نظرة تحليلية

االتجاهات الدولية في النفط والطاقة:
التداعيات على دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية
تجاوب السياسة الخارجية معها
يونيو 2017
هذه النظرة التحليلية من أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية هي َح ِصيلَ ة ورشة عمل مشتركة بين معهد أكسفورد لدراسات الطاقة وأكاديمية اإلمارات الدبلوماسية،
وقد أعدتها الدكتورة ماري لومي ،باحث أول في أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية ،وهي تعتمد على العروض التقديمية التي ألقاها الدكتور بسام فتوح ،مدير معهد
أكسفورد .ال يجوز اقتباس أي جزء من المحتوى أو األفكار الواردة في هذه الوثيقة دون الحصول على موافقة مسبقة من أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية أو معهد
عبر بالضرورة عن وجهة نظر أكاديمية اإلمارات
أكسفورد لدراسات الطاقة أو اإلشارة إليهما بوضوح .اآلراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين فقط وال تُ َّ
الدبلوماسية أو وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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ملخص
• تســلط هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية الضــوء علــى التطــورات التــي تطــرأ علــى أســواق الطاقــة
الدوليــة ،وتداعيــات ذلــك علــى الــدول الخليجيــة المصــدرة للنفــط وكيــف يمكــن لــدول الخليــج اســتخدام أدوات السياســة
الخارجيــة للتعامــل مــع هــذه المتغيــرات.
• تســتقي هــذه النظــرة التحليليــة بعــض المعلومــات مــن ورشــة العمــل التــي ُعقــدت فــي أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية
للمهتميــن بقطــاع الطاقــة فــي مايــو  ،2017وتحديــداً تعتمــد بشــدة علــى األفــكار والبيانــات التــي عرضهــا الدكتــور بســام
فتــوح مــن معهــد أكســفورد لدراســات الطاقــة .تمــت صياغــة هــذه النظــرة التحليليــة لتكــون ملخصــاً لبعــض النقــاط الرئيســية
التــي وردت فــي المناقشــات ولكــن ال ينبغــي النظــر إليهــا باعتبارهــا وجهــة النظــر المتفــق عليهــا بيــن المشــاركين فــي ورشــة
العمــل.
• حــددت ورشــة العمــل  10اتجاهــات هيكليــة مــن المتوقــع أن تســهم معظمهــا فــي رســم معالــم أســواق الطاقــة الدوليــة علــى
العقديــن المقبليــن .وهــذه االتجاهــات هــي:
مــدار ِ
oتســارع وتيــرة التحــول فــي الطلــب علــى النفــط مــن الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة إلــى الــدول
غير األعضاء فيها.
		التحــوالت فــي الطلــب علــى النفــط داخــل الــدول اآلســيوية غيــر األعضــاء فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة،
حركها الصين والهند.
تُ َّ
استمرار الدور الذي ينهض به النفط الصخري األمريكي باعتباره مصدراً “جديداً ” وسريعاً لإلنتاج.
التحول في تدفق تجارة النفط من “الشرق إلى الشرق” ومن “الغرب إلى الشرق”.
إمكانية أن تصبح الواليات المتحدة األمريكية ُم َص ّدراً صافياً للنفط والغاز الطبيعي.
تغير العالقات داخل الدول األعضاء في منظمة الدول المنتجة للنفط “األوبك”.
تزايد أهمية العالقات بين روسيا ومنظمة األوبك.
تغير طبيعة المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على سوق النفط.
التحول في التصورات الخاصة بسوق النفط من الندرة إلى الوفرة.
الغموض الشديد حول تأثير التغيرات التكنولوجية وسياسات تغير المناخ على الطلب على النفط.
• مــن بيــن تداعيــات هــذه االتجاهــات علــى الــدول الرئيســية المصــدرة للنفــط فــي مجلــس التعــاون الخليجــي ،ومنهــا دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،مــا يلــي:
وجــود حوافــز للتوســع المتزايــد فــي العالقــات الثنائيــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول اآلســيوية بمــا يتجــاوز
المجال االقتصادي.
التحــول فــي السياســات األمريكيــة نتيجــة لتغيــر التصــورات األمريكيــة بشــأن األهمية الجيوســتراتيجية لــدول مجلس التعاون
الخليجي.
تزايد الصعوبة في التوصل إلى اتفاقات داخل منظمة األوبك والتنافس بين الدول الحلفاء لمنظمة األوبك.
التحديــات فــي التعامــل مــع الفصــل أو المقايضــات بيــن الطاقــة وغيرهــا مــن القضايــا فــي العالقــات الخارجيــة لــدول
مجلس التعاون الخليجي مع روسيا.
بالنســبة للمخاطــر الجيوسياســية الجديــدة :تدهــور بيئــة األعمــال واالســتثمار وارتفــاع تكاليــف صناعــة الطاقــة وتكاليــف
التمويل ،والتأخير في المناقصات واللوائح ،والعجز عن تنفيذ مشاريع كبرى.
تنامــي ضــرورة أن تــدرس الــدول المصــدرة للنفــط خيــارات سياســاتها فــي ضــوء ســيناريوهات مختلفــة تمامــاً للطلــب الدولــي
على النفط.

