هــي واحــدة مــن أكثــر المجــاالت أهميــة فــي 
العاقــات  الصناعــات.  جميــع  فــي  المتقدمــة  التكنولوجيــا  تطويــر 
الثنائيــة القويــة بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والــدول التــي 
تتصــدر الريــادة فــي الــذكاء االصطناعــي، وخصوصــًا الصيــن، تجعــل 
التعــاون فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي فرصــًة هامــًة يمكنهــا أن 

تعــود بفائــدة مباشــرة علــى قطــاع الطاقــة فــي الدولــة.

األطــراف  متعــددة  الدبلوماســية  الجهــود  فــي  المشــاركة   •
لتدعيــم الجهــود الثنائيــة. ســتظل الدبلوماســية متعــددة األطــراف 
لهــا أهميتهــا لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي تمثيــل وجهــة 
نظــر الدولــة فــي حوكمــة الطاقــة علــى الصعيــد الدولــي. وهــذا 
يعنــي أن العاقــات القويــة الحاليــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة ومنظمــة أوبــك وغيرهــا 
الحــوار  مامــح  ترســم  التــي  األطــراف  متعــددة  المنظمــات  مــن 

الدولــي حــول الطاقــة لهــا ضــرورة.

لدولــة  الخاصــة  الظــروف  علــى  تقــوم  التوصيــات  هــذه  أن  حيــن  وفــي 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة إال أنهــا تنطبــق بصفــة عامــة علــى دبلوماســية 

الطاقــة الثنائيــة للــدول المصــدرة للنفــط والغــاز.
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