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ويــأيت منــو االســتثامر يف الطاقــة املتجــددة عــى هــذا النحــو، 

ــغ  ــث بل ــن عامــي 2010 و2019، حي ــد ب تتمــة للعقــد املمت

االســتثامر العاملــي يف هــذا القطــاع نحــو 2.6 تريليــون دوالر، 

الطاقــة  العامليــة لالســتثامر يف  االتجاهــات  تقريــر  وفــق 

املتجــددة لعــام 2019. وقــد أدى ذلــك لتضاعــف قــدرة توليــد 

ــاً )باســتثناء محطــات  ــة املتجــددة عاملي ــاء مــن الطاق الكهرب

ــالل  ــن خ ــاً، م ــرات تقريب ــع م ــرة( أرب ــة الكب ــة املائي الطاق

زيادتهــا مــن 414 غيغــاوات إىل 1,650 غيغــاوات عــى مــدار 

العقــد.

الجديــدة  الطاقــة  مصــادر  تعتــر  ســنوات  ومنــذ 

واملتجــددة أحــد محــاور اهتــامم دولــة اإلمــارات، ومــن 

ــة  ــراتيجياتها الهادف ــن اس ــدة ضم ــة املعتم ــات املحوري اآللي

لالســتدامة، مــا جعلهــا تســاهم بفاعليــة يف الجهــود العامليــة 

لالعتــامد عــى أحــدث االبتــكارات لتمكــن الطاقــة املتجــددة، 

ــؤدي دوراً  ــا ت ــام أنه ــي. ك ــر املناخ ــر التغ ــة مظاه ومعالج
رئيســياً يف دعــم أهــداف التنميــة املســتدامة التــي وضعتهــا 
األمــم املتحــدة للعــام 2030. ويــأيت اهتــامم معــرض إكســبو 
2020 ديب، ضمــن االهتــامم اإلمــارايت بتلــك القضايــا الحيويــة، 

ــاملة. ــة الش ــة اإلماراتي ــن الرؤي ــزأ م ــزء ال يتج وكج

الطاقة الشمسية في إكسبو
منــذ وضــع أجندتــه، يســعى إكســبو 2020 ديب ليكــون أكــر 
ــالق؛ وإلدراك  ــى اإلط ــتدامة ع ــة اس ــبو الدولي ــارض إكس مع
هــذا الهــدف، فبجانــب اهتاممــه باستكشــاف فــرص التنميــة 
الشــاملة واملســتدامة، والتحــرك نحــو االقتصــاد القائــم عــى 
ــه يعطــي الطاقــة النظيفــة  ــدول املشــاركة، فإن ــكار يف ال االبت
ــذ  ــرص من ــه ح ــام أن ــه، ك ــرة يف أجندت ــة كب ــا أولوي وحلوله
البدايــة عــى االعتــامد عــى الطاقــة النظيفــة، لتأمــن مصــادر 
ــه، فضــالً عــن  ــه ومرافق ــة املســتخدمة يف إنشــاء مباني الطاق
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شــهدت الســنوات الماضيــة تصاعــدًا فــي االهتمــام العالمــي بالطاقــة المتجــددة، ففــي عــام 2020 وحــده، 
ــار  ــغ نحــو 502 ملي ــة بعــام 2019، لتبل ــة فــي هــذا القطــاع بمعــدل 9% مقارن زادت االســتثمارات العالمي
دوالر وفقــًا لبيانــات وكالــة بلومبيــرغ. وبرغــم ظــروف كورونــا، تــم اســتثمار نحــو 303 مليــارات دوالر فــي 
مشــروعات الطاقــة الشمســية، ونحــو 50 مليــار دوالر فــي طاقــة الريــاح، ونحــو 139 مليــار دوالر فــي 

المركبــات الكهربائيــة.

ــر  ــدد 1368، 12 أكتوب ــرات المســتقبل, الع ــددة؟، تقدي ــة المتج ــة فــي الطاق ــرة عالمي ــدث المعــرض طف ــف ُيح إكســبو المســتدام: كي
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــدول والــركات واألجنحــة املتخصصــة.  أجنحــة ال

ويف هــذا اإلطــار خصصــت هيئــة كهربــاء وميــاه ديب 
)ديــوا(، بوصفهــا رشيــك الطاقــة املســتدامة الرســمي إلكســبو 
2020 ديب، نحــو 4.3 مليــار درهــم لتزويــد املعــرض بالكهربــاء 
األنظمــة  باســتخدام  بالطاقــة،  املعــرض  لتزويــد  وامليــاه، 
ــوم  ــن راشــد آل مكت ــة، ومــن خــالل مجمــع محمــد ب الذكي
ــو 464  ــرض بنح ــق املع ــد مراف ــذي مي ــية، ال ــة الشمس للطاق