• السياســة الخارجيــة والجهــود الدبلوماســية للــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي يمكنهــا أن تنهــض بــدور بشــأن
( )iكيفيــة التجــاوب مــع التغيــر فــي أنمــاط الطلــب وإدارة التغيــر فــي العالقــات بيــن المنتجيــن والمســتهلكين و( )iiإدارة تغيــر
العالقــات بيــن المنتجيــن أنفســهم و( )iiiاالســتفادة القصــوى مــن فــرص النجــاح االقتصــادي فــي ضــوء الغمــوض حــول الطلــب
علــى النفــط وأســعاره فــي المســتقبل.
• مــن بيــن الخيــارات المحتملــة فــي السياســة الخارجيــة التــي يمكــن أن تنظــر إليهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي بعيــن االعتبــار
مــا يلــي:
المزيــد مــن تعزيــز وتقويــة العالقــات االقتصاديــة مــع الــدول اآلســيوية مــن خــال جــذب عــدد أكبــر مــن المســتثمرين فــي
قطــاع التنقيــب واإلنتــاج النفطــي وتحويــل األصــول الموجــودة فــي صناعــات المصــب “التوزيــع” إلــى األســواق التــي تشــهد
نمواً .
توســيع آفــاق العالقــات مــع الــدول المســتهلكة فــي القــارة اآلســيوية لتصبــح عالقــات ذات صبغــة إســتراتيجية أكبــر،
وبحيــث يكــون مــن بيــن أهدافهــا اســتمرار الصــادرات النفطيــة الخليجيــة إلــى آســيا وتعزيــز مشــاركة الــدول اآلســيوية فــي
النجاح االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ـدال مــن الطاقــة ،ومــن بيــن المصالــح
إقامــة العالقــات مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى أســاس المصالــح المشــتركة بـ ً
المشتركة مكافحة التطرف.
زيــادة التنســيق بيــن منظمــة األوبــك وروســيا بشــأن إنتــاج النفــط ،والحــرص فــي إدارة أشــكال التعــاون األخــرى مــع روســيا
في غير ذلك من المجاالت.
التفكير في كيفية االستفادة القصوى من التنافس بين القوى الدولية الرئيسية في المنطقة.
التفكيــر فــي ُســبل لتعزيــز التعــاون بيــن منتجــي النفــط لتجنــب اشــتعال حــروب األســعار واســتخدام “طــرق خارجــة عــن
السوق” للحد من التنافس.
الســعي لصياغــة نُ هــج جماعيــة لدعــم اســتمرار النمــو فــي الطلــب الدولــي علــى اســتخدامات النفــط فــي غيــر مجــاالت
الطاقة ومنها استخدامه في البتروكيماويات وصناعات البالستيك.
تشجيع وتعزيز المزيد من األبحاث والتطوير في استخدامات النفط في غير مجاالت الطاقة.
بــذل جهــود جماعيــة أكثــر بيــن منتجــي النفــط لدعــم األبحــاث والتطويــر فــي تقنيــات امتصــاص الكربــون وتخزينــه CCS
ودعم السياسات الرامية إلى جعل تقنيات امتصاص الكربون وتخزينه ذات جدوى اقتصادية.
تعزيــز التعــاون اإلقليمــي فــي مجــاالت أســواق الكهربــاء وتوليــد الطاقــة المتجــددة والسياســات ُ
واألطــر التنظيميــة
المتعلقة بها.
التنسيق والدعم المتبادل لسياسات التنويع االقتصادي في الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
ـموال ،تجنــب المزيــد نقــاط التــأزم فــي إســتراتيجيات التنويــع االقتصــادي نظــراً لتوفــر الطاقــة الهيدروكربونيــة
بصفــة أكثــر شـ ً
الرخيصة.

تفاصيل الموضوع
تســتعرض هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية
تحليـ ًـا لبعــض االتجاهــات الدوليــة واإلقليميــة الرئيســية للطاقــة والتــي
تؤثــر علــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول األعضــاء
فــي مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الفتــرة المقبلــة .وتعــرض تحديــداً
قيــم تداعياتهــا علــى
عشــرة اتجاهــات رئيســية فــي األســواق النفطيــة ،وتُ َّ
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول الرئيســية المصــدرة
فــي مجلــس التعــاون الخليجــي ،وتبحــث الخيــارات المحتملــة أمــام السياســة
الخارجيــة للتجــاوب مــع هــذه المتغيــرات.
تســتند هــذه الورقــة البحثيــة إلــى ورشــة عمــل للمهتميــن بقطــاع الطاقــة
ُع ِقــدت فــي أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية فــي مايــو  2017بعنــوان
االتجاهــات الدوليــة واإلقليميــة فــي الطاقــة :التداعيــات علــى دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وكيفيــة تجــاوب السياســة الخارجيــة
معهــا .وشــهدت ورشــة العمــل حضــور عشــرين شــخصاً مــن العديــد مــن
المؤسســات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة وكذلــك المؤسســات البحثيــة
والمؤسســات األكاديميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة .وتضمنــت ورشــة
العمــل عرضيــن تقديمييــن ألقاهمــا الدكتــور بســام فتــوح ،مديــر معهــد
أكســفورد لدراســات الطاقــة 1.وأعقــب كل عــرض تقديمــي جلســة لتبــادل
وطــرح األفــكار ،حيــث تنــاول المشــاركون هــذه األفــكار بالفحــص والتدقيــق
وأضافــوا إلــى االتجاهــات والتداعيــات والخيــارات المتاحــة وشــاركوا فــي
ـموال حــول كل واحــد منهــا.
نقــاش أكثــر شـ ً
تعتمــد هــذه الورقــة البحثيــة بشــدة علــى األفــكار والبيانــات التــي عرضهــا
الدكتــور فتــوح ،عــاوة علــى المناقشــات بيــن مــن شــاركوا فــي ورشــة
العمــل .تمــت صياغــة هــذه النظــرة التحليليــة لتكــون ملخصــاً لبعــض النقــاط
الرئيســية التــي وردت فــي المناقشــات ولكــن ال ينبغــي النظــر إليها باعتبارها
وجهــة النظــر المتفــق عليهــا بيــن المشــاركين فــي ورشــة العمــل.

أهمية الموضوع للسياسة الخارجية لدول
مجلس التعاون الخليجي
التوقعــات الدوليــة بشــأن الطاقــة يكتنفهــا غمــوض شــديد ،وال ســيما
العقديــن الزمنييــن
فيمــا يخــص الطلــب علــى النفــط وأســعاره علــى مــدار ِ
أو الثــاث عقــود المقبلــة .بالنســبة للــدول الرئيســية المنتجــة للنفــط فــي
مجلــس التعــاون الخليجــي ،فــإن الخيــار الرئيــس للتكيــف مــع هــذه التغيــرات
ال يــزال هــو التنويــع االقتصــادي بعيــداً عــن االعتمــاد علــى الصــادرات
النفطيــة .وتســهم التغيــرات الهيكليــة فــي الطلــب والعــرض الداخلــي علــى
الطاقــة فــي هــذه التحــركات أيضــاً  ،حيــث تســتورد العديــد مــن دول مجلــس
التعــاون فــي الوقــت الحاضــر الغــاز الطبيعــي وتواصــل تنفيــذ خطــط طموحة
فــي تنويــع الطلــب الداخلــي علــى الطاقــة وتنفيــذ إصالحــات محــدودة فــي
نظــم تســعير الطاقــة.
بالرغــم مــن أن التحديــات الناتجــة عــن التغيــرات فــي أســواق النفــط الدوليــة
تحــرك معظمهــا عوامــل خارجــة عــن نطــاق دول مجلــس التعــاون الخليجــي
إال أن خيــارات السياســات يقــع معظمهــا فــي مجــال صياغــة السياســات
الداخليــة .وهنــاك مجــال للجــدل بــأن السياســة الخارجيــة أمامهــا مســاحة
كبيــرة تســتطيع مــن خاللهــا أن تنهــض بــدور مســاند فــي مواجهــة هــذه
التحديــات والبحــث عــن فــرص فيهــا .باإلضافــة إلــى تحديــد االتجاهــات
الدوليــة الرئيســية والتداعيــات اإلقليميــة لهــا ،تُ قـ َّـدم هــذه النظــرة التحليليــة
مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية بعــض المقترحــات المبدئيــة حــول
الخيــارات المحتملــة أمــام السياســة الخارجيــة لــدول مجلــس التعــاون
الخليجــي ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــع التركيــز علــى إثــارة المزيــد
مــن النقاشــات المعمقــة بيــن األطــراف المعنيــة.

االتجاهات الرئيسية التي تؤثر على أسواق
العقدين المقبلين
النفط الدولية في ِ
هنــاك عشــرة اتجاهــات هيكليــة رئيســية مــن المحتمــل أن ترســم معالــم
أســواق النفــط الدوليــة علــى مــدار العقديــن المقبليــن .وتعــود العديــد مــن
ـموال وهــي :التحــول العــام
هــذه االتجاهــات إلــى ثالثــة توجهــات أكثــر شـ ً
فــي الطلــب علــى الطاقــة نحــو آســيا ،ووفــرة النفــط المتــاح للتصديــر وبعــض
أســبابه اكتشــاف مصــادر جديــدة ودخــول دول جديــدة فــي الســوق،
والقــرب التــي تؤثــر بهــا التغيــرات
والغمــوض الشــديد حــول مــدى الســرعة ُ
فــي التطــور التكنولوجــي واســتيعابه علــى أنمــاط الطلــب واألســعار ككل.
هــذه االتجاهــات العشــرة هــي:
االتجــاه األول  -تســارع وتيــرة التحــول فــي الطلــب علــى النفــط مــن
الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة إلــى
الــدول غيــر األعضــاء فيهــا .مــن المنتظــر أن يحــدث النمــو فــي الطلــب
العقديــن المقبليــن جــراء زيــادة الطلــب علــى
العالمــي علــى الطاقــة فــي ِ
النفــط فــي الــدول غيــر األعضــاء فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة .ومــن المحتمــل أن يتســارع هــذا االتجــاه بمضــي الوقــت ،حيــث
يتــم تعويــض انخفــاض الطلــب لــدى الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة مــن خــال نمــو الطلــب فــي الــدول غيــر األعضــاء فــي
المنظمــة ،وال ســيما باتجــاه الصيــن والهنــد.
ويتحــرك النمــو فــي الطلــب علــى النفــط بنــاء علــى زيــادة وتوســع الطبقــة
الوســطى فــي المجتمعــات .ويرجــع معظــم هــذا التوســع إلــى الــدول
اآلســيوية ،ألن نمــو الطبقــة المتوســطة فــي الــدول األعضــاء فــي منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة يشــهد تباطــؤاً .
َّأمــا مــن حيــث القطاعــات ،فــإن النمــو فــي الطلــب النفطــي يعتمــد علــى
زيــادة عــدد الســيارات وكذلــك حركــة الطيــران واســتخدام البتروكيمياويــات.
وتعيــش الــدول اآلســيوية فــي الوقــت الحاضــر “العصــر الذهبــي المتــاك
ـادة
ـادة حـ ً
الســيارات” حيــث يســجل معــدل امتــاك الســيارات لــكل فــرد زيـ ً
قبــل الوصــول إلــى ذروتــه .ومــع هــذا ،فــإن الــدول اآلســيوية مــن المحتمــل
أيضــاً أن تمــر بمنحنيــات مختلفــة فــي أنمــاط الطلــب مقارنــة بمــا حــدث فــي
الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة وذلــك نظــراً
لعوامــل ثقافيــة وتكنولوجيــة .ففــي الهنــد علــى ســبيل المثــال ،مــا تــزال
المركبــات التــي تســير علــى عجلتيــن تتمتــع بشــعبية عاليــة .ولمــا كانت هناك
تطــورات تكنولوجيــة ســريعة فــي الســيارات الكهربائيــة ،فــإن هنــاك غموضــاً
شــديداً حــول مــدى الســرعة فــي زيــادة اســتخدامها .وهنــاك غمــوض أيضــاً
بشــأن الطلــب علــى البنزيــن مقارنـ ًـة بالديــزل.
االتجــاه الثانــي  -التحــوالت فــي الطلــب علــى النفــط داخــل الــدول
اآلســيوية غيــر األعضــاء فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة:
فــي األلفينــات مــن القــرن الماضــي ،اســتحوذت الصيــن علــى أكبــر نســبة مــن
النمــو فــي الطلــب الدولــي علــى النفــط وتســببت تحديــداً فــي زيــادات فــي
الطلــب علــى الديــزل .ولكــن منــذ ذلــك الوقــت ،يتزايــد التنــوع فــي مصــادر
النمــو والــذي يعتمــد بصفــة رئيســية علــى الطلــب فــي الهنــد وكذلــك فــي
أندونيســيا وماليزيــا وتايالنــد وفيتنــام .ومــن المحتمــل أن يتواصــل هــذه
االتجــاه مــع التغيــر الــذي يطــرأ علــى النمــوذج االقتصــادي والصناعــي
للصيــن ،والــذي تســبب فعـ ًـا فــي انخفــاض الطلــب علــى الديــزل (الــذي
ُيســتخدم فــي نقــل البضائــع) وزيــادة فــي الطلــب علــى البنزيــن (الــذي
ُيســتخدم فــي الســيارات).
كمــا أن الطموحــات اإلقليميــة وطموحــات السياســة الخارجيــة للصيــن هــي
عامــل رئيســي آخــر يؤثــر علــى أنمــاط الطلــب علــى النفــط فــي الــدول غيــر
األعضــاء فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فــي آســيا .وربما يكون
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لسياســة إحيــاء طريــق الحريــر “حــزام واحــد ،وطريــق واحــد” ،التــي تهــدف إلــى
ربــط الصيــن بباقــي الــدول فــي آســيا وأوروبــا بطــرق بريــة وبحريــة ،تأثيــرات
هامــة علــى حركــة الطاقــة الدوليــة.

مــن حيــث صياغــة إســتراتيجية نفطيــة بعيــدة المــدى .فــي الوقــت نفســه،
فــإن قــدرة منظمــة األوبــك علــى دفــع أســعار النفــط نحــو االرتفــاع تواجههــا
قيــوداً نظــراً لمرونــة منتجــي النفــط الصخــري األمريكــي.

االتجــاه الثالــث  -اســتمرار الــدور الــذي ينهــض بــه النفــط الصخــري
األمريكــي باعتبــاره مصــدراً “جديــداً ” وســريعاً لإلنتــاج .تــؤدي “ثــورة
النفــط الصخــري” األمريكيــة التــي انطلقــت جــراء ارتفــاع أســعار النفــط فــي
 2010-2011إلــى زيــادة ســريعة فــي اإلنتــاج األمريكــي وتحديــداً مــن النفــط
الخــام وســوائل الغــاز الطبيعــي .ومــن المنتظــر أن يتواصــل الــدور الــذي
يلعبــه الغــاز الصخــري األمريكــي باعتبــاره طرفــاً هامــاً فــي أســواق النفــط
الدوليــة ،حيــث سيشــهد تجميعــاً لجهــود القطــاع والمزيــد مــن االنخفــاض
فــي تكاليــف التعــادل بســبب التطــور التكنولوجــي والمكاســب الناتجــة عــن
زيــادة الكفــاءة.