ــاء.  ــن الكهرب ــاوات م ميغ

ــك، تعــد الطاقــة املتجــددة مصــدراً أساســياً  وبجانــب ذل
ــذي يعــد أحــد أهــم  ــاح االســتدامة “تــرا”، ال للطاقــة يف جن
مالمــح إكســبو 2020 ديب، ويغطيــه نحو 4,912 لوحاً شمســياً، 
ــاحة  ــراً، ومبس ــا 130 م ــغ عرضه ــرا”، البال ــة ت ــن “مظل ضم
إجامليــة تبلــغ 12,000 مــراً مربعــاً؛ كــام أنــه محــاط بأشــجار 
الطاقــة، البالــغ عددهــا 18 شــجرة. وتســاهم هــذه املصــادر 

مجتمعــة يف إنتــاج 4 غيغاواط/ســاعة مــن الطاقــة ســنوياً.

وال يقتــر األمــر عــى املرافــق العامــة إلكســبو، بــل 
ــد االســتخدام املكثــف ملصــادر الطاقــة املتجــددة كذلــك  ميت
ــا يف  ــدت كل منه ــي اجته ــاركة، الت ــدول املش ــة ال إىل أجنح
ــى  ــامد ع ــال االعت ــد يف مج ــو جدي ــا ه ــكل م ــتعانة ب االس
الطاقــة النظيفــة، كأحــد اآلليــات واألســاليب التــي مــن 
خاللهــا تقــوم هــذه الــدول بالرويــج لقدراتهــا ومنتجاتهــا يف 
هــذا القطــاع، عــر إطــالع العــامل كافــة عــى مــا توصلــت إليــه 

ــدة.  ــات جدي ــكارات وتكنولوجي ــن ابت م

هــذا األمــر يجعــل جميــع املبــاين واملرافــق وأجنحــة 
الــدول املوجــودة يف مقــر إكســبو تعتمــد عــى الطاقــة 
املتجــددة والنظيفــة يف تأمــن أكــر مــن 50% مــن احتياجاتها 
ــدة لســتة أشــهر،  ــرة املعــرض املمت ــاء، طــوال ف مــن الكهرب
كــام أنهــا تســاعد عــى تزويــد املرافــق واألبنيــة املتبقيــة بعــد 
ــة،  ــن الطاق ــا م ــن حاجاته ــى م ــبة أع ــرض، بنس ــاء املع انته
مــع األخــذ يف االعتبــار أن املرافــق التــي ســتبقى بعــد انتهــاء 
املعــرض متثــل نحــو 80% مــن املرافــق واألبنيــة القامئــة اآلن.

الهيدروجين األخضر في إكسبو
يعتــر الهيدروجــن األخــر مــن مصــادر الطاقــة املعتمــدة يف 
إكســبو 2020 ديب، حيــث يحتضــن املعرض منشــأة هيدروجن 
خــراء تعمــل بالطاقــة الشمســية عــى نطــاق صناعــي، كأول 
منشــأة مــن نوعهــا يف منطقــة الــرق األوســط وشــامل 

ــاه ديب  ــاء ومي ــة كهرب ــن هيئ ــا، وهــي مثــرة تعــاون ب أفريقي
ــن  ــزءاً م ــل ج ــذي ميث ــة، وال ــيمنز للطاق ــة س ــوا( ورشك )دي

ــون”.  ــاد الكرب ــة للوصــول إىل “حي جهــود الدول

الهيدروجــن  الســتخدام  الكبــرة  األهميــة  وبجانــب 
األخــر يف إكســبو ديب، فــإن املعــرض يعــزز الجهــود العامليــة 
ــد  ــف لتولي ــار النظي ــذا الخي ــتخدام ه ــول الس ــار التح يف إط
ــيام  ــك، الس ــدويل يف ذل ــاون ال ــة التع ــرز أهمي ــاء، ويُ الكهرب
ــي  ــات ل ــن التحدي ــر م ــه الكث ــل أمام ــار يظ ــذا الخي أن ه
ــاً.  ــة عــى نطــاق واســع عاملي يتحــول ملصــدر معتمــد للطاق
فرغــم أن هنــاك مــا يصــل إىل 320 مروعــاً تجريبيــاً إلنتــاج 
الهيدروجــن األخــر يف أجــزاء مختلفــة مــن العــامل اآلن، 
لكــن مــازال العــامل مل يتمكــن بعــد مــن خفــض تكلفــة توليــد 
الكهربــاء مــن خاللــه، وتشــر التقديــرات إىل أن تكلفــة 
الطاقــة التــي ينتجهــا الهيدروجــن األخــر حاليــاً تــراوح بــن 

3 دوالرات و6.5 دوالر للكيلوجــرام الواحــد.