االتجــاه الســابع  -تزايــد أهميــة العالقــات بين روســيا ومنظمة األوبك.
بخــاف التوقعــات التــي كانــت تشــير إلى تخفيض مســتوى االنتاج ،تواصلت
الزيــادة فــي طاقــة اإلنتــاج الروســية بعــد انخفــاض أســعار النفــط فــي ،2014
حيــث وصلــت إلــى  11مليــون برميــل فــي ( 2016مقارنــة ب ـ  10مليــون
برميــل فــي  .)2010ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى تطبيــق نظــام ضريبــي
ـوات للمنتجيــن وتخفيــض قيمــة العملــة وتشــغيل المشــاريع المعتمــدة
مـ ٍ
مســبقاً  .إن حجــم اإلنتــاج النفطي/االحتياطــات النفطيــة الروســية وإدراك
أن تحقيــق التــوازن فــي الســوق يســتدعي التعــاون مــع الــدول غيــر األعضــاء
دفــع الــدول األعضــاء فــي المنظمــة إلــى التنســيق
فــي منظمــة األوبــك َّ
مــع روســيا فــي هــذا المجــال .أمــا مــن الجانــب الروســي ،فــإن روســيا كانــت
مهتمــة بهــذا التعــاون فــي ضــوء اعتمادهــا االقتصــادي الشــديد علــى
العائــدات النفطيــة .وكانــت محصلــة هــذه العوامــل هــو االتفــاق الــذي
تضمــن روســيا .ومــع هــذا وبمــا يشــبه الوضــع فــي الــدول المنتجــة األعضــاء
َّ
فــي األوبــك ،فــإن روســيا أيضــاً تواجــه ضغوطــاً لزيــادة اإلنتــاج .وتبيــن
الزيــادات فــي اإلنتــاج النفطــي الروســي فــي الســنوات األخيــرة فــي ِظــل
انخفــاض األســعار ومســتويات اإلنتــاج ككل لروســيا أهميــة التنســيق بيــن
األوبــك وروســيا فــي المراحــل المقبلــة.

بقصر دورة االســتثمار مما يمكنه
ويتســم قطــاع النفــط الصخــري األمريكــي ِ
مــن تحقيــق زيــادات ســريعة فــي اإلنتــاج .ومــن بيــن الخصائــص الفريــدة
الم ْســتَ ِق ّل
األخــرى للنفــط الصخــري هــي الملكيــة الخاصــة لألراضي ،والنظام ُ
لإلنتــاج مــن حيــث عــدد البراميل/لــكل بئــر ومعــدالت انخفــاض اإلنتــاج،
وتوفــر رأس المــال الخــاص ،والتركيــز الشــديد علــى التطــور التكنولوجــي.
وبالرغــم مــن أن النفــط الصخــري ال يمكنــه أن ينافــس المنتجيــن البارزيــن
بكميــات كبيــرة ،إال أن المرونــة التــي يتســم بهــا ســوق النفــط الصخــري
األمريكــي تعنــي أن تأثيــره علــى األســعار العالميــة ســيتواصل.
االتجــاه الرابــع  -التحــوالت فــي حركــة التجــارة النفطيــة :تواجــه الــدول
ـدة مــن منتجيــن آخريــن بعــد أن كانــت
الخليجيــة المنتجــة منافسـ ًـة متزايـ ً
تســيطر لفتــرة طويلــة علــى ســوق النفــط فــي الــدول اآلســيوية .ويتجــاوز
هــذا التنافــس النفــط الخــام ليمتــد إلــى المنتجــات النفطيــةَّ .أمــا فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،فــإن ارتفــاع اإلنتــاج المحلــي تســبب فــي
انخفــاض الــواردات مــن رقــم قياســي تجــاوز  10مليــون برميــل يوميــاً فــي
 2007-2008إلــى  7مليــون برميــل يوميــاً فــي  .2014فــي ذات الوقــت،
بــدأت الواليــات المتحــدة األمريكيــة تصديــر النفــط الخــام والديــزل وغــاز
البروبــان .وهــذا التحــول جعــل العديــد مــن الــدول ،التــي اعتــادت تصديــر
ُ
النفــط إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة ومنهــا دول فــي أفريقيــا وأمريــكا
الجنوبيــة ،تبحــث عــن أســواق جديــدة .وتقــوم روســيا أيضــاً بتنويــع صادراتهــا
إلــى آســيا.
االتجــاه الخامــس  -إمكانيــة أن تصبــح الواليــات المتحــدة األمريكيــة
ــدراً صافيــاً للنفــط والغــاز الطبيعــي .هنــاك احتمــال بــأن تتحــول
ُم َص ّ
ـاف للنفــط والغــاز .ففــي الغــاز
الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى ُم َصـ ّـدر صـ ٍ
الطبيعــي ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي طريقهــا إلــى أن تصبــح ُم َصـ ّـدراً
صافيــاً لــه .وتشــير بعــض التوقعــات فــي ِظــل افتراضــات معينــة إلــى أن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة يمكــن أن تصبــح ُم َصـ ّـدراً صافيــاً للمنتجــات
البتروليــة فــي وقــت مبكــر قــد يحــدث فــي العشــرينات أو الثالثينــات مــن
القــرن الحالــي.
االتجــاه الســادس  -زيــادة الضغــوط الداخليــة فــي الــدول األعضــاء فــي
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة لتوســيع نطــاق اإلنتــاج :بالرغــم
مــن االتفــاق الناجــح الــذي تــم التوصــل إليــه فــي  2016لتجميــد مســتويات
اإلنتــاج بيــن منظمــة األوبــك وعــدد مــن المنتجيــن الرئيســيين اآلخريــن ،إال أن
هنــاك غموضــاً حــول مــا إذا كان مــن الممكــن إبــرام اتفاقــات مشــابهة فــي
الفتــرة المقبلــة وال ســيما بعــد عــام  .2017فإيــران والعــراق لديهمــا خطــط
طموحــة لزيــادة طاقتهمــا اإلنتاجيــة وكذلــك الكويــت ودولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة .وكانــت نتيجــة االعتمــاد الشــديد للمملكــة العربيــة
الســعودية علــى العائــدات النفطيــة فــي الســنوات األخيــرة ظهــور تحديــات
أمــام القطــاع الخــاص فــي المملكــة ،وتضــاؤل احتياطــات األمــان الماليــة
ـاال محــدوداً للمنــاورة
الخاصــة بهــا .ولــم يتــرك ذلــك أمــام المملكــة إال مجـ ً

االتجــاه الثامــن  -تغيــر طبيعــة المخاطــر الجيوسياســية التــي تؤثــر
علــى ســوق النفــط .فــي حيــن أن المنهــج “التقليــدي” لتحديــد المخاطــر
الجيوسياســية التــي تؤثــر علــى تدفــق النفــط مــن منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيــا إلــى األســواق الدوليــة ،والــذي يتمحــور حــول المضايــق
ومنهــا مضيــق هرمــز ،ال يــزال صحيحــاً إال أن طبيعــة المخاطــر الجيوسياســية
قــد تغيــرت .حيــث شــهدت عــدد مــن الــدول المنتجــة للنفــط ومنهــا ليبيــا
واليمــن وســوريا ضعفــاً فــي مؤسســات الدولــة الوطنيــة وتدهــوراً فــي
ســلطة الدولــة المركزيــة علــى توجيــه التطويــر فــي قطــاع النفــط .وفــي
العديــد مــن الــدول ومنهــا العــراق وليبيــا ،أصبحــت األطــراف المحليــة التــي
ال ترقــى إلــى مســتوى الدولــة قــوى مزعزعــة لالســتقرار .وبالتالــي ،تأتــي
الــدول الهشــة والمجموعــات المارقــة التــي ال ترقــى إلــى مســتوى الــدول
ضمــن قمــة المخاطــر التــي تؤثــر علــى األســواق النفطيــة.
االتجــاه التاســع  -التحــول فــي التصــورات الخاصــة بســوق النفــط مــن
النــدرة إلــى الوفــرةَ .ب ْينَ َمــا كان هنــاك تصــور بالنــدرة يســيطر علــى الكثيــر
ـوال
مــن تحليــات األســواق النفطيــة فــي الماضــي إال أن النقــاش يــزداد تحـ ً
نحــو فكــرة الوفــرة( .ال ينبغــي الخلــط بيــن ذلــك وبيــن تقديــرات االحتياطــات
النفطيــة الدوليــة والتــي تواصلــت زيادتهــا علــى مــدار العقــود األخيــرة).
وتشــير التقديــرات حاليــاً إلــى أن الزيــادات المتوقعــة فــي الطلــب الدولــي
علــى النفــط ال تــزال أقــل ممــا توفــره المــوارد القابلــة لالســتخراج مــن الناحيــة
الفنيــة فــي العالــمَّ .أمــا الحديــث عــن المســتقبل ،فــإن النقــاش ســيرتكز حــول
ويمكــن القــول بــأن ذلــك ســيضع
مــا هــي المــوارد التــي ســيتم اســتغاللهاُ .
المنتجيــن منخفضــي التكلفــة فــي الشــرق األوســط الذيــن يســتطيعون
توفيــر بيئــة اســتثمار مســتقرة فــي موقــف َخطــر.
االتجــاه العاشــر  -الغمــوض الشــديد حــول تأثيــر التغيــرات التكنولوجيــة
وسياســات تغيــر المنــاخ علــى الطلــب علــى النفــط .ال يــزال الطلــب
الدولــي علــى النفــط يشــهد نمــواً  ،حيــث وصلــت كميــة النمــو الســنوية فــي
عــام  2016إلــى  1.6مليــون برميــل يوميــاً  .ومــن المتوقــع  -فــي الوقــت
الحاضــر  -حــدوث المزيــد مــن النمــو .ومــع هــذا هنــاك غمــوض شــديد
حــول الطلــب الدولــي علــى النفــط علــى المــدى البعيــد .ويشــير الكثيــرون
إلــى أن ذروة الطلــب الدولــي علــى النفــط لــن تتحقــق إال قبيــل األربعينــات
مــن هــذا القــرن ،ويعتمــدون فــي تنبؤاتهــم علــى السياســات الحاليــة .فــي
حيــن يتحــدث آخــرون عــن تنبــؤات للطلــب تعتمــد علــى الســيناريوهات التــي
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يتــم فيهــا تنفيــذ إســتراتيجيات طموحــة لتجنــب االحتــرار العالمــي الخطيــر
(بمــا يزيــد عــن درجتيــن مئويتيــن  2°Cعمــا كانــت عليــه درجــات الحــرارة فــي
الفتــرة الســابقة للثــورة الصناعيــة) .وفــي حــال تنفيــذ هــذه الســيناريوهات،
فــإن الطلــب الدولــي علــى النفــط قــد يصــل إلــى ذروتــه فــي فتــرة قريبــة قــد
تحــدث فــي العشــرينات مــن القــرن الحالــي.
مــن بيــن العوامــل األخــرى التــي قــد تؤثــر ســلباً علــى الطلــب الدولــي علــى
النفــط علــى المــدى البعيــد النمــو االقتصــادي األبطــأ مــن المتوقــع،
والتحســينات األســرع مــن المتوقــع فــي كثافــة الطاقــة للمخرجــات
االقتصاديــة ،وتحســينات الكفــاءة فــي محــركات االحتراق الداخلي ،والتحول
فــي الوقــود مــن النفــط إلــى الغــاز الطبيعــي (وربمــا إلــى الهيدروجيــن مــن
مصــادر غيــر نفطيــة) ،ومعــدل االمتصــاص والتخزيــن البطــيء للكربــون فــي
االســتخدامات المتعلقــة بالنفــط ،واالنتشــار الســريع للســيارات الكهربائيــة
فــي األســواق.
ـاال ،مــن المتوقــع أن يتواصــل انخفــاض حصــص النفــط والفحــم بيــن
إجمـ ً
العقديــن المقبليــن ،فــي حيــن أنــه
مصــادر الطاقــة فــي العالــم علــى مــدار ِ
مــن المتوقــع أن ترتفــع حصــص الغــاز الطبيعــي والمــوارد المتجــددة غيــر
الهيدروكربونيــة.
باإلض َافـ ِـة إلــى َذلــك ،فــإن مــن بيــن االتجاهــات األخــرى
َ
اتجاهــات أخــرى:
التــي قــد تؤثــر علــى أســواق النفــط الدوليــة وأنمــاط اإلنتاج/الطلــب علــى
الطاقــة بصفــة عامــة مــا يلــي :العوامــل الديموغرافيــة (تباطــؤ نمــو الســكان
علــى مســتوى العالــم) ،والتحــول للنظــم الرقميــة (وتأثيــره علــى أســواق
العمــل ونمــو فــرص العمــل) ،والتغييــرات فــي الــرأي العــام وتفضيــات
المســتهلكين (فيمــا يخــص الخيــارات المختلفــة المتعلقــة بتقنيــات الطاقــة
المفضلــة واألســاليب التكنولوجيــة بصفــة عامــة ،وسياســات الطاقــة
ونمــط الحيــاة).