وبالتــايل فــإن اهتــامم إكســبو 2020 ديب بالهيدروجــن 
األخــر، وإبــرازه كخيــار للطاقــة النظيفــة، وإدراجــه ضمــن 
النظيفــة  والطاقــة  باملنــاخ  املتعلقــة  املعــرض  فعاليــات 
واالســتدامة، ســتحفز الجهــود العامليــة الســاعية إىل متكينــه، 
وتخفيــض تكلفــة اســتخدامه، كــام أن ذلــك ســيحفز التنافــس 
ــه، مــن أجــل أن  ــا املرتبطــة ب ــر التكنولوجي العاملــي يف تطوي
يكــون منافســاً للوقــود األحفــوري الــذي تصــل تكلفــة توليــد 
الكميــة نفســها مــن الطاقــة مــن خاللــه مــا يــراوح بــن ثلــث 

وســدس تكلفــة تولديهــا مــن خــالل الهيدروجــن األخــر.

شراكة عالمية في الطاقة النظيفة 
بشــكل عــام، فاالســتخدام املكثــف للطاقــة املتجــددة يف 
مــن  معــرض إكســبو 2020 ديب، وقبــل أن يكــون جــزءاً 
ــذي يتخــذ  ــز الرئيــي للمعــرض، ال ــامم والركي محــاور االهت
ــو  ــه، فه ــن موضوعات ــياً ضم ــاً أساس ــتدامة موضوع ــن االس م
ــة  ــة األمــد لدول ــة الشــاملة وطويل جــزء ال يتجــزأ مــن الرؤي
ــة  ــة الدولي ــم للوكال ــر الدائ ــتضيف املق ــي تس ــارات، الت اإلم
للطاقــة املتجــددة “آيرينــا”، والتــي تضــم يف عضويتهــا أكــر 
مــن 170 دولــة، مبــا يجعــل منهــا منصــة للتعــاون الــدويل يف 
تطويــر تكنولوجيــا الطاقــة املتجــددة ويف التمويــل وتنســيق 

ــدرات. ــاء الق ــات وبن السياس

وبشــكل عــام، وألن إكســبو 2020 ديب يعتــر أضخــم 
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ــى اآلن،  ــا حت ــة كورون ــة جائح ــذ بداي ــام من ــدث دويل يق ح
ــالق  ــى اإلط ــم ع ــي األه ــدث العامل ــه الح ــن كون ــالً ع فض
ــه  ــذي يقــام يف منطقــة الــرق األوســط، فــإن هــذا يجعل ال
منصــة لطــرح الحلــول املبتكــرة، ودعــم السياســات العامليــة 
ــة يف  ــود الدولي ــيق الجه ــددة، وتنس ــة املتج ــال الطاق يف مج
متكــن تلــك املصــادر، وتعظيــم االســتفادة منهــا، الســيام 
ــه  ــبو ل ــإن إكس ــك، ف ــن كل ذل ــالً ع ــرة. فض ــدول الفق يف ال
ــة  ــة ودور الطاق ــي بأهمي ــي العامل ــر الوع ــوي يف ن دور حي
ــا يف  ــب دوره ــة، بجان ــارات التنموي ــد الخي ــددة، كأح املتج
تعزيــز الجهــود العامليــة املرتبطــة بالتغــر املناخــي، الســيام يف 
ظــل عــدد الــزوار الكبــر املتوقــع أن يتدفــق إىل الحــدث مــن 

ــر. ــون زائ ــو 25 ملي ــدر بنح ــامل، واملق ــاء الع ــع أنح جمي

وبشــكل مجمــل، يــأيت معــرض إكســبو 2020 ديب مبــا 

يحتويــه مــن مبــادرات، وإطــالق تكنولوجيــات جديــدة، 

واســتثامرات دوليــة يف مجــال الطاقــة املتجــددة، ليمثــل 

ــة اإلمــارات، ضمــن مســرتها الداعمــة  محطــة جديــدة لدول

ــز  ــرض يحف ــام أن املع ــار؛ ك ــذا اإلط ــة يف ه ــود الدولي للجه

االســتثامرات العامليــة للتدفق عــى خيارات الطاقــة املتجددة، 

وعــى رأســها الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح والهيدروجــن 

األخــر، وغرهــا مــن مصــادر الطاقــة التــي ميكــن أن تتيــح 

ــب  ــتقبل القري ــتخدامها يف املس ــورة اس ــات املتط التكنولوجي

العامليــة  والبعيــد، مبــا يجعــل املعــرض مبنزلــة الراكــة 

ــة. ــة النظيف ــل الطاق ــن أج ــدة م الجدي
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــام يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــالل 

املرحلــة الحاليــة، مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــالت املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــالت موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــامم برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــالت املجتمعيــة.