التداعيات على دولة اإلمارات العربية
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي
مــن المتوقــع أن يكــون لــكل واحــد مــن االتجاهــات المذكــورة آنفــاً تداعيــات
مؤثــرة علــى الــدول الرئيســية المنتجــة للنفــط فــي منطقــة الخليــج العربــي
ومنهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ونعــرض أدنــاه تداعيــات كل اتجــاه
منهــا:
االتجاهــان األول والثانــي  -التحــوالت فــي الطلــب علــى النفــط إلــى
آســيا وداخلهــا :مــن المتوقــع أن يتســبب نمــو الطبقــة الوســطى بالــدول
اآلســيوية فــي تداعيــات علــى العالقــات بيــن الــدول األعضــاء فــي مجلــس
التعــاون الخليجــي وبيــن الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة والــدول غيــر األعضــاء فيهــا .ففــي حيــن أن االقتصــادات األخــرى
بخالف الصين ســتكون محركات قوية للطلب على النفط إال أن سياســات
الصيــن بشــأن التجــارة قــد يكــون لهــا تأثيــرات جذريــة علــى حركــة الطاقــة على
مســتوى العالــم .نتيجــة لذلــك ،فــإن العالقــات ذات الصبغــة االقتصاديــة
فــي معظمهــا بيــن المنتجيــن والمســتهلكين ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال
العالقــات بيــن الصيــن والــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي أو
بيــن الهنــد والــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي ،قــد تتطــور
لتصبــح عالقــات ذات صبغــة جيوســتراتيجية بشــكل أكبــر.
االتجاهــات مــن الثالــث إلــى الســابع  -ظهــور النفــط الصخــري األمريكــي
وزيــادة التنافــس بيــن منتجــي النفــط :هنــاك مــا ال يقــل عــن ثالثــة
تداعيــات جديــرة بالذكــر فيمــا يخــص تأثيــر صناعــة النفــط الصخــري األمريكــي
وهــذه التداعيــات لهــا أهميــة بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.
أوال ،دورة االســتثمار القصيــرة لصناعــة النفــط الصخــري األمريكــي ســيكون
ً

لهــا تأثيــر دائــم علــى القــوى المحركــة ألســواق النفــط الدوليــة ،وتصــل فيهــا
الــدورات حتــى اآلن إلــى عــدة ســنوات .ثانيــاً  ،إذا أصبحــت الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ُم َصـ ّـدراً صافيــاً للنفــط والغــاز فــإن ذلــك يمكــن أن ُيحـ ِـدث تغييــراً
جوهريــاً فــي التصــورات األمريكيــة بشــأن األهميــة الجيوســتراتيجية للــدول
األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي .ومــن الصعــب توقــع التغيــرات
المحتملــة فــي السياســات نتيجــة لذلــك .ثالثــاً  ،التنافــس المتصاعــد بيــن
منتجــي النفــط فــي آســيا قــد يؤثــر أيضــاً علــى العالقــات بيــن الــدول األعضــاء
فــي مجلــس التعــاون الخليجــي والواليــات المتحــدة األمريكيــة.
فــي إطــار االســتجابة التجــاه التنافــس المتصاعــد علــى حصــص الســوق فــي
آســيا ،تقــوم عــدد مــن الــدول المصــدرة فــي منطقــة الشــرق األوســط ببنــاء
مصافــي نفــط ومنشــآت للبتروكيماويــات فــي آســيا ضمــن جهودهــا للتنويــع
االقتصــادي .فــي هــذا الشــأن ،فــإن الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون
الخليجــي ينبغــي عليهــا أن تنظــر بعيــن االعتبــار إلــى التنافــس المتصاعــد
المحتمــل أثنــاء صياغــة إســتراتيجيات التســويق والتســعير ،وكذلــك العالقات
مــع المســتهلكين فــي آســيا ســواء فــي قطــاع الطاقــة وخارجــه.
نتيجــة للضغــوط لزيــادة حجــم اإلنتــاج النفطــي الداخلــي فــي الــدول األعضــاء
فــي منظمــة األوبــك ،فربمــا تصبــح االتفاقــات بيــن الــدول األعضــاء فــي
األوبــك أكثــر صعوبـ ًـة وقــد يتصاعــد التنافــس أيضــاً بيــن الــدول الحلفــاء
عرضــة لخطــر
لمنظمــة األوبــك .ويشــير البعــض إلــى أن هــذه العالقــات ُم َّ
التحــول إلــى عالقــات غيــر تعاونيــة.
ال تــزال الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــي ضامنــة األمــن الخليجــي ،ولكــن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ومجلــس التعــاون الخليجــي ال يمكنهمــا
التنســيق بشــأن تخفيــض حجــم إنتــاج النفــط نظــراً للســمات المنفصلــة التــي
تتميــز بهــا صناعــة النفــط األمريكيــة .وتســير العالقــات بيــن روســيا ،وهــي
إحــدى المنتجيــن الرئيســيين غيــر األعضــاء فــي منظمــة األوبــك ،وبيــن دول
مجلــس التعــاون الخليجــي علــى مــا يــرام حتــى اآلن فيمــا يتعلــق بالفصــل
بيــن ملــف الطاقــة وغيــره مــن ملفــات السياســة الخارجيــة .فــي الوقــت
نفســه ،ففــي حيــن أن مجلــس التعــاون الخليجــي وروســيا لــم يكونــا دائمــاً
علــى نفــس الخــط السياســي بشــأن كل قضيــة مــن قضايــا منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا إال أن االســتثمارات بيــن روســيا ودول الشــرق
ـادة متواصلـ ًـة .إن محاولــة الحــد مــن حــدوث انخفاضــات
األوســط تشــهد زيـ ً
أخــرى فــي أســعار النفــط مــن غيــر المحتمــل أن تكــون ذات جــدوى بــدون
إبــرام اتفاقــات مــع الــدول غيــر األعضــاء فــي منظمــة األوبــك وال ســيما
روســيا .والتحــدي فــي المرحلــة المقبلــة هــو كيفيــة التعامــل مــع هــذه
الصــورة المعقــدة.
االتجــاه الثامــن  -تغيــر طبيعــة المخاطــر الجيوسياســية (واحتمــال
اســتغاللها) :الــدول الضعيفــة وظهــور األطــراف التــي ال ترقــى إلــى
مســتوى الــدول فــي مختلــف أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا ال تغيــر مــن تصــورات المخاطــر الجيوسياســية فــي األســواق
النفطيــة وحســب .ولكــن أيضــاً مــن بيــن التداعيــات بعيــدة المــدى لهــذه
البيئــات غيــر المســتقرة إلنتــاج النفــط هــي ارتفــاع تكاليــف صناعــة الطاقــة،
وارتفــاع تكاليــف التمويــل ،والتأخيــر فــي المناقصــات واللوائــح ،والعجــز عــن
تنفيــذ مشــاريع كبــرى .فــي أســوأ الســيناريوهات ،ربمــا تؤثــر هــذه العوامــل
تأثيــراً شــديداً علــى الطاقــة اإلنتاجيــة للــدول علــى المــدى البعيــد( .ويذهــب
البعــض إلــى حــد القــول بــأن االضطــراب فــي بعــض الــدول الرئيســية المنتجــة
للنفــط قــد يتــم توظيفــه إســتراتيجياً لصالــح المنتجيــن اآلخريــن الذيــن يبحثــون
عــن زيــادة حصتهــم فــي الســوق و/أو زيــادة العائــدات فــي عالــم مــا بعــد
الوصــول إلــى ذروة الطلــب علــى ا لنفــط).
االتجاهــان التاســع والعاشــر  -تحــدي الوفــرة فــي المعــروض مــن
النفــط والغمــوض حــول التطــور التكنولوجــي وسياســات المنــاخ :فــي
الســيناريو الــذي تظــل فيــه بعــض االحتياطــات النفطيــة الدوليــة القابلــة
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لالســتخراج مــن الناحيــة الفنيــة غيــر مســتغلة ،فــإن منتجــي النفــط منخفــض
التكلفــة فــي دول الشــرق األوســط المســتقرة ســيكونون فــي موقــع
أفضــل غيرهــم ،ومــن المفتــرض بصفــة عامــة أن األصــول العالقــة لــن تكــون
العقبــة الرئيســة أمــام هــذه الــدول .طبقــاً لبعــض الســيناريوهات ،فــإن هناك
ـاال بــأن بعــض المنتجيــن فــي منطقــة الشــرق األوســط مثــل ليبيــا لــن
احتمـ ً
يســتطيعوا اســتغالل كافــة احتياطاتهــم وذلــك فــي حــال اســتمرار ســيناريو
وض ْعــف مؤسســات الدولــة.
اضطــراب االســتقرار َ

فــي العالقــات بيــن المنتجيــن والمســتهلكين و( )iiإدارة تغيــر العالقــات
بيــن المنتجيــن أنفســهم و( )iiiاالســتفادة القصــوى مــن فــرص النجــاح
االقتصــادي فــي ضــوء الغمــوض حــول الطلــب علــى النفــط وأســعاره فــي
المســتقبل ،وانتقــال يلُ ــوح فــي األفــق فــي مجــال الطاقــة الدولــي بعيــداً
عــن مصــادر الوقــود األحفــوري .ويقتضــي التنويــه بــأن القائمــة المعروضــة
أدنــاه لــم يتــم تقييمهــا مــن حيــث المزايــا والتحديــات النســبية لــكل منهــا
 -ومــن ثــم ال تــزال هنــاك ضــرورة لتقييــم حيثيــات كل خيــار تقييمــاً دقيقــاً .

فــي حيــن أن الكثيريــن يــرون أن االنخفــاض الحالــي فــي أســعار النفــط ذو
ـاال
طبيعيــة هيكليــة إال أن هنــاك البعــض الذيــن يــرون أن هنــاك احتمـ ً
لحــدوث تأثيــر ارتــدادي ناتــج عــن انفراجــة فــي التكنولوجيــا (علــى ســبيل
المثــال فــي مجــال امتصــاص وتخزيــن الكربــون) ومــن ثــم فــإن هــذا الســيناريو
جمــع عليــه معظــم المحلليــن هــو أن
ال يجــب اســتبعاده تمامــاً  .ولكــن مــا ُي ِ
العقديــن المقبليــن،
نمــو الطلــب علــى النفــط سيشــهد تباطــؤاً علــى مــدار ِ
وربمــا يصــل إلــى ذروتــه أثنــاء هــذه الفتــرة أو بعدهــا بقليــل .ودون تبنــي
موقــف محــدد مــن مــدى قــرب حــدوث الــذروة فــي الطلــب العالمــي علــى
النفــط ســواء كان ذلــك فــي العشــرينات أو األربعينــات مــن هــذا القــرن،
فــإن الغمــوض المحيــط بأنمــاط الطلــب فــي المســتقبل يســتدعي القيــام
بمراجعــة شــاملة ومســتفيضة لخيــارات السياســات المتاحــة لــكل واحــد مــن
والقـ ّـوة التــي تتميــز بهــا أدوات
الســيناريوهات المختلفــة ،وتقييــم الســرعة ُ
السياســات المحليــة ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك فــي مجــاالت إصــاح ســوق
العمــل وتجميــع عائــدات مــن قطاعــات غيــر نفطيــة.

التعامل مع تغير أنماط الطلب .من بين الخيارات في هذا الشأن ما يلي:

مــن حيــث األبعــاد الجيوسياســية ،التغيــر فــي النظــر إلــى النفــط باعتبــاره
ســلعة ذات قيمــة إســتراتيجية أقــل قــد يكــون لــه أيضــاً تبعــات هامــة علــى
منتجــي النفــط فــي مجلــس التعــاون ،وهــذا الجانــب مــن التداعيــات يتعلــق
بالتغيــر فــي التصــورات األمريكيــة نتيجــة لالنخفــاض المتواصــل فــي اعتمــاد
الواليــات المتحــدة األمريكيــة علــى النفــط المســتورد.
اتجاهــات أخــرى :إن القبــول العــام لتقنيــات معينــة مــن تقنيــات الطاقــة
يمكــن أن ُيحـ ِـدث تحــوالت هامــة فــي الطلــب علــى الطاقــة مــن حيــث
مصادرهــا .مــن بيــن األمثلــة المعبــرة عــن ذلــك تمامــاً مــدى القبــول العــام
للطاقــة النوويــة فــي ألمانيــا وكذلــك توليــد الكهربــاء مــن المحطــات التــي
تعمــل بالفحــم فــي الصيــن .بجانــب قطــاع الكهربــاء ،فــإن تأثيــر تصــورات
المســتهلكين عــن الســيارات الكهربائيــة هــو أحــد عوامــل الغمــوض األخــرى
التــي تؤثــر علــى تحديــد الطلــب الدولــي علــى النفــط وأســعاره.

الخيارات المحتملة أمام السياسة الخارجية -
إدارة المخاطر واستغالل الفرص
فــي بعــض المجــاالت المذكــورة آنفــاً  ،خيــارات السياســة الخارجيــة ســتكون
حتمــاً محــدودة أو أقــل إســهاماً فــي التخطيــط طويــل األجــل .ومع هذا فإن
هنــاك الكثيــر مــن المجــاالت التــي ُيمكــن أن تُ حـ ِـدث فيهــا السياســة الخارجيــة
أو الدبلوماســية فرقــاً  .ألقــت ورشــة العمــل التــي ُع ِقــدت فــي أكاديميــة
اإلمــارات الدبلوماســية فــي مايــو  2017الضــوء علــى بعــض خيــارات
السياســة الخارجيــة فــي هــذا الشــأن ،والعديــد مــن هــذه الخيــارات لهــا جــذور
راســخة فــي السياســات االقتصاديــة والصناعيــة المحليــة .إن تقييــم قابليــة
تنفيــذ هــذه الخيــارات والمــدة الزمنيــة الالزمــة لتنفيذهــا يســتدعي إجــراء
المزيــد مــن التحليــات ،وكذلــك الوضــع بالنســبة الستكشــاف المزيــد مــن
خيــارات السياســة الخارجيــة المحــددة لتتناســب مــع كل واحــد مــن هــذه
االتجاهــات ومــا يتصــل بــه مــن تداعيــات.
تنقســم الخيــارات المحــددة فــي ورشــة العمــل إلــى ثالثــة مجــاالت
واســعة وهــي )i( :التجــاوب مــع التغيــر فــي أنمــاط الطلــب وإدارة التغيــر

• تعزيــز وتقويــة العالقــات االقتصاديــة مــع الــدول اآلســيوية مــن خــال
جــذب عــدد أكبــر مــن المســتثمرين فــي قطــاع التنقيــب واإلنتــاج وتحويــل
األصــول الموجــودة فــي صناعــات المصــب إلــى األســواق التــي تشــهد
نمــواً (بعبــارة أخــرى ،دعــوة الدول/الشــركات اآلســيوية للمســاهمة فــي
صناعــات الطاقــة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي ،واالســتحواذ علــى
أصــول فــي صناعــات المصــب “التوزيــع” ومنهــا المصافــي النفطيــة فــي
البلدان اآلسيوية).
• توســيع آفــاق العالقــات مــع الــدول المســتهلكة فــي القــارة اآلســيوية
للتحــول مــن عالقــات اقتصاديــة فــي معظمهــا إلــى عالقــات ذات
صبغــة إســتراتيجية أكبــر ،بحيــث يكــون مــن بيــن أهدافهــا اســتمرار
الصــادرات النفطيــة الخليجيــة إلــى آســيا وتعزيــز مشــاركة الــدول اآلســيوية
فــي النجــاح االقتصــادي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي .واالتفــاق
المبــرم بيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد بشــأن تخزيــن النفــط
هــو مثــال علــى ذلــك .ومــن بيــن األمثلــة األخــرى العالقــات بيــن دولــة
اإلمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية في الطاقة النووية.
• إعــادة النظــر فــي العالقــات اإلســتراتيجية مــع الواليــات المتحــدة
األمريكيــة ،حيــث تتناقــص أهميــة العالقــات النفطيــة ويدخــل اإلنتــاج
النفطــي األمريكــي فــي تنافــس مباشــر مــع اإلنتــاج النفطــي مــن دول
الشــرق األوســط .وقــد يتضمــن ذلــك إقامــة العالقــات علــى أســس
أخرى من المجاالت ذات االهتمام المشترك ومنها مكافحة التطرف.
إدارة التغيــر فــي العالقــات بيــن المنتجيــن وبعضهــم البعــض .مــن بيــن
الخيارات المحتملة في هذا الشأن ما يلي:
• زيــادة التنســيق بيــن منظمــة األوبــك وروســيا بشــأن إنتــاج النفــط،
والحــرص فــي إدارة أشــكال التعــاون األخــرى مــع روســيا فــي غيــر ذلــك
مــن المجــاالت التــي لــم يكــن مجلــس التعــاون الخليجــي وروســيا علــى
نفس الخط فيها دائماً .
• التفكيــر فــي كيفيــة االســتفادة القصــوى مــن التنافــس بيــن القــوى
الدولية الرئيسية في المنطقة.
• بالرغــم مــن الصعوبــات المتوقعــة ،التفكيــر فــي ُســبل لتعزيــز التعــاون بيــن
منتجــي النفــط وبعضهــم البعــض لتجنــب اشــتعال حــروب األســعار
وتجنب استخدام “طرق خارج آليات السوق” للحد من التنافس.
تعظيــم فــرص النجــاح االقتصــادي علــى المــدى البعيــد .الخيــاران اللــذان
تــم تجربتهمــا فعـ ًـا ،وهمــا تقليــل اإلنتــاج لتحقيــق أقصــى عائــد مقارنــة
بزيــادة اإلنتــاج لالســتحواذ علــى أكبــر حصــة فــي الســوق ،تســببا فــي آثــار
ســلبية علــى منتجــي النفــط وهــي كبــح الطلــب علــى النفــط أو تخفيــض
أســعاره .بخــاف ذلــك ،فــإن إســتراتيجيات منتجــي النفــط فــي االســتجابة
لعالــم فيــه قيــود علــى الطلــب علــى النفــط والتــي يمكــن تطبيقهــا علــى
السياسة الخارجية والنطاق الدولي تشمل ما يلي:
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• الســعي لصياغــة نُ هــج جماعيــة لدعــم اســتخدام النفــط فــي غيــر مجــاالت
الطاقــة ومنهــا اســتخدامه فــي الكيمياويــات (البتروكيميــاوت)
والبالســتيك واألدويــة وذلــك مــن خــال الشــراكات متعــددة األطــراف
واتحادات المنتجين الدولية على سبيل المثال.
• تشــجيع وتعزيــز المزيــد مــن األبحــاث والتطويــر فــي اســتخدامات النفــط
في غير مجاالت الطاقة.
• بــذل جهــود جماعيــة أكثــر بيــن منتجــي النفــط لدعــم األبحــاث والتطويــر
فــي تقنيــات امتصــاص الكربــون وتخزينــه ( CCSمثــل تطويــر آليــة قائمــة
علــى قــوى الســوق) ودعــم السياســات الراميــة إلــى جعــل تقنيــات
امتصاص الكربون وتخزينه ذات جدوى اقتصادية.
• تعزيــز التعــاون اإلقليمــي فــي مجــاالت أســواق الكهربــاء وتوليــد الطاقــة
المتجددة والسياسات ُ
واألطر التنظيمية المتعلقة بها.
• تنســيق سياســات التنويــع االقتصــادي فــي الــدول األعضــاء بمجلــس
التعــاون الخليجــي لتجنــب التنافــس الــذي ال داعــي لــه فــي قطاعــات
تخصصية معينة.
• تجنــب المزيــد مــن نقــاط التــأزم فــي إســتراتيجيات التنويــع الصناعــي
بســبب توفــر الطاقــة الهيدروكربونيــة الرخيصــة ،وذلــك فــي ضــوء
الضغــوط إلصــاح نظــم تســعير الطاقــة المحليــة والحفــاظ علــى الميــزة
التنافسية في عالم يواجه فيه الكربون قيوداً متزايدة.

هذه النظرة التحليلية من أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية هي َح ِصيلَ ة ورشة عمل مشتركة بين معهد أكسفورد لدراسات الطاقة وأكاديمية اإلمارات
الدبلوماسية ،وقد أعدتها الدكتورة ماري لومي ،باحث أول في أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية ،وهي تعتمد على العروض التقديمية التي ألقاها الدكتور
بسام فتوح ،مدير معهد أكسفورد .ال يجوز اقتباس أي جزء من المحتوى أو األفكار الواردة في هذه الوثيقة دون الحصول على موافقة مسبقة من أكاديمية
عبر بالضرورة
اإلمارات الدبلوماسية أو معهد أكسفورد لدراسات الطاقة أو اإلشارة إليهما بوضوح .اآلراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين فقط وال تُ َّ
عن وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية أو وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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